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ხეხილოვანი კულტურების გაშენება და მოვლა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხილის პროდუქტიულობის განმაპირობებელი მნიშვნელოვანი ფაქტორები: 

 ადგილის შერჩევა; 

 ნაკვეთის მომზადება; 

 სარგავი მასალის (ჯიშების) შერჩევა; 

 ბაღის გაშენება; 

 აგროტექნიკური ღონისძიებების სწორი დაგეგმვა და ჩატარება; 

 

 

ნიადაგის მომზადება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნიადაგის მომზადება ბაღის გასაშენებლად 

 

ბაღი უნდა გაშენდეს კარგად დრენირებულ ნიადაგზე. უნდა ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები: 

 ნაკვეთი გაწმენდა - ნაკვეთის ბალახის, ბუჩქებისა და მცირე ზომის ხეებისგან (სამეგრელოში 

ჩაი ) გასუფთავება. მოსწორდეს (თუ არის ამის აუცილებლობა). ნიადაგის გაკულტურება. 

ხვნა . ღრმა შავმიწებზე, ალუვიურ, მდელოსა და ტყის ყავისფერ ნიადაგზე უნდა ჩატარდეს 

60-70 სმ-ის სიღრმეზე. საპლანტაჟო ხვნა ტარდება დარგვამდე 3-4 თვით ადრე.   ფხვიერ, 

ქვიშნარ ნიადაგებზე-  ჩვეულებრივ ხვნა -25-30 სმ. ჯვარედინი გადახვნა, დისკებიანი 

კულტივატორით. როტაციული კულტივატორი ფრეზირება. დაგეგმვა. 

ნერგის დარგვა 

ნიადაგის 

გაწმენდა 

ნიადაგის 

მოსწორება 

სასუქის 

შეტანა 
პლანტაჟი 



 

 

 

 

გვიან შემოდგომიდან (ნოემბერი). გაზაფხულზე -15 აპრილამდე.  

დარგვის დროს ნამყენი ადგილი უნდა განთავსდეს მიწის 

ზედაპირიდან 4-5 სმ-ის სიმაღლეზე. დარგვის შემდეგ ხდება ნამყენის  გადაჭრა ნერგის 

ტიპისა და  ფორმირების მეთოდიდან გამომდინარე. აუცილებელია ნერგის დარგვისთანავე 

მორწყვა.  

 

მცენარეთა განლაგების სისტემები 

 კვარტალს მართკუთხედის ფორმის, პროპორციით 1:1.5, 1:2. 

 დასავლეთ საქართველოში მიღებულია მცენარეთა განლაგება შემდეგი სქემით 5x3, 

5x4, 5x5, 4x4 და 4x3მ. 

 კვარტლის სიდიდე  შეიძლება იყოს  3-10 ჰა-მდე.  

 ოპტიმალურია 5 ჰა-იანი კვარტლების მოწყობა. 

 კვარტლები განივად და გასწვრივ შესაძლებელია გაიყოს 100-მეტრიან უჯრედებად.  

 

ნერგის ფორმირება 

 

 

 

 

 

 

 

• ნერგი (დაუტოტავი) გადაიჭრება  100-120 სმ სიმაღლეზე.  

• ნერგი (დატოტვილი ) არ გადაიჭრება (არც ლიდერი და არ ტოტები). 

 

ნიადაგის მოვლა 

 

 

 

 

 

მწკრივი  0.8-1.0მ სიგანეზე თავისუფალი უნდა იყოს სარეველებისგან. 

მწკრივთაშორის დაკორდება - ბალახის საფარის მოწყობა, რომელიც პერიოდულად უნდა 

განოყიერდეს, მოირწყას და გაითიბოს.  

 

ბაღის მორწყვა 



 

მილები შესაძლებელია მოთავსდეს როგორც ნიადაგის ზედაპირზე, 

ასევე საყრდენ სისტემაზე ან შტამბზე დაკიდების  გზით. იმის 

მიხედვით, თუ რა ტიპის ნიადაგია. 

 

ბაღის განოყიერება 

შემოდგომაზე ნიადაგის ღრმად დამუშავების წინ. 

• ორგანული სასუქი 3-4 წელიწადში ერთხელ 40-60ტ/ჰა.  

• ფოსფორი - 60-160კგ; 

• კალიუმი -60-160კგ. 

• აზოტი 90-120კგ. წილადობრივად 3 ვადაში. 

პირველი ვეგეტაციის დასაწყისში  დოზის 1/3. 

მეორე ნაყოფის დამსხვილების პერიოდში 1/3 

მესამე საყვავილე კვირტების დიფერენციაციის    

პერიოდში 1/3 (მომქმედ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით). 

                  

 სარეველების კონტროლი 

 

სარეველების კონტროლისთვის გამოიყენება  

• მექანიკური გაფხვიერება-გამარგვლის  მეთოდი. 

• ქიმიური -  ჰერბიციდები.   

• ჰერბიციდები ბაღში  შეაქვთ  მწკრივებში 80 - 100 სმ-ის ზოლებად.  

• გასათვალისწინებელია, რომ  ჰერბიციდის მცენარის მწვანე ნაწილებზე მოხვედრა  

დაუშვებელია. 

ცენტრალურ ლიდერული ვარჯი 

 

გამოყოფენ ლიდერს, აცილებენ კონკურენტს,  

ახდენენ ტოტების დაქვემდებარებას. ახდენენ  ჩამახშირებელი 

ტოტების ამოჭრას. დატოტვის ნაკლებ უნარიან ჯიშებს კი  

ამოკლებენ 1/3 ან 1/4-ით.   

 

ჯამისებური ვარჯი 
 

შედგება შტამბის გარშემო თანაბრად  

განლაგებული 3-4 პირველი რიგის,   ტოტებისაგან.  

ცენტრალური გამაგრძელებელი თავიდანვეა 

ამოჭრილი, ვარჯი გამოდის გადაშლილი და 

ღებულობს ჯამისებურ ფორმას.  

ბრაბერნი 

 

წარმოშობა: ახალი ზელანდია 

ზრდის სიძლიერე: საშუალო 

მსხმოიარობაში შესვლა: მე-4-5 წელი 

ყვავილობა: საადრეო 

ნაყოფი: საშუალო სიდიდის. წითელი, მოტკბო, 

არომატული 

სიმწიფის პერიოდი: ზამთრის 



იკრიფება ოქტომბრის დასაწყისში.  ინახება დიდხანს  (6 თვე). ქეცისადმი საშუალოდ 

მიმღებიანია. ნაცრის -  ძლიერ მიმღები. 

 

პინოვა 

წარმოშობა: გერმანია 

ზრდის სიძლიერე: სუსტი 

მსხმოიარობაში შესვლა: მე-3-4 წელი 

ყვავილობა: გვიანი 

ნაყოფი: დიდი ზომის. მომწვანო-წითელი, 

მომჟავო-მოტკბო, არომატული 

სიმწიფის პერიოდი: 

იკრიფება ოქტომბრის დასაწყისში. ინახება 

დიდხანს  (6 თვე). 

ქეცისადმი ნაკლებად  მიმღებიანია. ნაცრის -  

ძლიერ მიმღები. 

კონფერენცია 

წარმოშობა: ინგლისი 

ზრდის სიძლიერე: საშუალო 

მსხმოიარობაში შესვლა: მე-3-4 წელი 

ნაყოფი: საშუალო (120გ). 

ყვითელი, ჟანგისფერი ლაქებით. ერთი მხარე 

უწითლდება. რბილობი ყვითელი. ნაზი, 

წვნიანი. 

გემო:, მომჟავო-მოტკბო, კარგი გემოსი. 

სიმწიფის პერიოდი: სექტემბრის დასაწყისი. 

 

სტენლი 

წარმოშობა: ამერიკა 

ზრდის სიძლიერე:  

მსხმოიარობაში შესვლა: მე-4-5 წელს, 

 ნაყოფი: მასა 40-45 გ,  

კანის შეფერვა მუქი იისფერია, დაფარულია 

ნაფიფქით. რბილობი მკვრივი, მოტკბო გემოსი, 

კურკა რბილობს  ადვილად სცილდება,  

სიმწიფის პერიოდი: სექტემბრის დასაწყისში, 

გამოიყენება სასუფრედ, მზადდება საუკეთესო ხარისხის ჩირი.  

 

სამბა 

წარმოშობა: კანადა 

ზრდის სიძლიერე: საშუალო.. 

მსხმოიარობაში შესვლა: 3-4 წელს. 

ნაყოფი: მსხვილი ნაყოფი (9-9,5გ). კანი მუქი წითელი 

ფერის. რბილობი ვარდისფერი, მკვრივი, წვნიანი, 

მომჟავო-მოტკბო გემოსი. კარგი არომატის 

სიმწიფის პერიოდი: საშუალო სიმწიფის პერიოდის. 

მწიფდება ივნისის მეორე დეკადაში. 

 

 

 

 



კარნეოლი 

წარმოშობა: საფრანგეთი 

ზრდის სიძლიერე: სუსტი 

მსხმოიარობაში შესვლა: მე-2-3წელს.  

ნაყოფი: მსხვილი (6,2გ) მომრგვალო მობრტყო 

ფორმის,  მუქი წითელი ფერის, რბილობიც მუქი 

წითელი ფერისაა, საშუალოდ წვნიანი, კურკა 

პატარა, მომრგვალო ფორმის, გემო მომჟავო-

მოტკბო, ხორციანი. სასიამოვნო არომატით.  

სიმწიფის პერიოდი: ივნისის ბოლო. 

 

სანკასტრეზე 

წარმოშობა: იტალია 

ზრდის სიძლიერე:  

მსხმოიარობაში შესვლა მე-3-4 წელს.  

ნაყოფი: საშუალოზე მსხვილია, მასა 60-65 გ. 

მომრგვალო ფორმისა,  ნაყოფის კანი მკვრივია, 

სუსტად შებუსული.  ყვითელია, ცალი მხარე 

წითელ-ალისფრადაა შეფერილი. რბილობი 

წვნიანი - ტკბილი. კურკა ადვილად სცილდება..   

სიმწიფის პერიოდი; ივლისის მეორე დეკადა 
 

ჰოვარდი 

წარმოშობა: ამერიკული ჯიშია.  

ხე საშუალო ზრდის. მსხმოიარობაში შედის მე-2-3 

წელს. მსხმოიარობს გვერდით ტოტებზე 

(ლატერალური). ყვავილობა საგვიანო  

(პროტეანდრული) 

მწიფდება სექტემბრის ბოლოს. მოსავლიანი  

ნაყოფი: მრგვალო, დიდი ზომის. 14,5გ.  

ნაჭუჭი, თხელი, ადვილად  მტვრევადი. ლებნები 

თეთრი გულს მთლიანად ავსებს (8გ). 

გამოსავლიანობა 53%. ხასიათდება მაღლი გემური 

თვისებებით.  ნაკლებ ცხიმიანი. 

 

 

დასკვნა: 

 

ჯიშების სამეურნეო და ბიოლოგიური  თავისებურებების ცოდნა და მათი სწორად შერჩევა 

კონკრეტული ნიადაგურ-კლიმატური პირობებისათვის, განმსაზღვრელ ფაქტორია 

ხარისხოვანი და მაღალი მოსავლის მისაღების. 


