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სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა 
(GAP), ზოგადი პრინციპები  

GAP-ის განსაზღვრება. სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების სანიმუშო პრაქტიკის (GAP) ცნება 
დაინტერესებულ მხარეთა ფართო სპექტრის 
მიერ კვების პროდუქტების წარმოებასა და 
უსაფრთხოებაზე, სურსათის უვნებლობასა და 
ხარისხზე,  სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურ 
მდგრადობაზე ზრუნვის მიზნით ჩამოყალიბდა.  
ამით დაინტერესებული არიან მთავრობები, 
კვების პროდუქტების გადამამუშავებელი და 
საცალო ვაჭრობის სექტორები, ფერმერები 
და მომხმარებლები. მათი მიზანია, 
სასურსათო უსაფრთხოების, სურსათის 
ხარისხის, წარმოების ეფექტიანობის, 
საარსებო წყაროებისა და გარემოს დაცვის 
გაუმჯობესება საშუალო და გრძელვადიან 
პერსპექტივაში. GAP  ამ ამოცანების გადაჭრის 
საშუალებაა. 

ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური 
მდგრადობის  მისაღწევად საჭირო ცოდნას 
GAP-ით  ფერმერულ მეურნეობაში   სოფლის 
მეურნეობის უსაფრთხო, ჯანსაღი საკვები 
და არასაკვები პროდუქციის მისაღებად 
სარგებლობს.  მრავალი ფერმერი GAP-ს  
იყენებს ისეთი მდგრადი სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების მეთოდების 
მეშვეობით, როგორიცაა მავნებლების 
წინააღმდეგ ბრძოლა, საკვები ნივთიერებების 
ინტეგრირებული მართვა და კონსერვაციის 
პრაქტიკა. ეს მეთოდები  გამოიყენება 
სასურსათო უსაფრთხოებაშიც, რასაც 
მხარდამჭერი სამთავრობო პოლიტიკა და 
პროგრამებიც უწყობს ხელს. საზოგადოებრივი 
და პროფესიული ჯანმრთელობის, 
გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების  
გათვალისწინებით, დღეისთვის 
GAP   პესტიციდების გამოყენებასთან 
დაკავშირებული რისკების შემცირების 
საშუალებად არის აღიარებული. 

საქართველოს სანიმუშო სასოფლო-
სამეურნეო პრაქტიკის კოდექსი 2007 წელს 
მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით 

გამოიცა. 2015 წელს „სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს შესაძლებლობების 
განვითარების“ პროექტის ფარგლებში 
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაცია (FAO) სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს   გარემოსადმი მეგობრული 
სოფლის მეურნეობის პროექტის 
განხორციელებასა და სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების სანიმუშო პრაქტიკის 
გაიდლაინების განახლებაში დაეხმარა. 
FAO-მ კონკრეტული პროდუქტების (ვაშლი, 
ატამი, ვაშლატამა (ნექტარინი), მანდარინი, 
ხურმა, თხილი,) წარმოებისთვის სპეციფიკური 
სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის 
სახელმძღვანელოები (GAP) შეიმუშავა.  
მომხმარებლების მხრიდან ჯანსაღ საკვებზე 
მოთხოვნის საპასუხოდ, კერძო სექტორი 
კვების პროდუქტების გადამამუშავებელი 
კომპანიებისა და საცალო გამყიდველების 
მიერ შემუშავებული არაფორმალური 
პრაქტიკის კოდექსებისა და ინდიკატორების 
მეშვეობით სულ უფრო მეტ რეკომენდაციას 
უწევს GAP-ის გამოყენებას.  შესაძლოა, 
ეს ტენდენცია  ფერმერებისთვის GAP-ის 
ათვისების სტიმულად  იქცეს, რადგან მათ 
წინაშე  ახალი საბაზრო შესაძლებლობები 
გაჩნდება. 

ევროპის ქვეყნებში სავაჭრო ქსელის 
გაყიდვების 60 პროცენტი მოდის 
პროდუქტებზე, რომლებიც წარმოებულია 
GLOBALGAP (გლობალგაპი), BRC (ბრიტანეთის 
საცალო მოვაჭრეთა კონსურციუმის 
სტანდარტი) და IFS (სურსათის საერთაშორისო 
სტანდარტები) შესაბამისად. თუმცა, სხვა 
ქვეყნებში, შესაძლოა, მოქმედებდეს 
სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის 
სხვა სტანდარტები: ASEANGAP - აზიური 
ქვეყნებისათვის, JGAP - იაპონიისათვის, 
India GAP - ინდოეთისათვის და ა.შ.  ხილისა 
და ბოსტნეულის მწარმოებლებისათვის 
GLOBALGAP-ის მოთხოვნების ნუსხას 
ქართულად ნახავთ საიტზე https://www.



2 ბოსტნეულის მოყვანის სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა 

globalgap.org/uk_en/documents/#  (მარცხენა 
ველში ბოლომდე ჩამოფურცვლით მონიშნეთ 
„Language” ველში ქართული - „Georgian”).

კვების პროდუქტების მიკვლევადობის 
ჯაჭვის  განვითარება სურსათის უვნებლობასა 
და ხარისხთან მიმართებაში სერიოზულ 
გავლენას ახდენს სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების განვითარებაზე,  გვთავაზობს 
რესურსების მდგრადი გამოყენების 
საშუალებას. GAP-ის წესების მიხედვით, 
ბოსტნეულის მოყვანა სათანადო 
აგრონომიულ შეფასებებს წარმოების  
დაწყებისთანავე საჭიროებს. ეს კი, თავის 
მხრივ, ბაღის მართვისთვის აუცილებელ 
ცოდნას  მოითხოვს.  იგულისხმება  გარემოს 
დაცვის გათვალისწინებით სასუქების, წყლისა 
და ტექნიკის რაციონალური გამოყენება 
ჯანსაღი პროდუქტის მისაღებად.

დაბოლოს, სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების სანიმუშო პრაქტიკა (GAP) 
თვითრეგულირების წესების ერთობლიობაა 
და  სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 
წარმოებითა და გადამუშავებით ხარისხიანი 
პროდუქტის მისაღებად გამოიყენება. 
ეს უნდა განხორციელდეს ბუნებრივი 
ბიოლოგიური ციკლის გათვალისწინებით. 
ამ ამოცანის შესასრულებლად საჭიროა 
ვიცოდეთ მიწის დამუშავება და მექანიზმები, 
რომლებიც  მცენარესა და ნიადაგს შორის  
ურთიერთქმედებას არეგულირებენ; 
აუცილებელია მოვიმოქმედოთ ყველაფერი, 
რაც თავიდან აგვაცილებს პროდუქციის 
დაბინძურებას და საშუალებას მოგვცემს, 
მომხმარებლებს მხოლოდ ჯანსაღი პროდუქტი 
შევთავაზოთ.

GAP იწყება სასოფლო-სამეურნეო 
კულტურებისათვის ადგილის სწორად 
შერჩევით. სასოფლო-სამეურნეო კულტურის 
მოყვანის ადგილი მნიშვნელოვან გავლენას 
ახდენს  მოსავლის ხარისხზე. მაგალითად, 
მზიან ადგილას მოყვანილი ბოსტნეული 
კულტურების  ნაყოფი უფრო შეფერილია; 
ნისლიან ხეობაში მოყვანილ ნაყოფს 
სოკოვანი დაავადებები  ემუქრება; ცივ 
ადგილას ნაყოფი შედარებით გვიან მწიფდება 
და   ყინვების დადგომის შემთხვევაში, 
მაღალია ჩითილების დაზიანების რისკი. 

სასურველია, დასარგავი ადგილი 4-8 
პროცენტი-ით იყოს დაქანებული. იმ 
შემთხვევაში, თუ დაქანება მეტია (25 
პროცენტი), არსებობს მექანიზაციის 
გადაბრუნების რისკი. უნდა მოვერიდოთ 
ადგილებს, სადაც სატრანსპორტო 
საშუალებები ინტენსიურად მოძრაობენ, 
რადგან გამონაბოლქვის შედეგად 
წარმოქმნილი სმოგის ნაწილაკები 100 მეტრის 
რადიუსზე ვრცელდება.  

 უნდა დავიცვათ უსაფრთხო დისტანცია 
სამრეწველო ობიექტებისაგან, რომლებიც 
ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებებს 
აფრქვევენ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
მეტალურგიული ინდუსტრიის ობიექტები, 
რომლებიც ჰაერში კადმიუმსა და 
ვერცხლისწყალს გამოყოფენ. უნდა 
მოვერიდოთ  ნაგავსაყრელებს 
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი 
რეაბილიტირებულია. 

საუკეთესოა კარგად დრენაჟირებული, 
პარაზიტებისა და სოკოვანი დაავადებების 
პოტენციური წყაროებისგან თავისუფალი 
ლამიანი თიხნარი ნიადაგი. აუცილებელია 
მოვიკვლიოთ  ინფორმაცია ჩვენთვის 
საინტერესო ნიადაგში სასუქის გამოყენების, 
თესლბრუნვისა და წყლის წყაროების შესახებ. 
უნდა დავრწმუნდეთ, რომ დაბინძურებული 
წყალი ვერ აღწევს მიწის ნაკვეთამდე; 
ვიზრუნოთ, რომ ნაკვეთი დაშორებული იყოს 
პირუტყვის სადგომებისა და საძოვრებისაგან.

ბოსტნეული კულტურების წარმოებისას 
რეკომენდებულია პირუტყვის ნაკელის, 
როგორც განოყიერების ღირებული წყაროს, 
გამოყენება. თუმცა, არასწორი მართვის 
შემთხვევაში, ეს ორგანული ნივთიერება 
შეიძლება დაბინძურების წყაროდ იქცეს. 
მიკრობული დაბინძურების რისკის 
შესამცირებლად მნიშვნელოვანია ნაკელის 
სათანადოდ კომპოსტირება, დარგვამდე 
მისი ნიადაგში გარევა და მცენარეებთან 
მისი უშუალო შეხების თავიდან აცილება. 
არსებობს საშიშროება, რომ ფეკალური მასა 
მოხვდეს ნაყოფზე ან ნაკელში არსებული 
პათოგენები (მაგ., E. coli O157: H7, Salmo-
nella და Campylobacter) ნაყოფში  წყალმა 
გადაიტანოს. ორივე შემთხვევა მნიშვნელოვან 



3

პრობლემას ქმნის. ნაკელის ხსნარსა და 
ნიადაგში პათოგენები შეიძლება სამი ან მეტი 
თვის განმავლობაში შენარჩუნდეს. ამიტომ 
ნიადაგის გასამდიდრებლად  ექვსი თვის 
კომპოსტირებული ნაკელი გამოიყენება. მისი 
შეტანა რეკომენდებულია შემოდგომაზე ან 
სეზონის  დასასრულს, როდესაც ნიადაგი 
ჯერ კიდევ თბილია. მაღალ ტემპერატურას, 
რომელიც სათანადოდ შერეული, აერობული 
კომპოსტით მიიღწევა, ყველაზე მავნე 
პათოგენების განადგურება შეუძლია. აქედან 
გამომდინარე, მაღალი ხარისხის სტაბილური 
კომპოსტის მისაღებად ტემპერატურის 
ოპტიმიზაცია სასუქის დროულად 
გადაბრუნებით უნდა განვახორციელოთ. 

GAP გვირჩევს  წყლის რაციონალურ 
გამოყენებას 

წყლის ხარისხი GAP-ის პირველი 
პარამეტრია. წყალი არ უნდა შეიცავდეს 
ჯანმრთელობისთვის საშიშ ისეთ 
ნივთიერებებს, როგორიცაა სუსპენზიური 
მიწოვანი ან ორგანული მასალები, 
მიკრობიოლოგიური (ნაწლავის ჩხირი, 
სალმონელა და ა.შ.) ან ქიმიური 
დამაბინძურებლები (მძიმე ლითონები, 
პესტიციდები, გამხსნელები და ა.შ.); უნდა 
ხასიათდებოდეს დაბალი მარილიანობით. 

შესაძლოა,  სარწყავი წყალი დაბინძურებული 
იყოს არარაციონალური სასოფლო-
სამეურნეო პრაქტიკის შედეგად  და 
პათოგენურ მიკროორგანიზმებს შეიცავდეს. 
თხევადი სასუქი, ნაკელი, კომპოსტი და 
სხვა ორგანული სასუქები შეიცავენ ისეთ 
პოტენციურ დამაბინძურებლებს, როგორიცაა 
აზოტი და ბაქტერიები. ამიტომ მათ 
სწორად უნდა მოვეპყროთ. ზედაპირული 
წყლებით მდიდარ ადგილებში  უნდა 
გავითვალისწინოთ  წყაროების, კერძო 
ჭების და ა.შ. არსებობა. უნდა მოვერიდოთ 
წარმოების ისეთ პრაქტიკას, რამაც 
შეიძლება მცენარეულობა დააბინძუროს. 
შეძლებისდაგვარად გამოვიყენოთ წვეთოვანი 
მორწყვის მეთოდი. ფერტიგაციის დროს ნუ 
მივმართავთ შესხურებას. არ გამოვიყენოთ 
დაბინძურებული ზედაპირული წყლები. 
ჭებისა და რეზერვუარების წყალს ჩავუტაროთ 
ანალიზი. 

თუ  სარწყავი ან  პესტიციდების 
შესასხურებლად გამოყენებული წყალი 
მავნე მიკროორგანიზმებით დაბინძურდება, 
მას შეუძლია პათოგენები მცენარეებზე 
გადაიტანოს.

ჭის სასმელი წყალი სარწყავი მიზნებისთვის 
ყველაზე დაბალი რისკის შემცველია. 
თუმცა, ნაკვეთის ადგილმდებარეობისა 
და ზომის გამო, წყლის ამ წყაროების 
გამოყენება ხშირად მიზანშეწონილი არ არის. 
ბოსტნეულის მოსარწყავად ზედაპირული 
წყლები  ყველაზე გავრცელებული წყაროა. 
იდეალურ შემთხვევაში, დინების აღმა 
მცხოვრები პირები უნდა შეეცადონ, საქონელი 
წყაროს მოარიდონ და მასში ფეკალიების 
ჩადინება არ დაუშვან. 

ნახ. 1. ღრმად ხვნა ხელს უწყობს წყლის ტევადობის 
გაზრდას ნიადაგში.

სარწყავი წყლის ხარისხის შესახებ 
ინფორმირებულობა გვეხმარება მორწყვის 
პრაქტიკის შერჩევაში, რასაც პროდუქციაზე 
პათოგენური მიკროორგანიზმების 
გავრცელების რისკები მინიმუმამდე 
დაჰყავს. თუ ჭა დაბინძურებულია, ფეკალური 
ნაწლავური ჩხირების რაოდენობის 
შესამცირებლად  ის შეიძლება ქიმიურად 
დამუშავდეს.

მორწყვის მეთოდს დიდი მნიშვნელობა 
აქვს წყლის დაზოგვისა და ნიადაგიდან 
გამოყოფილი საკვები ნივთიერებების 
რაოდენობისთვის. ეფექტიანობა მორწყვის  
მეთოდების გამოყენებისას განსხვავებულია: 
მიღვარვითი - 50-60 პროცენტი, გაფრქვევითი 

წყლის 
შემცველობა
ნიადაგში (მმ)

მოხნული დადისკული კულტივაციის გარეშე
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- 70-80 პროცენტი და წვეთოვანი მორწყვა 
- 95 პროცენტი. წვეთოვანი რწყვა ზოგავს 
წყალსა და ენერგიას; არ ირეცხება საკვები 
ნივთიერებები; ნაკლებად იზრდება 
სარეველები  (რადგან რიგში ნიადაგის ზედა 
მხარე რჩება მშრალი); წყლის  დაბალი ხარჯი 
ამცირებს წყლის პერკოლაციას (დაქანებული 
ნიადაგის პირობებში ეს დიდი უპირატესობაა); 
მორწყვაზე ქარი არ ზემოქმედებს; მცირდება 
მუშახელის გამოყენების საჭიროება.

წყლის ეფექტურობა ასევე უკავშირდება 
ნიადაგის მართვას. ნიადაგის ღრმად 
დამუშავების (რეკომენდებულია ჩიზელის 
გამოყენება) შემდგომ მოსული წყვეტილი 
ნალექების შედეგად, დაახლოებით 50 მლ-ით 
მეტი წყალი გროვდება, ვიდრე მინიმალურად 
მოხნულ ან მულჩირებულ ნიადაგში და 100 
მლ-ით (1000 m3 წყალი/ჰა) მეტი, ვიდრე 
მოუხნავ ნიადაგში (ნახ. ¬1). 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურას სარეველები 
წყლის მოხმარებაში ძლიერ კონკურენციას 
უწევენ და საჭიროა მათი კონტროლი. 
სარეველებისგან გაწმენდა კულტურებისთვის 
წყლის საჭიროებას 40-50 პროცენტი-ით 
ამცირებს. 

რეკომენდებულია მშრალ კლიმატში ხვნა, 
რადგან ეს ხელს უწყობს ნიადაგში წყლის 
დაგროვებას, ამცირებს სარეველების 
რაოდენობას, ხელს უშლის ნიადაგის 
დასკდომას და, შესაბამისად, აორთქლებას. 
მოხვნამ უნდა შეინარჩუნოს თავისი კვებითი 
და ბიოლოგიური ნაყოფიერების პროფილი და 
მხოლოდ ზედაპირულ ფენებზე იმოქმედოს, 
არა უმეტეს 35 სმ სიღრმისა. მიკროკლიმატისა 
და შედარებითი ტენიანობის დასაცავად ასევე 
სასარგებლოა ქარსაფარი ზოლები
 
საკვებ ნივთიერებებსა და ნიადაგს 
შორის ურთიერთქმედების ცოდნა 
გვეხმარება GAP-ის გამოყენებაში

ნიადაგის ანალიზი აუცილებელია მისი მაკრო 
და მიკროელემენტების სარგებლიანობის 
დასადგენად. ისინი აფერხებენ ანტაგონიზმს, 
ხელს უწყობენ მცენარეთა კვებასა და ნიადაგს 
შორის სინერგიას. მაკროელემენტებს (აზოტი, 
ფოსფორი, კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, 
გოგირდი) მცენარე დიდი რაოდენობით 
შთანთქავს. მიკროელემენტებს (ბორი, 

მანგანუმი, თუთია, მოლიბდენი, რკინა...) 
მცენარე მცირე რაოდენობით ითვისებს, 
მაგრამ ისინიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. 
ნიადაგში არსებული საკვები ნივთიერებების 
კარგად ათვისებისთვის ძალიან სასარგებლოა 
ვიცოდეთ ნიადაგის გეოლოგიური 
წარმოშობა.  

ნახ. 2. შეიძლება ნიადაგის ანალიზმა კალიუმის მაღალი 
შემცველობა აჩვენოს: თუ მიწა მინდვრის შპატისგან 
წარმოიქმნა, ეს ელემენტი ბადეში რჩება და მცენარეს 
მისი შთანთქმა არ შეუძლია.

ფილოსილიკატები

მინდვრის შპატისა და ქარსისგან წარმოქმნილ 
თიხნარ ნიადაგებში მაღალია კალიუმის 
შემცველობა. თუმცა, მასზე მცენარეებს ხელი 
არ მიუწვდებათ, რადგან ის ამ მინერალების 
ქიმიურ ბადეშია „დაპატიმრებული“ (ნახ. 2). 
ორგანული ნივთიერებებით ღარიბ თიხნარ 
ნიადაგებში კალიუმის შეთვისება ასევე 
შემცირებულია: კალციუმის დამატების 
გზით კალიუმი შეიძლება ნაწილობრივ 
გათავისუფლდეს და მცენარემ მისი ათვისება 
შეძლოს. საკვებ ნივთიერებებში გვხვდება 
სინერგიზმისა და ანტაგონიზმის შემთხვევები, 
რაც ასევე   გასათვალისწინებელია. 
მაგალითად, N-ის ოპტიმალური მიწოდება 
უზრუნველყოფს ნიადაგის მიერ K-ის, P-ის, Mg-
ის, Fe-ის, Mn-ის, Zn-ის ოპტიმალურ შთანთქმას. 
N-ის გადაჭარბებული რაოდენობა ამცირებს 
P-ის, K-ის, Fe-ისა და მიკრონუტრიენტების  
(Ca, Mg, Zn, Cu) შთანთქმას. Ca-ისა და Zn-ის 
ოპტიმალური დონე აუმჯობესებს P-ისა და K-ის 
ათვისებას, ხოლო Ca-ის ჭარბი რაოდენობით 
მიწოდება ამცირებს Fe-ის შთანთქმას. Cu-
ისა და B-ის ოპტიმალური დონე აუმჯობესებს 
N-ის შთანთქმას. Mb-ის ოპტიმალური დონე 
აუმჯობესებს N-ისა და P-ის ათვისებას. S-ის 
ოპტიმალური დონე ზრდის Mn-ისა და Zn-ის 
შთანთქმას. Mn-ის ოპტიმალური დონე ზრდის 
Cu-ის შთანთქმას. P-ის გადაჭარბებული 
რაოდენობით მიწოდება ამცირებს Fe-ის, 
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Mn-ის, Zn-ისა და Cu-ის შთანთქმას. K-ის 
გადაჭარბებული რაოდენობა ამცირებს Mg-
ისა და Ca-ის შთანთქმას. გადაჭარბებული Fe 
ამცირებს Zn-ის შთანთქმას. გადაჭარბებული 
Zn ამცირებს Mn-ის შთანთქმას. ფოსფორი 
მჟავიან ნიადაგში რკინისა და ალუმინის 
ჰიდროქსიდებისგან წარმოქმნის უხსნად 
კომპლექსებს (Fe-ის  და Al ფოსფატები), 
ხოლო კირქვით მდიდარ ტუტოვან ნიადაგებში 
რეაგირებს კალციუმთან და წარმოქმნის 
დიკალციუმისა და ტრიკალციუმის ფოსფატს 
(რეგრესი). ორივე შემთხვევაში ფოსფორზე 
მცენარეს ხელი აღარ მიუწვდება, რადგან მისი 
დაახლოებით 70 პროცენტი  უხსნადია.

GAP გვეხმარება კარგი მოსავლის 
მიღებასა და  ნიადაგის 
ნაყოფიერების შენარჩუნებაში

ნიადაგის ნაყოფიერება, ძირითადად, მასში 
ორგანული ნივთიერებების და მათთან 
დაკავშირებული მიკროორგანიზმების 

შემცველობის შენარჩუნებასა და მისი 
რაოდენობის გაზრდას გულისხმობს. ნიადაგის 
მაღალ ნაყოფიერებას უზარმაზარი გავლენა 
აქვს კულტურის წარმატებულ განვითარებაზე:  
კულტურები ავლენენ წარმოების უმაღლეს 
პოტენციალს, გამოირჩევიან დაავადებებისა 
და მავნებლების მიმართ წინააღმდეგობის 
მაქსიმალური უნარით, საუკეთესოდ 
ითვისებენ წყალს. ორგანული ნივთიერება 
აკავებს ტენს ქვიშიან ნიადაგში, არბილებს 
თიხნარ ნიადაგს, მიკროორგანიზმებს აძლევს 
არსებობის საშუალებას და ნიადაგს აწვდის 
მინერალებს. ადეკვატური რეინტეგრაცია 
შესაძლებელია, თუ  ჰექტარზე, დაახლოებით, 
10 ტონა ნაწილობრივ მომწიფებულ ნაკელს 
გამოვიყენებთ. კარგი ალტერნატივაა 
მწვანე მასის ჩახვნა (სიდერაცია) (ცხრ. 1). 
ნებისმიერ შემთხვევაში, აუცილებელია 
კომპოსტირებული ნაკელის და/ან მწვანე 
ბიომასის შეტანის შედეგად მაქსიმალურად 
გავზარდოთ ნიადაგში ორგანული 
ნივთიერებები. ნამჯის დაწვა დაუშვებელია.

ცხრილი 1. ზოგიერთი სიდერანტი მცენარის მახასიათებლები.

დასახელება შესაფერისი 
ნიადაგი:

ნიადაგის 
არის რეაქცია 

(pH)

ფესვთა 
სისტემის ტიპი

კგ/ჰა ან ჰლ/
ჰა

Lupinus albus  ¬- ლუპინი ფხვიერი მჟავიანი ღრმა 150-180 კგ

Vicia faba minor - ცერცვი წვრილთესლა ყველა ტუტოვანი საშუალო 140-180 კგ

Vicia sativa - ცერცველა ყველა ტუტოვანი საშუალო 100-150 კგ

Vicia villosa  - ზამთრის ცერცველა ქვიშიანი-
თიხნარი ტუტოვანი საშუალო 80-90 კგ

Trifolium incarnatum - წითელი სამყურა ოდნავ 
კირქვიანი მჟავიანი ღრმა 50-60 კგ

T. alexandrinum  - ალექსანდრიული 
სამყურა თიხნარი ტუტოვანი ღრმა 25-30 კგ

T. squarrosum - სამყურა ყველა ტუტოვანი ღრმა 15 კგ

Trigonella phoenum graecum - უცხო სუნელი მძიმე ტუტოვანი საშუალო 30-60 კგ

Lathyrus sativus – ცულისპირა ყველა ნეიტრალური საშუალო 2 ჰლ

L. cicera - ცერცვი 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 კირქვიანი- 
ქვიშიანი ტუტოვანი საშუალო 15-20 კგ
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მცენარეთა ფიზიოლოგიის ცოდნა 
გვეხმარება GAP-ის ეფექტურ 
გამოყენებაში  

წარმატების ერთ-ერთი გასაღები ჯიშების 
სწორად შერჩევაა. სადაც შესაძლებელია, 
არჩევანი ადრეულ ჯიშებზე უნდა შევაჩეროთ, 
რადგან ნაყოფი წელიწადის იმ დროს 
მწიფდება, როდესაც კლიმატი ისეთი მშრალი 
არ არის, როგორიც ზაფხულის შუა პერიოდში. 
                 
სასურველია, მავნებლებისა და დაავადებების 
პრევენცია/შემცირება ინტეგრირებული 
პესტმენეჯმენტის სტრატეგიის, როგორც 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
სანიმუშო პრაქტიკის, გამოყენების გზით. 
ინტეგრირებული პესტმენეჯმენტის  მიზანია, 
უზრუნველყოს ბოსტნეულის ნათესის 
ეკონომიკური წარმატება რაც შეიძლება მცირე 
ოდენობის ისეთი ქიმიკატების გამოყენებით, 
რომლებიც გარემოს ზიანს აყენებენ. 
ინტეგრირებული პესტმენეჯმენტის სტრატეგია 
შემდეგ პრინციპებს  ეფუძნება:

• ინსექტიციდების გამოყენების შემცირება 
და აქტიური ნივთიერებების  სწორი 
შერჩევა; 

• მათი სიფრთხილით გამოყენება 
კონკრეტული მავნებლის ბიოლოგიის 
გათვალისწინებით;  

• ინსექტიციდის გამოყენება დაინფიცირების  
არეალით უნდა შემოიფარგლოს. ერთი და 
იგივე ინსექტიციდი უნდა გამოვიყენოთ 
ზომიერად  და სეზონის შესაბამისად; 

• მავნებლების პრევენციის ალტერნატიული 
საშუალებების გამოყენება.

ფერომონიანი სქესმჭერების გამოყენებით 
შეიძლება გაკონტროლდეს  ბოსტნეულის 
მავნებლების  პოპულაციები. ამ მიზნით 
შეიძლება გამოვიყენოთ ბიოლოგიური 
ბაქპრეპარატების საშუალებებიც (Bacillus 
thuringiensis). ასევე შესაძლებელია მწერების 
საწინააღმდეგო ბადეების გამოყენება და 
მავნებელი მწერების ბუნებრივი მტრების 
მასობრივი გავრცელება (Prospaltella-ს, Trich-
ogramma-ს, მტაცებელი ტკიპებისა და სხვათა 
გაშვება უაღრესად ეფექტური და ხშირად 

ქიმიკატებზე უკეთესი შედეგის მომტანია). 
აქტიური ნივთიერებების ალტერნატიულმა 
გამოყენებამ, შესაძლოა,  ახალი 
რეზისტენტული შტამების ან პარაზიტების 
პოპულაციების ფორმირება ხანგრძლივი 
დროით გადაავადოს. მაგალითად, ქიტინის 
სინთეზის ინჰიბიტორები უნდა შევცვალოთ 
ფოსფორის ეთერებით, ან კარბამატებით და 
ა. შ. 

 ყველაფერი ეს უნდა განხორციელდეს კარგად 
გათვლილ აგრონომიულ ტექნოლოგიებთან 
კომბინაციაში; დაავადებებით აშკარად 
დაინფიცირებულ მცენარეთა განადგურება 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც 
უკიდურესი ზომა. 

GAP მოსავლის აღებისა და მოსავლის 
აღების შემდგომ საფეხურებზე

მოსავლის აღებისა და შემდგომ საფეხურებზე 
ნაყოფის დაბინძურების თავიდან 
ასაცილებლად უნდა გავატაროთ შესაბამისი 
ღონისძიებები:

• მოსავლის ასაღები და შესანახი 
კონტეინერები და ხის ყუთები მაღალი 
წნევით გავრეცხოთ (ნახ. 3); 

• გადავაფაროთ  სუფთა ყუთებს, თუკი მათ 
დაუყოვნებლივ არ ვიყენებთ; 

• მოსავლის აღების დროს დაუშვებელია  
ყუთებში ფეხით დგომა. ფეხსაცმელს 
შეუძლია პათოგენური მიკროორგანიზმების 
გადატანა და  ყუთების,  შესაბამისად, 
მოსავლის დაბინძურება;

• სანამ  შესაფუთ ადგილზე გადავიტანთ, 
ყუთებს გარედან მოვაცილოთ მიწა;

• ნაყოფის კრეფის დროს დავიცვათ 
პირადი ჰიგიენა. ნაკვეთის ტერიტორიაზე 
აუცილებელია სუფთა და კარგად მოვლილი 
საპირფარეშო; უნდა გავრეცხოთ და 
დეზინფექცია ჩავუტაროთ სასაწყობე 
საშუალებებს, აღჭურვილობას, საკვებთან 
შეხების მქონე ნივთებს; 

• სანამ  დეზინფექციას ჩავუტარებდეთ, 
კარგად გავწმინდოთ აღჭურვილობა და 
ნივთების ზედაპირი, რომლებზეც საკვები 
ხვდება; 
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• დავრწმუნდეთ, რომ სამაცივრე 
დანადგარები კარგად მუშაობენ. გავზომოთ 
და ჩავიწეროთ სამაცივრე ერთეულების 
ტემპერატურა.

ნაყოფის კრეფისთვის განკუთვნილი მანქანა-
დანადგარები, სატრანსპორტო საშუალებები 
და კონტეინერები პერიოდულად ცხელი 
წყლის ჭავლით უნდა გაირეცხოს.  პროდუქტის 
შეგროვებისა და ტრანსპორტირებისთვის 
განკუთვნილი ყუთები და კონტეინერები 
არ უნდა გამოვიყენოთ სხვა მასალის, 
განსაკუთრებით, ნაყოფის ნარჩენების, 
სასუქებისა და, ზოგადად, ნარჩენების 
შენახვის ან გადატანისთვის. ნაყოფის ხელით 
კრეფაზე პასუხისმგებელმა პერსონალმა უნდა 
დაიცვას პირადი ჰიგიენა. ნაყოფის კრეფის 
დროს   უნდა გამოვიყენოთ ერთჯერადი 
ხელთათმანები და სუფთა ინსტრუმენტები. 
შესაძლებელია, ბევრი პათოგენი  ნაყოფს 
დასაქმებული პერსონალისაგან გადაეცეს.
  
A ჰეპატიტით დაავადებულმა პირებმა,  
რომლებსაც აქვთ გულისრევის, პირღებინების 
ან ფაღარათის სიმპტომები, შეიძლება მავნე 
მიკროორგანიზმები ნაყოფს გადასცენ. ამიტომ 
ისინი არ უნდა შეეხონ ნაყოფს. პირებს, 
რომლებსაც აქვთ ჭრილობები ან მსუბუქად 
არიან ავად, მაგრამ მუშაობა შეუძლიათ, 
უნდა დაევალოთ ისეთი ტიპის სამუშაო, 
რომლის დროსაც მოკრეფილ ნაყოფთან 
შეხება არ ექნებათ. ნაყოფის დაბინძურების 
რისკის თავიდან ასაცილებლად ხელის 
ხშირად, საგულდაგულოდ დაბანა ეფექტური 
სტრატეგიაა. 

დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად 
შეფუთვის და შენახვის სივრცეში ჰიგიენა 
მკაცრად უნდა იყოს დაცული:

• დავრწმუნდეთ, რომ შესაფუთ სივრცეში 
არ ხვდება   დაბინძურებული წყალი და 
პირუტყვის ნარჩენები წყლის ჩამონადენის 
ან დინების მეშვეობით; 

• ყოველი დღის ბოლოს გავრეცხოთ, 
გავავლოთ და დეზინფექცია ჩავუტაროთ 
შესაფუთ სივრცესა და იატაკს;

• შენობაში არ უნდა მოხვდეს   ფრინველი ან 
ცხოველი;

• არ მივცეთ პერსონალს შესაფუთ 
ნაგებობაში მოწევის ან ჭამის უფლება; 

• შესაფუთ ნაგებობაში არ ჩავიცვათ 
ნაკვეთში სამუშაოდ განკუთვნილი 
ტანსაცმელი და  ფეხსაცმელი;.

• პათოგენების ზრდის მინიმალიზაციისა და 
პროდუქტის ხარისხის შესანარჩუნებლად 
ნაყოფი სწრაფად გავაგრილოთ.  თუ 
პროდუქტის გასაგრილებლად ყინულს 
ვიყენებთ, დავრწმუნდეთ, რომ ის 
მიღებულია სასმელი წყლისაგან;

• ნუ დავტვირთავთ სამაცივრე ოთახს მისი 
გაგრილების სიმძლავრეზე მეტად;

• სატრანსპორტო საშუალებები უნდა იყოს 
სუფთა და სანიტარულად დამუშავებული. 
ბინძურმა ავტომანქანებმა პროდუქტი, 
შესაძლოა, მავნე მიკრობებით 
დააბინძურონ. დავრწმუნდეთ, რომ ახალი 
ნაყოფის ტრანსპორტირება არ მოხდება 
ისეთი სატვირთო მანქანებით, რომლებსაც 
გადაჰყავდათ ცოცხალი პირუტყვი ან 
გადაჰქონდათ მავნე ნივთიერებები. თუ 
ასეთი მანქანა მაინც უნდა გამოვიყენოთ, 
იგი მანამდე საგულდაგულოდ უნდა 
გაირეცხოს და დეზინფექცია ჩაუტარდეს. 
თუკი შესაძლებელია, ვისარგებლოთ 
მაცივრიანი მანქანებით;

• ფერმიდან გატანილ თითოეულ ყუთზე 
აღვნიშნოთ  პროდუქციის წარმოშობის 
ადგილი და შეფუთვის თარიღი. 
აუცილებელია  ფერმიდან გასული ტვირთის 
ყველა პარტიისა და დაფასოებული 
პროდუქციის ნუმერაცია.

ნახ. 3. ყუთების და კონტეინერების გაწმენდა ცხელი 
წყლის ჭავლით
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პომიდვრის, წიწაკის, კომბოსტოს და 
ბროკოლის წარმოება საქართველოში

საქართველოში ბოსტნეული კულტურები 
თითქმის ყველა რეგიონში მოჰყავთ. 2016-2019 
წლის მონაცემებით, ბოსტნეულის საშუალო 
წარმოების მაჩვენებელი 142.7 ათას ტონას 
შეადგენდა. ამ წლებში განსახილველი ოთხი 
კულტურის წილმა მთლიანად ბოსტნეულის 
წარმოებაში 57.1 პროცენტი შეადგინა. ქვემოთ 
მოცემულია ამ კულტურების წარმოების,  
ექსპორტ-იმპორტის დინამიკა და მოხმარება 
2016-2019 წლებში.

პომიდვრის წარმოება საქართველოში

პომიდვრის კულტურა წარმოშობით სამხრეთ 
ამერიკიდან, კერძოდ,  იმ რეგიონიდანაა, 
სადაც ამჟამად პერუს, ბოლივიის და 
ეკვადორის სახელმწიფოებია. 1800-
იან წლებამდე ამ კულტურას მხოლოდ 
ორნამენტული დატვირთვა ჰქონდა, 
რადგან ფიქრობდნენ, რომ მისი ნაყოფი 
მომწამვლელი იყო. 

საქართველოში პომიდვრის კულტურა მე-
18 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ჩნდება.  
პომიდორი (Licopersicum esculentum) 
ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის  ერთწლიანი, 
ორლებნიანი ბალახოვანი მცენარეა. ამავე 
ოჯახს მიეკუთვნება კარტოფილი, ბადრიჯანი 
და წიწაკა. პომიდვრის კომერციული წარმოება  
1860-იანი, ხოლო ჯიშთა გამოცდა - 1890-იანი 
წლებიდან დაიწყო. 2017 წლის მონაცემებით, 
მსოფლიოში 182.3 მლნ. ტონა პომიდორი 
იყო წარმოებული. პომიდვრის წარმოებაში 
წამყვანი ქვეყნებია: ჩინეთი, ინდოეთი, 
თურქეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. 
საქართველო ამ ამ სიაში 92-ე ადგილზეა. 

პომიდორი საქართველოს თითქმის ყველა 
რეგიონში მოჰყავთ. ლიდერობს ქვემო 
ქართლი, სადაც კონცენტრირებულია 
პომიდვრის წარმოების 35 პროცენტი. მას 

მოსდევს შიდა ქართლი - წარმოების 32 
პროცენტი-ით და იმერეთი - წარმოების 11 
პროცენტი-ით (იხ. ნახ. 4). საქართველოში 
პომიდვრის კულტურას დაახლოებით 3,8-
4.7 ათასი ჰექტარი უჭირავს. 2019 წელს 
საქართველოში წარმოებული  იყო 62.6 
ათასი ტონა,  21 პროცენტი-ით მეტი, ვიდრე 
2018 წელს (იხ. ნახ. 5). მოხმარებამ შეადგინა 
75.3 ათ. ტონა, ანუ 20.3 კილოგრამი ერთ 
სულ მოსახლეზე - 12.1 პროცენტი-ით მეტი 
წინა წელთან შედარებით. 2019 წელს 
იმპორტირებული პომიდვრის მოცულობა  
წინა წელთან შედარებით 22.2 პროცენტი-
ით  შემცირდა და  14.9 ათასი ტონა შეადგინა. 
ეს მოხდა ადგილობრივი წარმოების და 
მოხმარების გაზრდის ხარჯზე. 

იმპორტის მთავარი პარტნიორი ქვეყანა  
თურქეთია, რომელზეც იმპორტირებული 
პროდუქციის 97 პროცენტი მოდის. რაც შეეხება 
ექსპორტს, 2019 წელს ექსპორტირებულია 
2.2 ათასი ტონა პომიდორი, რაც  2018 წლის 
ანალოგიური მაჩვენებელთან შედარებით 40,2 
პროცენტით მცირეა. ექსპორტის 88 პროცენტი 
რუსეთზე მოდის.  

ნახ. 4. 2016-2019 წლებში პომიდვრის წარმოების 
გასაშუალებული მაჩვენებელი რეგიონების მიხედვით 
(წყარო: საქსტატი) 

შიდა ქართლი
32 პროცენტი

ქვემო ქართლი
35 პროცენტი

იმერეთი
11 პროცენტი

კახეთი
9 პროცენტი

დანარჩენი რეგიონები
6 პროცენტი

სამეგრელო
ზემო სვანეთი
7 პროცენტი
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წიწაკის წარმოება საქართველოში

წიწაკის (Capsicum annum and Capsi-
cum frutescens) სამშობლო ტროპიკული 
ამერიკაა. იგი  ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის 
ერთწლოვანი, ნახევრად ბუჩქოვანი მცენარეა. 
2018 წლის მონაცემებით, მსოფლიოში 2.0 
მილიონ ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულზე მოყვანილია 36.7 მილიონ 
ტონამდე წიწაკა. წარმოებაში მოწინავე 
ქვეყნებია ჩინეთი, მექსიკა, თურქეთი, 
ინდონეზია და ესპანეთი.    
წიწაკის კულტურით საქართველოში  XVII 
საუკუნის დასასრულს დაინტერესდნენ.  
ამჟამად იგი ქვეყნის თითქმის ყველა 
რეგიონში მოჰყავთ. 2016-2019 წლების 
მონაცემებით, ლიდერობს კახეთი, სადაც 
კონცენტრირებულია წიწაკის წარმოების 32 
პროცენტი, მეორე ადგილზეა ქვემო ქართლი 
-  21 პროცენტი, შემდეგ აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკა - 6 პროცენტი (იხ. ნახ. 6). 

2019 წელს საქართველოში წარმოებული 
იყო 7.1 ათ. ტონა, 2018 წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელზე 22.4 პროცენტი-ით მეტი (იხ. ნახ. 
7). მოხმარებამ შეადგინა 10.7 ათ. ტონა, ანუ 2.9 
კილოგრამი ერთ სულ მოსახლეზე, რაც 2018 
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 

10.3  პროცენტი-ით მეტია. 2019 წელს 
ადგილობრივი წარმოების და მოხმარების 
გაზრდის ხარჯზე, იმპორტირებული წიწაკის 
მოცულობა წინა წელთან შედარებით, 14.3 
პროცენტი-ით შემცირდა და 377 ათასი ტონა 
შეადგინა. მთავარი იმპორტიორი ქვეყანა 
თურქეთია - იმპორტირებული პროდუქციის 
90 პროცენტი. მცირე რაოდენობის ექსპორტი  
ხორციელდება რუსეთსა და სომხეთში. 2019 
წელს სულ ექსპორტირებულია 160 ტონა 
პომიდორი, რაც 2018 წლის ანალოგიური 
მაჩვენებელზე 10 ტონით ნაკლებია.

ნახ. 6. 2016-2019 წლებში წიწაკის წარმოების 
გასაშუალებული მაჩვენებელი რეგიონების მიხედვით 
(წყარო: საქსტატი)

დანარჩენი 
რეგიონები

38 პროცენტი

იმერეთი
3 პროცენტი

აჭარა, 6 პროცენტი

ქვემო 
ქართლი

21 პროცენტი

კახეთი
32 პროცენტი

ნახ. 5. პომიდვრის წარმოება, იმპორტ-ექსპორტი და მოხმარება 2016-2019 წლების ჭრილში 
(წყარო: საქ.სტატი, ფინანსთა სამინისტრო)

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

წარმოება (ათ.ტ)
იმპორტი (ათ.ტ)
ექსპორტი (ათ.ტ)
მოხმარება (ათ.ტ)

2016
54.1
21.6
2.8
72.5

2017
49.9
17.3
3.6
63.6

2018
51.7
19.1
3.7
67.2

2019
62.6
14.9
2.2
75.3

წარმოება (ათ.ტ) იმპორტი (ათ.ტ)

ექსპორტი (ათ.ტ) მოხმარება (ათ.ტ)
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კომბოსტოსა და ბროკოლის წარმოება 
საქართველოში

კომბოსტოს (Brassica capitata var. Alba) 
წარმოშობა  ევროპას, კერძოდ, ხმელთაშუა 
ზღვის რეგიონს უკავშირდება. 2500 წელზე 
მეტია, რაც აქ ეს კულტურა მოჰყავთ. 
კომბოსტო ჯვაროსანთა ოჯახის ორწლიანი 
მცენარეა. პირველ წელს ივითარებს 
ფოთლებს და პროდუქტიულ ნაწილს, ხოლო 
სათესლე და საყვავილე ღეროებს მეორე 
წელს იძლევა. 

ბროკოლი (Brassica oleracea L. var.Italica) ასევე 
ჯვაროსანთა ოჯახის ერთწლოვანი კულტურაა. 
მისი წარმოშობაც ხმელთაშუა ზღვის აუზს 
უკავშირდება. მსოფლიოში მისი ფართოდ 
გავრცელება მეოცე საუკუნიდან დაიწყო. 2018 
წლის მონაცემებით, კომბოსტოსნაირების 
წარმოების მოცულობა მსოფლიოში 69.4 
მლნ. ტონის ფარგლებში იყო და 2.4 მლნ. 
ჰექტრამდე სავარგულებს იკავებდა. 
საქართველოში კომბოსტო თითქმის ყველა 
რეგიონშია გავრცელებული. ბროკოლი 
შედარებით ახალი კულტურაა. ქვეყნის დაბალ 
ზონებში მისი მოყვანა ზაფხულის გარდა 
შესაძლებელია გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, 

ხოლო ზაფხულის განმავლობაში - 
მაღალმთიან რეგიონებშიც. ჩვენს ხელთ 
არსებული ოფიციალური ინფორმაციით, 
შესაძლებელია წლების მიხედვით 
გავაანალიზოთ მონაცემები  კომბოსტოს, 
ბროკოლის და ყვავილოვანი კომბოსტოს 
წარმოების,  ექსპორტ-იმპორტისა და 
ადგილობრივი მოხმარების შესახებ. ამ მხრივ  
უპირობო ლიდერია შიდა ქართლის რეგიონი, 
სადაც 2016-2019 წლების მონაცემებით 
კონცენტრირებულია წარმოების 70 პროცენტი 
(იხ. ნახ. 8). 2019 წელს საქართველოში 

ნახ. 8. 2016-2019 წლებში რეგიონების პროცენტული 
მაჩვენებელი კომბოსტოს, ბროკოლის და ყვავილოვანი 
კომბოსტოს წარმოებაში (წყარო: საქსტატი)

შიდა ქართლი
70 პროცენტი

დანარჩენი 
რეგიონები

30 პროცენტი

ნახ. 7.  წიწაკის წარმოება, იმპორტ-ექსპორტი და მოხმარება 2016-2019 წლების ჭრილში 
(წყარო: საქსტატი, ფინანსთა სამინისტრო)
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წარმოებული იყო 29.3 ათ. ტონა კომბოსტო, 
58.4 პროცენტი-ით მეტი, ვიდრე 2018 წელს 
(იხ. ნახ. 9). 2019 წელს მოხმარებამ შეადგინა 
33.3 ათ. ტონა, ანუ 9 კილოგრამი ერთ სულ 
მოსახლეზე, რაც 2018 წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელზე 3.5 კგ-ით მეტია.  ადგილობრივი 
წარმოებისა და მოხმარების ხარჯზე, 
2019 წელს იმპორტირებული კომბოსტოს 
მოცულობა წინა წელთან შედარებით 2.3-
ჯერ  გაიზარდა და 4.04 ათასი ტონა შეადგინა. 
მთავარი იმპორტიორი ქვეყნებია თურქეთი და 
ირანი, რომლებზეც მოდის იმპორტირებული 
პროდუქციის 75 პროცენტი. რაც შეეხება 
ექსპორტს, 2019 წელს მცირე რაოდენობით  
განხორციელდა რუსეთში, კატარსა და 
აზერბაიჯანში.

ჯიშების შერჩევა 

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 
სელექციონერები მუდმივად ატარებენ 
კვლევებს ბოსტნეულის ახალი ჯიშების 
გამოსაყვანად. სელექციის გზით ბოსტნეულის 
მრავალი ჯიშია გამოყვანილი და 
წარმატებულად ადაპტირებული მსოფლიოს 
სხვადასხვა კუთხეში. 

წარმატებული ფერმერული საქმიანობისათვის 
აუცილებელია ჯიშის სწორად შერჩევა. 
შერჩევისას ფერმერმა ყურადღება 

უნდა გაამახვილოს ჯიშის შემდეგ 
მახასიათებლებზე:   

მოსავლიანობა – ჯიშის მოსავლიანობა 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია. 
შერჩეული ჯიში მოსავლის მახასიათებლებით 
გაცილებით მეტ მოსავალს უნდა 
იძლეოდეს ან, უარეს შემთხვევაში, არ უნდა 
ჩამოუვარდებოდეს ძველს. 

ვეგეტაციის პერიოდი –  ვეგეტაციის 
პერიოდის ცოდნა დაგვეხმარება,  სასოფლო-
სამეურნეო კულტურის დათესვის,  ჩითილების 
ღია გრუნტში გადარგვის, მოსავლის აღებისა 
და, შესაბამისად, პროდუქციის ბაზარზე 
გატანის დროის განსაზღვრაში. 

დაავადებების მიმართ მიმართ 
რეზისტენტობა (მედეგობა, გამძლეობა) – 
დაავადებების თავიდან  ასაცილებლად უნდა 
შევარჩიოთ ისეთი ჯიში, რომელსაც  სოკოების, 
ბაქტერიების, ვირუსების ან ნემატოდების 
მიმართ რეზისტენტობა აქვს. ამ კრიტერიუმის 
გათვალისწინება ძალიან მნიშვნელოვანია, 
რადგან იგი ეკონომიკურად ყველაზე 
ეფექტური საშუალებაა დაავადებების 
თავიდან ასაცილებლად.  ინფორმაციას ამა 
თუ იმ დაავადების მიმართ რეზისტენტულობის 
შესახებ  შერჩეული ჯიშის შეფუთვაზე 
ამოიკითხავთ.

ნახ. 9. კომბოსტოს, ყვავილოვანი კომბოსტოს და ბროკოლის წარმოება, იმპორტ-ექსპორტი 
და მოხმარება 2016-2019 წლებში  (წყარო: საქსტატი, ფინანსთა სამინისტრო)
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გარემო პირობებთან ადაპტირების 
უნარი – შერჩევისას აუცილებლად 
გასათვალისწინებელია სხვადასხვა გარემო 
პირობებთან  ჯიშის შეგუების პოტენციალი 
(სიცივე, სიცხე, გვალვა, გადაჭარბებული 
ტენიანობა). 

ხარისხი – ძალიან მნიშვნელოვანია ჯიშის 
ხარისხობრივი მახასიათებლები - გემური 
თვისებები, ტექსტურა, ზომა, ფორმა, ფერი, 
პროდუქტის ერთგვაროვნება. 

საბაზრო პერსპექტივა – შერჩეული ჯიშის 
ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები და 
ხარისხი უნდა იყოს დამაკმაყოფილებელი არა 
მარტო ფერმერის, არამედ მომხმარებლის,  
გადამამუშავებელი საწარმოსა და სხვა 
დაინტერესებული მხარისათვის.  
სასურველია, ახალი ჯიში დანერგვამდე 
წარმოების პრაქტიკის, გარემოსთან 
შემგუებლობისა და ბაზრის შესწავლის 
მიზნით, მცირე ფართობზე გამოვცადოთ.
ქვემოთ მოცემულია პომიდვრის, წიწაკის, 
კომბოსტოს და ბროკოლის ჯიშობრივი 
საერთო მახასიათებლების აღწერა და 

საქართველოში გავრცელებული რამდენიმე 
ჯიშის დეტალური აღწერა. 

პომიდვრის ჯიშები

ზრდის მიხედვით მცენარეები 
დეტერმინანტულ (დაბალმზარდი, 70 სმ-მდე) 
და არადეტერმინანტულ (მაღალმზარდი 70 
-500 სმ) ჯიშებად იყოფიან. დეტერმინანტული 
ჯიშები ძირითადად მოჰყავთ ღია გრუნტზე, 
ხოლო არადეტერმინანტული - სათბურში. 
ვეგეტაციის პერიოდის მიხედვით არის 
საადრეო (100 დღემდე), საშუალო (105-120 
დღე) და საგვიანო (120 დღეზე მეტი).  ქვემოთ 
მოცემულია ქართულ ბაზარზე არსებული 
პომიდვრის რამდენიმე სახეობის მოკლე 
დახასიათება. 

სულთანი - Sultan F1 (ნახ. 10). ვეგეტაციის 
პერიოდი 70 დღე. ნაყოფის ზომა - 160-220 
გრამი. ნაყოფის ფორმა - მომრგვალო. 
ნაყოფის ფერი - წითელი. კარგად ეგუება 
კონტინენტურ კლიმატს. გამძლეა მზის 
დამწვრობის მიმართ.

ტორკვეი - Torquay F1 (ნახ. 10). ვეგეტაციის 
პერიოდი - 74 დღე. ნაყოფის ზომა - 70-90 
გრამი. ნაყოფის ფორმა - მოგრძო. საადრეო, 
ქლიავისებრი პომიდორი მტევანზე სასუფრე 
და გადასამუშავებელი დანიშნულების 4-6  
ნაყოფს ისხამს. შენახვის უნარი- 2 კვირა.

ტორბეი - Torbei F1 (ნახ. 10). ვეგეტაციის 
პერიოდი - 75 დღე. ნაყოფის ზომა - 160-
220 გრამი. ნაყოფის ფორმა - მომრგვალო. 
მაღალმოსავლიანი სასუფრე დანიშნულების 
ვარდისფერი პომიდორი კარგი გემური 
თვისებებით. ახასიათებს ძლიერი ბუჩქი. მისი 

ნახ. 10. მარცხნიდან მარჯვნივ: სულთანი, ტორკვეი,  ტორბეი, ფლეტჩერი, ტომსკი.

მოყვანა შეიძლება სათბურშიც. შენახვის 
უნარი - 1 კვირა.

ფლეტჩერი - Fletcher F1 (ნახ. 10). ვეგეტაციის 
პერიოდი 70-75 დღე. ნაყოფის ზომა 200 გრამი. 
ნაყოფის ფორმა - მომრგვალო. ნაყოფის 
ფერი - მუქი წითელი. გამოირჩევა შენახვისა 
და ტრანპორტირების მაღალი უნარით. 
ხასიათდება მაღალპროდუქტიულობითა და  
ნემატოდებისა და ვირუსული დაავადებების 
მიმართ მდგრადობით. დიდხანს ინარჩუნებს 
სასაქონლო სახეს. ნაყოფი არ სკდება.
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ტომსკი - Tomsk F1 (ნახ. 10). ვეგეტაციის 
პერიოდი 70-75 დღე. ნაყოფის ზომა - 200 გრამი. 
ნაყოფის ფორმა - მომრგვალო. ნაყოფის 
ფერი - წითელი. გამოირჩევა შენახვისა 
და ტრანსპორტირების მაღალი უნარით. 
ხასიათდება მაღალპროდუქტიულობით 
და  ნემატოდებისა და ვირუსული 
დაავადებებისადმი მდგრადობით. დიდხანს 
ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს. ნაყოფი არ 
სკდება.

წიწაკის ჯიშები

წიწაკა ვეგეტაციის ხანგრძლივობის მიხედვით 
იყოფა საადრეოდ - აღმოცენებიდან ტექნიკურ 
სიმწიფემდე 100-110 დღე, საშუალოდ - 
120-140 დღე და საგვიანოდ - 120-140 დღე. 
განასხვავებენ წიწაკის მწარე და ტკბილ 
ჯიშებს. მწარეს იყენებენ საკაზმ-სანელებლად, 
ტკბილს - საკონსერვო და კულინარიულ 
წარმოებაში. ფორმის მიხედვით წიწაკის 
ნაყოფი მეტად მრავალფეროვანია: ოვალური, 
ოდნავ წაგრძელებული, კუბური, გრძელი და 
სხვა.
ქვემოთ მოცემულია ქართულ ბაზარზე 
არსებული ტკბილი წიწაკის რამდენიმე 
სახეობის მოკლე დახასიათება.

პორტეცა - Porteca F1 (ნახ. 11), საადრეო, 2-3 
კამერიანი, კაპიას ტიპის ტკბილი წიწაკა 

სავეგეტაციო პერიოდით: საშუალოდ საგვიანო 
70-75 დღე ღია და დახურული გრუნტისთვის. 
ნაყოფის ზომები 12-14 სმ X 6-7სმ. ნაყოფის 
შეფერილობა: მუქი წითელი, ნაყოფის კედლის 
სისქე: 6-7 მმ. ნაყოფის წონა 250-350 გრ. 
გვირაბის ტიპის სათბურში რეკომენდებულია 
3 მცენარე 1მ2-ზე, ხოლო ღია გრუნტზე - 30-
35 ათასი მცენარე ჰა-ზე. ნაყოფი ინახება 
დაახლოებით 20-25 დღე.

სამანდერი - Samander F1 (ნახ. 11). 
მაღალმოსავლიანი საადრეო კონუსისებრი 
წიწაკა. საადრეო (55-60 დღე) გამოირჩევა 
კარგი მსხმოიარობით (15-20 ნაყოფი ერთ 
მცენარეზე). ისხამს საშუალო ზომის 2-3 
კამერიან ნაყოფს (15-18 სმ X 5-6 სმ). არ 
საჭიროებს საყრდენს. მწიფე ნაყოფს აქვს 
ნათელი, ინტენსიური წითელი შეფერილობა. 
ტრანსპორტაბელურია. შესაძლებელია 
მისი როგორც ნედლად გამოყენება, ასევე 
გადამუშავება. გამძლეა თამბაქოს მოზაიკის 
ვირუსისადმი.

სონდელა - Sondela F 1 (ნახ. 11). 4-კამერიანი, 
კუთხოვანი ტკბილი წიწაკა სავეგეტაციო 
პერიოდით: საშუალოდ საგვიანო 80-85 
დღე ღია და დახურული გრუნტისთვის. 
ნაყოფის ზომები 9-10 სმ X 8-8,5 სმ. ნაყოფის 
შეფერილობა - მუქი წითელი. ნაყოფის 
კედლის სისქე- 8-10 მმ. ნაყოფის წონა 

ნახ. 11.  მარცხნიდან მარჯვნივ: პორტეცა, ამანდერი, სონდელა, ბატაჩა, სიმპატი, მენტა.

- 300-350 გრ. გვირაბის ტიპის სათბურში 
რეკომენდებულია 3 მცენარე 1 მ2-ზე, ხოლო 
ღია სივრცეში - 30-35 ათასი ჰა-ზე. 

ბაჩატა - Bachata F1   (ნახ. 11) 4-კამერიანი, 
კუთხოვანი ტკბილი წიწაკა სავეგეტაციო 
პერიოდით 80-85 დღე ღია და დახურული 
გრუნტისთვის. ნაყოფის ზომები - 10 სმ X 
8,5სმ. ნაყოფის შეფერილობა - ყვითელი. 
ნაყოფის კედლის სისქე - 8-10 მმ. ნაყოფის 

წონა - 300-450 გრ. გვირაბის ტიპის სათბურში 
რეკომენდებულია 3 მცენარე 1მX2მ-ზე, ხოლო 
ღია გრუნტზე - 30-35 ათასი ჰა-ზე. ნაყოფი 
ინახება დაახლოებით 20-25 დღე. 

სიმპატი - Sympaty F1 (ნახ. 11), 4-კამერიანი, 
კუთხოვანი ტკბილი წიწაკა სავეგეტაციო 
პერიოდით - საშუალოდ საგვიანო 80-85 დღე 
ღია და დახურული გრუნტისთვის. ნაყოფის 
ზომები 10 სმ X 9,5 სმ. ნაყოფის შეფერილობა 
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- ნათელი ნარინჯისფერი. ნაყოფის კედლის 
სისქე - 8-10 მმ. ნაყოფის წონა - 250-350 გრ. 
გვირაბის ტიპის სათბურში რეკომენდებულია 3 
მცენარე 1მX2მ-ზე, ხოლო ღია გრუნტზე - 30-35 
ათასი ჰა-ზე. ნაყოფი ინახება დაახლოებით 
20-25 დღე.  

მენტა - Menta F1 (ნახ. 11). 4-კამერიანი, 
ბლოკის ტიპის ტკბილი წიწაკა სავეგეტაციო 
პერიოდით: საშუალოდ საგვიანო 65-70 
დღე ღია და დახურული გრუნტისთვის. 
ნაყოფის ზომები 10-9.5 სმ X 7-8 სმ. ნაყოფის 
შეფერილობა - ღია მწვანე. ნაყოფის კედლის 
სისქე - 7-8 მმ. ნაყოფის წონა 150-250 გრ. 
გვირაბის ტიპის სათბურში რეკომენდებულია 3 
მცენარე 1მX2მ-ზე, ხოლო ღია გრუნტზე - 30-35 
ათასი ჰა-ზე.   

კომბოსტოს ჯიშები 

კომბოსტოს მრავალი განსხვავებული ჯიში 
და ჰიბრიდი არსებობს. თავის მოყვანილობის 
მიხედვით განასხვავებენ მრგვალ, ბრტყელ 
და წაგრძელებულ-კონუსისებრ ფორმებს. 
სავეგეტაციო პერიოდის გათვალისწინებით 
გამოყოფენ 4 კატეგორიას: საადრეო, 
საშუალო-საადრეო, საშუალო-საგვიანო და 
საგვიანო. 

დღესდღეობით საქართველოში იწარმოება 
კომბოსტოს სხვადასხვა ჰიბრიდი. ზოგიერთი 
მათგანის დახასიათება მოცემულია ქვემოთ: 
ჰერმესი - Hermes F1 (ნახ. 12). საადრეო 
ვეგეტაციის კომბოსტოს ჰიბრიდი. ვეგეტაციის 

პერიოდი - ჩითილის გადარგვიდან 58 
დღე. კომბოსტოს თავის ფორმა მრგვალი 
მოყვანილობისაა. წონა - 1,5-2,0 კგ. ჯიში 
რეკომენდებულია როგორც ღია გრუნტზე, 
ასევე სათბურში საადრეო პროდუქციის 
მოყვანის მიზნით. მცენარეთა რაოდენობა 
ჰექტარზე - 60 ათასი.

ბრონკო - Bronco F1 (ნახ. 12). საშუალო 
ვეგეტაციის კომბოსტოს ჰიბრიდი. ვეგეტაციის 
პერიოდი - ჩითილის გადარგვიდან 82 დღე. 
კომბოსტოს თავის ფორმა - მომრგვალო.  
წონა -  2,5-3,5 კგ. 

რინდა - Rinda F1 (ნახ. 12). საშუალო ვეგეტაციის 
კომბოსტოს ჰიბრიდი. ვეგეტაციის პერიოდი - 
ჩითილის გადარგვიდან 80 დღე. კომბოსტოს 
თავის ფორმა - მომრგვალო. წონა - 3.0-7,0 
კგ. ინახება 4 თვემდე. რეკომენდებულია ღია 
გრუნტში, როგორც გაზაფხული-ზაფხული, 
ასევე ზაფხული-შემოდგომის სავეგეტაციო 
პერიოდისათვის.  ჰექტარზე მცენარეთა 
რაოდენობა 35-40 ათასი.

ვესტრი - Vestri F1 (ნახ.12). საშუალო-საგვიანო 
ვეგეტაციის ჰიბრიდი. ინახება 6 თვემდე. 
გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე ვეგეტაციის 
პერიოდი 80-90, ხოლო ზაფხული-შემოდგომის 
სეზონზე  - 100-120 დღე. კომბოსტოს თავი - 
მომრგვალო. წონა -  4-8 კგ. ადვილად ეგუება 
რთულ კლიმატურ პირობებს. ხასიათდება 
თრიფსების და ფუზარიოზის მიმართ 
მედეგობით. ჰექტარზე მცენარეთა რაოდენობა 
- 30-35 ათასი. 

ნახ. 12. მარცხნიდან მარჯვნივ:  ჰერმესი, ბრონკო, რინდა, ვესტრი, ჰინოვა, მუსკუმა, მულტიმა, გინტამა.
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16 ბოსტნეულის მოყვანის სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა 

ჰინოვა - Hinova (ნახ. 12). ვეგეტაციის პერიოდი 
128 დღე. ნაყოფის ფორმა - მომრგვალო. 
შეფერილობა - ღია მწვანე. წონა -  2.5-4.6 
კგ. კარგად უძლებს სტრესულ პირობებს. 
ხასიათდება ფუზარიოზისადმი მედეგობით და 
შენახვის კარგი უნარით.

მუსკუმა - Muscuma F1 (ნახ. 12). საშუალოდ 
საგვიანო კომბოსტოს ჰიბრიდი. ინახება 
ხანგრძლივად. ვეგეტაციის პერიოდი - 125-135 
დღე. თავის ფორმა - მრგვალი. წონა -  3-4,5 
კგ. ფუზარიოზის მიმართ გამძლე. ხასიათდება 
მაღალმოსავლიანობით ცხელი და მშრალი 
ამინდების პირობებში.

მულტიმა - Multima F1 (ნახ. 12).  საადრეო ტიპის 
კომბოსტოს ჰიბრიდი. ვეგეტაციის პერიოდი 
-  90-95 დღე. თავის ფორმა -  მრგვალი. 
წონა - 2,5 კგ. შეფერილობა - მუქი მწვანე. 
რეკომენდებულია 40-45 ათასი მცენარე 1 ჰა-
ზე. შენახვის ვადა -120 დღე. შესაძლებელია 
მისი მოყვანა როგორც დახურულ, ასევე ღია 
გრუნტში. 1მX2მ-დან მიიღება 7-10 კგ.

გინტამა - Gintama F1 (ნახ. 12). თავი - 
ბრტყელი, მომრგვალო ფორმის. წონა - 2.5-
4 კგ. ფერი - მუქი მწვანე. ინახება 120-150 
დღე. სავეგეტაციო პერიოდი - 90-110 დღე. 
1 ჰა-ზე - 30-40 ათასი მცენარე. გამოირჩევა 
ფუზარიოზისა და ბაქტერიული დაავადებების 
მიმართ რეზისტენტობით. ამ ჰიბრიდის 
მთავარი უპირატესობაა სწრაფი ზრდის 
მაჩვენებელი და სტრესული პირობების 
მიმართ გამძლეობის უნარი

ბროკოლის ჯიშები

იყოფა საადრეო, საშუალო და გვიანი  
ვეგეტაციის მქონე ჯიშებად. ვეგეტაციის 

პერიოდი  75-დან 140 დღემდე გრძელდება. 
ჯიშები განსხვავდება ნაყოფის სიდიდითა და 
ფორმით. 

ქვემოთ მოცემულია ქართულ ბაზარზე 
არსებული ბროკოლის რამდენიმე სახეობის 
მოკლე დახასიათება.

ლარსონი - Larsson F1 (ნახ. 13 ). ბროკოლის 
ჰიბრიდი. სავეგეტაციო პერიოდი - 85-90 
დღე გადარგვიდან. თავის მასა 0.4 – 0.6 
კგ. განკუთვნილია შემოდგომა-ზამთრის 
პერიოდისთვის. კარგად უმკლავდება 
არახელსაყრელ კლიმატურ პირობებს. 
გამოირჩევა ფუზარიოზის მიმართ 
რეზისტენტობით. 1-ჰა-ზე რეკომენდებულია 25 
000 ათასი მცენარე,  სქემით 0. 8 მ X 0. 5 მ.

ფიესტა - Fiesta F1 (ნახ. 13 ).  ვეგეტაციის 
პერიოდი - 80 დღე. თავის წონა - 0. 8-1. 0 კგ. 
ჯიშის ჰექტარზე რეკომენდებულია 40-45 
ათასი მცენარე. ახასიათებს არახელსაყრელი 
პირობებისადმი გამძლეობა. მედეგია 
ფუზარიოზისადმი. 

ლაკი - Lucky F1 (ნახ. 13 ). ჰიბრიდის ვეგეტაციის 
პერიოდი - 71 დღე. თავის წონა - 0. 8-0. 9 კგ. 
ჰა-ზე რეკომენდებულია 40-45 ათასი მცენარე. 
თავის ფორმა - მრგვალი. ხასიათდება 
ფუზარიოზისადმი მედეგობით. 

კორატო - Corato F1 (ნახ. 13). ვეგეტაციის  
პერიოდი - 65-75 დღე, თავის წონა - 0.35 – 0.65 
კგ. თავის ფორმა - გუმბათოვანი. აქვს ძლიერი 
ფესვთა სისტემა. გამძლეა დაავადებების 
მიმართ. სასაქონლო სახეს ინარჩუნებს 
დიდხანს. 

ნახ. 13.  მარცხნიდან მარჯვნივ:  ლარსონი, ფიესტა, ლაკი, კორატო.
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მოთხოვნები კლიმატური 
პირობების მიმართ 

ამ თავში საუბარია პომიდვრის, წიწაკის, 
კომბოსტოსა და ბროკოლის ოპტიმალური 
ზრდისთვის სასურველი კლიმატური 
პირობების შესახებ.  

პომიდვრის მოთხოვნები კლიმატური 
პირობების მიმართ

ტემპერატურა არის მთავარი კლიმატური 
ფაქტორი, რომელიც ყველაზე მეტად 
მოქმედებს პომიდვრის ზრდა-განვითარებაზე. 
ოპტიმალურ ტემპერატურად დღისით +22-26, 
ხოლო ღამით -  +14-17 C გრადუსი მიიჩნევა. 
ტემპერატურის მკვეთრმა ცვლილებამ, ასევე 
კრიტიკულმა ტემპერატურამ, შეიძლება 
დააზიანოს მცენარე მისი განვითარების 
სხვადასხვა ფაზაში. ტემპერატურა 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მცენარის 
ნუტრიციულ სტატუსზე, შესაბამისად - 
მოსავლის რაოდენობასა და ნაყოფის 
ხარისხზე. 

მცენარის ნუტრიციული სტატუსი ირღვევა, 
თუ ტემპერატურა ღამით +10 C და დღისით 
+18 C გრადუსზე დაბლა იკლებს. ასევე, როცა 
ტემპერატურა   ღამით  +22 C  და დღისით 
+32 C გრადუსზე მაღალია.  ოპტიმალური 
ფარდობითი ტენიანობა 65-85 პროცენტია. 
მაღალი ტენიანობა კარგ წინაპირობას ქმნის 
დაავადებების გავრცელებისთვის. არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია ტემპერატურის როლი 
ნაყოფის ფერის ფორმირებაში: ლიკოპინი, 
რომელიც აძლევს პომიდორს წითელ ფერს, 
+30 C გრადუსის ზემოთ აღარ წარმოიქმნება; 
ხოლო ß კაროტინი, რაც აძლევს პომიდორს 
ყვითელ შეფერილობას, წარმოიქმნება +40 
C გრადუს ტემპერატურამდე. ყველაზე კარგი 
შეფერილობის პომიდორი +20-24 C გრადუსი 
ტემპერატურის დროს მიიღწევ.  

მე-2 ცხრილში მოცემულია შეჯამებული 
ინფორმაცია პომიდვრის განვითარებისათვის 
ოპტიმალური, მინიმალური და მაქსიმალური 
ტემპერატურის შესახებ.

ცხრილი 2. ტემპერატურის მინიმალური, ოპტიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები მცენარის 
განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე.

მცენარის განვითარების საფეხურები
ტემპერატურა (C0)

მინიმალური ოპტიმალური მაქსიმალური

აღმოცენება 11 16-29 34

ვეგეტაციური ზრდა 18 21-24 32

ნაყოფის გამონასკვა (ღამე) 10 14-17 22

ნაყოფის გამონასკვა (დღე) 18 23-26 32

წითელი პიგმენტის, ლიკოპინის გამომუშავება 10 20-24 30

ყვითელი პიგმენტის, ß კაროტინის გამომუშავება 10 21-32 40

სიცივისგან დაზიანება 6
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წიწაკის მოთხოვნები კლიმატური 
პირობების მიმართ

წიწაკის დარგვის დროის შესარჩევად 
კლიმატური პირობები ყველაზე 
მნიშვნელოვანია. როცა ტემპერატურა +10-
12 C გრადუსამდე ეცემა,  მცენარე წყვეტს 
განვითარებას, ხოლო +6 C გრადუსზე მცენარის 
ფოთლები და ყვავილები ზიანდება. იგივე 
ხდება, როცა ტემპერატურა +38 C გრადუსს 
აჭარბებს. ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება 

მოსავლის შემცირებას და ნაყოფის 
ხარისხის გაუარესებას იწვევს. მცენარის 
განვითარებისათვის ოპტიმალური დღიური 
ტემპერატურა  დღისით +20-25, ხოლო ღამით 
+16-18 C გრადუსია. მე-3 ცხრილში მოცემულია 
მინიმალური, მაქსიმალური და ოპტიმალური 
ტემპერატურა მცენარის განვითარების 
სხვადასხვა ეტაპისათვის. თუ ტემპერატურა 
+16 C გრადუსზე დაბლა ჩამოდის, ნაყოფი 
დეფორმირდება. ღამით 100 პროცენტი-იანი 
ტენიანობისას ხშირად ნაყოფი სკდება. 

ცხრილი 3. ტემპერატურის მინიმალური, ოპტიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები წიწაკის 
კულტურის განვითარების სხვადასხვა ეტაპისათვის.

მცენარის განვითარების საფეხურები
ტემპერატურა (C0)

მინიმალური ოპტიმალური მაქსიმალური

აღმოცენება 13 20-25 40

ვეგეტაციური ზრდა 15 20-25 (დღე)
16-18 (ღამე) 32

ყვავილობა და ნაყოფის ფორმირება 18 16-28 (დღე)
18-20 (ღამე) 35

კომბოსტოს მოთხოვნები კლიმატური 
პირობების მიმართ

კომბოსტოს მაღალი მოსავლის მისაღებად 
საჭიროა ცივი და ტენიანი კლიმატური 
პირობები. კომბოსტოს ჯიშების უმეტეს 
ნაწილს შეუძლია  მოკლე პერიოდით 
ტემპერატურის -6 C, ხოლო ზოგიერთ ჯიშს კი 
-10 C გრადუსამდე  ვარდნასაც კი გაუძლოს. 
ხანგრძლივი ყინვა დამაზიანებელია 
მცენარისათვის.  3 სმ-მდე ფოთლის მქონე 
მცენარე  უფრო ყინვამედეგია, ვიდრე 
მცენარე, რომლის ფოთლები 5 სმ-ზე 
მეტია. კომბოსტოსათვის ოპტიმალური 
დღიური ტემპერატურა +17, ხოლო დღიური 
მაქსიმალური და მინიმალური ტემპერატურა 
+24  და +10 C გრადუსის ფარგლებშია. 
ოპტიმალური ფარდობითი ტენიანობა 60-90 
პროცენტი უნდა იყოს.

ბროკოლის მოთხოვნები კლიმატური 
პირობების მიმართ

ბროკოლის ზრდა-განვითარებისათვის 
მინიმალური 5, ხოლო ოპტიმალური 
ტემპერატურა 16-200C - ის ფარგლებშია. 
ბროკოლი ცივ ბოსტნეულთა რიცხვს 
მიეკუთვნება და ადვილად იტანს 
რამდენიმედღიან წაყინვებს. საქართველოში 
შესაძლებელია ბროკოლის როგორც 
საადრეო (აპრილი-ივნისი), ასევე საგვიანო 
(აგვისტო-ნოემბერი) ჯიშების წარმოება. ასევე 
შესაძლებელია საქართველოს მაღალმთიან 
რეგიონებში ამ კულტურის ზაფხულის თვეებში 
მოყვანა. თუ დღიური ტემპერატურა 28-30 C 
გრადუსს აღემატება, მაშინ ბროკოლის თავის 
პატარა ბუტონები (თანაყვავილედი) ყვითელი 
ფერის ყვავილებად იშლება და ნაყოფი  
სასაქონლე სახეს კარგავს.  
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ბოსტნეული კულტურების წარმოებისათვის 
საუკეთესოა კარგი დრენაჟის მქონე, ღრმად 
მინერალიზებული ნიადაგის ნაყოფიერი 
ფენა ჰუმუსის არანაკლებ 2 პროცენტი-
იანი შემცველობით. ქვიშიანი თიხნარი 
და თიხნარ-ქვიშნარი ნიადაგები კარგია 
საადრეო მოსავლის მისაღებად რადგან 
მასში მანქანა-დანადგარებით და მუშახელით 
ოპერაციების ჩატარება შესაძლებელია ადრე 
გაზაფხულზე ტენიანი ნიადაგის პირობებშიც.  
ასევე გასათვალისწინებელია კლიმატური 
ფაქტორიც. გვიანი მოსავლის მისაღებად  
უფრო ხელსაყრელია თიხნარი და ლამიანი 
თიხნარი ნიადაგები.

ნიადაგის სტრუქტურის  განსაზღვრისთვის 
უნდა ვიცოდეთ, რომ იგი შედგება სხვადასხვა 
ზომის სამი ძირითადი მინერალური 
ნაწილაკისგან: ქვიშა, თიხა და ლამი. ქვიშა 
ყველაზე მსხვილი ნაწილაკია, ლამი - 
შუალედური, ხოლო თიხა - ყველაზე მცირე. 
თიხის, ქვიშის და ლამის პროცენტული 
მაჩვენებლების დადგენაში ნახ.14-ზე 
მითითებული დიაგრამა დაგვეხმარება:  

ნახ. 15. ნიადაგში ლამის, ქვიშის და თიხის პროცენტული 
შემადგენლობის დადგენის ტესტი.

ჩავყაროთ ნიადაგი ჭურჭელში 5 სმ-ის სისქეზე, 
დავასხათ  წყალი, წკირით კარგად ავურიოთ  
და გავაჩეროთ 1 საათი. დალექილ მასაში 
ქვედა ფენა არის ქვიშა, შუა – ლამი და ზემო 
–  თიხა (ნახ.15). გავზომოთ თითოეული ფენის 
სიმაღლე. ამით დავადგენთ მათ პროცენტულ 
წილს ნიადაგში. 

ნიადაგის სტრუქტურის განსაზღვრისთვის 
მხოლოდ ორი პარამეტრის ცოდნაც  
საკმარისია. ამ მაგალითში თიხა  50 და ლამი 
20 პროცენტი აღმოჩნდა. სამკუთხედის თიხის 
ფერდზე 50 პროცენტი-იან ნიშნულზე ვავლებთ 
ფუძის პარალელურ ხაზს, სამკუთხედის ფუძეზე 
ვნიშნავთ ლამის პროცენტულობის ნიშნულს 
(20 პროცენტი) და ვავლებთ სამკუთხედის 
მეორე ფერდის, „ქვიშის“ პარალელურ 
ხაზს. გადაკვეთის წერტილი არის  მიწის 
სტრუქტურა. ამ შემთხვევაში ნიადაგი არის 
თიხნარი. 

ნიადაგის სტრუქტურის ცოდნა მისი 
წყალშემცველობის განსაზღვრაშიც 
გამოგვადგება. ამის შესახებ დეტალური 
ინფორმაცია მოცემულია ირიგაციის 
მენეჯმენტის თავში.   

ნიადაგის არის-რეაქცია (pH)   

ნიადაგის არის-რეაქციის (pH) ცოდნა 
მნიშვნელოვანია.  თუ ნიადაგში სუსტი ან 

ნახ. 14. ნიადაგის სტრუქტურის განმსაზღვრელი 
სამკუთხედი.

ა ბ

გ
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საშუალო ტუტოვანი გარემოა (pH 7.5-8.5), მაშინ 
იზრდება მცენარის მიერ მაკროელემენტების 
(გარდა ფოსფორისა) და მოლიბდენის, მაგრამ 
მცირდება ფოსფორის და მიკროელემენტების 
(რკინა, მანგანუმი, ცინკი, ბორი და სპილენძი) 
შეთვისების დონე. მათი ნაკლებობა 
უარყოფითად აისახება მცენარის ზრდა-
განვითარებაზე. მჟავიან ნიადაგებში (pH 
4.5 - 5.5) მცენარის მიერ მიკროელემენტების 
(მოლიბდენის და ბორის გარდა) შეთვისების 
უნარი იზრდება, ფოსფორის ოპტიმალური 
შეთვისებისთვის ნიადაგის არის-რეაქცია 
6,0-7,0-ის ფარგლებში უნდა იყოს. თუ ნიადაგის 
pH დონე 6,0-ზე ნაკლებია, ფოსფორი 
წარმოქმნის უხსნად ნაერთებს რკინით და 
ალუმინით. თუ pH 7,5-ზე მაღალია,  ფოსფორი 
წარმოქმნის უხსნად ნაერთებს კალციუმით. 
საკვები ნივთიერებების დეფიციტის თავიდან 
აცილება შესაძლებელია ნიადაგის pH-ის 6,0-
დან 7,0-მდე შენარჩუნებით. 

ნახ. 16-ზე მოცემულია სხვადასხვა ელემენტის 
ათვისების მაჩვენებლები pH სხვადასხვა 
მნიშვნელობის პირობებში. 

ნიადაგის pH შესაძლებელია შევამციროთ 
ელემენტარული გოგირდით ან გავზარდოთ 
კირქვის დამატებით (ცხრილი 4). აღნიშნული 
ნივთიერებები ემატება ნიადაგს ნერგების 
ჩარგვამდე, სულ მცირე, რამდენიმე თვის 
განმავლობაში. გაცილებით იოლია ნიადაგის 
არის-რეაქციის კორექტირება ბოსტნეულის 
დარგვამდე, ვიდრე დარგვის შემდეგ.

ნახ. 16. მიკრო და მაკრო ელემენტების შეთვისების 
მაჩვენებელი PH-ის მიმართებაში. 

ცხრილი 4. ნიადაგის pH-ის კორექტირება გოგირდისა და კირქვის გამოყენებით.

ნიადაგის ტექსტურა

გოგირდის რაოდენობა
(ტ/ჰა)

კირქვის რაოდენობა
(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 1.4 7.5 4.3

ლამიანი თიხნარი 1.6 1.1 8.7 5

მძიმე თიხნარი 1.2 0.7 10.5 5.7

ნიადაგის ზედაპირზე გოგირდის გრანულების 
მოყრა  ნიადაგის მხოლოდ ზედა რამდენიმე 
სანტიმეტრის pH-ის დონეს შეამცირებს. 
თუმცა, დროთა განმავლობაში pH-ის 
შემცირება ეტაპობრივად ნიადაგის 
ქვეშრეებშიც დაიწყება. მჟავიან ნიადაგებში 
pH-ის გასაზრდელად სასურველია დარგვამდე 
რამდენიმე თვით ადრე კირის (CaCO3), 
დოლომიტიანი კირქვის [CaMg(CO3)2] ან 
ჩამქრალი კირის (CaOH2) შეტანა. 

ნახ. 17. pH-მეტრი.
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ნიადაგის არის-რეაქციის განსაზღვრა 
შესაძლებელია მობილური მინი ტესტერით 
(pH მეტრი, ნახ. 17). ანალიზისათვის ნიმუშები 
უნდა ავიღოთ ნიადაგის ზედა შრიდან  (20 სმ 
სიღრმე) და ქვეშრიდან (30-60 სმ სიღრმე). 
აღებული ნიმუშიდან 1 წილი ნიადაგი უნდა 
შეერიოს 1 წილ გამოხდილ/დეიონიზებულ 
წყალს, რომლის pH ნეიტრალურია - 7. 
წყალხსნარი უნდა შეინჯღრეს დაახლოებით 
1 წუთის განმავლობაში, შემდეგ დაიდგას 
დასალექად, სულ მცირე, 30 წუთით, ნარევში 
pH-ის ელექტროდის მოთავსებამდე. ნარევის 
pH-ის მაჩვენებელი ნიადაგის pH-ია.

ნიადაგის მარილიანობა 

იგი გაჯერებული ნიადაგიდან აღებულ 
წყალში მარილის კონცენტრაციით (ნაჯერი  
ექსტრაქტი) განისაზღვრება. თუ ეს წყალი 
შეიცავს 3 გრამზე ნაკლებ მარილს ერთ 
ლიტრზე, მაშინ ნიადაგი უმარილოდ 
ითვლება. თუ ნაჯერ ექსტრაქტში მარილის 
კონცენტრაცია 12 გრამზე მეტია ერთ ლიტრზე, 
ნიადაგი ძლიერ მარილიანია. მარილის 
კონცენტრაციის მიხედვით ცხრილ 5-ში 
განსაზღვრულია ნიადაგის მარილიანობის 
ხარისხი ნაჯერ ექსტრაქტებში. მარილის 
არსებობა ნიადაგში ამცირებს იმ წყლის 
სიჩქარესა და რაოდენობას, რომლის შეწოვაც 
ფესვებს ნიადაგიდან შეუძლიათ. ამის გარდა, 
ზოგიერთი მარილი მაღალი კონცენტრაციით 
ბოსტნეული კულტურებისათვის  ტოქსიკურია. 
ნიადაგის მარილიანობა (EC) მოწმდება 
მობილური მინი ტესტერით (EC მეტრი, ნახ. 
18). ანალიზისათვის ნიმუშები უნდა აიღოთ 
ნიადაგის ზედა    (სიღრმე 20 სმ) და ქვედა 
(სიღრმე 30-60 სმ) შრეებიდან. აღებული 
ნიმუშიდან 1 წილი ნიადაგი უნდა შეერიოს 
1 წილ გამოხდილ/დეიონიზებულ წყალს. 
წყალხსნარი უნდა შეინჯღრეს დაახლოებით 
1 წუთის განმავლობაში. შემდეგ, ნარევში 
ტესტერის მოთავსებამდე, დაიდგას 
დასალექად, სულ მცირე, 30 წუთით. ნარევის 
EC-ის მაჩვენებელი ნიადაგის EC-ია. 

ცხრილი 5. ნიადაგში მარილიანობის 
მნიშვნელობები.

ნიადაგის 
მარილიანობის 
ხარისხი

მარილის 
კონცენტრაცია 

ნიადაგის წყალში 
(ნაჯერი ექსტრაქტი)

გრ. ლ. მლ.მოლი/
სმ

უმარილო 0-3 0-4.5

ოდნავ მარილიანი 3-6 4.5-9

საშუალოდ მარილიანი 6-12 9-18

ძლიერ მარილიანი >12 >18

ნახ. 18. EC - მეტრი.

ცხრილი 6. ნიადაგის მარილიანობის გავლენა პომიდვრის მოსავლიანობაზე.

პომიდორი

მოსავლის შემცირება  პროცენტი

0 10 25 50

2.5 მმოლ/სმ 3.5 მმოლ/სმ 5.0 მმოლ/სმ 7.5 მმოლ/სმ
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ქვემოთ მოცემულია პომიდვრის, წიწაკის, 
კომბოსტოს და ბროკოლის კულტურის 
წარმოებისათვის ოპტიმალური ნიადაგის 
მახასიათებლები.  

პომიდვრის კულტურის მოთხოვნა 
ნიადაგის მიმართ

პომიდვრის კულტურისათვის 
რეკომენდებულია კარგი დრენაჟის ყველა 
ტიპის ნიადაგი. მისი არის-რეაქცია (pH) უნდა 
იყოს 6.0-7.5 დიაპაზონში. პომიდვრის ფესვთა 
სისტემას შეუძლია  ნიადაგში ღრმად ჩავიდეს. 
პომიდორი ნიადაგის მარილიანობისადმი 
ტოლერანტულ კულტურად ითვლება. თუმცა, 
თუ ნიადაგის მარილიანობა 2.5 მმოლ/სმ-ზე 
მეტია,  მოსავლის მკვეთრი შემცირება იწყება  
(ცხრ. 6)  
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პომიდვრის კარგი წინამორბედია 
გოგრისებრი და პარკოსანი კულტურები, 
ძირხვენები, კომბოსტოსებრნი, 
ხახვი. ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის 
წინამორბედების შემდეგ იმავე 
ნაკვეთზე პომიდვრის მოყვანა არ არის 
რეკომენდებული.

წიწაკის კულტურის მოთხოვნა 
ნიადაგის მიმართ

წიწაკის კულტურის ზრდა-განვითარებისათვის 
საუკეთესოა კარგი დრენაჟის და 
წყალტევადობის 5.8-6.6 არის-რეაქციის მქონე 
ნიადაგი. წიწაკა საშუალოდ მგრძნობიარეა 
ნიადაგის მარილიანობის მიმართ - 
მოსავლის დანაკარგი იწყება, თუ ნიადაგის 
მარილიანობის მაჩვენებელი 1.5 მმოლ/სმ-ზე 
მაღალია (ცხრ.7). 

ცხრილი 7. ნიადაგის მარილიანობის გავლენა წიწაკის მოსავლიანობაზე.

წიწაკა

მოსავლის შემცირება4  პროცენტი

0 10 25 50

1.5 მმოლ/სმ 2.2 მმოლ/სმ 3.3 მმოლ/სმ 5.1 მმოლ/სმ

წიწაკის კულტურის კარგი წინამორბედებია: 
პარკოსანი კულტურები, ძირხვენები, 
კომბოსტოსებრნი. ძაღლყურძენასებრთა 
ოჯახის წინამორბედების შემდეგ იმავე 
ნაკვეთზე წიწაკის მოყვანა არ არის 
რეკომენდებული მინიმუმ სამი წლის 
განმავლობაში. 

კომბოსტოს კულტურის მოთხოვნა 
ნიადაგის მიმართ

კომბოსტოს კულტურისთვის ოპტიმალურია 
კარგი დრენაჟის მქონე თიხნარი ნიადაგი, 
რომელსაც წყალტევადობის მაღალი 
უნარი აქვს. ნიადაგის არის-რეაქცია (pH) 
რეკომენდებულია 5,5 - 6,5 დიაპაზონში. 
კომბოსტო საშუალოდ მგრძნობიარეა 
ნიადაგის მარილიანობის მიმართ - 
მოსავლის დანაკარგი გვაქვს, თუ ნიადაგის 
მარილიანობის მაჩვენებელი 2.8 მმოლ/სმ-ია, 
მოსავლის 25 პროცენტი-იან დანაკარგს იწვევს 
ნიადაგის 4,4 მმოლ/სმ და 50 პროცენტი-იანი 
დანაკარგის 7.0 შემთხვევაში (ცხრ.8).  

ცხრილი 8. ნიადაგის მარილიანობის გავლენა კომბოსტოს მოსავლიანობაზე.

კომბოსტო

მოსავლის შემცირება  პროცენტი

0 10 25 50

1.8 მმოლ/სმ 2.8 მმოლ/სმ 4.4 მმოლ/სმ 7.0 მმოლ/სმ

დაუშვებელია კომბოსტოს დარგვა იმ 
ნაკვეთზე, სადაც წინამორბედ კულტურად 
იყო კომბოსტო ან ჯვაროსანთა ოჯახის 

სხვა წარმომადგენელი (ბოლოკი, თალგამი, 
წიწმატი). კომბოსტო იმავე ადგილზე უნდა 
დაბრუნდეს არაუადრეს 4-5 წლისა).
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ბროკოლის კულტურის მოთხოვნა 
ნიადაგის მიმართ

სხვა ბოსტნეული კულტურების მსგავსად, 
ბროკოლის მოსაყვანად საჭიროა კარგი 
დრენაჟის მქონე ნიადაგი.  მისი არის-რეაქცია  

(pH) რეკომენდებულია 6.3 - 6.8 დიაპაზონში.    
ბროკოლი  ნიადაგის მარილიანობისადმი 
ტოლერანტულ კულტურად ითვლება. თუმცა, 
თუ ნიადაგის მარილიანობა გადასცდება 2.8 
მმოლ/სმ-ს, მოსავლის მკვეთრი შემცირება 
იწყება (ცხრ.9)   

ცხრილი 9. ნიადაგის მარილიანობის გავლენა ბროკოლის მოსავლიანობაზე.

ბროკოლი
მოსავლის შემცირება  პროცენტი

0 10 25 50
2.8 მმოლ/სმ 3.9 მმოლ/სმ 5.5 მმოლ/სმ 8.2 მმოლ/სმ

ნახ. 19. ნიადაგის დამუშავება ჩიზელით.

ნახ. 20. შემაღლებული კვლების მოწყობა.
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ბროკოლის კარგი წინამორბედია სიმინდი, 
აგრეთვე თავთავიანი, ბაღჩეული და 
პარკოსანი კულტურები. ბროკოლის დარგვა 
არ არის რეკომენდებული იმ მინდვრებზე, 
სადაც წინა წლებში კარტოფილი, ბადრიჯანი, 
წიწაკა, თამბაქო ან პომიდორი მოვიყვანეთ. 
რეკომენდირებულია ბროკოლი დავრგოთ 
ერთსა და იმავე ადგილას  2-3 წლის 
ინტერვალით.

ნიადაგის მომზადება 

ნიადაგის მომზადების ღონისძიებებია: 
დრენაჟის სისტემის გაუმჯობესება; 
საჭიროების შემთხვევაში, pH-ის დონის 
კორექტირება; ნიადაგის ანალიზის 
საფუძველზე საკვები და ორგანული 
ნივთიერებების დამატება; მრავალწლოვანი 
სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა; ნიადაგის 
სასურველი სტრუქტურის მისაღებად 
მოხვნის (გუთნით, ჩიზელით ან რიპერით), 
გაფხვიერების და, საჭიროების შემთხვევაში, 
შემაღლებული კვლების მოწყობა (ნახ.19). 

ნიადაგი უნდა მოიხნას და დამუშავდეს გვიან 
ზაფხულში ან ადრეულ შემოდგომაზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ პომიდვრის ფესვები  
55, წიწაკისა 40, კომბოსტოსი და ბროკოლისა 
45 – 60 სანტიმეტრ სიღრმეს აღწევენ 
(ანუ განლაგებული არიან ნიადაგის ზედა 
ფენაში), რეკომენდებულია ნიადაგის ღრმა 
დამუშავება, რათა  დაინგრეს წყალგაუმტარი 
(ორშტაინის) ფენა და მცენარემ ფესვი ღრმად 
განივითაროს. ეს ხელს შეუწყობს მცენარის 

მიერ წყლის და ნიადაგში არსებული საკვები 
ნივთიერებების შეწოვას.  

მოხვნის შემდეგ ნიადაგი უნდა გაფხვიერდეს 
და დარგვის წინ საჭიროებისამებრ 
შემაღლებული კვლები  მოეწყოს (ნახ. 20), 
ამაღლებული კვლების მოწყობა ასევე 
შესაძლებელია ცელოფნის მულჩის და 
წვეთოვანი მილების გაშლის პარალელურად. 
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ჩითილების წარმოება

პომიდვრის, წიწაკის, კომბოსტოსა და 
ბროკოლის წარმატებული წარმოება 
დიდად არის დამოკიდებული ბოსტნეული 
კულტურების ჩითილის ხარისხზე. 
სასურველია, რომ ჩითილები დახურულ 
სივრცეში, სპეციალურ საჩითილე მაგიდებზე 
გამოვიყვანოთ. ღია სივრცეში, ამაღლებულ 
კვლებზე გამოყვანისას, ხშირია ჩითილების 
დაზიანება ცუდი კლიმატური პირობებით და 
მავნე ორგანიზმებით. ამიტომ უმჯობესია, 
ჩითილები გამოვიყვანოთ სპეციალურად 
მოწყობილ სანერგეში საჩრდილობელი ბადით 
ან ულტრაიისფერი (UV) გამოსხივებისგან 
დამცავი ცელოფნით (ნახ. 21). აუცილებელია 
მწერების საწინააღმდეგო ბადეების 
გამოყენება. საჩითილე მაგიდები   უნდა 
მოეწყოს ნიადაგიდან  მინიმუმ 1 მ-ის 
სიმაღლეზე, მზიან ადგილზე. სანერგეს უნდა 
ჰქონდეს კარგი ვენტილაცია. 

ნახ. 21. წიწაკის მარტივი ტიპის სანერგე.

სხვადასხვა სახეობის სუბსტრატი 
კომერციულად ხელმისაწვდომია. მათი 
ძირითადი ნაწილი ტორფზეა დამზადებული. 
შეიძლება დოზირებულად გამოვიყენოთ 
სხვა მასალაც (პასტერზებული ნიადაგი, 
ვერმიკომპოსტი, ნახერხი, გადამწვარი 
ნაკელი, ქვიშა, დაფქული ქოქოსის ნაჭუჭი 
და სხვა). კომპოსტს ერთმანეთისაგან ასევე 
განასხვავებენ ფრაქციის ზომით, pH-ით, 
სასუქის შემცველობით და წყალტევადობის 
დონით. თუ სუბსტრატს საჭირო მაკრო და 

მიკრო ელემენტების უზრუნველსაყოფად არ 
აქვს დამატებული სასუქები, ჩითილებისათვის 
საჭირო იქნება თხევადი სასუქით კვება 
მათი აღმოცენების მომენტიდან. ხოლო 
სუბსტრატში, სადაც უკვე დამატებულია 
სასუქი, ჩითილებს კვება აღმოცენებიდან 3-4 
კვირაში დასჭირდება.

თუ ფერმერი ხართ და თქვენივე წარმოებულ 
სუბსტრატს იყენებთ, საჭირო იქნება მისი 
პასტერიზება, რაც ჩითილის   სარეველებისა 
და მავნე ორგანიზმებისაგან დაცვაში 
დაგვეხმარება. პასტერიზება გულისხმობს 
მომზადებული სუბსტრატის გახურებას 700 
C ტემპერატურაზე 30 წუთის განმავლობაში. 
ეს შესაძლებელი, როგორც ორთქლის 
გამოყენებით, ასევე ნიადაგის ცეცხლზე 
გახურებით.  

ნახ. 22. საჩითილე კასეტები.

ჩითილების წარმოებაში ფართოდ არის 
გავრცელებული პლასტმასის კასეტები (ნახ. 
22), სადაც  იყრება სუბსტრატები და ითესება 
ბოსტნეული. კასეტებში თითო ჩითილისთვის 
გათვალისწინებულია თითო უჯრა.  ასეთი 
უჯრების რაოდენობა კასეტებში 32-დან 50-
მდე და 72-დან 128-მდე მერყეობს. უჯრიანი 
კასეტები გამოიყენება პომიდვრის, წიწაკის, 
კომბოსტოს და ბროკოლის ჩითილების 
გამოსაყვანადაც.

ბაქტერიული დაავადებების შემცირების 
მიზნით, რეკომენდებულია პომიდვრის, 
წიწაკის და კომბოსტოს თესლის ცხელი 
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წყლით დამუშავება. ამ მეთოდის 
გამოყენებისას საჭიროა ორი პატარა ავზი 
(იდეალურია თერმოსტატული ავზების 
გამოყენება). პირველ ავზში თესლს 10 
წუთის განმავლობაში გავაჩერებთ +370 
C  და შემდეგ უკვე მეორე ავზში - +510C-ზე 
30 წუთის განმავლობაში. მეორე ავზიდან 
ამოღებისთანავე გადახურების პროცესის 
შესაჩერებლად თესლი ცივ წყალში უნდა 
გავავლოთ. ამ პროცედურის შემდეგ თესლი 
უნდა გაშრეს რაიმე ზედაპირზე ან საშრობ 
ქაღალდზე. არ არის რეკომენდებული 
პალეტირებული თესლის ცხელი წყლით 
დამუშავება.

ეს პროცედურა უნდა ჩავუტაროთ  მიმდინარე 
სეზონისთვის გამოსაყენებელ თესლს. 

ჩითილის ზრდის პერიოდში სანერგეში 
აუცილებელია ოპტიმალური ტემპერატურის 
შენარჩუნება. მე-10 ცხრილში მოცემულია 
ტემპერატურის ოპტიმალური მაჩვენებლები 
პომიდვრის, წიწაკის, კომბოსტოს და 
ბროკოლის შემთხვევაში. ცხრილში ასევე 
მოცემულია ჩითილის წარმოებისათვის 
საჭირო დრო და 1მ2 ფართობზე ჩითილების 
რაოდენობა. 

ცხრილი 10. სანერგეში ოპტიმალური ტემპერატურა, საჭირო დრო, საჭირო ფართობი და ჩითილის 
სიმჭიდროვე.

სასოფლო-
სამეურნეო 
კულტურა

დღის 
განმავლობაში 
ოპტიმალური 
ტემპერატურა

მინიმალური 
ტემპერატურა

(ღამე)

ჩითილის 
ზრდისათვის 
საჭირო დრო

(კვირა)

1 ჩითილისთვის 
საჭირო ფართობი 

(სმ2)

მცენარეების 
რაოდენობა 1 მ2

პომიდორი 18-23 15 5-6 38-58 258
წიწაკა 21-23 15 8-9 25-38 387
კომბოსტო 18 15 6-7 19 516
ბროკოლი 18-21 15 6-7 19 516

ხშირად საჭიროა ჩითილების დამატებითი 
კვება. ბაზარზე ხელმისაწვდომია წყალში 
ხსნადი სასუქები. რეკომენდებულია სასუქის 
ისეთი ფორმულაციის გამოყენება, სადაც 
ფოსფორის (P) შემცველობა აზოტის (N) და 
კალიუმის (K) შემცველობაზე ნაკლები იქნება 
(მაგალითად, 21-5-20, 13-2-13, 20-10-20, 17-5-17, 
18-9-18). თუ ვიყენებთ სუბსტრატს სასუქის 
დანამატებით და ჩითილების გამოკვებას 
ყველა მორწყვისას ვგეგმავთ, კარგი იქნება, 
თუ  წყალში გახსნილი აზოტით (N) 30 – 50 ppm  
დავიწყებთ (3-5 გრამი სუფთა აზოტი 100 ლიტრ 
წყალზე).

მაღალი ტემპერატურისას (გვიანი გაზაფხული, 
ზაფხული) უნდა გამოვიყენოთ მაღალი 
კონცენტრაცია და  დაბალი ტემპერატურისას 
-  დაბალი. თუ ჩითილს კვირაში ერთხელ 
ვკვებავთ, მაშინ უფრო მაღალი კონცენტრაცია 
200 - 250 ppm (100 ლიტრ წყალზე 20-25 
გრამი სუფთა აზოტი) უნდა გამოვიყენოთ. 
თუ უპირატესობას უსასუქო სუბსტრატს 
ვანიჭებთ, სჯობს გამოვიყენოთ აზოტი 50 ppm 

მცენარის აღმოცენებიდან პირველ ნამდვილ 
ფოთლამდე ყოველ მესამე დღეს. ხოლო 200 
ppm აზოტი - ყოველ მეოთხე დღეს პირველი 
ნამდვილი ფოთლიდან მეორე ნამდვილ 
ფოთლამდე.  თუ სუბსტრატი მშრალია, 
მაღალი კონცენტრაციის სასუქმა შეიძლება 
მცენარის ფესვები დააზიანოს. ამიტომ 
სუბსტრატი უნდა შევინარჩუნოთ  ტენიანი 
და არა ზედმეტად წყლით გაჯერებული. 
დღის განმავლობაში საჭიროა ჩითილების 
რამდენიმეჯერ მორწყვა (მცენარის 
აღმოცენებამდე - უფრო ნაკლები ჯერადობით). 
მოვრწყათ ნაკლებად ღრუბლიან ამინდში,  
სასურველია, დღის პირველ ნახევარში, რათა  
მცენარემ დაღამებამდე მოასწროს გაშრობა,  
რაც თავიდან აგვაცილებს ღამის საათებში 
სოკოვანი დაავადებების გავრცელებას.  

ჩითილების გადარგვა

გადარგვამდე რეკომენდებულია მომზადება 
სტრესისათვის, რაც ღია გრუნტში ჩითილების 
გადატანისას ხდება. ამ მიზნით, გადარგვამდე 
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5-10 დღით ადრე ჩითილი სანერგიდან  
მზეზე უნდა გამოვიტანოთ და ეტაპობრივად 
შევუმციროთ სასუქის და წყლის მიცემა. 
 
საჩითილე კვლები  დარგვამდე კარგად უნდა 
მომზადდეს  და მოირწყას. უნდა გადაირგოს 
მხოლოდ ჯანმრთელი (პათოგენებისა და 
დაავადებებისგან თავისუფალი) ჩითილი, 4-5 
ნამდვილი ფოთლის ფაზაში. გადარგვამდე 
მოვრწყათ საჩითილე კასეტებში. სტრესის 
შესამცირებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ 
ორი სუფრის კოვზი კალციუმის ნიტრატი 

10 ლიტრ წყალზე. საჩითილე კასეტებიდან 
ამოღებისას, არ დავაზიანოთ ჩითილის 
ფესვები. ჩავრგოთ მცირე ორმოებში 
და გარშემო  ნიადაგი ფრთხილად 
შემოვუტკეპნოთ. ნიადაგით უნდა დაიფაროს 
მხოლოდ ფესვების ზონა და არა ჩითილის 
ღეროს ნაწილი. ჩითილების გადარგვის 
საუკეთესო დროა დილის ან საღამოს საათები. 

დაზუსტებული ინფორმაცია პომიდვრის, 
წიწაკის, კომბოსტოს და ბროკოლის დარგვის 
შესახებ მოცემულია ქვემოთ ტექსტში.

ცხრილი 11. ბოსტნეული კულტურების დგომის სიხშირე/რაოდენობა ჰექტარზე რიგთაშორისი და რიგებში 
მანძილის გათვალისწინებით.

რიგებს 
შორის 

მანძილი 
(სმ)

მცენარეებს შორის მანძილი რიგში (სმ)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 75

50 133333 100000 80000 66667 57143 50000 44444 40000 36364 33333 30769 26667
75 88889 66667 53333 44444 38095 33333 29630 26667 24242 22222 20513 17778

100 66667 50000 40000 33333 28571 25000 22222 20000 18182 16667 15385 13333
125 53333 40000 32000 26667 22857 20000 17778 16000 14545 13333 12308 10667
150 44444 33333 26667 22222 19048 16667 14815 13333 12121 11111 10256 8889
175 38095 28571 22857 19048 16327 19000 12698 11429 10390 9524 8791 7619
200 33333 25000 20000 16667 14286 16700 11111 10000 9091 8333 7692 6667
225 29630 22222 17778 14815 12698 14600 9877 8889 8081 7407 6838 5926
250 26667 20000 16000 13333 11429 13300 8889 8000 7273 6667 6154 5333

პომიდვრის ჩითილის გადარგვა

პომიდვრის ჩითილი არ უნდა გადავრგოთ,  
სანამ ნიადაგის ტემპერატურა 7.5 სმ 
სიღრმეზე 15.50 C არ მიაღწევს. ირგვება ერთ 
ან ორ რიგად, შემაღლებულ კვლებზე, სადაც 
მოწყობილია წვეთოვანი სარწყავი სისტემა 
და შავი ან წითელი ცელოფნის მულჩი.  
რიგში მცენარეებს შორის  45 – 75 სმ და 
რიგებს შორის 1.5 – 2.0 მ-ის დაშორება უნდა 
იყოს. შესაბამისად, მცენარეთა რაოდენობა 
ჰექტარზე 22-დან 30 ათასამდე მერყეობს. 
საადრეო ჯიშები, შესაძლოა, უფრო მჭიდროდ 
დავრგოთ -  40-60 ათასი ჰექტარზე. 

წიწაკის ჩითილის გადარგვა

წიწაკა, როგორც პომიდორი, არ უნდა 
გადავრგოთ, ვიდრე ნიადაგის ტემპერატურა 
7.5  სმ სიღრმეზე 15.6 C0 -ს არ მიაღწევს. იგი 

კარგად იზრდება ამაღლებულ კვლებზე, სადაც 
შავი ან ვერცხლისფერი მულჩია გადაკრული. 
კვალზე ეწყობა წიწაკის ორი რიგი. მცენარეებს 
შორის რიგში დაშორება 35 – 45 სმ-ია, ხოლო 
რიგებს შორის - 1.5 – 2.0 მეტრი. მცენარეთა 
რაოდენობა ჰექტარზე 22-დან  38 ათასამდე 
მერყეობს. 

კომბოსტოს ჩითილის გადარგვა

კომბოსტო ცივი სეზონის ბოსტნეულია, 
მისი გადარგვა შესაძლებელია როგორც 
ადრე გაზაფხულზე (საზაფხულო მოსავლის 
მისაღებად), ასევე ზაფხულში. მცენარეთა 
შორის დაშორება დამოკიდებულია 
კომბოსტოს ჯიშზე (თავის ზომაზე). რიგთა 
შორის დაშორება რეკომენდებულია 0.3 – 
0.5 მეტრი, თუ თავის ზომა არის 1.0-1,5 კგ. 
ხოლო 0.5 - 0.9 მეტრი - თუ თავის ზომა 3 
კგ-ია. შესაბამისად, მცენარეთა რაოდენობა 
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ჰექტარზე 30 – 40 ათასის ფარგლებშია. თუ 
უფრო დიდი ზომის თავების წარმოებას 
ვფიქრობთ, მაშინ უნდა გავზარდოთ მანძილი 
მცენარეთა შორის და შევამციროთ ჰექტარზე 
მცენარეთა რაოდენობა. ზოგიერთი ფერმერი 
კომბოსტოს პირდაპირ ღია გრუნტში თესავს. 
ასეთ შემთხვევაში ნიადაგის ტემპერატურა 4.4 
C0-ზე მაღალი უნდა იყოს. 1 ჰექტარზე საჭიროა  
3 კილოგრამი თესლი. 

ბროკოლის ჩითილის გადარგვა

ბროკოლის ნარგავების სიმჭიდროვემ, 
შესაძლოა, მნიშვნელოვანი ზეგავლენა 
იქონიოს როგორც მოსავლის რაოდენობაზე, 
ისე მცენარის თავის ზომაზე. ტიპური 
დარგვის სქემა ბროკოლისათვის (ცელოფნის 
მოწყობილ მულჩზე) კვალზე ორ რიგიანი 
ჭადრაკული განლაგებაა, მცენარეთა შორის 
რიგში 55-60 სმ-ის დაშორებით. ერთი რიგის 
შემთხვევაში მცენარეთა შორის დაშორება 15 - 
20 სმ-ია. რიგთა შორის  - 1.5 – 1.75 მ. 

აღნიშნული სქემების მიხედვით 
განაშენიანებისას, ერთ ჰა-ზე ბროკოლის 
ნერგების რაოდენობა 20-45 ათასია. 
საქართველოში შესაძლებელია, როგორც 
საადრეო (აპრილი-ივნისი), ასევე საგვიანო 
(აგვისტო-ნოემბერი) ბროკოლის წარმოება. 
ზაფხულის თვეებში ამ კულტურის მოყვანა 
ასევე შესაძლებელია საქართველოს 
მაღალმთიან რეგიონებში. 

განოყიერება

მცენარის კვებითი სტატუსის 
განსაზღვრისათვის ფოთლის ანალიზი 
ყველაზე ზუსტი საშუალებაა. მოახლოებული 
დეფიციტის ან ტოქსიკურობის შესახებ 
იგი მცენარეში ხილული სიმპტომების 
გამოვლინებამდე გვაფრთხილებს 
და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 
განოყიერების პროგრამებში. ტესტის 
ძირითადი კომპონენტი ნიადაგის არის-
რეაქციის (pH) მონიტორინგია. იგი  
ყოველთვის ბოსტნეული კულტურების 
გადარგვამდე უნდა ჩატარდეს,  რადგან 
ამ დროს საკვები ნივთიერებების დონის 
რეგულირება ბევრად უფრო ადვილია. 

ნიადაგის და ფოთლის ანალიზის შედეგად, 
შესაძლოა, მცენარის ფოსფორით, 
კალიუმითა და მაგნიუმით განოყიერების 
თაობაზე ურთიერთგამომრიცხავი 
ინფორმაცია მივიღოთ. ასეთ შემთხვევაში, 
უნდა დავეყრდნოთ ფოთლის ანალიზში 
მითითებულ რეკომენდაციებს, რადგან 
ფოთლები მცენარის კვებით სტატუსს,  ხოლო 
ნიადაგის ანალიზი - ნიადაგში არსებული 
საკვები ნივთიერებების რაოდენობას 
გვიჩვენებს. ფოთლის  ანალიზისას, საკვები 
ნივთიერებების შემცველობის დადგენის 
მიზნით, მას აშრობენ, ფქვავენ და ქიმიურ 
ანალიზს უტარებენ.  

ფოთლის ანალიზის განმარტება მოცემულია 
ცხრილში 12 - მწვანედ მონიშნულია მიკრო 
და მაკრო ელემენტების ოპტიმუმი სასოფლო-
სამეურნეო კულტურის განვითარების 
სხვადასხვა ფაზაში.
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ცხრილი 12. ფოთლის ანალიზის მნიშვნელობები.

კულტურა ანალიზის  
ნიმუში

ანალიზის 
დრო მნიშვნელობა

- - - - - - - - - - - -  პროცენტი - - - - - - - - - - -
N P K Ca Mg S

პომიდორი

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

5 ფოთლის 
ფაზა

დეფიციტი <3.0 0.3 3 1 0.3 0.3
ოპტ.მინ. 3 0.3 3 1 0.3 0.3
ოპტ.მაქს. 5 0.6 5 2 0.5 0.8
მაღალი >5.0 0.6 5 2 0.5 0.8

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

პირველი 
ყვავილი

დეფიციტი <2.8 0.2 2.5 1 0.3 0.3
ოპტ.მინ. 2.8 0.2 2.5 1 0.3 0.3
ოპტ.მაქს. 4 0.4 4 2 0.5 0.8
მაღალი >4.0 0.4 4 2 0.5 0.8

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

ნაყოფის 
გამონასკვის 
ადრეული ფაზა

დეფიციტი <2.5 0.2 2.5 1 0.25 0.3
ოპტ.მინ. 2.5 0.2 2.5 1 0.25 0.3
ოპტ.მაქს. 4 0.4 4 2 0.5 0.6
მაღალი >4.0 0.4 4 2 0.5 0.6

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

პირველი 
დამწიფებული 
ნაყოფი

დეფიციტი <2.0 0.2 2 1 0.25 0.3
ოპტ.მინ. 2 0.2 2 1 0.25 0.3
ოპტ.მაქს. 3.5 0.4 4 2 0.5 0.6
მაღალი >3.5 0.4 4 2 0.5 0.6

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

მოსავლის 
აღების 
პერიოდი

დეფიციტი <2.0 0.2 1.5 1 0.25 0.3
ოპტ.მინ. 2 0.2 1.5 1 0.25 0.3
ოპტ.მაქს. 3 0.4 2.5 2 0.5 0.6
მაღალი >3.0 0.4 2.5 2 0.5 0.6

წიწაკა

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

ყვავილობის 
წინ

დეფიციტი <4.0 0.3 5 0.9 0.35 0.3
ოპტ.მინ. 4 0.3 5 0.9 0.35 0.3
ოპტ.მაქს. 5 0.5 6 1.5 0.6 0.6
მაღალი >5.0 0.5 6 1.5 0.6 0.6

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

პირველი 
ყვავილობისას

დეფიციტი <3.0 0.3 2.5 0.9 0.3 0.3
ოპტ.მინ. 3 0.3 2.5 0.9 0.3 0.3
ოპტ.მაქს. 5 0.5 5 1.5 0.5 0.6
მაღალი >5.0 0.5 5 1.5 0.5 0.6

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

ნაყოფის 
გამონასკვის 
ადრეული ფაზა

დეფიციტი <2.9 0.3 2.5 1 0.3 0.3
ოპტ.მინ. 2.9 0.3 2.5 1 0.3 0.3
ოპტ.მაქს. 4 0.4 4 1.5 0.4 0.4
მაღალი >4.0 0.4 4 1.5 0.4 0.4

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

ადრეული 
მოსავალი

დეფიციტი <2.5 0.2 2 1 0.3 0.3
ოპტ.მინ. 2.5 0.2 2 1 0.3 0.3
ოპტ.მაქს. 3 0.4 3 1.5 0.4 0.4
მაღალი >3.0 0.4 3 1.5 0.4 0.4
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კომბოსტო

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

5 კვირა 
გადარგვის 
შემდეგ

დეფიციტი <3.2 0.3 2.8 0.5 0.25 -
ოპტ.მინ. 3.2 0.3 2.8 1.1 0.25 0.3
ოპტ.მაქს. 6 0.6 5 2 0.6 -
მაღალი >6.0 0.6 5 2 0.6 -

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

8 კვირა 
გადარგვის 
შემდეგ

დეფიციტი <3.0 0.3 2 0.5 0.2 -
ოპტ.მინ. 3 0.3 2 1.5 0.25 0.3
ოპტ.მაქს. 6 0.6 4 2 0.6 -
მაღალი >6.0 0.6 4 2 0.6 -

დახვეული 
ფოთოლი

თავი 1/2 
ზომის 
მიღწევისას

დეფიციტი <3.0 0.3 1.7 0.5 0.25 -
ოპტ.მინ. 3 0.3 2.3 1.5 0.25 0.3
ოპტ.მაქს. 4 0.5 4 2 0.45 -
მაღალი >4.0 0.5 4 2 0.45 -

დახვეული 
ფოთოლი

მოსავლის 
აღების 
პერიოდი

დეფიციტი <1.8 0.3 1.2 0.5 0.25 -
ოპტ.მინ. 1.8 0.3 1.5 1.5 0.25 0.3
ოპტ.მაქს. 3 0.4 1.5 1.5 0.25 0.3
მაღალი 3 0.4 3 2 0.45 -

ბროკოლი

ახლად 
მომწიფებული 
ფოთოლი 
ყუნწით

თავის 
ფორმირება

დეფიციტი <3.0 0.3 1.1 0.8 0.23 -
ოპტ.მინ. 3 0.3 1.5 1.2 0.23 0.2
ოპტ.მაქს. 4.5 0.5 4 2.5 0.4 -
მაღალი >4.5 0.5 4 2.5 0.4 -

მცენარეში მიკრო ან მაკრო ელემენტების 
დეფიციტი ხშირად ფოთოლზე  აისახება. 
შესაძლოა, მცენარე ამ ელემენტებს საკმაო 
რაოდენობით ვერ მოიხმარდეს არა მხოლოდ 
მათი სიმწირის,  არამედ იმის გამოც, რომ 
სხვა ელემენტების სიჭარბე ხელს უშლიდეს 
ძირითადი ელემენტების დაბალანსებულ 
ათვისებას. 

მე-13 ცხრილში მოცემულია მცენარეზე 
გამოსახული სიმპტომები, რომლის 
დახმარებით ფერმერს შეუძლია  მცენარეში 
ამა თუ იმ ელემენტის დეფიციტი ამოიცნოს. 
თუმცა მისი ლაბორატორიული  გადამოწმება 
აუცილებელია. 
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ცხრილი 13. მცენარეზე  გამოხატული მიკრო და მაკრო ელემენტების დეფიციტის სიმპტომები.
პომიდორი წიწაკა კომბოსტო ბროკოლი

N

აზოტის დეფიციტისას 
ზრდასრული ფოთლები ღია 
მწვანე შეფერილობისაა, 
დეფიციტის 
პროგრესირებისას 
ფოთლები ერთნაირად 
ყვითლდება. 
ექსტრემალური დეფიციტის 
დროს ფოთლები 
მოყვითალო-თეთრი 
ხდება. მცენარის ზედა 
ნაწილში არსებული ნორჩი 
ფოთლები ინარჩუნებენ 
მკრთალ  მწვანე ფერს და 
უფრო მცირე ზომისანი 
არიან. სიყვითლე 
ერთგვაროვანია მთელ 
ფოთოლზე, მათ შორის - 
ძარღვებზეც. 

მცენარის განვითარება 
ნელდება. ფოთლები 
ღეროს პარალელურადაა 
დაშვებული. მცენარე 
ივითარებს რამდენიმე 
ყვავილს. ნაყოფის 
გამონასკვა იშვიათია, 
მცირე ზომისაა და 
დეფორმირებულია.

მცენარის ზრდასრული 
ფოთლები იღებენ ღია 
მომწვანო-მოყვითალო 
შეფერილობას, დეფიციტის 
პროგრესირებისას 
მთლიანი მცენარე იღებს ამ 
შეფერილობას, მცენარის 
ნაწილმა, შესაძლოა, 
მოწითალო შეფერილობა 
მიიღოს. ფოთლების ზომა 
და ფორმა არ იცლება. 
დეფიციტის შემდგომი 
განვითარებისას თავი არ 
ფორმირდება.

აზოტის დეფიციტისას 
ბროკოლის თავი 
არაერთფეროვანია 
და შეინიშნება ღია 
შეფერილობის უბნები. 
თავები მცირე ზომისაა, 
უფორმოა და მიდრეკილია 
ყვავილობისაკენ (თესლის 
წარმოქმნის მიზნით). 
მცენარის განვითარება 
შენელებულია.

P
ფოსფორის დეფიციტის 
შემჩნევა მცენარეზე 
ძნელია,  დეფიციტის 
ტიპური ნიშნებია 
ფოთოლზე ნეკროზული 
ლაქების წარმოქმნა. 
მწვავე დეფიციტისას, 
შესაძლოა, ფოთლებზე  
გაჩნდეს მოლურჯო-
ნაცრისფერი უბნები. 

მცენარის  ზრდა 
შეზღუდულია. ზრდასრული 
ფოთლები გაუხეშებული 
და მყიფეა. ყვავილების 
ფორმირება დარღვეულია. 
ყვავილებიდან მხოლოდ 
20-25 პროცენტი ინასკვება. 
ნაყოფი განუვითარებელია, 
მასში ძალიან ცოტა 
თესლია. ფესვთა სისტემა 
განუვითარებელია.

ფოსფორის ნაკლებობისას 
მცენარის ზრდა 
შენელებულია, თუმცა 
გარეგნულად კომბოსტო 
არ ავლენს ფოსფორის 
დეფიციტის შესამჩნევ 
ნიშნებს.

მცენარის ფოთლების 
კიდეები მოწითალო 
შეფერილობას იღებს, რაც 
ფოთლის შიდა ნაწილისკენ 
მოყვითალო ფერში 
გადადის.

K
კალიუმის დეფიციტისას 
დასაწყისში შესამჩნევია 
ფოთლების კიდეების 
დამწვრობა, 
დეფიციტის შემდგომი 
პროგრესირებისას 
ფოთლის ძარღვებს შორის 
ჩნდება ნეკროზული 
უბნები.

ფოთლის ძარღვებს 
შორის ჩნდება ყვითელი 
ნეკროზული უბნები, 
თავდაპირველად 
მცენარის ქვედა 
ნაწილში. შემდგომ უკვე 
მცენარის ზედა ნაწილში, 
იწვება ფოთლის 
კიდეები. შემცირებულია 
ნაყოფის ფორმირება და 
ზომა.

კალიუმის დეფიციტისას 
ზრდასრული ფოთლების 
კიდეებში ჩნდება 
ღია ყავისფერი 
ნეკროზული უბნები, 
რომელიც დეფიციტის 
გაგრძელების 
შემთხვევაში 
განვითარდება ფოთლის 
შუა ზედაპირისკენ. 

ზრდასრულ ფოთლებზე 
არის კარგად 
გამოკვეთილი ყვითელი 
მოყავისფროში  
გარდამავალი 
ნეკროზული ზონა. 

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O

©
FA

O



31

Mg

მანგანუმის ნაკლებობა 
იწვევს ფოთოლზე 
ძარღვთაშორის ზონის 
ნეკროზს. სიმპტომებით 
ძალიან ჰგავს კალიუმის 
დეფიციტის ნიშნებს. 

მანგანუმის ნაკლებობისას  
წიწაკის კულტურაში 
ყვითლდება ფოთლის 
ძარღვთაშორისი ზონა. 
ძარღვები რჩება მწვანე. 
სიმპტომები პირველად 
ზრდასრულ ფოთლებზე 
ჩნდება. მაგნიუმის 
დეფიციტის ერთ-ერთი 
მიზეზი შესაძლებელია 
იყოს მცენარისათვის 
კალიუმის ზედმეტი 
მიწოდება.

გამოკვეთილია 
ძარღვთაშორისების 
ნეკროზული უბნები. 
ისინი ვითარდება 
ფოთლის კიდეებიდან 
ფოთლის შუამდე. ღია 
მომწვანო-მოყვითალო 
უბნები გარკვეული 
დროის შემდეგ იღებენ 
მოწითალო-მოყვითალო 
შეფერილობას. დიდი 
ძარღვები რჩება მწვანე, 
ხოლო მცირე კი იცვლის 
ფერს. 

მაგნიუმის დეფიციტი 
ბროკოლიში გამოკვეთილია 
ძარღვთაშორისების 
ნეკროზული უბნების 
განვითარებით.  
ნეკროზული უბნები 
ვითარდება ფოთლის 
კიდეებიდან შუამდე. 
ძარღვები რჩება მწვანე 
შეფერილობის.

Ca
კალციუმის დეფიციტი 
გამოხატულია ფოთლის 
ყუნწთან და ნაყოფზე მუქი 
ყავისფერი ლაქის სახით.

კალციუმის დეფიციტი 
იწვევს ნაყოფის 
ბოლოსკენ მუქი ყავისფერი 
ნეკროზული არის გაჩენას.

კალციუმის დეფიციტისას 
კომბოსტოს ნორჩ 
ფოთლის წვეროებზე 
ჩნდება ნეკროზული 
უბნები. დეფიციტის 
პროგრესირებისას 
ნეკროზული უბნები 
ვრცელდება მთლიან 
ფოთოლზე. 

კალციუმის დეფიციტი 
იწყება ნორჩი 
ფოთლებიდან. აჩენს 
ნეკროზულ კერებს 
ფოთლის წვეროებზე და 
კიდეებზე. დეფიციტის 
პროგრესირებისას 
სიმპტომები ვრცელდება 
ფოთლის კიდეებიდან  
შუისკენ.   

Fe

დეფიციტის ნიშნები 
ჩნდება ფოთოლზე 
ყუნწთან.  შეინიშნება 
მწვანე და ყვითელი ბადის 
კომბინაციაც. რკინის 
დეფიციტის ყველაზე 
გავრცელებული სიმპტომია 
ნორჩი ფოთლების 
ძარღვთაშორისი 
ქლოროზი, რაც ფოთოლს 
მთლიანად აუფერულებს. 
ჩნდება ნეკროზული 
ლაქები. 

დეფიციტის ნიშნები 
მცენარის განვითარების 
ბოლო სტადიაზე უფრო 
იკვეთება ნორჩ ფოთლებზე, 
ისინი ფერმკრთალდებიან 
და შემდეგ ყვითელ 
შეფერილობას იღებენ. 
ფოთლის ძარღვები რჩება 
მწვანე.

კომბოსტოს ფოთლის 
კიდეები ვიწროვდება, 
ხოლო ფოთლის ყუნწები 
ჩვეულებრივთან 
შედარებით გრძელია.

სიმპტომები აისახება 
ნორჩ ფოთლებზე ღია 
მომწვანო-მოყვითალო 
შეფერილობით.
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Cu

ფოთლები იხვევა და 
დაკიდულია  მცენარეზე. 

სიმპტომები ვითარდება 
მცენარის ვეგეტაციური 
განვითარების ბოლო 
ეტაპზე. ფოთლები იხვევა 
და შრება. ფოთლები და 
ნაყოფები წვრილდება.

შენელებულია მცენარის განვითარება.

Zn
ცინკის დეფიციტის 
ადრეულ სტადიაზე ნორჩი 
ფოთლები ყვითლდება და 
მათ ზედაპირზე ძარღვებს 
შორისებში ჩნდება ლაქები. 
ძარღვები რჩება მწვანე.

ფოთლები მცირდება 
ზომაში და წვრილდება.

შენელებულია მცენარის 
განვითარება, ფოთლები 
მკრთალი ფერისაა. 
სიმპტომები უფრო 
შესამჩნევია ცივი და 
ტენიანი ამინდის დროს.

მცენარის ზრდა 
შენელებულია, ვითარდება 
მოკლე მუხლთაშორისები. 

B
ბორის დეფიციტის 
სიმპტომები შეინიშნება 
ჯერ ნორჩ ფოთლებზე. 
ფოთლები და ღეროები 
მყიფე და მაგარია, ნაყოფი 
სკდება, შუპდება და 
კარგავს ფორმას.

დეფიციტი ძალიან 
სწრაფად ვლინდება. ქვედა 
ფოთლები მაღლა იხვევა. 
ზრდა შეფერხებულია. 
მცენარე ავითარებს სქელ, 
მოკლე ღეროს. ფოთლები 
ყვითლდება მცენარის 
ქვედა ზონიდან ზედა 
ნაწილისკენ. ყვავილობა 
შემცირებულია და ხილის 
გამონასკვა ძალზე ცუდია.

ბორის დეფიციტის 
სიმპტომები თავს იჩენს 
კომბოსტოს ნორჩ 
ფოთლებში, ისინი იხვევიან 
დაბლა მიმართულებით.

ბროკოლიში ბორის 
დეფიციტი იწვევს ღრუიანი 
ღეროს განვითარებას. 

Mo
მოლიბდენის დეფიციტისას 
მცენარის ფოთოლი 
მთლიანად ღია მწვანე 
მოყვითალო ფერს იღებს, 
მსგავსი როგორ აზოტის 
დეფიციტის დროს მაგრამ 
იმ განსხვავებით რომ 
ფოთლის ქვევით არ არის 
მოწითალო შეფერილობა. 

მცენარის ფოთლების მასა 
მოყვითალო-მომწვანო 
შეფერილობისაა, მცენარის 
ზრდა შენელებულია.

ნორჩ ფოთლებს გადაჰკრავს ღია მოყვითალო-მომწვანო 
ფერი, ფოთლები პატარა ზომისაა და მიდრეკილნი არიან 
ქვევით დახვევისკენ.
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Mn

მანგანუმის დეფიციტით 
გამოწვეული ქლოროზის 
ადრეული სტადიები 
მსგავსია რკინის 
დეფიციტთან. იწყება 
ახალგაზრდა ფოთლების 
მსუბუქი ქლოროზითა 
და  გადადის ზრდასრულ 
ფოთლებზე, სადაც შუქზე 
გახედვისას კარგად ჩანს 
ქლოროზით გამოწვეული 
ბადეები. შემდგომ ეტაპზე 
ფოთლები ნაცრისფერდება 
და ძარღვების გასწვრივ 
უჩნდება ნეკროზული 
ადგილები. 

მცენარის ზედა 
ნაწილში ფოთლების 
ძარღვებშორისებში 
შეინიშნება მოყვითალო 
ლაქები.

ფოთლის კიდეები ზომაზე მეტად გასქელებულია და 
შეინიშნება ძარღვთაშორისი უბნების ქლოროზი.

ასევე მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რა 
რაოდენობის საკვები ელემენტები 
დაიხარჯება 1 ტონა პროდუქციის მისაღებად. 
ცხრილში 14 მოცემულია მაკროელემენტების 
საჭირო რაოდენობა 1000 კგ პომიდვრის, 
წიწაკის,  კომბოსტოსა და ბროკოლის 
მოსაყვანად. ეს მნიშვნელობები მხოლოდ 
მიახლოებითია და, შესაძლოა, ბევრად 
განსხვავდებოდეს ქვემოთ მოცემული 

მონაცემებისგან. თუმცა, ფერმერებს 
მოსავლის სასურველი რაოდენობით 
დაგეგმვის შესაძლებლობას აძლევს. 
პომიდვრის შემთხვევაში, შესაძლებელია, 
ჰექტარზე 50-80 ტონა მოსავლის მიღება. 
წიწაკისთვის  ეს მაჩვენებელი 30-40, 
კომბოსტოსთვის 50-60, ხოლო ბროკოლისთვის 
10-13 ტონაა.   

ცხრილი14. ნიადაგიდან 1 ტონა ბოსტნეულის მისაღებად მოხმარებული მაკროელემენტები.

ბოსტნეული კულტურა
1 ტონა ბოსტნეულის მიერ ნიადაგიდან გამოტანილი მაკროელემენტები (კგ)

N P2O5 K2O CaO MgO

პომიდორი 2.8-3 0.7-0.8 4.8-5.2 2.5-3.0 0.7-0.8
წიწაკა 3.6-5.6 1-1.4 5.5 - 8.0 2-4.3 0.7 - 1.3
კომბოსტო 2 0.7 3.1 1.1 0.33
ბროკოლი 4.5 1.6 4.6 0.3 0.33

რაც შეეხება ძირითადი მაკროელემენტების 
შეტანის დროს, ამაზე ნათელ წარმოდგენას 
შეგვიქმნის ქვემოთ მოცემული დიაგრამები.
პომიდვრის წარმოებისას მაკროელემენტების 
ათვისების უდიდესი ნაწილი მცენარის 
განვითარების პირველ 8-14 კვირაზე, ხოლო 
პიკი  - პირველი ნაყოფის მოკრეფის შემდეგ 

მოდის (ნახ. 23). საჭირო მიკრო და მაკრო 
ელემენტები მცენარემ უნდა მიიღოს  როგორც 
საწყის ეტაპზე, ასევე პირველი მოსავლის 
აღების შემდეგაც. უნდა გავითვალისწინოთ, 
რომ აზოტის მიწოდების არანაკლებ 50 
პროცენტი უნდა მიეწოდოს ნიტრატის (NO3) 
ფორმით.
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34 ბოსტნეულის მოყვანის სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა 

ნახ. 23. პომიდვრის კულტურის მიერ მაკროელემენტების 
ათვისების დინამიკა წარმოების ციკლის განმავლობაში.

წიწაკის ნერგი საკვები ელემენტების დიდ 
რაოდენობას ვეგეტაციის პირველი 60 
დღის განმავლობაში იღებს. მაქსიმალური 
მოსავალი წვეთოვანი ირიგაციის და 
მულჩირების გამოყენებით მიიღება. აზოტი 
მცენარეს ნიტრატის (NO3)  ფორმით უნდა 
მიეწოდოს და ის არ უნდა იყოს მთლიანად 
მიწოდებული აზოტის 50-90 პროცენტი-ზე 
ნაკლები.

ბროკოლის და კომბოსტოს კულტურები  დიდი 
რაოდენობით საკვებ ელემენტებს ვეგეტაციის 
პირველი 70 დღის განმავლობაში მოიხმარენ. 
მაქსიმალური მოსავალი წვეთოვანი 
ირიგაციის  გამოყენებით მიიღება.

ნახ. 24. წიწაკის კულტურის მიერ მაკროელემენტების 
ათვისების დინამიკა წარმოების ციკლის განმავლობაში.

ნახ. 25. ბროკოლისა და კომბოსტოს კულტურების მიერ 
მაკროელემენტების ათვისების დინამიკა წარმოების 
ციკლის განმავლობაში.

მორწყვის მენეჯმენტი

მორწყვისას უნდა გავითვალისწინოთ 
მცენარის ფენოლოგიური ფაზები, როდესაც 
იგი წყალს მეტი რაოდენობით საჭიროებს. 
წყალი ნაყოფის უჯრედებს აფართოებს და 
ეს ზაფხულის ყველაზე ცხელ და მშრალ 
პერიოდში ხდება. მორწყვის პროცესის 
სწორად წარმართვისა და ნიადაგში 
წყლის შემცველობის ცოდნისათვის 
მნიშვნელოვანია, თვალყური ვადევნოთ 
ევაპოტრანსპირაციასა და ნალექებს: 
ნიადაგში წყლის შემცველობა კავშირშია 
ნიადაგის წყლის ტევადობასთან 
(ტენშემცველობასთან) – ეს არის წყლის ის 
რაოდენობა, რომელიც სიღრმეში წყლის 
გრავიტაციული ჩადინების შემდეგ ნიადაგში 
დარჩა - ხელმისაწვდომი  რაოდენობა
ნიადაგის ტენშემცველობასა და ჭკნობის 
წერტილს შორის (ნახ. 26). დასაშვებია 
მინიმალური ზღვარი, რომელზეც მცენარე 
გვალვით გამოწვეულ სტრესს უძლებს. 
კარგად დაგეგმილი გასარწყავების 
მიზანია,  შეინარჩუნოს ნიადაგის 
ტენიანობა ნიადაგის წყლის ტევადობასა 
და დასაშვებ მინიმალურ ზღვარს შორის. 
სხვა სიტყვებით, უზრუნველყოს წყლის  
ადვილად ხელმისაწვდომობა. ადვილად 
ხელმისაწვდომი წყლის მოცულობა 
დაკავშირებულია მცენარის ფესვების 
ჩაღწევის სიღრმესთან  და ნიადაგის წყლის 
შეკავების უნართან. 
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ტენიანობის გაზომვის ერთ-ერთი საშუალება 
ნიადაგში მუდმივად ჩამონტაჟებული 
ელექტრონული სენსორია. მისგან 
გამომავალი სადენები შეერთებულია 
პორტატიულ მოწყობილობასთან, რომელიც 
ელექტროწინაღობას ზომავს. მიღებულ 
მონაცემებს შემდეგ შეუფარდებენ ნიადაგის 
წყლის პოტენციალს, რომელიც აჩვენებს 
თუ რამდენად ძლიერად უწევთ მცენარეთა 
ფესვებს ნიადაგიდან წყლის  „ქაჩვა“. 
პორტატიული მოწყობილობა ნიადაგის 
ტენიანობას აჩვენებს  სენტიბარებში, სადაც 
ნულთან მიახლოებული მნიშვნელობები 

ნიადაგის ტენიანობაზე, ხოლო დიდი ციფრები 
- მის სიმშრალეზე  მიუთითებენ. ნიადაგის 
წყლის პოტენციალსა და ხელმისაწვდომ 
წყალს შორის თანაფარდობები განსხვავდება 
და ისინი დამოკიდებულია ნიადაგის ტიპზე. 
სენსორის დიაპაზონის მაქსიმალური ზღვარი 
200 სენტიბარია და ნიადაგის ტიპების 
უმეტესობაში დასაშვებ მინიმალურ ზღვრად 
მიიჩნევა.   კომპაქტურ ქვიშიან ნიადაგებში 
სენსორები ნაკლებად ეფექტურია, ხოლო 
მლაშე ნიადაგებში წყლის პოტენციალს 
გადაჭარბებით აჩვენებს. 

ნახ. 26. ნიადაგის წყლის შემცველობა გაჯერებულიდან მშრალამდე. მცენარის ზრდისთვის ოპტიმალურია ნიადაგის 
წყალტევადობასა დასაშვებ მინიმალურ ზღვარს შორის არსებული დონე.

ევაპოტრანსპირაცია
წყალი ნაკვეთიდან იკარგება ზედაპირული 
გადინების, ღრმა ინფილტრაციის (ფესვებს 
ქვემოთ სიღრმეში წყლის ჩაჟონვა), ნიადაგის 
ზედაპირიდან აორთქლებისა და მცენარის 
ფოთლებიდან ტრანსპირაციის გზით. 
ჩვეულებრივ, ყველაზე დიდ დანაკარგებს 

აორთქლება და „ევაპოტრანსპირაციის“ ან ET-
ის სახელით ცნობილი ტრანსპირაცია იწვევს. 

ჭარბი მორწყვით გამოწვეული ღრმა 
ინფილტრაცია კიდევ ერთი დიდი დანაკარგი 
შეიძლება იყოს. ET-ის შეფასებები ეფუძნება 
კლიმატურ მონაცემებს: ჰაერის ტემპერატურა, 
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ფარდობითი ტენიანობა, ქარის სიჩქარე 
(ამ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია 
აგრომეტეოროლოგიური სადგურებიდან. 
მიახლოებულ დღიურ მაჩვენებელს თქვენი 
ლოკაციისათვის ნახავთ საიტზე: https://www.
netafim.com/en/eto). 

კულტურისთვის აუცილებელი წყლის 
ოდენობა განისაზღვრება ET-ის გამრავლებით 
კორექციის ფაქტორზე ან კულტურის 
კოეფიციენტზე (K), რომელიც სპეციფიკურია 
კულტურისა და მისი განვითარების 
ეტაპისთვის. 

პომიდვრის მორწყვის მენეჯმენტი

გადარგვის შემდეგ პომიდვრის 
ვეგეტაციისათვის (90-120 დღე), კლიმატური 
პირობებიდან გამომდინარე, საჭიროა 400-
600 მლ წყალი. ევაპოტრანსპირანციის (ET) და 
პომიდვრის კულტურის კოეფიციენტის  (Kc) 
გათვალისწინებით, მცენარის განვითარების 
სხვადასხვა ეტაპისათვის წყლის საჭიროება 
სხვადასხვაა. პომიდვრის გადარგვიდან 
10-15 დღის განმავლობაში კოეფიციენტის 
მნიშვნელობა 0.4 - 0.5-ის ფარგლებშია (თუ 
დღიური აორთქლება დაახლოებით 5 მმ-
ია, მაშინ მცენარისათვის წყლის დღიური 
საჭიროება   5მმ X 0,4 = 2 მმ, ანუ ჰექტარზე 20 
ტონაა). 

განვითარების ფაზაში კოეფიციენტი 0.7 - 
0.8 (20 დან  30 დღემდე), განვითარების შუა 
პერიოდში  1.05 - 1.25 (30 დან 40 დღემდე), 
განვითარების გვიან პერიოდში 0.8 - 0.9, 
მოსავლის პერიოდში 0.6 - 0.65 აღწევს.

წყლის ხანგრძლივი დეფიციტი ამცირებს 
მოსავლის რაოდენობას, რაც ვერ აღდგება 
შემდგომი მიწოდებით. წყლის ყველაზე 
დიდი მოთხოვნილება ყვავილობის პერიოდს 
ემთხვევა. თუმცა, ყვავილობისას გარკვეული 
დროით ირიგაციის შეწყვეტა ზოგჯერ 
რეკომენდებულია  თანაბარი ყვავილობის 
მისაღებად. მცენარე რომ არ დავაზიანოთ, 
ტექნიკასთან ძალიან ფრთხილი მიდგომაა 
საჭირო. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 
ყვავილობისას ჭარბი წყლის მიცემა 
ყვავილების ჩამოცვენას და ნაყოფის 
გამონასკვის შემცირებას იწვევს. ჭარბმა 

წყალმა შეიძლება ასევე გამოიწვიოს 
ინტენსიური ვეგეტაციური ზრდა და ნაყოფის 
მწიფობის შეფერხება. 

ყველაზე გავრცელებულია მიღვარვითი და და 
წვეთოვანი მორწყვა. მიკროსპრინკლერების 
გამოყენებით დაწვიმებით მორწყვა  არ არის 
სასურველი, რადგან ფოთლის ხანგრძლივი 
სისველე სოკოვანი დაავადებების 
წინაპირობაა. 

წიწაკის მორწყვის მენეჯმენტი

გრძელი სავეგეტაციო პერიოდის შემთხვევაში, 
წიწაკის კულტურა ზრდა-განვითარებისათვის  
600-900, ანუ 1250 მმ წყალს საჭიროებს. 
კულტურის კოეფიციენტი  (kc) არის 0.4 
გადარგვის შემდეგ (ანუ თუ დღიური 
აორთქლება 5 მმ ფარგლებშია, მაშინ დღიური 
საჭიროება მცენარისათვის იქნება 5მმ X 0,4 = 2 
მმ, ანუ 20 ტონა ჰექტარზე), სრული ვეგეტაციის 
პერიოდში - 0.95-1.1 და მოსავლის აღების 
დროს - 0.8-0.9. 

წიწაკის კულტურაში გამოიყენება როგორც 
წვეთოვანი, ასევე დაწვიმებით მორწყვა. 
თუმცა უპირატესობა ენიჭება წვეთოვან 
ირიგაციას, რადგან დაწვიმებით მორწყვამ, 
შესაძლოა, სოკოვანი დაავადებები და მზიან 
ამინდში ფოთლების და ნაყოფის დამწვრობა 
გამოიწვიოს.

კომბოსტოს და ბროკოლის მორწყვის 
მენეჯმენტი

წყლის საჭიროება 380-500 მმ ფარგლებშია, 
რაც დამოკიდებულია ვეგეტაციის პერიოდის 
ხანგრძლივობაზე და კლიმატურ პირობებზე. 
კულტურის კოეფიციენტი საწყის ეტაპზე 
არის 0.4-0.5; მცენარის განვითარების 
აქტიურ ფაზაში 0.7-0.8; განვითარების შუა 
პერიოდისათვის 0.95-1.0; განვითარების ბოლო 
პერიოდი  0.9-1.0; მოსავლის აღების პერიოდი 
0.8-0.95 (ანუ თუ დღიური აორთქლება 5 მმ 
ფარგლებშია, მაშინ დღიური საჭიროება 
მცენარისათვის იქნება 5 მმ X 0,8 = 4 მმ, ანუ 40 
ტონა ჰექტარზე).

კომბოსტოსა და ბროკოლის კულტურაში 
გამოიყენება როგორც წვეთოვანი, ისე 
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დაწვიმებით მორწყვა. თუმცა უპირატესობა 
ენიჭება წვეთოვან ირიგაციას, რადგან 
დაწვიმებით მორწყვამ, შესაძლოა,  სოკოვანი 
დაავადებები და მზიან ამინდში ფოთლების 
დამწვრობა გამოიწვიოს.

სარწყავი სისტემები 

ნებისმიერი სარწყავი სისტემის (მიღვარვითი, 
დაწვიმებითი, იმპულსური სპრინკლერები, 
წვეთოვანი, მიკროსპრინკლერები) 
გამოყენებისას მნიშვნელოვანია სისტემის 
იმგვარი კალიბრაცია, რომელიც  ზუსტად 
აღრიცხავს მოხმარებული წყლის 
რაოდენობას.

სპრინკლერების და მიკროსპრინკლერების 
გამოყენებისას ამის გაკეთების უმარტივესი 
გზაა მცირე კონტეინერები  ნარგავებში 
სხვადასხვა ადგილას განვათავსოთ და 
მათში წყალი პერიოდულად შევაგროვოთ. 
შეგროვებული წყლის ხარჯვის მიხედვით 
დავადგენთ წყლის  ხარჯვის   ინტენსიურობას 
(მილიმეტრი საათში). წყლის მოხმარების  
ერთგვაროვნების დასადგენად, საუკეთესო 
საშუალება  სარწყავი სისტემის ორივე 
ბოლოში წყლის მოცულობის გაზომვაა. თუ 
ნარგავები ფერდობზეა,  წყლის მოცულობა 
ნაკვეთის ყველაზე მაღალ და ყველაზე დაბალ 
წერტილებში უნდა გაიზომოს. სიმაღლეში 

განსხვავებები და მანძილი, რომელსაც 
წყალი სარწყავ მილებში გადის, წყლის 
წნევაზე და, შესაბამისად, წყლის ხარჯვის 
მოცულობაზე ზემოქმედებს. თუ  წვეთოვანი 
მორწყვის მეთოდს ვიყენებთ, კონტეინერები 
საწვეთურების ქვეშ უნდა მოვათავსოთ 
და საწვეთურის  წყლის ხარჯვის დონე ასე 
განვსაზღვროთ. 

ჰექტარზე წყლის ხარჯვის საშუალო 
მაჩვენებლის გამოთვლა შესაძლებელია 
თითოეული საწვეთურიდან წყლის 
ხარჯვის დონესა და საწვეთურებს  შორის 
მანძილზე დაყრდნობით. მორწყვის 
სისტემის ეფექტურობა ნაკვეთის 
ყველაზე ტენიანი უბნებიდან წყლის 
საჭირო რაოდენობის  მშრალ უბნებში 
გადანაწილების შესაძლებლობით იზომება. 
კარგად დაგეგმილი წვეთოვანი სისტემის 
ეფექტიანობა 70-90, სპრინკლერული 
სისტემებისა -  60-75, ხოლო მიღვარვითი 
და დაწვიმებითი მორწყვისა – 30-დან 50 
პროცენტის  ფარგლებში მერყეობს. 

რაოდენობასთან ერთად  წყლის ქიმიური 
პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობაც 
ძალიან მნიშვნელოვანია.  მე-15 ცხრილში 
მოცემულია სარწყავი წყლის მნიშვნელოვანი 
ქიმიური პარამეტრების ოპტიმალური დონე. 
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ცხრილი 15. წყლის ქიმიური შემადგენლობის ოპტიმალური პარამეტრები.

წყლის პარამეტრები აღნიშვნა ერთეული ოპტიმალური 
ზღვრები

მარილიანობა  

ელექტროგამტარობა ECw dS/m 0 – 3

კათიონები და ანიონები

კალციუმი Ca++ me/l 0 – 20

მაგნიუმი Mg++ me/l 0 – 5

ნატრიუმი Na+ me/l 0 – 40

კარბონატები CO-3 me/l 0 – .1

ბიკარბონატები HCO3- me/l 0 – 10

ქლორი Cl- me/l 0 – 30

გოგირდი SO4- me/l 0 – 20

მიკრო და მაკრო  ელემენტები

აზოტის რაოდენობა ნიტრატზე 
გადაანგარიშებით NO3-N mg/l 0 – 10

აზოტის რაოდენობა ამონიუმის იონზე 
გადაანგარიშებით NH4-N mg/l 0 – 5

ფოსფორი PO4-P mg/l 0 – 2

კალიუმი K+ mg/l 0 – 2

ბორი B mg/l 0 – 2

მჟავიანობა pH 1–14 6.0 – 8.5

ნატრიუმის ადსორბციის კოეფიციენტი 
(SAR) SAR (me/l) 0 – 15

სარწყავი წყლის მარილიანობისა და 
მჟავიანობის განსაზღვრა შესაძლებელია 
სპეციალური მარტივი ტესტერით (ნახ. 27).

ნახ. 27. წყლის მარილიანობის (მარცხნივ) და მჟავიანობის 
(მარჯვნივ) ტესტერები.
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მავნე ორგანიზმები

მცენარეზე მავნე ორგანიზმების მონიტორინგი 
არის ეფექტური მეთოდი მისი აქტივობის 
დადგენის, საწინააღმდეგო მენეჯმენტის 
პროგრამის წარმართვისა  და პრევენციული 
ღონისძიებების დასაგეგმად. იგი გვეხმარება:

• ადრეულ სტადიაზე გამოვავლინოთ 
მავნე ორგანიზმებთან დაკავშირებული 
პოტენციური პრობლემები;

• დავადგინოთ სასარგებლო მწერების 
არსებობა;

• დროულად გავატაროთ პრევენციული 
ღონისძიებები; 

• დავადგინოთ მავნე ორგანიზმების 
წინააღმდეგ გამოყენებული საშუალებების 
ეფექტიანობა.

ბოსტნეულ კულტურებში მონიტორინგი 
რეკომენდებულია ყოველ კვირას, ერთსა და 
იმავე დღეს. ნაკვეთის ზომიდან გამომდინარე, 
მონიტორინგი 30 წუთიდან 2 საათამდე დროს 
მოითხოვს.

ვიზუალური ინსპექტირება 

ვიზუალური ინსპექტირებისას გვჭირდება 
ლუპა, მინიმუმ 20-ჯერ გადიდების 
შესაძლებლობით და  მწერების დასაჭერი 
მცირე ზომის ბადეები. სასურველია, 
დავიჭიროთ და დავთვალოთ ისეთი  

მწერები, როგორებიცაა თრიფსები და 
აზიური ფაროსანა. ასევე სასურველია, 
თეთრი ან ნათელი ფერების ჩარჩოში 
ჩასმული ქსოვილის გამოყენება, რათა 
ქსოვილის მცენარის ქვეშ დადებისა და 
მცენარის შერხევისას მავნე მწერი ადვილად 
შევამჩნიოთ. ასევე მნიშვნელოვანია 
ინსპექტირების შედეგების ჩაწერა. ეს ეხება 
როგორც მავნე მწერებს, ისე დაავადებების 
გამოვლენილ სიმპტომებს. 

სათესლე მასალის შეძენისას აუცილებლად 
უნდა მივაქციოთ ყურადღება ეტიკეტზე 
დატანილ ლათინურ წარწერებს, რადგან ისინი 
ამა თუ იმ დაავადების და ვირუსის მიმართ 
ჯიშის რეზისტენტობაზე მიუთითებენ: 

F1, F2 : Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici - 
ფუზარიუზული ჭკნობა
V: Verticillium dahlia - ვერტიცელიოზური 
ჭკნობა
P, K: Pyrenochaeta lycopersici - ფესვის 
გაკორპება
N: -Meloidogyne sp. - ნემატოდები
Tm: - თამბაქოს მოზაიკა-ვირუსი
Ty: -ფოთლის ყვითელი ნაგალა ვირუსი
C: Cladosporium fulvum-Fulvia Fulva - 
კლადოსპორიოზი
Pto: -ბაქტერიული ლაქიანობა
Lt: -ნაცარი
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პომიდვრის მავნებლები და 
დაავადებები

ბამბის ხვატარი (Helicoverpa armigera)
მასპინძელი მცენარეები: პომიდორი, ბამბა, 
სიმინდი, თამბაქო, სორგო. მე-16 ცხრილში 
მოცემულია მავნებლის განვითარების ფაზები 
და მისი აღწერა, ასევე ინსპექტირების 
ადგილი და ფოტოსურათი.

ცხრილი 16. მავნებლის განვითარების ფაზები.

განვითარების
ფაზები აღწერა ინსპექტირების 

ადგილი სურათი

ზრდასრული სხეულის სიგრძე 12-20 მმ; ფრთების სიგრძე 
30-40 მმ; წინა ფრთები მდედრებში – 
ნარინჯისფერ მოყავისფრო, მამრებში – ღია 
მომწვანო-ნაცრისფერი, ცენტრთან შავი 
ან მუქი ყავისფერი თირკმლის ფორმის 
ნიშნით; უკანა ფრთები კრემისებრი თეთრია; 
გარე ზღვარზე მუქი ყავისფერი ან მუქი 
ნაცრისფერი ზოლი.

მცენარეზე

კვერცხი 0.4-0.6 მმ დიამეტრით; სფერული ფორმის; 
თეთრი შეფერილობით, მოგვიანებით 
გადადის მომწვანო შეფერილობაში; 
გამოჩეკამდე იღებს მუქ ყავისფერს. 

მცენარის 
სხვადასხვა 
ადგილას

ლარვა 35-42 მმ (ზრდასრული). ძალზე ცვალებადი 
ფერის (მომწვანო-წითელი-მოყავისფრო); 
ზურგის გასწვრივ სამი მუქი  და გვერდით 
მხარეს ერთი ღია ზოლით. 

მცენარეზე

ჭუპრი 14-22 მმ სიგრძის, მუქი ყავისფრიდან მუქ 
წითელში გარდამავალი ფერით.

ყველაზე ხშირად 
ნიადაგში

მონიტორინგი
ამ მავნებლის კონტროლისათვის საჭიროა 
ინტენსიური მონიტორინგი კვერცხის 
და პატარა ლარვების სტადიაში. თუ 
მავნებელი უკვე შესულია ნაყოფში, 
მისი კონტროლი  დაგვიანებულია. 
საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებამდე 
მნიშვნელოვანია დავადგინოთ, გვყავს თუ არა   
ნაკვეთში ამ მავნებლის ბუნებრივი მტერი 

„ჩვეულებრივი ტრიქოგრამა“ (მხედრების 
გვარი სიფრიფანაფრთიანების რიგისა, 
სიგრძით 0,3-0,6 მმ, ყვითელი ან ლითონისებრ-
მწვანე. იხ. ნახ. 28). ეს მწერი ანადგურებს 
მავნებლის კვერცხებს. ადრეული ჯიშის 
საკონსერვო პომიდვრებს ამ მავნებლის 
წინააღმდეგ რაიმე ღონისძიების ჩატარება  
ძალიან იშვიათად სჭირდებათ. 
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დაზიანება
ადრეულ სტადიაში მავნებელი 2-5 სმ 
დიამეტრის მქონე ნაყოფს აზიანებს. 
განვითარების სტადიაში ლარვამ შეიძლება 
სხვა ნაყოფზეც გადაინაცვლოს. იგი ჭამს 
ნაყოფის შიგთავსს და უკარგავს სასაქონლო 
სახეს (ნახ. 29). დაზიანებული ნაყოფი 
დროზე ნაადრევად იწყებს მწიფობას. ასევე 
შესაძლებელია მავნებელმა  მწიფე ნაყოფიც 
დააზიანოს.  

ნახ. 28. ტრიქოგრამა ანადგურებს მავნებლის კვერცხს.

ნახ. 29. ბამბის ხვატარის მიერ დაზიანებული პომიდორი.

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
ბიოლოგიური კონტროლისათვის 
აუცილებელია ნაკვეთში მავნებლის 
ბუნებრივი მტრების პოპულაციის არსებობა. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, „ჩვეულებრივი 
ტრიქოგრამა“ ძალიან ეფექტურია მავნებლის 
კვერცხის წინააღმდეგ. საჭიროა დაახლოებით 
250. 000 მწერი ერთ ჰექტარზე. ლარვების 
წინააღმდეგ შესაძლებელია  ბუნებრივი 
მტრების გამოყენება - Hyposoter exiguae და 
nthocoridae (შესაძლებელია ამ მწერების 
უცხოური კომპანიებისთვის შეკვეთა ბმულზე: 
https://www.koppert.com. ასევე შესაძლებელია 
ონლაინ მაღაზიიდან გამოწერა: https://www.
planetnatural.com/product_brand/planet-nat-
ural/). ბიოლოგიურად დაშვებულია  Bacillus 
thuringiensis გამოყენებაც.

ქიმიური მეთოდები. ქიმიური წამლობისას 
დროის სწორი შერჩევა მნიშვნელოვანია 
იმის მიუხედავად, ინსექტიციდები 
მიმართული იქნება კვერცხების, ლარვის 
თუ ზრდასრული პეპლის წინააღმდეგ. თუ 
ჩვენი მიზანი ლარვის წინააღმდეგ ბრძოლაა, 
მაშინ ჯერ ის უნდა დავადგინოთ, როდის 
შეძვრა მავნებელი ნაყოფში. თუ მავნებლის 
კვერცხები ივლისში აღმოვაჩინეთ, მაშინ, 
უპირველეს ყოვლისა, უნდა გამოვთვალოთ 
აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი - დღე-ღამის 
განმავლობაში დაფიქსირებული მაქსიმალური 
და მინიმალური ტემპერატურების ჯამს 
გამოკლებული კვერცხის განვითარებისათვის 
აუცილებელი მინიმალური ტემპერატურა (+12.7  
გრადუსი ცელსიუსით). მაგალითად, თუ დღე-
ღამის განმავლობაში გვაქვს +30 მაქსიმალური  
და +18 C გრადუსი მინიმალური, მაშინ აქტიურ 
ტემპერატურათა ჯამი ტოლი იქნება (30+18):2 – 
12.7=11.3. 

მავნებლისგან ნაყოფის დაზიანების 
ყველაზე დიდი საშიშროება ივლის-
აგვისტოშია მოსალოდნელი.  ქიმიური 
წამლობაც  სწორედ ამ დროს არის ყველაზე 
ეფექტური. გამოიყენება პრეპარატები, 
რომელთა აქტიური ინგრედიენტებია: Chlo-
rantraniliprole, Emamectin Benzoate, Indoxa-
carb, Esfenvalerate, Methomyl. ინფორმაცია 
ინსექტიციდების გამოყენების შესახებ 
მოცემულია მის შეფუთვაზე.  დეტალური 
ინფორმაცია შეგვიძლია მივიღოთ ფერმერთა 
მომსახურების ცენტრებსა და საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სამსახურებში. 
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ცხრილი 17. მავნებლის განვითარების ფაზები.

განვითარების
ფაზები აღწერა ინსპექტირების 

ადგილი სურათი

ზრდასრული სიგრძე 1-2 მმ ზომისაა, თეთრად შეფერილი. ფოთლის ქვედა 
მხარე

კვერცხი 0,25 მმ სიგრძის, დადებისას მოყვითალო-
თეთრი, 2 დღის შემდეგ - მოყავისფრო-
მოწითალო შეფერილობის, კონუსისებრი 
ფორმის.

ფოთლის ქვედა 
მხარე

ნიმფა ღია მწვანე, ოვალური, ბრტყელი. ფოთლის ქვედა 
მხარე

ჭუპრი 0,8 მმ სიგრძის, მოთეთრო, ოვალური. ფოთლის ქვედა 
მხარე

მონიტორინგი. მავნებლის მონიტორინგის 
ყველაზე გავრცელებული მეთოდი 
ყვითელი წებოვანი ხაფანგების 
გამოყენებაა. კვერცხების ან ნიმფების 
იდენტიფიცირებისთვის  ფოთლები 
მიკროსკოპის ქვეშ უნდა შემოწმდეს. 
წებოვანი ყვითელი ხაფანგების გამოყენება  
ფრთათეთრას პეპლის ადრეულ სტადიაზე  
აღმოჩენაში გვეხმარება. ფრთათეთრას 
პოპულაციის შემცირება შესაძლებელია 
მცენარის სიმაღლეზე განთავსებული 
ხაფანგების რაოდენობის გაზრდით. 

გასათვალისწინებელია, რომ ხაფანგზე 
დაჭერილი ფრთათეთრების რაოდენობა არ 
გვაძლევს ზუსტ ინფორმაციას ფრთათეთრას 
პოპულაციის შესახებ. ასევე,  წებოვან 
ხაფანგებში ფრთათეთრას გარდა, შესაძლოა, 
სხვა მწერებიც მოხვდნენ.  

დაზიანება. მავნებელი წუწნით აზიანებს 
მცენარის ფოთლებს და ძლიერ ასუსტებს 
მას (ნახ. 30). ფოთლების წებოვანი ზედაპირი 
მცენარეზე ხელის შეხებებით შეიგრძნობა.

ფრთათეთრა (Trialeurodes vaporariorum)

მასპინძელი მცენარეები: პომიდორი, წიწაკა, 
კიტრი. მე-17 ცხრილში მოცემულია მავნებლის 
განვითარების ფაზები და მისი აღწერა, ასევე 
ინსპექტირების ადგილი და ფოტოსურათი.
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ნახ. 30. მავნებლის მიერ დასნებოვნებული ფოთოლი.

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
დაინფიცირებული ჩითილის დარგვის 
თავიდან ასარიდებლად გამოვიყენოთ 
მწერების საწინააღმდეგო ბადეები, საჭირო 
რაოდენობის ყვითელი წებოვანი ხაფანგები 
და  ბიოლოგიური კონტროლის აგენტები 
- მავნებლის მტერი მწერები: Encarsia, 
Eretmocerus genera, Geocoris spp, Chrysopidae, 
და Coccinellidae. 

ქიმიური მეთოდები
უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქიმიური 
წამლობა აქტიურ მავნებელს მხოლოდ  
წამლობის დროს ან წამლის მოქმედების 
პერიოდში ანადგურებს. სასურველი შედეგის 
მისაღწევად საჭიროა ქიმიური წამლობის 
გამეორება, განსაკუთრებით ნაყოფის 
ფორმირების პერიოდში. მავნებლის 
წინააღმდეგ იყენებენ ინსექტიციდებს Imi-
dacloprid, fenpropathrin, bifenthrin, buprofezin, 
deltamethrin, fenvalerate, dimethoate და pyme-
trozine. 

ინფორმაციას ინსექტიციდების გამოყენების 
შესახებ იხილავთ ინსექტიციდის შეფუთვაზე. 
დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ 
ფერმერთა მომსახურების ცენტრებსა 
და საინფორმაციო-საკონსულტაციო 
სამსახურებში. 

პომიდვრის მენაღმე (Tuta absoluta)
მასპინძელი მცენარეები: პომიდორი, წიწაკა, 
კარტოფილი. აზიანებს ძაღლყურძენასებრთა 
ოჯახის ყველა წარმომადგენელს. მე-
18 ცხრილში მოცემულია მავნებლის 
განვითარების ფაზები და მისი აღწერა, ასევე 
ინსპექტირების ადგილი და ფოტოსურათი.

ცხრილი 18. მავნებლის განვითარების ფაზები.

განვითარების
ფაზები აღწერა ინსპექტირების 

ადგილი სურათი

ზრდასრული სხეულის სიგრძე - დაახლოებით 7 მმ, 
ფრთების სიგრძე 8-12 მმ, ყავისფერი ან 
ვერცხლისფერი, შავი ლაქებით წინა 
ფრთებზე.

მცენარეზე

კვერცხი სიგრძე 0.35 მმ, ფერი - კრემისებრი 
თეთრიდან ყვითელში გარდამავალი, ფორმა - 
ოვალურ-ცილინდრული.

ფოთლის ქვედა 
მხარე

ლარვა 1 მმ (განვითარების საწყისი ეტაპი) - 8 
მმ (განვითარების ბოლო ეტაპი), კრემის 
ფერის მუქი თავით, ხდება მომწვანო და ღია 
ვარდისფერი (დამოკიდებულია მოხმარებულ 
საკვებზე).

ფოთლის ქვედა 
მხარე

ჭუპრი 4-5 მმ დიამეტრის, თავდაპირველად 
მომწვანო ფერის. ლარვის გამოსვლის 
პერიოდში ხდება მუქი ყავისფერი.

ნიადაგში, 
ან მცენარის 
ზედაპირზე, 
ან ფოთლის 
კანქვეშ.
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მონიტორინგი
მავნებელი ადვილად შესამჩნევია მცენარის 
კენწრულ კვირტებზე, ყვავილზე ან ახლად 
ფორმირებულ ნაყოფზე. ასევე შესაჩნევია 
ფოთლებზე მენაღმის მიერ დატოვებული 
კვალი (იხ. ნახ 31).

ნახ.31. მენაღმის მიერ დატოვებული კვალი ფოთოლზე.

დაზიანება
წუწნით აზიანებს მცენარის ფოთლებს 
და ძლიერ ასუსტებს მას. მცენარეზე 
ხელის შეხებით შეიგრძნობა ფოთლების 
წებოვანი ზედაპირი. მავნებელი აზიანებს 
მცენარის ნებისმიერ ნაწილს ნაყოფის 
ჩათვლით (ნახ. 32). მოსავლის დანაკარგმა 
შეიძლება შეადგინოს 100 პროცენტი-ც კი. 
კარგი პესტმენეჯმენტის პირობებში ამ 
მავნებლისაგან მიყენებული დანაკარგი 5 
პროცენტი-ს არ გადააჭარბებს.

ნახ.32. მავნებლის მიერ დაზიანებული ნაყოფი. 

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
არ უნდა დავრგოთ დასნებოვნებული ჩითილი; 
გამოვიყენოთ მწერების საწინააღმდეგო 
ბადეები და ბიოლოგიური კონტროლის 
აგენტები: 1. მტაცებელი ბაღლინჯო - 
პოდიზუსი (Podizus maculiventris Say); 2. 
ტრიქოგრამა (Trichogramma achaeae NagarajaN-
agarkatti); 3. მირიდები (Macrolophus caliginosus 
B., Nesidiocoris tenuis Pl.)

ქიმიური მეთოდები
იმის გამო, რომ წლის განმავლობაში 
მავნებელი 10-12 თაობას იძლევა, მის 
წინააღმდეგ მავნე ორგანიზმების მენეჯმენტის 
ინტენსიური პროგრამა უნდა დაიგეგმოს. 
მავნებლის წინააღმდეგ გამოიყენება 
ინსექტიციდები, რომელთა აქტიური 
ინგრედიენტებია pyrethrin, carbaryl და deltame-
thrin, spinosin, indoxacarb, abamectin, emamectin 
benzoate, cyromazin11. შესაძლოა, მავნებელმა 
მის წინააღმდეგ ზედიზედ გამოყენების 
შემდეგ, ინსექტიციდების (organophosphates, 
pyrethroids, abamectin, cartap, chlorantranilipro-
le, flubendiamide, permethrin და spinosad) 
მიმართ  რეზისტენტობა გამოავლინოს. 
ასეთ შემთხვევაში, მავნებლის წინააღმდეგ 
საჭიროა ხშირი წამლობა. მაგალითად, 
ესპანეთში  წამლობების რაოდენობა სეზონის 
განმავლობაში 15-მდე,  ხოლო ბრაზილიაში 
30-მდე  აღწევს.  

ინფორმაცია ინსექტიციდების გამოყენების 
შესახებ მოცემულია შეფუთვაზე. დეტალური 
ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ფერმერთა 
მომსახურების ცენტრებსა და საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სამსახურებში. 
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პომიდვრის ჟანგა ტკიპა Vasates lycopersici 
მასპინძელი კულტურები: პომიდორი, წიწაკა, 
კარტოფილი. მე-19 ცხრილში მოცემულია 

მავნებლის განვითარების ფაზები და მისი 
აღწერა, ასევე ინსპექტირების ადგილი და 
ფოტოსურათი.

ცხრილი 19. მავნებლის განვითარების ფაზები.

განვითარების
ფაზები აღწერა ინსპექტირების 

ადგილი სურათი

ზრდასრული/
ლარვა/ნიმფა

მცირე ზომის, დასაკვირვებლად საჭიროა 
ლუპა. ფერი - გამჭვირვალე, მოყვითალო ან 
ვარდისფერი.

მცენარე

მონიტორინგი
მავნებლის მცირე ზომის გამო, მცენარის 
მონიტორინგი შესაძლებელია დაზიანების 
სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ, ხოლო 
მავნებლის იდენტიფიცირება -  ლუპის ან 
მიკროსკოპის გამოყენებით.  

დაზიანება
მავნებელი წუწნით აზიანებს მცენარის 
ყველა მიწისზედა ორგანოს. მცენარე იღებს 
ჟანგისფერს (ნახ. 33), ირღვევა ნივთიერებათა 
ცვლის პროცესი, რაც მცენარის დასუსტებას 
და დაღუპვას იწვევს. თუ მავნებლის 
თავდასხმის ობიექტი ახალგაზრდა მცენარეა, 
მოსავლის დანაკარგმა, შესაძლოა, 65 
პროცენტი -ს მიაღწიოს. 

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
საღი სარგავი მასალა; ნაკვეთიდან 
და და მიმდებარე ტერიტორიიდან 
ყველა მასპინძელი სარეველის გატანა; 
დასნებოვნებული ადგილიდან მუშახელის, 
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და 
ინვენტარის გადაადგილების შეზღუდვა; 
მწერების საწინააღმდეგო ბადეების და 
ბიოლოგიური კონტროლის აგენტების (phyto-
seid, stigmaeid და tydeid ტკიპები) გამოყენება.

ნახ.33. მავნებლის მიერ დაზიანებული მცენარის 
ფოთოლი.

ქიმიური მეთოდები
ქიმიურ წამლობას მხოლოდ მაშინ ვიწყებთ, 
როცა ნაკვეთზე მავნებლის არსებობაში 
დავრწმუნდებით. მავნებლის წინააღმდეგ 
გამოიყენება  აკარაციდები: cyhexatin, azocyclo-
tin და sulprofos.  

ინფორმაცია აკარაციდის გამოყენების 
შესახებ მოცემულია ინსექტიციდის 
შეფუთვაზე. დეტალური ინფორმაცია 
შეიძლება მივიღოთ ფერმერთა 
მომსახურების ცენტრებსა და საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სამსახურებში. 
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კომბოსტოს ბუგრი  Brevicoryne brassicae L
მასპინძელი მცენარეები: კომბოსტო, 
ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო.  მე-20 

ცხრილში მოცემულია ზრდასრული მავნებლის 
აღწერა, ასევე ინსპექტირების ადგილი და 
ფოტოსურათი.

ცხრილი 20. მავნებლის განვითარების ფაზები.

განვითარების
ფაზები აღწერა ინსპექტირების 

ადგილი სურათი

ზრდასრული კომბოსტოს ბუგრი, 2.0 - 2.5 მმ სიგრძის, 
დაფარულია ნაცრისფერი სანთლისებური 
საფარველით.

მცენარე

მონიტორინგი
მავნებლის მონიტორინგისათვის საჭიროა 
ნაკვეთის ყოველკვირეულად დათვალიერება. 
ინსექტიციდების გამოყენება აუცილებელია, 
თუ ბუგრების რაოდენობა ერთ ზრდასრულ 
მცენარეზე 50-ს, ხოლო ჩითილზე - 7-ს 
აჭარბებს.

დაზიანება
შესაძლოა, მავნებელმა  მცენარე 
განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე   დააზიანოს. 
მისი მჩხვლეტ-მწუწნი პირის აპარატით 
ზემოქმედების შედეგად კომბოსტოს 
ფოთლები ძლიერ დეფორმირდება, თავს 
ვეღარ იხვევს (ნახ. 34). 

ნახ. 34. მავნებლის მიერ დაზიანებული კომბოსტოს თავი.

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები 
მოსავლის აღების შემდეგ ნიადაგი მალევე 
უნდა მოიხნას - ამით შევაჩერებთ მავნებლის 
გავრცელებას. ნაკვეთიდან უნდა გავიტანოთ 
მასპინძელი მცენარეები და მოსავლის 
აღების შემდეგ  არსებული ნარჩენები.  
ეს დაგვეხმარება მავნებლის მოზამთრე 
კვერცხების განადგურებაში. სასურველია, 
გამოვიყენოთ ბიოლოგიური კონტროლის 
აგენტები:  Diaeretiella rapae, Syrphidae Coccinel-
lidae და Chrysopidae.

ქიმიური მეთოდები
მავნებლის წინააღმდეგ გამოიყენება 
ინსექტიციდები: methomyl, emamec-
tin benzoate cypermethrin, lambdacyhalo-
thrin, bifenthrin, deltamethrin, imidacloprid, 
acetamiprid და thiamethoxam.  კვლევებმა 
აჩვენეს, რომ მავნებელი  რეზისტენტულია 
ინსექტიციდისადმი, თუ ხშირად და 
მიმდევრობით ვიყენებთ. 

ინფორმაცია ინსექტიციდების გამოყენების 
შესახებ მოცემულია მის შეფუთვაზე. უფრო 
დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ 
მიიღოთ ფერმერთა მომსახურების ცენტრებში 
და საინფორმაციო-საკონსულტაციო 
სამსახურებში. 
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კომბოსტოს თეთრულა Eurydema ornata L
მასპინძელი კულტურები: კომბოსტო, 
ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო. 

21-ე ცხრილში მოცემულია მავნებლის 
განვითარების ფაზები და მისი აღწერა, ასევე 
ინსპექტირების ადგილი და ფოტოსურათი.

ცხრილი 21. მავნებლის განვითარების ფაზები.

განვითარების
ფაზები აღწერა ინსპექტირების 

ადგილი სურათი

ზრდასრული თეთრი ფერის პეპელა,  ფრთების სიგრძე 
4-6 სმ.  მდედრს აქვს ორი შავი ლაქა  წინა 
ფრთაზე, ხოლო მამრს -  ერთი.

მცენარეზე

კვერცხი კვერცხი - ყვითელი, 1 მმ სიგრძის. მისი 
სიგრძე ორჯერ აღემატება სიგანეს. 

ფოთლის ქვედა 
მხარეზე

ლარვა ადრეულ ფაზაში ლარვა ღია ყვითელია, 
წვრილი გამჭვირვალე თმით. ზრდასრული  
დაახლოებით 3 სმ სიგრძისაა,  ხავერდოვანი 
მწვანე, მოკლე თმებით.

მცენარეზე

ჭუპრი თუ ჭუპრი მცენარეზეა, მისი ფერი მწვანეა, თუ 
სხვა ობიექტზეა,  შესაძლოა, ვარდისფერიც  
იყოს.  

მცენარეზე ან 
სხვა ნებისმიერ 
ობიექტზე

მონიტორინგი. ლარვას მიერ მიყენებული 
დაზიანებები, რაც ნაკვეთში მავნებლის 
არსებობას ადასტურებს, ადვილად 
შესამჩნევია. მავნებლის კვერცხის 
აღმოსაჩენად ინსპექტირება უნდა ჩაუტარდეს 
მცენარის გარე ფოთლებს. 

დაზიანება. მატლი აზიანებს კომბოსტოს 
ფოთლებს (ნახ. 35). რბილობს მთლიანად 
ღრღნის,  მხოლოდ ძირითად ძარღვებს 
ტოვებს. წელიწადში იძლევა 2-3 
თაობას. ჭუპრის ფაზაში ზამთრობს 
სხვადასხვა მცენარეულ ნარჩენსა და სხვა 
თავშესაფრებში.  

ნახ. 35. მავნებლის მიერ დაზიანებული კომბოსტოს 
ფოთლები.
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ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
მოსავლის აღებისთანავე ნარჩენები  
ნიადაგში უნდა ჩაიხნას ან  განადგურდეს. 
მავნებლის წინააღმდეგ  ეფექტური 
ბიოაგენტია აპანტელეს გლომერატუსი, 
რომელიც პარაზიტობს მატლის ფაზაში. 
რეკომენდებულია ასევე ბიოპრეპარატების 
Bacillus thuringiensis გამოყენება. მავნებლის 
წინააღმდეგ გამოიყენება ინსექტიციდები 
Imidacloprid, Acetamiprid, Bifentrin, Spirotetramat 
და Spiromesfen. 

ინფორმაცია ინსექტიციდების გამოყენების 
შესახებ მოცემულია ინსექტიციდის 
შეფუთვაზე. დეტალური ინფორმაცია 
შეიძლება მივიღოთ ფერმერთა 
მომსახურების ცენტრებსა და საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სამსახურებში.

ქიმიური მეთოდები
ინსექტიციდების გამოყენება უნდა დავიწყოთ 
მაშინვე, როცა ლარვები მცენარეებზე 
გამოჩნდება. 

ცხრილი 22. დაავადების სიმპტომები.

მცენარის ორგანო დაავადების სიმპტომები სურათი

ფოთოლი ფოთლები იხვევა და იფარება 3 მმ დიამეტრის გამჭვირვალე 
ლაქებით, ჭკნება, ცენტრიდან იწყებს ხმობას და ბოლოს შავ 
სილაქებში გადადის. 

ნაყოფი მომწიფებულ ნაყოფს უჩნდება  ჯერ თეთრი, შემდეგ მუქი 
ლაქები მოყვითალო არშიით.

ინსექტიციდები უნდა გამოვიყენოთ 5-7 დღეში ერთხელ, საჭიროების მიხედვით. 
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დაავადებები

პომიდვრის ბაქტერიული კიბო  - Corynebactte-
rium michgiganensis Smit
მასპინძელი მცენარეები: პომიდორი, წიწაკა. 
22-ე ცხრილში აღწერილია დაავადების 
სიმპტომების  და მოცემულია ფოტოსურათები.

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
უნდა გამოვიყენოთ სერტიფიცირებული 
სათესლე და სარგავი მასალა. აუცილებელია 
თესლის თერმული დამუშავება (ამის შესახებ 
ინფორმაცია მოცემულია ჩითილების 
წარმოების თავში). ასევე გავრცელებული 
პრაქტიკაა დეზინფექტანტების გამოყენება. 
მნიშვნელოვანია მოსავლის აღებისთანავე 
ნიადაგში მოსავლის ნარჩენების ჩახვნა 
მათი კომპოსტირების დაჩქარებისათვის. 
ასევე რეკომენდებულია კულტურათა 

მონაცვლეობა. ძაღლყურძენასებრთა 
ოჯახის წარმომადგენლები ერთი და იგივე 
ნაკვეთზე შეიძლება დაირგოს მინიმუმ 
ორი წლის ინტერვალით. დაავადების 
გავრცელების რისკი ბევრად შემცირდება, 
თუ ჩითილს გამოვიყვანთ საჩითილე 
კასეტებში და არა ღია გრუნტში. ბაქტერიული 
კიბოს სამკურნალოდ ასევე გამოიყენება 
სპილენძის შემცველი პრეპარატები, თუმცა 
მათი ეფექტურობა ნაკლებია. გვახსოვდეს, 
რომ სველ მცენარეებთან მუშაობით  ხელს 
ვუწყობთ დაავადების გავრცელებას. 

ფიტოფტოროზი - Phytophthora infensenta 
(Mont.) De Bary; Phytophthora parasitica Dast.
მასპინძელი მცენარე: პომიდორი, წიწაკა, 
კარტოფილი. 23-ე ცხრილში მოცემულია 
დაავადების სიმპტომების აღწერა და 
შესაბამისი ფოტოსურათები.

ცხრილი 23. დაავადების სიმპტომები.

მცენარის ორგანო დაავადების სიმპტომები სურათი

ღერო ფესვის ყელთან ჩნდება ყავისფერი ლაქები, რომლებიც 
თანდათან იზრდება  ჰორიზონტალური და  ვერტიკალური 
მიმართულებით.  ფოთლები დუნდება, მცენარე ჭკნება.

ფოთოლი ფოთლებზე წარმოიქმნება მუქი რუხი უფორმო ლაქები. 
ტენიან ამინდში დაზიანებული ფოთლების ქვედა მხარეს 
წარმოიქმნება თეთრი ნაფიფქი. ფოთლის დაავადებული 
ადგილები მუქდება.

ნაყოფი ნაყოფებზე ჩნდება მზარდი მონაცრისფრო-ყავისფერი 
ლაქები. ზოგჯერ მათზე მოთეთრო მიცელიუმიც 
შეინიშნება.
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მონიტორინგი
დაავადების ხელშემწყობი პირობებია 
მაღალი ტენიანობა, ხშირი ნარგავები, +28-
32 C გრადუსი ტემპერატურა. დაავადების 
მონიტორინგი უნდა დავიწყოთ ჩითილების 
გადარგვისთანავე, ინსპექტირება კი იმ 
ადგილებში, სადაც მცენარე სველი რჩება 
ხანგრძლივი დროის განმავლობაში (ნაკვეთი 
დაბლობში, ტყესთან ან ნარგაობასთან 
ახლოს). 

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
ნიადაგის დეზინფექცია; სანიტარულ-
ჰიგიენური და აგროტექნიკური ღონისძიებების 
დროულად და სწორად ჩატარება; ზომიერი 
რწყვა; ბორდოული სითხის ან მისი 
შემცვლელების შესხურება; ნაკვეთის კარგი 
აერაცია და მჭიდრო ნარგავებიდან დაშორება; 
კულტურათა მონაცვლეობა; მასპინძელი 
სარეველების განადგურება; დაავადების 
მიმართ რეზისტენტული ჯიშების შერჩევა;  
სპილენძის შემცველი ფუნგიციდებისა და 
ბიოლოგიური აგენტი Bacillus subtilis-ის 
გამოყენება.

ქიმიური მეთოდები
ფუნგიციდების გამოყენება მნიშვნელოვანია 
დაავადების კონტროლისათვის, 
განსაკუთრებით ნესტიან ადგილებში ან 
გრილი და წვიმიანი ამინდის შემდეგ. ქიმიური 
კონტროლი არ არის ეფექტური, თუ ის მძიმე 
ინფექციების შემდეგ დაგვიანებით ტარდება.  
დაავადების წინააღმდეგ გამოიყენება 
ფუნგიციდი Mefenoxam. 

ინფორმაციას ფუნგიციდების გამოყენების 
შესახებ  ნახავთ მის შეფუთვაზე. დეტალური 
ინფორმაცია შეგიძლიათ მოითხოვოთ 
ფერმერთა მომსახურების ცენტრებსა 
და საინფორმაციო-საკონსულტაციო 
სამსახურებში. 

ალტერნარიოზი - Alternaria solani
მასპინძელი კულტურები: პომიდორი, 
კარტოფილი.  24-ე ცხრილში მოცემულია 
დაავადების სიმპტომების აღწერა და  
ფოტოსურათები.

ცხრილი 24. დაავადების სიმპტომები.

მცენარის ორგანო დაავადების სიმპტომები სურათი

ღერო პატარა, მუქი, წაგრძელებული ლაქები ჩნდება ახალგაზრდა 
მცენარის ღეროს ქვედა ნაწილში.

ფოთოლი დაავადების დაწყებისას ხნიერი ფოთლების ქვედა მხარეს 
ჩნდება მუქი რუხი ფერის კონცენტრირებული ლაქები.  

ნაყოფი მუქი ლაქები შავი ნაფიფქით, წარმოიქმნება 
ნაყოფზეც. 
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ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
პომიდვრის ჯიშებს შორის არ არის ისეთი, 
რომელსაც  ამ დაავადებისადმი სათანადო 
რეზისტენტულობის უნარი ჰქონდეს. 
შესაბამისად, ამ დაავადების წინააღმდეგ 
ბრძოლისას მნიშვნელოვანია შემდეგი 
ღონისძიებების გატარება: მოსავლის 
აღების შემდეგ მცენარეული ნარჩენების 
ნიადაგში ჩახვნა; დაავადებისადმი გამძლე 
ჯიშების შერჩევა; ბიოაგენტის Bacillus subtilis, 
ბორდოული ხსნარის, სპილენძის ქლორჟანგის 
გამოყენება.

ქიმიური მეთოდები
დაავადებებზე კონტროლისთვის  ბაზარზე 
უამრავი ფუნგიციდი არსებობს: azoxystrob-
in, pyraclostrobin, , chlorothalonil, სპილენძის 
შემცველი პროდუქტები, hydrogen dioxide, man-
cozeb, potassium bicarbonate და ziram. 

ინფორმაცია ფუნგიციდების გამოყენების 
შესახებ მოცემულია მის შეფუთვაზე. 
დეტალური ინფორმაციის მიღება 
შესაძლებელია ფერმერთა მომსახურების 
ცენტრებსა და საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სამსახურებში. 

პომიდვრის ფოთლების მურა ლაქიანობა 
(კლადოსპოროზი) - Cladosporium fulvum Cook. 
25-ე ცხრილში მოცემულია დაავადების 
სიმპტომების აღწერა და ფოტოსურათი.

ცხრილი 25. დაავადების სიმპტომები.

მცენარის ორგანო დაავადების სიმპტომები სურათი

ფოთოლი სოკო პომიდვრის ქვედა ფოთლებზე თავიდან  აჩენს 
მოყვითალო ლაქებს, რომლებიც შემდეგ ყავისფერი 
ხავერდოვანი ფიფქით იფარება. სილაქავე  სწრაფად  
ვრცელდება და ხშირად მცენარის ნაწილის გახმობას 
იწვევს.

მონიტორინგი
საჭიროა ნაკვეთების ყოველკვირეული 
მონიტორინგი. მაღალი ტენიანობა და +20-
27 C გრადუსი ტემპერატურა  ხელს უწყობს 
დაავადების სწრაფად გავრცელებას.

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
ნაკვეთზე ტენიანობის შემცირება ნიადაგის 
მულჩირების გზით; კულტურათა 3-წლიანი 
მონაცვლეობა; ნარჩენების გატანა ან 
ნიადაგში ჩახვნა; ნაკვეთის სანიტარული 
დამუშავება; მორწყვის დაწვიმებითი 
მეთოდისგან თავის არიდება; სპილენძის 
შემცველი ფუნგიციდების გამოყენება. 

ქიმიური მეთოდები
დაავადების იდენტიფიცირების შემდეგ 
მისი სრული კონტროლისთვის საჭიროა 
ფუნგიციდების chlorothalonil და mancozeb 
განმეორებითი გამოყენება. ინფორმაცია 
ფუნგიციდების გამოყენების შესახებ 
მოცემულია მის შეფუთვაზე. დეტალური 
ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია 
ფერმერთა მომსახურების ცენტრებსა 
და საინფორმაციო-საკონსულტაციო 
სამსახურებში. 

ფესვის სიდამპლე (გამოწვეული Fusarium-ით, 
Verticillium-ით) 

მასპინძელი კულტურები: პომიდორი, 
წიწაკა, კომბოსტო, ბროკოლი. 26-ე ცხრილში 
მოცემულია დაავადების სიმპტომების აღწერა 
და  ფოტოსურათები.
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ცხრილი 26. დაავადების სიმპტომები.

მცენარის ორგანო დაავადების სიმპტომები Fusarium Verticillium
ღერო ღეროს ქსოვილები ყავისფრდება.  

ვერტილიცილიოზისას ქსოვილები 
კიდევ უფრო  ყავისფრდება. 

ფოთოლი დაავადებულ მცენარეს ეწყება 
ქვედა ფოთლების ჭკნობა,  ისინი 
ხმება და ცვივა. ჭკნობის მძიმე 
ფორმისას მცენარე მთლიანად 
ხმება.

მონიტორინგი
საწყის ეტაპზე დაავადება პროგრესირებს 
დღის ყველაზე ცხელ პერიოდში, ხოლო ღამით 
მცენარე ცდილობს აღიდგინოს ძალები. 
დაავადების გავრცელებისათვის ნიადაგის 
ოპტიმალური ტემპერატურა +27 C გრადუსია.

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
კვლევებმა აჩვენა, რომ კარგად დაგეგმილი 
განოყიერების პროგრამისას, როცა მცენარეს 
აზოტი და ფოსფორი სრულფასოვნად 
მიეწოდება,  ვერტიცილიოზის გავრცელების 
რისკი ნაკლებია. სასურველია, რომ აზოტის 
მიწოდებისას უპირატესობა ამომიუმის 
ნიტრატთან შედარებით  კალციუმის ნიტრატს 
მივანიჭოთ. ვინაიდან მჟავე რეაქციის მქონე 

ნიადაგებში დაავადება უფრო მწვავედ 
მიმდინარეობს, სჯობს ნიადაგის არის-
რეაქციის 7.0 ნიშნულამდე კორექტირება 
ჩითილის დარგვამდე. დაავადების 
კონტროლისათვის მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებს კულტურათა მონაცვლეობის დაცვა, 
დაავადებების მიმართ გამძლე ჰიბრიდების 
გამოყენება, ნიადაგის სოლარიზაცია.

ქიმიური მეთოდები
ამ დაავადებების მიმართ ეფექტური 
ფუნგიციდი არ არსებობს. 

პომიდვრისა და თამბაქოს მოზაიკა-ვირუსი 
მასპინძელი კულტურა: პომიდორი. ასევე, 
შესაძლოა, დასნებოვნდეს წიწაკაც. 
27-ე ცხრილში მოცემულია დაავადების 
სიმპტომების აღწერა და ფოტოსურათი.

ცხრილი 27. დაავადების სიმპტომები.

მცენარის ორგანო დაავადების სიმპტომები სურათი

ფოთოლი ფოთლები ვიწროვდება, იხვევა და პატარავდება. 
ფოთლებზე ჩნდება ღია და მუქი მწვანე უბნები. 
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მონიტორინგი
პომიდვრის მოზაიკა-ვირუსი (ToMV) 
და თამბაქოს მოზაიკა-ვირუსი (TMV) 
ერთმანეთისაგან ძნელად გასარჩევია. მშრალ 
ნიადაგში ან მცენარეულ ნარჩენზე ვირუსი, 
შესაძლოა, ორი წლის განმავლობაში დარჩეს, 
მაგრამ ნესტიან ნიადაგში ერთ თვეზე მეტს 
ვერ ძლებს. შესაძლოა, ვირუსი ასევე 2 წლის 
განმავლობაში შენარჩუნდეს ნიადაგში, 
დაინფიცირებული ფესვების ნარჩენებში. 
ვირუსით შეიძლება დასნებოვნებული იყოს 
თესლი, რაც შემდეგ გადაეცემა მცენარეს. 
ნაკვეთში მისი უშუალო გავრცელების 
ინტენსივობა აგროღონისძიებებს 
უკავშირდება. ვირუსის გადატანის  წყარო, 
შესაძლოა, გახდეს მომუშავე პერსონალი და 
გამოყენებული ინვენტარი. აუცილებელია  
მცენარეების რეგულარულად შემოწმება. 
თუ მცენარე ზემოთ მოცემულ ცხრილში 
აღწერილ სიმპტომებს ავლენს,  მაშინ იგი 
ლაბორატორიულად უნდა შემოწმდეს. 
ვირუსის დადასტურების შემთხვევაში 
მცენარეები უნდა მოითხაროს და დაიწვას. 

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
დავრგოთ ვირუსზე რეზისტენტული ჯიშები. 
გამოვიყენოთ მხოლოდ სერტიფიცირებული 
დამუშავებული სათესლე მასალა: 

• დავალბოთ თესლი 15 წუთის განმავლობაში 
ნატრიუმის ფოსფატის 10 პროცენტი-იან 
ხსნარში;

• გავაცხელოთ მშრალი თესლი 70 
გრადუსამდე  და ამ ტემპერატურაზე 
გავაჩეროთ 2-დან 4 დღემდე; 

• თავი ავარიდოთ პომიდვრის ფესვის 
ნარჩენებიანი ნაკვეთის გამოყენებას, 
რადგან ვირუსი  ფესვზე შეიძლება 2 წლის 
განმავლობაში დარჩეს;

• მომუშავე პერსონალმა მუშაობის 
პროცესისას და შემდგომ  მკაცრად დაიცვას 
პირადი ჰიგიენა;

• ვირუსის გავრცელების თავიდან 
აცილებისთვის აუცილებელია 
ხელსაწყოების და ინვენტარის 
სანიტარული დამუშავება  (ხელსაწყოები1 
წუთის განმავლობაში უნდა გავაჩეროთ 
1:9 პროპორციის გერმიციდულ ან მშრალი 
რძის და წყლის ხსნარში შეფარდებით 1:5);

• მოვერიდოთ  ნაკვეთში სიგარეტის 
გამოყენებას, რადგან იგი შეიძლება 
პომიდვრის მოზაიკა-ვირუსის და თამბაქოს 
მოზაიკა-ვირუსის გავრცელების წყარო 
იყოს. 

ქიმიური მეთოდები
ვირუსების მიმართ ეფექტური ფუნგიციდი არ 
არსებობს. 

კომბოსტოს ჭრაქი - Peronospora brassicae 
Gäum 
მასპინძელი კულტურები: ბროკოლი, 
კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო. 
28-ე ცხრილში მოცემულია დაავადების 
სიმპტომები და  ფოტოსურათები.

ცხრილი 28. დაავადების სიმპტომები.

მცენარის ორგანო დაავადების სიმპტომები სურათი

ფოთოლი ფოთლებზე ვითარდება მკრთალი მოყვითალო 
ლაქები, რომლებსაც ქვედა მხრიდან თეთრი ფიფქი 
აქვს.

ნაყოფი დაავადება იწვევს კომბოსტოს თავების ლპობას
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54 ბოსტნეულის მოყვანის სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა 

მონიტორინგი
დაავადებების განვითარებისათვის 
ხელსაყრელი გარემოა ცივი და ნესტიანი 
ამინდი. მცენარე უფრო მეტად ზიანდება 
ჩითილობის ეტაპზე. საჭიროა ნაკვეთების 
ყოველკვირეული მონიტორინგი. ცხრილში 
აღწერილი დაავადების სიმპტომების 
გამოვლინებისას უნდა გავატაროთ 
დაავადების კონტროლისათვის შესაბამისი 
ზომები.

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
ბროკოლის და კომბოსტოს დაავადებისადმი 
რეზისტენტული ჯიშების შერჩევა; დაავადების 
წყაროების შესამცირებლად ნაკვეთის 
სპილენძის შემცველი ფუნგიციდებით  
დამუშავება; დაწვიმებითი მორწყვისთვის 
თავის არიდება. 

ქიმიური მეთოდები
დაავადების იდენტიფიცირების შემდეგ 
მისი სრული კონტროლისათვის საჭიროა 
ფუნგიციდების (chlorothalonil და mefenoxam) 
ხელახალი გამოყენება. 

ინფორმაცია ფუნგიციდების გამოყენების 
შესახებ მოცემულია მის  შეფუთვაზე. 
დეტალური ინფორმაციის მიღება 
შესაძლებელია ფერმერთა მომსახურების 
ცენტრებსა და საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სამსახურებში.

კომბოსტოს თეთრი ლაქიანობა — 
Albugo candida (Pers.) 

მასპინძელი კულტურები: კომბოსტო, 
ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო.  
29-ე ცხრილში მოცემულია დაავადების 
სიმპტომების აღწერა და ფოტოსურათი.

ცხრილი 29. დაავადების სიმპტომები.

მცენარის ორგანო დაავადების სიმპტომები სურათი

ფოთლები სოკო აინფიცირებს ფოთლებსა და ყვავილოვან 
ნაწილებს, რაც იწვევს მცენარის ეპიდერმისის 
ქვეშ გამორჩეული თეთრი აწეული პუსტულების 
წარმოქმნას. ეს ბუშტუკისებური პუსტულები ზოგჯერ 
იწვევს ღეროს, ფოთლების ან ყვავილების დახვეულ, 
დეფორმირებულ ზრდას. 

მონიტორინგი
დაავადებების განვითარებისათვის 
ხელსაყრელი გარემო ადრე გაზაფხულის ცივი 
და ნესტიანი ამინდია. შესაბამისად, ნაკვეთის 
ინსპექტირება ამ ეტაპზე უფრო ეფექტურია.  

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
დაწვიმებით მორწყვაზე უარის თქმა 
დაავადების გავრცელებას ვერ შეაჩერებს, 
თუმცა ფოთლების სიმშრალე შეამცირებს 

დაავადების სიმწვავეს. სასურველია, 
შევარჩიოთ  ბროკოლის და კომბოსტოს 
დაავადებისადმი რეზისტენტული ჯიშები. 
სპილენძის შემცველი ფუნგიციდებით 
ნაკვეთის დამუშავება ხელს შეუწყობს 
დაავადების წყაროების შემცირებას. 

ქიმიური მეთოდები
კომბოსტოს ჭრაქის წინააღმდეგ არსებული 
ფუნგიციდები ასევე ეფექტურია კომბოსტოს 
თეთრი ლაქიანობის შემთხვევაშიც. 
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ალტერნარიოზი, ანუ შავი ლაქიანობა  
Alternaria brassicae (Berk.)

მასპინძელი კულტურები: კომბოსტო, 

ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო. 
30-ე ცხრილში მოცემულია დაავადების 
სიმპტომების აღწერა და შესაბამისი 
ფოტოსურათი.

ცხრილი 30. დაავადების სიმპტომები.

მცენარის ორგანო დაავადების სიმპტომები სურათი

ფოთლები ფოთლებზე ვითარდება 6 – 12 მმ დიამეტრის 
მუქი ლაქები კონცენტრირებული რგოლებით. 
დაავადების განვითარებისას ლაქების 
ადგილზე ფოთლებს უჩნდება ნახვრეტები.

მონიტორინგი
დაავადებების განვითარებისათვის 
ხელსაყრელი გარემოა ნესტიანი ამინდი, 
წვიმიანი სეზონი. დაავადება ვრცელდება 
ქარით ან წვიმის შხეფებით. 

ბრძოლის ღონისძიებები

ბიოლოგიური და ორგანული მეთოდები
ეს დაავადება კომბოსტოსებრთა ოჯახისათვის 
არ არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 
ზარალის მომტანი. უნდა შევარჩიოთ 
ბროკოლის და კომბოსტოს დაავადებისადმი 
რეზისტენტული ჯიშები. ნაკვეთის სპილენძის 

შემცველი ფუნგიციდებით დამუშავება ხელს 
შეუწყობს დაავადების წყაროების შემცირებას. 

ქიმიური მეთოდები
დაავადების იდენტიფიცირების შემდეგ 
მისი სრული კონტროლისათვის საჭიროა 
ფუნგიციდების (iprodione და chlorothalonil და 
mefenoxam) განმეორებითი გამოყენება.
ინფორმაცია ფუნგიციდების გამოყენების 
შესახებ მოცემულია მის შეფუთვაზე. 
დეტალური ინფორმაციის მიღება 
შესაძლებელია ფერმერთა მომსახურების 
ცენტრებსა და საინფორმაციო-
საკონსულტაციო სამსახურებში. 
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მოსავლის აღების შემდგომი
ღონისძიებები 

პომიდვრის მოსავლის აღება და 
შენახვის ოპტიმალური პირობები

პომიდვრის მოსავლის აღება საკმაოდ 
შრომატევადია -  სეზონის განმავლობაში 
4-6-ჯერ იკრიფება. თუ  შორეული 
ექსპორტისთვისაა გამიზნული, მაშინ ნაყოფი 
მომწიფებულ-მწვანე ფაზაში იკრიფება, 
ხოლო სრულად მწიფდება და სასაქონლო 
ფერს იღებს ტრანსპორტირების დროს. თუ 
პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ 
ბაზარზეა გამიზნული, სჯობს ნაყოფმა 
დამწიფების პროცესი დაკრეფამდე 
დაასრულოს.

მომწიფებული (მწვანე) პომიდორი  +12.5C 
გრადუს ტემპერატურაზე შეიძლება  14 
დღემდე შევინახოთ; მწიფე  და მკვრივი 
ნაყოფის შენახვა შესაძლებელია  8-10 დღის 
განმავლობაში. ფარდობითი ტენიანობა 90-95 
პროცენტი ფარგლებში უნდა იყოს.

პომიდვრის ოპტიმალური დამწიფებისათვის 
საჭიროა +20C გრადუსი ტემპერატურა და 
ფარდობითი ტენიანობა 90-95 პროცენტი-
ის ფარგლებში. ნახშირორჟანგი მაცივარში 
არ უნდა აღემატებოდეს 1 პროცენტი-ს. ამ 
პირობებში პომიდორი თანაბრად წითლდება 
და ნაყოფზე არ რჩება ყვითელი უბნები. 

კონტროლირებადი ატმოსფეროს პირობებში 
შესაძლებელია პომიდვრის შენახვის 
ხანგრძლივობა 7 კვირამდეც კი გაიზარდოს. 
ზოგადად, საცავში ჟანგბადი  3 პროცენტი-
ის, ხოლო ნახშირორჟანგი 0-3 პროცენტი 
-ის ფარგლებში უნდა იყოს შენარჩუნებული. 
3-5 პროცენტი-ზე მაღალი ნახშირორჟანგის 
შემცველობა იწვევს პომიდვრის დაზიანებას, 

ხოლო 1 პროცენტი-ზე დაბალი ჟანგბადის 
დონე  ნაყოფს უკარგავს გემოს და აძლევს 
არასასიამოვნო სუნს.

შენახვის დროს -1°C და უფრო დაბალი 
ტემპერატურა ნაყოფის სიცივით დაზიანებას 
იწვევს. 

წიწაკის მოსავლის აღება და შენახვის 
ოპტიმალური პირობები

წიწაკის მოსავალს სეზონზე ექვსჯერ 
იღებენ. თუ ნედლეული  გადამამუშავებელი 
მრეწველობისთვისაა გამიზნული, მაშინ 
გამოიყენება სპეციალიზებული მანქანა, 
რომელიც მოსავალს ერთ ჯერზე იღებს.
  
ნაყოფიდან წყლის დანაკარგის 
შესამცირებლად, მოსავლის აღების 
შემდეგ წიწაკა მალევე უნდა გაცივდეს. +7.5C 
გრადუსი ტემპერატურისა და 95 პროცენტი 
ფარდობითი ტენიანობის პირობებში მისი 
შენახვის ხანგრძლივობა 3-5 კვირას აღწევს. 
შესაძლებელია 2 კვირის განმავლობაში  +5C 
გრადუსზეც შევინახოთ, თუმცა ამ პერიოდის 
შემდეგ ნაყოფი შეიძლება სიცივით 
დაზიანდეს. 

წიწაკის კულტურაში კონტროლირებადი 
ატმოსფეროს გამოყენება არაეფექტურია.

კომბოსტოს მოსავლის აღება და 
შენახვის ოპტიმალური პირობები

კომბოსტოს შესანახად ოპტიმალური 
ტემპერატურა 0 C გრადუსი, ხოლო 
ფარდობითი ტენიანობა - 95 პროცენტი 
-ია. ადრეული ჯიშების   შენახვის ვადა 3-6 
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კვირა, ხოლო საგვიანო ჯიშებისა -  6 თვემდე 
აღწევს. შენახვისას -0.9C გრადუსზე  დაბალი 
ტემპერატურა  კომბოსტოს დაზიანებას იწვევს.
კომბოსტოს ფერის და გემური თვისებების 
შესანარჩუნებლად გარკვეულ ეფექტს 
კონტროლირებადი ატმოსფეროს გამოყენება 
გვაძლევს. კონტროლირებადი ატმოსფეროს 
(CA) მაცივარში ჟანგბადის 2.5-5 პროცენტი-
ის, ნახშირორჟანგისა - 2.5-6 პროცენტი-ის 
ფარგლებში  +0-5°C გრადუს ტემპერატურაზე 
უნდა შენარჩუნდეს. CA მაცივარი ხელს 
უწყობს კომბოსტოს ფერის და გემური 
თვისებების შენარჩუნებას.  ჟანგბადი 2.5 
პროცენტი პროცენტზე ნაკლები შემცველობა  
კომბოსტოს ფერმენტაციას, ხოლო 
ნახშირორჟანგის 10 პროცენტი -ზე მაღალი 
შემცველობა კომბოსტოს თავის ფერის 
შეცვლას იწვევს.

ბროკოლის მოსავლის აღება და 
შენახვის ოპტიმალური პირობები

ბროკოლი მოჰყავთ როგორც 
გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, 
ისე ბაზარზე ნედლად მოსახმარად. 
მოსავალს სეზონზე 2-3-ჯერ იღებენ და 
ბაზარზე გატანამდე ნაკვეთშივე აფასოებენ. 
სტანდარტული შეფუთვაში მოთავსებულია 
7.5 – 20 სმ დიამეტრის თავები 20 სმ-იანი 

ღეროთი. შეფუთვის წონა 10,4 კილოგრამის 
ფარგლებშია.

კარგი ხარისხის ბროკოლის თავს უნდა 
ჰქონდეს მუქი ან ღია მწვანე შეფერილობა. 
უნდა იყოს კომპაქტური (ხელის ზეწოლისას 
მტკიცე) და საჭირო სიგრძის კარგად 
გადაჭრილი ღეროთი. თავზე არ უნდა 
გვხვდებოდეს ყვითელი ყვავილები. 

ნახ. 36-ზე მე-3 და შემდგომი ნიმუშები 
სარეალიზაციოდ არ გამოდგება. 

ბროკოლის შენახვისათვის ოპტიმალურია 0 C 
გრადუსი ტემპერატურა  და 95 პროცენტი და 
მეტი ფარდობითი ტენიანობა. ამ პირობებში 
იგი 21-28 დღის განმავლობაში ინახება. +5 
C გრადუსზე შენახვის ხანგრძლივობა 14 
დღემდე, ხოლო +10 C გრადუსზე  - 5 დღემდე 
მცირდება.  თუ მაცივარში ტემპერატურა  
-0.6 C გრადუსზე დაბლა ჩამოვა,  ბროკოლი 
სიცივისგან დაზიანდება. კონტროლირებადი 
ატმოსფეროს მაცივარი გვაძლევს გარკვეულ 
ეფექტს როგორც ხარისხობრივი, ისე შენახვის 
ხანგრძლივობის თვალსაზრისით: მაცივარში 
ჟანგბადის დონე 1-2, ხოლო ნახშირორჟანგისა 
- 5-1 პროცენტის ფარგლებში უნდა 
შევინარჩუნოთ.

ნახ. 36. ბროკოლის თავის მე-3 და შემდგომი პოზიციები არ გამოდგება სარეალიზაციოდ.

©
FA

O



59

გამოყენებული ლიტერატურა

პუბლიკაცია/ნაშრომი ომარ ზეიდენი, 2005. პომიდვრის წარმოება დახურულ გრუნტში.

FAO-ს მონაცემები FAO. ნიადაგის და წყლის რესურსების მონაცემები.
http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/crop-information/cabbage/en/

პუბლიკაცია/ნაშრომი

ლი იუნკონგი, ფლორიდის უნივერსიტეტის პროფესორი. ნიადაგის მარილიანობა 
და ბოსტნეული კულტურების ტოლერანტულობა მარილიანობის მიმართ.
https://sfyl.ifas.ufl.edu/media/sfylifasufledu/miami-dade/documents/disaster-prepara-
tion/post-hurricane-and-disaster/Soilsalinityinfodraft.pdf

პუბლიკაცია/ნაშრომი მერილენდის უნივერსიტეტი, 2014. ზოგადუ რეკომენდაციები ბოსტნეული 
კულტურების კომერციული მწარმოებლებისათვის, 

პუბლიკაცია/ნაშრომი
Dr. Timothy Coolong, Dr. Alton Sparks , &  Dr. Bhabesh Dutta .ჯორჯიის უნივერსიტეტი, 
2016. ბროკოლის წარმოება. https://secure.caes.uga.edu/extension/publications/files/
pdf/B%201460_5.PDF

პუბლიკაცია/ნაშრომი

G. Hochmuth, D. Maynard, C. Vavrina, E. Hanlon, and E. Simonne. 2004. ფლორიდის 
უნივერსიტეტი. ბოსტნეული კულტურებისათვის ფოთლის ანალიზის 
მნიშვნელობები.
https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/EP/EP08100.pdf

ვებ-პორტალი/
სახელმძღვანელო

Haifa Group. ისრაელი. პომიდვრის, წიწაკის და კომბოსტოსებრთა მოთხოვნილება 
საკვები ელემენტების მიმართ.
https://www.haifa-group.com/crop-guide/vegetables/tomato/crop-guide-toma-
to-plant-nutrition

FAO-ს პუბლიკაცია/
ნაშრომი

FAO, 1994. წყლის ხარისხის შეფასება.
http://www.fao.org/3/t0234e/t0234e01.htm

გზამკვლევი მინესოტას უნივერსიტეტი, 2016.ფესვის სიდამპლე. 
https://extension.umn.edu/diseases/fusarium-wilt#cultural-control-1876211 

ონლაინ მონაცემები/
გზამკვლევი

კალიფორნიის უნივერსიტეტი, 2020. მავნე ორგანიზმები.
https://www2.ipm.ucanr.edu/agriculture  

ნაშრომი/პუბლიკაცია პენსილვანიის უნივერსიტეტი, 2006. პომიდვრის წარმოება.
https://extension.psu.edu/tomato-production

ნაშრომი
ვლადიმერ ბარამიძე, ანდრო ხეთერელი და მოსბა კუშადი. 2015. ბოსტნეული და 
ბაღჩეული კულტურების ძირითადი მავნებელ-დაავადებები და მათ წინააღმდეგ 
ბრძოლა საქართველოში. 







ბოსტნეულის (პომიდორი, 
წიწაკა, კომბოსტო, ბროკოლი) 

მოყვანის სანიმუშო 
სასოფლო-სამეურნეო 

პრაქტიკა 

CB5964KA/1/09.21

ISBN 978-92-5-134778-2

9 7 8 9 2 5 1 3 4 7 7 8 2


