
მოდერატორი: გიორგი ბადრიშვილი

ბოსტნეულისა და ბაღჩეული
კულტურების აგროტექნოლოგია



კლასიფიკაცია ტაქსონომია

• სამეფო – ტაქსონომიური კატეგორია, რომელიც იყოფა ტიპებად. 
დღესდღეობით აშშ იყენებს 6 სამეფოს სისტემას (ცხოველები, მცენარეები, 
სოკოები, პროტისტები, არქეები და ბაქტერიები), ხოლო ბრიტანული, 
ავსტრალიური და ლათინურ ამერიკული სახელმძღვანელოები – 5 სამეფოიანს
(ცხოველები, მცენარეები, სოკოები, პროტისტები და პროკარიოტები).

• ტიპი – ტაქსონომიური კატეგორია, რომელიც იყოფა კლასებად. 

• კლასი – ტაქსონომიური კატეგორია, რომელიც იყოფა რიგებად. 

• რიგი – ტაქსონომიური კატეგორია, რომელიც იყოფა ოჯახებად. 

• ოჯახი – ტაქსონომიური კატეგორია, რომელიც იყოფა გვარებად

• გვარი – ტაქსონომიური კატეგორია, რომელიც იყოფა სახეობებად. ცხოველთა
ცნობილი გვარები: ანთარი, შევარდენი, ანკარა, მელა, ირემი, ცხვარი, ავაზა, 
ღამურა, ჩანთოსანი კვერნა და ა.შ.

• სახეობა – ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტაქსონომიური კატეგორია. სახეობა
ხშირად განისაზღვრება, როგორც ორგანიზმების ჯგუფი, რომლებსაც
შეუძლიათ ერთმანეთში შეჯვარება და ნაყოფიერი შთამომავლობის დატოვება. 
თუმცა რიგ შემთხვევებში ამ განსაზღვრებას დნმ-ის სხვაობის გამო
გამონაკლისები გააჩნია და სახეობებს თავის მხრივ ქვესახეობებად ყოფენ.



დედამიწაზე გავრცელებული მცენარეებიდან 1200 სახეობას მიაკუთვნებენ ბოსტნეულს, 
რომლებიც გაერთიანებული არიან 73 ოჯახში. საქართველოში ფართო გავრცელება აქვს 20-
25 სახეობას, რომლებიც შედიან 13 ბოტანიკური ოჯახის შემადგენლობაში. ეს ოჯახებია:
1. ძაღლყურძენასებრთა (Solanaceae) – ამ ოჯახს მიეკუთვნება პამიდორი, ბადრიჯანი, 
წიწაკა, ფიზალისი და კარტოფილი;
2. კომბოსტოსებრთა (Brassicaceae), ამ ოჯახში შედის  კომბოსტოს ჯგუფის მცენარეები: 
ბოლოკი, თალგამი, მიწამხალა, მდოგვი, პირშუშხა, წიწმატი და სხვა;
3. გოგრისებრთა (Cucurbitaceae) –ამ ოჯახს ეკუთვნის: კიტრი, ნესვი, საზამთრო, გოგრა და
ყაბაყი სხვა;
4.  ხახვნაირთა (Alliaceae) – ხახვი, ნიორი, პრასა, ჭლაკვი და სხვ.
5.  ნიახურისებრთა (Apiaceae) – სტაფილო, ოხრახუში, ნიახური, ძირთეთრა (პასტერნაკი), 
კამა, ცერეცო, ქინძი, ჭყიმა, ანისული, კვლიავი და სხვა;
6.  პარკოსანთა (Fabaceae) – ლობიო, ბარდა, ცერცვი;
7. თათაბოსებრნი (Chenopodiaceae) – სუფრის ჭარხალი, ფოთლოვანი ჭარხალი 
(მანგოლდი), ისპანახი;
8.  მატიტელასებრნი (Poligonaceae) – მჟაუნა და რევანდი;
9.  ტუჩოსანთა (Lamiaceae)  – რეჰანი, ქონდარი, პიტნა, ომბალო;
10. ასტრასებრთა (Astraceae) – სალათა, ტარხუნა, არტიშოკი;
11. სატაცურისებრთა (Asparagaceae) – სატაცური;
12. ხვართქლასებრთა (Convolvulaceae)  ბატატი;
13. ფირფიტისებრნი (Agaricaceae) – შამპინიონი (ქამა სოკო).



კლასიფიკაცია აგრობიოლოგიური თავისებურებების მიხედვით



ძაღლყურძენასებრთა ნაყოფიანები
ამ ოჯახს მიეკუთვნება პამიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა და ფიზალისი. ისინი საკმაოდ სითბოს

მოყვარული კულტურებია და მოითხოვენ შესაბამის პირობებს. ეს კულტურები იდენტური მავნებლებითა და
დაავადებებით ზიანდებიან და ამიტომ მიზანშეწონილი არ არის მათი მოყვანა ყოველწლიურად ერთსა და
იმავე ნაკვეთზე. უნდა აღინიშნოს, რომ კოლორადოს ხოჭო მხოლოდ ამ ოჯახის წარმომადგენლებს აზიანებს.

ფიზალისი

პამიდორი

ბადრიჯანი

წიწაკა



კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული

კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული მიეკუთვნება ჯვაროსანთა ოჯახს (Crucifear). მათი სამშობლო ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროა. 

ყველა კულტურული ფორმა წარმოშობილია ველური წინაპრისგან ხელოვნური და ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად, რთული 

ჰიბრიდიზაციის გზით.

კომბოსტოსნაირ მცენარეებს მიეკუთვნება: თეთრთავიანი, წითელთავიანი, სავოის, ბრიუსელის, ყვავილოვანი, კოლრაბი და 

ფოთლოვანი კომბოსტო (საკვები და დეკორატიული), აგრეთვე ჩინური (ფოთლოვანი და თავიანი).

კომბოსტოსნაირი ბოსტნეული ხასიათდება შემდეგი საერთო თვისებებით: ყველა ისინი ორწლიანი მცენარეები არიან, თესლი 

უვითარდებათ სიცოცხლის მეორე წელს (ყვავილოვანი და ჩინური კომბოსტოს ფოთლოვანი ფორმების გამოკლებით).

ყველა კომბოსტოსნაირი მცენარე საუკეთესოდ იზრდება ზომიერი ჰავის პირობებში, ზიანდება საერთო მავნებლებით და 

ავადმყოფობებით; ყველა ეს მცენარეები ვეგეტაციური ორგანობის მოსავლის მისაღებად მოჰყავთ.

თეთრთავიანი, წითელთავიანი და სავოის კომბოსტოს პროდუქტიული ორგანო _ კომბოსტოს თავი გიგანტური წვეროს 

კვირტია, რომელშიც მოთავსებულია საკვები ნივთიერების დიდი მარაგი, რაც აუცილებელია მცენარისათვის სიცოცხლის 

მეორე წელს.

თეთრთავიანი

კომბოსტო

წითელთავიანი კომბოსტო

სავოის კომბოსტო

ბრიუსელის კომბოსტო



გოგრისებრთა ნაყოფიანები

ამ ოჯახს მიეკუთვნება: კიტრი, ნესვი, საზამთრო, გოგრა, ყაბაყი, პატისონი. ამ ოჯახისათვის საერთო
დამახასიათებელი ნიშნებია: ყველა მათგანი ტიპური ერთწლოვანი მცენარეა, გაყოფილ სქესიანი (ცალსქესიანი) და
ერთ სახლიანი (ერთბინიანი). მათი ღერო მხვიარა ან მხოხავია. ჯვარედინად მტვერია მცენარეებია, მაგრამ ადგილი
აქვს პართენოკარპიასაც (ქალწულებრიბივი განაყოფიერება). ამ ოჯახის ყველა წარმომადგენელი სითბოს
მომთხოვნია: მათ შორის განსხვავება ტენისადმი დამოკიდებულებაშია – კიტრი მოითხოვს მაღალ ტენს, როგორც
ნიადაგში, ისე განსაკუთრებით ჰაერში. ამ მხრივ ის ტიპური ტენიანი ტროპიკების მცენარეა, რაც შეეხება ნესვს და
საზამთროს ისინი გვალვაგამძლეობით თითქმის ყველა ბოსტნეულს უსწრებენ.

პატისონი

ყაბაყი



ძირხვენები

ძირხვენა წარმოადგენს გამსხვილებულ ლებნის ქვედა მუხლსა და ფესვს, რომელშიც გროვდება მარაგი
ნივთიერება. ვარაუდობენ, რომ სახელწოდება “ძირხვენა” შედგება ორი ქართული სიტყვისაგან ძირისა და სხვენისაგან.

სხვენში იგულისხმება შესანახი ადგილი.

ძირხვენები ტიპური ორწლოვანი მცენარეებია, პირველ წელს ივითარებენ ფოთლებს და ძირხვენას, მეორე წელს
ყვავილობენ და იძლევიან თესლს. გამონაკლისია თვის ბოლოკი, რომელიც ერთწლოვანია.

ძირხვენები გაერთიანებულია სამ ბოტანიკურ ოჯახში: ნიახურისებრთა (ქოლგოსანთა), კომბოსტოსნაირთა
(ჯვაროსანთა)და ნაცარქათამასებრთა.

ბოლოკი

ფოთლოვანი ოხრახუში

ძირთეთრა

ნიახური

თალგამი



კომბოსტოსნაირებს

მიეკუთვნებიან თვის ბოლოკი, ზამთრისა და ჩინური ბოლოკები, თალგამი, მიწამხალა და სხვა. ყველა
მათგანი ჯვარედინმტვერია მცენარეა. მათი თესლი ხასიათდება სწრაფი აღმოცენების უნარით. ისინი გრძელი
დღის მცენარეები არიან და ამიტომ საჭიროა თესვის დრო სწორად იქნას შერჩეული, წინაამღდეგ შემთხვევაში
პროდუქტიულ ნაწილს ვერ მივიღებთ. მაგალითად თვის ბოლოკი უნდა დაითესოს ან ადრე გაზაფხულზე ან
ზაფხულის დასასრულს და შემოდგომის დასაწყისში, ზამთრის ბოლოკი ზაფხულის ბოლო თვეს –
აგვისტოში, ჩინური ბოლოკი აგვისტო-სექტემბერში.

ჩინური ბოლოკი



ნაცარქათამასებრთა

ოჯახიდან ძირხვენებს მიეკუთვნება სუფრის ჭარხალი. სუფრის ჭარხალი შედარებით მფიზიკური გამძლეობა
დაბალი ტემპერატურის მიმართ, არამედ მიდრეკილებაც ერთწლოვანობისადმი (აჩოყებისადმი). ამიტომ სუფრის
ჭარხალი გაზაფხულზე უფრო მოგვიანებით ითესება, ვიდრე ძირხვენების სხვა წარმომადგენლები.ეტ მოთხოვნილებას
იჩენს სითბოსადმი, ვიდრე ამ ჯგუფის სხვა წარმომადგენლები. იგულისხმება არა მარტო მისი

სუფრის ჭარხალი



ხახვნაირი მცენარეები
ხახვნაირ მცენარეებს მიეკუთვნება თავიანი ხახვი, ხახვი-ჭკვალა, პრასი, მრავალიარუსიანი ხახვი და 

სხვა მრავალწლიანი ხახვი, რომლებიც არ წარმოქმნიან გაბერილ ბოლქვს: ჭლაკვი, ხახვი-შნიტა, 

აგრეთვე ნიორი.

ხახვი მიეკუთვნება ერთლებნიანთა კლასს, შროშანისებრთა ოჯახს. მათი ღივები ერთი ლებნის სახით 

გამოჩნდება.

თავიანი ხახვის ბოლქვი სახეცვლილი ყლორტია: ხახვის ფოთლები მრგვალია, ღრუიანი. ყოველი 

ახალი ფოთოლი თავიდან წინა ფოთლის შიგნით იზრდება, შემდეგ კი გარეთ გამოდის. ამიტომ 

ფოთლების ქვედა მხარე (ვაგინები) ერთმანეთს ეკვრის.

ბოლქვის ფორმირების დროს მათში ინახება პლასტიკურ ნივთიერებათა მარაგი, ისინი 

მსხვილდებიან, ქმნიან ხორციან, სქელ ქერქლს. ქერქლის ფუძე გამოდის ბოლქვის ძირაკიდან, 

გამსხვილებული ღეროდან, რომლის გარეგან ნაწილს ქუსლს უწოდებენ.

გარეგანი ქერქლი თანდათან შრება და წარმოქმნის ხალათს, რომელიც ბოლქვებს გამოშრობისა და 

მიკროორგანიზმების შეღწევისგან იცავს. რაც მეტია მშრალი ქერქლი, მით უკეთესად უძლებს 

ბოლქვი ზამთრის შენახვას

პრასი



ტუბერიანები

ამ ჯგუფს მიეკუთვნება კარტოფილი და ბატატი. ტუბერები ვითარდება მიწისქვეშა ღეროებზე (სტოლონებზე) და მის
გამსხვილებულ ნაწილს წარმოადგენს, რომელშიც გროვდება სამარაგო ნივთიერებები – ძირითადად სახამებლის სახით.

კარტოფილისაგან განსხვავებით, ბატატის ტუბერი ფესვური წარმოშობისაა. კარტოფილის ტუბერის ზედაპირზე
სხედან ჩაღრმავებული თვლები, რომელშიც მოთავსებულია რამოდენიმე კვირტი. გაღივების შემდეგ კვირტიდან
ვითარდება დამოუკიდებელი მცენარე, რასაც პრაქტიკაში იყენებენ კარტოფილის დაჭრილი ტუბერებით გამრავლებისას.

ბატატის ტუბერის ზედაპირი გლუვია, ჩაღრმავების გარეშე და ტუბერის კანქვეშ მოთავსებული კვირტები
შეუმჩნეველია. ტუბერიანი მცენარეების ყველა ჯიში თესლს არ იძლევა და მრავლდებიან ძირითადად მთლიანი
ტუბერებით, ან მათი ნაჭრებით, ამონაყრებით, ყლორტებით, კალმებით და სხვა. თესლით გამრავლებას მხოლოდ
განსაკუთრებულ შემთხვევაში მიმართავენ.

კარტოფილი ზომიერი კლიმატის მცენარეა. ჩვენში განსაკუთრებით კარგად ხარობს მთიან ზონაში, იქ, სადაც სხვა
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოება შეზღუდულია. რაც შეეხება ბატატს, ეს მცენარე ტიპური ტროპიკული
მცენარეა და ჩვენში გავრცელებულ ყველა ბოსტნეულთან შედარებით ყველაზე მეტად სითბოს მოყვარულია.

ბატატი



პარკოსნები

ამ ჯგუფის მცენარეებს მიეკუთვნება: საპარკე ლობიო, მწვანე (შაქრის) ბარდა და ცერცვი. ამ ჯგუფის მცენარეებისათვის
დამახასიათებელია ატმოსფერული აზოტის ფიქსაცია, რასაც ახორციელებენ ფესვთა სისტემის კოჟრებში მობინადრე
ბაქტერიები, რომლებიც აზოტით ამარაგებენ მცენარეს, ხოლო მათი აღების შემდეგ კი ნიადაგს ამდიდრებენ აზოტით,

ამიტომ პარკოსნები საუკეთესო წინამორბედებია მრავალი ბოსტნეული კულტურისათვის.

პარკოსნები ტიპური ერთწლოვანი კულტურებია. ბიოლოგიურად მათ ბევრი საერთო აქვთ, მაგრამ გარემო პირობებს
არაერთგვაროვან მოთხოვნილებას უყენებენ. ლობიოსაგან განსხვავებით, ცერცვი და განსაკუთრებით ბარდა, სიცივის ამტანი
მცენარეებია და საქართველოს ბარის პირობებში შემოდგომაზე ნათესების აღმონაცენი შეყვება ზამთარს და ადრე
გაზაფხულზე იძლევა მოსავალს. ლობიო კი სითბოს მომთხოვნ მცენარეთა ჯგუფს მიეკუთვნება.

ბარდა საპარკე ლობიო

ცერცვი



ნაყოფიანი ბოსტნეული

ნაყოფიანი ბოსტნეულის ჯგუფს შეადგენს გოგრისებრთა ოჯახის წარმომადგენლები – კიტრი, ყაბაყი, 

პატისონი;

ბაღჩეული მცენარეები – გოგრა, საზამთრო, ნესვი;

პარკოსნები ანუ ფარვანასებრნი – ბოსტნის ბარდა, ლობიო, ცერცვი;

ძაღლყურძენისებრნი – პომიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა, ფიზალისი;

მარცვლოვანი – ტკბილი სიმინდი.

ყველა ეს მცენარე ერთწლიანია, კულტურის მიზანია – ნაყოფის მიღება.



მწვანილეული ბოსტნეული
მწვანილეულ ბოსტნეულს მიეკუთვნება – სალათა, თავიანი სალათა, ისპანახი, ფოთლოვანი 

სალათა და პეკინის კომბოსტო, ცერეცო და ქინძი, კიტრისურა ანუ ბორაგო.

ყველა მწვანილეული ბოსტნეული კულტურა გამოირჩევა ადრეულობით. ბევრი მათგანი, 

აღმონაცენის გამოჩენიდან 2-4 კვირის შემდეგ, გამოიყენება საკვებად, ამის გამო, ზრდისთვის 

ისინი მოითხოვენ მცირე კვების არეს და ნაყოფიერ, კარგ ტენიან ნიადაგს

ისპანახი

პეკინის კომბოსტო

ცერეცო

ბორაგო



მრავალწლოვანი ბოსტნეული კულტურები
მცენარეების ამ ჯგუფს მიეკუთვნება მჟაუნა და რევანდი (მატიტელასებრთა ოჯახი), სატაცური 

(შროშანისებრთა ოჯახი, ტარხუნა (რთულყვავილოვანთა ოჯახი), პირშუშხა (ჯვაროსანთა ოჯახი).

მრავალწლიანი ბოსტნეული კულტურების ფესვებში და ფესვურებში, გროვდება საკვებ 

ნივთიერებათა დიდი მარაგი, რის ხარჯზეც, მოზამთრე კვირტებში იქმნება გაზრდილი ოსმოსური 

წნევა (იგივე ტურგორი), რაც განაპირობებს მათი გამოზამთრების უნარს. საკვები ნივთიერებანი, 

რომელიც დაგროვილია ფესვურებში, გამოიყენება ზრდის განახლებისთვის მომავალი წლის 

გაზაფხულზე.

მჟაუნა

რევანდი

სატაცური

პირშუშხა



ნიადაგის დამუშვების 
სახეები



ბოსტნეული კულტურების მოსაყვანად
გამოსაყენებელი ნიადაგების 
დახასიათება

ბოსტნეული კულტურები საჭიროებენ 
მაღალნაყოფიერ, კარგი სტრუქტურის მქონე 
ნიადაგებს,
რომლებიც სისტემატიურად უნდა 
ფხვიერდებოდეს და ნოყიერდებოდეს საჭირო 
რაოდენობის
ორგანული და მინერალური საუქებით. ამიტომ 
ბოსტნეულის საწარმოებლად იყენებენ ნოყიერ,
მრავალი წლის განმავლობაში 
გაკულტურებულ ნიადაგებს.

საერთოდ, ბოსტნეული კულტურების საწარმოებლად 
უფრო მისაღებია მსუბუქი თიხნარი
ნიადაგი, რომელშიც შეთავსებულია ქვიშნარი და თიხა 
ნიადაგების დადებითი თვისებები.
ნიადაგის ტიპებიდან ბოსტნეულის მოსაყვანად 
ყველაზე ნაკლებად გამოსადეგია საკვები
ნივთიერებებით მწირი და ცუდი სტრუქტურის მქონე 
ეწერი და რუხი ნიადაგები. ამ ნიადაგების
უარყოფითი მხარეებიდან აღსანიშნავია აგრეთვე ის, 
რომ წვიმისა და მორწყვის შემდეგ იკრავენ პირს
და უჩნდებათ სქელი ქერქი.
ასეთი ნიადაგებიდან ბოსტნეულის ნორმალური 
მოსავლის მიღება შესაძლებელია მისი
ორგანული სასუქებით უხვად განოყიერების, სახნავი 
ფენის გაღრმავებისა და საჭიროების შემთხვევაში
კირის ან ტკილის შეტანის შემდეგ.



ნიადაგის ზედაპირული დამუშავება მიზნად ისახავს 
ნიადაგის ქერქის მოსპობას, ხნულის გაფხვიერებას, 
გატკეპნილი ფენის გაფხვიერებას, სარეველების მოჭრას, 
თესლის ჩათესვის სიღრმემდე ნიადაგის გაფხვიერებას.
ნიადაგის ზედაპირული გაფხვიერების სიღრმე შეადგენს 10-
12 სმ-ს.

ნიადაგის ზედაპირულ დამუშავებაში შედის:

აოშვა კულტივაცია ფარცხვა

მოშლეიფება მოტკეპნა
ნაწვერლის
აჩეჩვა



აჩეჩვა მოხვნის წინ, მოსავლის აღებისთანავე 
ტარდება. აჩეჩვა ტარდება დისკოებიანი იარაღებით. 
აჩეჩვის შედეგად ხელსაყრელი პირობები ექმნება 
სარეველა მცენარეთა თესლებს აღმოცენებისათვის

აოშვის დროს აჩეჩვისგან განსხვავებით ხდება ხნულის 
გაფხვიერება, ანეულის დროგამოშვებით გაფხვიერება, 
ხნულში გაჩენილი გამკვრივებული მასის 
გაფხვიერება, სარეველების მოჭრა.

კულტივაცია ტარდება გაფხვიერებული ფენის 
გადმოუბრუნებლად. მისი მიზანია ნიადაგის 
გაფხვიერება, სარეველების მოჭრა. კულტივაცია 
ტარდება ხნულში და ნათესების მწკრივთშორისებში.

ფარცხვის შემთხვევაში ბელტის გადაუბრუნებლად 
ხდება ნიადაგისა და ნათესების გაფხვიერება, ამ 
შემთხვევაში ნიადაგის გაფხვიერებასთან ერთად 
იჭრება სარეველები და წყდება ქვედა და ზედა 
ფენას შორის კაპილარული კავშირი, რაც ამცირებს 
აორთქლებას.

დაშლეიფების (მოსწორების) დროს ხდება ხნულის 
ზედაპირის მოსწორება. დაშლეიფებას ახდენენ 
ადრე გაზაფხულზე დაფარცხვამდე. დაშლეიფებით 
ხდება ტენის აორთქლების შემცირება. 
დაშლეიფებას ატარებენ შლეიფ-ფარცხებით.

მოტკეპნის დროს ხდება ნიადაგის გამკვრივება, 
ბელტის დაშლა და ზედაპირის მოსწორება. მოტკეპნის 
დროს ხდება თესლისა და ნიადაგის ერთმანეთთან 
შეკავშირება და იქმნება ხელსაყრელი პირობები 
თესლის თანაბარი აღმონაცენის მისაღებად.
მოტკეპნას ახდენენ სპეციალური სატკეპნებით. 
არსებობს სხვადასხვა ტიპის სატკეპნები. ესენია: 
ცილინდრული გლუვზედაპირიანი, რგოლებიანი, 
დეზებიანი, ჭდეული საგორავები.



ნიადაგის მექანიკური დამუშავების მნიშვნელობა და 
სისტემა
ნიადაგის დამუშავების სწორი სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს ნიადაგის
ნაყოფიერების ამაღლებას და ბოსტნეული კულტურების ზრდა განვითარებისათვის 
საუკეთესო პირობების შექმნას.

ნიადაგის მექანიკური დამუშავების ძირითადი მიზანია აგრეთვე სარეველა ბალახების
მოსპობა და მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა.

ნიადაგის დამუშავების სისტემა შედგება:

რიგთაშორისების 
დამუშავებისაგან

ძირითადი ხვნა 
ანუ ღრმა, 
მზრალად ხვნა

თესვისწინა 
დამუშავების



ძირითადი ხვნა ანუ ღრმა, მზრალად ხვნა ნიადაგის 
დამუშავების სისტემაში ყველა ბოსტნეულისათვის 
ძირითადი რგოლია. მზრალად ხვნას ატარებენ გვიან 
შემოდგომაზე, ზამთრის პირას, წინამორბედი
კულტურებისათვის ნაკვეთის გათავისუფლების 
შემდეგ. ნიადაგის ძირითადი დამუშავებით, მის 
მოხნულ ფენას ეძლევა წვრილგოროხოვანი აგებულება, 
რომლის ნაწილაკების სიდიდე 10 მმ-ს არ უნდა 
აღემატებოდეს. 1 მმ-ზე უფრო წვრილ
ნაწილაკებად ნიადაგის დაშლა ან გამტვერიანება მეტად 
არასასურველია, რადგან წვიმის შემდეგ ასეთი ნიადაგი 
ისევ მონოლითურ მასად იქცევა. ამიტომ უნდა 
ვეცადოთ დავამუშაოთ მხოლოდ კარგად
მომზადებული ნიადაგი.

ნიადაგის მზრალად 
დამუშავების რამდენიმე 
სახეობას არჩევენ: კორდის 
დამუშავების სისტემა;
ნაწვერალის დამ უშავების 
სისტემა; სათოხნი 
კულტურებისაგან 
განთავისუფლებული 
მინდვრის დამუშავების 
სისტემა.



ბუნებრივი კორდის დამუშავება იწყება ნაკვეთის გაწმენდით 
და მოსწორებით თესვამდე რამოდენიმე თვით ადრე. 
გაწმენდის შემდეგ მოასწორებენ და დისკოებიანი ფარცხით 
დაფარცხავენ ნიადაგის ქვედა ფენების ამოუბრუნებლად 
გაფხვიერების მიზნით, შემდეგ კი ხნავენ სრულ სიღრმეზე 
წინმხვნელიანი გუთნით. თუ ბუჩქნარია, ზაფხულის ბოლოს 
ხნავენ სრულ სიღრმეზე 2-3 ტანიანი საჯაგე გუთნით. 

მომდევნო გაზაფხულზე მძიმე ფარცხით აფხვიერებენ.

ნაწვერალის დამუშავების სისტემა 
ჩვეულებრივად შედგება მოსავლის 
აღებისთანავე ნაწვერალის აჩეჩვისა და 
შემდგომში ნიადაგის სრულ სიღრმეზე 
კულტურული მოხვნისაგან. ამა თუ იმ მხარის 
კლიმატური, ნიადაგობრივი პირობებისა და 
სახნავი მინდვრების დასარევლიანების 
მიხედვით, ზოგჯერ საჭირო ხდება 
დამუშავების აღნიშნულ ძირითად ხერხებს 
დაემატოს ესა თუ ის დამატებითი ღონიძიება, 
ზოგჯერ კი ღრმა ცვლილებების შეტანაც. ერთ-
ერთ ასეთ ღონისძიებად ითვლებოდა 
ანეულების სისტემა, რომელიც გულისხმობს 
ნიადაგის გარკვეული დროით „დასვენებას“ 
თესვის წინ დამუშავების სხვადასხვა 
სისტემებით.

სათოხნი კულტურებისაუკეთესო წინამორბედს 
წარმოადგენენ საშემოდგომო თავთავიანი 
კულტურებისათვის. მისი მნიშვნელობა განსაკუთრებით 
დიდდება რთულმინდვრიანი თესლბრუნვების პირობებში. 
როგორც ზევით იყო აღნიშნული, საქართველოს დაბლობში 
შემოდგომა იმდენად ხანგრძლივი და თბილია, რომ 
სათოხნი კულტურების დასათესად მომზადებისათვის დრო 
საკმარისზე მეტია. ცხადია, ასეთი ნაკვეთები მაქსიმალურად 
უნდა იქნას გამოყენებული საშემოდგომო კულტურების 
მოსაყვანად.



თესვისწინა დამუშავებაში იგულისხმება 
ნიადაგის დასათესად მოსამზადებლად 
გარკვეული თანმიმდევრობით 
შესრულებული დამუშავების წესების 
ერთობლიობა. იგი (კულტივაცია, 
დადისკოება, ფარცხვა) უნდა ჩატარდეს 
მხოლოდ თესვის დღეს, რაც ადიდებს 
კულტურის კონკურენტუნარიანობას 
სარეველებთან შედარებით. თუ 
ერთმანეთს დაშორდება თესვისწინა 
დამუშავება და თესვა, მაშინ სარეველები 
ადრე აღმოცენდებიან ვიდრე მოსაყვანი 
კულტურები და განვითარდებიან.



რიგთაშორისების დამუშავება ნიადაგი ხშირი დამუშავების გამო, თანდათანობით კარგავს სტრუქტურას. 
წვიმისა და მორწყვის შემდეგ ნიადაგი მკვრივდება და ზედაპირზე იკეთებს ქერქს. ქერქში ნიადაგის წვრილი 
ნაწილაკები მეტად შემჭიდროებულია, რის გამოც იქმნება წვრილი კაპილარული მილაკების მთელი ქსელი, 
რომელიც ხელს უწყობს აორთქლებას და ნიადაგში ტენიანობის შემცირებას. ნიადაგის გაფხვიერების შედეგად 
კაპილარობა იშლება, მცირდება აორთქლება და მოსული ნალექებიც უფრო კარგად იჟონება ნიადაგში, ვიდრე 
ქერქიან, მკვრივ ზედაპირიან ფენაში იყო ეს შესაძლებელი. გარდა აღნიშნულისა, გაფხვიერებით უმჯობესდება 
ნიადაგის აერაცია და შედეგად მიკრობიოლოგიური პროცესი აქტიურდება. ნიადაგის გაფხვიერებას, რაც 
მთავარია თან სდევს სარეველების განადგურება, რომლებიც ართმევენ კულტურულ მცენარეებს წყალსა და 
მასში გახსნილ საკვებ ნივთიერებებს და ჩრდილავენ მათ. ბოსტნეული კულტურების მოყვანისას, 
რიგთაშორისების გაფხვიერება უნდა ჩატარდეს სისტემატურად, ყოველ 15 დღეში ერთხელ, არა უგვიანეს 20 
დღეში ერთხელ. სათოხნი კულტურების ვეგეტაციის პერიოდში რამდენჯერმე ტარდება მწკრივთაშორისების 
კულტივაცია სარეველების მოსპობისა და ფხვიერი ზედაპირული ფენის შექმნის მიზნით. მწკრივთაშორისები 
მუშავდება უნივერსალური კულტივატორებით მათზე სამარგლი, ბრტყლად მჭრელი ან უნივერსალური 
თათების დაყენებით, 5-7 სმ-ზე სიღრმეზე. კულტურული მცენარეების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ამ 
შემთხვევაში ტოვებენ ე.წ. “დამცველ ზოლებს”, მწკრივიდან ორივე მხარეს 10-12 სმ მანძილზე.



• mcenareuli organizmis SemadgenlobaSi 74   -ze meti qimiuri elementi

Sedis,  romelTagan 16  gansakuTrebulad mniSvnelovania.  esenia: 

naxSirbadi,  Jangbadi,  wyalbadi,  azoti, fosfori,  kaliumi,  kalciumi, 

magniumi,  rkina,  gogirdi,  bori,  manganumi,  spilenZi,  molibdeni,  TuTia, 

gogirdi.

• niadagi mcenareebisaTvis saWiro sakvebi elementebis wyaroa,

romelsac mcenare SeiTvisebs fesvTa sistemis meSveobiT.  aseve

xdeba sakvebi elementebis SeTviseba foTlebis meSveobiTac

(ფესვგარეშე გამოკვება foTlovani kveba). 

gafrTxileba: vidre SevitandeT niadagSi sasuqebs saWiroa niadagis
analizis aReba da konsultacia.

მცენარეთა გამოკვება და ნიადაგის ნაყოგიერების ამაღლება



აზოტოვანი

ამონიუმის გვარჯილა NH4NO3 ამიაკურ-ნიტრატული ფორმის 
სასუქია, N-34-34,5%. 

ნატრიუმის გვარჯილა NaNO3. N- 15-16%.

კალციუმის გვარჯილა Ca(NO3)2 . ნიტრატული ფორმის სასუქია 
N-13-15%. 

ამონიუმის სულფატი (NH4)2SO4. N-20,5-21,5%. 

უწყლო ამიაკი NH3. N-80-82,3%. 

ამიაკური წყალი NH4OH. N-20,5-21%. 

ქლორამონიუმი NH4CL. N-24-25%. 

სინთეზურ შარდოვანაში აზოტი 46%-ია.



ფოსფორიანი სასუქები

მარტივი სუპერფოსფატი Ca(H2PO4).H2O. P2O5-16-20%. 

ორმაგი სუპერფოსფატი P2O5-40-46%. 

პრეციფიტატი P2O5-27-31%. 

ვივიანტი - ადგილობრივი სასუქია, მას შეიცავს ტორფი, P2O5-
ის შემცველობა 28%-მდეა.



კალიუმიანი სასუქები

ქლორკალიუმი KCL. K2O 52,5-60%. 

კალიუმის მარილი K2O–30-40%. 

კალიუმის სულფატი K2SO4. K2O-48-52%. 

კალიუმის გვარჯილა KNO3.  K2O-44%,  N-18%. 

კალიმაგნეზია K2SO4 MgSO4. K2O-28%, MgO-8%. 

კალიუმ-მაგნეზიური კონცენტრატი - K2O-18,5%, MgO-9%. 



რთული და კომპლექსური სასუქები

• რთული სასუქები იყოფა ორ ჯგუფად:

• 1. სასუქები, რომლებიც შეიცავენ ორ ელემენტს (ორმაგი 
სასუქები): აზოტსა და ფოსფორს, აზოტსა და კალიუმს, 
ფოსფორსა და კალიუმს. ასეთ სასუქებს ორმაგი ეწოდება.

• 2. სასუქები, რომლებიც შეიცავს აზოტს, ფოსფორს და 
კალიუმს. ასეთ სასუქებს სამმაგი ეწოდება.



ამოფოსი N-10-12%, P2O5-46-52%. 

პოლიფოსკა N-8%, P2O5- 24%, K2O–24%. 

დიამოფოსი N-18%, P2O5-50%. 

ნიტროამოფოსი N-23%, P2O5-23%. 

კარბოამოფოსკა N-20%, P2O5-20% და K2O-20%. 



• პოლიფოსფატები მაღალკონცენტრირებული კომპლექსური 
სასუქებია. P2O5-ის შემცველობა 70-80%-მდეა.

პოლიფოსფატების წარმოებისათვის საწყის ნედლეულს
პოლიფოსფორმჟავას ნაზავი წარმოადგენს.

• კალიუმის მეტაფოსფატი. P-60,13%, K2O-39,8%.

• კალიუმის გვარჯილა KNO3. N-13%, K2O-45%. 

• ნიტროამოფოსკა NPK 13/19/19. 



• ჰიდროკომპლექსი. გრანულირებული კომპლექსური სასუქია
მაგნიუმით, გოგირ დითა და მიკროელემენტებით.

ჰიდროკომპლექსის თითოეული გრანული შეიცავს 
მცენარისათვის საჭირო მაკრო და მიკროელემენტებს: 

N-12,4%, P2O5-11,4%, K2O-17,7%, MgO-2,65%, S-8,0%, Fe-0,20%, Zn-

0,02%, Mn-0,02%, B-0,015%.

• ტენსო-კოკტეილი - უნიკალური სასუქია მიკროელემენტების 
დეფიციტის კომპესაციისათვის. ის სწრაფად და მთლიანად 
იხსნება წყალში. შეთავსებადია წყალში ხსნად სხვა 
სასუქებთან, პესტიციდებთან. გამოიყენება ფესვგარეშე 
გამოკვებაში, დაწვიმებით და წვეთოვან რწყვაში, თესლის 
შესაწამლად. 



• ალბატროსი. მაღალეფექტური ხსნადი კომპლექსური სასუქია 
კალციუმის ხელატით და მიკროელემენტებით. საუკეთესო 
სასუქია ფესვგარეშე გამოკვებისათვის.

• ნიტრაბორი – კალციუმის გვარჯილა ბორით. N-15,5%, CaO-
26%, B-0,2%.

• კრისტალონი ანეიტრალებს სტრეს-ფაქტორების უარყოფით 
გავლენას, აძლიერებს მცენარეთა კვებას, რაც აზოტ-ფოსფორ-
კალიუმიანი სასუქების ეფექტურობის ამაღლებას,



ბაქტერული სასუქები 

• ნიტრაგინი.

• ნიტრაგინი მზადდება როგორც ქარხნული წესით, ისე ადგილობრივად მსხვილი 
ვარდისფერი კოჟრებისაგან და სპეციალური ტექნოლოგიის დაცვით მიიღება 
ბაქტერიული სასუქი. დღეისათვის არსებობს კოჟრის ბაქტერიების 16 სახეობა, 
რომლებიც სხვადასხვა მცენარეებზე სახლდება.

• ნიტრაგინი ნიადაგში შეიტანება თესვის დროს თესლთან ერთად. ნიტრაგინი პირველ 
რიგში გამოიყენება იმ პარკოსნებისათვის, რომლებიც პირველად ითესება ნაკვეთებზე. 
ნიტრაგინის ეფექტიანობაზე გავლენას ახდენს ნიადაგში არსებული ორგანული 
ნივთიერებები, რაც მეტია იგი, მით მეტია სასუქის ეფექტიანობა.

აზოტობაქტერინი ჰაერიდან საგრძნობი რაოდენობის აზოტს ითვისებს. საშუალოდ ერთ 
ჰექტარზე 30-40 კგ აზოტს აგროვებს. არსებობს აზოტობაქტერინის რამოდენიმე სახეობა, 
რომლებიც ერთმანეთისაგან ფერით განსხვავდებიან

• იგი გამოიყენება თითქმის ყველა სასოფლო სამეურნეო კულტურაში. მარცვლეულ, 
ტექნიკურ და ბოსტნეულ კულტურებში, საჭიროა 3კგ ერთ ჰექტარზე, ხოლო 
კარტოფილის შემთხვევაში – 6კგ.

• მარცვლეულ და ბოსტნეულ კულტურებში აზოტობაქტერინის შეტანა წარმოებს 
თესლთან ერთად. ამისათვის თესლი უნდა დაინამოს, რათა აზოტობაქტერინი კარგად 
მიეკრას ზედ.



• ფოსფორბაქტერინი - ფოსფორბაქტერინი ფოსფორის 
შემცველი ორგანული ნივთიერებების დამშლელი ბაქტერიაა

• ფოსფორობაქტერინი ფოსფორის შემცველი ორგანული 
ნივთიერებების დამშლელი ბაქტერიაა. ორგანული 
ნივთიერებებით მდიდარ ნიადაგში ფოსფორობაქტერინის 
გამოყენება მნიშვნელოვნად ზრდის მოსავლიანობას.

• ფოსფორობაქტერინი ნიადაგში შეიტანება თესვის დროს 
თესლთან ერთად. თესლის ბაქტერიზაცია ხდება მზისაგან 
დაცულ ადგილას, ჩრდილში, დათესვამდე 2-3 საათით ადრე.

• ფოსფორობაქტერინი მაღალ შედეგს იძლევა ტორფიან, 
ნეშომპალა კარბონატულ, კორდიან- ეწერი ტიპის და შავმიწა 
ნიადაგებში. ორგანული ნივთიერებებით ღარიბ ნიადაგებზე 
იგი გამოყენებული უნდა იქნეს ორგანული სასუქების 
შეტანის შემდეგ ან მწვანე სასუქების ჩახვნისას.



ორგანული სასუქები 
ბიოპრეპარატები;
• ბიოჰუმუსი (ვერმიკულტურა) საქართველო ორგანული სასუქების 

შეზღუდული რესურსებით ხასიათდება და ამ რესურსის გაზრდის 
ყველა საშუალება საყურადღებო და გამოსაყენებელია. ერთიერთი 
ეფექტური და აღიარებული მეთოდი (ვერმიკულტურა) წვიმისმიერი 
ჭიაყელების მიერ ნაკელისა და სხვა ორგანული ნარჩენების 
გადამუშავებაა, რის შედეგადაც მიიღება ბიოჰუმუსი. ამ მეთოდით 1 
ტონა ნაკელის გადამუშავებით მიიღება 600 კგ ბიოჰუმუსი, რომელიც 
ჰუმუსს 49%-მდე შეიცავს.

• 1 ტონა ბიოჰუმუსი 10 ტონა ნაკელის ტოლფასია. 
• ნაკელი. იგი წარმოადგენს ცხოველთა მაგარ და თხიერ გამონაყოფს 

საფენთან ერთად. ნაკელი მცენარისათვის საჭირო ყველა საკვებ 
ელემენტს შეიცავს: N-0,5%, P-0,25% და კალიუმს_0,6%. 10 ტონა ნაკელი 
ექვივალენტურია მოქმედ ნივთიერებაში გადაყვანით 50კგ აზოტის, 25კგ 
ფოსფორის და 60კგ კალიუმის.

• გაფრთხილება: ნაკელში ბუდობს მახრა, ისე ზოგიერთი სარეველების 
თესლი და ამიტომაც, გავრცელების საწინააღმდეგოდ აუცილებელია 
საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება:.



• საბრძოლველად იყენებენ მისატყუებელ მასალას, როგორიცაა 
ინსექტიციდ გარეული ხორბალი, დაღერღილი სიმინდი, ქატო, 
კომბინირებული საკვები და ა.შ.

• ნიადაგის დამუშავება, ბუდეების მოშლა-ამოყრა, საჭერი ორმოების 
მოწყობა, ირიგაცია.

• ნიადაგში შეაქვთ გრანულირებული მარშალი, ფორსი, რეგენტი და სხვა.
• ქიმიური მისატყუებლების დასამზადებლად გამოიყენება: ბი-58 ახალი, 

ტალსტარი, დურსბანი და სხვ.
• თუ მარცვალს გამოვიყენებთ უნდა მოიხარშოს შერბილებამდე, შეერიოს 

მშრალი წონის 5% თუთიის ფოსფიდი და 3% მცენარეული ზეთი. 
მისატყუებელი მასალა უნდა ჩაითოხნოს ნიადაგში კვლების გასწვრივ 10 
დღით ადრე კულტურის დათესვამდე ან დარგვამდე (ან მოაბნევენ 
ნაკვეთის ზედაპირზე). ხარჯვის ნორმა 1 ჰა 50-60 კგ-ია.

• 5 ლიტრ წყალში იხსნება 50 გრამი ბი-58 ან პირინექსი, დაემატება 
მცენარეული ზეთი და იმდენი კომბინირებული საკვები რამდენსაც 
მიღებული ხსნარი შეირევს, მიღებულ მასას მოაბნევენ საჩითილის ან 
ნაკვეთის ზედაპირზე, აღნიშნული ღონისძიება სასურველია, ჩატარდეს 
2-3 ჯერ



• ტორფი. ტორფიდან იწარმოება სხვადასხვა ტორფკომპოსტები: 
ტორფო-ნაკელის, ტორფ-დოლომიტის, ტორფ-კირიანი, 
ტორფომინერალური და სხვ.

• საპროპელი. ტბებში დაგროვილ დამპალ ლამს საპროპელი 
ეწოდება. ორგანულ მასას შეიცავს 40-85%-ის ფარგლებში. 
საპროპელს აქვს სამკურნალო თვისებები, გამოიყენება 
მედიცინაში, ვეტერინარიაში. 

• ბაქტერიულ-ორგანული მინერალური სასუქი “ბომსი”. იგი 
იწარმოება მიკროორგანიზმების მიერ მურა ნახშირისა და 
ქვანახშირის (ტყიბულის) წარმოების ნარჩენების დამუშავებით. 
`ბომსი” შავი ფერის უსუნო ფხვიერი მასაა. 

• მდინარის ლამი. მდინარეთა ლამების შემადგენლობაში საშულოდ 
შედის 0,09-2,16% აზოტი, 0,15-0,52%,  P2O5   0,13-0,94% K2O და 6,5%-
მდე CaCO3.



მწვანე სასუქი (სიდერაცია)

მწვანე სასუქად უმეტესად გამოიყენება პარკოსანი კულტურები. 
მწვანე სასუქი ეფექტურია არა მარტო გამო ყენების წელს, არამედ 3-4 
და 10 წლის მანძილზე
• მწვანე სასუქი მრავალმრივ სასარგებლო ზემოქმედებას ახდენს 

ნიადაგის თვისებებზე. 
• კერძოდ:
• 1. ნიადაგში შედის ორგანული მასა, რომელიც მდიდარია 

მცენარისათვის საჭირო ყველა საკვები ელემენტით.
• 2. უმჯობესდება ნიადაგის სტრუქტურა, მისი ფიზიკური, 

ქიმიური, მიკრობიოლოგიური თვისებები.
• 3. სიდერატი კულტურები უკეთ ითვისებენ საკვებ ელემენტებს, 

ძნელად შესათვისებელი ნაერთები გადაჰყავთ შესათვისებელ 
ფორმაში



• 4. ფესვთა სისტემით აფხვიერებენ ნიადაგის ღრმა ფენებს და 
საკვები ელემენტები ამოაქვთ ზევით.

• 5. მწვანე სასუქების გამოყენებით იზრდება სხვა ორგანული 
და მინერალური სასუქების ეფექტურობა.

• 6. კარგად განვითარებული სიდერატები ახშობენ სარეველა 
მცენარეებს და ქმნიან საუკეთესო პირობებს მომდევნო 
კულტურების განვითარებისათვის.

• 7. სიდერატი, როგორც ორგანული სასუქის ერთ-ერთი სახე, 
აძლიერებს მცენარეთა ყინვაგამძლეობის უნარს.



ნიადაგის დაჯგუფება არეს რეაქციის მიხედვით

pH მაჩვენებელი ხარისხი

3,5 ძალზე ძლიერი მჟავე

3,5-4,0 ძლიერ მჟავე

4,1-4,5 მჟავე

4,6-5,0 საშუალო მჟავე

5,1-6,0 სუსტი მჟავე

6,1-7,0 ნეიტრალურთან

ახლოს

7,0 ნეიტრალური

7,1-8,0 სუსტი ტუტე

8,1-8,5 საშუალო ტუტე

8,5 მეტი ძლიერ ტუტე



თესლბრუნვები მებოსტნეობაში



სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისა და ანეულების 
მეცნიერულად დასაბუთებულ მორიგეობას დროსა და სივრცეში 
(მინდვრებზე) თესლბრუნვა ეწოდება.

თესლბრუნვაში მნიშვნელოვანია კულტურათა მონაცვლეობა, 

ვინაიდან ერთსა და იმავე ფართობზე ერთი სახის მცენარის 

ზედიზედ რამდენიმე წლის განმავლობაში თესვა უარყოფითად 

მოქმედებს როგორც მოსავლიანობაზე, ისე ნიადაგის 

მდგომარეობაზე, საკვებ ნივთიერებებზე სპეციფიკური 

მოთხოვნილების გამო



მცენარეებს რამდენიმე წელი ნიადაგიდან მხოლოდ გარკვეული სახის ნივთიერებები გამოაქვთ და 

ნიადაგი იფიტება. ამასთან ნიადაგში და ნიადაგის ზედაპირზე ხდება კონკრეტული კულტურის 

დაავადებების გამომწვევისა და მავნებლების მოზამთრე ფორმების დაგროვება, რომლებიც შემდეგ 

წელს უფრო აქტიურად შეუტევენ იმავე კულტურას.

კულტურათა მონაცვლეობა არ უნდა ხდებოდეს მხოლოდ საბაზრო ან საწარმოო მოთხოვნების 

გათვალისწინებით.

თესლბრუნვის დაგეგმვისას საჭიროა მრავალი ფაქტორის კომპლექსურად გათვალისწინება, კერძოდ 

ადგილობრივი ნიადაგურ-კლიმატური პირობების, დასათესი კულტურის თავისებურებების, საქონლის 

საკვებზე მეურნეობის საჭიროების, მეურნეობის საწარმოო სიმძლავრეების, საბაზრო ასპექტების და 

სხვა.



თესლბრუნვა
თესლბრუნვის მიზანია: ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება, ნიადაგის წინააღმდეგობის

უნარის გაზრდა დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ, სარეველების მიმართ მექანიკურ-

ბიოლოგიური კონტროლის დონის ამაღლება, ნიადაგის გამდიდრება აზოტით

(პარკოსნებით), ნიადაგის გაფხვიერება ინტენსიური ბიოლოგიური მეთოდით (ღრმა

ფესვები), ნიადაგის გამდიდრება ჰუმუსით, ნიადაგის მინერალურ ნივთიერებათა მარაგის

მობილიზება.

კულტურათა მორიგეობა თესლბრუნვაში უნდა იყოს
აგროტექნიკურად დასაბუთებული, ეკონომიკურად
მიზანშეწონილი და მეურნეობისათვის მომგებიანი. ამ
მოთხოვნების გათვალისწინებით კულტურისა და ანეულის
თანმიმდევრულ მორიგეობას თესლბრუნვის სქემა ეწოდება.

კონკრეტული მეურნეობისათვის ოპტიმალური
ეკონომიკური, სოციალური და აგროტენიკური ამოცანების
გადასაჭრელად, რამდენიმე თესლბრუნვის ერთობლიობას
თესლბრუნვის სისტემა ეწოდება.



დროის პერიოდს, რომლის განმავლობაში სასოფლო-სამეურნეო
კულტურები და ანეულები დადგენილი სქემის მიხედვით
თანმიმდევრულად გაივლიან ყოველ მინდორს, ეწოდება თესლბრუნვის
როტაცია.



პრაქტიკულ მიწათმოქმედებაში, მრავალსაუკუნოვანი დაკვირვებისა და მრავალწლიან
გამოკვლევებზე დაყრდნობით თესლბრუნვის აუცილებლობაზე გამოყოფილია მიზეზთა
ოთხი ჯგუფი:

ფიზიკურ მიზეზებში იგულისხმება ის, რომ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების
წარმოებისას ნიადაგდამამუშავებელი მანქანა-იარაღების ხშირი გამოყენება იწვევს მის
გამტვერიანებას, სტრუქტურისა და სხვა ფიზიკური თვისებების გაუარესებას და პირიქით,
პარკოსან-მარცვლოვანი მრავალწლოვანი ბალახების ნარევის მოყვანა ხელს უწყობს, ნიადაგის
კოშტოვანი სტრუქტურის შექმნას, მის დაცვას წყლისა და ქარისმიერი ეროზიისაგან.

ქიმიური მიზეზებით თესლბრუნვის საჭიროება მდგომარეობს იმაში, რომ
არაერთგვაროვანია ამა, თუ იმ კულტურის მოთხოვნილება საკვები ელემენტების
რაოდენობაზე. განსხვავებულია, აგრეთვე ფესვთა სისტემის გავრცელების სიღრმე და
მოსავლის აღების შემდეგ, ნიადაგში დატოვებული ნარჩენების რაოდენობა და ხარისხი.

აგრონომიული მიზეზი. საშუალო მოსავლისას, კარტოფილს და ჭარხალს 1 ჰა
ნიადაგიდან გამოაქვს 140-200 კგ კალიუმი, მაშინ, როდესაც მარცვლეულს გამოაქვს არაუმეტეს
50-70 კგ-ისა. პარკოსნები (ბარდა, ლობიო, ცერცვი, სოიო) ნიადაგში ტოვებენ 30-40 კგ/ჰა
აზოტს (კოჟრის ბაქტერიების მიერ ფიქსირებული ბმული აზოტი). მოსავლის აღების შემდეგ
ფესვური ნარჩენების მასა დაახლოებით 1 ჰა-ზე 6 ტონაა, ჭარხლის – 0,6 ტ, კარტოფილის – 0,3
ტ და ა.შ. ამას ემატება მინერალური ელემენტები, რომლებიც მცენარეული ნარჩენების
გახრწნის შემდეგ რჩება ნიადაგში.

ბიოლოგიური მიზეზების გამო თესლბრუნვის მიზანშეწონილობა დაკავშირებულია
ნიადაგში მავნე ორგანიზმების რაოდენობის გაზრდასთან. მაგალითად, ერთსა და იმავე
ნაკვეთზე ორჯერ ზედიზედ თესვის დროს, ჭარხალი ძლიერ ზიანდება, ჭარხლის
ცხვირგრძელათი და ცრუ ნაცრით.



შუალედური კულტურები
შუალედური კულტურები ეწოდება იმ კულტურებს, რომელიც 

მოიყვანება თესლბრუნვაში ძირითადი ნათესებისაგან თავისუფალ 

პერიოდში. მათ ძირითადად იყენებენ ცხოველების საკვების 

დასამზადებლად, როგორიცაა მწვანე საკვები, სენაჟი, სილოსი, 

ბალახის ფქვილი, აგრეთვე მწვანე სასუქებად. შუალედური 

კულტურების გამოყენება საშუალებას იძლევა სრულად იქნეს 

გამოყენებული მიწის ნაკვეთი, გაიზარდოს საკვების წარმოება და 

ხარისხი.



შუალედური კულტურები იყოფა: საგაზაფხულო, სანაწვერალო, 
საშემოდგომო და მოზამთრე კულტურებად.
→ საშემოდგომო შუალედური კულტურები ითესება ზაფხულის ბოლოს 
საფარქვეშ ან ძირითადი კულტურების შემდეგ. მათი აღება ხდება 
გაზაფხულზე და შემდეგ განთავისუფლებულ ნაკვეთზე ითესება 
ძირითადი კულტურები.
საშემოდგომო შუალედურ კულტურებად მოჰყავთ საშემოდგომო 
ჭვავი, საშემოდგომო ხორბალი ტრიტიკალე, საშემოდგომო ქერი, 
საშემოდგომო რაფსი, საშემოდგომო ცერცველა, მოზამთრე ბარდა, 
მოზამთრე შვრია.
→ სანაწვერალო შუალედურ კულტურებად იწოდება ძირითადი 
კულტურების აღების შემდეგ ნათესი კულტურები, რომლებიც 
ხასიათდებიან სწრაფი ზრდით და ზაფხულ–შემოდგომის პერიოდის 
მეტეოროლოგიური პირობები ხელსაყრელია ზრდა–
განვითარებისათვის. მათ მიეკუთვნება სიმინდი, მზესუმზირა, რაფსი, 
ერთწლიანი ბალახები და სხვა.
→ სანათიბო კულტურები არის ის ნათესი კულტურები, რომლებიც 
ითესება ძირითადი კულტურების აღების შემდეგ. სანათიბო 
შუალედურ კულტურებად გამოიყენება იგივე კულტურები რომელიც 
გამოყენებულია სანაწვერალო შუალედურ კულტურებად.
→ შესათესი შუალედური კულტურები ითესება გაზაფხულზე ძირითადი 
კულტურების საფარქვეშ. ამ მიზნით გამოიყენება ჩიტიფეხა, 
საშემოდგომო და საგაზაფხულო ცერცველა, ერთწლიანი კოინდარი, 
ბარდა, ხანჭკოლა, სამყურა, ესპარცეტი, ძიძო და სხვა.



წინამორბედი კულტურები
წინამორბედი კულტურები ეწოდება იმ კულტურებს, რომლებიც 

ხასიათდებიან ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების უნარით, 

ხელს უწყობენ გარკვეული სახის ნივთიერებათა დაგროვებას, 

ამცირებენ სარეველებისა და მავნებელ -დაავადებათა 

რიცხოვნობას.

წინამორბედი კულტურები უზრუნველყოფენ ყოველი 

მომდევნო კულტურისათვის ხელსაყრელი ნიადაგური 

პირობების შექმნას.

ცნობილია, რომ პარკოსანი კულტურები უზრუნველყოფენ 

ნიადაგის გამდიდრებას აზოტით, რომელთა შემდგომი 

დადებითი გავლენა მომდევნო კულტურებზე რამდენიმე წლის 

განმავლობაში ვრცელდება.

სიმინდის შემდეგ დათესილი ხორბალი ზიანდება 

ბზუალასაგან, სამყურასა და რიგი მრავალწლიანი ბალახების 

შემდეგ ნიადაგში დიდი რაოდენობით გვხვდება მავთულა 

ჭიები, კარტოფილის შემდეგ, ნაკარტოფილარზე პომიდორის 

დარგვისას ეს უკანასკნელი ავადდება ფიტოფტოროზით, 

ჭრაქით ან ყელის სიდამპლით.



მუდმივად ერთსა და იმავე ნაკვეთზე ერთი და 
იგივე კულტურის თესვა ზოგჯერ იწვევს ამ 
მცენარის მიმართ „ნიადაგის დაღლილობის“ 
მოვლენას, მიუხედავად სასუქების აქტიური 
გამოყენების დროს. ამ კულტურის მოსავალი 
კატასტროფულად ეცემა, ხოლო ამავე დროს 
ამ ნიადაგზე შესაძლებელია სხვა კულტურის 
უხვი მოსავლის მიღება.



თესლბურნვაში განასხვავებენ  სამ ფორმას:

• 1) სტაბილურს - განმეორებითი თესვის პირობებში (ჭვავი, 
სიმინდი, მარცვლეული ბალახები, ლობიო,სოია, ფეტვი); 

• 2) ლაბილურს - განმეორებითი თესვის დროს, რომლებიც 
ზედიზედ განმეორებით თესვას ვერ ეგუებიან, თუმცა 
ორწლიანი განმეორება ზოგჯერ დასაშვებია ( ხორბალი, 
შვრია, ქერი, შაქრისა და საკვები ჭარხალი, ბარდა, 
მზესუმზირა); 

• 3) შეუთავსებელს - სხვა კულტურებთან, უმეტესად ერთი და 
იგივე ოჯახის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ერთიმეორეს 
შემდეგ არ უნდა ითესებოდეს. სეთებია, მაგ. 
ძაღლყურძენასებრთა ოჯახის ბოსტნეული – პამიდორი, 
ბადრიჯანი, წიწაკა, კარტოფილი



მცენარის თესლი
თესლი მცენარის ბიოლოგიური და სამეურნეო თვისებების მატარებელი 
ორგანიზმია. ამიტომ მათ ხარისხზე მნიშვნელოვან წილად 
დამოკიდებულია მიღებული მოსავლის სიდიდე და ხარისხი.



არჩევენ ნამდვილ თესლს, თესლ-ნაყოფს (თესლურა) და რთულ თესლ-ნაყოფს
(ნაყოფედი).

ნამდვილი თესლი აქვთ: ლობიოს, ბარდას, ცერცვს, კიტრს, ნესვს, გოგრას, საზამთროს,
კომბოსტოს, ბოლოკს, თალგამს, პამიდორს, ბადრიჯანს, წიწაკას და სხვა; თესლნაყოფი
(ერთმანეთთან შეზრდილი ორი ხმელი ნაყოფი – თესლურა) აქვთ სტაფილოს, ოხრახუშს,
ნიახურს; რთული თესლ-ნაყოფი (ნაყოფედი) აქვს ჭარხალს. ჭარხლის გორგლურაში,
რომელსაც ჩვენ პირობითად თესლს ვუწოდებთ ერთმანეთთან შეზრდილია 2-6 ცალამდე
ნამდვილი თესლი. ამიტომ ჭარხლის ნათესიდან მიიღება არაერთგვაროვანი აღმონაცენი.

ბარდა
ცერცვი

სტაფილოს თესლი

ჭარხლის თესლი



თესლი შედგება ჩანასახის, სამარაგო ნივთიერების სათავსოსა და
კანისაგან. ჩანასახი თესლის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, რომელსაც აქვს
მცენარის ყველა ორგანო - პირველადი ფესვი, კვირტი ერთი (ხახვი, სიმინდი)
ან ორი (დანარჩენი კულტურები) ლებანფოთოლი და ჩანასახოვანი ღერო.
კვირტიდან ვითარდება ღერო - ფოთლებითა და ყვავილებით.



⦁ თესლის გაღივება
თესლის ნორმალურად გასაღივებლად აუცილებელია სამი ძირითადი პირობა:

წყალი, საჭირო ტემპერატურა და ჟანგბადი. ამ სამი პირობიდან ერთიც რომ დააკლდეს,
თესლი არ გაღივდება. წყალი ალბობს თესლს, რის შედეგად თესლი ჯირჯვდება, იხსნება
მასში მოთავსებული საკვები ნივთიერებები, რომლებიც გადადიან ჩანასახისათვის
შესათვისებელ ფორმაში. წყლის საშუალებით ხდება აგრეთვე, საკვები ნივთიერებების
გადაადგილება საჭირო მიმართულებით. წყალი მონაწილეობას ღებულობს ახალი
ქსოვილების შექმნაში.



თესლის დალბობა
წინასწარ დამბალი თესლის თესვისას, მშრალი თესლის 

თესვასთან შედარებით, უფრო ნაადრევ  

აღმონაცენს იღებენ. აღმოცენების დაჩქარება თავის მხრივ, 

უზრუნველყოფს მის სითანაბრეს და მომდევნო სამუშაოების 

(გაფხვიერების, გამარგვლის, გამეჩხერების) ნაადრევად 

შესრულებას, რაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფს საადრეო 

მოსავლის მიღებას.

თესლის დალბობას აწარმოებენ წყალში უჟანგავ ემალირებულ 

ჭურჭელში ან რბილ ტარაში (უმჯობესია თიხის ან ხის ჭურჭელი). 

წყლის ტემპერატურა სითბოსმოყვარული კულტურებისათვის 16 –

250-ია, დანარჩენები-სათვის დასაშვებია 6-250.



თესლის აღმოცენებად ითვლება 100 ცალი 

თესლიდან ნორმალურად გაღივებული თესლის 

რაოდენობა, რომელიც გამოიხატება %-ით. 

თესლის სიწმინდეზე და აღმოცენებაზეა 

დამოკიდებული თესლის სასოფლო- სამეურნეო 

ვარგისიანობა, რაშიც იგულისხმება თესლის 

პარტიაში ძირითადი კულტურის თესლის 

შემცველობა (პროცენტობით), რომელსაც აქვს 

ნორმალური აღმოცენების უნარი. მას თესვის 

ნორმის გაანგარიშებისათვის იყენებენ.

ჰაერი თესლის აღმოცენების
აუცილებელი პირობაა. იგი საჭიროა
თესლის აღმოცენების დროს სუნთქვისა
და სხვა ფიზიოლოგიური და
ბიოქიმიური პროცესებისათვის. ამ
პროცესის მიმდინარეობა უმთავრესად
დაკავშირებულია თესლში არსებული
მარაგი ნივთიერებების თანდათანობით
ხსნად და მოძრავ ფორმებში გადასვლაში
(სახამებელი გადადის შაქრებში,
ცილებიდან წარმოიქმნება ასპარაგინი,
ლეიცინი, თიროზინი და სხვა),
რომლებიც ხმარდებიან ჩანასახის კვებას.

ჰაერის საჭიროება თესლის
გაღივებისათვის გვაიძულებს თესვის
დროს თესლი მოვათავსოთ ჰაერით
უზრუნველყოფილ სიღრმეზე. ნიადაგის
ზედაპირზე ქერქის გაჩენის შემთხვევაში
საჭიროა მისი ფრთხილად დაშლა ჰაერის
თავისუფალი მსვლელობის აღსადგენად.

•თესლის აღმოცენება



⦁ თესლის ქიმიური დამუშავება

• წყალში დალბობილ თესლს უმატებენ სასუქებს
და ზრდის სტიმულატორებს. წვრილთესლიანი
ბოსტნეული მცენარეების თესლში სამარაგო
ნივთიერებები მეტად შეზღუდულია, ამიტომ
მათზე ქიმიური რეაგენტებით ზემოქმედება
დადებით გავლენას ახდენს ზრდა-განვითარების
ტემპზე.

• ბოსტნეული კულტურების უხვი მოსავლის
ფორმირებას ხელს უწყობს თესლების
მინერალური, ორგანული სასუქებით, ზრდის
სტიმულატორებით, (გიბერელინი,
ჰეტეროაუქსინი, ვიტამინები) და მჟავებით
დამუშავება და სხვა.

• პრაქტიკულ საქმიანობაში თესლის დასალბობად
იყენებენ შემდეგი ნივთიერებების (კონცენტრაცია
მოცემულია %-ში) ხსნარებს: MnO4 – 0,05-1; H3BO3

– 0,002-0,1; MnSO4 – 0,02- 0,1; ZnSO4 – 0,005-0,05;
CuSO4 – 0,001-0,005; 0,05 – 0,1; Ca(NO3)2 – 0,01-
0,02; K3PO4 და KNO3 – 0,5-2; NaHCO3 – 0,5-1;
ქარვის მჟავა – 0,002; ნიკოტინის მჟავა – 0,01;
ნაკელის წუნწუხი – 33.



⦁ თესლის სიმწიფე
 გარეგანი პირობების გარდა თესლის გაღივებაზე გავლენას ახდენს შინაგანი ფაქტორებიც, მათ

შორის თესლის სიმწიფის ხარისხი. თესლი ვიდრე სრულ სიმწიფეს მიაღწევდეს, მასში ჩანასახის
ძირითადი ორგანოები – ღეროსა და ფესვის ჩანასახი უკვე ჩამოყალიბებულია, მაგრამ არ არის
დასრულებული მარაგ ნივთიერებათა დაგროვება. უმწიფარი თესლი გაშრობის შემდეგ კარგავს
წყალს, რომლის რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე მომწიფებულ თესლში, მოუმწიფებელი თესლი
კლებულობს მოცულობაში, ნაოჭდება და მსუბუქდება. ცხადია ასეთი თესლი ვერ
უზრუნველყოფს ჩანასახის სრულყოფილად განვითარებას და მალე კარგავს სიცოცხლის
უნარიანობასაც.



ჩითილის მეთოდი

ჩითილი ეს ახალგაზრდა მცენარეებია,
რომელსაც ზრდიან სპეციალურად მუდმივ
ადგილზე გადასარგავად.

ჩითილის მეთოდის უპირატესობა

1. ვღებულობთ საადრეო მოსავალს;

2. ვეგეტაციის მოკლე პერიოდის ადგილებში
შეგვიძლია მოვიყვანოთ გრძელი
სავეგეტაციო პერიოდის კულტურები.



ჩითილის გამოყვანა ტორფნეშომპალიან ქოთნებში

• დასამზადებლად გამოიყენება:

• ტორფი;

• ნეშომპალა;

• ყამირი მიწა;

• ორგანული;

• ქვიშა და მინერალური სასუქი.

• ქოთანი შეიძლება იყოს ცილინდრული, ოთხკუთხა.ექვსკუთხა



დაცული (დახურული) გრუნტის 
კონსტრუქციები და მოწყობილობა

(კვალსათბურების მოწყობის 
წესები)



დაცული გრუნტის სახეობები

• მისდა მიხედვით, თუ როგორაა დაცული მცენარე 
გარემოს არახელსაყრელი პირობებისაგან _ მარტივად 
თუ სრულყოფილად, არჩევენ მარტივად დაცულ 
გრუნტს, ანუ შემთბარ გრუნტს და სრულად დაცულ 
გრუნტს ანუ საკულტივაციო ნაგებობებს 
კვალსათბურებისა და სათბურების სახით.

• ამრიგად, დაცული გრუნტის სახეებია: 1. შემთბარი 
გრუნტი; 

2. კვალსათბურები           და                3. სათბურები.



შემთბარი ანუ მარტივად დაცული
გრუნტი

შემთბარი გრუნტი ეწოდება დაცულ ან შემთბარ 
მიწის ნაკვეთს, გამჭვირვალე ან გაუმჭვირვალე 
მასალით დაფარულ პრიმიტიულ მოწყობილობებსა 
და მარტივ ნაგებობებს, რომლის ძირითადი 
დანიშნულებაა ჩითილის გამოზრდა და 
ბოსტნეულის მოყვანა ღია გრუნტთან შედარებით 
2-3 კვირით ადრე.

შემთბარი გრუნტი ეწყობა უმთავრესად 
გაზაფხულზე, როდესაც ბუნებრივი განათებულობა 
საკმარისია მცენარის ნორმალური ზრდა-
განვითარებისათვის, მაგრამ ჰაერისა და ნიადაგის 
ტემპერატურა ღია გრუნტში მერყეობს და 
ყოველთვის არ პასუხობს მცენარის მოთხოვნებს.



კვალსათბურები

კვალსათბურებს გარდამავალი ადგილი უჭირავს შემთბარ გრუნტსა და სათბურებს შორის.

საკვალსათბურო მეურნეობის ძირითადი დანიშნულებაა ღია და დაცული გრუნტისათვის 
ჩითილების გამოყვანა და ბოსტნეულის მიღება უშუალოდ ნაგებობიდან.

კვალსათბურის ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტებია: 1. კვალი, 2. გვირგვინი და                      
3. სინათლის გამტარი საფარი (ჩარჩო, კარკასი). სითბოს კარგვის შემცირების მიზნით 
კვალსათბურებს ღამით და საჭიროების მიხედვით დღისითაც (მცენარეების აღმოცენებამდე) 
ათბუნებენ ჩარჩოებზე ჭილოფისა და სხვა მასალის დაფარვით.

კვლის მოწყობის მიხედვით კვალსათბური შეიძლება იყოს ჩაღრმავებული ან ზედაპირული. 
ჩაღმავებულ კვალსათბურს ჰაერთან შეხების ზედაპირი მცირე აქვს და ნაკლებია სითბოს 
ინფილტრაცია ნაგებობიდან, რის გამოც ასეთ კვალსათბურებში ბიოსაწვავის საჭიროება 
მიწის ზედაპირულ კვალსათბურებთან შედარებით 40-50 %-ით ნაკლებია. ცალფერდა მიწის 
ზედაპირულ კვალსათბურებს სხვაგვარად პარიზულ კვლასათბურებს უწოდებენ. ჩვენში 
ასეთ კვალსათბურებს აწყობენ იქ სადაც გრუნტის წყლები ზედაპირულია. მკაცრი კლიმატის 
რაიონებში ასეთი ტიპის კვალსათბურებს უფრო მოგვიანებით მართავენ, ვიდრე 
ჩაღმავებულს.



• კონსტრუქციული თავისებურებების (ფერდების 
რაოდენობის) მიხედვით არჩევენ კვალსათბურების ორ ტიპს: 
ცალფერდას და ორფერდას. ორივე ეს ტიპი შეიძლება იყოს 
ჩაღმავებული ან ზედაპირული. ეს უკანასკნელი კი _ როგორც 
სტაციონარული, ისე გადასატანი.

• თბიერების მიხედვით კვალსათბური შეიძლება იყოს 
მზისმიერი, ბიოლოგიური და ტექნიკური (წყლის, ჰაერის და 
ელექტრული). ექსპლუატაციის დაწყების ვადის მიხედვით 
არჩევენ  ადრეულ, საშუალო და საგვიანო კვალსათბურებს. 



ცალფერდა კვალსათბური

• მიწაში ამოთხრლი კვლის ნაპირზე ადგამენ გვირგვინს, რომელიც ხისგან ან 
ბეტონისგანაა დამზადებული. ხის გვირგვინი შეიძლება იყოს მრგვალი (დირე) 
ან ფიცრული. კვალსათბურის ფიცრული გვირგვინი კეთდება 4-6 სმ სისქის და   
20-22 სმ სიგანის ფიცრებისაგან, ხოლო მრგვალი 12-14 სმ დიამეტრის მქონე 
დირებისაგან (მორებისაგან).

• ჩარჩო კვალსათბურის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. სტანდარტული ჩარჩოს 
ზომა 106×160 სმ-ია. ჩარჩო მზადდება ხისგან. საუკეთესოა ფიჭვის ან ლარიქსის 
ხე. ჩარჩოს ალათას შესაკრავად იყენებენ ოთხ 4,5-5 სმ სისქის და 5-6 სმ სიგანის 
ძელაკს (ლარტყას). ჩარჩოში მინის ნაჭრების ჩასასმელად კეთდება სამი ცალი 
გრძივი თამასა (შპროსი), რომელთა კვეთი არ უნდა აღემატებოდეს 3,8×4 სმ-ს, 
რადგან დიდი ზომის თამასები დაამძიმებს ჩარჩოს და ზედმეტად 
დაჩრდილავს კვალსათბურს.

• ჩარჩოში ჩასასმელი მინის ფირფიტები იჭრება სიგრძით 20-25 სმ-ზე. მათი 
სიგანე უნდა იყოს 3-4 მმ-ით უფრო ნაკლები, ვიდრე მანძილები ნარიმანდებს 
შორის. მინა ისმება კრამიტისებურად, ერთმანეთზე 0,5-1 სმ-ის გადაჯდომით.



ორფერდა კვალსათბურები

• ორფერდა კვალსათბურების ფერდები მიმართულია ერთი 
აღმოსავლეთით, მეორე დასავლეთით, მათ სიმაღლეს იმ გაანგარიშებით 
არჩევენ, რომ ჩარჩოს დახრა ჰორიზონტის მიმართ 200-ს შეადგენდეს. 

• ბელგიური ტიპის ორფერდა კვალსათბურს 3 მ-ის სიგანისას ამზადებენ. 
კვალსათბურის გასწვრივ შუა ხაზზე  ერთმანეთისაგან 4-5 მ-ის 
დაშორებით აყენებენ ბოძებს. ბოძებზე ამაგრებენ ნაჭდევებიან კეხის 
ძელს, ხოლო კვალსათბურის კიდეებში, ბოძების მოპირდაპირე მხარეს, 
ასობენ ბოჯგიტებს, რომელზეც ადგამენ გვირგვინს. გვირგვინსა და 
კეხის ძელს აერთებენ ნივნივებით.

• კეხის ძელის და გვირგვინის ნაჭდევებში ორივე მხრიდან აწყობენ 
ჩარჩოებს. კეხის სიმაღლე 40-60 სმ-ია, განივი კედლებისა 15-20 სმ.

• ორფერდა კვალსათბურებს ძირითადად 40 ჩარჩოსთვის ამზადებენ (20-
20 ჩარჩო თითოეული მხრიდან). თანაბარი განათებისათვის მათ აწყობენ 
ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ.



• ორფერდა კვალსათბურებს ძირითადად იყენებენ 
საადრეო ბოსტნეულის მისაღებად. ამ 
კვალსათბურებში ხელით შრომა შეზღუდულია 
ჩარჩოს სიმძიმისა და სიდიდის გამო. 
შეზღუდულია აგრეთვე მოვლითი ღონისძიებების 
ჩატარებაც, გარდა ამისა თითოეულ ჩარჩოსთან 
მისვლა მხოლოდ ერთი მხრიდან შეიძლება. 
მიუხედავად ამისა, ორფერდა კვალსათბურს ბევრი 
დადებითი თვისებაც აქვს: გააჩნია ჩარჩოსა და 
ნიადაგს შორის დიდი მანძილი, იძლევა 
მაღალმოზარდი მცენარეების მოყვანის კარგ 
საშუალებას.

• ორფერდა შემინული კვალსათბურები 
გავრცელებულია დასავლეთ ევროპაში, ჩვენში კი 
ნაკლებად გვხვდება.



ელექტროთბიერების კვალსათბურები

• ელექტროთბიერების კვალსათბურის გვირგვინი და ჩარჩო ისეთივეა, 
როგორიც ჩვეულებრივი ჩაღრმავებული ბიოთბიერების 
კვალსათბურების, ოღონდ კვალი ნაკლები სიღრმისაა და ძირზე და 
გვერდებზე თერმოიზოლაციისათვის გამოფენილი არ აქვს წიდა ან 
სხვა მასალა.

• ელექტროკვალსათბური არ მოითხოვს ყოველწლიურად კვლის 
დაცლას და დატენვას. ნაყოფიერების შესანარჩუნებლად 
კვალსათბურის გრუნტი პერიოდულად ნოყიერდება ორგანული 
სასუქებით: ნაკელით, ნეშომპალით და სხვ.

• უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა სახის საფრებთან და 
სათბურებთან შედარებით კვალსათბურებში შეზღუდულია 
მექანიზაციის გამოყენების შესაძლებლობა, გამოირჩევა მაღალი 
შრომატევადობით და წარმოებული პროდუქციის მაღალი 
თვითღირებულებით, რის გამოც მათი ფართობი მკვეთრად 
შემცირდა.



სათბურები

• სათბურები დაცული გრუნტის ყველაზე უფრო სრულყოფილი და 
ფუნდამენტური სახეობაა. ისინი დაცული გრუნტის ყველა სახეობაზე 
უკეთ პასუხობენ  ბოსტნეულისა და ჩითილის წარმოების სამრეწველო 
მოთხოვნებს.

• ზოგიერთი თანამედროვე ტიპის სათბური საშუალებას იძლევა წლის 
ნებისმიერ დროს შეიქმნას მცენარისათვის საჭირო ოპტიმალური 
პირობები. ამასთან სათბურში გაუმჯობესებულია შრომისა და 
ტექნოლოგიური დანადგარების გამოყენების პირობები.

• სამუშაო პროცესების რიტმულობით, მექანიზაციისა და 
ავტომატიზაციის, შრომის ნაყოფიერებისა და წარმოების კულტურის 
მაღალი დონით სათბურები უახლოვდება ფაბრიკულ წარმოებას.

• სათბურის ძირითადი დანიშნულებაა ბოსტნეულის პროდუქციის 
მიღება წლის არასეზონურ პერიოდში და ჩითილების წარმოება 
სათბურების, კვალსათბურების, შემთბარი გრუნტისა და ღია 
გრუნტისათვის.



• კონსტრუქციული თვალსაზრისით 
სათბურები იყოფა ერთრგოლიან ან 
მრავალრგოლიან ტიპებად. 
ერთრგოლიანს მიეკუთვნება: 
ერთფერდა, ორფერდა, 
პოლიგონალური (მრავალკუთხიანი), 
თაღისებური, გუმბათისებური და 
ბრტყელი (სწორი) გადახურვით. 
მრავალრგოლიან ტიპს მიეკუთვნება 
გუმბათისებურის გამოკლებით ყველა 
დასახელებული კონფიგურაციის მქონე 
სათბურები, რომლებიც ერთმანეთთან 
სახურავის ღარებითაა დაკავშირებული 



• ექსპლოატაციის ვადის მიხედვით არჩევენ ზამთრის (ფუნქციონირებს 
მთელი წლის განმავლობაში) და საგაზაფხულო (ფუნქციონირებს 
წლის გარკვეულ მონაკვეთში) სათბურებს.

• დანიშნულების მიხედვით სათბური შეიძლება იყოს საბოსტნე, 
საჩითილე-საბოსტნე და საშამპინიონე.

• გამჭვირვალე საფრის მიხედვით არჩევენ შემინულ, ფირიან და
მინაპლასტიკიან სათბურს. შიგამოწყობილობის მიხედვით ანუ 
კულტურის მოყვანის ადგილის მიხედვით სათბური შეიძლება იყოს 
გრუნტის, თაროიანი (სტელაჟიანი) და კონვეირული (კოშკური).
თბიერების მიხედვით არჩევენ: მზისმიერი (მზის თბიერება, 
ჰელიოსათბური), ბიოლოგიური და ტექნიკური თბიერების
სათბურებს.

• სათბური შეიძლება იყოს სტაციონარული, და გადასატანი.

• ზამთრის სათბურებიდან ყველაზე ფართოდაა გავრცელებული 
ორფერდა, ანგარის (მზიდი კარკასული კონსტრუქციის ორფერდა 
სათბური) და ბლოკის ტიპის სათბურები (ნახ. 38 ა, ბ)



თაროიანი 
სათბური

ბოსტნეული კულტურები მოჰყავთ სპეციალურ 
ვარცლისებურ სტელაჟებზე. თაროიანი სათბური 
კარგია ჩითილის მოსაყვანად, რადგან თაროებს 
ქვემოთ მოთავსებული გამთბობი ხელსაწყოები 
ადვილად და კარგად ათბობს სტელაჟებში 
მოთავსებულ გრუნტს. გარდა ამისა, გრუნტის 
სათბურებთან შედარებით თაროიან სათბურებში 
მცენარე ახლოა მინასთან, შუქგამტარი 
ელემენტების მიერ წარმოქმნილი ჩრდილის 
სიგრძე უფრო მოკლეა და ცხადია ასეთ 
სათბურში განათებულობის პირობები უფრო 
უკეთესია. მაგრამ თაროიან სათბურებს გააჩნიათ 
რიგი უარყოფითი მხარეები. პირველ რიგში ის, 
რომ ნაკლებია სასარგებლო ფართობი. 



ძაღლყურძენასებრთა 
ნაყოფიანები



პომიდორი
Lycopersicon

სამეფო: მცენარეები

განყოფილება:ფარულ
თესლოვნები

კლასი: ორლებნიანნი

ოჯახი:
ძაღლყურძენასებრნი

გვარი: პომიდორი

• პამიდორი ერთწლოვანი მცენარეა, 
ხელსაყრელ გარემოში მაგ. ტროპიკებში 
და სათბურში შეიძლება 
მრავალწლოვანიც იყოს. ჩვეულებრივ 
იგი თვითმტვერია მცენარეა, მაგრამ 
განსაკუთრებულ პირობებში ადგილი 
აქვს ჯვარედინ დამტვერვასაც. 
პამიდვრის ყვავილი თვითმტვერიაა, 
მაგრამ გამორიცხული არაა ჯვარედინი 
განაყოფიერებაც. პამიდვრის ყვავილი 
თვითმტვერიაა, მაგრამ გამორიცხული 
არაა ჯვარედინი განაყოფიერებაც. 
პამიდვრის ნაყოფი კენკრაა. პამიდვრის 
ნაყოფი ორი, სამი, ოთხი ან 
მრავალბუდიანია. ფორმის მიხედვით 
გვხვდება: მოცხარისებრი, 
ალუბლისებრი, მსხლისებრი, 
ქლიავისებრი, სფეროსებრი, ბრტყელი 
და ოვალური. მათგან ყველაზე მეტად 
გავრცელებულია მრგვალი და  
სფეროსებრი ფორმის ნაყოფიანი 
ჯიშები.ნაყოფი თესლის შემცველობის 
მიხედვით შეიძლება იყოს 
მრავალთესლიანი და მცირეთესლიანი.



გემური თვისებების მხრივ პომიდვრის 
ისეთი ჯიშის ნაყოფები,რომელთაც 
თესლი მცირე რაოდენობით 
მოეპოვებათ,უფრო მაღალხარისხოვნად 
ითვლება,ვიდრე მრავალთესლიანი 
ნაყოფები.ასევე კანის სისქესაც აქვს 
მნიშვნელობა ,რაც უფრო თხელია 
კანი,მით უფრო გემრიელია ნაყოფი.

კულტურული პამიდვრის ჯიშები 
მიეკუთვნებიან სამ ძირითად ჯგუფს, 
რომლებიც ერთმანეთისაგან 
განსხვავდებიან, როგორც ჰაბიტუსით, ისე 
ფოთლების, ყვავილედების (მტევნების) 
და გვერდითი ყლორტების წარმოქმნის 
დინამიკით. ეს ჯგუფებია:

• მაღალმოზარდი (ძლიერად მოზარდი, 
ინდეტერმინანტული) ტიპი

• დაბალმოზარდი (დეტერმინანტული 
ტიპი) 

• გარდამავალი ტიპი



• პამიდვრის აგროტექნიკა

პამიდვრისათვის ნიადაგის დამუშავება 
იწყება შემოდგომაზე ან ზამთრის პირას, 
ნაკვეთიდან წინამორბედი კულტურის 
აღებისა და ნარჩენების გაწმენდის შემდეგ 
ნაკვეთის აოშვით. აოშვა ტარდება 4-6 სმ 
სიღრმეზე. თუ ნაკვეთზე მრავალწლოვანი 
სარეველები იყო გავრცელებული, მაშინ 
10-12 სმ-ზე. მზრალად მოხვნა 
აღმოსავლეთ საქართველოში უნდა 
ჩატარდეს 25-30 სმ-ის სიღრმეზე, 
დასავლეთ საქართველოში - 20 სმ-ზე.
დასავლეთ საქართველოს ჭარბტენიან 
რაიონებში, სადაც გაზაფხულობით 
მოსალოდნელია წყალდიდობა, მზრალად 
მოხვნა არ არის მიზანშეწონილი. 
ძირითადი დამუშავება გაზაფხულზე 
უნდა იქნას გადატანილი.

პამიდვრის ჩითილი ირგვება 
სხვადასხვა წესით და განსხვავებული 
კვების არეებით, რაც დამოკიდებულია 
მრავალ პირობაზე. ძლიერი ზრდის 
ჯიშებს დიდი კვების არეს აძლევენ და 
ზოგჯერ საყრდენებზეც აფორმებენ. 
დეტერმინანტული ჯიშები კი 
შედარებით მცირე კვების  არეს 
საჭიროებენ და ბუნებრივი ბუჩქის 
სახით მოჰყავთ.
დარგვისას იყენებენ ყველა მიღებულ 
ხერხს: კვადრატულს, კვადრატულ-
ბუდობრივს და ზოლებრივს.

• დარგვა



ნიადაგი და გამოკვება

 pH – 6,0-6,5

 1 ტონა მოსავალს ვეგეტატიური მასის ჩათვლით გამოაქვს

N- 3კგ P2 O5=1,2 კგ; K-7,5 კგ. Ca - 2კგ; Mg-0,5 კგ

საკვები ელემენტების ნორმები 1 ჰა ფართობზე ყვითელმიწა ეწერ და ალუვიურ

ნიადაგებზე

N- 90-120 კგ P2 O5 70-120 კგ K 90-120 კგ

ორგანული სასუქი ან კომპოსტი

მდელოს ყავისფერ ნიადაგებზე

N 60-90 კგ P2 O5 60-90 კგ K2O 80-100 კგ

ორგანული სასუქი ან კომპოსტი



მოსავლის აღება, შენახვა

 იკრიფება მწიფე ნაყოფები

 სასალათე პომიდორი ფრთხილად იკრიფება და თავსდება ტარაში 

 დახარისხება დაკალიბრების შემდეგ თავსდება ყუთებში

 შენახვის მაქსიმალური ვადაა 30 დღე

 შენახვის ოპტიმალური ტემპერატურა 00C

 შენახვის ოპტიმალური ფარდობითი ტენიანობა 90-95% 

 მოუმწიფებელი ზრდა დასრულებული პომიდორი უფრო დიდ ხანს ინახება



დაავადებები:

ფიტოფტორა

ფუზარიოზი

სეპტორიოზი

ანთრაქნოზი

მიკოპლაზმური დაავადება სიქაჩლე

ალტერნარია

ვერტიცილიოზი

ბაქტერიული

ვირუსული დაავადებები

მავნებლები: 

პომიდვრის სამხრეთ ამერიკული მენაღმე ჩრჩილი

ფრთათეთრა

პომიდვრის  ტკიპა

მახრა

ხვატარი

ნემატოდა



ბადრიჯანი
Solanum
melongena

სამეფო: მცენარეები

განყოფილება: 
ფარულთესლოვნები

კლასი: ორლებნიანნი

ოჯახი: 
ძაღლყურძენასებრნი

გვარი: ბადრიჯანი

 ბადრიჯანი-მრავალწლოვანი მცენარე.ტენის მოყვარული 
კულტურაა.მისი სამშობლო აღმოსავლეთ ინდოეთია. 
ნაყოფი შეიცავს 89-94 % წყალს, 3–4,5% შაქარს, 2,7 – 4% 
უჯრედისს, B,P ვიტამინებს, ცილებს, ცხიმებს, მინერალურ 
მარილებს და სხვა. თესლის ჩათესვის სიღრმე: 0,5-1,5 სმ. 
მწკრივებს თესვის დროს ერთმანეთისაგან 6 სმ-ით აშორებენ. 
კარგად განვითარებული ჩითილის მისაღებად აღმონაცენს 
ამეჩხერებენ, იმგვარად რომ მცენარეებს შორის 5-6 სმ 
მანძილი დარჩეს. ყვავილი  ორსქესიანია.ოპტიმალუ 
საადრეო ჯიშების შემოსვლის ვადა 100-110 დღეა 
აღმოცენებიდან, საშუალო ვეგეტაციის მქონე ჯიშების კი 
120-140 დღე. მჟავიანობა pH 6,0-6,5.



ბადრიჯნის მეთესლეობა ბადრიჯნის აგროტექნიკა
ბადრიჯანი ძირითადად თვითმტვერია 
მცენარეა, მაგრამ შესაძლებელია 
ჯვარედინი დამტვერვაც. ამიტომ 
თესლის წარმოებისას განსხვავებულ 
ჯიშებს შორის, საიზოლაციოდ დაცულ 
ადგილებში ტოვებენ 500 მ-ს, ღიაზე  1000 
მ-ს. თესლის წარმოებისას 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
მაღალ აგროფონს.

ჯიშური გაწმენდისას ნაკვეთიდან 
აცილებენ ყველა არატიპურ, 
ნაკლებმოსავლიან და დაავადებულ 
მცენარეს. ყოველ ბუჩქზე ტოვებენ 
ჯიშისათვის დამახასიათებელი ფორმის 
და ზომის ყველაზე ადრე გამონასკვულ 
ორ ნაყოფს. დანარჩენებს ჩვეულებრივ 
რეგულარულად შემოსვლის მიხედვით 
კრეფენ სარეალიზაციოდ.

ტექნიკური სიმწიფიდან 30-40 დღის 
შემდეგ სათესლე ნაყოფები იღებენ ღია 
მურა ან ღია-მწვანე შეფერვას.

ბადრიჯანი ძირითადად ჩითილის 
დარგვით მოჰყავთ. საადრეო და 
საშუალო ვადებში  მოსავლის 
მისაღებად ჩითილი გამოჰყავთ 
დაცულ გრუნტში, ხოლო საგვიანო -
ღია საჩითილე კვლებში. დაცულ 
გრუნტში დაბლობ ზონაში. საადრეო 
ჩითილი გამოჰყავთ  პიკირებით, 
ხოლო საშუალო დაუჩითილებლად. 
ბადრიჯნის მოსავლის აღება იწყება 
ყვავილობიდან 25-40 დღის შემდეგ. 
მაშინ, როდესაც ნაყოფები მიაღწევენ  
ჯიშისათვის დამახასიათებელ ზომას, 
კანის შეფერვას და ბზინვარებას, 
რბილობი ნაზია და თესლი 
გაუმაგრებელი. იმის გამო, რომ 
ყვავილსაჯდომი მაგრადაა 
მიმაგრებული ნაყოფზე,  მისი 
დაზიანების თავიდან ასაცილებლად 
უნდა მოიჭრას დანით.

ბადრიჯანი



ნიადაგი და გამოკვება

საკვები ელემენტების ნორმები

ყვითელმიწა ეწერ და ალუვიურ ნიადაგებზე

N- 60-90 კგ P2 O5 90-120 კგ K2O -90-120 კგ.

ორგანული სასუქი ან კომპოსტი

მდელოს ყავისფერ და რუხ ნიადაგებზე

N- 60-90 კგ P2 O5 60-90 კგ K2O 60-80კგ

ორგანულ სასუქი

pH- 6,0-6,5

კვების არე: მწკრივებს შორის 60-70 სმ

მცენარეთა შორის 35-40 სმ



ტემპერატურული და ტენიანობის რეჟიმი

 ოპტიმალური ტემპერატურა აღმოცენებისთვის 20-30 0C

 ოპტიმალური ტენიანობა ნიადაგის 80% 

 ყვავილობისთვის აუცილებელია 21-270C

 გამონასკვა და ნაყოფების ზრდა ჩერდება 200C-ზე დაბლა

 ყვავილები და ნასკვი ცვენას იწყებს 150C-ზე დაბლა

 სათბურში აღმოცენების შემდეგ პირველი 4 დღის განმავლობაში ამყოფებენ 

13-160C

 შემდგომ მზიან ამინდში 20-260C, ღრუბლიანში 15-200C



მოსავლის აღება, შენახვა

 მოსავლის აღება იწყება ყვავილობიდან 25-40 დღის შემდეგ 

 ნაყოფები, როცა მიაღწევენ ჯიშისათვის დამახასიათებელ ზომას, შეფერვას და 

ბზინვარებას 

 ნაყოფი ნაზი და თესლი გაუმაგრებელი უნდა იყოს. 

 ნაყოფის აღება დანით უნდა მოხდეს

 შენახვის ვადა 2 თვემდე

 შენახვის ოპტიმალური ტემპერატურა 6-70C

 ჰაერის ოპტიმალურ ფარდობითი ტენიანობა  85-90% 

 ინახება  გაყინული

 ინახება მშრალი სახით

 მოსავლიანობა 30-40 ტონა



დაავადებები:

ნაცრისფერი სიდამპლე

ნაყოფის სიდამპლე ანუ ფომოფსისი  

ვერტიცილიოზური ჭკნობა

ალტერნარიოზი 

ვირუსული  დაავადება

კიტრის ვირუსული მოზაიკა

ფიტოპლაზმური  დაავადება-სტოლბური

ბაქტერიული ლაქიანობა

მავნებლები: 

ბუგრი

ტკიპები

ფრთათეთრა

თრიფსი

მახრა

ჩრჩილი

კოლორადოს ხოჭო



წიწაკის ბიოლოგიური თავისებურებები

• თესლი - ღია ყვითელია, შიშველი, ბრტყელი, 
მომრგვალო თირკმლისებური, წვრილი (1000 
ცალი 4-6 გ-ს იწონის). აღმოცენების უნარს სამი 
წლის  განმავლობაში კარგად ინარჩუნებს.

• ღერო - ძირთან ახლოს გახევებული, 
ცილინდრული, წვეროსაკენ ბალახოვანი და 
წიბოვანი, შიშველი ან შებუსული. ღეროდან 
სხვადასხვა კუთხით გამოდის მრავალრიცხოვანი 
განშტოება, რომელიც განსაზღვრავს ბუჩქის 
საერთო ჰაბიტუსს.

ყვავილები ორსქესიანია, თვითმტვერია, 
ზოგჯერ აღინიშნება ჯვარედინი დამტვერვაც, 
განსაკუთრებით წვრილნაყოფა ჯიშებში. -
სხვადასხვა ფორმის და შეფერვის ცრუ კენკრაა, 
ღრუიანი და მრავალთესლიანი 2-3 ბუდით. 
ჯიშების მიხედვით ნაყოფის წონა 5-დან  200 გ-
მდეა. ფორმით შეიძლება იყოს კონუსისებური, 
სფეროსებური, ვაშლისებური, რქისებური, 
ხორთუმისებური, კუბისმაგვარი და სხვ. 

ფესვი - სიცოცხლის 
დასაწყისში მცენარეზე 
წარმოიქმნება მთავარღერძა 
ფესვი, რომელიც ნიადაგში 70-
80 სმ-ზე ჩადის, რის შემდეგაც 
მასზე მალე ვითარდებიან  
გვერდითი განშტოებები ჯერ 
ჰორიზონტალური 
მიმართულებით, შემდეგ კი 
ღრმავდებიან ნიადაგში.



წიწაკა სითბოსმოყვარული კულტურაა. 
იგი პამიდორზე მეტად მოითხოვს 
სითბოს. 13 0C-ზე ნაკლებ 
ტემპერატურაზე თესლი არ ღივდება და 
მცენარის ზრდა ჩერდება. მისი 
განვითარებისათვის ოპტიმალურია 20-
250C სითბო. დაბალი ტემპერატურის 
მიმართ წიწაკა მეტად მგრძნობიარეა. -0,3 
-0,50C-ზე მცენარე იღუპება. დაბალი 
ტემპერატურის მიმართ განსაკუთრებით 
მგრძნობიარეა ფესვთა სისტემა. ისეთი 
რაიონები, სადაც ნიადაგი გვიან თბება, 
წიწაკის საწარმოებლად ნაკლებად 
გამოსადეგია. ტემპერატურისადმი ასეთი 
მოთხოვნილება განსაზღვრავს მისი 
გავრცელების არეალს. წიწაკა 
განსაკუთრებულ მოთხოვნებს უყენებს 
ნიადაგის სტრუქტურას და მის 
ნაყოფიერებას. წიწაკისათვის მოსაყვანად 
უნდა გამოიყოს  ღრმა, წყალგამტარი, 
თბილი, ჰუმუსის მაღალი შემცველი და 
ადვილად შესათვისებელ ფორმაში 
მყოფი, საკვები ნივთიერებებით 
მდიდარი ნიადაგები. 



ნიადაგი და გამოკვება

1 ტონა პროდუქციის ვეგეტატიური მასის ჩათვლით გამოაქვს ნიადაგიდან N- 4 კგ P -2,2

კგ K-5,2 Ca - 3,5; Mg-1 კგ.

 ნიადაგის ძირითადი დამუშავებისას შეიტანება N-ის 20%, K-ის 30-50% P2O5-ის 70%.

 ტკბილი წიწაკის კვების არეალი 60X30; მწარე 50X20

 pH-6-6,6

საკვები ელემენტების ნორმები

ყვითელმიწა ეწერ და ალუვიური ნიადაგები

N- 80-100 კგ P2 O5 70-90 კგ K2O 60-90კგ

ორგანული სასუქი ან კომპოსტი

მდელოს ყავისფერ და რუხ ნიადაგებზე

N- 60-80 კგ P2 O5 60-90 კგ K2O 60-90კგ

ორგანული სასუქი ან კომპოსტი



თესვა და ჩითილების გამოყვანა

 თესლი 1 ჰა ფართობისთვის 0.8კგ

 ითესება სუბსტრატიან კასეტებში ან კუბურებში

 თესლი უნდა იყოს სერთიფიცირებული და შეწამლული

 რწყვის, ჰაერის ტემპერატურის და ტენიანობის რეჟიმის რეგულირება

 ჩითილების გამოკვება 2-ჯერ წყალში ხსნადი სასუქებით

 წამლობა ფუნგიციდებით და საჭიროების შემთხვევაში ინსექტიციდით

 ჩითილი უნდა იყოს მუხლმაგარი

1 ჰა-ზე  საჭიროა 55-100 ათასი მცენარე

 1 ჰა-ზე თესლი 0,8 კგ

 1 გრამში - 150-200 ცალი მარცვალი



მოსავლის  აღება და შენახვა

 იკრიფება  მწვანე და მწიფე ნაყოფები

 ინახება 1-2 თვის განმავლობაში 

 შენახვის ოპტიმალური ტემპერატურა   0-100C

 ჰაერის შენახვის ოპტიმალური ფარდობითი ტენიანობა  85-90% 



დაავადებები:

მოზაიკა

ბაქტერიული კიბო

ფოთლის დახუჭუჭება

შავი ბაქტერიული ლაქიანობა

ფიტოფტორა

წვეროს სიდამპლე

ალტერნარია 

მავნებლები: 

ბუგრები

ხვატარები 

ტკიპები

ფრთათეთრა



კარტოფილი (Solánum tuberósum) — ძაღლყუნძინესებრთა 
ოჯახის, ორლებნიანი, ტუბერიანი მცენარეა. 

თავისი მრავალმხრივი გამოყენებითა და ძვირფასი კვებითი 
თვისებებით ერთ-ერთი დიდად მნიშვნელოვანი კულტურაა.

არსებობს კარტოფილის 200-მდე ველური და კულტურული 
სახეობაა. 

კულტურაში დანერგილია უმთავრესად 2 მონათესავე სახეობა:
ანდიური კარტოფილი (Solanum andigenum)                                         
ჩილური კარტოფილი (Solanum  tuberosum). 



ტუბერი ღეროს სახეგვარობაა.

ტუბერი შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერებას სოლანინს, რომელიც 

ბოლქვის სინათლეზე გამწვანებისას წარმოიქმნება.

გაფრთხილება:

• მცენარე ფიზიოლოგიურ განვითარებას აფერხებს +30 C ზევით;

• მოარიდეთ ტუბერები მზის შუქს და მოიცილეთ 

გამწვანებული ტუბერები.



ტუბერები შეიცავს 
• 75% წყლს 
• 25% მშრალ ნივთიერებას              
• 13-20% სახამებელი

კარტოფილის ტუბერში 
სახამებლის დაგროვება 

იწყება მასობრივი 
ყვავილობის ფაზაში, 

საადრეო 
ჯიშებისათვის_დაახლოებ

ით ივლისში, ხოლო 
საგვიანო 

ჯიშებში_აგვისტო-
სექტემბერში.

მაღალი ტემპერატურა 
იწვევს:
• დაკნინებას
• დაბერებას
• გადაგვარებას

• ღივდება - 5-6 გრადუსი
• ოპტიმალური t – 13-15 გრადუსი
• ფოტოსინთეზისთვის - 20-30 გრადუსი (უფრო 

ზემოთ ზრდა წყდება)

სუსტდება 
ფოტოსინთეზი
სცვივა 
ყვავილები
ხმება ღერ-ფოჩი



კარტოფილის ჯიშები

სასუფრე საკვები საქარხნე უნივერსალური

გავრცელებული ჯიშები. დღეისათვის საქართველოში გავრცელებულია 
კარტოფილის შემდეგი ჯიშები: ნევსკი, იმპალა, მარფონა, პიკასო, სანტე და 
სხვა. 
აგროტექნიკა. კარტოფილი, როგორც სათოხნო კულტურა კარგი 
წინამორბედია მომდევნო კულტურებისათვის და ნიადაგის ღრმად 
დამუშავებას მოითხოვს. დაუშვე-ბელია კარტოფილის მოყვანა იმ 
ნაკვეთებზე, სადაც წინა წელს პომიდორი, ბადრიჯანი, წიწაკა ან თამბაქო 
ეთესა. 
რადგანაც კარტოფილის ტუბერები ფხვიერ, ჟანგბადითა და ტენით 
უზრუნველყოფილ ნიადაგს მოითხოვს. მისი დარგვის წინ ნიადაგი უნდა 
დამუშავდეს 27-30 სმ-ის სიღრმეზე. 



• ნიადაგის ნაყოფიერების მიხედვით, ორგანული სასუქის გარდა 
ჰექტარზე საშუალოდ უნდა შევიტანოთ ფოსფოროვანი სასუქებიდან 
სუპერფოსფატი 300-400 კგ, კალიუმის მარილი 150-200 კგ და 
აზოტოვანი სასუქებიდან -ამონიუმის გვარჯილა 200-300 კგ. ამასთან 
სასურველი და აუცილებელია აზოტოვანი სასუქი შევიტანოთ დანაწევ-
რებით ორჯერადად. პირველადი გათოხნისა და მიწის შემოყრის დროს 
მთლიანი დოზის 60 %. მეორედ კი მეორე გათოხნისა და მიწის შემოყრის 
დროს დარჩენილი 40%. 

• მცენარის დარგვის სიხშირე, გარდა სარგავი მასალისა დამოკიდებულია 
ნიადაგზე და მის ადგილმდებარეობაზე. დიდ ფართობზე, სადაც 
კარტოფილს მექანიზირებული წესით თესავენ მწკრივებად (70სმx30სმ), 
ხოლო კვადრატული ბუდნობრივად (70სმx70სმ ან 60x60 სმ-ია). 

• კარტოფილის ნათესების მოვლის მომდევნო მნიშვნელოვანი 
ღონისძიებაა მიწის შემოყრა, როდესაც აღმონაცენი 15-20 სმ-ს მიაღწევს, 
ბუჩქის გარშემო ნიადაგის ტენის შენარჩუნებისათვის საჭიროა მიწის 
მეორეული შემოყრა. ეს ღონისძიება უნდა ჩატარდეს პირველი 
შემოყრიდან 20-25 დღეში 



კარტოფილის ძირითადი დაავადებები და მათთან ბრძოლის 
საშუალებები

ფიტოფტოროზი

ფოთლების ლაქიანობა (ალტერნარიოზი)

რიზოქტონიოზი

ჭკნობა (ვერტიცილიოზური, ფუზარიოზული, ბაქტერიული და 
ფიზიოლოგიური)

კარტოფილის შავფეხა

ქეცი (ჩვეულებრივი, ფხვიერი, ვერცხლისფერი)

კარტოფილის კიბო 



კარტოფილის ძირითადი მავნებლები და მათთან 
ბრძოლის საშუალებები

• კოლორადოს ხოჭო

• ტუბერების მავნებლები:

– მავთულა ჭიები

– მახრა

– ხვატრები

– კარტოფილის ჩრჩილი

– ღრაჭები

– ბუგრები

– თაგვისებური მღრღნელები



• თესლის დამუშავება: პრესტიჟი, სელეს ტოპი ან ნუპრიდი

• ფოთლების დამუშავება: კონფიდორი, აქტარა, მარშალი და 
სხვ.

გაფრთხილება: თუ თესლი დამუშავდა პრესტიჟით ან სელეს 
ტოპით, არ გამოიყენოთ აქტარა და კონფიდორი, რადგან 

ისინი იგივე ჯგუფის ინსექტიციდებია



ზრდის რეჟიმები

 აღმოცენებამდე მორწყვა საჭირო არ არის
 სრული ვეგეტაციის პერიოდში უცილებელია 3 მორწყვის ჩატარება

ნორმალური ზრდისთვის საჭიროა:

• ფხვიერი ნიადგი (გაკულტურებული, სტრუქტურული და ღრმად 
გაფხვიერებული ნიადაგი)

• შეუფერხებელი აერაცია

• pH – 5-7  (5 -ზე ნაკლები ან 7 -ზე მეტი - კნინდება)



მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა

ფუნგიციდები: კუპერვალი, რიდომილ გოლდ, ინფინიტო, ნატივო, კონსენტო,

იროკო, ტელდორი, ანტრაკოლი, კუპერტინ სუპერი, ბრავო, პერგადო,

ქვადრისი, აკრობატ მც, ოქსიქლორი, სტრობსტარი.

ინსეკტიციდები: კონფიდორ მაქსი, დეცის პროფი, პროტეუსი, ობერონი, კალიფსო,

კარატე, აქტელიკი, ამპლიგო, პროკლეიმი, სპინტორი

ფერომონები



გოგროვანთა კულტურების: კიტრის, ყაბაყის, ნესვისა დoა 

საზამთროს მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები



კულტურის ბიოლოგიური დახასიათება მნიშვნელობა

კიტრი (Cucumis sativus L) გოგრისებრთა ოჯახი

 თესლი - ბრტყელი, წაგრძელებული ან შემოკლებული ელიფსური ფორმის.

 ფოთოლი - ყუნწიანი იგი შეიძლება იყოს გულისმაგვარი, დაკუთხულ გულისმაგვარ დანაკვთული.

 ღერო - მხოხავია წახნაგოვანი, დატოტვილი, სიგრძე 40-400 სმ.

 ფესვი - სუსტია და გაშლილია ჰორინზონტალურად.

კიტრი ერთსახლიანი და გაყოფილსქესიანი მცენარეა.

ყვავილი ყვითელი ფერის.

 ნაყოფის ფორმა ჩალმისებური, კვერცხისებური, თითისტარისებრი, ელიფსური, ცილინდრული, ბოთლისებრი,

კლაკნილი და სხვ.

სიგრძე 5-დან 100 სმ-მდე.

 ნაყოფის ფერი მუქი მწვანე, რძისებრ-თეთრი, ღია მწვანე.

 ზედაპირი: გლუვი, პრიალა, დაბორცვილი, დაღარული, დახორკლილი, შებუსული.

 რბილობი: მკვრივი, ფხვიერი, წვინიანი, ხრაშუნა.

 შემადგენლობა: მინერალური მარილები, ვიტამინები, ფერმენტები, ცილა მონოსაქარიდები, საქაროზა.

გამოიყენება: ცოცხალი სახით, აკონსერვებენ, ამწნილებენ.



ტექნოლოგიური პროცესები 

 ნაკვეთის გასუფთავება

 ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანა. ნაკელი გადამწვარი NPK

ნიადაგის დაბარვა 20-25 სმ

თესვა

 ნიადაგის კულტივაცია 10-15 სმ

 წვეთოვანი სარწყავი სისტემის გაშლა და მულჩირება 

 მცენარეებისათვის საყრდენების ჩამოკიდება

 მცენარეების აკვრა

 მცენარეებზე ნამსხვრევების მოშორება და ფორმირება

მორწყვა, ფერტიგაცია

წამლობა  პესტიციდებით

 მოსავლის აღება და შენახვა 



თესვა და ჩითილების გამოყვანა

 თესლი უნდა იყოს სერთიფიცირებული და შეწამლული

 თესლი ითესება სუბსტრატიან კასეტებში, საკვებ კუბურებში ან საკვებ ქოთნებში

 თესვის დროს უნდა შეიწამლოს ფესვის სიდამპლის საწინააღმდეგოდ აპრონ XL,

პრევიკურით ან სხვა პრეპარატით

 რწყვის, ჰაერის ტემპერატურის და ტენიანობის რეჟიმის რეგულირება

 ჩითილების გამოკვვება 7-10 დღეში ერთხელ მიკროსასუქებით: ამკოლონი, კრისტალონი

 ჩითილები შეწამვლა ფუნგიციდებით და ინსექტიციდით 

 ჩითილი უნდა იყოს 5-6 ფოთლის, 30-35 დღის

 1 მ2 – 1,4 მცენარე

 თესლი 1 ჰა-ზე 4 კგ

 1 გრამში - 30-45 ცალი



ნიადაგი და გამოკვება

 საუკეთესო ჰუმუსით და ორგანული ნივთიერებებით მდიდარი ნიადაგები

 pH – 6,0-7,5

 1 ტონა მოსავალს ვეგეტატიური მასის ჩათვლით გამოაქვს ნიადაგიდან

N- 3კგ P2 O5=2 კგ; K2O -4,5 კგ. Ca - 3კგ; Mg-1,5 კგ

საკვები ელემენტების ნორმები

N- 70-140 კგ P2 O5 120-200 კგ K2O 120 კგ Mg-30კგ

ორგანული სასუქი



დაავადებები:

ჭრაქი

ნაცარი

ანთრაქნოზი

ნაყოფების სიდამპლეები 

ფუზარიოზი

ვერტიცილიოზი

ასკოხიტოზი

მავნებლები: 

ფრთათეთრა

ბუგრი

ხვატარი

ტკიპები

თრიფსები

ნემატოდა



მოსავლის აღება, შენახვა

 იკრიფება ახალი ქორფა ნაყოფები

 იკრიფება 

2-3 დღეში ერთხელ 

 შენახვა შესაძლებელია 1-2 კვირის განმავლობაში

 შენახვის ტემპერატურა 8-100C

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა 90-95% 

 ინახება საღი, დაუზიანებელი ნაყოფები



ნესვი - Cucumis melo L

 ფართო გავრცელების არეალი აფრიკა, შუა აზია, ეგვიპტე, თურქეთი, სამხრეთ აზია, ჩინეთი იაპონია

საქართველოში

 შემცველობა შაქარი 17-21% საშუალოდ 5,9-12% გლუკოზა, ფრუქტოზა, საქაროზა, უჯრედისი,

ჰემიცელულოზა პექტინები

 ვიტამინები C, B1, B2, B6, PP.

 გოგრისებრთა ოჯახი (Cucurbit ac lae)

 ერთსქესიანი, ერთსახლიანი, ჯვარედინმტვერია მცენარე

 მრვალად დატოტვილი ფესვთა სისტემა

 ღერო მხვიარა, დატოტვილი 3-4 მ სიგრძის

 ფოთლები: მომრგვალო, ხუთკუთხა, თირკმლისებრი, გულისმაგვარი ფორმის

 ნაყოფი: სფეროსებრი, მოგრძო-მომრგვალო, ელიფსური, კლანკილი და სხვ.

 თესლი ბრტყელი ოვალური ფორმის: მოყვითალო მოთეთრო ფერის

 1 გრამში 20-30 თესლია.



აგროტექნიკა

 ღრმა მოხვნა

 პირდაპირ თესვა ან საჩითლე კასეტებში

 ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანა

 კულტივაცია თოხნა

 კვების არე 1,5-2X0,5-1 კვადრატულ ბუდობრივად 1,8მ; 1,4მ; 1,25მ.

 მცენარის ფორმირება, აკვრა

 მორწყვა, ფერტიგაცია

 პესტიციდების შეტანა

 მოსავლის აღება და შენახვა



მოსავლის  აღება და შენახვა

 ნაყოფს კრეფენ სრულ სიმწიფემდე

 ზამთარში შესანახი ჯიშები იკრიფება სექტემბრის ბოლოს და

ოქტომბრის დასაწყისში მკვახეს, მაგრამ ზრდასრულებულს

 ნესვი ინახება მშრალ სარდაფებში ან სხვენზე თასმებით

ჩამოკიდებულ მდგომარეობაში 2-30C ტემპერატურის პირობებში



საზამთრო - Citrullis vulgaris

 აფრიკული წარმოშობის მცენარეა

 საქართველოში VII-IX საუკუნეები

 გოგრისებრთა ოჯახი (Cucurbit ac lae)

 ერთწლოვანი მცენარეა

 ჯვარედინმტვერია ბალახოვანი მცენარეა

 ღერო 2-4 მ სიგრძის გართხმული

 ფოთოლი დანაკვთულია

 ფესვთა სისტემა მთავარღერძა ფესვის განშტოებები

 ცალსქესიანი და ერთსახლიანი მცენარეა

 ნაყოფი წვრილი კენკრაა

 შეიცავს წყალს 88-94%, შაქარს 9%-მდე, ვიტამინებს, კარონტინს და მინერალურ მარილებს

შაქრიანობა შეიძლება 14%-ც იყოს.



აგროტექნიკა

ღრმა მოხვნა

 პირდაპირ თესვა ან საჩითლე კასეტებში

 ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანა

 კულტივაცია თოხნა

 კვების არე 2-3X0,5-1,5მ კვადრატულ ბუდობრივად 2,1მ; 1,8მ; 1,4მ და სხვ.

 მცენარის ფორმირება, აკვრა

 მორწყვა, ფერტიგაცია

 პესტიციდების შეტანა

 მოსავლის აღება-შენახვა



გარემო პირობები

 აღმოცენების მინიმალური ტემპერატურა 16-17 0C

 მცენარე იღუპება 10C-ზე

 ვეგეტაციისთვის ოპტიმალური ტემპერატურა  2570C

 ჰაერის ოპტიმალური ტენიანობა  50-60% 



მოსავლის აღება, შენახვა

 იკრიფება ახალი ქორფა ნაყოფები

 იკრიფება 2-3 დღეში ერთხელ 

 შენახვა შესაძლებელია 1-2 კვირის განმავლობაში

 შენახვის ტემპერატურა 8-100C

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა 90-95% 

 ინახება საღი, დაუზიანებელი ნაყოფები



ყაბაყი

• ნიადაგის დამუშავება - აღმოსავლეთ საქართველოში ნიადაგი 
უნდა მოიხნას შემოდგომაზე, დასავლეთ საქართველოში 
ადრე გაზაფხულზე. მოხვნის სიღრმე 30-35 სმ.

• ნიადაგის გაფხვიერება - ნიადაგის გაფხვიერება დაფარცხვას 
მიამართავენ აპრილში, გამოიყე- ნება დისკებიანი 
კულტივატორი, კბილებიანი ფარცხი ან დანებიანი 
კულტივატორი.



• თესვა და ჩითილების გამოყვანა - აპრილის პირველ ან მეორე 
დეკადაში ითესება ერთჯერად ჭიქებში ან სპეციალურ 
კასეტებში, კასეტებში იყრება ნეიტრალური რეაქციის მქონე 
ტორფის სუბსტრატი და აგრო პერლიტის ნაზავი, ყაბაყის  
მცენარის თესლები ითესება 2-3 სმ სიღმრეზე. ჩითილები 
უნდა გამოვიყვანოთ საჩითილებში რომ დაცული იყოს 
ტემპერატურული რეჟიმი. ყაბაყი შეიძლება მოვიყვანოთ 
პირდაპირ ღია გრუნტში დათესვით. ღია გრუნტში ითესება 
აპრილის თვეში, როცა ნიადაგის ტემპერატურა 10 სმ. 
სიღრმეზე მიაღწევს 10-12 გრადუს, თესვის სიღრმე 4 სმ.



• ჩითილები მოვლა - მოიცავს მორწყვას, დაცვას დაბალი ტემპერატურის 
ზემოქმედებისაგან, დაცვას მავნებელბისაგან მახრები, ჭიჭინობელა და სხვა 
მავნებლების წინააღმდეგ გამოიყენება ფორსი, პირინექს სუპერი, პრიბანი, 
დურსბანი და სხვა მათი ანალოგები. ფესვის სიდამპლის საწინააღმდეგოდ 
გამოიყენება: პრევიკურ ენერჯი, პროპაკური, აპრონ XL ან სხვა მათი 
ანალოგები.

• ჩითილების გადარგვა - გადარგვა ხდება აპრილის ბოლოს   მაისის დასაწყისში, 
ამ დროს ჩითილები არიან 12-15 სმ სიმაღლის,  20-30 დღის ასაკის. მცენარეთა 
გადარგვა ხდება ტენიან ნიადაგში, მწკრივად დარგვისას მწკრივებს შორის 
მანძილი დამოკიდებულია ჯიშზე 0,70 მ. 1მ. 1,5მ. მცენარეებს შორის 0.70 მ.

• მცენარეთა მორწყვა - გადარგული მცენარეები ირწყვება 7-10 დღეში ერთხელ 
(კლიმატური პირობებისა და საჭიროების მიხედვით). მთელი ვეგეტაციის 
მანძილზე მაისიდან აგვისტოს ჩათვლით ირწყვება 12-15 ჯერ.

• სარეველების მოცილება და ნიადაგის გაფხვიერება - გადარგვიდან ორი კვირის 
შემდეგ ივნისის დასაწყისში მიმართავენ რიგთაშორისების პირველ 
გაფხვიერებას და სარეველათა მოცილებას. ამავე დროს ტარდება მცენარეთა 
დამატებითი გამოკვება მინერალური და ორგა- ნული სასუქებით ნიადაგის 
ქიმიური ანალიზის შედეგებიდან გამომდინარე. ნიადაგის გაფხვიერება 
შესაძლებელია დაგვჭირდეს 2-3 ჯერ.



მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა

ფუნგიციდები: რიდომილ გოლდ, ქვადრისი, პერგადო, ბრავო, ვიქტორი,

უნივერსალი, აკრობატი, იროკო, ჩემპიონი, კაურიტილი, კუმულუსი,

პოლირამი, კუპერვალი

ინსექტიციდები: აცე, მოსეტამი, აქტარა, მედალი, კალიფსო, კონფიდორ მაქსი,

იმიდორ მაქსი, კარატე, ვერტიმეკი, აქტელიკი



ხახვნაირთა ოჯახის კულტურები



ხახვი



წარმოშობის კერა

• შუა აზია;

• ირანი;

• ავღანეთი         



მნიშვნელობა
• გამოიყენება კულინარიაში;

• წვენი გამოიყენება - ნევრასტენიის, უძილობის 
დროს;

• გულის დაავადების პრევენციული საშუალებაა;

• ანტისკლეროზულია;

• რევმატიზმის სამკურნალოდ

• გრიპის, ფილტვების ანთების, ტუბერკულოზის

• თმის ცვენის საწინააღმდეგოდ

• მაზოლების და მეჭეჭის საწინააღმდეგოდ



ქიმიური შედგენილობა

• ფიტონციდები;

• ეთერზეთები;

• შაქარი;

• ვიტამინები - Е- 1,00, С -30, В6 -0,15; B1- 0,02, В2-0,02, В|5 -0,13
მკგ;

• კვერცეტინს;

• გოგირდოვან შენაერთებს.



ხახვის ბიოლოგია

• მრავალწლოვანი კულტურაა;

• ჯვარედინდამამტვერიანებელი მცენარეა;

• ნიადაგი - ნაყოფიერი, მსუბუქი, ph-6-7;

• წყლის მიმართ - მომთხოვნია;

• სინათლის მიმართ - ნაკლებ მომთხოვნია;

• ტემპერატურის მიმართ - ღივდება 3–4 ⁰, ოპტიმალური 
ტემპერატურა 16–25 ⁰, უძლებს -4⁰–10⁰ ყინვას.



თესლბრუნვა

წინამორბედი კულტურები:

• კომბოსტო;

• კიტრი;

• პამიდორი;

• იონჯის მეორე წელი;

• არ უნდა დაუბრუნდეს თავის ნაკვეთს 3-4 წელი.



ნიადაგის დამუშავება

• მზრალი ხვნა (20-22სმ. სიღრმეზე);

• ორგანული და მინერალური სასუქების 
შეტანა მზრალად ხვნის და თესვის წინ;

• თესვის წინ კულტივაცია, ფარცხვით;

სასუქები:

• N -80-100კგ

• P -300 კგ

• K -150 კგ

• ორგანული



თესვა

• თესვის ვადა საგაზაფხულო- მარტი; 

• საშემოდგომო-სექტემბერი;

• თესვის სიღრმე - გაზაფხულზე 2–3სმ. შემოდგომით 3–4სმ;

• თესვის წესი - ფართო მწკრივებად -35სმ.მწკრივებს შორის;

ვიწრო მწკრიებად 20–22სმ. მწკრივებს შორის;

• თესვის ნორმა  - 8–10კგ/ჰა–ზე. პნევმატური სათესით 4–
5კგ/ჰა–ზე.



მოვლა

• რიგთაშორის  და მცენარეთაშორის გაფხვიერება 4–5 -ჯერ. 

• გამოხშირვა 2–ჯერ

• გამოკვება - აზოტიანი სასუქის დარჩენილი დოზა

• მორწყვა: 6–7 ჯერ.



მავნებლები 

მავნებლები - მახრა,  ხახვის ბუზი,  თრიფსები, 
ხახვის ჭიჭინობელა,კავკასიური მარმარა ღრაჭა;



დაავადებები
ჭრაქი,

ნაცარისფერი სიდამპლე, 

ჟანგა, 

გუდაფშუტა, 

მწვანე ობი, 

სველი სიდამპლე.



ნიორი



წარმოშობის კერა

• შუა აზია

• ავღანისტანი

• ჩრდილოეთ 

ინდოეთი

• საქართველო



მნიშვნელობა
• გამოიყენება კულინარიაში;

• აძლიერებს მადასა და კუჭის წვენის გამოყოფას; 

• აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას; 

• აძლიერებს იმუნიტეტს; 

• იცავს კბილებს-კარიესისა და ნადაბისგან, აჯანსაღებს მინანქარს, ხელს 
უშლის ღრძილების ანთებასა და სისხლ დენას, პაროდონტოზის 
განვითარებას;

• ნივრის წვენი აფართოებს გულისა და თავის ტვინის სისხლძარღვებს, 
აწესრიგებს გულის რიტმს, ხელს უშლის თრომბის წარმოქმნას, დაბლა 
სწევს არტერიულ წნევას, შველის თავის ტკივილს;

• ამცირებს სისხლში ქოლესტერინის შემცველობას;

• გრიპის, ფილტვების ანთების;

• თმის ცვენის საწინააღმდეგოდ;

• გაფრთხილება: ნიორი შეიცავს ტოქსიკურ ნივთიერება გოგირდწყალბადს 
და ამიტომ მისი დიდი რაოდენობითა ინტენსიურობით ნედლი სახით 
მიღება არ არის რეკომენდირებული.



ქიმიური შედგენილობა

100 გრამი ნიორი შეიცავს :

• 80 გრ. წყალს

• 6,5 გრ. ცილას

• 6 გრ. ნახშირწყლებს

• 260 მგ.კალიუმს

• 60 მგ. კალციუმს

• მდიდარია B, C,B1,B2, PP ვიტამინებით

• შეიცავს ფიტონციდებს, ეთერზეთებს



ბოტანიკურ-ბიოლოგიური დახასიათება

• მიეკუთვნება ხახვნაირთა

ოჯახს;

• ფესვთა სისტემა ფუნჯა;

• ერთლებნიანთა კლასს; 

• ფოთოლი  ვიწრო, გრძელი 

თასმისმაგვარი;

• ყვავილი ორსქესიანი;

• კულტურაში მოგვყავს როგორც 

ერთწლოვანი მცენარე;



თესლბრუნვა

წინამორბედი კულტურები:

• კომბოსტო.

• კიტრი.

• პამიდორი.

• იონჯის მეორე წელი.

• ბარდა, ლობიო.

• არ უნდა დაუბრუნდეს ნაკვეთს 3-4 წელი.



ნიადაგის დამუშავება

• მზრალი ხვნა (20-22სმ. სიღრმეზე)

• ორგანული და მინერალური სასუქები

• თესვის წინ კულტივაცია, ფარცხვით

სასუქები:

• N -100კგ

• P -200-300 კგ

• K -100კგ

• ორგანული 



თესვა

• თესვის ვადა - საშემოდგომო ოქტომბრის ბოლო 
ნოემბრის დასაწყისი;

• გაზაფხულზე თებერვლის ბოლო მარტის 
დასაწყისი; 

• თესვის სიღრმე - 4-5 სმ; 

• თესვის წესი - ზოლებრივად ზოლებს შორის 50–60სმ;

ზოლში შეიძლება იყოს 2–4მწკრივი,ზოლში მწკრივებს შორის

15-20სმ. ფართო მწკრივად თესვისას 25-30სმ;  

• თესვის ნორმა  - 1800–2000 კგ/ჰა–ზე; 

• წვრილებისა 1000–1200კგ./ჰა–ზე.                            





მოვლა

• რიგთაშორის  და მცენარეთაშორის გაფხვიერება კულტივაცია 
3– 4– ჯერ. 

• გამოკვება - 2ჯერ  აზოტიანი სასუქის დარჩენილი დოზა 

• მორწყვა: 2- 3– ჯერ.



მავნებლები 

• ნივრის ოთხფეხა ტკიპა, 

• ხახვის ბუზი,

• კავკასიური მარმარა ღრაჭა;

ნივრის ოთხფეხა ტკიპა  ნივრის ოთხფეხა ტკიპას მიერ ნივრის 
დაზიანება უფრო მეტად საწყობის პირობებშია შესამჩნევი. 
დაზიანებული ნივრის ბოლქვები ზამთრის მეორე ნახევარში 
ხმება(იპარება) და გაზაფხულისათვის უვარგისია.



დაავადებები
ანთრაქროზი

• ანთრაქროზი აზიანებს ფოთლებს და წარმოქმნის მუქ მწვანე ან მოშავო 
შებერილობებს, ბალიშებს. შებერილობები გარშემორტყუმულია ჯაგრისისებრი 
წარმონაქმნით. დაავადებული ფოთლები ყვითლდება და ცვივა.

• ნივრის ყელის სიდამპლე 



ფუნგიციდები

• რიდომილ გოლდი მც

• რიდომილ გოლდი +

• კუპერვალი

• შაბიამანი ახალი

• სპილენძის ქლორჟანგი

ინსექტიციდი

აქტელიკი

კომფიდორ მაქსი

ბი 58 ახალი

დოზები 0,15 – 0,2 %



პარკოსანთა ოჯახი



• ამ ჯგუფის მცენარეებს მიეკუთვნება: საპარკე ლობიო, სოია, ბარდა, ოსპი, 
მუხუდო, ცულისპირა, ცერცველა, ცერცვი და სხვ. 

• დამახასიათებელია ატმოსფერული აზოტის ფიქსაცია, რასაც ახორციელებენ 
ფესვთა სისტემის კოჟრებში მობინადრე ბაქტერიები, რომლებიც აზოტით 
ამარაგებენ მცენარეს, ხოლო მათი აღების შემდეგ კი ნიადაგს ამდიდრებენ 
აზოტით, ამიტომ პარკოსნები საუკეთესო წინამორბედებია მრავალი 
ბოსტნეული კულტურისათვის.

• პარკოსნები ტიპური ერთწლოვანი კულტურებია. ბიოლოგიურად მათ ბევრი 
საერთო აქვთ, მაგრამ გარემო პირობებს არაერთგვაროვან მოთხოვნილებას 
უყენებენ. ლობიოსაგან განსხვავებით, ცერცვი და განსაკუთრებით ბარდა, 
სიცივის ამტანი მცენარეებია და საქართველოს ბარის პირობებში შემოდგომაზე 
ნათესების აღმონაცენი შეყვება ზამთარს და ადრე გაზაფხულზე იძლევა 
მოსავალს. ლობიო კი სითბოს მომთხოვნ მცენარეთა ჯგუფს მიეკუთვნება.



ლობიოს მოვლა-მოყვანა

• ადგილი თესლბრუნვაში-ლობიოსავის კარგი წინამორბედია ყველა კულტურა 
გარდა პარკოსნებისა, ასევე  ნალობიარიც კარგია ყველა კულტურისათვის 
გარდა პარკოსნებისა. ლობიო ამდიდირებს ნიადაგს აზოტით და ზრდის მის 
ნაყოფიერებას.

• ნიადაგის დამუშავება- ლობიოსათვის ნიადაგი უნდა მოიხნას აღმოსავლეთ 
საქართველოს პირობებში შემოდგომაზე. დასავლეთ საქართველოში კი- ადრე 
გაზაფხულზე.  22-25 სმ სიღრმეზე.

• თესვის წინა პერიოდში უნდა ჩატარდეს კულტივაცია.სარწყავი 
ნაკვეთებისათვის აუცილებებლია ნიადაგის მოსწორება. თესვის წინ 
დაფრეზვა- დაფარცხვა.

• ნიადაგის განოყიერება-უნდა გაკეთდეს ნიადაგის ანალიზი და ამის შემდეგ 
დადგინდება თუ რა საკვები ელემენტებია საჭირო.

• ლობიო, განვითარების პირველ პერიოდში  მოითხოვს აზოტს (ხოლო შემდეგ 
თვითონვე აგროვებს) 25-45 რაოდენობით,ფოსფორი 45, ხოლო კალიუმი 60 
გკ/ჰა.

• ლობიოს, როგორც მარცვლის ასევე მწვანე პარკის მოსავალი იზრდება 
ნიადაგის ორგანული სასუქებით განოყიერებისას.



• სათესლე მასალის მომზადება -თესვის წინ სათესლე მასალა უნდა 
დამუშავდეს ( არის სხვადასხვა ფუნგიციდები მაგ. რაქსილი და 
ა.შ.) უნდა შერჩეულ იქნეს რეგიონისთვის დარეგისტრირებული 
ჯიშები, მაღალი აღმოცენების და სიწმინდის მქონე ჯანსაღი 
სათესლე მასალა. თესვის წინ კარგია დამუშავდეს თესლი 
ნიტრაგინით.

• თესვის ვადები- ლობიო სითბოს მოყვარული მცენარეა. მისი 
თესლის განვითარებისთვის საჭიროა, რომ ნიადაგის ტემპერატურა 
იყოს 8-10 გრადუსი. ასეთი პირობები საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონისთვის სხვადასხვა დროსაა. თუ ლობიო უნდა დაითესოს 
სიმინდთან ერთად, მათი თესვის ოპტიმალური ვადები ემთხვევა, 
ხოლო სუფთა სახით თესვისას დაბლობ და თბილ ადგილებში 
თესვა შეიძლება დავიწყოთ 5 აპრილიდან. შემაღლებულ და მთიან 
რაიონებში 20 აპრილიდა 5 მაისამდე. ქართლის სარწყავ დაბლობ 
ზონაში ოპტიმალური ვადა არის გაზაფხულზე 10-15 აპრილი, 
ხოლო სანაწვერალოდ 10-20 ივლისი     ( თავთავიანების აღების 
შემდეგ).



• თესვის ნორმა და წესი- დამოკიდებულია ჯიშის 
რაობაზე,რეგიონის ბუნებრივ პირობებზე და ნათესის ხასიათზე 
(წმინდა ნათესი თუ შეთესილი სხვა კულტურასთან).

• მსხვილთესლიანი სათესლე მასალა მეტი რაოდენობით უნდა 
დაითესოს, წვრილთესლიანი კი ნაკლები რაოდენობით. სხვა 
კულტურაში შეთესვის შემთხვევაში კი ლობიოს თესვის ნორმა 
მცირდება. მწკრივებში თესვისას მეტი თესლია საჭირო, ხოლო 
კვადრატულ-ბუდობრივი თესვისას უფრო ნაკლები. წმინდა 
თესვისას თესვის ნორმა არის 80-120 კგ. იგივე თესლი 
კვადრატულ-ბუდობრივი თესვისას 30-40 კგ. ხოლო სიმინდში 
შეთესვისას 12-16 კგ ჰექტარზე.

• ლობიო ითესება ფართო მწკრივებში 70 სმ მწკრივთაშორის 
მწკრივში მცენარეთა შორის მანძილი 15 - 20 სმ, კვადრატულ-
ბუდობრივი თესვისას 40×40, 50×50, 60×60 სმ ბუდნაში 2- 4 მცენარე.



• ნათესის მოვლა- ნიადაგი ლობიოს ქვეშ უნდა იყოს ფხვიერი 
და სუფთა მდგომარეობაში.საჭიროა ჩატარდეს კულტივაცია 
რამდერჯერმე: პირველი კულტივაცია უნდა ჩატარდეს 
პირველადი ფოთლების განვითარებისთანავე, მას უნდა 
მიყვეს თოხნა მცენარეთა შორის. მეორე კულტივაცია უნდა 
ჩატარდეს 10-15 დღის შემდეგ.

• სარწყავ პირობებში აუცილებელია საჭიროებისამებრ რწყვის 
ჩატარება, განსაკუთრებით ყვავილობისა და თესლის 
განვითარების პერიოდში. ცხელ ამინდში საჭიროა რწყვა 
ჩატარდეს დილით, საღამოს და ღამის საათებში. ყოველი 
მორწყვის შემდეგ საჭიროა მწკრივთაშორსებს შორის 
გაფხვიერება. ვეგეტაციის მანძილზე შესაძლებელია 3-4 
მორწყვა, ხოლო საგვიანო მხვიარა ფორმებში 5-6 ჯერაც კი.



• ლობიოს უმთავრესი მავნებლები- ლობიოს უმთავრეს 
მავნებლად ითვლება მემარცვლია / ბრუხუსი, რომელიც 
აზიანებს ლობიოს, როგორც მინდორში ასევე საცავში. 
ლობიოს მემარცვლიას წინააღმდეგ მინდორში უნდა 
შეიწამლოს 1-2-ჯერ ყვავილობის ფაზიდან დაწყებული  
რომელიმე ინსექტოციდით. ხოლო საცავში შესაძლებელია 
ფუმიგაცია შენფოსით ან იანგფოსით.

• ასევე აღებული თესლის შეთბობა +65 C ერთი საათის 
განმავლობაში.

• ლობიოს უმთავრესი დაავადებებია; ბაქტერიოზი, რომელიც 
აზიანებს მცენარის ღეროს, ფოთოლს და ნაყოფს, გარდა ამისა 
ასეთივე დაზიანებებს აყენებს სოკოვანი დაავადება 
ანთრაქნოზი და ასკოხიტოზი ეფექტური ღონისძიება 
დაავადებების წინააღმდეგ არის როგორც შეწამვლა ასევე 
გამძლე ჯიშების გამოყვანა.



• მოსავლის აღება და შენახვა- ლობიოს მცენარის მოსავლი 
უნდა აღებული იქნეს მაშინ როცა მცენარის ღერო, ფოთლები 
და პარკების უმეტესი ნაწილი გაყვითლდება და გახმება და 
მარცვალი გამაგრდება. მცირე გლეხურ მეურნეობებში 
მოსავალს იღებენ მცენარეების ამოთხრით შემდეგ   
მცენარეებს გააშრობენ და შემდგ გამოცეხვავენ. დიდი 
ფართობებიდან კი მოსავალს იღებენ  ან ორ ფაზად, ჯერ 
მომკიან მცენარეებს და გაშრობის შემდეგ გამოლეწავენ, ან 
კიდევ თუ მცენარეები გამხმარია პირდაპირ კომბაინით ხდება 
გამოცეხვა. გამოცეხვის შემდეგ მარცვალი უნდა გაიშალოს 
დახურულ კალოზე გაშრობის შემდეგ უნდა განიავდეს და 
დახარისხდეს თესლის გამწმენდ და დამხარისხებელ 
აგრეგატზე და 14 პროცენტი ტენიანობის დროს უნდა 
ჩაიყაროს ტომრებში და შევინახოთ კარგად განიავებულ 
საცავში.



მუხუდოს მოვლა-მოყვანა
• ადგილი თესლბრუნვაში- მუხუდოსათვის  საუკეთესო 

წინამორბედი არის ყველა კულტურა გარდა პარკოსანი 
კულტურებისა.  ხოლო თვითონ მუხუდო   საუკეთესო 
წინამორბედია ყველა კულტურისათვის გარდა პარკოსნებისა. ის 
ამდიდრებს ნიადაგს აზოტოვანი შენაერთებით და სხვადასხვა 
მიკრო და მაკრო ელემენტებით.

• თესვა - სათესლედ გამოყენებულ უნდა იქნეს  მაღალხარისხიანი 
სათესლე მასალა. რომელიც რეკომენდირებულია ამა თუ იმ 
რეგიონისთვის.თესვის წინ უმჯობესია დამუშავდეს სათესლე 
მასალა მუხუდოს სპეციალური ნიტროგენით.

• თესვის დრო- მუხუდოს თესვის საუკეთესო დროდ მიჩნეულია 
ზამთრისპირა თესვა ნოემბრის შუა რიცხვებიდან, თესვის 
დაგვიანების შემთხვევაში სასურველია თესვა ჩატარდეს მარტის 
პირველი დეკადის ჩათვლით.არსებობს მუხუდოს საგაზაფხულო  
ჯიშები, რომელთა თესვა წარმოებს ადრე გაზაფხულზე.მუხუდოს 
თესვის ნორმა ჯიშების მიხედვით მერყეობს 80-დან 120 კგ/ჰა-ზე.



• თესვის წესი-თესვის წინ თესლი უნდა დამუშავდეს დაავადებების 
საწინააღმდეგო საშუალებებით, მაგალითად რაქსილით და ა.შ. მუხუდო 
მიეკუთვნება სათოხნ კულტურას. ამის გამო ის ითესება 40-60 სმ-ზე 
მწკრივებს შორის. მუხოდოს თესლი, როგორც სხვა სამარცვლე 
პარკოსანი კულტურები  გაღივებისთვის მოითხოვს დიდი რაოდენობით 
ტენს. ამიტომ დიდი  მნიშვნელობა ენიჭება ჩათესვის სიღრმის დაცვას. 
ჩათესვის საშუალო სიღრმე არის 4-6 სმ. მსუბუქ ნიადაგებში ჩათესვის 
სიღრმე იზრდება.

• ნათესის მოვლა- მშრალი რეგიონებისათვის ნათესის მოვლა იწყება 
მოტკეპნით, რომელიც ხელს უწყობს თესლის უფრო სწრაფ და თანაბარ 
აღმოცენებას. თუ ნათესში გაჩნდა ნიადაგის ქერქი,  საჭიროა  
კბილებიანი ფარცხით ან კულტივატორით ნიდაგის გაფხვიერება. 
აღმონაცენის გაფხვიერება და თოხნა უნდა ჩატარდეს აღმოცენებიდან 
10-15 სმ სიმაღლის მიღწევისას ( გათვალისწინებული უნდა იქნას 
ნათესის დასარეველიანება). შემდგომი ნიადაგის გაფხვიერება უნდა 
ჩატარდეს საჭიროებისამებრ იმ პერიოდამდე, სანამ კულტივატორი 
დააზიანებს მცენარის ნამხრევებს.

• საქართველოს პირობებში მუხუდოს ნათესი არ მოითხივს მორწყვას. ის 
კარგი გვალვა და ყინვა გამძლე კულტურაა.



• მუხუდოს მავნებელ-დაავადებები-გარკვეულ კლიმატური 
პირობების დროს (ზოგჯერ) მუხუდოს მარცვალს აზიანებს 
ხვატარი (მატლი). ხოლო ყველაზე მძლავრ დაავადებას 
წარმოადგენს ასკოხიტოზი, რომელიც სწრაფად ვრცელდება (ამ 
დაავადების განვითარებისათვის ხელშემწყობია ნათესის 
დასარეველიანება და ნალექები). მუხუდოსათვის საშიშია 
ნახევრად  პარაზიტი სარეველა-აბრეშუმა, რომლის მოსპობა 
თითქმის შეუძლებელია. აღნიშნულ პარაზიტ სარეველას უნდა 
ვებრძოლოთ მექანიკური მეთოდით. (მუხუდოს მცენარის ხელით 
ამოღება პარაზიტიანად ნიადაგიდან).

• მოსავლის აღება - მუხუდოს მოსავლის აღება უნდა ჩატარდეს 
მაშინ როდესაც მცენარის ღერო, ფოთოლი და პარკები გახმება. 
ხოლო მარცვალი გამაგრდება. მუხუდოს აღება ხდება კომ ბაინით 
ერთ ფაზად, გამოცეხვილი მარცვალი უნდა გაიშალოს ფარდულში, 
ხოლო გაშრობის შემდეგ გატარდეს  გამწმენდ და დამხარისხებელ 
აგრეგატზე და 14% ტენიანობის დროს ჩაიყაროს  ტომრებში და 
დალაგდეს მღრღნელებისაგან დაცულ და  ჰაერაციის მქონე 
საცავში.



ოსპი

• ოსპის ადგილი თესლბრუნვაში- როგორც ყველა სხვა სამარცვლე პარკოსანი 
კულტურები ასევე ოსპიც საუკეთესო წინამორბედია ყველა სასოფლო სამეურნეო 
კულტურისათვის პარკოსანი კულტურების გარდა. თვით ოსპისათვის საუკეთესო 
წინამორბედია ყველა კულტურა პარკოსნების გარდა, განსქაკუთრებით ისეთები, 
რომლებიც ნიადაგს ტოვებენ სუფთას სარეველებისაგან. რადგანაც სარეველა ძალიან 
დიდ ზიანს აყენებს ოსპის კულტურას. 

• ნიადაგის განოყიერება-ნიადაგის განოყიერება უნდა მოხდეს ნიადაგის ქიმიური 
ანალიზების შედეგების მიხედვით. ოსპი დიდად მომთხოვნი არ არის ნიადაგის 
მაღალი ნაყოფიერების     მიმართ. ყოვლად დაუშვებელია ოსპის დასათეს ნაკვეთში 
ორგანული სასუქების გამოყენება.

• თესვა - ოსპი  არის ყინვაგამძლე კულტურა და მისი თესვა უნდა ჩატარდეს გვიან 
შემოდგომაზე,  მარტის პირველ დეკადამდე. სათსლედ შერჩეული უნდა იქნეს 
რეგიონისათვის გათვალისწინებული ჯიშბი. თესვის წინ თესლი უნდა დამუშავდეს 
დაავადებების საწინააღმდეგო ქიმიური საშუალებებით მაგალითად: რაქსილი და ა.შ. 
თესლი უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და ჯიშობრივად სუფთა.ოსპი ითესება 15 სმ -ით 
დაშორებულ მწკრვთშორისებში. შესაძლებელია 30 სმ დაშორებითაც.

• თესვის ნორმა - ოსპის თესვის ნორმა მერყეობა მარცვლის სიმსხოს მიხედვით 60-150 კგ-
მდე/ჰა-ზე. ოსპი, როგორც სხვა პარკოსანი კულტურები გაცილებით მეტი რაოდენობით 
წყალს მოითხოვენ ვიდრე პურეულები. ოსპის ჩათესვის სიღრმე არის 4-5 სმ.სწრაფი და 
თანაბარი აღმოცენებისათვის  საჭიროა ნათესის მოტკეპნა.



• ნათესის მოვლა - თესვის შემდეგ თუ ნიადაგს გაუჩნდა ქერქი, 
აუცილებელია დაფარცხვა. ძირითადი ღონისძიება ოსპის მოვლისათვის 
არის სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა. ამიტომ საჭიროა  დროული 
მარგვლა. მარგვლა განსაკუთრებით  აუცილებელია  განვითარების 
პირველ ფაზაში. საქართველოს პირობებში ოსპის ნათესი არ მოითხოვს 
მორწყვას. ის არის გვალვაგამძლე კულტურა.ოსპს აზიანებს 
ნახევრადპარაზიტი სარეველა -აბრეშუმა. მიუხედავად იმისა რომ, ოსპი 
ზიანდება მემარცვლიათი საქართველოში მემარცვლიათი დაზიანება არ 
შენიშნულა, და მნიშვნელოვანი დაავადებებიც არ აღნიშნულა,მცირედ 
ზიანდება ფუზარიოზით და ფესვის სიდამპლით.

• მოსავლის აღება-ოსპის მოსავლის აღება შესაძლებელია მცენარის ღეროს, 
ფოთლების და პარკების გაყვითლება-გახმობის შემდეგ და მარცვლის 
გამაგრებისას. ოსპის მოსავლის აღების დაგვიანება გამოიწვევს 
მარცვლის ცვენას, ამიტომ აუცილებელია მოსავლის დროულად აღება.  
მოსავლის აღება ხდება კომბაინით. გამოცეხვილი თესლი უნდა 
გაიშალოს ფარდულში. გაშრობის შემდეგ უნდა გაიწმინდოს და 
დახარისხდეს დამხარისხებელ აგრეგატზე.  და 14% ტენიანობის დროს 
უნდა ჩაიყაროს ტომრებში და შეინახოს მღრნელებისაგან დაცულ, 
ჰაერაციის მქონე საცავში.



სოიას მოვლა-მოყვანა

• ადგილი თესლბრუნვაში-სოია სუკეთესო წინამორბედია 
ყველა კულტურისათვის გარდა პარკოსნებისა, ის ამდიდრებს 
ნიადაგს აზოტით და სხვადასხვა საკვები ელემენტებით, 
რომელიც მის ფესვთა სისტემას ამოაქვს ნიადასგის ქვედა 
ფენებიდან. თავად სოიასათვის საუკეთესო წინამორბედია 
თავთავიანები და სათოხნი კულტურები, რომლებიც ნიადაგს 
ტოვებენ სარეველებისაგან სუფთას, რა თქმა უნდა გარდა 
პარკოსანი კულტურებისა.

• თესლის მომზადება - დასათესად გამოყენებული უნდა იქნეს 
რეგიონისათვის რეკომენდირებული ჯიში. თესლი უნდა იყოს 
გაწმენდილი და დახარისხებული მსხვილი და თანაბარი 
ფრაქციის. კარგი იქნება თუ თესვის წინ სათესლე მასალა 
დამუშავდება სპეციალური სოიას ნიტრაგინით.



• სოიას თესვა - სოიას ახალი აღმონაცენი  უკეთ უძლებს წაყინვებს 
ლობიოსთან შედარებით, ამიტომ ის უფრო ადრეც შეიძლება 
დაითესოს ვიდრე ლობიო და სიმინდი. სოიას თესვის საუკეთესო 
პერიოდია, როცა ნიადაგის სათესი ფენა  გათბება 10 გრადუსამდე. 
საქართველოსთვის სოიას თესვა ემთხვევა სიმინდის და ლობიოს 
თესვას. საქართველოს ბარის პირობებისათვის ეს პერიოდი 
ემთხვევა 10-დან 20 აპრილს.

• სოია ითესება მწკრივთაშორის 60-70 სმ, ხოლო მცენარეთა შორის 
18-20 სმ დაშორებით.შესაძლებელია ზოლებად თესვა ,ზოლებს 
შორის იგივე მანძილი და ზოლებში მწკრივებს შორის 15-45-
სმ.შესაძლებელია კვადრატულ ბუდობრივი თესვა 60X60, 70X70 სმ 
ბუდნაში 5-6 მცენარის დატოვებით. შესაძლებელია სოიასა და 
სიმინდის თესვა: ერთი მწკრივი სიმინდი და ერთი მწკრივი სოია 
და ა.შ.იმის მიხედვით თუ რომელი კულტურის მოსავალი უფრო 
მეტად გაინტერესებთ.

• თესვის ნორმა-სოია სუფთად თესვის დროს ითესება ჰექტარზე 30-
40 კგ.სიმინდში შეთესვის დროს 10-14 კგ. ჩათესვის სიღრმე არის 4-
5 სმ. დათესვისთანავე კარგია ნათესი მოიტკეპნოს.



• ნათესის მოვლა-სოიას ნათესი უნდა იყოს სუფთა 
სარეველებისაგან და ნიადაგი ფხვიერი. თესვის შემდეგ 
აღმოცენებამდე შესაძლებელია ნიადაგის ჰერბიციდის  
გეზაგარდის შეტანა. ან კულტივაციის ჩატარება 
მწკრივთაშორის და ჰერბიციდის მაგ.სვიფტის შეტანა და ა.შ.

• ნიადაგის ანალიზების მიხედვით საჭიროა ნათესში 
შევიტანოთ საკვები ელემენტები. უმჯობესია გამოკვება 
ჩატარდეს ყვავილობამდე. სარწყავ ზონებში მორწყვა უნდა 
ჩატარდეს საჭიროებისამებრ აუცილებელია მორწყვა 
ყვავილობის დაწყებამდე და მარცვლის ჩამოყალიბების 
პროცესში.



• მოსავლის აღება-სოია უნდა ავიღოთ მომწიფების ფაზაში,რაც 
მდგომარეობს შემდეგში: მცენარის ღერო, ფოთოლი და 
პარკები გაყვითლდება, ფოთლები ჩამოცვივა და მარცვალი 
გამაგრდება. მოსავლის აღების დაგვიანება არ შეიძლება, 
რადგანაც ზოგ ჯიშს მომწიფებისას ახასიათებს მარცვლის 
ცვენა. სოიას მოსავლის აღება ხდება კომბაინით ერთ ფაზად, 
შესაძლებელია მოსავალი ავიღოთ ორ ფაზად ე.ი. ჯერ 
მოიმკება დაიყრება ღვარეულებად და შემდეგ გაშრობისას 
გამოილეწება კომბაინით. გამოცეხვილი მარცვალი უნდა 
გაიშალოს დახურულ ფარდულში. გაშრობის შემდეგ  უნდა 
გაიწმინდოს და დახარისხდეს დამხარისხებელ აგრეგატზე 14 
პროცენტი ტენიანობისას უნდა ჩაიყაროს ტომრებში და 
შევინახოთ  კარგი ჰაერაციის მქონე საცავში.       

•



ფუნგიციდები

• რიდომილ გოლდი

• რიდომილ გოლდი +

• კუპერვალი

• შაბიამანი ახალი

• სპი;ენძის ქლორჟანგი

ინსექტიციდი

აქტელიკი

კომფიდორ მაქსი

ბი 58 ახალი

დოზები 0,15 – 0,2 %



ჭარხალი, სტაფილო და ბოლოკი 

•

• ნიადაგის დამუშავება - თუ გაზაფხულამდე ნიადაგი არ იყო დამუშავებული, 
იგი უნდა დამუშავდეს რაც შეიძლება ადრე და გულმოდგინედ, მოცილდეს 
აღმოცენებული სარეველები და მათი ფესვები.

• ნიადაგის გაფხვიერება - ნიადაგის გაფხვიერება-დაფარცხვას მიამართავენ 
აპრილის დასაწყიში, ერთეული სარეველების გამოჩენისთანავე, ამავე დროს 
ხდება ნიადაგის გაფხვირება და ბელტების დაშლა.

• დათესვა - აღნიშნული კულტურები ითესება აპრილში, 6-8 მწკრივიან 
რიგებად, ჩათესვის სიღრმე 1,5-2 სმ, მწკრივთაშორის დაცილება 10-15 სმ, 
ხოლო მწკრივში მცენარეთა შორის 2-3 სმ, (ჭარხლის შემთხვაში 5-7 სმ).

• გამრგვლა-გამეჩხერება - აპრლის ბოლოს, მაისის დასაწყისში მიმართავენ 
აღმოცენებული სარეველების მოცილებას და ჩახშირებული მცენარეების 
გამეჩხერებას  

• მცენარეთა მორწყვა - აღმოცენებული მცენარეები ირწყვება 5-7 დღეში 
ერთხელ (კლიმატური პირობებისა და საჭიროების მიხედვით). მთელი 
ვეგეტაციის მანძილზე მაისიდან-ივლისამდე.



• სარეველების მოცილება და ნიადაგის გაფხვიერება -
აღმოცენების შემდეგ მაის-ივნისში  მიმართავენ მცენარეთა 
რიგთაშორისების გაფხვიერებას და სარეველათა მოცილებას, 
საჭიროების მიხედვით.

• მცენარეთა დაცვა - მცენარეთა დაცვა მავნებლებისა და 
დაავადებებისაგან საჭიროა მთელი ვეგეტაციის მანძილზე. 
მავნებლებისაგან განსაკუთრებით ადვილად ზიანდებიან 
ახალგაზრდა მცენარეები, ამიტომ მათ აპრილის ბოლოს და 
მაისში ამუშავებენ ინსექტიცდებით (ჯვაროსანი რწყილების, 
ბუგრებისა და სხვა მავნებლებისაგან დასაცავად).

• მოსავლის აღება - აღნიშნული კულტურების მოსავალი 
შეიძლება ავიღოთ როგორც ერთიანად, ასევე ნაწილ-ნაწილ, 
ივლისიდან სექტემბრამდე.



მწვანილები

• oxraxuSi _ Petroselium Sativum (petrozelium sativum)

ოჯახი - ნიახურისებრთა (Apiaceae)

, სამშობლოა ხმელთაშუაზღვისპირეთი.

გავრცელებულია თითქმის ყველგან. ცნობილია ოხრახუშის 

3 სახეობა, კულტურაშია ერთი — ბოსტნის ოხრახუში

(Petroselinum sativum),

ორწლოვანია, პირველ წელს ივითარებს ფოთლებსა და ძირხვენას,

მეორე წელს — საყვავილე ღეროსა (75 - 150 სმ) და თესლს.

ყინვაგამძლეა, თესენ გვიან შემოდგომით, ზამთარში ან 

ადრე გაზაფხულზე. თესლი 2-3 °C ტემპერატურაზე ღივდება, 

ტენს ზომიერად მოითხოვს. ოხრახუში მდიდარია ვიტამინებით,

მინერალური ნივთიერებებითა და ეთერზეთებით. იყენებენ ნედლად

და გამხმარს კულინარიასა და საკონსერვო მრეწველობაში,

მედიცინაში (შარდმდენ საშუალებად). ოხრახუშის 2 სახესხვაობაა

ძირხვენა ოხრახუში და ფოთლოვანი ოხრახუში. ეს უკანასკნელი ფართოდაა გავრცელებული

ს აქართველოში  „ქუთაისურის“ სახელწოდებით.



• წიწმატი Lepidium sativum — ერთწლოვანი მცენარე კომბოსტოსებრთა ოჯახისა. 

ღერო 30-60 სმ-მდე იზრდება, ძლიერ დატოტვილია.

ქვედა ფოთლები ყუნწიანია, ფრთისებრ განკვეთილი ან მთლიანი, 

ზედა — მჯდომარე მთლიანი. ყვავილი თეთრია, მრავალრიცხოვანი. 

ნაყოფი პატარა ჭოტაკია. წიწმატი ადრეულა, სიცივეგამძლე მცენარეა. სამშობლოდ 
მიჩნეულია ირანი ველურად გვხვდება აზიასა და აფრიკაში, იზრდება საქართველოშიც. 

ფოთოლი შეიცავს მინერალურ მარილებს, C ვიტამინს, კაროტინს, 

იოდსა და რკინას. იყენებენ კულინარიაში.



სალათა (Lactuca sativa), ერთწლოვანი ბოსტნეული მცენარე ასტრასებრთა (Astraceae)

ოჯახისა. კულტურაში გავრცელებულია თითქმის ყველგან. იზრდება ველურადაც. 
სალათა ჯერ ივითარებს ფესვთანური ფოთლების როზეტს (თავიანი სალათა პატარ-
პატარა თავებს), შემდეგ - ძლიერ განტოტვილ საყვავილე ღეროს, რომლის სიმაღლე 60-
120 ამ აღწევს. სიცივეგამძლე (აღმონაცენი იტანს მინუს 3-5 °C ტემპერატურას), 
სინათლისა და ტენის მოყვარული მცენარეა, იყენებენ საჭმელად. შეიცავს C, B, PP და სხვა 
ვიტამინებს, კაროტინს, რკინისა და ფოსფორის მარილებს. მოსავლიანობა 30-50 ტ/ჰა. 
სალათის სახესხვაობებია ფოთლოვანი სალათა, თავიანი სალათა და რომენის სალათა.

საქართველოში უმეტესად ფოთლოვანი სალათის ადგილობრივი ფორმებია 
გავრცელებული. სალათა მრავლდება თესლით, ზოგჯერ ჩითილით.



• ქინძი Coriandrum ნიახურისებრთა (Apiaceae)

ოჯახიდან. ქინძის სამშობლოდ მიიჩნევა ხმელთაშუაზღვისპირეთი, 
სადაც გვხვდება ველური სახით, კულტივირებული იქნა ამავე 
ადგილებში.

ქინძს აქვს ცილინდრული, სწორმდგომი ღერო, 

რომლის სიმაღლე 60 სმ აღწევს. ფორმით 

ცვალებადი ფოთლები მორიგეობითაა 

განლაგებული. ყვავილები შეკრულია რთულ

ქოლგებად. აქვს სფეროსებრი ან

მოგრძო–მომრგვალო ნაყოფი. შეიცავს ეთერზეთებს 

და ცხიმებს.საქართველოში ქინძი გავრცელებულია 

უძველესი დროიდან. აქ გვხვდება ქინძის

რამდენიმე კულტურული სახეობა.



ისპანახი ( Spinacia) — ორსახლიანი, ერთ- ან ორწლოვანი ბალახოვანი მცენარის 
გვარი ჯიჯლაყასებრთა ოჯახისა. შუა აზიაში, ირანსა და კავკასიაში ცნობილია 3 
სახეობა. ყველაზე გავრცელებულია ბოსტნის ისპანახი. ისპანახის ღერო 25-50 სმ 
აღწევს, აქვს სამკუთხა-შუბისებური ან კვერცხისებრ წაგრძელებული სადა ან 
გოფრირებული ფოთოლი. კარგად იტანს სიცივეს (უძლებს 8-10 °C ყინვას),

სწრაფად იზრდება. მაღალ ტემპერატურაზე 

იწყებს აჩოყებას. მოსავალს იღებენ 5-6 როზეტის 

განვითარებიდან მცენარის აყვავებამდე. 

ისპანახის სამშობლოა ირანი, კულტურულ მცენარედ

აშენებენ ზომიერი ჰავის ქვეყნებში. იყენებენ კულინარიაში. საქართველოში ისპანახს 
იყენებენ

აგრეთვე შემამჭიდროვებელ კულტურად ბოსტნის 

თესლბრუნვაში. თესენ შემოდგომასა(სექტემბერი)

და ადრე გაზაფხულზე. მოსავლიანობა 10-15 ტ/ჰა. 

გავრცელებული ჯიშებია როსტოვული, ვიროფლე, 

გორდი და ვიქტორია.



cereco Anethum qraveolens L ekuTvnis ნიახურისებრთა (Apiaceae)

ojaxs. erTwliani mcenarea, misi Teslebi aRmocenebas 
iwyeben 3-5 C Rivebi 16-20 DdReSi amodian, aRmonaceni 
advilad itans mcire wayinvebs, mziT da siTboTi kargad 
uzrunvelyofil adgilebze iZleva 

maRal, Zlier aromatul produqcias. 

tenianobis mimarT Zalze momTxovnia, 

magram misi siWarbe uaryofiTad 

moqmedebs mosavlianobaze da 

eTerzeTebis Semcvelobaze. cerecos 

xSirad kamasac uwodeben, kama ekuTvnis 

imave ojaxs, romelsac cereco, mxolod 

sxva gvarisaa.



ნიადაგის დამუშავება - თუ გაზაფხულამდე ნიადაგი არ იყო 
დამუშავებული იგი უნდა დამუშავდეს რაც შეიძლება ადრე და 
გულმოდგინედ, მოცილდეს აღმოცენებული სარეველები და 
მათი ფესვები.

• ნიადაგის გაფხვიერება - ნიადაგის გაფხვიერება დაფარცხვას 
მიმართავენ აპრილის დასაწყიში, ერთეული სარეველების 
გამოჩენისთანავე, ამავე დროს ხდება ნიადაგის გაფხვირება და 
ბელტების დაშლა.

• დათესვა - აღნიშნული კულტურები ითესება აპრილში, 6-8 
რიგიან მწკრივებად, მწკრივთა შროის 10-15 სმ-ის 
დაცილებით, ჩათესვის სიღრმე 1,5-2 სმ.

•



• გამრგვლა-გამეჩხერება - აპრლის ბოლოს, მაისის დასაწყისში 
მიმართავენ აღმოცენებული სარეველების მოცილებას და 
ჩახშირებული მცენარეების გამეჩხერებას, მათ შორის 10-15 სმ-
ის დატოვებით  

• მცენარეთა მორწყვა - აღმოცენებული მცენარეები ირწყვება 
5-7 დღეში ერთხელ (კლიმატური პირობებისა და საჭიროების 
მიხედვით). მთელი ვეგეტაციის მანძილზე მაისიდან-
ივლისამდე.

• სარეველების მოცილება და ნიადაგის გაფხვიერება -
აღმოცენების შემდეგ მაის-ივნისში  მიმართავენ მცენარეთა 
რიგთაშორისების გაფხვიერებას და სარეველათა მოცილებას, 
საჭიროების მიხედვით.



• მცენარეთა დაცვა - მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების 
გატარებას მიმართავენ საჭირეობის მიხედვით. 
ფუნგიციდებით, ინსექტიციდებითა და ჰერბიციდებით.

• მოსავლის აღება - აღნიშნული კულტურების მოსავალი 
შეიძლება ავიღოთ როგორც ერთიანად ასევე ნაწილ-ნაწილ, 
ივნისიდან სექტემბრამდე. მოსავლის აღების დროს მცენარეს 
აცილებენ ქვედა ფოთლებს, მცენარის ფესვთა სისტემისა და 
ცენტრალური ნაწილის დაზიანების გარეშე. 



ტექნოლოგიური რუქები

სამუშაოს/მატერიალური მასალის დასახელება

სამუშაოს 
შესრულე

ბის 
პერიოდი

ერთეუ
ლი

საჭირო 
რაოდე

ნობა 

ერთეუ
ლის 
ფასი, 
ლარი

ხარჯი, 
ლარი

1 ნიადაგის მოხვნა X-XI-XII ჰა 1 130 130

2
კომპლექსური სასუქის შეტანა

XII
ჰა 1 40 40

მინერალური სასუქი (კომპლექსური) კგ 300 1.5 450

3 დაფრეზვა/კულტივაცია III-IV ჰა 1 120 120

4 სათესლე მასალის ტრანსპორტირება 
IV-V 1 30 30

5

თესვა + ინსექტიციდით დამუშავება IV-V
ჰა 1 120 120

კაცდღე 6 30 180

კარტოფილის სათესლე მასალა (A კლასი, 
იმპორტირებული) კგ 3000 2.8 8400

ინსექტიციდი ლ/კგ 270

6
ნაკვეთის დამუშავება ჰერბიციდებით                   
(2-ჯერ) V-VI ჰა 2 45 90

ჰერბიციდები ლიტრი 160



7
მიწის შემოყრა + მინ. სასუქის შეტანა

V-VI
ჰა 1 120 120

აზოტოვანი მინერალური სასუქი კგ 300 0.8 240

8 ფუნგიციდებით დამუშავება (4-ჯერ) VI-VII-
VIII

ჰა 4 45 180

ფუნგიციდები კგ 280

9 მწვანე მასის მოცილება VIII-IX ჰა 1 100 100

10 მოსავლის აღება IX-X
ჰა 1 180 180

კაც
დღე 24 30 720

11 მოსავლის ტრანსპორტირება IX-X 100

11910


