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კულტურის ზოგადი დახასიათება

ჩვეუ ლებ რი ვი თხი ლი (Corylus avelana L.), 
თხი ლი სებ რთა ოჯა ხის წარ მომა დგე ნე ლია. მას კაკ
ლო ვან კულ ტუ რებს (კა კა ლი, ნუ ში, წაბ ლი, ფისტა, 
პე კა ნი) შო რის მნ იშვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უკა ვია. იგი 
მრა ვალ წლია ნი, სი ნათ ლის და ტე ნის მოყ ვარუ ლი, 
ფო თოლ მცვე ნი, 1,55 მეტ რამ დე სი მაღ ლის ხემცე
ნა რე ან ბუჩ ქია. ერ თსახ ლია ნი, გა ყო ფილ სქე სია ნი, 
ჯვა რე დი ნად გა მა ნა ყო ფიე რე ბე ლი, ქა რით და მამ
ტვე რია ნე ბე ლი მცე ნა რეა. სტა ბი ლუ რი მო სავ ლის 
მი სა ღე ბად ბა ღის გა შე ნე ბი სას და მამ ტვე რია ნე ბე ლი 
ჯი შე ბის დარ გვა აუცი ლებ ლო ბას წარ მოად გენს. 

თხი ლი სა თა ნა დო აღ ზრდა ფორ მი რე ბის და 
მოვ ლის პი რო ბებ ში დარ გვის მე სა მე წელს იძ ლე ვა 
მო სა ვალს. გა შე ნე ბის მე ხუ თე წელს ერ თი ჰექ ტა რი 
ბა ღი დან 500 კგ, სრულ მსხმოია რე, 89 წლია ნი, ბა
ღი დან 25003000 კგ, ხო ლო თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო
ლო გიით (თხი ლის გა შე ნე ბა შემ ჭიდ როე ბულ კვე ბის 
არე ზე და ვარ ჯის შე სა ბა მი სი ფორ მი რე ბა) გა შე ნე ბუ
ლი ბა ღი დან მო სა ვა ლი 5000 კგს აჭარ ბებს. თხი
ლის გუ ლი საკ ვებ ნივ თიე რე ბა თა შე მად გე ნლო ბით 
(ცი ლე ბი, ცხი მე ბი, ვი ტა მი ნე ბი) უდი დეს როლს ას
რუ ლებს ადა მია ნის ბა ლან სი რე ბულ კვე ბა ში. თხი ლი 
ეკო ნო მი კუ რად მომ გე ბია ნი საექ სპორ ტო კულ ტუ რაა. 

თხი ლის ზრდა გან ვი თა რე ბი სათ ვის ოპ ტი მა ლუ რი პი
რო ბე ბია: ტემ პე რა ტუ რა ყვა ვი ლო ბის პრიოდ ში  12
15o, ვე გე ტა ციის პე რიოდ ში 2327o, ჰაე რის შე ფარ
დე ბი თი ტე ნია ნო ბა 7075%, ნია და გის ტე ნია ნო ბა 
– 8085%, ნია და გის არეს რეაქ ცია ნეიტრალური 
Ph=7.0 ან სუსტი მჟავე Ph=5.96.5. გა დაი ტანს ტემ
პე რა ტუ რის და ცე მას მი ნუს 2025o მდე, თუმ ცა ამ 
დროს ნა ყო ფე ბის გა მო ნას კვა არ ხდე ბა. მი ნუს 1215 
გრა დუს ზე დაბ ლა ყვა ვი ლე ბი იღუ პე ბა. კრი ტი კუ ლი 
ტემ პე რა ტუ რუ ლი მაქ სი მუ მი +40o. ფეს ვთა სის ტე მის 
ზედაპირულად გან ვი თა რე ბის გა მო მგრძნო ბია რეა 
გვალ ვის მი მართ. თხი ლის კულ ტუ რის გა შე ნე ბა შე საძ
ლე ბე ლია: და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს წი თელ მი წა და 
სუს ტად გაე წე რე ბულ, ალუ ვიურ, სა შუა ლო და მძი მე 
თიხ ნარ, უკარ ბი ნა ტო გაე წე რე ბულ, და ნა ლექ მსუ ბუქ, 
ჩონ ჩხიან და თიხ ნარ კირ ნარ ნია და გებ ზე. საუ კე თე
სოდ ვი თარ დე ბა აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს შავ
მი წა, წაბ ლა, მუ ქიწაბ ლა, ალუ ვიურ და ყა ვის ფერ 
ნია და გებ ზე. და ჭაო ბე ბუ ლი და დამ ლა შე ბუ ლი ნია
და გე ბი თხი ლი სათ ვის გა მოუ სა დეგ არია. ზაფ ხუ ლის 
ძლიე რი, ცხე ლი ქა რე ბი იწ ვე ვენ მცე ნა რეე ბის და ზია
ნე ბას, ზრდა გან ვით არე ბის შე ფერ ხე ბას, ნა ყო ფე ბის 
დაც ვე ნას, პრო დუქ ციის ხა რის ხის გაუა რე სე ბას. ასეთ 
შემ თხვე ვა ში ქარ საფ რე ბის მოწ ყო ბა აუცი ლე ბე ლია.

თხი ლის მოყ ვა ნის სა ბა ზი სო აგ რო კა ლენ და რი 

თხილის ძირითადი ქართული ჯიშები

• ანაკ ლიუ რი (ფუთ ქუ რა მი)  ძი რი თა დი სამ რეწ ვე
ლო ჯი შია, გა მოირ ჩე ვა მა ღალ მო სავ ლია ნო ბი თა 
და ნა ყო ფე ბის მა ღა ლი ხა რის ხით. მო სა ვა ლი შე
მო დის ივ ლის ში, მსხმოია რო ბა ში შე დის მე სა მე 
წლი დან. გუ ლის გა მო სა ვა ლი 50%ია, ცხიმია ნო
ბა  6568%. სა ჭი როებს და მამ ტვე რია ნე ბელს, 
საუ კე თე სო და მამ ტვე რია ნებ ლე ბია: ხა ჭა პუ რა, 
შვე ლის ყუ რა და ნემ სა. 

• გულ შიშ ვე ლა – საუ კე თე სო სამ რეწ ვე ლო ჯი შია 
რო გორც და სავ ლეთ, ასე ვე აღ მო სავ ლეთ სა ქარ

თვე ლოს თვის. იკ რი ფე ბა ივ ლი სის ბო ლო დან. 
მსხმოია რო ბა იწ ყე ბა დარ გვი დან მე სა მე წელს. 
გა მოირ ჩე ვა უხ მო სავ ლია ნო ბით. სა ბურ ვე ლი დან 
ნა ყო ფე ბი ად ვი ლად ცვი ვა, გუ ლი კი მთლია
ნად ავ სებს ნა ჭუ ჭის ღრუს. გუ ლის გა მო სა ვა ლი 
5053%ია, ცხი მია ნო ბა  6265%. სა ჭი როებს 
და მამ ტვე რია ნე ბელს, საუ კე თე სო და მამ ტვე რია
ნებ ლე ბია: ხა ჭა პუ რა, შვე ლის ყუ რა და ნემ სა. 

• ვა ნის წი თე ლი – სა შუა ლო ზრდის, საად რეო, 
მა ღალ მო სავ ლია ნი ჯი შია. მო სა ვალს დარ გვი

აგროღონისძიება დასავლეთ საქართველო
(თვე)
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(თვე)

ნიადაგის განოყიერება კომპლექსური 
მინერალური სასუქებით
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დან მე სა მე წელს იძ ლე ვა. მდედ რო ბი თი და მამ
რო ბი თი ყვა ვი ლე ბის ყვა ვი ლო ბა 1015 დღე 
თან ხვედ რი ლია. მი სი ნა ყო ფე ბი სა ბურ ვე ლი დან 
ად ვი ლად ცვი ვა, გუ ლის გა მო სა ვა ლი 54,5%ია, 
ცხი მია ნო ბა  72,5%. 

• ნემ სა – ძლიე რი ზრდის, მა ღალ მო სავ ლია ნი, 
სამ რეწ ვე ლო ჯი შია. იგი საუ კე თე სო და მამ ტვე
რია ნე ბე ლია. მდედ რო ბი თი და მამ რო ბი თი ყვა
ვი ლე ბის ყვა ვი ლო ბა 1520 დღე თან ხვედ რი ლია. 
გუ ლის გა მო სავ ლია ნო ბა 5052%ს შეად გენს.

ნია და გის და მუ შა ვე ბა, მოვ ლა

თხი ლის ბაღ ში ნია და გის და მუ შა ვე ბა და მო კი დე
ბუ ლია ნარ გაო ბის ასაკ ზე, ფორ მი რე ბის სის ტე მა ზე 
და ნია და გურ კლი მა ტურ პი რო ბებ ზე. ნია და გის და
მუ შა ვე ბა მოი ცავს: შა ვად ხნულს, და კორ დე ბას, მცე
ნა რეე ბის გარ შე მო და მულ ჩვას, ჰერ ბი ცი დე ბის გა
მო ყე ნე ბას, ნია და გის ნა ყო ფიე რე ბის ამაღ ლე ბის და 
სტრუქ ტუ რის გაუმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით სი დე რა ტე ბის 
(ხან ჭკო ლა, ბარ და, ცუ ლის პი რა და სხვ.) და თეს
ვა ჩახ ვნას. შე მოდ გო მა ზე ნია და გის მოვ ლი ს სა მუ
შაოე ბი მო სავ ლის აღე ბის თა ნა ვე დაიწ ყე ბა. რიგ თა
შო რი სე ბის მსუ ბუქ, 1820 სმ, სიღ რმე ზე მოხ ვნამ დე 
შეი ტა ნე ბა სა სუ ქე ბის სა ჭი რო რაო დე ნო ბა. ახ ლად 
გა შე ნე ბულ ნაკ ვე თებ ზე ნია და გის ღრმად და მუ შა
ვე ბის და დე ბი თი მოქ მე დე ბის გა ხან გრძლი ვე ბის 
მიზ ნით 34 წლის მან ძილ ზე ნია და გის და მუ შა ვე ბა 
მოხ დე ბა ზე და პი რუ ლად 810 სმ სიღ რმე ზე მოხ ვნის 
გარე შე. ისეთ ად გი ლებ ში სა დაც მო სა ლოდ ნე ლია 
ჭარ ბი ნა ლე ქე ბი და წყლის დად გო მა ჩა ტარ დე ბა 
მიყ რით (ნა ზურ გად) მოხ ვნა. იგი ხელს შეუწ ყობს 
ამაღ ლე ბუ ლი, და ქა ნე ბუ ლი, ბა ზოე ბის წარ მოქ მნას, 
ფეს ვთა სის ტე მის ჰაე რით უკეთ მო მა რა გე ბას და 
მის ძლიე რად გან ვი თა რე ბას. ვე გე ტა ციის პე რიოდ
ში რო გორც ახალ შენ, ისე მსხმოია რე ნარ გაო ბებ
ში ჩა ტარ დე ბა 34 – ჯე რა დი კულ ტი ვა ცია 810 სმ 
სიღ რმე ზე. ასა კო ვან ნარ გაო ბებ ში 57 წე ლი წად ში 
ერ თხელ მოხ დე ბა ნია და გის ღრმად გაფ ხვიე რე ბა. 
და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში ახ ლად გა შე ნე ბულ თხი

ლის ბა ღე ბის რიგ თა შო რი სებ ში, თხი ლის მცე ნა რეე
ბის გარ შე მო ერ თი მეტ რი რა დიუ სის მოშორე ბით, 
მი ზან შე წო ნი ლია სოიოს და თეს ვა. 

სა რე ვე ლე ბის მოს პო ბის და ტე ნის შე ნარ ჩუ
ნე ბის ერ თერ თი საუ კე თე სო სა შუა ლე ბაა ნია და
გის და მულ ჩვა. მი სი გა მო ყე ნე ბა გან სა კუთ რე ბით 
ეფექ ტუ რია ახ ლად გა შე ნე ბულ ნარ გაო ბებ ში. ასა
კო ვან ნარ გაო ბებ ში მოხ დე ბა ნია და გის და კორ
დე ბა, ხო ლო მულ ჩე რე ბის გა მო ყე ნე ბით ბა ლა ხე
ბის გა თიბ ვა და ად გილ ზე და ტო ვე ბა. ამ დროს 
სა სუ ქე ბის შე ტა ნა მოხ დე ბა სპე ცია ლუ რი ღრმად 
შემ ტა ნი მე ქა ნიზ მე ბით ნია და გის მოხ ვნის გა რე შე. 
ხო ლო მცე ნა რეებს შო რის სა რე ვე ლე ბის წი ნააღ
მდეგ გა მოი ყე ნე ბა ტო ტა ლუ რი ან კონ ტაქ ტუ რი 
მოქ მე დე ბის ჰერ ბი ცი დე ბი. თხი ლის ნარ გაო ბა ში 
რო გორც რიგ თა შო რი სებ ში, ისე მცე ნა რე თა შო რის 
სა რე ვე ლე ბის წი ნააღ მდეგ შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე
ნე ბუ ლი იქ ნას ტო ტა ლუ რი და სე ლექ ციუ რი მოქ მე
დე ბის ჰერ ბი ცი დე ბი. ამო ნაყ არე ბსა და მცე ნა რე ებს 
შო რის სა რე ვე ლე ბის მო სას პო ბად გა მოი ყე ნე ბა 
კონ ტაქ ტუ რი მოქ მე დე ბის ჰერ ბი ცი დე ბი. თხი ლის 
მოვ ლა ში იგუ ლის ხმე ბა: გას ხვლა, ამო ნაყ არე ბის 
შეც ლა, და ნორ მე ბა, სა ჭი როე ბი სას მორ წყვა, ვე გე
ტა ციის პე რიოდ ში აზო ტო ვა ნი სა სუ ქე ბით გა მოკ ვე
ბა, მავ ნე ბელ დაავა დე ბებ თან ბრძო ლა, მო სავ ლის 
აღე ბა და ბი ნა ვე ბის ორ გა ნი ზე ბა. 

თხი ლის ბა ღის გა შე ნე ბა

ბა ღის გა შე ნე ბის დროს პირ ველ რიგ ში გა სათ
ვა ლის წი ნე ბე ლია ნია და გურ კლ იმა ტუ რი პი რო ბე ბი. 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ჰა ვას, ფერ დო ბე ბის და ქა ნე ბას, 
სი მაღ ლეს ზღვის დო ნი დან, ნია და გის ნა ყო ფიე რე
ბას, მის თვი სე ბებს, ქა რე ბის მი მარ თუ ლე ბას, გრუნ
ტის წყლე ბის დგო მას, მშრალ ად გი ლებ ში სარ წყა ვი 
წყლით უზ რუნ ველ ყო ფას, ჭარ ბი ტა ნია ნო ბი სას სად
რე ნა ჟო სის ტე მის მოწ ყო ბას და სხვ. გა სათ ვა ლის
წი ნე ბე ლია ფერ დო ბე ბის და ქა ნე ბა: საუ კე თე სოა 10 
გრა დუ სამ დე და ქა ნე ბის ფერ დო ბე ბი. უფ რო დი დი 
და ქა ნე ბი სას ტე რა სე ბი უნ და გა კეთ დეს. 2 გრა დუს ზე 
მე ტი დახ რი ლო ბი სას რი გე ბი ფერ დო ბის გარ დი
გარ დმოდ უნ და გან ლაგ დეს. იგი გა მო რიც ხავს ნია
და გის ჩა მო რეც ხვას, ხელს უწ ყობს ტე ნის შე კა ვე ბას, 
აად ვლებს სა მუ შაოე ბის ჩა ტა რე ბას. 

თხი ლის გა შე ნე ბამ დე სა ჭი როა ნია და გის სრულ
ყო ფი ლი გა მოკ ვლე ვა და ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შაოე

ბის ორ გა ნი ზე ბა. გა შე ნე ბამ დე მო ცე მულ ფარ თობ ზე 
სა ჭი როა: ნია და გის აგ რო ქი მიუ რი ანა ლი ზი, ნაკ
ვე თის გა სუფ თა ვე ბა ბუჩ ქე ბის, მსხვი ლი ქვე ბის და 
სა რე ვე ლე ბი სა გან, ნია და გის ზე და პი რის მოს წო რე
ბა, სა ჭი როე ბი სას სარ წყა ვი და სად რე ნა ჟო ქსე ლის 
მოწ ყო ბა, ნი ადა გის აგ რო სა წარ მოო თვი სე ბე ბის 
გაუმ ჯო ბე სე ბა, ნია და გის ღრმად მოხ ვნა 4045 სმ 
სიღ რმე ზე, ან ჩი ზე ლის გა მო ყე ნე ბით ღრმად გაფ
ხვიე რე ბა, ქარ სა ფა რი ზო ლე ბის მოწ ყო ბა. ნია და გის 
ძი რი თა დი და მუ შა ვე ბის წინ მოხ დე ბა ორ გა ნულ 
მი ნე რა ლუ რი სა სუ ქე ბით გა ნო ყიე რე ბა ნაი და გის 
ანა ლი ზის მი ხედ ვით. ღრმა, ღო ნიერ და ნო ყიერ 
ნია და გებ ზე, ტე ნით უზ რუნ ველ ყო ფილ პი რო ბებ ში 
თხი ლი 5X3 მეტ რი კვე ბის არე ზე დაირ გვე ბა. შე
და რე ბით ნაკ ლე ბად ნა ყო ფიერ ნია და გებ ზე 4X2,5 
მეტ რზე. ერთ ჰა ზე 6701000 მცე ნა რე. 
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თხილის დარგვა

დარ გვა შე საძ ლე ბე ლია რო გორც შე მოდ გო მა
ზე, ისე გა ზაფ ხულ ზე. უპი რა ტე სო ბა ენიჭება შე
მოდ გო მა ზე დარ გვას. ამ დროს მცე ნა რის ფეს ვთა 
სის ტე მა კარ გად შეე გუე ბა ნია დაგს და გა ზაფ ხულ
ზე შეუ ფერ ხებ ლად დაიწ ყებს ზრდას. სა შე მოდ გო
მო დარ გვა წარ მოებს შემოდ გო მა ზამ თრის თბილ 
დღეებ ში. გა ზაფ ხულ ზე თხი ლი ირ გვე ბა რაც შეიძ
ლე ბა ად რეულ ვა დებ ში. და სარ გა ვი ნერ გი უნ და 
იყოს კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი ფეს ვთა სის ტე მით, 
სი მაღ ლით არაუმე ტეს 5060 სმ. საუ კე თე სოა კონ
ტეი ნე რებ ში აღ ზრდი ლი ნერ გის დარ გვა. ამო ნაყ
რე ბით ბა ღის გა შე ნე ბა არ იძ ლე ვა სა სურ ველ შე
დე გებს. კარ გი მოვ ლის პი რო ბებ შიც კი – გა ხა რე ბა 
5060%ს არ აღე მა ტე ბა. 

და სარ გა ვად გან კუთ ვნი ლი ნერ გი დარ გვის წინ 
კვლავ და ხარი სხდე ბა, და ზია ნე ბუ ლი ფეს ვე ბი შეეჭ
რე ბა, ძი რი თა დი ფეს ვე ბი კი – მცი რედ და მოკ ლდე
ბა. გა ხა რე ბის მა ღა ლი პრო ცენ ტი მიი ღე ბა, რო ცა 
სა ნერ გი დან ამო ღე ბუ ლი ნერ გი იმა ვე ან მომ დევ
ნო 23 დღის გან მავ ლო ბა ში დაირ გვე ბა. მოკ ლე 
ვა დებ ში დარ გვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ორ მოე ბი 
დარ გვამ დე რამ დე ნი მე დღით ად რე უნ და მომ ზად
დეს. და სარ გა ვი ორ მოს ზო მე ბია: სიღ რმე 4050 
სმ, სი გა ნე 3040 სმ. ორ მო ში ჩაიყ რე ბა 56 კგ გა
დამ წვა რი ნა კე ლი. ნერ გი იმ სიღ რმე ზე დაირ გვე ბა 
რა სიღ რმე ზეც იგი სა ნერ გე ში იყო. ღრმად ან ზე
რე ლედ დარ გა არ არის მი ზან შე წო ნი ლი. დარ გვის
თა ნა ვე ნერ გი მოირ წყვე ბა, 1520 სმ სი მაღ ლემ დე 
გა დაიჭ რე ბა, ჭი გო შეედ გმე ბა და მი წა შე მოეყ რე ბა. 
ვე გე ტა ციის დაწ ყე ბის შემ დეგ კა რგად გან ვი თა რე
ბუ ლი ყლორ ტი ჭი გო ზე მიეკ ვრე ბა, და ნარ ჩე ნე ბი კი 
– შეეც ლე ბა. მცე ნა რის ფორ მი რე ბა მოხ დე ბა ერ თი 
და ბალ შტამ ბია ნი (5565 სმ) ფორ მის სა ხით. 

თხი ლის ერ თშტამ ბია ნი ფორ მით ფორ მი რე ბა

მორწყვა 

მორ წყვის ჯე რა დო ბა და ნორ მე ბი და მო კი დე ბუ ლია 
ნია და გის ტე ნია ნო ბის მაჩ ვე ნე ბელ სა და მცე ნა რის 
გან ვი თა რე ბის ცალ კეულ ფა ზებ ზე. თხი ლის ტე ნით 
უზ რუნ ველ ყო ფის საო რიენ ტა ციო ნორ მე ბია:

• ჯე რა დო ბა: 45

• მორ წყვის საო რიენ ტა ციო ნორ მა: 1 ჰა ზე კვალ ში 
მიშ ვე ბით მორ წყვი სას ერ თჯე რა დად  5001000 
მ3, წვეთოვანი მორწვის შემთხვევაში 5060 მ3.

• ტე ნი სად მი მაქ სი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნის პე რიო დი: 
ნა ყო ფე ბის გა მო ჩე ნის და გუ ლის ფორ მი რე ბის 
ფაზა. 

• ახ ლად გა შე ნე ბუ ლი თხი ლის ბა ღი მთე ლი ვე გე
ტა ციის მან ძილ ზე მოირ წყვე ბა.

• მორ წყვის მე თო დი: კვალ ში მიშ ვე ბა ან წვე თო
ვა ნი მორ წყვა. საუ კე თე სოა წვე თო ვა ნი მორ წყვა.

საკვები ნივთიერებებით 
უზრუნველყოფის 
საორიენტაციო ნორმა

თხი ლის 1 ტო ნა პრო დუქ ციას ნია და გი დან გა
მოაქვს: აზო ტი 13.0, ფოს ფო რი 3.5, კა ლიუ მი 7.5, 
კალ ციუ მი 3.0 და მაგ ნიუ მი 1.5 კგ. (მოქ მე დი ნივ
თიე რე ბა)

ყო ვე ლი ერ თი ტო ნა მო სავ ლის მი სა ღე ბად ჩვეუ
ლებ რი ვი წე სით შე ტა ნი სას შეთ ვი სე ბის კოე ფი ციენ
ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა ჭი როა: აზო ტი – 15,6, 
ფოს ფო რი – 7,0, კა ლიუ მი – 12,0 კგ. წვე თო ვა ნი 
მორ წყვის შემ თხვე ვა ში კი  აზო ტი – 14,3, ფოს ფო
რი – 5,6, კა ლიუ მი – 9,8 კგ** (მოქ მე დი ნივ თიე

ერ თშტამ ბია ნი თხი ლის ბა ღი 
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რე ბა). ვე გე ტა ციის პე რიოდ ში მა ღა ლე ფექ ტუ რია 
მცენარეების ორჯერადი ფოთ ლო ვა ნი გა მოკ ვე ბა 

მიკ რო და მაკ როე ლე მენ ტე ბის შემ ცვე ლი სა სუ ქე
ბით.

 საკვები ნივთიერება  შეტანის ნორმა* შეტანის ვადა

 N  აზოტი 46,8 კგ 2/3 ადრე გაზაფხულზე, 1/3 მაისივნისში

 P ფოსფორი 21,0 კგ ნიადაგის საშემოდგომო დამუშავებისას 

 K კალიუმი 36,0 კგ ნიადაგის საშემოდგომო დამუშავებისას

გა მოკ ვე ბის ზო გა დი საო რიენ ტა ციო ნორ მა 1 ჰა- ზე 3,0 ტო ნა მო სავ ლის 
მი სა ღე ბად სა სუ ქე ბის ჩვეუ ლებ რი ვი შე ტა ნით

ნიადაგის მაღალი მჟავიანობისას საჭიროა კირის (CaO) შეტანა
შეტანის ნორმები ყოველ 100 მ2- ზე კგ-ში

* სასუქების შეტანის ზუსტი ნორმების დადგენა, ხოლო არეს რეაქციის მიხედვით მათი გამოყენება მოხდება 
ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზის საფუძველზე

** წვეთოვანი მორწყვისას სასუქების შეტანა ვეგეტაციის პერიოდში პერიოდულად 
 მიმდინარეობს მორწყვის პარალელურად. 

ნიადაგის არეს 
რეაქცია (Ph)

ნიადაგის ტიპი

მსუბუქი ქვიშიანი

1

№

2

3

საშუალო თიხნარი მძიმე თიხნარი

4,5  მდე 15,0 20,0 25,0

4,6  5,5 7,5 15,0 20,0

5,6  6,0 5,0 7,5 15,0
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მინერალური სასუქები

კომპლექსური გრანულირებული NPK სასუქები ნიადაგიდან შეტანისათვის

 

NPK  8 - 24 - 24
N                                                                                                                                    8 % S                                                                                                                               2,8 %

N-NH4                                                                                                                           7 % SO3                                                                                                                              7 %

N-NO3                                                                                                                           1 % B                                                                                                                             0,01 %

N-NH2 Cu

P2O5                                                                                                                            24 % Fe                                                                                                                             0,1 %

K2O                                                                                                                              24 % Mn                                                                                                                         0,01 %

Mg Mo

MgO Zn                                                                                                                          0,01 %

შეფუთვა (კგ)                                                                                                   40 და 600 მწარმოებელი ქვეყანა                                                                              ფინეთი

 

NPK  16 - 27 - 7
N                                                                                                                                  16 % S                                                                                                                                   2 %

N-NH4                                                                                                                      11,8  % SO3                                                                                                                              5 %

N-NO3                                                                                                                        4,2 % B                                                                                                                            

N-NH2 Cu

P2O5                                                                                                                            27 % Fe                                                                                                                            

K2O                                                                                                                                 7 % Mn                                                                                                                        

Mg Mo

MgO Zn                                                                                                                            0,1 %

შეფუთვა (კგ)                                                                                                   40 და 600 მწარმოებელი ქვეყანა                                                                              ფინეთი

კალციუმის გვარჯილა ნიადაგიდან შეტანისთვის

 

Nitrabor
N                                                                                                                               15,4 % MgO

N-NH4                                                                                                                          1,3 % S                                                                                                                   

N-NO3                                                                                                                      14,1 % SO3                                                                                                                   

N-NH2 B                                                                                                                                  0,3 %

P2O5                                                                                                               Cu

K2O                                                                                                                  Fe                                                                                                                  

Ca                                                                                                                              18,3 % Mn

CaO                                                                                                                         25,6 % Mo

Mg Zn                                                                                                              

შეფუთვა (კგ)                                                                                                                         25 მწარმოებელი ქვეყანა                                                                         ნორვეგია

გრანულირებული აზოტოვანი სასუქი ნიადაგიდან შეტანისთვის

 

Axan N27; S4
N                                                                                                                                   27 % MgO

N-NH4                                                                                                                       13,5 % S                                                                                                                                   4 %                                                                                                              

N-NO3                                                                                                                         13,5 % SO3                                                                                                                            9,3 %

N-NH2 B                                                                                                                                 

P2O5                                                                                                               Cu

K2O                                                                                                                  Fe                                                                                                                  

Ca                                                                                                                          Mn

CaO                                                                                                                        Mo

Mg Zn                                                                                                              

შეფუთვა (კგ)                                                                                                   25 და 600 მწარმოებელი ქვეყანა                                                                           გერმანია
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განვითარების 
სტადია (წამლობის 
ჩატარების პერიოდი)

მავნე ობიექტი 
(დაავადებები, მავნებლები)

პესტიციდის 
ტიპი

მცენარეთა 
დაცვის 
საშუალება

1 ჰექტარზე საჭირო 
პრეპარატის 
რაოდენობა

კვირტების გაშლა

ლაქიანობა, ბაქტერიული  
დაავადებები და სხვ.

ფუნგიციდი იროკო® 4 კგ

ნაცარი ფუნგიციდი სულფოლაკი® 4 კგ

მწუწნი და მღრღნელი 
მავნებლები

ინსექტიციდი
დეცის® 
ფლუქსი

0,71,0 ლ

შენიშვნა: მოცემული სქემა წარმოადგენს რეკომენდაციას და ამინდის პირობებიდან გამომდინარე 
შესაძლოა შეიცვალოს, კერძოდ გადანაცვლდეს წამლობების თანმიმდევრობა, გაიზარდოს ან 
შემცირდეს ჯერადობა!

თხილის დაცვის სქემა

ნაყოფების გამოჩენა

ლაქიანობა, ბაქტერიული 
დაავადებები და სხვ.

ფუნგიციდი იროკო® 4 კგ

ნაცარი ფუნგიციდი სულფოლაკი® 4 კგ

თხილის კვირტის 
ტკიპა

ინსექტო
აკარიციდი

ობერონ® 
რაპიდი

0,60,8 ლ

მწუწნი და მღრღნელი 
მავნებლები

ინსექტიციდი სიტრინი® 0,3 ლ

ნაყოფების 
ფორმირება

ნაცარი, ნაყოფების 
სიდამპლეები

ფუნგიციდი ზატო® სტარი 0,5 ლ

მავნებლები მ.შ. აზიური 
ფაროსანა

ინსექტიციდი დეცის® ფლუქსი 0,71,0 ლ

ნაყოფების ზრდა, 
გულის ფორმირება

ნაცარი, ნაყოფის 
სიდამპლეები

ფუნგიციდი ზატო® სტარი 0,5 ლ

ხარაბუზა, ცხვირგრძელა, 
ბუგრები, აზიური ფაროსანა 
და სხვ.

ინსექტიციდი სიტრინი® 0,3 ლ

ტკიპები აკარიციდი ტინა® 0,81,0 ლ

ნაჭუჭის ფერის 
შეცვლა

ნაცარი და სხვ. ფუნგიციდი ნატივო® 0,250,3 კგ

მავნებლები, მ.შ.  აზიური 
ფაროსანა

ინსექტიციდი სიტრინი® 0,3 ლ

მოსავლის აღებამდე 
2025 დღით ადრე

სიდამპლეები ფუნგიციდი სკალა® 1,0 ლ

მავნებლები მ.შ. აზიური 
ფაროსანა

ინსექტიციდი დეცის® ფლუქსი 1,0 ლ

მოსავლის აღებამდე 
10 დღით ადრე

მავნებლები მ.შ. აზიური 
ფაროსანა

ინსექტიციდი დეცის® 
ფლუქსი

1,0 ლ

მოსავლის აღების 
შემდეგ

დაავადებების კომპლექსი ფუნგიციდი იროკო® 4 კგ

მავნებლების კომპლექსი ინსექტიციდი დეცის® ფლუქსი 0,71,0 ლ

ფოთოლცვენის 
დამთავრებისას

მავნებლების მოზამთრე 
სტადიები

ინსექტოილი

ინსექტიციდი

ქეი®

პირიფოსი®

15 ლ

1,52,0 ლ

ნორჩი ამონაყრები
ჰერბიციდი ბასტა® 1 ლ პრეპარატი 

100150 ლ წყალში
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ცხვირგრძელას მიერ დაზიანებათხილის ცხვირგრძელა

თხილის დაავადებები და მავნებლები

კო რეა ში, ტაი ვან სა და ვიეტ ნამ ში. 20152016 
წლებ ში გავ რცელ და სა ქარ თვე ლო ში, თავ და პირ
ვე ლად აფ ხა ზეთ ში, შემ დგომ კი მთლია ნად მოიც ვა 
და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს შა ვიზ ღვის პი რა რაიო
ნე ბი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზა რა ლი მია ყე ნა მრა ვალ 
სა სოფ ლო სა მეურ ნეო კულ ტუ რას. იგი ნაირ ჭა მია 
მავ ნე ბე ლია. მრა ვალ წლია ნი კულ ტუ რე ბი დან აზია
ნებს ვაშლს, მსხალს, ციტ რუსს, ქლიავს, ხურ მას, 
ლეღვს, თხილს, ვაზს.

თხი ლი ზიან დე ბა ნა ყო ფის ფორ მი რე ბის ფა ზი
დან, რო ცა ჯერ კი დევ ნა ჭუ ჭი რბი ლია. თხი ლის გუ
ლი ვერ ვი თარ დე ბა და ცა რიე ლი რჩე ბა. ფა რო სა ნა 
ძლიე რი ხორ თუ მის მეშ ვეო ბით ხვრეტს  თხი ლის ჯერ 
კი დევ შე მოუს ვლელ ნა ყო ფის ნა ჭუჭს, ათ ხე ლებს 
ნა ყო ფის შიგ თავსს, წოვს და მას ში წარ მოქ მნის 
კორ პი სებრ ლპო ბად ლა ქებს.

თხი ლის დაა ვა დე ბე ბი დან ზია ნი მოაქვს: ნა ცარს 
ან თრაქ ნოზს, ფოთ ლის სი ლა ქა ვეს, ნაც რის ფერ და 
ყა ვის ფერ სი დამ პლეს, ბაქ ტე რიულ სი დამ წვრეს, 
ხავ სებს, ლი ქე ნებს და სხვ.

თხი ლის მავ ნებ ლე ბის 70მდე სა ხეო ბაა ცნო ბი
ლი. მათ შო რის ყვე ლა ზე დი დი ზია ნის მომ ტა ნია: 
ბუგ რე ბი, შა ვი ხა რა ბუ ზა, თხილ ის ცხვირ გრძე ლა, 
მურ ყ ნის ფოთ ოლჭა მია, კვირ ტის ტკი პა, მჭა დას მე
გა ლე, ცრუ ფა რია ნე ბი, ფა რია ნე ბი, თხი ლის რწყი
ლი, ყვი თე ლი ფოთ ოლჭა მია, ამ ბრო ზიის ხო ჭო, 
აზიუ რი ფა რო სა ნა და სხვა. ეს უკა ნას კნე ლი ძლიე
რად აზია ნებს ნა ყო ფებს.

თხილს დიდ ზიანს აყე ნებს თაგ ვე ბი, ციყ ვე ბი და 
ძილ გუ დე ბი, მათ მიერ მი ყე ნე ბუ ლი მო სავ ლის ზა
რა ლი 3050%ს აღ წევს.

აზიური ფაროსანას სამ შობ ლოა სამ ხრეთ აღ
მო სავ ლეთ აზია. შემ დეგ გავ რცელ და ჩი ნეთ ში, 

აზიური ფაროსანა (Halyomorpha halys) თხილის ნაყოფების დაზიანება ფაროსანას მიერ
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ამბროზიის ხოჭოთი დაზიანებული თხილის მცენარე

თხილის კვირტის ტკიპას მიერ დაზიანება

ბაქტერიული დაავადება

ხარაბუზას მიერ დაზიანებული მცენარე

თხილის ნაცარი ფოთლებზე

ამერიკული თეთრი პეპელას მიერ გამოწვეული დაზიანება

თხილის ნაცარი ნაყოფის საბურველზე
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ფოთლების ლაქიანობა

მონილიოზი

ყავისფერი სიდამპლე

ბაქტერიული სიდამწვრე

ბუგრები

ბაქტერიული დაავადება

ბაქტერიული სიდამწვრებაქტერიული სიდამწვრე
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მურყნის ფოთოლჭამია ყვითელი ფოთოლჭამია

თხილის ხარაბუზა  ხოჭო თხილის ხარაბუზას მატლი ღეროში

ამბროზიის ხოჭოთი დაზიანებული მცენარეამბროზიის ხოჭო

იშვიათად გვხვდება მენაღმე ჩრჩილი. 
იგი იწვევს ფოთლების ნაადრევ დაცვენას თხილის ტკიპა
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+995 322 500 900

• ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 153

• ქ. გურჯაანი, თავისუფლების ქ. 66

• გურჯაანის რნი, სოფ. ახაშენი, ველისციხის 
ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია

• ლაგოდეხის რნი, სოფ. ცოდნისკარი, 
კაბალის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია

• ლაგოდეხის რნი, სოფ. ჭაბუკიანი, აფენის 
ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია

• ქ. ყვარელი, მეურნეობის დასახლება

• ქ. თელავი, აღამშენებლის გამზ. 
მე2 შესახვევი

+995 598 38 00 13

• ქ. ზუგდიდი, სოფ. ჭითაწყარო, 
დ.აღმაშენებლის ქ. 36

• ქ. სამტრედია, ჭანტურიას ქ. 29

• ქ. ქუთაისი, ი. ჭავჭავაჭის გამზირი, 
ცენტრალური ავტოსადგურის მიმდებარე 
ტერიტორია

• ქ. წყალტუბო, სოფ. ფარცხანაყანევი

• ქ. ვანი, სოფ. შუამთა

• ქ. ზესტაფონი, ჭანტურიას ქ. 38

+995 790 564 770; 
+995 790 995 885 

• ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი № 8

• ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი 
მესამე კილომეტრი

+995 599 56 06 90; 

+995 599 15 77 32

• ქ. ახალქალაქი, დარბინიანის ქ. 26

• ქ. ახალციხე

• ქ. ასპინძა

• ქ. ნინოწმინდა

• ქ. წალკა

ბესთ-სერვისი

საკონტაქტო ინფორმაცია
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