
ნოემ
. დეკ. იანვ. თებ. მარტ. აპრი

.
მაის

ი ივნ. ივლ. აგტვ
.

სექტ
. ოქტ.

გასხვლა

დამყნობა

დარგვა

სარეველების
გამომარგვლა

განოყიერება

ფიტო დაცვა

გაყინვისგან
დაცვა

ქიმიური
გამოხშირვა

ბადეების
მოსნა

ხელით 
გამოხშირვა

მოკრეფვა

ბადეების
გაბმა

ვაშლის კულტივაციის გზა



გასხვლა

• ზამთრის გასხვლა: 80-დან 100 საათამდე
/ჰა



დარგვა

ნიადაგის მომზადება

1

1



1



დარგვა

დარგვის სეზონი/2500 ნერგი /ჰა: 
160სთ
პლანტაციის ფასი: 40000 ევრო/ჰა

ოპტიმალური პერიოდი:
დეკემბერი, იანვარი.

1



1



1





დამყნობა

დამყნობა გვირგვინზე
დიამეტრი > 6 სმ

ნაწილების მომზადება :  250სთ/ჰა
დამყნობა :                150 სთ/ჰა
დამყნობის ღირებულება:  15000-დან
20000 ევრომდე/ჰა

მყნობა გვერდით განაჭერში
დიამეტრი <6 სმ



გამომარგვლა
თარიღი აქტიური მასალა კომერციული 

პროდიქცია
მოქმედების ფორმა დოზა

ლ/ჰა

თებერვა
ლი

Napropamide
ნაპროპრამიდი

Devrinol გამოვლენამდე 9

მაისი Glyphosate
გლიფოსატი

Roundup Télétoxique
(დისტანციურად 
ტოქსიკური)

7

ივნისი Gluphosinate
გლუფოსინატი

Basta კონტაქტური 5

მექანიკური 3-დან 4-მდე 
გადავლა

1.50 სთ-დან 2 
სთ/ჰა-მდე

თერმული 3-დან 4-მდე 
გადავლა

1.50 სთ-დან 2 
სთ/ჰა-მდე



Désherbageქიმიური 
გამომარგვლა

1



მექანიკურ
ი

3-დან 4-
მდე 
გადავლა

1.50 სთ-
დან 2 
სთ/ჰა-
მდე

თერმული 3-დან 4-
მდე 
გადავლა

1.50 სთ-
დან 2 
სთ/ჰა-
მდე



განოყიერება
 აზოტოს 2-დან 3-მდე გამოყენება

 P (ფოსფორი) და
K (კალიუმი) ერთი გამოყენება 

 სიჩქარე 5-დან 7 კმ/სთ ; 1რიგი/2

 30მმ/ჰა იქნება 2საათი/ჰა/წელი

აზოტი N ფოსფორი
P2O5

კალიუმი
K20

კალციუმი
CaO

მაგნიუმი
MgO

90 კგ 75კგ 150კგ 200 კგ 50კგ



ფიტოსანიტარული დაცვა
25-დან 30 პროცედურამდე/სეზონი
1 საათი/პროცედურა

მიზანი პროცედურებ
ის რაოდენობა

ქეცი 15-დან 20-მდე

ნაყოფჭამია 2-დან 4-მდე

ბუგრი 2-დან 4-მდე

დაავადებები

კონსერვაცია
(შენახვა)

2-დან 4-მდე

1



ტანგენციური ჭავლით შეწამვლა



გაყინვის წინააღმდეგ დაცვა (1)

თითო გაფრქვევა 
(დაცვა -6°)
დაბალი ფასი

1



გაყინვის წინააღმდეგ დაცვა (2)
400 სათლი/ჰა
(დაცვა -4-დან - 5°-მდე)
7 ევრო / სათლი
დაცვა 8სთ (2-დან 3 ღამემდე 
ყინვა)

Frostbuster: დაცვა -5°-მდე ( 5-დან 7-მდე 
ჰა)
გადავლა ყოველი 10მმ
ფასი 18 000 ევრო
მოხმარება 4 კგ პროპანი / საათი

1



გაყინვის წინააღმდეგ დაცვა(3)

ქარის კოშკი
დაცვა -5° გათბობით 4-დან 5 ჰა-მდე
ფასი 35000 ევრო



ქიმიური გამოხშირვა

2-დან 3-მე ქიმიური ჩარევა

სტადია E2 სტადია F სტადია:
პატარა ხილი



ქიმიური გამოხშირვის პროგრამის 
ტიპი მაგალიად: გალა Gala

თარიღი
სტადია

აქტიური 
ნოვთიერება

კომერციული 
პროდუქცია

დოზა /ჰა

E3 Etephon
(ეტეფონი)

PRM12 3ლ

6-დან 10მმ-
მდე

A.N.A
+6.ბარიუმი

Rodhofix
Maxel

1.5კგ
3.7-დან 7.5 ლ-
მდე

12-დან 14მმ-
მდე

Métamitrone
(მეტამიტრონი)

Brévis 1.1-დან 2.2ლ-
მდე



მექანიკური გამოხშირვა

40% მოშორებული 
ყვავილი +
სტრესის ეფექტი იწვევს 
ეთილენის გამოყოფას



ბადეების მოხსნა

4 სთ/ჰა



ხელით გამოხშირვა

80-და 250 საათამდე /ჰა
ივნისში



მოკრეფვა

400-დან 600 საათამდე /ჰა

1





ბადეების გაკვრა

4 სთ/ჰა
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