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ლოგოს გამოყენების ალტერნატიული ვარიანტები

ლოგო გამოიყენება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ლოგოტიპი  ძირითადად გამოიყენება ჰორიზონტალურ 
მდგომარებაში, თუმცა შესაძლებელია მისი გამოყენება 
 ვერტიკალურ მდგომარეობაში  და ასევე  სიმბოლოს 
ცალკე გამოტანით.
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ხორ ბა ლი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი კულ ტუ რაა, პურს გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უჭი რავს 
ადა მია ნე ბის თვის სა ჭი რო საკ ვებ პრო დუქ ტთა შო რის. 

ამ გა მო ცე მა ში გაეც ნო ბით ხორ ბლის მოყ ვა ნის ტექ ნო ლო გიის მთა ვარ სა კით ხებს, 
წე სებ სა და მოთ ხოვ ნებს, რო მელ თა გა რე შეც შეუძ ლე ბე ლია მა ღა ლი და ხა რის ხია ნი 
მო სავ ლის მი ღე ბა. აქ ვე იხი ლავთ რე კო მენ დე ბულ ჯი შებს, რომ ლე ბიც გა მოირ ჩე ვა 
საუ კე თე სო მა ხა სია თებ ლე ბით სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რივ კლი მა ტურ პი რო ბებ ში. 
მიი ღებთ რე კო მენ და ციებს თეს ვის, მორ წყვის და ნია და გის გა ნო ყიე რე ბის შე სა ხებ. 
გაეც ნო ბით ინ ფორ მა ციას ხორ ბლის დაა ვა დე ბე ბის, სა რე ვე ლე ბის, მავ ნებ ლე ბის და 
მათ წი ნააღ მდეგ ბრძო ლის ღო ნის ძიე ბე ბის შე სა ხებ.

მა ღა ლი მო სავ ლის მი სა ღე ბად აუ ცი ლე ბე ლია მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ციე ბის და გა-
მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა, ხა რის ხია ნი სა თეს ლე მა სა ლა, სა სუ ქე ბი სა და მცე ნა-
რე თა დაც ვის სა შუა ლე ბე ბის ხარ ჯვის ნორ მე ბის სი ზუს ტი სა და აგ რო ვა დე ბის დაც ვა.

თქვე ნი ბა რა ქია ნი შე მოდ გო მის თვის!
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სა შე მოდ გო მო ხორ ბა ლი
ერ  ნი კულ ტუ რაა და მარ  ვან   ხის 
ერ   მნიშ ვნე ლო ვა ნი წარ მო მად გე ნე 
იგი მსოფ ლიო ში ერ   ლა ზე გავ  ლე

ბუ ლი კულ ტუ  რი ფარ  მა რე ბა დი 
სა კონ დიტ რო პრო დუქ   ბალ ზე 

 ხოვ  ველ  ღა 

ხორ ბლის ზრდა  გან ვი  რე ბის ოპ ტი მა ლუ რი პი რო ბე 

• ტემ პე რა ტუ °C

•  რის ფარ დო ბი  ტე ნია ნო 

• ნია და გის ტე ნია ნო ბა

• ნია და გის არეს რეაქ 

• კრი ტი კუ ლი ტემ პე რა ტუ რუ ლი მი ნი მუ °C °C

• კრი ტი კუ ლი ტემ პე რა ტუ რუ ლი მაქ სი მუ  +40°C

სა სურ ვე ლი წი ნა მორ ბე დი კულ ტუ რე ბია სი მინ 
ჭარ ხა  ტო ფი  ვალ წლია ნი ბა ლა ხე
ბის კორ  სუმ ზი  ჩეუ ლი და პარ კო სა ნი 

კულ ტუ რე  სა სურ ვე ლი წი ნა მორ ბე დი კულ
ტუ რე   ვია ნე 

კულტურები

ბაღჩეული

ოპტიმალური 
პერიოდულობა

(წელი)
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ჭარხალი

საშემოდგომო ჭვავი

საგვიანო კარტოფილი

საადრეო კარტოფილი

სიმინდი

სასილოსე სიმინდი

შვრია

ფეტვი

კარგი
წინამორბედები

დასაშვები
წინამორბედები

დაუშვებელი
წინამორბედები

საშემოდგომო ხორბალი

საშემოდგომო რაფსი

მზესუმზირა

სოიო

მრავალწლიანი პარკოსნები

საშემოდგომო ქერი

საგაზაფხულო ქერი

წინამორბედები
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და საშ ვე ბია ხორ ბლის ორ წე ლი წადს ზე დი ზედ თეს ვა. 
მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ხორ ბლის ზე დი ზედ 
თეს ვა იწ ვევს ნია და გის მდგო მა რეო ბის გაუა რე სე-

ბას, იგი იფი ტე ბა და საკ ვე ბი ნივ თიე რე ბე ბის გან ღა-
რიბ დე ბა, ჩნდე ბა ამ კულ ტუ რი სათ ვის სპე ცი ფი კუ რი 
სა რე ვე ლე ბი და მავ ნე ბელ -დაა ვა დე ბებ თა კე რე ბი.

სა შე მოდ გო მო ხორ ბლის მოყ ვა ნის სა ბა ზი სო აგ რო კა ლენ და რი:

რეკომენდებული ჯიშები

ამი კუ სი საად რეო ჯი შის, უფ ხო სა შე მოდ გო მო ხორ-
ბა ლია ცხო ბის მა ღა ლი მა ხა სია თებ ლე ბით. მცე ნა-
რის შე სა ნიშ ნა ვი დგო მის უნა რი კვა ლი ფი ცირ დე ბა 
მა ღა ლი მო სავ ლის (7,5-8,0 ტ/ჰა- ზე) მი ღე ბის წი-

ნა პი რო ბად. აზო ტო ვა ნი სა სუ ქე ბის ად რეულ სტა-
დია ზე შე ტა ნა ხელს უწ ყობს სავსე თავ თა ვის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბას. მე დე გია ჩა წო ლი ს, ყინ ვის მი მართ და 
რე ზის ტენ ტუ ლია დაა ვა დე ბებისად მი.

AMICUS
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დაბალი

სიმწიფე

დათავთავება

აგრონომიული მახასიათებლები

ხარისხი

დაავადებების მიმართ რეზისტენტობა

ჩაწოლის მიმართ მედეგობა

ყინვამედეგობა

გაღივება

ვარდნის რიცხვი

ცილების შემცველობა

ხვედრითი წონა

1000 მარცვლის წონა

სეპტორიოზი

ნაცარი

ყვითელი ჟანგა

მურა ჟანგა

ღეროს ჟანგა

თავთავის ფუზარიოზი

აგრო-ღონისძიება დასავლეთ საქართველო აღმოსავლეთ საქართველო

ნიადაგის განოყიერება სექტემბერი ივლისი - აგვისტო

ნიადაგის დამუშავება სექტემბერი ივლისი - აგვისტო

დათესვა ნოემბერი ოქტომბერი - ნოემბერი

მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა მარტი - ივნისი მარტი - ივნისი

მოსავლის აღება ივნისი ივნისი - ივლისი
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გა ლუ სი ძა ლიან საად რეო სიმ წი ფის ფხია ნი სა შე-
მოდ გო მო ხორ ბა ლია. მცე ნა რე სტა ბი ლუ რია. იძ-
ლევა მა ღა ლი ხა რის ხის მარ ცვალს (7,0-8,0 ტ/ჰა- ზე). 

გა მოირ ჩე ვა ყინ ვის და ჩა წო ლის მი მართ მე დე გო-
ბით. რე ზის ტენ ტუ ლია ძი რი თა დი დაა ვა დე ბე ბის მი-
მართ.
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თეს ვა

ხორ ბა ლი ითე სე ბა სპეციალური სათესი მან ქა ნით 
ვიწ რო მწკრი ვე ბად. ნია და გურ -კლი მა ტუ რი პი რო-
ბე ბის და ჯი შე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ერთ ჰა- ზე 
150 - 220 კგ თეს ლი ითე სე ბა. ჩა თეს ვის სიღ რმე 
მსუ ბუქ ნია და გებ ზე 7-8, ტე ნით უზ რუნ ველ ყო ფილ 
ნია და გებ ზე 4-5 სმ-ით გა ნი საზ ღვრე ბა. ქა რიან ად-
გი ლებ ში ხორ ბა ლი უფრო ღრმად 8-9 სმ-ზე ი თე სე-

ბა. თეს ვა იმ ვა რაუ დით უნ და ჩა ტარ დეს, რომ ხორ-
ბალ მა და ზამ თრე ბამ დე მოას წროს გან ვი თა რე ბა.

სა სურ ვე ლი დგო მის სიხ ში რე, 240-460 თავ თა ვი/მ2, 
და მო კი დე ბუ ლია ნაკ ვე თის წყლი თა და საკ ვე ბი ნივ-
თიე რე ბე ბით მო მა რა გე ბა ზე, აზო ტით გა მოკ ვე ბა ზე 
ჯე ჯი ლის ბარ ტყო ბის თვის და ჯი შე ბის თვი სე ბებ ზე.

თეს ვის ნორ მის გა მო სათ ვლე ლად უნ და გა მო ვი ყე ნოთ მარ ტი ვი ფორ მუ ლა:

თესვის ნორმა (კგ/ჰა)=
(ათასი მარცვლის წონა * მარცვლის რაოდენობა)

(აღმოცენების კოეფიციენტი)

თესვის დრო 1 ოქტ.-მდე 1-15 ოქტ. 15-31 ოქტ. 1-15 ნოემ. 15-30 ნოემ. 1 დეკ.-დან

ოპტიმალურად 
მომზადებული ნიადაგი, 
კარგი წყალმომარაგება

250-მდე
240-დან 
300-მდე

280-დან 
330-მდე

300-დან 
350-მდე

330-დან 
380-მდე

370-ის 
ზემოთ

საშუალო გარემო 
პირობები

320-მდე
300-დან 
350-მდე

320-დან 
350-მდე

330-დან 
380-მდე

380-დან 
430-მდე

400-ის 
ზემოთ

არახელსაყრელი 
პირობები, თიხნარი 
ნიადაგი

350-მდე
330-დან 
370-მდე

350-დან 
400-მდე

370-დან 
430-მდე

410-დან 
460-მდე

-

მორ წყვა

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. ხორ ბლის ტე-
ნით უზ რუნ ველ ყო ფის საო რიენ ტა ციო ნორ მე ბია:

• ჯე რა დო ბა: 2

• მორ წყვის საო რიენ ტა ციო მთლია ნი ნორ მა 1 ჰა- ზე: 2000-2500 მ3. 

1 ჰექტარზე თითო ჯერზე 600-700 მ3. 

• ტე ნი სად მი მოთ ხოვ ნის პე რიო დი: თეს ლის გა ღი ვე ბის, 

ბარ ტყო ბის ან ტა ნის აყ რის ფა ზებ ში.

• მორ წყვის მე თო დი: დაწ ვი მე ბით ან მიშ ვე ბის მე თო დით

„სა სუ ქის ფან ჯა რა“

„სა სუ ქის ფან ჯრე ბი“ არის პა ტა რა ად გი ლე ბი მინ-
დორ ზე, სა დაც დაახ ლოე ბით 20%-ით ნაკ ლე ბი 
სა სუ ქი შედის შემოდგომაზე.

„სა სუ ქის ფან ჯრებ ში“ პირ ვე ლად ვლინ დე ბა აზო-
ტის ნაკ ლე ბო ბა, რაც სა ფუძ ველს იძ ლე ვა დროუ-
ლად ჩა ტარ დეს მცე ნა რეე ბის აზო ტო ვა ნი სა სუ ქე-
ბით გა მოკ ვე ბა.
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ნია და გის აზო ტით გა მოკ ვე ბა

სა ჭი როა ნია და გის გა მოკ ვე ბა და დო ზე ბის გაან-
გა რი შე ბა, რა თა მი ვი ღოთ მაქ სი მა ლუ რი შე დე გი 
და ნია და გი გა ვამ დიდ როთ საკ ვე ბი ელე მენ ტე ბით.
ან გა რი შის მა გა ლი თი 8 ტ/ჰა მო სავ ლია ნო ბის შემ-
თხვე ვა ში: ხორ ბალს, ცი ლე ბის შემ ცვე ლო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, ნია და გი დან გა მოაქვს 24-27 კგ 
აზო ტი (სუფ თა ნივ თიე რე ბა) ერთ ტო ნა მო სა ვალ-
ზე (ნამ ჯის ჩათ ვლით). ანუ სა ჭი როა სა შუა ლოდ 
1 ტო ნა მო სა ვალ ზე 26 კგ აზო ტის შე ტა ნა, 8 ტო-
ნა მო სავ ლის მი სა ღე ბად კი 208 კგ. (8*26=208) 

აზო ტი ერთ ჰექ ტარ ზე, რა საც უნ და და ვუ მა ტოთ 20 
კგ/ჰა აზო ტი და ნა მა ტის სა ხით ფეს ვე ბის ზრდის-
თვის, გა მო ვაკ ლოთ ნია დაგ ში არ სე ბუ ლი აზო ტის 
რაო დე ნო ბა ვე გე ტა ციის და საწ ყის ში -40 კგ. და 
ასე ვე გა მო ვაკ ლოთ ნია და გის შევ სე ბა ვე გე ტა ციის 
პე რიოდ ში -20 კგ. სა ბო ლოო ჯამ ში მი ვი ღებთ 168 
კგ აზოტს ჰექ ტარ ზე, რაც უნ და გა ვა ნა წილთ სამ 
ჯერ ზე შე სა ტა ნად. ქვე მოთ იხი ლეთ ან გა რი შის მა-
გა ლი თი და სამ ჯერ ზე შე ტა ნის ცხრი ლი:

• ნია და გი დან გა მო ტა ნა: 8ტ/ჰა x 26 კგ N/ტ                             208 კგ N/ჰა 

• და ნა მა ტი ფეს ვე ბის ზრდის თვის                                           20 კგ N/ჰა  

• აზო ტის სრუ ლი სა ჭი როე ბა 8ტ/ჰა მო სავ ლი სას:                    228 კგ N/ჰა 

• ნია დაგ ში არ სე ბუ ლი აზო ტი ვე გე ტა ციის და საწ ყის ში:             40 კგ N/ჰა 

• ნია და გის შევ სე ბა ვე გე ტა ციის პე რიოდ ში                               20 კგ N/ჰა 
(და მო კი დე ბუ ლია წი ნა მორ ბედ კულ ტუ რა ზე და ნია დაგ ზე) 

• სა სუ ქის შე ტა ნის ნორ მა, და ყო ფი ლი 3 მი წო დე ბად:              168 კგ N/ჰა 

სა სუ ქის სამ ჯერ ზე შე ტა ნა და მო კი დე ბუ ლია ნა თე სის გან ვი თა რე ბა ზე და ჯი შის თვი სე ბებ ზე. 

მიზანი ღონისძიება

ბარტყობის ხელშეწყობა პირველი შეტანა 

ემბრიონალური თავთავის წარმოქმნის წახალისება მეორე შეტანა (EC 29/31) 

მარცვლების დამსხვილება (ამწ*): მესამე შეტანა (EC 49/51) 

შე ტა ნის დო ზე ბის ან გა რი შის მა გა ლი თი სუფთა ნივთიერებით:

1. 1-ლი შე ტა ნა ვე გე ტა ციის და საწ ყის ში: 
60 კგ N/ჰა (+ ნია დაგ ში უკ ვე არ სე ბუ ლი 40 კგ N/კგ = 100 კგ N/ჰა)

2. მე-2 შე ტა ნა ბარ ტყო ბის და სას რულს: 
40 კგ N/ჰა (+ ნია და გი დან და მა ტე ბით მი წო დე ბუ ლი 20 კგ N/ჰა = 60 კგ N/ჰა)

3. მე-3 შე ტა ნა თავ თა ვე ბის გა მო ჩე ნი სას: 68 კგ N/ჰა

+

_

_

* ამწ - ათასი მარცვლის წონა
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ნია და გის ფოს ფო რი თა და კა ლიუ მით გა მოკ ვე ბა

გა მოკ ვე ბის დო ზე ბის ანგარიშის ეტაპები, სანიმუშო სქემა: 

1. ნია და გი დან ნივ თიე რე ბე ბის გა მო ტა ნის ან გა რი ში (8 ტო ნა ხორ ბალს ნია და გი დან 
 გა მოაქვს 88 კგ. P

2
O

5
, 160 კგ. K

2
O, 32 კგ. MgO და 32 კგ. S)

2. ნია და გის ანა ლი ზი და შე დე გე ბის მი ხედ ვით ნია და გის ნაყოფიერების დონის დად გე ნა 

3. სა სუ ქის მოთ ხოვ ნის ან გა რი ში ნია და გის ნაყოფიერების დონისა და მცე ნა რის 
 მოთ ხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე: 

200 კგ/ჰა 200 კგ/ჰა

150 კგ/ჰა

ნაყოფიერების დონე სასუქის შეტანა ოპტიმალური მოსავლის მისაღწევად

A = ძალიან დაბალი 
B = დაბალი 

ნიადაგი ფოსფორით და კალიუმით ჭარბად უნდა გამდიდრდეს: 

ნიადაგიდან გამოტანა + დამატებით მიწოდება 

C = ოპტიმალური 
ნიადაგის ნაყოფიერება უნდა დასტაბილურდეს. საკმარისია იმდენი 
სასუქის შეტანა, რამდენი საკვებიც გამოდის ნიადაგიდან: 

განოყიერება ნიადაგის ნაყოფიერების შესანარჩუნებლად 

D = მაღალი 
ნიადაგის ნაყოფიერება ძალიან მაღალია. სასუქის ნაკლები დოზით 
შეტანის ხარჯზე მან დროთა განმავლობაში უნდა დაიწიოს: 

„ნახევარი გამოტანა“ 

E = ძალიან მაღალი
ნიადაგის ძალიან მაღალი ნაყოფიერება უნდა შემცირდეს. 
ამისთვის წლების მანძილზე სასუქი აღარ უნდა შევიტანოთ: 

არანაირი განოყიერება
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მავ ნებ ლე ბი და დაა ვა დე ბე ბი

მავ ნებ ლე ბი დან ზია ნის მომ ტა ნია: პუ რის ბზუა ლა, ხვა-
ტა რი, ბუგ რი, თრიფ სი, მარ ცვლო ვან თა ბუ ზი, მავ ნე 
კუ სე ბუ რა, პუ რის ხო ჭო, ჭია წურ ბე ლა და სხვ. დაა ვა დე-

ბე ბი დან ზია ნი მოაქვს: გუ დაფ შუ ტებს, ჟან გას, ნა ცარს, 
სეპ ტო რიოზს, ჰელ მინ ტოს პო რიოზს, ფუზ ა რიოზს, ფეს-
ვის სი დამ პლეს, თოვ ლის ობს და სხვას.

ხორ ბლის მა გა რი გუ დაფ შუ ტა

ხორ ბლის ყვი თე ლი ლა ქია ნო ბა

ხორ ბლის ჯუჯა გუ დაფ შუ ტა

სეპ ტო რიო ზი

ტიფულიოზი

ფუზარიოზი
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ხორ ბლის მტვრია ნა გუ დაფ შუ ტა

ჟან გა

მავ ნე კუ სე ბუ რა

ფეს ვის ჰელ მინ ტოს პო რიო ზუ ლი სი დამ პლე

პუ რის ბზუა ლა

თრიფ სე ბი



ხორბლის დაცვის საშუალებები
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რაქსილ® ულტრა – მსოფ ლიო ში ცნო ბი ლი პრე-
პა რატ რაქსილ®-ის გაუმ ჯო ბე სე ბუ ლი და სრულ-
ყო ფი ლი შე მუ შა ვე ბაა, რო მე ლიც ითავ სებს საი-
მე დო კონ ტროლს და შე და რე ბით და ბალ ფასს, 
მარ ცვლო ვა ნი კულ ტუ რე ბის თეს ლით და ნია და გით 
გა დამ ტა ნი დაა ვა დე ბე ბის გა მომ წვე ვე ბის წი ნააღ-
მდეგ, გააჩ ნია ზრდის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეფექ ტი.

ზრდის მა რე გუ ლი რე ბე ლი მოქ მე დე ბის წყა ლო-
ბით რაქსილ® ულტრა ხელს უწ ყობს ფეს ვთა სის-
ტე მის კარგ გან ვი თა რე ბას. ხდე ბა ფეს ვე ბის უფ რო 
ღრმად გან ლა გე ბა. რაქსილ® ულტრა- თი და მუ შა-
ვე ბუ ლი სა შე მოდ გო მო ხორ ბლის თესლს გააჩ ნია 
გა მო ზამ თრე ბის მე ტი შან სი და კარ გად იტანს ნია-
და გის გა მოშ რო ბას. პრე პა რა ტი უარ ყო ფი თად არ 
მოქ მე დებს სა თეს ლე მა სა ლის ზრდის ენერ გია ზე და 
აღ მო ცე ნე ბის უნარ ზე. ასე თი თეს ლის შე ნახ ვა შე-
საძ ლე ბე ლია ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში სა თეს ლე 
მა სა ლის ხა რის ხზე უარ ყო ფი თი გავ ლე ნის გა რე შე.

გამოყენება:

საშემოდგომო ხორბალი

ღეროს მაგარი გუდაფშუტა, 
მტვრიანა გუდაფშუტა ........................... 0,2 ლ / 1ტ
სათესლე მასალაზე

საგაზაფხულო ქერი

ღეროს მაგარი გუდაფშუტა, ქერის შავი 
მტვრიანა გუდაფშუტა .......................... 0,25 ლ / 1ტ
სათესლე მასალაზე

მა ღა ლაქ ტიუ რი მოქ მე დი ნივ თიე რე ბის – ტე ბუ კო-
ნა ზო ლის წყა ლო ბით თეს ლის შე სა წამ ლი რაქსილ® 

ულტრა ანად გუ რებს თეს ლში არ სე ბულ ინ ფექ ციას. 
გარ და ამი სა, იცავს თესლს მის ზე და პირ ზე და ნია-
დაგ ში არ სე ბუ ლი ინ ფექ ციე ბი სა გან.

გა მო ყე ნე ბის ტექ ნი კა:
გა მო ყე ნე ბის წინ რაქსილ® ულტრა  უნ და გაიხ სნას 
წყალ ში. 

მა გა ლი თად: 9,8 ლ წყალს + 0,2 ლ. რაქ სილ 
ულ ტრა = 10 ლ. 

გამ ზა დე ბულ ხსნარს 1000 კგ სა თეს ლე მა სა ლის 
და სა მუ შა ვებ ლად.

უპი რა ტე სო ბე ბი:

 » ზრდის მა რე გუ ლი რე ბე ლი მოქ მე დე ბა
 » გა მო ყე ნე ბის მცი რე ნორ მა
 » ფა სის და ეფექ ტუ რო ბის ოპ ტი მა ლუ რი თა ნა-

ფარ დო ბა
 » ბიო ლო გიუ რი ეფექ ტუ რო ბის ფარ თო სპექ ტრი
 » ფო ტო ტოქ სი კუ რო ბის არარ სე ბო ბა (და მუ შა-

ვე ბუ ლი თეს ლის შე ნახ ვა შე საძ ლე ბე ლია ერ-
თი წლის გან მავ ლო ბა ში, სა თეს ლე ხა რის ხზე 
უარ ყო ფი თი ზე მოქ მე დე ბის გა რე შე)

 » ინო ვა ციუ რი სა ღე ბა ვი და მიმ წე ბე ბე ლი

აღიარებული ხარისხის ორმაგი უპირატესობა

მარცვლოვნების სოკოვანი 
დაავადებებისაგან დაცვის 
სისტემური მოქმედების 
თესლის შესაწამლი პრეპარატი

ტებუკონაზოლი 120 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის დენადი
კონცენტრატი
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gauCoგაუ ჩო® გახ ლავთ სის ტე მურ -კონ ტაქ ტუ რი მოქ-
მე დე ბის თეს ლის შე სა წამ ლი პრე პა რა ტი მარ ცვლო-
ვა ნი კულ ტუ რე ბის თვის, კარ ტო ფი ლის ტუ ბე რე ბის-
თვის, კარ ტო ფი ლის თვის, მზე სუმ ზი რის თვის და 
სი მინ დის თვის.

პრე პა რა ტის მოქ მე დი ნივ თიე რე ბა იმი დაკ ლოპ-
რი დი მიე კუთ ვნე ბა ქლორ ნი კო ტი ნი ლე ბის ჯგუფს. 
გაუ ჩო® მავ ნე ბელ მწე რე ბის ორ გა ნიზ მში ბლო კავს 
ნერ ვულ იმ პულ სებს, იგი გან სხვავ დე ბა ჩვეუ ლებ-
რი ვი პრე პა რა ტე ბის გან ახა ლი მოქ მე დე ბის მე ქა-
ნიზ მით, რო მე ლიც გა მო რიც ხავს რე ზის ტენ ტო ბის 
წარ მოქ მნას.

პრეპარატის მოქმედება:

გაუ ჩო® -თი და მუ შა ვე ბუ ლი სა თეს ლე მა სა ლა 
სრუ ლიად და ცუ ლია ყვე ლა ძი რი თა დი ფოთ ლი სა 
და ნია და გის მავ ნებ ლის გან. მოქ მე დი ნივ თიე რე ბის 
ით ვი სებს ფეს ვე ბი და გა დაად გილ დე ბა ფოთ ლე-
ბის კენ, ნაწ ლა ვუ რი და კონ ტაქ ტუ რი ინ სექ ტი ცი დი 
ზო მიე რად  ნა წილ დე ბა ახალ გაზ რდა მცე ნა რე ში და 
ძა ლიან  და ბა ლი ხარ ჯვის ნორ მით უზ რუნ ველ ყოფს 
ხან გრძლივ მოქ მე დე ბას მწუწ ნი და მღრღნე ლი მავ-
ნებ ლე ბის წი ნააღ მდეგ. ცდე ბით და დას ტუ რე ბუ ლია 
რომ პრე პა რატს გააჩ ნია მას ტი მუ ლი რე ბე ლი მოქ-
მე დე ბის უნა რი (ან ტის ტრე სუ ლი ეფექ ტი).

უპირატესობები:

 » მცე ნა რის საუ კე თე სო დაც ვა ვე გე ტა ციის 
და საწ ყის ში

 » ეფექ ტუ რი სის ტე მუ რი დაც ვა ნია და გის 

და მი წის ზე და მავ ნებ ლე ბის გან

 » ხან გრძლი ვი ეფექ ტი

 » და მა ტე ბი თი მას ტი მუ ლი რე ბე ლი უნა რი 

(ან ტის ტრე სუ ლი ეფექ ტი)

 » ფი ტო- ტოქ სი კუ რო ბის არარ სე ბო ბა

 » სა თეს ლე მა სა ლის საი მე დო დაც ვა შე ნახ ვი სას

საიმედო დაცვა საწყისი ეტაპიდან

თესლის შესაწამლი 
მაღალეფექტური ინსექტიციდი

იმიდაკლოპრიდი 600 გ/ლ 
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის დენადი 
კონცენტრატი
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გამოყენება

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა  
მეთოდი, 

გამოყენების პერიოდი

საშემოდგომო ხორბალი,  
ქერი, შვრია, ჭვავი

ბუგრები, რწყილები, 
ჭიჭინობლები

60 მლ/100 კგ 
სათესლე მასალაზე

სათესლე მასალის 
შეწამვლა

კარტოფილი

მავთულა ჭიები, 
კოლორადოს ხოჭო, 
ტუბერის ჩრჩილი, 
მაისის ხოჭო, ბუგრები

40 მლ/100 კგ 
ტებერებზე

ტუბერების შეწამვლა

0,6 ლ/ჰა
ბაზოს ფსკერის 

დარგვისწინა დამუშავება

სიმინდი მავთულა ჭია 6-7ლ/ტ
სათესლე მასალის 

შეწამვლა

მზესუმზირა მავთულა ჭია 6-7ლ/ტ
სათესლე მასალის 

შეწამვლა
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გაუ ჩო® პლიუ სი – სის ტე მუ რი მოქ მე დე ბის თეს-
ლის შე სა წამ ლი ორ კომ პო ნენ ტია ნი ინ სექ ტი ცი დი, 
გან კუთ ვნი ლი მარ ცვლო ვა ნი კულ ტუ რე ბის სა თეს-
ლე მა სა ლის თეს ვამ დე და მუ შა ვე ბის თვის, მავ ნებ-
ლე ბის ფარ თო სპექ ტრის წი ნააღ მდეგ. 

პრე პა რა ტი გან სხვავ დე ბა სხვა თეს ლის შე სა წამ-
ლი ინ სექ ტი ცი დე ბის გან, გაძ ლიე რე ბუ ლი ორ მა გი 
მოქ მე დე ბის უნა რით, მა ღა ლი ეფექ ტუ რო ბით, კულ-
ტუ რა ზე ზე მოქ მე დე ბის სირ ბი ლით და რე ზის ტენ ტო-
ბის წარ მოქ მნის რის კის არ არ სე ბო ბით.

მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მი:
პრე პა რატ გაუ ჩო® პლიუ სი-თ და მუ შა ვე ბუ ლი 

თეს ლი იღებს ძლიერ ინ სექ ტი ცი დურ დაც ვას მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი მი წის ზე და და ნია და გის მავ ნებ ლე ბის-
გან. სის ტე მუ რად მოქ მე დი ნივ თიე რე ბე ბი, ფეს ვე-
ბი დან შთან თქმის გზით ვრცელ დე ბა ახალ გაზ რდა 
მცე ნა რის მი წის ზე და ვე გე ტა ტიურ ორ გა ნოებ ში. 
პრე პა რა ტის უფ რო მე ტად გა მო ხა ტუ ლი სის ტე მუ-
რი ეფექ ტი სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა გა ვა ხან გრძლი ვოთ 
ეფექ ტუ რი მოქ მე დე ბის პე რიო დი და გავ ზარ დოთ 
მოქ მე დე ბის სპექ ტრი. 

სხვა დას ხვა პი რო ბებ ში მარ ცვლო ვა ნი კულ ტუ-
რე ბის ჯი შებ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი მრა ვალ წლია ნი გა მოკ-
ვლე ვე ბი არ ადას ტუ რებს რაი მე სა ხის უარ ყო ფი თი 
გავ ლე ნის არ სე ბო ბას აღ მო ცე ნე ბა ზე. 

თა ვი სი თვი სე ბე ბის წყა ლო ბით გაუ ჩო® პლიუ სი 
მტკი ცედ აკონ ტრო ლებს მწუწ ნი მავ ნებ ლე ბის 
ფარ თო სპექტრს. სა თეს ლე მა სა ლის შე წამ ვლის 
დო ზი რე ბის შე სა ხებ გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, 
რე კო მენ დე ბუ ლია მავ ნებ ლე ბის პო ტენ ციუ რი მავ-
ნებ ლო ბი დან და მი წის ნაკ ვეთ ზე (სა დაც და გეგ მი-
ლია კულ ტუ რის და თეს ვა) მა თი რაო დე ნო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე.

პრე პა რა ტის გარ ზდი ლი ხარ ჯვის ნორ მა, სა-
შუა ლე ბას გვაძ ლევს ვი საუბ როთ ნია და გის სხვა 
სა ში ში მავ ნებ ლე ბის კარგ კონ ტროლ ზე. 

გა მო ყე ნე ბის ტექ ნი კა:

გაუ ჩო® პლიუ სი არის გა მო ყე ნე ბის თვის მზა 
თეს ლის შე სა წამ ლი პრე პა რა ტი, რო მე ლიც შეი-
ცავს არა მარ ტო მოქ მედ ნივ თიე რე ბებს, არა მედ 
ფორ მუ ლა ციის მნიშ ვნე ლო ვან ელე მენ ტებ საც.

pliusi
gauCo

თესლის შესაწამლი 
ორკომპონენტიანი ინსექტიციდი

მაღალი ეფექტი, ორმაგი დაცვა

იმიდაკლოპრიდი 233 გ/ლ 
კლოთიანიდინი 233 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის დენადი 
კონცენტრატი თესლის შესაწამლად
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თეს ლის შე სა წამ ლად რე კო მენ დე ბუ ლია გა მო-
ყე ნე ბულ იქ ნას თა ნა მედ რო ვე, ხა რის ხია ნი ხელ-
საწ ყო. სა თეს ლე მა სა ლის შე სა წამ ლად მომ ზა დე ბი-
სას, რე კო მენ დე ბუ ლია გა მო ვი ყე ნოთ ხა რის ხია ნი, 
და კა ლიბ რე ბუ ლი და გა სუფ თა ვე ბუ ლი სა თეს ლე 
მა სა ლა, რო მელ საც არ გააჩ ნია მე ქა ნი კუ რი და-
ზია ნე ბა. მარ ცვლის მტვერს, ნა გავს, სხვა გა რე შე 
მი ნა რე ვებს მივ ყა ვართ პრე პა რა ტის მოქ მე დე ბის 
ეფექ ტუ რო ბის სა ბო ლოო და კარ გვამ დე და შე სა-
ბა მი სი რის კე ბის გა ჩე ნამ დე. 

სა თეს ლე მა სა ლის თეს ვა რე კო მენ დე ბუ ლია, 
უშუა ლოდ შე წამ ვლის შემ დგომ. თუმ ცა ნაად რე ვი 
და მუ შა ვე ბის შემ თხვე ვებ ში, და თეს ვამ დე თეს ლე ბი 
შე ნა ხულ უნ და იქ ნას გრილ, მშრალ კარ გად გა ნია-
ვე ბად შე ნო ბა ში. 

თეს ვის წინ რე კო მენ დე ბუ ლია სა თეს ლე მა სა-
ლის შე მოწ მე ბა გაღ ვი ვე ბის უნარ ზე. 

უპი რა ტე სო ბე ბი:

 » სის ტე მუ რი, ინ სექ ტი ცი დუ რი დაც ვის ორ მა გი 
ეფექ ტი, მი წის ზე და და ნია და გის მავ ნებ ლე-
ბის კომ პლექ სის გან.

 » ორი მძლავ რი ინ სექ ტი ცი დუ რი მოქ მე დი 
ნივ თიე რე ბა, რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბით ახ დე-
ნენ ერ თმა ნე თის მოქ მე დე ბის დაზ ღვე ვას და 
შევ სე ბას. 

 » მოქ მე დე ბის სირ ბი ლე და ფი ტო ტოქ სი კუ რო-
ბის არ არ სე ბო ბა. 

 » და მუ შა ვე ბუ ლი სა თეს ლე მა სა ლის საი მე დო 
დაც ვა შე ნახ ვი სას.

 » და დე ბი თი ზე გავ ლე ნა და მუ შა ვე ბულ მცე ნა-
რეებ ზე, სტრე სუ ლი პი რო ბე ბი სად მი საერ თო 
მდგრა დო ბის მი მართ.

გამოყენება

კულტურა მავნე ობიექტი გამოყენების ნორმა  
(ლ/1 ტ თესლზე)

საგაზაფხულო და 
საშემოდგომო ხორბალი 
საგაზაფხულო და 
საშემოდგომო ქერი 
საშემოდგომო ჭვავი

მიწისზედა და ნიადაგის მავნებლების 
კომპლექსი, მათ შორის: მარცვლეულის 
ბუზები, ჭიჭინობელები, ბუგრები, 
რწყილები, პურის ბზუალა, თრიფსები

0,3 - 0,6

სოიო
მიწისზედა აღმონაცენების  და ნიადაგის 
მავნებლების კომპლექსი

0,5
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აღმოცენების შემდგომი 
მაღალსელექციური ჰერბიციდი 
თავთავიან კულტურებში ერთწლიანი 
მარცვლოვანი სარეველების 
მიზანმიმართული ბრძოლისათვის

პუმა® სუპერი ეს სე ლექ ციუ რი აღ მო ცე ნე ბის შემ-
დგო მი ჰერ ბი ცი დი, ძა ლიან ეფექ ტუ რად ზე მოქ მე-
დებს ისეთ სა რე ვე ლებ ზე, რო გო რი ცაა საგ ვე ლა 
ჩვეუ ლებ რი ვი, შვრიუ კა, მე ლა კუ და, ფეტ ვი, შა ლა-
ფა, ძურ წა. პრე პა რა ტის გა მო ყე ნე ბა შეიძ ლე ბა ხორ-
ბლის, ქე რის, ჭვა ვის და ტრი ტი კა ლეს ნა თე სებ ზე.

პუმა® სუპერი უზ რუნ ველ ყოფს კულ ტი ვი რე ბუ ლი 
მცე ნა რეე ბის საი მე დო დაც ვას: ნა თე სე ბის აღ მო-
ცე ნე ბის შემ დეგ მი სი დახ მა რე ბით შე საძ ლე ბე ლია 
მი ზან მი მარ თუ ლად აბ სო ლუ ტუ რად ლიკ ვი დი რე ბულ 
იქ ნას სა რე ვე ლე ბი, ვიდ რე მა თი გა ნად გუ რე ბა ნა-
თე სე ბის ამოს ვლამ დე არას პე ცი ფიუ რი ხერ ხე ბით.

მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მი:

მოქ მე დი ნივ თიე რე ბის (ფე ნოქ საპ როპ -პ-ე თი-
ლის) შეთ ვი სე ბა ხდე ბა მხო ლოდ და მხო ლოდ ფოთ-
ლე ბის მეშ ვეო ბით, და არა გრუნ ტი დან. ასე რომ, 
ნია და გის თვი სე ბე ბი და  ტე ნია ნო ბა არ მოქ მე დებს 
პრე პა რა ტის ეფექ ტუ რო ბა ზე. მცე ნა რე ზე სა მუ შაო 
ხსნა რის შეშ რო ბის შემ დეგ, ნა ლე ქი არ ახ დენს 
პრე პა რა ტის ეფექ ტუ რო ბა ზე გავ ლე ნას. სა რე ვე-
ლას შიგ ნით მოქ მე დი ნივ თიე რე ბა სწრა ფად გა-
დაად გილ დე ბა ფოთ ლე ბი დან ზრდის წერ ტი ლამ დე, 
რო მე ლიც მდე ბა რეობს ღე როს ფუ ძე ზე.

პუმა® სუპერი არ ღვევს ცხი მო ვა ნი მჟა ვე ბის სინ-
თე ზის პრო ცესს სა რე ვე ლას ზრდის წერ ტი ლის ქსო-
ვი ლე ბის უჯ რე დებ ში, და ისი ნი კვდე ბიან. 

პუმა® სუპერი- ით და მუ შა ვე ბის შემ დეგ რამ დე-
ნი მე საათ ში მცე ნა რე წყვეტს ზრდას. პა რა ლე ლუ-
რად სა რე ვე ლე ბი წყვე ტენ ბრძო ლას კულ ტუ რებ-
თან წყლის თვის და საკ ვე ბი ნივ თიე რე ბე ბის თვის. 
სა რე ვე ლა კვდე ბა პრე პა რა ტის შეს ხუ რე ბი დან 10 
დღის გან მავ ლო ბა ში.

სე ლექ ციუ რო ბა:

პუმა® სუპერი-ს მა ღა ლი ეფექ ტუ რო ბა არ აუა რე-
სებს თვით კულ ტუ რუ ლი მცე ნა რეე ბის მდგო მა რეო-
ბას. ან ტი დო ტი მე ფენ პირ დიე თი ლის დახ მა რე ბით 
კულ ტუ რულ მცე ნა რეებ ში მოქ მე დი ნივ თიე რე ბის 
ნეიტ რა ლურ პრო დუქ ტზე გარ დაქ მნა ხდე ბა ისე 
სწრა ფად, რომ არა ნაი რი საფ რთხე არ ემუქ რე ბა 
ჭვავს, ხორ ბალს და ტრი ტი კა ლეს. ის ფაქ ტი, რომ 

სუპერ სწრაფი და ძლიერი

ფენოქსაპროპ-პ-ეთილი 69 გ/ლ  
მეფენპირ-დიეთილი 75 გ/ლ (ანტიდოტი) 
პრეპარატული ფორმა: 
წყალ-ზეთოვანი ემულსია
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პუმა® სუპერი - ის მიერ დაზიანებული 
სარეველას ზრდის წერტილი

კულ ტუ რე ბი თუნ დაც პრე პა რა ტის შეც დო მით ზე დო-
ზი რე ბი სას, არ გა ნიც დიან უარ ყო ფით გავ ლე ნას, 
ადას ტუ რებს პრე პა რა ტის მა ღალ სე ლექ ციუ რო ბას.

პუმა® სუპერი სწრა ფად იშ ლე ბა ნია დაგ ში ბიო-
ლო გიუ რად ნეიტ რა ლურ პრო დუქ ტე ბად ამი ტომ არ 
აქვს უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა მომ დევ ნო კულ ტუ რე ბის 
თეს ვი სას.

თუმ ცა, ქერ თან გა მო ყე ნე ბი სას, რო დე საც  კულ-
ტუ რის მცე ნა რეე ბი იმ ყო ფე ბიან სტრე სულ მდგო-
მა რეო ბა ში, გა მოწ ვეუ ლი და ბა ლი ტემ პე რა ტუ რით, 
ზოგ ჯერ შეი ნიშ ნე ბა ქე რის პირ ვე ლი ფოთ ლე ბის 
ფე რის ინ ტენ სი ვო ბის შემ ცი რე ბა, იმის გა მო, რომ 
ნელ დე ბა აქ ტიუ რი ნივ თიე რე ბის დაშ ლა ან ტი დო-
ტით. მაგ რამ ეს ხდე ბა დროე ბით, და რამ დე ნი მე 
დღე ში ფე რი აღ დგე ნი ლია. 
ეს მოვ ლე ნა გავ ლე ნას არ ახ დენს შემ დგომ ზრდა-
ზე, გან ვი თა რე ბა ზე და ქე რის მო სავ ლია ნო ბა ზე.

პრე პა რატ ში ან ტი დო ტის არ სე ბო ბის მეშ ვეო-
ბით, პუმა® სუპერი უსაფ რთხოა კულ ტუ რე ბი სათ ვის, 
კულ ტუ რის პირ ვე ლი ფოთ ლის ფა ზი დან ლი დე რი 
ფოთ ლის გა მო ჩე ნის პე რიოდ ში.
სა რე ვე ლე ბის ოპ ტი მა ლუ რი კონ ტრო ლი უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლია სა რე ვე ლე ბის მე-2 ფოთ ლის ფა ზი-
დან  და ბუჩ ქე ბის ფა ზის და საწ ყი სამ დე.

პუმა® სუპერი გა მოი ყე ნე ბა მარ ცვლო ვა ნი სა-
რე ვე ლე ბის სრუ ლად ამოს ვლის შემ დგომ. 

საუ კე თე სო შე დე გის მი სა ღე ბად რე კო მენ დე ბუ-
ლია და მუ შა ვე ბა ჩა ტარ დეს +15°C  ტემ პე რა ტუ რა ზე 
და ზე მოთ.

გა მო ყე ნე ბის ტექ ნი კა:

რე კო მენ დე ბუ ლია მცი რე მო ცუ ლო ბია ნი შეს ხუ-
რე ბა სა მუ შაო ხსნა რის ხარ ჯვის ნორ მით 
100-300 ლ/ჰა სა ვე ლე აგ რე გა ტე ბის მეშ ვეო ბით 
მი სი ტი პი დან გა მომ დი ნა რე: მა გა ლი თად, შე სა ფე-
რი სი ბრტყელ ნა კა დია ნი საქ შე ნე ბი, სით ხის წნე ვა 
– 2.5-3 კგ/სმ2, აგ რე გა ტის მოძ რაო ბის სიჩ ქა რე 
– 6-7 კმ/სთ. ულ ტრა მცი რე მო ცუ ლო ბის და საა ვია-
ციო შე მას ხუ რებ ლე ბით შეს ხუ რე ბი სათ ვის სა მუ შაო 
სით ხე გა მოი ყე ნე ბა ნორ მით .................50 ლ/ჰა.

თავ სე ბა დო ბა:

პუმა® სუპერი ხა სიათ დე ბა მცე ნა რე თა დაც ვის 
სხვა სა შუა ლე ბებ თან – ფუნ გი ცი დებ თან, ინ სექ ტი-
ცი დებ თან კარ გი შე თავ სე ბით. ეს ზო გავს სა მუ შაო 
ოპე რა ციებს და ხარ ჯებს.

ჰერ ბი ცი დე ბი დან რე კო მენ და ციას ვუ წევთ პუმა® 
სუპერი შეუ რიოთ გრო დილ® მაქ სი-ს, რა თა თა ვი-
დან ავი ცი ლოთ ან ტა გო ნიზ მის ზო გიერთ შემ თხვე ვა, 
რო მე ლიც შეიძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს სა რე ვე ლებ ზე 
პრე პა რა ტის ეფექ ტუ რო ბის შემ ცი რე ბა ში.

უპი რა ტე სო ბე ბი:

 » საუ კე თე სო სე ლექ ციუ რო ბა

 » ერ თწლია ნი სა რე ვე ლა მცე ნა რეე ბის მა ღა ლე-
ფექ ტუ რი კონ ტრო ლი

 » ჰერ ბი ცი დი გამ ძლეა წვი მის ჩა მო რეც ხვი სად-
მი, გა მო ყე ნე ბი დან უკ ვე ერ თი საა თის  შემ დეგ

 » მარ ტი ვი გა მო ყე ნე ბა ში

 » არ არ სე ბობს  თეს ლბრუნ ვის შეზ ღუდ ვე ბი

გამოყენება

კულტურა ხარჯვის 
ნორმა 

მოქმედების სპექტრი ჯერადობა დამუშავების ხერხი, 
დრო, შეზღუდვა

სა გა ზაფხუ ლო 

ხორ ბა ლი და 

სა შე მოდ გო მო 

ხორ ბა ლი, 

ჭვა ვი, ტრი ტი-

კა ლე,

ქე რი

0,8-1,0 

ლ/ჰა

შვრიუკა, სახეობები (Avena spp.)
საგველა ჩვეულებრივი (Apera spica-venti)
მდელოს მელაკუდა (Alopecurus myosuroides)
თივაქასრა (Poa annua)

ძურწა, სახეობები (Setaria spp.)
ბურჩხა (Echinocloa crus-galli)
ფეტვი, სახეობები (Panicum spp.)
მწყერფეხა, სახეობები (Digitaria sanguinalis)
სიმინდი, აღმონაცენი (Zea)

1

ნათესების შესხურება 

სარეველას ვეგეტაციის 

პერიოდში, დაწყებული 

მე-2 ფოთლის ფაზიდან

მილში გადასვლის 

ფაზამდე
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სტაბილური შედეგი ყველა პირობებში

maqsi

მაღალეფექტური, ზეთოვან-დისპერსიული 
ფორმულაციის ჰერბიციდი, ანტიდოტის 
შემცველობით, თავთავიანი ხორბლეული 
კულტურების და სიმინდის ერთწლიანი და 
მრავალწლიანი, ბრტყელფოთლიანი
სარეველებისაგან დასაცავად

გრო დილ® მაქ სი ინო ვა ციუ რი, ზე თო ვან -დის პერ-
სიუ ლი ფორ მუ ლა ციის ჰერ ბი ცი დია. შე მუ შა ვე ბუ ლი 
და და პა ტენ ტე ბუ ლი კომ პა ნია „ბაიერ აგ”-ს მეც ნიე-
რე ბის მიერ „ო დეი ზი” ტექ ნო ლო გიით.

ეს ფორ მუ ლა ცია შეი ცავს მოქ მედ ნივ თიე რე ბებს, 
რომ ლე ბიც დის პერ გი რე ბუ ლია სპე ცია ლურ კომ პლექ-
სში ზეთ სა და მიმ წე ბებ ლებ თან.

წყალ ში გახ სნი სას, მოქ მე დი ნივ თიე რე ბის მიკ-
როს კო პიუ ლი კომ პლექ სე ბი, ზეთ თან და მიმ წე ბე-
ბელ თან ერ თად ქმნის, წმინ და დის პერ სას.

ამის გა მო ზე თო ვან -დის პერ სიულ ფორ მუ ლა ციას 
გააჩ ნია უნი კა ლუ რი თვი სე ბე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ-
ველ ყო ფენ:

 » სა მუ შაო ხსნა რის უკე თეს მი წე ბე ბას სა რე ვე-
ლე ბის ფოთ ლე ბის ზე და პირ ზე

 » ფოთ ლის ზე და პი რის კარგ და ტე ნია ნე ბა სა და 
სა მუ შაო ხსნა რის თა ნა ბარ გა და ნა წი ლე ბას 

 » ხან გრძლი ვი დროის მან ძილ ზე ზე თი სა და მიმ წე-
ბებ ლის თხე ვა დი ფე ნის არ სე ბო ბას, რაც უზ რუნ-
ველ ყოფს მოქ მე დი ნივ თიე რე ბის ფოთ ლებ ში 
სრულ შეღ წე ვას მა თი კრის ტა ლი ზა ციის გა რე შე.

ეს ხელს უწ ყობს გრო დილ® მაქ სი-ს მა ღალ და 
სტაბ ლურ ეფექ ტუ რო ბას ექ სტრე მა ლურ მე ტეო პი-
რო ბებ ში და ჰერ ბი ცი დის მოქ მე დე ბის დაჩ ქა რე ბას.

მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მი:
გრო დილ® მაქ სი სწრა ფად შთაინ თქმე ბა სა რე ვე-

ლე ბის ფოთ ლე ბი სა და ნა წი ლობ რივ ფეს ვე ბის მიერ. 
მი სი მკვე ბა ვი ნივ თიე რე ბე ბის მეშ ვეო ბით მას შეუძ ლია 
მცე ნა რე ში თა ვი სუფ ლად გა დაად გილ დეს აღ მა ვა ლი 
და დაღ მა ვა ლი გზე ბით.

ფლო მე ნურ -ქსი ლემ ნუ რი ქმე დე ბის ხარ ჯზე, პრე-
პა რა ტი აღ წევს სა რე ვე ლე ბის ყვე ლა ნა წილ ში და 

გროვ დე ბა ზრდის წერ ტი ლებ ში, მათ შო რის „მძი ნა-
რე” ყლორ ტებ ში. სა რე ვე ლე ბის ზრდა და მა თი კონ კუ-
რენ ცია კულ ტუ რულ მცე ნა რეებ თან წყდე ბა გრო დილ® 
მაქ სი-ს გა მო ყე ნე ბი დან რამ დე ნი მე საათ ში. პირ ვე ლი 
5-7 დღის გან მავ ლო ბა ში, შეს ხუ რე ბულ სა რე ვე ლა-
ზე ჩნდე ბა ქლო რო ზუ ლი ლა ქე ბი, ხო ლო სა რე ვე ლა 
კვდე ბა შეს ხუ რე ბი დან 3-4 კვი რის გან მავ ლო ბა ში, 
მე ტეო რო ლო გიუ რი პი რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

გა მო ყე ნე ბა:
ხორ ბა ლი, ჭვა ვი, ქე რი (მათ შო რის ავია 
და მუ შა ვე ბა), სი მინ დი

სი მინ დი სათ ვის გრო დილ მაქ სი უსაფ რთხოა 3 
ფოთ ლის ფა ზა ში მე-7 ფოთ ლის გა მო ჩე ნამ დე, თუმ ცა 
ოპ ტი მა ლუ რი ჰერ ბი ცი დუ ლი მოქ მე დე ბა რჩე ბა მე-5 
ფოთ ლის წარ მოქ მნამ დე. სა რე ვე ლე ბის წი ნააღ მდეგ 
საუ კე თე სო ეფექ ტი მიიღ წე ვა შემ დეგ სტა დიებ ში: ერ-
თწლია ნი სა რე ვე ლე ბი – 2-6 ფოთ ლის ფა ზა ში; მრა-
ვალ წლია ნი – (2 ფოთ ლის ფა ზა ში) და ენ დრო ნი კა 
6 ფოთ ლის ფა ზა ში; სი მინ დზე გრო დილ® მაქ სი-ს 
ხარ ჯვის ნორ მა ........0,1 ლ/ჰა
ხორ ბა ლი, ქე რი 2-3 ფოთ ლის ფა ზი დან ბარ ტყო ბის 
პე რიოდ ში მუხ ლში შეს ვლამ დე
ხარ ჯვის ნორ მა ...........................0,09-0,11 ლ/ჰა

გა მო ყე ნე ბის ტექ ნი კა:
შე სა წამ ლი აპა რა ტით და მუ შა ვე ბი სას რე კო მენ დე-

ბუ ლია სა მუ შაო ხსნა რის წვრილ წვე თო ვა ნი შეს ხუ რე ბა 
ნორ მით 150-300 ლ/ჰა და და მო კი დე ბუ ლია შე სა წამ-

იოდოსულფურონი 25 გრ/ლ
ამიდოსულფურონი 100 გრ/ლ
მეფენპირ-დიეთილი (ანტიდოტი) 250 გრ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ზეთოვანი დისპერსია
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ლი აგ რე გა ტის ტიპ ზე: მა გა ლი თად: ბრტყელ ინ ჟექ-
ტო რე ბია ნი აგ რე გა ტის გა მო ყე ნე ბი სას -სით ხის წნე ვა 
2,5-3 კგ/სმ2, აგ რე გა ტის მოძ რაო ბის სიჩ ქა რე 6-7 კმ/
სთ. ულ ტრამ ცი რე მო ცუ ლო ბია ნი და ავია შეს ხრუ რე ბი-
სას გა მო ყე ნე ბის ნორ მა – 50 ლ/ჰა სა მუ შაო ნა ზა ვი.

მოქ მე დე ბის სპექ ტრი:
ხარ ჯვის ნორ მა: 0,09 – 0,11 ლ/ჰა
ეფექ ტუ რო ბა ნორ მით 0,1 ლ/ჰა

* მინ დვრის ნარ სა და ღი ჭა ზე შეს ხუ რე ბა 10-15 სმ სი მაღ ლის 
 მიღ წე ვი სას 0,1-0,11 ლ/ჰა ნორ მით

** ლურჯ რე ჰან ზე და ყა ყა ჩო ზე შეს ხუ რე ბა 
 4-6 ფოთ ლის ფა ზა ში

*** ხვარ თქლა ზე შეს ხუ რე ბის ნორ მა 
 არა ნაკ ლებ 0,1 ლ/ჰა- ზე.

ზოგ ჯერ გან სა კუთ რე ბით დაგ ვია ნე ბუ ლი შეს ხუ რე ბი-
სას (გა დაზ რდი ლი სა რე ვე ლე ბი), ან ექ სტრე მა ლუ რი 
მე ტეო პი რო ბე ბის დროს, სა რე ვე ლე ბი არ იღუ პე ბიან, 
მაგ რამ ძა ლიან სუს ტდე ბიან, აღარ ვი თარ დე ბიან და 
არ უქ მნიან კონ კუ რენ ციას კულ ტუ რულ მცე ნა რეებს.

სა შე მოდ გო მო გა მო ყე ნე ბა:
გრო დილ® მაქ სი-ს აქვს სა რე ვე ლებ ზე მოქ მე დე-

ბის ორ მა გი ეფექ ტი: ფოთ ლე ბი სა და გრუნ ტის მეშ-
ვეო ბით. შე მოდ გო მა ზე გრო დილ® მაქ სი მოქ მე დებს 
ვე გე ტა ტიუ რი სა რე ვე ლე ბის წი ნააღ მდეგ, ასე ვე იგი 
ხვდე ბა ნიად გის ზე და პირ ზე. იგი იშ ლე ბა მიკ რო ბიო-
ლო გიუ რი გზით ანუ მიკ როორ გა ნიზ მე ბის სა ხით. და-
ბა ლი ტემ პე რა ტუ რის პი რო ბებ ში, რო მე ლიც იწ ყე-
ბა ამ პე რიოდ ში, მიკ როორ გა ნიზ მე ბის აქ ტიუ რო ბა 
მკვეთ რად კლე ბუ ლობს, გრო დილ® მაქ სი გა და დის 
ეგ რეთ წო დე ბულ „მი ძი ნე ბის ფა ზა ში” და მთე ლი ზამ-
თრის გან მავ ლო ბა ში ინა ხე ბა ნია და გის ზე და ფე ნებ-
ში. გა ზაფ ხულ ზე რო ცა ჰაე რის ტემ პე რა ტუ რა მა ტუ-
ლობს, იგი ავ ლენს თა ვის თვი სე ბებს სა რე ვე ლებ ზე; 
ამ გვა რად იგი მოქ მე დებს სა რე ვე ლებ ზე სა ზაფ ხუ ლო 
ზრდის დაწ ყე ბის თა ნა ვე და ანად გუ რებს მათ საწ ყის 

grodil® maqsi inovaciuri, zeTovan-disper-
siuli formulaciis herbicidia, damzadebulia 
`baier kropsaiensi~-s mier Seqmnili da dapat-
entebuli `odeizi~ teqnologiiT, romelic axa-
li klasia herbicidebis formulaciaSi.
grodil® maqsi warmoadgens maRalefeqtur 

herbicids moqmedebis farTo speqtriT, or-
lebliani, farTofoTliani (ambrozia, begiau-
ri, mindvris mdgogvi, wiwmatura, yanis Wleqi, 
quTquTa, boloka, iraga, gvirila, spergula, ji-
jilaya, saponela, TaTabo, WinWris deda, qoTana, 
JunJruki, mindvris nari, RiWa, caxis balaxi, na-
carqaTama, Tavcecxla, lurji rehani, xvaTqla, 
yayaCo, mindvris ia, dedofala, TiTa, mkervala) 
sarevelebis winaaRmdeg. preparatis maRalefeq-
turoba ganpirobebulia misi zeTovani-dispersiu-
li formulaciiT, romelic uzrunvelyofs mo-
qmedi nivTierebis maqsimalur dakavebas foTlis 
zedapirze, mis swraf ganRvradoba-ganawilebas, 
advilad Sewovas, gadaadgilebas mcenareSi, ro-
gorc foTlebidan ise niadagidan. Sesxurebis 
Semdeg sarevela mcenare ramodenime dReSi wyvets 
ganviTarebas da konkurencias, wydeba masSi wvenTa 
moZraoba. herbicidis moqmedebis pirveli simp-
tomebi SeimCneva Sesxurebidan me-10 dRes, xolo 
saboloo ganadgureba xdeba 3-4 kviraSi.
herbicidis moqmedebis periodis gaxangZliveba 

gamowveulia misi kulturul mcenareze `rbili~ 
moqmedebiT da swored amitomaa, rom igi stresSi 
ar agdebs TavTavian kulturebs, ris gamoc isini 
Seuferxeblad agrZeleben zrda-ganviTarebas.

gamoyeneba
grodil® maqsi-s gamoyeneba SesaZlebelia 

herbicid puma® superTan kombinaciaSi, 8-10 
dRiT adre tradiciulad gamoyenebad herbicid-
Tan SedarebiT. sarevelebis ganviTarebis adreul 
fazaSi ganadgureba maqsimalurad uzrunvelyofs 
kulturul mcenareebs wyliT, sakvebi nivTiere-
biT da sinaTliT, rac maRali mosavlis miRebis 
garantias iZleva.

Sesxurebis optimaluri vadebi: kulturis 
(xorbali, qeri) 2-3 foTlis fazidan bartyobis 
periodSi muxlSi Sesvlamde. simindi 2 foTlis 
fazidan 10 foTlis fazamde.

xarjvis norma
0,09-0,11 l/ha-ze; Svriukas winaaRmdeg 0,22 l/ha-ze  

samuSaos xsnaris raodenoba 300-350 l/ha-ze.
SesaZlebelia misi gamoyeneba saaviacio Sesx-

urebisaTvis

preparatis efeqturoba sarevelebze mi
ni maluri da maqsimaluri normebiT

 0,09 l/ha     0,11 l/ha
avSanfoTliani ambrozia avSanfoTliani ambrozia
begiauri begiauri
mindvris mdogvi mindvris mdogvi
wiwmatura wiwmatura
yanis Wleqi yanis Wleqi
quTquTa quTquTa
boloka boloka
iraga iraga
gvirila gvirila
spergula spergula
jijilaya jijilaya
saponela saponela
TaTabo TaTabo
WinWrisdeda WinWrisdeda
qoTana qoTana
JunJruki JunJruko
mindvris nari mindvris nari
RiWa RiWa
caxis balaxi caxis balaxi
nacarqaTama nacarqaTama
Tavcecxla Tavcecxla
lurji rehani lurji rehani
xvarTqla xvarTqla
yayaCo yayaCo
yanis ia yanis ia
dedoflis TiTa dedoflis TiTa
mkervala mkervala

maRalefeqturi herbicidi zeTovan-
dispersiuli formulaciiT, 
TavTaviani kulturebis  da simindis 
erTwliani da mravalwliani 
orlebliani sarevelebisagan 
dasacavad

iodosulfuroni, 25 g/l. 
+amidosulfuroni, 100 g/l. _ mefenpir 
dieTili (antidoti), 250 g/l.
preparatuli forma: zeTovani dispresia

_ moqmedeba 90-98%
_ moqmedeba 75-90%
_ moqmedeba 70-75%

* mindvris narsa da RiWaze Sesxureba tar-
deba 10-15 sm simaRlis miRwevisas 0,1-0,11 l/
ha normiT

** lurji rehanze da yayaCoze Sesxureba 
4-6 foTlis fazaSi

*** xvarTlaze Sesxurebis norma aranakleb 
0,1 l/ha-ze.

maqsi

grodilgrodilgrodil

herbicidi
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სტა დია ში. სა რე ვე ლე ბი აღარ უწე ვენ კონ კუ რენ ციას 
კულ ტუ რულ მცე ნა რეებს. 

რე კო მენ და ციე ბი სა შე მოდ გო მო 
გა მო ყე ნე ბი სათ ვის:

გრო დილ® მაქ სი-ს სა შე მოდ გო მოდ გა მოი ყე ნე ბა 
კულ ტუ რუ ლი მცე ნა რის ვე გე ტა ციის შე ჩე რე ბამ დე 1-2 
კვი რით ად რე. მინ დვრებ ზე, სა დაც 
ჭარ დბად იზ რდე ბა მრა ვალ წლია ნი სა რე ვე ლე ბი, სა-
ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში, გა ზაფ ხულ ზე შე საძ ლე ბე ლია 
გრო დილ® მაქ სი-ს ან 2,4 დ ჯგუ ფის პრე პა რა ტე ბის 
ხელ მეო რედ გა მო ყე ნე ბა.

სე ლექ ციუ რო ბა:
გრო დილ® მაქ სი გა მოი ყე ნე ბა მარ ცვლო ვან 

ხორ ბლო ვან კულ ტუ რებ ზე: ხორ ბა ლი, ჭვა ვი, ქე რი, 
სი მინ დი. მის შე მად გენ ლო ბა ში ან ტი დო ტის არ სე ბო-
ბის წყა ლო ბით, პრე პა რა ტი უზ რუნ ველ ყოფს სწრაფ, 
ეფექ ტურ და საი მე დო ჰერ ბი ცი დულ მოქ მე დე ბას 
კულ ტრულ მცე ნა რეებ ში, არა ხელ საყ რე ლი მე ტეო-
რო ლო გიუ რი პი რო ბე ბის დრო საც.

რე კო მენ და ციე ბი თეს ლბრუნ ვის თვის:
ნორ მა ლუ რი თეს ლბრუნ ვი სას და საკ მა რი სი ნა ლე-

ქი სას, წი ნა მორ ბე დი კულ ტუ რის (რო მე ლიც მუ შავ დე-
ბო და გრო დილ® მაქ სი-თ) შემ დგომ, შე საძ ლე ბე ლია 
დაი თე სოს ნე ბის მიე რი სა ზაფ ხუ ლო და სა შე მოდ გო მო 
კულ ტუ რა. შე საძ ლო ზე მოქ მე დე ბა შემ დგო მი თეს-
ლბრუნ ვი სას: ბარ და, რაფ სი, წი წი ბუ რა.

მომ დევ ნო კულ ტუ რად მზე სუმ ზი რის და თეს ვა ნე ბა-
დარ თუ ლია, მაგ რამ მხო ლოდ იმ ჯი შე ბის, რომ ლე ბიც 
რე ზის ტენ ტუ ლია იმი და ზო ლი ნე ბის (მა გა ლი თად ჰიბ-
რი დე ბი: მელ დი მი, სა ნაი, ნეო მა, ალე გა და სხვა) და 
ტრი ბე ნუ რონ მე თი ლის ჯგუ ფის (მა გა ლი თად ჰიბ რი დე-
ბი: pr 64Е83, pr63Е71, pr63Е90) ჰერ ბი ცი დე ბის მი მართ.

უპი რა ტე სო ბე ბი:
 » მა ღა ლი და სტა ბი ლუ რი ეფე ტუ რო ბა ნე ბის მიე რი 

მე ტეო პი რო ბე ბის შემ თხვე ვა ში, ინო ვა ციუ რი ზე-
თო ვან -დის პერ სიუ ლი ფორ მუ ლა ციის წყა ლო ბით

 » ყვე ლა ზე ფარ თო ჰერ ბი ცი დუ ლი მოქ მე დე ბის 
სპექ ტრი ფარ თო ფოთ ლო ვა ნი სა რე ვე ლე ბის წი-
ნააღ მდეგ

 » და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე გა მო ყე ნე ბის შე სა ძებ-
ლო ბა (+5°C)

 » სა რე ვე ლებ ზე სწრა ფი მოქ მე დე ბა

 » უაღ რე სად სე ლექ ციუ რი და უსაფ რთხო მოქ მე-
დე ბა კულ ტუ რე ბი სათ ვის, ან ტი დო ტის არ სე ბო ბის 
ხარ ჯზე

 » მიმ წე ბებ ლის არ სე ბო ბა პრე პა რატ ში

 » ორ მა გი ეფექ ტი სა რე ვე ლებ ზე: ფოთ ლე ბი დან 
და ნია და გი დან

 » რე გის ტრი რე ბუ ლია საა ვია ციო 

გა მო ყე ნე ბი სათ ვის

 » გა მოი ყე ნე ბა შე მოდ გო მი თაც

 » უსაფ რთხოა მომ ხმა რე ბელ სა და გა რე მო სათ ვის
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falkoni

მაღალეფექტური ფუნგიციდი ვაზისა და 
მარცვლეული კულტურების უმთავრესი 
დაავადებების წინააღმდეგ

ფალკონი® წარ მოად გენს ახა ლი თაო ბის ფუნ-
გი ციდს 3 მოქ მე დი ნივ თიე რე ბით, რაც გა მო რიც-
ხავს დაა ვა დე ბის გა მომ წვე ვი სო კოს გამ ძლეო ბას 
(რე ზის ტენ ტო ბას).

ფალკონი® ეს ახა ლი სუ პერ ფუნ გი ცი დია, რომ ლის 
გა მო ყე ნე ბა შეიძ ლე ბა რო გორც პრო ფი ლაქ ტი კუ რი, 
ასე ვე კუ რა ციუ ლი (სამ კურ ნა ლო) წამ ლო ბე ბი სას.

ხელ საყ რელ კლი მა ტურ პი რო ბებ ში წამ ლო ბებს 
შო რის ინ ტერ ვა ლი შეად გენს 10-15 დღეს. არა ხელ-
საყ რე ლი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის (მა ღა ლი ტე ნია ნო-
ბა, ძლიე რი ნა ლე ქი და ა.შ.) შემ თხვე ვა ში აუ ცი ლე-
ბე ლია წამ ლო ბებს შო რის ინ ტერ ვა ლის შემ ცი რე ბა.

თავ სე ბა დო ბა:

ფალკონი®-ს შე რე ვა შეიძ ლე ბა ზრდის მრა ვალ რე-
გუ ლა ტორ თან, თხე ვად სა სუ ქებ თან, ინ სექ ტი ცი დებ-
თან, სხვა კონ ტაქ ტურ და სის ტე მურ ფუნ გი ცი დებ თან.

სამმაგი მოქმედება, სამმაგი სარგებელი

ტებუკონაზოლი 167 გ/ლ
სპიროქსამინი 250 გ/ლ
ტრიადიმენოლი 43 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი

გამოყენება

კულტურა დაავადება ხარჯვის ნორმა 
(ლ/ჰა)

ლოდინის
პერიოდი (დღე)

ვაზი ნაცარი 0,3 30

ხორბალი
ჟანგა, სეპტორიოზი,
ფუზარიოზი, ნაცარი

0,6 20
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უპი რა ტე სო ბე ბი:

 » თავ თა ვის ფუ ზა რიო ზის სა წი ნააღ მდე გო ერ თა-
დერ თი ეფექ ტუ რი ფუნ გი ცი დი სა ქარ თვე ლო ში

 » შეი ცავს სამ მოქ მედ ნივ თიე რე ბას

 » გა მო ყე ნე ბის ფარ თო დია პა ზო ნი

 » ერ თსა და იმა ვე თეს ლბრუნ ვა ში ყო ველ წლიუ-
რი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა

 » გააჩ ნია პრო ფი ლაქ ტი კუ რი და სამ კურ ნა ლო 
მოქ მე დე ბა და კარ გად გა მო ხა ტუ ლი 

      „სტოპ -ე ფექ ტი“

 » გა მო ყე ნე ბის და ბა ლი ნორ მა
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იმიდაკლოპრიდი 700გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალში ხსნადი 
გრანულები

მოქმედების ფართო სპექტრის 
ინსექტიციდი

კონფიდორი® მაქსი წარ მოად გენს მა ღა ლე ფექ-
ტურ, მცი რედ ტოქ სი კურ, სის ტე მუ რი და კონ ტაქ ტუ-
რი მოქ მე დე ბის ინ სექ ტი ციდს მავ ნებ ლე ბის ფარ თო 
სპექ ტრის წი ნააღ მდეგ, ძა ლიან ხან გრძლი ვი დაც-
ვი თი მოქ მე დე ბით. 

კონფიდორი® მაქსი-ს უპი რა ტე სო ბა მდგო მა-
რეობს მწე რებ ზე მი სი ახა ლი მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ-
მში, რაც გა მო რიც ხავს რე ზის ტენ ტო ბას.

პრე პა რა ტი მცი რედ ტოქ სი კუ რია თბილ სის ხლია-
ნე ბი სათ ვის და უსაფ რთხოა გა რე მო სათ ვის.

მცენარეზე ზემოქმედება:
გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე კონფიდორი® 

მაქსი რე კო მენ დე ბუ ლი ხარ ჯვის ნორ მე ბის შემ თხვე-
ვა ში კარ გად გა დაი ტა ნე ბა მი თი თე ბუ ლი კულ ტუ რე-
ბის ყვე ლა ჯი შე ბის მიერ.

ფუტ კრებ ზე ტოქ სი კუ რო ბა, 
წყალ სა ტე ვე ბის დაც ვა:

პრე პა რა ტი სა ში შია ფუტ კრე ბი სათ ვის. შეს ხუ რე-
ბის ჩა ტა რე ბა ყვა ვი ლო ბის პე რიოდ ში არ შეიძ ლე ბა.

დაუშ ვე ბე ლია პრე პა რა ტის, მი სი ნარ ჩე ნე ბი სა და 
ცა რიე ლი ტა რის მოხ ვედ რა წყალ სა ტე ვებ ში.

უპირატესობები:

 » განსაკუთრებით ხანგრძლივი დაცვა. ბევრი 

 » კულტურისათვის საკმარისია ერთი და მუ-
შავება

 » ეფექტურობა ჰაერის ტემპერატურაზე არ 
არის დამოკიდებული. მისი გამოყენება 
ცხელი ზაფხულის პირობებშიც შეიძლება

 » გამოხატული ფესვსისტემური მოქმედების 
წყალობით შეუდარებელი პრეპარატია 
წვეთოვანი მორწყვის საშუალებებით 
შეტანისათვის

konfidor
maqsi

ჩვენი გამოცდილება - თქვენი წარმატებისთვის
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გამოყენება

კულტურა მავნე ობიექტი
გამოყენების

პერიოდი

ხარჯვის 
ნორმა 

ლ/ჰა

გამოყენების
მაქსიმალური

ჯერადობა

ლოდინის 
პერიოდი

(დღე)

ხორბალი, ქერი, 
შვრია, ბრინჯი

ბუგრები 0,03-0,05 1-2 20

ვაზი

ყურძნისა და კვირტის ჭია, 
ჭიჭინობლები, იმერული ბალიშა 
ცრუფარიანა, ფოთლის ფილოქსერა 
და (ფილოქსერას გამძლე 
სადედეები)

ვე
გ
ეტ

აც
იი

ს 
პე

რ
იო

დ
ში

0,06-0,08 2 25

ვაშლი, მსხალი, 
ქლიავი

ვაშლისა და ქლიავის ნაყოფჭამია 0,07 4 20

ვაშლისა და ქლიავის ბუგრები 0,07 1-2 20

კალიფორნიის ფარიანა, მენაღმე 
ჩრჩილი

0,1 1 20

ატამი, გარგარი
აღმოსავლური ნაყოფჭამია, 
ატმის ბუგრი

0,06-0,08 3 20

ციტრუსები
ციტრუსოვანთა, ფრთათეთრა
ნარინჯისფერი (ჩაის) ბუგრი

0,2 2-4
25

პომიდორი
ბამბის ხვატარი, ბაღჩის ბუგრი, 
კოლოფის ჭია,
კოლორადოს ხოჭო

0,04-0,05 1 20

კიტრი ბაღჩის ბუგრი 0,04-0,05 1 20

საზამთრო, ნესვი ბაღჩის ბუგრი 0,04-0,05 2 20

ვარდი ბუგრები 0,04-0,05 2 25

ბოსტნეული 
კულტურები 
(დახურული 
გრუნტი)

ბუგრები, თრიფსები, ორანჟერიის 
ფრთათეთრა

0,07 1 3

კარტოფილი
კოლორადოს ხოჭო, თრიფსები, 
ვირუსმტარებელი ვექტორები

0,045-0,050 1-2 25

ბალი, ალუბალი ბუგრები 0,15 2 20

კომბოსტო ბუგრები 0,1 2 20

ბადრიჯანი ბუგრები 0,15 1 20

წიწაკა ბუგრები 0,03 1 20

სალათა ბუგრები 0,1 1-2 20

ხახვი ბუგრები, თრიფსები 0,05-0,07 1 20

დეკორატიული 
მცენარეები

ბუგრები 0,05-0,1 1-2 25



28

სისტემურ - კონტაქტური მოქმედების 
კომბინირებული ინსექტიციდი, 
რომელიც შეიცავს ორ მოქმედ 
ნივთიერებას, მოქმედების 
განსხვავებული მექანიზმებით

პრე პა რატს გააჩ ნია უახ ლე სი და უნი კა ლუ რი 
ფორ მა – ზე თო ვა ნი დის პერ სია, რო მე ლიც ხა სიათ-
დე ბა იდეა ლუ რი გა და ნა წი ლე ბის უნა რით ფოთ ლე-
ბის ზე და პირ ზე, ახა სია თებს მდგრა დო ბა წვი მით 
ჩა მო რეც ხვი სად მი და ძლიე რი შეღ წე ვა დო ბის უნა რი 
მცე ნა რე ში. ორი გან სხვა ვე ბუ ლი მოქ მე დე ბის მე ქა-
ნიზ მის მქო ნე მოქ მე დი ნივ თიე რე ბა და პრე პა რა-
ტუ ლი ფორ მა (ზე თო ვა ნი დის პერ სია) პრე პა რატს 
სა შუა ლე ბას აძ ლევს გაა კონ ტრო ლოს მავ ნე ბე ლი 
მწე რე ბის ფარ თო სპექ ტრი, უზ რუნ ველ ყოფს ნოკ-
დაუნ -ე ფექტს, ხან გრძლი ვად მოქ მე დებს და გა მო-
რიც ხავს რე ზის ტენ ტო ბას.

ფორ მუ ლა ციის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი:
უახ ლე სი სიტ ყვა პრე პა რა ტის ტექ ნო ლო გიუ რი 

ფორ მე ბის გან ვი თა რე ბა ში – O-TEQ-ს ტი პის ზე თო-
ვა ნი დის პერ სია. მოქ მე დი ნივ თიე რე ბა თა ნა ბარ ზო-
მიე რად გა და ნა წი ლე ბუ ლია მცე ნა რეულ ზეთ ში და 
ქმნის მას ში გან საზ ღვრულ სივ რცულ სტრუქ ტუ რას. 
ხან გრძლი ვად შე ნახ ვის პი რო ბებ ში შეი ნიშ ნე ბა ე.წ. 
სი ნე რე ზი სის მოვ ლე ნა. პრე პა რა ტი ვი ზუა ლუ რად 
გან შრე ვე ბუ ლია, რაც გა მოწ ვეუ ლია ზე მოთ აღ ნიშ-
ნუ ლი სტრუქ ტუ რით და მი ზი დუ ლო ბის ძა ლე ბის ზე-
მოქ მე დე ბით. პრე პა რა ტის კვლავ ერ თგვა რო ვა ნი 
ვი ზუა ლუ რი ფორ მის მი ღე ბის მიზ ნით საკ მა რი სია 

მი სი მცი რე დი შენ ჯღრე ვა სა მუ შაო ხსნა რის დამ ზა-
დე ბის წინ. შეს ხუ რე ბის დროს ზე თის წვე თე ბი რომ-
ლე ბიც შეი ცავს მოქ მედ ნივ თიე რე ბას, თა ნაბ რად 
იხ სნე ბიან წყალ ში, ფო თოლ ზე მოხ ვედ რის შემ დეგ 
კი წყა ლი ორ თქლდე ბა და მცე ნა რე ზე რჩე ბა მოქ-
მე დი ნივ თიე რე ბის შემ ცვე ლი ზე თო ვა ნი სა ფა რი. 
სწო რედ ეს უზ რუნ ველ ყოფს პრე პა რა ტის ძლიე რი 
გა და ნა წი ლე ბის უნარს მცე ნა რის ფოთ ლის ზე და-
პირ ზე, მდგრა დო ბას წვი მით ჩა მო რეც ხვი სად მი და 
პრე პა რა ტის მცე ნა რის ქსო ვილ ში შეღ წე ვას.

proteusi

თქვენი მოსავლის სწრაფი და საიმედო დაცვა

თიაკლოპრიდი 100 გ/ლ, დელტამეტრინი 10 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ზეთოვანი დისპერსია
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უპი რა ტე სო ბე ბი:

 » ახა ლი ნა ბი ჯი ქლორ ნი კო ტი ნი ლებ ში, მა თი 
სხვა ნივ თიე რე ბებ თან კომ ბი ნა ცია ში 
გა მო ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით

 » ჭარ ხლის დაც ვის საუ კე თე სო ეფექ ტი ფოთ-
ლის მღრღნე ლი მავ ნებ ლე ბის და რწყი ლე ბის 
წი ნააღ მდეგ გრძელ ვა დიან ეფექ ტთან ერ თად

 » მა ღა ლი ეფექ ტი პო მიდ ვრის 
ხვა ტა რის წი ნააღ მდეგ

 » პუ რის ბზუა ლას პრობ ლე მის გა დაჭ რის უნა რი, 
მი სი სა შე მოდ გო მო პე რიოდ ში გა მო ყე ნე ბი სას

გამოყენება

კულტურა მავნე ობიექტი
ხარჯვის 
ნორმა 

ლ/ჰა

გამოყენების
მაქსიმალური

ჯერადობა

ლოდინის 
პერიოდი

(დღე)

საშემოდგომო 
და საგაზაფ-
ხულო ხორ-
ბალი

თრიფსები, ბუგრები, მავნე კუსებურა, 
პურის ბზუალა (შემოდგომის პერიოდში)

0,5 - 0,75 2 20

შაქრის 
ჭარხალი

ჭარხლის გრძელცხვირები, 
ჭარხლის რწყილი, ბუგრები

0,75 2 30

პომიდორი
ხვატრები, მწუწნი მავნებლების 
კომპლექსი

0,75 2 20

კარტოფილი
კოლორადოს ხოჭო, ფოთლის 
მღრღნელი ხვატრები, ბუგრები

0,75 1 20

სიმინდი
ღეროსა და მდელოს ფარვანა, ბამბის 
ხვატარი

0,75 2 20

კურკოვანი და 
თესლოვანი 
ხეხილი

ნაყოფჭამია, ვაშლის კოკრიჭამია 
ცხვირ გრძელა, ნამდვილი ხერხიები, 
ბუგრები, ჭიჭინობლები, მსხლის ფსილა, 
ატმის მწვანე ბუგრი, ალუბლის ბუზი

0,8 - 1 2 20

ბარდა
ბარდას მემარცვლია, ბუგრები, 
ბარდას ნაყოფიჭამია

0,5 - 0,75 1 20
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profi

თანამედროვე, კონტაქურ-ნაწლავური
მოქმედების ინსექტიციდი სხვადასხვა
სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში
მავნებლებზე გამოსაყენებლად

დე ცის® პრო ფი ცნო ბილ ინ სექ ტი ციდ დე ცის®-ს 
ახა ლი გა უმ ჯო ბე სე  ბუ ლი ფორ მუ ლა ცი ა ა, მოქ მე დი 
ნივ თი ე რე ბის მო მა ტე ბუ ლი კონ ცენ ტ რა ცი ი თა და 
გა მო ყე ნე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი პრე პა რა ტ უ ლი 
ფორ მით წყალ ში ხსნა დი გრა ნუ ლე ბით.

დე ცის® პრო ფი გა მოც დილ იქ ნა 50-ზე მეტ კულ-
ტუ რა ზე 140 ქვე ყა ნა ში, რის დრო საც არ გა მოვ-
ლი ნდა მცე ნა რე ზე არც ერ თი ფი ტო ტოქ სი კუ რო ბის 
შემ თხ ვე ვა.

დე ცის® პრო ფი ექ ს კ ლუ ზი უ რი, მა ღალ ხა რის ხი ა ნი 
პრე პა რა ტი ა, მაქ სი მა ლუ რი ბი ო ლო გი უ რი ეფექ ტუ-
რო ბით, გა რე მო სა და მომ ხ მა რე ბელ ზე მი ნი მა ლუ რი 
ზე მოქ მე დე ბის პი რო ბებ ში.

მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მი:

დე ცის® პრო ფი, მოქ მე დებს რა მავ ნებ ლის ნერ-
ვულ სის ტე მა ზე, კონ ტაქ ტურ - ნაწ ლა ვუ რი გზით 
ანად გუ რებს მას. გარ და ამი სა ზო გი ერ თი სა ხე-
ო ბის მავ ნე ბელ ზე პრე პა რატს აქვს და მა  ტე  ბი თი 
„და მაფ რ თხო ბე ლი“ და „უ კუგ დე ბი თი“ ეფექ ტი.
პრე პა რა ტი მოქ მე დებს ძა ლი ან სწრა ფად – რა მო-
დე ნი მე წა მი დან 5 წუ თამ დე პე რი ოდ ში.

გა მო ყე ნე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი:
გა მო ყე ნე ბის დრო – ვე გე ტა ცი ის პე რი ოდ ში ახა-

სი ა თებს მა ღა ლი თავ სე ბა დო ბა სხვა პრე პა რა ტებ-

თან. ტუ ტეს შემ ც ველ პრე პა რა ტებ თან შე რე ვა არ 
არის რე კო მენ დე ბუ ლი. გა აჩ ნია მიმ წე ბებ ლო ბის 
მა ღა ლი უნა რი.

სა მუ შა ოს ხსნა რის ხარ ჯ ვის ნორ მა:
ვა ზი, ვაშ ლი ............................... 800-1000 ლ/ჰა
მინ დ ვ რის კულ ტუ რე ბი.....................300-350 ლ/ჰა
ლო დი ნის პე რი ო დი (ბო ლო და მუ შა ვე ბი დან მო სავ-
ლის აღე ბამ დე პე რი ო დი) შე ად გენს..... 20-30 დღეს

უპი რა ტე სო ბე ბი:

 » ახა ლი პრე პა რა ტუ ლი ფორ მა მოქ მე დი ნივ თი-
ე რე ბის გაზ რ დი ლი კონ ცენ ტ რა ცი ით (გრა ნუ-
ლა ტი)

 » ორ გა ნუ ლი გამ ხ სენ ლის არ არ სე ბო ბა

 » მო სა ხერ ხე ბე ლი და უსაფ რ თხო გა მო  ყე  ნე  ბი-
სას (უ სი ა მოვ ნო სუ ნი სა და მტვე რის გა რე შე)

 » ფალ სი ფი ცი რე ბი სა გან დაც ვა

ხარისხი, რომელსაც შეგიძლია ენდო

დელტამეტრინი 250 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წყალში ხსნადი 
გრანულები
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გამოყენება

კულტურა მავნე ობიექტი
ხარჯვის 
ნორმა 

ლ/ჰა

დამუშავების 
მაქს.     

ჯერადობა

ინტერვალი 
დამუ შავებებს 

შორის

გამოყენების 
პერიოდი

ლოდინის 
პერიოდი

(დღე)

საშემოდგომო 
ხორბალი, 
ქერი, სოიო

მავ ნე კუ სე ბუ რა, თრიფ სე ბი, 
ჭია წურ ბე ლა, ბუგ   რე ბი, 
პუ რის ხო ჭო ე ბი, მარ ც ვ ლო ვან თა 
ბუ ზე ბი, რწყი ლე ბი

0,03-0,04 2

პრ
ო

გ
ნო

ზი
სა

 დ
ა 
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გ
ნა

ლ
იზ

აც
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 თ
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ახ
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დ
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ს 
პე

რ
იო

დ
ი

20

ჭარხალი
ცხვირ გ რ ძე ლე ბი, რწყი ლე ბი, 
ბუგ რე ბი

0,05–0,07 2 30

ვაშლი, 
მსხალი

ბუგ რე ბი, რწყი ლე ბი, ცხვირ გ ძე ლე-
ბი, ვაშ ლის კოკ რი ჭა მია ცხვირ გ-
რ ძე ლა, მსხლის პა ტა რა რინ ქი ტი, 
ვაშ ლის და მსხლის ნა ყო ფის ხერ-
ხი ა, ვაშ ლის და მსხლის ნა ყოფ ჭა-
მი ა, აღ მო სავ ლუ რი ნა  ყოფ ჭა მი ა, 
ამე რი კუ ლი თეთ რი პე პე ლა, კუ ნე-
ლის თეთ რუ ლა, ჩრჩი ლე ბი, ფოთ-
ლიხ ვე ვი ე ბი, ფსი ლე ბი, მზო მე ლე-
ბი, პარ კი ხე ვი ე ბი, მერ ქ ნი ჭა მი ე ბი, 
ცი ლა ჭა მი ე ბი

0,05-0,1 2 30

კომბოსტო
ხვა ტა რე ბი, ჩრჩი ლე ბი, 
თეთ რუ ლე ბი, ბუგ რე ბი

0,03 2 20

პომიდორი კო ლო რა დოს ხო ჭო, ხვა ტა რი 0,015–0,04 2 20

კარტოფილი
კო ლო რა დოს ხო ჭო, 
ვი რუს- მ ტა რე ბე ლი ვექ ტო რე ბი

0,015–0,03 2 20-30

სიმინდი
მდე ლოს ფარ ვა ნა, ბამ ბის 
და მდე ლოს ხვა ტა რი

0,025-0,07 2 20-30

მზესუმზირა ხვა ტა რი 0,05 2 20-30

საზამთრო, 
ნესვი

ხვა ტა რე ბი, ბა ღის ბუგ რი 0,025 2 20-30

ვაზი ყურ ძ ნის ჭია, ფოთლიხვევია 0,05 2 20-30

ციტრუსები
ციტ რუ სო ვან თა ფრთა თეთ რა, 
ბუგ რე ბი და სხვა

0,1-0,2 2 20-30

რაფსი

რაფსის ყვავილჭამია, 
ჯვაროსანთა რწყილები, 
კომბოსტის ბუგრი, თეთრულა, 
ხვატარი

0,04-0,07 2 20-30

სტაფილო
სტაფილოს ბუზი, სტაფილოს 
რწყილი

0,03 2 20-30

თამბაქო რწყილები 0,05 2 20-30

ალუბალი ალუბლის ბუზი 0,06 2 20-30

ქლიავი ნაყოფჭამია (ნაირსახეობები) 0,2 2 20-30

ბარდა ბარდის მემარცვლია 0,04-0,07 2 30

იონჯა
ბუგრები, რწყილები, 
ცხვირგძელები, მემარცვლია

0,2 2 20-30
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fluqsi

კონტაქტური ინსექტიციდი
სასოფლო სამეურნეო კულტურების 
მავნებელთა კომპლექსისგან დასაცავად

დე ცის® ფლუქ სი – ესაა ცნო ბი ლი პრე პა რატ დე ცი-
სის ოჯა ხის უახ ლე სი პრე პა რა ტუ ლი ფორ მა.

ფორ მუ ლა ციის თა ვი სე ბუ რე ბა:
და პა ტენ ტე ბუ ლი კონ ცეფ ცია „სწრა ფი წვე თი“, 
რო მე ლიც ინო ვა ციუ რი მიმ წე ბებ ლით აუმ ჯო ბე სებს 
ფოთ ლო ვა ნი ზე და პი რი სა და მავ ნებ ლის სხეულ ში 
შეღ წე ვას, უზ რუნ ველ ყოფს 
აქამ დე არ ნა ხულ ეფექტს პი რეტ როი დუ ლი ჯგუ ფის 
სხვა პრე პა რა ტებ თან შე და რე ბით.

უპი რა ტე სო ბე ბი:

 » ახა ლი ნა ბი ჯი პი რეტ როი დე ბის პრე პა რა ტუ-
ლი ფორ მის გან ვი თა რე ბა ში

 » მოქ მე დი ნივ თიე რე ბის შემ ცი რე ბუ ლი და ნა-
კარ გი ფოთ ლო ვან ზე და პირ ზე შეს ხუ რე ბის 
და ჩა მო რეც ხვის შემ თხვე ვა ში

 » დაჩ ქა რე ბუ ლი შეღ წე ვა მავ ნე ბელ ში

 » აქ ტიუ რო ბის გაზ რდა მწუწნ მავ ნებ ლებ ზე

 » სტა ბი ლუ რი ეფექ ტუ რო ბა ავია შეს ხუ რე ბი სას

ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ

დელტამეტრინი 25 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსიის კონცენტრატი
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გამოყენება

კულტურა მავნე ობიექტი
პრეპარატის 

ხარჯვის ნორმა
(ლ/ჰა)

სამუშაო ხსნარის 
ხარჯვის ნორმა, 

(ლ/ჰა)

ლოდინის პერიოდი  
(დღე) წამლობის 

ჯერადობა

ხორბალი

მავნე კუსებურა, ჭია წურბელა, 
ბუგრები, თრიფსები, პურის ხოჭოები

0,25

200 - 400

20 (2)

მარცვლეულის ბუზები 0,2

20 (1)

მარცვლეულის ხვატარი 0,3

სიმინდი
ბამბის ხვატარი 0,5 - 0,7

200 - 400 20 (2)

ფარვანა 0,5

ქერი
ჭია წურბელა 0,25

200 - 400 20 (1)

მარცვლოვანთა რწყილები, ბუზები 0,2

მზესუმზირა მდელოს ფარვანა 0,1 - 0,15 200 - 400

კარტოფილი, 
ჭარხალი

კოლორადოს ხოჭო 0,1 - 0,15

200 - 400 20 (2)კარტოფილის ჩრჩილი 0,2

მდელოს ფარვანა 0,25 - 0,5 

ბარდა ბარდას რწყილი 0,2 200 - 400 30 (2)

მწვანე ბარდა ბარდას მემარცვლია 0,2 200 - 400 20 (1)

პომიდორი
მღრღნელები 0,25 - 0,5

200 - 400 30 (1)
კოლორადოს ხოჭო 0,15

კომბოსტო
ხვატარი, ჩრჩილები, კომბოსტოს 
თეთრულა, ბუგრები, რწყილები

0,3 200 - 400 20 (2)

საძოვარი კალიები 0,4 - 0,5 200 - 400 20 (1)

ვაშლი ნაყოფჭამიები 0,5 - 1,0 1000 - 1500

30 (1)მსხალი მსხლის ფსილა 0,6 1000 - 1500

ვაზი ყურძნის ჭია, ფოთლიხვევია 0,4 - 0,6 600 - 1200

სტაფილო
სტაფილოს ბუზი, სტაფილოს 
ფოთლის რწყილი

0,3 200 - 400 20 (1)

თამბაქო რწყილები 0,5 400 - 600 15 (1)

ატამი აღმოსავლური ნაყოფჭამია 0,5  800 - 1200 20 (2)

ნესვი, 
საზამთრო

მღრღნელი ხვატრები 0,25 - 0,5 200 - 400
შესხურება გაზაფხულის 

პერიოდში
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მო სავ ლის აღე ბა და შე ნახ ვა
გავ რცე ლე ბუ ლი წე სია მო სავ ლის კომ ბაი ნით აღე-
ბა. ამ დროს ხორ ბლის ყა ნა კარ გად უნ და იყოს 
შე მო სუ ლი და მარ ცვა ლი სრუ ლად მომ წი ფე ბუ ლი, 
რა თა ის კარ გად ილე წე ბო დეს. მო სავ ლის აღე ბის 
მო მენ ტი სათ ვის მარ ცვლის ტე ნია ნო ბა 16-17%-ზე 
მე ტი არ უნ და იყოს. მცე ნა რის მოჭ რის სი მაღ ლე 

და მო კი დე ბუ ლია ყა ნის მდგო მა რეო ბა ზე. მშრალ 
ად გი ლებ ში ყა ნა 15-20 სმ სი მაღ ლე ზე, ხო ლო ტე-
ნიან ად გი ლებ ში უფ რო მაღ ლა უნ და მოიჭ რას. 
გა ლე წი ლი მარ ცვა ლი კა ლო ზე გა დაი ზი დე ბა, სა-
დაც მოხ დე ბა მარ ცვლის გა ნია ვე ბა- გა სუფ თა ვე ბა.



BS Geo

+995 322 500 900

• ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 153

• ქ. გურჯაანი, თავისუფლების ქ. 66

• გურჯაანის რ-ნი, სოფ. ახაშენი, ველისციხის 
ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია

• ლაგოდეხის რ-ნი, სოფ. ცოდნისკარი, 
კაბალის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია

• ლაგოდეხის რ-ნი, სოფ. ჭაბუკიანი, აფენის 
ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია

• ქ. ყვარელი, მეურნეობის დასახლება

+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



0190 თბილისი, კახეთის გზატკეცილი. #155

ოფისი:  2 47 30 03 / 05 

აგროკონსულტაცია:  2 500 900

info@noblex.ge
www.agrosphere.ge

fb.com/Agrosphere.ge


