
ვაშლის ხის გამოხშირვა



ვაშლის ხის გამოხშირვა
 ვაშლის ხეზე სიმძიმის კონტროლი;

 ჯვარედინული დამტვერვა;

 გამოხშირვა:
- ქიმიური;
- მექანიკური;
- ხელით.



პროდუქციის 
სიმძიმის კონტროლი

შეზღუდეთ 
ალტერნატივები

ხილის ხარისხის 
გაზომვა

• მუშა ხელი;
• ხელსაწყოები;
• შენახვა;
•ხილის ხარისხი;
•ეკონომია.

•კალიბრი;
•შეფერილობა;
•დაგემოვნება.

პროდუქციის სიმძიმის კონტროლი
რატომ?

ბაღის 
რენტაბელურო

ბა
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დანახარჯები
პროდუქტი

ევრო
წარმოების ალტერნატივა



პროდუქციის დატვირთვის კონტროლი
როგორ?

პროდუქციის 
დატვირთვის 
კონტროლი

ხეების 
მორგებული 

გასხვლა 

მორგებული 
გამოხშირვა

კარგი 
დამტვერვა

ყინვისა და 
სეტყვის 

წინააღმდეგ 
ბრძოლა

თაიგულის 
მოსპობა



ჯვარედინი დამტვერვა

მტვერის მარცვლის გაღვივება 3-
დან 6 დღემდე თუ ტემპ.> 10°C 
(მინიმალური ტემპ.>5°c)

მტვერის მარცვალი

მტვრიანა

ბუტკო

მტვერის მილი

მამრობითი 
რეპროდუქციული 
ელემენტი

ნასკვი

მდედრობითი 
რეპროდუქციული 
უჯრედი=თესლკვირ
ტი

მამრობითი რეპროდუქციული ელემენტის 
შერწყმა თესლკვირტთან=განაყოფიერებას



ფუტკრები უზრუნველყოფენ 80% 
დამტვერვას
ფუტკარი = 4-დან 5000 ყავილი /დღე-მდე
10 000-დან 30 000 ფუტკრამდე /სკა
ხეხილის ბაღის დამტვერვა 24 საათიდან 
48 საათამდე

დამტვერვა ადამიანის მიერ
30 ხე /დრე
= გაზრდილი ღირებულება
+მოსალოდნელი mo პრობლემა

ჯვარედინი დამტვერვა



ჯვარედინი დამტვერვა

ცუდი დამტვერვის შედეგი
რბილობის 
კონსისტენციამ მიიღო 
ხორცისფერი 
შეფერილობა

ნაყოფფოთლის 
ენდოკარპი

ნამდვილი ხილი შედგება 5 
ნაყოფფოთლისგან, 
რომელიც შეიცავს წიპწებს ან 
თესლებს

თესლი 
ნაყოფფოთოლში

გამტარი 
სხივთკონა



ჯვარედინი დამტვერვაცუდი დამტვერვის შედეგი

ვაშლის პართენოპატიკული ზრდის ინდუქცია ხილი A3 და A4 
გიბერელინით

ფიგურა2. (მარცხნივ) თესლებიანი სქემატური ნახაზი შუა ჰორიზონტალური 
ჭრილით და (მარჯვნივ) სიმწიფის პერიოდში მყოფი ვაშლის პართენოპატიკული 
ინდუქცია.



ჯვარედინი დამტვერვა

წიპწების 
რაოდენ
ობა

ნაყოფის
ფორმა

დიამეტ
რი (მმ) 100 ხილში შაქრის 

საშუალო 
პროცენტულობა

გოლდენ დელიშესი



ფუტკრის სკა: 2-დან 4 ჰექტრამდე

ჯვარედინი დამტვერვა



ყვავილების თაიგულის გაქრობა

მდე
შემდგომ

ყვავილების თაიგულს 
შორის დატოვეთ ხელის 

ზომის ადგილი



ხილის ზრდა

შუა 
აპრილი

ივნისის 
დასაწყისი

1) უჯრედული 
გამრავლება

2) უჯრედული 
ზრდა

შემოდგო
მა

ყვავილობა მოსავალიყვავილების ზრდის 
შეფერხება

ღია ყვავილი

ახალი ხილი

სიმწიფე



რატომ გამოხშირვა? ალტერნატივების შემცირება

შეჯიბრი
ხილი კვირტის წინააღმდეგ

უმწიფარი წიპწები გამოიმუშავებენ 
გიბერელინს, რომელიც ვრცელდება 
კვირტამდე და რომელიც ხელს  უშლის 
ყვავილების წამოზრდას. 



გამომშრობები

ANA

BENZYLADENINE

ხელით გამოხშირვა

10 14

ჩარევის სხვადასხვა პეროდი

ივნისის დასაწყისი

გადაშენება

მექანიკური გამოხშირვა

ეტეფონი

მეტამიტრონი

ბენზილადენინი

ცენტრალური ხილის დიამეტრი მმ-ში



ჩვენს ხელთ არსებული პროდუქტები ან 
მეთოდები

მექანიკური გამოხშირვა

კალიუმის ბიკარბონატი
ეტაფონი

ბენზილადენინი

მეტამიტრონი

NAD: ნაფტილაცეტამიდი ANA: ნაფტილაცეტის მჟავა



Programme type éclaircissage chimique Golden 

თარიღე
ბი

სტადიებ
ი

მატერიალები 
აქტივები

პროდუქტი დოზა /ჰა

E3 Etephon PRM12 3ლ
(60 ევრო)

8დან 
10მმ-მდე

A.N.A
+6.Ba

Rodhofix
Maxel

1.5კგ
3.7-დან 7.5 
ლ-მდე
(242დან 327 
ევრომდე)

12დან
18მმ-მდე

Métamitrone Brévis 1.1-დან 2.2
ლ-მდე
(200დან 400 
ევრომდე)

1

თარიღე
ბი

სტადიე
ბი

მატერიალები 
აქტივები

პროდუქტი დოზა /ჰა

9დან 10
მმ-მდე

A.N.A Rodhofix 1.5კგ
(157
ევრო)

12დან13
მმ-მდე

+6.Ba Maxel 3.7-დან 7.5-
მდე
(85 დან 170
ევრომდე) 

სუსტი პროგრამა ძლიერი 
პროგრამა



წარმოების 
პოტენციალის 

დათვლა• დაითვალეთ თაიგულების/ხეების 
რაოდენობა
მაგ: 150  (150 X 4.5 = 675 ხილი)

• თუ დავტოვებთ 1 ხილი/თაიგული
150/6 ხილი/კგ = 25კგ/ხე

• 25 კგ X 2500 ხე = 
62.5 ტონა/ჰა



წარმოების მიზნები
• 2500 ხე;
• მიზანი 50 ტონა /ჰა;

მაგ: 50000  =  20 კგ X 6 = 120 ხილი /ხე
2500

დაიმახსოვრეთ - მაქსიმუმ ერთი 
ხილი თითო თაიგულიდან.



• განათავსეთ ეტიკეტები 10 ცენტრალურ 
ხოლზე (10 თაიგული რომელიც 
შეესაბამება წარმოამდგენლობით 
თაიგულებს).

• სინჯის აღება, საშუალოს დასათვლელად.

გამოხშირვის დღის განსაზღვრა



გამოხშირვის დღის განსაზღვრა

0,3დან 1 მმ / დღე 
მდე

ზრდის დონე



გასხვლის დღის განსაზღვრა

• ჩარევა მაშინ, როდესაც პროდუქტზე 
მგრძნობელობის არ მქონე ხილი საკმარისია 
მოსავლის უზრუნველსაყოფად.

• მაგ: 50000  =  20 კგ X 6 = 120 ხილი /ხე
2500
„Rodhofix“ 10მმ-დან
მკურნალობა სანამ საშუალოდ 120 ხილი/ხე >10მმ 
(ძირითადი ხილი ეტიკეტით)
ხილის ცვენა < 10მმ



გამოხშირვისადმი მგრძნობიარე ჯიშები

მარტივი გამოსახშირად, ძნელი გამოსახშირი, ძალიან
ძნელი გამოსახშირი, სუსტი მცირე ზომის ხილზე





წარმოების უზრუნველსაყოფას 150-
დან 200 ხილამდე თითო ხეზე (50-
დან 75-მდე t/ჰა)

= ყვავილების 20%

ყვავილების 80% განადგურება



გამოხშირვის ინტენსივობაზე პასუხი

სუსტი

საშუალო

ძლიერი



ქიმიური გამოხშირვის საშუალებათა განლაგება

გამოსხივების ლოკალიზაცია



მექანიკური გამოხშირვა

განადგურებული 
ყვავილების 40%-ს +
სტრესის ეფექტი, 
რომელიც იწვევს 
ეთილენის გამოყოფას



კბილანების 
განლაგება 

ჯაგრისების რაოდენობა
თითო კბილანაზე

ჩარევის სტადია
D3-დან F2-მდე

როტორის ბრუნვის სიჩქარე;

ტრაქტორის 
გადაადგილების 
სიჩქარე 5-დან 10 
კმ/სთ მდე

როტორის ბრუნვის 
მიმართულება.





ხელით გამოხშირვა

80-დან 250-მდე
საათი /ჰა ივნისში





მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის
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