
forToxlis warmoebis agroteqnologia   
 

kulturis zogadi daxasiaTeba 

 
laTinuri dasaxeleba Citrus sinensis (L.) Osbeck 
botanikuri ojaxi Rutaceae  - teganisebrTa 

sicocxlis xangrZlivoba 75წელი 

ganviTarebis optimaluri temperatura 20-250C 
haeris optimaluri tenianoba 70-80% 
niadagis optimaluri tenianoba 75-85% 

niadagis ares optimaluri reaqcia, pH 6.5-7,0 

gavrcelebis areali zRvis donidan  150-350 m. zRvis donidan 
saWiro aqtiur temperaტuraTa jami 4000-4500 

kritikuli temperaturuli minimumi -10 0C;  

kritikuli temperaturuli maqsimumi 400C 
sasurveli winamorbedi kulturebi parkosnebi, marcvlovnebi 
arasasurveli winamorbedi kulturebi Warxali, kartofili, stafilo 

 
kulturis botanikuri da agrobiologiuri daxasiaTeba 

forToxali - citrusis gvaris teganisebrTa ojaxis, mravalwliani, 
maradmwvane, sakmaod didi xe-mcenarea, Zlier saZireze damynili 12 m-mde 
izrdeba, sust saZireze – trifoliatze damynili forToxlis simaRle 4—6 
metramdea.  
forToxlis udidesi mwarmoebelia brazilia (awarmoebs msoflio moculobis 
daaxloebiT 25%-s). meore udidesi mwarmoebelia aSS. forToxali farTodaa 
gavrcelebuli espaneTSi, italiaSi, CrdiloeT afrikaSi. 

foTolmcveni mcenareebisagan gansxvavebiT, forToxali foTlebs morigeobiT 
icvlis mTeli wlis ganmavlobaSi. igi weliwadSi mxolod erTxel yvavilobs, 
magram tropikul qveynebSi forToxlis zogierTi jiSi weliwadSi 2-3-jer 
yvavilobs.  
vegetaciurad namravli mcenareebi (mynobiT gamravlebuli), naTesarebTan 
SedarebiT, adre iwyeben msxmoiarobas. mynobiT miRebuli nergebi pirvel 
nayofs me-4-5 wels iZlevian, xolo srul msxmoiarobaSi me-8  wels  Sedian.  
TesliT namravli mcenareebi msxmoiarobas iwyeben me-10 wels. forToxlis 
xeebis sicocxlis xangrZlivoba damokidebulia sxvadasxva pirobebze – 
klimatze, saZireze, agroteqnikasa da sxva faqtorebze, (normaluri 
agroteqnikuri movlis pirobebSi, sicocxlis xangrZlivoba 80-100 wlamdea),  
maTi mosavlianoba 45 wlamde matulobs, xolo Semdeg mcirdeba, forToxlis 
warmoebiTi mniSvneloba 40 welia.  
forToxlis totebi ekliania an ueklo. maTi sigrZe 2 m-s ar aRemateba. 
foTlebi -wvrili, muqi mwvane, yunwebi viwro-frTiani.  
nayofi mrgvali an ovaluri formisaa. misi kani Znelad scildeba rbilobs. 
damokidebuleba agroklimatur faqtorebTan. forToxali siTbosmoyvaruli 
mcenarea, civ klimatur pirobebSi nayofi ver aswrebs momwifebas. Savi zRvis 
sanapiro raionebSi  forToxlis vegetacia iwyeba, roca  haeris saS. 
temperetura 10-12°C-ia, xolo aqtiuri zrda 20-25°C-ze. kritikul temperaturad 
iTvleba + 37°C, ufro maRal temperaturaze zrda Cerdeba. saqarTveloSi, Ria 
gruntis pirobebSi, mas gaaCnia ori, iSviaTad sami zrdis periodi. pirveli 
periodi iwyeba martis bolos an aprilis dasawyisSi da grZeldeba ivnisis 



bolomde, xolo me-2 periodi iwyeba agvistos dasawyisSi da grZeldeba  
oqtombris Sua ricxvebamde.  
forToxali naklebad momTxovnia tenianobis mimarT. normalurad viTardeba 
roca niadagis tenianoba 75-85%-ia.  

forToxali kargad izrdeba sxvadasxva tipis niadagebze, egueba, rogorc mJave 
ise tute reaqciis qviSnar da Tixnar niadagebs, misi gaSeneba ar aris 
rekomendirebuli damlaSebul niadagebze. 
qimiuri Semadgenloba. nayofi Seicavs:  wyals 78-89%-s, Saqrebs 5-14%-s, 
organul mJavebs 0,1-1,5%-s, ujrediss 0,8-0,36%-s, azotovan nivTierebebs 0,6-0,7%-s 
da garda amisa, nayofi mdidaria sxvadasxva sasargeblo vitaminebiT.  
 

forToxlis gavrcelebuli jiSebi 

 

hamlini 
 

 
 

zogadi aRwera - saSualo siZlieris zrdis jiSia. aqvs Ria-mwvane feris da 
mogrZo-wvetiani formis foTlebi. misi axalgazrda totebi mcired eკliania, 
ufro xnier totebs ki eklebi ar aqvT. xasiaTdeba regularuli msxmoiarobiT.  
nayofi saSualo zomisaa, momrgvalo-brtyeli formis. kani Txelia, yviTeli 
feris. aqvs gluvi da priala zedapiri. kani advilad scildeba rbilobs. 
mwifdeba noembris pirvel naxevarSi. 
damatebiTi informacia - gamoirCeva yinvagamZleobiT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



pirmSo (pervenec) 
 

 
 

zogadi aRwera - mcenare Zlieri zrdisaa, aqvs sustad gaSlili varji da 
eklebi.  
nayofi wagrZelebuli-ovaluri formisaa, zogjer odnav msxlisebri formis. 
kani muqi-narinjisferia, sustad gamosaxuli xorklianobiT. igi advilad 
scildeba rbilobs. axasiaTebs motkbo-momJavo sasiamovno gemo.  
nayofi mwifdeba dekemberSi. 
damatebiTi informacia - gamoirCeva yinvagamZleobiT. 
 
 

Turquli forToxali 
 

 
 

zogadi aRwera - swrafadmzardi xea, Zlier ekliani. iviTarebs uxvad 
SefoTlil varjs.  
nayofis diametri saSualod 6-6,5 sm-ia. kani sustad-xorkliania. rbilobi 
wvniania, aqvs momJavo-tkbili gemo.  
damatebiTi informacia - met-naklebad gamZlea yinvisadmi. 
 

 



 
painepli 

 

 
 

zogadi aRwera - jiSi Semotanilia aSS-dan. xe swrafadmzardia da iviTarebs 
kargad SefoTlil cilindruli formis varjs. foTlebi mogrZo-kvercxisebri 
formisaa.  
nayofi formiT limons waagavs. igi Ria-narinjisferia da aqvs gluvi zedapiri. 
damatebiTi informacia - gamoirCeva yinvagamZleobiT. 
 

adgili TeslbrunvaSi 

 

forToxlis plantaciis gaSenebisas gasaTvaliswinebelia, rom misi gaSeneba naklebad 
sasurvelia iseT farTobebze, sadac wina wlebSi intensiurad iwarmoeboda Warxali, 
stafilo da ZaRlyurZenasebrTa ojaxis warmomadgeneli sasoflo-sameurneo 
kulturebi.  
forToxlisaTvis optimaluri winamorbedi kulturebia parkosani da marcvlovani 
sasoflo-sameurneo mcenareebi.  
 
 

niadagis da nakveTis SerCeva 

 
reliefi da niadagis mJavianobis are (pH). forToxlisaTvis gamosadegia samxreT–
dasavleTis ferdobebi, ganlagebuli uSualod sanapiros siaxloves ara umetes 150-350 
m simaRleze  zRvis donidan da zRvisgan 35-40 km–is daSorebiT. gamousadegaria 
mdinareTa daxuruli xeobebi da vake adgilebi, romlebic ar arian uzrunvelyofili 
sahaero drenaJiT. niadagebidan saukeTesoa humusiT mdidari wiTelmiwebi, neSompala–
karbonatuli, yviTelmiwebi da maTi sustad gaewrebuli saxesxvaobebi. melioraciisa 
da gakulturebis Semdeg SesaZloa aluviuri niadagebis gamoyeneba plantaciis 
gasSeneblad. 
teritoriis organizaciisaTvis principuli mniSvneloba aqvs reliefs. arCeven vake da 
mcire daqanebis (0-5°), saSualo daqanebis (5-20°) ferdobebs da Zlier daqanebul 
ferdobebs, romelTa kuTxec 20-30 graduss ar unda aRematebodes. 

forToxlis warmoebisaTvis saWiro mJavianobis are pH 5,5-dan 6,0-mdea.  

im SemTxvevaSi, Tu forToxlis gasaSeneblad SerCeul farTobze niadagis ares 
reaqcia aRniSnul parametrebze meti an naklebia anu niadagis forToxlis 
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, foრmis da agreTve, misi qimiuri da 
meqanikuri Semadgenlobis gaTvaliswinebiT. 

 
 

niadagis ZiriTadi damuSaveba 

 
nargaobis ormetriani zoli savegetacio periodis ganmavlobaSi muSavdeba 3-4-jer da 
imulCeba mcenareuli masiT. 
rigTaSoris 2-3 m-ian zolebSi Tesaven sideratebs an toveben balaxs.  
axalgazrda baRSi rigTaSorisebs baraven 10-15sm. siRrmeze.  
zrdasrul plantaciaSi rekomendebulia 4-5 weliwadSi erTxel niadagis msubuqi 
damuSaveba. 
 

forToxlis plantaciis gasaSeნეbeli niadagis damuSaveba 

 
niadagis momzadeba plantaciis gasaSeneblad. forToxlis gasaSeneblad niadagi 
mzaddeba dargvamde erTi-ori wliT adre.  
SerCeuli nakveTebi unda ganTavisufldes tyis da buCqebisagan, maTi fesvebi 
amoiZirkvos da nakveTis zedapiri moswordes. Semdeg saWiroa Catardes niadagis 
plantaJi, an moxvna. niadagis damuSavebisas unda Setanili iqnas fosforiani da 
kaliumiani sasuqebi, romelTa zusti dozebis gansazRvra xdeba niadagis agroqimiuri 
analizis safuZvelze. 
15-30°-mde daqanebul ferdobebze ewyoba terasebi. terasebis mowyoba aucilebelia 
horizontalebis gamoyofiT. terasebs Soris vardnis simaRle 20°-mde daqanebisas 1,25 
metria, xolo 20-30°-is daqanebis ferdobze terasas Soris simaRleTa sxvaoba 1,5 metri. 
terasis vardnis simaRlis matebasTan erTad terasis sifarTe mcirdeba. 
 

forToxlis plantaciis gaSeneba 

 

dargva. forToxlis nergebs rgaven Semodgomaze – 20 seqtembridan 20 oqtombramde an 
gazafxulze 25 martidan aprilis bolomde. Semodgomaze dargva karg Sedegs iZleva 
gansakuTrebiT im raionebSi, sadac Tbili da xangrZlivi Semodgoma icis. gazafxulze 
darguli mcenareebi ki, subtropikuli raionebisaTvis damaxasiaTebeli gvalvebis 
mavne moqmedebas ganicdian. Semodgomaze rgvis uaryofiTi mxare is aris, rom 
SesaZlebelia gamozamTrebis pirvelsave wels mcenare yinvam daazianos. yinvebis 
SemTxvevaSi daziandeba miwiszeda nawili, rac pirvelsave wels swrafad aRdgeba.  
 
terasebze mcenareTa mwkrivebis ganlageba xdeba terasis kididan erTi mesamedi 
manZilis dacilebiT. mcenareTa Soris manZili unda Seadgendes 3-3,5 metrs, 
mwkrivTaSoris manZili ki 4-5 metrs. nergi ar unda dairgos Rrmad, an zereled, amas 
didi mniSvneloba aqvs mcenaris momavali ganviTarebisaTvis. nargavis fesvis yeli 2-3 
sm-iT maRla unda iqnes. dargvis win - Tu nergi Ria gruntSia gamoyvanili -fesvebs 
winaswar amoavleben wunwuxSi asworeben ormoSi dasargavad da miwas moayrian, Tu 
nergi polieTilenis parkebSia gamoyvanili - dargvis win frTxilad Semoacileben 
apks, nergs miwis komiT moaTavseben ormoSi Semoayrian miwas, motkepnian da morwyaven, 
sasurvelia mulCireba.  
dargvis Semdeg saWiroa axalgazrda mcenare saimedod mivakraT Wigos, radgan 
aukvreli nergi qaris dros qanaobs, fesvebi eryeva da cudad viTardeba. 



niadagis ganoyiereba da mcenaris kveba 

 
forToxlis plantaciaSi Sesatani mineraluri elementebis zusti dozebis 
dadgena saWiroa niadagis agroqimiuri analizis Sedegebis mixedviT.  
saorientaciod, yovelwliurad saWiroa forToxlis plantaciaSi, TiToeul 
Zirze Setanili iqnas mineraluri da organuli sakvebi elementebi Semdegi 
raodenobebiT: 
1-dan 5 wlamde asakis plantaciaSi: 

 azoti N: 30-80 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  

 fosfori P: 150 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  

 kaliumi K: 50 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  

 organuli sasuqi: 25kg./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  
6-dan 10 wlamde plantaciaSi:  

 azoti N: 100-150 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  

 fosfori P: 300 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  

 kaliumi K: 100-120 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  

 organuli sasuqi: 40 kg./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  
10 wlis da meti asakis mqone plantaciaSi: 

 azoti N: 200-250 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  

 fosfori P: 300 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  

 kaliumi K: 100-120 gr./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba).  

 organuli sasuqi: 60 kg./TiToeul xeze (sufTa nivTiereba). 
 
 
 
 

sasuqebis ufro zusti dozebis dadgena SesaZlebelia mxolod niadagis 
agroqimiuri/laboratoriuli analiziT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



forToxlis integrirebuli dacva mavne organizmebisagan 

 

ფორთოხლის ძირითადი მავნებლები 

 

ციტრუსოვანთა ღინღლიანი ბალიშა ცრუფარიანა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Chloropulvinaria aurantii SKll. 

აღწერილობა. მავნებლის სხეული ოვალური ფორმისაა, ამოზნექილი, მომწვანო ან ყავისფერი 

შეფერილობის. ზედა მხრიდან მთელ სიგრძეზე შუაზე მისდევს ყავისფერი ზოლი, რომელიც შუაში 

განიერია. სხეულის ირგვლივ კი მწვანე ან ყავისფერი რკალი აქვს შემოვლებული.  

მამალი მავნებლის სხეულის სიგრძე 2 მმ-მდეა. 

დედალი მავნებლის სხეულის სიგრძე 3,5 მმ-ს შეადგენს, სიგანე 2,5-3 მმ-ია. 

ზიანი. მავნებელი ფორთოხალს უზიანებს ფოთლებს, ნაყოფებს, ყლორტებს და ღეროებს. გარდა 

ამისა, ციტრუსოვანთა ბალიშა ცრუფარიანას მიერ დაზიანებული მცენარის ორგანოები იფარება შავი 

ფერის ნადებით.  

ამ ფორმით დაზიანებული ნაყოფები ვერ აგროვებენ შაქრების საკმარის რაოდენობას.    

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

მავნებლის წინააღმდეგ წამლობისათვის ადრე გაზაფხულზე გამოიყენება ზეთოვანი ემულსიები. 

კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდში კი მავნებლის განვითარების მიხედვით ტარდება 

წამლობები. ამ მიზნით გამოიყენება სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-მეთილის, ქლორპირიფოსის, 

ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

პრეპარატები. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Dialeurodes citri  Riley et How. 

აღწერილობა. მწერის ორივე წყვილი ფრთა თეთრია. სხეული მკრთალი ყვითელი ფერისაა,  

ზიანი. მავნებელი ფორთოხლის ფოთლებიდან იღებს წვენს, რის შედეგადაც ხდება მცენარის 

დასუსტება. გარდა ამისა, მავნებელი მცენარეს აყენებს არაპირდაპირ ზიანსაც - მისი მოქმედება 

იწვევს სიშავის გამომწვევი სოკოს გაჩენას, რის შედეგადაც მცენარის ფოთლები იფარება შავი 

ფიფქით, რაც დამატებით აზიანებს მას.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები: 

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: პირიმიფოს-მეთილის,  

იმიდაკლოპრიდის, ესფევალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ნარინჯოვანთა (ჩაის) ბუგრი 

 

 
  

ლათინური დასახელება: Toxoptera aurantii Boyer de Fons. 

აღწერილობა. ფრთიანი ბუგრის სხეული ოდნავ წაგრძელებულია. მკრთალი ყავისფერია. 

უფრთო ბუგრის სიგრძე 2 მმ-მდეა, აქვს მომრგვალებული მუცელი სამი წყვილი მარგინალური 

ბურცობით. მუცლის ბოლოში მოთავსებულია საწვნე მილები. სხეული მუქი-ყავიფერი 

შეფერილობისაა.  

მატლი ბაცი-ყვითელი ფერისაა. 

ზიანი. ნარინჯოვანთა ბუგრი განვითარების ყველა ფაზაში აზიანებს ფორთოხლის ფოთლებს და 

მწვანე ყლორტებს. ბუგრები ჩხვლეტენ ფოთლებს და იწვევენ მათ დახუჭუჭებას და გაყვითლებას. 

გარდა ამისა, ბუგრებით დასახლებული ფოთლები იფარება ბუგრის მატლების გამონაცვალი კანით, 

რაც იწვევს სხვადასხვა სოკოვანი დაავადების გაჩენას.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: დელტამეტრინის, 

იმიდაკლოპრიდის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, თიაკლოპრიდის, თიამეთოქსამის და სხვ. 

ნივთიერებათა ბაზაზე დამზადებული ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსოვანთა, ანუ ცრუმაგნოლიუმის ცრუფარიანა 

 

 
  

ლათინური დასახელება:  Coccus pseudomagnoliarum Kuw. 

აღწერილობა. აღწერილობა. ცრუფარიანას სხეულის სიგრძე 6-7 მმ-ია, სიგანე – 3 მმ-მდე.  იგი 

ნაცრისფერი მწერია. 

ზიანი. მავნებელი ფორთოხალს ძირითადად უზიანებს მწვანე ორგანოებს – ფოთლებს და 1-2 წლიან 

ყლორტებს. 

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი ემულსიების შესხურება.  

კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდებში კი მავნებლის განვითარება-გავრცელების 

მიხედვით საჭიროა წამლობების ჩატარება. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის,  

პირიმიფოს-მეთილის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



რბილი ცრუფარიანა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Coccus hesperidum L. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 5-4 მმ-ია. სხეული მოყვითალო-

ყავისფერია, ზურგზე აქვს ყავისფერი ლაქები. სხეულის ფორმა კვერცხისებრია, ბრტყელი და ოდნავ 

ამობურცული.  

ზიანი. რბილი ცრუფარიანა ფორთოხალს უზიანებს ფოთლებს, ახალგაზრდა ყლორტებს, ტოტებს 

და ზოგჯერ ნაყოფებსაც. ახალგაზრდა პლანტაციებსა და სანერგეებში მავნებელს შეუძლია  

კულტურათა ღეროებსაც მიაყენოს დაზიანებები. პირდაპირი ზიანის გარდა, მავნებლის მიერ 

დაზიანებულ ორგანოებზე შესაძლოა განვითარდეს სოკოვანი დაავადებები.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ხარისხიანი და დროული სხვლა-ფორმირება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი ემულსიების შესხურება.  

კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდებში კი მავნებლის განვითარება-გავრცელების 

მიხედვით საჭიროა წამლობების ჩატარება. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის,  

პირიმიფოს-მეთილის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ვერცხლისფერი ტკიპა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Phyllocoptruta oleivorus Ashm. 

აღწერილობა. ვერცხლისფერი ტკიპას მატლი მკრთალი ფერისაა.  

ზრდასრული ტკიპას სხეული მოყვითალოა. სხეული წაგრძელებულია, მკერდის არეში განიერი, 

მუცლის ბოლოში კი-შევიწროებული და მომრგვალებული. ვერცხლისფერ ტკიპას ორი წყვილი ფეხი 

აქვს.  

ზიანი. მავნებელი ფორთოხალს უზიანებს ფოთოლს, კვირტს, მწვანე ყლორტს და ნაყოფს. მისი 

ინტენსიური გამრავლებისას შემოდგომასა და გაზაფხულზე, ფოთლებს დამახასიათებელი 

ცვილისებური ფიფქი სრულიად აღარ გააჩნიათ. მავნებლის მიერ დაზიანებული ყლორტები და 

ტოტები მურა ფერს ღებულობენ. ნაყოფი იფარება სქელი კორპით და აღარ იზრდება.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და მცენარეული 

ნარჩენებისაგან. 

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: აბამექტინის, 

სპიროდიკლფენის, პროპარგიტის, ტებუფენპირადის და სხვა, მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსოვანთა წითელი ბეწვიანი ტკიპა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Panonychus citri McGreg. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებლის სხეულის სიგრძე 0,3 მმ-ს აღწევს. სხეულის ფორმა 

კვერცხისებრია, მუქი-წითელი ფერისაა. სხეულის ზედაპირზე აქვს გაფანტული ბურცობები 

ბეწვებით. 

ზიანი. მავნებლის მიერ დაზიანებული ფორთოხლის ფოთლები უფერულდება და დეფორმირდება. 

ფოთლების დაზიანების გამო, ნაყოფები და ყლორტები ვერ ვითარდებიან და იმ შემთხვევაში თუ 

მავნებელი მასობრივადაა გავრცელებული, მოსალოდნელია მცენარეების, განსაკუთრებით 

ახალგაზრდა ნერგების ზრდაში შეფერხება. 

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები:  

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: აბამექტინის, 

სპიროდიკლფენის, პროპარგიტის, ტებუფენპირადის და და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მიხაკისებრი ფარიანა 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Chrysomphalus dicyospermi Morg. 

აღწერილობა. ფარიანას სხეული მოყვითალო ფერისაა. ფარი მრგვალი ფორმისაა. ფარის დიამეტრი 2 

მმ-მდეა.  

მატლის პირველი გამონაცვალი კანი ყავისფერია, მეორე კი მოყვითალო ყავისფერი. 

ზიანი. მავნებელი ფორთოხალს უზიანებს მწვანე ორგანოებს (ფოთლები, ყლორტები) და ნაყოფებს. 

მისი მატლები ხორთუმს უშვებენ მცენარეთა მწვანე ორგანოების და ნაყოფების ზედაპირში და იქ 

რჩებიან მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. ამ დროს ისინი იკვებებიან ორგანოთა წვენით, რაც 

აქვეითებს კულტურათა მოსავლიანობას.  

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები: 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ზეთოვანი ემულსიების შესხურება.  

კულტურის განვითარების შემდგომ პერიოდებში კი მავნებლის განვითარება-გავრცელების 

მიხედვით საჭიროა წამლობების ჩატარება. ამ მიზნით გამოიყენება: სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-

მეთილის, დიმეთოატის, ქლორპირიფოსის, ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ტკიპა ბრევიპალპუსი 

 

 
 

ლათინური დასახელება: Brevipalpus obovatus Donn. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებელი პირველად ღია-წითელი ფერისაა, შემდგომ კი უფრო 

მუქდება. სხეული ოვალური ფორმისაა.  

ზიანი. ბრევიპალპუსი ფორთოხალს უზიანებს ფოთლებს, მწვანე ყლორტებს და ნაყოფებს. 

მავნებლის მოქმედების შედეგად ფოთლები და ყლორტები უფერულდება. ტკიპას მასობრივი 

გამრავლების შემთხვევაში მოსალოდნელია მცენარეების, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ნერგების 

ზრდაში შეფერხება. 

მავნეობის პერიოდები - გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა 

ბრძოლა/წამლობები: 

მასობრივი გამრავლებისას ტარდება წამლობები, კულტურის განვითარების ეტაპების და მავნებლის 

განვითარების ფაზების გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოიყენება: აბამექტინის, 

სპიროდიკლფენის, პროპარგიტის, ტებუფენპირადის და და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ფორთოხლის ძირითადი დაავადებები 

 

ციტრუსოვანთა ანთრაქნოზი ანუ ნაცრისფერი სილაქავე 

 

 
  

გამომწვევი სოკო – Colletotrichum gloeosporioides  Penz. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 10-15°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ანთრაქნოზით ავადდება ფორთოხლის ყლორტები, ფოთლები, ნაყოფები.  

უმთავრესად ზრდასრულ ფოთლებზე ჩნდება ლაქები. თავდაპირველად ლაქა ბაცი-მომწვანოა. 

დროთა განმავლობაში იგი მუქი ფერის ხდება, იზრდება და იკავებს ფოთლის თითქმის ნახევარს. 

ლაქა მომრგვალო ფორმისაა, აქვს წვრილი ყავისფერი გარსი. ლაქის ზედაპირზე კი შეინიშნება შავი 

წერტილები ან მოწითალო ფერის მეჭეჭები.  

ლაქის ადგილას ფოთოლზე ქსოვილები იშლება. 

ანთრაქნოზით დაავადებული ფორთოხლის ზრდასრული ტოტები იცვლის ფერს – ნაცრისფერი 

ხდება და ისევე როგორც ფოთლებზე, ტოტების ზედაპირზეც ჩნდება შავი წერტილები. დაავადება 

ადვილად ერევა ყინვით დასუსტებულ ტოტებს. ძლიერ დაზიანებული ტოტები ხმება. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ხმობა იწყება ტოტების წვეროდან.  

ნაყოფი შავდება და ცვივა.   

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 დაზიანებული ტოტების გასხვლა და ანასხლავის მოცილება ნაკვეთიდან. 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი დაზიანებული ნაყოფების, ფოთლების და 

სხვა მცენარეული ნარჩენებებისაგან. 

 კულტურათა ბალანსირებული გამოკვება ორგანული და მინერალური სასუქებით. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი 

ბორდოს ნარევი. ასევე კულტურათა სახეობების და ვეგეტაციის ეტაპების გათვალისწინებით, 

შესაძლებელია პროპინების, მანკოცების, მეთირამის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება.  

 

 

 



ვერუკოზისი, ანუ ციტრუსოვანთა დამეჭეჭება 

(სკები) 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Sphaceloma Fawsetii Jem. Elsinoe Fawsetii.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 15-20°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-85%.  

დაავადების სიმპტომები. ფოთლებზე, ყლორტებსა და ნაყოფებზე ჩნდება მოყვითალო მეჭეჭები, 

რომლებიც ხავედოვანი ფიფქით იფარება.  

ტოტები ხმება.  

ფოთოლი დეფორმაციას განიცდის – ხუჭუჭდება. ხოლო ნაყოფს კი სასაქონლო ღირებულება 

ეკარგება. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 დაზიანებული ტოტების გასხვლა და ანასხლავის მოცილება ნაკვეთიდან. 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი დაზიანებული ნაყოფების, ფოთლების და 

სხვა მცენარეული ნარჩენებებისაგან. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი 

ბორდოს ნარევი.  ვეგეტაციის ეტაპების გათვალისწინებით  მიზანშეწონილია პროპინების, 

მანკოცების, დიფენოკონაზოლის, ტრიფლოქსისტრობინის და სპილენძის შემცეველი 

ფუნგიციდების გამოყენება.  

 

 

 

 

 

 

 

 



მალსეკო 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Phoma tracheiphilla (Petri) Kantch. et Gik. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 15-20°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80-85%.  

დაავადების სიმპტომები. ტოტებზე შეინიშნება ფოთლების გაუფერულება,  შეყვითლება, ხმობა. 

ამგვარი ფორმით დაზიანებული, დასუსტებული ფოთლები ადვილად ცვივა ხის ოდნავი 

შერხევისას.  

დაავადება ასევე იწვევს ტოტების ხმობას. ამ დროს ტოტი თავდაპირველად ყვითლდება. 

დაზიანებული ტოტის გადანაჭერზე შეინიშნება მოწითალო ლაქები. 

დაავადების ძლიერი განვითარების შემთხვევაში ზიანდება ბევრი ტოტი და ამ დროს შესაძლოა ხე 

სრულად გახმეს. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 კულტურის ბალანსირებული გამოკვება სასუქებით. 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი დაზიანებული ნაყოფების, ფოთლების და 

სხვა მცენარეული ნარჩენებებისაგან. 

 დაავადებისადმი გამძლე ჯიშების წარმოება.  

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ გამოიყენება სპილენძის შემცველი ფუნგიციდები.  

 

 

 

 

 



ციტრუსოვანთა მელანოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –Diaporthe citri (Faw) Wolf. Phomopsis citri 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 27°C-ის ფარგლებში. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ავადდება ახალგაზრდა ფოთლები, ყლორტები და ნაყოფები. ფოთლებზე 

ჩნდება მუქი მწვანე ფერის ჩაზნექილი ლაქები, რომლებიც შემდეგ ფისით ივსება და ამობურცული 

ხდება. დროთა განმავლობაში ლაქები წითლდება, შემდეგ იძენს ყავისფერ შეფერილობას, ბოლოს კი 

შავდება. ამ სახით დაზიანებული ფოთლები დეფორმირდება და ცვივა.  

ყლორტებზე ჩნდება ამობურცული წერტილები ღია ფერის გარსით. მოგვიანებით ყლორტები 

იბზარება.  

ნაყოფზე ლაქები ჩნდება, რომლებიც შემდეგ იბზარება და ნაყოფის ზედაპირზე ფორმირდება 

მორუხო-თეთრი ჩაზნექილი ადგილები. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 დაზიანებული ტოტების გასხვლა და ანასხლავის მოცილება ნაკვეთიდან. 

 შენახვის ოპტიმალური პირობების დაცვა საწყობებში. 

 ნაკვეთების სისტემატური გაწმენდა ჩამოცვენილი დაზიანებული ნაყოფების, ფოთლების და 

სხვა მცენარეული ნარჩენებებისაგან. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 1%-იანი 

ბორდოს ნარევი.  

 

 

 

 

 

 



ციტრუსების ლურჯი ობი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –  Penicillium italicum Wehmer. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 18-29°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ნაყოფზე ინფექციის ადგილას ქსოვილი რბილდება და წყლიანდება, 

შემდეგ ეს ადგილები იფარება თეთრი ფიფქით. მოგვიანებით ფიფქი ლურჯდება, 3-4 დღეში 

ნაყოფის მთელ ზედაპირს ფარავს და ალპობს.  

დაავადებას უმთავრესად ხელს უწყობს მექანიკური დაზიანებების არსებობა ნაყოფების ზედაპირზე 

და შენახვის არასათანადო პირობები. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: შემოდგომა, ზამთარი. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაყოფების მექანიკური დაზიანებების თავიდან აცილება კრეფის, ტრანსპორტირების და 

დასაწყობებისას. 

 სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.  

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსების მწვანე ობი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –Penicillium digitatum (Pers.) Sacc. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 18-29°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ნაყოფებზე ჯერ თეთრი ფიფქი ჩნდება, რომელიც შემდეგ მწვანე  ფერს 

ღებულობს. საბოლოოდ, ნაყოფი ლპება. შედარებით მშრალ პირობებში დამპალი ნაყოფი ჭკნება, 

წვიამიანი ამინდების პირობებში კი მისი ქერქი იშლება და ნაყოფს მწარე გემო ეძლევა. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: შემოდგომა, ზამთარი. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.  

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსების ნაყოფების ნაცრისფერი სიდამპლე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Botrytis cinerea Pers. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 15-20°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ფორთოხლის ნაყოფებზე, ყუნწის მიმაგრების ადგილას, ჩნდება წვრილი 

მოყავისფრო ლაქები. მათ ზედაპირზე კი ვითარდება ნაცრისფერი ფიფქი. ამ სახით დაზიანებული 

ნაყოფი ლპება.  

ნაცრისფერი სიდამპლით დაზიანებული ფორთოხლის ყვავილები ხმება, ყლორტებზე კი შეინიშნება 

წებოვანი სითხის დენა. 

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

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან 

 სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.  

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ კულტურათა სახეობების და ვეგეტაციის ეტაპების 

გათვალისწინებით, შესაძლებელია პირიმეთანილის, ტრიფლოქსისტრობინის და პათოგენის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსების შავი ლაქიანობა 

 

 
  

გამომწვევი სოკო –Guignardia citricarpa Kiely. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 18-29°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ფოთლებზე ნაცრისფერი ცენტრის მქონე უფერული ლაქები წარმოიქმნება, 

რომელთაც აქვთ მუქი-ყავისფერი არშია. ნაყოფზე მოყავისფრო-შავი ლაქები ჩნდება, ნაყოფს 

სასაქონლო ღირებულება ეკარგება. 

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

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 სისტემატური მონიტორინგი და დაავადებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან.  

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა საწყობებში. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია სპილენძის შემცველი ფუნგიციდების 

გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ნერგების ფიტოფტოროზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –Phytophthora citrophthora (Smith et Sin) Leon. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 25-27°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ნამყენების ღეროზე ჩნდება ყავისფერი ლაქები, რომლებიც გამოიბერება 

და იზრდება როგორც ზედა, ასევე ქვედა მიმართულებით. დაზიანებული ქსოვილებიდან ზოგჯერ 

წებოვანი სითხის დენას აქვს ადგილი. ამ ფორმით დაზიანებული ღერო ხმება.  

ფიტოფტოროზით დაავადებული ყლორტები ფოთლებიანად შავდება და იმტვრევა. ფოთლები 

ცვივა, ხოლო ნაყოფი თავდაპირველად იძენს ყავისფერ შეფერილობას, შემდგომ ლპება და ცვივა. 

დამპალ  ნაყოფს აქვს ახლად გამოყვანილი ტყავის სუნი. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 დაზიანებული ტოტების გასხვლა და მოცილება ნაკვეთიდან. 

 ძლიერ დაზიანებული ნერგების განადგურება. 

 საღი სარგავი მასალის გამოყენება. 

ქიმიური კონტროლი. დაავადების წინააღმდეგ შესაძლებელია ნარგაობის სპილენძის ჰიდროქსიდის 

შემცველი ფუნგიციდებით, ან 3%იანი ბორდოს ნარევით დამუშავება.  მიზანშეწონილია - 

პროპინების, მანკოცების და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა 

ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 



ციტრუსების სიშავე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –  Capnodium citri Berk. et Desm. 

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 20-30°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 60%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. ავადდება ფორთოხლის ფოთლები, ყლორტები და ნაყოფები. 

დაავადებულ ორგანოებზე მონაცრისფრო ფიფქი ჩნდება. დროთა განმავლობაში ფიფქი შავდება და 

დაავადებული ქსოვილები ჭვარტლისებური მასით იფარება.   

გამომწვევი არ პარაზიტობს, მხოლოდ მექანიკურადაა მიმაგრებული მცენარეზე და იკვებება 

ფარიანებისა და ბუგრების მიერ გამოყოფილი წვენით. ანუ მცენარეს პირდაპირ არ აზიანებს, მაგრამ 

ამავე დროს ფორთოხალს სასაქონლო ღირებულებას უქვეითებს. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ნაკვეთების გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 ბრძოლა მავნებელი მწერების წინააღმდეგ. 

ქიმიური კონტროლი. ფარიანების და ბუგრების წინააღმდეგ ინსექტიციდების გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



brZolis qimiuri meTodi forToxlis 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



forToxlis 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, 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 
forToxlis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



forToxlis mavnebel-daavadebebis winaaRmdeg saWiro wamlobebis Sesadgeni 
tabula 

 
pirveli wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

vegetaciis 
dawyebamde 

farianebi, 
crufarianebi, 
citrusebis da sxva 
mozamTre stadiebi 

inseqto-
akaricidi 

parafinis zeTi 830 
g/l 

qei, ek 15 l 

farianebi, 
crufarianebi, 
citrusebis da sxva 
mozamTre stadiebi 

parafinis zeTi 80 
% 

sipkamoli 
e ek 

30-35 l 

farianebi, 
crufarianebi, 
citrusebis da sxva 
mozamTre stadiebi 

imidaklopridi 4 
g/l+mineraluri 
zeTi 704 g/l 

kompradori 
oili 004, 
sk 

15 l 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, mura 
sidample 

 fungicidi 

spilenZis 
hidroqsidi 400 g/kg 

iroko 40, 
wdgr 

2 kg 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, mura 
sidample 

meTirami+ spilenZis 
dihidroqsidi 810 
g/kg 

kauritili, 
wdgr 

3 kg 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, mura 
sidample 

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

bordos 
narevi 22 
ku sf 

20 kg 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, mura 
sidample 

samfuZiani 
spilenZis sulfati 
345 g/l 

kuproqsati 
sk 

8-10 l 

baqteriuli 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba, 
fomofsisi, mura 
sidample 

spilenZis 
sulfati+kalciumis 
hidroqsidi 200 g/kg 

kupervali 
20 sf 

2 kg 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
meore wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

yvavilobis 
dasawyisi 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

inseqticidi 

Tiaklopridi 
480 g/l 

kalifso sk 
480 

0,3 l 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

imidaklopridi 

200 გ/ლ 
konfidori, 
wxk 200 

0,3 l 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

pirimifos 
meTili 500 
gr/l 

aqteliki, 
ek 

2 l 

bugrebi, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

alfacipermetrini 
100 gr/l 

fastaki, ek 0,3 l 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

alfacipermetrini 
100 g/l 

alpaki, ek 0,3 l 

citrusovanTa 
mwvane bugri, 
citrusovanTa 
frTaTeTra 

esfenvalerati 

50 გლ 
sumi-alfa 
5 ek 

0,7-1 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
mesame wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

gamonaskva. 
nayofebi 
Txilis 
odenaa  

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

fundicidi 

propinebi 700 

გ/კგ 
antrakoli 
sf 700 

3 kg 

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

trifloqsistrobini 

500 გ/კგ 
ზატო წხგრ 
50 

0,2 kg 

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

difenokonazoli 

250 გ/ლ 
skori, ek 0,5 l 

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

krezoqsim-
meTili 

strobi 500 
wdgr 

0,2 kg 

koqcidebi, 
bugrebi, 
frTaTeTra 

inseqticidi 

qlorpirifosi 
480 g/l 

pirifosi 
48 ek 

2 l 

koqcidebi, 
bugrebi, 
frTaTeTra 

lambda 
cihalotrini 50 
gr/l 

karate 
zeoni, mks 

0,4 l 

bugrebi, 
frTaTeTra 

alfa 
cipermetrini 100 
gr/l 

fastaki, ek 0,4 l 

koqcidebi, 
bugrebi, 
frTaTeTra 

esfenvalerati 

50 გლ 
sumi-alfa 
5 ek 

1,25-2,5 l 

koqcidebi, 
bugrebi, 
frTaTeTra 

qlorpirifosi 

500 გ/ლ + 
cipermetrini 50 

გ/ლ  

grand d, ek 2 l 

tkipebi akaricidi 

spirodiklofeni 
240 g/l 

envidori, 

სკ 240 
0,6 l 

abameqtini 18 

გ/ლ 
vertimeki 
018 ek 

1,5 l 

propargidi 570 
g/l 

omaiti 570 
we 

4,5 l 

tebufenpiradi 

200 გ/კგ 
masai, წხფ 0,5 kg 

 

 

 

 

 

 



 

 
meoTxe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

nayofebis 
aqtiuri 
zrda-

formireba 

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

fungicidi 

propinebi 700 

გ/კგ 
antrakoli 
sf 700 

3 kg 

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

trifloqsistrobini 

500 გ/კგ 
ზატო წხგრ 
50 

0,2 kg 

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

meTirami+ 
spilenZis 
dihidroqsidi 
810 g/kg 

kauritili, 
wdgr 

3 kg 

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

mankocebi 800 
g/kg 

diTani m-45, 
sf  

3 kg 

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

mankocebi 800 
g/kg 

diTan m-45, 
sf  

2 kg  

meWeWianoba (qeci), 
anTraqnozi da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

difenokonazoli 

250 გ/ლ  
skori, ek 0,5 l 

koqcidebi, 
tkipebi, menaRme 
CrCili 

inseqticidi 

qlorpirifosi 
480 g/l 

pirifosi 
48 ek 

2 l 

koqcidebi, 
tkipebi, menaRme 
CrCili 

qlorpirifosi 
500 g/l+ 
cipermetrini 50 
g/l 

nurel-d, 
ek 

2 l 

bugrebi 
alfacipermetrini 
100 gr/l 

fastaki, ek 0,4 l 

koqcidebi, 
tkipebi, menaRme 
CrCili 

qlorpirifosi 

500 გ/ლ + 
cipermetrini 50 

გ/ლ  

grand d, ek 2 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
mexuTe wamloba 

wamlobis 

Catarebis 

periodi 

mavne obieqti 

pesticidi 

pesticidis 

gamoyenebis 

reglamentebi 

pesticidis 

tipi 

moqmedi 

nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

simwifis 
dasawyisi 

anTraqnozi, 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

fungicidi 

mankocebi 800 

გ/კგ 
დრაკო 

ბლუ, სფ 
3 kg 

anTraqnozi, 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

mankocebi 800 
g/kg 

diTani m-45, 
sf  

3 kg 

anTraqnozi, 
nekrozi, 
citrusovanTa 
meWeWianoba da 
sxva daavadebebis 
kompleqsi 

krezoqsim-
meTili 

strobi 500 
wdgr 

0,2 kg 

koqcidebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi 

inseqticidi 

spirotetramati 

100 გ/ლ 
movento, sk 
100 

1,5 l 

koqcidebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi 

pirimifos 
meTili 500 
gr/l 

aqteliki, 
ek 

2 l 

koqcidebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi 

esfenvalerati 

50 გლ 
sumi-alfa 
5 ek 

1,25-2,5 l 

koqcidebi da sxva 
mavnebelTa 
kompleqsi 

qlorpirifosi 

500 გ/ლ + 
cipermetrini 50 

გ/ლ  

grand d, ek 2 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



forToxlis plantaciaSi 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 forToxlis plantaciebSi 
gavrcelebuli sxvadasxva saxeobis sarevelebis winaaRmdeg. 
 

herbicidebis moxmarebisas mniSvnelovania herbicidis Sesatani specialuri 
teqnikis swori SerCeva da herbicidis mwarmoeblis mier gansazRvruli wesebis 
dacviT Sesxureba, kulturis ganviTarebis etapisa da sarevelebis saxeobebis 

gaTvaliswinebiT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

wamlobebi forToxlis sarevelebis winaaRmdeg 

ganviTarebis 

stadia 

sarevelebis 

saxeobebi 

herbicidi dozebi 

herbicidis 

moqmedebis tipi 
moqmedi nivTiereba 

savaWro 

dasaxeleba 
1 ha-ze 

ვეგეტაციაში 

მყოფი 

სარეველebi 

ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი 

სარეველების ფართო 

სპექტრი 

totaluri 
ganadgurebis 
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 

Sesxureba tardeba kulturis maqsimaluri dacviT! 



forToxlis teniT uzrunvelyofa 

 
forToxlis morwyvis saorientacio jeradoba damokidebulia uSualod 
nakveTSi arsebul klimatur pirobebze da niadagis tenianobaze. zogadad, unda 

aRiniSnos, rom forToxali ver egueba tenis naklebobas, misTvis aucilebelia 
rom niadagSi SenarCunebuli iqnas 60%-mde tenianoba, amitom aucilebelia 
SefardebiTi tenianobis amaRleba, risTvisac zafxulSi, yvavilebis 
warmoqmnisas da naskvebis ganviTarebisas aucilebelia da maRalefeqturia 
dawvimebiTi, gamagrilebeli da wveTobrivi morwyva. iq, sadac morwyvis 
gamoyenebisaTvis pirobebi ar arsebobs, gvalvebis periodSi citrusovanTa 
baRebSi rekomendirebulia organuli da mcenareuli mulCis gamoyeneba da 
niadagis fxvier mdgomareobaSi yofna. 
 
 

mosavlis aReba-Senaxva 

saqarTvelos subtropikebSi forToxlis nayofebi gvian mwifdeba, yvelaze 
adreuli jiSebi – mxolod dekemberSi. nayofebs toveben xeze, rac SeiZleba 
xangrZlivad (wayinvebis dawyebamde),  ukeT dasamwifeblad. simwifis niSani 
kanis sruli gayviTlebaa. nayofebi ikrifeba SerCeviTad.  daxarisxebul 
nayofebs akalibreben zomebis mixedviT (ganivkveTSi diametris mixedviT) 5 
jgufad: 1) 77mm da meti, 2) 77-71mm, 3) 71-63mm, 4) 63-55mm, 5) 55-50mm. nayofebs awyoben 
yuTebSi mWidrod, dawolis gareSe. 
 

sxva movliTi samuSaoebi 

 
damulCva 

mosavlianobis damulCviT gadidebis efeqtur saSualebas didi xania icnoben 
soflis meurneobaSi, Tumca igi farTod ar gamoiyeneba. dadgenilia, rom 
damulCvis Semdeg aRar aris saWiro niadagis oTxjeradi gaToxna, vinaidan mas 
ukve SenarCunebuli aqvs sakmarisi teni da Sesabamisi temperatura. am 
pirobebSi mcenare gacilebiT met naskvs inarCunebs da mosavlis namati 30%-s 
aRwevs. damtkicebulia, rom damulCva gacilebiT iafi jdeba, vidre niadagis 
Cveulebrivi movla. 
cnobilia, rom zafxulis gvalva forToxlis nargaobaTa ganviTarebas 
aferxebs, Semodgomaze tenianobis momateba ki aZlierebs mcenareTa zrdas. 
swored es garemoeba warmoadgens citrusovanTa yinvagamZleobis Sesustebis 
erT-erT mizezs. mcenareebi Tbili Semodgomis Semdeg, zamTarSi ziandebian. 
maSasadame, mulCi aregulirebs temperaturis mkveTr cvalebadobas, amcirebs 
mis amplitudas, zafxulSi inaxavs tens, nargavi zomierad da ritmulad 
Rebulobs wyals, normalurad viTardeba. Tu igi saRi da Zlieria, 
araxelsayrel pirobebs advilad itans. 
mulCmasalad gamoiyeneba mwvane organuli masa, torfi, toli, side-ratebi da 
Savi polieTilenis afski. april-maisSi polieTilenis afskiT damulCul 
niadagSi 5-20 sm – is siRrmeze temperatura 2,8 gradusiT imatebs. 
 

sxvla–formireba 
 

formirebas iwyeben sanergeSi nergebis gamoyvanisas da agrZeleben pirveli 3-4 
wlis ganmavlobaSi plantaciis gaSenebis Semdeg. varjis simeCxerisas 
gaSiSvlebul adgilebSi toveben ganviTarebul totebs da mozvera ylortebs. 
aSoreben mxolod gamxmar da motexil, yinvebisagan dazianebul totebs, 



romlebsac sxlaven jansaRi adgilidan 1-2 sm–iT qvemoT. gamoCenis mixedviT 
aclian saZiris amonayars. tani da msxvili totebi iwmindeba xavsis, liqenebisa 
da gamxmari qerqisagan. Wrilebs usvaven baRis sagozavs an bitumis malamos. 
nagala jiSebi gansakuTrebul formirebas ar saWiroebs. pirvel wlebSi 
plantaciaSi Sesabamisi wawyvetebis gziT gamoyavT meore rigis totebi. 
SemdgomSi acileben daavadebul, dazianebul totebs, an zedmetad SexSirebul 
varjs.  
forToxlis sworad Camoyalibebul nergs unda hqondes Stambi ara nakleb 20-
25 mm sisqis, xolo xes 1-4 rigis datotvianebis ConCxis totebi. mimdinare 
gasxvlas atareben yovelwliurad gazafxulze zrdis dawyebis win (aSoreben 
xmel da varjis SexSirebul totebs). varjis gaaxalgazrdavebisas toveben me–
4-5 rigis ConCxis totebs, rac iZleva nayofebis mosavlis adre miRebis 
saSualebas. 
gasxvla aregulirebs mewleulobas. rogorc wesi uxvi msxmoiareobis dros 
mcenareze axalgazrda ylortebi ar warmoiqmneba an, umniSvnelo raodenobiT 
viTardeba, ris gamoc momdevno wels vRebulobT mcire raodenobis mosavals 
da adgili aqvs didi raodenobis nazardebis warmoqmnas, momdevno wlebSi ki 
uxvmosavlianobis safuZvelia. sworma gasxvlam SesaZloa 30–35%–iT gazardos 
msxmoiaroba da Seamciros mewleuloba, risTvisac forToxlis xes unda 
Seumcirdes gasuli wlis nazrdebis garkveuli raodenoba, dabali 
mosavlianobis wlis Semdeg. e.i mosalodneli maRali mosavlis wlis 
gazafxulze. 
 
 
 

forToxlis yinvebisagan dacvis RonisZiebebi 
 
subtropikuli xexilovnebidan gansakuTrebiT dabali yinvagamZleobiT ga-
moirCevian citrusebi, maT Soris forToxali, maTi yinvagamZleoba ar 
warmoadgens myar sidides, igi icvleba sxvadasxva faqtorTa zemoqmedebiT. es 
faqtorebi an pirobebi SeiZleba sam ZiriTad jgufad daiyos: biologiuri, 
ekologiuri da agroteqnikuri. 
 
biologiur pirobebs miekuTvneba mcenaris saxeobrivi da jiSobrivi Tavise-
burebani: asaki, saZire, zrda, gamowrToba da sxva. ekologiurs miekuTvneba: 
yinvebis simkacre da xasiaTi, yinvis wina da Semdgomi periodis amindebi, 
sinaTle, siTbo, tenianoba, qari, niadagi da sxva. agroteqnikurs miekuTvneba: 
adgilis SerCeva da farTobis aTvisebis wesi, qarsafari zolebis mowyoba, 
ganla-geba, movliTi agroteqnikis xasiaTi, done da sxva. mniSvnelovania 
Semodgomis periodSi vegetaciis adre Sewyveta da gamowrToba. 
 
mcenareTa yinvagamZleobis RonisZiebebs – yinvebisagan dacvis RonisZiebebs 
yofen or jgufad: arapirdapir da pirdapir RonisZiebebad. arapirdapirs 
miekuTvenba yvela is RonisZieba, romlebic mimarTulia mcenareTa 
yinvagamZleobis unaris gadidebisaken, magaliTad: kulturaTa swori 
daraioneba da gaadgileba, garTxmuli formis gamoyeneba, SemWidroebuli 
nargaoba, yinvagamZle saZireze mynoba, saSemodgomo sideratebis Tesva, 
damulCva, morwyva, zrdis procese-bis regulireba, nazardebis waCqmeta, 
mavneblebisa da avadmyofobaTa winaaRmdeg efeqturi brZola da sxva. 
 



yinvebisagan dacvis pirdapir RonisZiebebs warmoadgens sazamTrod miwis 
Semoyra, individualuri da jgufuri SefuTva da Ria gaTboba. miwis Semoyra 
SeiZleba fesvis yelidan 30-35 sm-simaRleze 10 wlamde  forToxalze. miwis 
Semoyris mniSvneloba imaSi mdgomareobs, rom mkacri yinvebis dros SeiZleba 
daiRupos miwis zeviT darCenili nawili, xolo dauzianebeli darCes miwiT 
dafaruli nawili, saidanac SesaZlebelia mcenaris swrafi aRdgena. 
 
miwis Semoyra warmoebs noembris meore naxevarSi, araugvianes 1 dekembrisa. 
amisaTvis mcenares unda gaukeTdes dezinfeqcia 3%-iani bordos xsnariT. 
Semosayreli miwa unda iyos sufTa, zomierad teniani. miwis Semocla warmoebs 
araugvianes 1 aprilisa. nargavebis SefuTvas individualurad mimarTaven 3 
wlis asakamde. aseve, garTxmuli formis forToxals gadaxuraven samfena 
dolbandiT an qsovil ”citrusiT”. amisaTvis akeTeben  specialur TaRebs. 
 
 
 

qarsafari zolebis mowyoba 
 

subtropikul raionebSi aRmosavleTisa da dasavleTis mimarTulebis 
gabatonebul qarebs mniSvnelovani ziani moaqvs sasoflo-sameurneo 
kulturebisaTvis. aRmosavleTis qarebi niadagidan da mcenareebidan wylis 
aorTqlebas aZlierebs, amcirebs haeris SefardebiT tenianobas, nargavebs 
azianebs meqanikurad, xolo dasavleTis qarebs moaqvs citrusovani 
kulturebisaTvis metad saziano yinvebi. yovelive es mcenareebis zrda-
ganviTarebasa da mosavlianobaze uaryofiT gavlenas axdens. 
 
qarsafari zolebi SeiZleba iyos: a) mWidro mTel profilze, b) mWidro zemoT, 
meCxeri qveda nawilSi, g) meCxeri mTel profilze (aJuruli) da d) meCxeri 
zemo nawilSi da mWidro qvemoT. warmoebis monacemebiT saukeTesoa aJuruli 
tipis safari zoli, radgan masSi gavlili qari Zalas kargavs da baRebSi 
metad Sesustebuli aRwevs. mWidro zolebSi ki qarebisagan motanili haeris 
masa gadaityorcneba gansazRvrul manZilze da baRebSi ZaliT iWreba. 
 
zolebs Soris manZili damokidebuli qarsacavis simaRleze. igi qarsafar 
mcenareTa simaRles 8-10 jer unda aRematebodes. maTi simaRle xSirad 10-15 m-s 
aRwevs. aqedan gamomdinare zolebic erTimeorisagan 80-150 metris dacilebiT 
ewyoba. 
 
qarsafari Sendeba zolad, Wadrakuli wesiT. mwkrivebs Soris daSoreba 2-4 m, 
mwkrivebSi mcenareTa daSoreba ki ori metri unda iyos, es damokidebulia 
nargavebis saxeobebsa da niadagobriv pirobebze. ar unda darCes qaris gasas-
vleli Ria adgilebi, garda im SemTxvevisa, rodesac saWiroa civi haeris 
acileba. 
plantaciebis dasacavad saWiroa foTlovani an wiwvovani xeebis im jiSebis 
SerCeva, romlebic qarebis mimarT gamZleobiTa da swrafi zrdiT xasiaTdebian. 
esenia, foTlovnebidan: evkalipti, akacia, alvis xe, Wadari, verxvi da sxva. 
wiwvovnebidan: iaponuri kriptomeria, kviparosebi (lavzonis, piramiduli, 
Waobis), seqvoia, duglasis soWi. foTlovnebTan erTad SeiZleba italiuri 
soWis gamoyeneba. 
 
 



forToxlis  warmoebis agroteqnologiuri ruka 

farTobi 1ha, dagegmili mosavali 25 t. 
 

სამუშაოს/მასალის 
დასახელება 

შესრულების 
დრო 

ერთეული რაოდენობა ერთეულის 

ღირებულება 

(ლარი) 

სულ 

ღირებულება 

(ლარი) 

შენიშვნა 

ნიადაგის ანალიზი გაზაფხული - 1 100 100  

ნიადაგის 

გაფხვიერება 

თებერვალი–

მარტი 

კაც/დღე 5 30 150  

მინერალური 

სასუქების (NPK) 

შეტანა 

თებერვალი–

მარტი 

კაც/დღე 5 20 100  

მინერალური 

სასუქის (NPK 

ამოფოსტი 500 კგ) 

ღირებულება 

თებერვალი კგ 500 1,20 600  

ორგანული სასუქის 

შეტანა 5ტ/ჰა 

თებერვალი კაც/დღე 5 20 100  

ორგანული სასუქის 

(ნაკელი, 

ტორფკომპოსტი) 

ღირებულება 

 ტონა 5 35 175  

ფორთოხლის 

ყინვებისაგან დაცვა 

1 

დეკემბრიდან 

1 აპრილამდე 

კაც/დღე 6 30 180  

 გასხვლა თებერვალი–

მარტი 

კაც/დღე 5 20 100  

რიგთაშორისების 

საზაფხულო 

გაწმენდა–

გაფხვიერება 

ივნისი – 

ივლისი 

კაც/დღე 5 20 100  

მავნებელ–

დაავადებათა 

წინააღმდეგ 

ბრძოლა 

ივნისი – 

ივლისი 

კაც/დღე 5 20 100  

შხამ–ქიმიკატების 

ღირებულება 

    50  

მოსავლის კრეფა  ნოემბერი–

დეკემბერი 

კაც/დღე 30 15 300  

ძირითად 

საშუალებათა 

ამორტიზაცია 

    300  

ზედნადები და სხვა 

ხარჯები 

    500  

სულ ხარჯები     2855  

მოსავალი(ტონა) 25  ტონა   

მოსავლის 

ღირებულება(ლარი) 

1 ტონა    –    500ლარი 12500 ლარი  

მოგება(ლარი) მოსავლის ღირებულება - სულ ხარჯი 9645 ლარი  

 
 
                



Semdgenlebi 

avTandil mesxiZe 
mziuri gabaiZe 
rolandi kopaliani  


