
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შესავალი 
 

სახელმძღვანელოში აღწერილია მარწყვის ძირითადი მავნე ორგანიზმები, არაინფექციური დაზიანებები და 

მოცემულია მათ წინააღმდეგ განსახორციელებელი ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებები. 

სახელმძღვანელოს შექმნის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს კულტურის ძირითადი მავნე ორგანიზმების და 

არაინფექციური დაზიანებების შესახებ ინფორმაციის განახლება, შესაბამისი დიაგნოსტიკის გამარტივება და მათ 

წინააღმდეგ ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეთოდების პოპულარიზაცია. 

შესაბამისად, სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია სასწავლო-საცნობარო მასალა კულტურის ძირითადი 

სოკოვანი, ბაქტერიული, ვირუსული დაავადებების და მავნებელი მწერების აღწერილობები, მათი 

გავრცელებისათვის საჭირო ოპტიმალური პირობები მათი გაჩენის შედეგად მცენარეზე გამოვლენილი 

სიმპტომების დახასიათება და ბრძოლის ინტეგრირებული მეთოდები   ორგანიზმებიდან სახელმძღვანელოში 

წარმოდგენილია ის ძირითადი  

ინფექციურ დაავადებათა გარდა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზრდა-განვითარების პროცესს ასევე 

მნიშვნელოვნად აფერხებს არაინფექციური დაზიანებები, უმთავრესად საკვები ელემენტების დეფიციტი ან 

სიჭარბე. ამ მიმართულებით სახელმძღვანელოში მოცემულია ინფორმაცია და ილუსტრაციები არაინფექციური 

დაზაიანებების შედეგად მცენარეზე გამოვლენილი სიმპტომატიკის შესახებ.  

სახელმძღვანელო განკუთვნილია აგრარული პროფილის სტუდენტების, სპეციალისტების და ფერმერებისათვის. 

 

 

 

 

 

Preface  

 

The presented guideline contains the information and materials about the main harmful organisms, physical disorders of 

Strawberry and the complex of management strategies.  

The main purpose of creating the guideline is to update the information on the main pests and non-infectious diseases of the 

target-agricultural plant, to simplify the relevant diagnostics and to popularize ecologically safe methods focused on the 

management of the harmful organisms and disorders caused by various unfavorable abiotic factors. 

Accordingly, the guideline contains educational materials-descriptions of the main fungal, bacterial, viral diseases and insect 

pests of the target-agricultural plant, optimal conditions for their spreading, characterization of their symptoms on the plant 

and integrated methods of control. 

In addition to infectious diseases, the growth and development of target-agricultural plant is also significantly hampered by 

non-infectious disorders, mainly deficiencies or excesses of the nutrients. In this regard, the guideline provides information 

about the non-infectious disorders of the plant and the relevant recommendations against the mentioned physiological 

disorders. 

The guideline is mainly intended for students of the agricultural fields, specialists and farmers. 

 

 
 
 
 
 

 
წარმოდგენილი სახელმძღვანელო მომზადებულია ავსტრიის განვითარების სააგენტოს/ავსტრიის განვითარების 
თანამშრომლობის  მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. 
სახელმძღვანელოს შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია მისი ავტორი ორგანიზაცია და პრეზენტაციაში 
წარმოდგენილი ინფორმაცია და მოსაზრებები არ გამოხატავს ავსტრიის განვითარების სააგენტოს/ავსტრიის 
განვითარების თანამშრომლობის ოფიციალურ პოზიციას. 
This document was produced in the context of a project funded by the Austrian Development Agency/the Austrian 
Development Cooperation. The responsibility of the content of this guideline lies entirely with the author Organization; the 
information and views expressed do not reflect the official opinion of the Austrian Development Agency/the Austrian 
Development Cooperation. 
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კულტურის ზოგადი დახასიათება 
 

 

 

ბოტანიკური აღწერა. მარწყვი (REGARIA) მიეკუთვნება ვარდყვავილოვანთა ოჯახს. ღეროები 

მრავალწლიანია, 12-15 სმ სიგრძის, ყლორტები მოკლეა, წვერის კვირტი გენერატიული. შემდეგ 

წელს მისგან ვითარდება ყვავილსაჯდომი, რომელიც მსხმოიარობის შემდეგ ხმება. ღეროს ღერძის 

ზრდა ხდება ზედა გვერდითი ვეგეტაციური კვირტებიდან. გასული წლის ნაზარდზე იღვიძებს 

ერთიდან სამამდე კვირტი. 

მარწყვი თვითგამანაყოფიერებელი მცენარეა. ჯიშების უმრავლესობას აქვს ორსქესიანი ყვავილი, 

თუმცა არიან ჯიშები ფუნქციონალურად მდედრობითი ყვავილებით, რომლებიც საჭიროებენ 

დამამტვერიანებლებს. 

დამოკიდებულება აგროკლიმატური პირობებისადმი. მარწყვი ტენის, სითბოსა და სინათლის 

მოყვარული მცენარეა. ის ყვავილობას იწყებს ვეგეტაციის დაწყებიდან 25-30 დღის შემდეგ. 

ყვავილობა გრძელდება 15-35 დღე. ყვავილობის დაწყებიდან სიმწიფემდე საჭიროა 25-35 დღე. ერთი 

ჯიშის სიმწიფე გრძელდება 15-30 დღე. სიმწიფის პერიოდისაგან დამოკიდებულებით მსხვილნაყოფა 

მარწყვის ყველა ჯიში იყოფა საადრეოდ, საშუალოდ და საგვიანოდ. 

ქიმიური შემადგენლობა. მარწყვი მდიდარია ვიტამინებით, ორგანული მჟავეებით, ნახშირწყლებითა 

და მინერალური ნივთიერებებით. მარწყვის ნაყოფი ანტიოქსიდანტური თვისებებითაც გამოირჩევა. 

შეიცავს დიდი რაოდენობით ასკორბინის მჟავას (ვიტამინ C), ვიტამინ K-ს, ვიტამინ B6-ს, ფოლის 

მჟავას, მაგნიუმს და შაქრებს. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მარწყვის ინტეგრირებული დაცვა მავნე ორგანიზმებისაგან 

 

მარწყვის მავნებელი მწერები 

 

მარწყვის ცხვირგრძელა 

 

 
 

ლათინური სახელწოდება: Anthonomus rubi Hbst. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებელი შავი შეფერილობისაა, სხეული დაფარულია ხშირი 

მონაცრისფრო ბეწვით. აქვს გრძელი, ოდნავ მოღუნული ხორთუმი. სხეულის სიგრძე 2,5 

მმ-მდეა.  

საქართველოს პირობებში მავნებელი წელიწადში სავარაუდოდ ერთი გენერაციას იძლევა.  

ზიანი. მავნებლის ზრდასრული ხოჭოები თავდაპირველად იკვებებიან კულტურათა 

ყვავილებზე – ხვრეტენ კვირტებს. გარდა ამისა, მდედრი მავნებელი კვერცხს დებს 

კვირტის შიგნით, რის გამოც კვირტები ვერ იშლება. კვირტში გამოჩეკილი მატლები 

იკვებებიან კვირტის შიგთავსით. ასევე მდედრი მავნებელი ღრღნის ყუნწს და კვირტები 

ცვივა. ხოლო მცენარეზე შერჩენილი დაზიანებული კოკრები კი ჭკნებიან.  

ბრძოლა/წამლობები:  

• ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნარჩენებისაგან. 

მავნებლის საწინააღმდეგო წამლობები უნდა ჩატარდეს ყვავილობამდე და მოსავლის 

აღების შემდეგ. წამლობისათვის გამოიყენება: ციპერმეტრინის, ქლორპირიფოსის, 

დელტამეტრინის, კომბინაციის შემცველი და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 



მარწყვის ფოთოლჭამია 

 

 
 

ლათინური სახელწოდება: Galerucella tenella L. 

აღწერილობა. მავნებლის ხოჭო მოყვითალო-მურა ფერისაა. მისი სხეულის სიგრძე 3-4 მმ-ს 

შეადგენს. წინა ფრთები დაფარულია  ოქროსფერი ბეწვებით.  

მავნებლის მატლის სხეულის სიგრძე 5-6 მმ-ია. იგი ყვითელი, ან სპილოსძვლისფერია, 

თავი და მკერდის ფარი კი მუქი ყავისფერი აქვს. ზურგზე აღენიშნება მცირე ზომის 

ყავისფერი ლაქები.  

ზიანი. მარწყვის ფოთოლჭამიას ხოჭო მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს მარწყვის მწვანე 

ორგანოებს, უმთავრესად კი ფოთლებს – იგი იკვებება მათი რბილობით. აღსანიშნავია, 

რომ ერთი წყვილი ხოჭოს მიერ დაზიანებული ფართობი საშუალოდ 500 მმ2-ს აღემატება. 

ბრძოლა/წამლობები:  

• ბრძოლა სარეველა მცენარეების წინააღმდეგ. 

მავნებლის წინააღმდეგ ტარდება წამლობები ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. 

წამლობისათვის გამოიყენება: ალფა-ციპერმეტრინის, ლამბდა-ციპერმეტრინის, 

ქლორპირიფოსის, დელტამეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მარწყვის ხერხია 

 

 
 

ლათინური სახელწოდება: Emphytus cinectus L. 

აღწერილობა. ზრდასრული მავნებელი ბრჭყვიალა-შავი ფერისაა. მის სხეულს აქვს 

ოვალური მოყვანილობა.  

ახლად გამოჩეკილი მატლი მოყვითალო-მწვანე ფერისაა. ზრდასრული მატლი მუქი-

მწვანეა. მატლს აქვს ყავისფერი თავი, ხოლო სხეულზე კი გარდიგარდმო გასდევს ღია 

ფერის მეჭეჭები.  

ზრდასრული მატლის სხეულის სიგრძე 12-დან 18 მმ-მდეა.  

ზიანი. მარწყვის ხერხიას მატლები იკვებებიან ფოთლის რბილობით. ისინი პრაქტიკულად 

სრულად ანადგურებენ ფოთლის ფირფიტას, რომლისგანაც მხოლოდ მთავარი ძარღვი 

რჩება. მასობრივი გამრავლების შემთხვევაში მავნებელმა შესაძლებელია ნარგაობის სრული 

განადგურება გამოიწვიოს.  

წამლობები:  

მავნებლის წინააღმდეგ ტარდება წამლობები ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. 

წამლობისათვის გამოიყენება: ალფა-ციპერმეტრინის, ლამბდაციპერმეტრინის, 

ქლორპირიფოსის, დელტამეტრინის, და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 



მარწყვის ფრთათეთრა 

 

 
 

ლათინური სახელწოდება: Aleurodes fragariae Welk. 

აღწერილობა. მავნებლის ზომა 1,5 მმ-მდეა. იგი მოყვითალო თეთრი ფერის მწერია, აქვს ორი 

წყვილი თეთრი ფერის ფრთა. ორივე ფრთა თეთრი ფერის ცვილითაა დაფარული.  

მავნებლის მატლი ბრტყელი და მოგრძო-ოვალური ფორმისაა. მისი სხეული დაფარულია 

ცვილისებრი ფიფქით და თეთრი ფერის ბეწვებით.  

მარწყვის ფრთათეთრას კვერცხი თეთრი ფერისაა, მრგვალი და ერთ პოლუსზე აქვს ფეხისებრი 

წანაზარდი.  

საქართველოს პირობებში, მავნებელს აქვს 4-5 გენერაცია წლის განმავლობაში. 

უარყოფითი სამეურნეო მნიშვნელობა. მავნებელი უმთავრესად მარწყვის კულტურას აზიანებს.  

ბრძოლის ღონისძიებები. კულტურის განვითარების ეტაპების გათვალისწინებით, მავნებლის 

წინააღმდეგ წამლობებისათვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნას დელტამეტრინის, 

ლამბდა-ციჰალოტრინის, ციპერმეტრინის და სხვა, მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მარწყვის ტკიპა 

 

 
ლათინური სახელწოდება: Tarsonemus pallidus L. 

აღწერილობა. მავნებლის სხეული ოვალური ფორმისაა, ღია-მწვანე შეფერილობის. ზურგის 

მხრიდან სხეულზე აღენიშნება სეგმენტები. აქვს ექვსი ფეხი. 

მავნებელი ზამთარს ატარებს განაყოფიერებული დედლის სახით, სხვადასხვა მყუდრო 

ადგილებში. მამალი მავნებლები ზამთარში იღუპებიან, იზამთრებენ მხოლოდ დედალი 

ინდივიდები.  

გაზაფხულზე, მარწყვის ვეგეტაციის დაწყებისთანავე, შემოდგომით განაყოფიერებული 

დედლები იწყენებ კვერცხის დებას გაუშლელ ფოთლებზე. ამ დროს ემბრიონის განვითარების 

პერიოდი საშუალოდ 3 კვირას შეადგენს. ხოლო ზაფხულში დადებული კვერცხის შემთხვევაში 

ემბრიონის განვითარების პერიოდი მცირდება და სრულდება 4-5 დღეში. 

უარყოფითი სამეურნეო მნიშვნელობა. მარწყვის ტკიპა უმთავრესად აზიანებს მარწყვის ჯერ 

კიდევ ნახევრად გაშლილ ფოთლებს, ასევე მავნებლის მოქმედების შედეგად ზიანდება 

საყვავილე ყლორტები და ნასკვები.  

ბრძოლის ღონისძიებები. კულტურის განვითარების ეტაპების გათვალისწინებით, მავნებლის 

წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას სპიროდიკლოფენის და სხვა, მავნებლის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები.   

 

 



მარწყვის ძირითადი სოკოვანი დაავადებები 

 

მარწყვის ნაცარი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Sphaerotheca macularis. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-20°C. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 75-98%. 

სიმპტომები. ნაცრით დაავადებული მარწყვის ფოთლები იღუნება, წითლდება და მათი 

ქვედა მხარე იფარება მორუხო-თეთრი ფერის ნადებით. ფოთლის ფირფიტის კიდეები კი 

იხვევა.  

მორუხო-თეთრი ფერის ნადები ჩნდება დაავადებულ ყვავილებსა და ნაყოფებზე. ამ 

ფორმით დაავადებული ნაყოფი შესაძლოა ვერ დამწიფდეს, ან დაკარგოს ჯიშისათვის 

დამახასიათებელი შეფერილობა.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

დაავადების წინააღმდეგ ტარდება წამლობები ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. 

წამლობისათვის გამოიყენება: აზოქსისტრობინის, პირაკლოსტრობინის, 

ტრიფლოქსისტრობინის  და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა 

ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 



 

მარწყვის გნომონიოზი 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Gnomonia comari. 

 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 25°C -ის ფარგლებში. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი. 

სიმპტომები. მარწყვის ახალგაზრდა ფოთლებზე ჩნდება ალისფერი-მოყავისფრო 

დაზიანებული ადგილები. დროთა განმავლობაში დაზიანებული ადგილები ფართოვდება, 

ფერს იცვლის და ხდება ღია-ყავისფერი.  

ნაყოფებზე ჩნდება სხვადასხვა ზომის ყავისფერი ლაქები. ამ ფორმით დაზიანებული 

ნაყოფი წყვეტს განვითარების პროცესს და უჩნდება სიდამპლე. ნაყოფის დამპალი 

უბნიდან კი მის რბილობში შესაძლოა განვითარდნენ ლპობის გამომწვევი სხვა 

მიკროორგანიზმები. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

დაავადების წინააღმდეგ ტარდება წამლობები ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. 

ამ მიზნით გამოიყენება: იპროდიონის, დიფენოკონაზოლის, და პათოგენის წინააღმდეგ 

ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 



ფოთლის თეთრი ლაქიანობა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Mycosphaerella fragariae. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 25◦C-ის ფარგლებში. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი. 

სიმპტომები. თავდაპირველად ფოთლებზე ჩნდება 3-6 მმ. ზომის მრგვალი ფორმის მუქი-

ალისფერი, ან მოწითალო-ალისფერი ლაქები. დროთა განმავლობაში ლაქები იზრდება, 

მათი ცენტრი მონაცრისფრო-თეთრ, ან ღია ყავისფერ შეფერილობას იღებს. ლაქა 

შემოსაზღვრულია მოწითალოდან ჟანგისფერში გარდამავალი გარსით.  

დაავადების გაჩენის შედეგად შესაძლოა ასევე დაზიანდეს მარწყვის ფოთლის ყუნწი, 

“ულვაშები” ყვავილის ყუნწი, მარწყვის ჯამი და ნაყოფი.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

დაავადების წინააღმდეგ ტარდება წამლობები. ამ მიზნით ადრე გაზაფხულზე ვეგეტაციის 

დაწყებამდე გამოიყენება სპილენძის შემცველი პრეპარატები. შემდგომ პერიოდში 

ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ კი გამოიყენება პირაკლოსტრობინის, 

იპროდიონის, თიოფანატ-მეთილის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ფოთლების წითელი ლაქიანობა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო –Diplocarpon earliana. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-27◦C-ის ფარგლებში. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: მაღალი. 

სიმპტომები. წითელი ლაქიანობის სიმპტომები უმთავრესად ჩნდება მარწყვის ზრდასრულ 

და ხნიერ ფოთლებზე. დაავადებული მარწყვის ფოთლებზე ჩნდება სხვადასხვა ზომის 

ალისფერი ლაქები. თეთრი ლაქიანობისაგან განმასხვავებელი მთავარი ნიშანი არის ის, 

რომ წითელი ლაქიანობისათვის დამახასიათებელ ლაქას არ აღენიშნება ნათელი ფერის 

ცენტრი – იგი სრულად ალისფერია. დროთა განმავლობაში ლაქებს ცენტრში უჩნდებათ 

შავი ფერის სხეულები. დაავადების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების 

არსებობის შემთხვევაში ლაქები იზრდებიან ერთმანეთს უერთდებიან და შედეგად, 

ყალიბდება დიდი ზომის დაზიანებული ადგილები მარწყვის ფოთლებზე. დაავადება 

მნიშვნელოვნად აქვეითებს მცენარის სიცივისადმი გამძლეობას და მომავალი წლისათვის 

კვირტების წარმოქმნის პროცესს.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

დაავადების წინააღმდეგ ტარდება წამლობები. ამ მიზნით ადრე გაზაფხულზე, ვეგეტაციის 

დაწყებამდე გამოიყენება სპილენძის შემცველი პრეპარატები. ვეგეტაციის პერიოდში 

ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ კი გამოიყენება პირაკლოსტრობინის, 

იპროდიონის, თიოფანატ-მეთილის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.  

 

 



მარწყვის ფოთლების მუქი ლაქიანობა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Phomopsis obscurans da Dendrophoma obscurans.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-20 0C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. მუქი ლაქიანობის სიმპტომები ვლინდება მოსავლის აღების შემდგომ 

პერიოდში. ამ დროს მარწყვის ფოთლებზე ჩნდება მრგვალი ფორმის მოწითალო-

მოალისფრო ლაქები. დროთა განმავლობაში ლაქები იზრდება და დაავადებული ფოთოლი 

იძენს მუქ შეფერილობას. 

განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების არსებობის შემთხვევაში დაავადებამ 

შესაძლოა გამოიწვიოს მარწყვის ნაყოფის ლპობა. გარდა ამისა, დაავადება მნიშვნელოვნად 

აქვეითებს მცენარის სიცივისადმი გამძლეობას და მომავალი წლისათვის კვირტების 

წარმოქმნის პროცესს.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

დაავადების წინააღმდეგ ტარდება წამლობები. ამ მიზნით ადრე გაზაფხულზე, ვეგეტაციის 

დაწყებამდე გამოიყენება სპილენძის შემცველი პრეპარატები. ვეგეტაციის პერიოდში 

ყვავილობამდე და მოსავლის აღების შემდეგ კი გამოიყენება პირაკლოსტრობინის, 

იპროდიონის, თიოფანატ-მეთილის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები.  
 

 

 

 

 

 

 



მარწყვის ფიტოფტორა 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Phytophthora cactorum.  

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 210C-ის ფარგლებში. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. ფიტოფტორათი დაავადებული მცენარის ახალი ფოთლები მცირე ზომისაა, 

აქვთ მოლურჯო-მომწვანო შეფერილობა. ძველი ფოთლები კი ყვითლდება, ან წითლდება. 

მცენარე ზრდაში ჩამორჩება, ნაყოფის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები 

მცირდება. 

დაავადებული ფესვის ყელის ქვედა ნაწილი იღებს ჟანგისფერ, ან მოყავისფრო 

შეფერილობას.  

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 საღი სანერგე მასალის შერჩევა.  

დაავადების წინააღმდეგ კულტურის განვითარების ეტაპების გათვალისწინებით, 

შესაძლებელია ნიადაგის დამუშავება ალუმინის ფოსეთილის, მეფენოქსამის და პათოგენის 

წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული 

ფუნგიციდებით.  

 

 

 

 

 

 

 

 



მარწყვის ნაცრისფერი სიდამპლე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Botrytis cinerea. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-24°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 90%. 

სიმპტომები. ნაცრისფერი სიდამპლით დაავადებულ მარწყვის ნაყოფებზე ჩნდება ღია-

ყავისფერი ლაქები. დროთა განმავლობაში ლაქები სწრაფად იზრდებიან ზომაში და 

ფარავენ ნაყოფების ზედაპირის დიდ ნაწილს. ლაქის ზედაპირი იფარება მონაცრისფრო 

შეფერილობის ნადებით და იწყება ნაყოფის ლპობის პროცესი.    

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დარგვისას მცენარეთა სწორი განლაგება ფართობში (რიგებს და მცენარეებს შორის 

ოპტიმალური მანძილების დაცვა). 

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა. 

 დაზიანებული ნაყოფების დროული აღმოჩენა და მოცილება.  

 საღი სანერგე მასალის შერჩევა დასარგავად.  

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ, კულტურის სიმწიფის დაწყებამდე გამოიყენება: 

ფენჰექსამიდის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე 

წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შავი სიდამპლე 

 

 
 

გამომწვევი სოკო – Rhizopus stolonifer. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 15-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85-90%. 

სიმპტომები. შავი სიდამპლე მოსავლის აღების შემდგომ დაავადებად ითვლება. თუმცა, 

იგი შესაძლოა გაუჩნდეს ნაკვეთში არსებულ მწიფე ნაყოფებს.  

დაავადებული მარწყვის ნაყოფებზე ჩნდება წერტილები, რომლებიც დროთა განმავლობაში 

იღებენ ღია-ყავისფერ შეფერილობას. დროთა განმავლობაში ნაყოფი რბილდება და იწყებს 

ლპობას. ამ სახით დაზიანებული ნაყოფები ტენიან პირობებში მოხვედრის შემთხვევაში 

მოლურჯო შეფერილობის ობისებრი ნადებით. 

სიმპტომების გამოვლენის პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 შენახვის სათანადო პირობების დაცვა. 

 მოსავლის აღებიდან უმოკლეს დროში მარწყვის ნაყოფების 0°C-ზე გაციება და 

ცივად შენახვის ჯაჭვის შენარჩუნება.  

 დაზიანებული ნაყოფების დროული იდენტიფიცირება და მოცილება.  

პესტიციდებიდან დაავადების წინააღმდეგ, კულტურის სიმწიფის დაწყებამდე გამოიყენება: 

ფენჰექსამიდის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე 

წარმოებული ფუნგიციდები. 
 

 

 



მარწყვის ძირითადი ბაქტერიული დაავადებები 

მარწყვის ფესვების ბაქტერიული კიბო 

 

 
 

გამომწვევი ბაქტერია – Agrobacterium tumefaciens.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 22-25°C-ის ფარგლებში. 

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 95-100%. 

დაავადების სიმპტომები. ბაქტერიული კიბო თავდაპირველად აზიანებს მცენარის ფესვთა 

სისტემას, რის შედეგადაც ქვეითდება მცენარის პროდუქტიულობა და სიცივისადმი 

გამძლეობის უნარი.    

დაავადების გამომწვევი მცენარის ფესვებში ხვდება მექანიკური დაზიანებების საშუალებით და 

იწვევს წყლულოვანი კიბოსებრი წარმონაქმნების ფორმირებას.  

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, 

ზამთარი. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 ძლიერ დაავადებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 საღი სარგავი მასალის გამოყენება. 

 დაავადებული მცენარეების ფესვების დამუშავება 1%-იანი შაბიამნით: საჭიროა ფესვების 

მოთავსება 5-10 წუთის განმავლობაში აღნიშნულ ხსნარში, რის შემდეგაც უნდა მოხდეს 

ფესვების წლით გარეცხვა.  

 ბალანსირებული გამოკვება აზოტოვანი სასუქებით. 

 

 



მარწყვის ძირითადი ვირუსული დაავადებები 

მარწყვის ფოთლების აჭრელების ვირუსი 

 

 
 

გამომწვევი ვირუსი – SMV. 

დაავადების სიმპტომები. ფოთლების კიდეები ყვითლდება ზედაპირზე კი ჩნდება მოყვითალო 

ლაქები. დაზიანებული ფოთლები იგრიხება. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდი: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

პრევენციის ღონისძიებები:  

 ძლიერ დაზიანებული მცენარეების მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 ნაკვეთების სისტემატური გასუფთავება მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

 

 

 

 

 

 

 



ბრძოლის ქიმიური მეთოდი მარწყვის მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ 

 

პესტიციდების უსაფრთხო გამოყენების ძირითადი პრინციპები 
 

პესტიციდის უსაფრთხოდ და ეფექტურად გამოყენებისათვის აუცილებელია: 

 გამოყენების ჯერადობების და დოზების დაცვა. 

 მოწამვლისაგან თავდაცვის საშუალებების გამოყენება. 

 პესტიციდის შენახვის წესების ცოდნა. 

 წამლობის უსაფრთხოდ ჩატარების ძირითადი წესების ცოდნა. 

პესტიციდების უმრავლესობას გააჩნია კანონით განსაზღვრული გამოყენების ჯერადობა, 

რაც გვაძლევს ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რამდენჯერ შეგვიძლია გამოვიყენოთ 

კონკრეტული პესტიციდი ერთი სეზონის განმავლობაში. პესტიციდის ჯერადობის 

დარღვევა ზრდის მცენარეში მავნე ნივთიერებათა დაგროვების რისკებს და საფრთხე 

ექმნება როგორც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობას. 

წამლობისას ასევე მნიშვნელოვანია დოზების ზუსტი დაცვა. პესტიციდის დოზას 

განსაზღვრავს სახელმწიფო, პესტიციდის მწარმოებელი და რეალიზატორი. შესაბამისად 

პესტიციდის შეძენა უნდა მოხდეს მხოლოდ სპეციალიზირებულ მაღაზიებში, სადაც 

შესაძლებელია მივიღოთ პესტიციდის დოზებთან დაკავშირებით კვალიფიციური 

კონსულტაციები.  

პესტიციდით მოწამვლის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია შესაბამისი 

სპეცტანსაცმლის, სათვალის და პირბადის გამოყენება. ტანსაცმელი, რომლითაც მოხდება 

წამლობის ჩატარება, უნდა გაირეცხოს ცალკე. 

პირველ რიგში სასურველია მოხდეს პესტიციდის იმ რაოდენობით შეძენა, რამდენიც 

საჭირო იქნება კულტურის ერთ სავეგეტაციო პერიოდში გამოსაყენებლად ამით ფერმერი 

თავიდან აიცილებს ჭარბი და ნარჩენი რაოდენობის პესტიციდების შენახვის 

(დასაწყობების) აუცილებლობას. პესტიციდების შენახვის შემთხვევაში აუცილებელია 

დაცული იქნეს შესაბამისი წესები. მათ შესახებ ინფორმაცია მოცემულია პესტიციდის 

ტარის ეტიკეტზე. პესტიციდის შენახვა საჭიროა თავისივე, მჭიდროდ თავდახურულ 

ტარაში. იგი უნდა ინახებოდეს კვების პროდუქტების, მედიკამენტების, ცხოველთა 

საკვების, საყოფაცხოვრებო ქიმიური საშუალებებისგან განცალკევებით – გრილ, მშრალ, 

სინათლისგან დაცულ, კარგად განიავებად, დახურულ შენობაში, ბავშვებისათვის 

მიუწვდომელ ადგილას, ადამიანებისა და ცხოველებისგან მოშორებით. 

უშუალოდ წამლობის ჩატარებისას აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას შემდეგი 

მნიშვნელოვანი საკითხები: 

 წამლობა საჭიროა ჩატარდეს მხოლოდ უქარო ამინდში დილის, ან საღამოს 

საათებში. 

 დაუშვებელია ქიმიურ პრეპარატის (ფხვნილის, ხსნარის) შეხება დაუცველი 

ხელებით, 

 აკრძალულია წამლობის დროს პესტიციდით დაბინძურებული ხელებით სიგარეტის 

მოწევა, საკვებისა და სასმელის მიღება. 

 დაუშვებელია პესტიციდის ცარიელი ტარის გამოყენება შემდგომი მოხმარებისათვის. 

წამლობის დასრულების შემდეგ საჭიროა გამოყენებული შემასხურებელი აპარატურის 

გულდასმით გარეცხვა და ნარეცხი წყლის გახარჯვა დამუშავებულ ნაკვეთში. 
 

 

 

 

 

 



მარწყვის წამლობების ტაბულა და მისი გამოყენების წესები 
 

წამლობების ტაბულას უმთავრესს დანიშნულებას წარმოადგენს კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურის წამლობების დაგეგმვის პროცესის გამარტივება. ტაბულა იძლევა საჭირო პრეპარატის 

შერჩევის საშუალებას, როგორც არაკომბინირებული, ასევე კომბინირებული წამლობის 

ჩასატარებლად. გარდა ამისა, ტაბულის გამოყენებით შესაძლებელია მთელი სეზონის განმავლობაში 

განსახორციელებელი პროფილაქტიკური წამლობების სქემის შედგენა.  

არაკომბინირებული წამლობა. არაკომბინირებული წამლობის ჩატარება შესაძლებელია ტაბულაში 

მოცემული ერთი კონკრეტული პრეპარატის გამოყენებით, კონკრეტული დაავადების, მავნებელი 

მწერის ან ტკიპას წინააღმდეგ. ამ დროს აუცილებელია ტაბულაში მოცემული წამლობის 

პერიოდის, კულტურის განვითარების ფაზის, პესტიციდის მოქმედების სპექტრის გათვალისწინება 

და მითითებული დოზების დაცვა.   

კომბინირებული წამლობა. კომბინირებული წამლობა ტარდება კულტურაზე ერთზე მეტი 

დაავადების ან მავნებლის არსებობის, ან მათი გაჩენის პრევენციის მიზნით. 

კომბინირებული წამლობების ჩასატარებლად პესტიციდების მარტივად შერჩევის მიზნით, 

ტაბულაში პრეპარატები მოქმედების ტიპების მიხედვით დაყოფილია შესაბამისი ფერებით:  

ყვითელი – ფუნგიციდი. 

ლურჯი - ინსექტიციდი. 

თეთრი – აკარიციდი. 

შინდისფერი – ფუნგიციდები, რომელთა ერთმანეთში შერევა შესაძლებელია 

კომბინირებული წამლობის დაგეგმვისას თითოეულ წამლობაში მოცემული თითოეული ტიპის 

პრეპარატი შესაძლებელია გამოყენებული იქნას კომბინაციაში იმავე წამლობაში მოცემულ 

განსხვავებული ტიპის ნებისმიერ პესტიციდთან, ანუ შესაძლებელია თითოეულ ცხრილში 

არსებული ფუნგიციდის შერევა ინსექტიციდთან და კომბინირებული წამლობის ჩატარება, ისევე 

როგორც შესაძლებელია თითოეულ ცხრილში მოცემული ფუნგიციდის, ინსექტიციდის და 

აკარიციდის ერთმანეთში შერევა, სოკოვანი დაავადებების, მავნებელი მწერებისა და ტკიპების 

წინააღმდეგ.  

დამატებითი ინსტრუქციები:  

 დაუშვებელია ერთი მოქმედების ტიპის, ანუ ფერში არსებული პრეპარატების ერთმანეთში 

შერევა (ანუ ინსექტიციდის შერევა ინსექტიციდთან, აკარიციდის შერევა აკარიციდთან, ან 

ფუნგიციდის შერევა ფუნგიციდთან, გარდა შინდისფერ ზოლებში არსებული 

ფუნგიციდებისა). 

 აუცილებელია წამლობების პერიოდების დაცვა. 

 მკაცრად უნდა იქნას დაცული ტაბულებში მითითებული პესტიციდების გამოყენების 

რეგლამენტები – დოზების და გამოყენების პერიოდების შეცვლა დაუშვებელია 

სპეციალისტთან კონსულტაციების გარეშე. 

 შესხურებისას აუცილებელია პესტიციდების უსაფრთხო გამოყენების წესების დაცვა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტაბულები მოიცავს პრეპარატების ფართო სპექტრს, აღსანიშნავია რომ 

პესტიციდების ბაზარზე არსებობს სხვა, პესტიციდები, რომელთა გამოყენებაც ასევე ეფექტურია 

მარწყვის მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ.   

 

 



მარწყვის მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ საჭირო წამლობების შესადგენი ტაბულა 
 

პირველი წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე ობიექტი 

 

პესტიციდი პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი 

ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 

1 ჰა-ზე 

ვეგეტაციის 

დაწყებისას 

 

ფომოფსისი, 

ფიტოფტორა, 

სილაქავეები 

 

ფუნგიციდი 

 

 სპილენძის 

სულფატი 

 

 

კუპროსულფი  

30 კგ.  

 კირი 30 კგ.  

 სპილენძის 

სულფატი 
 

შაბიამანი 30 კგ.  

 კირი 30 კგ.  

 სამფუძიანი 

სპილენძის 

სულფატი  

 კუპროქსატი 5 ლ 

 მარწყვის 

ფესვის ბუგრი, 

კოკრიჭამია, 

ხერხიები 

ინსექტიციდი ქლორპირიფოსი, 

ციპერმეტრინი 

ნურელ დ 2 ლ 

 

მეორე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე 

ობიექტი 

 

პესტიციდი პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი ნივთიერება სავაჭრო 

დასახელება 

1 ჰა-ზე 

საყვავილე 

ყლორტების 

გამოჩენა 

 

ფომოფსისი, 

ფიტოფტორა, 

სილაქავეები 

 

ფუნგიციდი 

 

სპილენძის 

ჰიდროქსიდი 

 

იროკო 

 

4,5 კგ 

 

სამფუძიანი 

სპილენძის სულფატი 

კუპროქსატი 5 ლ 

ბორდოს ნარევი ბორდოფლო 10 ლ 

ფესვის 

ბუგრი,  

ხერხიები 

კოკრიჭამია 
 

ინსექტიციდი 
 

დელტამეტრინი დეცის 

ფლუქსი 

1 ლ 

ლამბდაციჰალოტრინი კარატე 0,2 ლ 

ციპერმეტრინი 
 

არივო 
 

0,35 ლ 
 

ტკიპები 
 

აკარიციდი 
 

სპიროდიკლოფენი ენვიდორი 0,6 ლ 

აბამექტინი ვერტიმეკი 1 ლ 

ტებუფენპირადი მასაი 0,5 კგ 
 

 

 



მესამე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე ობიექტი 

 

პესტიციდი პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი 

ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 

1 ჰა-ზე 

აკოკრება, 

ყვავილობის 

დაწყების წინ 

 

ფომოფსისი, 

ფიტოფტორა, 

სილაქავეები 

 

ფუნგიციდი 

 

სპილენძის 

ჰიდროქსიდი 

 

იროკო 

 

4,5 კგ 

 

სამფუძიანი 

სპილენძის 

სულფატი 

კუპროქსატი 5 ლ 

ბორდოს 

ნარევი 

ბორდოფლო 10 ლ 

მავნებლების 

კომპლექსი 
 

ინსექტიციდი 
 

თიაკლოპრიდი კალიფსო 0,2 ლ 

სპინოზადი სპრინტორი 0,3 ლ 

 

მეოთხე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე 

ობიექტი 

 

პესტიციდი პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი ნივთიერება სავაჭრო 

დასახელება 

1 ჰა-ზე 

სიმწიფის 

დასაწყისი 

 

ნაცრისფერი 

სიდამპლე 

 

ფუნგიციდი 

 

ფენჰექსამიდი ტელდორი 1 კგ 

ფლუდიოქსონილი+ციპრო

დინალი 

სვიტჩი 1 კგ 

 

მეხუთე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე 

ობიექტი 

 

პესტიციდი პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი ნივთიერება სავაჭრო 

დასახელება 

1 ჰა-ზე 

მოსავლის 

აღების 

შემდეგ 

 

დაავადებების 

კომპლექსი 

 

ფუნგიციდი 

 

სპილენძის 

ჰიდროქსიდი 

იროკო 

 

4,5 კგ 

 

სამფუძიანი 

სპილენძის სულფატი 

კუპროქსატი 5 ლ 

ბორდოს ნარევი ბორდოფლო 10 ლ 

მავნებელთა 

კომპლექსი 
 

ინსექტიციდი 
 

დელტამეტრინი დეცის 

ფლუქსი 

1 ლ 

ლამბდაციჰალოტრინი კარატე 0,2 ლ 

ციპერმეტრინი 
 

არივო 
 

0,35 ლ 
 

თიაკლოპრიდი კალიფსო 0,2 ლ 



მარწყვის პლანტაციაში გავრცელებული სარეველების წინააღმდეგ რეკომენდებული ჰერბიციდები 

მარწყვის პლანტაციებში სარეველების ჰერბიციდებიდან დასაშვებია მხოლოდ შეზღუდული 

პრეპარატების გამოყენება, რომელსაც ძირითადად კვლების შორის იყენებენ. მარცვლოვანი 

სარეველების კონტროლისათვის იყენებენ "პანტერას", "სტინგერს", "ფიუზილადს" 200 -3 00 მლ/100 

ლიტრზე.    

ძირითადი არაინფექციური დაავადებები და კვების საორიენტაციო სქემა 

მაკროელემენტების დეფიციტი 

 

გამომწვევი ფაქტორი 

 

სიმპტომები მცენარის ორგანოებზე 

ფოთოლი 

 

ნაყოფი 

 

მცენარე 

 

აზოტის დეფიციტი 

 

გაყვითლება, ან ღია-მწვანე 

შეფერილობა 

ადრეული 

მომწიფება 

ზრდაში ჩამორჩენა 

მახვილი კუთხე 

ყლორტთან მიმართებაში 

  ღეროს გაწვრილება 

გაწვრილება   ადვილად 

მტვრევადი ღერო 

ზედაპირის გაუხეშება     

კიდეების მაღლა აწევა     

კალიუმის დეფიციტი 

 

 გაყვითლება- გამკრთალება 

ფირფიტის გარშემო 

  დაავადებებისადმი 

იმუნიტეტის 

შემცირება 

კიდეების ქვემოთ 

დაგრეხვა 

    

მურა ლაქიანობა     

ხმობა     

ფოსფორის დეფიციტი ღია-წითელი და 

ბრინჯაოსფერი 

შეფერილობები  

  ყვავილობის 

შეფერხება 

ზრდაში ჩამორჩენა     

კვდომა     

 

აზოტის დეფიციტი - ფოთლები მკრთალია, ღია მწვანე ფერისაა, ნაადრევად ყვითლდება, ფოთლის 

ფირფიტის ზომა მცირეა.  

ნაზარდები მოკლე და წვრილი ხდება. 

მცენარის დაბუჩქება და დატოტიანება სუსტად მიმდინარეობს.  

ძლიერდება ყვავილებისა და ნასკვის ჩამოცვენა, ასევე ფოთლების ნაადრევი ცვენა, თესლი და ნაყოფი 

ადრე მწიფდება, მოსავალი მცირეა. 

 

კალიუმის დეფიციტი - ძველი ფოთლები ნაადრევად ყვითლდება.  

გაყვითლება ფოთლის ფირფიტის კიდიდან იწყება, შემდეგ ფოთლის კიდე და წვერო მუქდება. ფოთლის 

კიდეებზე იწყება ქსოვილების კვდომა და გადადის ძარღვთაშორისებში. იწყება ფოთლის ფირფიტის 

სიხუჭუჭე. ფოთლები მოშვებულია და დამჭკნარი. 

 

ფოსფორის დეფიციტი - ფოთლები მუქი მწვანე ფერისა ხდება, ზოგჯერ მოწითალო-იისფერი 

გადაჰკრავს. ქვედა ფოთლის კიდეებზე იწყება ქსოვილის კვდომა, მურა და შავი ფერი აქვს. ახლად 

წარმოქმნილი ფოთლის ფირფიტის ფართობი მეტად მცირეა. მცენარის ზრდა წყდება. თესლისა და 

ნაყოფის მომწიფება ჭიანურდება.  

კლებულობს მცენარის მოსავლიანობა 

 



მიკროელემენტების დეფიციტი 

 

გამომწვევი 

ფაქტორი 

სიმპტომები მცენარის ორგანოებზე 

ფოთოლი ნაყოფი მცენარე ფესვები ყლორტები 

ბორის 

დეფიციტი 

გაყვითლება საფევი ქსოვილის 

უხვად წარმოქმნა 
    

ხმობა ზამთრის 

პერიოდში 

ნეკროზული ლაქები გაყავიფერებული, 

მკვრივი ნაწილაკების 

წარმოქმნა რბილობში 

      

ძარღვების ამობურცვა ნაყოფების დაჭმუჭვნა 

და ცვენა 
      

თუთიის 

დეფიციტი 

ნორმალურთან 

შედარებით მცირე ზომა 

შემცირებული ზომა 

    
 წვრილი, მცირე 

ზომის ფოთლების 

წარმოქმნა წვერზე  

დანაოჭება და 

დავიწროება 
      

როზეტისებრი 

ფორმა 

ძარღვებს შორის 

ქსოვილის გაყვითლება 
      

მუხლთაშორისების 

სიგრძის შემცირება 

მაგნიუმის 

დეფიციტი 

მკრთალი შეფერილობა          

ძარღვებს შორის 

თეთრი, ან ღია 

ყვითელი ლაქები 

        

დანაოჭება         

დეფორმაცია         

ნაადრევი დაცვენა         

რკინის 

დეფიციტი 

ქლოროზი, ძარღვებს 

შორის  
დაწვრილება     ზრდის შეჩერება 

ყვითელი შეფერილობა         

დაცვენა         

მანქანუმის 

დეფიციტი 

ქლოროზი, ძარღვებს 

შორის, ხოლო ძარღვები 

კვლავ მწვანე ფერისაა  

        

ქსოვილების კვდომა         

სხვადასხვა ზომის და 

შეფერილობის ლაქები - 

ფირფიტის აჭრელება 

        

ყვითელი არშია 

კიდეებზე 
        

კალციუმის 

დეფიციტი 

დაწვრილება ჩაღრმავებები 

ზედაპირზე - 

დაჩითვა ან დახეთქვა 

ზრდის შეჩერება 
ზრდის 

შეჩერება 
  

ასიმეტრული ფორმა 
  

ზედა კვირტების 

კვდომა 
    

კიდეების ზემოთ 

აპრეხვა 
        

კიდეების კვდომა         

ნეკროზული ლაქები         

სპილენძის 

დეფიციტი 

ღია-მწვანე ფერებში 

აჭრელება   
ზრდაში 

ჩამორჩენა 
  

გვერდითი 

კვირტების 

გაღვიძება 

მოყავისფრო ლაქები         

დაცვენა       მოდუნება 



კვების საორიენტაციო სქემა 
 

ნიადაგის მომზადება პლანტაციის გასაშენებლად. დასარგავი ნაკვეთი თავისუფლდება წინა წლის 

მცენარეული ნარჩენებისაგან, სარეველებისაგან, ჰექტარზე შეაქვთ 40-50 ტ. გადამწვარი ნაკელი ან 

კომპოსტი, 120 კგ. ფოსფორი და 90 კგ. კალიუმი. შემდეგ ნიადაგს ხნავენ 30-40 სმ-ის სიღრმეზე და 

ფარცხავენ. 

სასუქების უფრო ზუსტი დოზების დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ ნიადაგის 

აგროქიმიური/ლაბორატორიული ანალიზით 

ნიადაგის განოყიერება დარგვისას. 1-2 მეტრიან მონაკვეთზე შეაქვთ შემდეგი სასუქი: 

 ნეშომპალა- 8-10 კგ 

 სუპერფოსფატი- 80-100 გრ. 

 კალიუმის მარილი – 50-60 გრ. 

მარწყვის გაზაფხულზე დარგვის შემთხვევაში სასუქი შეაქვთ წინა წლის შემოდგომით, ხოლო 

შემოდგომით დარგვის შემთხვევაში გაზაფხულზე. 

მარწყვის პლანტაციაში შესატანი მინერალური ელემენტების ზუსტი დოზების დადგენა საჭიროა 

ნიადაგის აგროქიმიური და ფოთლის ანალიზის შედეგების მიხედვით. ფოთლებში საკვები 

ელემენტების ოპტიმალური შემცველობებია: 

 აზოტი N—2,5-3,0%/მშრალ ნივთიერებაზე. 

 ფოსფორი P—0,17-0,22%/მშრალ ნივთიერებაზე. 

 კალიუმი K—1,5-1,7%მშრალ ნივთიერებაზე. 

 მაგნიუმი Mg—0,24-0,45%/მშრალ ნივთიერებაზე. 

 კალციუმი Ca—1,3 – 1,9%/მშრალ ნივთიერებაზე. 

ნიადაგის განოყიერება. მარწყვის ნიადაგის განოყიერების პროგრამა განსხვავებულია ნაკვეთის 

ადგილმდებარეობის, ნიადაგის ფაქტურის, მოყვანის სისტემის მიხედვით. მცენარის ზრდისთვის 

სასარგებლოა: 

 ნაკელი. 

 გრანულირებული სასუქი. 

 თხევადი სასუქის დამატება წვეთოვანი სარწყავი სისტემით (ფერტიგაცია). 

 ფოთლებზე შესხურება. 

მინერალური და ორგანული სასუქების ზუსტი დოზების დადგენა საჭიროა მოხდეს ნიადაგის 

ლაბორატორიული აგროქიმიური ანალიზის საფუძველზე. საორიენტაციოდ კი მარწყვის 

პლანტაციაში ყოველწლიურად უნდა შეტანილი იქნას მინერალური და ორგანული სასუქების 

შემდეგი რაოდენობები: 

 პირუტყვის ნაკელი: 10-20 ტ/ჰაზე. 

 ფრინველის ნაკელი: 5-10 ტ/ჰაზე. 

 აზოტი N: 100 კგ/ჰა-ზე (სუფთა ნივთიერება). 

 ფოსფორი P: 100-125 კგ/ჰა-ზე (სუფთა ნივთიერება). 

 კალიუმი K: 125-150 კგ/ჰა-ზე (სუფთა ნივთიერება).   

სასუქების შეტანის ოპტიმალური პერიოდები: 

 პირუტყვის ნაკელი: შეიტანება სავეგეტაციო სეზონის განმავლობაში. 

 ფრინველის ნაკელი: შეიტანება სავეგეტაციო სეზონის განმავლობაში. 

 აზოტი N: შეიტანება სამჯერადად 33-33 კგ-ის ოდენობით პირველად -მაისში, მეორედ - 

ივნისში და მესამედ ივლისში. 

 ფოსფორი P: შეიტანება მაისის დასაწყისში. 

 კალიუმი K: შეიტანება მაისის დასაწყისში. 

სასუქების უფრო ზუსტი დოზების დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ ნიადაგის 

აგროქიმიური/ლაბორატორიული ანალიზით. 

 

 

ავტორი: სოფლის მეურნეობის განვითარების ასოციაცია. 

Author Organization: Agricultural Development Association. 


