
brZolis qimiuri meTodi xurmis 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. 

 

 

 

 

 

 



xurmis wamlobebis tabula da misi gamoyenebis wesebi 

wamlobebis tabulas umTavresს daniSnulebas warmoadgens konkretuli sasoflo-

sameurneo kulturis wamlobebis dagegmvis procesis gamartiveba. tabula iZleva saWiro 

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. 

Sindisferi – fungicidebi, romelTa erTmaneTSi Sereva SesaZlebelia 

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 inseqticidis Sereva inseqticidTan, akaricidis Sereva akaricidTan, an 
fungicidis Sereva fungicidTan, garda Sindisfer zolebSi arsebuli fungicidebisa). 

 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 

xurmis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.  
 



xurmis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg saWiro wamlobebis Sesadgeni tabula 

ხურმის პირველი წამლობა 

წამლობის ჩატარების 

პერიოდი 

 

 

მავნე ობიექტი 

 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

1 ჰა-ზე სავაჭრო 

დასახელება 1 ჰა-ზე 

  

 

 

კვირტების 

დაბერვამდე 

(მოსვენების 

პერიოდი) 

 

ფარიანები და სხვა 

მავნებელთა 

მოზამთრე სტადიები 

 

  

ინსექტო-

აკარიციდი 

 

15 ლ.  ქეი 
15 ლ. 

15 ლ.  კომპადორ 

ოილი 15 ლ. 

30 ლ.  სიპკამოლი 
30 ლ. 

 ფომოფსისი, ქეცი, 

ანთრაქნოზი, 

ცერკოსპორიოზი, 

პესტალოცია და სხვ. 

  

 

ფუნგიციდი 

30 კგ.  

30 კგ.  

 კუპროსულფი  
30 კგ.  

 კირი 
30 კგ. 

5 ლ  კუპროქსატი 
5 ლ 

30 კგ.  შაბიამანი 
30 კგ. 

 კირი 
30 კგ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ხურმის მეორე წამლობა 

 

წამლობის ჩატარების 

პერიოდი 

 

 

მავნე ობიექტი 

 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

1 ჰა-ზე სავაჭრო 

დასახელება 1 ჰა-ზე 

 

ფოთლების გაშლა 

 ფომოფსისი, ქეცი, 

ანთრაქნოზი, 

ცერკოსპორიოზი, 

პესტალოცია და სხვ. 

 

 

ფუნგიციდი 

4,5 კგ იროკო 
4,5 კგ 

5 ლ კუპროქსატი 
5 ლ 

10 ლ ბორდოფლო 10 ლ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ხურმის მესამე წამლობა 

წამლობის ჩატარების 

პერიოდი 
მავნე ობიექტი 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

1 ჰა-ზე სავაჭრო 

დასახელება 1 ha-ze 

 ყვავილობის 

დაწყების წინ  

 ფომოფსისი, ქეცი, 

ანთრაქნოზი, 

ცერკოსპორიოზი, 

პესტალოცია და სხვ. 

 

ფუნგიციდი 

 

4,5 კგ 

 

იროკო 

 
4,5 kg 

5 ლ კუპროქსატი 
5 l 

10 ლ ბორდოფლო 10 l 

მღეღნელი და 

მწუწნი მავნებლები 

ინსექტიციდი 2,0 ლ პირიფოსი 2,0 l 

2,0 ლ ნურელ დ 
2,0 l 

1,5 ლ ბი-58 ახალი 1,5 l 

 

 

 

 

 



ხურმის მეოთხე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე ობიექტი 

 
პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

1 ჰა-ზე სავაჭრო 

დასახელება 
1 ჰა-ზე 

  

ყვავილობის 

დაწყების წინ  

  

ფომოფსისი, ქეცი, 

ანთრაქნოზი, 

ცერკოსპორიოზი, 

პესტალოცია და 

სხვ. 

 

 

 

 

 

 

ფუნგიციდი 

 

სპილენძის ჰიდროქსიდი 

 

იროკო 

 

4,5 კგ 

 

სამფუძიანი სპილენძის სულფატი  კუპროქსატი 5 ლ 

ბორდოს ნარევი ბორდოფლო 10 ლ 

ბორდოს ნარევი კუპერვალი 10 კგ 

ნაცარი ტრიფლოქსისტრობინი ზატო 0,25კგ 

ნაყოფების 

სიდამპლე 

(ბოტრიტისი) 

 

ფლუდიოქსონილი+ციპროდინილი სვიტჩი  1,0 კგ 

ფენჰექსამიდი ტელდორი 1,0 კგ 

მღეღნელი და 

მწუწნი 

მავნებლები 

 

ინსექტიციდი ქლორპირიფოსი პირიფოსი 2,0 ლ 

ქლორპირიფოსი, ციპერმეტრინი ნურელ დ 2,0 ლ 

ფარიანების 

მოხეტიალე 

მატლები 

სპიროტეტრამატი მოვენტო 1,5 ლ 



 

 

 

ხურმის მეხუთე წამლობა 

წამლობის ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე ობიექტი 

 პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

1 ჰა-ზე სავაჭრო 

დასახელება 1 ჰა-ზე 

ნაყოფების ზრდა დაავადებების 

კომპლექსი 

 

 

ფუნგიციდი 

 

4,5 კგ იროკო 4,5 კგ 

5 ლ კუპროქსატი 5 ლ 

10 ლ ბორდოფლო 10 ლ 

მწუწნი და 

მღრღნელი 

მავნებლები 

(საჭიროების 

მიხედვით) 

  

 

ინსექტიციდი 

1,0 ლ დეცის 

ფლუქსი 

1,0 ლ 

0,2 ლ კარატე 0,2 ლ 

0,2 ლ კალიფსო 0,2 ლ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ხურმის მეექვსე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე ობიექტი 

 პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი ნივთიერება სავაჭრო 

დასახელება 1 ha-ze 

სიმწიფის 

დასაწყისი 

ნაყოფების 

სიდამპლე 

(ბოტრიტისი) 

 

 

ფუნგიციდი 

ფლუდიოქსონილი+ციპროდინილი სვიტჩი  
1,0 kg 

ფენჰექსამიდი ტელდორი 1,0 kg 

ბოსკალიდი+პირაკლოსტრობინი სიგნუმი 
1,0 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xurmis baRSi gavrcelebuli sarevelebis winaaRmdeg Casatarebeli wamlobebis SesarCevi 

sqema 

 

sqemis gamoyenebis wesebi. mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg wamlobebis tabulebis msgavsad, 

sarevelebis winaaRmdeg Casatarebeli wamlobebis sqemac iZleva arCevanis saSualebas 

TiToeuli kulturisaTvis. 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. 

aRsaniSnavia, rom sqemaSi mocemuli herbicidebis garda, arsebobs sxva herbicidebi, romelTa 

gamoyeneba aseve efeqturia xurmis baRebSi gavrcelebuli sxvadasxva saxeobis 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 xurmis sarevelebis winaaRmdeg 

ganviTarebis 

stadia 
sarevelebis saxeobebi 

herbicidi dozebi 

moqmedebis tipi moqmedi nivTiereba 
savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

ვეგეტაციაში 

მყოფი 

სარეველebi 

ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი სარეველების 

ფართო სპექტრი (kulturis 
dacviT) 

araseleqciuri 
herbicidi 

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

rumbo wx 36 3 l 

an 

glifosati 500 g/l, 
kaliumis marilis 
mixedviT 

uragan forte 
wx 

3 l 

an 

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

klini, wx 3 l 

an 

glifosatis mJava, 
izopropilis spirti 360 
g/l 

dominatori, 
wx  

3 l 

 

 

 

 

 

 



ავტორი ორგანიზაცია: 

საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობა 

www.georgianels.ge  

 

http://www.georgianels.ge/

