
კენკროვანი კულტურების წარმოება 

კენკროვანი კულტურების წარმოების უპირატესობა 

• გამორჩეული გემური თვისებები; 

• მაღალი პროფილაქტიკური- სამკურნალო თვისებები და კვებითი ღირებულება; 

• მრავალმხრივი გამოყენება კვების მრეწველობაში; 

• მსხმოიარობაში ადრე შესვლა; 

• ნიადაგურ -კლიმატური პირობების მიმართ ნაკლებად მომთხოვნელობა; 

• საჭირო/თავისუფალი ფართობების არსებობა; 

• მზარდი მოთხოვნილება შიდა და გარე ბაზრებზე; 

• დანახარჯების მოკლე დროში ამოღება და მაღალი შემოსავალი. 

 

კენკრის წარმოებაში არსებული  პრობლემები 

• მალფუჭადი ხილია; 

• შესაბამისი სამაცივრე მეურნეობების ნაკლებობა;  

• ხელით შრომის მაღალი წილი; 

• ცოდნის ნაკლებობა - თანამედროვე ტექნოლოგიების;  

• მექანიზებული წარმოების დაბალი შესაძლებლობები; 

 

კულტურების მნიშვნელობა 

მაყვალი ჟოლო ლურჯი მოცვი 

გამორჩეული გემური 

თვისებები;  

მაღალი კვებითი 

ღირებულება; 

პროფილაქტიკური და 

სამკურნალო თვისებები; 

მრავალმხრივი გამოყენება 

კვების მრეწველობაში. 

შეიცავს -  

შაქრებს - 4,2-7,3 %;  

            C - (40 მგ%).  

მიკრო და მაკრო ელემენტებს. 

გამორჩეული გემური თვისებები; 

მაღალი კვებითი ღირებულება; 

პროფილაქტიკური და სამკურნალო 

თვისებები; 

მრავალმხრივი გამოყენება კვების 

მრეწველობაში 

შეიცავს - შაქრებს - 4,2-8,3 %;  

                              C - (50 მგ%).  

სალიცინის მჟავა. 

თაფლოვანი მცენარეა 1ჰა-დან 100კგ 

თაფლი. 

კალიუმს, კალციუმს, მაგნიუმს, 

ფოსფორს. მიკროელემენტებიდან 

რკინას, ბორის, სპილენძს, თუთიას. 

სამკურნალოდ და 

პროფილაქური მნიშვნელობა  

შაქრები -8.0 - 10 %; ვიტამინი  

C  - 80 - 90 მგ/100გ, BB1, PP 

ვიტამინები და სხვ.  

ძალზე სასარგებლოა 

ჯანმრთელობისთვის.  

 

 

მაყვლის ზრდის თავისებურებები 

სწორმდგომი: არაპაჰო, ნავაჰო, აპაჩი, კაიოვა. 

სწორი და მყარი ღეროები. 

ნაკლებად  სჭირდება საყრდენი სისტემა. 

ნახევრად სწორმდგომი: ჩესტერი, ბლეკ სატინი, ტორნ ფრი, ტრიპლ 

ქრაუნი    



თითქოს სწორმდგომი ღეროები,  იხრება  

ჰორიზონტალური მდგომარეობისკენ. 

საჭიროებს  საყრდენი სისტემა. 

მხვიარა: მარიონი, ბლეკ დაიმონდი (ნაკლებ 

ყინვაგამძლე)  

ტოტები ჰორიზონტალურია. 

აუცილებელია საყრდენი სისტემა.   

 

ჟოლოს მსხმოიარობის თავისებურებები 

ზაფხულის მსხმოიარე 

• მსხმოიარეა გასული წლის ნაზარდზე (ტულეიმინი, კენბი, ნოვა, ენკორი და სხვა) 

 შემოდგომის მსხმოიარე 

•  მსხმოიარეა მიმდინარე წლის ნაზარდზე) 

• ჰერიტეჯი, ოტომნ ბლისი, პოლანა, ოტომნ ბრიტენი და სხვ. 

 

მაყვლის დარგვის  სქემა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• სწორმდგომი  ჯიშები:    2,6 - 3,3  X  0.8 -1.0 მ. 

• ნახევრად სწორმდგომი ჯიშები: 2,6 - 3,3   მეტრი  X  1.2 - 1.5  მ. 

 

ჟოლოს დარგვის სქემა 

 

 

 

 

 

ლურჯი მოცვის დარგვის სქემა 
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ლურჯი მოცვის დარგვა 

 

 

 

 

 

 

• დარგვა შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე; 

• უმჯობესია კონტეინერული მცენარეები; 

• ორმო-ამოღება 20 - 30 სმ სიღრმის;  

• ახლად დარგული მცენარე უნდა დაიმულჩოს; 

•  პოლიეთილენის ე.წ. ნაქსოვ მულჩით.  

 

მაყვლის გასხვლა 

 

 

 

 

 

 

 

დარგვიდან მეორე წელს ხდება ჭარბი ამონაყრის ამოჭრა, რათა შემცირდეს მცენარეთა 

შორის ან შიგნით კონკურენცია. თითოეული მცენარე უნდა გაისხლას ისე, რომ დარჩეს 6-7 

ძირითადი ყლორტი ანუ ღერო, დაახლოებით 1,5 მეტრზე. გარდა ამისა,  ტოტებიდან 

გამოსული  მეორადი  ტოტები   სასურველია  დამოკლდეს  დაახლოებით 30 სმ-მდე.  
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3მ 

3მ 

1.მ 1.მ 



 ორწლიანი მოსავლის მომცემი  ტოტი, უნდა ამოიჭრას მოსავლის აღების შემდეგ.   

 

ჟოლოს გასხვლა 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ზაფხულში მსხმოიარე ჯიშებს  ადრე გაზაფხულზე, ან გვიან შემოდგომით. 

•  აცილებენ - ღეროებს  რომლებმაც იმსხმოიარა და  სუსტ ზაფხულის ამონაყრებს.  

• ტოტებს ხშირავენ ერთმანეთისაგან 12-15 სმ. დაშორებით და ამოკლებენ 1 მ. 

სიმაღლემდე.  

• ყოველ 1  მეტრზე უნდა  დარჩეს არაუმეტეს 16–20 ძლიერი, ერთწლიანი ტოტი.  

• რიგის სიგანე არ აღემატებოდეს 40 სმ. 

• შემოდგომის მსხმოიარე ჯიშებს ადრე გაზაფხულზე, ან გვიან შემოდგომით  

პლანტაციის მთლიანი გადაჭრა ხდება  ძირამდე.   

 

ლურჯი მოცვის გასხვლა 

 

 

 

 

 

 

 

დარგვიდან მე-2 წელი - ბუჩქში ტოვებენ 5-6 კარგად განვითარებულ ძლიერ ტოტს; სუსტად 

განვითარებულ ტოტებს და ამონაყრებს გამოხშირავენ. მე-3 წელი ახალგაზრდა  

ამონაყრებიდან ტოვებენ  მხოლოდ 1-2 ტოტს. 

ამოიჭრება  გვერდზე გადაშლილი ტოტები და შიდა ჩამახშირებელი ტოტები, სუსტი 

ტოტები. 

მე 4-5  წელს  - იგივე   ღონისძიებები. მე -6 წელი - გამაახალგაზრდავებელი გასხვლა. 

აცილებენ   1-2 ხანდაზმულ, მობერებულ ტოტებს და  ანაცვლებენ ასევე 1-2  ახალგაზრდა  

ტოტით.  



 ბუჩქში  ინარჩუნებენ  არაუმეტეს  8 – 10  ძირითად დედა ტოტს, რომლებზეც ხდება  

გვერდითა ტოტების გამოხშირვა და ან დამოკლება. 

 

საყრდენი სისტემა (ჟოლოს და მაყვლის) 

 

 

 

 

 

 

მარტივი ტიპის შპალერული I -სებური, ან  T-სებური. შპალერი  - ხის ან ლითონის  

ბოძებისგან, ბოძების სიმაღლე – 1.30 -1.50 სმ; ბოძებს შორის მანძილი 5-8 მ. მავთული -  2 ან 

3 იარუსად.    

 

მოვლის ღონისძიებები 

• განოყიერება  - ნიადაგის  ანალიზის შესაბამისად. 

     ადრე გაზაფხულზე რიგებში შეაქვთ NPK სასუქები, (P2O5-80; K-80).  

     აზოტოვანი სასუქები შეიტანება ნაწილ-ნაწილ პირველი შეტანა -ადრე       

     გაზაფხულზე (აპრილი) - წლიური ნორმის ორი მესამედი. 

     დარჩენილი ნაწილი შეტანილი უნდა იქნას ივნისის დასაწყისისთვის. 

• მორწყვა ხშირი ზედაპირული.  

• ნარგაობაში  რეკომენდებულია  წვეთოვანი მორწყვის სისტემების  გამოყენება.  

• სარეველების კონტროლი.  

• ხშირი გამარგვლა 

• სარეველებისგან დაცვის კარგი გზაა -  მცენარის  გარშემო ორგანული  ტიპის  

მულჩის გამოყენება.  

• სელექციური ჰერბიციდების გამოყენებითაც. (პანტერა, პუმა). 

 

 

მცენარეთა დაცვა 

 

 

 

 

 

 



 

 

• აზიანებენ  სხვადასხვა   ტიპის  მავნებლები, დაავადებები და ნემატოდები.  

• მავნებლები:  თრიფსები, ბუგრები, მარწყვის ცხვირგრძელები. 

• დაავადებები: პერენოსპოროზი, სეპტორიოზი, ანთრაქნოზი და  ნაცარი.  

 

მოსავლის აღება 

 

 

 

 

 

• იკრიფება, როდესაც იგი მიიღებს  დამახასიათებელი  შეფერილობას და ადვილად 

სცილდება მცენარეს.  

• კრეფა უნდა განმეორდეს ყოველ მეორე - მესამე დღეს, რადგან არათანაბრად 

მწიფდება. 

• გრძელდება ორი-სამი კვირა.  

• ფაქიზად და ფრთხილად კრეფა.  

• კრეფის დროს უნდა მოთავსდეს იმ ტარაში, რომლითაც  გადაგზავნა ხდება.  

• კრეფის დროს მოხდეს ნაყოფების გადანაწილება, სიდიდის მიხედვით სხვადასხვა 

კონტეინერებში. 


