
kaklis warmoebis agroteqnologia 

kulturis zogadi daxasiaTeba 

laTinuri dasaxeleba Juglans regia 

botanikuri ojaxi                     Juglansdaceae ling 

sicocxlis xangrZlivoba 80-100 წ 

ganviTarebis optimaluri temperatura 25-30°° 

haeris optimaluri tenianoba 70-80% 

niadagis optimaluri tenianoba 50-60% 

niadagis ares optimaluri reaqcia, pH 5,5-8,0 

gavrcelebis areali zRvis donidan  1500 -1800მ 

saWiro aqtiur temperaturaTa jami 3500-3700 

kritikuli temperaturuli minimumi °-30-35°° 

kritikuli temperaturuli maqsimumi 35-40°   

sasurveli winamorbedi kulturebi პარკოსნები 

arasasurveli winamorbedi kulturebi სათოხნი კულტურები 

   
    kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

kakali erTbiniani, sqesgayofili, jvaredinad damamtverianebeli mcenarea. 

saqarTveloSi igi gavrcelebulia TiTqmis yvela regionSi. qmnis mcire koromebs, 

metwilad ki erTeuli xeebia. yvelaze didi koromebi alaznis napirebzea. kakali 

mdinarispira WalebSi Sereulia muxasTan, Telasa da rcxilasTan. 

zrdasrul asakSi kaklis xis simaRle 20-30 metr simaRles aRwevs da produqtiulobas 

inarCunebs asze meti xnis ganmavlobaSi. martodmdgom kakals varji farTod aqvs 

gadaSlili, koromSi ki viwrod aris aziduli. aqvs lega, daSaSruli qerqi, 

erTsqesiani da erTsaxliani yvavilebi, kentfrTarTuli, priala foToli, romelic 

eTerovan zeTs Seicavs. 

damokidebuleba agroklimaturi faqtorebisadmi. mcenare yinvagamZlea, itans minus 30-

35°C-s yinvas. fesvTa sistema Zlier ganviTarebuli aqvs. yvavilobas iwyebs mart-

aprilSi, amitom gazafxulis wayinvebis Sedegad sanayofe kvirtebi SeiZleba daziandes 

miuxedavad mcenaris maRali yinvagamZleobisa. 

qimiuri Semadgenloba. kakali Seicavs A1, B1, B2, E, PP da C vitaminebs. kaklis foTlebi 

Seicavs: qinonebs, flavonoidebs, vitamin B-s, askorbinis mJavas (vitamini C), karotins. 

kaklis guli Seicavs cximebs (45-77%), cilebs (8-21%), B1 vitaminsa da A provitamins. 

umwifari nayofi mdidaria C vitaminiT.… 



kakali sinaTlis moyvaruli mcenarea. igi kargad xarobs Rrma, noyier, Tixa-kirian da 

Tixnar niadagebSi. gruntis wylis done ar unda iyos 2 metrze axlos. igi mZlavri 

fesvTa sistemis gamo kargad viTardeba qvian da RorRian niadagebzec. 

niadagis mJavianoba sasurvelia iyos pH 5,5-dan 8,0-mde. 

 

kaklis gavrcelebuli jiSebi 

Cendleri 

 

lateraluri, saSualo-gvian moyvavile, saSualo zrdis, mrgvali msxvili nayofebiT. 

Cendleris mosavlianoba heqtarze Seadgens, 10 – 12 tonas. heqtarze irgveba 250–300 

Ziri, erTi Ziris mosavlianoba Seadgens 40kg–s, xolo nigozis gamosavlianoba ki 49%–

ia, amitom erTeul heqtar farTobze kargi agroteqnikis pirobebSi SeiZleba miRebul 

iqnas 4,9 dan 5,88 tona sufTa nigozis mosavali. 

 

fernori 

 

lateraluri, gvian moyvavile, Zlieri zrdis,  saSualo-msxvili ovaluri nayofebiT. 

 

 

 

 

 

 



fernete 

 

lateraluri, saSualo-gvian moyvavile, saSualo zrdis, mrgvali msxvili nayofebiT. 

 

franqeta 

 

apikaluri, saSualo-gvian moyvavile, Zlieri zrdis, msxvili ovaluri  nayofebiT. 

gamoiyeneba damamtverianeblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adgili TeslbrunvaSi 

kaklis baRis gaSenebisas gasaTvaliswinebelia, rom misi gaSeneba naklebad 

sasurvelia iseT farTobebze, sadac wina wlebSi intensiurad iwarmoeboda 

ZaRlyurZenasebrTa ojaxis warmomadgeneli sasoflo-sameurneo kulturebi. 

Sasurvelia, Tu kaklis winamorbedi kulturebi iqneba parkosani  mcenareebi, 

rogoricaa ionja, esparceti, samyura da sxva. 

niadagis da nakveTis SerCeva 

reliefi da niadagis mJavianobis are (pH). kaklis samrewvelo baRis gaSenebisas 

gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces teritoriis sworad SerCevas,  kakali 

ZiriTadad gavrcelebulia zRvis donidan 1200-1850 metr simaRleze,  yirgizeTSi ki 

2000 metrzec gvxvdeba. kakali kargad xarobs Rrma, noyier, Tixa-kirian da Tixnar 

niadagebSi, ar uyvars Warbteniani da eweri niadagebi. gruntis wylis done ar unda 

iyos 2 metrze axlos. igi mZlavri fesvTa sistemis gamo kargad viTardeba qvian da 

RorRian niadagebzec.  

warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 5,5-dan 8,0-mdea.  

im SemTxvevaSi, Tu kaklis gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares reaqcia 

aRniSnul parametrebze meti an naklebia, anu niadagis kaklis warmoebisaTvis 

SeuTavseblad mJave, an piriqiT tute reaqciisaa, am dros kulturis gaSenebamde 

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 

kaklis baRSi niadagi yovelTvis fxvier mdgomareobaSi unda iyos. ar unda moxdes 

xeebis garSemo sarevela balaxebis ganviTareba. Tavdapirvelad, axalgazrda baRSi e.w. 

„Savi aneuli“ aris niadagis movlis yvelaze rekomendirebuli wesi. am dros 

Semodgomaze SeaqvT fosfor-kaliumiani sasuqebis rekomendirebuli normebi da xdeba 

baRis moxvna. vegetaciis periodSi ki Catardeba 4-5-jeradi kultivacia. aseT 

mdgomareobaSi niadagi SesaZlebelia iyos 6-8 wlis manZilze, Semdeg ki aucilebelia 

baRSi niadagis xanmokle dakordeba, mravalwliani balaxebiT. am miznisaTvis 

saukeTeso variantia sideratebis (mwvane sasuqi) Tesva. sideratebad gamoiyeneba barda, 

xanWkola, culispira, cercvi, soia. maTi Tesva xdeba Semodgomaze, Caxvna ki 

gazafxulze yvavilebisa da parkebis formirebisas. 

 



baRis gasaSebeli niadagis damuSaveba 

niadagis momzadeba baRis gasaSeneblad. kaklis baRis gasaSeneblad sasurvelia 

SerCeuli iqnas qarebisagan daculi adgili. aseve mniSvnelovania im faqtoris 

gaTvaliswineba, rom samxreTis ferdobebi ufro Tbilia da amitom baRis gaSeneba 

rekomendebulia samxreTis an samxreT-dasavleTi mxares arsebul ferdobebze. 

kakali  kargad xarobs Rrma, noyier, Tixa-kirian da Tixnar niadagebSi, ar uyvars 

Warbteniani da eweri niadagebi. gruntis wylis done ar unda iyos 2 metrze axlos. 

igi mZlavri fesvTa sistemis gamo kargad viTardeba qvian da RorRian niadagebzec. 

Tavdapirvelad, saWiroa saplantaJe, an naxevrad saplantaJe xvnis Catareba sabaRe 

nakveTze. saplantaJo xvna tardeba 60-80 sm. siRrmeze, xolo naxevrad-saplantaJo xvna 

unda Catardes 40-60 sm. siRrmeze. 

imave wlis Semodgomis bolo periodSi, an momdevno wlis gazafxulze unda 

ganxorcieldes sabaRe nakveTis gadaxvna 4 frTiani guTniT da Semdeg mZime diskebiT 

gafxviereba. am samuSaoebis Semdeg ki saWiroa nakveTis frezireba rotaciuli 

kultivatoriT.   

 

kaklis baRis gaSeneba 

dasargavi ormo. nergis dasargavad, saWiroa momzaddes ormoebi, romelTac eqnebaT 40-

60 sm. sigane da 50-60 sm. siRrme.  

nergi. nergi unda iyos jansaRi, dauzianebeli fesvTa sistemiT da kargad 

Sexorcebuli namyeni adgiliT. 

dargvis sqemebi: 

 kaklis saZireebze damynili nergebi –  rigTaSoris 7-8 metri, mcenareebs 
Soris - 5-7 metri. 

 paradoqsze damynili nergebi —rigTaSoris 8-10 metri, mcenareebs Soris 
- 5-8 metri.  

dargvis dro. gviani Semodgoma dekembris dasawyisSi an gazafxulze, aprilis pirvel 

naxevarSi. 

dargvis wesi. dargvisas nergis namyeni adgili unda moeqces niadagidan 4-5 sm. 

simaRleze. 

niadagis ganoyiereba dargvisas. sasuqebi SeaqvT ormoebSi. am dros ormos fskerze 

iyreba  

azotis, kaliumis da fosforis Semcveli sasuqebi, TiToeuli maTgani saSualod 30-50 

gramis odenobiT. ormoSi sasuqis Cayris Semdeg, aucilebelia sasuqis 5-10 sm. sisqis 

miwiT dafarva. 

garda amisa, dargvisas nergisaTvis Semosayrel miwas unda Seerios 10-15 kg. gadamwvari 

nakeli. es operacia (nakelis Setana) saWiroa ganxorcieldes mxolod im SemTxvevaSi, 

Tu plantaJis dros ar iqna nakeli Setanili. plantaJis dros ki saWiroa 30-40 tona 

nakelis Setana erT heqtarze.  



niadagis am saxiT ganoyierebis Semdeg, sami wlis ganmavlobaSi axalgazrda baRSi ar 

aris saWiro nakelis da mineraluri (fosforiani da kaliumiani) sasuqebis gamoyeneba. 

gamoiyeneba mxolod azotiani sasuqebi yovelwliurad adre gazafxulze.   

sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis 

agroqimiuri/laboratoriuli analiziT. 

 

 

 

niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

qliavis ganoyierebis saorientacio sistema. ganoyiereba. kaklis baRSi Sesatani 

mineraluri elementebis zusti dozebis dadgena saWiroa niadagis agroqimiuri da 

foTlis analizis Sedegebis mixedviT. foTlebSi sakvebi elementebis optimaluri 

Semcvelobebia: 

azoti N-2,5-3,3%/mSral nivTierebaze. 

fosfori P-0,10-0,30%/mSral nivTierebaze. 

kaliumi K-1,2-3,0%/mSral nivTierebaze. 

magniumi Mg-0,30-1,0%/mSral nivTierebaze. 

kalciumi Ca-0,6-1,4%/mSral nivTierebaze. 

saorientaciod, yovelwliurad saWiroa kaklis baRSi Setanili iqnas 80-100 kg. azoti, 

80-100 kg. fosfori da 80-100 kg. kaliumi (sufTa nivTierebebi). 

mineraluri sasuqebis Setanis optimaluri periodebi: 

 azoti N — vegetaciis periodSi: pirveli Setana kvirtebis dabervis 
periodSi, meore Setana danormebis Semdeg, xolo mesame Setana ki 
mosavlis aRebis Semdeg. 

 fosfori P — xsnadi formis Setana saWiroa vegetaciis periodSi, 
uxsnadi forma ki Setanili unda iqnas Semodgomaze, an gvian zamTarSi. 

 kaliumi K — igive, rac fosforis SemTxvevaSi. 
organuli sasuqebi: yovelwliurad Setanis SemTxvevaSi saWiroa 6–10 tona. aseve 

SesaZlebelia Setana yovel oTx weliwadSi erTxel da am SemTxvevaSi saWiroa 35-40 

tona. 

sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis 

agroqimiuri/laboratoriuli analiziT. 

 

 

 



kaklis integrirebuli dacva mavne organizmebisagan 

 

კაკლის ძირითადი მავნებელი მწერები 

ვაშლის ნაყოფჭამია 

 

ლათინური სახელწოდება. Carpocapsa pomonella Z. 

აღწერილობა. მავნებლის მატლის სიგრძე დაახლოებით 18 მმ-ს შეადგენს. ასეთივე ზომისაა 

პეპელაც. მატლის სხეული დაფარულია წვრილი ნაცრისფერი ლაქებით, რომლებზედაც თითო 

ბეწვია. ზურგის მხრიდან იგი ვარდისფერია, ქვემოდან უფრო ღიაა, მკერდის ფარი კი მოყვითალო 

ფერისაა. 

პეპელას წინა ფრთები მუქი-ნაცრისფერია, გარდიგარდმო გასდევს ტალღისებრი, შავი და თეთრი 

ხაზები. ფრთის წვერო მოყავისფროა, სამი ბრინჯაოსფერი მბრწყინავი ზოლითა და მუქი-მურა 

თვალის ფორმის ლაქებით.  

ზიანი. მავნებლის მატლები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოძრაობენ ნაყოფების 

ზედაპირზე, შემდეგ ხვრეტენ ნაყოფის კანს და იწყებენ რბილობის ღრღნას. მატლი ნაყოფის 

რბილობში იკეთებს კამერებს და ხვრელებს.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 გამხმარი ტოტების და მცენარეული ნარჩენების სისტემატური მოცილება 

ნაკვეთებიდან. 

 საწყობების დეზინფექცია და დაზიანებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან. 

მასობრივი გამრავლების შემთხვევაში საჭიროა შესაბამისი ქიმიური წამლობების განხორციელება, 

რისთვისაც გამოიყენება: დელტამეტრინის, თიაკლოპრიდის, ლამბდა-ციჰალოტრინის, 

ციპერმეტრინის, ალფა-ციპერმეტრინის, დიმეთოატის, ბიფენტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ 

ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 



მსხლის წითელი ფარიანა 

 

ლათინური დასახელება:  Epidiaspis leperii (betulae) Sign. 

აღწერილობა. ფარიანას სხეული კვების დაწყებამდე ვარდისფერია, შემდეგ კი წითლდება. მისი 

ფარი მომრგვალო ფორმისაა, ბრტყელი და ნაცრისფერი.  

ზიანი. მასობრივი გამრავლებისას იქმნება მავნებლის კოლონიები, კულტურათა ღეროებზე, 

ტოტებსა და ყლორტებზე. კოლონიაში არსებული მავნებლები წოვენ მცენარის წვენს, რის 

შედეგადაც დაზიანებულ ადგილებში მცენარეზე ყალიბდება სხვადასხვა ფორმის წანაზარდები, 

ჭკნება დაზიანებული ყლორტები და მავნებლით ძლიერი დასახლების შემთხვევაში 

მოსალოდნელია მცენარის სრული გახმობა.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 ხის ღეროსა და დედა-ტოტების ჩამოფხეკა და დაწვა. 

 ზეთოვანი პრეპარატული ფორმის მქონე ინსექტიციდების შესხურება.  

მავნებლის წინააღმდეგ წამლობებისათვის მავნებლის გავრცელების მიხედვით გამოიყენება: 

ქლორპირიფოსის, სპიროტეტრამატის, დიმეთოატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 



ვაშლის, ანუ კუნელის დიდი ცრუფარიანა 

 

ლათინური დასახელება: Palaeolecanium bituberculatum Targ. 

აღწერილობა. დედალი მავნებელი მკრთალი ყავისფერი შეფერილობისაა და ახასიათებს 

ნაცრისფერი ან მოყავისფრო ლაქები და ზოლები, ზედა მხრიდან კი გარდიგარდმო წიბოები და 

ჩაზნექილი ლაქები. იგი ოვალური ფორმისაა. 

ცრუფარიანა სიგანეში  4-6,5 მმ-ია, სიმაღლეში - 2,5 მმ-მდე. 

ზიანი. მავნებლის მატლები წოვენ მცენარის ფოთლებიდან წვენს და ტოვებენ ექსკრემენტებს 

ფოთლების ზედაპირზე. ფოთლის ზედაპირი იფარება მუქი ფერის ნადებით. ამ სახით დაზიანებულ 

ფოთოლს უმცირდება საასიმილაციო აპარატი და შედეგად მცირდება კულტურათა 

პროდუქტიულობა.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ფოთლების მოცილება და განადგურება. 

საჭიროა ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი პრეპარატების გამოყენება. ასევე, ვეგეტაციის პერიოდში 

მავნებლის გავრცელების მიხედვით გამოიყენება: ქლორპირიფოსის, სპიროტეტრამატი, დიმეთოატი 

და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 



არაფარდი ქერქიჭამია 

 

ლათინური დასახელება: Xyleborus (Anisandrus) dispar F. 

აღწერილობა. დედალი მავნებლის სხეული მოწაბლისფრო-შავია. ფეხები და ულვაშები ყვითელი 

აქვს. ზედა ფრთებს გასდევს მსხვილი წერტილებისაგან შემდგარი მწკრივები დედლისათვის 

დამახასიათებელია ძლიერ ამობურცული წინა ზურგი.  

მამალი მავნებლის სხეული დაფარულია გრძელი ბეწვით, მისი წინა ზურგი თითქმის ბრტყელია და 

ოდნავ მომრგვალებული.  

დედალი ხოჭოს სხეულის სიგრძე 3-3,5 მმ-ია. 

მამალი ხოჭოს სხეულის სიგრძე 2 მმ-მდეა. 

ზიანი. მავნებლის ხოჭოები ღრღნიან ხე-მცენარეთა მერქანს, რაც განსაკუთრებით საზიანოა 

ახალგაზრდა ნარგაობებისათვის. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 მავნებლის მიერ დასუსტებული ხე-მცენარეების მინერალური ნივთიერებებით 

გამოკვება. 

 მავნებლის მიერ დაზიანებული ტოტების მოცილება და განადგურება. 

ეფექტურია მავნებლის მიერ დაზიანებულ ადგილების სხვადასხვა ინსექტიციდების ხსნარებში 

დასველებული ბამბით დამუშავება, ან ინექცია ქერქის ქვეშ. ინექციისათვის შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნას ციპერმეტრინის, ალფა-ციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ინსექტიციდების ხსნარები.   

 

 

 

 



ხეხილის წითელი ტკიპა 

 

ლათინური დასახელება: Panonychus ulmi Koch. 

აღწერილობა. მავნებლის მატლი ვარდისფერია და აქედან გამომდინარე იგი ადვილი შესამჩნევია 

ფოთლებსა და ყვავილებზე.  

ტკიპას სხეული წითელია, მისი სიგრძე 0,32 მმ-მდეა. ტკიპა ოვალური ფორმისაა, წითელი, მუქი 

გვერდითი ლაქებით.  

ზიანი. მავნებლის მიერ დაზიანებულ ფოთლის ფირფიტებზე, ძარღვების გასწვრივ 

თავდაპირველად ჩნდება ღია-ყვითელი ფერის ლაქები. დროთა განმავლობაში ფოთოლი იღებს 

მონაცრისფრო შეფერილობას. ტკიპებით ძლიერ დასახლების შემთხვევაში ფოთოლი შესაძლოა 

დაჭკნეს. 

ბრძოლა/წამლობები:  

აუცილებელია შესაბამისი წამლობების განხორციელება - კაკლის ვეგეტაციის ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ციკლის გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოყენება: 

ფენპიროქსიმატის, პირიდაბენის, ტებუფენპირადის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები.   

 

 

 

 

 

 

 

 



კაკლის ბუგრი 

 

ლათინური დასახელება: Chromaphis juglandicola Kalt.  

აღწერილობა. ბუგრის სხეული და ულვაშები ღია-ყვითელი ფერისაა. აქვს ულვაშები, წითელი 

თვალები და მოკლე კუდი.  

ზიანი. მავნებელი იკვებება ფოთლის წვენით. დაზიანებული ფოთოლი სუსტდება და უჩნდება მუქი 

ფერის დაზიანებული ადგილები. ასეთი ფოთლები ადვილად შესაძლოა დაზიანდეს მზის 

ზემოქმედების შედეგად. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ფოთლების მოცილება მცენარეებიდან. 

 მავნებლის წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: დიმეთოატის, იმიდაკლოპრიდის, 

ქლორპირიფოსის, ალფა-ციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ატმის ცრუფარიანა 

 

ლათინური დასახელება: Parthenolecanium persicae F.  

აღწერილობა. ზრდასრული ფარიანას სხეული მოწითალო-წაბლისფერია და ოვალური ფორმისაა.  

ზიანი. მავნებელი აზიანებს ატამს, მანდარინს, ფოთოხალს, თუთას, კომშს, მსხალს, ბროწეულს, 

ლეღვს, კაკალს და სხვა ხეხილოვან კულტურებს. გარდა ამისა მავნებლის მიერ ზიანდება აგრეთვე 

ტყის ხე-მცენარეებიც. 

ატმის ცრუფარიანა მკვებავ მცენარეებს უზიანებს ფოთლებს, ყლორტებს და გამერქნიანებულ 

ორგანოებს. მატლები სახლდებიან და იკვებებიან ფოთლების ქვედა მხარეებზე. მათი მოქმედების 

შედეგად ფოთოლი ყვითლდება და ნაადრევად ცვივა. შედეგად მცენარე სუსტდება და კლებულობს 

მისი პროდუქტიულობა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთის რეგულარული გაწმენდა ფოთლების და სხვა სახის მცენარეული 

ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე მავნებლის წინააღმდეგ საჭიროა ზეთოვანი ემულსიების გამოყენება. ხოლო 

შემდგომ პერიოდში კი წამლობები ტარდება მავნებლის განვითარება-გავრცელების მიხედვით. 

წამლობებისათვის გამოიყენება: სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-მეთილის,  ქლორპირიფოსის, 

ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

პრეპარატები. 

 

 



კაკლის ძირითადი დაავადებები 

კაკლის ანთრაქნოზი 

 

გამომწვევი სოკო -  Marssonina iuglandis Sacc Gnomonia leptostyla Ces.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 18-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85-95%. 

სიმპტომები. აავადებს მცენარის მწვანე ნაწილებს: ფოთლებს, ყლორტებს, ახალგაზრდა ნაყოფებს. 

დაავადებულ მცენარეს ფოთოლზე უჩნდება წვრილი, მოყვითალო და მოყავისფრო ლაქები. დროთა 

განმავლობაში ფოთლები ხმება.  

ყლორტებზე ჩნდება მოგრძო ფერის ყავისფერი ლაქები და იწყება ყლორტების ხმობა. ნაყოფზე 

ფორმირდება ჩაზნექილი ლაქები, ნაჭუჭი არ მაგრდება, ნიგოზი არ ვითარდება, ნაყოფი 

დეფორმირდება და გაშავებული რჩება ხეზე.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ტოტების მოჭრა და განადგურება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება.   

შემდგომ პერიოდში კი დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: კაპტანის, 

მანკოცების, პროპინების, ტრიფლოქსისტრობინის, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდები. 



კაკლის მელანკონუმი 

 

გამომწვევი სოკო -  Melanconium juglandinum kunze.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85-95%. 

სიმპტომები. დაავადებული მცენარის ფოთლები ყვითლდება და ხდება მათი დაცვენა.  

ღეროს და ტოტის ზედაპირზე ჩნდება შავი ფიფქი. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ტოტების მოჭრა და განადგურება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება.   

შემდგომ პერიოდში კი დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: კაპტანის, 

მანკოცების, პროპინების, ტრიფლოქსისტრობინის, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდები. 

 

 

 

 



კაკლის ფუზარიოზი 

 

გამომწვევი სოკო -  Fusarium lateritium Nees.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 25-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 55%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. დაავადება უმთავრესად კაკლის ნერგებზე ჩნდება. ფუზარიოზით დაავადებულ ნერგს 

უჩნდება მონაცრისფრო ლაქები ფესვის ყელზე. ლაქების ზედაპირი თავდაპირველად 

დანაოჭებულია, დროთა განმავლობაში ლაქის ზედაპირი იწყებს სკდომას და დაზიანებულ უბანზე 

ჩნდება მოწითალო მეჭეჭები.  

ძლიერი დაზიანების შემთხვევაში მცენარე ხმება. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 მცენარეული ნარჩენების რეგულარული მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 საღი სანერგე მასალის გამოყენება. 

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 

 

 

 



კაკლის ფომოპსისი 

 

გამომწვევი სოკო -  Phomopsis juglandis Grov.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. დაავადებული მცენარის ფოთოლი გაყვითლებულია, ხმება და ცვიცა. ნერგებს 

აღენიშნება კიბოსებრი წარმონაქმნები ფესვის ყელზე.  

ღეროებზე და ტოტებზე ვითარდება შავი წერტილების მქონე მონაცრისფრო ლაქები. 

დაავადების ძლიერად განვითარების შემთხვევაში მოსალოდნელია ნერგის სრული გახმობა.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ტოტების მოჭრა და განადგურება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება.   

შემდგომ პერიოდში კი დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: კაპტანის, 

მანკოცების, პროპინების, ტრიფლოქსისტრობინის, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდები. 

 

 



კაკლის მიკროსტრომა 

 

გამომწვევი სოკო - Microstroma juglandis Sacc.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. დაავადებულ ფოთლებზე ვითარდება მოყვითალო ფერის ლაქები. ამავე დროს, ლაქის 

ქვედა მხარეს ფორმირდება მოთეთრო-მონაცრისფრო ფიფქი.  

ყლორტებსა და ნაყოფებზე ჩნდება კუთხოვანი ფორმის მქონე, მკრთალი ფერის ლაქები.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული ტოტების მოჭრა და განადგურება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება.   

შემდგომ პერიოდში კი დაავადების წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: კაპტანის, 

მანკოცების, პროპინების, ტრიფლოქსისტრობინის, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდები. 

 

 



ფოთლების ბაქტერიული ლაქიანობა 

 

გამომწვევი ბაქტერია -Xanthomonas  arboricola pv. Juglandis Dows. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-22°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. ავადდება ფოთლები, ყლორტები,  ყვავილები და ახალგაზრდა  ნაყოფები. ყველა მწვანე  

ორგანოზე ჩნდება  წვრილი, უფერული ლაქები, რომლებიც იზრდება და შავდება. თუ ძარღვებიც 

დაავადდა, ფოთლები ყვითლდება და ცვივა, თუ არ ჩამოცვივდა - ლაქები იშლება და ფოთოლი 

დახვრეტილი რჩება. ნაყოფი ჭკნება, იჭმუჭნება, შავდება და ცვივა. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული მცენარეული ნარჩენების სისტემატური მოცილება ნაკვეთებიდან. 

დაავადების წინააღმდეგ ადრე გაზაფხულზე გამოიყენება  3%-იანი ბორდოს სითხე, ვეგეტაციის 

პერიოდში კი - სპილენძის შემცველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 



brZolis qimiuri meTodi kaklis 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. 

 

 



kaklis wamlobebis tabula da misi gamoyenebis wesebi 

wamlobebis tabulas umTavres daniSnulebas warmoadgens konkretuli sasoflo-

sameurneo kulturis wamlobebis dagegmvis procesis gamartiveba. tabula iZleva saWiro 

preparatis SerCevis saSualebas, rogorc arakombinirebuli, aseve kombinirebuli 

wamlobis Casatareblad. garda amisa, tabulis 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 

kaklis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.   

  



 

kaklis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg saWiro wamlobebis Sesadgeni tabula 

pirveli wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

1 ha-ze 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 

mosvenebis periodi 

bugrebi, 
marsonia da 
sxva mavnebelTa 
mozamTre 
stadiebi 

inseqto-
akaricidi 

parafinis zeTi 
830 g/l 

qei, ek 15 l 

inseqticidi 
imidaklopridi 

200 გ/ლ 
konfidori 
wxk 200 

250 ml 

bugrebi, 
marsonia da 
sxva mavnebelTa 
mozamTre 
stadiebi inseqto-

akaricidi 

parafinis zeTi 
80 % 

sipkamoli e 
ek 

30 l 

bugrebi, 
marsonia da 
sxva mavnebelTa 
mozamTre 
stadiebi 

imidaklopridi 
4 g/l+min. zeTi 
704 g/l 

kompradori 
oili 004, 
sk 

15 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

meore wamloba 

wamlobis 

Catarebis periodi 
mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

1 ha-ze 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 

kvirtebis daberva 

marsonia 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebaTa 
kompleqsi 

fungicidi 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi 200 

გ/კგ 

kupervali 

20 სფ 
20 kg 

marsonia 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebaTa 
kompleqsi 

bordos narevi 

124 გ/ლ  

bordoflo 

niu, სკ 
20 kg 

marsonia 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebaTa 
kompleqsi 

samfuZiani 
spilenZis 
sulfati 345 
g/l 

kuproqsati 
sk 

7-10 l 

marsonia 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebaTa 
kompleqsi 

spilenZis 
hidroqsidi 400 

გ/კგ 

iroko 40, 
wdgr 

10 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

mesame wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

1 ha-ze 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 

kvirtebis gaSla 

marsonia 
anTraqnozi, da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

fungicidi 

propinebi 700 

გ/კგ 
antrakoli, 
sf 700 

3 kg 

marsonia 
anTraqnozi, da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

diTianoni 700 

გ/კგ 
delani 70, 
wdgr 

700 gr 

marsonia 
anTraqnozi, da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

mankocebi 800 

გ/კგ 
mankozati 
mc, sf 

2,5 kg 

marsonia 
anTraqnozi, da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

mankocebi 800 

გ/კგ 
sakozebi მ-

45, სფ 
3 kg 

bugrebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi 

inseqticidi 

qlorpirifosi 
480 g/l 

pirifosi 48 
ek 

2 l 

bugrebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi 

qlorpirifosi 
500 g/l+ 
cipermetrini 50 
g/l 

nurel-d, ek 2 l 

bugrebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi 

lambda-
cihalotrini 50 
g/kg 

kaizo, wxgr 0,4-0,8 kg 

bugrebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi 

qlorpirifosi 

500 გ/ლ + 
cipermetrini 50 

გ/ლ  

grand d, ek 2 l 

 

 

 

 



 

 

 

meoTxe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 
pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

1 ha-ze 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 

nayofebis gamoCena 

marsonia, 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

fungicidi 

spilenZis 
hidroqsidi 400 

გ/კგ 

iroko 40, 
wdgr 

4 kg 

marsonia, 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

spilenZis 
hidroqsidi 770 
gr/kg 

Cempioni, sf 7-8 kg 

marsonia, 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

bordos narevi 

124 გ/ლ  

bordoflo 

niu, სკ 
10 kg 

bugrebi, 
nayofWamia, 
tkipebi 

inseqticidi 

qlorpirifosi 
480 g/l 

pirifosi 48 
ek 

  

bugrebi, 
nayofWamia, 
tkipebi 

qlorpirifosi 
500 
g/l+cipermetrini 
50 g/l 

nurel-d, ek 2 l 

bugrebi, 
nayofWamia, 
tkipebi 

qlorpirifosi 

500 გ/ლ + 
cipermetrini 50 

გ/ლ  

grand d, ek 2 l 

bugrebi, 
nayofWamia 

cipermetrini 250 
g/l 

arivo 25 ek 0,16-0,35 l 

bugrebi, 
nayofWamia, 
tkipebi 

dimeToati 400 
g/l 

bi-58 axali, 
ek 

1,5 l 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

mexuTe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 
pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

1 ha-ze 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 

nayofebi 1,5 sm 
zomisaa   

marsonia, 
anTraqnozi 

fungicidi 

propinebi 700 

გ/კგ 
antrakoli, 
sf 700 

3 kg 

marsonia, 
anTraqnozi 

mankocebi 800 
g/kg 

diTani m-45, 
sf  

3 kg 

marsonia, 
anTraqnozi 

meTirami+ 
spilenZis 
dihidroqsidi 810 
g/kg 

kauritili 3 kg 

marsonia, 
anTraqnozi 

mankocebi 800 

გ/კგ 
sakozebi მ-
45, sf 

3 kg 

marsonia, 
anTraqnozi 

mankocebi 800 

გ/კგ 
mankozati 
mc, sf 

2-2,5 kg 

nayofebis 
wveros 
sidample 

trifloqsistrobini+ 
tebukonazoli 50+500 

გ/კგ 

nativo 75, 
wdgr 

0,2 kg 

nayofWamia, 
bugrebi 

inseqticidi 

Tiaklopridi 480 
g/l 

kalifso sk 
480 

0,3 l 

nayofWamia, 
bugrebi 

lambda-
cihalotrini 50 
gr/l 

karate 
zeoni, mks 

0,4 l 

nayofWamia, 
bugrebi 

lambda-
cihalotrini 50 
g/kg 

კაიზო, წხგრ 0,4-0,8 kg 

nayofWamia, 
bugrebi 

alfa-
cipermetrini 100 
gr/l 

fastaki, ek 0,4 l 

nayofWamia, 
bugrebi 

dimeToati 400 
g/l 

safagori, 
ek  

2 l 

tkipebi akaricidi 
spirodiklofeni 
240 g/l 

envidori, 
sk 240 

0,6 l 

 

 

 

 

 



 

 

 

meeqvse wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

1 ha-ze 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 

nayofebi samurabe 
zomisaa 

marsonia, 
anTraqnozi 

fungicidi 

mankocebi 800 გ/კგ 
drako blu, 
sf 

3 kg 

marsonia, 
anTraqnozi 

mankocebi 800 
g/kg 

diTani m-45, 
sf  

3 kg 

marsonia, 
anTraqnozi 

meTirami+ 
spilenZis 
dihidroqsidi 810 
g/kg 

kauritili, 
wdgr 

3 kg 

marsonia, 
anTraqnozi 

mankocebi 800 გ/კგ 
sakozebi მ-

45, სფ 
3 kg 

marsonia, 
anTraqnozi 

mankocebi 800 გ/კგ 
mankozati 
mc, sf 

2-2,5 kg 

nayofebis 
wveros 
sidample 

trifloqsistrobini+ 
tebukonazoli 50+500 

გ/კგ 

nativo 75, 
wdgr 

0,3kg 

bugrebi, 
nayofWamia, 
tkipebi 

inseqticidi 

qlorpirifosi 
480 g/l 

pirifosi 48 
ek 

  

bugrebi, 
nayofWamia, 
tkipebi 

qlorpirifosi 
500 
g/l+cipermetrini 
50 g/l 

nurel-d, ek 2 l 

bugrebi, 
nayofWamia, 
tkipebi 

qlorpirifosi 

500 გ/ლ + 
cipermetrini 50 

გ/ლ  

grand d, ek 2 l 

bugrebi, 
nayofWamia, 
tkipebi 

cipermetrini 250 
g/l 

arivo 25 ek 0,16-0,35 l 

bugrebi, 
nayofWamia, 
tkipebi 

dimeToati 400 
g/l 

bi-58 axali, 
ek 

1,5 l 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

meSvide wamloba 

wamlobis 

Catarebis periodi 
mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

1 ha-ze 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 

naWuWi 
gamagrebulia 

marsonia, 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

fungicidi 

spilenZis 
sulfati+ 
kalciumis 
hidroqsidi 

200გ/კგ 

kupervali 
20 sf 

10 kg 

marsonia, 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

spilenZis 
hidroqsidi 400 

გ/კგ 

iroko 40, 
wdgr 

4 kg 

marsonia, 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

samfuZiani 
spilenZis 
sulfati 345 
g/l 

kuproqsati 
sk 

5 l 

marsonia, 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

spilenZis 
metali 
20%+kiri 27% 

bordos 
narevi sf  

10 kg 

marsonia, 
anTraqnozi, 
baqteriozi da 
sxva 
daavadebebis 
kompleqsi 

bordos narevi 

124 გ/ლ  

bordoflo 

niu, სკ 
10 l 

 

 

 

 

 

 

 



 

kaklis 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 kaklis 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 kaklis sarevelebis winaaRmdeg 

ganviTarebis 

stadia 

sarevelebis 

saxeobebi 

herbicidi dozebi 

herbicidis 

moqmedebis tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

vegetaciaSi 

მyofi 
sarevelebi 

ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი 

სარეველების ფართო 

სპექტრი 

araseleqciuri 
herbicidi 

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

rumbo wx 36 3 l 

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

klini, wx 3 l 

glifosati 500 g/l, 
kaliumis marilis mixedviT 

uragan forte 
wx 

3 l 

glifosatis mJava, 
izopropilis spirti 360 g/l 

dominatori, 
wx 

3 l 



kaklis teniT uzrunvelyofa 

kakali tenisadmi yvelaze momTxovnia  nayofebis damsxvilebis da simwifis 

periodebSi. morwyvis saorientacio jeradoba damokidebulia uSualod nakveTSi 

arsebul klimatur pirobebze da niadagis tenianobaze. 

morwyva wveTovani sistemiT, an e.w. „sprinkleriT. erTi morwyvis saorientacio norma: 

60-100 kub./m 1 ha-ze.  

morwyvis raodenoba sezonis ganmavlobaSi: 16-25 -jer. 

morwyva moRvarviT, an kvlebSi miSvebiT. erTi morwyvis saorientacio norma: 600-700 

kub./m 1 ha-ze.  

morwyvis raodenoba sezonis ganmavlobaSi: 5-6-jer. 

rwyvis  umTavresi saorientacio vadebia:  

pirveli morwyva. adre gazafxuli, vidre  kvirtebi gaiSlebodes. es dro xels uwyobs  

xeebis  normalur yvavilobasa  da nayofis  gamonaskvas. rwyvis dagvianeba ki iwvevs  

naskvebis didi raodenobiT cvenas. 

meore morwyva. yvavilobisa da gamonaskvis  damTavrebidan 15-20 dRis Semdeg. am 

periodSi  rwyva xels uwyobs  xis  Zlieri  saasimilacio  aparatis  Seqmnas. 

mesame morwyva. ivnisSi naskvebis fiziologiuri cvenis dros,roca xdeba nayofis   

formireba.     

meoTxe morwyva. nayofis dasamwifeblad - saWiroa  Catardes mosavlis aRebamde  20-30 

dRiT adre. 

tenianobis SenarCunebis mizniT, morwyvis Semdeg saWiroa niadagis zedapiris 

gafxviereba  da jamebis damulCva.   

baRis adgilmdebareobidan gamomdinare, sadac Warbi tenia anu farTobi Waobdeba  

uxvi naleqebis მოსვლის dros, saWiroa  Catardes samelioracio samuSaoebi. 

 

mosavlis aReba-Senaxva 

srul msxmoiarobaSi Sesvlis Semdeg Sesabamisi movlisa da agroteqnikuri 

RonisZiebebis Catarebis SemTxvevaSi, erT ha-dan SeiZleba miviRoT 3-5-7 tona mosavali. 

kakali ikrifeba (ibertyeba) sruli simwifis stadiaSi. winaaRmdeg SemTxvevaSi guli 

gamoSrobisas pataravdeba zomaSi da cudad inaxeba. 

mwife kaklebis mwvane garsi Tavad skdeba da cviva, rac mTliani simwifis 

maCvenebelia, radganac nayofis mTlian simwifeSi Sesvla erTdroulad ar xdeba 

mimarTaven totebidan mis Camobertyvas. 

krefis Semdeg im kaklebs, romlebsac mwvane garsi aqvT SemorCenili aclian mas, 

recxaven sufTa wyalSi da aSroben mzeze an specialur saSrobSi. gamSral kakals 

inaxaven gril da mSral saTavsoSi sadac temperatura 3-10°C-ia xolo haeris 



SefardebiTi tenianoba ki 60-65%-is farglebSi. aseT pirobebSi igi inaxeba erT welze 

meti xnis ganmavlobaSi. 

 

 

sxva movliTi samuSaoebi 

sxvla-formireba. kakali bunebrivad iviTarebs gaSlil Zlier varjs. misi formirebis 

saukeTeso wesia meCxer-sarTuliani, cvalebad-lideriani forma. 

kaklis dargvisas unda SevinarCunoT centraluri (gamagrZelebeli) Rero, romelic 

dargvis dros ar unda gadaiWras, sustad datotvil erTwlian an orwlian nergebis 

qveda totebs amokleben sam-oTx kvirtamde, xolo zeda tots xeluxleblad toveben. 

Semdgomi wlebis ganmavlobaSi gasxvlis mizania miviRoT centralur-lideriani, 

iarusiani an uiaruso formis mcenare. 

centraluri lideris garSemo iarusebad ganviTarebuli unda iyos 6-10 toti, romlis 

damokleba ar SeiZleba, amasTanave mxedvelobaSi unda miviRoT is, rom lideri toti 

unda iyos sqeli da grZeli, vidre misgan gamomavali gverdiTi totebi. 

Semdgom wlebSi regularulad xdeba konkurenti totebis mocileba (gamoWra), xolo 

liders ar exebian. gverdiTi totebidan amoiWreba gaxSirebuli, gamxmari, qveviT 

mimarTuli da gadaxlarTuli totebi, xolo Semmosavi totebi saWiroebisamebr 

gamomeCxerdeba. 

 

gasxvlis meTodis SerCevisas, aseve mxedvelobaSia misaRebi nakveTis adgilmdebareoba, 

qarisagan daculobis TvalsazrisiT. 

 

 

centralur-lideruli 

 



kaklis warmoebis agroteqnologiuri ruka 

farTobi 1ha; dagegmili mosavali 5 t. 

სამუშაოს/მასალის 
დასახელება 

შესრულების დრო რაოდენობა 
ერთეულის 

ღირებულება 

სულ 

ღირებულება 

ნიადაგის ანალიზი გაზაფხული 1 100 100 

ნაკვეთის მომზადება      

(1 წლით ადრე) 
- 1 500 500 

კაკლის  ნერგი თებერვალი 220 18 3960 

გაშენება თებერვალი, მარტი 10 15 300 

მორწყვა 
მაისი, ივნისი, 

ივლისი, აგვისტო 
1   45 

გასხვლა მარტი, აპრილი 10 15 300 

რიგთაშორისების 

გათიბვა, დამუშავება 

მაისი, ივნისი, 

ივლისი, აგვისტო 
10 15 600 

მინერალური სასუქი თებერვალი–მარტი 

N 250 კგ 

1 ლ 600 P – 150 კგ 

K – 200 კგ 

მცენარეთა 

ინტეგრირებული 

დაცვის ღონისძიებები, 

წამლები 

მარტი, აპრილი, 

მაისი, ივნისი, 

ივლისი, აგვისტო 

    300 

მცენარეთა 

ინტეგრირებული 

დაცვის ღონისძიებები, 

წამლობა 

მარტი, აპრილი, 

მაისი, ივნისი, 

ივლისი, აგვისტო 

10 15 900 

ტრანსპორტი   1 100 300 

ზედნადები და სხვა  

ხარჯები 
      300 

პლასტმასის ყუთები სექტემბერი 100 2 200 

მოსავლის აღება სექტემბერი 20 15 300 

პირველი წლის ხარჯი       8405 

მეორე  წლის ხარჯი       3545 

მესამე  წლის ხარჯი       3545 

მეოთხე წლის ხარჯი       3545 

მეხუთე წლის ხარჯი       3845 

სულ ხარჯი(ლარი) 5 წლის ხარჯი   22 885 ლარი 

მოსავალი(ტონა)  ტონა 5 

მოსავლის 

ღირებულება(ლარი) 
1  ტონა * 6000 ლარი 30 000 ლარი 

მოგება(ლარი) მოსავლის ღირებულება - სულ ხარჯი 7 115 ლარი 

 

 

 



Semdgenlebi 

roza lorTqifaniZe 

nino avaliSvili  

 


