
tkbili wiwakis warmoebis agroteqnologia 

kulturis zogadi daxasiaTeba 

laTinuri dasaxeleba  Capsicum annuum 

botanikuri ojaxi ZaRlyurZenasebrTa 

sicocxlis xangrZlivoba erTwliani  

ganviTarebis optimaluri temperatura  23_27°С. 

haeris optimaluri tenianoba 65-75%. 

niadagis optimaluri tenianoba 80-85%. 

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

gavrcelebis areali zRvis donidan  250 -1200 m. zRvis donidan 

saWiro aqtiur temperaტuraTa jami 2780 

kritikuli temperaturuli minimumi - 0,3°С- დან - 0,5°С- მდე 

kritikuli temperaturuli maqsimumi  35-36°С 

sasurveli winamorbedi kulturebi 
kombosto, stafilo, kitri, xaxvi, 

parkosnebi 

arasasurveli winamorbedi kulturebi 
kartofili, badrijani,  Tambaqo, 

pomidori 

 

kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

wiwaka (Capsicum) erT an mravalwliani (tropikebSi) balaxovani mcenarea 

ZarlyurZenasebrTa ojaxidan. 

misi samSoblo samxreT da centraluri amerikaa. amerikidan evropaSi kolumbma Semoitana. 

saqarTveloSi farTod gavrcelebuli kulturaa. msoflioSi wiwaka mohyavT sxvadasxva 

qveynebSi: CineTi, TurqeTi, nigeria, meqsika, espaneTi, aSS, indonezia, italia, korea, 

bulgareTi, holandia da sxva. 

wiwakis fesvTa sistema mTavarRerZiania, foToli grZelyunwiani, yvavili TeTria, zogjer 

iisferi, orsqesiani, TviTvmtveria mcenarea. zogjer adgili aqvs jvaredin damtvervasac. 

Tesli brtyelia, nayofi Rruiania, 2-3 budiani, mravaლTesliani, momwifebis dros 

mSralia. 

wiwakis nayofi fers icvlis nayofis momwifebis mixedviT, pirvelad მwvane, muqi mwvane da 

moSavo-momwvanoa, momwifebis Semdeg jiSebis mixedviT SeiZleba iyos wiTeli 

narinjisferi, wiTeli da sxva.  

damokidebuleba agroklimaturi pirobebisadmi. ganviTarebis optimaluri temperaturaa 

23_27°С. haeris optimaluri tenianobaa 60-70%. niadagis optimaluri tenianobaa 80-85%. 

niadagis optimaluri reaqcia (pH)  - 6,0-6,6. kritikuli temperaturuli minimumi 

wiwakisaTvis iwyeba 0,3°С-dan. kritikuli temperaturuli maqsimumi ki 35-36°С-dan. 



qimiuri Semadgenloba. wiwaka mdidaria sxvadasxva nivTierebiT. is Seicavs 12-15% mSral 

nivTierebas da Saqrebs 2-3%-mde, xolo mware wiwakaSi mSrali nivTiereba 9-20%-mdea, 

Saqrebi 5-7%-mde. igi mdidaria vitaminebiT- B1, B2, C da P. wiwaka Seicavs azotovan 

nivTierebebs, kaliums, natriums, kalciums, rkinas, fosfors, gogirds da qlors. 

 

 

 

tkbili wiwakis gavrcelebuli hibridebi 

klaudio F1 

 

daxasiaTeba: 

 mwifdeba CiTilebis gadargvidan 72-80 dReSi 

 erTgvarovani nayofebi masiT 200-250 gr 

 gaaCnia sqeli kedeli, gluvi da kriala zedapiri 

damatebiTi informacia. medegia stresuli pirobebisadmi, transportabeluria da kargad 

inaxeba. aseve gamoirCeva kargi gamZleobis unariT Tambaqos mozaikis virusis, wiwakis 

mozaikis virusis, da kartofilis virusis mimarT 

 

 

 

 

 

 

 

 



jemini F1 

 

daxasiaTeba: 

 kargi transportabeluroba 

 nayofi advilad ikrifeba 

damatebiTi informacia. saadreo hibridi (damwifebas iwyebs gadargvidan 72-78 dReSi). aqvs 

kaSkaSa yviTeli feris nayofebi, nayofis saSualo wona - 320-400 gr.  

gamoirCeva kargi gamZleobis unariT Tambaqos mozaikis virusis, wiwakis mozaikis virusis, 

da kartofilis virusis mimarT. 

 

samanderi F1 

 

daxasiaTeba: 

 adreuli damwifeba (55-60 dRe) 

 15-20 nayofi erT mcenareze 

 saSualo zomis 2-3 kameriani nayofebi, 15-18 sm X 5-6 sm 

 ar saWiroebs sayrdens 

 mwife nayofebs aqvT naTeli, intensiurad wiTeli Seferiloba 

 gamZlea Tambaqos mozaikis virusisadmi 

damatebiTi informacia. transportabeluria, gansazRvrulia  rogorc pirdapiri 

moxmarebis, aseve gadamuSavebisaTvis. 

 

 

 



 

adgili TeslbrunvaSi 

 

wiwakisaTvis kargi winamorbedebia: gogrisebrni da parkosani kulturebi, Zirxvenebi, 

kombostosebrni, xaxvi.    

wiwaka imave nakveTze ar unda dairgos 3-4 welze ufro adre, radgan daavadebaTa 

gamomwvevi mikrobebi sicocxlis unars ori-sami  wlis ganmavlobaSi inarCuneben. wiwakis 

moTavseba ar SeiZleba TeslbrunvaSi ZaRlyurZenasebrTa ojaxis warmomadgenlebis 

Semdeg (kartofili, badrijani,  Tambaqo, pomidori), radganac maT saerTo daavadebebi 

uCndebaT. 

 

 

wiwakisaTvis gansazRvruli nakveTis SerCeva 

 

wiwakisaTvis idealuria niadagi, romelic gazafxulze adre da kargad Tbeba, kargad 

atarebs haersa da wyals, aqvs fxvieri struqtura da mdidaria sakvebiT. 

wiwakis warmoebisaTvis aucilebelia kargi struqturiani niadagi, optimaluri Ph da  

sadac sakvebi elementebi advilad SesaTvisebel formaSi.  wiwaka Zalian mgZnobiarea 

niadagSi Warbi xsnadi azotis mimarT,  rac iwvevs vegetatiuri organoebis usistemo 

zrdas, rac aisaxeba uaryofiTad nayofebis gamonaskvaSi da nayofebis damwifebaSi.  

wiwaka cudad egueba mZime meqanikuri Semadgenlobis, Zlier mJave da mlaSe niadagebs. 

amitom wiwakis dargvamde aucilebelia Catardes niadagis agroqimiuri analizi, raTa 

Tavidan iqnes acilebuli momavali garTulebebi. 

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

im SemTxvevaSi, Tu wiwakis warmoebisaTvis SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 

aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis wiwakis 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 

wiwakis warmoebisaTvis gankuTvnili niadagi aRmosavleT saqarTveloSi saWiroa moixnas 

Semodgomaze, 25-30 sm. siRrmeze. xolo dasavleT saqarTveloSi ki moxvna SesaZlebelia 

gvian Semodgomaze, zamTarSi, an gazafxulze. amave arealis Warbtenian adgilebSi niadagi 

ZiriTadad gazafxulze ixvneba.  

gazafxulze xdeba mzralis Tesviswina damuSaveba. daTesvamde tardeba 2 kultivacia 10-12 

sm siRrmeze, Tanmiyolebuli dafarcxviT. 

kargad gafxvierebis mizniT SesaZlebelia niadags dasWirdes dafrezva. aseve 

aRsaniSnavia, rom niadagis mulCireba xels uwyobs mosavlianobis gazrdas.    

 

 

niadagis Tesvis/rgviswina da Semdgomi damuSaveba  

Tesviswina damuSavebaSi igulisxmeba niadagis dasaTesad mosamzadeblad garkveuli 

TanmimdevrobiT Sesrulebuli damuSavebis wesebis erToblioba - kultivacia da farcxva. 

vegetaciis periodSi, niadagis gafxvierebis da sarevelebis mocilebis mizniT saWiroa 

ramdenjerme Catardes kultivacia. uSualod nakveTSi arsebuli situaciis mixedviT, 

kultivacia tardeba 3-5-jer, an metjer. am procesis mimdinareobisas xdeba damatebiTi 

gamokveba, mineraluri sakvebi (azotSemcveli) elementebiT. niadagis damuSavebisas da 

damatebiTi kvebisaTvis sasuqebis Setanisas gaTvaliswinebuli unda iqnas Semdegi 

mniSvnelovani faqtorebi: 

 gafxvierebis siRrme unda iyos Tanabari 

 mwkrivTaSoris kultivatorebiT damuSavebisas niadagis qvemo teniani fena ar 
unda amobrundes manqanis samuSao nawilebiT. 

 sarevela mcenareebi unda moiWras mwkrivTaSorisebSi, kvalis fskerze da bazos 
gverdebze.  

 damatebiTi gamokvebisas sasuqi Setanili unda iqnas mwkrivis orive mxareze, 15-
25 sm-is daSorebiT, 14-17 sm-is siRrmeze.   

 
 

Tesvis wesebi da normebi 

wiwaka ZiriTadad CiTilis gadargvis meTodiT moiyvaneba. 

CiTilis gamoyvana Ria gruntSi gadargvamde 45-50 dRiT adre iwyeba. gadargvisas CiTils 

8-9 namdvili foToli da 20-25 sm simaRle unda hqondes. umjobesia Tesli specialurad 

gankuTvnil kasetebSi daiTesos. CiTilis gamoyvanis optimaluri temperatura meryeobs 20-

27°С-is farglebSi. 

kasetebSi aRzrdili CiTilebi gadargvisas naklebad ganicdis stress, rac ukeT 

gaxarebis did SesaZleblobas iZleva. am dros naklebia meCxerianoba, maRalia mosavali.  

1 ha-ze CiTilebis saWiro raodenoba dargvis sqemaze da jiSis an hibridis zrdis 

Taviseburebazea damokidebuli. igi meryeobs 28,6-71,4 aTasi mcenaris farglebSi.   

 
 



niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

yoveli erTi tona wiwakis  mosavlis misaRebad wveTovani morwyvis gamoyenebiT da 

SeTvisebis koeficientis gaTvaliswinebiT saWiroa:  azoti 4,4kg, fosfori 3,52 kg, kaliumi 

6,24 kg (sufTa nivTierebebi). Tu igegmeba  1ha-ze 55 tona mosavlis miReba Sesabamisad 

Sesatani mineraluri nivTierebebis raodenobebi iqneba: azoti - 242,5 kg vegetaciis 

periodSi gamokvebis saxiT; fosfori - 193,6 kg 2/3 mzralad moxvnis win, danarCeni – 

gamokvebis saxiT; kaliumi - 343,2 kg, 2/3 mzralad moxvnis win, danarCeni gamokvebis saxiT; 

mzralad moxvnis win 1 ha-ze 30 tona gadamwvari nakelis Setanis SemTxvevaSi saWiroa: 

azoti 97,5kg, fosfori 118,6kg, kaliumi 163,2 (sufTa nivTierebebi).   

konkretuli nakveTisaTvis Sesatani sasuqebis zusti dozebis dadgena xdeba niadagis 

agroqimiuri analizis safuZvelze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wiwakis integrirebuli dacva mavne organizmebisagan 

 

წიწაკის ძირითადი მავნებლები 

ბოსტანა-მახრა 

 

ლათინური დასახელება: Gryllotalpa gryllotalpa 

აღწერილობა. მახრას სხეული ზედა მხრიდან მოშავო-ნაცრისფერია, ქვედა მხრიდან კი აქვს მოყვითალო 

შეფერილობა.  მისი წინა ფეხები ფართოა, ნიჩბისებრი ფორმის.   

ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 35-50 მმ-ია.  

ზიანი. მავნებელი თხრის გვირაბებს ნიადაგში და იკვებება მცენარეთა ფესვებით. ასევე მავნებელი 

აზიანებს მცენარეებს გვირაბების თხრის პროცესში. განსაკუთრებით ძლიერ ზიანდება წიწაკა 

ჩითილობის პერიოდში. 

მავნებლის მიერ გათხრილი გვირაბის დიამეტრი დაახლოებით 1 სმ-ს შეადგენს. ნიადაგის ზედაპირს 

კი ზედა მხრიდან ემჩნევა მავნებლის გვირაბები.   

მავნეობის პერიოდი - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა.  

ბრძოლა/წამლობები:  

მისატყუარის დამზადება - მისატყუარის დამზადების ერთ-ერთი მეთოდი: 20 გრ. პრეპარატი დურსბანი 

+ 1ლ წყალი + 5 კგ. ქატო + 200 გრ. ზეთი. მოცემული მასის მობნევა ხდება დაახლოებით 100 კვ. მ-ზე. 

 

 

 

 



კოლორადოს ხოჭო 

 

ლათინური დასახელება: Leptinotarsa decemlineata. 

აღწერილობა. მავნებლის მატლის სიგრძე დაახლოებით 15-16 მმ-ს შეადგენს. მისი თავი და ფეხები 

შავია. ახალგაზრდა მატლი წითელი ან ნარინჯისფერია, მოზრდილი კი - ნარინჯისფერი, ყვითელი 

ელფერით.  

ხოჭოს სხეულის სიგრძე 15 მმ-მდეა. ზურგზე აქვს სხვადასხვა ფორმის და ზომის მუქი ფერის ზოლები. 

ზიანი. მავნებლის ზრდასრული მატლები იკვებებიან წიწაკის ფოთლებით. ეს მკვეთრად ამცირებს 

მცენარის პროდუქტიულობას.
 

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 მზრალად ხვნა, გაზაფხულზე. 

 ნაკვეთი-სატყუარას მოწყობა, რომლის ფართობიც განისაზღვრება საჭიროებისამებრ და 

შესაძლოა შეადგენდეს 200-500მ²-ს. ასეთ ნაკვეთებზე რგავენ საადრეო კარტოფილს, რომელიც 

იზიდავს გამოზამთრებულ ხოჭოებს და ამის შედეგად იოლდება მათი განადგურება ქიმიური ან 

სხვა საშუალებებით. 

ქიმიური წამლობებისას რეკომენდებულია ციპერმეტრინის, თიამეთოქსამის, პირიმიფოს-მეთილის, 

დიმეთოატის, დელტამეტრინის, ქლორპირიფოსის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული ინსექტიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 



პომიდორის ჟანგა ტკიპა 

 

ლათინური დასახელება: Vasates lycopersici.
 

აღწერილობა. მავნებელი მუქი ჟანგისფერი ძალიან პატარა ოთხფეხა ტკიპაა. იგი ბაცი-ყვითელი 

ფერისაა, მხოლოდ კვერცხდების წინ ხდება ჟანგისფერი შეფერილობის. მისი სხეული მკერდიდან 

მუცლისაკენ ვიწროვდება, მუცელი განივი ღარებით არის დაყოფილი რგოლებად.  

ზიანი. მავნებლები კოლონიების სახით გროვდებიან მცენარის ფოთლებსა და ნაყოფებზე. მათ მიერ 

დაზიანებული მცენარეთა ფოთლები და ღეროები იღებენ ბრინჯაოსფერ შეფერილობას, შემდეგ კი 

ხმებიან. ნაყოფის კანი უხეშდება, იბზარება და ხდება მუქი ჟანგისფერი შეფერილობის.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

ქიმიური წამლობებისას რეკომენდებულია სპირომეზიფენის, აბამექტინის, ტებუფენპირადის ბაზაზე 

დამზადებული აკარიციდების და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა 

ბაზაზე დამზადებული აკარიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მავრთულა ჭიები 

 

აღწერილობა. მავრთულა ჭიების მატლი ძირითადად მონაცრისფრო შეფერილობისაა, გლუვი, 10-30 მმ 

სიგრძის. მათი ზოგიერთი სახეობა ცვილისებრი, თეთრი ან მოყვითალოა.  

ზიანი. მავნებლის მატლები აზიანებენ წიწაკის ფესვთა სისტემას. აღწევენ ღეროში, ღრღნიან და 

გადაადგილდებიან მასში სხვადასხვა მიმართულებით. დაზიანებული მცენარეები ტყდებიან. მატლებს 

გააჩნიათ უნარი გადავიდნენ სხვა, დაუზიანებელ მცენარეებზე.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნიადაგის დროული კულტივაცია სარეველების განადგურების მიზნით, მცენარეთა გამოკვება 

აზოტშემცველი სასუქებით. 

 წინასწარ შეწამლული სარგავის მასალის გამოყენება. 

ქიმიური წამლობებისას რეკომენდებულია თიამეთოქსამის, კარბოსულფანის, ეტოპროფოსის, 

იმიდაკლოპრიდის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე 

დამზადებული ინსექტიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 



წიწაკის ძირითადი დაავადებები 

ალტერნარიოზი 

 

გამომწვევი სოკო - Alternaria solani Sor.   

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-24°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90-100%. 

სიმპტომები. დაავადება შეინიშნება ფოთლებზე და ნაყოფებზე. დაზიანებულ ფოთლებზე ვითარდება 

მცირე ზომის მუქი ნაცრისფერი ლაქები, რომლებიც დაავადების განვითარების შემდეგ ზომაში 

იზრდება და ერთდება. ყალიბდება დამჭკნარი უბნები, რის შედეგადაც ფოთლები მთლიანად ჭკნება და 

იღუპება.  

ნაყოფებზე პირველი სიმპტომია სველი ლაქების ჩამოყალიბება. დაავადების შემდგომი განვითარების 

შედეგად დაზიანებული ადგილები იფარება მუქი ფერის ნადებით. წვიმიანი ამინდების პირობებში 

ნადები სწრაფად ვრცელდება ნაყოფის ზედაპირზე და ყველგან ქმნის მომრგვალო დაზიანებულ უბნებს. 

დროთა განმავლობაში დაზიანებული ნაყოფები სრულად იფარება ნადებით და ჭკნება. 

დაავადებას ნაყოფზე განვითარება შეუძლია შენახვის პერიოდშიც, რაც იწვევს მოსავლის აღების 

შემდგომ დანაკარგებს.    

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

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 საწყობების რეგულარული დათვალიერება და დაზიანებული ნაყოფების მოცილება.  

ქიმიური წამლობებისას კულტურის ვეგეტაციის მიხედვით, რეკომენდებულია პროპინების, მანკოცების 

და დაავადების წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული 

ფუნგიციდების გამოყენება. 

 



ანთრაქნოზი 

 

გამომწვევი სოკო - Colletotrichum capsisi.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-24°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 97-100%. 

სიმპტომები. ნაყოფზე ვითარდება ჩაზნექილი ლაქები-დაზიანებები. ხშირად ერთ ნაყოფზე ჩნდება 

რამდენიმე ასეთი დაზიანება. როდესაც დაავადება მწვავდება, დაზიანებული უბნები შესაძლოა 

გაიზარდოს და შეერწყას ერთმანეთს. დროთა განმავლობაში დაზიანებულ ადგილებზე შესაძლოა 

გამოჩნდეს შავი ფერის ნადები.  

დაზიანებები შესაძლოა ასევე გაჩნდეს ღეროებსა და ფოთლებზე სხვადასხვა ფორმის ყავისფერი 

ლაქების სახით, რომლებსაც მუქი ყავისფერი კიდეები აქვთ.    

დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შემთხვევაში იგი სწრაფად ვრცელდება 

წიწაკის ნათესებზე, რაც იწვევს მოსავლის 100%-მდე დაკარგვას.  

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

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 წინასწარ შეწამლული სათესლე მასალის გამოყენება.  

 საწყობების რეგულარული დათვალიერება და დაზიანებული ნაყოფების მოცილება.  

 წიწაკის შენახვის ოპტიმალური პირობების დაცვა - წიწაკა უნდა ინახებოდეს საწყობში, სადაც 

ტემპერატურა 3-4°C-ის ფარგლებშია, ხოლი ტენიანობა კი არანაკლებ 90%-ია.  

ქიმიური წამლობებისას კულტურის ვეგეტაციის მიხედვით, რეკომენდებულია პროპინების, მანკოცების 

და დაავადების წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული 

ფუნგიციდების გამოყენება. 



წიწაკის ნაცარი 

 

გამომწვევი სოკო - Erysiphe orontii.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 10-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: ნებისმიერი. 

სიმპტომები. დაავადების ნიშანია თეთრი, ფხვნილოვანი ნადები ფოთლის ქვედა მხარეს. ფოთლის 

ზედა მხარეს კი შესაძლოა განვითარდეს ღია-მწვანე ან ყვითელი ფერის დაზიანებული ადგილები-

ლაქები. დროთა განმავლობაში მთლიანად ფოთოლი იღებს ღია-ყვითელ ან მოყავისფრო შეფერილობას.  

სიმპტომები თავდაპირველად ვითარდება უფრო ზრდასრულ ფოთლებზე. როდესაც პირობები 

უაღრესად ხელსაყრელია დაავადების განვითარებისთვის, ფიფქისებრი ნადები ფოთლის ზედა 

მხარეზეც წარმოიქმნება. დაავადებული ფოთლების კიდეები საბოლოოდ ხუჭუჭდება.  

ამ სახით დაზიანებული მცენარე შესაძლოა სრულად დაიღუპოს, ან როგორც მინიმუმ, შემცირდეს 

მოსავლის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.  

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

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

ქიმიური წამლობებისას კულტურის ვეგეტაციის მიხედვით, რეკომენდებულია კრეზოქსიმ-მეთილის, 

ტრიფლოქსისტრობინის და დაავადების წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე 

დამზადებული ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 



წიწაკის ფიტოფტორა 

 

გამომწვევი სოკო - Phytophthora capsici.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 21-29°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%. 

სიმპტომები. დაავადება აზიანებს როგორც ჩითილებს, ასევე ზრდასრულ მცენარეებს. 

დაინფიცირებული ჩითილები ავლენს ჭკნობის ტიპურ სიმპტომებს. უფრო ზრდასრული მცენარეების 

დაინფიცირება, ჩვეულებრივ, იწყება ნიადაგის ზედაპირთან ან მის ქვემოთ. ამ დროს მუქი ყავისფერი 

სველი დაზიანებული ადგილები ჩნდება ღეროს ქვედა ნაწილზე და როგორც წესი, ვრცელდება ზემოთ; 

შესაძლოა იმდენად გავრცელდეს, რომ შემოერტყას ღეროებს. შედეგად, იბლოკება მცენარეში წყლისა და 

მკვებავი ნივთიერებების  მოძრაობა. ეს ხშირად იწვევს ფოთლების სწრაფ ჭკნობას. გარდა ამისა, 

დაავადების შედეგად შესაძლოა ფესვი დაინფიცირდეს, რაც კლავს ფესვს და იწვევს მცენარის ჭკნობას 

ღეროს დაზიანებების გაჩენის გარეშე.  

დაავადება ფოთლებზე, ჩვეულებრივ, ჩნდება ტოტების განშტოებებთან, რაც იწვევს მუქი ფერის 

უბნების გაჩენას და ფოთლებისა და ნაყოფის ჭკნობას. დაინფიცირებულ ფოთლებზე ვითარდება 

მრგვალი ან არასწორი ფორმის, მუქი მწვანე, წყლით გაჟღენთილი დაზიანებები, რომლებიც შრება და 

იღებს ღია ყავისფერ შეფერილობას. ნაყოფის დაზიანებები შეიძლება ასევე გაჩნდეს წყლით 

გაჟღენთილი მზარდი ადგილების სახით, რომლებიც შემდგომ იკუმშება და მუქდება. ნაყოფის შიგნით 

შესაძლოა განვითარდეს თეთრი ნადები, ხოლო თესლი, ჩვეულებრივ, ყავისფრდება ან შავდება.  

ტენიან პირობებში, თეთრი ნადები ვრცელდება მთლიან ნაყოფზე და აფუჭებს მას.         

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

ქიმიური წამლობებისას კულტურის ვეგეტაციის მიხედვით, რეკომენდებულია კრეზოქსიმ-მეთილის, 

პროპინების და დაავადების წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე 

დამზადებული ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 



წიწაკის ბაქტერიული ლაქიანობა 

 

გამომწვევი ბაქტერია - Xanthomonas campestis. pv. Vesicatoria . 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 60-70%. 

სიმპტომები. დაავადების სიმპტომები ტკბილ, ანუ ბულგარულ წიწაკას უჩნდება ფოთლებზე, ღეროსა 

და ნაყოფებზე. მწარე წიწაკის შემთხვევაში კი სიმპტომები შედარებით ნაკლებადაა გამოხატული. 

პირველი სიმპტომები ვლინდება სველი ლაქების გაჩენით ფოთლის ქვედა მხარეზე. მოგვიანებით 

ლაქები იზრდება და ყავისფრდება. ამ პერიოდში ლაქის ცენტრი მოყვითალო ყავისფერია, ლაქას კი აქვს 

ნახევრად გამჭირვალე ყვითელი არშია.  

დაავადებისაგან ძლიერად დაზიანებული ფოთლები ხშირად ხდება უფერულდება და ხმება. ძლიერი 

დაზიანებისას შესაძლოა მცენარეს ფოთლები ნაადრევად დაცვივდეს.  

ღეროს დაავადების შემთხვევაში ღეროზე ჩნდება ვიწრო და წაგრძელებული ფორმის ღია ყავისფერი 

წყლულები.  

ნაყოფებზე ლაქები თავდაპირველად ჩნდება სველი დაზიანებული ადგილების სახით, რომლებიც 

შემდეგ ჭკნება. ლაქებს აქვთ ხორკლიანი ზედაპირი, რომელიც დროთა განმავლობაში სკდება ლაქის 

ზომაში მატების პარალელურად.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

ქიმიური წამლობებისას კულტურის ვეგეტაციის მიხედვით, რეკომენდებულია სპილენძის შემცველი 

ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 



brZolis qimiuri meTodi wiwakis 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). 

 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 wiwakis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.   

 



qimiuri brZolis meTodi wiwakis mavnebel-daavadebebis da sarevelebis winaaRmdeg  

wiwakis wamlobaTa sqemis Sesadgeni tabula 

wamlobebi CiTilebis gadargvamde 

pirveli wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 

daTesvamde an 
daTesvis 
Semdeg 

fesvis sidampleebi 

fungicidi 

propamokarb 
hidroqloridi 
530 g/l+ 
aluminis 
foseTili 310 
g/l 

previkur 
enerji wxk 
840 

morwyva 3 ml 2 l 
wyalSi 1 kv.metrze 

fesvis sidampleebi 
propamokarb 
hidroqloridi  
722 g/l 

propakuri n, 
wx 

morwyva 0,15% iani 
samuSao xsnariT, 150 
ml 100 l wyalSi 

fesvis sidampleebi 
mefenoqsami 350 
g/l 

aproni XL, we 

CiTilebis morwyva 
0,04% - iani samuSao 
xsnariT, 40 ml 100 l 
wyalSi 

 

meore wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 

aRmocenebidan 
7-10 dRis 
Semdeg 

fesvis sidampleebi 

fungicidi 

propamokarb 
hidroqloridi 
530 g/l+ 
aluminis 
foseTili 310 
g/l 

previkur 
enerji wxk 
840 

CiTilebis morwyva 3 
ml 2 l wyalSi 1 
kv.metrze 

fesvis sidampleebi 
propamokarb 
hidroqloridi  
722 g/l 

propakuri n, 
wx 

morwyva 0,15% iani 
samuSao xsnariT, 150 
ml 100 l wyalSi 

fesvis sidampleebi 
mefenoqsami 350 
g/l 

aproni XL, we 

CiTilebis morwyva 
0,04% - iani samuSao 
xsnariT, 40 ml 100 l 
wyalSi 

 



 

 

mesame wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

CiTilebis 
wamloba 
gadargvamde 

anTraqnozi, alternaრia, 
TeTri obi  

fungicidi 

propinebi 700 g/kg 
antrakoli, 
sf 

1,5-2 kg 

anTraqnozi, laqianoba  mankocebi 800 g/kg 
diTan მ-45, 
sf 

1,2-1,6 kg 

baqteriuli daavadebebi  
spilenZis 
sulfati+kalciumis 
hidroqsidi 200 g/kg 

kupervali 20 
sf 

5 kg 

baqteriuli daavadebebi  
samfuZiani 
spilenZis sulfati 

345 გ/ლ 

kuproqsati 
sk 

3 l 

baqteriuli daavadebebi  

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi, 
spilenZis mixedviT 
220g/kg 

bordos 
narevi sf 

5 kg 

bugrebi, kolorados xoWo, 
xvatari, WiWinobela Trifsi 
da sxva mavnebelTa kompleqsi 

inseqticidi 

imidaklopridi 700 
g/kg 

konfidor 
maqsi 70, 
wxgr 

0,04-0,05kg 

bugrebi, kolorados xoWo, 
xvatari, WiWinobela Trifsi 
da sxva mavnebelTa kompleqsi 

deltametrini 25 
g/l 

decis blu 
25 ek 

0,5l 

bugrebi, kolorados xoWo,  
xvatari, WiWinobela Trifsi 
da sxva mavnebelTa kompleqsi 

TiameToqsami 250 
g/kg 

aqtara, wdgr 0,08-0,12kg 

bugrebi, kolorados xoWo, 
xvatari, WiWinobela Trifsi 
da sxva mavnebelTa kompleqsi 

cipermetrini 250 
g/l 

arivo 25 ek 1,6 l 

bugrebi, kolorados xoWo, 
xvatari, WiWinobela Trifsi da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

alfa-cipermetrini 
100 g/l 

fastaki, ek 0,3 l 

 

 



 

wamlobebi gadargvis Semdeg 

 

meoTxe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

gadargvidan 7-
10 dRis  

Semdeg an Ria 
grutSi 

Tesvisas 1-2 
namdvili 
foTlis 
fazaSi 

anTraqnozi, fitoftora 

fungicidi 

propinebi 700 
g/kg 

antrakoli, 
sf 

1,5-2 kg 

alternaria, anTraqnozi 
mankocebi 800 
g/kg 

diTan მ - 45, 
sf 

1,2-1,6 kg 

baqteriuli daavadebebi  

samfuZiani 
spilenZis 
sulfati 345 

გ/ლ 

kuproqsati 
sk 

3 l 

baqteriuli daavadebebi da sxv. 
daavadebebis kompleqsi 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi 200 
g/kg 

kupervali 20 
sf 

5 kg 

bugrebi, kolorados xoWo,  
xvatari, WiWinobela Trifsi da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

inseqticidi 

imidaklopridi 
700 g/kg 

konfidor 
maqsi 70, 
wxgr 

0,04-0,05kg 

bugrebi, kolorados xoWo,  
xvatari, WiWinobela Trifsi da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

deltametrini 
25 g/l 

decis 
fluqsi ek 

0,5 l 

bugrebi, kolorados xoWo,  
xvatari, WiWinobela Trifsi da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

TiameToqsami 
250 g/kg 

aqtara, wdgr 0,08-0,12kg 

bugrebi, kolorados xoWo,  
xvatari, WiWinobela Trifsi da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

cipermetrini 
250 g/l 

arivo 25 ek 1,6 l 

bugrebi, kolorados xoWo,  
xvatari, WiWinobela Trifsi da 
sxva mavnebelTa kompleqsi 

alfa-
cipermetrini 
100 g/l 

fastaki, ek 0,3 l 

 

 



 

mexuTe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

10-12 foTlis 
faza 

anTraqnozi, fitoftora, 
laqianoba 

fungicidi 

propinebi 700 g/kg 
antrakoli, 
sf 

1,5-2 kg 

baqteriuli daavadebebi da sxv. 
spilenZis sulfati+ 
kalciumis hidroqsidi 
200 g/kg 

kupervali 20 
sf 

5 kg 

nacari  
trifloqsistrobini 500 

გ/კგ 

zato, wxgr 
50 

0,25 kg 

nacari, fitoftora 
krezoqsim meTili 500 
g/kg 

strobstari, 
wxgr 

0,3 kg 

anTraqnozi, laqianoba da sxv. mankocebi 800 g/kg 
diTan მ- 45, 
sf 

1,2-1,6 kg 

tkipebi akaricidi 

spiromezifeni 240 g/l 
oberoni 240, 
sk 

0,6 l 

abameqtini 18 g/l 
vertimeki 018 
ek 

1 l 

etoqsazoli 110 g/l zumi sk 0,3 l 

tebufenpiradi 200 
g/kg 

talavi 20 sf 0,37 kg 

xvatari, kolorados xoWo 
bugrebi, Trifsebi da sxva 
mavnebelTa kompleqsi 

inseqticidi 

Tiaklopridi 100 g/l+ 
deltametrini 10 g/l 

proteusi zd, 
110 

0,75 l 

xvatari, kolorados xoWo 
bugrebi, Trifsebi da sxva 
mavnebelTa kompleqsi 

deltametrini 25 g/l 
decis 
fluqsi ek 

0,5 l 

saTburis frTaTeTra, tkipebi, 
bugrebi 

pirimifos-meTili 500 
g/l 

aqteliki, ek 1,5 l 

xvatari, kolorados xoWo 
bugrebi, Trifsebi da sxva 
mavnebelTa kompleqsi 

metomili 200 g/l  
lanati 20 s 
wxk 

1,25 l 

xvatari, kolorados xoWo 
bugrebi, Trifsebi da sxva 
mavnebelTa kompleqsi 

qlorpirifosi 500 
g/l+cipermetrini 50 
g/l 

nurel-d, ek 1,5 l 

 

 



 

 

meeqvse wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

sayvavile 
kokrebis 
gamoCena 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora 

fungicidi 

propinebi 700 g/kg 
antrakoli, 
sf 

1,5-2 kg 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora 

mankocebi 800 g/kg 
diTan M- 45, 
sf 

1,2-1,6 kg 

nacari 
trifloqsistrobini 500 

გ/კგ 

zato, wxgr 
50 

0,25 kg 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

spilenZis sulfati+ 
kalciumis hidroqsidi 
200 g/kg 

kupervali 20 
sf 

5 kg 

Wraqi, baqteriuli 
daavadebebi 

spilenZis 
sulfati+kalciumis 
hidroqsidi, spilenZis 
mixedviT 220g/kg 

bordos 
narevi sf 

2,4-3,2 kg 

nacari, fitoftora 
krezoqsim meTili 500 
g/kg 

strobstari, 
wxgr 

0,3 kg 

tkipebi akaricidi 

spiromezifeni 240 g/l 
oberoni 240, 
sk 

0,6 l 

abameqtini 18 g/l 
vertimeki 018 
ek 

1 l 

etoqsazoli 110 g/l zumi sk 0,3 l 

tebufenpiradi 200 g/kg talavi 20 sf 0,37 kg 

xvataris matlebi, 
kolorados xoWo 

inseqticidi 

Tiaklopridi 100 g/l+ 
deltametrini 10 g/l 

proteusi 
zd, 110 

0,75 l 

xvatari, bugrebi, Trifsebi deltametrini 25 g/l 
decis 
fluqsi sf 

0,5 l 

kolorados xoWo da sxv. 
qlorpirifosi 500 
g/l+cipermetrini 50 
g/l 

nurel-d, ek 1,5 l 

xvatari, kolorados xoWo 
bugrebi, Trifsebi da sxva 
mavnebelTa kompleqsi 

cipermetrini 250 g/l arivo 25 ek 1,6 l 

frTaTeTra, tkipebi, bugrebi, 
Trifsebi 

pirimifos-meTili 500 
g/l 

aqteliki, ek 1,5 l 



 

meSvide wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

nayofebis 
gamoCena 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

fungicidi 

spilenZis sulfati+ 
kalciumis hidroqsidi 
200 g/kg 

kupervali 20 
sf 

5 kg 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

spilenZis sulfati+ 
kalciumis hidroqsidi, 
spilenZis mixedviT 
220g/kg 

bordos 
narevi sf 

2,4-3,2 kg 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

spilenZis hidroqsidi 

770 გ/კგ  
Cempioni, sf 3 kg 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

bordos narevi 124 g/l  
bordoflo 
niu, sk 

6 l 

 

merve wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

nayofebis zrda 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

fungicidi 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi 200 
g/kg 

kupervali 20 
sf 

5 kg 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi, 
spilenZis 
mixedviT 220g/kg 

bordos 
narevi sf 

2,4-3.,2 kg 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

bordos narevi 
124 g/l  

bordoflo 
niu, sk 

6 l 

 



 

 

mecxre wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

simwifeSi 
gadasvla 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

fungicidi 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi 200 
g/kg 

kupervali 20 
sf 

5 kg 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi, 
spilenZis 
mixedviT 220g/kg 

bordos 
narevi sf 

2,4-3,2 kg 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

samfuZiani 
spilenZis 
sulfati 345 

გ/ლ 

kuproqsati, 
sk 

3 l 

anTraqnozi, alternaria, 
laqianoba, fitoftora, 
baqteriuli daavadebebi 

bordos narevi 
124 g/l  

bordoflo 
niu, sk 

6 l 



 

wiwakis 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 wiwakis 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 wiwakis sarevelebis winaaRmdeg 

# 
ganviTarebis 

stadia 

sarevelebis 

saxeobebi 

herbicidi 

dozebi (1 ha-

ze) 

herbicidis 

moqmedebis 

tipi 

moqmedi nivTiereba 

1 
gadargvamde 
10-15 dRiT 
adre 

vegetaciaSi 
myofi yvela 
saxeobis 
sarevela 

araseleqciuri 
herbicidi 

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

3 l 

an 

glifosati 500 g/l, 
kaliumis marilis mixedviT 

3 l 

an 

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

3 l 

an 

glifosatis mJava, 
izopropilis spirti 360 
g/l 

3 l 

  

2 

sarevelebis 
ganviTarebis 
fazebis 
mixedviT 

erTwliani da 
mravalwliani 

marcvlovani da 
farTofoTliani 

sarevelebi 

seleqciuri 
herbicidi 

fenoqsaprop-p-eTili 69 g/l 2,0 l 

an 

fluazitop-p-buTili 150 
g/l 

2,0 l 

an 

tepraloqsidimi 50 g/l 1,8 l 



wiwakis teniT uzrunvelyofa 

wiwaka wlisadmi momTxovnia gaRivebis, aRmocenebis, yvavilobis, gadargvis da nayofebis 

zrda-formirebis fazebSi. morwyvis jeradoba da normebi damokidebulia niadagis tenianobis 

maCvenebelsa da mcenaris ganviTarebis calkeul fazebze. saSualod, wiwaka vegetaciis 

ganmavlobaSi 10-15-jer, an metjer unda moirwyas. morwyva umjobesia wveTovani sistemis 

gamoyenebiT. am dros TiToeuli morwyvis saorientacio norma mcenareTa zomebis mixedviT 

aris 80-100 kub./m.-mde erT ha-ze. 

mosavlis aReba-Senaxva 

tkbili wiwakis mokrefa iwyeba, rodesac nayofi jiSisaTvis damaxasiaTebel fersa da formas 

miiRebs. krefa mimdinareobs yovel 5-6 dReSi. aradrouli mokrefisas wiwakis mosavali 

mcirdeba nayofebi unda moikrifos yunwiT. daxarisxebis Semdeg nayofebi maTTvis gankuTvnil 

taraSi an polieTilenis tomrebSi Calagdeba da gaigzavneba daniSnulebisamebr. wiwaka 

inaxeba specialur macivarSi 7-11°C temperaturisa da 80 - 95% haeris SefardebiTi tenianobis 

pirobebSi. 

sxva movliTi samuSaoebi 

gasxvla. wiwakis gasxvlisas mcenares aSoreben yvela amonayars da namxrevs, romlebic 

viTardebian foTlebis iRliebidan. gasxvlis siZliere (e.i. is, Tu ramdeni namxrevi Seecleba 

da ramdeni daetoveba) damokidebulia warmoebis wesze da produqciis mizandasaxulobaze.  

gasxvla uzrunvelyofs mosavlis adreul vadebSi damwifebas da garda amisa, gasxluli 

wiwaka iZleva ufro didi zomis, xarisxian nayofebs.  

Teslis dalboba. daTesvamde wiwakis Teslis 25-40 saaTis ganmavlobaSi dalboba aCqarebs 

mcenaris aRmocenebis process da uzrunvelyofs Tanabari zomis aRmonacens, rac amartivebs 

nakveTSi Casatarebel samuSaoebs da iZleva mosavlis adreul vadebSi miRebis saSualebas.    

Teslis dalbobas awarmoeben wminda wyalSi, uJangav (emalirebul) WurWelSi an rbil 

taraSi. wylis temperatura damokidebulia konkretul kulturaze. tkbili wiwakisaTvis 

saWiroa wylis temperatura 16-dan 25⁰C-mde.   

dalbobisas Teslis fena 15 sm-ze meti ar unda iyos. wyali unda gamoicvalos yovel 10-12 

saaTSi erTxel. 

gasaTvaliswinebelia, Teslis dalbobis meTodis gamoyeneba sasurveli ar aris 

specializirebul maRaziebSi SeZenil saTesle masalaze, radgan is damuSavebulia 

Sesabamisi preparatiT da rogorc dalbobis, aseve xelovnuri gaRivebis procedurebi 

gamoiwvevs preparatis Camorecxvas Teslis zedapiridan. 

pikireba-daCiTileba. am meTodis gamoyenebisas wiwakis Tesls sqlad Tesen da aRmocenebis 

Semdeg, rodesac mcenareebi ganiviTareben leban-foTlebs (pirveli ori foTols), iReben 

miwidan da rgaven ufro did kvebis areze. gadargvisas norC mcenareebs fesvs ukvecen - 

awyveten fesvis erT-mesamed nawils. miwidan amoRebamde saWiroa mcenareebi kargad moirwyas. 

es meTodi iZleva farTobis ekonomiurad gamoyenebis saSualebas, gansakuTrebiT saTburebSi. 

aseve igi qmnis CiTilis adreulad gamoyvanis saSualebas da amcirebs CiTilis gamoyvanaze 

saWiro xarjebs. 



tkbili wiwakis warmoebis agroteqnologiuri ruqa (daxuruli grunti)* 

farTobi 1 ha, dagegmili mosavali 40 t. 

N სამუშაოს მასალის დასახელება 
შესრულების 

დრო 
ერთეული რაოდენობა 

ერთეულის 

ღირებულება 

სულ 

ღირებულება 

1 ნიადაგის ანალიზი         100 

2 ნიადაგის მოხვნა  II-III ჰა 1 140 140 

4 
ხნულის ფრეზირება 

მოტობლოკური აგრეგატით  
II-III ჰა 1 100 100 

5 თესლის  შეძენა II კგ 1 5200 5200 

6 თესლის დათესვა II-III – – – – 

7 
ჩითილის გადარგვა   ჭიქები (ჭიქის 

ფასი) 
II-III ცალი 45000 1.3 60 

8 
ნიადაგის კულტივაცია 

მოტობლოკური აგრეგატით  
IV-V ჰა 1 100 100 

9 ორგანული სასუქის შეძენა II-III ტ 40 75 3000 

10 ორგანული სასუქის შეტანა II-III ჰა 1 70 70 

11 აზოტიანი სასუქი  II-III V– VII კგ 700 1 700 

12 ფოსფორიანი სასუქი  V– VII კგ 400 1 400 

13 კალიუმიანი სასუქი  V– VII კგ 850 1 850 

14 ბიოლოგიური სასუქი ორგანიკა IV-XI ლ 5 7 35 

15 ფუნგიციდები IV-X კგ     416 

16 ინსექტიციდები IV_X კგ     240 

17 კულტივაცია  რიგთშორისებში IV-V   2 100 200 

18 მორწყვა წვეტოვანით IV-XI მ/კვ 7000 0.5 3500 

19 პლასმასის ყუთები   ცალი 200 2 400 

20 ასაკრავი მასალა     – – – 500 

21 სათბურის კონსტრუქცია   ჰა 1   20000 

22 ელ.ენერგია   თვე 30 0, 17 600 

23 ტრანსპორტი   თვე 1 100 600 

სამუშაოზე დამხმარე მუშახელი 

20 დათესვა     1 20 20 

21 ჭიქებში, ჩითილის გადარგვა     10 20 200 

22 ჩითილის დარგვა     10 20 200 

23 შესხურება     10 20 200 

24 სასუქის შეტანა     5 20 100 

25 გასხვლა– აკვრა     5 30 100 

 26  გაუთვალისწინებელი ხარჯი         300 

სულ ხარჯი 38895 ლარი 

მოსავალი 
ტონა 40 

(ტონა) 

მოსავლის ღირებულება 
ტონა/ლარი 60000 

(ლარი) 

მოგება(ლარი) მოსავლის ღირებულება - სულ ხარჯი 21105 ლარი 

 

*Ria gruntis SemTxvevaSi mocemul xarjTaRricxvas saWiroa gamoakldes saTburis 

konstruqciis Rirebuleba da Sesabamisad dakoreqtirdes mosavlis fasebi.  



Semdgenlebi 

nunu CaCxiani-anasaSvili  

maka yubaneiSvili  


