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შინაარსი 
 

 
ნაშრომის საერთო დახასიათება ;  

თავი I. ლიტერატურული მიმოხილვა ;   

თავი II. კვლევის მასალა და მეთოდიკა ;  

თავი III. მზესუმზირას ნათესების დასარევლიანების ხასიათის, 

მავნეობის და გავრცელების შესწავლა და სარეველების 

მიმართ ზოგიერთი ჰერბიციდის გამოცდის შედეგები ; 

 

თავი IV. მზესუმზირას მავნე მწერების მიმართ ინსექტიციდების 

გამოცდის შედეგები ; 

 

თავი V. მათემატიკური მეთოდებით მზესუმზირას თესლში 

თანამედროვე ინსექტიციდების დაშლის სიჩქარის 

შესწავლის შედეგები ; 

 

თავი VI. შემუშავებული ღონისძიებების ეკონომიკური და 

ეკოლოგიური მაჩვენებლები და მცენარეზე გავლენა ; 

 

დასკვნები ;   

რეკომენდაცია ;   

გამოყენებული ლიტერატურე.   
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ნაშრომის საერთო დახასიათება 
 

 

 თემის აქტუალობა

 სასურსათო და ეკოლოგიური პრობლემების წარმატებით გადაჭრა 

მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურებზე გავრცელებული მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ 

გატარებულ ღონისძიებებზე. 

: მზესუმზირა საქართველოში ძირითადი 

ზეთოვანი კულტურაა. ყოველწლიურად ჩვენს ქვეყანაში ეს მცენარე 35-

38 ათას ჰექტარ ფართობზე ითესება, რომლის მოსავლიდან 9-10 ათას 

ტონამდე მზესუმზირას ზეთი მიიღება. მსოფლიოში ამ კულტურას 22 

მილიონი ჰექტარი უკავია და მომავალში მოსალოდნელია ამ 

ფართობების გაზრდა. ეს იმით არის განპირობებული, რომ 

მზესუმზირას ზეთი ძვირფასი სასურსათო ღირებულებით ხასიათდება 

და მისი მოხმარება სულ უფრო და უფრო იზრდება. 

 მზესუმზირას ნათესებში მრავალი სახის სარეველა ბალახი და 

მავნე მწერია გავრცელებული, რომლებიც სერიოზულ ზიანს აყენებენ 

მცენარეს, საფრთხეს უქმნიან მოსავლის მიღებას და ზოგიერთ წელს 

მთლიანად ანადგურებენ მას. მზესუმზირას ნათესებში გავრცელებული 

სარეველები, ერთის მხრივ, აკნინებენ მცენარეს, მეორეს მხრივ კი 

წარმოადგენენ რეზერვატორებს მავნე მწერების გავრცელება-

განვითარებისათვის, რადგან მრავალი მათგანი სწორედ სარეველა 

მცენარეებზე დებს კვერცხებს, იქ გადის დიაპაუზის ფაზას და 

იზამთრებს მათ ნარჩენებზე. 
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 მზესუმზირას მაღალი და ხარისხოვანი მოსავლის მიღებისათვის 

სხვა ფაქტორთა შორის, დიდი მნიშვნელობა აქვს მავნე ორგანიზმების 

მიერ მიყენებული ზარალის მინიმუმამდე შემცირებას. 

 ამ კულტურის დაცვის მეთოდებს შორის ქიმიური მეთოდი 

ხშირად ერთადერთ საიმედო და მაღალეფექტურ საშუალებას 

წარმოადგენს. ამასთანავე, მრავალ დადებით ფაქტორთან ერთად, მისი 

გამოყენება უარყოფით მოვლენებთანაც არის დაკავშირებული (გარემოს 

გაჭუჭყიანება, ადამიანის და სხვა თბილსისხლიანების მიმართ 

ტოქსიკურობა, მავნე ორგანიზამების მიერ გამძლეობის გამომუშავება 

და სხვა). აქედან გამომდინარე, მეტად აქტუალურია მზესუმზირას 

ნათესების ბიოცენოტური სიტუაციების შესწავლა, მათი დაცვის 

ოპტიმალური ტექნოლოგიების შემუშავება, თანამედროვე 

მაღალეფექტური პესტიციდების შერჩევა, მათი გამოყენების 

რეგლამენტების დადგენა და, რაც მთავარია, ამ კულტურის დაცვის 

გადაყვანა ეკოლოგიურ საფუძვლებზე. 

 კვლევის მიზანი და ამოცანები: კვლევის მიზანი იყო აღმოსავლეთ 

საქართველოში მზესუმზირას ნათესებში დომინირებული სარეველების 

და მავნე მწერების გამოვლენა და მათ წინააღმდეგ თანამედროვე 

საშუალებების გამოყენებით ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება; მათი 

ბიოლოგიური, სამეურნეო, ეკონომიკური ეფქეტურობის და 

ეკოტოქსიკოლოგიური შეფასება; აღნიშნულიდან გამომდინარე, კვლევის 

ამოცანას წარმოადგენდა: საგარეჯოს, გარდაბნის, გურჯაანის, 

დედოფლისწყაროს და სიღნაღის რაიონებში მზესუმზირაში 

გავრცელებული სარეველების სახეობრივი შემადგენლობის დადგენა, 

დასარევლიანების ინტენსივობის შესწავლა და ჰერბიციდების გამოცდა; 
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მზესუმზირას ნათესებში დომინანტი მავნე მწერების წინააღმდეგ 

ინსექტიციდების ახალი ასორტიმენტის გამოცდა და მათი შედარებითი 

ტოქსიკურობის დადგენა, დასაცავ მცენარეზე მათი გავლენის შესწავლა, 

პრეპარატების დაშლის სიჩქარის დადგენა, საჰექტარო ეკოლოგიური 

დატვირთვის მაჩვენებლების განსაზღვრა და, ბოლოს, ფერმერული და 

გლეხური მეურნეობისათვის მზესუმზირას დაცვის მაღალეფექტური, 

რაციონალური ღონისძიებების შემუშავება და მათი ბიოლოგიური, 

სამეურნეო და ეკონომიკური ეფექტურობის დადგენა. 

 მეცნიერიული სიახლე

 

: მზესუმზირას ნათესებში ჩატარებული 

ფიტოსანიტარიული გამოკვლევების საფუძველზე, გამოვლინდა 

სარეველების: კელაპტარას, ნაცარქათამას, ხვართქლას, ძურწას, შალაფას, 

ბირკას, ბოლოკას და თივაქასრას ფართო გავრცელება. მავნე 

მწერებიდან დომინანტობენ _ მზესუმზირას ალურა, მდელოს ფარვანა, 

მახრა, ბუგრები, ზოგიერთ ნათესებში გვხვდებოდა იტალიური კალია. 

გამოვცადეთ ახალი პესტიციდები: ფოსფორორგანული, 

პირეტროიდული, იმიდოკლოპრიდების, თიამეთოქსამის და 

ფენილპირაზოლების ჯგუფიდან. შესწავლილი იქნა მათი ტოქსიკურობა, 

ეფექტურობა და ეკოტოქსიკოლოგიური მაჩვენებლები. აღნიშნული 

სამუშაოს ჩატარება საჭირო იყო გამომდინარე იქიდან, რომ 

საქართველოში მზესუმზირას კულტურაზე გავრცელებული მავნე 

მწერებისა და  მათთან ბრძოლის მიმართულებით გასული საუკუნის 

50-იანი წლების შემდეგ კვლევები არ ჩატარებულა. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა: ახალი 

თაობის პესტიციდების გამოყენებით შემუშავდა სარეველებისა და მავნე 

მწერებისაგან მზესუმზირას დაცვის ღონისძიებები, რაც შესაბამის 
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რეკომენდაციებში აისახა. გამოთვლილია ამ ღონისძიებების 

ეკონომიკური ეფექტურობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 

მაჩვენებლები, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე საბაზრო 

ეკონომიკის  პირობებში. 

 აპრობაცია და პუბლიკაცია

 

: დისერტაციის ძირითადი 

დებულებები მოხსენებულია ლ.ყანჩაველის სახელობის მცენარეთა 

დაცვის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს 

გაფართოებულ სხდომებზე (2002, 2003, 2004წ). ინსტიტუტების 

განყოფილებათა (პესტიციდების ეკოლოგიური შეფასების, 

ენტომოლოგიის და გამოყენებითი ზოოლოგიის, ფიტოპათოლოგიის და 

ბიოკონტროლის) სხდომაზე (2006 წ.) დისერტაციის თემის ირგვლივ 

გამოქვეყნებულია 3 სამეცნიერო ნაშრომი. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა

  

: ნაშრომი 

შედგება ზოგადი დახასიათების, 6 თავის, დასკვნის, რეკომენდაციების 

და ლიტერატურის სიისაგან, რომელიც მოიცავს 203 დასახელებას, მათ 

შორის უცხოურ ენებზე 181. ნაშრომი წარმოდგენილია კომპიუტერზე 

ნაბეჭდი ტექსტის 155 გვერდზე, 36 ცხრილით, 6 სურათით. 
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თ ა ვ ი I 
 

ლიტერატურული მიმოხილვა 
 

 

 მზესუმზირა _ (Helianthus annus L.) _ ერთწლოვანი მცენარეა და 

მიეკუთვნება რთულყვავილოვანთა ოჯახს [Семихненко и другие, 1965; 

Ткачев, 1959]. მზესუმზირას გვარი (Helianthus L.) წარმოდგენილია 

ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი ფორმებით [ჯაფარიძე, 1979; Ткачев, 

1959]. ერთწლოვანი მზესუმზირა შეიცავს ორ დამოუკიდებელ სახეობას: 

კულტურულს (Helianthus cultus wenzl) და ველურად მოზარდს (Helianthus 

ruderalis wenzl) [Ткачев, 1959]. 

 მზესუმზირას სამშობლოა ჩრდილო ამერიკის სამხრეთი და 

სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი (მშრალი გვალვიანი რაიონები) [ჯაფარიძე, 

1979]. მისი თესლები ევროპაში ჩამოტანილი იქნა პერუდან და 

მექსიკიდან და დაითესა 1510 წელს [ქევხიშვილი, 2003]. 

ლიტერატურული მონაცემებით, [Плачек, 1925; Пушкарев, 1930; Купцов, 

1931; Шутков, 1935] მზესუმზირა რუსეთში XVIII საუკუნის მეორე 

ნახევარში მოხვდა. 1833 წელს ვორონეჟის გუბერნიის დაბა 

ალექსეევკაში აშენებული იქნა პირველი ცხენის ძალით მომუშავე 

ზეთსახდელი ქარხანა [Никитин, 1971]. საქართველოში მზესუმზირას 

სამრეწველო მიზნით მოყვანა სულ რაღაც 80-მდე წელს ითვლის. 

ამჟამად საქართველოში დარაიონებულია მზესუმზირას 2 ჯიში: 

არამავირსკი 2447 და დონსკოი 60 [ქევხიშვილი, 2003]. 

 მზესუმზირას ზეთს აქვს მაღალი გემური თვისებები. მისი თესლი 

შეიცავს 29-57%-მდე ზეთს, ხოლო მისი ნაჭუჭგაცლილი გული 50-65%-

მდე ზეთს [ბადრიშვილი, 1981]. მზესუმზირას ზეთს იყენებენ 
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სასურსათოდ, საკონდიტრო და საკონსერვო მრეწველობაში, აგრეთვე 

ტექნიკური მიზნებისათვის [ჯაფარიძე, 1979; გორგოშიძე, 1981; 

ბადრიშვილი, 1981]. მისგან იღებენ კოპტონს და შროტს, რომელიც 

პირუტყვისათვის ფასეული მაღალცილოვანი საკვებია [Шувалов, 1975]. 

ჩენჩოს გამოყენება აქვს მრეწველობის სხვადასხვა დარგში [გორგოშიძე, 

1981; Семиxненко и другие, 1960]. მზესუმზირას ზეთს და კალათის 

კიდურ ყვავილებს იყენებენ მედიცინაში [Шувалов, 1975]. მზესუმზირას, 

როგორც სათოხნ კულტურას აქვს დიდი აგროტექნიკური მნიშვნელობა 

[Семиxненко и другие, 1960]. იგი კარგი წინამორბედია საშემოდგომო 

ხორბლისათვის. გარად ამისა, მზესუმზირა ითვლება ძვირფას 

თაფლოვან მცენარედ [ბადრიშვილი, 1981]. 

 ამჟამად მზესუმზირას ნათესი ფართობი მსოფლიოში 22,0 

მილიონი ჰექტარია და მოსალოდნელია მისი კიდევ უფრო 

გაფართოება. ეს უწინარეს ყოვლისა გამოწვეულია იმით, რომ ამ 

კულტურის თანამედროვე მაღალზეთიანი ჯიშები, რომლებიც 

შექმნილია რუსეთის ფედერაციის ზეთოვანი კულტურების 

ინსტიტუტში. ფართოO მასშტაბით გავიდა მსოფლიოს არენაზე და 

ფართობის ერთეულზე იძლევა დიდი რაოდენობით ძვირფას 

სასურსათო ზეთს. ამჟამად საქართველოში მისი ნათესი ფართობების 

ოდენობა 29-30 ათას ჰექტარს აღემატება და მისდამი ინტერესი სულ 

უფრო და უფრო იზრდება [ქევხიშვილი, 2003]. 

 მზესუმზირა სითბოსა და სინათლის მოყვარული მცენარეა 

[Дьяков, 1975; Ткачев, 1959]. იგი წყლისადმი მომთხოვნია, თუმცა 

გვალვაგამძლე მცენარეად ითვლება [Дьяков, 1975]. ახასიათებს 

სიცივისადმი მაღალი გამძლეობა [Цветков, 1969; Ягидкин, 1965]. ის 
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კარგად ხარობს სხვადასხვა ტიპის ნიადაგებზე, მაგრამ მისთვის 

ყველაზე უფრო ხელსაყრელია შავმიწები და ალუვიური ნიადაგები 

[ჯაფარიძე, 1979]. 

 მზესუმზირას ადგილი თესლბრუნვაში განისაზღვრება 

წინამორბედის მიმართ მისი მაღალი მოთხოვნილებით. საუკეთესო 

წინამორბედს მისთვის წარმოადგენს საშემოდგომო ხორბალი, რომელიც 

დათესილია შავ ანეულში [Селиванова и другие, 1993; 1998; Селиванова и 

другие, 1997]. 

 სხვადასხვა ნიადაგობრივ-კლიმატურ ზონაში ამა თუ იმ 

წინამორბედის მნიშვნელობა განსხვავებულია [Васильев, 1990]. ჩვენს 

პირობებში მზესუმზირასათვის ყველაზე კარგი წინამორბედია 

საშემოდგომო და საგაზაფხულო თავთავიანი კულტურები (ხორბალი, 

ქერი) [ქევხიშვილი, 2003]. მზესუმზირა უფრო მეტად ითესება ხორბლის 

ან სიმინდის, შედარებით ნაკლებად ქერის, ჭვავის, შვრიის და სოიოს, 

ყველაზე ხშირად კი საშემოდგომო ხორბლის შემდეგ. [Толстов, Пудахан, 

1969; Бабенко, 1966; Кравченко, 1970; Рудык, 1969; Шак, 1969; Осмаков, 1971; 

Пивень и другие, 2004;  Селиванова и другие, 1998; 1993; Селиванова и другие, 

1997; Смирнов, 1971; Тахтаров, 1967; В.А.Захаренко и другие, 2001; Савин, 

1970; Зенин, Федоровский, 1970; Малыхин, Фодлан, 1971]. 

 რიგი ავტორების მონაცემებით [Селиванова и другие, 1997; 

Селиванова и другие, 1993; 1998; Осьмаков, 1972; Зенин, 1970; Крылов, 1954; 

Головонов, 1969; В.А.Захаренко и другие, 2001] მზესუმზირასათვის 

საუკეთესო წინამორბედები არიან თავთავიანი მარცვლეული 

კულტურები. მისთვის კარგი წინამორბედია ასევე სიმინდიც [Малыхин,  

1971; Толстов, 1969; Рудык, 1969; Юрченко, 1966; Васильев, 1990; Савин, 1970; 

Полуэктов, Карпенко, 1968; Вередченко, 1966]. 
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 ავტორთა უმრავლესობის აზრით მზესუმზირა უნდა დაბრუნდეს 

უწინდელ ადგილზე არა უადრეს 8-10 წლის შემდეგ [В.А.Захаренко и 

другие, 2001; Пивень и другие, 2004; Тихонов, Васильев, 1976; Тахтаров, 1967; 

Бротник, 2001]. 

მზესუმზირას მოყვანის დროს ნიადაგის ძირითად დამუშავებას 

პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა ენიჭება [Пивень и другие, Васильев, 

1990]. სხვადასხვა ნიადაგობრივ-კლიმატურ მიკროზონებში ყველაზე 

უფრო ხშირად იყენებენ ნიადაგის ძირითადი დამუშავების შემდეგ 

სისტემებს: ჩვეულებრივი და გაუმჯობესებული მზრალი, ნახევრად 

ანეული, მზრალის ფენობრივი დამუშავება, ნიადაგის ეროზიის 

საწინააღმდეგო დამუშავება, ორჯერადი ფენობრივი ხვნა და სხვა 

[Васильев, 1990]. 

ნიადაგის დამუშავების ამა თუ იმ წესის არჩევა დამოკიდებულია 

სხვადასხვა ფაქტორებზე [Ткачев, 1959; Пивень и другие, 2004]. ერთ-ერთ 

ფაქტორს წარმოადგენს სარეველების სახეობრივი შემადგენლობა 

[Пивень и другие, 2004; Селиванова и другие, 1998; Селиванова и другие, 1997]. 

ნიადაგის ძირითადი დამუშავების სისტემაში შედის შემდეგი 

სამუშაოები: ნაწვერალის აოშვა, რომელიც ტარდება წინამორბედის 

აღებისთანავე, ძირითადი ხვნა და თესვისწინა დამუშავება [Ткачев, 1959; 

Кравченко, 1970; Юрченко, 1966; Бабенко, 1966]. ღრმა ხვნის ჩატარების 

ვადა დამოკიდებულია ნიადაგობრივ-კლიმატურ პირობებზე, ხოლო 

მისი სიღრმე მინდვრის დასარევლიანების ტიპზე [Васильев, 1990]. 

მზრალად ხვნა უნდა ჩატარდეს არაუგვიანეს ნოემბრის დასასრულისა 

25-27 სმ სიღრმეზე [გორგოშიძე, 1981]. 
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მოსავლის გადიდებისა და თესლის ხარისხის ამაღლების მიზნით 

გამოიყენება მინერალური და ორგანული სასუქები [Семиxненко и 

другие, 1965]. თესვის წინ ტარდება კულტივაცია დაფარცხვით. 

მზესუმზირას თესვის ოპტიმალური კალენდარული ვადაა პერიოდი 15 

მარტიდან 5 აპრილამდე [გორგოშიძე, 1981]. სხვადასხვა ქვეყნის 

რაიონებში მზესუმზირას თესვის ვადად ითვლება ის პერიოდი, როცა 

ნიადაგი თესლების განლაგების სიღრმეზე გათბება 10-120-მდე 

[Борисоник, Борсук, Абисова, 1966; Турткарин, 1966; Евтушенко, 1970; 

Тахтаров, 1967; Осьмаков, 1971]. სხვა ავტორების მიხედვით  [Юрценко, 

1966; Бабенко, 1966; Фесенко, 1966] _ მზესუმზირას თესავენ მაშინ, როცა 

ნიადაგი გათბება 8-100-მდე. 

მზესუმზირას კვების არის განსაზღვრის მთავარ პირობას 

წარმოადგენს გაზაფხულზე ნიადაგში ტენის მარაგის ოდენობა. ტენის 

მცირე მარაგის პირობებში თითოეულ ჰექტარზე იტოვება 25000 

მცენარე, ხოლო როცა ნიადაგი ტენიანია 2-3 მეტრის სიღრმეზე 40-45 

ათასი [გორგოშიძე, 1981; ქევხიშვილი, 2003]. 

ნათესების მოვლის სისტემაში შედის სამუშაოები, რომლებიც 

დაკავშირებულია სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლასთან, საჰაერო და 

წყლის რეჟიმის გაუმჯობესებასთან, პათოგენური ორგანიზმებისათვის 

ცხოვრების პირობების გაუარესებასთან [Пивень и другие, 2004]. ეს 

სამუშაოებია: ნათესების დაფარცხვა, მწკრივთაშორისების კულტივაცია, 

მცენარეთა გამოკვება, მორწყვა და სხვა. [ჯაფარიძე, 1979; Тохтаров, 1967; 

Голованов, 1969; Смирнов, 1971; Бабенко, 1966; Глухарев, 1967; Борисоник, 

Борсук, Абисова, 1966; Вередченко, 1966]. 
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მზესუმზირას მოსავლის აღება უნდა დაიწყოს კალათის უკანა 

მხარის დაყვავილების, ფოთლების შეხმობისა და თესლურას მიერ 

ჯიშისათვის დამახასიათებელი შეფერვის მიღების შემდეგ [ჯაფარიძე, 

1979].  

მზესუმზირას მოსავლის შემცირების ერთ-ერთ ფაქტორს  

წარმოადგენენ სარეველები. არსებობს მონაცემები, რომ ისინი ძლიერ 

ჩაგრავენ მზესუმზირას, რაც იწვევს მოსავლიანობის მკვეთრ შემცირებას 

[Селиванова и другие, 1998; Захоренко, 1985; Васильев, 1980; Силченок, 1969; 

Милованова и другие, 2006]. ფომინის მიხედვით [Фомин, 2001] მოსავალი 

მცირდება საშუალოდ 5-6 ც-ით ჰექტარზე. მთელი რიგი მკვლევარების 

მონაცემებით, დასარევლიანების 1%-ით გაზრდისას მათი მავნეობა 0,3-

0,5%-ით იზრდება [Танский, Левитин, Ишкова, Кондратенко, Новотилов, 

Захаренко, 2002]. 

კულტურულ და სარეველა მცენარეების ურთიერთ-

დამოკიდებულების ხასიათზე გავლენას ახდენს უკანასკნელების სიუხვე 

და მათი ერთდროული აღმოცენების ვადები [Воробев, 1980]. 

მცენარეების კონკურენტუნარიანობის ერთ-ერთი მაჩვენებელია 

კონკურენციის კოეფიციენტი K, რომელსაც გამოითვლიან ფორმულით: 

 

K= 
Tк 

Tc 
 

სადაც Tк და Tc _ აგროფიტოცენოზებში შესაბამისი კულტურისა და 

სარეველების განსაზღვრული სახის ან ჯგუფის ბიომასის კუთრი წონის 

ტემპის ცვლილების კოეფიციენტებია. მზესუმზირა მინდვრის მდოგვისა 

და მოზამთრე სარეველების მიმართ დაბალი კონკურენტუნარიანობით 

ხასითდება, მარცვლოვან ფეტვისნაირ და სხვა ორლებნიანი 
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მცირეხნოვანების მიმართ კონკურენტუნარიანია, ხოლო ფესვნაყარი 

სარეველების მიმართ ხასიათდება მაღალი კონკურენტუნარიანობით 

[Зуза, 1994]. 

 მილოვანოვას და სხვათა მონაცემებით [Милованова и другие, 2006] 

სარეველების რიცხოვნებისას _ 97,2 ცალი/მ2-ზე, სადაც მრავალწლიან 

ორლებნიანებზე მოდის _ 22%, ერთწლოვან ორლებნიანებზე _ 43 და 

ერთწლოვან მარცვლოვნებზე _ 35% სარეველა  მცენარეების საერთო 

რაოდენობიდან, მოსავალი მცირდება 0,54 ც-ით ჰექტარზე. მავნეობის 

ეკონომიური ზღვარი თანასაზოგადოებაში შეადგენს 8 ცალი/მ2. 

 გარდა ამისა, სარეველები წარმოადგენენ მავნებლების 

გავრცელების წყაროს [Раскин, 1992; Тихонов, Василдев, 1976; Семенова, 

1998]. სარეველები ამასთანავე აუარესებენ მზესუმზირას თესლის 

მოსავლის ხარისხს [В.А.Захаренко и другие, 2001]. 

 თავის მავნეობას სარეველები ავლენენ კულტურის ზრდისა და 

განვითარების ადრეულ ეტაპზე [Фомин, 2001; Бебех, 1967; Ткачев, 1959; 

Брожник и другие, 2003]. ამიტომ საჭიროა ვუზრუნველვყოთ 

მზესუმზირას დაცვა მისი ზრდის საწყის პერიოდში [Фомин, 2001; 

Брожник и другие, 2003]. 

 მზესუმზირას ნათესებში განსაკუთრებული მავნეობით გამოირჩევა 

მზესუმზირას კელაპტარა [Orobanche Cumana wallr]. მას არ გააჩნია მწვანე 

ფოთლები და ფესვები, დაკარგული აქვს ფოტოსინთეზის უნარი და 

იკვებება პატრონი მცენარის ხარჯზე [Фисюнов, 1984]. პუსტოვოიტის 

მონაცემებით [Пустовоит, 1975] კელაპტარამ ადრეულ წლებში 

ათიათასობით ჰექტარ ფართობებზე თითქმის მთლიანად გაანადგურა 

მზესუმზირას მოსავალი. გარდა იმისა, რომ ეს პარაზიტი  პატრონ- 
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მცენარეს საკვებ ნივთიერებებს და წყალს ართმევს, მისი მავნეობა 

იმაშიც გამოიხატება, რომ წამლავს მას თავისი ცხოველმოქმედების 

პროდუქტებით [Беилйн, 1986, Раскин, 1992; Фисюнов, 1977]. კელაპტარათი 

დაზიანებულ მცენარეებში ხდება ცხოველმოქმედებისA ფიზიოლოგიური 

და ბიოქიმიური პროცესების ღრმა დარღვევა [Бронштеин, 1970; Жданов, 

1958]. ჟდანოვის მონაცემებით დაავადებული მცენარის მოსავლის 

შემცირებასთან ერთად, მცირდება თესლების აბსოლუტური წონა და 

ზეთიანობა [Жданов, 1958]. 

 მზესუმზირას ნათესებში სხვადასხვა ბიოლოგიური ჯგუფის 

სარეველებია გავრცელებული. მისი ძირითადი დამსარევლიანებლები 

ყველა ზონაში მცირეხნოვანი საადრეო და საგვიანი საგაზაფხულო, 

მრავალწლოვანი ფესვნაყარი და ფესურიანი სარეველებია. ესენია: 

ჩვეულებრივი ჯიჯილაყა, ყანის ჭლექი, წითელი წალიკა, ჩვეულებრივი 

მატიტელა, ნაცარქათამა, ქუთქუთა, ცეცხლეკალა, ღორის ბირკა, 

მინდვრის ნარი, მინდვრის ღიჭა, ხვართქლა, მწარა, შალგი, მხოხავი 

ჭანგა, ყვითელი ძურწა და სხვა [В.А.Захаренко и другие, 2001]. პივენის 

და სხვათა მიხედვით [Пивень и другие, 2004] მზესუმზირას ნათესებში 

ყველაზე დიდი მავნეობით გამოირჩევა: ყვითელი და მწვანე ძურწა, 

მხოხავი ჭანგა, ბურჩხა, ნაცარქათამა, მინდვრის ღიჭა, მინდვრის ნარი, 

მწარა, შალგი, ხვართქლა, ჩვეულებრივი მატიტელა, წითელი წალიკა, 

ჭვავისებრი შვრიელა, მინდვრის შვრიელა, შვრიუკა, ჩვეულებრივი 

ჯიჯლაყა, ამბროზია. ამ სარეველებიდან ერთწლოვანი საგაზაფხულების 

(ყვითელი ძურწა, ბურჩხა, ნაცარქათამა, ჩვეულებრივი მატიტელა, 

წითელი წალიკა, მწვანე ძურწა, შვრიუკა, ჩვეულებრივი ჯიჯილაყა, 

ამბროზია) განვითარება მთლიანად შემოიფარგლება 1 სავეგეტაციო 
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პერიოდით [Котт, 1960]. მრავლდებიან მხოლოდ თესლებით და 

ყვავილობენ სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ [Иванов, 1955]. 

უმრავლესობა გავრცელებულია ყველგან [Киселев, 1971; Иванов, 1955; 

Симонов, 1969; Фисюнов, 1984; Котт, 1969; Новицкий, 1966]. მათი სათესლე 

პროდუქტიულობა საერთოდ დიდია [Фисюнов, 1984; Симонов, 1969]. 

ისინი ყვავილობენ და მსხმოიარობენ წლის მეორე ნახევარში [Фисюнов, 

1984; Симонов, 1955]. ფესვნაყარი სარეველები: მინდვრის ნარი, 

მინდვრის ღიჭა, მწარა და ხვართქალა მრავლდებიან როგორც თესლით, 

ასევე ვეგეტატური გზითაც [Иванов, 1955; Киселев, 1971]. მათთვის 

გავრცელების უკანასკნელი ხერხი უფრო მეტად ტიპიურია, თუმცა ზოგ 

სარეველას მაგალითად ღიჭას, აქვს საკმაოდ მაღალი სათესლე 

პროდუქტიულობა [Иванов, 1955; Абрамчук, 1970]. მათ ფესვებზე 

განლაგებულია კვირტები, რომლებიდანაც ვითარდებიან ფესვური 

ნაყრები. აქედან მომდინარეობს მათი სახელწოდებაც [Котт, 1960;  

Иванов, 1955]. მხოხავი Qჭანგა ფესურიანი სარეველაა. ფესურიანი 

სარეველები იმით განსხვავდებიან ფესვნაყარი სარეველებისაგან, რომ 

ფესურიანები ვეგეტატური გამრავლებისას ახალგაზრდა ყლორტებს 

იძლევიან მიწისზედა ღეროს (ფესურის) კვირტებიდან [Киселев, 1971; 

Иванов, 1955]. ამ შემთხვევაშიც ვეგეტატური გამრავლება უფრო მეტად 

დამახასიათებელია [Киселев, 1971; ქეშელაშვილი გ., ქეშელაშვილი ო., 

1987]. 

 მზესუმზირას კელაპტარა (Orobanche cumara wallr) ობლიგატური 

პარაზიტია Orobanchaceae vent-ის ოჯახიდან და ეკუთვნის Orobanche L-ის 

გვარს [Бейлин, 1986]. როგორც აღინიშნა, მას მწვანე ფოთლები და 

ფესვები არ გააჩნია და იკვებება პატრონი მცენარის ხარჯზე. 
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კელაპტარა გამოყოფს დიდი რაოდენობით სხვადასხვაგვარ ფერმენტებს, 

რომელთა საშუალებითაც პარაზიტი იღებს მისთვის აუცილებელ საკვებ 

ნივთიერებებს [Паченко, Антонова, 1976]. იგი წარმოდგენილია 

ერთწლოვანი ფესვის პარაზიტის სახით [Пустовоит, 1975]. Or.Cumana-ს 

თესლები ღივდებიან მზესუმზირას ფესვური გამონაყოფის გავლენით 

[Бейлин, 1986]. არსებობს მისი ორი ფიზიოლოგიური რასა: A და Б 

[Фисюнов, 1977; Бейлин, 1967; ქევხიშვილი, 1964]. მსხმოიარობს აგვისტო-

სექტემბერში, ყვავილობს ივნის-ივლისში. გავრცელებულია ევროპის 

ნაწილის შუა და სამხრეთ რაიონებში, კავკასიაში, ციმბირში და შუა 

აზიაში [Фисюнов, 1984]. 

 სარეველების თავისებურებას, როგორც ერთ-ერთ ფაქტორს, 

რომელიც ამცირებს მოსავლიანობას, წარმოადგენს ის, რომ ისინი  

პრაქტიკულად მუდმივად არსებობენ ნათესებში. ამასთან დაკავშირებით 

არაერთგვაროვნად დგება საკითხი მათ სრულ განადგურებაზე, მით 

უმეტეს, რომ ეს ამოცანა მაღალეფექტური ჰერბიციდების გამოყენების 

დროსაც შეუძლებელია. მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ ნათესებში 

სარეველების რიცხოვნობა შენარჩუნებულ იქნეს არასაშიშ დონეზე 

[Алиев, 1990]. ამასთან დასარევლიანების წინააღმდეგ ბრძოლის სწორი 

სტრატეგიის შენარჩუნებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მათ 

სახეობრივ შედგენილობას, ბიოლოგიურ ჯგუფებს და აგროცენოზის 

სტრუქტურას [Фомин, 2000]. 

 მზესუმზირას ნათესებში სარეველებთან ბრძოლის საფუძველს 

შეადგენს თესლბრუნვა. მზესუმზირას პლანტაციის დაცვა 

სარეველებისაგან ემყარება უპირველეს ყოვლისა სპეციალიზირებულ 

თესლბრუნვების შესრულებას, სადაც კულტურა საწყის მინდორზე 
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უნდა დაბრუნდეს არა უადრეს 8-10 წლის შემდეგ. [В.А.Захаренко и 

другие, 2001; Тихонов, Васильев, 1976]. ტექნიკური კულტურები მოჰყავთ 

სპეციალიზირებულ თესლბრუნვებში, რომლებშიც ნათესების და 

ნიადაგის მთავარი გამწმენდი როლი სარეველა მცენარეებისაგან 

მიეკუთვნება საანეულო (ნასვენებ) რგოლს: ანეული _ მარცვლეული 

თავთავიანები _ ტექნიკური კულტურები. ნიადაგის საანეულო 

დამუშავების სისტემისას ღრმა ხვნის და მრავალჯერადი ფარცხვების, 

აოშვებისა და კულტივაციების შედეგად ხერხდება მინდვრის 

არსებითად გაწმენდა არა მხოლოდ ერთწლოვანებისაგან, არამედ 

მრავალწლოვანი ფესურიანი და ფესვნაყარი სარეველებისაგან, 

ჰერბიციდების გამოყენების გარეშე [В.А.Захаренко и другие, 2001]. 

 მზესუმზირასათვის ნიადაგის ძირითადი დამუშავება ტარდება 

განსხვავებული სქემებით, სხავადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით. 

ერთ-ერთ ფაქტორს წარმოადგენს სარეველების სახეობრივი 

შემადგენლობა [В.А.Захаренко и другие, 2001]. ნიადაგის ძირითადი 

დამუშავებისას თუ მინდორი დასარევლიანებულია მცირეხნოვანი  

სარეველებით, ატარებენ ერთ აოშვას, ხოლო ფესურებიანის 

შემთხვევაში ორს. ფესურიანი სარეველების დროს, მაგალითად: 

მინდვრის ნარი, რძიანა და სხვა აოშვას ატარებენ იარუსიანი 

იარაღებით 10-12 სმ სიღრმეზე [Ткачев, 1959]. კულტურის დამუშავების 

ზონაში მინდვრის დასარევლიანებისას ერთწლოვანებით ყველაზე 

უფრო ეფექტურია მზარალად დამუშავების სისტემა. მინდორზე 

მცირეხნოვანი ტიპით დასარევლიანებისას, მრავალწლოვანი სარეველებს 

არარსებობისას იყენებენ გაუმჯობესებული მზრალის სისტემას ან 

ნიადაგის ნახევრად ანეულის წესით დამუშავებას [В.А.Захаренко и 
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другие, 2001, ქევხიშვილი, 2003; Пивень и другие, 2004; Васильев, 1990]. 

სხვა მონაცემებით, ნიადაგის ნახევრად ანეულის წესით დამუშავება 

მრავალწლოვანი ფესვნაყარი სარეველების განადგურების 

მნიშვნელოვანი ხერხია [Смирнов, 1971; Максимова, Ярославская, 1966]. 

ყველაზე მეტად გავრცელებული ხერხი მრავალწლოვან სარეველებთან 

ბრძოლაში ნიადაგის ფენობრივი დამუშავებაა, რომელიც მიმართულია 

საკვები ნივთიერებების მარაგის გამოლევისაკენ სარეველების ფესვებში 

და ფესურებში [Васильев, Ярославская, 1966]. სემიხნენკოს მიხედვით 

[Семихненко, 1971] იქ, სადაც გამოიყენება (დასარევლიანების ხასიათთან 

დამოკიდებულებით) ფენობრივი ან კომბინირებული დამუშავება, 

გაცილებით დიდი ეფექტურობით ხორციელდება ბრძოლა ფესვნაყარ 

სარეველებთან. მზრალის ფენობრივი დამუშავება და ორჯერადი 

ფენობრივი ხვნა გამოიყენება იმ მინდვრებზე, რომლებიც 

დასარევლიანებულია მრავალწლოვანი ფესვნაყარი სარეველებით 

[ქევხიშვილი, 2003; Пивень и другие, 2004; Васильев, 1990]. არსებობს 

მონაცემები, რომ მრავალწლოვნების წინააღმდეგ საბრძოლველად 

წარმატებით იყენებენ მზრალის ფენობრივი დამუშავების სისტემას 

[Семихненко, 1971; Селиванова и другие, 1998; Селиванова и другие, 1997]. 

მრავალწლოვანი ფესვნაყარი სარეველებით დასარევლიანებისას 

გაუმჯობესებული მზრალის სისტემაში შედის 2-3 აოშვა დისკოური 

საოშავებით (8-10 სმ სიღრმეზე), 2-3 კვირის შემდეგ აოშვა მძიმე 

დისკოური ფარცხებით და ღრმა ხვნა 25-30 სმ სიღრმეზე [В.А.Захаренко 

и другие, 2001]. არსებობს მონაცემები, რომ კრასნოდარის მხარეში 

ფესვნაყარი სარეველების წინააღმდეგ მაღალეფექტურია ორჯერადი 

ფენობრივი ხვნა, 14-16 და 27-30 სმ სიღრმეზე [Тихонов, Васильев, 1976]. 
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მაქსიმოვას და იაროსლავსკაიას მიხედვით გვალვიან პირობებში 

ფესვნაყარი სარეველების უფრო სრულ განადგურებას უზრუნველყოფს 

ნიადაგის ნახევრად ანეულის წესით დამუშავება, ხოლო მნიშვნელოვანი 

რაოდენობის ნალექებისას საუკეთესო ეფექტს იძლევა ფენობრივი 

აოშვები შემდგომში ღრმა ხვნით [Максимова, Ярославская, 1966]. 

ფესვნაყარი სარეველების განადგურებისათვის მზესუმზირას ნათესებში 

შემუშავებულია ინტეგრირებული მეთოდი, რომელიც მდგომარეობს 

აგროტექნიკური და ქიმიური მეთოდების შეხამებაში: ნაწვერალის 

აოშვა + 2,4Д + ღრმა ხვნა [ქევხიშვილი, 2003; Васильев, Дегтяренко, 1982; 

1981; Васильев, 1990; Тихонов, Васильев, 1976]. შერემეტის მიხედვით 

[Шеремет, 1968] ეს ხერხი ამცირებს ნათესების დასარევლიანებას 

ღიჭათი 70-80%-ით. ვასილევის მონაცემებით ამ ხერხის გამოყენებისას 

ნათესების ძირითადი დამუშავების სისტემაში მზესუმზირას თესვის 

წინ სარეველების დაღუპვამ შეადგინა 90-95%. [Пивень и другие, 2004]. 

მაქსიმოვას და იაროსლავსკაიას მიხედვით, [Максимова, Ярославская, 

1966], იგი ეფექტურია არა  მხოლოდ კრასნოდარის  მხარეში, არამედ 

მრავალ სხვა რაიონებშიც, სადაც აოშვის შემდეგ შესაძლებელია 

მრავალწლოვანი ფესვნაყარი სარეველების ზრდა. ინტეგრირებული 

ბრძოლის დროს აოშვა ტარდება თავთავიანების აღების კვალდაკვალ, 

მრავალწლოვანების მასიური აღმოცენებისას, როცა ისინი 

განივითარებენ საკმარის როზეტს ასხურებენ 2,4Д-ს [Васильев, 

Яроалавскя, 1966; Тихонов, Васильев, 1976]. 

 ყველა ბიოლოგიური ჯგუფის სარეველების წინააღმდეგ 

საბრძოლველად, მზესუმზირას ნათესებში ტარდება თესვისწინა 

კულტივაცია [В.А.Захаренко и другие, 2001; Фисюнов, 1984]. გლუხარევის 
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მონაცემებით  [Глухарев, 1967] თესვისწინა დამუშავება საკმარისია 

სარეველების სრული განადგურებისათვის. დიდი მნიშვნელობა 

ერთწლოვანი სარეველების განადგურებისათვის ნათესების მოვლის 

სისტემაში აქვს ფარცხვას, რომლის გამოყენების დროსაც 

ნადგურდებოდა სარეველების აღმონაცენების 80-90% [Коробова, 1970]. 

აღმოცენებამდე ფარცხვა ამცირებს ერთწლოვანი სარეველების 

რაოდენობის 40-50%-ით. გვიანი სარეველების (ძურწა, ჯიჯილაყა და 

სხვა) წინააღმდეგ იყენებენ აღმოცენებაში ფარცხვას [Сильченок, 1969]. 

სმირნოვის და შაგიევის მონაცემებით, [Смирнов. Шагиев, 1971] თესვის 

შემდგომი ფარცხვისას იღუპებიან ერთწლიანი სარეველების (ველური 

ფეტვი, შვრიუკა, ჯიჯილაყა) ადრეული აღმონაცენები, ხოლო 

აღმონაცენების შემდგომი ფარცხვისას ნადგურდება სარეველების 30%. 

რიჟენკოს მიხედვით [Рыженко, 1967] აღმოცენებამდელი ფარცხვისას, 

ნადგურდება სარეველების 70-90%. აღმოცენებაში ფარცხვისას 

სარეველების რაოდენობა დამუშავებამდე იყო საშუალოდ 209,0 ცალი 

1მ2-ზე; ხოლო დამუშავების შემდეგ 24,0 ცალი. მისივე მონაცემებით, 

ორჯერადი ფარცხვის (აღმოცენებამდელი და აღმოცენების შემდგომი) 

და სამჯერადი კულტივაციის შედეგად მზესუმზირას ნათესები იყო 

სუფთა მთელი ვეგეტაციის განმავლობაში ჰერბიციდების გამოყენების 

გარეშე (ერთწლოვნებით დასარევლიანებისას). ბორისინიკის და სალოს 

მონაცემებით, [Борисоник, Сало, 1967] აღმოცენებამდელი ფარცხვისას _ 

ნადგურდება სარეველების 90,9-100%. ნათესების ორ და სამჯერადი 

ფარცხვებისას ნათესები პრაქტიკულად იწმინდებიან სარეველებისაგან. 

 კელაპტარას წინააღმდეგ აგროტექნიკური ბრძოლის 

ღონისძიებებიდან გამოიყენება: სწორი თესლბრუნვა, [ქევხიშვილი, 1964; 
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Фисюнов, 1977; Беилйн, 1940; Котт, 1969; Беилйн, 1967] მორწყვა, 

ჰროვოკაციული ნათესების თესვა, რომელიც ხელს უწყობს კელაპტერას 

თესლების მარაგის შემცირებას სახნავ ჰორიზონტზე [Беилйн, 1967; 

Фисюнов, 1977]. კელაპტარას პირველი მარგვლა საჭიროა მაშინ, როცა 

იგი იწყებს ყვავილობას, მეორე _ 10-12 დღის შემდეგ [Беилйн, 1967]. 

აგროტექნიკური ბრძოლის ღონისძიებებიდან ასევე  იყენებენ ღრმად 

ხვნას [Котт, 1969; Фисюнов, 1977]. მზრალად ხვნა 28-30 სმ სიღრმეზე 

დაზიანებული კულტურების მოსავლის აღების შემდგომ ხელს უწყობს 

დასარევლიანების მნიშვნელოვანი ხარისხით შემცირებას [Фисюнов, 1984; 

Фисюнов, 1977]. 

 მზესუმზირას ნათესებში სარეველებთან ქიმიური ბრძოლა 

ტარდება ჰერბიციდების გამოყენებით. სარეველებთან ქიმიური 

ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება მზესუმზირას ნათესებში 

დაწყებულია ზკსსკი-ში 1956 წელს. 1956 წლიდან 1970 წლამდე 

გამოიცადა ჰერბიციდების დაახლოებით 100 ორგანული და 

არაორგანული შენაერთი [Васильев, 1975]. ზეთოვანი კულტურების 

ნათესებში სარეველებთან ბრძოლის მიზნით გამოიყენება სხვადასხვა 

ქიმიური შენაერთების წარმოებულები: დიქლორფენოქსიძმარმჟავას და 

2 მეთილ - 4 – ქლორფენოქსიძმარმჟავას მჟავები, კარბამინის, 

პროპიონის, ტრიქლორძმარმჟავას მჟავები და ზოგიერთი 

ტრიაზინებიდან. ესენია: ИРΚ (იზოპროპილ – Ν _ ფენილკარბამატი); 2,4 

_ Д-ს პრეპარატები: ნატრიუმის მარილი 2,4_ДУ), ამინის მარილი 

(2,4_ДA), ბუთილის, ოქტილონის და ქლორკროტილინის ეთერები; 

ქლორ _ ИΦΚ (იზოპროპილ _ Ν (3 _ ქლოფენილ) – კარბამატი); ПХФ 

(ნატრიუმის პეტაქლოფენოლიატი); ალიპური, კომბინირებული 
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პრეპარატი, შედგება ორი მოქმედი ნივთიერებისაგან: 0MM (1 

ციკლოოქტილ - 3,3 - დიმეთილშარდოვანა) და БИФК (ბუთილინ _ N (3 

ქლოფენილ) – კარბამატი); პრომეტრინი (2 მეთილთიო _ 4,6 _ ბიო 

(იზოპრომილამინი) – სიმ-ტრაზინი, [Васильев, Ярославская, 1966]. 

სარეველებთან, განსაკუთრებით მრავალწლოვანებთან ბრძოლა ყველაზე 

უფრო მეტად ეფექტურია ნიადაგის ძირითადი დამუშავების სისტემაში 

[Пивень и другие, 2004]. 

 მზესუმზირას მოყვანისას ძირითადად იყენებენ ნიადაგის 

ჰერბიციდებს. მათი ოპტიმალური დოზები განისაზღვრება ნიადაგის 

აგროტექნიკური მახასიათებლებით [Захаренко, 1990; Захаренко и другие, 

2001]. სარეველების დაღუპვა დამოკიდებულია ჰერბიციდების 

გამოყენების ტიპზე, დოზებზე, ვადებზე, მათი შეტანის წესზე, ასევე 

სარეველების სახეობრივ და ხნოვანებრივ შემადგენლობაზე და 

ნიადაგის ტენიანობაზე [Шеремев, 1968]. 

 ნიადაგის მზრალად დამუშავების სისტემაში ჰერბიციდები 

(რაუნდაპი და მისი ანალოგები) თრგუნავენ ერთწლოვან და 

მრავალწლოვან სარეველებს, ნიადაგობრივები _ თესვამდე, თესვისას 

და თესვის შემდეგ [Захаренко и другие, 2001]. ბორისენკოს მიხედვით, 

[Борисенко, 1985] მრავალწლოვანებთან ბრძოლისათვის მაღალეფექტური 

პრეპარატია გლიფოსატი (Ν _ (ფოსფონომეთილ) გლიცინი). მის 

საფუძველზე გამოიშვება 36%-იანი წყალხსნარები (რაუნდაპი, 

ნიტოსორგი, უტალი). ჰერბიციდს იყენებენ მრავალწლოვანი და 

ერთწლოვანი სარეველების წინააღმდეგ, მინდვრებზე, რომლებიც 

გათვალისწინებულია [Борисенко, 1985] ძლიერ დასარევლიანებულ 

მინდვრებზე, ნიადაგის ძირითადი დამუშავებისას ვეგეტირებად 
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ერთწლოვან ორლებნიან და მარცვლოვანი სარეველების წინააღმდეგ 

გამოიყენება ერთ-ერთი რეკომენდებული ჰერბიციდი: გლისოლი, 

რაუნდაპი, უტალი 2-4 ლ/ჰა. ბოროტი დამსარევლიანებლების 

წინააღმდეგ (ნარი, ხვართქლა) პრეპარატის დოზას ზრდიან 6-8 ლ/ჰა-

მდე [Селиванова и другие, 1998]. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

მრავალწლოვანების წინააღმდეგ გამოიყენება ინტეგრირებული 

ბრძოლის სისტემა. ზახარენკოს მიხედვით, [Захаренко, 1990] ეს ხერხი  

ეფექტურია ასევე ერთწლოვანი ორლებნიანი სარეველების მიმართაც. 

მაქსიმოვას და იაროსლავსკაიას მონაცემებით, [Максимова, Ярославская, 

1966] ნიადაგის დამუშავება 2,4Д-ს პრეპარატით ფესვნაყარი 

სარეველების ზრდის დროს ამცირებს ნათესების დასარევლიანებას 94-

98%-ით. 2,4Д-ს სხვადასხვა პრეპარატების გამოყენებამ აჩვენა საკმაოდ 

მაღალი ტოქსიურობა ფესვნაყარი სარეველების მიმართ (მინდვრის 

ნარი, ხვართქლა). ვრონსკიხის მიხედვით, [Вронских, 1981] ღიჭას 

განადგურებისას იყენებენ ნიადაგის ფენობრივ დამუშავებას, რომელიც 

შეხამებულია 2,4Д-ს გამოყენებასთან თავთავიანი კულტურების აღების 

შემდეგ, მზარლად ხვნამდე [Вронских, 1981]. ჰერბიციდებს არჩევენ 

მრავალწლოვნების სახეობრივ შემადგენლობასთან შესაბამისად. 

მინდვრის ნარის, ხვართქლას და მლაშე ხვართქლას წინააღმდეგ 

ეფექტური ჰერბიციდია ოქტაპონ ექსტრა 2-3 ლ/ჰა და პრეპარატები 

გლიფოსატის ფონზე [Пивень и друние, 2004]. ბორისენკოს მიხედვით, 

[Борисенко, 1985] გლიფოსატის მიმართ, ხარჯვის ნორმისას 4-5 ლ/ჰა 

ყველაზე მგრძნობიარეა _ მხოხავი ჭანგა, თავაქასრების სახეობები 

(მრავალწლოვნების), შალაფა, დატოტვილი ჭანგა, ლელი და მჟაუნას 

სახეობები. 6-8 ლ/ჰა ხარჯვის ნორმით ტოქსიკურია მინდვრის ღიჭას, 
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მინდვრის ნარის მიმართ, ხოლო 9-10 ლ/ჰა შვიტას, ხვართქლას, ბაიას 

სახეობების და სხვათა მიმართ. 

 გაზაფხულზე თესვამდე ან კულტურის აღმოცენებამდე 

მრავალწლოვანების წინააღმდეგ ერთჯერადად იყენებენ 2,4-Д-ს ამინის 

მარილს 1,5 კგ/ჰა, ერთწლოვანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი 

სარეველების წინააღმდეგ დუალს 3-5 ლ/ჰა; ნიტრანს 3,5–5 ლ/ჰა; 

ტრეფლანს 4-6 ლ/ჰა; პრომეტრინს 3-5 ლ/ჰა; მაღალეფექტურია 

ტრეფლანის და პრომეტრონის ნარევი (4+3) ან მათი თანმიმდევრული 

შეტანა ჩაკეთებით: ტრეფლანი თესვისწინა კულტივაციისას, 

პრომეტრინი აღმოცენებამდელი ფარცხვისას. დასაშვებია ასევე 

თესვამდე ან აღმოცენებამდე დამუშავება დევრინოლით 3 კგ/ჰა; 

ეპტამით 4 კგ/ჰა; რეისერით 1 კგ/ჰა; ფურორე და ფიუზალდ-სუპერით 

0,15 კგ/ჰა [Мартиненко и другие, 1991]. კუკალენკოს მიხედვით [Кукаленко, 

1985] რაუნდაპი (გლიფოსატი) გამოიყენება ვეგეტირებად მრავალწლოვან 

და ერთწლოვან სარეველების წინააღმდეგ შემოდგომაზე (4-10 ლ/ჰა). 

ერთწლოვნების წინააღმდეგ კი ვიტოქსი და კარტექს М. 

 რიგ ავტორთა მონაცემებით, ტრეფლანი კარგად მოქმედებს 

ორლებნიან და მარცვლოვან სარეველებზე [Васильев, Дегтяренко, 1982; 

Васильев и другие, 1976; Белевцев, Зорин, 1974]. მრავალრიცხოვანმა  

ცდებმა, რომლებიც ჩატარდა კრასნოდარის მხარის პირობებში, აჩვენეს 

ტრეფლანის გამოყენების მაღალი აგროტექნიკური და ეკონომიური 

ეფექტურობა. მაგალითად, ტიმაშევსკის რაიონში ტრეფლანის 

გამოყენებამ დოზით 2 კგ/ჰა უზრუნველყო სარეველების განადგურება 

98%-ით [Цесалин, 1975]. ვასილევის მიხედვით, [Васильев, 1970] 

მზესუმზირას ნათესებში გამოსაყენებელი რიგი ჰერბიციდებიდან 
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ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა ეპტამი, პრომეტრინი და ტრეფლანი და 

ასევე ეპტამის ან ტრეფლანის თანმიმდევრული გამოყენება. ტრეფლანმა 

გაანადგურა ყვითელი ძურწა, ბურჩხა, ნაცარქათამა, ჯიჯილაყები და 

სხვა სარევველები 90-100%-ით. ვრონსკიხის მონაცემებით, პრომეტრინის 

ტრეფლანთან ნაზავის გამოყენება, იძლევა გაცილებით მაღალ ეფექტს 

ორლებნიან სარეველებთან ბრძოლისას, ვიდრე სუფთა ტრეფლანი 

[Вронских, 1981]. პრომეტრინის, დეპრის და ეპტამისადმი მგრძნობიარეა 

მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები. პრომეტრინი შეტანილი 

მზესუმზირას აღმოცენებამდე 3-5 დღით ადრე ამცირებს 

დასარევლიანებას 60-65%-ით [Васильев, Дегтяренко, 1982; Шеремет, 1968; 

Асауляк, 1973]. ასაულიაკის მონაცემებით, [Асауляк, 1973] გამოცდილი 

ჰერბიციდებიდან: ეპტამი, ტილამი, პრომეტრინი და პროპაზინი, 

ყველაზე უფრო პერსპექტიული პრეპარატებია: პრომეტრინი და ეპტამი 

5%-იანი გრანულირებული. პირველი შეჰქონდათ აღმოცენების 

გამოჩენამდე, ხოლო მეორე _  თესვის წინ. პრომეტრინი (6 კგ/ჰა) 

სხვადასხვაგვარად მოქმედებდა სარეველა მცენარეებზე: ერთწლოვანი 

მარცვლოვანები  დაიღუპნენ 69%-ით, ყანის ჭლექი _ 75%-ით, 

მინდვრის მდოგვი _ 62%-ით. (დარჩენილი მცენარეები ჩამორჩებოდნენ 

ზრდაში და ბევრი მათგანი არ მსხმოარობდა). მრავალწლოვან 

სარეველებზე _ მინდვრის ნარი და ხვართქლა _ ჰერბიციდი 

მოქმედებდა სუსტად [Асауляк, 1973]. ეფექტური ჰერბიციდი 

ერთწლოვანების წინააღმდეგ არის ნატრიუმის პენტაქლორფენოლიატი 

[ΠΧΡ]. იგი შეიტანება მზესუმზირას აღმოცენებამდე და მნიშვნელოვანი 

ძალით მომაკვდინებელია როგორც ორლებნიანებისთვის, ისე 

მარცვლოვანებისათვის [Васильев, Ярославская, 1966; Бражник и другие, 
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2001]. მზესუმზირას ნათესებში აღმოცენებამდელი შეტანისას 

გამოიყენება ჰერბიციდები ИΦΚ, ΧΛΟΡ- ИΦΚ და კომბინირებული 

პრეპარატი ალიპური. ИΦΚ ანადგურებს უპირველეს ყოვლისა 

ერთწლოვანებს, ხოლო ალიპური ორლებნიანებს და მარცვლოვანებს 

[Васильев, Ярославская, 1966; Бебех и другие, 1970, Бебех, 1967]. ბებეხის 

მონაცემებით [Бебех, 1967], პრომეტრინი და ალიპური კარგად 

მოქმედებენ ორლებნიან და მარცლოვან სარეველებზე, ხოლო ავადექსი 

(აღმოცენებამდელი შეტანისას) ანადგურებს უპირატესად ერთწლოვანებს. 

სტონოვის მიხედვით [Стонов, 1969] აღმოცენებამდელი შეტანისას 

პრომეტრინი გამოიყენება – ამბროზიის, მინდვრის მდოგვის, ღორის 

ბირკას, შალგის  და სხვათა წინააღმდეგ, ხოლო ყანის ჭლექის, 

ბოსტნის წალიკას, ჩვეულებრივი მატიტელას და სხვათა წინააღმდეგ 

ტრეფლანი, პრომეტრინი და ქლორ ИΦΚ. იგივე პრეპარატები, 

(ტრეფლანი, ქლორ ИΦΚ და პრომეტრინი) იხმარება ერთწლოვანი 

საშემოდგომო (მელაკუდა, საგველა) და ერთწლოვანი მოზამთრე 

(წიწმატურა, ქუთქუთა) სარეველების წინააღმდეგ [Стонов, 1969]. 

ერთწლოვანების წინააღმდეგ ეფექტური ნიადაგის ჰერბიციდებია: 

ნიტრანი, ტრეფლანი, გეზაგარდი, დუალი და ეპტამი. ნიტრანი და  

ტრეფლანი თრგუნავენ მარცვლოვნების უმრავლესობას (ბურჩხა, ძურწა 

და სხვა) და ასევე რიგ ორლებნიანებს (ნაცარქათამა, ჯიჯლაყა). მათ 

მიმართ მდგრადი სარეველების წინააღმდეგ გამოიყენება ნიტრატის ან 

ტროფის ნაზავი გეზაგარდთან. ნაზავების გამოყენებისას პრაქტიკულად 

სრულიად ნადგურდება ერთწლოვანი და მარცვლოვანი სარეველები და 

მიიღება ისეთივე მოსავალი, როგორც ხელით მარგვლისას [Бражник и 

другие, 2000]. მილოვანოვას და სხვათა მონაცემებით, [Милованова и 
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другие, 2006] ყველა ნიადაგობრივი ჰერბიციდი არ გამოირჩევა 

მოქმედების ფართო სპექტრით. ერთწლოვანი მარცვლოვანი 

სარეველების წინააღმდეგ, ეფექტურია თესვამდე ან კულტურის 

აღმოცენებამდე, ჰერბიციდების: დუალ გოლდის, ხარნესის, ტროფი 90-

ის, სტომპის, ფრონტერ ოპტიმის _ გამოყენება. ერთწლოვანი 

ორლებნიანების წინაარმდეგ საუკეთესო შედეგები აჩვენეს რეისერმა, 

გეზაგარდმა და ვიტოქსმა. შერეული ტიპით დასარევლიანებისას 

ეფექტურია ჰერბიციდების ნაზავების გამოყენება დუალ გოლდი + 

გეზაგარდი, ტროფი 90 + რეისერი, ნახევარი ხარჯვის ნორმისას. მეორე 

ნაზავი თრგუნავდა  მრავალწლოვან სარეველებსაც (მინდვრის ღიჭა და 

მინდვრის ნარი). მათი ნედლი მასა შემცირდა 76%-ით. კულტურის 

მოსავლის ანალიზმა, გამოყენებული ჰერბიციდების რაოდენობრივი 

ნარჩენების არსებობაზე აჩვენა, რომ თესლებში იყო აღმოჩენილი 

მხოლოდ C – მეტოლაქლორის ნარჩენები, (დუალ-გოლდის მოქმედი 

ნივთიერება). სხვა პრეპარატების ნარჩენები მოსავალში არ 

აღმოუჩენიათ [Милованова и другие, 2006]. მზესუმზირაზე ერთ-ერთ 

ფართოდ გავრცელებულ ჰერბიციდს წარმოადგენს ხარნესი, მოქმედი 

ნივთიერება (აცეტოქლორი) _ იგი გამოიყენება კულტურის 

აღმოცენებამდე, მოქმედებს მცირეხნოვან მარცვლოვანებზე და მრავალ 

ორლებნინაებზე (ნაცარქათამა, ჯიჯილაყა და სხვა). თუ მინდორი 

დასარევლიანებულია მდგრადი ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი 

სარეველებით, მაშინ იყენებენ ხარნესისა და რაუნდაპის ნაზავს. 

მრავალწლოვანების და მდგრადი მცირეხნოვანების განადგურების 

ყველაზე უფრო პერსპექტიული მეთოდია ხარნესისა და რაუნდაპის 

ავზური ნაზავების გამოყენება (2+3 ლ/ჰა) [Фомин, 2001]. იგივე  
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ავტორის მონაცემებით, რაუნდაპის შესხურება გაზაფხულზე არის 

ეფექტური მეთოდი მრავალწლოვანებთან ბრძოლისათვის. ერთწლოვანი 

სარეველების კონტროლისათვის ხარნესს იყენებენ პრომეტრინთან 

(გეზაგარდთან) ნაზავში, რეკომენდებული ხარჯვის ნორმით (1,5 ლ/ჰა _ 

2 კგ/ჰა) [Фомин, 2003]. აგაფანოვის და სხვათა მიხედვით [Агафанов и 

другие, 2003] ხარნესი საკმაოდ ეფექტური პრეპარატია. სხვა 

ჰერბიციდები: სტომპი, ფრონტერი და გეზაგარდი სარეველების 

წინააღმდეგ ბრძოლაში ხასიათდებიან დაბალი ეფექტით. ყველაზე კარგ 

შედეგებს იღებენ ხარნესისა და გეზაგარდის ნარევების გამოყენებისას. 

ფედოსენკოვის მონაცემებით, [Федосенков, 1998] ჰერბიციდი სტომპი 

(კულტურის აღმოცენებამდე შეტანისას) ანადგურებს ერთწლოვანი 

ორლებნიანი სარეველების უმრავლესობას და მარცვლოვნებს: ბურჩხა, 

ძურწები და სხვა. მისი საწარმოო გამოცდის შედეგები გამოირჩევა 

სტაბილურობით ქვეყნის ყველა ნიადაგობრივ-კლიმატურ ზონაში. 

ხარჩენკოს მიხედვით, [Хагченко, 1998] ნიადაგობრივი ჰერბიციდი 

ტროფი, 90 ე.კ. ანადგურებს მარცვლოვან სარეველებს და 

მომაკვდინებლად მოქმედებს ფესვნაყარ სარეველებზე. მილოვანოვას 

მონაცემებით, [Милованова, 2005] დიდი ბიოლოგიური ეფექტურობით 

გამოირჩევა მცირეხნოვნების წინააღმდეგ ნიადაგის ჰერბიციდი 

ვიტოქსი, ტროფი 90-ის რეისერთან ნაზავი და რეისერი. ტროფი 90-სა 

და რეისერის ნაზავის გამოყენებისას, ასევე ითრგუნებიან 

მრავალწლოვანი ორლებნიანი სარეველები, განსაკუთრებით პრეპარატის 

ხარჯვის ნორმისას 1 ლ/ჰა [Милованова, 2005]. ეფეტური ჰერბიციდი 

სარეველებთან ბრძოლაში არის ასევე პრევენოლი. მისი გამოყენებისას 

სარეველების სიკვდილიანობამ შეადგინა 67-72%. სეზონი, კლობენი და 
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ტილამი შედარებით დაბალი ეფექტით გამოირჩევიან. ებრონი თითქმის 

მთლიანად ანადგურებს მცირეხნოვნებს (ორლებნიანები და 

მარცვლოვნები) და 50-60%-ით მრავალწლოვანებს [Милый, Чмыхало, 

1969]. 

 ქევხიშვილის და დევდარიანის მიხედვით, [ქევხიშვილი, 

დევდარიანი, 1976] საქართველოს პირობებში კარგ შედეგებს იძლევა 

სიმაზინის 3 კგ-იანი დოზა, მზესუმზირას  აღმოცენებამდე 2-3 დღით 

ადრე. დადებით შედეგებს ავლენს ჰერბიციდ ტრიეტაზინის 5 კგ-იან 

დოზაც. 

 საინტერესოა აშშ-ში ქიმიური მეთოდებით ბრძოლა სარეველებთან. 

მარტინენკოსა და შესტოპალოვის მონაცემებით, [Маптыненко, 

Шестопалов, 1984] აქ უფრო ხშირად იყენებენ კომპლექსურ ბრძოლის 

ღონისძიებებს, აგროტექნიკური მეთოდებისა და ქიმიური 

საშუალებების შეხამებულ გამოყენებას. თესვის წინ შეაქვთ ეპტამი 

ნორმით 3 კგ/ჰა. იგი უზრუნველყოფს მარცვლოვნების და 

ორლებნიანების ხანგრძლივი დროით დათრგუნვას. სარეველების 

განადგურებისათვის მთელი სეზონის განმავლობაში გამოიყენება ასევე 

სხვა თესვისწინა ჰერბიციდები _ ტრეფლანი ან ტოლბანი ნორმით 1 

კგ/ჰა-მდე, ასევე კობექსი, ნორმით 750 გ/ჰა. ვეგეტაციის პერიოდში 

ამიბენი თრგუნავს პრაქტიკულად ყველა სარეველას, მათ შორის 

მინდვრის მდოგვს. კარბინი გამოიყენება შვრიუკასთან საბრძოლველად 

ნორმით 0,4 კგ/ჰა-მდე, სარეველას ვეგეტაციის დროს. 

 დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა აღმოცენების 

შემდგომი ჰერბიციდების გამოყენებას, რომლებიც საშუალებას 

იძლევიან ბრძოლა წარვმართოთ მიზანმიმართულად, რეალური 
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დასარევლიანების გათვალისწინებით. მზესუმზირას ნათესებში ესენია 

ფიუზილად-სუპერი (1-1,5 ლ/ჰა) და ფურორე-სუპერი (0,8-1,2 ლ/ჰა), 

რომლებიც ამცირებენ მარცვლოვნებით დასარევლიანებას 87%-ით და 

მეტით [Бражник и другие, 2000]. ნეიპერტის მონაცემებით, [Неиперт, 1992] 

ფურორე-სუპერი განსაკუთრებით ეფექტურია მარცვლოვნების მიმართ, 

მათ შორის შვრიუკას მიმართაც. მილოვანოვას და სხვათა მონაცემებით, 

[Милованова, 2005; Милованова и другие, 2006]. მზესუმზირას ნათესებში, 

ვეგეტაციის პერიოდში, მარცვლოვნების წინააღმდეგ მიზანშეწონილია 

სარეველების შემდეგი ჰერბიციდებით დამუშავება: სელექტი, 

ფიუზილად ფორტე, ზელლეკ სუპერი, პანტერა. სელექტი თავისი 

ეფექტურობით ახლოსაა ფიუზილად სუპერთან. მზესუმზირას 

ნათესებში შემდეგი სისტემის გამოყენებისას: ტროფი 90, 1 ლ/ჰა + 

რეისერი, 1 ლ/ჰა კულტურის აღმოცენებამდე და სელექტი 0,7 ლ/ჰა + 

იმუნოციტოფიტი, 2 მლ/ჰა (ზრდის რეგულატორი) ვეგეტაციის 

პერიოდში კულტურის საერთო დასარევლიანება შემცირდა 91-95%-ით. 

 კელაპტარას წინააღმდეგ ქიმიური ბრძოლის ღონისძიებებიდან 

გამოიყენება ჰერბიციდები, კელაპტარას წინააღმდეგ გარკვეულ 

შედეგებს იძლევა 2,4-Д-ს შეტანა ხვნის წინ. 2,4-Д-ს ამინის მარილმა 

შეამცირა კელაპტარების რაოდენობა 53%-ით [Малыхин, Лещеок, 1973]. 

ნიკოლაევას მონაცემებით, [Николаева, 1980] მზესუმზირა, რომელიც 

მუშავდება პრეპარატების: პრომეტრინი, ტრეფლანი, ეპტამი 

მაქსიმალური დასაშვები დოზით ხდება კელაპტარასადმი ძალიან 

მიმღებიანი [Николаева, 1980]. პარაზიტთან საბრძოლველად გამოიყენება 

ასევე ნიადაგის ჰერბიციდი ტრეფლანი, რომელიც აზიანებს კელაპტარას 

[Васильев, 1990]. ზოგი ავტორის მონაცემებით, [Фисюнов, 1977; Фисюнов, 
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1984; Васильев, 1990] ჰერბიციდების დახმარებით კელაპტარებთან 

ბრძოლა ჯერ ძალიან ძნელია, რაც განპირობებულია პარაზიტის 

განვითარების ციკლის სპეციფიკურობით. ბეილინის მიხედვით, 

[Бейлин, 1967] ამ პარაზიტთან ქიმიური ბრძოლა მოითხოვს დიდ 

დანახარჯებს და არ ამცირებს ნიადაგში დაგროვილ მისი თესლების 

რაოდენობას. მისივე მონაცემებით, 2,4-Д-ს გამოყენება კელაპტარას 

წინააღმდეგ აღმოჩნდა არაეფექტური. შაროვას მიხედვით, [Шарова, 1977] 

რიგი სისტემური ჰერბიციდების: (დალაპონი, სეზონი, 2,4-Д, მაგნიუმის 

ქლორატი) და ასევე ნიადაგის ჰერბიციდების: (სიმაზინი, პროპაზონი, 

ატრაზინი, TΧA, ДΧM, ДHOK, პრომეტრინი, ეპტამი, ავადექსი) 

გამოყენება კელაპტარას წინააღმდეგ საბრძოლველად არაეფექტურია. 

 ნათესების სარეველებისაგან გაწმენდას შეიძლება მივაღწიოთ 

აგროტექნიკური და ქიმიური ბრძოლის მეთოდების შეთანწყობით. 

ბრძოლის მეთოდების ასეთი შეხამება შესაძლებელი გახდა შერჩევითი 

ჰერბიციდების გამოყენების წყალობით [Стонов, 1969], როგორც 

მცენარეთა დაცვის ქიმიურ მეთოდებს აქვს მომავალი მხოლოდ სხვა 

მეთოდებთან ინტეგრაციაში, ასევე ახალი მოქმედი ნივთიერებების 

შემუშავება და ფორმულაცია ბევრად არის დამოკიდებული 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების სხვადასხვა პროფილების და 

უწყებების, პესტიციდების მსხვილი მწარმოებლების და პრაქტიკულად 

მცენარეთა  დაცვის სამსახურების კოორდინაციაზე და ერთობლივ 

ძალიხმევაზე [Долженко, 2004]. 

 ამრიგად, სარეველების მიმართ გამოყენებული პრეპარატების 

შესახებ ლიტერატირული მასალის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ XX 

საუკუნის შუა წლებიდან დღემდე მათ მიმართ იხმარება სხვადასხვა 
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ქიმიური ჯგუფის და განსხვავებული მოქმედების ხასიათის მქონე 

ჰერბიციდები, რომლებიც სხვადასხვანაირი ეფექტურობით 

ხასიათდებიან სარეველების მიმართ.  

 საქართველოში უკანასკნელ პერიოდში ჩატარებულია კვლევები, 

რომლებიც ეხება აღმოსავლეთ საქართველოში მზესუმზირას ნათესების 

დასარევლიანების ხასიათს (ხუბუტია, ჯუღელი, წივილაშვილი, 

მალანია, 2006). ამ ნაშრომში განხილულია აღმოსავლეთ საქართველოში 

მზესუმზირას წარმოების ძირითად ზონაში, ნათესების 

დასარევლიანების ხასიათი. შესწავლილია სარეველების სახეობრივი 

შედგენილობა, რაოდენობა და შეხვედრილობის პროცენტი, 

აღრიცხულია პარაზიტი სარეველა _ კელაპტარას გავრცელება. 

აგროცენოზი განხილულია სარეველების ჯგუფების და დომინანტობის 

მიხედვით ზოგიერთ აგროტექნიკურ ღონისძიების გათვალისწინებით, 

რაც შემდგომში სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლის სწორი ტაქტიკის 

შერჩევის ძირითად პირობას წარმოადგენს. 

სარეველები ხელს უწყობენ მზესუმზირას ნათესებში მავნე 

მწერების გავრცელება-განვითარებას. [Раскин, 1992; Тихонов, Васильев, 

1976; Семенова, 1998]. 

მზესუმზირას კულტურას მრავალი ნაირჭამია და 

სპეციალიზირებული მავნებლები აზიანებს. ნაირჭამია მავნებლებიდან 

ყურადღებას იპყრობენ: ბოსტანა, იტალიური კალია, კუტკალიები, 

ტკაცუნები, ღრაჭები, თამბაქოს თრიფსი, იონჯის ბაღლინჯო, ბუგრები, 

სპეციალიზირებული მავნებლებიდან _ მზესუმზირას ალურა და 

მზესუმზირას ხარაბუზა [კალანდაძე, ბათიაშვილი, ალექსიძე, 

ყანჩაველი, 1962; დუმბაძე, 1965; 1968; 1975]. 
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მზესუმზირას ალურა ფართოდ გავრცელებული მავნებელია. 

საქართველოში უფრო კახეთის რაიონისათვის აქვს უარყოფითი 

მნიშვნელობა. მისი გამოზამთრება ძირითადად უფროსი ხნოვანების 

მატლების სახით მიმდინარეობს. პეპლების გამოფრენა მზესუმზირას 

ყვავილობის დასაწყისს ემთხვევა. სასქესო პროდუქციის მომწიფების 

შემდეგ პეპლები იწყებენ კვერცხდებას. კვერცხების რაოდენობა 300-ს 

აღწევს. ემბრიონის განვითარების ხანგრძლივობა 4-5 დღეა. გამოჩეკილი 

მატლები იკვებებიან, ამთავრებენ ზრდა-განვითარებას, ჩადიან 

ნიადაგში, სადაც იკეთებენ პარკს და ჭუპრდებიან. წელიწადში 

მავნებელი ერთ ან ორ თაობას იძლევა. ზიანს უმთავრესად უფროსი 

ხნოვანების მატლები იწვევენ. ისინი იჭრებიან მზესუმზირას თესლში 

და იკვებებიან მათი გულით. თესლების გარდა, მატლები აზიანებენ 

კალათის ფოთლებზე კალათის ფუძეს, ხვრეტენ მათ და აბლაბუდის 

ქსელში ახვევენ. 

გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში საქართველოში მზესუმზირას 

კულტურას დიდ ზიანს აყენებდა მზესუმზირას ხარაბუზა. იგი 

გამოიზამთრებს მატლის სახით მზესუმზირას და ველურ 

რთულყვავილოვანთა ღეროს იმ ნაწილში, რომელიც მოქცეულია 

ნიადაგში. გაზაფხულზე იქვე ჭუპრდება, სადაც ზამთარს ატარებს. 

ივნისის დამდეგს იწყება ხოჭოების გამოფრენა. დამატებითი საკვების 

მიღების შემდეგ ისინი იწყებენ კვერცხის დებას მზესუმზირას ღეროში. 

კვერცხის პროდუქცია 50-ს არ აღემატება. ემბრიონის განვითარების 

ხანგრძლივობა საშუალოდ ერთი კვირაა. გამოჩეკილი მატლი ღეროს 

გულგულათი იწყებს კვებას, რასაც ხშირად ღეროს გადატეხა მოსდევს. 
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ამავე წლებში საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული 

ქვიშრობის ზოზინაც. იგი სხვადასხვა კულტურას აზიანებდა, მაგრამ 

უმთავრესად მზესუმზირას კულტურაზე გხვდებოდა. მავნებლის 

გამოზამთრება ხოჭოს ფაზაში მიმდინარეობს. ადრე გაზაფხულზე 

ხოჭოები ნიადაგის  ზედა შრეებში იწყებენ კვერცხის დებას. სასქესო 

პროდუქტი 100-ს აღწევს, კვერცხებიდან გამოსული მატლები იკვებებიან 

თესლის ჩასანახით და ფესვის ყელით. ზრდის დასრულების შემდეგ 

მატლები ნიადაგში იჭუპრებენ, საიდანაც იმავე წელს  გამოდიან 

ხოჭოები. ხოჭო ახალგაზრდა აღმონაცენით იკვებება. წელიწადში ერთ 

თაობას იძლევა. [კალანდაძე, ბათიაშვილი, ალექსიძე, ყანჩაველი, 1967]. 

70-75-იან წლებში ა.დუმბაძის მიერ მზესუმზირას ნათესებში 

აღნიშნულია ჭრიჭინების, კუტკალიების, კალიების, თამბაქოს თრიფსის, 

ცერცვის ბუგრების, ბაღლინჯოების, ნათესების ტკაცუნას, ივნისის 

ღრაჭას, სიმინდის ზოზინას, მზესუმზირას ალურას და სხვათა 

გავრცელება [დუმბაძე, 1975]. 

იტალიური კალია მზესუმზირას სპეციფიკური მავნებელი არ 

არის, მაგრამ უკანასკნელ წლებში იგი ველური მცენარეებიდან და 

ვენახებიდან მზესუმზირას ნათესებში გადავიდა. იგი აღმოსავლეთ 

საქართველოშია გავრცელებული. ჩვეულებრივ, ერთწლიანი გენერაცია 

ახასიათებს. ზამთრობს კვერცხების სახით ნიადაგში, რამდენიმე 

სანტიმეტრის სიღრმეზე. მატლების გამოჩეკვა აპრილის ბოლო 

რიცხვებიდან იწყება. ეს პროცესი ერთბაშად არ მიმდინარეობს, 

ხანდახან რამდენიმე კვირას გრძელდება. ეს მოვლენა აიხსნება  

ნიადაგის სხვადასხვაობით. კანის ცვლა ხდება მცენარეებზე. მატლის 

განვითარებისათვის, ზრდასრული ფორმის მიღებამდე საჭიროა 30-50 
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დღე.Eდაფრთიანებული კალიების გადაფრენა დღის საათებში 

მიმდინარეობს. 

საქართველოში მზესუმზირას მავნებლების და მათი მავნეობის 

შესახებ ლიტერატურული მონაცემები მწირია. 

კალანდაძე, ბათიაშვილი და თანაავტორები [კალანდაძე, 

ბათიაშვილი, ალექსიძე, ყანჩაველი, 1962] ამ კულტურის ძირითად 

მავნებლებად მზესუმზირას ალურას და ხარაბუზას მიიჩნევენ. მათი 

აზრით, აღნიშნული მავნებლების უარყოფითი მოქმედებით 

შესაძლებელია მოსავლის დიდი ნაწილის დაკარგვა და ზოგ 

შემთხვევაში მცენარის გახმობაც კი. 

ვაშაძის მონაცემებით, მზესუმზირას სპეციფიური მავნებელია 

მზესუმზირას ჩრჩილი, რომელიც ალურას ოჯახს ეკუთვნის, იგი 

მცენარეს უსპობს განვითარების უნარს და ღუპავს მას. აღნიშნული 

ავტორი პოლიფაგი მავნებლების _ იტალიური კალიის, მავთულა 

ჭიების, ხვატარების და მასრების მავნეობაზეც მიუთითებს [ვაშაძე, 

1935]. 

ფართო კვლევები აქვს ჩატარებული მზესუმზირაზე 

გავრცელებული მავნე მწერების სახეობრივი შემადგენლობის დადგენის 

მიზნით დუმბაძეს [დუმბაძე, 1975]. 

მზესუმზირას მავნებლების შესწავლის მიმართულებით მსოფლიოს 

მაშტაბით მრავალი ავტორის მონაცემები არსებობს. მათი კვლევებით 

დადგენილია, რომ ამ კულტურაზე ძირითადი მავნეობით გამოირჩევიან 

მზესუმზირას ალურა, მზესუმზირას ხარაბუზა, ბაღლინჯოები, ბუგრები 

[Гумо, 1931; Лисицкая, 1953; Питерская, 1956; Остамец, 1928; Ткачев, 1954; 

Miesis, 1954; Panin, 1957]. 
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მზესუმზირას მავნებლები რუსეთში ჯერ კიდევ გასული 

საუკუნის 30-იანი წლებიდან იქცევდა მკვლევართა ყურადღებას. 

ლენინგრადის მცენართა დაცვის სადგურის მონაცემებით, 

მზესუმზირას ნათესებს დიდ ზიანს აყენებენ მავთულა ჭიები, 

რომელთა მატლების რაოდენობა 10 მცენარეზე 80-110 ეგზემპლარს 

შეადგენდა, ხოლო ერთ კვადრატულ მეტრ ფართობზე _ 64-80-ს 

[Остащенко, Кудрявцев, 1931]. ამავე პერიოდში აღნიშნულია ნაცრისფერი 

ცხვირგრძელა, როგორც მზესუმზირას მავნებელი, რომლის წინააღმდეგ 

მაღალეფექტურობა გამოამჟღავნეს დდტ-მ და ქლოროფოსმა [Ггинберг, 

1939]. 

მავთულა ჭიების დიდ მავნეობაზე მიუთითებს ჩენკინი [Ченкин, 

1962]. მისი მონაცემებით, ამ მავნებლებმა გამოიწვია მცენარეების 15%-

ის დაღუპვა. დამაკმაყოფილებელი შედეგები მიიღეს ჰექსაქლორანის (4-

5 კგ/ჰა) და გრანულირებული სუპერფოსფატის ნაზავის ნიადაგში 

შეტანით. ამავე პერიოში ნაცრისფერი ცხრივგრძელას მავნეობას 

მზესუმზირას კულტურების მიმართ აღნიშნავს სტოიჩევიც. [Стойчев, 

1963]. მოლდავეთში 60-იან წლებში ეს მავნებელი გავრცელებული იყო 

10000 ჰა ფართობზე. ერთ კვადრატულ მეტრზე მათი რიცხოვნობა 70-ს 

და ზოგჯერ 100-აც აღემატებოდა. 

ცხვირგრძელას ხოჭო ადრე გაზაფხულზე გამოდის, მარტის შუა 

რიცხვებში, როდესაც საშუალო დღე-ღამური ტემპერატურა 5-100C-ს 

შეადგენს და მაშინვე განსახლდება მთელს მინდორზე. დაწყვილება 

იწყება ხოჭოების ნიადაგიდან გამოსვლიდან 7-12 დღის შემდეგ და 

გრძელდება ივნისის ბოლომდე, მავნებელი დებს 300-მდე კვერცხს, 

ემბრიონული პერიოდი 4-5 დღეს გრძელდება. პირველი მატლები 
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მაისის შუა რიცხვებში ჩნდებიან. მატლის სტადია 2,5-3 თვეს 

გრძელდება. დაჭუპრება ივლისის მეორე დეკადაში იწყება ახალგაზრდა 

ხოჭოები აგვისტოს ბოლოს ჩნდებიან. ავტორი [Стоичев, 1963] 

ნაცრისფერი ცხვირგრძელას წინააღმდეგ დდტ-ს, ჰექსაქლორანის, 

პოლიქლორპინენის და ქლოროფოსის გამოყენებას ურჩევს. 

ბაღლინჯოები, კერძოდ, Adelphocorus lineolatus, Lygus pratensis და 

Dolycoris baccarum მზესუმზირას მავნებლებად ჩათვალეს გასული 

საუკუნის 60-იანი წლებიდან. მანამდე ისინი ითვლებოდნენ იონჯის, 

მარცლეულის და ხეხილის მავნებლებად. ბაღლინჯოები მზესუმზირას 

მთელი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში აზიანებენ. მოსავლის 

დანაკარგები 15-20%-ს შეადგენს. 

 თავდაპირველად შეამჩნიეს მზესუმზირას თესლის ნეკროზი, რაც 

დაავადებად მიიჩნიეს. ასეთი თესლი არ ღივდება, წონით 3-4-ჯერ 

მჩატეები არიან ჯამრთელ თესლებთან შედარებით. შემდეგი 

გამოკვლევებით დადგინდა, რომ ნეკროზის მიზეზი იყო არა რომელიმე 

დაავადება, არამედ ბაღლინჯოებით, კერძოდ Adephocorus lineotalus G,  Po 

ecilo sytus Cognatus F, Lygus pratensis, Trigonotulus ruficornis G და სხვა 

გამოწვეული დაზიანებები. მათი მავნეობა კარგად არის შესწავლილი 

იონჯაზე, შაქრის ჭარხალზე და სხვა კულტურებზე, მაგრამ 

მზესუმზირას შესახებ  მასალები თითქმის არა არსებობდა. 

 პიტერსკაიას [Питерская, 1961] მონაცემებით, ბაღლინჯოები 

თრგუნავენ მზესუმზირას კულტურას თითქმის მთელი სავეგეტაციო 

პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ განსაკუთრებით დიდ ზიანს თესლს 

აყენებენ. აღმოცენების პერიოდში ისინი აზიანებენ ზრდის წერტილს 

და ფოთლის ყუნწს, რის შემდეგაც ფოთოლი ხმება. კალათის 
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წარმოქმნის შემდეგ მწერი იკვებება მის ქვედა მხარეს და ღეროზე. 

ჩხვლეტის ადგილზე წარმოიქმნება ამონაბურცები, რომლებიც 

რამოდენიმე ხნის შემდეგ სკდება. ყვავილობის პერიოდში 

ბაღლინჯოები აზიანებენ ყვავილის სხვადასხვა ნაწილს, რითაც 

ანადგურებენ მოსავალს. ბრძოლის ღონისძიებებიდან რეკომენდებულია 

სარეველების განადგურება, რადგან ისინი წარმოადგენენ მკვებავ 

მცენარეებს და კვერცხების დადების ადგილს, ქიმიურ 

ღონისძიებებიდან ეფექტურია პექსაქლორინის შეფრქვევა. 

 აღმოცენების პერიოდში მზესუმზირასათვის განსაკუთრებით 

საშიშია ნიადაგის მავნებლები. ისინი აზიანებენ აღმოცენებულ თესლს 

და ღეროს მიწისქვედა ნაწილს, რაც მცენარის დაღუპვას იწვევს 

[Рекомендация по борбе с вредителями и болезнями масличных и эфирных 

культур, 1965]. აღნიშნულ რეკომენდაციაში ნიადაგის მავნებლების 

წინააღმდეგ მოწოდებულია მოშხამული მისატყუარი მასალის 

გამოყენება, რომელიც მზადდება კოპტონზე დარიშხანმჟავა ნატრიუმის 

გამოყენებით. ნაცრისფერი ცხვირგრძელას და სხვა ფოთოლმღრღნელი 

მავნებლების წინააღმდეგ რეკომენდებულია _ ჰექსაქლორანის, 

მეტათიონის და კალციუმის არსენატის გამოყენება. 

 ბაღლინჯოებით მზესუმზირას დაზიანების შესახებ მონაცემებს 

ვხვდებით მოგვიანებით გამოქვეყნებულ ნაშრომებშიც. ტიხონოვი და 

თანაავტორები [Тихонов, Пивень, Марченко, Надыкта, 1974]. გარდა იმისა, 

რომ ეს მავნებლები უშუალოდ აზიანებენ მცენარეს, მათი უარყოფითი 

გავლენა მზესუმზირას ხარისხობრივი მაჩვენებლების დაქვეითებითაც 

ვლინდება. ამ მავნებლების დაბალი რიცხოვნობის პირობებშიც კი 

მიღებული ზეთი მაღალი მჟავიანობით ხასიათდება. ასეთი ზეთი კი 
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საკვებად არ გამოიყენება. გარდა ამისა, მათში შემცირებულია 

ზეთიანობა (9%-მდე), 40-45%-ით მცირდება თესლის გაღივების უნარი. 

ბრძოლის ღონისძიებებიდან ურჩევენ მზესუმზირას თხლად დaTesvas, 

mavneblis maRali ricxovnobis dros ki metafoss (1,5 kg/ha) 

asxureben, rac 80-90%-iT amcirebs am mavnebliT mzesumziras 

dazianebas.   

70-ian_80-ian wlebSi mavTula Wiebi CrdiloeT kavkasiaSic 

did zarals iwvevdnen. 1972-1975 w.w. Catarebuli cdebiT 

dadgenilia, rom mavTula Wiebi mcire ricxovnobis drosac ki 

anadgureben mcenareebis 28-30%-s. zogierT wlebSi ki saWiro 

xdeba mindvrebis gadaTesva. gamokvlevebiT dadginda, rom 

mavTula Wiebis ricxovnobis zrdasTan erTad izrdeba 

ganadgurebuli mcenareebis raodenoba. amasTan, mavneblebis 

dasaxlebis simWidrovis zrdasTan erTad mavneobis tempebis 

zrda mcirdeba [Бартенева, 1977]. 

mdelos farvanas didi mavneobis da mis winaaRmdeg brZolis 

RonisZiebebis Sesaxeb monacemebs vxvdebiT tribelis naSromSi 

[Трибель, 1978]. brZolis RonisZiebebidan avtori upiratesobas 

biologiur meTods aniWebs, kerZod, triqogramas gamoyenebis 

efeqturoba 69-72%-is farglebSia. efeqturia agreTve 

sarevelebis mospoba, qimiuri saSualebebi mxolod mavneblebis 

kerebSi gamoiyeneba. 

80-ian wlebSi aqtiuri gaxda mzesumziras naTesebSi 

saTburis frTaTeTras winaaRmdeg brZola. efeqtur RonisZiebaTa 

Soris wamyvani rols avtorebi enkarmiis gaSvebas aniWeben 

[Бегляров, Перестова, Маслиенко, 1980].  

80-ian wlebSi amerikaSi mzesumzira SedarebiT axali 

kultura iyo. am periodSi masze mavneblis 12-15 saxeoba iyo 
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gavrcelebuli. maT Soris mniSvnelovani ziani moaqvs momRrRnel 

xvatarebs, mzesumziras kvirtiWamias, mzesumziras xvatars, 

mzesumziras aluras, mzesumziras CrCils, mzesumziras buzs.E 

xvatarebis winaaRmdeg im periodSi efeqtur preparatad 

miCnuli iyo lorsbani (qlorpirofosi). mzesumziras kvirtiWamias 

mimarT gamoiyeneboda Rrmad Tesva, qimiuri saSualebebidan _ 

furadani, lorsbani, sevini, supracidi. mzesumziras CrCilis 

winaaRmdeg maRali efeqtia miRebuli adre TesviT, 

pesticidebidan _ furadanis, lorsbanis, meTilparaTionis, 

supracidis, Tiodanis gamoyenebiT. mzesumziras buziT dazianeba 

xSirad 100%-s aRwevda, es maSin, rodesac mavneblis ricxovnoba 

erT Reroze 8-10 egzemplars ar aRemateboda. brZolisaTvis 

gamoiyeneboda meTilparaTioni da supracidi [Мартиненко, 

Шестопалов, 1984]. 

ukrainaSi mzesumziraze dominirebdnen Semdegi mavneblebi: 

mavTula Wiebi, samxreTis nacrisferi cxvirgrZela da bugrebi. 

[Вронекин, Плотников, 1984]. 

ruseTis sxvadasxva raionebSi aRniSnulia mdelos farvanas 

gansakuTrebiT didi gamravleba mzesumziras Zlier 

dasarevlianebul nakveTebSi [Шуровенков, Алехин, 1984]. 

mdelos farvana 200 saxeobis mcenares azianebs. maT Soris 

aris mzesumzira. ukrainaSi am mavneblis masobrivi gamravleba 5-

10 weliwadSi erTxel xdeba da aseul aTasobiT heqtar naTesebs 

anadgurebs. zamTrobs daiapauzaSi myofi matlebis saxiT 

WuprebSi mravalwlian balaxebze. gazafxulze, rodesac niadagi 

120C-mde gaTbeba, matlebi gamodian Wuprebidan. es ZiriTadad 

xdeba april-maisSi. peplebis frena 15-170C-ze iwyeba. frena or 

Tvemde grZeldeba. damatebiTi kvebis Semdeg xdeba Sewyvileba. 
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damatebiTi kveba da momwifeba mimdinareobs 4-6 dRes. kvercxdeba 

5-15 dRes grZeldeba. kvercxebi ZiriTadad sarevelebze ideba. 

kvercxis ganviTarebis xangrZlivoba damokidebulia haeris 

temperaturaze, 25-300C-is pirobebSi embriogenezi or dReSi 

mTavrdeba. gamoCekili matlebi ikvebebian mkvebavi mcenareebis 

axalgazrda foTlebiT, RrRnian maT qvemodan. ufrosi 

xnovanebis matlebi ki foTols mTlianad Wamen. maRali 

ricxovnobis dros Reroebs da nayofsac anadgureben. matlebis 

ganviTarebis xangrZlivoba 10-30 dRes grZeldeba amindis 

mixedviT amTavreben ra kvebas, matlebi Cadian niadagSi, sadac 

iWupreben. 

omeliutas [Омелюта, 1987] monacemebiT, am mavneblis mimarT 

efeqturia triqogramis gaSveba, xolo qomiuri saSualebebidan _ 

dursbani, zoloni, karbofosi, metaTioni, metafosi, 

triqlormetafosi-3, bi-58, ambuSi, decisi, ripkordi, rovikurti 

da cimbuSi.  

sainteresoa poliakovis, makarovasa da daroninas Sroma 

[Поляков, Макарова, Доронина, 1985], romelic exeba am mavneblis 

gavrcelebisa da gamravlebis prognozs da brZolis 

RonisZiebebis vadebis gansazRvras.  

mdelos farvanas mimarT brZolisaTvis poplavski 

[Поплавский, 1984] urCevs qlorofosis, volatonis da metafosis 

gamoyenebas, biopreparatebidan _ bitoqsobacilins da 

dendrobacilins, entomofagebidan _ triqogramis gaSvebas. 

ruseTis centralur zonaSi mzesumziras kulturas 500 

aTasze meti heqtari farTobi uWiravs. naTesebis udides nawilze 

gavrcelebulia mravali saxis mavnebeli. Teslisa da 

aRmonacenebis mavneblebisagan dasacavad niadagSi SeaqvT 
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heqsaqlorani (6-8 kg/ha) an granulirebuli fosfamidi (100 kg/ha). 

cxvirgrZelebis winaaRmdeg gamoiyeneba metafosiT an 

heqsaqloriniT Sesxureba, xolo mdelos farvanas mimarT 

brZolas awarmoeben 1m2-ze 10 matlis arsebobisas, 5-6 foTlis 

fazaSi, decisiT, volatoniT an metafosiT [Селиванова и другие, 

1993]. imave avtorebis monacemebiT, mogvianebiT [Селиванова и другие, 

1998] centralur ruseTSi mzesumziras mavneblebs sarevelebTan 

da daavadebebTan SedarebiT naklebi sameurneo mniSvneloba aqvT, 

magram zogierT wels mniSvnelovani ziani moaqvs mdelos 

farvanas. 

aRniSnulia agreTve aRmonacenebis mavneblebi (WriWinebi, 

Savtanianebi, mavTula Wiebi, crumavTula Wiebi), foTlis da 

Reros mavneblebi (mdelos farvana, bugrebi), kalaTis da Teslis 

mavneblebi (mzesumziras alura, baRlinjoebi). SemuSavebulia 

mavneblebisagan, daavadebebisagan da sarevelebisagan 

mzesumziras dacvis sistema, romelic Seicavs agroteqnikur da 

qimiur RonisZiebebs. mavneblebis mimarT rekomendacia eZleva 

anometrinis, decisis, metafosis da foksimis gamoyenebas. 

alioxini da ermakovi [Алехин, Ермаков, 1998] miuTiTeben, rom 

mzesumziras kulturis saSiSi mavneblebi arian: Warxlis 

cxvirgrZela, mdelos farvana, bugrebi. 

mdelos farvanas problema 90-iani wlebis bolosaTvis 

aqtualuri gaxda. knoris monacemebiT [Кнорр, 1981], am mavneblis 

mimarT interesi gaizarda msoflios mraval qveyanaSi. misi 

qcevebi bolomde dRemde Seuswavlelia. kerZod, ar aris 

cnobili misi masobrivi gamravlebis mizezebi. afuTqarebis 

wlebSi misi peplebis raodenoba imdenad didia, rom zamTris 

qarbuqebis dros Tovlis mravalricxovan fantelebs 
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mogvagonebs, xolo matlebis raodenoba 1m2 farTobze 1-3 aTass 

aRwevs. depresiis wlebSi ki, piriqiT, es mavneblebi sruliad 

qreba. 

braJnikis da boCkariovis [Бражник, Бочкарев, 2001] monacemebiT, 

2000-iani wlebis dasawyisSi ruseTSi yvelaze mavne saxeobebs 

niagadis mavneblebi _ (mavTula Wiebi, crumavTula Wiebi) 

warmoadgenen. maTi ricxovnoba 1m2-ze  20-30-s da zogjer 70 

egzemplarsac aRwevs. maT winaaRmdeg avtorebi urCenen 

semaforiT, kosmosiT da prometiT Teslis damuSavebas. mdelos 

farvanas da bugrebis mimarT ki efeqturia decisis da 

rovikurtis gamoyeneba. 

krasnodaris mxareSi mzesumziras yvelaze saSiSi mavnebelia 

mzesumziras CrCili. mniSvnelovani ziani moaqvs agreTve 

baRlinjoebs da xvatarebs. brZolisaTvis iyeneben Teslis 

inkustirebas, rac dafuZnebulia Teslis apkis warmomqneli 

nivTierebebiT damuSavebaze. am miznisaTvis iyeneben karboqsil-

meTilcelulozas, polivinilis spirts,  polivinil-acetats da 

polivinilpirolidons. pesticidebidan ki niadagSi SeaqvT 

prometi, semadori, kosmosi da sxva [Пивень, Шуляк, 2005]. 

ukanasknel wlebSi mzesumziras naTesebSi gavrcelda 

italiuri kalia. igi saqarTveloSi am kulturaze didi 

raodenobiT aRiniSna gasuli saukunis 90-ian wlebSi da 

sagrZnobi zaralic gamoiwvia. am mavneblebis winaaRmdeg CvenTan 

ZiriTadad qimiuri meTodi gamoiyeneba, magram momavalSi 

SeiZleba perspeqtiuli aRmoCndes biologiuri meTodic, radgan 

kaliebis ricxovnobis SemcirebaSi mniSvnelovan rols 

paTogenuri organizmebi, kerZod, soko Entomophtora grylie Boti 
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TamaSobs [Абашидзе, 2001]. kaliebis winaaRmdeg biologiuri 

meTodis efeqtianobaze miuTiTebs staliarovic [Сталяров, 2001]. 

cimbirSi kaliebis gavrceleba mzesumziraze, romelic iq 

sakveb kulturad gamoiyeneba, aRniSnulia sergeevis, laCininskisa 

da diurantonis mier [Сергеев, Лачининский, Дюрантон, 2002]. brZola 

ZiriTadad warmoebs fenilpirazolebis warmomadgenlis 

adonisis gamoyenebiT. Sesxureba xdeba ara mTliani naTesebis, 

aramed ganapira zolebis efeqturobam me-5 dRes 99%-s miaRwia. 

rogorc aRvniSneT, mzesumziras naTesebs did zians ayenebs 

niadagis mavneblebi. mavnebelTa am saxeobebis mimarT gamoiyeneba 

granulirebuli preparatebi, romlebic pesticidebis sxva 

preparatul formebTan SedarebiT mTeli rigi upiratesobebiT 

xasiaTdebian. kerZod, ar xdeba maTi gadatana qaris saSualebiT,  

ris gamoc naklebad anagvianeben garemos. adsorbentidan maTi 

desorbcia xdeba TandaTanobiT. maT axasiaTebs SerCeviTi 

moqmedeba, kerZod, imis gamo, rom niadagSi Seitanebian, ar arian 

saSiSi futkrebisa da sxva sasargeblo mwerebisaTvis. 

kontaqturi granulirebuli preparatebi qmnian mavne 

organizmebisaTvis toqsikur kerebs niadagSi, mcenareebis 

garSemo, xolo sistemurebi, romlebic iWrebian mcenareebSi 

fesvTa sistemidan, mavneblebisaTvis momakvdinebels warmoadgenen 

drois garkveul monakveTSi [roJnova, 1999; Бредфорд, 1970; 

Кондиевич, 1973; Вуенко, Махоткин, 1981; Родненко, Гулидова, 1978; Барсар, 

1961; Куспиревич, 1981; Рожнова, 1999].  
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თ ა ვ ი II 
 

ექსპერიმენტული ნაწილი 

კვლევის მასალა და მეთოდიკა 

 
 

 cdebi da dakvirvebebi mimdinareobda 2001-2006w.w. 

l.yanCavelis saxelobis mcenareTa dacvis samecniero-kvleviT 

institutSi. 

 mzesumziras naTesebSi fitosanitaruli mdgomareobis 

Seswavlis mizniT, gamokvlevebi Catarda gurjaanis, sagarejos, 

dedofliswyaros, siRnaris da gardabnis raionebSi. kvlevis 

mizani iyo mzesumziras farTobebze gavrcelebuli sarevelebis 

da mavne mwerebis aRricxva, dominanturi saxeobebis gamovlena 

da maT winaaRmdeg brZolis RonisZiebebis damuSaveba, agreTve 

sarevelebis mavneobis Seswavla. 

 sarevelebis saxeobrivi Sedgenilobis da maTi 

Sexvedrilobis procentis dasadgenad marSrutuli gamokvlevebi 

Catarda siRnaRis raionis sofel maRaros miwaTmoqmedebis 

institutis sacdeli bazis teritoriaze, agreTve imave siRnaRis 

raionis sofel nukrianis, gardabnis raionis sofel ulianovkis, 

gurjaanis raionis sofel melaanisa da sagarejos raionis 

sofel manavis nakveTebze. 

 dasarevlianebis Seswavlisas gamoiyeneboda raunkieris 

meTodi. TiToeul heqtar gamosakvlev farTobze aRebuli iyo 
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daiagonalze 20 kvadrati 1 kvadratuli metris farTiT. 

aRiricxa kvadratSi sarevelebis saxeobrivi Sedgeniloba, 

raodenoba, gamoyvanili iqna Sexvedrilobis procenti. 

gamoviyeneT agreTve mavne organizmebis aRricxvis meTodebi 

[Танский и другие, №5, 2002; Танский и другие, №6, 2002] da meToduri 

miTiTebebi [Методические указания по полевому испытанию гербицидов в  

растениеводство, 1981, Спиридонов и другие, 2004]. 

kelaptaras mavneobis Seswavla Catarda zemoaRniSnuli 

miwaTmoqmedebis institutis sacdeli bazis teritoriaze 2001-

2005 wlebSi, xolo sarevelebis mavneobis Seswavla _ siRnaRis 

raionis sofel ulianovkis teritoriaze 2005 wels. 

sarevelebis mavneobis gansazRvra iTvaliswinebda 

dasarevlianebis sxvadasxva donis gavlenis dadgenas mcenaris  

mosavalze. cdis dayeneba da monacemebis damuSaveba eyrdnoboda 

meTodur miTiTebebs [Экономические  пороги  вредоности сорных растений 

в посевах основных сельскохозяйственных культур, М. 1989] gamoviyeneT 

agreTve meToduri miTiTeba [Определение потерь урожая от сорняков,  

М. 1997]. 

cda dayenebuli iyo Semdegi sqemiT: 

dasarevlianebis 0 bali _ kontroli agroteqnikiT (2-3 

sarevela 1m2-ze); 

I bali _ 50%-iani dasarevlianeba daumuSavebel 

kontrolTan SedarebiT (27 cali sarevela 1m2-ze); 

II bali _ 75%-iani dasarevlianeba daumuSavebel 

kontrolTan SedarebiT (40,5 cali sarevela 1m2-ze); 

III bali _ 100%-iani dasarevlianeba daumuSavebeli 

kontroli gaiToxna da kultivaciis gareSe (54 cali sarevela 

1m2-ze). 
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cda iTvaliswinebda sarevelebis mavneobis kritikuli 

periodis gansazRvras. am mizniT dasarevlianebis sxvadasxva 

foni daculi iyo mzesumziras ganviTarebis or sxvadasxva 

stadiamde: Tesvidan 2-4 foTlis da 13 foTlis fazebis 

ganviTarebamde. 2005 wels sarevelebis mavneobis Seswavlisas 

eTesa jiSi “donskoi 60”. 

kelaptaraas gavrcelebis Seswavlis mizniT (2001 da 2005 

w.w.), misi aRricxvisaTvis gamoyenebuli iqna 5 baliani sistema. 

kelaptaras Sexvedrilobis 100% Seesabameba 5 bals, 80% _ 3-s, 

xolo 30% _ 2-s. 2005 wels kelaptaras gavrcelebis Seswavlis 

mizniT specialuri gamokvlevebi Catarda siRnaRis raionis 

sofel maRaros, gurjaanis raionis sofel melaanis, sagarejos 

raionis sofel manavisa da dedofliswyaros raionis sofel 

mirzaanis nakveTebze. 

2001 wels kelaptaras mavneobis aRricxvisaTvis gamoviyeneT 

Semdegi meTodi: aviReT 4 sxvadasxva tipis nakveTi: I _ 

sakontroli, romelzedac ar iyo kelaptara ganviTarebuli. II _ 

romelzedac TiToeul Zir mzesumziraze ganviTarebuli iyo 3-5 

cali kelaptara (I _ baliT dasarevlianeba); III _ romelzedac 

ganviTarebuli iyo 5-10 cali kelaptara TiToeul Zir 

mzesumziraze (II _ baliT dasarevlianeba). IV _ romelzedac 

TiToeul Zir mzesumziras mcenareze ganviTarebuli iyo 15 cali 

da meti raodenobis kelaptara (III _ baliT dasarevlianeba). am 

gamokvlevebis dros yovel nakveTSi aRebul iqna mzesumziras 

jiSis “donskoi 60”-is 10 mcenare. gansazRvruli iqna TiToeuli 

mcenarisaTvis maTi simaRleebi da kalaTis diametri, kerZod 

gamoyvanil iqna simaRlis, kalaTis diametris da mosavlis 

Semcirebis procentebi sxvadasxva baliT dasarevlianebisas. 
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aRniSnuli meTodiT moxda am nakveTebidan miRebuli sxvadasxva 

monacemebis Sedareba, kerZod dadgenil iqna kelaptaras mavne 

zemoqmedebis Sedegebi sxvadasxva baliT dasarevlianebis dros. 

2005 wels kelaptaras mavneobis aRricxvisaTvis 3 baliani 

sistemis nacvlad gamoviyeneT 5 baliani sistema. am gamokvlevis 

dros gamoyenebuli iqna igive meTodi, mxolod im gansxvavebiT, 

rom am SemTxvevaSi III _ baliT dasarevlianeba Seesabameba 10-20 

cal kelaptaras TiToeul Zir mzesumziraze; IV baliT 

dasarevlianeba 20-30 cals erT mzesumziras mcenareze,  xolo V 

_ baliT _ 30-s da ufro mets. am drosac yovel nakveTSi 

aRebuli iqna mzesumziras jiSis “donskia”-60-is 10 mcenare. 

sarevelebis rkvevisas vsargeblobdiT sarkveviT “saqarTvelos 

sarevela mcenareebi”. mayaSvili, 1934. “saqarTvelos mcenareebis 

sarkveviT”, 1964. 

herbicidebis gamocda Catarda zemoxsenebuli miwaTmoqmedebis 

institutis sacdeli bazis da agreTve martyofis 

eqsperimentuli bazis teritoriaze, sayovelTaod cnobili 

meToduri miTiTebebis gamoyenebiT [Москва, 1981]. herbicidebis 

gamocdisas eTesa jiSi “donskoi 60” herbicidebis gamocdisas 

xdeboda maTi biologiuri da sameurneo efeqturobis dadgena. 

biologiuri efeqturoba ganisazRvra sacdel da sakontrolo 

nakveTebis dasarevlianebis aRricxviT raodenobrivi da woniTi 

meTodiT. herbicidebis efeqturobis gaangariSeba moxda 

kontrolze SesworebiT. gamoyenebuli iyo yofili sakavSiro 

mcenareTa dacvis institutis savele aRricxvis meTodebi (1981 w.) 

sameurneo efeqturoba ganisazvra mzesumziras zrda-ganviTarebis 

ZiriTadi maCveneblebis aRricxviT: mcenaris simaRle, kalaTis 

diametri, 1000 marclis wona da saerTo mosavlis raodenoba. 
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sarevela mcenareulobis mavneoba da herbicidebis gamoyenebis 

mizanSewoniloba iswavleboda spiridonovis, larinas da 

Sestkovis mixedviT [Спиридонов, Ларина, Шестоков, 2004]. 

mzesumziras ZiriTadi mavneblebis mimarT Tanamedrove 

pesticidebis aqtivobis dasadgenad gamoicada preparatebi 

fosfororganuli, piretroiduli, fenilpirazolebis jgufidan, 

agreTve imidoklopridebi.  

mavneblis sikvdilianobas vsazRvravdiT ebotis formuliT 

(Берим, 1972). pesticidebis toqsiuroba dgindeboda gamartivebuli 

probitanalizis meTodiT. isazRvreboda preparatebis sk-50 

(sasikvdilo koncentracia, romelic iwvevs cdaSi myofi 

obieqtebis 50%-is sikvdils), misi zeda da qveda zRvrebi, 

daxrilobis kuTxe (Гегенава, 1960). mavneblebis mgrZnobiarobas 

pesticidebis mimarT vsazRvravdiT topikaluri damuSavebis 

meTodiT (Методические рекомендации по определению устойчиевости 

вредителеи с.х. культур и энтомофагов к пестицидам, 1977). 

savele da naxevradsavele pirobebSi calkeuli 

pesticidebis biologiuri efeqturobis gansazRvra xdeboda 

Semdegi formuliT: 

 

C = 
(A - B) · 100  b  

, sadac 
A  a 

 

A _ mavneblis ricxovnobaa pesticidebiT damuSavebamde; 

B _ mavneblis ricxovnobaa pesticidebiT damuSavebis 

Semdeg; 

a da b _ mavneblis ricxovnobaa damuSavebamde da 

damuSavebis Semdeg kontrolSi, 
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  mavneblebis mimarT inseqticidebis toqsiuri moqmedebis 

xangrZlivoba isazRvreboda Sesxurebul mcenareebze drois 

garkveul intervalSi mavneblebis gadasmiT da sikvdilianobis 

procentis gamoTvliT (Гар, 1963). 

 mindvris cdebis Catarebis, nakveTebis dagegmvis, 

fenologiuri dakvirvebebis, agreTve mosavlis aRricxvisaTvis 

viyenebdiT memcenareobaSi miRebul meTodebs (Гар, 1963; 

WanaSvili, 1973). 

 pesticidebis fitotoqsiuroba isazRvreboda 12 baliani 

sistemiT (Гегенава, 1965). 

 inseqticidebis gamoyenebis usafrTxoebis uzrunvelsayofad, 

mzesumziras TeslSi isazRvreboda inseqticidebis naSTebis 

raodenoba dinamikaSi maT srul gaqrobamde (Клисенко, Писменная, 

1968; Адеишвили, 1960; Временные методичесские указания по определению 

пиретроидных препаратов, 1982), ris safuZvelzec vadgendiT 

TiToeuli preparatis “lodinis periodebs”. amave miznebisaTvis 

gamoiyeneboda preparatebis degradaciis Seswavlis maTematikuri 

meTodebi algoriTmebis gamoyenebiT (Спыну, Иванова, 1970; 1974). 

 gansazRvruli iqna inseqticidebis saheqtaro ekologiuri 

datvirTva anu ekotoqsikologiuri maCvenebeli Semdegi 

formulis gamoyenebiT (Мельников, 1986; Мельников, Билан, 1998). 

 

 

ЭН = 
НР 

х П, sadac 
Т 

 

ЭН _ saheqtaro ekologiuri datvirTvaa; 

НР _ preparatis xarjvis norma, mg/l; 

Т _ preparatis LD50 Tbilsisxlianebis mimarT, mg/kg; 
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П _ preparatis naxevraddaSlis periodi dReebSi. 

saheqtaro ekologiuri datvirTvis anu pesticidebis 

ekotoqsikologiuri maCveneblis erTeulad miRebulia ddt-s 

ekotoqsi misi 1 kg/ha xarjvis normiT gamoyenebiT. am preparatis 

LD50 Tbilsisxlianebis mimarT 312 kviris tolia. 

inseqticidebis gamoyenebis sameurneo da ekonomiuri 

efeqturobis gansazRvra xdeboda zaxarenkos (Захаренко, 1983) da 

Cenkinis (Ченкин, 1978) meTodebiT. pesticidebis ekonomiuri 

efeqturobis ZiriTad maCveneblad gamoyenebuli iyo: 

SenarCunebuli mosavlis raodenoba, wminda Semosavali da 

rentabelobis norma. 

SenarCunebuli mosavlis raodenobas vsazRvravdiT sacdel 

nakveTsa da sameurneo kontrols Soris mosavlis sxvaobiT, 

aseve viyenebdiT sakontrolo variants, sadac pesticidebi ar 

gamoiyeneboda. 

qimiur RonisZiebaze gaweuli xarjebi (pesticidebis 

Rirebuleba, sawvavis xarjebi, muSaxelis xelfasi da sxva) 

isazRvreboda fermerul meurneobaSi faqtiurad gaweuli 

danaxarjebiT. 

wminda Semosavali isazRvreboda formuliT: 

ЧД = У-З, sadac 

ЧД _ wminda Semosavalia; 

У _ DSenarCunebuli mosavlis Rirebuleba; 

З _ mosavlis dacvisaTvis gaweuli xarjebi. 

RonisZiebaTa rentabeloba isazRvreba formuliT: 
 

 

Р = 
чд 

х 100, sadac 
З 
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Р _ rentabelobis normaa; 

чд _ wminda Semosavali;  

З _ danaxarjebi. 

kvlevis Sedegad miRebuli monacemebi muSavdeboda 

statistikurad. 

Cvens mier gamoyenebuli meTodebis detaluri aRwera 

saWiroebis mixedviT mocemulia disertaciis Sesabamis TavebSi. 
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თ ა ვ ი III 

 
მზესუმზირას ნათესების დასარევლიანების ხასიათის,  

მავნეობის და გავრცელების შესწავლა და სარეველების  

მიმართ ზოგიერთი ჰერბიციდის გამოცდის შედეგები 

 
 

mzesumziras mosavlis danakargebSi garkveuli wili, sxva 

mavne organizmebTan erTad sarevelebsac miuZRviT. dasarevlianebis 

1%-iT gazrdisas maTi mavneoba 0,3-0,5%-iT izrdeba (Рекомендации 

ВИЗР, 2002; 2002). am kulturis naTesebSi mravali saxeobis 

sarevela mcenare gvxvdeba.  

Cvens mier marSrutuli gamokvleva mzesumziras naTesebSi 

sarevelebis saxeobrivi Sedgenilobis, raodenobis da 

gavrcelebis Sesaxeb Catarda 2001-2004 wlebSi miwaTmoqmedebis 

institutis sacdeli bazis, siRnaRis raionis sofel maRaros 

teritoriaze, sof. nukrianSi, agreTve gardabnis, gurjaanis da 

sagarejos raionebSi. sarevelebis gavrcelebis xasiaTi 

Seiswavleboda raunkieris meTodiT. agreTve gamoyenebuli iyo 

yofili sakavSiro mcenareTa dacvis institutis sacele 

aRricxvis meTodebi (1981). 

qvemoT mogvyavs im sarevelebis sia, romlebic Cvens mier 

iqna aRniSnuli mzesumziras naTesebSi. floristikurma 

Seswavlam gamoavlina 39-mde saxeobis sarevela, romlebic 

miekuTvneba 13 ojaxs. zogierTi maTgani gvxvdeboda erTeuli 

saxiT, zogi ki farTo gavrcelebiT aRiniSneboda. 
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sia moyvanilia ojaxebis, gvarisa da saxeobebis miTiTebiT. 

ojaxi _ Poaceae (Gramineae) (TivaqasrasebrTa _ marcvlovanTa). 

Avena fatua _ Svriuka; Poa _ Tivaqasra;  

SORGHUM  HALEPENSE PERS _ Salafa; Agropyrum repense P.R._ 

mxoxavi Wanga; mdelos melakuda _ Alopecurus pratensis L; mwyerfexa - 

Oigitaria sanguiralis (L) Scop 

Apera spica venti _ sagvela; setaria glaucd P.B._ yviTeli Zurwa; 

setaria viripis  P.R. _ mwvane Zurwa; Echinochloa crus – gall _ burCxa; 

Compositae _ rTulyvavilovana; 

Cirsium arvense _ mindvris nari; Pyrethrum _ gvirila; 

Centaurea scabiosa _ RiRilo; sonchus arvensis _ RiWa; Taraxacum officinale _ 

babuawvera: Xanthium strumarium _ Roris birka; Acroptilon reperns _ 

mwara; Helianthus lenticularis Dougl _ sarevela mzesumzira. 
 

Urticaceae _ jinWrisebrTa 

Urtica urens_ jinWari. 
 

Solanaceae _ ZaRlyurZenisebrTa 

Datura stramonium _ lema 

 

Rosaceae _ vardisebrTa 

Agrimonia _ birka 
 

Orobanchaceae venr_ kelaptarasebrTa 

Orobanche cumana wallr _ kelaptara. 
 

Cruciferae _ jvarosanTa; Capsella bursa pastoris _ wiwmatura; Lepidium 

Campestre _ wiwmatela;  

Rapistrum cugosum _ boloka; Sinapis arvensis _ mindvris mdogvi; 

Raphanus raphanistrum _ bolokura; Brassica sampestris _ Salgi; 
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arvense _ quTquTa; 

Polygonaseae _ matitelasebri; 

Polygonum avicalare _ Cveulebrivi matitela;  

Polygonum  persicaria _ bostnis walika; Polygonvm  Convolvulvs _ yanis 

Wleqi; 

 

Chenopodiaceae  _ nacarqaTamasebri; 

Chenopodium album_ nacarqaTama, Silene _ qoTana; 
 

Amaranthaceae_ jijilayasebrTa; 

Amaranthus  retroflexus _ Cveulebrivi jijilaya;  

 

Euphorbiaceae _ rZianisebrTa; 

Euphorbia iberica _ rZiana. 
 

Convolvulaceae_ xvaraqlasebrTa 

Convolvulus arvensis _ xvaraqla; Cuscuta breviflora _ abreSuma; 
 

Rubiaceae _ endrosebrTa 

Galium treicorne  _ xovera. 

 

rogorc fitosanitarulma kvlevebma gviCvena, aRricxuli 

sarevelebis umravlesoba miekuTvneba marcvlovanTa ojaxs 10 

saxeoba, rTulyvavilovanTa ojaxs 8 saxeoba; jvarosanTa ojaxs 

7 sxeoba, matitelasebrTa ojaxs 3 saxeoba, danarCeni ojaxebi 

erTeuli saxeobebiT arian warmodgenili. 

gamoikveTa dominanturi saxeobebi, rogoricaa: kelaptara 

(Sexvedrilobis % _ 100, raodenoba 52000 c/ha), Salfa 

(Sexvedrilobis % _ 100, raodenoba 39000 c/ha), Zurwa 

(Sexvedrilobis % _ 100, raodenoba 30000 c/ha), Tivaqasra 

(Sexvedrilobis % _ 90, raodenoba 30000 c/ha), xvarTqla 
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(Sexvedrilobis % _ 80, raodenoba 38000 c/ha), birka 

(Sexvedrilobis % _ 70, raodenoba 43000 c/ha), nacarqaTama 

(Sexvedrilobis % _ 70, raodenoba 43000 c/ha), boloka 

(Sexvedrilobis % _ 70, raodenoba 29000 c/ha). 

#1 cxrilSi mocemuli monacemebidan Cans, rom siRnaRis 

raionis sofel maRaroSi dominirebs Semdegi saerevelebi: 

kelaptara, Tivaqasra da nacarqaTama. SedarebiT mcire 

raodenobiT da gavrcelebiT gamoirCeva: jijilaya da xvarTqla, 

yvelaze naklebiT ki boloka, Salafa da Zurwa. imave siRnaRis 

raionis sofel nukrianSi sarevelebis saerTo saxeobrivi 

Semadgenloba aris 11. aqedan didi raodenobiT da gavrcelebiT 

xasiaTdeba Zurwa, xvarTqala da birka, Semdeg mxoxavi Wanga, 

nacarqaTama, boloka, Svriuka, kelaptara da nari, yvelaze 

naklebiT ki Salafa da xovera. gardabnis raionis sofel 

ulianovkaSi dominanturi sarevelebia: kelaptara, (Sexvedrilobis 

% _ 100, raodenoba 40 aTasi c/ha), xvarTqla (Sexvedrilobis % _ 

70, raodenoba 12 aTasi c/ha), birka (Sexvedrilobis % _ 70, 

raodenoba 22 aTasi c/ha) da Zurwa (Sexvedrilobis % _ 50, 

raodenoba 19 aTasi c/ha). sofel melaanSi, sagarejos raionSi 

dominirebs Zurwa da Salafa, gansakuTebiT ki Zurwa, romlis 

Sexvedrilobis % _ 100 aRwevs, xolo raodenoba 31 aTas cals 

heqtarze. danarCeni sarevelebi (birka, wiwmatura, xvarTqla, 

boloka, wiwmatela, nacarqaTama, Svriuka, mxoxavi Wanga) mcire 

raodenobiT da, gavrcelebiT aRiniSneboda. sagarejos raionis 

sofel manavSi Segvxvda Semdegi sarevelebi: mxoxavi Wanga, birka, 

boloka, Svriuka, mindvris mdogvi, nari, gvirila. am 

sarevelebidan dominanturia birka (Sexvedrilobis % _ 50, 
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raodenoba 41 aTasi c/ha). danarCeni sarevelebi aRiniSneba mcire 

raodenobiT da susti gavrcelebiT. 

 

cxrili 1 

mzesumziras naTesebis dasarevlianebis xasiaTi  

aRmosavleT saqarTvelos pirobebSi, 2001 w. 

 

siRnaRis raionis 
 sofeli maRaro 

siRnaRis raionis  
sofeli nukriani 

# 
sareve-
lebis 

saxeobebi 

sareve-
lebis 

Sexvedri-
lobis 

procenti 

sareve- 
lebis 

raodenoba 
cali/ha 

# 
sareve-
lebis 

saxeobebi 

sareve-
lebis 

Sexvedri-
lobis 

procenti 

sareve- 
lebis 

raodenoba 
cali/ha 

1.  nacarqaTama 70 43000 1.  nacarqaTama 20 20000 
2.  xvarTqla 20 15000 2.  xvarTqla 70 10000 
3.  Tivaqasra 90 30000 3.  Zurwa 80 30000 
4.  jijlaya 50 22000 4.  Salafa 10 10000 
5.  Zurwa 10 20000 5.  boloka 30 13000 
6.  Salafa 

10 20000 
6.  mxoxavi 

Wanga 
40 18000 

7.  boloka 10 10000 7.  birka 60 35000 
8.  kelaptara 100 52000 8.  nari 20 30000 
    9.  Svriuka 30 27000 
    10.  xovera 10 10000 
    11.  kelaptara 30 30000 

gardabnis raioni  
sofeli ulianovka 

gurjaanis raioni  
sofeli melaani 

# 
sareve-
lebis 

saxeobebi 

sareve-
lebis 

Sexvedri-
lobis 

procenti 

sareve- 
lebis 

raodenoba 
cali/ha 

# 
sareve-
lebis 

saxeobebi 

sareve-
lebis 

Sexvedri-
lobis 

procenti 

sareve- 
lebis 

raodenoba 
cali/ha 

1.  nacarqaTama 20 45000 1.  nacarqaTama 20 35000 
2.  xvarTqla 70 17000 2.  xvarTqla 30 10000 
3.  Tivaqasra 30 20000 3.  wiwmatela 20 20000 
4.  Zurwa 

50 38000 
4.  mxoxavi 

Wanga 
10 20000 

5.  Salafa 30 23000 5.  birka 60 25000 
6.  birka 70 31000 6.  Zurwa 100 31000 
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7.  boloka 10 30000 7.  boloka 30 23000 
8.  kelaptara 100 40000 8.  Salafa 80 28000 
    9.  Svriuka 20 15000 
    10.  wiwmatura 20 30000 
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cxril #1-is gagrZeleba 

 

sagarejos raioni  
sofeli manavi 

# 
sareve-
lebis 

saxeobebi 

sareve-
lebis 

Sexvedri-
lobis 

procenti 

sareve- 
lebis 

raodenoba 
cali/ha 

1.  mxoxavi 
Wanga 

20 75000 

2.  birka 50 82000 

3.  boloka 20 35000 

4.  wiwmatura 10 10000 

5.  Svriuka 20 65000 

6.  mindvris 
mdogvi 

20 95000 

7.  nari 10 20000 

8.  gvirila 10 10000 

 

rogorc cnobilia, mzesumziraze gansakuTrebuli mavneobiT 

gamoirCeva kelaptara. 2001 wels kaxeTis sxvadasxva raionSi 

Catarebuli mzesumziras naTesebis dasarevlianebis xasiaTis 

Seswavlisas, kelaptaras aRricxvisaTvis gamoyenebuli iqna 5 

baliani sistema. kelaptaras gavrcelebiT pirvel adgilze iyo 

siRnaRis raionis sof. maRaro da gardabnis raionis sof. 

ulianovka, sadac zogierT nakveTebze aRiniSneboda 5 baliani 

dasarevlianeba e.i. Sexvedrilobis % aRwevda 100. imave siRnaRis 

raionis sof. nukrianSi aRiniSneboda 2 baliani dasarevlianeba 

anu Sexvedrilobis % aRwevda 30. gurjaanis raionis sof. 

melaanSi da sagarejos raionis sof. manavSi dasarevlianebis 

maCvenebeli iyo 0. (cxrili 2). 
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cxrili 2 

kaxeTis pirobebSi kelaptaras gavrceleba raionebis 

mixedviT, 2001 w. 

  

raioni sofeli dasarevlianeba 

balebiT 

siRnaRi maRaro 5 

siRnari nukriani 2 

gardabani ulianovka 5 

gurjaani melaani 0 

sagarejo manavi 0 

 

2004 wels marSrutuli gamokvlevebi Catarda sagarejosa da 

gardabnis raionebSi. rogorc cxrili #3-dan Cans, siRnaRis 

raionis sofel maRaroSi dominirebs Semdegi sarevelebi: Salafa 

(Sexvedrilobis % 100, raodenoba 39 aT/ha), xvarTqla (Sexvedrilobis 

% 80, raodenoba 38 aT/ha), nacarqaTama (Sexvedrilobis % 70, 

raodenoba 37 aT/ha), boloka (Sexvedrilobis % 70, raodenoba 29 

aT/ha). danarCeni sarevelebi aRiniSneba mcire raodenobiT da 

susti gavrcelebiT. sagarejos raionis sofel manavSi 

dasarevlianeba warmodgenilia Semdegi sarevelebiT: Salafa 

(Sexvedrilobis % 40, raodenoba 25 aT/ha), xvarTqla (Sexvedrilobis 

% 50, raodenoba 26 aT/ha), birka (Sexvedrilobis % 70, raodenoba 

43 aT/ha), boloka (Sexvedrilobis % 30, raodenoba 17 aT/ha), yanis 

Wleqi (Sexvedrilobis % 20, raodenoba 25 aT/ha), qoTana 

(Sexvedrilobis % 20, raodenoba 10 aT/ha), kelaptara 
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(Sexvedrilobis % 40, raodenoba 23 aT/ha). gardabnis raionis 

sofel ulianovkaSi sarevelebis saxeobrivi Semadgenloba 

Semdegia: birka, Zurwa, boloka, nacarqaTama, xvarTqla, Salafa, 

matitela, Tivaqasra. am sarevelebidan aRsaniSnavia _ kelaptara 

(Sexvedrilobis % 70, raodenoba 39 aT/ha), birka (Sexvedrilobis 

% 60, raodenoba 32 aT/ha), Zurwa (Sexvedrilobis % 50, raodenoba 

30 aT/ha), nacarqaTama (Sexvedrilobis % 50, raodenoba 24 aT/ha), 

xvarTqla (Sexvedrilobis % 50, raodenoba 18 aT/ha). 

 

cxrili 3 

mzesumziras fitosanitaruli mdgomareobis  

Seswavlis Sedegebi, 2004 w. 

 

siRnaRis raioni sofeli  
maRaro 

sagarejos raioni sofeli  
manavi 

# 
sareve- 
lebis 

saxeobebi 

sareve-
lebis 

Sexvedri-
lobis 

procenti 

sareve- 
lebis 

raodenoba 
cali/ha 

# 
sareve-
lebis 

saxeobebi 

sareve-
lebis 

Sexvedri-
lobis 

procenti 

sareve- 
lebis 

raodenoba 
cali/ha 

1 Salafa 100 39000 1 Salafa 40 25000 
2 nacarqaTama 70 37000 2 xvarTqla 50 26000 
3 xvarTqla 80 38000 3 birka 70 43000 
4 boloka 70 29000 4 boloka 30 17000 
5 birka 

20 15000 
5 yanis 

Wleqi 
20 

25000 

6 Zurwa 20 15000 6 qoTana 20 10000 
7 mxoxavi 

Wanga 
20 20000 7 kelaptara 40 

23000 

8. jijlaya 10 10000     
9 Svriuka 10 11000     
10 matitela 10 20000     
11 RiRilo 10 10000     
12 abreSuma 20 15000     

 



 _ 62 _ 

gardabnis raioni sofeli  
ulianovka  

# 
sareve- 
lebis 

saxeobebi 

sarevelebis 
Sexvedri-
lobis 

procenti 

sareve- 
lebis 

raodenoba 
cali/ha 

1.  birka 60 32000 

2.  Zurwa 50 30000 

3.  boloka 30 18000 

4.  nacarqaTama 50 23000 

5.  xvarTqla 50 18000 

6.  Salafa 10 10000 

7.  matitela 10 10000 

8. kelaptara 70 39000 

9. Tivaqasra 20 15000 

 

Cvens mier 2005 wels kaxeTis sxvadasxva raionSi (siRnaRi, 

dedofliswyaro, gurjaani, sagarejo) Catarda specialuri 

gamokvlevebi kelaptaras gavrcelebis Seswavlis mizniT. iseve 

rogorc 2001 wels am SemTxvevaSic gamoviyeneT 5 baliani 

sistema. kelaptaras gavrcelebiT pirvel adgilze iyo siRnaRis 

raionis sof. maRaro da dedofliswyaros raionis sofeli 

mirzaani, sadac zogierT nakveTebze aRiniSneboda 5 baliani 

dasarevlianeba e.i. Sexvedrilobis % aRwevda – 100. gurjaanis 

raionis sofel melaanSi aRiniSneboda 3 baliani dasarevlianeba 

anu Sexvedrilobis % udrida 80-s. sagarejos raionis sofel 

manavSi dasarevlianebis maCvenebeli iyo 2. e.i. Sexvedrilobis % 

udrida 40-s. (cxrili 4). 
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cxrili 4 

kaxeTis pirobebSi kelaptaras gavrceleba raionebis 

mixedviT, 2005 w. 

 

raioni sofeli 
dasarevlianeba 

balebiT 

siRnaRi maRaro 5 

dedofliswyaro mirzaani 5 

gurjaani melaani 3 

sagarejo manavi 2 

 

 rogorc aRvniSneT, mzesumziras mcenareze kelaptaras mavne 

zemoqmedebis Sesaswavlad 2001 wels gamoviyeneT III baliani, 

xolo 2005 wels 5 baliani sistema. am gamokvlevebiT gamovlenil 

iqna kelaptaras mavneobis Sedegebi sxvadasxva sididiT 

dasarevlianebisas. 2001 wlis monacemebis mixedviT, sakontrolo 

nakveTebze mcenareebis simaRlis saSualo iyo _ 1,75 m, xolo 

kalaTis diametrisa 15,5 sm. I baliT dasarevlianebisas (3_5 

cali kelaptara 1 Zir mzesumziraze) simaRlis da kalaTis 

diametris Semcirebas adgili ar hqonda. II baliT 

dasarevlianebisas (5_ 10 cali kelaptara 1 Zir mzesumziraze) 

simaRlis saSualo mcirdeba 8%-iT, xolo kalaTis diametris 

saSualo _ 30%-iT. III baliT dasarevlianebisas (15 cali da meti 

raodenobis kelaptara 1 Zir mzesumziraze) simaRle da kalaTis 

diametris saSualoebi mcirdeba Sesabamisad _ 13 da 37%-iT. 

garad amisa aRiniSneba kalaTebis Zlieri deformacia, igi iRebs 

misTvis uCveulo formas. mosavalma kelaptarebisagan 

dauzianebel nakveTSi Seadgina 12,2 c/ha-ze. I baliT 
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dasarevlianebisas mosavali TiTqmis ar mcirdeba. II da III 

baliani dasarevlianebisas ki mcirdeba 30-37%-iT Sesabamisad.  

 

cxrili 5 

mzesumziras naTesebSi kelaptaras mavneoba sxvadasxva baliT 

dasarevlianebisas, 2001 w. 

 

# varianti 

mzesumziras simaRle, 
m 

mzesumziras kalaTis 
dametri, sm 

saSualo 
mona-cemebi 

Semci-
rebis 
% 

Semci-
reba 
m-Si 

saSualo 
mona-
cemebi 

Semci-
rebis 
% 

Semci-
reba 
sm-Si 

        

1.  kontroli 1,75   15,5   

2.  I – baliani 

dasarevli-

aneba 

1,89 _ _ 15,6 0 _ 

3.  II – baliani 

dasarevli-

aneba 

1,61 8 -0,14 10,8 31 -4,7 

4.  III – 

baliani 

dasarevli-

aneba 

1,53 13 -0,22 9,9 37 -5,6 

  m%=2,54 

NCP095=0,08 
  

m%=7,42 

NCP095=1,9 
  

 

2005 wlis monacemebiT, 5 baliani sistemisas kontrolSi 

simaRlis da kalaTis daimetrebis saSualoebia Sesabamisad: 2m 

da 13,1 sm. I baliT dasarevlianebisas (3_5 kelaptara 1 Zir 

mzesumziraze) simaRlis da kalaTis diametrebis saSualoebi 
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mcirdeba 11 da 5,3%-iT Sesabamisad. II baliT dasarevlianebis 

SemTxvevaSi (5-10 kelaptara erT Zir mzesumziraze) simaRlis 

saSualo mcirdeba 12%-iT, xolo kalaTis diametrisa _ 23,7%-iT. 

III baliT dasarevlianebis SemTxvevaSi (10-20 kelaptara erT 

mzesumziras mcenareze) simaRlis saSualo mcirdeba 22%-iT, 

xolo kalaTis daiametrisa 43,5%-iT. ufro maRali baliT IV (20-

30 kelaptara erT mzesumziras mcenareze) da V (30 da zeviT 

kelaptara erT mzesumziras mcenareze) simaRlis saSualo 

mcirdeba 22,5 da 29,5%-iT, xolo kalaTis diametrisa 51,1 da 

64,9%-iT Sesabamisad. mosavlis SemcirebasTan dakavSirebiT aseTi 

suraTia: kontrolSi (kelaptarebisagan dauzianebeli nakveTi) 

mosavali udris _ 10,6 c/ha. I baliT dasarevlianebis dros 

mcirdeba 44,3%-iT, II baliT dasarevlianebis SemTxvevaSi _ 47,2%-

iT, xolo III baliT dasarevlianebisas mosavlis Semcirebis % _ 

84,9 aRwevs. IV da V baliT dasarevlianebisas ki mosavali 

mcirdeba _ 95,3 _ 100%-iT Sesabamisad. amrigad mzesumzirasaTvis 

gansakuTrebiT zianis momtania IV da V baliT dasarevlianeba. 

 sarevela mcenareebis saxeobrivi Semadgenloba da 

agrocenozis struqturis codna sarevelebis winaaRmdeg 

brZolis swori taqtikis SerCevis ZiriTad winapirobas 

warmoadgens. 

 2005 wels siRnaRis raionis sofel ulianovkaSi Cvens mier 

Catarda sarevelebis mavneobis Seswavla. gamoicada ramodenime 

axali herbicidi. 

 sarevelebis mavneobis gansazRvra iTvaliswinebda 

dasarevlianebis sxvadasxva donis gavlenis dadgenas 

mzesumziras mosavalze. sarevelebis mavneobis kritikuli 

periodis gansazRvrisaTvis dasarevlianebis sxvadasxva foni 
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daculi iyo mzesumziras ganviTarebis or sxvadasxva stadiamde: 

Tesvidan 2-4 foTlis da 13 foTlis fazebis ganviTarebamde.  

 rogor ukve iTqva cda dayenebuli gvqonda Semdegi sqemiT: 

 dasarevlianebis 0 bali _ kontroli agroteqnikiT (2-3 

sarevela 1m2-ze); 

 I bali _ 50%-iani dasarevlianeba daumuSavebel kontrolTan 

SedarebiT (27 cali sarevela 1m2-ze); 

 II bali _ 75%-iani dasarevlianeba daumuSavebel kontrolTan 

SedarebiT (40,5 cali sarevela 1m2-ze); 

 III bali _ 100%-iani dasarevlianeba daumuSavebeli kontroli 

gaToxnisa da kultivaciis gareSe (54 cali sarevela 1m2-ze). 

 dasarevlianebis sxvadasxva donis gavlena mzesumziras 

mosavalze Seswavlili iyo mzesumziras ganviTarebis or 

sxvadasxva fazamde (2-4 da 13 foToli) misi zemoqmedebisas. 

monacemebi moyvanilia cxril #6-Si. 

 rogorc cxril #6-dan Cans, mosavlis Semcireba 

damokidebulia sarevela da kulturuli mcenaris konkurenciis 

xangrZlivobaze 2-4 foTlis da 13 foTlis  ganviTarebamde maTi 

urTierTqmedebisas mosavlis Semcireba sxvadasxva baliT 

dasarevlianebis SemTxvevaSi Semdegia: sarevelebisagan sufTa 

agroteqnikur kontrolSi mosavali Seadgens 7,6 c/ha-ze, I baliT 

dasarevlianebis dros 13 foTlis fazamde konkurenciisas 

mosavali aris 5-6 c/ha-ze, anu igi mcirdeba 25%-iT, xoli 2-4 

foTlis fazamde konkurencisas igive I baliT dasarevlianebis 

SemTxvevaSi  mosavali  aris  6,9 c/ha-ze. misi Semcireba xdeba 

8%-iT. 
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cxrili 6 

dasarevlianebis gavlena mzesumziras mosavalze 

 

dasarevlianeba  
2-4 foTlis 
fazamde  
balebiT 

mz
es

u
mz

ir
as

 
mo

s
av
al

i 
c
/h
a 

mosavlis 
Semcireba 

d
as

ar
ev
l
ia
ne
b
a 
13
 

f
o
T
l
is

 f
az

am
d
e 

b
al

eb
iT

 

mz
es

u
mz

ir
as

 
mo

s
av
al

i 
c
/h
a 

mosavlis 
Semcireba 

c/ha % c/ha % 

0 bali 
(kontroli 

agroteqnikiT)  
2-3 c/m2 

7,6 _ _ 0 7,6 _ _ 

 I bali _ 50%  
27  c/m2 

6,9 0,7 8 I 5,7 1,9 25 

II bali _ 75%  
40,5 c/m2 

6,6 1,0 13 II 5,2 2,4 32 

III bali (gaToxnis 
da kultivaciis 
gareSe) 100%  

54 c/m2 

6,3 1,3 17 III 4,6 3,0 40 

  

 II baliT  dasarevlianebis SemTxvevaSi 13 foTlis fazamde 

konkurenciisas mosavali mcirdeba 5,2 c/ha-mde, anu 32%-iT, xolo 

2-4 foTlis fazamde _ mosavali udris 6,6 c/ha, anu mcirdeba 

13%-iT. 

 III baliani dasarevlianebis SemTxvevaSi, 13 foTlis fazamde 

mosavali mcirdeba 4,6 c/ha-mde, anu 40%-iT, xolo 2-4 foTlis 

fazamde _ mosavali Seadgens 6,3 c/ha-ze, anu mcirdeba 17%-iT. 

 amrigad rac ufro met xans mimdinareobs sarevelebTan 

konkurenciis periodi, mosavlis Semcirebis procenti ufro 

maRalia. 

 saqarTveloSi 1999-2003 wlebSi gamosayeneblad nebadarTuli 

pesticidebis siaSi mzesumziras naTesebSi sarevelebis 
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winaaRmdeg sabrZolvelad herbicidebis mcire asortimentia 

Setanili: fiuzilad forte, duali, reiseri, targa da trefali, 

romlebic mravali welia rekomendebulia am kulturaze, xolo 

2006 wels gamocemul siaSi asortimenti kidev ufro 

Semcirebulia _ Semoifargla panteraTi da fiuzilad forteTi. 

unda aRiniSnos, rom rogorc glexur, aseve fermerul 

meurneobebSi, mzesumziraSi herbicidebis gamoyenebas eridebian 

zedmeti xarjebis gamo, gasaTvaliswinebelia, agreTve maTi 

uaryofiTi gavlena niadagis mikroorganizmebze da pesticiduri 

datvirTvis gazrda. 

 imasTan dakavSirebiT, rom qveyanaSi mzesumziraze 

gamosayeneblad gaTvaliswinebuli axali herbicidebi sakmaod 

didi xnis manZilze ar Semosula, Cvens cdebSi SemovifargleT 

Zveli preparatebidan fiuziladis da dualis efeqturobis 

dazustebiT konkretulad Cveni cdebis periodSi arsebuli 

situaciisaTvis da axali preparatis boqsioris gamoyenebiT, 

romelic Semotanili iqna sacdeli nimuSis saxiT. 

 fiuziladis da dualis gamoyenebisas (2002w. siRnaRis 

raioni, sof. maRaros miwaTmoqmedebis institutis sacdeli baza). 

aRebuli gvqonda mxolod nulovani kontroli. 

 fiuziladi mTlianad spobs marcvlovan sarevelebs, magram 

ar moqmedebs orlebnian sarevelebze, amitom misi saerTo 

efeqturoba dabalia _ sarevelebis raodenobis Semcireba 65%-ia, 

wonis Semcireba _ 54%. 

 dualis gamoyenebiT (4 l/ha) sarevelebis raodenoba 

kontrolTan SedarebiT Semcirda 72,2%-iT, wona _ 41,8%-iT. 

 2005 wels mcenareTa dacvis institutis pesticidebis 

ekologiuri Sefasebis ganyofilebis herbicidebis jgufis 
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TanamSromlebTan erTad martyofis eqsperimentalur bazaze 

gamoicada boqsiori 3, 4 da 5 l/ha dozebiT. etalonad 

gamoyenebuli iyo duali 3 da 4 l/ha. Sedegebi moyvanilia #7 da 

#8 cxrilebSi. 

 rogorc am cxrilebidan Cans, boqsioris efeqturoba 

dabalia agroteqnikur RonisZiebebTan SedarebiT da odnav 

CamorCeba dualis maRal dozas. Tu mxedvelobaSi miviRebT im 

garemoebas, rom herbicidebi, iseve rogorc sxva pesticidebi, 

anagvianeben garemos da gansakuTrebiT niadags, xolo axali 

herbicidi boqsiori ar aris efeqturi mzesumziras naTesebSi, 

misi rekomendeba mizanSewonilad ar CavTvaleT. aqedan 

gamomdinare, aucileblobis SemTxvevaSi, gamoyenebuli unda iqnas 

is herbicidebi, romlebic Setanilia 2006 wlis dasaSveb 

preparatTa siaSi (pantera  0,75_1 l/ha, fiuzilad forte 0,75_1,5 

l/ha), sxva SemTxvevaSi misaRebia uherbicido teqnologia _ 

mxolod agroteqnikuri  RonisZiebebi. 
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cxrili 7 

herbicidebis efeqturoba mzesumziris naTesebSi 

 
c
d
is

 v
ar

ia
nt

eb
i 

pr
ep
ar

at
eb
is

 
d
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a I aRricxva (22 ivnisi) 

s
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 c
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2  
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w
o
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s
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%
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o
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r
o
l
T
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S
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1. boqsiori 2 21,5 84,51 50,1 -18,5 

2. boqsiori 4 17,2 101,5 60,5 43,7 

3. boqsiori 5 14 33,3 67,4 53,2 

4. duali 3 11,965 41,5 72,2 41,8 

5. duali 4 16,5 16,7 61,6 76,5 

6. kontroli 

(kultica- 

  viis, Toxnis da  

  herbicidis 

gareSe) 

 43,1 71,3   

 

SeniSvna: - niSniT aRiniSneba dasarevlianebis gazrda xdaSi 

kontrolTan SedarebiT 
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cxrili 8 

herbicidebis efeqturoba mzesumziris naTesebSi 

 

c
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II aRricxav (9 ivlisi) 
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wonis 
Semcirebis 

% 
kontrolTan 
SedarebiT 

1. boqsiori 3 190 393,4 +31,9 9,6 -251 -74,6 

2. boqsiori 4 98 345,8 31,9 20,5 -81,5 -53,5 

3. boqsiori 5 82 319 43,05 26,7 51,8 -41,6 

4. duali 3 80 113,6 44,4 73,9 48,1 49,5 

5. duali 4 48 94,8 66,7 78,2 11,1 57,9 

6. kontroli 
(kultivaciis
, Toxnis da 
herbicidis 
gareSe) 

 144 435,4     

7. sameurneo 
kontroli 
(agroteqniiT
) 

 54,3 225,2     

 

SeniSvna: _ niSniT aRiniSneba dasarevlianebis gazrda cdaSi 

kontrolTan SedarebiT 
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თ ა ვ ი IV 

 
მზესუმზირას მავნე მწერების მიმართ ინსექტიციდების  

გამოცდის შედეგები 

 
 

mcenareTa dacvis qimiuri saSualebebis gamoyeneba dRis 

wesrigSi ayenebs pesticidebis toqsikurobis da efeqturobis 

dadgenas. 

garemos dacvis Tanamedrove moTxovnebi pesticidebis 

Sefasebis mkacr reglamentebs iTvaliswineben soflis 

meurneobaSi gamosayeneblad rekomendebuli yvela preparati 

Seswavlili unda iqnas rogorc mavne organizmis mimarT 

efeqturobis, aseve garemosa da sakveb produqtebSi maTi 

degradaciis da detoqsikaciis TvalsazrisiT. 

2004-2005 w.w. siRnaRisa da dedofliswyaros raionebSi 

CavatareT marSrutuli gamokvlevebi mzesumziras kulturaze 

gavrcelebuli mavne mwerebis gamosavlenad da im 

bioekologiuri Taviseburebebis Sesaswavlad, romelic 

dakavSirebuli iqneboda maT mimarT brZolis optimaluri 

vadebis da jeradobebis dadgenasTan. 

gamokvlevebiT aRmoCnda, rom Siraqis velze mzesumziras 

kulturaze ZiriTadad gavrcelebulia: mdelos farvana (Loxostege 

sticicalis L.), mzesumziras alura (Homoesoma nebulella Hb.), bugrebi 

(Warxlis bugri Aphis faba e Seop da atmis bugri (Myzogdes persicae  

Sulz), maxra anu bostana (Gryllotalpa gryllotapa L) da italiuri kalia 

(Calliptamus italiacus L). 

mdelos farvana sakmaod gavrcelebulia dedofliswyaros, 

mirzaanis, samTawyaros da Cankaanis mzesumziras naTesebSi. erT 
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kvadratul metrze matlebis ricxovnoba saSualod 20-22 

egzemplars udris. 

mdelos farvanas peplebis frena daiwyo 12-15 aprils, 

ZiriTadi raodenoba 17-20 aprils frenda. kvercxebis deba daiwyo 

29-30 aprils. kvercxebis deba ZiriTadad sarevelebze xdeboda. 

gamoCekili matlebi 5-6 maiss gadavidnen mzesumziraze da 

RrRnidnen foTlebs qvemodan, xolo ufrosi Taobis matlebi 

foTlebs mTlianad Wamdnen. 7-8 ivniss matlebi iwyebdnen 

niadagSi Casvlas. 

Tanamedrove inseqticidebis toqsikurobis gansazRvris 

mizniT, laboratoriul pirobebSi mdelos farvanas matlebiT 

dasaxlebul mcenareebs vaTavsebdiT wylian WurWelSi da 

vasxurebdiT gamosacdel preparatebs sxvadasxva koncentraciiT. 

drois sxvadasxva intervalSi vaxdendiT mavneblebis aRricxvas 

da vsazRvravdiT sikvdilianobis procents. etalonad viyenebdiT 

zolins, kontrolad _ Seusxurebel mcenareebs. vinaidan 

matlebis maqsimaluri sikvdilianoba miviReT 48 saaTis Semdeg, 

cxril #9-Si motanilia swored es Sedegebi. 

 

cxrili 9 

mdelos farvanas umcrosi xnovanebis matlebis mimarT 

inseqticidebis gamocdis Sedegebi 
 

# 
preparatis 
dasaxeleba 

preparatis 
koncentracia  

% 

mavneblebis 
sikvdialianobis 

% 
 

1 2 3 4 

1 decisi 0,05 
0,025 
0,012 
0,006 

100 
99,8 
77,1 
49,4 
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1 2 3 4 

2 konfidori 0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

80,4 

72,6 

49,1 

3 acetomiprili 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

100 

82,4 

77,6 

44,5 

4 gauCo 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

100 

96,3 

71,7 

49,2 

5 aqtara 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

100 

89,6 

65,4 

43,7 

6 fiuri 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

98,4 

77,6 

50,2 

39,2 

7 marSali 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

98,3 

77,6 

51,3 

40,4 
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1 2 3 4 

8 lannati 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

96,1 

69,9 

53,7 

44,6 

9 kinmiqsi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

96,7 

62,9 

42,1 

32,7 

10 fastaki 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

97,3 

67,1 

49,2 

39,2 

11 cipersani 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

89,6 

62,1 

42,7 

32,6 

12 bi-58 (axali) 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

100 

100 

84,6 

49,7 

13 zoloni 0,2 

0,1 

0,05 

72,1 

51,4 

39,7 

14 kontroli 

(Sesxurebuli) 
_ 0 
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rogorc cxrili #9-dan Cans, mavneblebis 100%-iani 

sikvdilianoba miRebulia decisis, konfidoris, acetomipridis, 

gauCos, aqtaras 0,05_0,025%-iani koncentraciiT. bi-58 (axali) 

analogiur Sedegs gvaZlevs 0,2_0,1%-iani emulsiis gamoyenebiT. 

fiuris, marSalis, lannatis, kinmiqsis da fastakis 0,05%-iani 

koncentraciebis efeqtianoba 98,6_96,1%-ia, cipersanis 0,05%-iani 

koncentraciiT gamowveuli sikvdilianoba _ 89,6%-ia. etalonad 

aRebuli zolonis 0,2%-iani emulsia mxolod matlebis 72,1%-s 

klavs. kontrolSi mavneblebis sikvdilianobas adgili ar 

hqonda.  

 daxrilobis kuTxe sxva preparatebTan SedarebiT maRali 

aqvT acetomoprids, konfidors da gauCos, rac imas niSnavs, rom 

koncentraciis gazrdiT, am inseqticidebis toqsikuroba sxvebTan 

SedarebiT ufro metad gaizrdeba. 

 preparatebis toqsikurobis maCveneblebis gansazRvris 

mizniT miRebuli monacemebi davamuSaveT gamartivebuli 

probitanalizis miTodiT. Sedegebi moyvanilia #10 cxrilSi. 

 

cxrili 10 

inseqticidebis toqsikurobis maCveneblebi mdelos farvanas 

umcrosi xnovanebis matlebis mimarT 

 

# preparati 
sk-50 
% 

sk-50-is 
zeda 

zRvari 
% 

sk-50-is 
qveda 
zRvari 

% 

mrudis 
daxrilobis 

kuTxe 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  decisi 0,0064 0,0068 0,0061 1,88 

2.  konfidori 0,0033 0,0036 0,050 2,06 
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1 2 3 4 5 6 

3.  acetomipridi 0,0038 0,0042 0,0026 2,28 

4.  gauCo 0,0048 0,051 0,0044 2,02 

5.  aqtara 0,0049 0,053 0,0042 1,80 

6.  fiuri 0,0086 0,0090 0,0083 1,62 

7.  marSali 0,0542 0,0550 0,0540 1,54 

8.  lannati 0,0356 0,0364 0,0342 1,72 

9.  kinmiqsi 0,018 0,021 0,012 1,92 

10.  fastaki 0,0204 0,0230 0,0184 1,78 

11.  cipersani 0,0164 0,0171 0,0160 1,58 

12.  bi-58 (axali) 0,0226 0,0232 0,0220 1,62 

13.  zoloni 

(etaloni) 
0,1216 0,1220 0,1200 1,40 

 

#10 cxrilis monacemebidan Cans, rom yvelaze maRali 

toqsikuroba konfidorma, acetomipridma, gauCom da aqtaram 

gamoamJRavnes _ maTi sk-50 0,0033 _ 0,0049%-is tolia. 

toqsikurobis mixedviT gamocdili preparatebi Semdegi klebadi 

rigiT ganlagdebian: konfidori>acetomiprili>gauCo>aqtara> 

>decisi>fiuri>kinmiqsi>cipersani>fastaki>bi-58(axali)>lannati> 

>marSali>zoloni (etaloni). 

igive preparatebi gamovcadeT mdelos farvanas ufrosi 

xnovanebis matlebis mimarT. Sedegebi moyvanilia #11 cxrilSi. 
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cxrili 13 

mdelos farvanas ufrosi xnovanebis matlebis mimarT 

inseqticidebis gamocdis Sedegebi 

 

# 
preparatis 
dasaxeleba 

preparatis 
koncentracia 

% 

mavneblebis 
sikvdialianobis 

% 
 

1 2 3 4 

1 decisi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

100 

90,1 

66,2 

42,1 

2 konfidori 0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

89,3 

69,4 

52,0 

3 acetomiprili 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

98,2 

80,2 

70,6 

48,5 

4 gauCo 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

98,6 

83,2 

60,2 

40,4 

5 aqtara 0,05 

0,025 

0,012 

100 

100 

98,5 
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1 2 3 4 

0,006 

0,003 

62,4 

42,0 

6 fiuri 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

95,2 

70,4 

48,6 

34,4 

7 marSali 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

95,2 

70,6 

48,3 

39,4 

8 lannati 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

93,0 

62,1 

50,4 

40,1 

9 kinmiqsi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

93,2 

60,1 

40,0 

30,1 

10 fastaki 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

95,0 

62,1 

47,4 

32,9 

11 cipersani 
0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

85,6 

60,0 

39,9 

29,1 
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1 2 3 4 

12 bi-58 (axali) 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

100 

95,6 

80,0 

42,8 

13 zoloni 0,2 

0,1 

0,05 

70,0 

47,1 

32,9 

14 kontroli 

(Seusxurebuli) 
_ 0 

 

 ufrosi xnovanebis matlebis mimarTac maRali efeqturoba 

gamoamJRavnes _ decisma, konfidorma, acetomipridma, gauCom, bi-

58-ma da aqtaram. danarCeni preparatebis efeqturobac praqtikuli 

miznebisaTvis sakmarisia. yvelaze naklebi sikvdilianobis 

procenti miRebulia cipersanis variantSi, sadac 0,05%-iani 

emulsiis gamoyenebiT sikvdilianoba 85,6%-s ar aRemateba. 

 miRebuli monacemebis probitanalizis meTodiT damuSavebis 

Sedegi mocemulia #12 cxrilSi. 

#12 cxrilidan Cans, rom inseqticidebis toqsikuroba 

mdelos farvanas ufrosi xnovanebis mimarT ramdenadme dabalia 

umcrosi asakis matlebisaTvis toqsikurobaze. Tumca 

kanonzomiereba igivea. yvelaze maRali toqsikuroba am 

SemTxvevaSic gamoamJRavnes _ konfidorma, acetomipridma, gauCom 

da aqtaram (sk-50 0,0042 _ 0,058%-is farglebSi). 
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cxrili 12 

mdelos farvanas ufrosi xnovanebis matlebis mimarT 

inseqticidebis toqsikurobis maCveneblebi 

 

# preparati 
sk-50 
% 

sk-50-is 
zeda 

zRvari, % 

sk-50-is 
qveda 

zRvari, % 

mrudis 
daxrilobis 

kuTxe 
1.  decisi 0,0082 0,0090 0,0080 2,0 

2.  konfidori 0,0042 0,0044 0,0040 2,1 

3.  acetomipridi 0,0045 0,0047 0,0041 2,2 

4.  gauCo 0,057 0,059 0,052 2,15 

5.  aqtara 0,058 0,0060 0,050 1,9 

6.  fiuri 0,0099 0,0120 0,0090 1,74 

7.  marSali 0,0695 0,0699 0,0691 1,62  

8.  lannati 0,0392 0,0398 0,0390 1,59 

9.  kinmiqsi 0,0214 0,0220 0.0210 1,99 

10.  fastaki 0,0286 0,0290 0,0282 1,65 

11.  cipersani 0,0198 0,0200 0,0195 1,42 

12.  bi-58 (axali) 0,0292 0,0299 0,0290 1,76 

13.  zoloni 

(etaloni) 
0,1281 0,1295 0,1280 1,52 

 

 preparatis biologiuri efeqturobis dadgenis mizniT, 

cdebi Catarda savele pirobebSi, inteqticidebis gamoyenebiT im 

koncentraciebiT, romlebmac laboratoriul pirobebSi 

gamoamJRavnes yvelaze maRali efeqturoba. aRricxvebi warmoebda 

dinamikaSi _ Sesxurebidan me-2-e, me-5-e, me-7-e da me-14 dRes. 

umcrosi da ufrosi xnovanebis matlebi erTad aRiricxeboda. 

(cxrili #13). 
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cxrili 15 

inseqticidebis biologiuri efeqturoba mdelos  

farvanas matlebis mimarT 

 

# preparatebi 

koncen-

tarcia, 

% 

mavneblis sikvdilianobis %  

dReebis mixedviT Sesxurebidan 

me-2-e me-5-e me-7-e me-14-e 

1.  decisi 0,05 98,4 98,0 97,5 92,1 

2.  konfidori 0,05 98,6 98,2 97,9 94,2 

3.  acetomiprili 0,05 99,.0 98,6 98,0 96,4 

4.  gauCo 0,05 98,2 97,6 96,2 95,0 

5.  aqtara 0,05 97,0 96,2 95,5 95,1 

6.  fiuri 0,05 95,0 93,4 91,0 89,2 

7.  marSali 0,2 96,0 94,3 92,1 90,4 

8.  lannati 0,2 94,0 93,1 90,8 89,6 

9.  kinmiqsi 0,05 92,0 90,8 88,7 86,3 

10.  fastaki 0,05 93,4 92,2 90,6 88,3 

11.  cipersani 0,05 85,0 83,7 80,2 75,5 

12.  bi-58 (axali) 0,2 98,0 97,5 95,1 93,0 

13.  zoloni 

(etaloni) 
0,2 65,6 60,7 58,2 52,6 

 

 cxrili #13-is monacemebidan Cans, rom Sesxurebidan meore 

dRes gamocdili preparatebis efeqturoba 90%-ze metia, 

gamonakliss warmoadgens cipersani, romlis efeqturoba 85,0%-s 

ar AaRemateba. aseve 90%-is zeviT aris matlebis sikvdilianoba 

me-5-e dRes, me-7-e dResac analogiuri suraTia miRebuli, im 

gansxvavebiT, rom 90%-ze naklebia kinmiqsis efeqturoba. me-14-e 



 _ 83 _ 

dRes 90%-ze meti efeqturoba mogvca _ decisma, konfidorma, 

acetomipridma, gauCom, aqtaram, marSalma da bi-58-ma, romlebsac 

SeiZleba rekomendacia mieces am maCveneblis winaaRmdeg 

brZolaSi. 

 mzesumziras alura (Homesoma nebalella Hb) Cveni 

gamokvlevebiT, gavrcelebulia didnaurSi da CankaanSi, sadac 

matlebis ricxovnoba erT mcenareze 5-10-s Seadgens. Siraqis 

danarCen nawilSi umniSvnelo raodenobiT gvxvdeba. aluras 

peplebi ivnisis dasawyisSi gamofrindnen. matlebis gamoCekas 

adgili hqonda ivnisis mesame dekadis dasawyisSi, matlebi 

xarbad ikvebebian, azianeben kalaTis foTlebs. umcrosi, aseve 

ufrosi xnovanebis matlebis mimarT inseqticidebis gamocdis 

Sedegebi motanilia cxrilebSi #14 da #15. 

 
cxrili #14 

mzesumziras aluras umcrosi xnovanebis matlebis mimarT 

inseqticidebis gamocdis Sedegebi 

 

# 
preparatis 
dasaxeleba 

preparatis 
koncentracia,  

% 

mavneblis 
sikvdialianobis 

% 
 

1 2 3 4 

1 decisi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

100 

81,2 

56,3 

39,7 
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1 2 3 4 

2 konfidori 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

100 

79,6 

52,5 

46,4 

3 acetomiprili 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

100 

80,2 

69,7 

52,2 

4 gauCo 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

100 

79,2 

61,4 

49,9 

5 aqtara 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

100 

81,2 

62,9 

51,9 

6 fiuri 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

100 

79,9 

54,1 

32,6 

7 marSali 0,2 

0,1 

100 

92,6 
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1 2 3 4 

0,05 

0,025 

79,2 

53,6 

8 lannati 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

98,8 

90,7 

77,6 

52,4 

9 kinmiqsi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

100 

92,1 

79,7 

52,9 

10 fastaki 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

100 

93,4 

69,7 

54,6 

11 cipersani 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

90,4 

72,4 

56,6 

48,2 

12 bi-58 (axali) 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

100 

100 

91,6 

78,9 

54,2 

13 zoloni 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

82,0 

60,4 

50,6 

25,0 
14 kontroli 

(Sesxurebuli) 
_ 0 

 

 rogorc #14 cxrilis monacemebidan Cans, mzesumziras 

aluras mimarT pesticidebis maRali koncentraciebi ZiriTadad 
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100%-ian sikvdilianobas gvaZlevs, gamonakliss warmoadgens 

cipersani, romlis 0,05-iani emulsia klavs cdaSi myofi 

mavneblebis mxolod 90,4%-s, xolo 0,025%-iani koncentracia _ 

72,4%-s da zolini, romlis 0,2%-ani koncentraciis gamoyenebiT 

sikvdilianoba 82%-ia, 0,1%-is ki 60,4%. 

 miRebuli monacemebi damuSavda maTematikurad. Sedegebi 

moyvanilia #15 cxrilSi. 
 

cxrili 15 

mzesumziras aluras umcrosi xnovanebis matlebis mimarT 

Tanamedrove inseqticidebis toqsikurobis maCveneblebi 

 

# preparati 
sk-50 
% 

sk-50-is 
zeda 

zRvari, % 

sk-50-is 
qveda 

zRvari, % 

mrudis 
daxrilobis 

kuTxe 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  decisi 0,00643 0,00645 0,00640 2,64 

2.  konfidori 0,00523 0,00526 0,00521 2,89 

3.  acetamipridi 0,00404 0,00406 0,00402 2,96 

4.  gauCo 0,00546 0,00550 0,00542 2,72 

5.  aqtara 0,00429 0,00431 0,00426 2,18 

6.  fiuri 0,00539 0,00542 0,00530 2,25 

7.  marSali 0,0244 0,0248 0,00241 1,96 

8.  lannati 0,0277 0,0279 0,00273 1,82 

9.  kinmiqsi 0,00589 0,00592 0,00584 1,92 

10.  fastaki 0,00648 0,00650 0,00643 1,99 

11.  cipersani 0,01264 0,01267 0,01261 1,62 

12.  bi-58 (axali) 0,01141 0,01146 0,01140 1,88 

13.  zoloni 
(etaloni) 

0,06375 0,06386 0,06387 1,52 
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 rogorc gamoTvlebma gviCvena, mzesumziras aluras umcrosi 

xnovanebis matlebis mimarT yvelaze maRali toqsikuroba 

acetomipridma da aqtaram gamoamJRavnes. maTi sk-50 Sesabamisad 

tolia 0,00404 da 0,00429%-is. maRalefeqturni arian _ konfidori, 

gauCo, fiuri, decisi, kinmiqsi da fastaki. cipersani, 

piretroidebis jgufшdan, romelsac igi miekuTvneba, yvelaze 

dabaltoqsikuria. 

 lannati da marSali karbamatebis warmomadgenlebia, isini 

am jgufisaTvis damaxasiaTebeli saSualo toqsikurobiT 

xasiaTdebian _ 0,0277 da 0,0244%. fosfirosganuli preparati _ 

bi-58 (axali) TiTqmis 6-jer ufro toqsikuria etalonad aRebul 

zolonze. daxrilobis kuTxis sididis mixedviT pirvel 

adgilzea acetomipridi (2,86), Semdeg _ konfidori (2,89), gauCo 

(2,77), decisi (2,64) e.i. am preparatebis koncentraciis gazrdiT, 

toqsikuroba ufro metad gaizrdeba, vidre sxva gamocdili 

inseqticidebis. etalonis Semdeg (1,52) daxrilobis kuTxis 

maCvenebeli yvelaze dabali aqvs cipersans, Semdeg bi-58-s da 

lannats, rac imas niSnavs, rom maTi gamoyenebiT koncentraciis 

gazrdiT, toqsikurobis gazrdas ar unda velodoT. 

 preparatebi gamovcadeT mzesumziras aluras ufrosi 

xnovanebis matlebis mimarTac, radgan ufro meti zianis momtanni 

swored isini arian. Sedegebi moyvanilia #16 cxrilSi. 
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cxrili 16 

mzesumziras aluras ufrosi xnovanebis matlebis mimarT 

inseqticidebis gamocdis Sedegebi 

 

# 
preparatis 
dasaxeleba 

preparatis 
koncentracia, % 

mavneblis 
sikvdialianobis 

% 
 

1 2 3 4 

1 decisi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

97,6 

79,4 

52,1 

32,1 

2 konfidori 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

98,2 

76,4 

50,4 

32,5 

3 acetomipridi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

98,2 

80,2 

65,6 

49,5 

4 gauCo 
0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

97,4 

75,6 

59,2 

41,1 
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1 2 3 4 

5 aqtara 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

98,2 

77,6 

54,9 

49,6 

6 fiuri 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

96,3 

67,4 

50,1 

36,4 

7 marSali 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

98,5 

99,0 

69,6 

50,4 

8 lannati 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

97,9 

88,4 

72,3 

44,6 

9 kinmiqsi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

98,2 

90,0 

73,4 

50,4 

43,2 

10 fastaki 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

100 

90,0 

58,4 

44,6 
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1 2 3 4 

11 cipersani 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

88,6 

70,0 

51,4 

49,4 

12 bi-58 (axali) 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

100 

92,1 

79,9 

59,9 

43,7 

13 zoloni 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

78,1 

52,4 

41,4 

22,0 

14 kontroli 

(Sesxurebuli) 
_ 0 

 

#16 cxrilis monacemebi gviCvenebs, rom mzesumziras 

aluras umcrosi xnovanebis matlebis mimarT decisis, 

konfidoris, acetomipridis, gauCos, aqtaras, fiuris da fastakis 

0,05%-iani koncentraciebis gamoyenebiT iRupeba cdaSi myofi 

mavneblebis 100%. igive Sedegs gvaZlevs  bi-58-is 0,2%-iani 

emulsia. marSalis da lannatis 0,2%-iani koncentraciebi 

Sesabamisad _ 92,5 da 92,2%-s. kinmiqsis da cipersanis 0,05%-iani 

koncentraciis gamoyenebiT Sesabamisad miRebulia 98,2 da 88,6%-

iani sikvdilianoba. etalonSi (zoloni) 0,2%-iani koncentraciis 

variantSi sikvdilianoba 78,1%-s ar aRemateba, xolo ufro 
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dabali koncentraciiT misi gamoyenebisas miRebuli Sedegebi 

ufro dabalia (52,4 _ 22,0%). 

probitanalizis meTodiT miRebuli monacemebis damuSavebis 

Sedegebi motanilia #17 cxrilSi. 

 

cxrili 17 

mzesumziras aluras ufrosi xnovanebis matlebis mimarT 

inseqticidebis toqsikurobis maCveneblebi 

 

# preparati 
sk-50 
% 

sk-50-is 
zeda 

zRvari, % 

sk-50-is 
qveda 

zRvari, % 

mrudis 
daxrilobis 

kuTxe 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  decisi 0,0077 0,0079 0,0071 2,52 

2.  konfidori 0,0061 0,0064 0,0060 2,76 

3.  acetomipridi 0,0055 0,0056 0,0052 2,8 

4.  gauCo 0,0062 0,0062 0,0062 2,70 

5.  aqtara 0,0051 0,0053 0,0050 2.89 

6.  fiuri 0,0043 0,0045 0,0041 2,32 

7.  marSali 0,0261 0,0281 0,0200 1,88 

8.  lannati 0,0314 0,0320 0,0300 1,84 

9.  kinmiqsi 0,0064 0,0069 0,0062 1,86 

10.  fastaki 0,0073 0,0075 0,0070 1,89 

11.  cipersani 0,0134 0,0138 0,0131 1,53 

12.  bi-58 (axali) 0,0234 0,0244 0,0230 1,79 

13.  zoloni 

(etaloni) 
0,0793 0,0781 0,0739 1,39 
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#17 cxrilis monacemebis mixedviT, mzesumziras aluras 

ufrosi xnovanebis matlebis mimarT yvelaze maRali 

toqsikuroba fiurim gamoamJRavna (0,0043%), mas odnav CamorCebian 

aqtara (0,0051%), acetomipridi (0,0055%) da konfidori (0,0061%), 

ramdenadme dabali toqsikurobis maCveneblebi aqvT kinmiqss,  

deciss da fastaks (Sesabamisad, 0,0064, 0,0077 da 0,0073%). bi-58-is 

toqsikurobis maCvenebeli 0,0235%-ia, rac fosforganuli jgufis 

preparatebisaTvis sakmaod maRali Sedegia, etalonis (zolonis) 

sk-50 0,0743%-is tolia. daxrilobis kuTxis maCvenebeli yvelaze 

maRali aqvs aqtaras (2,88), Semdeg modian acetomipridi, 

konfidori da  gauCo. es maxasiaTebeli  gamocdili 

preparatebidan yvelaze dabali aqvs cipersans (1,53), kidev ufro 

dabalia igi etalonisaTvis (1,39). 

preparatebis biologiuri efeqturobis gansazRvris 

Sedegebi motanilia #18 cxrilSi. aRricxvebi tardeboda 

rogorc umcrosi xnovanebis, aseve ufrosi xnovanebis matlebis. 

am SemTxvevaSic dakvirveba  mimdinareobda 14 dRis ganmavlobaSi. 

 

cxrili 18 

inseqticidebis biologiuri efeqturoba mzesumziras  

aluras matlebis mimarT 

# preparati 
koncen-
tarcia, 

% 

mavneblis sikvdilianobis % dReebis 
mixedviT Sesxurebidan 

me-2-e me-5-e me-7-e me-14-e 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  decisi 0,05 100 98,0 93,4 92,4 

2.  konfidori 0,05 100 99,1 94,3 93,0 

3.  acetomipridi 0,05 100 98,4 95,1 93,2 

4.  gauCo 0,05 100 97,9 95,4 92,6 
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5.  aqtara 0,05 100 98,6 96,2 94,1 

6.  fiuri 0,05 94,1 92,1 90,6 90,0 

7.  marSali 0,2 98,0 97,6 95,3 91,0 

8.  lannati 0,2 96,4 95,3 93,1 92,5 

9.  kinmiqsi 0,05 96,9 95,1 93,1 92,0 

10.  fastaki 0,05 92,9 97,5 94,2 90,9 

11.  cipersani 0,05 84,6 82,1 72,0 61,0 

12.  bi-58 (axali) 0,2 100 96,6 95,2 94,0 

13.  zoloni 

(etaloni) 
0,2 70,6 58,4 63,0 52,2 

 

 Tanamedrove inteqticidebis mzesumziras aluras mimarT 

biologiuri efeqturobis Seswavlis Sedegad dadgenilia, rom 

Sesxurebidan meore dRes 100%-iani efeqturoba miRebulia 

decisis, konfidoris, acetomipridis, gauCos da aqtaras 0,05%-

iani koncentraciebis gamoyenebiT. Semdgom dReebSi efeqturoba 

umniSvnelod klebulobs da me-14-e dRes 92,4_94,1%-is zRvrebSia, 

rac praqtikuli miznebisaTvis savsebiT sakmarisia. odnav 

dabali, magram mainc sakmarisi efeqturobaa miRebuli danarCeni 

preparatebis gamoyenebiT (cipersanis gamoklebiT) _ meore dRes 

_ 54,1_88,9%, xolo Semdeg dReebSi, meToTxmete dRis CaTvliT _ 

90-97%. bi-58 (axali) 100%-ian efeqturobas Sesxurebidan meore 

dRes gvaZlevs, Semdeg dReebSi ki 96,6_94%-mde mcirdeba. rac 

Seexeba cipersans, misi 0,05%-iani emulsiis gamoyenebiT 

Sesxurebidan me-2-e dRis mavneblis sikvdilianoba 84,6%-s ar 

aRemateba, Semdeg dReebSi kidev mxolod 82,1_61,0% iRupeba. am 

preparatis koncentraciis gazrda ar miviCnieT mizanSewonilad, 

radgan piretroidebis jgufis preparatebis gamoyeneba mxolod 
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0,03_0,05%-iani koncentraciiT aris rekomendebuli. etaloni 

yvelaze dabalefeqturia gamocdil preparatebs Soris. 

sikvdilianoba 70,6 _ 52,2%-is tolia dReebis mixedviT.    

 bugrebi gavrcelebulia dedofliswyaros da  siRnaRis 

raionis yvela Cvens mier gamokvleul farTobebSi. 

gansakuTrebiT maRalia atmis bugris ricxovnoba _ erT 

mcenareze saSualod 12 egzemplari, Warxlis bugrebis 

dasaxlebis sixSirea _ 7 bugri erT mcenareze. 

 bugrebis mimarT brZolis RonisZiebebis damuSavebisaTvis 

mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli pesticidebisadmi 

rezistentuli populaciebis swrafi warmoSoba, rac 

dakavSirebulia maT polivoltinurobasTan. amitom pesticidebis 

farTo asortimentis SerCevas am SemTxvevaSi gansakuTrebiT didi 

mniSvneloba aqvs, raTa maTi rotaciuli gamoyenebis 

SesaZlebloba gvqondes. amasTan dakavSirebiT, garda im 

preparatebisa, romlebic gamovcadeT mdelos farvanasa da 

mzesumziras aluras mimarT, bugrebis winaaRmdeg Cvens mier 

Seswavlili iqna damatebiT ramodenime preparatis efeqturoba 

sxvadasxva qimiuri jgufebidan: bazudini, buldoki, regenti, 

sumicidini. 

 Sedegebi motanilia cxril #19-Si. 
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cxrili #19 

atmis bugris mimarT inteqsicidebis  

gamocdis Sedegebi 

 

# 
preparatis 
dasaxeleba 

preparatis 
koncentracia, % 

mavneblis 
sikvdialianobis 

% 
 

1 2 3 4 

1 decisi 0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

0,0015 

100 

88,2 

71,4 

55,1 

38,9 

2 konfidori 0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

0,0015 

100 

91,0 

80,9 

69,4 

51,0 

3 acetomipridi 0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

0,0015 

100 

93,0 

82,8 

69,9 

53,4 

4 gauCo 0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

0,0015 

100 

90,2 

79,5 

59,2 

46,8 
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1 2 3 4 

5 aqtara 0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

0,0015 

100 

90,7 

73,5 

69,8 

55,1 

6 fiuri 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

90,7 

79,8 

60,5 

50,1 

7 marSali 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

100 

100 

88,5 

71,4 

49,6 

8 lannati 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

100 

100 

92,3 

75,4 

52,7 

9 kinmiqsi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

98,7 

90,4 

71,0 

59,2 

50,0 

10 fastaki 0,05 

0,025 

100 

96,1 
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1 2 3 4 

0,012 

0,006 

0,003 

79,4 

60,1 

52,4 

11 cipersani 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

92,1 

80,7 

63,0 

52,1 

40,8 

12 bi-58 (axali) 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

100 

100 

92,4 

79,6 

52,7 

39,4 

13 bazudini 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

100 

100 

90,7 

75,3 

51,4 

39,7 

14 buldoki 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

99,7 

83,1 

77,3 

62,6 

52,3 

15 regenti 0,008 

0,004 

100 

79,4 
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1 2 3 4 

0,002 

0,001 

0,0005 

57,1 

54,2 

27,7 

16 sumicidini 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

92,2 

78,5 

55,7 

43,1 

17 zoloni (etaloni) 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

90,0 

80,2 

69,9 

38,7 

24,3 

18 kontroli 

(Seusxurebeli) 
_ 1,7 

 

cxrili #19-is monacemebidan Cans, rom atmis bugris 100%-

ian sikvdilianobas gvaZlevs decisi, konfidori, acetomipridi, 

gauCi, aqtara 0,025%-iani koncentarciiT gamoyenebiT. analogiur 

Sedegs fiuri, fastaki da sumicidini 0,05%-iani emulsiebiT 

iZlevian, marSalis, lannatis da bi-58-isTvis 100%-iani 

sikvdilianobis misaRebad saWiroa 0,1%-iani koncentracia, 

kinmiqsis da buldokis Cvens mier gamocdili koncentraciebiT 

100%-iani sikvdilianoba ar miiReba. gansakuTrebiT aRsaniSnavia 

regentis maRali toqsikuroba, misi 0,008%-iani koncentraciiT 

miviReT 100%-iani sikvdilianoba, koncentraciis orjer 

SemcirebiT 0,004%-mde sikvdilianobis procenti mkveTrad ecema _ 
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utoldeba 78,4%-s. etalonSi (zoloni) miRebulia dabali 

efeqturoba _ 0,2%-iani koncentracia gvaZlevs 90,0%, 0,1%-iani 

80,2%, 0,05%-iani 69,9%. 0,025%-iani _ 32,7%, 0,012%-iani 24,3% 

sikvdilianobas. 

miRebuli monacemebis probituli analizis meTodiT 

damuSavebis Sedegebi motanilia #20 cxrilSi. 

 

cxrili 20 

atmis bugrebis mimarT inseqticidebis 

toqsikurobis maCveneblebi 

 

# preparati 
sk-50 
% 

sk-50-is 
zeda 

zRvari, % 

sk-50-is 
qveda 

zRvari, % 

mrudis 
daxrilobis 

kuTxe 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  decisi 0,0034 0,0036 0,0032 1,66 

2.  konfidori 0,0036 0,0032 0,0034 1,63 

3.  acetomipridi 0,0032 0,0035 0,0030 1,90 

4.  gauCo 0,0030 0,0032 0,0019 1,72 

5.  aqtara 0,0040 0,0049 0,0042 1,61 

6.  fiuri 0,0035 0,0037 0,0032 1,58 

7.  marSali 0,0154 0,0158 0,0152 1,65 

8.  lannati 0,0158 0,0159 0,0156 1,75 

9.  kinmiqsi 0,0048 0,0049 0,0047 1,59 

10.  fastaki 0,0049 0,0042 0,0046 1,51 

11.  cipersani 0,0058 0,0059 0,0056 1,68 

12.  bi-58 (axali) 0,0126 0,0123 0,0123 1,60 

13.  bazudini 0,0123 0,0126 0,0120 1,77 

14.  buldoki 0,0045 0,0047 0,0043 1,60 
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1 2 3 4 5 6 

15.  regenti 0,0025 0,0027 0,0023 1,64 

16.  sumicidini 0,0056 0,0058 0,0054 1,39 

17.  zoloni 

(etaloni) 
0,0514 0,0527 0,0510 1,26 

 

 gamoTvlebma gviCvena, rom atmis bugris mimarT yvelaze 

maRaltoqsikuria regenti, romlis sk-50 0,0023_0,0027%-is 

farglebSia, masze TiTqmis 1,5_2-jer nakleb toqsikurni arain: 

kinmiqsi, fastaki, sumicidini da cipersani. buldokis, decisis, 

konfidoris, fiuris, acetomipridis, gauCos sk-50 - 0,0030_0,0036%-

is zRvrebSia. lannatis da marSalis toqsikuroba 0,0152_0,0159%-

is farglebSia, bi-58-Tvis sk-50 0,0126-is tolia. 

 saerTo jamSi yvela Cvens mier gamocdili inseqticidi 

maRaltoqsikuria atmis bugris mimarT mzesumziras kulturaze. 

magram isic unda aRiniSnos, rom yvela maTganisaTvis 

toqsikurobis mrudis daxrilobis kuTxis sidide dabalia, ar 

aRemateba 1,39 _ 1,90-s, e.i. am preparatis koncentraciis gazrdiT 

toqsikuroba ar gaizrdeba, magram rogorc aRvniSneT, miRebuli 

Sedegi sakmaod maRalia da arc aris imis saWiroeba, rom 

koncentraciebi gavzardoT, radgan sakmao dabal 

koncentraciebSic isini maRal toqsikurobas amJRavneben am 

mavneblebis mimarT. 

 Warxlis bugris mimarT (cxrili 21) Cvens mier gamocdilma 

preparatebma ramdenadme dabali toqsikuroba gamoamJRavnes, 

vidre atmis bugris mimarT. 
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cxrili 21 

 

Warxlis bugris mimarT inseqticidebis gamocdis Sedegebi 

 

# 
preparatis 
dasaxeleba 

preparatis 
koncentracia, % 

mavneblis 
sikvdialianobis 

% 
 

1 2 3 4 

1 decisi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

92,3 

79,7 

59,4 

39,7 

2 konfidori 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

100 

90,2 

83,1 

62,8 

50,2 

3 acetomipridi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

0,0015 

100 

93,1 

85,6 

70,2 

59,7 

39,6 

4 gauCo 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

0,0015 

100 

91,2 

82,0 

65,6 

52,0 

25,5 
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1 2 3 4 

5 aqtara 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

0,0015 

100 

92,8 

81,1 

65,6 

51,1 

22,3 

6 fiuri 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

0,0015 

98,5 

90,2 

79,7 

62,3 

42,2 

20,2 

7 marSali 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

100 

95,2 

86,6 

60,8 

42,6 

8 lannati 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

100 

96,7 

87,3 

61,4 

44,5 

9 kinmiqsi 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

97,3 

89,4 

70,5 

56,1 

48,2 
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1 2 3 4 

10 fastaki 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

98,5 

93,7 

72,2 

62,4 

49,3 

11 cipersani 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

91,2 

79,7 

62,0 

49,6 

37,2 

12 bi-58 (axali) 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

100 

98,2 

90,0 

77,7 

51,0 

37,6 

13 bazudini 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,006 

100 

97,5 

88,6 

57,9 

32,0 

14 buldoki 
0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

98,2 

82,6 

75,7 

60,2 

49,9 

 



 _ 104 _ 

1 2 3 4 

15 regenti 0,008 

0,004 

0,002 

0,001 

0,0005 

100 

79,0 

55,0 

53,1 

25,3 

16 sumicilini 0,05 

0,025 

0,012 

0,006 

0,003 

98,2 

91,4 

75,5 

54,6 

40,2 

17 zoloni 0,2 

0,1 

0,05 

0,025 

0,012 

88,6 

80,2 

65,7 

36,4 

22,1 

18 kontroli 

(Sesxurebuli) 
_ 0,9 

 

 miRebuli monacemebi damuSavda maTematikurad, Sedegebi 

motanilia #22 cxrilSi. 
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cxrili 22 

Warxlis bugris mimarT inseqticidebis  toqsikurobis 

maCveneblebi 

# preparati 
sk-50 
% 

sk-50-is 
zeda 

zRvari, % 

sk-50-is 
qveda 

zRvari, % 

mrudis 
daxrilobis 

kuTxe 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  decisi 0,0042 0,0044 0,0042 1,60 

2.  konfidori 0,0047 0,0049 0,0045 1,72 

3.  gauCo 0,0039 0,0041 0,0037 1,84 

4.  acetomipridi 0,0037 0,0038 0,0035 1,88 

5.  aqtara 0,0048 0,0052 0,0040 1,59 

6.  fiuri 0,0040 0,0042 0,0039 1,66 

7.  marSali 0,0168 0,0172 0,0165 1,59 

8.  lannati 0,0192 0,0195 0,0190 1,61 

9.  kinmiqsi 0,0056 0,0059 0,0052 1,72 

10.  fastaki 0,0054 0,0057 0,0050 1,80 

11.  cipersani 0,0073 0,0075 0,0070 1,69 

12.  bi-58 (axali) 0,0152 0,0157 0,0150 1,58 

13.  bazudini 0,0148 0,0152 0,0148 1,68 

14.  buldoki 0,0052 0,0056 0,0050 1,72 

15.  regenti 0,0029 0,0031 0,0028 1,42 

16.  sumicilini 0,0061 0,0063 0,0060 1,40 

17.  zoloni 

(etaloni) 
0,0621 0,0626 0,0618 1,32 

 

rogorc am cxrilis monacemebidan Cans, bugrebis 

aRniSnuli saxeobis mimarT yvelaze toqsikuria regenti, misi sk-

50 tolia 0,0029%-is. gamocdili inseqticidebi toqsikurobis 
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mixedviT Semdegi klebadi rigiT ganlagdebian: regenti> 

>acetomipridi>gauCo>fiuri>decisi>konfidori>aqtara>fastaki> 

>kinmiqsi >buldoki> cipersani> sumicidini> bi-58> bazudini> 

>marSali> lannati>zoloni. 

orive saxeobis bugrebis mimarT ganszRvruli iqna 

Tanamedrove inseqticidebis biologiuri eqefturoba. Sedegebi 

motanilia #23 cxrilSi. 
 

cxrili 23 

mzesumziras kulturaze gavrcelebuli bugrebis mimarT 

Tanamedrove inseqticidebis biologiuri efeqturoba 

 

# preparatebi 
koncen-
tarcia, 

% 

mavneblebis sikvdilianobis % 
dReebis mixedviT Sesxurebidan 

me-2-e me-5-e me-7-e me-14-e 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  decisi 0,05 100 98,2 97,2 95,1 

2.  konfidori 0,05 100 99,0 98,2 96,3 

3.  acetomipridi 0,05 100 99,1 98,7 99,5 

4.  gauCo 0,05 100 98,2 98,0 96,4 

5.  aqtara 0,05 100 98,1 97,3 95,4 

6.  fiuri 0,05 98,0 97,2 96,0 93,1 

7.  marSali 0,1 97,0 96,8 96,0 95,2 

8.  lannati 0,1 97,3 96,9 96,2 95,8 

9.  kinmiqsi 0,05 97,0 96,4 94,2 93,0 

10.  fastaki 0,05 97,8 96,4 95,8 95,0 

11.  cipersani 0,05 90,8 88,6 86,4 82,0 

12.  bi-58 (axali) 0,1 98,0 97,8 96,2 95,4 

13.  bazudini 0,1 97,0 96,4 95,9 95,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

14.  buldoki 0,05 97,4 96,5 95,2 95,2 

15.  regenti 0,008 100 98,0 97,0 96,2 

16.  sumicidini 0,05 97,4 96,3 95,0 93,8 

17.  zoloni 

(etaloni) 
0,2 85,6 82,3 80,0 78,2 

 

 #23 cxrilidan Cans, rom gamocdili preparatebis 

umravlesoba iwvevs mavneblis 95%-ze met sikvdilianobas 14 dRis 

ganmavlobaSi. gansakuTrebiT maRali efeqturoba mogvca decisma, 

konfidorma, acetomipridma, gauCom, aqtaram da regentma, 

romelTa gamoyenebiT Sesxurebidan meore dRes mavneblebis 

sikvdilianoba 100% iyo. Semdeg dReebSi  odnav mcirdeba da 

fiuris garda, me-14-e dResac ki efeqturoba 95,0%-ze maRalia. 

gansakuTrebiT unda gamovyoT preparati regenti, romelic aseT 

maRal efeqturobas gvaZlevs metad dabali _ 0,008%-iani 

koncentraciiT. danarCeni preparatebi, Tumca ar gvaZleven 100%-

ian sikvdilianobas, magram maTi efeqturoba sakmaod maRalia 

(98_95%). gamonakliss warmoadgens konmiqsi da cipersani. 

kinmiqsis  gamoyenebiT Sesxurebidan  me-7-e  dRes efeqturoba 

94,2%-s ar aRemateba, me-14-e DdRes ki 93,0%-s, ufro 

dabalefeqturia cipersani, romelic me-5-e dRes klavs 

mavneblebis 88,6%-s, me-7-e dRes 86,4%-s, xolo me-14-e dRes 82,0%, 

xolo bugrebisaTvis, romelTac gamravlebis didi potenciali 

aqvT da polivoltinur mavneblebs miekuTvnebian, es Sedegebi 

damakmayofilebeli ar aris. kidev ufro dabali efeqturoba 

gamoamJRavna etalonad aRebulma zolonma, romlis gamoyenebiT 

mavneblebis sikvdilianoba dReebis mixedviT Seadgenda 85,6; 82,3; 



 _ 108 _ 

80,0 da 78,2%-s. Seusxurebel kontrolSi sikvdilianobis 

procenti dabali iyo da Seadgenda 1,2; 0, 1,4 da 0%-s 

 kaliebis winaaRmdeg preparatebis efqeturobis dadgenis 

mizniT, aRricxvebi tardeboda Sesxurebamde, Sesxurebidan 1_3_7 

_14_21_28 dRe-Ramis gasvlis Semdeg. gamocvadeT Semdegi 

inseqticidebi: regenti, konfidori da marSali. 

 preparatebis gamocda mimdinareobda siRnaRis raionSi, sof. 

tibaanSi, sadac italiuri kaliis ricxovnobam Seadgina 4_5 

egz/m2. 

 preparatebis efeqturobis gansazRvrisaTvis gamoviyeneT 

laCininskis mier miwodebuli meTodika. (Лачининский, 1997). am 

meTodis mixedviT dgindeba cocxlad darCenili kaliebis 

procenti Semdegi formuliT: B=Rn/rnx100%, sadac B aris 

cocxali kaliebis sikvdilianobis procenti, Rn _ kaliebis 

saerTo ricxovnoba Sesxurebamde, rn  kaliebis saerTo raodenoba 

aRricxvis n dRes. sikvdilianoba (biologiuri efeqturoba) 

gamoiTvleba Semdegi formuliT: C=1-B, C _ biologiuri 

efeqturobaa, B _ cocxali kaliebis %. cocxali kaliebis 

procenti kontrolTan SedarebiT ganisazRvreboda formuliT: 

BX=rn/rkn x 100, sadac rn aris kaliebis saSualo ricxovnoba n 

dRes, rkn _ saSualo ricxovnoba imave dRes kontrolSi. regenti 

aRebuli iyo koncentraciiT 0,008%, konfidori _ 0,05%, marSali 

_ 0,2%. 

 Sedegebi moyvanilia #24, 25, 26 cxrilebSi. 

 rogorc #24 cxrilidan Cans, regentis Sesxurebidan 24 

saaTis Semdeg cocxali matlebis raodenoba 30,3_38,4%-s 

Seadgens. Sesabamisad, sikvdilianobis procenti _ 67,7-61,6%. 

Sesxurebodan me-2 dRes sikvdilianoba gaizarda 76,4_64,6%-mde. 
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maqsimaluri Sedegebi miviReT me-14-e da 21-e dRes _ 97,9_98,6%, 

xolo 28-e dRes sikvdilianoba odnav klebulobs. 

 

cxrili 24 

regentis efeqturoba italiuri kaliis mimarT 

(2004 w.) 

 

TariRi 
30.06 

Sesxure-
bamde 

Sesxurebis Semdeg dReebSi 

1 dRe 

31.06 

me-2 

dRe 

2.07 

me-7 

dRe 

07.07 

me-14 

dRe 

14.07 

21-e 

dRe 

22.07 

28-e 

dRe 

29.07 

cocxali 

matlebis % 
98,8 37,3 23,6 4,6 1,8 2,1 3,2 

cocxali 

matlebis % 

kontrolTan 

SedarebiT 

98,9 38,4 35,4 4,1 1,4 1,7 2,3 

sikvdilia-

nobis % 
_ 62,7 76,4 95,4 98,2 92,9 96,8 

sikvdilia-

nobis % 

kontrolTan 

SedarebiT 

_ 61,6 64,6 95,9 98,6 98,3 97,7 

 

cxril #25-Si moyvanilia konfidoris gamocdis Sedegad. 
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cxrili 25 

konfidoris efeqturoba italiuri kaliis mimarT 

(2004 w.) 

TariRi 
30.06 

Sesxure-
bamde 

Sesxurebis Semdeg dReebSi 

1 dRe 

31.06 

me-2 

dRe 

2.07 

me-7 

dRe 

07.07 

me-14 

dRe 

14.07 

21-e 

dRe 

22.07 

28-e 

dRe 

29.07 

cocxali 

matlebis % 
95,6 53,2 20,5 5,0 2,2 2,0 6,0 

cocxali 

matlebis % 

kontrolTan 

SedarebiT 

96,0 57,7 28,6 5,5 3,1 3,0 5,0 

sikvdilia-

nobis % 
_ 46,8 89,5 95,0 97,2 98,0 94,6 

sikvdilia-

nobis % 

kontrolTan 

SedarebiT 

_ 42,3 81,4 94,5 96,9 97,0 95,0 

 

 konfidori Sesxurebidan 24 saaTis Semdeg gacilebiT 

nakleb efeqturi iyo, vidre regenti _ sikvdilianoba 46,8 _ 

42,3%-s ar aRemateba. meore dRes sikvdilianobis procentma 

moimata da 81,4 _ 89,5% Seadgina. maqsimaluri efeqturoba am 

SemTxvevaSi me-14 da 21-e dRes aris miRweuli 96,9_98,0%, 28-e dRes 

ki –odnav Semcirebulia. 

marSali karbamatuli preparatia da am jgufis 

inseqticidebis gamoyenebis Sesaxeb kaliebis mimarT arc 
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saqarTveloSi da arc yofili sabWoTa kavSiris teritoriaze 

masalebi ar arsebobs. amitom saintereso iyo misi moqmedebis 

Seswavla am mavneblis mimarT, miT umetes, mzesumziraze, radgan 

monacemebi am kulturaze italiuri kaliebis gavrcelebis 

Sesaxeb saqarTveloSi mwiria (Абашидзе, 2002). 

Sedegebi moyvanilia #26 cxrilSi. 

 

cxrili 26 

marSalis efeqturoba italiuri kaliis mimarT 

 

TariRi 
30.06 

Sesxure-
bamde 

Sesxurebis Semdeg dReebSi 

1 dRe 

31.06 

me-2 

dRe 

2.07 

me-7 

dRe 

07.07 

me-14 

dRe 

14.07 

21-e 

dRe 

22.07 

28-e 

dRe 

29.07 

cocxali 

matlebis % 
93,5 22,5 14,5 5,9 4,7 6,7 7,8 

cocxali 

matlebis % 

kontrolTan 

SedarebiT 

94,6 23,0 15,5 6,3 5,2 7,1 8,2 

sikvdilia-

nobis % 
_ 77,5 85,5 94,1 95,3 93,3 92,2 

sikvdilia-

nobis % 

kontrolTan 

SedarebiT 

_ 77,0 84,5 93,7 94,8 92,9 91,8 

 



 _ 112 _ 

 rogorc 26 cxrilidan Cans, marSali efeqturia am 

mavneblis mimarT Sesxurebidan erTi dRis Semdeg _ 

sikvdilianoba 77,0_77,5%-ia. ori dRis Semdeg ramdenamde metia, 

maqsimaluri efeqturoba miRebulia me-14-e dRes, xolo 21 dRidan 

28 dRis CaTvliT sikvdilianobis procenti odnav klebulobs. 

 sakontrolo (Seusxurebel) variantSi kaliebis  

ricxovnobis dinamika mocemulia #27 cxrilSi, saidanac Cans, 

rom ivnis-ivlisSi matlebis ricxovnoba metad maRalia. 

 

cxrili 27 

kaliebis ricxovnobis dinamika sakontrolo (Seusxurebel) 

variantSi (2004w.) 

(saSualo monacemebi) 

 

TariRi 25.06 31.06 2.07 9.07 16.07 23.07 30.07 

cocxali 

matlebis 

raodenoba 1 m2 

5,4 6,3 7,4 7,8 8,4 8,6 9,1 

        

mkvdari matlebis 

raodenoba 1 m2 
1,2 1,2 0,9 0 0,3 0,4 0,2 

 

 amrigad, Catarebuli cdebis Sedegad davadgineT, rom Cvens 

mier gamocdili samive preparati maRalefeqturia italiuri 

kaliis winaaRmdeg mzesumziras kulturaze. amasTan, unda 

aRiniSnos, regentis upiratesoba radgan damakmayofilebel 

Sedegs igi gvaZlevs naklebi koncentraciiT, vidre marSali da 

konfidori. 
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 niadagis mavneblebidan Tanamedrove pesticidebi gamovcadeT 

maxras anu bostanas mimarT. miuxedavad imisa, rom am mavneblis 

mimarT gamoiyeneba agroteqnikuri RonisZiebebi da qimiuri 

saSualebebi, dRevandel etapze mis winaaRmdeg brZola kvlav 

problemad rCeba, rogorc toqsikologiur-ekonomikuri, aseve 

ekologiuri TvalsarisiTac. 

 mcenareTa dacvis qimiuri saSualebebidan ukanasknel 

periodSi gansakuTrebuli yuradReba eqceva granulirebuli 

preparatebis gamoyenebas, radgan isini niadagSi xangrZlivad 

inarCuneben toqsikurobas da naklebad anagvianeben garemos. 

 soflis meurneobaSi ZiriTadad ixmareboda sxvadasxva 

toqsikur sawyisebze (gama-heqsaqlorcikloheqsani, qlorofosi, 

fosfamidi) damzadebuli granulirebuli preparatebi, romelTa 

Semavseblad gamoiyeneboda bentonituri Tixebi, sinTezuri 

masalebi, mineraluri nedleuli, kaolini, sasuqebi da sxva. 

 ukanasknel periodSi, maRali adsorbentuli Tvisebebis 

gamo, farTo gamoyeneba hpova ceoliTma, romelzedac 

SesaZlebelia adsorbirdes 30%-ze meti aqtiuri sawyisi. 

 Cvens mier gamoyenebuli iqna rogorc mza granulirebuli 

preparatebi _ bazudinis 40%-iani da aqtaras 5%-iani granulebi, 

aseve mcenareTa dacvis institutis r.yifianis saxelobis 

biofizikuri meTodebis ganyofilebaSi damzadebuli marSalis 

10%-iani da talstaris 5%-iani granulirebuli preparatebi, 

romelTa Semavseblad gamoyenebuli iyo bunebrivi ceoliTi, 

granulebis zoma Seadgenda 0,5_1,0 mm. 

 moqmed sawyisad gamoyenebuli iyo talstaris 10%-iani da 

marSalis 20%-iani emulgirebadi koncentratebi. cdebi Catarda 

rogorc laboratoriul, aseve bunebriv pirobebSi. 
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 laboratoriul cdebSi 50 sm2 farTobis xis yuTebSi 

Segvqonda niadagi da sakvlevi preparatebi 0,25; 0,5, 1 da 1,5 

gramis raodenobiT. Semdeg maTze gadagvyavda 10-10 maxra 

TiToeul variantSi 24 saaTis, me-5-e. me-7-e da me-10-e, me-15-e dRes. 

aRricxvebi tardeboda 24 saaTis Semdeg. Sedegebi moyvanilia #28 

cxrilSi. 

 

cxrili 28 

 

maxras (bostana) mimarT granulirebuli preparatebis gamocdis 

Sedegebi laboratoriul pirobebSi 

 

# preparati 

xarjvis 
norma 
grami 

50 sm2-ze 

mavneblis sikvdilianobis % 
dReebis mixedviT 

1 5 7 10 15 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 bazudini 0,25 

0,5 

1,0 

1,5 

91 

99,5 

100 

100 

90,5 

100 

100 

100 

91,3 

100 

100 

100 

90,8 

100 

100 

100 

91,0 

96,5 

98,2 

100 

2 aqtara 0,25 

0,5 

1,0 

1,5 

96,0 

100 

100 

100 

95,7 

100 

100 

100 

95,9 

100 

100 

100 

94,9 

100 

100 

100 

94,8 

98,4 

99,2 

100 

3 talstari 0,25 

0,5 

1,0 

1,5 

98,0 

100 

100 

100 

96,4 

100 

100 

100 

96,7 

100 

100 

100 

96,0 

100 

100 

100 

 

93,0 

96,4 

98,3 

100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 marSali 0,25 

0,5 

1,0 

1,5 

90,0 

96,0 

100 

100 

90,2 

95,7 

99,4 

100 

92,0 

95,9 

99,6 

100 

90,8 

95,0 

99,0 

99,0 

98,4 

89,3 

97,1 

98,8 

5 kontroli 

(preparatis 

Setanis 

gareSe) 

_ 0 0 0 0 1 

 

 rogorc #28 cxrilidan Cans, yvela gamocdili 

granulirebuli preparati laboratoriul pirobebSi maRal 

efeqturobas iZleva _ yvelaze dabali xarjvis normiT 

gamoyenebiTac ki (0,25 grami 50 sm2-ze) miRebulia mavneblis 

sikvdilianobis maRali procenti, rac mTavaria, aseTi efeqti 

grZeldeba 15 dRis ganmavlobaSi. rac Seexeba gazrdil normebs, 

sikvdilianoba bazudinis, aqtaras da talstaris variantebSi 

94,8_100%-is farglebSia, xolo marSalis variantSi ufro 

SedarebiT dabali _ 89,3_98,8%. 

 mindvris pirobebSi cdebs vatarebdiT Cankaanis mzesumziras 

nakveTebSi. sacdeli teritoria dayofili gvqonda 10 m2 

farTobis ubnebad, sadac winaswar vadgendiT mavneblis 

ricxovnobas, rogorc sacdel, aseve sakontroli farTobebze. 

preparatebi Segvqonda ori sxvadasxva normiT da vaxdendiT 

aRricxvas dinamikaSi erTi Tvis ganmavlobaSi, vadgendiT 

biologiur efeqturobas. 

 Sedegebi moyvanilia #29 cxrilSi. 
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cxrili 29 
 

maxras (bostana) mimarT granulirebuli preparatebis gamocdis 

Sedegebi mindvris pirobebSi 

 

# preparati 

xarjvis 
norma kg 
1 ha-ze 
gadaan-
gariSe-
biT 

mavneblis sikvdilianobis % dReebis 
mixedviT preparatis Setanidan 

5 10 15 20 25 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 bazudini 25,0 

50,0 

88 

96 

92 

97 

90 

95 

90 

94 

89 

92 

87 

92 

2 aqtara 5,0 

6,0 

89 

90 

95 

94 

95 

96 

94 

94 

93 

94 

93 

94 

3 talstari 10,0 

12,0 

87 

89 

93 

95 

92 

94 

90 

93 

90 

92 

88 

90 

4 marSali 10,0 

12,0 

86 

88 

88 

89 

90 

93 

92 

92 

90 

92 

88 

90 

5 kontroli 
(preparatis 
Setanis 
gareSe) 
mavneblis 
raodenoba 
1m2-ze 

8 7 11 12 9 10 9 

 

#29 cxrilis monacemebidan Cans, rom bazudini efeqturia 

rogorc 50,0 kg/ha, aseve 25 kg/ha xarjvis normis gamoyenebiT, 

aqtara _ bevrad naklebi _ 5-6 kg/ha, talstari da marSali _ 10-12 

kg/ha xarjvis normiT. maxras sikvdilianoba 30 dRis 
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ganmavlobaSi 88-96%-ia, rac praqtikuli miznebisaTvis sruliad 

sakmarisia. 

amrigad, Catarebuli kvlevebis Sedegad SeiZleba 

davaskvnaT, rom Cvens mier gamocdili sxvadasxva qimiuri jgufis 

inseqticidebi maRalefeqturni arian mzesumziraze gavrcelebuli 

mavneblebis mimarT. 
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თ ა ვ ი V 

 
მათემატიკური მეთოდებით მზესუმზირას თესლში  

თანამედროვე ინსექტიციდების დაშლის სიჩქარის  

შესწავლის შედეგები 

 
 

sasoflo-sameurneo kulturebis mavne organizmebis 

winaaRmdeg qimiuri brZolis racionaluri safuZvlebis 

SemuSaveba da ekologiurad sufTa produqciis miReba aris is 

problemebi, romelTa gadaWra yovelTvis dgas mcenareTa dacvis 

specialistebis winaSe. 

pesticidebis usafrTxo da racionaluri gamoyenebisadmi 

mravali  avtoris naSromia miZRvnili. maTSi gaSuqebulia 

sxvadasxva qimiuri jgufis da daniSnulebis pesticidebis 

daSlis, transformaciis da translokaciis sakiTxebi. 

magaliTad, cnobilia, rom fosfororganuli naerTebi 

metabolizmis procesSi hidrolizdebian da dealkirdebian, ris 

Sedegadac xdeba maTi detoqsikacia (Мельников, 1978). 

am jgufis kontaqturi preparatebis daSla grZeldeba 

ramdenime dRes 20-250C-s pirobebSi, xolo 60-70-ze ramodenime 

saaTs. sistemuri naerTebis daSla 3-4 Tvis ganmavlobaSi 

mimdinareobs. 

piretroidebi miekiTvnebian zomierad persistentul 

naerTebs, romlebic mcenareSi mniSvnelovani raodenobiT 

grovdebian. amasTan, es preparatebi gamoiyeneba metad dabali 

xarjvis normiT da amis gamo, isini TbilsisxlianebisaTvis 
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usafrTxod arian miCneuli (Мельников, 1986; Сасонович, Панщина, 

1989; Agarwal, Guputa, Tripathi, 1983). 

permetrinis, fenvalertis, cipermetrinis da dekametrinis 

daSlis siCqaris SeswavliT, gamorkveulia, rom miuxedavad maTi 

metabolizmis gzebis gansxvavebulobisa, naSTebis qceva garemoSi 

msgavsia. am preparatebis naSTebi mniSvnelovani raodenobiT 

aRmoCenilia mxolod uSualod Sesxurebuli mcenaris nawilebSi. 

izomerebis Semadgenloba mniSvnelovnad gansxvavdeba sawyisi 

nivTierebebisagan, daSlis periodi, kulturebis mixedviT 

Seadgens erTi kviridan erT Tvemde. ddt-sa da permetrinis 

SedarebiT naTeli gaxda, rom ex ukanaskneli 100-jer ufro 

swrafad metabolirebda, vidre ddt (Берзим, 1985; Leuter, 1979). 

piretroidebis fiziologiuri daSlis produqtebi miiReba 

izomerizaciis da dehalogenirebis procesebis Sedegad. am 

naerTebis mravali metaboloti mcenareul da cxovelur 

produqtebTan mdgrad koniugantebs iZleva (Петрова, 1987). 

pesticidebis mcenareSi da mcenareul produqtebSi daSlis 

sakiTxebi farTodaa gaSuqebuli saqarTvelos probebisaTvis 

(Адеишвили, Орджоникидзе, 1978; Квачантирадзе, Твалчрелидзе, 1997; 

Мамаладзе, 1983; Гегенава, 1984; vadaWkoria, 1991; daTukaSvili, 1994; 

orjonikiZe, 1998). imiloklopridebis da fenilpirazolebis 

daSlis siCqaris Sesaxeb monacemebi mwiria; es monacemebi Cven 

movipoveT soflis meurneobis saministros mcenareTa dacvis 

samsaxuris pesticidebis registraciis ganyofilebis 

angariSebSi, romelTa mixedviT, es preparatebi sxvadasxva 

kulturaSi 16-25 dRis ganmavlobaSi iSlebian. 

imasTan dakavSirebiT, rom pesticidebis naSTis ganszRvris 

analizuri meTodebis (Txelfenovani, gazuri qromotografia) 
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gamoyeneba metad ZviradRirebuli da Sromatevadia, amasTan, 

zogjer axali pesticidis gansazRvris meTodebi CvenTvis 

xelmisawvdomi ar aRmoCnda, mcenareSi pesticidebis naSTebis 

gansazRvras vaxdendiT gamoTvliTi meTodiT, romelic 

SemuSavebulia kievis pesticidebis higienisa da toqsikologiis 

sakavSiro institutSi (Спыну, Иванова, 1977) da eyrdnoba 

algoriTmebis gamoyenebas. es meTodi saqarTveloSi 

gamoyenebuli iyo orjonikiZis (1976, 1998), mamlaZis (1983), 

gegenavas (1989) da vadaWkorias (1991) mier. miRebulia praqtikuli 

miznebisaTvis misaRebi Tanxvedra eqsperimentalurad (analizebis 

Catarebis Sedegad) da Teoriulad (gamoTvlili) miRebuli 

monacemebisa. 

am meTodis  mixedviT, ZiriTad faqtorTa jgufebi, 

romlebic gansazRvraven pesticidebis daSlis siCqares, Semdegia: 

pesticidebis fiziko-qimiuri Tvisebebi, maTi gamoyenebis 

pirobebi, dasamuSavebeli obieqtis (mcenare) qimiuri da 

struqturuliQTaviseburebani da garemos  klimaturi pirobebi. 

aRniSnuli meTodi saTanado cxrilebisa da formulebis 

gamoyenebiT saSualebas gvaZlevs ganvsazRvroT: 

1. damuSavebul mcenareSi qimiuri preparatebis SenarCunebis 

xangrZlivoba; 

2. drois nebismier monakveTSi mcenareul produqtebSi 

pesticidebis Semcvelobis done; 

3. drois is periodi, romlis Semdegac preparatebis 

koncentracia mcirdeba dasaSveb minimumade. 

mcenareSi pesticidebis naSTebis SenarCunebis 

xangrZlivobisa da lodinis periodis gansazRvrisaTvis saWiroa 

Semdegi faqtorebis gaTvaliswineba: 
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1. X1 _ preparatis molekuluri wona; 

2. X2 _ preparatis lRobis temperatura; 

3. X3 _ preparatis cximebSi xsnadoba; 

4. X4 _ preparatis wyalSi xsnadoba’ 

5. X5 _ preparatis mdgradoba 5-8 pn -ze; 

6. X6 _preparatisaqroladoba; 

7. mcenaris pH; 

8. X8 _ mcenareSi wylis DSemcveloba; 

9. X9 _ mcenareSi cximebis DSemcveloba; 

10.  X10 _ mcenareSi cilebis DSemcveloba; 

11.  X11 _ mcenareSi Saqrebis DSemcveloba; 

12.  X12 _ preparatiT damuSavebis jeradoba; 

13.  X13 _ preparatis xarjvis norma; 

14.  X14 _ haeris saSualo temperatura damuSavebis 

momentidan mosavlis aRebamde; 

15.  X15 _ Sesxurebis dRes haeris fardobiTi tenianoba. 

gamosaTvlel formulas Semdegi saxe aqvs: 

 

Pa=P(X1X8/Ri)xP(X2X3/Ri) x P(X2X4/Ri) x P(X3X4/Ri) x P(X3X9/Ri) 

xP(X4X8/Ri)xP(X14X12/Ri)x P(X5X6/Ri) x P(X6X14/Ri)x P(X9X11/Ri),  
 

sadac P preparatis ama Tu im klasisadmi mikuTvnebis 

albaTobaa, P(XnXm/Ri  - ki ama Tu im klasis niSnis wyvilovani 

kombinaciis gamovlenis albaToba. klasebi Sedgenilia 

Semdegnairad: 

I klasi _ 1,00 < τ ≤ 3,6; 

II klasi _ 3,6 < τ ≤ ,75; 

III klasi _ 6,75 < τ ≤ 10,6; 
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IV klasi _ 10,6 < τ ≤ 15; 

V klasi _ 15 < τ ≤ 30,1. 

τ aris preparatis naSTis mcenareSi daSlis xangrZlivobis 

drois mudmiva. nebismier drois moankveTSi (Sesxurebidan 

pirvel, me-3-e, me-5-e, me-10-e, me-15-e da a.S. dRes) mcenareSi 

pesticidebis raodenobis gansazRvrisaTvis zemoTmoyvanil 

wyvilovan  algoriTmebTan erTad gamoiyeneba I rigis qimiuri 

reaqciis gantoleba: 

 

dc(t)  

= KC (t) dt 
 

agreTve regresiis gantoleba ori cvladisaTvis: 

 

 y = a+bx, 
 

sadac y = ln C(t);   a = lnCo,   b = -K,  t = x 

Ct preparatis Semcvelobaa drois ama Tu im monakveTSi, Co _ 

swyisi koncentracia, b _ koeficienti _ b = -K,   
 

 

τ = - 
1 
K 

 

aRniSnuli formulebis agreTve specialuri cxrilebis 

saSualebiT (romlebic moyvanilia am meTodikaSi) SevadgineT 

mzesumziras TeslSi Cvens mier gamocdili inseqticidebis 

daSlis dinamikis cxrili. 
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cxrili 30 

mzesumziras TeslSi inseqticidebis daSlis dinamika 

(Sedegebi miRebulia maTematikuri gamoTvlebis saSualebiT) 

 

# preparatebi 

preparatebis Semcveloba mg/kg dReebis 

mixedviT Sesxurebis Semdeg 

1 3 5 10 18 20 24 26 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  decisi 2,50 2,06 1,42 0,68 0,36 0,18 0   

2.  konfidori 1,64 1,42 1,24 0,42 0,20 0,1 0   

3.  gauCo 1,98 1,82 1,50 0,75 0,32 0,15 0   

4.  acetomipridi 1,52 1,30 1,24 0,75 0,40 0,25 0   

5.  aqtara 2,12 1,86 1,75 1,25 0,86 0,36 0,2 0  

6.  fiuri 1,80 1,62 1,40 0,98 0,44 0,30 0,15 0  

7.  marSali 1,81 1,62 1,58 0,95 0,62 0,34 0,2 0  

8.  lannati 2,65 2,40 2,10 1,84 1,60 1,0 0,75 0,36 0 

9.  kinmiqsi 2,68 2,15 1,86 0,98 0,45 0,26 0   

10.  fastaki 2,55 2,06 1,91 0,88 0,52 0,28 0   

11.  cipersani 2,59 2,11 1,75 0,98 0,62 0,40 0,21 0  

12.  bi-58 (axali) 2,84 2,0 1,68 1,32 0,82 0,62 0,36 0,18 0 

13.  bazudini 2,76 2,11 1,72 1,44 1,0 0,68 0,42 0,22 0 

14.  buldoki 2,64 2,12 2,0 1,40 1,0 0,61 0,32 0,12 0 

15.  regenti 0,86 0,68 0,54 0,36 0,21 0,12 0   

16.  sumicilini 2,54 2,23 1,56 1,24 0,84 0,62 0,32 0  
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# preparatebi 

preparatebis Semcveloba mg/kg dReebis 

mixedviT Sesxurebis Semdeg 

1 3 5 10 18 20 24 26 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17.  zoloni 

(etaloni) 
2,86 2,14 1,62 1,28 0,88 0,47 0,31 0,12 0 

 

cxrili #30-is monacemebidan Cans, rom gamoTvlebis 

Sedegad, decisis, konfidoris, gauCos, acetomipridis, lannatis, 

fastakis da regentis sruli daSla 24 dRis ganmavlobaSi unda 

moxdes. 26 dReSi daiSlebian aqtara, fiuri, marSali, cipersani 

da sumicidini, xolo bi-58-is, bazudinis, buldokis da etalonad 

aRebuli zolonis daSlas 28 dReE dasWirdeba. miRebuli 

Sedegebidan SeiZleba  davaskvnaT, rom winaswari gamoTvlebiT, 

Cvens mier gamocdili inseqticidebi zomierad persistentulni 

arian. maTi sruli daSla unda moxdes 24-26 dRis ganmavlobaSi. 
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თ ა ვ ი VI 

 
შემუშავებული ღონისძიებების ეკონიმიკური და 

ეკოლოგიური მაჩვენებლები და მცენარეზე გავლენა 

 
 

mzesumziras naTesebSi gavrcelebuli sarevelebisa da mavne 

mwerebis mimarT brZolis efeqturi da racionaluri 

RonisZiebebis damuSavebis mizniT, Cvens mier laboratoriul 

pirobebSi da mciremasStabian cdebSi miRebuli monacemebis 

dasazusteblad da farTo masStabiT maTi gamoyenebis 

mizansewonilobis dasadgenad, cdebi CavatareT SedarebiT did 

farTobze (2 ha), Cankaanis mzesumziras  naTesebSi.  

aRniSnul nakveTze gvxvdeboda Semdegi sarevelebi: Salafa, 

nacarqaTama, xvarTala, boloka, nari, birka, Zurwa, mxoxavi qanda, 

Svriuka, kelaptara.  

sarevelebis mimarT gamoiyeneboda mxolod agroteqnikuri 

RonisZiebebi: Tesvamde moxvna da farcxva, aRmocenebamde 

farcxva. aRmocenebis Semdeg kidev ori farcxva da  

mwkrivTaSorisebis kultivacia. es RonisZiebebi ara marto 

mniSvnelovnad amcireben sarevelebis raodenobas, aramed 

nawilobriv spoben mavneblebis mozamTre fazebs da aferxeben 

daavadebis gavrcelebas. amave dros xelsayrel pirobebs qmnian 

mcenaris normaluri ganviTarebisaTvis. 

mavne mwerebis mimarT brZolis RonisZiebebis Catarebamde 

vswavlobdiT am nakveTze mavneblebis saxeobriv da raodenobriv 

Semadgenlobas. 
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dakvirvebebiT gamoirkva, rom niadagis mavneblebis 

ricxovnoba naklebi iyo mavneobis ekonomikur zRvarze (1-2 

individi 1m2-ze) da Seadgenda 0,7_0,8 individs erT kvadratul 

metr farTobze. 

mdelos farvanas matlebis ricxovnoba iyo 1,5_1,8 matli 

foTolze, (rac aRemateboda mavneobis ekonomikur zRvars _ 1,2), 

mzesumziras aluras matlebi aRiricxeboda _ 1 matli foTolze, 

bugrebi _ 3 individi foTolze, rac agreTve aWarbebs mavneobis 

ekonomikur zRvars. sxva mavneblebi (mzesumziras xarabuza, 

kaliebi, kutkaliebi) gvxvdeboda erTeuli egzemplarebis saxiT. 

zemoaRniSnulidan gamomdinare, brZola CavatareT mdelos 

farvanas, mzesumziras  aluras da bugrebis mimarT.  

cdaSi aRebuli gvqona sxvadasxva qimiuri jgufis 

inseqticidebi:  

I varianti _ bi-58 - axali, (fosfororganuli) _ 0,2%-iani 

koncentraciiT; 

II varianti _ kinmiqsi (piretroidi) _ 0,05%-iani koncentraciiT; 

III varianti _ fastaki (piretroidi) _ 0,04%-iani koncentraciiT; 

IV varianti _ konfidori (imidoklopridi) _ 0,03%-iani 

koncentraciiT; 

V varianti _ gauCo (imidoklopridi) _ 0,03%-iani 

koncentraciiT; 

VI varianti _ etaloni - zoloni _ 0,2%-iani koncentraciiT; 

VII varianti _ kontroli (mxolod agroteqnikuri 

RonisZiebebi). 

sacdel variantebSi, agreTve etalonSi mdelos farvanas da 

bugrebis mimarT brZola tardeboda erTxel, maisis Sua 

ricxvebSi, xolo mzesumziras aluras mimarT orjer _ pirveli 
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wamloba tardeboda ivnisis III dekadaSi, meore wamloba ki _ 

pirveli wamlobidan 20 dRis Semdeg. 

sacdel variantebsa da etalonSi mavne mwerebis winaaRmdeg 

brZola tardeboda agroteqnikuri RonisZiebebis fonze (moxvna, 

farcxva, kultivacia). 

biologiuri efeqturobis gansazRvris mizniT, wamlobebis 

win da Semdgom dinamikaSi xdeboda mavneblebis aRricxva. ris 

Sedegadac gamoiTvleboda mavneblis sikvdilianobis procenti 

da biologiuri efeqturoba. Sedegebi moyvanilia #31 cxrilSi. 

 

cxrili 31 

mzesumziras  naTesebSi gavrcelebuli mavneblebis mimarT  

brZolis RonisZiebis biologiuri efeqturoba 

 

# variantebi 
biologiuri efeqturoba, % 

mzesumziras  
alura 

mdelos 
farvana 

bugrebi 

1.   I _ bi-58 (axali) 98,2 96,9 99,2 

2.  II _ kinmiqsi 97,5 96,2 98,8 

3.  III _ fastaki 98,2 97,0 97,9 

4.  IV _ konfidori  99,2 98,9 98,9 

5.  V _ gauCo 98,7 97,8 98,9 

6.  VI _ zoloni   

    (etaloni) 
84,5 82,1 86,4 
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cxrili #31 monacemebidan Cans, rom Cvens mier gamocdili 

inseqticidebi amJRavneben maRal biologiur efeqturobas. 

(97,0_98,9%). Tu mxedvelobaSi miviRebT imas, rom 

inseqticidebidan yvelaze dabali koncentraciiT gamoiyenebian 

gauCo da konfidori (0,03%), es preparatebi yvelaze efeqturad 

unda CaiTvalos aRniSnuli maCneblebis winaaRmdeg brZolaSi, 

Tumca danarCeni preparatebis gamoyenebac savsebiT 

mizanSewonilia. 

Catarebuli RonisZiebebis sameurneo da ekonomikuri 

efeqturobis gansazrvrisaTvis variantebis mixedviT aRiricxa 

mosavali, gamoTvlili iqna misi Rirebuleba, mxedvelobaSi 

miviReT agreTve gaweuli xarjebi. Sedegebi motanilia cxril 

#32-Si. 

 

cxrili #32 

RonisZiebebis sameurneo da ekonomikuri efeqturoba 

 

# variantebi 
mosavali 

c/ha 

mosavlis 
Rirebuleba, 

lari 

danaxarjebi 
1 ha-ze, 
lari 

wminda 
Semosa-
vali 
1 ha-ze 

rentabe-
lobis 
norma, 

% 
1.  bi-58 

(axali) 
18,3 2745 285 2460 963,1 

2.  kinmiqsi 17,5 2625 325 2300 879,2 

3.  fastaki 16,4 2460 340 2080 611,8 

4.  konfidori 18,4 2760 305 2455 904,9 

5.  gauCo 17,8 2670 312 2358 833,0 

6.  zoloni 

(etaloni) 
11,8 1770 225 1545 786,6 
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rogorc  gamoTvlebma gviCvena, mzesumziras  mosavali 

etalonTan SedarebiT variantebis mixedviT 6,5_4,6 c/ha-Ti metia 

miRebuli. wminda Semosavali 2460_2080 lars Seadgens heqatrze, 

xolo rentabelobis norma sacdel variantebSi 963,1_611,8%-is 

farglebSia, rac imas niSnavs, rom RonisZiebaze daxarjuli 

yoveli lari 9,6_6,1 lar ukugebas gvaZlevs. 

sasoflo-sameurneo kulturebis mavneblebis mimarT 

pesticidebis gamoyenebis sferos gafarToebasTan dakavSirebiT 

aucilebeli gaxda dasacav mcenareze maTi gavlenis Seswavla. 

pesticidebis da dasacavi mcenaris urTierTqmedeba rTuli 

procesia. pesticidebis fiziko-qimiuri da toqsikuri Tvisebebis, 

maTi gamoyenebis reglamentis, mcenaris saxeobrivi 

Taviseburebebis mixedviT, maTi moqmedeba mcenareze SeiZleba 

iyos dadebiTic da uaryofiTic. 

pesticidebs SeuZliaT daazianon mcenaris yvela 

organo:PfoToli, yvavili, nayofi. ylorti, qerqi da fesvTa 

sistema. 

mkvlevarTa azriT, pesticidebi Rrma fiziologiur 

cvlilebebs iwveven rogorc erTwlian, ise mravalwlian 

mcenareSi. kerZod, mcire doziT isini astimulireben mcenaris 

ganviTarebas, didi dozebiT ki moqmedeben, rogorc inhibitorebi 

(Сазанов, 1988; Бабий, 1966). 

mcenaris mimarT pesticidebis uaryofiTi gavlena, pirvel 

rigSi, gamoixateba maTi fitotoqsikurobiT. 

s.qarumiZe aRniSnavs damwvrobis sam saxes: (susts, saSualos 

da Zliers (Карумидзе, 1960). mwvave fitotoqsikuroba vlindeba 

adgilobrivi nekrozebis saxiT da foTlis zedapiris, 
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ylortebis dazianebiT da foTlebis cveniT. qronikuli 

fototoqsikuroba gamoxatulia mcenaris zrdis SeferxebiT, 

mosavlis SemcirebiT da, bolos, mcenaris daRupviT. 

g.gegenavas mier pesticidebis fototoqsikurobis 

Sesafaseblad SemuSavebulia 12 baliani klasifikacia (Гегенава, 

1958). 

0 klasi  _ damwvrobis adgili ar aqvs; 

I klasi _ foTlis farTis 3%-mde dawva; 

II klasi _ foTlis farTis 3-dan 6%-mde dawva; 

III klasi _ foTlis farTis 6-dan 12%-mde dawva; 

IV klasi _ foTlis farTis 12-dan 25%-mde dawva; 

V klasi _ foTlis farTis 25-dan 50%-mde dawva; 

VI klasi _ foTlis farTis 50-dan 75%-mde dawva; 

VII klasi  _ foTlis farTis 75-dan 87%-mde dawva; 

VIII klasi _ foTlis farTis 87-dan 94%-mde dawva; 

IX klasi _ foTlis farTis 94-dan 97%-mde dawva; 

X klasi _ foTlis farTis 97-dan 100%-mde dawva; 

XI klasi _ foTlis farTis 100%-iani dawva. 

es balebi Sesabamisi interpolaciis Sedegad gadayvanilia 

procentebSi. guipl-mixailisis formuliT (gegenava, 1965). 

    y = ∆50 - 2,6∆50 - ∆8 
gamoiTvleba is maqsimaluri koncentracia, romelic uvnebelia 

mcenarisaTvis. am formulaSi y aris saZiebo sidide, e.i. uvnebeli 

koncentracia, ∆50 da ∆8  Sesabamisad 50 da 8%-ian damwvrobis 

gamomwvevi koncentraciebi. 

 Cvens mier gamocdili inseqticidebis fitotoqsikurobis 

Seswavlis mizniT, mzesumziras naTesebi SevasxureT 

pesticidebis sxvadasxva koncentraciiT. fitotoqsikurobaze 
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aRricxvebi CavatareT Sesxurebidan 10_15 dRis Semdeg 

zemoaRniSnuli 12 baliani sistemiT. Sedegebi motanilia #33 

cxrilSi. 

cxrili 33 

Tanamedrove pesticidebis fitoqsokirobis maCveneblebi 

mzesumziras  foTlebis mimarT 

 

# preparatebi 
foTlis farTis 0,01% sidamwvris 

gamomwvevi koncentraciebi ∆0,001 
 

1 2 3 
1.  bi-58 (axali) 0,5426 

2.  kinmiqsi 0,5721 

3.  fastaki 0,4432 

4.  konfidori 0,5216 

5.  gauCi 0,4917 

6.  zoloni 

(etaloni) 
0,5216 

 

gamoTvlebiT gamoirkva, rom gamocdili preparatebis 

fitotoqsikuri  koncentraciebi 0,4432_0,5721%-is farglebSia, 

rac bevrad _ 5-8-jer aRemateba im koncentraciebs, romliTac 

isini gamoiyenebian sasoflo-sameurneo kulturaze, maT Soris, 

mzesumziraze. ase, rom fitotoqsikurobis TvalsazrisiT, Cvens 

mier gamocdili preparatebi usafrTxoni arian. 

pesticidebi moqmedeben mcenareSi mimdinare fiziologiur 

procesebze. iwveven nayofebis bioqimiuri Semadgenlobis 

cvlilebebs. mkvlevarTa mier dadgenilia, rom fosfororganuli 
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da piretroiduli jgufis inseqticidebi zrdian nayofebSi 

Saqrebisa da vitamini “C”-s Semcvelobas, zogierTi maTgani ki 

mastimulireblad moqmedebs (Благоправова, 1977; daTukiSvili, 1994; 

WyoiZe, 1994; kiRuraZe, 1977). 

mzesumziras kulturaze Cvens mier gamocdili 

inseqticidebis gavlenis Seswavlis mizniT, gansvsazRvreT 

mzesumziras kalaTis diametri, 1000 Teslis wona da zeTis 

Semcvelobs (cxrili #34). 

 

cxrili 34 

inseqticidebis gavlena mzesumziras  mcenareze 

 

# preparatebi 
kalaTis 
diametri, 

sm 

1000 
Teslis 
wona, g 

zeTis 
Semcveloba, 

% 
1 2 3 4 5 

1.  bi-58 (axali) 17,1 72,5 44,6 

2.  kinmiqsi 18,3 73,0 45,2 

3.  fastaki 16,3 74,1 42,8 

4.  konfidori 16,7 72,7 43,0 

5.  gauCi 16,1 72,4 41,3 

6.  zoloni (etaloni) 14,1 64,6 33,2 

7.  kontroli 

(Seusxurebeli) 
10,9 60,2 30,6 
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rogorc #34 cxrilis monacemebidan Cans, sacdel 

variantebSi gazrdilia kalaTis diametri, 1000 marcvlis wona 

da zeTis Semcveloba. es ukanaskneli yvelaze metia bi-58-iT da 

kinmiqsiT damuSavebul mzesumziraSi (44,6 _ 45,2%). saerTod, 

yvela sacdel variantSi zeTis gamosavali metia etalonTan da, 

gansakuTrebiT, sakontrolosTan SedarebiT. 

pesticidebis sanhigienuri Sefasebis mizniT, maTi naSTi 

mzesumziraSi ganisazRvra Txelfenovani qromatografiis 

meTodiT Sesxurebidan 30-e dRes da mosavalSi. Sedegebi 

motanilia #35 cxrilSi. 

 

cxrili 35 

mzesumziraSi pesticidebis naSTis gansazRvris Sedegebi 

 

# pesticidebi 
naSTis Semcveloba 
Sesxurebidan 30-e 

dRes mg/kg 

naSTis Semcveloba 
mosavalSi mg/kg 

 

1 2 3 4 

1.  bi-58 (axali) 0,32 0 

2.  kinmiqsi 0,24 0 

3.  fastaki 0,28 0 

4.  konfidori 0,20 0 

5.  gauCi 0,22 0 

6.  zoloni (etaloni) 0,42 kvali 

 

 analizebma gviCvena, rom Sesxurebidan 30-e dRes 

inseqticidebis naSTi 0.35-0,20 mg/kg-s Seadgenda. mosavalSi arc 
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erTi preparatis naSTi ar aRmoCnda. etalonSi (zoloni) iyo 

mxolod preparatis kvali. 

 Cvens mier gamocdili inseqticidebis saheqtaro ekologiuri 

SefasebisaTvis ganvsazRvreT maTi saheqtaro ekologiuri 

datvirTva (Мельников, Билан, 1998). am maCveneblis 

gansazRvrisaTvis mxedvelobaSi miiReba preparatis gamoyenebis 

xarjvis norma, persistentoba (naxevardaSlis periodi) da 

Tbilsisxlianebis mimarT toqsikuroba. preparatebis saheqtaro 

ekologiuri datvirTvis maCveneblebi mocemulia #36 cxrilSi. 

 

cxrili 36 

gamocdili preparatebis saheqtaro ekologiuri 

 datvirTvis maCveneblebi 

 

# preparatebi 
saheqtaro ekologiuri datvirTvis 

maCveneblebi 
 

1 2 3 
7.  bi-58 (axali) 0,0039 

8.  kinmiqsi 0,0024 

9.  fastaki 0,0020 

10.  konfidori 0,0037 

11.  gauCi 0,0042 

12.  zoloni 

(etaloni) 
0,0077 
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rogorc #36 cxrilidan Cans, gamocdili preparatebis 

saheqtaro ekologiuri datvirTvis maCveneblebi sakmaod dabalia 

0,0020_0,0049. yvelaze dabalia igi kinmiqsis da fastakisaTvis. 

ramdenadme maRalia etalonSi (0,0077). Tu mxedvelobaSi miviRebT, 

rom ekotoqsis erTeulad miRebuli ddt-s sahetaro ekologiuri 

datvirTva 1-is tolia (Мельников, Билан, 1998), naTeli gaxdeba, rom 

Cvens mier gamocdili inseqticidebis pesticiduri datvirTva 

250-500-jer naklebia ddt-Tan SedarebiT, e.i. SeiZleba CaiTvalos, 

rom praqtikulad umniSvneloa. 

 amrigad, Cvens mier gamocdili inseqticidebi gvaZleven 

maRal biologiur, sameurneo da ekonomikur efeqturobas, 

dadebiTad moqmedeben mzesumziras  kulturis ganiTarebaze da 

gamorCevian dabali pesticiduri datvirTviT, rac miuTiTebs 

maTi gamoyenebis mizanSewonilobaze. 
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დასკვნები 
  

 
1. Catarebuli marSrutuli gamokvlevebis safuZvelze, 

siRnaRis, dedofliswyaros, gurjaanis da gardabnis 

raionebSi aRniSnulia 39-mde saxeobis sarevela mcenare, 

romlebic miekuTvnebian 13 ojaxs. 

2. sarevelebis umravlesoba miekuTvneba marcvlovanTa ojaxs  

_ 10 saxeoba, rTulyvavilovanTa ojaxs 8 saxeoba, 

jvarosanTa ojaxs 7 saxeoba, matitelasebrTa ojaxs 3 

saxeoba. danarCeni ojaxebi erTeuli saxiT aris 

warmodgenili. 

3. aRniSnul saxebebs Soris dominanturia Salafa (Sexvedrilobis 

procenti _ 100), Zurwa (Sexvedrilobis procenti _ 100), 

Tivaqasra (Sexvedrilobis procenti _ 90), xvarTqla 

(Sexvedrilobis procenti _ 80), birka (Sexvedrilobis 

procenti _ 70), nacarqaTama (Sexvedrilobis procenti _ 70), 

boloka (Sexvedrilobis procenti _ 70), kelaptara 

(Sexvedrilobis procenti _ 100). 

4. Catarebuli cdebiT dadgenilia, rom fiuzaladi (4 l/ha) 

mTlianad spobs marcvlovan sarevelebs, magaram ar 

moqmedebs orlebnian sarevelebze, amitom misi saerTo 

efeqturoba dabalia _ sarevelebis raodenobis Semcireba 

64%-ia, wonis _ 54%-i. 

5. dualis gamoyenebiT (4 l/ha) sarevelebis raodenoba 

kontrolTan SedarebiT Semcirda 72,2%-iT, wona _ 41,8%-iT. 
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6. mcenareTa dacvis s/k institutis pesticidebis ekologiuri 

Sefasebis ganyofilebis herbicidebis jgufis 

TanamSromlebTan erToblivi kvlevis Sedegad dadgenilia, 

rom herbicid boqsioris efeqturoba agroteqnikur 

RonisZebebTan SedarebiT dabalia. 

7. mzesumziris naTesebSi mavne mwerebidan ZiriTadad 

gavrcelebulia mzesumziris alura, mdelos farvana, 

bugrebi, maxra da zogan italiuri kalia. 

8. mdelos farvanas matlebis mimarT gamocdili 

inseqticidebis toqsikurobis mixedviT Semdegi klebadi 

rigiT ganlagdebian: konfidori> acetomipridi> gauCo> 

aqtara> decisi> fiuri >kinmeqsi> cipersani> fastaki > bi-

58(axali)> lannati>marSali. 

9.  mzesumziris aluras matlebis mimarT yvelaze maRali 

toqsikuroba fiurim gamoamJRavna (0,0043%), mas odnav 

CamorCebian aqtara (0,0051%), acetomipridi (0,0055%) da 

konfidori (0,0061%). ramdenadme dabali toqsikurobia 

maCveneblebi aqvT kinmiqss, deciss da fastaks. piretroidebis 

jgufis prepratebidan yvelaze dabaltoqsikuria cipersani 

(0,0134%), bi-58 (axali)-s toqsikurobis maCvenebelia 0,0235%, 

rac fosfororganuli jgufis preparatebisaTvis sakmaod 

maRali Sedegia. 

10. bugrebis mimarT gamocdili inseqticidebidan yvelaze 

maRaltoqsikuria regenti, acetomipridi da gauCo. Semdeg 

modian _ fiuri, decisi, konfidori da aqtara. 

piretroidebis jgufis preparatebidan yvelaze 

dabaltoqsikuria cipersani.  
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11. mzesumziraze gavrcelebuli mavne mwerebis mimarT 

Tanamedrove inteqticidebis biologiuri efeqturobis 

Seswavlis Sedegad dadgenilia, rom mdelos farvanas 

mimarT Sesxurebidan meore, mexuTe da meSvide dRes yvela 

preparatis efeqturoba, garda cipersanisa, 90%-ze metia. me-

14 dRes analogiur Sedegebs EgvaZlevs _ decisi, 

konfidori, acetomipridi, gauCo, aqtara, marSali da bi-58 

(axali). mzesumziris aluras mimarT Sesxurebidan meore 

dRes 100%-iani efeqturobaa miRebuli decisis, konfidoris, 

acetomipridis, gauCos da aqtaras gamoyenebiT. Semdgom 

dReebSic (me-5-e, me-7-e, me-14-e) efeqturoba maRalia _ 

90,9_99,1%. gamonakliss warmoadgens cipersani, romlis 

biologiuri efeqturoba 61,0_94,6%-is farglebSia 

dReebisAEmixedviT. bugrebis mimarT maRali biologiuri 

efeqturoba gamoamJRavnes decisma, konfidorma, 

acetomipridma, gauCom, aqtaram _ 96_100% aRricxvis dReebis 

mixedviT. italiuri kaliis mimarT efeqturia regentis, 

konfidoris da marSalis gamoyeneba. maxras mimarT 

maRalefeqturia granulirebuli bazudini, aqtara da 

talstari, maT odnav CamorCeba marSalis granulebi. 

12. maTematikuri meTodebis gamoyenebiT, algoriTmebis 

safuZvelze, dadgenilia, rom mzesumziris TeslSi decisis, 

konfidoris, gauCos, acetomipridis, lannatis, fastakis da 

regentis sruli daSla unda moxdes 24 dRis ganmavlobaSi; 

aqtara, fiuri, marSali, cipersani 26 dReSi daiSlebian, 

xolo bi-58-is (axali), bazudinis, buldokis da zolonis 

srul daSlas 28 dRe dasWirdeba. 
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13. farTomasStabiani sawarmoo cdebiT dadgenilia bi-58-is 

(axali), kinmiqsis, fastakis, konfidoris da gauCos maRali 

sameurneo da ekonomikuri efeqtorobebi. maTi gamoyenebis 

Sedegad wminda Semosavali 2080_2460 lars Seadgens 

heqtrze, rentabelobis norma 611,8_963,1%-ia. 

14.  gamocdili inseqticidebi ara rian fitotoqsikurni 

dasacavi mcenaris (mzesumziris) mimarT. maTi gamoyenebiT 

izrdeba kalaTis diametri, 1000 Teslis wona da zeTis 

gamosavali. 

15. inseqticidebis sanitarul-higienuri Sefasebis mizniT, 

mzesumziras mosavalSi gansazRvrulia bi-58-is (axali), 

fastakis, konfidoris da gauCos Semcveloba. maTi naSTebi 

TeslSi ar aRmoCnda. 

16. gamocdili inseqticidebis ekotoqsikologiuri Sefasebis 

mizniT, gansazRvrulia maTi saheqtaro ekologiuri 

datvirTva. dadgenilia, rom es maCvenebeli maTTvis metad 

dabalia (0,002_0,0077) da 250_500-jer naklebia etalonad 

aRebul ddt-s ekotoqsze (1). 
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რეკომენდაცია 
 

 
 mzesumziris naTesebis fitosanitariuli gamokvlevis, mavne 

organizmebis biologiuri Taviseburebebis, Tanamedrove 

pesticidebis toqsikurobis da efeqturobis Seswavlis 

safuZvelze, am kulturaze gavrcelebuli sarevelebisa da mavne 

mwerebis winaaRmdeg rekomendacias vaZlevT Semdegi 

RonisZiebebis Catarebas: 

 sarevelebis winaaRmdeg: Tesvamde moxvna da farcxva, Tesvis 

Semdeg kvlav farcxva, aRmocenebis Semdeg ori farcxva da 

mwkrivTaSorisebis kultivacia. es RonisZebebi ara marto 

mniSvnelovnad amcireben sarevelebis raodenobas, aramed 

nawilobriv spoben mavneblebis mozamTre fazebs da xelsayrel 

pirobebs qmnian mcenaris normaluri ganviTarebisaTvis. 

naTesebis maRali dasarevlianebis SemTxvevaSi saWiroa im 

herbicidebis gamoyeneba, romlebic Setanilia saqarTveloSi 

sasoflo-sameurneo kulturebze gamosayeneblad dasaSveb 

preparatTa siaSi (2006-2009 ww) _ pantera, 0,75_1,0 l/ha da 

fiuzalad forte _ 0,75 _ 1,5 l/ha xarjvis normiT. 

 mavne mwerebis _ mdelos farvanas da bugrebis mimarT, 

maisis Sua  ricxvebSi unda Catardes erTi Sesxureba qvemoT 

CamoTvlili preparatebidan erT-erTiT: decisi (0,3 l/ha), 

konfidori (0,3 l/ha), acetomipridi (0,3 kg/ha), gauCo (0,3 kg/ha), 

aqtara (0,3 kg/ha), fiuri (0,3 l/ha), marSali (1,2 l/ha), lannati (1,2 

l/ha), kinmiqsi (0,3 l/ha), fastaki (1,2 l/ha),  bi-58 (axali) (1,2 

l/ha). 
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mzesumziras aluras mimarT unda Catardes ori wamloba 

igive preparatebiT. I wamloba tardeba ivnisis III dekadaSi, meore 

_ 20-25 dRis Semdeg pirveli wamlobidan 

italiuri kaliis winaaRmdeg brZola tardeba II xnovanebis 

matlebis mimarT erTxel _ regentiT (50 g/ha), konfordiT (0,3 

l/ha), an marSaliT (1,2 l/ha). 

maxras mimarT rekomendebulia niadagSi Tesvis win 

granulirebuli aqtaras Setana (5 kg/ha). 
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