
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შესავალი 

სახელმძღვანელოში აღწერილია კაკლის 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 

walnut 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 

and illustrations on the symptoms of the plant as a result of non-infectious damage. 

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 ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება 

 

კაკალი საქართველოში გავრცელებულია თითქმის ყველა რეგიონში. იგი ქმნის მცირე კორომებს, 

მეტწილად კი ერთეული ხეებია. ყველაზე დიდი კორომები ალაზნის ნაპირებზეა. კაკალი 

მდინარისპირა ჭალებში შერეულია მუხასთან, თელასა და რცხილასთან. 

ზრდასრულ ასაკში კაკლის ხის სიმაღლე 20-30 მეტრ სიმაღლეს აღწევს და პროდუქტიულობას 

ინარჩუნებს ასზე მეტი ხნის განმავლობაში. მარტოდმდგომ კაკალს ვარჯი ფართოდ აქვს 

გადაშლილი, კორომში კი ვიწროდ არის აზიდული. აქვს ლეგა, დაშაშრული ქერქი, ერთსქესიანი და 

ერთსახლიანი ყვავილები, კენტფრთართული, პრიალა ფოთოლი, რომელიც ეთეროვან ზეთს შეიცავს. 

დამოკიდებულება აგროკლიმატური ფაქტორებისადმი. მცენარე ყინვაგამძლეა, იტანს მინუს 30-35°C-ს 

ყინვას. ფესვთა სისტემა ძლიერ განვითარებული აქვს. ყვავილობას იწყებს მარტ-აპრილში, ამიტომ 

გაზაფხულის წაყინვების შედეგად სანაყოფე კვირტები შეიძლება დაზიანდეს მიუხედავად მცენარის 

მაღალი ყინვაგამძლეობისა. 

კაკალი სინათლის მოყვარული მცენარეა. იგი კარგად ხარობს ღრმა, ნოყიერ, თიხა-კირიან და 

თიხნარ ნიადაგებში. გრუნტის წყლის დონე არ უნდა იყოს 2 მეტრზე ახლოს. იგი მძლავრი ფესვთა 

სისტემის გამო კარგად ვითარდება ქვიან და ღორღიან ნიადაგებზეც. 

ნიადაგის მჟავიანობა სასურველია იყოს PH 5,5-დან 8,0-მდე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კაკლის ძირითადი მავნებელი მწერები 

 

ვაშლის ნაყოფჭამია 

 

 

ლათინური სახელწოდება. Carpocapsa pomonella Z. 

აღწერილობა. მავნებლის მატლის სიგრძე დაახლოებით 18 მმ-ს შეადგენს. ასეთივე ზომისაა პეპელაც. 

მატლის სხეული დაფარულია წვრილი ნაცრისფერი ლაქებით, რომლებზედაც თითო ბეწვია. 

ზურგის მხრიდან იგი ვარდისფერია, ქვემოდან უფრო ღიაა, მკერდის ფარი კი მოყვითალო 

ფერისაა. 

პეპელას წინა ფრთები მუქი-ნაცრისფერია, გარდიგარდმო გასდევს ტალღისებრი, შავი და თეთრი 

ხაზები. ფრთის წვერო მოყავისფროა, სამი ბრინჯაოსფერი მბრწყინავი ზოლითა და მუქი-მურა 

თვალის ფორმის ლაქებით.  

ზიანი. მავნებლის მატლები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოძრაობენ ნაყოფების 

ზედაპირზე, შემდეგ ხვრეტენ ნაყოფის კანს და იწყებენ რბილობის ღრღნას. მატლი ნაყოფის 

რბილობში იკეთებს კამერებს და ხვრელებს.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 გამხმარი ტოტების და მცენარეული ნარჩენების სისტემატური მოცილება 

ნაკვეთებიდან. 

 საწყობების დეზინფექცია და დაზიანებული ნაყოფების მოცილება საწყობებიდან. 
მასობრივი გამრავლების შემთხვევაში საჭიროა შესაბამისი ქიმიური წამლობების განხორციელება, 

რისთვისაც გამოიყენება: დელტამეტრინის, თიაკლოპრიდის, ლამბდა-ციჰალოტრინის, 

ციპერმეტრინის, ალფა-ციპერმეტრინის, დიმეთოატის, ბიფენტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ 

ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

 

 

 



მსხლის წითელი ფარიანა 

 

ლათინური სახელწოდება. Epidiaspis leperii (betulae) Sign. 

აღწერილობა. ფარიანას სხეული კვების დაწყებამდე ვარდისფერია, შემდეგ კი წითლდება. მისი 

ფარი მომრგვალო ფორმისაა, ბრტყელი და ნაცრისფერი.  

ზიანი. მასობრივი გამრავლებისას იქმნება მავნებლის კოლონიები, კულტურათა ღეროებზე, ტოტებსა 

და ყლორტებზე. კოლონიაში არსებული მავნებლები წოვენ მცენარის წვენს, რის შედეგადაც 

დაზიანებულ ადგილებში მცენარეზე ყალიბდება სხვადასხვა ფორმის წანაზარდები, ჭკნება 

დაზიანებული ყლორტები და მავნებლით ძლიერი დასახლების შემთხვევაში მოსალოდნელია 

მცენარის სრული გახმობა.  

ბრძოლა/წამლობები:  

 ხის ღეროსა და დედა-ტოტების ჩამოფხეკა და დაწვა; 

 ზეთოვანი პრეპარატული ფორმის მქონე ინსექტიციდების შესხურება.  

მავნებლის წინააღმდეგ წამლობებისათვის მავნებლის გავრცელების მიხედვით გამოიყენება: 

ქლორპირიფოსის, სპიროტეტრამატის, დიმეთოატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ვაშლის, ანუ კუნელის დიდი ცრუფარიანა 

 

 

ლათინური სახელწოდება. Palaeolecanium bituberculatum Targ. 

აღწერილობა. დედალი მავნებელი მკრთალი ყავისფერი შეფერილობისაა და ახასიათებს ნაცრისფერი ან 

მოყავისფრო ლაქები და ზოლები, ზედა მხრიდან კი გარდიგარდმო წიბოები და ჩაზნექილი ლაქები. იგი 

ოვალური ფორმისაა. 

ცრუფარიანა სიგანეში  4-6,5 მმ-ია, სიმაღლეში - 2,5 მმ-მდე. 

ზიანი. მავნებლის მატლები წოვენ მცენარის ფოთლებიდან წვენს და ტოვებენ ექსკრემენტებს ფოთლების 

ზედაპირზე. ფოთლის ზედაპირი იფარება მუქი ფერის ნადებით. ამ სახით დაზიანებულ ფოთოლს 

უმცირდება საასიმილაციო აპარატი და შედეგად მცირდება კულტურათა პროდუქტიულობა.  

ბრძოლა/წამლობები:  

დაზიანებული ფოთლების მოცილება და განადგურება. 

საჭიროა ადრე გაზაფხულზე ზეთოვანი პრეპარატების გამოყენება. ასევე, ვეგეტაციის პერიოდში 

მავნებლის გავრცელების მიხედვით გამოიყენება: ქლორპირიფოსის, სპიროტეტრამატი, დიმეთოატი და 

მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი პრეპარატები. 

 

 

 

 

 



არაფარდი ქერქიჭამია 

 

ლათინური სახელწოდება. Xyleborus (Anisandrus) dispar F. 

აღწერილობა. დედალი მავნებლის სხეული მოწაბლისფრო-შავია. ფეხები და ულვაშები ყვითელი 

აქვს. ზედა ფრთებს გასდევს მსხვილი წერტილებისაგან შემდგარი მწკრივები დედლისათვის 

დამახასიათებელია ძლიერ ამობურცული წინა ზურგი.  

მამალი მავნებლის სხეული დაფარულია გრძელი ბეწვით, მისი წინა ზურგი თითქმის ბრტყელია 

და ოდნავ მომრგვალებული.  

დედალი ხოჭოს სხეულის სიგრძე 3-3,5 მმ-ია. 

მამალი ხოჭოს სხეულის სიგრძე 2 მმ-მდეა. 

ზიანი. მავნებლის ხოჭოები ღრღნიან ხე-მცენარეთა მერქანს, რაც განსაკუთრებით საზიანოა 

ახალგაზრდა ნარგაობებისათვის. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 მავნებლის მიერ დასუსტებული ხე-მცენარეების მინერალური ნივთიერებებით 

გამოკვება; 

 მავნებლის მიერ დაზიანებული ტოტების მოცილება და განადგურება. 
ეფექტურია მავნებლის მიერ დაზიანებულ ადგილების სხვადასხვა ინსექტიციდების ხსნარებში 

დასველებული ბამბით დამუშავება, ან ინექცია ქერქის ქვეშ. ინექციისათვის შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნას ციპერმეტრინის, ალფა-ციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის 

მქონე სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ინსექტიციდების ხსნარები.   

 

 

 

 

 

 



ხეხილის წითელი ტკიპა 

 

 

ლათინური სახელწოდება. Panonychus ulmi Koch. 

აღწერილობა. მავნებლის მატლი ვარდისფერია და აქედან გამომდინარე იგი ადვილი შესამჩნევია 

ფოთლებსა და ყვავილებზე.  

ტკიპას სხეული წითელია, მისი სიგრძე 0,32 მმ-მდეა. ტკიპა ოვალური ფორმისაა, წითელი, მუქი 

გვერდითი ლაქებით.  

ზიანი. მავნებლის მიერ დაზიანებულ ფოთლის ფირფიტებზე, ძარღვების გასწვრივ თავდაპირველად 

ჩნდება ღია-ყვითელი ფერის ლაქები. დროთა განმავლობაში ფოთოლი იღებს მონაცრისფრო 

შეფერილობას. ტკიპებით ძლიერ დასახლების შემთხვევაში ფოთოლი შესაძლოა დაჭკნეს. 

ბრძოლა/წამლობები:  

აუცილებელია შესაბამისი წამლობების განხორციელება - კაკლის ვეგეტაციის ეტაპების და 

მავნებლის განვითარების ციკლის გათვალისწინებით. წამლობებისათვის გამოყენება: 

ფენპიროქსიმატის, პირიდაბენის, ტებუფენპირადის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა 

მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი აკარიციდები.   

 

 

 

 

 

 

 

 



კაკლის ბუგრი 

 

ლათინური სახელწოდება. Chromaphis juglandicola Kalt.  

აღწერილობა. ბუგრის სხეული და ულვაშები ღია-ყვითელი ფერისაა. აქვს ულვაშები, წითელი 

თვალები და მოკლე კუდი.  

ზიანი. მავნებელი იკვებება ფოთლის წვენით. დაზიანებული ფოთოლი სუსტდება და უჩნდება მუქი 

ფერის დაზიანებული ადგილები. ასეთი ფოთლები ადვილად შესაძლოა დაზიანდეს მზის 

ზემოქმედების შედეგად. 

ბრძოლა/წამლობები:  

• დაზიანებული ფოთლების მოცილება მცენარეებიდან. 

მავნებლის წინააღმდეგ წამლობისათვის გამოიყენება: დიმეთოატის, იმიდაკლოპრიდის, 

ქლორპირიფოსის, ალფა-ციპერმეტრინის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ინსექტიციდები. 

 

ატმის ცრუფარიანა 

 

ლათინური სახელწოდება. Parthenolecanium persicae F.  

აღწერილობა. ზრდასრული ფარიანას სხეული მოწითალო-წაბლისფერია და ოვალური ფორმისაა.  

ზიანი. მავნებელი აზიანებს ატამს, მანდარინს, ფოთოხალს, თუთას, კომშს, მსხალს, ბროწეულს, 

ლეღვს, კაკალს და სხვა ხეხილოვან კულტურებს. გარდა ამისა მავნებლის მიერ ზიანდება აგრეთვე 

ტყის ხე-მცენარეებიც. 

ატმის ცრუფარიანა მკვებავ მცენარეებს უზიანებს ფოთლებს, ყლორტებს და გამერქნიანებულ 

ორგანოებს. მატლები სახლდებიან და იკვებებიან ფოთლების ქვედა მხარეებზე. მათი მოქმედების 

შედეგად ფოთოლი ყვითლდება და ნაადრევად ცვივა. შედეგად მცენარე სუსტდება და კლებულობს 

მისი პროდუქტიულობა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

• ნაკვეთის რეგულარული გაწმენდა ფოთლების და სხვა სახის მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

ადრე გაზაფხულზე მავნებლის წინააღმდეგ საჭიროა ზეთოვანი ემულსიების გამოყენება. ხოლო 

შემდგომ პერიოდში კი წამლობები ტარდება მავნებლის განვითარება-გავრცელების მიხედვით. 

წამლობებისათვის გამოიყენება: სპიროტეტრამატის, პირიმიფოს-მეთილის,  ქლორპირიფოსის, 

ესფენვალერატის და მავნებლის წინააღმდეგ ეფექტური სხვა მოქმედ ნივთიერებათა შემცველი 

პრეპარატები. 



კაკლის ძირითადი დაავადებები 

კაკლის ანთრაქნოზი 

 

გამომწვევი სოკო - Colletotrichum siamense.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 18-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85-95%. 

დაავადების სიმპტომები. აავადებს მცენარის მწვანე ნაწილებს: ფოთლებს, ყლორტებს, ახალგაზრდა 

ნაყოფებს. დაავადებულ მცენარეს ფოთოლზე უჩნდება წვრილი, მოყვითალო და მურა მოყავისფრო 

ლაქები. ლაქებზე კონცენტრულად წარმოიქმნება შავი ბალიშაკები. დროთა განმავლობაში ფოთლები 

ხმება.  

ყლორტებზე ჩნდება მოგრძო ფერის ყავისფერი ლაქები და იწყება ყლორტების ხმობა. ნაყოფზე 

ფორმირდება ჩაზნექილი ლაქები, ნაჭუჭი არ მაგრდება, ნიგოზი არ ვითარდება, ნაყოფი დეფორმირდება 

და გაშავებული რჩება ხეზე.  

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:  

 დაზიანებული ტოტების მოჭრა და განადგურება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

ქიმიური კონტროლი. ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება. 

ხოლო ვეგეტაციის პერიოდში კი გამოიყენება კაპტანის, მანკოცების, პროპინების, 

ტრიფლოქსისტრობინის, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდები. 

 

 

 



კაკლის მელანკონიუმი 

 

 
გამომწვევი სოკო - Melanconium juglandinum kunze.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 20-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 85-95%. 

დაავადების სიმპტომები. დაავადებული მცენარის ფოთლები ყვითლდება და ხდება მათი დაცვენა.  

ღეროს და ტოტის ზედაპირზე ხდება ყავისფერი სპორების განვითარება შავი ფიფქის სახით. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:  

 დაზიანებული ტოტების მოჭრა და განადგურება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

ქიმიური კონტროლი. ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება. 

ხოლო ვეგეტაციის პერიოდში კი გამოიყენება კაპტანის, მანკოცების, პროპინების, 

ტრიფლოქსისტრობინის, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდები.   

 

 

 

 

 

 



კაკლის ფუზარიოზი 

 

 
გამომწვევი სოკო - Fusarium lateritium Nees.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 25-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 55%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. დაავადება უმთავრესად კაკლის ნერგებზე ჩნდება. ფუზარიოზით დაავადებულ 

ნერგს უჩნდება მონაცრისფრო ლაქები ფესვის ყელზე. ლაქების ზედაპირი თავდაპირველად 

დანაოჭებულია, დროთა განმავლობაში ლაქის ზედაპირი იწყებს სკდომას და დაზიანებულ უბანზე 

ფორმირდება მოწითალო მეჭეჭები.  

ძლიერი დაზიანების შემთხვევაში მცენარე ხმება. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები: 

 მცენარეული ნარჩენების რეგულარული მოცილება ნაკვეთებიდან. 

 საღი სანერგე მასალის გამოყენება. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



კაკლის ფომოპსისი 

 

 

გამომწვევი სოკო - Phomopsis juglandis Grov.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 15-20°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. დაავადებული მცენარის ფოთოლი გაყვითლებულია, ხმება და ცვივა. ნერგებს 

აღენიშნება კიბოსებრი წარმონაქმნები ფესვის ყელზე.  

ღეროებზე და ტოტებზე ვითარდება შავი წერტილების მქონე მონაცრისფრო ლაქები. 

დაავადების ძლიერად განვითარების შემთხვევაში მოსალოდნელია ნერგის სრული გახმობა.  

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:  

 დაზიანებული ტოტების მოჭრა და განადგურება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

ქიმიური კონტროლი. ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება. 

ხოლო ვეგეტაციის პერიოდში კი გამოიყენება კაპტანის, მანკოცების, პროპინების, 

ტრიფლოქსისტრობინის, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდები. 

 

 

 

 



კაკლის მიკროსტრომა 

 

 
გამომწვევი სოკო - Microstroma juglandis Sacc.  

დაავადების განვითარების ოპტიმალური პირობები: 

 ტემპერატურა: 20-30°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.  

დაავადების სიმპტომები. დაავადებულ ფოთლებზე ვითარდება მოყვითალო ფერის ლაქები. ამავე დროს, 

ლაქის ქვედა მხარეს ფორმირდება მოთეთრო-მონაცრისფრო ფიფქი.  

ყლორტებსა და ნაყოფებზე ჩნდება კუთხოვანი ფორმის მქონე, მკრთალი ფერის ლაქები.  

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლის/პრევენციის ღონისძიებები:  

 დაზიანებული ტოტების მოჭრა და განადგურება. 

 ნაკვეთების რეგულარული გაწმენდა მცენარეული ნარჩენებისაგან. 

ქიმიური კონტროლი. ადრე გაზაფხულზე საჭიროა ხეების 3%-იანი ბორდოული სითხით დამუშავება. 

ხოლო ვეგეტაციის პერიოდში კი გამოიყენება კაპტანის, მანკოცების, პროპინების, 

ტრიფლოქსისტრობინის, სპილენძის და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტის მქონე სხვა მოქმედ 

ნივთიერებათა შემცველი ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 



ბაქტერიული დაავადებები 

ფოთლების ბაქტერიული ლაქიანობა 

 

 

გამომწვევი ბაქტერია -Xanthomonas  arboricola pv. Juglandis Dows. 

ოპტიმალური პირობები გაჩენისათვის: 

 ტემპერატურა: 20-22°C.  

 ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა: 80%-ზე მეტი.  

სიმპტომები. ავადდება ფოთლები, ყლორტები,  ყვავილები და ახალგაზრდა  ნაყოფები. ყველა 

მწვანე  ორგანოზე ჩნდება  წვრილი, უფერული ლაქები, რომლებიც იზრდება და შავდება. თუ 

ძარღვებიც დაავადდა, ფოთლები ყვითლდება და ცვივა, თუ არ ჩამოცვივდა - ლაქები იშლება და 

ფოთოლი დახვრეტილი რჩება. ნაყოფი ჭკნება, იჭმუჭნება, შავდება და ცვივა. 

სიმპტომების გამოვლენის ძირითადი პერიოდები: გაზაფხული, შემოდგომა. 

ბრძოლა/წამლობები:  

 დაზიანებული მცენარეული ნარჩენების სისტემატური მოცილება ნაკვეთებიდან. 

დაავადების წინააღმდეგ ადრე გაზაფხულზე გამოიყენება  3%-იანი ბორდოს სითხე, ვეგეტაციის 

პერიოდში კი - სპილენძის შემცველი და პათოგენის წინააღმდეგ ეფექტური სხვ. მოქმედ 

ნივთიერებათა ბაზაზე წარმოებული ფუნგიციდები. 

 

 

 

 

 



კაკლის ვირუსული დაავადებები 

ალუბლის ფოთლის დახვევის ვირუსი კაკალზე 

 

 

გამომწვევი ვირუსი – CLRV. 

დაავადების სიმპტომები. ფოთლები მკრთალი შეფერილობისაა ქლოროზული ლაქებით, განიცდიან 

დეფორმაციას და ნაადრევად ცვივა. მცენარე ზრდაში ჩამორჩება, ტოტები ხმება. 

პრევენციის ღონისძიებები: 

 დაზიანებული მცენარეების მოცილება სანერგეებიდან. 

 საღი სანერგე მასალის გამოყენება. 

 სანიტარული წესების დაცვა ბაღებსა და სანერგეებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ბრძოლის ქიმიური მეთოდი კაკლის 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. 

 



კაკლის წამლობების ტაბულა და მისი გამოყენების წესები 

წამლობების ტაბულას უმთავრეს 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 კაკლის მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ. 
  

 

 



კაკლის მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ საჭირო წამლობების შესადგენი ტაბულა 

 

 

კაკლის პირველი წამლობა 

წამლობის ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე ობიექტი 

 

პესტიციდი პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

1 ჰა-ზე 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი 

ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 

მოსვენების პერიოდი 

 

ბუგრები, მარსონია 

და სხვა 

მავნებელთა 

მოზამთრე 

სტადიები 

 

ინსექტო-

აკარიციდი 

პარაფინის ზეთი 

830 გ/ლ 

ქეი, ეკ 15 ლ 

ინსექტიციდი იმიდაკლოპრიდი 

200 გ/ლ 

კონფიდორი 

წხკ 200 

250 მლ 

ბუგრები, მარსონია 

და სხვა 

მავნებელთა 

მოზამთრე 

სტადიები 

ინსექტო-

აკარიციდი 
 

პარაფინის ზეთი 
80 % 

სიპკამოლი ე 

ეკ 

30 ლ 

ბუგრები, მარსონია 

და სხვა 

მავნებელთა 

მოზამთრე 

სტადიები 

იმიდაკლოპრიდი 

4 გ/ლ+მინ. ზეთი 

704 გ/ლ 

კომპრადორი 

ოილი 004, სკ 

15 ლ 

 



 

კაკლის მეორე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე ობიექტი 

 

პესტიციდი პესტიციდის გამოყენების 

რეგლამენტები 

1 ჰა-ზე 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი 

ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 

 

 

 

 

 

 

კვირტების 

დაბერვა 

 

მარსონია ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებათა კომპლექსი 

 

 

 

 

 

ფუნგიციდი 

 

სპილენძის 

სულფატი+ 

კალციუმის 

ჰიდროქსიდი 

200 გ/კგ 

კუპერვალი 

20 სფ 

 

20 კგ 

მარსონია ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებათა კომპლექსი 

ბორდოს ნარევი 

124 გ/ლ  

ბორდოფლო 

ნიუ, სკ 

 

20 კგ 

მარსონია ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებათა კომპლექსი 

სამფუძიანი 

სპილენძის 

სულფატი 345 

გ/ლ 

კუპროქსატი 

სკ 

 

7-10 ლ 

მარსონია ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებათა კომპლექსი 

სპილენძის 

ჰიდროქსიდი 

400 გ/კგ 

იროკო 40, 

წდგრ 

 

10 კგ 

 

 



 

კაკლის მესამე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

 

მავნე ობიექტი 

 

 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

1 ჰა-ზე 
პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი 

ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 

კვირტების 

გაშლა 

 

მარსონია ანთრაქნოზი, და 

სხვა დაავადებების კომპლექსი 

ფუნგიციდი 

 

პროპინები 700 

გ/კგ 

ანტრაკოლი, სფ 

700 

3 კგ 

მარსონია ანთრაქნოზი, და 

სხვა დაავადებების კომპლექსი 

დითიანონი 700 

გ/კგ 

დელანი 70, 

წდგრ 

700 გრ 

მარსონია ანთრაქნოზი, და 

სხვა დაავადებების კომპლექსი 

მანკოცები 800 

გ/კგ 

მანკოზატი მც, 

სფ 

2,5 კგ 

მარსონია ანთრაქნოზი, და 

სხვა დაავადებების კომპლექსი 

მანკოცები 800 

გ/კგ 

საკოზები მ-45, 

სფ 

3 კგ 

ბუგრები და სხვა მავნებელთა 

კომპლექსი 

ინსექტიციდი 
 

ქლორპირიფოსი 

480 გ/ლ 

პირიფოსი 48 ეკ 2 ლ 

ბუგრები და სხვა მავნებელთა 

კომპლექსი 

ქლორპირიფოსი 

500 გ/ლ+ 

ციპერმეტრინი 

50 გ/ლ 

 

ნურელ-დ, ეკ 

 

2 ლ 

ბუგრები და სხვა მავნებელთა 

კომპლექსი 

ლამბდა-

ციჰალოტრინი 

50 გ/კგ 

 

კაიზო, წხგრ 

 

0,4-0,8 კგ 

ბუგრები და სხვა მავნებელთა 

კომპლექსი 

ქლორპირიფოსი 

500 გ/ლ + 

ციპერმეტრინი 

50 გ/ლ  

 

გრანდ დ, ეკ 

 

2 ლ 

 



 

კაკლის მეოთხე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე ობიექტი 

 

პესტიციდი პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

1 ჰა-ზე 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი ნივთიერება სავაჭრო 

დასახელება 

ნაყოფების 

გამოჩენა 

 

მარსონია, ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებების კომპლექსი 

 

 

 

ფუნგიციდი 

 

სპილენძის ჰიდროქსიდი 

400 გ/კგ 

იროკო 40, 

წდგრ 

4 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებების კომპლექსი 

მანკოცები 800 გ/კგ მანკოზატი მც, 

სფ 

2-2,5 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებების კომპლექსი 

სპილენძის ჰიდროქსიდი 

770 გრ/კგ 

ჩემპიონი, სფ 7-8 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებების კომპლექსი 

ბორდოს ნარევი 124 გ/ლ  ბორდოფლო 

ნიუ, სკ 

10 კგ 

ბუგრები, ნაყოფჭამია, 

ტკიპები 

 

 

 

ინსექტიციდი 
 

ქლორპირიფოსი 480 გ/ლ პირიფოსი 48 

ეკ 

2 ლ 

ბუგრები, ნაყოფჭამია, 

ტკიპები 

ქლორპირიფოსი 500 გ/ლ 

+ ციპერმეტრინი 50 გ/ლ  

გრანდ დ, ეკ 2 ლ 

ბუგრები, ნაყოფჭამია ციპერმეტრინი 250 გ/ლ არივო 25 ეკ 0,16-0,35 ლ 

ბუგრები, ნაყოფჭამია, 

ტკიპები 

დიმეთოატი 400 გ/ლ ბი-58 ახალი, 

ეკ 

1,5 ლ 

 

 



 

კაკლის მეხუთე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

მავნე ობიექტი 

 

პესტიციდი პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

1 ჰა-ზე 

პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი ნივთიერება სავაჭრო დასახელება 

ნაყოფები 

1,5 სმ 

ზომისაა   

 

მარსონია, 

ანთრაქნოზი 

 

 

ფუნგიციდი 

 

პროპინები 700 გ/კგ ანტრაკოლი, სფ 700 3 კგ 

მარსონია, 

ანთრაქნოზი 

მანკოცები 800 გ/კგ დითანი მ-45, სფ  3 კგ 

მარსონია, 

ანთრაქნოზი 

მანკოცები 800 გ/კგ საკოზები მ-45, სფ 3 კგ 

მარსონია, 

ანთრაქნოზი 

მანკოცები 800 გ/კგ მანკოზატი მც, სფ 2-2,5 კგ 

ნაყოფჭამია, 

ბუგრები 

 

 

 

 

ინსექტიციდი 
 

თიაკლოპრიდი 480 გ/ლ კალიფსო სკ 480 0,3 ლ 

ნაყოფჭამია, 

ბუგრები 

ლამბდა-ციჰალოტრინი 

50 გრ/ლ 

კარატე ზეონი, მკს 0,4 ლ 

ნაყოფჭამია, 

ბუგრები 

ლამბდა-ციჰალოტრინი 

50 გ/კგ 

კაიზო, წხგრ 0,4-0,8 კგ 

ნაყოფჭამია, 

ბუგრები 

ალფა-ციპერმეტრინი 

100 გრ/ლ 

ფასტაკი, ეკ 0,4 ლ 

ნაყოფჭამია, 

ბუგრები 

დიმეთოატი 400 გ/ლ საფაგორი, ეკ  2 ლ 

ტკიპები აკარიციდი სპიროდიკლოფენი 240 

გ/ლ 

ენვიდორი, სკ 240 0,6 ლ 

 



 

კაკლის მეექვსე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

 

მავნე ობიექტი 

 

 

პესტიციდი 

პესტიციდის გამოყენების 

რეგლამენტები 

1 ჰა-ზე 
პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი ნივთიერება სავაჭრო 

დასახელება 

ნაყოფები 

სამურაბე 

ზომისაა 

 

მარსონია, ანთრაქნოზი ფუნგიციდი 

 

მანკოცები 800 გ/კგ დრაკო ბლუ, სფ 3 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი მანკოცები 800 გ/კგ დითანი მ-45, სფ  3 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი მეთირამი+ სპილენძის 

დიჰიდროქსიდი 810 

გ/კგ 

 

კაურიტილი, წდგრ 

 

3 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი მანკოცები 800 გ/კგ საკოზები მ-45, სფ 3 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი მანკოცები 800 გ/კგ მანკოზატი მც, სფ 2-2,5 კგ 

ნაყოფების წვეროს 

სიდამპლე 

ტრიფლოქსისტრობინი+ 

ტებუკონაზოლი 50+500 

გ/კგ 

 

ნატივო 75, წდგრ 

 

0,3კგ 

ბუგრები, ნაყოფჭამია, 

ტკიპები 

ინსექტიციდი 
 

ქლორპირიფოსი 480 

გ/ლ 

პირიფოსი 48 ეკ 2 ლ 

ბუგრები, ნაყოფჭამია, 

ტკიპები 

ქლორპირიფოსი 500 

გ/ლ + ციპერმეტრინი 50 

გ/ლ  

 

გრანდ დ, ეკ 

 

2 ლ 

ბუგრები, ნაყოფჭამია, 

ტკიპები 

ციპერმეტრინი 250 გ/ლ არივო 25 ეკ 0,16-0,35 ლ 

ბუგრები, ნაყოფჭამია, 

ტკიპები 

დიმეთოატი 400 გ/ლ ბი-58 ახალი, ეკ 1,5 ლ 

 

 



 

კაკლის მეშვიდე წამლობა 

წამლობის 

ჩატარების 

პერიოდი 

 

 

მავნე ობიექტი 

 

 

პესტიციდი 

პესტიციდის 

გამოყენების 

რეგლამენტები 

1 ჰა-ზე 
პესტიციდის 

ტიპი 

მოქმედი ნივთიერება სავაჭრო 

დასახელება 

ნაჭუჭი 

გამაგრებულია 

 

მარსონია, ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებების 

კომპლექსი 

 

 

 

 

ფუნგიციდი 

 

სპილენძის სულფატი+ 

კალციუმის ჰიდროქსიდი 

200გ/კგ 

კუპერვალი 

20 სფ 

10 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებების 

კომპლექსი 

სპილენძის ჰიდროქსიდი 

400 გ/კგ 

იროკო 40, 

წდგრ 

4 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებების 

კომპლექსი 

სპილენძის მეტალი 

20%+კირი 27% 

ბორდოს 

ნარევი სფ  

10 კგ 

მარსონია, ანთრაქნოზი, 

ბაქტერიოზი და სხვა 

დაავადებების 

კომპლექსი 

ბორდოს ნარევი 124 გ/ლ  ბორდოფლო 

ნიუ, სკ 

10 ლ 

 

 

 



სარეველების საწინააღმდეგო წამლობების შესარჩევი სქემა 

 

სქემის გამოყენების წესები. მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ წამლობების ტაბულების მსგავსად, 

სარეველების წინააღმდეგ ჩასატარებელი წამლობების სქემაც იძლევა არჩევანის საშუალებას, 

თითოეული კულტურისათვის. ამ შემთხვევაში მოცემულია კონკრეტული ჰერბიციდები, მათი 

მოქმედების სპექტრი, გამოყენების ვადები, სარეველათა სახეობები და ჰერბიციდების გამოყენების 

რეგლამენტები (დოზები: ერთ ჰა-ზე და 100 ლ. წყალში.). 

სქემის საშუალებით შესაძლებელია კონკრეტული წამლობისათვის საჭირო ჰერბიციდის შერჩევა და 

წამლობის ჩატარება.  

წამლობისათვის ჰერბიციდის შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორები: 

 ერთი წამლობისათვის საჭიროა მხოლოდ ერთი ჰერბიციდის შერჩევა.  

 დაუშვებელია სქემაში მოცემული ჰერბიციდების ერთმანეთში შერევა. 

 აუცილებელია სქემაში მოცემული წამლობების პერიოდების და დოზების დაცვა. 

მათი შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ სპეციალისტთან კონსულტაციების შედეგად. 

 შესხურებისას აუცილებელია პესტიციდების უსაფრთხო გამოყენების წესების დაცვა. 
აღსანიშნავია, რომ სქემაში მოცემული ჰერბიციდების გარდა, არსებობს სხვა ჰერბიციდები, 

რომელთა გამოყენება ასევე ეფექტურია კაკლის ბაღებში გავრცელებული სხვადასხვა სახეობის 

სარეველების წინააღმდეგ. 

 

ჰერბიციდების მოხმარებისას მნიშვნელოვანია ჰერბიციდის შესატანი სპეციალური ტექნიკის სწორი 

შერჩევა და ჰერბიციდის მწარმოებლისმიერ განსაზღვრული წესების დაცვით შესხურება, 

კულტურის განვითარების ეტაპისა და სარეველების სახეობების გათვალისწინებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



წამლობები კაკლის ბაღში გავრცელებული სარეველების წინააღმდეგ 

 

განვითარების 

სტადია 

 

 

სარეველების სახეობები 

 

ჰერბიციდი დოზები 

ჰერბიციდის 

მოქმედების ტიპი 

მოქმედი 

ნივთიერება 

სავაჭრო 

დასახელება 

1 ჰა-ზე 100 ლ. 

წყალში 

 

 

 

 

 

 

ვეგეტაციაში 

მყოფი 

სარეველები 

 

 

 

 

 

 

 

ერთწლიანი და 

მრავალწლიანი 

სარეველების ფართო 

სპექტრი 

 

არასელექციური 

ჰერბიციდი 

 

გლიფოსატი 

იზოპროპილამინის 

მარილი 486 გ/ლ, 

გლიფოსატის 

მიხედვით 360 გ/ლ 

რუმბო წხ 36 3 ლ 1 ლ 

ან 

გლიფოსატის 

იზოპროპილამინის 

მარილი 480 გ/ლ, 

(გლიფოსატის 

მჟავაზე 

გადაანგარიშებით 

360 გ/ლ) 

კლინი, წხ 3 ლ 1 ლ 

ან 

გლიფოსატი 500 

გ/ლ, კალიუმის 

მარილის 

მიხედვით 

ურაგან ფორტე 

წხ 

3 ლ 1 ლ 

ან 

გლიფოსატის მჟავა, 

იზოპროპილის 

სპირტი 360 გ/ლ 

დომინატორი, 

წხ 

3 ლ 1 ლ 

 



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 

კაკლის განოყიერების საორიენტაციო სისტემა. განოყიერება. კაკლის ბაღში შესატანი მინერალური 

ელემენტების ზუსტი დოზების დადგენა საჭიროა ნიადაგის აგროქიმიური და ფოთლის ანალიზის 

შედეგების მიხედვით.  

ფოთლებში საკვები ელემენტების ოპტიმალური შემცველობებია: 

 აზოტი N-2,5-3,3%/მშრალ ნივთიერებაზე; 

 ფოსფორი P-0,10-0,30%/მშრალ ნივთიერებაზე; 

 კალიუმი K-1,2-3,0%/მშრალ ნივთიერებაზე; 

 მაგნიუმი Mg -0,30-1,0%/მშრალ ნივთიერებაზე; 

 კალციუმი Ca-0,6-1,4%/მშრალ ნივთიერებაზე. 

საორიენტაციოდ, ყოველწლიურად საჭიროა კაკლის ბაღში შეტანილი იქნას 80-100 კგ. აზოტი, 80-100 კგ. 

ფოსფორი და 80-100 კგ. კალიუმი (სუფთა ნივთიერებები). 

მინერალური სასუქების შეტანის ოპტიმალური პერიოდები: 

 აზოტი N — ვეგეტაციის პერიოდში: პირველი შეტანა კვირტების დაბერვის პერიოდში, 

მეორე შეტანა დანორმების შემდეგ, ხოლო მესამე შეტანა კი მოსავლის აღების შემდეგ; 

 ფოსფორი P — ხსნადი ფორმის შეტანა საჭიროა ვეგეტაციის პერიოდში, უხსნადი ფორმა კი 

შეტანილი უნდა იქნას შემოდგომაზე, ან გვიან ზამთარში; 

 კალიუმი K — იგივე, რაც ფოსფორის შემთხვევაში. 

ორგანული სასუქები: ყოველწლიურად შეტანის შემთხვევაში საჭიროა 6–10 ტონა. ასევე შესაძლებელია 

შეტანა ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ და ამ შემთხვევაში საჭიროა 35-40 ტონა. 

სასუქების უფრო ზუსტი დოზების დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ ნიადაგის 

აგროქიმიური/ლაბორატორიული ანალიზით. 
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