
muxudos warmoebis agroteqnologia  

kulturis zogadi daxasiaTeba                      
 

laTinuri dasaxeleba Cicer arietinum 

botanikuri ojaxi parkosanTa 

sicocxlis xangrZlivoba erTwliani 

ganviTarebis optimaluri temperatura 24—28°C 

haeris optimaluri tenianoba 60-65% 
niadagis optimaluri tenianoba 70-75%.  
niadagis ares optimaluri reaqcia, pH 7,5-8.0 
gavrcelebis areali zRvis donidan  50-700 
saWiro aqtiur temperaტuraTa jami 1600-2400 

kritikuli temperaturuli minimumi -8°C-dan -11°C-mde 
kritikuli temperaturuli maqsimumi 30°C 

sasurveli winamorbedi kulturebi 
saSemodgomo TavTavianebi, 
simindi, baRCeuli kulturebi 

arasasurveli winamorbedi kulturebi parkosnebi 

 
kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

 
zogadi aRweriloba. muxudos fesvTa sistema mTavarRerZaa. igi niadagSi 1 metrze qvemoT 
vrceldeba. fesvTa sistemis 50% niadagis 20 sm-ian fenaSi viTardeba. fesvebze saxldeba 
koJris baqteriebi, romlebic axdenen atmosferodan azotis fiqsacias da  niadags  azotiT 
amdidreben.  
muxudos Rero swormdgomia, datotvilia, Sekruli an dakidebuli formis. datotva iwyeba 
Reros Ziridan an misi Sua nawilidan  da jiSis Taviseburebazea damokidebuli. mcenaris 
simaRle icvleba 20-100 sm farglebSi, saSualod misi simaRle 45-50 sm-ia. mcenare mwvanea, 
sxvadasxva gadaxrebiT Ria-mwvanidan muq-mwvanemde. antocianuri SeferviT an mis gareSe.  
foToli rTulia. jiSze da mcenareze mdebareobis damokidebulebis mixedviT, igi Sedgeba 
11-17 foTolakisgan. formiT elisuri an Sebrunebulkvercxisebria, sigrZe 9,3-20,7 mm-is 
farglebSi meryeobs. foTlis Seferiloba SesaZlebelia iyos mwvane, molurjo-mwvane, 
yviTeli-mwvane, zogjer iisferi toniT.  
aRmocenebis Semdeg lebnis foTlebi miwaSi rCeba da zemoT ar amodis.               

foTlebi, Rero, parki dafarulia wvrili bususebiT, roმlebsac mcenaris dacvis funqcia 
akisria.    
yvavilebi wvrilia da moTavsebulia foTlis iRliebSi. yvavilmtarebi erTyvaviliania, 
iSviaTad oryvavilovani. jiSebis mixedviT yvavilebi TeTria an moyviTalo-momwvano, Ria-
vardisferi an lurji. yvavilis da Teslis Sefervas Soris aris koleraciuli 
damokidebuleba. naTeli Tesli inviTarebs TeTr yvavilebs, muqi Tesli ki - vardisfer da 
iisfer yvavilebs.    
muxudos nayofi warmoadgens parks. igi patara zomisaa, gaberili, mogrZo-ovaluri an rombis 
formisaa. parkis sigrZe 1,5-3,5 sm-ia pergamentis feniT. momwifebisas parki ar skdeba. mwife 
parkebi sxvadasxa ferisaa. TeTrTesla jiSebis parkebi moyviTali-Calisferia, mwvane Tesla 
jiSebis parkebi momwvanoa, muqTesla jiSis parkebi ki- lurji-iisferia. parkSi Teslebis 
raodenoba 1-2, iSviaTad 3-ia.    
marcvali mrgvalia, odnav dakuTxuli an gluvia, damaxasiaTebeli niskartiT. ganasxvaveben 
marcvlis sam formas: dakuTxuls, romelic Zalian gavs cxvris Tavs, momrgvalos anu 
bardis marcvlis magvars da gardamals, bus Tavis magvars. marcvlis kanis feri 
SesaZlebelia iyos TeTri an yviTeli, narinjisferi, nacrisferi, mwvane, Ria yavisferi, 
yavisferi, Savi, vardisferi da muqi yavisferi, iSviTad gvxvdeba mravalferovani feriT.   
tenian garemoSi moyvanili jiSebis marcvali muqi Sefervisaa, xolo mSral pirobebSi 



moyvanilis – Ria Sefervis.  marcvlis Wipi moyviTaloa. iSviaTad gvxvdeba jiSebi, romelTa 
Wipi mwvanea.  

1000 marcvlis masa 100-600 gramia.   
damokidebuleba agroklimaturi faqtorebisadmi. muxudo kargad itans zafxulis sicxeebs. 
Tumca misi zrda-ganviTarebisaTvis optimaluri temperatura 24-28°C-is farglebSia. saWiro 
aqtiur temperaturaTa jami 1600-2400°C-mdea. haeris optimaluri tenianoba muxudosaTvis 60-
65%-ia, xolo niadagis optimaluri tenianoba ki 70-75%. 
muxudos warmoebisaTvis saWiro simaRle 50-700 metria zRvis donidan. rac Seexeba niadagis 
ares optimaluri reaqcias (pH), igi muxudosaTvis 7,5-8,0-is farglebSia.  
qimiuri Semadgenloba. marcvali mdidaria cilebiT da gemrielia. sasursaTod gamoiyeneba 
muxudos TeTrmarcvlani jiSebi. muqad Seferili jiSebi cxovelTa kvebaSi moixmareba. 

MarcvაlSi cilebi 22-31, naxSirwylebi 42-60, xolo cximebi 4-7%-ia. 
muxudos didi upiratesoba sxva parkosnebTan SedarebiT  misi Zlier gvalvaamtanobaSi 

gamoixateba.  Mმarcvაli naklebad ziandeba memarcvliaTi, parkebi momwifebisas ar skdeba, 
marcvali ar ibneva, kargad egueba TiTqmis yovelgvar niadags, maT Soris qviSnars, kirian 
da bicob niadagebsac ki. saSualod erT ha-ze 1,7-2,0, xolo kargi pirobebisas 3,4 tona 
mosavals iZleva.  

muxudos damaxasiaTebel Taviseburebas warmoadgens is faqti, rom misi foToli da Rero 
didi raodenobiT Seicavs vaSlmJavas da mJaunmJavas. maTi Semcvelobis gamo mwvane masas  da 
galewvis Sedegad darCenil anarCenebs pirutyvi ar Wams. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muxudos gavrcelebuli saxeobebi da jiSebi 

 
Cveulebriv, muxudos jiSebi iyofa 3 jgufad:  

 wvrilmarcvliani – 1000 marcvalis wona 200 gr. 

 saSualo simsxos marcvliani – 1000 marcvalis wona 200-350 gr. 

 msxvilmarcvliani – 1000 marcvalis wona 350 gr. da meti.    
 
post-sabWoTa qveynebSi gavrcelebuli, standartebis Sesabamisad sertificirebuli 
jiSebidan aRsaniSnavia "privo 1", "РС1", "sovxozni 14" da "saiubileo", romlebic gamoirCevian 
rogorc maRalmosavlianobiT, aseve mdgradobiT mavne organizmebTan mimarTebaSi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



jiSi aragvi 
 

 
 

aragvi saSualo sagviano jiSia. mcenare buCqis tipisaa, aqvs Zlierad datotvili Rero, 

mcenare swormdgomia, simaRle 40-70 sm-ia.    amindis pirobebis mixedviT, foTlebi Ria 
mwvanea.    yvavili TeTria, qveda parkebis mimagrebis adgili 40 sm-ia. parkSi erTi Teslia, 
iSviTad ori an sami.  
marcvali Calisferia, saSualo simsxosi. marcvli gluvia, diametri 8 mm-ia. 1000 marcvlis 
masa 310 gramia.  
mosavali 1 ha-ze 1,6-2,0 tonamde meryeobs. jiSi ar avaddeba askohitoziT. umniSvnelod 
avaddeba fuzarioziT.  
Tesvis optimaluri vada noembris pirveli naxevridan martis pirvel naxevramde grZeldeba. 
marcvalSi nedli proteinis Semcveloba 23,16%-ia, cximis 5,54%, uazoro eqstratuli 
nivTiereba 53,15%-ia, xasiaTdeba kargi gemuri TvisebebiT. 

 
 

sarkineTi 

 
 

jiSi “sarkineTi” sagazafxulo muxudos jiSia. iTeseba adre gazafxulze. SeuZlia mcire 
wayinvebis gadatana.  
mcenare swormdgomia 60-65 sm simaRlis, axasiaTebs sakmaod Zlieri datotva. antocianuri 
Seferilobisaa. mcenare mTlianad aris Sebusuli moyavisfro bususebiT.  
foToli wyvilfrTarTulia da bolovdeba erTi foTolakiT. foTolakebis raodenoba 6-8 
wyvilia.     
yvavili moTeTroa da viTardeba foTlis iRliidan gamosul patara Rerakebze.  
mcenare TviTdamamtverianebelia. nayofi rombisebr-ovaluri parkia. parkis sigrZe 2-2,5 sm-ia, 
masSi 1-2 marcvalia. simwifisas parkebi ar skdeba da ar axasiaTebs Cacvena. marcvali 
moyviTalo-moyavisfroa, formiT mrgvali-kuTxiseburi. 1000 marcvlis masa 390 gramia. 
marcvalSi cilis Semcveloba 27%-ia.  
Warbi naleqebisas mcenare mcired avaddeba askohitoziT da fuzarioziT.  
       



adgili TeslbrunvaSi 

 

muxudo maincdamainc ar aris momTxovni winamorbedi kulturebisadmi. mTavaria nakveTi 
sufTa iyos sarevelebisagan, gansakuTrebiT mravalwliani fesuriani  sarevelebisagan.    
Tavis mxriv muxudo iTvleba erT-erT saukeTeso winamorbedad mravali sasoflo-sameurneo 
kulturebisaTvis.   saSemodgomo xorblis mosavali muxudos Semdeg imdenivea, rac aneulis 
Semdeg, zogjer aRemateba kidec mas.  
mTavari kriteriumi, rac ganapirobebs mosavlis matebas aris muxudos mcenaris fesvTa 
sistemaze dasaxlebuli koJris baqteriebi, romlis wyalobiTac xdeba atmosferodan azotis 
fiqsacia da misi niadagSi dagroveba. rac ufro metia koJris baqteriebi niadagSi da 
saukeTeso pirobebia (tenianoba, haeracia) maTi ganviTarebisaTvis miT metia momdevno 
kulturebis mosavali.    
muxudo adre anTavisuflebs mindors, rac saSualebas iZleva momdevno kulturisaTvis 
Seiqnas niadagis mosamzadeblad saukeTeso pirobebi da  masSi sakmao raodenobiT dagrovdes 
teni. aqedan gamomdinare, muxudo SesaZlebebila CarTuli iqnas TeslbrunvaSi “saSemodgomo 
xorbali – muxudo – saSemodgomo xorbali”. igi maRal ekonomikur efeqts iZleva.    
fuzariozis da askohitozis Tavidan acilebis mizniT muxudo erTi da imave farTobze 4 
wlis Semdeg unda dabrundes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muxudosaTvis gansazRvruli nakveTis SerCeva 

 
muxudos daTesvamde saWiroa Catardes niadagis agroqimiuri da entomologiuri Seswavla. 
igi saSualebas mogvcems zustad ganvsazRvroT Sesatani sasuqebis raodenoba dagegmili 
mosavlis mixedviT, xolo entomologiuri gamokvlevis safuZvelze SesaZlebloba gveqneba 
niadagis mavneblebis winaaRmdeg  ganxorcieldes zusti agroteqnikuri da brZolis qimiuri 
RonisZiebebi.  
muxudo kargad egueba TiTqmis yvela tipis niadags, maT Soris qviSnar, kirian da bicob 
niadagebsac ki. 
muxudos warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 7,5-dan 8,0-mdea.  
im SemTxvevaSi, Tu muxudos warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 
aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis muxudos 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, formis da agreTve, misi qimiuri da meqanikuri Semadgenlobis 
gaTvaliswinebiT 

 
 

 

 



niadagis ZiriTadi damuSaveba 

 

muxudos naTesi ver itans gamkvrivebul da pirSekrul niadags. amitom Tu niadagma qerqi 
gaikeTa, saWiroa naTesi aRmocenebamde daifarcxos.  
aRmocenebis da mwkrivebis gamoCenis Semdeg, ki saWiroa naTesis gafxviereba. saSualod, 
muxudos naTess sezonis ganmavlobaSi SesaZloa dasWirdes 2-3 kultivacia.  
rodesac naTesi Seikvreba, anu mcenareebi gaizrdebian da gadafaraven rigebs Soris niadags, 
kultivacia aRar unda Catardes.  
muxudos sarevelebis da mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg aseve SesaZloa saWiro gaxdes 
Sesabamisi pesticidebis gamoyenebac. 

 

 

 

niadagis momzadeba muxudos dasaTesad 

 
muxudosaTvis niadagis momzadebaSi igulisxmeba: winamorbedis mosavlis aRebis Semdeg 1-2 
dadiskva, Rrma moxvna, mzralis sagazafxulo damuSaveba tenis SenarCunebis mizniT. Zalian 
mniSvnelovania winamorbedi kulturisgan ganTavisuflebuli farTobis maSinve dadiskva. 
aRniSnuli RonisZieba xels Seuwyobs tenis SenarCunebas, moispoba vegetaciaSi myofi 
sarevelebi da Seiqmneba provokaciuli xelsayreli  pirobebi axali sarevelebis Teslis 
gaRiveba-aRmocenebisaTvis. 2-3 kviris Semdeg moxdeba niadagis 27-30 sm siRrmeze moxvna.    
Rrma moxvna xels Seuwyobs niadagis qveda fenis gafxvierebas, rac Seqmnis tenis dagrovebis  
da haeraciisaTvis saukeTeso pirobebs. es ukanaskneli ki – gazrdis koJris baqteriebis 
cxovelmyofelobas, razec mniSvnelovnad aris damokidebuli muxudos mosavali.   
ramdenadac muxudo adre gazafxulze iTeseba, amitom adreul vadebSi unda moxdes mzralis 
kultivacia-dafarcxva, raTa SenarCunebuli iqnas niadagis tenianoba. 

    
 

Tesva 

 
niadagis Tesviswina damuSaveba. gazafxulze moxdeba mzralis Tesviswina damuSaveba. 
daTesvamde Catardeba 2 kultivacia Cveulebrivi TaTebiani an diskoebiani kultivatorebiT 
10-12 sm siRrmeze, Tanmiyolebuli dafarcxviT. daTesvamde sarevela balaxebis aRmocenebis 
SemTxvevaSi saWiroa totaluri herbicidis gamoyeneba. dasaTesi niadagi sufTa unda iyos 
sarevela balaxebisagan. 
muxudos daTesva. muxudo ufro siTbos moyvarulia vidre barda da ospi, Tumca misi Tesli 
gaRivebas 2-5 gradusis pirobebSi iwyebs. muxudos daTesvis saukeTeso droa, roca niadagi 
Teslis CaTesvis siRrmeze 5-6 gradusamde gaTbeba.    
Tbil adgilebSi muxudo SesaZlebelia muxudo Semodgomazec daiTesos. mcenare siTbos met 
raodenobas saWiroebs yvavilobisa da parkebis Casaxvis periodSi.   muxudo iTeseba saTesi 
manqanebiT. Teslis CaTesvis siRrme damokidebulia niadagis tenianobaze. Teslis daberva-
gaRivebisaTvis saWiroa misi masis 140-160% teni.  
Tesvis wesebi, CaTesvis siRrme. niadagis  sakmarisi datenianebisas Teslis CaTesvis siRrmea 
6-8, saSualo datenianebisas 9-10, xolo mSral niadagSi Tesli aucilebelia moxvdes 
niadagis tenian fenaSi 15 sm-mde siRrmeze.    
muxudo SesaZlebelia daiTesos Cveulebrivi saTesi manqanebiT mwkrivad 15 sm daSorebiT. 
SesaZlebelia daiTesos zolebrivad 45+15 sm, an kidev farTo mwkrivebad 45 – 60 sm 
daSorebiT.    
Tesvis wesebTan damokidebulebiT gansxvavebulia Tesvis norma. mwkrivad Tesvisas 1 ha-ze 
daiTeseba 500 aTasi, zolebrivad daTesvisas 400 aTasi, xolo farTo mwkrivad daTesvisas 
300 aTasi aRmocenebadi Tesli.     
Tanabarzomieri aRmonacenis misaRebad, aucilebeli pirobaa niadagSi Teslis Tanabar 
siRrmeze  CaTesva. mizanSewonilia naTesebis motkepvna, gansakuTrebiT gvalvian zonebSi.  
Teslis xarisxi. dasaTesad gankuTvnili saTesle masala unda iyos maRali samurneo 
vargisianobis, msxvili, Tanabarzomieri, Sewamluli da sertificirebuli. am SemTxvevaSi 
mosavali 15-20% izrdeba.  



 
muxudos Teslis xarisxis standarti 

 
Teslis kategoria siwminde % aRmoceneba % sameurneo 

vargisisnoba % 
pirveli 98,0 97,0 95,0 
meore 97,0 96,0 93,0 

 
maRalefeqturia Teslis baqteriuli preparatiT  (nitrageni) daTesvis win damuSaveba. 
nitrageni  xels Seuwyobs fesvebze koJris baqteriebis intensiur ganviTarebas, Sesabamisad 
gaZlierdeba mcenaris azotiT kveba, marcvalSi gaizrdeba cilebis Semcveloba. 
 
 

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

 
muxudos nakveTSi Sesatani mineraluri elementebis zusti dozebis dadgena saWiroa 
niadagis agroqimiuri analizis Sedegebis mixedviT.  
saorientaciod, 1ha-ze 2 tona mosavlis misaRebad saWiroa nakveTSi Setanili iqnas:  

 azoti N – 36 kg. (sufTa nivTiereba). 

 fosfori P  – 72 kg.(sufTa nivTiereba). 

 kaliumi K – 64 kg. (sufTa nivTiereba). 
mineraluri sasuqebis Setanis optimaluri periodebi: 

 azoti N — vegetaciis periodSi ramdenimejer Setana, gamokvebis saxiT; 

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

 kaliumi K — 2/3 mzralad moxvnis win, danarCeni gamokvebis saxiT, vegetaciisas. 
mzralad moxvnis win Tu 1 ha-ze 20 tona gadamwvari nakels SevitanT, mineraluri 
sasuqebidan saWiro iqneba mxolod 22 kg. fosforis Setana (sufTa nivTiereba). 

 
konkretuli nakveTisaTvis Sesatani sasuqebis zusti dozebis dadgena xdeba niadagis 

agroqimiuri analizis safuZvelze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



muxudos mavnebel-daavadebebi da integrirebuli dacva 

 

მუხუდოს ძირითადი მავნებლები 

ბარდას ბუგრი 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Acyrthosiphon pisum Harr. 

აღწერილობა. მავნებლის ფრთიანი ბუგრის სიგრძე 5მმ-ია, გაშლილი ფრთებით კი - 10მმ.  უფრთო 

მავნებლის სხეულის სიგრძე 4-5,5 მმ-ია.  

ბუგრის სხეული მწვანე ფერისაა. თავი კი მოყვითალო-მწვანეა.  

ზიანი. მავნებელი სახლდება მუხუდოს ღეროებზე და უზიანებს მათ ზრდის კონუსს. შედეგად ხდება 

მცენარის დეფორმაცია, ფოთლები იკრუნჩხება და მცირდება მოსავლის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: იმიდაკლოპრიდის, 

დელტამეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

ინსექტიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბარდას მემარცვლია 

 

 
ლათინური დასახელება: Acyrthosiphon pisum Harr. 

აღწერილობა. მავნებლის ხოჭოს სხეულის სიგრძე 4-5 მმ-ია. იგი ოვალური ფორმისაა და დაფარულია 

მონაცრისფრო ბეწვებით. ზედა ფრთებზე გარდიგარდმო თეთრი ზოლი გასდევს. ზრდასრული მატლის 

სხეულის სიგრძე 5-6 მმ-ია. იგი მოყვითალო ფერისაა, აქვს პატარა, მკერდში ღრმად ჩაფლული თავი.  

ზიანი. მავნებელი აზიანებს მუხუდოს მწვანე პარკებსა და შემოსულ მარცვლებს, მანამდე კი ანადგურებს 

ყვავილებს. მავნებლის მიერ დაზიანებული მუხუდოს მარცვალი კარგავს როგორც კვებით ღირსებას, ასევე 

აღმოცენების უნარს. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: ალფა-ციპერმეტრინის, 

თიამეთოქსამის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

ინსექტიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ლობიოს მემარცვლია 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Acanthoscelides obtectus Say. 

აღწერილობა. ლობიოს მემარცვლიას სხეულის სიგრძე 2-3,5 მმ-ია. იგი მუქი შეფერილობისაა. სხეულის 

ზედა მხარე დაფარულია ნაცრისფერი ბეწვებისაგან. სხეულის ქვედა მხარე ღია-ნაცრისფერია.  

მავნებლის მატლი ცილინდრული ფორმისაა, რკალივით მოღუნული. სხეული დაფარულია გრძელი 

ჯაგრებით.  

ზიანი. მავნებელი აზიანებს მუხუდოს როგორც მინდვრად, ასევე საწყობებში. მასობრივი გამრავლების 

შემთხვევაში მავნებელს შეუძლია დიდი ზიანი მიაყენოს კულტურას. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: თიამეთოქსამის, 

დელტამეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პარკოსანთა ალურა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Etiella zinckenella Tr. 

აღწერილობა. მავნებლის პეპელას სიგრძე გაშლილი ფრთებით 20-26 მმ-ია, მისი სხეულის სიგრძე 11 მმ-

მდეა.  

პეპელას წინა ფრთები ყვითელი ან რუხი-მიხაკისფერია. უკანა ფრთები ნაცრისფერია, მუქი ძარღვებითა და 

მუქი ორმაგი ხაზით  

მუცლის ბოლოში მას ოქროსფერი ბეწვების კონა აქვს. 

ზიანი. მავნებელი მნიშვნელოვნად აზიანებს ანადგურებს მუხუდოს მიწისზედა ორგანოებს, ანუ მწვანე 

მასას.  

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: ციპერმეტრინის, ალფა-

ციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Tetranychus telarius L. 

აღწერილობა. ზაფხულში მავნებელი მომწვანო შეფერილობის, ან ყავისფერია, შემოდგომიდან 

გაზაფხულამდე კი მოწითალო ან ნარინჯისფერი.  

ტკიპას გვერდებზე აქვს მუქი ფერის დიდი ლაქები, ზურგი კი დაფარულია ჯაგრით. 

ზიანი. მავნებელი მუხუდოს უზიანებს მწვანე ორგანოებს. მისი ჩხვლეტის ადგილზე მცენარეს 

უძლიერდება წყლის აორთქლების  პროცესი, ფოთლები თხელდება. ასეთი ცვლილებები უარყოფითად 

მოქმედებს მცენარის მოსავლიანობაზე.  

მავნებლის მოქმედების შედეგად მოსალოდნელია მცენარის ძლიერი დასუსტება ან დაღუპვა. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: სპიროდიკლოფენის, 

ტებუფენპირადის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

აკარიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



იონჯის ბაღლინჯო 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Adelphocoris lineolatus Goeze. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 9 მმ-ს შეადგენს. იგი მუქი ფერის, ან მომწვანო-

მოყვითალოა. თავი სამკუთხა ფორმისაა. ფეხები მუქი-ყვითელია, ბარძაყებზე აქვს მუქი ფერის ლაქები.  

ზიანი. მავნებლის მატლი იკვებება მუხუდოს ყვავილებით, ნასკვებით და ღეროებით. მავნებლის მიერ 

დაზიანებულ მცენარეების კოკრები და ნასკვები ჭკნება და ცვივა. 

ძლიერი დაზიანების შემთხვევაში შესაძლოა სრულად დაჭკნეს მცენარის მიწისზედა ნაწილი. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: დელტამეტრინის, ალფა-

ციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



იონჯის ფოთლის ცხვირგრძელა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Phytonomus variabilis Hbst. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 4-6 მმ-ს შეადგენს. იგი მონაცრისფრო-მოყვითალო 

შეფერილობისაა.  

მატლის სიგრძე 8 მმ-მდეა. იგი მწვანეა, ზურგზე აქვს ღია შეფერილობის სიგრძივი ზოლი. თავი მუქი 

შეფერილობისაა, სხეული კი ზედა მხრიდან დაფარულია ქინძისთავისებრი ჯაგრით.  

ზიანი. მავნებლის მატლების კვების შედეგად მუხუდოს ნასკვები ჭკნება და ცვივა. მატლები ასევე 

ანადგურებენ ფოთლებს და ყვავილების ყუნწებს. ხოჭოები კი აზიანებენ ფოთლებს და ღეროებს.  

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: პირიმიფოს-მეთილის, 

ლამბდა-ციჰალოტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



იონჯის ხვატარი 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Chloridea dipsacea L. 

აღწერილობა. მავნებლის პეპელას სიგრძე გაშლილი ფრთებით 35 მმ-მდეა. ზედა ფრთები მოყვითალო-

მწვანე შეფერილობისაა, შუაში კი გარდიგარდმო შავი ფერის ზოლი  

მავნებლის ზრდასრული მატლის სხეულის სიგრძე დაახლოებით 40 მმ-ს შეადგენს. მისი სხეული 

მოყვითალო-მწვანე ფერისაა, ზედა მხრიდან სხეულს აქვს მოშავო-ყვითელი და თეთრი ფერის ზოლები. 

ზიანი. მავნებლის მატლები აზიანებენ მუხუდოს ფოთლებს – ახალგაზრდა ასაკის მატლები იკვებებიან 

ფოთლების ძარღვებს შორის არსებული ქსოვილებით, ხოლო უფროსი ხნოვანების მატლები კი სრულად 

ანადგურებენ ფოთოლს. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: პირიმიფოს-მეთილის, 

ციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მდელოს ხვატარი 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Pseudoletia unipuncta Haw. 

აღწერილობა. მავნებლის ზრდასრული მატლის სიგრძე დაახლოებით 35-40 მმ-ს შეადგენს. იგი მუქი-მწვანე 

ფერისაა, სხეულზე კი სიგრძივ ღია მწვანე და მუქი მწვანე ზოლები გასდევს. 

იმაგო გაშლილი ფრთებით 39-50მმ-ია. უკანა ფრთები მონაცრისფროა. წინა ფრთები კი მონაცრისფრო-

მოყვითალო, მუქი გასწვრივი ზოლებით. 

ზიანი. მავნებელი მნიშვნელოვნად აზიანებს ანადგურებს მუხუდოს მიწისზედა ორგანოებს, ანუ მწვანე 

მასას. 

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: სპინოზადის, ალფა-

ციპერმეტრინის 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მუხუდოს ძირითადი დაავადებები 

პარკოსნების ნაცარი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო - Erysiphe polygoni D.C. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-22°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 30-100%. 

სიმპტომები. მუხუდოს ფოთლები ნაცრისფერი ფიფქით იფარება.  ძლიერი დაავადებისას ისინი 

ყვითლდება და ხმება. ფიფქზე შავი წერტილები წარმოიქმნება. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 გოგირდის შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 



qimiuri brZolis meTodi muxudos 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. 
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 
muxudos mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
muxudos wamlobaTa sqemis Sesadgeni tabula 

 

pirveli wamloba 
ganviTarebis 

stadia 
(wamlobis 
Catarebis 
periodi 

mavne obieqti 
(daavadebebi, 
mavneblebi) 

pesticidis 
tipi 

 pesticidi pesticidis 
gamoyenebis 
reglamenti 1 
ha-ze l/kg 

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxeleba 

aRmocenebis 
Semdeg 1-2 

foTlis fazaSi 

mavneblebi 
(xvatari da 

sxv.) 
inseqticidi  

qlorpirifosi 
pirifosi 1,5 

dursbani 1,5 

qlorpirifosi
+cipermetrini  

nurel d 1,5 

dimeToati bi-58 1,5 
 
 

 

meore wamloba 
ganviTarebis 

stadia (wamlobis 
Catarebis 
periodi 

mavne obieqti 
(daavadebebi, 
mavneblebi) 

pesticidis 
tipi 

 pesticidi pesticidis 
gamoyenebis 
reglamenti 

1 ha-ze 
l/kg 

moqmedi 
nivTiereba 

savaWro 
dasaxele

ba 

4-5 foTlis 
fazaSi 

anTraqnozi, 
Janga 

fungicidi 

bordos narevi 

kuperval
i 

5 

bordofl
o 

6 

spilenZis 
hidroqsidi 

iroko 1,5 

kosaidi 2,5 

bugrebi, 
memarcvlia 
xvatari da 
sxv. 

inseqticidi 

deltametrini 
decis 
blu 

0,3  

Tiametoqsami aqtara 0,12 

 
 
 
 



muxudos 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 muxudos 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 muxudos sarevelebis winaaRmdeg 

ganviTarebis faza herbicidis tipi 
moqmedi 

nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 
l/kg 

kulturis daTesvamde 
vegetaciaSi myofi 
sarevelebi 

totaluri glifosati 

rumbo 3 

an 

uragan forte 3 

an 

klini 3 

aRmocenebamde 2-3 dRiT 
adre orlebniani 
sarevelebi 

seleqciuri prometrini gezagardi 3 

aRmocenebis Semdeg 
marcvlovani 
sarevelebi 

seleqciuri 
fluazifop-p-
buTili 

fiuzilad 
forte 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



muxudos teniT uzrunvelyofa 

 

muxudo wylisadmi yvelaze momTxovnia Teslis gaRivebis, aRmocenebis, yvavilobis da 
marcvlis formirebis fazebSi. misi morwyvis jeradoba da normebi damokidebulia niadagis 
tenianobis maCvenebelsa da mcenaris ganviTarebis calkeul fazebze. zogadad, vegetaciis 
ganmavlobaSi muxudo 2-jer mainc unda moirwyas.  
morwyvis saorientacio norma erT ha-ze aris 700-1000 kub./m.  
morwyva SesaZlebelia rogorc kvalSi miSvebiT, aseve dawvimebiT.   
 
 

 
mosavlis aReba-Senaxva 

 

muxudo sxva samarcvle parკosnebisgan gansxvavebiT Tanabrad Semodis. misi parkebi 
momwifebis dros ar skdeba. es garemoeba saSualebas iZleva mosavali aRebuli iqnas 
kombainiT dabal Wraze. Tu muxudos parkebi momwifebulia da mcenare isev mwvanea 
mimarTaven gayofiT aRebas or fazad. jer iWreba mcenare,  Sreba da Semdeg kaloebze xdeba 
misi galewva. galewvis Semdeg marcvali ganiavdeba da gaSreba 14% tenianobamde.    
saSrobSi gaSrobis procesSi yuradReba unda mieqces temperaturul reJims. Tu marcvlis 
tenianoba 16-19%-ia saSrobSi temperatura 40 gradusze meti ar unda iyos. 25-30% marcvlis 
tenianobisas ki – 30 gradusi. gaSrobisas Tbili haeris erTjeradad SeSvebisas marcvlis 
tenianoba 4%-ze metad ar unda Semcirdes.  
marcvlis bunebrivad Srobisas saWiroa marcvlis perioduli dReSi 2-3 jer areva. gamSrali 
da ganiavebuli marcvali tomrebSi Caiyreba da daniSnulebis adgilze gaigzavneba an mSral 
mRrRnelebisgan dacul sawyobSi Seinaxeba.  

movlis sxva RonisZiebebi 

muxudos mavne organizmebisa da sarevelebisagan dacvis mimarTulebiT aseve mniSvnelovani 
meqanikuri da agroteqnikuri RonisZiebebia: kulturaTa monacvleoba, niadagis movliTi 
samuSaoebis xarisxiani ganxorcieleba dazianebuli mcenareebis mocileba - ganadgureba da 
daavadebebisadmi gamZle jiSebis SerCeva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



muxudos warmoebis agroteqnologiuri ruqa 

farTobi 1ha. dagegmili mosavali 2 t. 
     

  
samuSaos/masalis 

dasaxeleba 
Sesrulebis 

dro 
erTeuli raodenoba erTeulis 

Rirebuleba 
lari 

sul 
Rirebuleba 

lari 
niadagis moxvna 
mzralad 

XI-I ha 1 120 120 

Tesvis wina 
kultivacia  

II-III ha 1  60 60 

daTesva sasuqis 
SetaniT 
(kombinirebuli 
saTesiT) 

IV-V ha 1  50 50 

sasuqis datvirTva, 
gadmotvirTva, 
gadazidva 15 km-ze 

IV-V kg 250  60 60 

kultivacia 3 - jer V-VII ha 3  50 150 
herbicidebis Setana 
3-jer 

IV-VI ha 3  30 90 

wamloba mavnebel-
daavadebebze 2-jer 

V-VII ha 2  30 60 

morwyva 2-jer V-VII ha 2  50 100 
mosavlis aReba 
kombainiT 

VII-VIII ha 1   100 

mosavlis gadazidva 
15 km-ze 

VII-VIII t 2  50 50 

samuSaos xarji     840 
masalebi      

Tesli       kg 150 1 150 
herbicidebi  l 5 50 250 

inseqticidebi, 
akaricebi 

 l 2 50 100 

fungicidebi  kg 10 12 120 
kompleqsuri sasuqi 
super agro (8.24.24)  

 kg 150 1,5 225 

amoniumis gvarjila   kg 100 1,0 100 
wylis xarji 1 ha-ze     70 
muSis xelfasi     100 
sul masalebis 
xarji 

945 

სულ ხარჯი(ლარი) 1785 

მოსავალი(ტონა) 2 

1 tonis Rirebuleba 2000 

მოსავლის ღირებულება 4000 

მოგება მოსავლის ღირებულება ( 4000  lari)  - სულ ხარჯი (1785  
lari)   

2215 

 

 

 

 



Semdgenlebi 

 
nugzar Sengelia 
cotne samadaSvili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


