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GAP-ის ზოგადი პრინციპები

სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკების (GAP) ისტორია 
საქართველოში

კვებისა და ჯანდაცვის სპეციალისტებმა 
თვალნათლივ გვიჩვენეს, რომ დიეტა 
ცხიმის დაბალი და ბოჭკოს მაღალი 
შემცველობით, როდესაც ხილს დღეში 
სულ მცირე ხუთჯერ ვიღებთ, კიბოს ბევრი 
სახეობისაგან გვიცავს და მნიშვნელოვნად 
ამცირებს გულის დაავადებათა რისკს. 
ხილის ადგილობრივი წარმოება, ასევე, 
მსოფლიო წარმოება და დისტრიბუცია, 
რასაც ემატება შეფუთვის ინოვაციური 
მეთოდებისა და მარკეტინგის და ვაჭრობის 
გაუმჯობესებული სტრატეგიების გამოყენება, 
მომხმარებელს მრავალი სახეობის ხილით 
უზრუნველყოფს. მომხმარებლები და, 
შესაბამისად, სურსათის მწარმოებლები 
და განვითარებაზე ორიენტირებული 
საზოგადოება ყოველდღიურად მეტ და მეტ 
ყურადღებას აქცევს სურსათის (რომლის 
დიდ ნაწილსაც ამჟამად დამამუშავებელი 
საწარმოები და სუპერმარკეტების ქსელები 
გვაწვდიან) უვნებლობას. აგრეთვე, სულ 
უფრო მეტი ყურადღება ექცევა იმას, 
რამდენად შეესაბამება წარმოების პრაქტიკა 
გარემოსდაცვით და სოციალურ ფასეულობებს. 
შესაძლოა, ამ ტენდენციების მასშტაბები და 
ზეგავლენის სიძლიერე სადავო იყოს, მაგრამ 
მათ უკანასკნელი ოცი წლის განმავლობაში 
სოფლის მეურნეობის და სურსათის სფეროში 
უამრავი სოციალური, გარემოსდაცვითი 
და ხარისხის სტანდარტის, კოდექსის, 
პრაქტიკის თუ სერტიფიცირების პროგრამის 
შემუშავებას და განვითარებას შეუწყვეს ხელი. 
მთავრობებს, განსაკუთრებით განვითარებულ 
ქვეყნებში, შემოაქვთ სურსათის უვნებლობის 
და ხარისხის რეგულაციები, ორგანული 
სოფლის მეურნეობის ნებაყოფლობითი 
სტანდარტები და მდგრადობის 
მონიტორინგის სქემები. ამ კონტექსტში 

სურსათის ინდუსტრია და მწარმოებელთა 
ორგანიზაციები, ისევე როგორც მთავრობები, 
არასამთავრობო და სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციები, მხარს 
უჭერენ GAP კოდექსების, სტანდარტების და 
რეგულაციების ფართო სპექტრის შემუშავებას, 
რაც მიზნად ისახავს სოფლის მეურნეობის 
კოდიფიცირებას ფერმების დონეზე.

„საქართველოს სანიმუშო სასოფლო-
სამეურნეო პრაქტიკის კოდექსი“ 2007 წელს 
გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის ფინანსური 
მხარდაჭერით. 2015 წელს „სურსათისა 
და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ“ 
(FAO) მხარი დაუჭირა სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს გარემოსადმი მეგობრული 
სოფლის მეურნეობის დანერგვის პროცესში 
და დაეხმარა მას GAP-ის სახელმძღვანელო 
პრინციპების გადახალისებაში. დახმარება 
გულისხმობდა GAP-ის შემუშავებას 
კონკრეტული პროდუქტების (ვაშლი, ატამი, 
ვაშლატამა (ნექტარინი), მანდარინი, 
ხურმა) წარმოებისთვის. რატომ არის ეს 
მნიშვნელოვანი? იმიტომ, რომ საქართველო 
სხვადასხვა დონის წარმატებით 
ახორციელებს ამ პროდუქტების ექსპორტს 
და ამ დროს ისინი ბაზრის საშუალო და 
დაბალფასიან სეგმენტებში ხვდება. ეს 
ნაწარმის და შეფუთვის არაადეკვატური 
ხარისხის და არაეფექტიანი ლოჯისტიკის 
შედეგია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია 
კერძო ბიზნესების დახმარება ბაზრების 
დივერსიფიცირებისა და საექსპორტო 
გაყიდვების გაზრდის მიმართულებით. ეს 
პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების და 
საერთაშორისო ბაზრებთან კავშირების 
გაძლიერების გზით მიიღწევა. FAO-ს 
პროექტები, კონკრეტული პროდუქტებისთვის 
„სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკების“ (GAP) შემუშავების 
მხარდაჭერით, ყოველთვის ეხმარებოდა 
სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის 
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სამინისტროს წარმოების, მოსავლის აღების 
შემდგომი და სამარკეტინგო პრაქტიკების 
გაუმჯობესებაში.

წინამდებარე დოკუმენტი, რომელიც 
თხილის წარმოების GAP-ს წარმოადგენს, 
მიზნად ისახავს გარემოსადმი მეგობრული 
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკების 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას 
და მათი მნიშვნელოვნების შესახებ 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. 
სახელმძღვანელოში შესულია 
რეკომენდაციები და პრაქტიკული რჩევები, 
რომლებიც საინტერესო იქნება როგორც 
მცირე ფერმებისთვის, ასევე სასოფლო-
სამეურნეო საწარმოებისთვის და სასოფლო-
სამეურნეო და საკონსულტაციო მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის – ანუ ყველასთვის, ვინც 
სოფლის მეურნეობის და გარემოსდაცვით 
საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. 
სახელმძღვანელო ორი ნაწილისაგან შედგება: 
პირველი ნაწილი GAP-ის ზოგად პრინციპებს 
ეთმობა, ხოლო მეორეში წარმოების 
ტექნოლოგიაა აღწერილი.

GAP-ის განმარტება 

„სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკების“ (GAP) განმარტება უკანასკნელი 
წლების განმავლობაში მუდმივად 
ვითარდებოდა სწრაფად ცვლადი და 
სულ უფრო გლობალიზებული სურსათის 
ეკონომიკის კონტექსტში, ითვალისწინებდა 
რა დაინტერესებული მხარეების 
ფართო სპექტრის მოსაზრებებსა და 
ვალდებულებებს სურსათის წარმოებასთან 
და უზრუნველყოფასთან, ხარისხსა და 
უვნებლობასთან და სოფლის მეურნეობის 
გარემოსდაცვით მდგრადობასთან 
დაკავშირებით. „დაინტერესებულ მხარეებში“ 
მოიაზრება მთავრობები, სურსათის 
გადამამუშავებელი წარმოებები და საცალო 
მოვაჭრეები, ფერმერები და მომხმარებლები, 
რომლებიც საშუალო და გრძელვადიან 
პერსპექტივაში სურსათის უზრუნველყოფის, 
ხარისხის, წარმოების ეფექტიანობის, 
ცხოვრების დონის გაუმჯობესების და 
მდგრადობის უზრუნველყოფის კონკრეტული 
მიზნებისკენ მიისწრაფვიან. GAP ამ მიზნების 

მიღწევისთვის საჭირო საშუალებებს 
გვთავაზობს.

ფართო გაგებით, GAP იყენებს 
ხელმისაწვდომ ცოდნას, რათა უზრუნველყოს 
გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური და 
სოციალური მდგრადობის შენარჩუნება 
ფერმაზე წარმოების და მოსავლის აღების 
შემდგომი დამუშავების პროცესში, რაც 
საბოლოოდ უვნებელი და ჯანმრთელი 
სურსათის და არასასურსათო სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის მიღების საშუალებას 
გვაძლევს. ბევრი ფერმერი განვითარებულ 
და განვითარებად ქვეყნებში უკვე მისდევს 
GAP-ის პრინციპებს, იყენებს რა მდგრადი 
სოფლის მეურნეობის პრინციპებს, 
როგორიცაა მავნებელთა ინტეგრირებული 
მართვა, საკვების ინტეგრირებული მართვა 
და დამზოგავი სოფლის მეურნეობა. 
ეს მეთოდები სხვადასხვა ფერმერულ 
სისტემაში და სხვადასხვა მასშტაბის 
წარმოებაში გამოიყენება, რაც ხელს უწყობს 
სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფას. 
ასეთ პრაქტიკას ბევრი მთავრობა უჭერს 
მხარს სხვადასხვა დამხმარე პოლიტიკის 
და პროგრამის მეშვეობით. ამჟამად 
GAP ოფიციალურადაა აღიარებული 
საერთაშორისო მარეგულირებელი ჩარჩოების 
მიერ, რაც პესტიციდების გამოყენებასთან 
დაკავშირებული რისკების შემცირებას 
ისახავს მიზნად და იმავდროულად 
საზოგადოებრივი და შრომის ჯანდაცვის, 
გარემოსდაცვით და უსაფრთხოების 
მოსაზრებებსაც ითვალისწინებს.

GAP-ს სულ უფრო მეტად იყენებს კერძო 
სექტორიც: კვების პროდუქტების 
გადამამუშავებლები და საცალო 
გამყიდველები არაოფიციალურ ქცევის 
კოდექსებს და ინდიკატორებს ქმნიან, 
პასუხობენ რა მომხმარებლების სულ უფრო 
ზრდად მოთხოვნას მდგრადობის წესების 
დაცვით წარმოებულ და ჯანმრთელ სურსათზე. 
ამ ტენდენციამ შეიძლება ფერმერებს GAP-
ის დანერგვის სტიმული გაუჩინოს (თუკი 
მათ ამისათვის საჭირო რესურსები აქვთ, 
რა თქმა უნდა), რადგან ეს ახალი ბაზრების 
ათვისების შესაძლებლობებს ქმნის. 
სურსათის უვნებლობისა და ხარისხისადმი 
ისეთი მიდგომის განვითარება, რომელიც 
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კვების ჯაჭვზე იქნება დაფუძნებული, ძლიერ 
გავლენას ახდენს სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოებისა და წარმოების შემდგომ 
პრაქტიკებზე და რესურსების მდგრადი 
გამოყენების პერსპექტივებს უხსნის გზას. GAP-
ის წესების შესაბამისად წარმოება მოითხოვს 
შესაბამისი აგრონომიული შეფასების 
განხორციელებას კულტურის გაშენების 
საწყის ეტაპზევე. ამისათვის აუცილებელია, 
გვქონდეს სათანადო ცოდნა, როგორ 
ვმართოთ ბაღი ისე, რომ რაციონალურად 
გამოვიყენოთ სასუქები, წყალი და ნებისმიერი 
მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს ჯანსაღი 
პროდუქტის მიღებას და იმავდროულად 
თავიდან აგვაცილებს გარემოზე მავნე 
ზემოქმედებას.

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, 
რომ „სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკა“ (GAP) არის თვითრეგულირების 
წესების კრებული, რომელიც მცენარეთა 
კულტივაციის და სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის გადამუშავების პროცესში 
გამოიყენება და მიზნად ხარისხიანი 
პროდუქციის მიღებას ისახავს (სურ. 1). 
ყოველივე ეს ჩვენს პლანეტაზე სიცოცხლის 
მარეგულირებელი ბუნებრივი ბიოლოგიური 
ციკლის გათვალისწინებით ხდება, რათა ის 
დაუზიანებლად გადავცეთ შემდგომ თაობებს. 
ამის მისაღწევად საჭიროა ვიცოდეთ, 
რომელი მიწების კულტივირებაა საჭირო 
და რა მეთოდებით; ვიცოდეთ მექანიზმები, 
რომლებიც არეგულირებენ ურთიერთობას 
მცენარესა და ნიადაგს შორის; ვიცოდეთ, 
როგორ ავიცილოთ თავიდან სურსათის 
დაბინძურება და როგორ მივაწოდოთ 
მომხმარებელს სუფრაზე ჯანსაღი ხილი.

GAP სასოფლო-სამეურნეო 
კულტურისათვის ადგილის სწორად 
შერჩევით იწყება

ადგილის არასწორად შერჩევამ შეიძლება 
სხვადასხვანაირად იმოქმედოს სასოფლო-
სამეურნეო კულტურაზე.  მაგალითად, 
თბილ ადგილს მეტი მზე ადგება და ხილი 
უკეთეს შეფერილობას იღებს; თუკი ადგილი 
ხეობაშია, სადაც ხშირად იცის ნისლი, 
ხელსაყრელი პირობები ექმნება სოკოვანი 
დაავადებების გავრცელებას; ცნობილია, რომ 
ქეცი ვაშლს გაცილებით იოლად უჩნდება 
ვაკეზე, ვიდრე ფერდობებზე. ცივ ზონებში 
ხილი დაგვიანებით მწიფდება. ამას გარდა 
გვიანი გაზაფხულის ყინვებით დაზიანებული 
ხილის ჯანმრთელ მდგომარეობაში შენახვა 
გაცილებით უფრო რთულია. უმჯობესია, მიწას 
4-8 პროცენტი-იანი დახრილობა ჰქონდეს, 
რადგან ამ შემთხვევაში გაზაფხულის 
ყინვებისას ცივი ჰაერი ხეხილზე ნაკლებად 
ზემოქმედებს.
ძლიერად დამრეცი ფერდობების შემთხვევაში 
(მაქსიმუმ 25 პროცენტი), უპირატესობა 
ორმოებში (60 სმ დიამეტრი, 80 სმ სიღრმე) 
დარგვას უნდა მივანიჭოთ, რადგან მთლიანი 
ზედაპირის მოხვნის შემთხვევაში არსებობს 
მანქანების მიერ ნიადაგის ამოტრიალების 
რისკი (სურ. 2). აგრეთვე, უნდა ვერიდოთ 
ადგილებს ინტენსიური საგზაო მოძრაობის 
მახლობლად, რადგან ავტომობილების 
გამონაბოლქვის ნაწილაკები შეიძლება 
100 მ-მდე მანძილზე გავრცელდეს. 
აუცილებელია, დავიცვათ უსაფრთხო მანძილი 
საწარმოო ობიექტებიდან, განსაკუთრებით, 
მეტალურგიული საწარმოებიდან, რომლებიც 

სურ. 1. ხარისხიანი ხილის წარმოება სულ თავიდან, ადგილის შერჩევით იწყება და ბოლო,  შეფუთვის ეტაპამდე, 
გრძელდება.
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6 თხილის მზარდი ინდუსტრიის ხელშეწყობა საქართველოში

ატმოსფეროში კადმიუმს და ვერცხლისწყალს 
აფრქვევენ. აგრეთვე, დაუშვებელია  ბაღის 
გაშენება ნაგავსაყრელების (თუნდაც 
რეაბილიტირებულის) ტერიტორიაზე. 
ზოგადად, საუკეთესოდ მიიჩნევა კარგი 
დრენაჟის მქონე, პარაზიტების და სოკოვანი 
დაავადებების პოტენციური წყაროებისაგან 
დაცული თიხნარი ნიადაგები. საჭიროა, 
გავარკვიოთ ნაკვეთის ისტორია (ნაკელის 
გამოყენება, კულტურების როტაცია...), 
ასევე, საიდან მოდის სარწყავი წყალი. 
დარწმუნდით, რომ ობიექტზე ჩამონადენი 
წყლებით ან რაიმე სხვა გზით ვერ შეაღწევს 
დაბინძურებული წყალი ან საქონლის 
ცხოველქმედების ნარჩენები და, საჭიროების 
შემთხვევაში, შეეცადეთ მინდორი არ 
ემიჯნებოდეს ცხოველების ფერმებს, 
საძოვრებს ან ზოგადად ცხოველების 
სადგომებს.

თუკი უკვე არსებული ბაღის, განსაკუთრებით, 
კურკოვანი ხეხილის, ჩანაცვლებას გეგმავთ, 
შეიძლება შეგექმნათ ეგრეთ წოდებულ 
„ხელახალი დარგვის სინდრომთან“ 
დაკავშირებული რამდენიმე სხვადასხვა 
სახის პრობლემა. თუკი ბაღში ხელახლა 
იმავე კულტურას დარგავთ, მცენარეები უფრო 
ნელა გაიზრდება, გვიან შევა მსხმოიარობის 
ფაზაში და შეიძლება საერთოდაც დაიღუპოს. 
„ხელახალი დარგვის სინდრომის“ მქონე 
ნიადაგზე ბაღის გაშენებისას აუცილებელია 
ხილის სხვა, წინა სახეობისაგან ბოტანიკურად 
დაშორებული სახეობა დავრგოთ. მაგალითად, 
იქ, სადაც ადრე ატამი მოგვყავდა, უმჯობესია 
ციტრუსი ან თხილი დავრგოთ და არა 

ისევ ატამი. თუ მაინც იძულებული ხართ, 
ახალ ბაღში იგივე ხილი მოიყვანოთ, რაც 
ადრე მოგყავდათ, უკეთესი იქნება, თუკი 
სპეციალურ სახეობაზე (მაგალითად Ades-
oto de Puebla ან MrS2/5) დამყნობილ 
ატამს გამოიყენებთ (სურ. 3ა). კიდევ ერთი 
მეთოდი ნიადაგის „სოლარიზაციაა“ (სურ. 
3ბ): ივნისიდან აგვისტომდე პერიოდში 
ნიადაგს 0,03-0,05 მმ სისქის გამჭვირვალე 
პლასტიკური ფირი გადააფარეთ და მზის 
გულზე დაახლოებით 40 დღით დატოვეთ. ეს 
შეამცირებს ნიადაგში მიკროორგანიზმების 
რაოდენობას, რადგან ტემპერატურა 37-40 
°C-ს მიაღწევს. „სოლარიზაცია“ ნიადაგიდან 
წყლის აორთქლებას, აზოტოვანი ნაერთების 
დაკარგვას, მასში მწერების განვითარებას და 
სარეველების ზრდას ამცირებს.

ახალი პლანტაციის გაშენებისას გირჩევთ, 
გამოიყენოთ საქონლის ნაკელი, რადგან 
ეს მცენარისათვის საკვები ნივთიერებების 
ფასეული წყაროა. თუმცა, არასწორად 
გამოყენებისას ორგანული მასალა თავად 
შეიძლება დაბინძურების წყარო გახდეს. 
ნაკელის სათანადო და შესაბამისი 
მეთოდით კომპოსტირება, მისი ნიადაგში 
შეტანა დარგვამდე და მცენარეებზე 
ზემოდან მოხვედრის თავიდან აცილება 
მნიშვნელოვნად ამცირებს მიკრობებით 
დაბინძურების რისკს. არ უნდა დაგვავიწყდეს, 
რომ ფეკალური მასები შეიძლება ხილზე 
მოხვდეს, რომ ნაკელში არსებული 
პათოგენები (მაგალითად: E. coli O157:H7, 
Salmonella, და Campylobacter) შეიძლება 
წყალთან ერთად შეეშხეფოს პროდუქტს, რაც 
უკიდურესად არასასურველია. პათოგენები 
ნაკელის ნაზავში და ნიადაგში შეიძლება 3 
თვემდე რჩებოდეს, შესაბამისად, ნიადაგში 
შეტანამდე ის სათანადოდ უნდა იყოს 
კომპოსტირებული და გამოყენებამდე სულ 
მცირე ექვსი თვის განმავლობაში უნდა 
გადაიწვას. ნაკელის შეტანა რეკომენდებულია 
შემოდგომაზე ან სეზონის ბოლოს, 
სასურველია თბილ ნიადაგში. კარგად 
მართული აერობული კომპოსტირების 
შედეგად წარმოქმნილი მაღალი ტემპერატურა 
მავნე პათოგენების უმეტესობას კლავს. 
შესაბამისად, მაღალი ხარისხის სტაბილური 
კომპოსტის მისაღებად ოპტიმალური 
ტემპერატურის უზრუნველყოფაა აუცილებელი, 

სურ. 2. ბაღის მართვის უსაფრთხოებისათვის, ძალზე 
დაქანებულ ადგილზე, მოხვნის ნაცვლად უმჯობესია 
60x60x80 ზომის ორმოში დარგვა.
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რაც ნაკელის დროულად გადაბრუნებით 
მიიღწევა. ნაკელის შეტანიდან ნაყოფის 
დაკრეფამდე სულ მცირე 120 დღე უნდა 
გავიდეს!

GAP ითვალისწინებს წყლის 
რაციონალურ გამოყენებას

ირიგაციის პარამეტრებიდან პირველ რიგში 
წყლის ხარისხი უნდა შემოწმდეს: წყალში 
არ უნდა იყოს ჯანმრთელობისთვის საშიში 
ნივთიერებები, როგორიცაა შეტივტივებული 
ორგანული მასალა და მიკრობიოლოგიური 
(ნაწლავის ჩხირები, სალმონელა და ა.შ.) ან 
ქიმიური (მძიმე ლითონები, პესტიციდები, 
გამხსნელები და ა.შ.) დამაბინძურებლები, და 
მისი მარილიანობა მაღალი არ უნდა იყოს.

არაგონივრულმა სასოფლო-სამეურნეო 
პრაქტიკებმა შეიძლება სარწყავი 
წყლის დაბინძურება გამოიწვიოს 
და დამაბინძურებელი პათოგენების 
გავრცელებას შეუწყოს ხელი. როდესაც 
თხევად ნაკელს იყენებთ ან ნაკელი, 
კომპოსტი თუ სხვა ორგანული სასუქები 
შეგაქვთ, გაითვალისწინეთ, რომ ისინი 
პოტენციურ დამაბინძურებლებს (აზოტი, 
ბაქტერიები) შეიცავენ და მათი სათანადოდ 
მართვაა აუცილებელი. მათი შეტანა და 
დამარხვა მშრალ პერიოდებში უნდა მოხდეს, 
თან, სასურველია, შეძლებისდაგვარად 
მოერიდოთ ცივ და წვიმიან ამინდს. 
სასუქი ისე უნდა გადანაწილდეს, რომ 
ის მდინარეების ან წყალსაცავების 

პირას არ დაგროვდეს. აუცილებელია 
გავითვალისწინოთ წყაროების, მოსახლეობის 
მიერ გამოყენებული ჭების და ა.შ. სიახლოვე 
– განსაკუთრებით, ციცაბო დახრილობის 
მქონე და ზედაპირული წყლებით მდიდარ 
ადგილებში. არ გამოიყენოთ მეთოდები, 
რომლებმაც შეიძლება მცენარეები 
დააბინძუროს: ანუ, სადაც კი შესაძლებელია, 
გამოიყენეთ წვეთოვანი რწყვა, არ 
შეიტანოთ სასუქი მოსხურების მეთოდით, არ 
გამოიყენოთ დაბინძურებული ზედაპირული 
წყლები, ჩაატარეთ წყლის ანალიზი ჭებსა 
და წყალსაცავებში, არ მორწყათ მოსავლის 
აღებამდე ცოტა ხნით ადრე, გამოიყენეთ 
სათანადოდ გადამწვარი და სახიფათო 
პათოგენების არმქონე ორგანული სასუქები. 
თუკი წყალი, რომელსაც სარწყავად ან 
დამცავი ქიმიკატების მოსასხურებლად 
იყენებთ, სახიფათო მიკროორგანიზმებით 
არის დაბინძურებული, ეს მიკროორგანიზმები 
მცენარეებსაც დააბინძურებს. ჭის 
წყლის გამოყენება სარწყავად ყველაზე 
უსაფრთხოა, თუმცა მისი გამოყენება, 
ნაკვეთის მდებარეობის და ზომების 
გამო, ყოველთვის შესაძლებელი არ არის. 
ხილის ბაღების მოსარწყავად ყველაზე 
ხშირად ზედაპირული წყლები გამოიყენება. 
იდეალურ შემთხვევაში, თქვენგან დინების 
აღმა მცხოვრები მეზობლები საქონელს 
ნაკადებთან ახლოს არ უშვებენ და არც 
მათი ცხოველების სადგომების ჩამონადენი 
ერევა მდინარეებს. სარწყავი წყლის 
ხარისხის შესახებ ცოდნა დაგეხმარებათ 
ირიგაციის სათანადო მეთოდის შერჩევაში და 

სურ. 3ა. მარცხნივ: გრაფიკი გვიჩვენებს გამხმარი მცენარეების პროცენტს სხვადასხვა საძირეზე დამყნობილი ატმის 
A. Mellea-თი ინფიცირებულ ნიადაგში ხელმეორედ დარგვიდან 7 წლის შემდეგ (Foschi&Fontana, 2010). სურ. 3ბ, მარჯვნივ: 
ნიადაგის სოლარიზაცია.
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ცხრილი 2: რეკომენდებული SAR (ნატრიუმის 
აბსორბციის კოეფიციენტი)  ნიადაგის ტიპების 

მიხედვით

ტექსტურა ( 
პროცენტი თიხის 
პროცენტული 
შემადგენლობა) 

ტექსტურა
( პროცენტი 

Argilla) 

ტექსტურა
( პროცენტი 

Argilla) 

წვრილმარცლოვანი 
(>30 პროცენტი) 10 2.5 – 3.5

საშუალო 
(20-30 პროცენტი) 10 3.5 – 5.0

საშუალოდ მსხვილი
(10-20 პროცენტი) 15 5.0 – 7.5

მსხვილი (<10 
პროცენტი) 20 7.5 – 10.0

ცხრილი 1: წყლის მარილიანობის (ECe in mS cm-1) 
ზეგავლენა მოსავალზე

ციტრუსები

მარილიანობა 1 1.6 2.2 3.2 5.3
მოსავლის 

შემცირების  
პროცენტი

0 10 25 50 100

კურკოვანი ხილი
მოსავლის 

შემცირების  
პროცენტი

1 1.4 1.9 2.7 4.7

0 10 25 50 100

თესლოვანი ხილი
მოსავლის 

შემცირების  
პროცენტი

1 1.6 2.2 3.2 5.3

0 10 25 50 100

სურ. 4. მოღვარვით მორწყვა.                        სურ. 5: დაწვიმებით მორწყვა.                  სურ. 6: წვეთოვანი ირიგაცია.

შეამცირებს ნედლი პროდუქტის პათოგენებით 
დაბინძურების რისკს. თუ ჭა დაბინძურებულია, 
შესაძლებელია მისი ქიმიური წესით გაწმენდა, 
რაც მასში ნაწლავის ჩხირების რაოდენობას 
შეამცირებს.

აგრონომიული თვალსაზრისით, ძალიან 
მნიშვნელოვანია, ვაკონტროლოთ წყლის 

მარილიანობა, რადგან ეს საგრძნობლად 
მოქმედებს მოსავლიანობაზე. პირველ 
ცხრილში მოცემულია ციტრუსების, 
კურკოვანი და თესლოვანი ხილის 
მოსავლიანობის დამოკიდებულება წყლის 
მარილიანობაზე. მარილიანობა არ უნდა 
აჭარბებდეს საერთაშორისო სტანდარტებით 
რეკომენდებულ დონეებს (ცხრილი 2).

მორწყვის მეთოდი უზარმაზარ ზეგავლენას 
ახდენს წყლის დაზოგვაზე და ნიადაგიდან 
გამოთავისუფლებული საკვები 
ნივთიერებების რაოდენობაზე. მათი 
ეფექტიანობა იცვლება მეთოდების მიხედვით: 
მოღვარვით მორწყვა (ეფექტიანობა 
50-60 პროცენტი) (სურ. 4), დაწვიმების 
სისტემებით მორწყვა (70-80 პროცენტი) (სურ. 
5) და წვეთოვანი ირიგაცია (95 პროცენტი) 
(სურ. 6). იმის გარდა, რომ წვეთოვანი 
ირიგაცია წყალს თანაბრად ანაწილებს 
და მაღალი ეფექტიანობით გამოირჩევა, 
მას კიდევ რამდენიმე უპირატესობა აქვს: 
ზოგავს წყალს და ელექტროენერგიას, 
ნაკლებად გამორეცხავს ნიადაგს საკვები 

ნივთიერებებისგან და პესტიციდების და 
სასუქების მცენარისათვის წყლით მიწოდების 
საშუალებას იძლევა. კიდევ ერთი ძალიან 
ეფექტიანი მეთოდია მიწისქვეშა ირიგაცია, 
რომელიც დამარხული მილების მეშვეობით 
ხორციელდება და წყალს მცენარის ფესვების 
მახლობლად უშვებს. შედეგად, ეს მეთოდი 
ძალზედ ეფექტიანია წყლის მოხმარების 
თვალსაზრისით და სხვა უპირატესობებიც 
აქვს: ნაკლებად იზრდება სარეველა, რადგან 
ნიადაგის ზედაპირი მშრალი რჩება; წყლის 
უმნიშვნელო დინების წყალობით მცირდება 
მისი გაჟონვა (რაც უზარმაზარი უპირატესობაა 
დამრეცი ადგილებისთვის); რწყვაზე გავლენას 
ვერ ახდენს ქარი; და მცირდება მუშახელზე 
მოთხოვნა, რადგან აღარ არის ყოველწლიური 
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მონტაჟისა და აღდგენის საჭიროება.
წყლის ეფექტიანობა აგრეთვე 
დაკავშირებულია ნიადაგის მართვასთან. 
ღრმად მოხნულ ნიადაგში წყვეტილი 
წვიმების შედეგად გროვდება 50 მმ-ით 
მეტი წყალი, ვიდრე მცირედ გაფხვიერებულ 
ან მულჩირებულ ნიადაგში, და 100 მმ-ით 
(1000 მ3/ჰა) მეტი, ვიდრე სრულად მოუხნავ 
ნიადაგში (სურ. 7). მცენარის მიერ ნიადაგიდან 
წყლის შეწოვის უნარზეა დამოკიდებული, 
ამა თუ იმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურას 
როგორი რწყვა სჭირდება,  და ეს უნარი 
ხშირად ფესვების სიღრმეზე, სიხშირესა და 
ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული. სწორედ 
ამიტომ, წყლის მოხმარების ეფექტიანობის 
გასაუმჯობესებლად აუცილებელია სათანადო 
საძირის შერჩევა (ცხრილი 3). 

სურ. 7.  ღრმად ხვნა ხელს უწყობს წყლის ტევადობის 
გაზრდას ნიადაგში.

ცხრილი 3: წყლის ეფექტიანი გამოყენება სხვადასხვა საძირესთან მიმართებაში

კულტურა ფესვების სიღრმე, სმ გამოკვლეული შრე, სმ გამოყენებული წყლის  
პროცენტი

ატამი ნათესარზე 80-140 0-60 40
ატამი GF677-ზე 100-170 0-80 60
ვაშლი M106-ზე 80-130 0-60 40
ციტრუსი 120-150 0-60 50
ხურმა 60-80 D. kaki-ს D. virginiana-ზე ღრმა ფესვების სისტემა აქვს
თხილი C. colurna-ს C. avellane-ზე ღრმა ფესვების სისტემა აქვს

მაგალითად, GF677-ზე (ძლიერი საძირე) 
დამყნობილმა მოურწყავმა ატამმა ისეთივე 
მოსავალი მოგვცა, როგორც იშტარაზე (Ist-
hara) ან PSA5-ზე დამყნობილმა და კიდევ 

უფრო უკეთესი, ვიდრე MRS2/5-ზე, კადამანზე 
(Cadaman) ან პენტაზე (Penta) დამყნობილმა 
მორწყულმა ატმებმა (სურ. 8).

სურ. 8. საძირეს გავლენა წყლის ეფექტიანობაზე.

მოხვნა

ნიადაგის გაფხვიერება

ნიადაგის ნულოვანი 
დამუშავება 

წყ
ალ

ტ
ევ

ად
ო

ბა
 (მ

მ)
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სურ. 9. ზაფხულის ტილაჟი არღვევს გრუნტის კაპილარების 
სისტემას და წყლის კარგვას ამცირებს.

სურ. 10. ზემოთ კულტურული ტილაჟი. სურ. 11 ქვემოთ 
პიროჰერბიციდის ტექნიკა.

დარგვის შემდეგ წყლის მართვა ნიადაგის 
მართვასთანაა დაკავშირებული. დარგვის 
შემდეგ მცენარეს წყლის ათვისებაში ძლიერ 
კონკურენციას უწევს სარეველა და ეს 
როგორღაც უნდა გაკონტროლდეს. სარეველას 
მიერ ტრანსპირაციის აღკვეთა კულტურისთვის 
წყლის საჭიროებას 40-50 პროცენტი-ით 
ამცირებს. მშრალი კლიმატის პირობებში 
რეკომენდებულია ნიადაგის გაფხვიერება 
(ტილაჟი), რადგან ეს ხელს უწყობს ნიადაგში 
წყლის დაგროვებას, ამცირებს სარეველების 
რაოდენობას, იცავს ნიადაგს დახეთქვისგან 
და, შესაბამისად, წყლის აორთქლებისაგან 
(სურ. 9). არსებობს ზოგადი წესი, რომ 
კულტურული ტილაჟი უნდა იცავდეს ნიადაგის 
საკვებ და ბიოლოგიური ნაყოფიერების 
პროფილს, მოქმედებდეს მხოლოდ 
ზედაპირულ შრეებზე და, ჩვეულებრივ, არ 
უნდა ჩადიოდეს 35 სმ-ზე უფრო ღრმად. 
ქარსაცავები აგრეთვე სასარგებლოა 
მიკროკლიმატის და ფარდობითი ტენიანობის 
დასაცავად.
 
ტენიან კლიმატში ტილაჟის ოპერაციების 
განხორციელებისას ნიადაგი არ უნდა იყოს 
ზედმეტად ტენიანი და არ უნდა იკეთებდეს 
ბელტს. სარეველების კონტროლი საფარი 
კულტურების, კულტურული ტილაჟის (სურ. 
10) და ჰერბიციდების (სურ. 11) მეშვეობით 
უნდა განხორციელდეს. სარეველების 
კონტროლის ახალი სისტემა რიგებს შორის 
ალელოპათიური მცენარეების საფარის 
მოწყობას გულისხმობს. 

ეს მცენარეები ნიადაგში ბუნებრივ 
ქიმიკატებს გამოყოფენ და ანელებენ ან 

საერთოდაც ხელს უშლიან სხვა მცენარეების 
გაღვივებას და/ან განვითარებას. ყველაზე 
საინტერესო ალელოპათიური მცენარეებია 
Hieracium pilosella (ხარნუყა ბეწვიანი) და 
Bromus tectorum (ბანის შვრიელა); ორივე 
სახეობა განსაკუთრებით სასარგებლოა 
მშრალი კლიმატის პირობებში, რადგან 
მათ მოსვენების პერიოდი აქვთ ზაფხულში, 
როდესაც წყლის უკმარისობა განსაკუთრებით 
იგრძნობა. ზაფხულის მოსვენების 
პერიოდი დამახასიათებელია ზოგიერთი 
თვითგამრავლებადი პარკოსნისთვისაც 
(მაგალითად, Trifolium subterraneum (სამყურა) 
და Medicago polymorpha) (სურ. 12, 13 და 14). 
ისინი ნიადაგში აზოტის შემცველობას 
აუმჯობესებენ. ეს სახეობები გვიან 
შემოდგომაზე ითესება, იზრდება გაზაფხულზე 
და ზაფხულის დასაწყისში და ბიოლოგიური 
ციკლის დასრულების შემდეგ ძილის ფაზაში 
გადადის. შემდეგ წელს მცენარე ხელახლა 
ამოდის თვითთესვის მეშვეობით.
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ნიადაგსა და საკვებ ნივთიერებებს 
შორის ურთიერთდამოკიდებულების 
ცოდნა GAP-ის გამოყენებას 
გვიადვილებს 

ნიადაგის ანალიზი მასში მიკრო და 
მაკროელემენტების შემცველობის დადგენის, 
ანტაგონიზმის თავიდან აცილების და 
მცენარის მკვებავ ნივთიერებებსა და 
ნიადაგს შორის სინერგიის გამოყენების 
საშუალებას გვაძლევს. მაკროელემენტები 
ის ელემენტებია, რომლებსაც მცენარე დიდი 
რაოდენობით შთანთქავს (აზოტი, ფოსფორი, 
კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, გოგირდი), 
მიკროელემენტები კი – ისინი, რომლებსაც 
მცენარე მცირე რაოდენობით შეითვისებს, 
თუმცა არანაკლები მნიშვნელობა აქვთ (ბორი, 
მანგანუმი, თუთია, მოლიბდენი, რკინა და ა.შ.). 
იმისათვის, რომ ნიადაგში არსებული საკვები 
ელემენტების სათანადოდ გამოყენება 
შევძლოთ, სასარგებლოა ნიადაგის 
გეოლოგიური წარმოშობის ცოდნა. მინდვრის 
შპატებისაგან ან ქარსისაგან წარმოშობილ 
ნიადაგებში კალიუმის შემცველობა მაღალია, 

თუმცა იგი მცენარეებისათვის არ არის 
ხელმისაწვდომი, რადგან ამ მინერალების 
ქიმიურ ბადეშია „დატყვევებული“ (სურ. 15). 

ორგანული მასალით ღარიბ თიხნარ 
ნიადაგებში კალიუმის შეთვისება აგრეთვე 
დაბალია, თუმცა კალციუმის დამატებას 
კალიუმის ნაწილობრივ გამოთავისუფლება 
შეუძლია. საკვებ ნივთიერებებს სინერგიზმი 
და ანტაგონიზმი ახასიათებთ, რაც 
აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. 
მაგალითად, აზოტის ოპტიმალური მიწოდება 
უზრუნველყოფს ნიადაგიდან კალიუმის, 
ფოსფორის, მაგნიუმის, რკინის, მანგანუმის 
და თუთიის ოპტიმალურ შეთვისებას. 
აზოტის ჭარბი რაოდენობა, პირიქით, 
ამცირებს ისეთი ელემენტების შეთვისებას, 
როგორიცაა ფოსფორი, კალიუმი, რკინა, 
აგრეთვე –კალციუმი, მაგნიუმი, თუთია 
და სპილენძი. კალციუმის და თუთიის 
ოპტიმალური დონეები ფოსფორის და 
კალიუმის შეთვისებას აუმჯობესებს, ხოლო 
კალციუმის ჭარბი რაოდენობა რკინის 
შეთვისებას ამცირებს. სპილენძის და ბორის 

სურ. 12. თვითგამრავლებადი საფარი თხილის და ნუშის (სურ. 13) ბაღებში. Trifolium subterraneum (სურ. 14)

სურ. 17. პოლიმერიზებული 
ფოსფორიანი სასუქების 
გავლენა.

ფილოსილიკატები

სურ. 15. შესაძლოა, ნიადაგის ანალიზმა 
კალიუმის მაღალი შემცველობა გვიჩვენოს, 
მაგრამ თუ ნიადაგი წარმოქმნილია 
მინდვრის შპატებისგან, ეს ელემენტი 
კრისტალურ მესერში ჩაჭერილი რჩება და 
მცენარე მას ვეღარ ითვისებს.

სურ. 16. ფოსფორის ქიმიური გარდაქმნები 
მჟავა და ტუტე ნიადაგებში.
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მჟავა ნიადაგი

ტურე ნიადაგი

ხსნადი  უხსნადი ნალექი

 უხსნადი ნალექი

Al+3+H2P04

ხსნადი
Ca2++P04

3

Al(OH)H2P04

Ca3(PO4)2



12 თხილის მზარდი ინდუსტრიის ხელშეწყობა საქართველოში

სურ 18. არ დაწვათ ნარჩენები: ეს ნიადაგის ნაყოფიერების 
შემცირების ბუნებრივი ციკლის დარღვევას იწვევს.

ოპტიმალური რაოდენობა აზოტის შეთვისებას 
უწყობს ხელს. მოლიბდენის ოპტიმალური 
დონე აზოტის და კალიუმის შეთვისებას 
აუმჯობესებს. გოგირდის ოპტიმალური 
შემცველობა მანგანუმის და თუთიის 
შეთვისებას ზრდის, მანგანუმის ოპტიმალური 
დონე – სპილენძისას. ფოსფორის ჭარბი 
შემცველობა რკინის, მანგანუმის, თუთიის და 
სპილენძის შეთვისებას აფერხებს. კალიუმის 
ჭარბი რაოდენობა ხელს უშლის მაგნიუმის 
და კალციუმის შეთვისებას. ჭარბი რკინა 
თუთიის შეთვისებას აფერხებს. ჭარბი თუთია 
მანგანუმის შეთვისებას ამცირებს. მჟავე 
რეაქციის ნიადაგებში ფოსფორი რკინის 
ჰიდროქსიდებთან და ალუმინთან  უხსნად 
ნაერთებს ქმნის (რკინის და ალუმინის 
ფოსფატები), ხოლო კირქვით მდიდარ ტუტე 
ნიადაგებში რეაქციაში შედის კალციუმთან და 
დიკალციუმის ან ტრიკალციუმის ფოსფატებს 
წარმოქმნის (რეტროგრადაცია) (სურ. 16 და 17). 
ორივე შემთხვევაში ფოსფორი მცენარისთვის 
მიუწვდომელი ხდება, რადგან მისი 
დაახლოებით 70 პროცენტი უხსნად ფორმაში 
გადადის.

GAP კარგი მოსავლის მიღებას 
და ამავდროულად ნიადაგის 
ნაყოფიერების შენარჩუნებას 
გულისხმობს 

ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება 
მასში სათანადო ორგანული მასალის და 
მიკროორგანიზმების შენარჩუნებას ან 
მომატებას გულისხმობს. ნიადაგის მაღალი 
ნაყოფიერება მასზე მოყვანილ კულტურებზე 
ძალიან მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს: 
ნაყოფიერ ნიადაგში მცენარეები წარმადობის 
მაქსიმალურ პოტენციალს ავლენენ, უფრო 

მდგრადები არიან დაავადებების და 
მავნებლების მიმართ და წყალსაც უფრო 
ოპტიმალურად მოიხმარენ. ორგანული 
მასალა ძალიან მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს: ინარჩუნებს ტენს ქვიშნარ 
ნიადაგებში, არბილებს თიხნარ ნიადაგებს, 
მიკროორგანიზმებს არსებობის საშუალებას 
აძლევს და ნიადაგს მინერალებით ამარაგებს. 
ადეკვატური რეინტეგრაცია შეიძლება 
დაახლოებით 10 ტონა ნაწილობრივ 
მომწიფებული ნაკელის შეტანით 
განხორციელდეს. კარგი ალტერნატივაა 
ნიადაგში მწვანე მასის ჩახვნა (ცხრილი 
5). ნებისმიერ შემთხვევაში, აუცილებელია 
ნიადაგში მაქსიმალურად გავზარდოთ 
ორგანული ნივთიერებები კომპოსტირებული 
ნაკელის ან/და მწვანე ბიომასის ჩახვნის 
შედეგად. არ დაწვათ ნასხლავი და ნამჯა 
(სურ. 18), გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც ეს მავნებლების და სარეველების 
გასანადგურებლადაა საჭირო.
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ცხრილი 5: მწვანე ნაკელად გამოსადეგი ზოგიერთი მცენარის მახასიათებელი

დასახელება გამოდგება 
ნიადაგისთვის: pH საფესვე სისტემის 

ტიპი
კგ/ჰა ან ჰლ/

ჰა 

Lupinus albus - ხანჭკოლა ფხვიერი მჟავა ღრმა 150-180 კგ

Vicia faba minor - ველის მუხუდო ყველა ტუტე საშუალო 140-180 კგ 

Vicia sativa - ცერცველა ყველა ტუტე საშუალო 100-150 კგ 

Vicia villosa - ზამთრის ცერცველა ქვიშნარ-თიხნარი ტუტე საშუალო 80-90 კგ

Trifolium incarnatum - წითელი 
სამყურა სუსტად კირიანი მჟავა ღრმა 50-60 კგ 

T. alexandrinum - ეგვიპტური 
სამყურა თიხნარი ტუტე ღრმა 25-30 კგ 

T. squarrosum - ფუფხიანი სამყურა ყველა ტუტე ღრმა 15 კგ

Trigonella phoenum graecum
- ულბო მძიმე ტუტე საშუალო 30-60 კგ 

Lathyrus sativus - ბალახოვანი 
მუხუდო ყველა ნეიტრალური საშუალო 2 ჰლ

L. cicera - წითელი მუხუდო ყველა ნეიტრალური საშუალო 2 ჰლ

L. lymenum - ესპანური ცულისპირა ყველა ნეიტრალური საშუალო 2 ჰლ

Avena sativa - შვრია თიხნარი ნეიტრალური საშუალო 100-120 კგ

Hordeum vulgare - ქერი თიხნარი ნეიტრალური საშუალო 110 კგ

Sinapis alba - თეთრი მდოგვი კირიანი-ქვიშნარი ტუტე საშუალო 15-20 კგ

GAP-ში ყურადღება უნდა მიექცეს 
აზოტის მოძრაობის ციკლს

მცენარეები ზრდისას ნიადაგში არსებულ 
აზოტს იყენებენ, ადამიანები და ცხოველები 
მცენარეებს ჭამენ, მცენარეების და 
ცხოველების ნარჩენებთან ერთად  აზოტი 
ისევ ნიადაგში ბრუნდება, რითაც ციკლი 
სრულდება (სურ. 19). ორგანულ მასალაში 
აზოტი ფართოდაა წარმოდგენილი ორგანული 
ფორმით, რომელსაც მცენარე ვერ მოიხმარს. 
იმისათვის, რომ ნიადაგში არსებული აზოტის 
ორგანული ფორმები არაორგანულად 
გარდაიქმნას და მცენარემ მისი მოხმარება 
შეძლოს, საჭიროა ბაქტერიები. აზოტი 
ნიადაგში ხვდება ატმოსფეროდანაც: 
მიწაში მოხვედრილი წვიმის წვეთებით და 
პარკოსნების (მაგალითად, სოია, იონჯა და 
სამყურა) მეშვეობით, რომელთაც, ბაქტერია 
Rhizobium-თან სიმბიოზის წყალობით, 
ატმოსფერული აზოტის ჩაჭერა შეუძლიათ. 
აზოტის  რესურსების დაკარგვის მრავალი 
გზა არსებობს. როდესაც ნიადაგი ზედმეტად 
ტენიანია, მასში ჟანგბადის ნაკლებობა 

აზოტის უკან, ატმოსფეროში დაბრუნებას 
უწყობს ხელს, რადგან ნიტრიტები (NO2) 
და ნიტრატები (NO3) აზოტად (N2) და 
აზოტის ოქსიდად (N2O) გადაიქცევა. ამ 
პროცესს დენიტრიფიკაცია ეწოდება და 
იგი მნიშვნელოვან ნიშნულს აღწევს, 
როდესაც ნიადაგი 36 საათის ან მეტი ხნის 
განმავლობაში არის წყლით დაფარული. 
თუკი აზოტის – N-ის დონე ნაყოფში 10 ppm-ს 
აჭარბებს, ეს შეიძლება ტოქსიკური იყოს 
ახალშობილებისთვის, გამოიწვიოს ჟანგბადის 
უკმარისობა ან ასფიქსია. ნიადაგში აზოტის 
ზოგიერთი ფორმა შეიძლება ამიაკად (NH3) 
გარდაიქმნას და ატმოსფეროში დაბრუნდეს. 
ამას ამიაკის აორთქლებით გადატანას 
უწოდებენ.

GAP-ის გამოყენებაში მცენარეთა 
ფიზიოლოგიის ცოტაოდენი ცოდნაც 
გვეხმარება

წარმატების მისაღწევად აუცილებელია, 
მცენარეთა გაშენებამდე ჯიშები სწორად 
შევარჩიოთ. ბევრი ხილისთვის ყველაზე 
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სტრესული პერიოდია გაზაფხული (როდესაც 
ხეხილი ყვავის) და მოსავლის აღების 
შემდგომი ეტაპი (როდესაც კვირტების 
მორფოგენეზი ხდება). შესაბამისად, ადრეული 
ჯიშის ხილის მოყვანა შეიძლება უფრო 
დაცული იყოს წყლის დეფიციტისგან (სურ. 20).

ამგვარად, რამდენადაც შესაძლებელია, 
სასურველია ადრეული ჯიშების არჩევა, 

რადგან ასე ხილი დამწიფდება მაშინ, 
როდესაც ამინდი ჯერ არ არის იმდენად 
მშრალი, როგორც შუა ზაფხულში. მაგალითად, 
საადრეო ატამს, სპრინგ ლედის (Spring Lady), 
დაახლოებით 1100 მ3 წყალი სჭირდება, ხოლო 
„ფაიეტს“ (Fayette), რომელიც უფრო გვიან 
მწიფდება, დაახლოებით ორჯერ მეტი (სურ. 21 
და ცხრილი 6).

სურ. 19. აზოტის მოძრაობის ციკლი (წყარო: Extension.missouri.edu).

სურ. 20. კურკოვანი ხილის მორწყვის საუკეთესო პერიოდი.

ნაყო
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ის ზრ
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ა (მგ/გრ
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დ
ა (მმ/გრ
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სურ. 21. წყლის მოთხოვნილება ატმის ჯიშების მოსავლის აღების დროების მიხედვით.

ცხრილი 6: სურ. 21-ზე ხსენებული ატმების აგრონომიული და პომოლოგიური აღწერა.

„გაზაფხულის 
ლედი“ (Springla-
dy). ხე ძლიერია 
და ნაყოფიერი. 
ხილი მრგვალი, 
წაგრძელებული, 
საშუალო 
ზომის, ძალიან 
მიმზიდველია კანის 
ძლიერად წითელი 
შეფერილობის 
გამო. რბილობი 
ყვითელი, მკვრივი, 
გემრიელი. 
ადრეული 
დამწიფება

„ფლეივორკრესტი“ 
(Flavorcrest). ხე 
ძალიან ძლიერი, 
ძალიან ნაყოფიერი. 
ნაყოფი მსხვილი, 
მრგვალი და 
წაგრძელებული, 
ზედაპირის 
70 პროცენტი 
მუქი წითელი, 
ბრწყინვალე 
და მეჩხერად 
ბუსუსიანი. 
ყვითელი რბილობი, 
ძალიან მყარი 
და გემრიელი. 
დამწიფების 
საშუალო პერიოდი

„გლოჰავენი“ 
(Glohaven). ხე 
ძლიერია და 
ნაყოფიერი. 
ხილი მსხვილი, 
სფერული, ღია 
წითელი ყვითელ 
ფონზე. ყვითელი 
რბილობი საკმაოდ 
მკვრივი, გემრიელი, 
კურკას ადვილად 
სცილდება. 
დამწიფების 
საშუალო პერიოდი

„სანკრესტი“ 
(Suncrest). ხე 
ძლიერი და ძალიან 
ნაყოფიერი. 
ხილი მსხვილი, 
სფერულიდან 
სუბ-სფერულამდე, 
ფრცქვნადი, 
მცირედ ბუსუსიანი, 
ზედაპირის 
80 პროცენტი 
წითელი. რბილობი 
ყვითელი, მსუბუქი 
პიგმენტაციით, 
ძალიან მკვრივი, 
კურკას იოლად 
სცილდება, 
საშუალო ხარისხის. 
დამწიფების 
საშუალო პერიოდი

„ფაიეტი“ Fayette. ხე 
ძლიერი, მოუხეშავი, 
ფართოდ 
ადაპტირებადი. 
ეს სახეობა სულ 
უფრო ნაკლებად 
გამოიყენება, 
რადგან ბაზარი 
გაჯერებულია და 
ხილს ცუდი ხარისხი 
აქვს. დამწიფების 
საშუალო პერიოდი

მავნე ორგანიზმების პრევენცია/
შემცირება GAP-ის ფარგლებში 
მავნებლების ინტეგრირებული 
მართვის (IPM) სტრატეგიის, 
გამოყენების მეშვეობით

მავნე ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვა 
მიზნად ისახავს, ბაღების ეკონომიკური 

წარმატება მიღწეული იქნეს რაც შეიძლება 
ნაკლები ქიმიკატების გამოყენებით და 
გარემოსთვის რაც შეიძლება ნაკლები 
ზიანის მიყენებით. IPM-ის სტრატეგია შემდეგ 
პრინციპებს ეფუძნება:

• ინსექტიციდების გამოყენების შემცირება 
და სათანადო აქტიური ნივთიერებების 
შერჩევა, მათი ფრთხილი გამოყენება 
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კონკრეტული მავნებლის ბიოლოგიის 
შეფასების საფუძველზე;

• პროდუქტების და მათი გამოყენების 
დროის და დოზის სწორად შერჩევა, ასევე, 
მცენარეებზე იდეალურად გადანაწილება 
მკურნალობის კარგ შედეგებს გვაძლევს 
და ხშირად მასალასაც გვაზოგვინებს. 
ინსექტიციდების შეტანა მხოლოდ 
ინფესტაციის (მავნებლის გავრცელების) 
ადგილებში უნდა განხორციელდეს. 
მდგრადი პროდუქტები გამოზოგილად  და 
სათანადო დროს უნდა გამოვიყენოთ.

• ალტერნატიული საშუალებების და 
მეთოდების გამოყენება, მაგალითად: 
ფერომონების გამოყენებით (შეჯვარების 
დროს მავნებლებისათვის თავგზის აბნევა) 
შეიძლება გაკონტროლდეს ვაშლის და/
ან აღმოსავლური ატმის ნაყოფჭამია, 
ასევე ბიოლოგიური პრეპარატების 
საშუალებებით Bacillus thuringiensis, 
შეიძლება გაკონტროლდეს მაისის ხოჭოს 
ბადეები, ბუნებრივი მტრების მასობრივი 
გავრცელება (მაგ., Prospaltella-ს, Trich-
ogramma-ს, მტაცებელი ტკიპების და 
სხვათა გაშვება ძალიან ეფექტიანია, 
ხშირად ქიმიკატების გამოყენებაზე 
მეტადაც კი).

• პესტიციდების აქტიური ნივთიერებების 
ურთიერთშენაცვლებით გამოყენებამ 
შეიძლება დიდი ხნით გადაავადოს 
პარაზიტების ახალი, რეზისტენტული 
შტამების ან პოპულაციების 
ჩამოყალიბება. მაგალითად, ქიტინის 
სინთეზის ინჰიბიტორებს უნდა 
შევუნაცვლოთ ფოსფორული ეთერები ან 
კარბამატები და ა.შ.

ყველა ეს ზომა უნდა გამოვიყენოთ კარგად 
გამიზნულ აგრონომიულ მეთოდებთან ერთად, 
რაც, შესაძლოა, ექსტრემალურ ზომებსაც 
გულისხმობდეს, მაგალითად, დაავადებით 
აშკარად დაზიანებული მცენარეების 
ამოძირკვას. IPM-ის გაძლიერების სხვადასხვა 
აგრონომიულ მეთოდს შორის ერთ-ერთია 
ბაღის ირგვლივ ბუნებრივი ბარიერის შექმნა 
და მის გარშემო სასარგებლო მწერების და 
სხვა მცირე ზომის ცხოველების დასახლების 
წახალისება. ბარიერის შესაქმნელად უნდა 
შევარჩიოთ მცენარეების ადგილობრივი 
სახეობები, რომლებიც უხვად და ნაირფრად 
ყვავის და იზიდავს სასარგებლო ეთნოფაუნას 
და მის გამრავლებას ხელს უწყობს. ხის 
ყველაზე საინტერესო სახეობებია (ცხრილი 
7) თეთრი ალვა, თელა, ველური ბალი, იფანი, 
ნეკერჩხალი, თეთრი აკაცია და არღავანი 
(იუდას ხე); ყველაზე საინტერესო ბუჩქნარებია: 
თხილი, ანწლი, შინდი, ჭანჭყატა, ქაცვი 
და კვიდო. ვაშლის ბაღების სიახლოვეს, 
ჩვეულებრივ, „ბაქტერიული დამწვრობის“ 
(Erwinia amylovora) თავიდან აცილებისთვის 
კუნელის ბუჩქები უნდა მოსცილდეს. 
კურკოვანი ხილის დაავადების - ქლიავის 
ჩოფურა ვირუსის  გავრცელების შემთხვევაში 
ბუნებრივი ბარიერის შექმნა – ბლის (Prunus 
avium)  ბალღოჯის (P. mahaleb,) ტყემლის (P. 
cerasifera) და კვრინჩხის –  (P. spinosa) არ არის 
რეკომენდებული, რადგან მას სტუმრობენ 
დაავადების ბუნებრივი გავრცელების 
პოტენციური და პათოგენური წყაროები.

ცხრილი 7: ხეები და ბუჩქები, რომელთა ქარსაცავად ან ღობედ გამოყენებაა რეკომენდებული

სახეობა რომელი მწერები სახლდებიან კულტურა

იუდას ხე Anthocoris nemoralis ვაშლი

ბალი Adalia 2-punctata, Synharmonia conglobata, Aphidius matricariae ხილი

იფანი Anthocoris nemoralis ვაშლი
თელა Chrysoperla carnea ხილი

თეთრი ალვა Adalia 2-punctata, Orius spp., Propylaea 14-punctata, Synharmonia conglobata, 
Chrysoperla carnea ხილი

კვრინჩხი Adalia 2-punctata, Propylaea 14-punctata Chilocorus 2-pustulatus Chrysoperla 
carnea, Orius spp, Episyrphus balteatus ხილი

ჭინჭარი Propylaea 14-punctata, Adonia variegata, Scymnus spp, Anthocoris nemoralis, Orius 
spp., Coccinella 7-punctata ხილი
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ღობედ დარგული მცენარეები აგრეთვე იცავს 
ნიადაგს ეროზიისაგან და ქარსაცავის როლსაც 
ასრულებს (ნახ. 22), რითაც აუმჯობესებს 
მიკროკლიმატს, ამცირებს რა ნიადაგის 
ევაპოტრანსპირაციას სიცხეში და ზრდის 
ტემპერატურას ცივი კლიმატის პირობებში. 
გამოთვლილია, რომ ქარსაცავები წყლის 
მოხმარებას წელიწადში დაახლოებით 40 მმ-
ით ამცირებს.

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სარგავი 
მასალის სწორი შერჩევა და ბაღის მართვა. 
მაგალითად, ძალიან მზარდი ხეები უფრო 
მოწყვლადი არიან ისეთი მავნებლების 
და დაავადებების მიმართ, როგორებიცაა: 
ქეცი, ნაცარი, ბუგრები, ტკიპები და სხვა. 
ზოგჯერ ფერმერმა შეიძლება შეარჩიოს 
ხილის ჯიში, რომელიც გამძლე იქნება ბევრი 
პარაზიტის მიმართ. მაგალითად, ატამი “Reine 
des Vergers” უძლებს ფოთლის სიხუჭუჭის 
შემოტევას, ვაშლები „ფლორინა“ (Flori-
na), „გოლდ რაში“ (Gold Rush), „დალინეტი“ 
(Dalinette) და სხვები მდგრადები არიან  
ქეცის მიმართ. მანდარინისთვის ცივ 
რეგიონებში რეკომენდებულია „რუბიდუს“ 
(Rubidoux) საძირეს გამოყენება, რომელიც 
სიცივის მიმართ უფრო გამძლეა. თხილის 
შემთხვევაში, ბაქტერიული შემოტევების 
მიმართ მგრძნობიარე Corylus avella-
nae-ს (ეს მგრძნობიარობა გამოწვეულია 
ყოველწლიურად ყლორტების გასხვლის 
აუცილებლობით) გამოყენების მაგივრად 

უმჯობესია, Corylus colurna-ზე დამყნობილი 
ნერგი გამოვიყენოთ, რადგან იგი გვერდითა 
ამონაყარს არ იკეთებს. ბაღის მოწყობის 
სხვადასხვა ხერხით აგრეთვე შეიძლება 
მავნებლების და დაავადებების შემოტევების 
შემცირება. მაგალითად, ბაღის ისე დაგეგმვა, 
რომ დარგვა შემაღლებულ ბაზოებზე  მოხდეს 
(სურ. 23), შეამცირებს წყლის დაგუბების და, 
შესაბამისად, Phytophthora-ს შემოტევის რისკს.

როგორც ადრე აღინიშნა, აგრონომიული 
მეთოდების მორგებულად გამოყენებას 
IPM-ის ეფექტის გაძლიერება შეუძლია. 
მაგალითად, ხის გასხვლამ ნოტიო კლიმატურ 
პირობებში ან წვიმის შემდეგ შესაძლოა 
სოკოვანი პარაზიტების ან ბაქტერიების 
გადატანას შეუწყოს ხელი. ნაცრით 
დაზიანებული ტოტების წვერები გაზაფხულზე 
უნდა მოშორდეს, რათა ხელი შევუშალოთ 
დაავადების გავრცელებას. ზოგიერთი 
მებაღე დაუკრეფავ ნაყოფს ხეზევე ან 
მიწაზე ჩამოყრილს ტოვებს. ყველა ეს ხილი 
პოტენციური მასპინძელია სოკოებისთვის 
და მწერებისთვის, როგორებიცაა: Penicilli-
um-ის კონიდია მანდარინში (სურ. 24), Monil-
ia-ს მიცელიუმი და კონიდია ნექტარინში და 
ატამში (სურ. 25), ცხვირგრძელა თხილში (სურ. 
26) და ნაყოფჭამიას მატლი ვაშლში (სურ. 27). 

ვაშლის ხის შტამზე გოფრირებული 
მუყაოს ზოლებს თუ დავამაგრებთ, ვაშლის 
ნაყოფჭამია (Carpocapsa pomonella) ან 

სურ. 22. ქარსაცავიანი ბაღები: 1 მ ხილის რიგების 10 მ-ს 
იცავს.

სურ. 23. Phytophthora-ს შემოტევებისგან დასაცავად 
შემაღლებულ კვლებზე დარგული მანდარინის ბაღი.
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სურ. 24. Penicilium მანდარინზე. სურ. 25: Monilia ატამზე. სურ. 26: ცხვირგრძელა თხილზე. 
სურ. 27. ნაყოფიჭამია ვაშლზე. ხის ტანზე დამაგრებული მუყაოს ზოლები.

Otiorhynchus sulcatus მასში ზამთრის 
თავშესაფარს მოიწყობენ და შემოდგომაზე 
ამ მუყაოს მოშორება მწერების პოპულაციას 
მნიშვნელოვნად შეამცირებს. ციტრუსის 
ფოთლების მენაღმე ჩრჩილების (Phylloc-
nistis citrella) წინააღმდეგ კარგად მუშაობს 
ადრეული გასხვლა, სანამ მწერი მატლის 
ადრეულ სტადიას მიაღწევდეს: მატლი 
ძირითადად ახალგაზრდა ფოთლებს უტევს. 
პატარა მცენარეების (მაგალითად, სანერგეში) 
დასაცავად სანერგეებში ბადეებს იყენებენ 
(სურ. 28). ჩვეულებრივ, ჭიანჭველა მცენარეს 
არ აზიანებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც ბუგრები „გადაჰყავთ“ (სურ. 29). ამ 
შემთხვევაში კარგი იქნება, თუ ჭიანჭველებს 
„შევაწუხებთ“ მცენარის გარშემო ღრმა, სულ 
მცირე, 30 სმ-იანი თხრილის შემოვლებით. 
თუ ჭიანჭველები სხვა ადგილებიდან მოდიან, 
შეგიძლიათ, მცენარეს სხვადასხვა რეპელენტი 
ხსნარები მოასხუროთ, მაგალითად: ძმრის 
და წყლის ნარევი, ან ბერგამოტის, ჭინჭრის 
ან პიტნის ნაყენი. პიტნის ღობედ გამოყენება 
აგრეთვე იცავს ჭიანჭველებისაგან.

GAP მოსავლის აღების დროს და 
შემდგომ პერიოდში

მოსავლის აღებისას და შემდგომ პერიოდში 
დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად 
გარკვეული სიფრთხილის ზომები უნდა იყოს 
დაცული. მაგალითად:

• მოსავლის ასაღებად განკუთვნილი 
კონტეინერების და ხის ყუთების მაღალი 
წნევით რეცხვა (სურ. 30);

• სუფთა ყუთებისათვის ნაჭრის 
გადაფარება, თუკი მათ მაშინვე არ 
ვიყენებთ;

• არ მისცეთ ადამიანებს ყუთებში 
ჩადგომის უფლება მოსავლის აღების 
პროცესში. ფეხსაცმლით შესაძლებელია 
პათოგენების გადატანა და ყუთების და 
აღებული მოსავლის დაინფიცირება;

• დაფასოების ადგილზე ყუთების 
გადატანამდე მოაშორეთ მათ გარედან 
მიკრული მიწა;

• მოსავლის აღებისას განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია პირადი ჰიგიენის 
ზედმიწევნით დაცვა. შესაბამისად, 
აუცილებელია ველზე გამართული და 
ჰიგიენურად მოვლილი ტუალეტების 
უზრუნველყოფა და მოსავლის აღებამდე 
ყველა იმ ზედაპირის, სასაწყობე ადგილის 
და აღჭურვილობის გარეცხვა, გავლება და 
დეზინფიცირება, რომელსაც მოსავალთან 
შეხება ექნება;

• სანიტარიზაციამდე კარგად გაწმინდეთ 
ყველა ის ადგილი, აღჭურვილობა თუ 
ზედაპირი, რომელსაც მოსავალთან 
ექნება შეხება;

სურ. 28, მარცხნივ: ბადით დაფარული ციტრუსი მენაღმე 
ჩრჩილისგან  დასაცავად. სურ. 29, მარჯვნივ: ჭიანჭველებს 
გადაჰყავთ ბუგრები
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• დარწმუნდით, რომ სამაცივრე 
აღჭურვილობა მუშა მდგომარეობაშია. 
სამაცივრე დანადგარების ტემპერატურა 
გაზომეთ და დააფიქსირეთ სულ მცირე, 
კვირაში ერთხელ.

ნაყოფის საკრეფი მანქანები, სატრანსპორტო 
საშუალებები და კონტეინერები პერიოდულად 
ცხელი წყლის ჭავლით უნდა გაირეცხოს. 
პროდუქტის შესაგროვებლად და გადასატანად 
გამოყენებული საშუალებები და ჭურჭელი 
არ უნდა გამოვიყენოთ სხვა მასალის, 
განსაკუთრებით, მოსავლის ნარჩენების, 
სასუქების და ზოგადად ნარჩენების 
ჩასაწყობად ან გადასატანად. ხელით კრეფაზე 
პასუხისმგებელმა ოპერატორებმა უნდა 
დაიცვან პირადი ჰიგიენა, დაიბანონ ხელები, 
ატარონ სუფთა ტანსაცმელი და გამოიყენონ 
სუფთა იარაღები. ნაყოფის მკრეფავებს, 
შემფუთველებს და გადამამუშავებლებს 
პროდუქტზე მრავალი პათოგენის გადატანა 
შეუძლიათ და, შესაბამისად, მათი 
ჯანმრთელობა აგრეთვე გავლენას ახდენს 
სურსათის უვნებლობაზე. მათ, ვინც A 
ჰეპატიტითაა ავად, ან ვისაც გულისრევის, 
თავბრუსხვევის ან კუჭის აშლილობის 
სიმპტომები აქვთ, შესაძლოა, ნაყოფი მავნე 
მიკროორგანიზმებით დააბინძურონ და, 
შესაბამისად, ისინი პროდუქტს არ უნდა 
გავაკაროთ. იმ მუშაკებს, რომლებსაც რამე 
მცირე ჭრილობა აქვთ ან თავს ცოტათი 

სურ. 30. ყუთების და კონტეინერების ცხელი წყლის 
ჭავლით რეცხვა.
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შეუძლოდ გრძნობენ, ისეთი სამუშაოები უნდა 
დავავალოთ, რომლის დროსაც პროდუქტთან 
შეხება არ ექნებათ, რათა თავიდან ავიცილოთ 
ხილზე პათოგენების გადაცემა. ხშირად 
ხელების სათანადოდ დაბანა ხილის 
დაბინძურების პრევენციის ერთ-ერთი 
ყველაზე ეფექტიანი სტრატეგიაა.

რეცხვის პროცედურები ფართოდ 
უნდა იყოს გამოყენებული, როგორც 
ზედაპირების დაბინძურების პრევენციის 
უპირველესი საშუალება. გაწმენდის 
სისტემა ნიადაგის, მტვრის და სხვა გარეშე 
დამაბინძურებლების ეფექტიანად მოშორებას 
უნდა უზრუნველყოფდეს. დამუშავების 
შემდეგ ნაყოფი სათანადო პირობებში 
უნდა ინახებოდეს: მაქსიმალურად უნდა 
შეიზღუდოს მისი გარემომცველ ჰაერთან 
შეხება დალუქული კონტეინერების, 
ბალონების ან ყუთებში, რაც ჩვეულებრივი 
მავნე ორგანიზმების შეღწევისაგან დაგვიცავს. 
პათოგენებით დაბინძურების თავიდან 
ასაცილებლად ქლორირებული წყალი (0,005-
0,05 პროცენტი) და სხვა დეზინფექტანტები 
გამოიყენეთ, მაგრამ გაითვალისწინეთ, 
ბევრი ხილი მგრძნობიარეა ქლორის მაღალი 
კონცენტრაციების მიმართ. შეინარჩუნეთ 
pH 6,0-7,0 დონეზე, რომ ქლორმა აქტიურობა 
არ დაკარგოს. გარეცხეთ, გაავლეთ და 
დაადეზინფიცირეთ შესაფუთი ხაზის 
ტრანსპორტიორი, კონვეიერი და სურსათთან 
შემხები ზედაპირები ყოველი დღის 
ბოლოს, რათა თავიდან აიცილოთ საზიანო 
მიკროორგანიზმების დაგროვება.

დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად 
შესაფუთ და შესანახ ზონებში მკაცრად უნდა 
იყოს დაცული ჰიგიენის ნორმები (სურ.31, 32, 
33), 

შესაბამისად:
• დარწმუნდით, რომ შესაფუთ ზონაში 

არ ხვდება დაბინძურებული წყალი ან 
საქონლის ცხოველქმედების ნარჩენები;

• გარეცხეთ, გაავლეთ და 
დაადეზინფიცირეთ შეფუთვის ადგილები 
და იატაკი ყოველი დღის ბოლოს;

• არ დაუშვათ ამ ზონებში ცხოველების ან 
ფრინველების მოხვედრა;



20 თხილის მზარდი ინდუსტრიის ხელშეწყობა საქართველოში

რეცხვა (სურ. 31, მარცხნივ) ნაყოფს ყველანაირ ჭუჭყსა და გარეშე მინარევებს უნდა აშორებდეს; შეფუთვა
(სურ. 32, ცენტრში); უმაღლესი დონის ჰიგიენის დაცვა შენახვის ადგილასაც აუცილებელია (სურ. 33, მარჯვნივ)

• არ მისცეთ შესაფუთი ზონის მუშებს ამ 
ზონაში საკვების მიღების ან მოწევის 
ნება. მოსთხოვეთ მუშებს ხელების 
დაბანა სამუშაოს დაწყებამდე, აგრეთვე, 
შესვენების ან ტუალეტის გამოყენების 
შემდეგ;

• არ ატაროთ ამ ზონაში საველე სამოსი, 
განსაკუთრებით, ფეხსაცმელი;

• გააცივეთ ხილი რაც შეიძლება სწრაფად, 
რათა ხელი შეუშალოთ პათოგენების 
ზრდას და შეინარჩუნოთ კარგი ხარისხი. 
თუკი პროდუქტის გაცივებისთვის ყინულს 
იყენებთ, დარწმუნდით, რომ იგი სასმელი 
წყლისგან არის დამზადებული;

• არ შეიტანოთ მაცივარში მისთვის 
განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე 
მეტი პროდუქტი;

• დარწმუნდით, რომ ტრანსპორტი 
სუფთაა და აკმაყოფილებს სანიტარულ 
მოთხოვნებს.  შეიძლება, ჭუჭყიანმა 

მანქანებმა  ხილი საშიში მიკრობებით 
დააბინძუროს. დარწმუნდით, რომ 
ნედლი ხილი არ გადაგაქვთ მანქანებით, 
რომლებიც ცხოველების ან სახიფათო 
ნივთიერებების გადასაზიდად 
გამოიყენებოდა. თუ მაინც გიწევთ ასეთი 
სატვირთო მანქანების გამოყენება, 
ძალიან კარგად გარეცხეთ, გაავლეთ და 
დაადეზინფიცირეთ ისინი ახალი ხილის 
ჩატვირთვამდე. თუ შესაძლებელია, 
აუცილებლად გამოიყენეთ მაცივრიანი 
ტრანსპორტი;

უზრუნველყავით, რომ შეიძლებოდეს 
ფერმიდან გასული თითოეული შეფუთვის 
მოკრეფის ადგილისა და შეფუთვის თარიღის 
დადგენა. პარტიების ნომრების აღრიცხვა 
უნდა წარმოებდეს უკლებლივ ყველა 
პროდუქტისათვის, რომელიც ფერმიდან 
გადის.
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შესავალი

აბრეშუმის გზის ზოგიერთ ქვეყანაში 
თხილი შემოსავლის ერთ-ერთ ყველაზე 
მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. FA-
OSTAT-ის მონაცემებით, 2018 წლისათვის 
თურქეთი თხილის უმსხვილესი მწარმოებელი 
იყო მსოფლიოში და მისი საბაზრო წილი 57.9 
პროცენტი-ს შეადგენდა. თხილის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი მწარმოებელი იტალიაა და 
ამ პარამეტრით მსოფლიოში მეორე ადგილი 
უკავია. საქართველოში თხილის წარმოება 
საგრძნობლად გაიზარდა და იგი მესამე და 
მეოთხე ადგილებს ეცილებოდა აზერბაიჯანსა 
და აშშ-ს, თუმცა 2018 წელს წარმოების კლების 
გამო მან მეექვსე ადგილზე გადაინაცვლა.

ამჟამად წარმოება ძირითადად მცირე 
ფერმერულ მეურნეობებში ხდება. 2015 წელს 
ნაჭუჭიანი თხილის წარმოების მოცულობამ 
35,3 ათასი ტონა შეადგინა (სურ. 34), ანუ 2010 
წელთან შედარებით 22,6 პროცენტი-ით 
გაიზარდა. 2017-2018 წლებში მავნებლებთან 
(აზიური ფაროსანა) დაკავშირებული 
პრობლემების გამო თხილის წარმოება 
მნიშვნელოვნად შემცირდა და 2018 წელს 
მხოლოდ 17,0 ათასი ტონა შეადგინა. 
2019 წელს სიტუაცია ისევ შეიცვალა და 
თხილის წარმოება ზრდის ტენდენციით 

ხასიათდება,  რაც მთავრობისა და დონორი 
ორგანიზაციების  მხარდაჭერასა და 
მავნებლის წინააღმდეგ IPM პროგრამის 
განხორციელებას უკავშირდება.

თხილის წარმოების თვალსაზრისით 
საქართველოში სამეგრელო-ზემო სვანეთის 
რეგიონი ლიდერობს; მას გურია და 
იმერეთი მოსდევს (სურ. 35). დაკრეფილ 
თხილს შემგროვებლები იბარებენ, ბაზარზე 
გააქვთ ის და დამფასოებლებს აწვდიან. 
დამფასოებლები პროდუქტს ორი სახით 
იღებენ – ნაჭუჭიანს და გარჩეულს – და 
შემდგომ ამუშავებენ: ხალავენ, არჩევენ, 
თლიან, ჭრიან, აწარმოებენ პასტას და სხვ. 
თხილის ექსპორტი უკანასკნელ წლებში 
შემცირების ტენდენციას ამჟღავნებს, რაც, 
აშკარაა, აზიური ფაროსანას პრობლემას 
უკავშირდება (სურ. 36).

თხილის მწარმოებელი რეგიონები 
საქართველოში

თხილი ძირითადად დასავლეთ 
საქართველოში მოჰყავთ, განსაკუთრებით 
– სამეგრელო-ზემო სვანეთში. მცირე 
რაოდენობით წარმოება გურიასა და 
იმერეთშიც გვხვდება.

(სურ. 34 მარცხნივ)  თხილის წარმოება საქართველოში (ათასი ტონა), სურ. 35 მარჯვნივ, ქვეყანაში  და რეგიონების 
მიხედვით  (წყარო: საქსტატი)

სამეგრელო-ზემო

სვანეთი

გურია

იმერეთი

კახეთი

აჭარა

სხვა
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სამეგრელოში ტიპური ზღვის ნოტიო 
კლიმატია – თბილი ზამთრითა და ცხელი 
ზაფხულით. მზიანი საათების რაოდენობა 
წლის განმავლობაში 2000-2100-ს აღწევს. 
საშუალო წლიური ტემპერატურა 14,5 °C-ია, 
ვეგეტაციის პერიოდის ხანგრძლივობა – 250-
260 დღე. აქტიური ტემპერატურების ჯამია 
4250-4300 °C, ნალექების წლიური რაოდენობაა 
1700-1800 მმ. ნიადაგები: მდელოსი, ქვიშნარი, 
მდელოს ალუვიური და მდელოს თიხნარი, 
მძიმე თიხიანი.

გურიაში კლიმატი ნოტიოა, ზომიერად ცივი 
ზამთრით და გრძელი ზაფხულით. მზიანი 
საათების რაოდენობა წლის განმავლობაში 
1800-1850-ს აღწევს. საშუალო წლიური 
ტემპერატურა 13,0-13,5 °C-ია, ვეგეტაციის 
პერიოდის ხანგრძლივობა  – 235-240 დღე. 
აქტიური ტემპერატურების ჯამია 4050-
4300 °C, ნალექების წლიური რაოდენობა 
1800-1900 მმ-ს აღწევს, რაც სუბტროპიკული 
ზონისთვისაა დამახასიათებელი. გურიის 
რეგიონის ცენტრალური ნაწილებსა და 

დაბლობებზე მეტწილად წითელი ნიადაგი 
გვხვდება, სხვა ნაწილებში ეწერი წითელი 
და ყვითელი ნიადაგები სჭარბობს. წითელ 
ნიადაგებს  ტყის ყავისფერი ნიადაგების 60-90 
სმ-იანი საფარი ენაცვლება.

იმერეთში კლიმატი საკმაოდ ნოტიოა, 
ზომიერად ცივი ზამთრით და შედარებით 
მშრალი ცხელი ზაფხულით. მზიანი საათების 
რაოდენობა წლის განმავლობაში 2000-2100-ს 
აღწევს. საშუალო წლიური ტემპერატურა 13,9 
°C-ია, ვეგეტაციის პერიოდის ხანგრძლივობა  – 
220-235 დღე. აქტიური ტემპერატურების ჯამია 
4200-4300 °C, ნალექების წლიური რაოდენობა 
– 1300-1650 მმ. როგორც სუბტროპიკული 
ზონისთვისაა დამახასიათებელი, 
ივლისში და აგვისტოში აქ გვალვები 
იცის, რაც ხშირი მსუბუქი აღმოსავლეთის 
ბრიზებითაა განპირობებული. ნიადაგები 
მრავალფეროვანია: ტყის ყავისფერი, უხეში 
ჰუმუსიანი კირიანი, ყვითელი, წითელი, 
ეწერიანი და მდელოს ალუვიური.

საქართველოში თხილის ბაღის 
მართვის არსებული პრაქტიკა

ხშირ შემთხვევაში თხილის წარმოების 
ტექნოლოგიები თითქმის ერთნაირია 
ყველა რეგიონში (სურ. 37, 38, 39). 
მეთხილეები სანაშენე მასალას ჩვეულებრივ 
არასერტიფიცირებული სანერგეებიდან 
იღებენ ან თავად აწარმოებენ თხილის 
ბუჩქების ახლად ამოყრილი და მოჭრილი 
ყლორტებისაგან. ფერმერები თხილის 
ნერგებს გვიან შემოდგომაზე ან ადრეულ 
გაზაფხულზე რგავენ, 4x5 მ-ის, 3x5 მ-ის ან 
6x2 მ-ის დაშორებით. ფერმერები გასხვლას 

სურ 36. თხილის ექსპორტი (მილიონი აშშ დოლარი) 
(წყარო: საქსტატი).                     

თხილის ბაღები სამეგრელოში (სურ. 37, მარცხნივ), გურიაში (სურ. 38, ცენტრში) და იმერეთში (სურ. 39, მარჯვნივ)
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ჩვეულებრივ ნოემბერ-დეკემბერში იწყებენ; 
გასხვლა ახლად ამოზრდილი ყლორტების 
შეზღუდვას და მოჭრას გულისხმობს. 
თითოეულ ბუჩქზე დაახლოებით 12 მთავარ 
დედატოტს ტოვებენ. თხილის პლანტაციებში 
სასუქის შეტანა არ ეფუძნება ნიადაგის 
და ფოთლების ანალიზს. ფერმერებს 
უბრალოდ შეაქვთ ახალი ნაკელი ზამთარში 
და გრანულირებული კომბინირებული 
სასუქი (NPK) ადრეულ გაზაფხულზე, ხოლო 
გვიან გაზაფხულზე აზოტს უმატებენ – 500 
გ. ერთ ბუჩქზე. ჩვეულებრივ, ფერმერები 
თავიანთ ბაღებს არ რწყავენ. IPM-ის 
მიმდევარი ზოგიერთი ფერმერი წელიწადში 
მაქსიმუმ სამჯერ იყენებს ტკიპების, 
თხილის გრძელრქა ხოჭოს და ჭრაქის 
საწინააღმდეგო პესტიციდებს, უკანასკნელ 
პერიოდში ფაროსანასთან დაკავშირებულმა 
პრობლემებმა განაპირობა ფერმერების 
მხრიდან თხილის ბაღების უფრო ინტენსიური 
დამუშავება ინსექტიციდებით. დაკრეფილ 
თხილს შემგროვებლები იბარებენ, ბაზარზე 
გააქვთ და დამფასოებლებს აწვდიან. 
დამფასოებლები პროდუქტს ორი სახით 
იღებენ – ნაჭუჭიანსა და გარჩეულს – შემდგომ 
ამუშავებენ: ხალავენ, არჩევენ, თლიან, ჭრიან, 
აწარმოებენ პასტას და სხვ.

საქართველოში გავრცელებული 
თხილის ადგილობრივი ჯიშები

ლაბორატორიულმა ტესტებმა აჩვენა, რომ 
საქართველოში წარმოებული თხილის ჯიშები  
მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცხიმიანობით 
გამოირჩევა. ზოგადად, ქართული თხილების 
ცხიმიანობა 62-72 პროცენტი-ია, რაც 7-8 
პროცენტი-ით მეტია, ვიდრე თურქეთის, 
ესპანეთის, საბერძნეთის ან იტალიის თხილის 
ჯიშებისა.

ანაკლიური (სურ. 40). ადგილობრივი 
წარმოშობის ქართული ჯიშია, ძირითადად 
გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოში, 
აფხაზეთისა და სამეგრელოს რეგიონების 
კომერციულ ბაღებში. ბიოლოგიური და 
სასოფლო-სამეურნეო მახასიათებლები: 
საშუალო ზრდა ყლორტების ინტენსიური 
განვითარებით; მომრგვალებული ვარჯი 
ინტენსიური დატოტვით; წლიური მოსავალი 
4,5-5,5 კგ-ს აღწევს ერთ ბუჩქზე; თხილების 

რაოდენობა ყვავილედზე 4-5-ს აღწევს; 
საჭიროებს დამტვერვას; მსხმოიარობას 
იწყებს მე-3-მე-4 წლიდან; მავნებლებისა და 
დაავადებების მიმართ სუსტი რეზისტენტობით 
ხასიათდება. პომოლოგიური თვისებები: 
წლიური ნაზარდი ღია ნაცრისფერია; 
ფოთლები – მუქი მწვანე და მრგვალი ან 
ოვალური ფორმის, დაკბილული კიდეებით, 
10-13 სმ სიგრძის და 11-14 სმ სიგანის; 
ნაყოფი მომრგვალებული ან ოვალურია, 
ოდნავ შებრტყელებული გვერდებით და 
დაწეული წვერით; იოლად იფცქვნება, 
კარგადაა შევსებული (ამ ჯიშისთვის ხშირად 
დამახასიათებელია ტყუპი გულები); ნაჭუჭის 
სისქე 1-1,1 მმ-ს აღწევს; ზომები – 2,1 x 2,1 x 1,9 
სმ; წონა: 2,4-2,5 გ. ქიმიური მახასიათებლები: 
გულის გამოსავალი 52-53 პროცენტი-ს აღწევს; 
ცხიმიანობა 66-67 პროცენტი, ცილების 
რაოდენობა– 9-11 პროცენტი. 

სურ. 40. ანაკლიური.

სურ. 41. გულშიშველა.

გულშიშველა (სურ. 41) ადგილობრივი 
წარმოშობის ქართული ჯიში, რომელიც 
ბუნებრივი ჰიბრიდიზაციის შედეგადაა 
მიღებული; ერგება როგორც დასავლეთ, ასევე 
აღმოსავლეთ საქართველოს მეთხილეობის 
რეგიონების თავისებურებებს. ბიოლოგიური 
და სასოფლო-სამეურნეო მახასიათებლები: 
ინტენსიური ზრდა ინტენსიური დატოტვით; 
კომპაქტური მომრგვალებული ვარჯი; 
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საშუალო სიმაღლე – 4,5-5,5 მ; ახასიათებს 
ამონაყარის ინტენსიური განვითარება; 
საჭიროებს დამტვერვას; ციცების გამოსხმას 
მე-4-მე-5 წლიდან წყვეტს; საშუალო წლიური 
მოსავალი 4,5-5,5 კგ-ს აღწევს; თხილების 
რაოდენობა ყვავილედზე 4-5-ს აღწევს; 
მსხმოიარობას მე-3-მე-4 წლისთვის იწყებს; 
მავნებლებისა და ყინვის მიმართ მდგრადია. 
პომოლოგიური თვისებები: წლიური ნაზარდი 
ღია ნაცრისფერია და სახსრებს შორის 
მანძილი შედარებით მცირეა; ფოთლები 
საკმაოდ სქელი, მუქი მწვანე და მრგვალი ან 
ოვალური ფორმისაა, დაკბილული კიდეებით, 
10-12 სმ სიგრძის და 9-10 სმ სიგანის; ნაყოფი 
იოლად იფცქვნება, კარგადაა შევსებული, 
აქვს საკმაოდ მყიფე, 0,7-0,8 მმ სისქის ნაჭუჭი; 
ზომები – 1,9 x 1,8 x 1,6 სმ; წონა: 2,2-2,4 გ. 
ქიმიური მახასიათებლები: გულის გამოსავალი 
58-59 პროცენტი-ს აღწევს; ცხიმიანობა 65-
69 პროცენტი, ცილების რაოდენობა – 12-14 
პროცენტი.

შველისყურა (სურ. 42) ადგილობრივი 
წარმოშობის ქართული ჯიში, ძირითადად 
გავრცელებულია გურიაში (დასავლეთ 
საქართველო). ბიოლოგიური და სასოფლო-
სამეურნეო მახასიათებლები: ინტენსიური 
ზრდა, ინტენსიური დატოტვა, პირამიდული 
ვარჯი; ამონაყარის საშუალო განვითარება; 
საშუალო სიმაღლე – 4,5-5,8 მ; თხილის 
საშუალო მოსავალი ერთ ბუჩქზე– 6,5-
6,9 კგ; ნაყოფი ვითარდება მთლიან, 
გაუხსნელ ჩენჩოში; ყვავილედზე თხილების 
რაოდენობამ შეიძლება 4-6-ს მიაღწიოს; 
მსხმოიარობას მე-3-მე-4 წლისთვის იწყებს; 
მამრი და მდედრი ყვავილების ყვავილობის 
პერიოდი 8-10 დღის განმავლობაში 
ერთმანეთს ემთხვევა; ეს სახეობა 
მავნებლების მიმართ რეზისტენტულია. 
პომოლოგიური მახასიათებლები: წლის 

ნაზარდი ღია ნაცრისფერია; ფოთლები 
თხელია, ღია მწვანე და მომრგვალებული, 
ოდნავ დაკბილული კიდეებით, 5-7 სმ სიგრძის 
და 4-6 სმ სიგანის; ნაყოფი იოლად იფცქვნება, 
კარგად შევსებულია, აქვს 0,9-1,0 მმ სისქის, ღია 
ყავისფერი მყიფე ნაჭუჭი; ზომები: 2,4 x 1,9 x 1,4 
სმ; წონა: 2,2-2,5 გ. ქიმიური მახასიათებლები: 
გულის გამოსავალი 48-52 პროცენტი-ს აღწევს; 
ცხიმის შემცველობაა 60-69 პროცენტი, 
ცილების – 9-12 პროცენტი.

სურ. 42. შველისყურა.

სურ. 43. დედოფლის თითი.

დედოფლის თითი (სურ. 43) ქართული ჯიშია, 
ძირითადად გავრცელებულია იმერეთში 
(დასავლეთ საქართველო). ბიოლოგიური 
და სასოფლო-სამეურნეო მახასიათებლები: 
საშუალო ზრდა ყლორტების დაბალი 
განვითარებით; აქვს გაშლილი ვარჯი 
ფართოდ განლაგებული ტოტებით; მამრი 
და მდედრი ყვავილების ყვავილობის 
პერიოდები  ემთხვევა 13-15 დღით, მაგრამ 
ჯიში მაინც მოითხოვს დამტვერვას; 
საშუალო წლიური მოსავალი ერთ ბუჩქზე 
– 4,5-5,8 კგ; მსხმოიარობა მე-3-მე-4 წელს 
იწყება; მოსავალს ჩვეულებრივ ივლისის 
ბოლოს იღებენ; მცენარეს მავნებლების 
მიმართ მაღალი რეზისტენტულობა აქვს. 
პომოლოგიური მახასიათებლები: წლის 
ნაზარდი ღია ფერისაა და ღია ნაცრისფერი 
წინწკლები აქვს; ფოთლები ოვალურია, 
ფართო, დაკბილული კიდეებით და მუქი 
მწვანე ზედაპირით. თხილი საკმაოდ მსხვილია 
(2,5 x 1,8 x 1,6 სმ), კარგად შევსებული, აშკარად 
გამოხატული ღარებით შებრტყელებულ 
ბოლოზე; ნაჭუჭი ყავისფერია, თხელი და 
მყიფე, 0,5-0,7 მმ სისქის; გულს თავისებური, 
ნუშისებრი გემო აქვს; ნაყოფის საშუალო წონა 
2,6-2,7 გ-ს აღწევს; ქიმიური მახასიათებლები: 
გულის გამოსავალი 54-55 პროცენტი-ს აღწევს; 
ცხიმის შემცველობაა 67-69 პროცენტი, 
ცილების – 12-13 პროცენტი.
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ხაჭაპურა (სურ. 44) ადგილობრივი წარმოშობის 
ქართული ჯიშია, ძირითადად გურიასა და 
იმერეთშია გავრცელებული. ბიოლოგიური 
და სასოფლო-სამეურნეო მახასიათებლები: 
საშუალო ზრდა ყლორტების ინტენსიური 
განვითარებით; გამოირჩევა ყვავილობის 
ხანგრძლივი პერიოდით, ძალიან კარგი 
დამმტვერავია; საშუალო სიმაღლე – 3,5-
4,2 მ; წლიური მოსავალი ერთ ბუჩქზე 5,2-
5,7 კგ-ს აღწევს; ყვავილედზე თხილების 
რაოდენობა 3-4-ია; მცენარე რეზისტენტულია 
პარაზიტებისა და გვალვის მიმართ. 
პომოლოგიური მახასიათებლები: წლიური 
ნაზარდი ფუმფულა და ღია ფერისაა; 
ფოთლები მუქი მწვანე, ოვალური და ფართოა, 
ახლო-ახლო განლაგებული ძარღვებით და 
დაკბილული კიდეებით. თხილი საკმაოდ 
მსხვილია, შებრტყელებული, მუქი ყავისფერი 
გრძივი ზოლებით; კარგად შევსებულია; 
ნაყოფის ზომებია 1,9 x 2,2 x 1,9 სმ; ნაჭუჭი 
ყავისფერია, თხელი და მყიფე, სისქე – 
0,9 მმ-მდე; ჩენჩო რთულად სცილდება; 
საშუალო წონა 2,5-2,7 გ-ს აღწევს. ქიმიური 
მახასიათებლები: გულის გამოსავალი 50-52 
პროცენტი-ს აღწევს; ცხიმის შემცველობაა 65-
66 პროცენტი, ცილების – 10-12 პროცენტი.

სურ. 44. ხაჭაპურა.

სურ. 45. ცხენის ძუძუ.

ცხენის ძუძუ (სურ. 45). ეს სახეობა 
გავრცელებულია მთელ სამეგრელოში, ისევე, 
როგორც გურიასა და იმერეთში, და აგრეთვე 
ძალიან კარგად ეგუება ტენიან სუბტროპიკულ 
კლიმატს. დასავლეთ საქართველოში იგი 
შუა ივლისში მწიფდება, ხოლო აღმოსავლეთ 
საქართველოში – შუა აგვისტოში. მწიფე 
ნაყოფს ჩენჩო ადვილად შორდება; თხილის 
საშუალო წონაა 2,2-2,5 გ. გულის გამოსავალი 
54-56 პროცენტი-ია; ცხიმის შემცველობაა 63-
65 პროცენტი.

სურ. 46. ნემსა.

ნემსა (სურ. 46) ძირითადად გურიაში 
(ოზურგეთი), სამეგრელოში და ლაგოდეხშია 
გავრცელებული. მწიფდება შუა აგვისტოში. 
ჩენჩო თხილს მთლიანად ფარავს და 
სიმწიფეში კარგად სცილდება ნაყოფს. 
თხილის ნაჭუჭი თხელია – 0,6-0,8 მმ. გულის 
გამოსავალი 50-52 პროცენტი-ია, ცხიმის 
შემცველობა – 68-70 პროცენტი.
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ახალი ბაღის გაშენება

შესავალი

თხილი Corylus-ის გვარს მიეკუთვნება. ეს 
გვარი ძირითადად ფოთოლმცვენი ხეების 
და დიდი ბუჩქების რამდენიმე სახეობას 
მოიცავს (ცხრილი 8); ყველა მათგანის 
სამშობლო ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს 
ზომიერი რეგიონებია. ეს ხეები აგრეთვე 
საყოველთაოდ ცნობილია მათი თესლის, 
საკვებად ვარგისი თხილის, გამო. ყველაზე 
ფართოდ კულტივირებულ სახეობას Corylus 
avellana წარმოადგენს. იგი ფასდება მაღალი 
წარმადობის და ნაყოფის ხარისხის გამო. 
ბუჩქი, ჩვეულებრივ, 3-4 მ სიმაღლისაა, ზოგჯერ 
ხის ფორმასაც იღებს და 10 მ-მდე იზრდება. 
მამრი ყვავილები (სურ. 47) დაკიდებული ციცას 
ფორმისაა, ყვითელია და მდიდარია მტვრით, 
რომელსაც ქარი ავრცელებს; მდედრი 
ყვავილები იმავე მცენარეზე იზრდება, 
თუმცა შეუმჩნეველია, კვირტის ფორმის, 
წითელი ბუტკოს დინგების მოკლე ქოჩრებით. 
ყვავილობა ადრე (ზამთარში) იწყება და 
ფოთლების გამოტანას უსწრებს. ნაყოფი (სურ. 

ზემოთ, C. avellane-ს მამრი (სურ. 47, მარცხნივ) და მდედრი 
(სურ. 48, მარჯვნივ) ყვავილები
ქვევით, C. avellane-ს მკვახე (სურ. 49, მარცხნივ) და მწიფე 
(სურ. 50, მარჯვნივ) ნაყოფი

48, 49) იზრდება 2-4-თხილიან ჯგუფებად და 
თითოეული მათგანი დაფარულია ფოთლის 
მსგავსი ჩენჩოთი.

ცხრილი 8:  Corylus-ის სახეობების ბოტანიკური და ზოგადი დასახელებები და გეოგრაფიული გავრცელება

C. avellana var. avellana
Distribution: Europe to Caucasus ჩვეულებრივი თხილი. ევროპა და კავკასია

C. avellana var. pontica
Distribution: N. Turkey, W. Trans-
caucasus

ჩვეულებრივი თხილი. ჩრდ. თურქეთი, დას. ამიერკავკასია

C. americana
American Hazel, Hazelnut, Ameri-
can filbert

ამერიკული თხილი. ჩრდ. ამერიკა

C. chinensis
Chinese Hazel ჩინური თხილი. სამხ.-აღმ. ჩინეთი

C. colchica
Colchican Filbert კოლხური თხილი. დას. ამიერკავკასია

C. colurna
Turkish Hazel

თურქული თხილი. სამხ.-აღმ. ევროპა, ბალკანეთიდან თურქეთამდე და 
ირანამდე

C. × colurnoides ტრაზელი (Trazel). ამიერკავკასია
C. cornuta ssp. californica
California Hazel,

ნისკარტიანი თხილი, კალიფორნიული თხილი. ბრიტანული 
კოლუმბიიდან კალიფორნიამდე
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30 თხილის მზარდი ინდუსტრიის ხელშეწყობა საქართველოში

C. cornuta ssp. cornuta
Distribution: Canada, N. and E. 
U.S.A.

ნისკარტიანი თხილი. კანადა, ჩრდ. და აღმ. აშშ

C. fargesii
Farges’ Hazel ფარჟეს (Farges) თხილი. სამხ.-აღმ. ჩინეთი

C. ferox var. ferox
Himalayan Hazel, Distribution: C. 
Himalaya to Myanmar and Tibet

ჰიმალაიური თხილი. ცენტრალური ჰიმალაებიდან მიანმამდე და 
ტიბეტამდე

C. ferox var. thibetica ტიბეტური თხილი. ცენტრ. ჩინეთი

C. heterophylla var. heterophylla აზიური თხილი. ციმბირი, რუსეთის შორეული აღმ., აღმ მონღოლეთი, 
ჩრდ.-აღმ. ჩინეთი, კორეა, იაპონია

C. heterophylla var. sutchuensis
Distribution: China (Yunnan, Sich-
uan, Guizhou,

აზიური თხილი. ჩინეთი (იუნანი, სიჩუანი, გუიჟოუ, ჰუბეი, ჰუნანი)

C. jacquemontii ჟაკემონის (Jacquemont's) თხილი. ჰიმალაები

C. maxima თხილი, გიგანტური თხილი, ევროპული თხილი. სამხ. ევროპა, სამხ.-დას. 
აზია, ბალკანები, თურქეთი

C. potaninii სამხ.-აღმ. ჩინეთი
C. sieboldiana var. mandshurica
Manchurian Hazelnut ციმბირი, იაპონია

C. sieboldiana var. sieboldiana სამხ. კორეა, იაპონია
C. wangii
Wang’s Hazel ვანგის (Wang's) თხილი, სამხ.-აღმ, ჩინეთი

C. wulingensis
Distribution: China (Hunan) ჩინეთი, ჰუნანი

C. yunnanensis იუნანის თხილი, ჩინეთი, იუნანი

ადგილის შერჩევა

თხილის ბაღის გაშენებისას ძირეული 
მნიშვნელობა აქვს გაშენების ადგილის 
კლიმატის და ოროგრაფიის შეფასებას. 
თუმცა მცენარეს შედარებით მზიანი ადგილი 
სჭირდება, ბუნებრივ საარსებო არეალებში იგი 
ჩრდილსაც იტანს. ფაქტობრივად, ზაფხულის 
ძალიან მაღალმა ტემპერატურებმა, თუ ამას 
დაბალი ტენიანობაც დაერთო, შეიძლება 
მცენარე დააზიანოს – ფოთლები გაუხმოს. 
ზამთარ-გაზაფხულის მიჯნაზე ცხელი და ცივი 
პერიოდების მონაცვლეობა ხელს უშლის 
ყვავილების განაყოფიერებას და აზიანებს 
ახალგაზრდა ხეებს. რაც შეეხება ნიადაგის 
ოროგრაფიას, მცენარე ძალიან მგრძნობიარეა 
განლაგების მიმართ. მთაგორიან ადგილებში, 

სადაც ეროზიის მაღალი რისკი არსებობს, 
თუკი ნაკვეთის დახრილობა 10 პროცენტი-ს 
არ აჭარბებს, რიგები განივად უნდა 
მოეწყოს და კულტივაციის შესაბამისი 
ოპერაციებიც იმავე მიმართულებით უნდა 
განხორციელდეს (სურ. 51, 52). როდესაც 
დაქანება 15 პროცენტი-ზე მეტია, რიგები 
და კულტივირების ოპერაციები დახრის 
მიმართულებით უნდა განხორციელდეს (სურ. 
53, 54), რათა მანქანების გადაყირავების რისკი 
თავიდან ავიცილოთ. თუმცა 15 პროცენტი-მდე 
დაქანების გრადიენტი შედარებით მისაღებია, 
უფრო დიდი დახრილობის შემთხვევაში 
უმჯობესია ნაკვეთი დავატერასოთ, 
რაც მექანიზაციასთან დაკავშირებული 
პრობლემების თავიდან აცილების 
საშუალებას მოგვცემს.
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ნიადაგი

თხილი  ფართო სპექტრის ტიპის 
ნიადაგებზე ხარობს, თუმცა თავს ყველაზე 
კარგად გრძნობს კარგი დრენაჟის მქონე 
ნიადაგებში, სადაც აქტიური კირის 
შემცველობა 7-8 პროცენტი-ს არ აჭარბებს 
და pH-ის მნიშვნელობები 6,5-სა და 7,2-ს 
შორისა. ნიადაგის მომზადების პროცესში 
აუცილებელია ამ საბაზისო პარამეტრების 
გათვალისწინება: შესაძლებელია მიწის 
დრენაჟის გაუმჯობესება, pH-ის მნიშვნელობის 
შეცვლა, ნიადაგში საკვები ნივთიერებების 
და ორგანული მასალის დამატება. 
დარგვამდე რამდენიმე თვით ადრე მწვანე 
მცენარეული მასის ჩახვნას ან კარგად 
კომპოსტირებული ცხოველური ნაკელის 
შეტანას ნიადაგში ორგანული ნივთიერებების 
შემცველობის გაზრდა შეუძლია. გირჩევთ, 
დარგვამდე ნიადაგის ანალიზი ჩაატაროთ, 
ეს საკვებ ნივთიერებებთან დაკავშირებული 
პრობლემების განსაზღვრის და მათი 
გამოსწორების შესაძლებლობას მოგცემთ. 
ნიადაგის ანალიზის საფუძველზე ნაკვეთის 
მომზადებას და ყველა საჭირო საკულტივაციო 
სამუშაოს ჩატარებას განსაზღვრული დრო 
სჭირდება.

ნიადაგის მომზადება დარგვამდე.
თხილის ახალი პლანტაციის გაშენებისას 
პირველი ორი ქმედება, რომელიც უნდა 
განვახორციელოთ, არის ქვების მოშორება 
და ნიადაგის მოსწორება. მოსწორებისას 

რეკომენდებულია, რაც შეიძლება 
შევზღუდოთ ზედაპირის გადაადგილება, 
რათა არ დავაზიანოთ ნიადაგის იმ შრის 
ნაყოფიერება, რომელშიც ნერგი ფესვს 
განივითარებს, და ფერდობის სტაბილურობა. 
თუკი მოსწორების ოპერაცია ზედა ფენის 
(რომელიც საკვები ნივთიერებებით 
და მიკრობული ფლორით მდიდარი 
ნიადაგისგან შედგება) დიდ მოცულობებს 
გადააადგილებს, გირჩევდით, რომ ზედა ფენა 
განზე გადადოთ და გასწორების შემდეგ იგი 
ისევ ზედაპირზე გადაანაწილოთ. თხილის 
ნერგები არ უნდა დაირგას ნიადაგზე, 
რომელსაც წყალშეუღწევადი შრე ან ცუდი 
დრენაჟის მქონე თიხნარი ნიადაგი აქვს. 
ნიადაგის მაღალი სიმკვრივე, ფაქტობრივად, 
ხელს უშლის მცენარის ფესვთა სისტემის 

ზევით: რიგების განივი ორიენტაცია (სურ. 
51, მარცხნივ) და მანქანების მუშაობის 
მიმართულება (სურ. 52, მარჯვნივ), 10 
პროცენტი-ზე ნაკლები დაქანების ფერდობზე
ქვევით: რიგების გრძივი ორიენტაცია (სურ. 
53, მარცხნივ) და მანქანების მუშაობის 
მიმართულება (სურ. 54, მარჯვნივ) 20-25 
პროცენტი-ზე ნაკლები დაქანების ფერდობზე

სურ. 55. ნიადაგის მომზადება.
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ზრდას და, შესაბამისად მის მიერ წყლის 
და საკვები ნივთიერებების შეთვისებას 
აფერხებს. ამიტომ, ნაკვეთის მოსწორების 
შემდეგ (სურ. 55) ის უნდა დამუშავდეს 
ერთპირიანი ჩიზელით ან მრავალპირიანი 
გამაფხვიერებლით, ორი მიმართულებით 
მთელ ნაკვეთზე, რათა დაიმსხვრეს იქ 
არსებული მყარი შრე. ჩიზელის სიგრძე 
საკმარისი უნდა იყოს, რათა ჩასწვდეს მყარ 
შრეს. ჩვეულებრივ, ჩიზელის წვდომის სიღრმე 
სულ მცირე 60 სმ-ია. ეს ოპერაცია ტენის 
შეღწევადობას და დრენაჟს აუმჯობესებს. 
ადრინდელი ნარგავების ყველანაირი 
ნარჩენი უნდა მოვიშოროთ. ყველა 
სარეველა, განსაკუთრებით მრავალწლიანი 
სახეობები, ახალი ბაღის დარგვამდე უნდა 
განადგურდეს. სასურველია, ნაკვეთის 
სიგრძე 100 მ-ს შეადგენდეს, ხოლო სიგანე 
რელიეფის ტიპზე და ზედაპირული წყლების 
გამოყენების მეთოდზეა დამოკიდებული. თუ 
დრენაჟის მოწყობას აპირებთ, იგი ნიადაგის 
კულტივირებული ნიადაგის შრეზე ცოტათი 
დაბლა უნდა განალაგოთ (80-90 სმ), თუმცა 
დრენაჟის მილებს შორის მანძილები 
შეიძლება განსხვავდებოდეს: ყველაზე 
მკვრივ ნიადაგებში ეს მანძილი 8-10 მ-მდე 
უნდა შევამციროთ, ხოლო უფრო ფხვიერ, 
წყალგამტარ ნიადაგებში 12-14 მ-ც დასაშვებია. 
დაბალი წყალგამტარობის მქონე ან 
არასაკმარისად დრენაჟირებულ ნიადაგებში 
ფესვების ასფიქსიის რისკის შესამცირებლად 
რეკომენდებულია მცენარეების დარგვა 25-30 
სმ-ით შემაღლებულ კვლებში. სასურველია, 
თუ ეს შესაძლებელია, ნერგები გვიან 
შემოდგომაზე ან ზამთრის დასაწყისში 
დაირგას, რადგან ამ დროს გადარგვის 
სტრესი მინიმალურია. ამის საწინააღმდეგოდ, 
გაზაფხულზე დარგვამ, განსაკუთრებით, თუ 
იგი მშრალ პერიოდს ემთხვევა, შეიძლება 
მცენარეებს გადარჩენის პრობლემა შეუქმნას. 
როდესაც დარგვა ზამთრის ბოლოს ან ადრე 
გაზაფხულზე ხდება, შეიძლება, აუცილებელი 
გახდეს მცენარეების რწყვა, სეზონის 
პირობების მიხედვით.

ორგანული ნივთიერებების დამატება. სანამ 
თხილის ბაღს გავაშენებთ, თუკი ნიადაგში 
ორგანული ნივთიერებების შემცველობა 
1 პროცენტი-ზე ნაკლებია, აუცილებელია 
ორგანული სასუქების დამატება. იდეალური 

შემცველობა 3 პროცენტი ± 1 პროცენტი-
ია. ორგანული ნივთიერებების ნაკლებობა 
აუარესებს ნიადაგის თვისებებს და 
აფერხებს მცენარეთა ზრდას, თუმცა, ჭარბ 
რაოდენობასაც შეუძლია ანაერობიოზის 
მოვლენა გამოიწვიოს, რაც არღვევს ნიადაგის 
მიკროფლორის ბალანსს და მცენარეთა 
მეტაბოლიზმს. ანალიზის შედეგების 
გათვალისწინებით, ორგანული მასალის 
დაბალი შემცველობის მქონე ნიადაგებში 
თხილის ნერგების დარგვამდე ჰექტარზე 
30-დან 50 ტონამდე ორგანული მასა 
(გადამწვარი ცხოველური ნაკელი, კომპოსტი) 
უნდა შევიტანოთ. ორგანული მასა ბაღის 
მთელ ფართობზე უნდა განაწილდეს. თუკი 
ახალ ცხოველურ ნაკელს ვიყენებთ, იგი 
შემოდგომაზე უნდა შევიტანოთ, ხოლო დარგვა 
შემდეგ გაზაფხულზე განვახორციელოთ. 
გადამწვარი ნაკელის შეტანა ნებისმიერ დროს 
შეიძლება. იდეალურ შემთხვევაში, ორგანული 
მასა მსუბუქად უნდა შევურიოთ ნიადაგს და 
შევეცადოთ, რომ მას არ ჰქონდეს უშუალო 
კონტაქტი ხის ძირთან (სურ. 56). ორგანული 
მასა ნიადაგის ტექსტურას აუმჯობესებს, 
საკვები ნივთიერებების შემცველობას ზრდის, 
ხელს უშლის მინერალური ელემენტების 
გამორეცხვას და ნიადაგის წყალშეკავების 
უნარს აძლიერებს. კათიონების 
გაცვლის პოტენციალი (CEC) ან ნიადაგის 
შესაძლებლობა, შეინარჩუნოს კათიონები 
(დადებითად დამუხტული ნაწილაკები), 
მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ორგანული 
მასალის რაოდენობაზე, ასევე, ნიადაგის 
ნაწილაკების ზომაზე. ორგანული მასა, თიხის 
ნაწილაკებთან ერთად, ძირითადად შეიცავს 
უარყოფითად დამუხტულ ნაწილაკებს, 

სურ. 56. ორგანული მასის გადანაწილება მთელ ბაღზე 
ნიადაგში შერევამდე.
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რომლებიც კათიონებს იზიდავს. შეტანილი 
კათიონური საკვები ნივთიერებები (ამიაკის 
კათიონი (NH4), კალიუმი (K), კალციუმი (Ca) 
და მაგნიუმი (Mg)) ნიადაგის უარყოფითად 
დამუხტულ ნაწილაკებს უკავშირდება. ამ 
მოვლენას კათიონების გაცვლა ეწოდება 
და იგი ნიადაგს მცენარეთა საკვები 
ნივთიერებების საცავის ფუნქციის 
შესრულების შესაძლებლობას აძლევს.
ნიადაგის pH. ნიადაგში pH-ის 
ოპტიმალური დონე უზრუნველყოფს 
გარემოს, რომელშიც თხილის ფესვების 
სისტემა სათანადოდ შეძლებს არსებული 

სურ. 57 და 58. ნიადაგის pH-ის გაზომვის პროცედურა:
ნიადაგის აღება და გამოხდილ წყალთან შერევა pH-ის 
გაზომვამდე.  

მინერალური ელემენტების შეთვისებას. 
ფესვების ზონისთვის pH-ის ოპტიმალური 
მნიშვნელობაა 6.7 ± 0.5. ხეების დარგვამდე 
თხილის პლანტაციის გასაშენებლად 
გამიზნულ ნაკვეთზე pH-ის ანალიზი 
რამდენიმე ადგილას უნდა ჩავატაროთ. 
უნდა ავიღოთ რეპრეზენტაციული სინჯები 
ნიადაგის ზედა (20 სმ-მდე) და ქვედა (30-60 
სმ) შრეებიდან. ნიადაგში pH-ის კორექტირება 
დარგვამდე უნდა მოხდეს. ნიადაგის pH-ის 
განსაზღვრა ძალზე იოლია სპეციალური 
მრიცხველის მეშვეობით (სურ. 57, 58), 
რომელიც წყალბადის იონის კონცენტრაციის 
გასაზომი სპეციალური ელექტროდითაა 
აღჭურვილი. ფერის ინდიკატორები და 
ლაკმუსის ქაღალდი ნაკლებად ზუსტია, 
თუმცა მათი ნიადაგის pH-ის შესაფასებლად 
გამოყენებაც შეიძლება. ნიადაგის pH-
ის განსაზღვრა შემდეგ პროცედურას 
გულისხმობს: აიღეთ 1 წილი ნიადაგი და 
შეურიეთ იგი 1 წილ გამოხდილ/დეიონიზებულ 
წყალს, რომელსაც ნეიტრალური pH (7) აქვს. 
ნიადაგის და წყლის ნარევი დაახლოებით 
ერთი წუთის განმავლობაში უნდა ვანჯღრიოთ 
და შემდეგ დავდგათ დასალექად 30 წუთის 
განმავლობაში. ამის შემდეგ შეგვიძლია 
ნარევში ელექტროდი ჩავუშვათ და pH 
გავზომოთ. ხელსაწყოთი მიღებული 
მაჩვენებელი იქნება ნიადაგის pH. ნიადაგის 
pH-ის დაწევა ელემენტური გოგირდის 
დამატებითაა შესაძლებელი, ხოლო აწევა 
- კირქვის დამატებით. ეს ნივთიერებები 
ნიადაგს დარგვამდე რამდენიმე თვით ადრე 
უნდა დავამატოთ. pH-ის შესაცვლელად 
აუცილებელი გოგირდის და კირქვის (ცხრ. 
9) რაოდენობა განისაზღვრება იმით, თუ 

ცხრილი 9:  ნიადაგის ტექსტურა

ნიადაგის ტექსტურა

გოგირდის საჭიროება (ტონა/ჰა) კირქვის საჭიროება (ტ/ჰა)

pH 8.5-დან 6.5-
მდე

pH 7.5-დან 6.5-
მდე

pH 4.5-დან 6.5-
მდე

pH 5.5-დან 6.5-
მდე

ქვიშნარი 2.9 2.2 2.8 1.5

ქვიშიანი თიხნარი 2.3 1.8 5.3 3.3

თიხნარი 2.0 1.4 7.5 4.3

ლამიანი თიხა 1.6 1.1 8.7 5.0

მძიმე თიხნარი 1.2 0.7 10.5 5.7
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რამდენად წმინდადაა ისინი დაფქული 
და ნიადაგის ბუფერული სიმძლავრით. 
წმინდად დაფქული გოგირდი ან კირქვა 
(ფრაქციის სიმსხო 0.15მმ – 0.25 მმ), უფრო 
სწრაფად შევა რეაქციაში ნიადაგთან და 
შეცვლის მის pH-ს. საქართველოს ზოგიერთ 
ნიადაგში pH ტუტიანობისკენ იხრება და მისი 
მნიშვნელობა საგრძნობლად მეტია თხილის 
მოყვანისთვის რეკომენდებულ ოპტიმალურ 
მნიშვნელობებზე. საჭიროა წმინდად 
დაფქული გოგირდის შეტანა ნიადაგის ზედა 
20 სმ-იან შრეში, დარგვამდე სულ მცირე 
რამდენიმე თვით ადრე, რათა სათანადოდ 
დავწიოთ pH ოპტიმალურ დონემდე. ნიადაგის 
მოდიფიცირება დარგვამდე გაცილებით 
იოლია, ვიდრე დარგვის შემდეგ. ნიადაგის 
ზედაპირზე გრანულირებული გოგირდის 
მოყრა pH-ს მხოლოდ ნიადაგის ზედა 
რამდენიმე სანტიმეტრში შეამცირებს; თუმცა, 
დროთა განმავლობაში, შემცირებას ქვედა 
შრეებშიც დავინახავთ. მჟავა ნიადაგების 
შემთხვევაში, როდესაც pH 6,0-ზე ნაკლებია, 
როგორც ეს საქართველოს მაღალნალექიან 
რეგიონებში გვხვდება, აუცილებელი იქნება 
pH-ის 6.7±0.5-მდე აწევა. ამის გაკეთება 
შეიძლება ნაკვეთზე ხეების დარგვამდე 
რამდენიმე თვით ადრე წმინდად დაფქული 
კირქვის (CaCO3), დოლომიტური კირქვის 
[CaMg(CO3)2] (სურ. 59, 60) ან ჩამქრალი კირის 
შეტანით.
 

სურ. 59. დაფხვნილი კირქვა და დოლომიტური კირქვა 
(სურ. 60) ნიადაგის მჟავიანობის შესაცვლელად.

შესატანი კირქვის რაოდენობა ნიადაგის pH-
ზე, CEC-ზე და ორგანული მასის პროცენტულ 
შემცველობაზეა დამოკიდებული. დაბალი 
CEC-ის მქონე ნიადაგებში pH-ის ზრდა 
უფრო შესამჩნევი იქნება, ვიდრე მაღალი 
CEC-ის მქონეში. თუმცა, დაბალი CEC-ის 
მქონე ნიადაგებში დამატებული ფუძეების 
გამორეცხვა უფრო სწრაფი იქნება და ისინი 
უფრო მალე დაუბრუნდება მჟავიანობის 
პირვანდელ დონეს, თუკი დამატებით კირქვას 
არ შევიტანთ.

საკვები ნივთიერებების ხელმისაწვდომობის 
დამოკიდებულება ნიადაგის pH-ზე. საკვებ 
ელემენტებს, რომლებიც მცენარეებს დიდი 
რაოდენობით სჭირდება, მაკროელემენტებს 
უწოდებენ. ესენია: აზოტი (N), ფოსფორი 
(P), კალიუმი (K), კალციუმი (Ca), მაგნიუმი 
(Mg) და გოგირდი (S). მცირე რაოდენობით 
საჭირო ელემენტებს მიკროელემენტებს 
უწოდებენ. ესენია: რკინა (Fe), მანგანუმი 

სურ. 61. PH-ის გავლენა 
მცენარეთა მიერ საკვები 
ნივთიერებების შეთვისებაზე.
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(Mn), ბორი (B), თუთია (Zn), სპილენძი 
(Cu) და მოლიბდენი (Mo). ნიადაგის pH 
ზეგავლენას ახდენს როგორც მაკრო, ისევე 
მიკროელემენტების ხელმისაწვდომობაზე 
(სურ. 61). სუსტად ან საშუალოდ ტუტე 
ნიადაგში (pH 7.5-8.5), მაკროელემენტების 
(გარდა ფოსფორის) ხელმისაწვდომობა 
იზრდება. ამის საწინააღმდეგოდ, ფოსფორის, 
რკინის, მანგანუმის, თუთიის, ბორის და 
სპილენძის ხელმისაწვდომობა მცირდება, 
რამაც შეიძლება უარყოფითი ზეგავლენა 
მოახდინოს მცენარის ზრდაზე. მჟავე 
ნიადაგებში მიკროელემენტების (გარდა 
მოლიბდენის და ბორისა) ხელმისაწვდომობა 
იზრდება. იმისათვის, რომ ფოსფორის 
სათანადო რაოდენობა ფესვების მიერ 
შეთვისებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, 
ნიადაგის pH 6.0-დან 7.0-მდე დიაპაზონში 
უნდა იყოს. თუ ნიადაგის pH 6.0-ზე ნაკლებია, 
ფოსფორი რკინასთან და ალუმინთან უხსნადი 
შენაერთების წარმოქმნას იწყებს. თუ pH 
7.5-ზე მეტია, ფოსფორი უხსნად შენაერთებს 
კალციუმთან წარმოქმნის. ზოგადად, საკვები 
ელემენტების დეფიციტის თავიდან აცილება 
შესაძლებელია, თუკი pH-ის დონეს 6.0-დან 7.0-
მდე შევინარჩუნებთ.

ნიადაგის სტრუქტურა. ნიადაგი მინერალური 
ნაწილაკების სამი ძირითადი, სხვადასხვა 
ზომის სახეობისგან შედგება: ქვიშა, თიხა 
და ლამი. ქვიშის ნაწილაკები ყველაზე 
მსხვილია, ლამი – საშუალო და თიხა – 
ყველაზე წვრილი. ამათგან თითოეულის 
პროცენტული შემცველობა განსაზღვრავს 
ნიადაგის სტრუქტურას (სურ. 62), ასევე, 

მის ფიზიკურ თვისებებს. ნიადაგის 
სტრუქტურას დიდი გავლენა აქვს წყლის 
შეკავების შესაძლებლობაზე, რაც ძალზე 
მნიშვნელოვანია ტენის შესანახად და 
მცენარისათვის  მშრალ პერიოდებში 
წყლის მისაწოდებლად. ზოგადად, რაც 
უფრო წვრილია ნიადაგის სტრუქტურა, 
მით მეტი იქნება მისი წყალშეკავების 
შესაძლებლობები. მძიმე თიხნარ ნიადაგებს 
თავისი წონის 30-35 პროცენტი წყლის შეკავება 
შეუძლია, მაშინ, როდესაც იგივე მაჩვენებელი 
მსხვილი ქვიშნარი ნიადაგებისთვის 
10 პროცენტი-ს არ აღემატება. წყლის 
შეკავების უნარის მნიშვნელოვნად შეცვლა 
რაიმე საკულტივაციო ზომების მეშვეობით 
შეუძლებელია, თუმცა ორგანული მასის 
დამატებას ნიადაგის წყალშეკავების 
შესაძლებლობების ცოტათი გაუმჯობესება 
შეუძლია.

სურ. 62. ნიადაგის სტრუქტურა.

ცხრილი 10: წყლის კლასიფიკაცია მარილიანობის 
მიხედვით

ნიადაგის 
მარილიანობის 
დონე

მარილის კონცენტრაცია ნიადაგის 
წყლებში (ნაჯერი ნიმუში)

გ/ლ მილიმოლი სმ-ზე
უმარილო 0-3 0-4.5
მცირედ 
მარილიანი 3-6 4.5-9

საშუალოდ 
მარილიანი 6-12 9-18

ძლიერ 
მარილიანი >12 >18

ნიადაგის მართვა. ბაღის გაშენებისას იმ 
ადგილას, სადაც ფართობს დაქანება აქვს, 
ნიადაგის ეროზიის თავიდან აცილების 
მიზნით, რეკომენდებულია ნიადაგის 
ბუნებრივი საფარის შენარჩუნება (დაკორდება) 
და ბალახის მულჩირება, ამ შემთხვევაში 
ნიადაგის სუფთა კულტივირება არ არის 
სასურველი, რადგან ეს ანადგურებს ნიადაგის 
სტრუქტურას, ზრდის რა მის გამკვრივებას 
და ხელს უწყობს ეროზიას (სურ. 63). ამის 
საპირისპიროდ, სწორ მიწებზე უპრიანია 
ბალახით მიწის ზედაპირის სრულად 
დაფარვა (სურ. 64), დროდადრო მისი კრეჭით 
ან ნიადაგის გაფხვიერება (სურ. 65) მისი 
დაფრეზვის გზით, რათა მოვაშოროთ მას 
სარეველები, განსაკუთრებით, მოსავლის 
აღების პერიოდში. ეს აადვილებს მექანიკურ 
ოპერაციებს მოსავლის აღების დროს. 
იმ ბაღებში, სადაც ხდება ნიადაგის 
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სრულად მულჩირებული ბაღი დამრეც ნიადაგზე (სურ. 63 მარცხნივ). რიგების გასწვრივ ჰერბიციდებით დამუშავებული 
(სურ. 64. ცენტრში) და სრულად გადახნული (სურ. 65. მარჯვნივ) ბაღი სწორ ნაკვეთზე.

თხილის ბაღები Medicago polimorpha var Anglona– ით 
მულჩირებული (სურ. 66. ზევით), მოთიბულმა 15-20 სმ 
სიმაღლეზე მიაღწია (სურ. 67. ქვევით)

რიგთაშორისი ფრეზირება, საჭიროა 
3-4 წელიწადში ერთხელ შედარებით 
ღრმა გაფხვიერება, რათა დავამტვრიოთ 
წარმოქმნილი მყარი ფენა. საქართველოში 
კულტურული საფარის ბალახების დასათესად 
იდეალური დრო აგვისტოს შუიდან 
სექტემბრის დასაწყისამდეა. შემდეგი 
საუკეთესო პერიოდია მარტის შუიდან 
მაისის დასაწყისამდე. ბალახის თესლი უნდა 
მოვაყაროთ სარეველასგან გაწმენდილ, 
კარგად დამუშავებულ ზედაპირზე, 20-40 
კგ ჰექტარზე და ზევიდან ნიადაგი არ უნდა 
გადავაფაროთ. ასევე, ჰექტარზე 20-40 კგ 
აზოტი უნდა შევიტანოთ მას შემდეგ, რაც 
ბალახის საფარი კარგად განვითარდება 
რიგთაშორისებში. ბალახის თესლის 
ნარევში შეგვიძლია დავამატოთ შვრია (5 კგ/
ჰა), ეს ბალახის საფარის გამყარებაში და 
ეროზიისაგან თავდაცვაში დაგვეხმარება. 
სამყურას, იონჯას ან სხვა პარკოსნების 
დამატება სასურველი არ არის. მისაღებია 
ბალახის სახეობების დათესვა, როგორიცაა 
Medicago polimorpha  (სურ. 66) ან Trifolium 
subterraneum (სურ. 67), რადგან ისინი მშრალ 
სეზონში არ იქნებიან მცენარის კონკურენტები 
წყლის მოხმარების თვალსაზრისით. ნიადაგის 
მულჩირება დაგვეხმარება სარეველების 
ზრდის დათრგუნვაში. 

იგი აგრეთვე გვეხმარება წყლის უკეთესად 
შეკავებაში და ნიადაგის ორგანული მასალით 
გამდიდრებაში. კულტურული საფარის 
კონკურენცია თხილის კულტურასთან 
მინიმუმამდე უნდა დავიყვანოთ. ამისათვის 
საჭიროა ბალახის რეგულარული კრეჭა, ისე, 
რომ ბალახი 15-20 სმ სიმაღლეს არ აღწევდეს. 
თხილის ხეების ქვეშ მცენარეულობა არ 

უნდა იზრდებოდეს, რადგან ამან შეიძლება 
ხეს წყლისა და საკვები ნივთიერებების 
შეთვისებაში კონკურენცია გაუწიოს, რამაც 
შესაძლოა შეამციროს ხის სიძლიერე და 
მოსავლიანობა. კრიტიკული პერიოდი, 
რომლის განმავლობაშიც თხილის ხეებს 
ნებისმიერი კონკურენცია უნდა ავაცილოთ, 
არის ყვავილობიდან ყვავილის ფურცლების 
დაცვენამდე და მომდევნო 30 დღის 
განმავლობაში. ხეების რიგში ბალახებისგან 
თავისუფალი ზოლი სიგანეში ვარჯის 
კიდემდე უნდა იყოს. როდესაც ხეების 
გასწვრივ რიგებში ჰერბიციდებს ვიყენებთ, 
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სურ. 70. მარცხნივ, უყლორტო C. colurna-ს ხეებზე 
დამყნობილი თხილი „ტრაკინსკა“ (Trakinska)”  და მისი 
ნერგები მარჯვნივ (სურ. 71)

ყურადღება უნდა მივაქციოთ ახალ ნარგავებს. 
ახალგაზრდა დაფესვიანებული ყლორტები 
ჰერბიციდების მიმართ მგრძნობიარეა. მათგან 
განსხვავებით, ჰერბიციდების გამოყენება 
დასაშვებია შტამბის მქონე თხილის 
შემთხვევაში.

გამრავლების მოდელები:
გადაწიდნა (სურ. 68. მარცხნივ) და კვლებში გამრავლება 
(სურ. 69. მარჯვნივ)

სარგავი მასალა

თხილისთვის საძირეები არ გამოიყენება, 
გარდა შემთხვევებისა, როდესაც პლანტაცია 
შენდება Corylus colurna-ზე, რომლებიც 
ფესვებიდან ამონაყარს არ იკეთებს. ამ 
საძირის გამოცდა დაახლოებით 30 წლის 
წინ ბულგარეთში მოხდა, ბოლო წლებში კი 
ბოსნია-ჰერცოგოვინის ერთ-ერთ სანერგეში 
ამრავლებენ დამყნობილი ნერგებით (სურ. 
68, 69). თხილის გამრავლებისას ყველაზე 
გავრცელებული პრაქტიკა დაფესვიანებული 
ამონაყარების გამოყენებაა. ამ მეთოდს 
რამდენიმე უპირატესობა გააჩნია, კერძოდ: 
გამრავლების სიმარტივე და სისწრაფე. თუმცა 
აქვს გარკვეული ნაკლებიც: ინფექციური 
დაავადებების, განსაკუთრებით Pseudomonas 
avellanae-ს და ფესვების სიდამპლის – 

Armillaria mellea-ს და Rosellinia necatrix-ის 
– გავრცელების რისკი. დაფესვიანებული 
ამონაყრებით გამრავლების ალტერნატიული 
ვარიანტებია: გადაწიდნით გამრავლება, 
კვლებში გამრავლება, დაკალმება და 
ინვიტრო გამრავლება. ეს უკანასკნელი 
მეთოდი ზოგიერთმა სანერგემ Tonda Gif-
foni-ს, Tonda Gentile delle Langhe-ს და Ton-
da Romana-ს ჯიშებისთვის შეიმუშავა. 
ფესვწარმოქმნის ეფექტიანობა ინვიტრო 
გამრავლების შემთხვევაში ძალზე მაღალია 
და ხარჯები სხვა მეთოდებთან შედარებით 
სულ მცირე ორჯერ ნაკლებია. ერთ-ერთი 
ნაკლი, რომელიც ამ მეთოდს ახასიათებს, 
არის ნერგების ნელი ზრდა პირველი წლის 
განმავლობაში, ფესვგადგმის პერიოდის 
შემდეგ (სურ. 70). ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ 
მეორე წელს მცენარეები სწრაფად იზრდება. 
გადაწიდნა (სურ. 71) მაღალი გამოსავლის 
მქონე კიდევ ერთი სანდო მეთოდია. მისი 
პროდუქტიულობა შეიძლება ჰექტარზე 
47 000 ნერგს  გვაძლევდეს, რაც კვალში 
გამრავლების მეთოდთან შედარებით (სურ. 
72) მაღალი მაჩვენებელია. ეს მეთოდი 
გულისხმობს ყლორტების 45°-ით გადაწვენას. 
კვირტების გამოტანის შემდეგ ყლორტის 
ძირს თანდათანობით ნიადაგით ფარავენ, 
სადაც დამატებითი ფესვები წარმოიქმნება. 
ზოგიერთი სანერგე თხილის ნერგებს  
აწარმოებს დაუფესვიანებელ ამონაყარისაგან, 
რომელიც ვითარდება მცენარის ძირიდან; 
ამ შემთხვევაში ამონაყარს სარტყლად 
უნდა შემოეცალოს ქერქი, ეს ნაწილი 
მიწით დაიფაროს და  მის დაფესვიანებას 
დაველოდოთ (სურ. 73, 74, 75, 76, 77). აუქსინით 
დამუშავება დაფესვიანებას აუმჯობესებს.

სურ. 72. ინვიტრო გამრავლებით მიღებული თხილის ნერგი 
„ტონდა რომანა“ (Tonda Romana) ფესვების გაშვებიდან 5 
თვეში.
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მარცხნიდან მარჯვნისკენ: სურ. 73. დასაფესვიანებელი ამონაყარი. სურ. 74. ქერქის რგოლებად შემოცლა. სურ. 75. ნიადაგით 
დაფარული ყლორტები. სურ. 76 გამოტანილი ფესვები 6 კვირის შემდეგ. სურ. 77. გასაყიდად გამოსადეგი. საკუთარი 
ფესვების მქონე თხილი.

ჯიშების შერჩევა

თხილს ძირითადად აწარმოებენ თურქეთში, 
იტალიაში, აშშ-ში, ესპანეთში, აზერბაიჯანში 
და საქართველოში. ამ ქვეყნებში 
გავრცელებულია თხილის სხვადასხვა ჯიში, 
რომელთაგანაც ყველაზე გავრცელებულია: 
ტომბული (Tombul) და ჩაკილდაკი (Çak-
ildak) თურქეთში; ტონდა ჯიფონი (Tonda 
Giffoni), ტონდა რომანა (Tonda Romana) და 
ტონდა ჯენტილე (Tonda Gentile) იტალიაში, 
ბარსელონა (Barcelona) და ენისი (Ennis) აშშ-
ში, ნეგრეტი (Negret) ესპანეთში, ანაკლიური 
საქართველოში. ჯიშის არჩევისას უნდა 
გავითვალისწინოთ თხილის ინდუსტრიაში 

არსებული სავალდებულო ძირითადი 
პომოლოგიური პარამეტრები, რადგან 
სხვაგვარად ფერმერებს პროდუქციის გაყიდვა 
გაუჭირდებათ. მაგალითად, მოთხოვნა 
ძირითადად არსებობს მრგვალი ფორმის, 
იოლად გასაფცქვნელ და ცხიმის მაღალი 
შემცველობის მქონე ნაყოფზე. წინა თავში 
– „საქართველოში თხილის წარმოების 
მიმდინარე მდგომარეობა“ – აღწერილია 
საქართველოში არსებული ძირითადი 
ჯიშები. ქვემოთ მოცემულ მე-4 ცხრილში კი 
მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი თხილის 
ჯიშების აგრონომიული და პომოლოგიური 
მახასიათებლებია შეჯამებული.
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ცხრილი 4: თხილის ძირითადი ჯიშების აგრონომიული და პომოლოგიური თვისებები

ტომბული  (Tombul). 
თურქული ჯიში. საშუალო-
მაღალი გამძლეობის 
ხე, უყვარს გაშლა, 
პროდუქტიულია, 
მგრძნობიარეა გაზაფხულის 
ყინვების მიმართ. 
თხილის წონა – 1,9 გ; 
ფორმის ინდექსი – 1,1; 
გულის წონა – 0,9 გ; გულის 
გამოსავალი – 52,1 პროცენტი; 
საშუალო ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
მინქეინი (Mincane), პალაზი 
(Palaz).

პალაზი (Palaz). 
თურქული ჯიში. 
საშუალო გამძლეობის 
ხე,  საშუალო 
პროდუქტიულობა. 
თხილის წონა – 1,9 გ; 
ფორმის ინდექსი – 0,9; 
გულის წონა – 0,9 გ; 
გულის გამოსავალი 
– 47,3 პროცენტი; 
საშუალო ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
ტომბული (Tombul), 
მინქეინი (Mincane).

ბარსელონა (Barcelona). 
ამერიკული ჯიში (სინ. 
Fertile de Coutard). 
ხეს უყვარს გაშლა, 
საშუალო-მაღალი 
გამძლეობა, საშუალო 
პროდუქტიულობა, 
საშუალო ამონაყარი. 
თხილის წონა – 3,3 გ; 
ფორმის ინდექსი – 0,9; 
გულის წონა – 1,6 გ; 
გულის გამოსავალი 
– 46,2 პროცენტი; 
საშუალო ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
ქოსფორდი (Cosford), 
მორტარელა (Mortarella)

ენისი (Ennis). 
ამერიკული ჯიში. ხე – 
საშუალო გამძლეობის, 
მცირე ამონაყარი, უხვად 
მსხმოიარე. თხილის 
წონა – 4,2 გ; გულის 
გამოსავლიანობა – 50 
პროცენტი; ფორმის 
ინდექსი – 0,85; 
გულის წონა – 2,1 გ. 
ცუდი ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
პაუეტეტი (Pauetet), 
მერვეილ დე ბოლვილერი 
(Merweille de Bollwiller)

ქოსფორდი (Cosford). 
ინგლისური ჯიში. კარგი 
გამძლეობის ხე, მაღალი 
პროდუქტიულობა. 
ფორმის ინდექსი – 0,66, 
თხილის წონა – 2,5 გ; 
გულის წონა – 1.3 გ. გულის 
გამოსავალი – 53,2 პროცენტი. 
ცუდი ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
მორელი (Morell), მერვეილ 
დე ბოლვილერი (Merweille de 
Bollwiller)

მერვეილ დე 
ბოლვილერი (Merveille 
De Bollwiller). უცნობი 
წარმოშობის. გამძლე 
ხე, ზემოთ მიისწრაფვის, 
საშუალო-მაღალი 
პროდუქტიულობა. 
თხილის წონა – 3,6 გ; 
გულის გამოსავალი 
– 36,5 პროცენტი; 
ფორმის ინდექსი – 0,85; 
გულის წონა – 1,4 გ. 
კარგი ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
მორელი (Morell), 
ქოსფორდი (Cosford)

მორელი (Morell). 
ესპანური ჯიში. ხე – 
მოუხეშავი, საშუალო 
გამძლეობის, უყვარს 
გაშლა, ახასიათებს 
ამონაყარი, კარგი 
პროდუქტიულობა. 
თხილის წონა – 25 გ; 
გულის გამოსავალი 
– 42,7 პროცენტი; 
ფორმის ინდექსი – 0,87; 
გულის წონა – 1,1 გ. 
საშუალო ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
მორტარელა (Mortarella), 
ქოსფორდი (Cosford)

გრიფოლი (Grifoll). 
ესპანური ჯიში. კარგი 
გამძლეობის ხე, უყვარს 
გაშლა, პროდუქტიულია. 
თხილის წონა – 2,0 გ; 
გულის გამოსავალი 
– 40,0 პროცენტი; 
ფორმის ინდექსი – 0,72; 
გულის წონა – 0,9 გ. 
დაბალი ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
მორელი (Morell), 
ქოსფორდი (Cosford).

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O



40 თხილის მზარდი ინდუსტრიის ხელშეწყობა საქართველოში

ტონდა გრიფონი (Tonda 
Giffoni). იტალიური ჯიში; 
ადრე იწყებს მსხმოიარობას; 
მაღალი პროდუქტიულობა. 
თხილის წონა – 2,4 გ; 
გულის გამოსავალი – 
46,0 პროცენტი; ფორმის 
ინდექსი – 1,0; გულის წონა 
– 1,2 გ. კარგი ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
მორტარელა (Mortarella), 
ტონდა ბიანკა (Tonda Bianca), 
ტონდა ჯენტილე დელე 
ლანგე (Tonda Gentile delle 
Langhe), ტონდა ჯენტილე 
რომანა (Tonda Gentile 
Romana)

ტონდა ჯენტილე დელე 
ლანგე (Tonda Gentile delle 
Langhe). იტალიური ჯიში. 
საშუალო გამძლეობის ხე, 
საშუალო განშლადობა, 
კარგი პროდუქტიულობა. 
თხილის წონა – 2,3 გ; 
გულის გამოსავალი – 
47,0 პროცენტი; ფორმის 
ინდექსი – 0,94; გულის 
წონა – 1,1 გ. იდეალური 
ფცქვნადობა. არის 
თვითსტერილური. 
დამამტვერიანებლები: 
ტონდა რომანა (Tonda 
Romana), ნეგრეტი 
(Negret), ქოსფორდი 
(Cosford),  მორტარელა  
(Mortarella)

ტონდა ჯენტილე რომანა 
(Tonda Gentile Romana). 
იტალიური ჯიში. საშუალო-
დაბალი გამძლეობის ხე. 
საშუალო განშლადობა, 
თვითსტერილური, 
პროდუქტიული. თხილის 
წონა – 2,7 გ; გულის 
გამოსავალი – 45,0 
პროცენტი; ფორმის 
ინდექსი – 0,95; გულის წონა 
– 1,4 გ. კარგი ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
ტონდა დი ჯიფონი (Tonda 
di Giffoni), ნოკიონე 
(Nocchione), მორტარელა 
(Mortarella)

მორტარელა (Mortarella). 
იტალიური ჯიში. 
საშუალო განშლადობის 
ხე, საშუალო-
დაბალი გამძლეობა, 
თვითსტერილური, 
პროდუქტიული. 
თხილის წონა – 2,1 გ; 
გულის გამოსავალი 
– 45,0 პროცენტი; 
ფრომის ინდექსი – 0,79; 
გულის წონა – 1,0 გ. 
კარგი ფცქვნადობა. 
დამამტვერიანებლები: 
ტონდა დი ჯიფონი (Tonda 
di Giffoni), სან ჯოვანი 
(San Giovanni), რიჩია 
დი ტალანიკო (Riccia di 
Talanico)

დარგვის დრო

თხილზე არ მოქმედებს ხელახალი დარგვის 
სინდრომი. შესაბამისად, ახალი ბაღის დარგვა 
იმავე ნიადაგზე შესაძლებელია, ძველი 
მცენარეების ამონაყარითაც კი. თუ ახალ 
პლანტაციას ვაშენებთ, ხეები დარგვამდე 
ერთი წლით ადრე უნდა შევუკვეთოთ 
სანერგეს, რომელსაც დადასტურებულად 
შეუძლია გენეტიკური და ფიტოსანიტარული 
პარამეტრებით უმაღლესი ხარისხის სარგავი 
მასალის მოწოდება, და რომელსაც ამის 
დამამტკიცებელი სერტიფიკატი გააჩნია. 
თხილის დარგვა შემოდგომაზე ან ადრე 
გაზაფხულზე შეიძლება. გვიან გაზაფხულზე 
დარგულ ხეებს, ჩვეულებრივ, გადარჩენის 
მეტი შანსი აქვთ, ვიდრე გვიან შემოდგომაზე 
დარგულს ან შემოდგომიდან გაზაფხულამდე 
დაურგველად, დროებით „მიწამიყრილ“ 
მდგომარეობაში შენახულ ნერგებს. თუკი 
ნერგების დაურგველად შენახვა ხუთ 
დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში გვიწევს, 
აუცილებელია მათ „მიწა მივაყაროთ“. 
ეს კარგად დრენაჟირებულ ადგილას 
უნდა გაკეთდეს და მისაყრელად ნოტიო 

მსუბუქი ნიადაგი, ხის ნაფოტები, ქვიშა ან 
ნახერხი უნდა გამოვიყენოთ. მოსვენებულ 
მდგომარეობაში მყოფი ნერგების ფესვთა 
სისტემა დარგვის წინ უნდა დავასველოთ, ანუ 
წყალში დაახლოებით ერთი საათით ჩავუშვათ. 
თუკი ასეთი დასველების შემდეგ ნერგებს 
დაუყოვნებლივ ვერ ვრგავთ, მისი ფესვები 
ნოტიო მდგომარეობაში უნდა შევინარჩუნოთ: 
დაფარეთ ის ტორფიანი ხავსით ან წვრილად 
დაჭრილი ქაღალდით, რათა ფესვები არ 
გამოშრეს. ამის შემდეგ ნერგები შეგიძლიათ 
დროებით ტენიან ცივ საწყობში 0-1°C-
ზე რამდენიმე დღით შეინახოთ. თუ ქარი 
რომელიმე გაბატონებული მიმართულებით 
მუდმივად ქრის, ნერგები ამ მიმართულების 
საწინააღმდეგოდ 10-15°-ით დახრილად 
უნდა დარგოთ, რათა ხელი შეუწყოთ მათ 
ვერტიკალურ ზრდას. ფესვების გარშემო 
სივრცე ნიადაგით უნდა შეავსოთ. დარგვისას 
ნიადაგის ზედა ფენა ორმოს ძირშიც 
მოათავსეთ და დარგვის შემდეგ ნიადაგი 
კარგად დატკეპნეთ. მცენარეები კარგად 
მორწყეთ, რათა ნიადაგი ფესვების გარშემო 
„დაჯდეს“. დასარგავი ორმო უნდა იყოს 
ტენიანი და არა სველი, და იგი დარგვამდე 
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მხოლოდ რამდენიმე საათით ადრე უნდა 
ამოთხაროთ. ეცადეთ, ორმო სველ მიწაში არ 
ამოთხაროთ, რათა თავიდან აიცილოთ მისი 
გვერდების „მოჭიქვა“ და ნიადაგის დაპრესვა, 
რადგან ეს ფესვების ზრდას შეაფერხებს. 
როდესაც ორმო ნახევრად გაივსება, საჭიროა 
ფესვების გარშემო ნიადაგის ფეხით მიტკეპნა, 
სანამ ორმოს ბოლომდე გავავსებდეთ. 
როდესაც ორმო ამოივსება, აუცილებელია 
მისი ფეხით კარგად დატკეპნა. ხის გარშემო 
ჩაღრმავება არ დატოვოთ.

მანძილი მცენარეებს შორის

მცენარეებს შორის მანძილის შერჩევა 
მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული: 
ნიადაგის ნაყოფიერება, ვარჯის სისტემა, 
ირიგაციის განხორციელების შესაძლებლობა, 
მექანიზაციის (მაგალითად, თვითმავლები 
თხილის ავტომატიზებული დაკრეფისათვის) 
გამოყენების საჭიროება. წარსულში 
გავრცელებული იყო მცენარეების უფრო 
მჭიდროდ დარგვა (მაგალითად: 4 x 4 მ – 625 
ხე ჰექტარზე; 5 x 4 მ – 500 ხე/ჰა; 5 x 5 მ – 400 
ხე/ჰა; 6 x 5 მ – 333 ხე/ჰა; 6 x 6 მ – 278 ხე/ჰა). 
აგროტექნიკური ღონისძიების (მაგ.: სხვლა 
ან თხილის კრეფა) გათვალისწინებით, 
წარსულთან შედარებით მანძილი რიგებს 
შორის გაიზარდა და ამჟამად ყველაზე 
მისაღებ სქემად ითვლება 6 x 4 მ ან 6 x 5 მ. 
ამას გარდა, უნდა გვახსოვდეს, რომ ვარჯის 
თავისუფალი ფორმირების პრინციპის 
გამოყენებისას (რასაც ძალიან ხშირად 
მიმართავენ თხილის მოვლისას), რაკი 

საქმე ბუჩქთან გვაქვს, აუცილებელია 
გავითვალისწინოთ, რომ ამ ფორმით 
გაზრდილ  მცენარეს მეტი სინათლე და 
აერაცია სჭირდება.

რიგების მიმართულება

თხილი კარგად ეგუება ზღ.დ.-დან 300-დან 
1000-1200 მ-მდე სიმაღლის მთიან რეგიონებს. 
ბუნებრივ პირობებში თხილის ხე ძალიან 
გამძლეა დაბალი ტემპერატურების მიმართ 
და ურჩევნია ჩრდილოეთი-სამხრეთი 
დისპოზიციის ნიადაგები, რათა მეტი 
სინათლე მიიღოს, რაც მას ყლორტების 
კარგად განვითარებისთვის სჭირდება. 
აგრეთვე, ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილი 
იყოს მსუბუქად ვენტილებადი (სურ. 78), 
რათა ხელი შეეწყოს ქარით დამტვერვას, 
რაც თხილისთვის აუცილებელია. მთელი 
პლანტაციის დაახლოებით 10 პროცენტი-ს 
დამამტვერიანებელი მცენარეები უნდა 
წარმოადგენდეს. საჭიროა მათი ერთად, 
ერთ რიგში დარგვა, რადგან მათ ძირითადი 
ჯიშისაგან განსხვავებული აგრონომიული 
საჭიროებები (დამუშავების და მოსავლის 
აღების პერიოდები) აქვთ. გაითვალისწინეთ 
გაბატონებული ქარების მიმართულება და 
ინტენსიურობა, რადგან მტვრის გადატანა 
ანემოფილურია (ქარის მიერ ხორციელდება) 
და აუცილებელია, რიგები ისე იყოს 
ორიენტირებული, რომ ქარი დამმტვერავი 
მცენარეების რიგის მხრიდან ბაღისკენ 
უბერავდეს (სურ. 79), რაც მტვრის ბაღზე 
უკეთეს გადანაწილებას შეუწყობს ხელს.

სურ. 78 (მარცხნივ). სუსტად ვენტილირებული ექსპოზიცია ხელს უწყობს დამტვერვას.
სურ. 79 (მარჯვნივ). ყვითლად ნაჩვენებია დამამტვერიანებლების რიგი.
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დარგვის შემდგომი მოვლა

მცენარის სიახლოვეს არსებული სარეველები 
თხილს წყალსა და საკვებ ნივთიერებებს 
შეეცილებიან, რამაც შეიძლება შეამციროს 
მისი ზრდა და გამძლეობა. შესაბამისად, 
ახალგაზრდა ხეების განვითარებისთვის 
სასიცოცხლოდ აუცილებელია სარეველების 
კონტროლი. მნიშვნელოვანია მცენარიდან 
ორივე მხარეს სარეველებისაგან 
თავისუფალი ერთმეტრიანი ზოლი 
შევინარჩუნოთ. დარგვიდან პირველი 
სამი თვის განმავლობაში მცენარიდან 
ერთმეტრიან რადიუსში სარეველას არსებობა 
მცენარის ზრდის სისწრაფეს შეამცირებს. 
რიგთაშორისებში კულტურული საფარი უნდა 
მოეწყოს ან დავაკორდოთ. კულტურული 
საფარისათვის ერთ-ერთი ყველაზე 
უნივერსალურად წარმატებული ბალახის 
სახეობაა წითელი წივანა, რადგან ფესვის 
სისტემა ღრმად არ ეზრდება, შედეგად, 
ნაკლებ კონკურენციას უწევს ხის ფესვებს და, 
ამასთან, ბალახების უმეტესობაზე უკეთ იტანს 
ჩრდილს.

შესაძლოა, პირველი ორი წლის განმავლობაში 
საჭირო გახდეს რიგთაშორისებში დაბალი 
ერთწლიანი მარცვლეულის შეთესვა, 
სანამ ბალახის მუდმივი კულტურული 
საფარი განვითარდებოდეს. მცენარის 
მახლობლად ნიადაგში ბალახის ზრდის 
გასაკონტროლებლად საუკეთესო 
საშუალებაა ჰერბიციდები (სურ. 80). ამას 
გარდა, ვეგეტატიური ზრდის დასაწყისში 
ჰერბიციდებით დამუშავება ამონაყარზეც 
მოქმედებს. თხილის შემთხვევაში ამონაყარის 
ჰერბიციდების მეშვეობით მოცილებას 
(სურ. 81, 82) უპირატესობა ენიჭება, რადგან 
მათი მოჭრა ტოვებს ჭრილობას ზროს 
ქვედა ნაწილში, მიწასთან იმდენად ახლოს, 
რომ მასში ძალიან იოლად შეიძლება 
შეაღწიოს სასიკვდილო ბაქტერიებმა (მაგ.: 
Pseudomonas-მა). როდესაც ყლორტებს 
მექანიკურად ვაშორებთ, დარჩენილი 
ჭრილობა დაუყოვნებლივ სპილენძის 
შემცველი ფუნგიციდების 2 პროცენტი-იანი 
ხსნარით უნდა დამუშავდეს.

სურ. 80 (მარცხნივ). სარეველების კონტროლი ჰერბიციდებით რიგების გასწვრივ. 
ყლორტების კონტროლი ჰერბიციდებით: დამუშავებამდე (სურ. 81. ცენტრში) და დამუშავების შემდეგ (სურ. 82. მარჯვნივ)
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გასხვლა და ფორმირება

შესავალი

მცენარის ფორმირება და გასხვლა 
აგროტექნიკური ოპერაციებია, რომელთაც 
შეიძლება სხვადასხვა დანიშნულება 
ჰქონდეს — იმის მიხედვით, ახალგაზრდა 
მცენარეებისთვის ვიყენებთ თუ 
ზრდასრულებისთვის. ახალგაზრდა ხეების 
ფორმირების მთავარი მიზანია დედა 
ტოტების განვითარება, რომლებმაც უნდა 
ჩამოაყალიბონ მცენარის ვარჯი. ზრდასრული 
მცენარეების გასხვლა ემსახურება ხის ვარჯის 
შენარჩუნებას მისი პროდუქტიულობის  
შეფერხების გარეშე. გასხვლაც და 
ფორმირებაც დამოკიდებულია მცენარეებს 
შორის მანძილზე, რომელსაც, თავის მხრივ, 
განსაზღვრავს რამდენიმე ფაქტორი: ნიადაგის 
ნაყოფიერება, ირიგაციის შესაძლებლობები, 
მექანიზაციის გამოყენება (მაგალითად, 
თვითმავლები თხილის მექანიზირებული 
კრეფისათვის). ფორმირების შედეგად 
უნდა მიიღებოდეს მცენარის ისეთი ფორმა, 
რომელიც ვარჯის ყველა ნაწილში სინათლის 
მაქსიმალურ შეღწევადობას უზრუნველყოფს, 
აიოლებს მავნე ორგანიზმების კონტროლს 
და ნებისმიერ სამეურნეო სამუშაოს 
(გასხვლა, გამოხშირვა, მოსავლის აღება). 
ამჟამად ყველაზე პოპულარული ტენდენციაა 
ისეთი ბაღების გაშენება, რომელშიც 
ხეებს უფრო ხშირი და მაქსიმალურად 
თავისუფალი ფორმის ვარჯი აქვს, რაც 
იძლევა შესაძლებლობას, უფრო ინტენსიური 
სხვლის გამოყენებით მცენარე მსხმოიარობის 
ფაზაში უფრო ადრეულად შევიდეს. შედეგად, 
პლანტაციების ეკონომიკური ციკლი უფრო 
შემოკლებულია. 

ფორმირების სისტემები

თხილის ფორმირების ყველაზე ხშირად 
გამოყენებული სისტემებია ბუჩქისებური, 
მრავალშტამბიანი ვაზა და ერთშტამბიანი 
ვაზა. ბოლო დროს სულ უფრო მეტ 

გავრცელებას პოვებს შპინდელის ტიპის 
ფორმირება, რომელსაც მცენარეთა უფრო 
მაღალი სიმჭიდროვე ახასიათებს, და 
რომლისთვისაც C. colurna-ს საძირეზე  
დამყნობილი მცენარეები გამოიყენება. ამ 
სისტემის გამოყენების დროს მცენარეებს 
რიგის გასწვრივ ერთმანეთისაგან 40 სმ-
ით დაშორებულ წყვილ-წყვილად რგავენ 
და რიგის მიმართულებით ვერტიკალიდან 
30-35 სმ-ით გადახრიან – წყვილიდან ერთს 
ერთ, მეორეს – მეორე მხარეს. კვლევის 
თანახმად, შპინდელის ტიპის ფორმირება 
(სურ. 83) ხელს უწყობს მოსავლიანობის 
ზრდას და აგროტექნიკური ღონისძიებების 
ოპტიმიზაციას, თუმცა ფერმერის მხრიდან 
მცენარის ფიზიოლოგიის კარგ ცოდნას 
და გასხვლის შესაბამისი მეთოდების 
გამოყენებას მოითხოვს. ფორმირების 
ყველაზე გავრცელებული სახეები ქვემოთაა 
აღწერილი და შეჯამებულია 1-ლ ცხრილში, 
ხოლო მე-2 ცხრილი, შესაბამისად, ჰექტარზე 
მცენარეების რაოდენობას გვიჩვენებს.

სურ. 83. შპინდელის ფორმირებით გაშენებული თხილის 
ინტენსიური ბაღი.

ბუჩქისებური ფორმირება (სურ. 84). ეს არის 
ბუჩქისებური ფორმის მცენარე, რომელსაც 
აქვს 5-6 მთავარი დედა ტოტი. ფორმირების ეს 
ტიპი ძალიან კარგად ესადაგება სუსტი ზრდის 
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მქონე ჯიშებს. ეს ყველაზე ტრადიციული 
სისტემაა. მცენარეები ირგვება შემოდგომაზე, 
ხოლო გაზაფხულზე მიწის დონეზე მოკლდება. 
ასეთი ოპერაციის შედეგად განვითარებული 
ყლორტებიდან შეირჩევა 5-6 ცალი, მათი 
სიძლიერის და განლაგების მიხედვით, 
რომლებიც ბუჩქის მთავარ დედა ტოტებად 

მარცხნიდან მარჯვნივ: ბუჩქი (სურ. 84). მრავალშტამბიანი ვაზა (სურ. 85) და ერთშტამბიანი ვაზა (სურ. 86)

ყალიბდება. ფორმირების ეს სისტემა 
განსახორციელებლად მარტივია, მაგრამ 
ართულებს მცენარის ბაზალური  ნაწილის 
გაწმენდის სამუშაოებს. ჩვეულებრივ, ამ 
სისტემას ზღვის დონიდან შედარებით მაღლა 
განლაგებულ ადგილებში და ნაკლებად 
ნაყოფიერი ნიადაგებისთვის ირჩევენ.

ცხრილი 11: თხილის ფორმირების სხვადასხვა სისტემისთვის აგროტექნიკური ოპერაციების შეჯამება  და 
დროში გადანაწილება

ფორმირების სისტემა 1-ლი წელი მე-2 წელი 7 წლამდე

ბუჩქისებური ფორმირება ერთი წლის 
ნერგის დარგვა 
შემოდგომაზე ან 
ზამთრის ბოლოს. 
გაზაფხულზე 
მიწის დონემდე 
დამოკლება. 
თავისუფალი 
ზრდა სეზონის 
განმავლობაში

3-4 ძლიერი ყლორტის 
შერჩევა ბუჩქის 
ფორმირებისთვის და 
დანარჩენების მოშორება

ვარჯი უნდა იყოს ღია და 
ზედმეტი ტოტებისგან 
და ყლორტებისგან 
თავისუფალი. ამონაყარის 
მოშორება მექანიკური ან 
ქიმიური ხერხით.

მრავალშტამბიანი 
ვაზა, განტოტვა მიწის 
ზედაპირიდან 30-40 სმ-ის 
სიმაღლეზე

ერთი წლის 
ხის დარგვა 
შემოდგომაზე ან 
ზამთრის ბოლოს. 
თავისუფალი 
ზრდა სეზონის 
განმავლობაში

ხის გადაბელვა მიწიდან 
30-40 სმ-ის სიმაღლეზე.  
წარმოქმნილი 
ამონაყრიდან ვაზის 
ფორმირებისთვის 
ხელსაყრელად 
განლაგებული ძლიერი 3-4 
ყლორტების დატოვება

შეინარჩუნეთ 3-4 ძლიერი 
ყლორტი თითოეულ 
დედა ტოტზე, რათა 
ვარჯის თანაბარი ზრდა 
უზრუნველყოთ. ძირის 
ამონაყარის მოშორება 
მექანიკური ან ქიმიური 
ხერხით

ერთშტამბიანი ვაზა,  
განტოტვა მიწის 
ზედაპირიდან 80 სმ-ის 
სიმაღლეზე ეწყება

ორი წლის 
ხის დარგვა 
შემოდგომაზე 
ან ზამთრის 
ბოლოს. გადაჭრა 
მიწიდან 80-სმ-ის 
სიმაღლეზე

ცენტრალური 
ღერძის შენარჩუნება 
და შესაბამისად 
ორიენტირებული 4 
ტოტის შერჩევა ვაზის 
ფორმირებისთვის

შეინარჩუნეთ 3-4 ძლიერი 
ყლორტი თითოეულ 
განტოტვაზე, ზედმეტი 
ტოტები კი მოაშორეთ 
ვარჯს. ძირის ამონაყარის 
მოშორება მექანიკური ან 
ქიმიური გზით
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ცხრილი 12: მანძილები ხეებს შორის, ფორმირების სისტემების მიხედვით

ფორმირების სისტემა მცენარე ჰექტარზე 
(რაოდ.)

მანძილი (მ)
რიგებს შორის რიგში ხეებს შორის

ბუჩქისებური ფორმირება 238-278 6 6-7
მრავალშტამბიანი ვაზა 333-416 6 4-5
ერთშტამბიანი ვაზა 400-500 5 4-5
შპინდელი (შეწყვილებული რიგებით) 1600 5 2,5 

 სურ. 87. მექანიკური გასხვლა.

მრავალშტამბიანი ვაზა (სურ. 85). ეს ფორმა 
გარდამავალია ბუჩქსა და ერთშტამბიან 
ვაზას შორის. იგი არის 3-4 განშტოებიანი 
დედა ტოტით და ვარჯი მიწის ზედაპირიდან 
30-40 სმ-ის სიმაღლეზე იტოტება. ეს, ბუჩქის 
ფორმისაგან განსხვავებით, ამონაყარის 
იოლად მოშორების და მისი გაწმენდის 
საშუალებას გვაძლევს. ნერგი ირგვება 
შემოდგომაზე, შემდეგ მოკლდება 30-40 
სმ-ის სიმაღლეზე; შემდეგ წელს შეირჩევა 
ვაზის ფორმირებისთვის გამოსადეგი 
მიმართულებით გამოტანილი 4-5 ძლიერი 
დედა ტოტი.

ერთშტამბიანი ვაზა (სურ. 86). იგი შედგება 
ერთ შტამბისგან, 3-4 ძირითადი დედა 
ტოტით. იგი ადაპტირებულია ნაყოფიერი 
ნიადაგებისთვის და ძლიერ მზარდი 
ჯიშებისთვის, განსაკუთრებით კი გამოსადეგია 
დაბლობ ვაკეებზე, სადაც აგროტექნიკური 
ოპერაციები ძირითადად მექანიზირებულია. 
თუმცა, ასეთი მცენარის გასხვლა და 
მართვა უფრო შრომატევადია, ვიდრე სხვა 
სისტემით ფორმირებულის. ამ ფორმირების 
მისაღწევად ხდება ნერგის დამოკლება 
მიწის ზედაპირიდან 70-80 სმ-ის სიმაღლეზე 
და შეირჩევა აქედან ამოზრდილი 3-4 დედა 
ტოტი, რომლებიც ვაზის ფორმირებისთვის 
შესაფერისად არიან განლაგებული ზროზე.

მსხმოიარე ხეების სხვლა

როგორც წესი, პროდუქტიულობის 
გაზრდის მიზნით ჩატარებული გასხვლა 
გულისხმობს ხეზე ახალგაზრდა ნაზარდის 
შენარჩუნებას, რაც ხელს უწყობს ახალი 
ტოტების წარმოქმნას. აუცილებელია, 
ვარჯი გამოვხშიროთ, მოვაცილოთ 
ურთიერთგადამკვეთი ტოტები, მოკლდება 
ტოტები და გვერდითი ყლორტები, 
რათა ხელი შევუწყოთ ახალი ნაზარდის 

განვითარებას. მოკლედ რომ ვთქვათ, 
მცენარეების გასხვლა შემდეგ ნაბიჯებს 
მოიცავს: ფესვებიდან ამონაყარის და 
ჩამახშირებელი ტოტების მოშორებას 
(წელიწადში 2-ჯერ), და ყოველ 3-4 წელიწადში 
იმ ტოტების 25-30 პროცენტი-ის გამოხშირვას, 
რომლებმაც თავისი პროდუქტიულობის პიკს 
მიაღწია და შემცირებისკენაა მიმართული. 
გასათვალისწინებელია, რომ ასაკში 
შესვლასთან ერთად თხილის ვეგეტაციური 
აქტივობა მცირდება და მდედრ ყვავილებს 
საშუალო სიგრძის ტოტები ისხამს. 
შესაბამისად, გასხვლა მიზნად ისახავს, ხელი 
შეუწყოს საშუალოდ მზარდი  ტოტების (15-20 
სმ სიგრძის 7-8 წლამდე მცენარეებისთვის 
და მინიმუმ 10 სმ 20 წელიწადზე მეტი ასაკის 
ხეებისთვის) ფორმირებას. მსხმოიარობის 
მე-8 წლიდან გასხვლა ყოველწლიურადაა 
აუცილებელი, იმგვარად, რომ ვეგეტაციური 
ნაზარდის 10-15 პროცენტი მოვაშოროთ 
და 20-25 სმ სიგრძის ტოტების საკმარისი 
რაოდენობა დავტოვოთ. ფესვიდან ამონაყარი 
მექანიკურად ან ქიმიური დამუშავებით 
უნდა მოვაშოროთ. სპეციალური გასხვლის 
მეთოდი ერთწლიანი ნაზარდის უხეშად 
დამოკლებას გულისხმობს, მათი გადატეხვით 
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ზედა სურათები: გასასხლავი სეკატორი (სურ. 88) დიდი მაკრატელი (სურ. 89).
ქვედა სურათები: ტოტების საჭრელი (სურ. 90). ხერხი (სურ. 91). მექანიკური ხერხი (სურ. 92)

და გადატეხილი ნაწილის დაკიდებულ 
მდგომარეობაში დატოვებით, ისე, რომ 
ტერმინალურმა კვირტებმა გააგრძელონ 
დომინირება გვერდით ყლორტებზე. ამ 
გზით ხის ძირითადი ბაზალური კვირტები 
ძლიერდება და ხელს უწყობს საკმაოდ 
გრძელი და მაღალპროდუქტიული ყლორტების 
ჩამოყალიბებას.

ასაკოვანი ხეების სხვლა

როდესაც ხე 30 წლის ასაკს მიაღწევს, 
გასხვლის დროს მაქსიმალურად უნდა 
მოიჭრას  ის ტოტები, რომლებიც ვარჯში 
სინათლის შეღწევას უშლის ხელს ან ის 
ტოტები, რომლებიც დასნებოვნებულია 
მერქნის კიბოთი, დამზრალია ყინულით ან 
თოვლით, ან მერქნის მჭამელა მწერებითაა 
დაზიანებული. თხილის ხეს ძალიან 
უხდება ვარჯის გამაახალგაზრდავებელი 
ჭრები. შესაბამისად, 30-40 წლის ხეებზე 
შესაძლებელი იქნება მიწიდან 1.80-2 მ-ის 
სიმაღლეზე გასხვლა, რაც 3 წელიწადში 
პროდუქტიული ვარჯის აღდგენის საშუალებას 
მოგვცემს. თხილის განახლების და ვარჯში 
ჰაერის მიმოქცევის გაუმჯობესების 

(რაც, თავის მხრივ, ფოტოსინთეზს 
აუმჯობესებს) ერთ-ერთი საუკეთესო 
მეთოდი მექანიზირებული სხვლაა (სურ. 
87). ამ მეთოდს გარკვეული უპირატესობები 
გააჩნია, მაგალითად, იგი ხელით სხვლასთან 
შედარებით გაცილებით ნაკლებ დროს 
მოითხოვს.  ტელესკოპურ „ხელზე“ 
დამაგრებული 4-6 დისკიანი სასხლავი 
მანქანების გამოყენებით შესაძლებელია 
როგორც ლატერალური (გვერდითი), ასეთივე 
ზემოდან სხვლა. ჭრის სიღრმე იცვლება (50-
დან 200 სმ-მდე) რიგებს შორის მანძილის 
მიხედვით. გვერდითი ჭრა, ბუჩქის კენწეროს 
ჭრასთან კომბინაციაში, გვაძლევს უფრო 
ელასტიკურ და მოქნილ ამონაზარდს, 
რომელიც დიდთოვლობის შემთხვევაში უფრო 
გამძლე იქნება.

სასხლავი ხელსაწყოები

კარგი სხვლა შესაბამისი ხელსაწყოების 
შერჩევით იწყება. კარგი ხელსაწყოები ძალიან 
ძვირია, მაგრამ მრავალჯერადი გამოყენების 
და ლესვის საშუალებას იძლევა, შესაბამისად, 
დიდხანსაც ძლებს. სასხლავი ხელსაწყოების 
შერჩევა დიდადაა დამოკიდებული იმ 
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ტოტების ზომაზე, რომელთა გასხვლასაც 
ვაპირებთ. სასხლავი სეკატორით (სურ. 88) 
2,5 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ტოტებს ვერ 
მოვჭრით; უფრო ზუსტი ჭრისთვის გამოიყენეთ 
სეკატორი, რომლის  მრუდი პირი მეორე, 
განიერ პირზე ზევიდან გადასრიალდება. 
დაახლოებით 5 სმ დიამეტრის მქონე 
ტოტებისთვის დიდი მაკრატელი (სურ. 89) 
გამოიყენება, რომლის ჭრის სიმძლავრეს 
უბრალოდ მხარის სიგრძის გაზრდა 
განაპირობებს. უფრო მაღლა განლაგებული 
ტოტებისთვის დასაგრძელებელსახელურიანი 
ტოტების საჭრელის (სურ. 90) გამოყენებას 
გირჩევთ. 5 სმ-ზე მეტი დიამეტრის 
ტოტებისთვის უბრალო (სურ. 91) ან მექანიკური 
(სურ. 92) ხერხი უნდა გამოვიყენოთ. მიაქციეთ 
ყურადღება, რომ პირები ერთმანეთზე 
ძალიან კარგად მორგებული და გალესილი 
იყოს, რათა გადანაჭერი სუფთა გამოვიდეს 
და ოპერაცია დიდ ძალისხმევას არ 
მოითხოვდეს. ამისათვის საჭიროა, სალესი ქვა 
ან სხვა სალესი ხელსაწყო ვიქონიოთ. ასევე 
სასურველია გვქონდეს სათადარიგო პირები, 

რომლებიც, ზოგადად, იოლი შესაცვლელია. 
ხელსაწყოების გამოყენებამდე გაწმინდეთ 
და დაადეზინფიცირეთ მჭრელი პირები, 
განსაკუთრებით, თუ მათ ადრე დაავადებულ 
მცენარეებთან იყენებდით. სხვლის შედეგად 
დარჩენილ ჭრილობებში იოლად აღწევს 
სხვადასხვა პათოგენი (ბაქტერიები, სოკოები 
ან სხვა მიკროორგანიზმები). ამ რისკის 
შემცირება შესაძლებელია, თუ მცენარეს 
გავსხლავთ მოსვენების პერიოდში, როდესაც 
მიკროორგანიზმები არააქტიურია. საჭრელის 
პირების დეზინფექციისთვის შეგიძლიათ 
ისინი 1-2 წუთით მოათავსოთ სპირტში ან 
ქლორში. ხსნარიდან ამოღების შემდეგ 
პირები კარგად გაამშრალეთ. გამოყენების 
შემდეგ საჭრელი გაწმინდეთ: მოაცილეთ 
ყველანაირი წებოვანი ნივთიერება 
გამხსნელში (სპირტი, ალკოჰოლი) 
დასველებული ტილოს მეშვეობით; 
დაამუშავეთ ზეთით, რათა არ დაიჟანგოს. 
აგრეთვე შეზეთეთ შეერთების ადგილები და 
მოძრავი ნაწილები, რათა ხელსაწყოები კარგ 
მუშა მდგომარეობაში შეინარჩუნოთ.
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განოყიერება

შესავალი

განოყიერება უნდა განხორციელდეს იმ 
მიზნით, რომ მივიღოთ მაღალი ხარისხის 
პროდუქცია და იმ რაოდენობით, რომ 
ეკონომიკური თვალსაზრისით იყოს ეფექტური. 
ამავე დროს, საჭიროა გავითვალისწინოთ 
გარემოსდაცვითი მოთხოვნები, 
შევინარჩუნოთ ნიადაგის ნაყოფიერება 
და თავიდან ავიცილოთ შესაძლო 
გართულებები. შესაბამისად, აუცილებელია 
ნიადაგის მახასიათებლებისა და კულტურის 
საჭიროებების გათვალისწინება. თხილის 
ბაღში სასუქის შეტანისას აუცილებელია 
ვიცოდეთ მცენარის ფიზიოლოგია და 
პერიოდები (სურ. 93), როდესაც მას ყველაზე 
მეტი საკვები ნივთიერება სჭირდება. 
ერთი ასეთი ეტაპი მაშინ დგება, როდესაც 
მცენარე ფოთლების და ყლორტების 
განვითარების ფაზაშია, ხოლო მეორე 
შუა ზაფხულში თხილის გულის ზრდას 
ემთხვევა. ამ კრიტიკულ ფაზებში საკვები 
ნივთიერებები, განსაკუთრებით, აზოტი, 
ფოსფორი და კალიუმი ოპტიმალურ დონეზე 
უნდა შევინარჩუნოთ. ეს მიზანი მიიღწევა 

შემოდგომაზე, ვეგეტაციური ციკლის 
ბოლოს, და გაზაფხულზე, ვეგეტაციური 
ზრდის პერიოდში, ორგანული სასუქების 
გადანაწილების მეშვეობით და ეს 
პროდუქტიული ტოტების განვითარებას 
უწყობს ხელს. ფოსფორიანი სასუქების შეტანა 
საჭიროა მხოლოდ გაზაფხულზე, ხოლო 
კალიუმი ზაფხულის ბოლოსა და შემოდგომაზე 
უნდა მიეწოდოს. ფერმერებს სასუქების 
შეტანის სათანადო გეგმის შედგენა ნიადაგის 
და ფოთლების ანალიზის, მცენარის ზრდის და 
აღებული მოსავლის მიხედვით და წარსული 
გამოცდილების გათვალისწინებით შეუძლიათ. 
უნდა გვახსოვდეს, რომ ნიადაგში pH-ის, 
მარილიანობის, ფოსფორის და კალიუმის 
კორექტირება გაცილებით იოლია ნერგების 
დარგვამდე, ვიდრე დარგვის შემდეგ. გარდა 
ამ აუცილებელი სამი მაკროელემენტისა 
(აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი), თხილს 
აგრეთვე სჭირდება მანგანუმი, რომელიც 
ქლოროფილის სინთეზში მონაწილეობს, 
ბორი და თუთია, რომლებიც ნაყოფის 
ფორმირებისთვისაა აუცილებელი, აგრეთვე 
მაგნიუმი, რკინა, სპილენძი და გოგირდი.

სურ. 93. საკვების მაღალი მოთხოვნილების პიკები.
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ნიადაგის ანალიზი

ნიადაგის ანალიზთან ერთად ფოთლების 
ანალიზის გაკეთება, ფოთლებში საკვები 
ნივთიერებების შემცველობის უკეთესად 
ინტერპრეტირების და, ამას გარდა, 
სეზონის დასრულებამდე სასუქების 
მაკორექტირებელი შეტანის საშუალებას 
მოგვცემს. რეკომენდებულია სეზონის 
განმავლობაში ნიადაგის ერთი ანალიზის 
გაკეთება. ქიმიური ანალიზისთვის საჭირო 
ნიადაგის სინჯები უნდა ავიღოთ ნაყოფის 
გამონასკვის დროს, ბაღის უბნის სულ მცირე 
30-40 სხვადასხვა წერტილში (სურ. 94) და ერთ 
კონტეინერში უნდა შევურიოთ. თითოეული 

 სურ. 94. ნიადაგის სინჯების აღების სქემა.

სინჯი 30 სმ სიღრმის ორმოდან უნდა ავიღოთ, 
ხის ვარჯის ქვეშ, დასველებული ადგილიდან 
და ხის შტამბიდან სულ მცირე 30 სმ-ის 
დაშორებით. ორმოს კედლიდან ჩამოფხიკეთ 
ნიადაგის მცირე რაოდენობა: 1-ლი სინჯი 
აიღეთ 15 სმ სიღრმეზე, ხოლო მეორე – 30 სმ 
სიღრმეზე. ცხრილი 13 გვიჩვენებს ნიადაგში 
მიკრო და მაკროელემენტების, ასევე, სხვა 
სასარგებლო პარამეტრების ოპტიმალურ 
დონეებს, და შეიძლება გამოყენებული 
იქნეს სახელმძღვანელოდ ანალიზის 
მნიშვნელობების ინტერპრეტირებისთვის და 
რეკომენდაციებისთვის, როგორ შესწორდეს 
ისინი, თუ სტანდარტიდან გადამცდარი 
აღმოჩნდება. თხილის ხეებისთვის pH-ის 
ოპტიმალური მნიშვნელობა 6,5-დან 7,2-მდეა, 
მაგრამ თუ მჟავიანობა 5,5-ზე დაბლა დაეცემა, 
მრავალი საკვები ნივთიერება ნაკლებად 
ხელმისაწვდომი გახდება და შეიძლება 
დაიკარგოს. ამ შემთხვევაში საჭიროა კირის 

დამატება, რათა pH 6,0-ზე მაღლა ავწიოთ. 
თუკი ელექტროგამტარობის მაჩვენებელი 
1,0 დს/მ-ზე (დეცისიმენსი მეტრზე) მეტია, 
ამან შესაძლოა ფესვების ზრდა შეაფერხოს, 
ხოლო ნატრიუმის ქლორიდის (NaCI) 0.05 
პროცენტი-ზე მაღალმა შემცველობამ 
ქვიშნარ ნიადაგებში და 0,1 პროცენტი მეტმა 
შემცველობამ თიხნარ ნიადაგებში შეიძლება 
თხილის ხეები დააზიანოს.

ცხრილი 13: ქიმიური პარამეტრების სასურველი 
დონეები

pH 6.5 -7.2
ორგანული ნახშირბადი >3 პროცენტი
აზოტი >10 მგ/კგ
ფოსფორი 10-120 მგ/კგ
კალიუმი >0.5 მექ/100 გ
კალციუმი >8 მექ/100 გ
მაგნიუმი >0.5 მექ/100 გ
ნატრიუმი <0.5 მექ/100 გ
ელექტროგამტარობა <1.0 დს/მ
სილენძი 0.3-10 მგ/კგ
თუთია 2-15 მგ/კგ
მანგანუმი 4-60 მგ/კგ
რკინა >2 მგ/კგ
ბორი 0.5-1.0 მგ/კგ
Ca:Mg (თანაფარდობა) 2-5:1
კათიონების გაცვლის სრული 
სიმძლავრე >10

ფოთლების ანალიზი

ნიადაგის კვებითი მდგომარეობა 
გვიჩვენებს, რა საკვები ნივთიერებებია 
ხელმისაწვდომი მცენარეებისთვის, მაგრამ 
ფოთლების ანალიზი ნიადაგის ანალიზზე 
უკეთ გვატყობინებს, როგორია მცენარის 
კვებითი მდგომარეობა, რადგან იგი თავად 
მცენარეში მიმდინარე პროცესების შეფასების 
საშუალებას გვაძლევს. ფოთლების ანალიზი 
ფოთლების გამოშრობას, დაფქვას და მათში 
საკვები ნივთიერებების შემცველობის 
ქიმიურ ანალიზს გულისხმობს. ფოთლების 
ანალიზი, განსაკუთრებით, თუ იგი წლიდან 
წლამდე რეგულარულად ტარდება, წინასწარ 
გვაფრთხილებს რაიმეს დეფიციტის ან 
ტოქსიკურობის წარმოქმნის საშიშროების 
შესახებ, სანამ მცენარეს ზიანის ხილული 
ნიშნები განუვითარდება. ფოთლების ანალიზი 
გვიჩვენებს, რეალურად რას შეითვისებს 
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მცენარე. ანალიზისთვის ფოთლების 
შეგროვებისას აუცილებელია, კონკრეტულ 
ინსტრუქციებს მივყვეთ. პირველ რიგში ეს 
ეხება ნიმუშების აღების დროს. ფოთლები 
ნაყოფის გამონასკვისას და მოსავლის 
აღებამდე ერთი თვით ადრე უნდა ავიღოთ. ამ 
დროს სინჯების აღება დაგვანახებს, აქვს თუ 
არა ხეს საკვების ოპტიმალური რაოდენობა 
და შესაძლებლობას მოგვცემს, დეფიციტი 
იმავე სეზონზე გამოსწორდეს. სინჯები 
მითითებულ პერიოდებში იღება, რადგან 
სეზონის დასაწყისში საკვები ნივთიერების 
დონე თხილის ხეში აქტიურად იმატებს 
და მათი ზემოთ, ფოთლებისკენ გადატანა 
ხდება; ხოლო უფრო გვიან სეზონზე იწყება 
საკვები ნივთიერებები ფოთლებიდან 
გამოსვლა. შეეცადეთ, სინჯები გზის პირას 
ან ამინდის ექსტრემალურ პირობებში არ 
აიღოთ. მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ 
ზოგიერთი ფუნგიციდი ნარჩენი რაოდენობის 
მიკროელემენტებს შეიცავს: ეს თვალსაჩინო 
ხდება, როდესაც ფოთლის ანალიზი ზოგიერთი 
ელემენტის (მაგალითად, მაგნიუმის და 
თუთიის) უჩვეულოდ მაღალ შემცველობას 
უჩვენებს. პესტიციდებით დაბინძურება 
რომ თავიდან ავიცილოთ, სინჯები მათი 
შესხურებიდან რაც შეიძლება დიდი ხნის 
შემდეგ ან ზუსტად მათი შესხურების წინ უნდა 
ავიღოთ. ფოთლების 1 პროცენტი-იანი საპნის 
ხსნარით გარეცხვა და შემდეგ გამოხდილი 
წყლით სამჯერ გავლება დაბინძურების 
რისკს ამცირებს. იმისათვის, რომ ფოთლის 
ანალიზის პროგრამიდან მაქსიმალური 

სარგებელი მივიღოთ, გირჩევდით, რომ ბაღის 
თითოეულ უბანზე ანალიზი სულ მცირე სამ 
წელიწადში ერთხელ ჩაატაროთ. კარგი იქნება, 
თუ ბაღს მესამედებად დაყოფთ და ყოველ 
წელს თითო მესამედში ჩაატარებთ ანალიზს. 
ანალიზისთვის უნდა ავიღოთ ჯანმრთელი 
ფოთლები მიმდინარე წლის ნაზარდის შუა 
ნაწილიდან – დიდ ხეებზე დაახლოებით მათ 
შუა სიმაღლეზე ან მკერდის სიმაღლეზე, 
ხოლო ახალგაზრდა, ან დაბალ ხეებზე – 
იმ სიმაღლეზე, რომელზეც ფოთლების 
უმეტესობაა განლაგებული. გაიარეთ ბაღში 
და უსისტემოდ მოწყვიტეთ ფოთლები, 
სანამ 60-70 ცალი არ დაგიგროვდებათ. 
ერთი ტერმინალური ყლორტიდან ორ 
ფოთოლზე მეტი არ უნდა მოვწყვიტოთ. 
სხვანაირადაც შეიძლება: შეარჩიეთ ისეთი 
8-10 ხე უბანზე, რომელიც ტიპურია ამ 
უბნისათვის და თითოეულიდან ფოთლების 
ერთნაირი რაოდენობა მოკრიფეთ. გირჩევთ, 
ფოთლები ერთნაირ ნიადაგზე დარგული 
ერთი ჯიშის ხეებიდან შეაგროვეთ. არ არის 
რეკომენდებული ფოთლების სხვადასხვა  
ჯიშებიდან შეგროვება და ერთ ნიმუშად არევა. 
აგრეთვე, არ აურიოთ ერთმანეთში ერთი და 
იმავე ჯიშის ახალგაზრდა და ასაკოვანი ხეების 
ფოთლები. ახალგაზრდა ხეებს ასაკოვანი, 
„დაღვინებული“ ხეებისაგან მნიშვნელოვნად 
განსხვავებული მოთხოვნა ექნებათ საკვებ 
ნივთიერებებზე. ცხრილი 14 გვიჩვენებს 
თხილის ფოთოლში საკვები ნივთიერებების 
სტანდარტებს, აგრეთვე, ელემენტების 
დეფიციტურ ან ჭარბ მნიშვნელობებს.

ცხრილი 14: თხილის ხის კვებითი მდგომარეობის განსაზღვრა თხილის ფოთოლში ელემენტების 
შემცველობაზე დაყრდნობით 

საკვები ნივთიერების 
შემცველობა

(მშრალ წონაში)

დეფიციტი ნორმალურზე 
დაბალი

ნორმალური ნორმალურზე 
მაღალი

ჭარბი

აზოტი ( პროცენტი) <1.80 1.81–2.20 2.21–2.50 2.51–3.00 >3.00
ფოსფორი ( პროცენტი) <0.10 0.11–0.13 0.14–0.45 0.46–0.55 >0.55
კალიუმი ( პროცენტი) 0.50 0.51–0.80 0.81–2.00 2.01–3.00 >3.00
გოგირდი ( პროცენტი) <0.08 0.90–0.12 0.13–0.20 0.21–0.50 >0.50
კალციუმი ( პროცენტი) <0.60 0.61–1.00 1.01–2.50 2.51–3.00 >3.00
მაგნიუმი ( პროცენტი) <0.18 0.19–0.24 0.25–0.50 0.51–1.00 >1.00
მანგანუმი (ppm) <20 21–25 26–650 651–1,000 >1,000
რკინა (ppm) <40 41–50 51–400 401–500 >500
სპილენძი (ppm) <2 3–4 5–15 16–100 >100
ბორი (ppm) <25 26–30 31–75 76–100 >100
თუთია (ppm) <10 11–15 16–60 61–100 >100
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განოყიერების მართვა 

გამომდინარეობს მცენარეთა დარგვის 
სიმჭიდროვიდან, მოსავლიანობიდან, 
რომელზეც დამოკიდებულია მცენარის 
მიერ შეთვისებული საკვები ნივთიერებების 
რაოდენობა (ცხრილი 95), და ნიადაგისა 
და ფოთლების ანალიზების პასუხებიდან. 
თხილს, ჩვეულებრივ, ინტენსიური ზრდის 
მხოლოდ ერთი ძირითადი პიკი ახასიათებს 
გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში. 
ამ პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანია 
მისთვის შესაბამისი რაოდენობის წყლის და 
საკვები ნივთიერებების მიწოდება. ზოგადად, 
უნდა ვიცოდეთ, რომ თხილის ახალგაზრდა 
ხეებისთვის (3 წლამდე) სასარგებლოა 
სასუქის სრული დოზის მიწოდება 
კვირტების დასკდომამდე და ერთხელაც შუა 
ზაფხულში, ზრდის სეზონის განმავლობაში 
რამდენჯერმე აზოტის მსუბუქი დოზების 
მიწოდების პარალელურად. რაც შეეხება 
აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის გარდა 
სხვა საკვებ ელემენტებს, ისინიც უაღრესად 
მნიშვნელოვანია: კალციუმი აძლიერებს 
უჯრედის კედლებს, განსაკუთრებით ნაყოფში; 
მაგნიუმი და რკინა  მნიშვნელოვანია 
ფოტოსინთეზისთვის; ბორი – ნაყოფის 
განვითარებისთვის; თუთია – ყლორტების 
ზრდისთვის; და გოგირდი – აზოტის უკეთესი 
შეთვისებისთვის.

ცხრილი 15: ნაჭუჭიანი თხილის ერთ ტონაზე 
შეთვისებული ელემენტების რაოდენობა (კგ)

N 25.0
P2O5 5.3
K2O 12.0
CaO 13.5
MgO 3.5

დეფიციტის სიმპტომები

თითოეულ საკვებ ნივთიერებას თავისი 
ფიზიოლოგიური ფუნქცია აქვს. მათი 
სიჭარბის ან ნაკლებობისას მცენარის 
ფოთლები ამის მანიშნებელ სიმპტომებს 
ავლენენ. თუკი სიმპტომები ხნიერი 
ფოთლების ქსოვილებში ვლინდება, გვაქვს 
მობილური ელემენტების (აზოტი, ფოსფორი, 
კალიუმი, მაგნიუმი, თუთია) ნაკლებობა. 
როდესაც სიმპტომები ნორჩ ფოთლებში 
ვლინდება, ეს ნიშნავს, რომ კალციუმის, 
მანგანუმის, ბორის, რკინის, სპილენძის 
გადატანის პრობლემები არსებობს. აზოტის 
ნაკლებობისას ფოთლების ორივე ტიპი 
მუქი, მეწამული ყუნწით ხასიათდება, ნელა 
იზრდება, არ აქვს წინწკლები; ამას გარდა, 
ძველ ფოთლებს ყვითელი ძარღვები აქვს და 
ისინი იოლად ცვივა. თუთიის და კალიუმის 
ნაკლებობა ან არაადეკვატური რაოდენობა 

სურ. 95. ფოთლის სიმპტომების მეშვეობით საკვების დეფიციტის ან სიჭარბის 
დადგენის ზოგადი სახელმძღვანელო.

ფოთლის ტიპი საკვები ნივთიერების 
დეფიციტი

საკვები ნივთიერების 
სიჭარბე

საკვები 
ნივთიერებები

ნორჩი გაშლილი 
ფოთლები

ძველი ფოთლები

ფოთლები გაშლის 
ფაზაში

©
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ძველ ფოთლებს ფერს უცვლის: ყვითლიდან 
წითლამდე ან მეწამულამდე. დაცვენამდე 
კიდეები ყვითლდება, მაგრამ ძარღვები 
მწვანე რჩება და კიდეები ზევითკენ ან 
ქვევითკენ იგორგლება, შემდეგ კი ფოთოლი 
შრება. ბორის ან კალციუმის ნაკლებობა, 
ჩვეულებრივ, გვხვდება ახალგაზრდა 
ფოთლებში, რომლებიც ძალიან იოლად 
ჭკნება და ხმება. გოგირდის, რკინის, 
მანგანუმის, მოლიბდენის და სპილენძის 
დეფიციტის შემთხვევაში ფოთლები 
ჩამოჭკნება, მაგრამ არ ხმება. ახალგაზრდა 
ფოთლებში რკინის ნაკლებობა მათ ფერს 
უცვლის თეთრიდან ღია მწვანემდე და შემდეგ 
ყვითლამდე, თუმცა ძარღვები მწვანე რჩება, 
რაც გახმობას აფერხებს, მაგრამ საბოლოოდ 
ვერ აჩერებს. სურ. 3-ზე ნაჩვენებია ფოთლების 
ფერის სიმპტომატური ცვლილების ზოგიერთი 
მაგალითი, თითოეული საკვები ელემენტის 
შესაბამისად.

აზოტი ის საკვები ელემენტია, რომელსაც 
ნაყოფიერებაზე ყველაზე დიდი გავლენა 
აქვს, რადგან იგი მცენარის ზრდის ძლიერი 
სტიმულატორია და ფოთლების და 
ფესვთა სისტემის ზრდას დიდად უწყობს 
ხელს. აზოტის კარგი ხელმისაწვდომობის 
დამადასტურებელი ნიშანია ფოთლების 
ინტენსიური მწვანე ფერი, ქლოროფილის 
მაღალი შემცველობით (ფაქტობრივად, 
აზოტის დეფიციტის ხილული სიმპტომი 
სწორედ მწვანე ფერის დაკარგვა და ყვითელ 
ფერში გადასვლაა). აზოტის ჭარბი რაოდენობა 
რამდენიმე პრობლემას იწვევს. ესენია: 
ვეგეტაციური ფაზის გახანგრძლივება (რაც 
ყვავილობის, მსხმოიარობის და დამწიფების 
თარიღების გადაწევას იწვევს), ნაკლები 
მდგრადობა კლიმატური პრობლემების და 
პარაზიტების მიმართ (რაც შეიძლება ცუდი 
მექანიკური რეზისტენტობით და სიცივის 
მიმართ მომატებული მგრძნობელობით 
გამოიხატოს), წყლის გაზრდილი მოხმარება 
(ფოთლის ამაორთქლებელი ზედაპირის 
ზრდის ხარჯზე). აზოტის შეტანაზე უარის 
თქმის შემთხვევაში აზოტის დეფიციტის 
სინდრომი საბოლოოდ თითქმის ყველა 
ბაღში გამოვლინდება. აზოტის დეფიციტის 
მქონე ხეებზე ყლორტების ზრდა ფერხდება: 
ყლორტები უფრო წვრილი და მოკლეა და 
მოწითალო ქერქი აქვს. აზოტი მობილურია და 

მისი დეფიციტის პირობებში ახალი ფოთლები 
ძველის ხარჯზე იზრდება. ახალგაზრდა 
ფოთლები ფერმკრთალდება, ხოლო 
ძველი ყვითლდება და ხიდან ადრე ცვივა. 
ფოთლების ჭარბი ცვენა ხეს არასაკმარის 
მწვანე საფარს უტოვებს. აზოტის უკმარისობის 
ზრდის კვალად მცირდება თხილის 
მოსავლიანობა. თხილის ხე ეფექტიანად 
იყენებს აზოტის შენახულ მარაგებს ადრეულ 
სეზონზე ზრდის საჭიროებისთვის. სასუქიდან 
მცენარე, რეალობაში, აზოტის ძალიან მცირე 
ნაწილს იღებს. ნიადაგში შეტანილი აზოტის 
შეთვისება ყველაზე ეფექტიანად გაზაფხულის 
აქტიური ზრდის პერიოდში ხდება.
აზოტის დეფიციტის აღმოფხვრა და 
პრევენცია: მარტში შეტანილი აზოტი, 
ჩვეულებრივ, გაძლიერებულ ვეგეტაციურ 
ზრდას აძლევს სტიმულს, მაშინ, როდესაც 
განაწილებული შეტანა (მარტში და ივნისში) 
უფრო მეტად მის შტამბსა და ფესვებში 
შესანახად გადატანას უწყობს ხელს. ასევე, 
ფოთლების აზოტით დამუშავების დროითი 
განაწილება განსაზღვრავს, მცენარე როგორ 
გამოიყენებს მიწოდებულ აზოტს: ივლისში 
მიწოდებული აზოტი გადადის თხილში, 
ხოლო მოსავლის აღების შემდეგ მიწოდება 
აზოტს უფრო კვირტების განვითარებისკენ 
მიმართავს.

ფოსფორი, აზოტთან ერთად, მცენარის 
ზოგად ზრდაში მონაწილეობს, კერძოდ კი, 
მოქმედებს ფესვების საწყის განვითარებაზე, 
ყვავილების განვითარებას, ნაყოფის 
მსხმოიარობას და დადებით გავლენას ახდენს 
პროდუქტის ხარისხზე, თუმცა, აზოტისაგან 
განსხვავებით, ადრეულ მომწიფებას 
აძლიერებს. ფოსფორი ფოსფორიზებული 
ცილების (ნუკლეოპროტეინი, 
ფოსფოპროტეინი, ლეციტინი და ფიტინი) 
შემადგენლობაში შედის; იგი აგრეთვე 
აქტიურად მონაწილეობს ნახშირწყლების 
მეტაბოლიზმის და უჯრედებში ენერგიის 
ტრანსპორტირების ბიოქიმიურ რეაქციებში. 
ახალგაზრდა მცენარეებში ფოსფორზე 
მაღალი მოთხოვნილებაა, შემდგომში იგი 
იკლებს. ფოსფორის დეფიციტის სიმპტომები 
აზოტის დეფიციტისას წააგავს, მაგრამ 
ფოთლებს ამ დროს წითელი კიდეები 
აქვს, ფესვების განვითარდება ფერხდება, 
ვითარდება ჯუჯობა, გვიანდება ყვავილობა და 
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მომწიფება და მცირდება ნაყოფის და თესლის 
ზომები. ფოსფორის სიჭარბემ შეიძლება 
გამოიწვიოს პროდუქტიულობის დაკარგვა, 
ადრეული მომწიფება, მიკრონუტრიენტების 
(როგორებიცაა თუთია და რკინა) დეფიციტი.

ფოსფორის დეფიციტის აღმოფხვრა და 
პრევენცია: ფოსფორის დეფიციტის მართვა 
რთულია. უაღრესად მნიშვნელოვანია, 
ნიადაგში ფოსფორის სათანადო რაოდენობა 
შევიტანოთ. ამასთან, უნდა გავითვალისწინოთ 
ნიადაგში მისი ძალიან შენელებული 
მობილურობა (3-5 სმ წელიწადში) და 
ის, რომ ტუტე ნიადაგებში ფოსფატიანი 
სასუქები დიკალციუმის და ტრიკალციუმის 
ფოსფატებად გარდაიქმნება, რომელთაც 
მცენარეები ვერ ითვისებს. ფოსფორის შეტანა 
შემოდგომის წვიმების დაწყებამდე უნდა 
მოხდეს.

კალიუმი. მცენარის ქსოვილების ქიმიურ 
შემადგენლობაში იგი უშუალოდ მოსდევს 
აზოტსა და ფოსფორს: მცენარის მშრალი 
წონის დაახლოებით 1 პროცენტი მობილურ 
წვენებში გახსნილ კალიუმზე მოდის. 
თუმცა ის ბიოლოგიურად მნიშვნელოვანი 
ნაერთების შექმნაში არ მონაწილეობს, 
კალიუმს გადამწყვეტი როლი ენიჭება, 
როგორც ფიზიოლოგიურ მარეგულირებელს. 
იგი მრავალ პროცესში მონაწილეობს: 
არეგულირებს უჯრედის შეღწევადობას, 
მჟავე-ტუტოვან ბალანსს (ორგანული მჟავების 
ნეიტრალიზება), ნახშირწყლების, ცილების და 
ცხიმების სინთეზის ფერმენტების სისტემას, 
უარყოფითი მოვლენების, განსაკუთრებით 
სიცივეების და ზოგიერთი კრიპტოგამის 
მიმართ რეზისტენტობას, უჯრედების 
ტურგორის და ფოტოსინთეზის გაძლიერებას. 
ამას გარდა, იგი მცენარის პროდუქტიულობას 
აუმჯობესებს, განსაკუთრებით, ხარისხის 
თვალსაზრისით და ასუსტებს ჭარბი აზოტის 
ეფექტს. კალიუმის დეფიციტის მქონე თხილის 
ფოთოლს შეიძლება გაუჩნდეს მოწითალო-
მოყავისფრო წინწკლები და კიდეები შიგნით 
შეეგრიხოს. აგრეთვე, ყლორტების წვერები 
კვდება, ყვავილები და ნაყოფი ჩვეულებრივზე 
უფრო მცირეა. მცენარეებში, რომლებიც 
კალიუმის დეფიციტს და წყლის სტრესს 
განიცდიან, ტურგორის წნევა მცირდება, 
იკლებს რეზისტენტობა გვალვისა და ყინვის, 

ასევე, პათოგენების მიმართ და მარილიანი 
ნიადაგის პირობებში მცენარეები გაცილებით 
უფრო მგრძნობიარე არიან. მცენარის 
ქსოვილებსა და უჯრედის ორგანელებში 
ანომალიური პროცესები ვითარდება. 
მცენარის მერქნის და ფლოემის ქსოვილების 
ფორმირება იკლებს. ქსოვილებში ნაკლები 
რაოდენობით ხდება ლიგნინის შეტანა. 
შედეგად, კალიუმის დეფიციტი მცენარის 
ორგანიზმის დასუსტებას იწვევს.

კალიუმის დეფიციტის აღმოფხვრა და 
პრევენცია: სასუქების პროგრამაში შეიტანეთ 
შესწორებები  ფოთლების ანალიზის 
შედეგების მიხედვით და გამოიყენეთ 
სათანადო რაოდენობის კალიუმიანი სასუქი. 
აქვე გაითვალისწინეთ, რომ კალიუმის 
მობილურობა ნიადაგში ძალზე დაბალია 
(3-5 სმ წელიწადში). კალიუმის შეტანა 
შემოდგომის წვიმების დაწყებამდე უნდა 
მოხდეს.

კალციუმი აუცილებელია უჯრედების 
ზრდისა და დაყოფისათვის, ასევე, მისი 
კედლების გაძლიერებისათვის. იგი საჭიროა 
ზრდის წერტილების, განსაკუთრებით, 
ფესვების წვერების ნორმალურად 
ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს აზოტის მეტაბოლიზმში. 
ჩვეულებრივ, მისი დაგროვება უფრო 
ხანდაზმულ ქსოვილებში ხდება. კირიან 
ან ტუტე ნიადაგებში კალციუმის ჭარბი 
რაოდენობა სხვა საკვები კათიონების (K+, 
NH4+, Mg++, Fe++, B+++) ხელმისაწვდომობას 
ამცირებს და, შესაბამისად, ხეებში მათი 
დეფიციტის მიზეზი ხდება. კალციუმის 
დეფიციტი ქლოროზში, ფოთლის 
(განსაკუთრებით ყველაზე ახალგაზრდა 
ფოთლების ზედა ზონებში) კიდეების 
ჭკნობასა და დაგორგვლაში გამოიხატება. 
მცენარეში კალციუმის კონცენტრაციები 
პროგრესულად იზრდება ვეგეტაციური 
სეზონის განმავლობაში და მისი მაქსიმალური 
შეთვისება ივნისში ხდება. კალციუმის წლიური 
მოხმარების დაახლოებით 70 პროცენტი 
მაისსა და ივლისს შორის პერიოდზე 
მოდის. კალიუმის ჭარბი დონე ნიადაგიდან 
კალციუმის შეთვისებას აუარესებს. 
დეფიციტის სიმპტომები ისეთ ფიზიოლოგიურ 
აშლილობას იწვევს, როგორიცაა ახალი 
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ფოთლების ზომის შემცირება. ეს ფოთლები 
ხშირად დეფორმირებული და ყვითელია, 
ხოლო მწვავე შემთხვევაში წვერის 
დამწვრობაც გვხვდება.
კალციუმის დეფიციტის აღმოფხვრა და 
პრევენცია: ფოთლებზე კალციუმის მოსხურება 
მოკლევადიან პროფილაქტიკურ საშუალებას 
წარმოადგენს. შეასხურეთ ისე, რომ 
ახალგაზრდა ფოთლები კარგად დასველდეს. 
მომავალში, საკვები ნივთიერებების 
მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, 
რეგულარულად ჩაატარეთ ფოთლებისა 
და ნიადაგის ანალიზი. ანალიზის 
შედეგებზე დაყრდნობით, გამოიყენეთ 
კირი ან დოლომიტი (მჟავე ნიადაგში pH-ის 
გასაზრდელად) ან თაბაშირი (ტუტე ნიადაგში 
pH-ის შესამცირებლად).

მაგნიუმი ენერგიის გარდაქმნაში და ზრდის 
პროცესში მონაწილე ბევრი ფერმენტის 
აქტივატორია. იგი ქლოროფილის 
კომპონენტს წარმოადგენს და, შესაბამისად, 
ფოტოსინთეზისთვისაა მნიშვნელოვანი. 
კერძოდ, მონაწილეობს ლიპიდების 
მეტაბოლიზმში და ფოსფორის შეთვისებასა 
და გადატანაში. მაგნიუმის დეფიციტის 
წარმოქმნის ალბათობა მეტია ქვიშნარ 
და მჟავე ნიადაგებში ან მაშინ, როდესაც 
ნიადაგის კოლოიდებში ჭარბადაა კალციუმი 
და სხვა კათიონები. დეფიციტის სიმპტომები 
შუა სეზონისკენ ვლინდება ყლორტების ქვედა 
ფოთლების წვერზე ან გვერდით კიდეზე, ან 
ძარღვებს შორის გაყვითლებით. შესაძლოა 
მომავალში ფოთლის კიდეებს დამწვრობა 
განუვითარდეს. მწვავე დეფიციტისას 
შესაძლოა ძარღვებს შორის სიყვითლე 
დამწვრობაში გადაიზარდოს და ფოთლები 
დაცვივდეს.

მაგნიუმის დეფიციტის აღმოფხვრა და 
პრევენცია: შეიტანეთ დოლომიტი ან 
მაგნიუმის ოქსიდი (pH-ის დონის მიხედვით) 
და, მომავალში, ნიადაგის pH-ის და 
საკვები ნივთიერებების მონიტორინგის 
განხორციელების მიზნით რეგულარულად 
ჩაატარეთ ფოთლებისა და ნიადაგის ანალიზი.

ბორი უჯრედის კედლის სტრუქტურისთვისაა 
საჭირო და, შესაძლოა, უჯრედის მემბრანის 
მთლიანობის შენარჩუნებაშიც თამაშობდეს 

როლს. მის დეფიციტს თხილის ყვავილობაზე, 
მტვრის სიცოცხლისუნარიანობაზე და 
ნაყოფის გამონასკვაზე მნიშვნელოვანი 
ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია, რადგან 
ყვავილის რეპროდუქციული სისტემა ძალზედ 
მგრძნობიარეა ამ ელემენტის მიმართ. 
ბორის დეფიციტის სიმპტომები სეზონის 
დასაწყისშივე მჟღავნდება. მისი სიმპტომებია: 
ზრდის წერტილების წვერის კვდომა და ახალი 
ფოთლების დეფორმაცია; ყლორტებს წვერები 
ახმება ან ტერმინალური კვირტები მძინარე 
მდგომარეობაში რჩება, ხოლო ლატერალური, 
ჩვეულებრივ მძინარე მდგომარეობაში 
მყოფი კვირტები, იწყებს ზრდას, მოკლე 
მუხლთაშორისის განვითარებით. შესაძლოა 
შემდგომში ეს ახალი ამონაყარიც დაიღუპოს. 
ზოგჯერ ამ მოხმობას შეიძლება წინ უძღოდეს 
ყლორტის ქერქზე უწესრიგოდ განაწილებული 
ყავისფერ-რუხი არეების გაჩენა. ბორის 
დეფიციტისას ფოთლები ყვითლდება და 
ნაოჭდება. ზრდასრული ფოთლები სქელია და 
შეხებისას ტყავისებრია. ისინი სუსტდება და 
შესაძლოა, დროზე ადრე დაცვივდეს. ყუნწები 
და ღეროები შეიძლება აგრეთვე გასქელდეს, 
გახეშეშდეს, დასკდეს თუ დამოკლდეს. 
მცენარეს ბორი არცთუ ინტენსიურად 
გადააქვს, ამიტომ, მდგომარეობის 
გამოსასწორებლად საუკეთესო 
გრძელვადიანი მეთოდი იქნება ბორის შეტანა 
წინდაწინ, ნიადაგიდან და ფოთლების გზით 
შეტანის კომბინაციით. ნიადაგში შეტანას ან 
ფოთლებზე შესხურებას ბორის დეფიციტის 
გამოსწორება შეუძლია. მიმდინარე სეზონის 
დეფიციტის აღმოსაფხვრელად უფრო 
ეფექტიანია გაზაფხულზე, ყლორტების 
ზრდის პერიოდში დამუშავება, ვიდრე 
ივნისში ან ივლისში. სიჭარბით გამოწვეული 
ტოქსიკურობის ნიშნები ზაფხულის შუაში 
ან ბოლოსკენ ვლინდება, როდესაც ბორი 
ფოთლის ქსოვილებში გროვდება. ამ 
დროს ჯერ ფოთლის წვერი ყავისფრდება 
და ნეკროზი უვითარდება, ხოლო შემდეგ 
იგივე პროცესი კიდეებზეც ვრცელდება. 
მწვავე შემთხვევებში ნეკროზული  ქსოვილი 
ძარღვებს შორისაც ვრცელდება, ხოლო 
ფოთლის კიდეები ზევითკენ იგორგლება.

ბორის დეფიციტის აღმოფხვრა და პრევენცია: 
შეიტანეთ „ბორაქსი“ მიწაში ხეების ქვეშ, 
ანალიზის საფუძველზე განსაზღვრული 
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მოცულობით. საუკეთესო მეთოდია საჭირო 
რაოდენობის წყალში გახსნა და ხეების 
ქვეშ მიწაზე მოსხურება. დარწმუნდით, 
რომ ფოთლების განვითარების პერიოდში 
მცენარეს საკმარისი რაოდენობით 
წყალი მიეწოდება. ისევე, როგორც სხვა 
მიკროელემენტების შემთხვევაში, ბორი უკეთ 
არის ხელმისაწვდომი უფრო მსუბუქ, მჟავე 
ნიადაგებში.

თუთია აზოტის მეტაბოლიზმში, ჰორმონების 
სინთეზში და ქლოროფილის ფორმირებაში 
მონაწილეობს. თხილის ხეში თუთიის 
დეფიციტის ტიპური ნიშანია უფრო ვიწრო, 
მცირე ზომის ფოთლების და როზეტის 
ჩამოყალიბება (სურ. 96). ამის მიზეზი 
ისაა, რომ მუხლებს შორის მანძილები 
შედარებით მცირდება. ფოთლის კიდეები 
ზოგჯერ არასტაბილურ მდგომარეობაშია. 
ძარღვების, მათ შორის, ძირითადი ძარღვების 
მიმდებარედ ფოთლის ზედაპირი მწვანე 
რჩება, მათ შორის კი მოზაიკისებურად 
ყვითლდება. სუსტი დეფიციტი მხოლოდ 
ფოთლებზე მოქმედებს, ყლორტები   
ნორმალურ ზრდას აგრძელებს. მწვავე 
დეფიციტის დროს კი ყლორტების ზრდა 
საერთოდ წყდება. სანაყოფე კვირტების 
გამოტანა მცირდება ან ისინი საერთოდ 
ქრება. თუთიის დეფიციტი შეიძლება ნიადაგში 
კირის სიჭარბემ გამოიწვიოს.

თუთიის დეფიციტის აღმოფხვრა და 
პრევენცია: შეიტანეთ თუთია მიწაში ხეების 
ქვეშ. მწვავე შემთხვევებისას შეასხურეთ 
ქელატირებული თუთია ფოთოლს გაზაფხულზე 
ინტენსიური ზრდისას. ხის ქვეშ მიწაში თუთია 
ყოველწლიურად უნდა შეიტანოთ, ფოთლების 
და ნიადაგის ანალიზების შედეგების 
გათვალისწინებით.

რკინა. მიუხედავად იმისა, რომ რკინა 
ქლოროფილის შემადგენლობაში არ 
შედის, იგი ძალზე მნიშვნელოვანია მისი 
ფორმირებისთვის. ქლოროფილის რაოდენობა 
აშკარადაა დამოკიდებული მცენარეში 
იოლად ხსნადი რკინის შემცველობაზე. 
ეს ელემენტი მცენარეში არსებულ ყველა 
სხვა ელემენტზე ნაკლებად მობილურია. 
დეფიციტის მთავარი სიმპტომი ფოთლების 

გაყვითლებაა, და ეს სიმპტომი უპირველესად 
ყველაზე ახალგაზრდა ფოთოლებზე იწყებს 
გამოვლინებას. ძარღვები მწვანე ფერს 
ინარჩუნებს. დეფიციტს იწვევს ტუტე 
ნიადაგი (pH 7.0-ზე მაღალი), ნიადაგის 
ჭარბი ტენიანობა, მჟავე ნიადაგში თუთიის 
და სპილენძის მაღალი კონცენტრაცია, 
ნიადაგის მაღალი ან დაბალი ტემპერატურა, 
ნემატოდებით ინფიცირება, ცუდი დრენაჟი 
და ფოსფორის ძალიან მაღალი შემცველობა. 
საუკეთესო იქნება, თუ თავიდან ავიცილებთ 
ხეების ისეთ ნიადაგებში გაზრდას, რომლებიც 
ზედმეტად ტუტეა ან კირს შეიცავს.

რკინის დეფიციტის აღმოფხვრა და პრევენცია: 
ნიადაგში პერიოდულად ქელატირებული 
რკინის შეტანა და ფოთლებზე ხსნადი 
რკინის სულფატის შესხურება დეფიციტის 
გაკონტროლების საშუალებას მოგვცემს. 
ქელატირებული რკინა წყალში ხსნადია 
და ფესვებს და ფოთლებს მისი პირდაპირ 
შეწოვა შეუძლია (შესაბამისად, ფოთლებზე 
მისასხურებლადაც გამოდგება). ნაკლებად 
ეფექტიანია ნიადაგში რკინის მარილების 
დამატება, რადგან ისინი რკინის 
ორვალენტიანი ფორმიდან სამვალენტიანში 
გადადის და ხსნადობას კარგავს.

სპილენძი მნიშვნელოვანია რესპირაციისა 
და ქლოროფილის წარმოქმნისთვის და, 
როგორც მცენარის მრავალი ფერმენტის 
კომპონენტი, ენერგიის მეტაბოლიზმში დიდ 
როლს ასრულებს. სპილენძის დეფიციტს 
აზოტის და ფოსფორის მაღალი დონე იწვევს. 

სურ. 96. როზეტის ფორმირება ზედა ყლორტის ახალ 
ფოთლებზე.
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აგრეთვე, მისი დეფიციტის ხელისშემწყობ 
ფაქტორებს შორისაა ნიადაგის მაღალი pH, 
დაპრესილი ნიადაგი და ორგანული მასალის 
ჭარბი შემცველობა. სპილენძის დეფიციტის 
წარმოშობის ალბათობა უფრო მაღალია 
ახალდარგულ და მსხმოიარობის სტადიაში 
ადრე გადამსვლელ ბაღებში. მისი სიმპტომები 
შუა ზაფხულში ვლინდება. დეფიციტმა 
შეიძლება ახალგაზრდა ამონაყარის ხმობა 
და ახალგაზრდა ფოთლების დაწინწკვლა 
გამოიწვიოს. ზოგიერთი დაზიანებული 
ყლორტის წვერი ზაფხულის ბოლოსთვის 
დაბლისაკენ იგორგლება. სპილენძის 
დეფიციტს შეიძლება იწვევდეს აზოტის 
მაღალი შემცველობის მქონე გამოტუტილი 
ქვიშნარი ნიადაგები.

სპილენძის დეფიციტის აღმოფხვრა და 
პრევენცია: შუა ზაფხულში სიმპტომების 
გამოჩენამდე ფოთლებზე ქელატირებული 
სპილენძის მისხურება ძალიან კარგ ეფექტს 
იძლევა სპილენძის დეფიციტის თავიდან 
აცილების კუთხით. სპილენძის სულფატით 
ნიადაგის დამუშავებამ არაერთგვაროვანი 
შედეგები მოიტანა. თუმცა, სხვადასხვა 
ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადების 
წინააღმდეგ სპილენძის ჩვეული რეჟიმით 
მოსხურება, როგორც წესი, ამ ელემენტის 
ყველანაირ დეფიციტს აბათილებს.

გოგირდი მცენარეებში ზოგიერთ 
მნიშვნელოვან ამინომჟავაში გვხვდება და 
შედის სხვა მნიშვნელოვანი ნაერთების, 
როგორებიცაა კოენზიმები და ვიტამინები, 
შემადგენლობაშიც. შესაბამისად, სპილენძი 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს როგორც 
ცილების სინთეზში, ასევე ფოტოსინთეზში. 
ნიადაგში გოგირდი ბაქტერიული ფლორის 
მნიშვნელოვანი კომპონენტია და, 
ფაქტობრივად, ნიადაგის ორგანულ ნაწილში 
დიდი რაოდენობითაა წარმოდგენილი. 
გოგირდი მცენარეებში არ არის მობილური და 
ძველი ფოთლებიდან ახლებზე არცთუ იოლად 
გადადის. შესაბამისად, გოგირდის დეფიციტი 
პირველად ახალგაზრდა ფოთლებში 
მჟღავნდება. გოგირდის დეფიციტის 
სიმპტომებია: ფოთლების ღია მწვანე ან 
მოყვითალო ფერი, მცენარის და ყლორტების 
ზრდის შეფერხება.

გოგირდის დეფიციტის აღმოფხვრა და 
პრევენცია: ტუტე ნიადაგებში გოგირდის 
დეფიციტის თავიდან აცილების მიზნით 
რეკომენდებულია გოგირდის შემცველი 
სასუქების (მაგალითად, ამონიუმის სულფატი 
ან კალიუმის სულფატი) სისტემატური 
გამოყენება ან ვარჯის ქვეშ კვადრატულ 
მეტრზე 1 გ კალციუმის სულფატის (თაბაშირის) 
შეტანა.
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მორწყვა

შესავალი

თხილის ხეს შეუძლია წყლის დეფიციტის 
გაძლება, თუმცა გვალვას იგი პასუხობს 
ტრანსპირაციის შემცირებით, რაც, ფოთლის 
ფორების დახურვის გამო, უარყოფითად 
მოქმედებს ფოთლების აპარატის ზრდაზე 
და ამცირებს ფოტოსინთეზს, ეს კი საკვები 
ნივთიერებების შეთვისებას უშლის 
ხელს. შედეგად, ვიღებთ მცენარის ზრდის 
შეფერხებას, ყლორტების შემცირებულ 
რაოდენობას, სანაყოფე კვირტების 
არასაკმარის განვითარებას, აშკარად 
გამოხატულ ნაყოფის ცვენას, მსხმოიარობის 
30 პროცენტი-მდე შემცირებას და მოსავლის 
შემცირებას. თუ თხილის ხეს წყლის საკმარისი 
რაოდენობა მიეწოდება ყვავილობის 
პერიოდიდან ნაყოფის ჩამოყალიბების 
პერიოდამდე, ნაყოფის ხარისხობრივი 
და რაოდენობრივი მაჩვენებლები 
უმჯობესდება. ამის საპირისპიროდ, თუ 
ივნისიდან აგვისტომდე პერიოდში მცენარეს 
წყალი აკლია, ეს უარყოფითად მოქმედებს 
პროდუქტიულობასა და მოსავალზე. წყლის 
ჭარბი მიწოდება იწვევს: ტუტე ნიადაგებზე 
რკინის ქლოროზის პოტენციური რისკის 
გაზრდას, ფესვების ზონიდან აზოტის 
და ბორის გამორეცხვას, რასაც საკვები 
ნივთიერებების დეფიციტამდე მივყავართ, 
ჭარბ ვეგეტაციას, ხის პოტენციურ გახმობას, 
ფესვების სიდამპლის განვითარების და 
სხვა სოკოვანი პრობლემების სიხშირის და 
სიმწვავის ზრდას, საკვები ნივთიერებების 
დისბალანსის განვითარების გაზრდილ 
რისკებს.

ნიადაგში წყლის შემცველობის 
შეფასება

ნიადაგში წყლის შემცველობის 
შესაფასებლად შემდეგი პარამეტრების 
შემოწმებაა საჭირო (სურ. 97):

• ნიადაგის წყალტევადობა 
(ტენშემცველობა), ანუ წყლის ის 
რაოდენობა, რომლის შეკავებაც ნიადაგს 
შეუძლია მას შემდეგ, რაც ჭარბი წყალი 
გრავიტაციის ზეგავლენით ნაკვეთიდან 
გაედინება.

• ჭკნობის წერტილი, ანუ ის წერტილი, 
რომლის მერეც მცენარის ფესვები 
ნიადაგში დარჩენილ წყალს ვეღარ 
ითვისებს. როდესაც ნიადაგში წყლის 
შემცველობა ამ წერტილს აღწევს, 
მცენარეები იღუპება.

• ხელმისაწვდომი წყალი, ანუ ნიადაგში 
შეკავებული წყლის რაოდენობა ნიადაგის 
წყალტევადობასა და ჭკნობის წერტილის 
მნიშვნელობებს შორის დიაპაზონში.

• დასაშვები გამოფიტვა, ანუ წერტილი, 
რომლის მიღწევის შემდეგაც მცენარეებს 
გვალვის სტრესი ეწყება. თხილისთვის 
დასაშვები გამოფიტვის წყლის 
მოცულობაა ნიადაგში მთლიანად 
ხელმისაწვდომი წყლის დაახლოებით 50 
პროცენტი.

სურ. 97. ნიადაგში წყლის შემცველობა, გაჯერებულიდან 
მშრალამდე. მცენარის ზრდისთვის ოპტიმალური დონეები 
არის მინდვრის დონიდან დასაშვებ გამოფიტვამდე.
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კარგად დაგეგმილი რწყვის მიზანს 
წარმოადგენს ნიადაგის ტენიანობის 
შენარჩუნება ნაკვეთის წყალტევადობასა 
და მისაღები გამოფიტვის მნიშვნელობებს 
შორის, ანუ, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, იმის 
უზრუნველყოფა, რომ ყოველთვის არსებობდეს 
პირველი მოთხოვნით ხელმისაწვდომი 
წყლის რაოდენობა. ხელმისაწვდომი წყლის 
რაოდენობას განსაზღვრავს მცენარის 
ფესვის სიღრმე და ნიადაგის წყალშეკავების 
პოტენციალი. ფესვების აპარატის ეფექტიანი 

ზრდა სიღრმეში დამოკიდებულია ნიადაგის 
მდგომარეობაზე, მცენარის ჯიშზე და 
საძირეზე. თუმცა თხილის ფესვებს 1,5 მ-მდე 
ჩაღწევა შეუძლია, ათვისებული სიღრმე 
საშუალოდ 70-90 სმ-ს შეადგენს. ამ სიღრმეზე 
წყალშეკავების პოტენციალი ნიადაგის 
ტექსტურაზეა დამოკიდებული: რაც უფრო 
მსხვილმარცვლოვანია ნიადაგი (ქვიშნარი), 
მით ნაკლები წყლის შეკავება შეუძლია სხვა, 
უფრო წმინდა ნიადაგებთან (ლამი, თიხნარი) 
შედარებით (ცხრილი 16). 

ცხრილი 16. ხელმისაწვდომი წყლის (მმ) შეკავების პოტენციალი სხვადასხვა ტექსტურის ნიადაგისთვის. 
ხელმისაწვდომი წყალი არის წყლის რაოდენობა ნაკვეთის სიმძლავრესა და მდგრადი ჭკნობის წერტილს 

შორის. პირველი მოთხოვნით ხელმისაწვდომი წყალი ხელმისაწვდომის დაახლოებით 
50 პროცენტი-ს შეადგენს.

ნიადაგის ტექსტურა
პირველი მოთხოვნით ხელმისაწვდომი (mm)

ფესვების სიღრმე 60 სმ ფესვების სიღრმე 90 სმ

ქვიშა და ფხვიერი ქვიშა 12 - 19 19 - 29

თიხნარი ქვიშა 20 - 25 30 - 38

ქვიშნარი თიხა 30 - 38 45 - 57

ცხიმოვანი თიხა 48 - 50 72 - 76

ლამოვანი თიხა, ლამი 50 76

ლამოვანი ცხიმოვანი თიხა 48 - 50 72 - 76

ქვიშნარი ცხიმოვანი თიხა 43 - 50 66 - 76

ნიადაგის ტენიანობის გაზომვა

იმისათვის, რომ ნიადაგში წყლის შემცველობა 
შევაფასოთ, ნიადაგის ტენიანობას სხვადასხვა 
სიღრმეზე უნდა დავაკვირდეთ: ზედა ფენიდან, 
ანუ საკულტივაციო სიღრმიდან (10-15 სმ), 
ვიდრე ფესვების ეფექტიანი სიღრმის 70 
პროცენტი მანძილამდე. ნიადაგის ტენიანობის 
გაზომვის ერთ-ერთი ყველაზე ხარჯეფექტიანი 
მეთოდია ელექტრული წინაღობის ბლოკები. 
ეს ბლოკები მუდმივად ჩამონტაჟებულია 
ნიადაგში და სენსორებიდან მომავალი 
სადენები მიერთებულია ხელსაწყოსთან, 
რომელიც ელექტრულ წინაღობას ზომავს. 
შემდეგ ეს მაჩვენებელი გადაჰყავთ ნიადაგის 
წყლის პოტენციალის მაჩვენებელში. ეს 
უკანასკნელი გვიჩვენებს, რამდენად ძლიერად 
უნდა „შეიწოვოს“ მცენარის ფესვებმა, 

რათა ნიადაგიდან საჭირო რაოდენობის 
წყალი მიიღოს. ხელსაწყო ნიადაგში ტენის 
შემცველობას სანტიბარებში უჩვენებს: 
ნულთან მიახლოებული მნიშვნელობები 
ნიშნავს წყლის მაღალ შემცველობას, 
ხოლო მაღალი მნიშვნელობები ნიადაგის 
სიმშრალეზე მიუთითებს. ნიადაგის წყლის 
პოტენციალსა და ხელმისაწვდომ წყალს 
შორის ურთიერთდამოკიდებულება ნიადაგის 
ტიპის მიხედვით იცვლება. სენსორის 
მაქსიმალური ჩვენება 200 სანტიბარია, რაც 
ნიადაგების უმრავლესობისთვის დასაშვებ 
გამოფიტვას აღემატება. სენსორები 
ნაკლებეფექტიანია უხეშ, ქვიშნარ 
ნიადაგებში, მარილიან ნიადაგებში კი 
წყლის პოტენციალის რეალურზე მაღალ 
მნიშვნელობებს გვიჩვენებს. გახსოვდეთ, რომ 
დასაშვები გამოფიტვა ხელმისაწვდომი წყლის 
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50 პროცენტი-ს შეადგენს, რაც დაახლოებით 
ნიადაგის წყლის პოტენციალის შემდეგ 
მნიშვნელობებს შეესაბამება: 50 სანტიბარი 
ქვიშიანი თიხნარი ნიადაგებისთვის და 70 
სანტიბარი თიხნარისთვის.

ევაპოტრანსპირაცია

ბაღში წყალი იკარგება ზედაპირული 
გადადენის, სიღრმეში (ფესვების ზონის 
ქვემოთ) ჩადინების, ნიადაგის ზედაპირიდან 
აორთქლების და მცენარის ფოთლებიდან 
ტრანსპირაციის გზით. აქედან ყველაზე დიდი 
დანაკარგები, ჩვეულებრივ, ნიადაგიდან 
აორთქლებასა და ტრანსპირაციაზე მოდის: 
ერთობლივად მათ „ევაპოტრანსპირაციას“ 
უწოდებენ და იგი ევაპორიმეტრი PAN-
ის მეშვეობით იზომება (სურ. 98). ჭარბი 
ირიგაციით გამოწვეული სიღრმეში ჩაჟონვა 
შეიძლება დიდი დანაკარგის კიდევ ერთ 
წყაროს წარმოადგენდეს. ევაპოტრანსპირაციის 
შეფასება ამინდის მონაცემების (მათ 
შორის ჰაერის ტემპერატურა, ფარდობითი 
ტენიანობა და ქარის სიჩქარე) საფუძველზე 
ხდება. მცენარის ევაპოტრანსპირაცია (ETcrop) 
გამოითვლება ევაპოტრანსპირაციის რეალური 
მნიშვნელობის (ETr) გამრავლებით მცენარის 
კოეფიციენტზე (Kcrop – მოცემულ მცენარესთან 
და მისი განვითარების სტადიასთან 
დაკავშირებული კონკრეტული მაჩვენებელი). 
შესაბამისად, 
ETcrop = ETr × Kcrop. ცხრილი 5 გვიჩვენებს 
მცენარეების საშუალო სეზონურ 
კოეფიციენტებს ფოთოლმცვენი 
მცენარეებისთვის, ხოლო ცხრილი 6 თხილის 
კონკრეტულ სეზონურ კოეფიციენტებს აღწერს. 

სურ. 98. ევაპორიმეტრი PAN.

ცხრილი 17: კულტურების სეზონური 
კოეფიციენტები ფოთოლმცვენი 
მცენარეებისთვის (წყარო: FAO)

ნიადაგის მართვა მცენარის კოეფიციენტის 
მნიშვნელობები (Kc)

საწყ. შუალედური საბ.

მიწის საფარის 
გარეშე, ძლიერი 
ყინვა

0.35 0.90 0.65

მიწის საფარის 
გარეშე, ყინვის 
გარეშე

0.50 0.90 0.70

მიწის აქტიური 
საფარი, ძლიერი 
ყინვა

0.45 1.15 0.90

მიწის აქტიური 
საფარი, ყინვის 
გარეშე

0.75 1.15 0.80

ცხრილი 18: მცენარის თვიური კოეფიციენტები (Kc) თხილისთვის

აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი

0.25 0.60 0.65 0.85 0.90 0.80

ირიგაცია და წვიმა

თხილის ბაღისთვის ნალექების იდეალური 
რაოდენობა მინიმუმ 800 მმ-ია, რადგან ეს 
რაოდენობა მცენარეების სტრესისაგან 
დაცვას უზრუნველყოფს. თხილის წყლის 
მოთხოვნის გამოსათვლელად საჭირო ორი 

პარამეტრი არის ნალექების რაოდენობა 
და ირიგაცია. ირიგაციის მოთხოვნილების 
გამოსათვლელი მეთოდოლოგია 
ევაპოტრანსპირაციისა (ETr; დამოკიდებულია 
ამინდზე) და მცენარის კოეფიციენტის 
(Kc, სხვადასხვა ფენოლოგიურ ფაზაში 
კონკრეტული მცენარის ვეგეტაციურ 

©
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განვითარებაზე დამოკიდებული მაჩვენებელი) 
ნამრავლის გამოთვლას ეფუძნება. ეფექტიანი 
ირიგაციის განსახორციელებლად საჭიროა: 
ვიცოდეთ მოცემული ნაკვეთის ნიადაგის 
მახასიათებლები და ევაპოტრანსპირაციის 
მნიშვნელობები; გვქონდეს კარგი 
ხარისხის წყალი, კარგი სარწყავი სისტემა 
და წყლის მოთხოვნის მონიტორინგის 
სანდო სისტემა. წყლის შემცველობის 
და ნიადაგის მახასიათებლების ცოდნის 
გარდა, მნიშვნელოვანია გვქონდეს 
ევაპოტრანსპირაციის მონაცემები და 
გამოვთვალოთ წყალზე მოთხოვნილება. 
სასურველია, წყლის მარილიანობა ანუ 
ელექტროგამტარობა 0,65 დს/მ-ზე ნაკლები 
იყოს, ხოლო ქლორიდის შემცველობა – 80 
მგ/ლ-ზე ნაკლები. ირიგაციის მეთოდებიდან 
ყველაზე გამოსადეგია წვეთოვანი 
ირიგაცია, რომლის ეფექტიანობა 70-დან 
90 პროცენტი-დეა. ბოლო დროს სულ უფრო 
პოპულარულია მიწისქვეშა ირიგაციის 
სისტემა, რომელიც წყალს 40-50 სმ-ის 
სიღრმეზე – ფესვების დონეზე – დაფლული 
წვეთოვანი მილების მეშვეობით აწვდის. 
ეს წყლის მოხმარების შემცირების და მისი 
უფრო თანაბრად განაწილების საშუალებას 
გვაძლევს, და არც საველე სასოფლო-
სამეურნეო ოპერაციებში (მანქანით სხვლა, 

მექანიზირებული კრეფა და ა.შ.) გვიშლის 
ხელს. ბაღში ნიადაგის ტექსტურა, ნიადაგის 
სიღრმე და წყლის ხელმისაწვდომობაზე 
ზეგავლენის მქონე სხვა მრავალი ფაქტორი 
შეიძლება მნიშვნელოვნად იცვლებოდეს, 
რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ 
საირიგაციო სისტემის დაპროექტების და 
გამოყენების პროცესში. საქართველოში 
მეთხილეობის რეგიონები მთელ წელიწადზე 
გადანაწილებული ნალექების საკმაოდ 
დიდი რაოდენობებით გამოირჩევა, წვიმების 
პიკი აპრილში, მაისში და ივნისში გვაქვს, 
როდესაც თხილის ფოთლების და ყლორტების 
გამოსვლის და ზრდის პერიოდებია და თხილს 
წყალი სჭირდება. სამეგრელოში ნალექების 
წლიური რაოდენობა 1700-1800 მმ-ია, გურიაში 
– 1800-1900 მმ, აჭარაში – 2200-2800, იმერეთში 
– 1300-1650, -ში (გარდა ლაგოდეხის რეგიონისა, 
სადაც იგი 650 - 1080 მმ-ის ფარგლებშია). 
გულის ზრდის პერიოდში წყლის მიწოდება 
მცენარისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, 
შესაბამისად, ზაფხულის პერიოდში 
რეკომენდებულია ევაპოტრანსპირაციის 
და ნიადაგის ტენიანობის მონიტორინგის 
განხორციელება ირიგაციის სათანადო 
მოცულობების განსასაზღვრად. გახსოვდეთ, 
რომ მოსავლის აღებამდე ერთი თვით ადრე 
რწყვა უნდა შევწყვიტოთ.
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შესავალი. არსებობს სხვადასხვა მავნე 
ორგანიზმი, რომელთაც შეუძლიათ ზიანი 
მიაყენონ თხილის ხის ჯანმრთელობასა 
და მისი სიძლიერეს, ნაყოფს, ტოტებს, 
კვირტებს და ფოთლებს, საბოლოო ჯამში კი 
გამოიწვიონ პროდუქტიულობის შემცირება 
და უარყოფითად იმოქმედონ მოსავლის 
ხარისხზე. დაზიანების გამომწვევი შეიძლება 
იყოს მწერი, სოკოვანი ორგანიზმი, ბაქტერია, 
ვირუსი ან ტკიპა. ზოგიერთი მავნებელი 
საქართველოს თხილის ბაღებში ფართოდაა 
გავრცელებული (მაგ.: Hyphantria cunea, Curculio 
nucum, Phytoptus avellanae და Oberea linearis), 
ხოლო სხვები (მაგ.: Halyomorpha halys, Erio-
phys tristriatus, Parthenolecanium corni და ა.შ.) 
ნაკლებად გვხვდება. მავნე ორგანიზმების 
შეტევის სიმწვავე დამოკიდებულია 
ქსოვილების მგრძნობიარობაზე, პარაზიტის 
აგრესიულობაზე, გარემო პირობებზე; ბაღთან 
მასპინძელი მცენარეების (მაგ., თუთა ან 
ასკილი) სიახლოვეზე, აგროტექნიკური 
ღონისძიებების პრაქტიკებზე (მაგ., ფესვების 
დაჭრა ღრმა გაფხვიერების შედეგად), 
ქსოვილის დაზიანებაზე (მაგ., ძირის 
ამონაყარის გადანაჭერს იოლად აინფიცირებს 
Xantomonas), ჯიშის თავისებურებებზე (მაგ., 
ენისი უფრო მდგრადია Eriophyid-ის შემოტევის 
მიმართ, ვიდრე ტონდა რომანა), გასხვლის 
სამუშაოებზე (მაგ., ინფიცირებული სასხლავი 
ხელსაწყოები) და მცენარეების დაცვის 
სათანადო საშუალებების გამოყენებაზე.*
(*საქართველოში რეკომენდებული 
პესტიციდების სანახავად მიმართეთ 
უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საინფორმაციო ცენტრს.)

მავნე ორგანიზმების მართვის მიზნები. 
მავნე ორგანიზმების წარმატებული მართვის 
მთავარი წინაპირობა პრევენციაა, ხოლო მისი 
მიზანი თხილის ბაღში მავნე ორგანიზმების 
გავრცელებისთვის ხელის შეშლა და, 
შესაბამისად, მცენარის ჯანმრთელობაზე, 
ნაყოფის მოსავალსა და ხარისხზე უარყოფითი 
ზეგავლენის შემცირებაა. მას შემდეგ, რაც 

მავნე ორგანიზმებით დაინფიცირების 
სიმპტომები გამოვლინდება, მართვის 
ვარიანტების დიდი არჩევანი აღარ გვრჩება. 
მავნე ორგანიზმების მართვა მცენარეების 
დარგვამდე უნდა დაიწყოს, და ხელი უნდა 
შეეწყოს ძლიერი ხეების ჩამოყალიბებას, 
რომლებიც პარაზიტების შემოტევას უკეთ 
იტანს. ამ თვალსაზრისით, ხის ჯანმრთელობის 
და სიძლიერის უზრუნველყოფაში 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მცენარეების 
დარგვამდე ნიადაგის მომზადება, ირიგაციის 
სათანადო მეთოდების გამოყენება, სასუქების 
გამოყენების და აგროღონისძიებების 
სათანადო პრაქტიკები. ბაღის მართვის სხვა 
მნიშვნელოვანი პრაქტიკები, რომლებსაც 
გავლენა აქვთ თხილის მავნე ორგანიზმების 
გავრცელების სიხშირესა და სიმწვავეზე, არის 
ბაღის სანიტარული მდგომარეობა და ხეების 
გასხვლა. არასათანადოდ განხორციელებული 
სხვლა შესაძლოა დაბინძურების 
წყარო ან მავნე ორგანიზმების მიმართ 
მგრძნობელობის გაზრდის მიზეზი გახდეს. 
თხილის მწარმოებლებმა რაც შეიძლება 
ხშირად უნდა ჩაატარონ ბაღებში მავნე 
ორგანიზმების სიმპტომების მონიტორინგი. 
მავნე ორგანიზმების არსებობაზე შემდეგი 
სიმპტომები მიუთითებს: სუსტი ზრდა, 
ტოტების ან ყლორტების ხმობა, ფოთლების 
გაყვითლება, ფესვების გაუფერულება და 
მცენარის შტამბზე, ტოტებზე ან ნაყოფზე 
დაზიანებული უბნების გაჩენა. ზოგჯერ 
დაავადებული მცენარეების დიაგნოსტირება 
პირველივე შემოწმებისას შეუძლებელია. 
კარგი იქნება, თუკი შექმნით ბაღის რუკას, 
რომელზედაც საეჭვო მცენარეებს აღნიშნავთ, 
რაც მათთვის თვალყურის დევნებას 
მნიშვნელოვნად გაგიადვილებთ.

ფერომონიანი სქესმჭერი ხაფანგების 
გამოყენება დასნებოვნების შესახებ 
ინფორმაციის მისაღებად და გრადუს-დღეების 
დათვლის საფუძველზე საკონტროლო ზომების 
დაგეგმვისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი 
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საშუალებაა. ხაფანგები ბიოფიქსის 
(განსაზღვრადი მომენტი მავნებლის 
სასიცოცხლო ციკლში, რომლიდანაც 
შეგიძლიათ გრადუს-დღეების დაგროვება ან 
მართვის ზომების მიღება დაიწყოთ) დადგენის 
საშუალებას გვაძლევს. ფერომონიანი 
ხაფანგების გამოყენებისას შემდეგი ზოგადი 
მითითებები უნდა გაითვალისწინოთ:

• განათავსეთ ხაფანგები ყველა ბაღში, 
რომლისთვისაც მავნებლების მართვის 
შესახებ გადაწყვეტილების მიღება 
გჭირდებათ;

• ბაღში ხაფანგი შესაბამის დროს უნდა 
დააყენოთ, როდესაც თქვენთვის საჭირო 
კონკრეტული მავნებლის დაჭერა იქნება 
შესაძლებელი;

• გამოიყენეთ სულ მცირე 2 ხაფანგი 
ერთ უბანზე, 3-4 ხაფანგი უბანზე ცრუ 
ფარიანებისთვის;

• ხაფანგები ბაღზე თანაბრად 
გადაანაწილეთ და ყოველ წელს ერთი და 
იგივე ადგილი გამოიყენეთ;

• დააყენეთ დამატებითი ხაფანგები 
ცხელ წერტილებში კონკრეტული 
მავნებლებისთვის;

• დაკიდეთ ხაფანგი 1,8-2,4 მ-ის სიმაღლეზე, 
30-90 სმ-ზე ვარჯის შიგნით, ხის ჩრდილოეთ 
მხარეს, ჩრდილში და სულ მცირე მე-5 ხეზე 
ბაღის კიდიდან (სურ. 99, 100);

• შეამოწმეთ ხაფანგები კვირაში 2-ჯერ, 
სანამ ბიოფიქსს არ განსაზღვრავთ; ამის 
შემდეგ – კვირაში ერთხელ;

• შეცვალეთ ხაფანგის ძირი თვეში ერთხელ 
ან როდესაც იგი დაბინძურდება;

სურ. 99. მარცხნივ: პლასტმასის ბოთლისგან 
დამზადებული ხაფანგი, გვერდებზე გახსნილი; და 
წებოვანი ქრომატული კომერციული ხაფანგი (სურ. 100. 
მარჯვნივ).

სურ. 101: ზრდასრული
სურ. 102: მატლი და დაზიანებული ნაყოფი                       

• მიჰყევით მწარმოებლის რეკომენდაციებს 
ფერომონების დისპენსერების 
შეცვლისას;

• ფერომონების დისპენსერები მაცივარში 
ან საყინულეში შეინახეთ.

მავნებლები

თხილის ცხვირგრძელა (Curculio nucum) 
საშუალო ზომის ხოჭოა, განსაკუთრებით 
წაგრძელებული ხორთუმით, რომელიც 
ზოგადადაა დამახასიათებელი   
ცხვირგრძელასებრთა ოჯახისთვის. მისი 
მატლი თხილის ნაყოფში ვითარდება და 
თხილის (Corylus avellana) ბაღებისთვის 
სერიოზული მავნებელია. ზრდასრული 
ხოჭო სიგრძეში 7-8 მმ-ს აღწევს, მთლიანად 
მონაცრისფრო წითელია და ძლიერი 
ბუსუსებითაა დაფარული (სურ. 101). აქვს 
წვრილი, ძლიერად მოღუნული ხორთუმი, 
რომელიც მდედრებში ტანზე გრძელია, 
მამრებში – ტანზე მოკლე. მატლი სიგრძეში 
15 მმ-ია, არის უფეხო, სქელი, დაგორგლილი, 
კრემისებრი თეთრი; თავი  ყავისფერი 
აქვს. მატლები მხოლოდ თხილის ნაყოფში 
ვითარდება (სურ. 102). ზრდასრული მწერი 
იკვებება თხილით (და სხვადასხვა ხილით 
– მსხალი, ატამი, ხურმა; იშვიათად – ვაშლი, 
ქლიავი და ალუბალი). რაკი ზრდასრულები 
თხილის ნაყოფის ჩამოყალიბებამდე 
გამოჩნდებიან ხოლმე, ისინი იწყებენ მსხლის, 
ატმის და ა.შ. რბილობით კვებას. ნაყოფის 
კანს ხორთუმით ხვრეტენ, მოგვიანებით ხოჭო 
გადადის თხილზე და ახალგაზრდა ნაყოფის 
საფარს, ასევე, ფოთლების ზედაპირსაც 
ხორთუმით ხვრეტს. მავნებლის შეტევა ახლად 
ათვისებულ ადგილებში ლოკალიზდება. 
მდედრები დებენ კვერცხებს თხილის 
ნაყოფში, რომლის ზომამაც 8-12 მმ-ს მიაღწია; 
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სურ. 103. მონიტორინგის მეთოდი დაბერტყვით.

ისინი ნაჭუჭს ხორთუმით ხვრეტენ და შემდეგ 
გამოზიდული კვერცხსადებით ნაყოფში 
კვერცხს დებენ. საშუალოდ თითო 25-30 
კვერცხს დებს; ემბრიონული განვითარება 8-10 
დღეს გრძელდება. მატლი ნაყოფით იკვებება 
და მასში დერეფნები გაჰყავს; როდესაც 
სრულად გაიზრდება (40-60 დღე), იგი გამოდის, 
მიწაზე ვარდება და მასპინძელი მცენარის 
ფესვებს შორის 10-15 სმ-ის სიღრმეზე 
საკანს იკეთებს. ამ უჯრედში იგი დიაპაუზის 
მდგომარეობაში 1-დან 3 ზამთრამდე რჩება, 
სანამ ჭუპრად გარდაიქმნება. თხილის 
ცხვირგრძელა ახალ თაობას ყოველ 2, 3 
ან 4 წელიწადში იძლევა. იმ მატლიდან 
წარმოქმნილი ზრდასრული, რომელმაც 
მხოლოდ 1 წელი გამოიზამთრა, მომდევნო 
ზამთარსაც ჭუპრის საკანში გამოიზამთრებს; 
იგი ზედაპირზე მხოლოდ მესამე წლის 
გაზაფხულზე გამოდის. ზოგი მატლი ჭუპრის 
სტადიაზე 2-3 წლის გამოზამთრების შემდეგ 
გადადის; აქედან გამოსული ზრდასრული 
ეგზემპლარები კვერცხს მხოლოდ მე-3 ან მე-4 
წელს დებენ. ამ მწერით დასნებოვნებული 
ახალგაზრდა თხილი ნაყოფის დამწიფებამდე 
ცვივა, ხოლო მომწიფებული თხილი 
ნადგურდება. 

მართვა. ინფიცირებულ თხილში შეგვიძლია 
კრემისფერი/თეთრი ყავისფერთავიანი 
მატლი ვნახოთ. ნახვრეტი თხილის ნაჭუჭში 
მიუთითებს იმაზე, რომ მატლმა დაასრულა 
კვება და მთლიანად გამოჭმული ნაყოფი 
დატოვა. ზოგიერთი კვლევის შესაბამისად, 
ცხვირგრძელას მიერ გამოწვეული ზიანი 
ნაჭუჭის სისქეზე დამოკიდებული არ არის, 
თუმცა იმ ჯიშებმა, რომელთა ნაჭუჭი 
სწრაფად მაგრდება, შეიძლება ინფიცირებას 
გარკვეული წინააღმდეგობა გაუწიოს. მავნე 
ორგანიზმების ინტეგრირებული მართვა 
(IPM) მოითხოვს, რომ პლანტაცია არ იყოს 
ტყესთან ძალიან ახლოს, ტოტები ძალიან 
არ იყოს გადახლართული და ქიმიური 
დამუშავების წინ მავნებლის გავრცელების 
დონის მონიტორინგი განხორციელდეს. 
მონიტორინგი მაისიდან ივლისის 
დასაწყისამდე უნდა ხორციელდებოდეს, 
თხილის ბუჩქის (მცენარეთა 10 პროცენტი/ჰა) 
ტოტების დაფერთხვით (სურ. 103): ზღვრული 
რაოდენობა ბუჩქზე 1-2 მდედრია. ზოგიერთი 
კვლევა გვეუბნება, რომ შესაძლებელია 

ენტომოპათოგენური ნემატოდების, 
მაგალითად,  Heterorhabditis indica-ს 
გამოყენება. ეს ნემატოდა სასიკვდილოა 
სრულად გაზრდილი მატლისთვის, რომელიც 
ხის ვარჯის ქვეშ ნიადაგში ბინადრობს. 
აგრეთვე, მატლის მიერ ნიადაგში ჩაძრომის 
პერიოდში ამ ნიადაგის სოკო Beauveria bas-
siana-თი დამუშავება პრაქტიკულად ყველა 
მატლს კლავს. ამ მავნებლის წინააღმდეგ 
ქიმიური კონტროლის ზომების გამოყენება 
ბაღის ინსექტიციდებით დამუშავებას 
გულისხმობს.*
(*საქართველოში რეკომენდებული 
ინსექტიციდების სანახავად მიმართეთ 
უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საინფორმაციო ცენტრს.)

თხილის შავი ხარაბუზა (Oberea linearis). 
ზრდასრული მწერის სიგრძე 11-16 მმ (სურ. 
104); იგი სრულიად შავია და ძალიან ვიწრო. 
გამოწეული წინამკერდი, ყვითელი ფეხები და 
ელიტრი აქვს. მატლის სიგრძე დაახლოებით 
20 მმ-ია, ფერი – თეთრი. ეს ხოჭო უტევს 
თხილს და, იშვიათად, კაკალს, რცხილას, 
მურყანს და ტირიფს. ზრდასრული მწერები 
გაზაფხულზე ჩნდებიან. მდედრი ხოჭო 
კვერცხებს ცალობით დებს მასპინძელი 
მცენარის 1-წლიანი ტოტების ქერქის ქვეშ 
(სურ. 105). მატლი პირველ რიგში წრიულ 
გვირაბს თხრის, ხის ბოჭკოების მართობულად; 
შემდგომში გვირაბის მიმართულება იქნება 
ზემოდან ქვემოთ და მისი სიგრძე 40-60 სმ-ს 
შეიძლება აღწევდეს. მატლი ამ გვირაბში 
შემდეგ  გაზაფხულამდე იძინებს; გაზაფხულზე 
იგი დაღმავალ გვირაბს გათხრის; შემოდგომის 
ბოლოსკენ  ტოტის ფუძესთან კამერას 
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მარცხნიდან მარჯვნივ: ზრდასრული O. linearis (სურ. 104). მისი კვერცხები (სურ. 105). მისი მატლი რტოში (სურ. 106) და მისი 
ზეგავლენა რტოზე (სურ. 107)

მოიწყობს, რომელშიც მოგვიანებით ჭუპრად 
გარდაიქმნება. ხოჭო ახალ თაობას ყოველ 2 
წელიწადში ერთხელ იძლევა; მატლი თავისი 
გვირაბიდან არ გამოდის და მასში ორჯერ 
გამოიზამთრებს. მეორე გამოზამთრების 
შემდეგ იგი ჭუპრის სტადიაში გადადის 
აპრილში, ზრდასრული ხოჭო კი მაის-ივნისში 
ჩნდება. თხილში წრიული გვირაბის გათხრას 
(სურ. 106) ბეჭდისებრი ამობურცულობის 
ფორმირება მოჰყვება და, დაახლოებით 
შემოდგომისთვის, ტოტის გახმობას იწვევს 
(სურ. 107). 

მართვა. შეამოწმეთ არსებული დაზიანებები 
იმ ხეებში, რომლებსაც შესაძლოა მავნებელი 
გაუჩნდა. ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო 
სიმპტომია მცირე ჭრილობებიდან წვენის 
გადმოდენა. შტამზე ახალი ნახერხის 
არსებობა გვიჩვენებს, რომ ზრდასრული 
მწერები ახლად გამოსულია. ხშირად ეს 
მწერები ერთ ხეზეც კი დიდი რაოდენობით 
გროვდება. გასაკონტროლებლად დააფინეთ 
თეთრი ნაჭერი მიწაზე, დაფერთხეთ ტოტები 
ჯოხის მეშვეობით და დაითვალეთ ნაჭერზე 
ჩამოცვენილი მწერების რაოდენობა. 
ზრდასრული მწერების მონიტორინგი 
მაისსა და აგვისტოს შორის არის საჭირო, 
თუმცა, როგორც წესი, ივნისსა და ივლისში 
ჩნდებიან. როდესაც ზრდასრული მწერების 
ფრენის პერიოდს განსაზღვრავთ, 
შეგიძლიათ ინსექტიციდები* გამოიყენოთ. 
(*საქართველოში რეკომენდებული 
პესტიციდების სანახავად მიმართეთ 
უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საინფორმაციო ცენტრს.)

ბუგრები (Myzocallis coryli) მათი დიდი 

რაოდენობით ნახვა ფოთლის ქვედა 
ზედაპირზეა შესაძლებელი, თუმცა ისინი, 
ჩვეულებრივ, თხილს დიდად არ აზიანებენ. ეს 
მწერი იზამთრებს კვერცხის სახით ქერქის და 
კვირტის ქერცლის ნაპრალებში. კვერცხები 
გაზაფხულზე იჩეკება და ახალგაზრდა ბუგრები 
ნორჩი ფოთლების ქვედა მხარეზე იკვებებიან. 
ისინი სწრაფად იზრდებიან და, როდესაც 
ზრდასრულ ასაკს მიაღწევენ, მდედრებს 
დიდი რაოდენობით შთამომავლობის 
დაყრა შეუძლიათ მამრებთან შეჯვარების ან 
კვერცხის დადების გარეშე. ზრდასრული და 
ახალგაზრდა ბუგრები ერთად ცხოვრობენ 
კოლონიებად ფოთლების ქვედა მხარეს და 
ზრდის ერთ სეზონზე რამდენიმე თაობას 
იძლევიან (სურ. 108). ბუგრების პოპულაციას 
სათანადო გარემო პირობებში სწრაფად 
ზრდა შეუძლია, მაგრამ, ჩვეულებრივ, 
ზაფხულის ბოლოსკენ მათი რაოდენობა 
ძლიერი სიცხის და ბუნებრივი მტრების 
გააქტიურების გამო იკლებს. შემოდგომაზე 
ბუგრები ჯვარდებიან და გამოსაზამთრებლად 
კვერცხს დებენ. კვებისას ისინი ფოთლიდან 
სითხეს და საკვებ ნივთიერებებს იღებენ, 
რაც ფოთლების გრეხას (სურ. 109) და ჭკნობას 
იწვევს. ისინი აგრეთვე გამოყოფენ წებოვან 
ნივთიერებას, რომელსაც ცვარტკბილი 
ეწოდება და რომელმაც, შესაძლოა, 
შავი ობის განვითარებას შეუწყოს ხელი. 
ბუგრების მონიტორინგი უნდა დავიწყოთ 
შუა გაზაფხულზე, როდესაც ტემპერატურა 
მატებას იწყებს; განსაკუთრებულად უნდა 
დავაკვირდეთ ახალგაზრდა, ნაზი ფოთლების 
ქვედა მხარეებს. ბუგრებისთვის რაიმე 
რაოდენობრივი ზღვარი დადგენილი 
არ არის. ხშირად ბუგრების მცირე და 
საშუალო პოპულაციები ეფექტიანად 
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ბუგრების კოლონია (სურ. 108. მარცხნივ) და
მათ მიერ ფოთლებისთვის მიყენებული ზიანი (სურ. 109. 
მარჯვნივ)

ზრდასრული თეთრი პეპელა და მისი კვერცხები (სურ. 110. 
ზევით) და მატლი (სურ. 111. ქვევით)

კონტროლდება სასარგებლო მტაცებლების 
და პარაზიტოიდების მიერ, სანამ ისინი 
მცენარისთვის ზიანის მიყენებას შეძლებდნენ 
და ინსექტიციდების გამოყენება არც კი ხდება 
საჭირო. 

მართვა. არ გამოიყენოთ საჭიროზე მეტი 
აზოტი, რადგან ეს საკვები ნივთიერება 
სტიმულს აძლევს ახალგაზრდა ამონაყარის 
ზრდას, რაც ძალზედ მიმზიდველია 
ბუგრებისთვის. ბუგრებზე რამდენიმე 
ბუნებრივი მტერი ნადირობს, რასაც მათი 
პოპულაციის მნიშვნელოვნად შემცირება 
შეუძლია. ხშირად არის შემჩნეული, 
როგორ იკვებებიან ჭიამაიასებრნი და სხვა 
მტაცებლები ბუგრებით თხილის ბაღებში. 
ბუგრების მტაცებლების და პათოგენების  
დაზიანება მრავალ ფუნგიციდს და 
ინსექტიციდს შეუძლია. გამოიყენეთ რაც 
შეიძლება ნაკლები პესტიციდი*, რათა ამ 
სასარგებლო ორგანიზმებმა თხილის ბაღებში 
გამრავლება შეძლონ. (საქართველოში 
რეკომენდებული პესტიციდების სანახავად 
მიმართეთ უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-
სამეურნეო საინფორმაციო ცენტრს.)

ამერიკული თეთრი პეპელა  (Hyphantria 
cunea) ფოთლოვანი ხეების თითქმის 90 
სახეობით, მათ შორის თხილის ხეებითაც 
იკვებება. ეს მწერი ბუდეებს უფრო ტოტების 
წვერში იშენებს, ვიდრე შტამბთან ახლოს. 
დიდ, აშკარად ხილულ ქსელებში მოჩანს 
მუხლუხოები, ხმელი, ნაწილობრივ შეჭმული 
ფოთლები და ფეკალიები. თეთრი ბალნით 
დაფარული კვერცხის მასები რამდენიმე 
ასეულ ყვითელი ფერის კვერცხს შეიცავს (სურ. 

110). ახალგაზრდა მატლები ღია ყვითელი 
ფერისაა და ტანზე ორი შავი წყვეტილი ხაზი 
აქვს (სურ. 111). სრულად გაზრდილები, ისინი 
მოთეთრო ბუსუსებით იფარება; ბუსუსები შავი 
და ნარინჯისფერი მეჭეჭებიდან იზრდება. 
მატლები შეფერილობით და მოხატულობით 
განსხვავდება, თუმცა, ჩვეულებრივ, მომწვანო 
ფერისაა მუქი ზოლებით ზურგზე და ყვითელი 
ზოლით გვერდზე. ჭუპრის სტადიაზე 
ყავისფერია. ზრდასრულ მწერებს შეიძლება 
სხვადასხვა შეფერილობა ჰქონდეთ, სრულიად 
თეთრიდან შავად დაწინწკლულამდე, ხოლო 
ფრთების განშლა 32 მმ-ს აღწევს. მწერი 
ჭუპრის ფორმით იზამთრებს პარკში, რომელიც 

მიწაზე დაყრილ ნაგავში, ნაფოტებში და 
ნაპრალებში ან ნიადაგშია დამალული. 
ზრდასრულები პირველად ივნისის შუა 
რიცხვებში ჩნდებიან, თუმცა შეიძლება 
მცირე რაოდენობით მთელი ზაფხულის 
განმავლობაშიც ჩნდებოდნენ. მდედრები, 
ჩვეულებრივ, კვერცხებს მასობრივად 
ფოთლების ქვედა მხარეს დებენ. მატლები 
დაახლოებით 7 დღეში იჩეკება. ისინი 
დაუყოვნებლივ იწყებენ მცირე აბრეშუმის 
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სურ. 112. მატლის სტადია კარვისებრ პარკში.                    

სურ. 113. მუყაოს ზოლი მწერის გამოზამთრების დროს 
ხაფანგში დასაჭერად.                

ქსელის დაწნას იმავე ფოთლებზე, რომლითაც 
იკვებებიან. რაც უფრო იზრდებიან, მით უფრო 
იზრდება ქსელიც და მეტი ფოთოლი ექცევა 
მის შიგნით. ამ ბუდეების ნარჩენები შეიძლება 
მთელი ზამთარი რჩებოდეს ხეზე. ამ ქსელებში 
ზოგჯერ შეიძლება დასნებოვნებული ტოტის 
5-7,5 სმ იყოს მოქცეული. მატლები გუნდად 
ცხოვრობენ და ერთად იკვებებიან ბოლო 
კანის ბოლო გამოცვლამდე, რის შემდეგაც 
შეიძლება ცალ-ცალკე იკვებებოდნენ. 
მატლი ზრდასრულობას დაახლოებით 6 
კვირაში აღწევს, ამის შემდეგ ქსელიდან 
გამოდის და ნიადაგში აგრძელებს ჭუპრის 
სახით არსებობას. ყოველ წელს შეიძლება 
ერთი ან ორი თაობა განვითარდეს, გააჩნია 
გეოგრაფიულ მდებარეობას. მატლის 
სტადიაზე ეს მწერი ხრავს და მოიხმარს 
ფოთლებს კარვისებრი ქსელის (სურ. 112) 
დაცვის ქვეშ. ეს ქსელი სულ იზრდება, მატლის 
საკვებზე მოთხოვნილების ზრდასთან ერთად. 
მწერმა ზოგჯერ შეიძლება ხის ფოთლები 
სრულად გაანადგუროს, თუმცა თავად ხეს 
იშვიათად კლავს. ჩრდილში მყოფ ხეებზე 
პარკები, ჩვეულებრივ, მხოლოდ ზოგიერთ 
ტოტზე გვხვდება. მწერმა შეიძლება ხე 
მნიშვნელოვნად არ დააზიანოს, თუმცა მის 
გარეგნულ სახეს აზიანებს. 

მართვა. ამ მწერის მართვაში მისი ბუნებრივი 
მტრების სხვადასხვა სახეობა გვეხმარება. 
ჩიტები და ბევრი მტაცებელი მტერი თუ 
პარაზიტოიდი მატლის სტადიაზე ანადგურებს 
მას. მწერის პოპულაციის შემცირება 
შესაძლებელია მექანიკური კონტროლის 

მეშვეობითაც – თუ ქსელიან ტოტებს 
ვწვდებით, შეგვიძლია, ისინი მოვჭრათ და 
გავანადგუროთ. IPM კონტროლი მოიცავს ამ 
მწერის მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარე 
სახეობების (მაგ., თუთა და ნეკერჩხალი) 
მონიტორინგს, მწერის მიერ ტოტებზე 
მიმაგრებული ბუდეების მოჭრას და ცეცხლით 
განადგურებას, ინფიცირებული ხეების ტანის 
გარშემო გოფრირებული მუყაოს ზოლების 
დამაგრებას (რომლებშიც მწერი ჭუპრის 
სახით იზამთრებს) და მათ მოცილებას და 
განადგურებას ჭუპრის პეპლად გარდაქმნამდე 
(სურ. 113). H. cunea ეფექტურად კონტროლდება 
Bacillus thuringiensis-ით, სანამ მატლი 
პატარაა. შესაძლებელია რეგისტრირებული 
პესტიციდების* მეშვეობით ქიმიური 
კონტროლი, სანამ ქსელები და მატლები 
პატარაა. ეს ჩვეულებრივ ივლისში ხდება. 
დაინფიცირებული მცენარის მთლიანად 
დამუშავება საჭირო არ არის. მხოლოდ 
პარკებს და მათთან მიმდებარე ფოთლებსა და 
ტოტებს სჭირდება მიხედვა.
(*საქართველოში რეკომენდებული 
პესტიციდების სანახავად მიმართეთ 
უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საინფორმაციო ცენტრს.)

აზიური ფაროსანა (Halyomorpha ha-
lys) აღმოსავლეთაზიური წარმოშობის 
ნახევრად ხეშეშფრთიანი ბაღლინჯოა, 
რომელიც უკანასკნელ ხანს ევროპაში და 
საქართველოშიც გავრცელდა. ეს სახეობა 
ძალიან პოლიფაგურია და 300-ზე მეტ 
როგორც ველურ, ასევე კულტივირებულ 
მცენარის სახეობაზე შეუძლია გამოკვება, 
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სურ. 114. მარცხნივ: გამოზამთრებისთვის ერთად 
შეგროვილი მწერები. სურ. 115. ცენტრში: ნიმფები და 
კვერცხები. სურ. 116. მარჯვნივ: ზრდასრული.

სურ. 117. ზრდასრული ჭამს ნაყოფს. სურ. 118: დაზიანებული 
ნაყოფი.

თუმცა უპირატესობას ბალახოვან 
სახეობებს ანიჭებს. მწერი საკმაოდ დიდია 
(1,2-1,7 სმ), მონაცრისფრო-მოყავისფრო 
მარმარილოსებრი შეფერილობა და 
მჩხვლეტავ-მწუწნავი პირის აპარატი აქვს. 
წინა ფრთები შედგება მყარი და ტყავისებრი 
ზედა ნაწილისგან და აპკოვან-ძარღვოვანი 
ნაწილისგან. წარმოშობის ქვეყნებში 
მწერი წელიწადში 4-6 თაობას იძლევა, 
თუმცა ნაკლებად რბილი კლიმატის მქონე 
ქვეყნებში თაობათა რაოდენობა ერთამდე 
მცირდება. შემოდგომაზე ზრდასრული 
მწერები ერთად გროვდებიან (სურ. 114), 
რათა სხვადასხვა სახის თავშესაფრებში 
გამოიზამთრონ.  ზამთრის დასრულების 
შემდეგ, აპრილ-მაისში, ისინი გადადიან 
მცენარეზე საკვებად და შესაწყვილებლად. 
ივნის-ივლისში მდედრები 20-30 ცალ კვერცხს 
(თეთრი, დაახლოებით 1 მმ დიამეტრში) 
დებენ (სურ. 115), ძირითადად ფოთლის ქვედა 
მხარეს. მწერი ზრდასრულ მდგომარეობას 
აგვისტო-სექტემბერში, განვითარების 
ხუთი სტადიის გავლის შემდეგ აღწევს; ამ 
სტადიების გავლისას მისი ფერი მოწითალო-
მოყვითალოდან ნელ-ნელა ჩვეულებრივ, 
ზრდასრული სტადიისთვის დამახასიათებელ 
მარმარილოსებრ შეფერილობაში გადადის 
(სურ. 116). ძირითადი დაზიანება მცენარეებს 
მწერის კვების ტროფული პრაქტიკის გამო 
ადგება, რადგან იგი, როგორც ზრდის, 

ასევე ზრდასრულობის სტადიაზე პირის 
აპარატით ხვრეტს მცენარის ზედაპირს და 
წვენს სწოვს (სურ. 117); მისი ნერწყვი იწვევს 
ბიოქიმიურ რეაქციებს, რომლებიც მცენარის 
ქსოვილებს ანეკროზებს. დაზიანებულ 
ნაყოფში მნიშვნელოვნად დეფორმირდება 
და გახვრეტის ადგილას მაგრდება (სურ. 118). 
საბოლოოდ, ნაყოფი სრულად ან ნაწილობრივ 
კარგავს საბაზრო ღირებულებას. აღმოჩნდა, 
რომ მწერი კვერცხს არა მხოლოდ ფოთლებსა 
და ნაყოფზე დებს, არამედ სხვადასხვა 
მასალებზეც: კონტეინერებზე, ყუთებზე, 
შესაფუთ ქაღალდზე. შესაბამისად, ნაყოფზე 
თავდასხმა მოსავლის აღების შემდეგაც კი არ 
არის გამორიცხული.

მართა. მავნებლის მართვა სხვადასხვა 
პრობლემასთანაა დაკავშირებული, რადგან 
ეს მწერი მაღალი ნაყოფიერებით და 
პოლიფაგიით ხასიათდება, და მცენარის 
დაზიანება განვითარების ყველა სტადიაზე 
შეუძლია. აგრეთვე, იგი ძალიან მობილურია, 
ასე რომ, ახალი რაიონების ძალიან სწრაფად 
დაინფიცირება ან ძველ რაიონებში 
მოულოდნელად დაბრუნება შეუძლია. IPM-
ის სტრატეგიები ბრძოლის სხვადასხვა 
მეთოდს გვთავაზობს: მასობრივი დაჭერა 
ფერომონული ხაფანგების გამოყენებით 
და სატყუარა-მცენარეების განსაზღვრა, 
რათა კულტივირებული ნაკვეთების 
დაინფიცირება თავიდან ავიცილოთ. ასევე 
ეფექტურია ინსექტიციდების* გამოყენება, 
როგორც, მაგალითად, ეს იტალიაში (2016 
წ.) და საქართველოში (2017 წლიდან) 
განხორციელდა, როდესაც დაინფიცირების 
მასშტაბების გამო ფოსფორ-ორგანული 
ინსექტიციდების გამოყენების ნებართვა 
გაიცა.
(*საქართველოში რეკომენდებული 
პესტიციდების სანახავად, მიმართეთ 
უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საინფორმაციო ცენტრს.)

აკაციის ცრუფარიანა (Parthenolecanium 
corni) წელიწადში ერთ შთამომავლობას 
იძლევა. ზრდასრული მწერი აპრილში 
გამოდის და გადადის ახალგაზრდა ტოტებზე, 
ყლორტებზე და ფოთლებზე (სურ. 119). 
მდედრი კვერცხებს მაისის ბოლოს-ივნისის 
დასაწყისში რამდენიმე დღის განმავლობაში 
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სურ.  119. აკაციის ცრუფარიანა თხილის ნაყოფთან 
ტოტებზე.

სურ. 120. მარცხნივ: Xyleborus dispar-ის მამრი და 
დერეფნები (სურ. 121. მარჯვნივ).

დებს. შემდეგ იგი კვდება და მისი ჯავშანი 
კვერცხებს ემბრიონული განვითარების 
მთელი პერიოდის განმავლობაში იცავს. 
მამრები ზრდასრულ ასაკს აღწევენ, როდესაც 
მდედრი ნიმფები კანს მეორედ იცვლიან. 
გამოჩეკა ივნისის შუაში იწყება, ხოლო 
ნიმფების მიერ ტყავის პირველი მოცვლა 
აგვისტოს შუაში ხდება. ახალგაზრდა ნიმფები 
მცენარის ზედაპირზე სწრაფად მოძრაობენ 
და ქარს მათი დიდ მანძილებზე გადატანა 
შეუძლია. ისინი ძირითადად ფოთლის 
ქვედა მხარეს გვხვდება, განსაკუთრებით 
ძარღვების გასწვრივ. მდედრი 1500-2000 
კვერცხს დებს. გაუნაყოფიერებლი მდედრები 
მხოლოდ მდედრებს წარმოქმნიან. ნიმფები 
ფესვებზე, ტოტებზე და ტანზე იზამთრებენ  
დაინფიცირებულ მცენარეზე ყვავილობა 

გაიშვიათებულია და ნაყოფი მცირე ზომის 
რჩება; ფარიანა კვებისას ცვარტკბილს 
გამოყოფს და ამის გამო ხეები ხშირად 
საკმაოდ ბევრი ჭვარტლის სოკოთი იფარება. 
მართვა: მისაღები ორგანული მეთოდებია 
ბიოლოგიური კონტროლი და ნავთის 
გაფრქვევა. პარაზიტები და მტაცებლები 
ხშირად პოპულაციას არ აძლევენ საშუალებას, 
ზიანის მომტან ზომამდე გაიზარდოს. 
ფარიანას პარაზიტების რამდენიმე სახეობა 
ერჩის: Aphytis spp., Coccophagus spp., Encarsia 
spp. და Metaphycus luteolus. ცვარტკბილით 
მკვებავი ჭიანჭველები უნდა გაკონტროლდეს, 
რათა ფარიანას ბუნებრივ მტრებს მისი 
გაკონტროლების საშუალება მიეცეს. 
ამის მიღწევა ტილაჟის ან ჭიანჭველების 
ინსექტიციდებით* დამუშავების მეშვეობით 
არის შესაძლებელი, მაგრამ ეს მხოლოდ 
მაშინ უნდა განხორციელდეს, როდესაც 
პოპულაცია მნიშვნელოვან სიდიდეს 

მიაღწევს. თუკი ზაფხულში მინერალური 
ზეთის შესხურებას ვიყენებთ, ეს ორჯერ უნდა 
გავაკეთოთ: პირველად, როდესაც მდედრების 
50 პროცენტი კვერცხებიდან გამოიჩეკება; 
2 კვირაში განახორციელეთ მონიტორინგი, 
და როდესაც მდედრების 90 პროცენტი 
გამოიჩეკება, შეასხურეთ მეორედ.
(*საქართველოში რეკომენდებული 
პესტიციდების სანახავად მიმართეთ 
უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საინფორმაციო ცენტრს.)

ამბროზიის ხოჭო (Ambrosia beetles) რამდენიმე 
პოლიფაგი მწერის გამაერთიანებელი 
სახელია: Xyleborus dispar, Xylosandrus  ger-
manus, Xleborinus saxesenii, Lymantor coryli 
და Hypothenemus eriditus. უფრო ფართოდ 
პირველი სამი სახეობაა გავრცელებული. 
ზრდასრულ მდედრს ნახევრადცილინდრული 
სხეული და მომრგვალებული მკერდი აქვს; 
სიგრძე – 3-4 მმ; მამრი (სურ. 120) ნაკლებად 
წაგრძელებულია, მკერდი და მუცელი უფრო 
მომრგვალებული აქვს, დაახლოებით 2 მმ-
ია. ორივე სქესის ინდივიდების ზოგადი 
შეფერილობა ძალიან მუქი ყავისფრიდან 
შავამდე და მბზინვარეა, განსაკუთრებით 
მუცლის მხარეს. ზრდასრული იძინებს იმავე 
გვირაბებში, სადაც მან მეტამორფოზა 
გაიარა. გაზაფხულზე, როდესაც დღიური 
ტემპერატურა 18°C-ს აღწევს, მდედრები სხვა 
ადგილებში მიფრინავენ. ისინი პოულობენ 
ახალ ხეს და მერქანში ერთნაირი სიგანის 
(2-5 მმ) დამახასიათებელი დერეფნების 
მთელ ქსელებს თხრიან (სურ. 121). საწყისი 
დერეფანი ტოტის ღერძის მართობულად 
არის განლაგებული; შემდეგ იყოფა და 
მსხვილ ტოტებში კონცენტრულ წრეს ქმნის. 
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სურ. 122. კვირტის ტკიპით დაინფიცირებული თხილის 
კვირტი, ჩვეულებრივ, ნორმალურზე გაცილებით დიდია.

ამ რგოლიდან ითხრება მოკლე განშტოებები, 
რომლებიც ტოტის ღერძის პარალელურია. 
შტამბის დაზიანებიდან 10-15 დღეში მდედრი 
გვირაბებში დაახლოებით 40 კვერცხს დებს. 
დადებიდან რამდენიმე დღეში მატლი იჩეკება 
და 4-6 კვირის განმავლობაში ვითარდება; იგი 
გვირაბებს აღარ თხრის და ქსილოფაგებით 
იკვებება. ამ სოკოს სპორები მდედრებს 
გადააქვთ და ის მწერის მიერ გათხრილ 
გვირაბებში იზრდება. ჭუპრის ფაზა 10-15 
დღე გრძელდება. ეს მწერი წელიწადში ერთ 
თაობას იძლევა. ზრდასრულები რჩებიან 
გვირაბებში ზაფხულის, შემოდგომის და 
ზამთრის განმავლობაში. ისინი ხიდან შემდეგ 
გაზაფხულზე, მარტის შუიდან აპრილის 
ბოლომდე გამოდიან. მწერი ჯანმრთელ ხეებს 
უტევს. გვირაბების თხრა ხშირად ახალგაზრდა 
მასპინძლის კვდომას და უფრო ასაკოვანი 
ხეების მდგომარეობის სწრაფ გაუარესებას 
და ყვავილობის შემდეგ უცაბედად გახმობას 
იწვევს. ძლიერ ხეებში გვირაბები წვენით 
ივსება, რასაც კვერცხების და მატლების 
განვითარების შეფერხება შეუძლია. 

მართვა. ამბროზიის ხოჭოების პოპულაციის 
უდიდესი ნაწილი დაინფიცირებული ხეების 
შიგნით იმალება. კონტაქტური ინსექტიციდები 
უკვე დაინფიცირებული ხეებიდან ან 
მერქნიდან ამბროზიის ხოჭოების გამოსვლას 
ხელს ვერ უშლიან, და სულ რამდენიმე 
კონტაქტურმა ინსექტიციდმა აჩვენა 
დადებითი შედეგი ხის ზედაპირზე არსებული 
მწერების კონტროლის თვალსაზრისით. ხის 
დასნებოვნებული ნაწილების დაჭრით და 
დაწვით შესაძლებელია ხოჭოს განადგურება 
და მისი გამრავლების შეჩერება. თუმცა 
მწერის მერქნის გარეთ დასახოცად 
კონტაქტური ინსექტიციდების* და/
ან ბიოპესტიციდების გამოყენება არის 
რეკომენდებული.
(*საქართველოში რეკომენდებული 
პესტიციდების სანახავად მიმართეთ 
უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საინფორმაციო ცენტრს.)

თხილის კვირტის ტკიპა. თხილზე ტკიპის 
რამდენიმე სახეობა არსებობს, ყველაზე 
გავრცელებულია თხილის კვირტის ტკიპა 
(Phytoptus avellanae), რომელსაც მეტი ზიანი 
მოაქვს მცენარისათვის. კვირტის ტკიპები 

ზამთარს ყვავილის მძინარე  კვირტებში 
ატარებენ და უფრო მეტად მდედრ კვირტებს 
აზიანებენ. გაზაფხულზე ტკიპები კვირტიდან 
გამოდიან და ახალ, ჯანმრთელ კვირტებში 
გადაინაცვლებენ. ამ მიგრაციის დრო 
ტემპერატურაზეა დამოკიდებული: ითვლება, 
რომ ძველი კვირტებიდან გამოსვლა მაშინ 
ხდება, როდესაც დღის ტემპერატურა 15°C-
ს აღწევს. ტკიპები კვირტებში მთელი 
სეზონის განმავლობაში იკვებებიან და 
მრავლდებიან. ტკიპის პოპულაციის ზრდა 
კვირტების ზომის გადიდებას იწვევს (სურ. 
122). შეიძლება ზოგიერთი კვირტი ზაფხულის 
განმავლობაში გაიზარდოს, კვირტების 
გადიდების სიმპტომები ძირითადად 
ზამთარში ჩნდება. გადიდებულმა კვირტებმა 
აგრეთვე შესაძლებელია დეფორმაცია 
განიცადოს, გახმეს და გაიხსნას. დაზიანებული 
კვირტები შეიძლება გაზაფხულზე მოხმეს, 
მაგრამ მაინც ტოტზე მიმაგრებული დარჩეს. 
ტკიპით ინფიცირებული კვირტები ნაყოფს 
არ წარმოქმნის. არსებობს თხილის კვირტის 
სხვა ფორმაც, რომელიც ვეგეტაციური 
კვირტებით, ფოთლებით და მამრი ყვავილით 
– ციცებითაც – იკვებება. კვირტის ტკიპების 
უმრავლესობა სასიცოცხლო ციკლის 
უდიდეს ნაწილს კვირტში დაცული ატარებს, 
რაც მნიშვნელოვნად ართულებს მათ 
გაკონტროლებას. ტკიპას მიერ თხილისთვის 
მიყენებული ზარალი წლების მიხედვით 
შეიძლება განსხვავდებოდეს და ძალიან 
მსუბუქი დაზიანებიდან მთელი მოსავლის 
დაკარგვამდე ვარირებდეს. ტკიპების 
მონიტორინგის ყველაზე იოლი მეთოდი 
შემოდგომაზე და გაზაფხულზე  მდედრ 
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სურ. 123. კვირტი Eriophyes-ის შეტევის შემდეგ.

კვირტებზე დაკვირვებაა. ტკიპების უშუალო 
მონიტორინგი რთულია, რადგან მათი ზომა 
ძალიან მცირეა. გაზაფხულზე ტოტებზე 
გადიდებული ან გამხმარი კვირტების 
ორივე მხარეს ხაფანგის ან რაიმე წებოვანი 
მასალის დამაგრება შეიძლება მათ 
აღმოჩენაში დაგვეხმაროს, თუკი ოცმაგი 
გადიდების მქონე ლინზას გამოვიყენებთ. 
ზამთარში და გაზაფხულის დასაწყისში 
გახსენით გადიდებული კვირტები და ხელის 
გამადიდებელი შუშით შეამოწმეთ, არიან თუ 
არა იქ ზრდასრული ტკიპები. ზრდასრული 
ტკიპები ძალიან მცირე ზომის, თეთრი და 
სიგარის ფორმის არიან. მათ ოთხი ფეხი აქვთ 
და ძალიან ნელა მოძრაობენ. 

მართვა. IPM რამდენიმე ქმედებას მოიცავს. 
მაგალითად, ტკიპების შემოსევის მიმართ 
ნაკლებად მგრძნობიარე სახეობების 
(მაგ., ბარსელონა) შერჩევა, დაზიანებული 
კვირტების მოშორება და განადგურება, 
ზამთარში გოგირდით დამუშავება, თუკი 
ინფიცირებული მცენარეების რაოდენობა 
მცირეა. აკარიციდებიანი* შესხურების 
გამოყენება მხოლოდ გაზაფხულზე იძლევა 
ეფექტს, როდესაც ტკიპები დაზიანებული 
კვირტებიდან ახლებზე გადადიან. თუმცა, 
რადგან ტკიპებს მრავალი ბუნებრივი მტერი 
ჰყავს, ქიმიური დამუშავების გამოყენება 
მხოლოდ მაშინაა მიზანშეწონილი, როდესაც 
ტკიპები ბაღის სულ მცირე 20 პროცენტი-ზე 
არის მოდებული. უნდა გავითვალისწინოთ 
ისიც, რომ კვირტში შეღწევის შემდეგ ტკიპა 
დაცულია ქიმიური ზემოქმედებისაგან და, 
შესაბამისად, ასეთ დროს ქიმიკატების 
გამოყენებას ტკიპების ბუნებრივი მტრების 
დაზიანების გარდა არაფერი მოაქვს.
(*საქართველოში რეკომენდებული 
პესტიციდების სანახავად მიმართეთ 
უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საინფორმაციო ცენტრს.)

მეჭეჭიანი ტკიპა (Eriophyes tristria-
tus). იგი როგორც კულტივირებულ, ასევე 
ველურ თხილნარს უტევს. ადრე მას 
დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობა არ 
ენიჭებოდა, რადგან ითვლებოდა, რომ 
მხოლოდ საფოთლე კვირტებს აზიანებდა 
და მოსავლის მოცულობას არ ამცირებდა. 
აგრეთვე ითვლებოდა, რომ იგი ბარსელონას 

ჯიშს არ უტევს. თუმცა, უკანასკნელ წლებში 
გაირკვა, რომ არც ეს სახეობაა ამ ტკიპას 
მიმართ მდგრადი. ტკიპა უტევს ფოთლის და 
საყვავილე კვირტებს (სურ. 123) და ციცასაც. 
დაზიანებული ციცა დეფორმირდება, ხდება 
მყიფე და უხეში და მტვერს აღარ გამოყოფს. 

მართვა. გოგირდის შესხურება, როგორც ეს 
ვაშლის ფოთლის ტკიპასთვის გამოიყენება, 
შეიძლება ეფექტიანი აღმოჩნდეს. არსებობს 
ინფორმაცია, რომ ზოგმა ფერმერმა 
კვირტების გახსნისთანავე ასეთი შესხურება 
საკმაოდ წარმატებით გამოიყენა. თხილნარის 
ტკიპების წინააღმდეგ ბრძოლაში ამ მეთოდის 
ეფექტიანობის დასადგენად კვლევის 
ჩატარებაა საჭირო.

დაავადეები

თხილის ნაცარს იწვევს სოკო Phyl-
lactinia guttata. ეს არის სოკო, რომელიც 
ჩამოცვენილ ფოთლებში და ჩამოცვენილ 
ინფიცირებულ ტოტებში იზამთრებს (სურ. 
124).  თეთრი ფქვილისებრი ფიფქი ფოთლების 
ქვედა მხარეს ჩნდება, მაგრამ ხშირად ეს 
მხოლოდ სეზონის დასასრულისკენ ხდება. 
ეს დაავადება ძალიან მცირე ან საერთოდ 
ნულოვან ეკონომიკურ ზარალს იწვევს და 
დაზიანებული ფოთლები დროზე ადრე 
იშვიათად ცვივა. 

მართვა. ზოგადად, ნაცარი არ არის 
სერიოზული დაავადება და სპეციალურ 
კონტროლის ზომებს არ საჭიროებს.
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სურ. 124. სოკოს სპორები თხილის ფოთოლზე.

სურ. 125. ინფიცირებულ ნაყოფზე სიმპტომების 
განვითარება.

ნაცრისფერი სიდამპლე Botrytis cinerea¬-ს 
მიერ გამოწვეული მოუმწიფებელი, წვნიანი 
ან მობერებული ქსოვილების დამწვრობაა. 
დაზიანება ვითარდება გარუჯული ან 
ყავისფერი, წყლით გაჯერებული ადგილების 
სახით, რომლებიც შეიძლება შემდეგ 
განაცრისფრდეს ან გახმეს. ნაჭუჭის ქვედა 
ნაწილში, სანამ იგი გახევდება, ღია ყავისფერი 
წერტილები ჩნდება; ისინი სწრაფად 
ვრცელდება და ახალგაზრდა ნაყოფი ხმება 
(სურ. 125). სპორების ზრდას დიდად უწყობს 
ხელს მარტივი შაქრების (მაგ., გლუკოზის 
ან ფრუქტოზის) დაბალი კონცენტრაცია და 
ამინომჟავები. ნაცრისფერი სიდამპლის 
სიმწვავე დიდადაა დამოკიდებული გარემო 
პირობებზე, განსაკუთრებით – ტემპერატურასა 
და ფარდობით ტენიანობაზე. თხილის 
სოკოთი დაინფიცირებისთვის აუცილებელია, 
რომ სულ მცირე 25 საათის განმავლობაში 

მაღალი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში 
ტემპერატურა 15-20°C იყოს. ითვლება, 
რომ ცუდ გარემო პირობებში გადარჩენის 
უზრუნველმყოფი მთავარი სტრუქტურაა 
სკლეროციუმი (სოკოს მოსვენების სტადია). 
მას შეუძლია ნიადაგიდან აღდგენა და, 
აგრეთვე, საკმარისად დიდხანს არსებობა 
იმისთვის, რომ შემდგომ სეზონზე ახალი 
ორგანიზმის წარმოქმნის წყარო გახდეს. 
მართვა. არაქიმიური მართვა IPM-ის ნაწილია. 
ამას თან უნდა დაერთოს აგროტექნიკური 
პრაქტიკების მეშვეობით კონტროლის 
მეთოდი, რომელიც ნაცრისფერი სიდამპლის 
მიერ გამოწვეული დაზიანების შემცირებისკენ 
არის მიმართული. ბიოლოგიური კონტროლი 
ფართოდ არ გამოიყენება; არსებობს 
ინფორმაცია, რომ ზოგიერთი ანტაგონისტი 
(მაგ., საპროფიტული სოკო Ulocladium atrum და 
მიკოპარაზიტი Trichoderma spp.) ეფექტიანია. 
რიგი ფუნგიციდებით* დამუშავება ასევე კარგ 
შედეგებს იძლევა. 
(*საქართველოში რეკომენდებული 
პესტიციდების სანახავად მიმართეთ 
უახლოეს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 
საინფორმაციო ცენტრს.)

ფესვის სიდამპლე არის დაავადება, 
რომლის მიზეზია Armillaria mellea და/ან 
Rosellinia necatrix – სოკოები, რომლებიც, 
ჩვეულებრივ, მცენარის ზოგად „სისუსტეს“ 
იწვევს, რაც ვარჯის ლპობაში გამოიხატება 
და ცხადი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება, 
რაც სოკო სრულად მოედება ფესვებს. მის 
აღმოსაჩენად საჭიროა მცენარის ძირში მიწის 
მოცილება და ფესვის ყელის შემოწმება. 
ყავისფერი, ღრუბლისებრი, მეტ-ნაკლებად 
გახრწნილი ქსოვილი, მასში ბოჭკოვანი და 
ფიბროზული თეთრი არეების ან მოთეთრო 
ქერცლის (სურ. 126) არსებობა, ისევე, როგორც 
„ახალი სოკოს“ დამახასიათებელი სუნი 
ამ დაავადების არსებობას მიგვანიშნებს. 
დაზიანებული მცენარეების ფოთლოვანი 
საფარის ზრდა შენელებულია, ვეგეტაციური 
ზრდა ყოვნდება, ფოთლები უფრო პატარაა, 
შეიმჩნევა შეყვითლება და ტოტების წლის 
ამონაყარი ფაქტობრივად არ არსებობს. 
ძალიან წვიმიანი შემოდგომების დროს 
დაზიანებული მცენარეების ქვედა ნაწილში 
სოკოს ნაყოფსხეული შეინიშნება. 
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სურ. 126. Armillaria-ს ნიშნები ფესვებზე, ტანის ქვემოთ.

 სურ. 127. Piggotia coryli-ით გამოწვეული ანთრაქნოზის 
შეტევა.

მართვა. შეზღუდეთ აზოტის და ორგანული 
სასუქების გამოყენება, რადგან ისინი ხეს 
ინფექციის მიმართ მეტად მგრძნობიარეს 
ხდიან, და მოარიდეთ წყლის დადგომას 
მცენარის ირგვლივ. ამოძირკვეთ და დაწვით 
ინფიცირებული მცენარეები, გაანადგურეთ 
მისი ნებისმიერი ნარჩენები. აგრეთვე 
რეკომენდებულია, ხელმეორედ დარგვამდე 
ორმო დავტოვოთ ღია სულ მცირე ერთი 
წლით და ნაკვეთი დაამუშაოთ რამდენიმე 
კილოგრამი კალციუმის ციანამიდით, მისი 
მიწასთან შერევის მეშვეობით. გაიმორეთ 
დეზინფექცია ორი თვის შემდეგ.

ფოთლის ლაქიანობა არის დაავადება, 
რომელსაც რამდენიმე სოკო იწვევს, თუმცა 
მას არ აქვს დიდი ზეგავლენა თხილის 
კომერციულ წარმოებაზე და უფრო მეტად 
ველურ თხილებში, ცოცხალ ღობეებში 
და მიტოვებულ ბაღებში ვრცელდება. 
ეს არის ანთრაქნოზის სოკო, რომელსაც 

იწვევს: Taphrina coryli, Cylindrosporella co-
ryli, Septoria ostryae, Anguillosporella vermi-
formis, და Mamianiella coryli. ანთრაქნოზის 
გამოხატულება შეიძლება სხვადასხვანაირი 
იყოს:  შეუმჩნეველი ყავისფერი ლაქებიდან 
შედარებით მსხვილ, არასწორი ფორმის 
ქლოროზულ დაზიანებებამდე (სურ. 127), 
რომლებიც ადრეულ დაბერებას იწვევს. ამ 
სოკოებს მიეწერება კვირტების ლპობა და 
ციცას ნეკროზიც. 

მართვა. ზოგადად, ეს სოკოები სერიოზულ 
საფრთხეს არ წარმოადგენს და სპეციალური 
ზომების მიღებას არ საჭიროებს. ფოთლების 
ნარჩენების დეზინფექცია შემოდგომაზე, 
გასხვლა ჰაერის უკეთესი ცირკულაციის 
უზრუნველყოფის მიზნით და, საჭიროების 
შემთხვევაში, გაზაფხულზე ფუნგიციდებით 
დამუშავება შეიძლება სასარგებლო 
აღმოჩნდეს.

ბაქტერიული სიდამწვრე (Xanthomonas 
arboricola pv corylina) არის ბაქტერიული 
დაავადება, რომელიც კვირტებზე, ფოთლებზე, 
ნაყოფზე და ტოტებზე სხვადასხვა სიმპტომით 
გამოიხატება. პათოგენის აღმოსაჩენად 
ყველაზე კარგი ფენოლოგიური ეტაპი 
ყლორტების ამოყრიდან (რბილი, ნორჩი 
ყლორტები) ნაყოფის ზრდის დაწყებამდეა. 
სწორედ ამ ეტაპზე ჩანს სიმპტომები ყველაზე 
კარგად. ყლორტები იგორგლება და ხმობის 
ნიშნები ეტყობა, განსაკუთრებით წვერებში, 
სადაც მოწითალო-მოყავისფრო 2-3 მმ 
ზომის ელიფსის ფორმის ლაქები უჩნდება; 
ეს ლაქები ერთმანეთთან შერწყმისკენ 
მიისწრაფვის. განსაკუთრებით კარგად 
ჩანს ეს ცენტრალური ღერძის გასწვრივ 
(სურ. 128). მოწითალო-მოყავისფრო, 1-2 მმ 
ზომის არასწორი ფორმის ლაქები ჩნდება 
როგორც ფოთლის ზედაპირზე, ასევე ყუნწზე. 
ბაქტერიული შეტევის შედეგად წარმოქმნილი 
ლაქები ფოთლის ორივე მხარეს ჩანს; მათ 
შეიძლება ქლოროზული ნახვრეტები ახლდეს 
და სინათლეზე გახედვისას გამჭვირვალე 
იყოს. ლაქები ხშირად ფოთლის ძარღვებზეც 
ვრცელდება (სურ. 129) და ფოთლები დროზე 
ადრე ცვივა. ზრდად ნაყოფზე სიმპტომები 
შეინიშნება როგორც ჩენჩოზე, ასევე თავად 
ნაყოფზე, რომელსაც ოდნავ ჩაღრმავებული, 
ჩვეულებრივ, ერთმანეთისაგან 
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მარცხნიდან მარჯვნივ, სურ. 128: ლაქები ყლორტის კენწეროზე და ყუნწზე. სურ. 129. ქლოროზული ლაქა ფოთოლზე ლაქა-
ნახვრეტით. სურ. 130. ლაქები ჩენჩოზე. სურ. 131. ლაქები ნაჭუჭზე.

განცალკევებული ლაქები უჩნდება (სურ. 130). 
თუმცა უფრო იშვიათად, ასეთივე ლაქები 
შეიძლება თხილზეც განვითარდეს (სურ. 131). 
ადრეულ ბაქტერიულ ინფექციებს ახლად 
ფორმირებული მცირე ზომის ნაყოფის 
ზრდის შეჩერება და მისი დაჭკნობა შეუძლია. 
ტოტებზე და ყლორტებზე არსებული 
სიმპტომების აღმოჩენა უფრო რთულია; 
ორივე შემთხვევაში მოწითალო-მოყავისფრო 
ნიშნულების აღმოჩენაა შესაძლებელი. 
დაავადების გავრცელების მთავარი წყარო 
ინფიცირებული მცენარეებია, რომლებზეც 
პათოგენი ზამთრის განმავლობაში აფარებს 
თავს. გაზაფხულზე, ამინდის შესაბამისი 
პირობების (წვიმა და ქარი) ან ზოგიერთი 
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის (რწყვა) 
ხელშეწყობით, ბაქტერიების კოლონიას 
შეუძლია ახალი კვირტების ათვისება და 
ინფექციის გავრცელება. შეღწევა, ისევე 
როგორც ნებისმიერი სხვა ბაქტერიის 
შემთხვევაში, ბუნებრივი ხვრელების – 
ფორების, ნაპრალების ან ჭრილობების 
– მეშვეობით ხდება. მას შემდეგ, რაც 
ბაქტერია ქსოვილში შეაღწევს, იგი აქტიურად 
გამრავლებას იწყებს, სანამ საბოლოოდ არ 
გაახმობს მას. ინფექციას გასავრცელებლად 
წვიმა ან ხანგრძლივი წვიმიანი პერიოდი 
სჭირდება. მისი განვითარებისთვის 
ოპტიმალური ტემპერატურა 18-22°C-
ია. თხილის მოსაყვანად ნაკლებად 
ხელსაყრელ ადგილებში – დაბლობები, 
ვაკეები და განსაკუთრებულად ნაყოფიერი 
მიწები – დაავადების განვითარებისთვის 
განსაკუთრებულად ხელშემწყობ ჰაბიტატს 
შეიძლება წარმოადგენდეს. 

მართვა. დასაცავად აუცილებელია 
პრევენციული ზომების მიღება, რადგან 
არანაირი პროფილაქტიკური საშუალება 

არ არსებობს. IPM-ის ზოგიერთი 
რეკომენდაცია: სასუქების შეტანის 
დაბალანსებული მეთოდების გამოყენება; 
წყლის ბარში დადგომის თავიდან აცილება; 
ჯანმრთელი სანაშენე მასალის გამოყენება; 
დაზიანებული ტოტების მოჭრა და დაწვა; 
სასხლავი ხელსაწყოების დეზინფიცირება. 
შემოდგომაზე, ფოთოლცვენის შემდეგ სამჯერ 
დამუშავება (მაგ., ბორდოს ნაზავით – 800-
1000 გ/ჰლ-ზე; ან სპილენძის ოქსიდებით 
– 250 გ/ჰლ) ყველაზე ნესტიან პერიოდებში; 
გაზაფხულზე, კვირტების ამოხეთქვამდე, 
ორი პრევენციული დამუშავება სპილენძის 
პროდუქტებით (დოზა – 30-40 გრ ლითონური 
სპილენძი ჰლ-ზე); გვიან გაზაფხულზე, 
ყინვებისას, დამუშავება, განსაკუთრებით, თუ 
წვიმაა მოსალოდნელი.

მოსავლის აღების შემდგომი 
დაავადებები

აფლატოქსინები. თხილის ხარისხი, მისი 
ჯანმრთელობა და კომერციული ღირებულება 
დამოკიდებულია წარმოების ჯაჭვზე, რომელიც 
კულტივირებით იწყება და მოსავლის აღების 
შემდგომ პერიოდსაც მოიცავს. თხილზე 
ზეგავლენას რამდენიმე ფაქტორი ახდენს, 
მათ შორისაა მოსავლის აღება და აღების 
შემდგომი ქმედებები, თხილში ცხიმის და 
წყლის შემცველობა, გადამუშავება, ჰიგიენა, 
შესაფუთი მასალები და შეფუთვის მეთოდები, 
შენახვა, დისტრიბუცია და საცალო გაყიდვის 
ადგილებში განთავსება. თხილის ხარისხსა 
და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი 
ფაქტორებიდან განსაკუთრებული ყურადღება 
მიკრობებით (Aspergillus flavus, A. parasiticus, 
A. tamarii, A. ochraceus, A. terreus და A. wentii) 
დაბინძურებას უნდა მივაქციოთ, რადგან ისინი 
აფლატოქსინებს გამოყოფენ. ყველაფერი 
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ცხრილი 19: ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მქონე მიკოტოქსინები (Geisen 1998)

გვარი მიკოტოქსინი

Aspergillus აფლატოქსინები, სტერიგმატოცისტინი, ციკლოპიაზონის მჟავა

Penicillium პატულინი, ოხრატოქსინი A, ციტრინინი, პენიტრემები, ციკლოპიაზონის მჟავა, PR 
ტოქსინი

Fusarium ტრიქოტეცენები (T2 ტოქსინი, დეოქსინივალენოლი, დიაცეტოქსისცირპენოლი), 
ზეარალენონი (F2 ტოქსინი), ფუმონიზინები

Alternaria ტენუაზონის მჟავა, ალტერნარიოლი, ალტერნარიოლის მეთილეთერი, 
ალტერტოქსინები

Claviceps ჭვავის რქის ალკალოიდები

სურ. 132. ობის და საფუარის სრული თვლა თეფშზე სამი 
ფორმისთვის (თხილი, გული, ფქვილი) თხილზე (Xu et al, 
2011).

ეს ჯერ კიდევ საველე სამუშაოებიდან უნდა 
დავიწყოთ. აფლატოქსინი (განსაკუთრებით, 
აფლატოქსინი B1) ძლიერი კანცეროგენი 
და ტერატოგენია. ეს არის მიკოტოქსინი, 
რომელსაც ქვემწვავე და ქრონიკული 
ეფექტების მოხდენა შეუძლია. იგი იწვევს 
ღვიძლის კიბოს, ქრონიკულ ჰეპატიტს, 
ნაღვლოვან დაავადებას, ჰეპატომეგალიას 
(ღვიძლის გადიდება) და ციროზს. ცხრილი 1 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი 
ზეგავლენის მქონე მიკოტოქსინებს აღწერს.

Aspergillus-ის და Penicillium-ის სახეობებს, 
განსაკუთრებით A. ochraceus-ს და P. virid-
icatum-ს შეუძლიათ ოხრატოქსინის, 
თირკმელის კიბოს გამომწვევი ძლიერი 
ტოქსინის, გამოყოფა. აშშ-ში ადამიანის 
საკვებში აფლატოქსინების ზღვრული 
დასაშვები რაოდენობაა 20 ნგ/გ-ზე, ხოლო 
ევროკავშირში, ადამიანის საკვებად 
განკუთვნილ იმპორტირებულ თხილში – 
10 ნგ/გ. Aspergillus-ს შეუძლია, თხილის 
ხე ველზევე დააბინძუროს,  შემდგომ კი, 
თხილის მზეზე შრობის პროცესში, იგი 
ძლიერდება. მოსავლის აღების დროს და 
მის შემდეგ ცუდი ამინდი ზრდის ობის 
შემცველობას როგორც მოხალულ, ასევე 
მოუხალავ გულებში. კონკრეტული კვლევები 
გვიჩვენებს, რომ ობით დაზიანებული თხილი 
მიკოტოქსინებს (მათ შორის, აფლატოქსინებს 
B1, B2, G1 და G2, და ოხრატოქსინს) „ინვიტრო“ 
გამოიმუშავებს (სურ. 132). დაბინძურების 
მიმართ მოწყვლადობა შეიძლება მოსავლის 
აღების და შენახვის დროს არასწორი 
დამუშავების (თხილის მექანიკური დაზიანება) 
გამო გაიზარდოს. შესაბამისად, დაბინძურების 
რისკის შემცირებისთვის, ყურადღება შემდეგს 
უნდა მიაქციოთ:

მოსავლის აღების დროს. A. flavus აზიანებს 
თხილის ნაყოფს  ხეზე, მაგრამ თუ თხილის 
ნაჭუჭში მოსავლის აღების დროს ან მის 
შემდეგ მოპყრობისას მცირე ნაპრალები 
არ უჩნდება,  A. Flavus თხილის გულში არ 
აღმოჩნდება. აფლატოქსინის აღმოჩენა 
შესაძლებელია გაბზარულნაჭუჭიან მზეზე 
გამომშრალ თხილში. ეს ნიშნავს, რომ 
მოსავლის აღების შემდეგ უსაფრთხო 
დამუშავება მნიშვნელოვანია როგორც ობის 
ზრდის, ასევე მიკოტოქსინით დაბინძურების 
თავიდან აცილების თვალსაზრისით.

გაშრობის დროს. მოსავლის აღების შემდეგ 
ნაყოფში სოკოს ზრდის და მიკოტოქსინების 
გამოყოფის თავიდან აცილების ყველაზე 
კარგი საშუალება მისი დაუყოვნებლივ 
სათანადოდ გაშრობაა. ყველაზე ხშირად, 
განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, 

გული თხილი

ფქვილი©
FA

O



77

გამოიყენება მზეზე გაშრობა. ჩვეულებრივ, 
მზეზე შრობისთვის 6-10 დღეა საჭირო, 
რათა თხილში ტენის შემცველობა იმდენად 
შემცირდეს, რომ უსაფრთხოდ შესანახად 
ვარგის კონდიციამდე მივიდეს. თუმცა, 
წვიმიან ამინდში შეუძლებელია,  პროდუქტი 
სათანადოდ გაშრეს დროის გონივრულ 
ფარგლებში. ამიტომ უპრიანი იქნება 40°C-
ზე მექანიკური გაშრობის გამოყენება, რაც 
მიკოტოქსინებით დაბინძურების რისკს 
მნიშვნელოვნად შეამცირებს.

შენახვისას. შესანახი ნაყოფი, რამდენადაც 
შესაძლებელია, მაღალი ხარისხის უნდა 
იყოს: არ შეიცავდეს ობს და მწერებს და 
გამშრალი იყოს ტენიანობის უსაფრთხო 
დონემდე. ტრადიციულად, ტენიანობის 
კონტროლი შესანახად დასაწყობებულ 
პროდუქტში ობის გაჩენის პრევენციის 
საუკეთესო საშუალებად ითვლება. აგრეთვე 
ძალიან მნიშვნელოვანია ტემპერატურის 
და ფარდობითი ტენიანობის ერთ დონეზე 
შენარჩუნება. მუდმივი ტემპერატურა და 
ფარდობითი ტენიანობა მნიშვნელოვანია, 
რადგან თერმული გრადიენტებით 
გამოწვეული ტენიანობის მიგრაცია და 
კონდენსაცია ტენის დაგროვებას ხელს 
უწყობს და გარკვეულ ადგილებში ობის ზრდის 
გაძლიერება შეუძლია. ტენის მიგრაციის 
სისწრაფე დასაწყობებულ მასალაში ტენის 
შემცველობაზე და ტემპერატურის ცვლილების 
სიდიდეზეა დამოკიდებული. წყალი 
წარმოიქმნება მწერების, ტკიპების და სოკოს 
სუნთქვის შედეგადაც, ანუ, როგორც კი ფუჭება 

დაიწყება, იგი საკუთარ გავრცელებას უწყობს 
ხელს და აჩქარებს. ტენის გავრცელება და 
ფუჭება შეიძლება თავიდან ავიცილოთ, თუ 
მთელ მასალაში ერთნაირ ტემპერატურას 
შევინარჩუნებთ. უპირატესობა დაბალ 
ტემპერატურაზე შენახვას უნდა მივანიჭოთ, 
რადგან მიკოტოქსინების გამოყოფა 
ტემპერატურის პირდაპირპროპორციულია. 
გამონაკლისია Fusarium და Penicilli-
um¬-ის ზოგიერთი სახეობა, რომელთაც 
მიკოტოქსინის გამოყოფა 5°C-ზეც შეუძლიათ.  
Aspergillus parasiticus-სთვის მიკოტოქსინის 
წარმოქმნის იდეალური ტემპერატურა 30°C-
ია, თუმცა ეს 20°C-ზეც კი არის შესაძლებელი. 
საწყობის სოკოების უმეტესობისთვის ზრდის 
მაქსიმალური ტემპერატურა 40-45°C-ია, 
მაგრამ A. flavus-ს სწრაფად ზრდა 50-55°C-ზეც 
შეუძლია, და ასევე თავადვე შეუძლია 
ტემპერატურის ამ ნიშნულამდე მიყვანა 
მასალაში, რომელშიც იგი იზრდება. საწყობში 
ჰაერის კონტროლი მნიშვნელოვანია, რადგან 
ობის ზრდის ერთ-ერთ კრიტიკულ კომპონენტს 
ჟანგბადი წარმოადგენს. ობის ზრდა და 
მიკოტოქსინების გამოყოფა ფერხდება 
ჟანგბადის დაბალი და სხვა აირების მაღალი 
კონცენტრაციისას.

გადამუშავების პროცესში. სხვადასხვანაირად 
დამუშავებული თხილი სოკოს ზრდის 
და მიკოტოქსინების წარმოქმნისთვის 
სხვადასხვა გარემოს ქმნის. დაფხვნილი 
ნედლი თხილი უფრო მოწყვლადია 
აფლატოქსინებით დაბინძურების მიმართ, 
ვიდრე დაუფხვნელი მოხალული თხილი.
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მოსავლის აღება და შემდგომი
ოპერაციები

შესავალი

წარსულში თხილი ხელით იკრიფებოდა. 
ამჟამად ეს პრაქტიკა მთიან ადგილებსა 
და საოჯახო ბაღებშიღა შემორჩა. დღეს 
ხელით კრეფისას იყენებენ სათანადო 
აღჭურვილობას, რაც მცირე ფერმებში 
ამ პროცესს მნიშვნელოვნად აიოლებს. 
საშუალო და დიდ ფერმებში მოსავალს 
იღებენ მომქუჩებელი და მკრეფავი 
მანქანების კომბინირებით ან თვითმავალი 
კომბაინების (ერთ გავლაზე გადაყრა, 
შეწოვით შეგროვება და ჩენჩოს გაცლა) 
მეშვეობით, რაც პროცესს მნიშვნელოვნად 
აჩქარებს. ზოგადად, ეს მანქანები მარჯვე 
მოსახმარია და უფრო მცირე ზომის და 
ფერდობებზე დარგული ბაღებისთვისაც 
არის გამოსადეგი. თუმცა, ამ შემთხვევაში 
მოსაგვარებელია მტვრის ჭარბად დაყენების 
პრობლემა, რადგან ეს ოპერატორების 
ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. მას 
შემდეგ, რაც თხილი გადამამუშავებელ 
საამქროში მოხვდება, იგი ირეცხება, შრება და 
შემდგომი გადამუშავებისთვის (დაკალიბრება, 
გარჩევა, მოხალვა) ვარგის მდგომარეობაში 
ინახება. თხილი შეიძლება ნედლად, მისი 
მოწყვეტისთანავე შეიჭამოს და შეიძლება 
ზამთარშიც მივირთვათ ხმელი ან წარმოების 
მიერ მოხალული თუ დამუშავებული. თხილის 
ყველაზე დიდი მომხმარებელი საკვების 
წარმოებაა. გარჩეული და მოხალული 
მთლიანი თხილის გული ან მისგან 
დამზადებული პასტა თუ სხვა პროდუქტი 
ნამცხვრების, ნუგის, ნაყინის, შოკოლადის, 
დაშაქრული თხილის და სხვა ნაწარმის 
მოსამზადებლად გამოიყენება. თხილს 
იყენებს ბევრი სხვა წარმოებაც: კოსმეტიკური, 
ფარმაცევტული, ზეთის და პარფიუმერიის 
წარმოება.

მოსავლის აღება

თხილი ერთდროულად არ მწიფდება. 

შესაბამისად, სათანადო ხარისხის 
უზრუნველყოფის მიზნით, ჩვეულებრივ, 
მოსავალს ივლისის შუიდან აგვისტოს 
ბოლომდე ორჯერ იღებენ. კრეფენ პირდაპირ 
ხიდან ან მიწაზე დაცვენილ ნაყოფს. ხელით 
ან ავტომატიზებულ კრეფამდე დაცვენილი 
თხილი უნდა მოგროვდეს, რათა თხილი 
რიგის გასწვრივ ცენტრში დაგროვდეს, რაც 
მკრეფავი მანქანის მუშაობას დააჩქარებს და 
გააიოლებს. მოგროვება შეიძლება ხელით, 
ფოცხის მეშვეობით, სამხრე საბერი აპარატით 
(სურ. 133) ან ტრაქტორზე გამობმული 
დანადგარით (სურ. 134). თუკი მოსავლის 
აღება თვითმავალი კომბაინების მეშვეობით 
ხდება, თხილს თავად ეს მანქანა აგროვებს 
საათის ისრის საწინააღმდეგოდ მბრუნავი 
ორი ჯაგრისის მეშვეობით, რომლებიც თხილს 
რიგის ცენტრალურ ნაწილში აგროვებს. 
აქედან თხილი ხვდება კომბაინის სპეციალურ 
კამერაში, სადაც ჰაერის ძლიერი ჭავლი 

თხილის შეგროვება ხელის  მბერავი აპარატით (სურ. 133. 
მარცხნივ) და მანქანაზე გამობმული მბერავით (სურ. 134. 
მარჯვნივ)

თხილის ხელით კრეფა (სურ. 135. მარცხნივ) და 
ხელსაწყოების დახმარებით (სურ. 136. მარჯვნივ)
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თხილს ფოთლებისაგან, ფუჭი ნაყოფისაგან 
და სხვადასხვა მინარევისგან წმენდს. 
გაწმენდილი თხილი ხვდება შესაბამის 
ურიკაში, რომელიც შემდეგ იცლება სატვირთო 
მანქანებში, რომლებსაც დაუყოვნებლივ 
გადააქვთ თხილი გადამამუშავებელ 
საამქროში. მოსავლის ხელით აღებისას 
საათში დაახლოებით 5-6 კგ (სურ. 135) 
იკრიფება. ეს მაჩვენებელი საათში 25-40 კგ-
მდე იზრდება, თუ დამხმარე მოწყობილობებს 
ვიყენებთ (სურ. 136). მომგროვებელი და 
მკრეფავი მანქანების კომბინაციით საათში 
100-დან 500 კგ-მდე შეიძლება დაიკრიფოს 
(სურ. 137), ხოლო თვითმავალი კომბაინების 
(სურ. 138) და ჩასატვირთი მანქანების (სურ. 
139) გამოყენებისას – 1400 კგ-მდე. ზოგიერთი 
ფერმერი, ეკონომიკური მოსაზრებებით, 
მექანიკურ კრეფას მანქანების ერთხელ 
გატარებით ახორციელებს. ასეთ დროს მწიფე 
ნაყოფი ერევა ბოლომდე მოუმწიფებელ 
ნაყოფს, რამაც შეიძლება ორგანოლეპტიკური 
მახასიათებლები შეცვალოს, შენახვის 
ვადა შეამციროს და თხილის ხარისხი 
დააზიანოს. იმისათვის, რომ ერთჯერადი 
დაკრეფით თხილის კარგი ხარისხის მიღება 
შევძლოთ, აუცილებელია მცენარეები კარგი 
განათებით უზრუნველვყოთ და სათანადო 
დროს შევწყვიტოთ აზოტიანი სასუქის შეტანა, 
რათა ნაყოფის რაც შეიძლება თანაბრად 
დამწიფებას შევუწყოთ ხელი.

გაშრობა

გადამამუშავებელ საამქროში მიტანის შემდეგ 
თხილი თავსდება სარეცხ ავზში (სურ. 140), 
სადაც წყალში უწყვეტად ინჯღრევა, შემდეგ 
გამოივლის ბადეს, სადაც წყლის ჭავლით 
საბოლოოდ გაირეცხება. ამის შემდეგ თხილი 

უნდა გაშრეს. ეს ოპერაცია ნაჭუჭიანი თხილის 
ტენიანობას დაახლოებით 20 პროცენტი-
დან (როგორც ბუნებრივი ტენი, ასევე 
გარეცხვის შედეგად დარჩენილი წყალი) 8-10 
პროცენტი-მდე ამცირებს, რაც თხილის გულში 
იდეალურად მიჩნეულ 6 პროცენტი-ზე ნაკლებ 
ტენიანობას შეესაბამება. ეს ტენიანობის 
მაჩვენებლები უაღრესად მნიშვნელოვანია 
ბუნებრივი დამძაღების პროცესის თავიდან 
ასაცილებლად, რადგან ტენიანობის 
მაჩვენებელი უმთავრესია მაღალი 
ცხიმიანობის პროდუქტების შენახვისას, 
ხოლო თხილში ცხიმიანობა, ჩვეულებრივ, 60 
პროცენტი-ს აჭარბებს. თხილის ბუნებრივი 
გაშრობის პროცესი, რომელსაც კომპანიები 
ხშირად მიმართავენ, მოფილულ ადგილებში 
(სურ. 141) უნდა ხორციელდებოდეს. 
აუცილებელია პროდუქტის დაცვა 
ღამის ნესტისაგან და მისი დროდადრო 
გადაბრუნება, რათა შრობის პროცესი 
თანაბრად მიდიოდეს. დღესდღეობით ბევრი 
ფერმა ცხელი ჰაერიანი საშრობებითაა 
(სურ. 142) აღჭურვილი. მათში პროდუქტი 

სურ. 137. მარცხნივ: ტრაქტორზე ჩაბმული ამკრეფი დანადგარი. სურ. 138. ცენტრში: თვითმავალი მკრეფავი მანქანა. სურ. 139. 
მარჯვნივ: თხილის გადაცლის ოპერაცია

სურ. 140. თხილის სარეცხი ავზი.
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მუდმივად მოძრაობს როგორც გაცხელების, 
ასევე გაცივების ფაზაში. ეს მეთოდი ძალიან 
ეფექტიანია, განსაკუთრებით, წვიმიან 
წლებში და პერიოდებში, რომლებიც თხილის 
ბუნებრივ შრობას აფერხებს. ამ საშრობების 
მოცულობა შეიძლება 0,2 ტონიდან 15 ტონამდე 
იყოს. ცხელი ჰაერით ფორსირებული შრობა 
ბუნებრივი შრობის პირობების იმიტირებას 
უნდა ცდილობდეს და მისი ტემპერატურა 
35°C-ს არ უნდა აჭარბებდეს, რადგან მაღალი 
ტემპერატურა ბუნებრივ ანტიოქსიდანტებს 
(განსაკუთრებით, E ვიტამინის ჯგუფის) 
აზიანებს და სწრაფ დამძაღებას იწვევს.

შენახვა და შეფუთვა

გაშრობა ნაჭუჭიანი თხილის უსაფრთხოდ 
შენახვის წინაპირობაა. რადგან ნაჭუჭი კარგ 
ბუნებრივ დაცვას წარმოადგენს, ნაჭუჭიანი 
თხილის შენახვა ფერმებშიც იოლად 
შეიძლება. ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ 
თხილი აბსოლუტურად მშრალ, სუფთა და 
კარგად განიავებულ საწყობში ინახებოდეს. 
რეგულარულად შეამოწმეთ, რომ ტენიანობა 
საწყობში 65 პროცენტი-ს არ აღემატებოდეს 
და ჰაერის ტემპერატურა 18-20°C-ზე მეტი არ 
იყოს. აგრეთვე, სასურველია, შენახვის დროს, 
ბაზარზე გატანამდე, ისეთი კონტეინერები 
გამოვიყენოთ, რომლებიც ნაყოფს სუნთქვის 
საშუალებას მისცემს; ამ მიზნით კარგია ჯუთის 
(სურ. 143), ნაჭრის ან ქაღალდის ტომრების ან 
მუყაოს ყუთების გამოყენება. შეეცადეთ, არ 
გამოიყენოთ პლასტიკის კონტეინერები. ამ 
ოპერაციების სათანადოდ განხორციელება 
ბაზრამდე შეულახავი, ჯანმრთელი და 
მაღალი კომერციული ღირებულების მქონე 
პროდუქტის მიტანას უზრუნველყოფს. 

სურ. 141. მარცხნივ: თხილის 
მზეზე გაშრობა. სურ. 142. 
მარჯვნივ: ცხელჰაერიანი 
საშრობი.

თხილი საწყობში მყიდველებისგან შეკვეთის 
მიღებამდე რჩება. ამ შეკვეთების საფუძველზე 
თხილი ზომების მიხედვით კალიბრდება. 
დაკალიბრება სპეციალური დანადგარებით 
ხდება. ესაა ბადიანი დანადგარები 
სხვადასხვა ზომის თვლებით. ბადეები 
ვიბრირებს და თხილს „ცრის“ (სურ. 144).

გადამუშავება

თხილი გარჩეულიც იყიდება. საფცქვნელ 
მანქანას ორი ცილინდრი აქვს: ერთი – 
ამობურცულ ზედაპირზე ფიქსირებული და 
მეორე – მოძრავი, ჩაღრმავებული ქვედა 
ნაწილით, ქვის ან რაიმე სხვა მყარი მასალის. 
ეს ნაწილები ერთმანეთისგან თხილის 
დაკალიბრებულ ზომაზე ოდნავ ნაკლები 
მანძილითაა დაშორებული ერთმანეთისგან, 
ამის გამო მათ შორის მოხვედრილი თხილის 

სურ. 143. შენახვა ჯუთის ტომრებში.
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ნაჭუჭი იმტვრევა (სურ. 145, 146). გარჩეული 
თხილი გადამამუშავებელ ქარხანაში ცივ 
ოთახებში (4-6°C) 55-60 პროცენტი ტენიანობის 
პირობებში ინახება. გარჩევის შემდეგ 
გულები უკვე ზომის მიხედვით ხარისხდება 
12-14-მმ-იანი თვლების მქონე ბადიანი 
დანადგარებით. დახარისხების შემდეგ 
გარჩეული თხილი გადაირჩევა და შორდება 
გაშავებული, დამპალი, ამძაღებული, მწარე, 
მწერების შეჭმული ან რაიმე სხვა მიზეზით 
დაზიანებული გულები. ბოლოს თხილი 150°C-
ზე დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში 
იხალება (სურ. 147), რის შედეგადაც შორდება 
ზედმეტი ტენი და ნაყოფის დამახასიათებელი 
არომატი ძლიერდება. ამ ეტაპზე გულს კანიც 
სცილდება.

კომერციული მოთხოვნები

როგორც ნაჭუჭიანი, ასევე გარჩეული თხილის 
ბაზარი საერთაშორისო წესებს ემორჩილება. 
ეს წესები ხარისხის მინიმალური 
სტანდარტების უზრუნველსაყოფად არის 
შემოღებული. წესების ნახვა შესაძლებელია 
შემდეგ მისამართზე: https://www.unece.
org/trade/agr/standard/dry/DDP-Standards.
html. ნაჭუჭიანი თხილი სათანადოდ უნდა 
იყოს დახარისხებული ზომის მიხედვით, 
რათა შეესაბამებოდეს გაცხადებულ 

სურ. 144. მარცხნივ: დაყალიბება და (მარჯვნივ) გარჩევა (სურ. 145 და 146)

მარცხნიდან მარჯვნივ: გარჩეული თხილის კონვეიერით ტრანსპორტირება (სურ. 147) მოსახალ დანადგარზე (სურ. 148 და 
149) და შეფუთვა (სურ. 150. მარჯვნივ).

საბაზრო ტიპს და სათანადო შევსება 
ჰქონდეს: ღრუს სულ მცირე 50 პროცენტი 
ნაყოფის გულით უნდა იყოს შევსებული. 
ზომის მიხედვით განისაზღვრება ხარისხის 
მაჩვენებელი, საერთაშორისო ვაჭრობაში 
დადგენილია „ექსტრა“ და „1-ლი კლასის“ 
თხილის მინიმალური ზომები. ნაჭუჭი 
უნდა იყოს მთელი, ბზარებისა და ხილული 
მექანიკური დაზიანების გარეშე, სუფთა 
და ხასხასა შეფერილობის; შეფერილობა 
გაცხადებული ჯიშისთვის დამახასიათებელი 
უნდა იყოს. პელიკულა უნდა იყოს გლუვი 
და არ უნდა ჰქონდეს ჩენჩოს ნარჩენები. 
გული გაცხადებულ საბაზრო ტიპს უნდა 
შეესაბამებოდეს, არ უნდა იყოს დაზიანებული, 
არ უნდა შეიცავდეს განუვითარებელ 
ნაყოფს, ნაჭუჭის ნატეხებს ან რაიმე უცხო 
მინარევებს, არ უნდა ჰქონდეს უცხო სუნი, 
გემო ან ობი. ნაჭუჭიანი თხილის ბაზრებზე 
უპირატესობა ენიჭება უფრო დიდი ზომის 
და განსაკუთრებულად მომრგვალებული 
ფორმის ნაყოფს. გარჩეული თხილის 
ბაზარზე მისაღებია როგორც მრგვალი, 
ასევე წაგრძელებული სახეობები, და ზომაც 
გამოყენების მიზნებზეა დამოკიდებული. 
1-ლ ცხრილში ნაჩვენებია იმ ნაყოფების 
სურათები, რომლებიც ჯდება კომერციული 
ნორმის ჩარჩოებში, და შედარებულია 
სხვადასხვა დეფექტის მქონე და ბაზრისთვის 
გამოუსადეგარ ნაყოფთან.
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ცხრილი 20: სტანდარტული და არასტანდარტული თხილების მაგალითები

თხილის სტანდარტის შესაბამისი ტიპები
 მარცხნიდან მარჯვნივ: მომრგვალებული, წაგრძელებული, წვეტიანი

სტანდარტის შეუსაბამო თხილები
მარცხნიდან მარჯვნივ: გახსნილი ნაჭუჭი; მტვრიანი და ჩენჩოს ნარჩენებით; დეფორმირებული

სტანდარტის შეუსაბამო თხილები
მარცხნიდან მარჯვნივ: გული არასაკმარისადაა განვითარებული; შეჭმუხნილი გული; გამხმარი გული

სტანდარტის შეუსაბამო თხილები
მარცხნიდან მარჯვნივ: ლაქები, გაუფერულებული ადგილები; თხილი ობის გარეგანი ბოჭკოებით; თხილი 

ობის შინაგანი ბოჭკოებით

სტანდარტის შეუსაბამო თხილები
მარცხნიდან მარჯვნივ: თხილის ცხვირგრძელას მიერ დაზიანებული თხილი
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