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USAID/REAP პროექტმა, პარტნიორ უნივერსიტეტებთან და თხილის მწარმოებელთა ასოციაციასთან ერთად შეიმუშავა 
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xorblis warmoebis agroteqnologia  

 

kulturis zogadi daxasiaTeba 

 

laTinuri dasaxeleba                   Triticum L. 

botanikuri ojaxi                       marcvlovani 
sicocxlis xangrZlivoba               erTwliani 
ganviTarebis optimaluri temperatura  22-250C 

haeris optimaluri tenianoba           66-70% 

niadagis optimaluri tenianoba         60-70% 

niadagis ares optimaluri reaqcia,PH    6,0-7,5   

gavrcelebis  areali zRvis donidan   1400 მ. 

saWiro aqtiur temperaturaTa jami    2800-38000C 

kritikuli temperaturuli minimumi     - 18 - 300C  

kritikuli temperaturuli maqsimumi   400C  

sasurveli winamorbedi kulturebi    simindi, Warxali, kartofili, 

baRCeuli da parkosani kulturebi 

arasasurveli winamorbedi kulturebi  TavTaviani kulturebi 

 

 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

xorblis gvari Triticum L. mravali saxiT aris warmodgenili. morfologiur-biologiuri da 
genetikuri niSnebiT aRwerilia erTmaneTisagan mkveTrad gansxvavebuli xorblis 22 saxeoba. 
magram amaTgan yvelaze metad gavrcelebulia or saxeoba: 

1. rbili xorbali (Triticum aestivum L.).  
2. magari xorbali (Triticum durum Dest.). 

rbil xorbals aqvs mogrZo formis TavTavi, romelic wina mxridan ganieria. TavTunebi 

imdenad daSorebiT sxedan Reroze, rom gverdis mxridan naTlad mosCans TavTaვis Rerakis 
nawevrebi. TavTavi fxiania an ufxo. TavTunis kilebi moklea da ver faravs yvavilis kilebs. 
fxebi SedarebiT moklea, gafarCxulad ganwyobili. TavTunSi 4-5 yvavilia, saidanac 
saSualod viTardeba 2-3 yvavili, romelic marcvals ikeTebs.  
marcvali fuZeSi ramdenadme gamoberilia, wverze kargad gamosaxuli bewvebis koniT. garemo 
pirobebis da jiSebis mixedviT marcvali ganaWerSi umetesad fqvilisebri konsistenciisaa, 
gvxvdeba naxevrad-rqisebri an rqisebri agebulebebic.  
Rero mTel sigrZeze Rrua, 5-6 muxlTSorisiT, sigrZe meryeobs 45 sm-dan 2 metramde.  

arsebobs am saxeobis, rogorc sagazafxulo, aseve saSemodგomo jiSebi. saqarTveloSi 
gavrcelebulia ZiriTadad saSemodgomo formebi.  
magar xorbals aqvs fxiani TavTavi, romelic mogrZo formisaa da ganiv gadanaWerze 
ramdenadme kvadratuli. TavTunebi mWidrod aris gawyobili TavTavis Rerakze, ris gamoc 
gverdidan ar Cans misi nawevrebi.  



marcvali msxvilia, mogrZo, ganiv gadanaWerSi kuTxiani, umetesad rqisebri konsistenciiT. 
marcvlis wverSi bewvebis kona sustad gamosaxulia, kargad emCneva Canasaxi.  
Rero rbilis xorblis RerosTan SedarebiT ufro maRalia da uxeSi, misi zeda 
muxlTSorisi SigniT amovsebulia rbili parenqimiT. foToli farToa, Sebusvilia mokle 
bewvebiT. foTlis Rari Seubusavia.  
damokidebuleba agroklimaturi faqtorebisadmi. xorblis fesvebis mTavari masa (70-75%) 
niadagis 20-25 sm fenSia gavrcelebuli, nawili fesvebisa ki Cadis ufro Rrmad. rac ufro 
Rrmad aqvs ganviTarebuli xorblis fesvTa sistema, miT met sakvebs iTvisebs da miT ufro 
Zlieri ganviTareba axasiaTebs. xorblisaTvis damaxasiaTebelia funja fesvTa sistemis 
ganviTareba. aqedan gamomdinare mas ar SeuZlia, sakvebi elementebis SeTvieba niadagis Rrma 
fenebidan, amitom Tavisi zrda-ganviTarebiaTvis moiTxoven kargi struqturis mqone noyier 
niadags..  

saSemodgomo xorbali ZiriTadad TbilzamTrian raionebSi moჰyavT. misi Teslis gaRiveba 
iwyeba 1-2°C temperaturaze, magram aRmocenebisa da normaluri ganviTarebisaTvis saWiroa 12-
15°C, xorblis bartyoba normalurad mimdinareobs 8-10°C pirobebSi, xolo 3-4°C -ze wyvets 
vegetacias. masze uaryofiTad moqmedebs dReRamuri temperaturis mkveTri ryeva, dRisiT 
plius 5-10°C da RamiT minus 10°C. uTovlo zamTarSi damRupvelia - 16-18°C, xolo 20 sm 
Tovlis safaris qveS - 30°C – ze  meti yinva. saSemodgomo xorbali bartyobas iwyebs 
Semodgomaze da agrZelebs gazafxulze.  
sagazafxulo xorbali susti yinvagamZleobiT xasiaTdeba, amitom aris rom CrdiloeT 
raionebSi da mTian zonaSi is gazafxulze iTeseba. im raionebSi, sadac zamთari SedarebiT 
Tbilia, sagazafxulo xorblis zogierTi saxeebi (mag. Savfxva, TavTuxi da sxv.) SeiZleba 
gvian Semodgomazec daiTesos.  
sagazafxulo xorblis Tesli gaRivebas iwyebs 3-4°C siTbos pirobebSi. gazafxulis mcire 
yinvebi misi aRmonacenisaTvis saSiSi ar aris. misi ganviTareba pirvel rigSi damokidebulia 
teniT uzrunvelyofaze. imis gamo, rom igi gazafxulze iTeseba, ar aqvs saSualeba rom 
gamoiyenos Semodgomis periodi zrda-ganviTarebisaTvis. aqedan gamomdinare, gazafxulis 
SedarebiT mcire periodi aqvs gaRiveba-ganviTarebisaTvis. amitom uviTardeba susti fesvTa 
sistema, saSemodgomo xorbalTan SedarebiT, ris gamoc aqvs ufro meti moTxovnileba tenze, 
vidre saSemodgomo xorbals.  
kidev ufro met moTxovnilebas uyenebs saSemodgomo xorbali niadagebs. is ver egueba 
sakvebi nivTiეrebebiT Rarib mJave niadagebs. aseve ar uyvars mZime da pirSekruli niadagebi. 
ukeTesad egueba neitralur, an odnav tute reaqciis niadagebs. 
qimiuri Semadgenloba. xorblis marcvali jiSebis mixedviT sxvadasxva raodenobiT Seicavs 
cilebs, cximebs, saxamebels, ujredanas, nacars da webogvaras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xorblis gavrcelebuli jiSebi 

  
ufxo I 

 

 
 

vegetaciis xangrZlivoba Seadgens 270-275 dRes. 1000 cali marcvlis wona 46 gramamdea, 
maRalmosavliani jiSia, misi saSualo mosavali Seadgens 4-5 t. erT heqtarze. 

 
lomTagora 123 

 

 
 

gamoirCeva mdgradobiT Cawolisadmi, 1000 cali marcvlis masa Seadgens 52 grams. vegetacia 
grZeldeba 200-265 dRis ganmavlobaSi. saSualo mosavlianoba 4-5 t/ha-ze. 
 
 

 
 
 
 



 
sauli 9 

 

 
 

gvalvagamZlea, 1000 c. marcvlis masa 40-44 gramia, vegetaciis xangrZlivoba grZeldeba 260-270 
dRe. 

varZia 
 

 
 

advilad ileweba, gamZlea Cawolisa da gvalvisadmi. vegetacia grZeldeba 230-235 dRis 
ganmavlobaSi. 1000 cali marcvlis masa 41-44 gramia. 
 
 

 
 



 
axalcixis wiTeli doli 

 

 
 

kargad itans zamTars da gamoirCeva gvalvagamZleobiT. 1000 cali marcvlis masa 32-40 grams 
Seadgens, xolo vegetacia grZeldeba 240-245 dRis ganmavlobaSi. 
 
 

 

 

adgili TeslbrunvaSi 

 
saSemodgomo xorblisaTvis winamorbedis Rirseba miT ufro maRalia, rac ufro adre 
aTavisuflebs igi mindors. aRmosavleT saqarTvelos urwyav pirobebSi aseTi winamorbedebia: 
samarcvle parkოsani kulturebi; sasilose simindi; simindi mwvane sakvebad; erTwliani  
parkosnebisa da marcvlovnebis (Svrianarevi barda an cercvela) narevi sakvebad; 
mravalwliani balaxebis kordi da mzesumzira, xolo sarwyavebSi samarcvle simindi (mokle 
vegetaciis); bostneul-baRCeuli kulturebi; mravalwliani balaxebis kordi; sanawveralo 
kulturebi; samarcvle parkosani kulturebiT (lobio, soia, barda) moTesili aneuli. 
saerTod sasurveli winamorbedi kulturebia: simindi, Warxali, kartofili, baRCeuli da 
parkosani kulturebi. 
 
 
 

niadagis da nakveTis SerCeva 

 
niadagis mimarT xorblis damokidebuleba imaSi gamoixateba, rom is karg mosavals iZleva 
ZiriTadi sakvebi elementebis N, P, K da mikro-elementebiT uzrunvelyofil niadagebze. 
Savmiwa, aluviur, yomral yavisfer niadagebze. xorblisTvis uvargisia Waobiani-torfiani da 
damlaSebuli niadagebi. 
xorblis warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 6,0-dan 7,0-mdea.  
im SemTxvevaSi, Tu xorblis warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 
aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis xorblis 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 

 

xorblisaTvis niadagis damuSavebis sistema damokidebulia adgilobriv pirobebze da 
winamorbed kulturebze. Semodgomaze saToxni kulturebisagan ganTavisuflebuli niadagi 
12-14 sm. siRrmeze ixvneba Tanmiyolebuli dafarcxviT. am SemTxvevaSi niadagi kargad 
muSavdeba da mzaddeba xorblis dasaTesad.  
Tu xorbali nabalaxarze iTeseba, niadagi agvistoSi unda moixnas  25-27 sm-is siRrmeze. 
im SemTxvevaSi Tu xorbali naxorblarze iTeseba, niadagi mosavlis aRebisTanave ixvneba 20-
22 sm-is siRrmeze. 
niadagis damuSavebis win Seitaneba organul-mineraluri sasuqebis saWiro raodenoba. 
xorblis daTesvamde tardeba xnulis kultivacia, xolo daTesvamde 1-2 dRiT adre ki unda 
Catardes gafxviereba 5-6 sm-is siRrmeze. am dros CaTesil marcvals Seeqmneba 
aRmocenebisaTvis ukeTesi pirobebi.  
mniSvnelovani faqtoria Tesvis vadebis dacva. saSemodgomo xorbali kargad izamTrebs da 
maRal mosavals iZleva, roca is dazamTrebamde aswrebs ganiviTaros 3-4 da meti nabartyi. am 
dros xorbals kargad aqvs ganviTarebuli mwvane masa da fesvTa sistema. 

 

 

Teslis momzadeba dasaTesad da Tesva 

 

maRalxarisxovani TesliT Tesva  maRali mosavlis miRebis erT-erTi umniSvnelovanesi 
pirobaa. dasaTesad da gansakuTrebiT intensiuri teqnologiis dros gamoyenebuli unda 
iqnes saTesle nakveTebidan miRebuli, gasavrceleblad daSvebuli jiSis xorblis marcvali, 
romelic akmayofilebs dawesebul moTxovnebs Teslis sisufTavesa da gaRivebis unarze. 
arsebuli moTxovnebis Sesabamisad Teslis 1000 marcvlis masa unda utoldebodes 40-50 
grams, xolo zrdis Zala aranaklebi 80%-sa. kargad amovsebuli Teslidan miRebuli 
mcenareebi ufro Zlieri da produqtiulia.  isini ufro Rrmad da ukeTesad iviTarebs 
bartyobis naskvs da fesvTa sistemas. 
xorbali iTeseba xorblis  saTesi specialuri  manqanebiT. viwro 15 sm-ian mwkrivebad. 
mimarTaven jvaredin daTesvasac. 
niadagur-klimaturi pirobebis mixedviT erT ha-ze iTeseba 150-dan 220 kg-mde Tesli.  
CaTesvis siRrme msubuq da urwyav niadagebze 7-8 sm-ia, teniT uzrunvelyofil niadagebze 
xorbali 4-5 sm-iis siRrmeze iTeseba. xolo qarian adgilebSi xorbali saWiroa ufro Rrmad, 
8-9 sm. siRrmeze daiTesos. 
Tesva im varaudiT unda Catardes, rom xorbals hqondes savegetacio periodi 45-55 dRe. 
xorblis daTesva unda emTxveodes periods, roca saSualo dRe-Ramuri temperatura 14-17°С-
ia.  
Tesvis Semdeg maRalefeqturia naTesebis motkepvna. es xels uwyobs naTesis Tanabarzomier 
ganviTarebas da daicavs maT qarismieri eroziisgan. 
 
 
 



 
 

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

 

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

 azoti N – 210 kg. (sufTa nivTiereba). 

 fosfori P  – 115 kg.(sufTa nivTiereba). 

 kaliumi K – 192 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 30 tona gadamwvar nakels SevitanT, mineraluri sasuqebidan 
saWiro iqneba: azoti 60 kg, fosfori 40 kg, kaliumi 12 kg. (sufTa nivTierebebi). 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
xorblis mavnebel-daavadebebi da integrirebuli dacva 

 

ხორბლის ძირითადი მავნებელი მწერები 

 

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 ხორბლის 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 ხორბლის თავთავი ვეღარ ვითარდება. 

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 ხორბლის 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 ხორბლის 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხორბლის ძირითადი დაავადებები 

 

ხორბლის ხაზა ჟანგა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Puccinia graminis Pers. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-31°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90-100%. 

სიმპტომები. დაავადებული ხორბლის ღერო-ფოთლებზე ჟანგისფერი მოგრძო მეჭეჭები 

წარმოიქმნება ხაზებად, რომლებიც მოგვიანებით  შავდება. ძლიერი დაავადებისას, შესაძლოა, 

მცენარის დაავადებული ორგანოები გახმეს.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 ტებუკონაზოლი+სპიროქსამინი+ტრიადიმენოლის კომბინაციაზე დამზადებული 

ფუნგიციდები. 

 პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხორბლის მურა ჟანგა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Puccinia triticina Erikss. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-27°C.  

 ნიადაგის ტენიანობა: 80-100%. 

სიმპტომები. ძირითადად ფოთოლი ავადდება, იშვიათად თავთავის ნაწილებზედაც გადადის.  

დაავადებულ მცენარეზე წარმოიქმნება მურა ფერის მომრგვალო მეჭეჭები. ისინი  თანაბრადაა 

გაფანტული ფოთლის ფირფიტაზე. შემდეგ მეჭეჭები შავდება. შედეგად, ქვეითდება მოსავლის 

რაოდენობა და ხარისხი. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 ტებუკონაზოლი+სპიროქსამინი+ტრიადიმენოლის კომბინაციაზე დამზადებული 

ფუნგიციდები. 

 პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხორბლის ყვითელი ჟანგა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Puccinia glomarum Erikss. et Henn. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-27°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-100%. 

სიმპტომები. დაავადებულ ორგანოებზე, ძირითადად ფოთლებზე, ჩნდება მწკრივებად 

განლაგებული ყვითელი მეჭეჭები. ფოთლები ნაადრევად ხმება.   

შედეგად, ქვეითდება მოსავლის რაოდენობა და ხარისხი. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 ტებუკონაზოლი+სპიროქსამინი+ტრიადიმენოლის კომბინაციაზე დამზადებული 

ფუნგიციდები. 

 პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ხორბლეულთა  ნაცარი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Erisiphae graminis D.C. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 10-22°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 97-100%. 

სიმპტომები. ღერო-ფოთლებზე,  ზოგჯერ კი თავთავებზეც ვითარდება ნაცრისფერი ფიფქი  და 

იწვევს მათ გამოშრობას. მოგვიანებით კი ფიფქზე შავი წერტილები წარმოიქმნება.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლი+სპიროქსამინი+ტრიადიმენოლის კომბინაციაზე დამზადებული 

ფუნგიციდები. 

 პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ხორბლის სეპტორიოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Septoria gramineum (Des); Septoria nodorum Berk. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-27°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%. 

სიმპტომები. აავადებს  ფოთლებს, ღეროს, კილებს და თავთავს. დაავადებულ ქსოვილებზე  

წვრილი სხვადასხვა ფორმის და ზომის ლაქები ჩნდება, მოგვიანებით კი ამ ლაქებზე ჩნდება შავი 

წერტილები. ფოთლები საბოლოოდ მურა ფერს ღებულობს და ხმება. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლი+სპიროქსამინი+ტრიადიმენოლის კომბინაციაზე დამზადებული 

ფუნგიციდები. 

 პროპიკონაზოლი+დიფენოკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ხორბლის ფუზარიოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Fusarium graminearum Schw.(Gibberella saubinetii (Mont.) Sacc. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 22-25°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 93-100%. 

სიმპტომები. თავთავის კილებსა და ღეროებზე  ჩნდება თეთრი ფიფქი, რომელიც შემდეგ 

მოწითალო ელფერს ღებულობს. სოკო არღვევს თავთავის კილებს და შედის მარცვალში. თუ 

დაავადება ძლიერია,  ჩანასახი ზიანდება და მარცვალი კარგავს აღმოცენების უნარს.  

თუ ასეთი დაავადებული მარცვლები დიდი რაოდენობითაა დასაფქვავ ხორბალში, შეიძლება 

გამოიწვიოს მოწამლვა - ე.წ. „სიმთვრალის მოვლენა“. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლი+სპიროქსამინი+ტრიადიმენოლის კომბინაციაზე დამზადებული 

ფუნგიციდები. 

 პროპიკონაზოლი+დიფენოკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხორბლოვანთა ფესვის სიდამპლე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო -  Ophiobolus graminis Sacc. 

 ტემპერატურა: 10-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 50-80%. 

სიმპტომები. დაავადებული მცენარის  ფესვის ყელი ყავისფერდება, წვრილდება, ფესვები ლპება, 

ფოთლები ყვითლდება და მცენარე ჭკნება. ფესვის ყელი ზოგჯერ ვეღარ უძლებს ზედა  საღი 

ნაწილის სიმძიმეს და წაწვება ხოლმე. ფესვის ყელზე მოგვიანებით ნადები ჩნდება.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლი+სპიროქსამინი+ტრიადიმენოლის კომბინაციაზე დამზადებული 

ფუნგიციდები. 

 პროპიკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხორბლის ჯუჯა გუდაფშუტა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Tilletia contraversa Kuehn. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 5-10°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 50%-ზე მეტი. 

სიმპტომები. დაავადებული მცენარე  ზრდაში ძლიერ ჩამორჩება. თავთავი ხშირად გარსიდან 

გარეთ ვერ გამოდის, მკვრივია, ფხები დეფორმირებულია. დაავადების შედეგად მნიშვნელოვნად 

უარესდება მოსავლის ხარისხი და კლებულობს რაოდენობა  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხორბლის ღეროს გუდაფშუტა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Tuburcinia tritici Korn. (Urocystis tritici Korn.) 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-25°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 16-60%. 

სიმპტომები. აავადებს ღეროს, ფოთოლს, თავთავს. სხვა ორგანოებთან შედარებით მარცვალი 

იშვიათად ავადდება. ფოთოლზე ძარღვების გასწვრივ შავი ხაზები წარმოიქმნება, რომლებიც ჯერ 

კანითაა დაფარული, შემდეგ კანი იშლება და მოჩანს შავი ფხვიერი მასა. ფოთოლი ზრდაში 

ჩამორჩება, ვერ იზრდება, ფირფიტა იშლება ძარღვების გასწვრივ და ცარიელი ბოჭკოებიღა რჩება. 

დაავადებული თავთავი ვეღარ გამოდის გარეთ. მცენარის წვერო დეფორმირდება და ხმება. 

ღეროზეც, ფოთლების მსგავსად, კანით დაფარული შავი ხაზებია, საიდანაც შემდეგ იფანტება შავი 

მტვერი, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს დაავადების გავრცელების წყაროს. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 ტებუკონაზოლის ბაზაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ხორბლის მყრალი გუდაფშუტა 

 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Tilletia tritici (Bjerk.) Wint. (Tilletia caries (DC.) Tul. დაTilletia levis  Kuhn. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-25°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 16-60%. 

სიმპტომები. დაავადება აზიანებს 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 და მათაც აავადებს. ასეთი მარცვლის 

დათესვისას ისევ დაავადებული თავთავი მიიღება. 

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

დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: 

 დიფენოკონაზოლი+ციპროკონაზოლის კომბინაციაზე დამზადებული ფუნგიციდები. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
qimiuri brZolis meTodi xorblis 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 
xorblis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



xorblis 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 



 
 
 

xorblis 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 xorblis 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 xorblis 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 



xorblis teniT uzrunvelyofa 

 

xorbali 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 xorbali saSualod 3-jer unda moirwyas. 
morwyvis erTiani, anu sezonis ganmavlobaSi dasaxarji wylis saorientacio raodenoba erT 
ha-ze aris 2000-2500 kub./m.  
morwyva SesaZlebelia rogorc kvalSi miSvebiT, aseve dawvimebiT.   
 

mosavlis aReba-Senaxva 

 
mosavlis aReba  sezonuri saqmea da misi gaWianureba yovlad dauSvebelia. amas SeiZleba 
mohyves mniSvnelovani da zogjer gamousworebeli zaralic. am samuSaoebis ZiriTadi 
amocanaa biologiuri mosavlis rac SeiZleba srulad aReba da danakargebis minimumamde 
Semcireba. es SesaZlebelia mxolod im pirobiT, Tu winaswar gulmodgined iqneba dadgenili 
marcvlis mosavlis aRebis dro  maqsimalurad SemWidroebul vadaSi. 
xorblis aRebis dagvianeba iwvevs ara marto    mosavlis Semcirebas, aramed marcvlis 
xarisxis gauaresebasac. mosavlis aRebis dagvianebisas danakargebi ZiriTadad meqanikuri 
xasiaTisaa (marcvlis cvenadoba). garda aseTi danakargebisa, adgili aqvs fiziologiuri 
xasiaTis danakargebsac, rac dakavSirebulia marcvalSi dagrovili mSrali nivTierebebis 
SemcirebasTan. amave dros, marcvalSi mSrali nivTierebebis  dakargva xdeba sakvebi 
nivTierebebis marcvlidan Calasa da fesvebSi gadinebis gziT, rac xdeba marcvlis simwifis 
adreul periodSi.  
gamokvlevebiT da praqtikiT dadasturebulia, rom aReba unda Catardes im vadebSi, roca 
formirebulia yvelaze maRali mosavali. es periodi emTxveva marcvlis sanTliseburi 
simwifis fazis da sruli simwifis fazis dasawyiss.  am vadebidan yovelmxrivi gadaxra, ra 
mizeziTac ar unda moxdes es, aucileblad iwvevs mosavlis garkveuli nawilis danakargs 
da marcvlis xarisxis gauaresebas.  
mniSvnelovania   xorblis mosavlis aRebis dawyebis vadis gansazRvra. amasTan, unda 
gaviTvaliswinoT marcvlis momwifebis araerTdrouloba. erTsa da imave mcenareze marcvali 
jer  mTavar Reroze mwifdeba, xolo Semdeg gverdiT nabartyebze.  
TavTavSi pirvelad mwifdeba mis Sua nawilSi ganviTarebuli marcvlebi, TavTunSi ki jer 
mwifdeba qveda marcvlebi, xolo Semdeg - zeda. 
xorblis mosavlis aReba iwyeba marcvlis sanTliseburi simwifis bolo periodSi. ufro 
mogvianebiT aRebas Tan axlavs danakargebi. zogierT jiSebze danakargi 30-35%-sac aRwevs. 
mosavlis aRebis peroidSi marclis tenianoba ar unda aRematebodes 16-17%, winaaRmdeg 
SemTxvevasi kombainiT gamolewva gaZneldeba da marcvlis danakargi gaizrdeba. 
mcenaris moWris simaRle damokidebulia yanis mdgomareobaze. mSral adgilebSi mcenare 
iWreba 15-20 sm simaRleze. 
gamolewili marcvali gadaitaneba kaloze - Ria fardulis qveS, sadac xdeba marcvlis 
saboloo gaSroba ise, rom marcvlis tenianoba ar unda aRematebodes 13-14%-s. marcvali 
gaiwmindeba saTanado manqaniT da daxarisxdeba. 
 

 

sxva movliTi RonisZiebebi 

 

motkepna. Tesvis Semdeg naTesi unda moitkepnos sagoraviT. loJirebis es RonisZieba 
gansakuTrebiT mniSvnelovania mSral, gvalvian pirobebSi da qarismieri eroziis zonebSi. 

datkepna xels uwyobs tenis niadagis zedapirul fenaSi gadanacვlebas, aCqarebs marcvlis 
gaRivebas, aRmocenebas, uzrunvelyofs mis siTanabres da saSemodgomo bartyobas, agreTve 
gamoricxavs niadagis dajdomas, ris Sedegadac umjobesdeba gadazamTrebis pirobebi. 
 
 
 
 



kulturis warmoebis agroteqnologiuri ruka 

 
farTobi 1 ha, dagegmili mosavali 5 t. 

 
 

ხორბლის მოყვანის ტექნოლოგია (საშუალო აგროფონი) 

სამუშაოს დასახელება 
ზომის 

ერთეული 

ერთეულის 

ფასი(ლარი) 

რაოდენობა, 

ჯერადობა 
სულ 

ნიადაგის მომზადება 

მოხვნა ჰა 100 1 100 

მოსწორება, მოშანდაკება 

ფრეზით 
ჰა 63 1 100 

თესვა სასუქის შეტანით ჰა 43 1 43 

საშემოდგომო რწყვა ჰა 100 1 100 

სავეგეტაციო რწყვა ჰა 100 1 100 

ჰერბიციდების შეტანა ჰა 33 1 33 

მოსავლის აღება ჰა 97 1 97 

საჭირო მასალები 

თესლი კგ 1,1 220 264 

სასუქი კგ 1,0 150 150 

ჰერბიციდი კგ/ლ 40 2 80 

საერთო დანახარჯი 1067 

მოსავალი ტ   

მოსავლის ფასი კგ 0,40 5 ტონა 2000 

მოგება შემოსავალი-ხარჯი 933 
 
 

 

 

 

Semdgenlebi 

 

nugzar Sengelia – soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori 

cotne samadaSvili - soflis meurneobis mecnierebaTa doqtori 
riva liparteliani - soflis meurneobis mecnierebaTa akademiuri doqtori 


