
satacuris warmoebis agroteqnologia   

 

kulturis zogadi daxasiaTeba 

 

laTinuri dasaxeleba  Asparagus 
botanikuri ojaxi SroSanisebrTa 
sicocxlis xangrZlivoba mravalwliani 
ganviTarebis optimaluri temperatura 19±7°С 
haeris optimaluri tenianoba 60-65% 
niadagis optimaluri tenianoba 70-75% 
niadagis ares optimaluri reaqcia  pH 6,5-7,5 
kritikuli temperaturuli minimumi  10-12°С 
kritikuli temperaturuli maqsimumi 26-28°С 

sasurveli winamorbedi kulturebi parkosani da bostneul-baRCeuli 
kulturebi 

arasasurveli winamorbedi kulturebi satacuri, xaxvi, niori, prasa.  
 
 

 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

 
warmoSoba da daxasiaTeba. satacuri mravalwliani mcenarea, ekuTvnis SroSanisebrTa ojaxs. 

misi foTlebi iTvlebian crufoTlebad da warmoadgenen nemsismagvar Zlier patara Txel 

totebs, romlebic Sekrebilia konebad, 6-9 calis raodenobiT.  

Rero maRalia (1 metrze meti), swormdgomi da datotvili.  

yvavilebi wvrilia momwvano-TeTri feris, izrdebian martoulad an wyvil-wyvilad.  

nayofi momwifebis Semdeg wiTelia, mrgbali formis, sididiT mindvris bardisodena. igi sami 

kamerisagan Sedgeba, romelTagan TiToeulSi 1-2 cali Teslia. 

satacuris Tesli Savia, sferosebri, SedarebiT msxvili. mas magari kani aqvs, ris gamoc 

nela Rivdeba da 10-12 dRis Semdeg amodis. misi gaRivebisaTvis 20-25°С-ia saWiro.  

satacurs Zlier fesvTa sistema aqvs, is Rrmad vrceldeba niadagSi  - saSualod 135 sm-mde. 

misi calkeuli fesvebi ki 2,5-3,0 metramdec Cadian niadagSi. Tumca fesvTa mTavari masa mainc 

niadagis zeda fenaSi, 30 sm-is siRrmemde vrceldeba.  

Zlieri fesvTa sistemis wyalobiT satacuri sakmaod gvalvaamtani mcenarea, Tumca misi 

xarisxiani mosavlis misaRebad aucilebelia teniT uzrunvelyofa. niadagis tenianobis 

optimaluri maCvenebeli satacurisaTvis 70-75%-is farglebSia, niadagis mJavianobis ares 

optimaluri maCvenebeli pH Seadgens 6,5-7,5-s. satacurisTvis kritikuli temperaturuli 

minimumi aris 10-12°С, xolo kritikuli temperaturuli maqsimumi ki 26-28°С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



satacuris gavrcelebuli jiSebi 

 

artanjeli 
 

 
 

aqvs TeTri feris wvniani da msxvili ylortebi, bolqvis saSualo masa 40-60 gramia. 
 
 

tielimi F1 

 

 
 

maRalmosavliani saadreo hibridi, bolqvis masa Seadgens 45-dan 55 gramamde. 
 
 

grolimi F1 

 

 
 

saadreo hibridi, gamoirCeva maRali mosavlianobiT. bolqvis masa: 45-55 gr. 
 
 



adgili TeslbrunvaSi 

 
satacuris warmoeba ar aris sasurveli niadagebze sadac wina wlebSi iwarmoeboda 
SroSanisebrTa botanikuri ojaxis warmomadgeneli kulturebi – xaxvi, niori an prasa. 
satacurisaTvis optimaluri winamorbedi kulturebia parkosani da bostneul-baRCeuli 
kulturebi. 
 

niadagis da nakveTis SerCeva 

 

Zlieri fesvTa sistemis saSualebiT satacurs niadagidan mineraluri nivTierebebis didi 
raodenoba amoaqvs, amitom misi warmoebisaTvis gansazRvruli niadagi mdidari unda iyos 
sakvebi nivTierebebiT.  
satacuris warmoebisaTvis optimaluria msubuqi Tixnari an qviSnari sqeli niadagebi. garda 
amisa, sasurvelia rom niadags wylis kargi gatarebis unari hqondes – niadagis tenianoba 
satacurisaTvis mniSvnelovania magram Warbi teni xels uwyobs kulturis daavadebebis 
gavrcelebas.  
adgilmdebareobiT ukeTesia mziani, myudro, qarebisagan daculi nakveTebi, radgan satacuris 
Reroebi sustia da qarisagan advilad imtvreva.    

 
satacuris warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 6,5-dan 7,5-mdea.  
im SemTxvevaSi, Tu satacuris warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 
aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis satacuris 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 

 
sarevelebisa da anarCenebisagan winaswar gasufTavebuli niadagi Semodgomaze ixvneba 30-40 
sm siRrmeze. moxvnis win saWiroa organuli sasuqebis Setana, gadamwvari nakelis saxiT, 80-
100 t/ha-ze.  
gazafxulze moxdeba mzralis gadargviswina damuSaveba da Catardeba 2 kultivacia 10-12 sm 
siRrmeze, Tanmiyolebuli dafarcxviT.  kargad gafxvierebis mizniT SesaZlebelia niadags  
dafrezva dasWirdes.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



satacuris Tesva-rgva – gamravleba da movla 

 

CiTilebis miRebis wesi. CiTilebis misaRebad Tesls zrdian Ria saCiTileebSi. 
imisaTvis rom Tesli ukeT aRmocendes, saWiroa daTesvamde, Teslis 25-30°С-mde 
SemTbar Tbil wyalSi dalboba 5-6 saaTis ganmavlobaSi. ris Semdegac mas iReben 
wylidan da 5-6 dRe aCereben svel-tenian garemoSi. amis Semdeg saWiroa Teslis 
SeSroba da am saxiT momzadebuli saTesle masala mzadaa dasaTesad. saCiTileSi igi 
xeliT iTeseba, rigebad, manZili rigebs Soris 25 sm. unda iyos, xolo rigSi 
mcenareebs Soris 10 sm.  
CiTilebis Semdgomi movla gulisxmobs: gamargvlas, morwyvas, niadagis gafxvierebas 
da gamokvebas. Semodgomaze ylortebi 3-4 sm-is simaRleze unda gadaiWras. CiTilis 
gadargva moxdeba meore wlis gazafxulze.  
niadagis dargviswina  ganoyiereba. satacuris mosavlianobas mniSvnelovnad zrdis 
niadagis ganoyiereba mineraluri sasuqebiT: 8-10 wlis asakis plantaciaSi 1 m2 
farTobidan 8 kg. mosavlis misaRebad saWiroa niadagSi Setanili iqnas azoti 105,6 
gr/m²-ze, fosfori 40gr/m²-ze, kaliumi 109,2 gr./m²-ze (sufTa nivTierebebi).  
Tu mzralad moxvnis win, 1 ha-ze 100 tona gadamwvar nakels SevitanT, mineraluri 
sasuqebis dozebi Semcirdeba da saWiro iqneba: azoti 556kg/ha-ze, fosfori 150kg/ha-
ze, kaliumi 496 kg/ha-ze. (sufTa nivTierebebi). 

 
konkretuli nakveTisaTvis sasuqebis zusti dozebis dadgena unda ganxorcieldes 

niadagis agroqimiuri analizis safuZvelze. 
 
CiTilis dargva da movla - I wlis RonisZiebebi. satacuris CiTilebi irgveba 
gazafxulze. gadargvamde niadagi kargad unda moswordes da erTmaneTisagan 1,5 m. 
daSorebiT gaiWras 35 sm. siganis 30-35 sm. siRrmis Txrilebi. TxrilSi Caiyreba 15 sm. 
sisqis gadamwvari nakeli da 10-12 sm. siRrmeze CakeTdeba. CiTilebi TxrilebSi 
irgveba erTmaneTisgan 40 sm-is daSorebiT.  
 
dargvis siRrme. CiTili 5-7 sm-iT ufro Rrmad, unda dairgos vidre igi saCiTileSi 
izrdeboda. Tu niadagi mSralia, CiTili dargvisTanave unda moirwyas.  
gadarguli CiTilebis movla. gadargvis Semdeg mTeli sezonis ganmavlobaSi saWiroa 
CiTilebis regularuli morwyva, sarevelebis mocileba da TxrilebSi niadagis 
perioduli gafxviereba.  
Semodgomis periodSi mcenareebi unda gadaiWras fesvis yelidan 5-6 sm-is simaRleze, 
xolo TxrilSi ki kvlav miwa unda Caematos. miwis Camateba unda moxdes ise, rom 
Txrili mTad ar amoivsos – miwis zedapiramde 8-10 sm. unda darCes.    
 
II wlis RonisZiebebi. meore wlis gazafxulidanve tardeba mTliani kultivacia. 
xolo Semdgomi movlis RonisZiebebi ki igivea rac pirvel wels. Semodgomaze 
Reroebi isev unda gadaiWras da Txrili ki amjerad piramde unda amoivsos miwiT.  
mosavlis aReba. satacuris mosavlis aReba iwyeba dargvidan mesame wels. saSualod 
erTi mcenare 50-60 gramian 10-15, zogjer ki 20-30 ylorts iZleva. ikrifeba 20-25 sm-
iani satacuris ylortebi. mosavlis aRebis periodi 40-45 dRe grZeldeba.  
mokrefa saWiroa ganxorcieldes mxolod dilis, an saRamos saaTebSi. ylortebi 15-
25 calian konebad ikvreba da daniSnulebis adgilze igzavneba.  
pirveli mosavlis aRebidan Semdgomi 3-4 wlis ganmavlobaSi satacuris mosavali 
yovelwliurad moimatebs da daaxloebiT 8-12 wlis ganmavlobaSi igi stabilurad 
mosavliani iqneba. Semdeg ki daiwyeba mosavlianobis TandaTanobiTi kleba, radgan 
ylortebi da Reroebi wvrildeba da mosavalic nelnela iklebs. Tumca rogorc 



zemoT aRiniSna, kargi movlis pirobebSi satacuris plantacia 15-20 wlis 
ganmavlobaSi iZleva mosavals. 
 
 
 

satacuris mavnebel-daavadebebi da integrirebuli dacva 

 

სატაცურის ძირითადი სოკოვანი დაავადებებია: სატაცურის ჟანგა და სატაცურის ფესვის ყელის 

ფუზარიოზული სიდამპლე. 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული დაავდებების გავრცელება მინიმუმამდეა დაყვანილი მთელს მსოფლიოში. 

მიუხედავად ამისა, ვეგეტაციის მიმდინარეობისას სატაცური შესაძლოა დაზიანდეს როგორც ჟანგათი, ასევე 

ფესვის ყელის ფუზარიოზული სიდამპლით. თუმცა საქართველოში სატაცურის ზრდა-განვითარების 

უმთავრესი შემაფერხებელი ფაქტორი არის სარეველები. მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ქიმიური მეთოდებიდან 

შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ტოტალური განადგურების ჰერბიციდები, მაგალითად გლიფოსატის 

ბაზაზე შექმნილი ჰერბიციდები. 

აღნიშნული ჰერბიციდების გამოყენება საჭიროა სატაცურის დათესვამდე, ან ჩითილების გადარგვამდე. 

ჰერბიციდების დოზები დამოკიდებულია სარეველების ტიპზე, ჰერბიციდის სავაჭრო დასახელებასა და 

მოქმედი ნივთიერების კონცენტრაციაზე. 

 

 

 

 

სატაცურის ჟანგა 

 

 
 

ფესვის ყელთან, ღეროს ზედაპირზე მცენარეს უჩნდება მოწითალო-ყვითელი ფერის ლაქები. დაავადების 

განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების არსებობის შემთხვევაში დაავადება სწრაფად ვრცელდება და 

იწვევს მცენარეთა ხმობას. 

ბრძოლის ღონისძიებები. სატაცურის ჟანგას წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ეფექტური საშუალება არის 

დაავადებისადმი გამძლე ჯიშების წარმოება.  

 

ბრძოლის ღონისძიებები: 

 

 მორწყვის ოპტიმალური რეჟიმების დაცვა 

 სანიტარია   

 დაავადებისადმი გამძლე ჯიშების წარმოება.  

 

 

 

 

 



სატაცურის ფესვის ყელის ფუზარიოზული სიდამპლე 

 

 
 

ფესვის ყელის ფუზარიოზული სიდამპლე უმთავრესად აზიანებს მცენარის ფესვებს და ფესვის ყელს. 

დაავადება თანდათან ასუსტებს და საბოლოოდ, სრულად კლავს მცენარეს. დაავადებული მცენარე 

იშვიათად ამჟღავნებს ჭკნობის სიმპტომს, გარდა ახალგაზრდა ჩითილებისა. დაავადებამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს სატაცურის ყლორტის წვეროების გაუფერულება. 

დაავადების გამომწვევი სიკო ინახება ნიადაგში მრავალი წლის განმავლობაში. 

 

ბრძოლის ღონისძიებები: 

 მორწყვის ოპტიმალური რეჟიმების დაცვა 

 ნიადაგის მჟავიანობის არეს რეგულირება მცენარისათვის ოპტიმალური მაჩვენებლების ფარგლებში 

 დაავადებისადმი გამძლე ჯიშების წარმოება.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სატაცურის მოსავლის აღება-შენახვა 
 

20-25 სმ-იანი სატაცურის ყლორტების მოკრეფა 40-45 დღე გრძელდება. საშუალოდ ერთი მცენარე 50-60 

გრამიან 10-15 ზოგჯერ კი 20-30 ყლორტს იძლევა. მოკრეფა საჭიროა განხორციელდეს მხოლოდ დილის, ან 

საღამოს საათებში. ყლორტები 15-25 ცალიან კონებად იკვრება და დანიშნულების ადგილზე იგზავნება. 

კარგი მოვლის პირობებში სატაცურის პლანტაციის ექსპლოატაციის ხანგრძლივობა 15-20 წელია. 

 

ბაღის სატაცური მალფუჭებადია და მოსავლის აღებისთანავე უნდა გაცივდეს 0°C - 2°C 

ტემპერატურამდე. ბაღის სატაცური ნაწილობრივ ცივდება რეცხვის, გადარჩევის და შეფუთვის 

დროს და შემდეგ უნდა გაცივდეს 0°C ტემპერატურამდე ჰიდროგაცივების საშუალებით. 

 

ბაღის სატაცურის შენახვის რეკომენდირებული პირობებია 0-2°C ტემპერატურა 95-99% 

ფარდობითი ტენიანობით, რაც უზრუნველყოფს ვარგისიანობის 14-21 დღიან ვადას.  შენახვისას 

დაბალი ტემპერატურის შენარჩუნებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ბიოლოგიური დაბერების, 

ქსოვილის გახევების და არომატის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად. მაღალი ფარდობითი 

ტენიანობა აუცილებელია სიახლის შესანარჩუნებლად. ბაღის სატაცურს ტრანსპორტირებისას 

ალაგებენ კონტეინერებში წყლით გაჟღენთილ საფენთან ერთად, რაც ხელს უწყობს მაღალი 

ფარდობითი ტენიანობის შენარჩუნებას და წყლის დაკარგვის თავიდან აცილებას. თავისუფალი 

წყლის ჭარბი რაოდენობა შენახვის ან ტრანსპორტირების დროს შედარებით  მაღალი 

ტემპერატურის პირობებში გამოიწვევს ლპობას.სატაცურის შენახვა  საცალო ვაჭრობის ობიექტებში 

უმეტესად ათავსებენ  ათავსებენ ცივ წყლიან ჭურჭელში. სატაცურის დაწყობის ყველაზე 

გავრცელებული და ფართოდ აპრობირებული  მეთოდია მისი დახლ-მაცივარზე  მოთავსება. 

 

 

 

 

სხვა მოვლითი ღონისძიებები 

 

სატაცურის სათესლე მასალის იაროვიზაცია. სატაცურის თესლის იაროვიზაციისათავის თესლს 

წინასწარ ასველებენ და აღივებენ. თესლის დასველებისათვის საჭიროა აღებული იქნას მისი წონის 

50-55% წყალი, რომელსაც ორ ნაწილად ყოფენ და ერთი ნაწილით დასველებიდან 3-5 საათის 

შემდეგ ასველებენ მეორე ნაწილითაც. დასველებულ თესლს ამყოფებენ 15-20⁰C ტემპერატურაზე. 

პარალელურად ერთმანეთში ურევენ. პირველი დღე-ღამის განმავლობაში არევა საჭიროა ყოველ 

საათში, მეორე დღე-ღამის განმავლობაში ყოველ 3-5 საათში. თესლის გაჟიჟინებისათვის საჭიროა 2-

4 დღე. 

 

 
 
 
 
 
 



satacuris warmoebis agrokalendari saqarTvelos regionebis mixedviT 

 

agroRonisZieba 

gaxorcielebis vadebi (dawyeba-damTavreba) 

kaxeTi 
Sida 
qarTli 

qvemo 
qarTli 

guria imereTi samegrelo 
samcxe-
javaxeTi 

aWara 

 I weli 

Txrilebis amoReba-
ganoyiereba 

III-IV III-IV III-IV IV IV IV IV-V IV 

Tesva III-IV III-IV III-IV IV IV IV IV-V IV 

 II weli 

niadagis ganoyiereba X-XII X-XII X-XII II-III II-III II-III X-XI II-III 

moxvna, dadiskva – 
kultivacia 

X-X11 X-X11 X-X11 II-III II-III II-III X-XI II-III 

wamlobebi sarevelebis 
winaaRmdeg 

IV-IX IV-IX IV-IX IV-IX IV-IX IV-IX V-VIII IV-IX 

saCiTile kvlebis 
momzadeba  

III-IV III-IV III-IV IV IV IV IV-V IV 

CiTilebis gadargva III-IV III-IV III-IV IV IV IV IV-V IV 
morwyva III-IV III-IV III-IV IV IV IV IV-V IV 
Reroebis gadaWra da 
Txrilebis amovseba 

VII-X VII-X VII-X VII-X VII-X VII-X VII-X VII-X 

 III weli 

morwyva III-IV III-IV III-IV IV IV IV IV-V IV 

mosavlis aReba III-IV III-IV III-IV IV IV IV IV-V IV 
 



 

 

 

 

 

satacuris warmoebis xarTaRricxva wlebis mixedviT 

farTobi 100 m2 - dagegmili mosavali 1,5 tona sami wlis Semdeg 

I weli 

erTeulis Rirebuleba 
erTeulis 
Rirebuleba 

Txrilebis amoReba-ganoyiereba 150 

saTesle masalis SeZena da Tesva 900 

II weli 

niadagis ganoyiereba 250 

moxvna, dadiskva – kultivacia 70 

wamlobebi sarevelebis winaaRmdeg 160 

saCiTile kvlebis momzadeba  100 

CiTilebis gadargva 140 

morwyva 100 

Reroebis gadaWra da Txrilebis amovseba 100 

III weli 

morwyva 100 

mosavlis aReba 500 

gauTvaliswinebeli xarji +10% 257 

sul xarji 2827 

mosavlis Rirebuleba 4500 

mogeba (mosavlis Rirebuleba-sul xarji) 1673 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semdgenlebi 

nino kelenjeriZe 
andro xeTereli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


