
კარტოფილის კულტურა
საქართველო



კარტოფილის კულტურა

ძირითადი რეკომენდაციები



თესლბრუნვა
• ერთ ნაკვეთზე, კარტოფილის კულტურის 

დათესვიდან ხელმეორედ დათესვამდე 
უნდა იყოს 3-დან 4 წლამდე შუალედი

• ამცირებს მავნებლებისა და დაავადებების 
რისკებს

• ფესვების სიდამპლე, ჩვეულებრივი ქეცი, 
ნემატოდები

• კოლორადოს კარტოფილის ხოჭო
Rhizoctonia solani -
პათოგენური სოკო



ჩვეულებრივი ქეცი
Streptomyces 

ნემატოდები
კარტოფილის ოქროსფერი ნემატოდი (Globodera
rostochiensis) და კარტოფილის თეთრი ნემატოდი 
(pallida)



განოყიერება
• ნიადაგის ანალიზის გაკეთება აუცილებელია ნიადაგის 

შემადგენლობისა და მინერალური ელემენტების 
დანაკლისის შესავსებად საჭირო რაოდენობის დასადგენად

• მცენარის საჭიროებები
• აზოტი : 

• შესანახი კარტოფილი : 160-დან 180 კგ-მდე
• მცენარეები: 100-დან 120 კგ-მდე

• ფოსფორი : 100-დან 120 კგ-მდე
• კალიუმი : 200-დან 250 კგ-მდე

• ნაწილს თავად ნიადაგი უზრუნველყოფს, დანარჩენილი კი 
შეიტანება ორგანული ან ქიმიური სასუქების სახით



ელემენტების რაოდენობა ნაკელში

• საქონლის ნაკელის მაგალითი: სასუქად გამოყენებისას

რაოდენობა ნატრიუმი P2O5
ფოსფორის

ოქსიდი

K2O
კალიუმის

ოქსიდი

MGO
მაგნიუმის

ოქსიდი
30 ტონა/ჰა 32 51 213 45

40 ტონა/ჰა 42 68 284 60



კარტოფილის მცენარე
• მაღალი ხარისხის პროდუქციის მისაღებად საჭიროა 

რომ მინდორში ვირუსები არ იყოს.
• არ უნდა გადავცდეთ 3 თაობას
• ამის შემდგომ, ხარისხი სწრაფად იკლებს, რადგანაც 

შეუძლებელბელია ვირუსის რაოდენობის 
კონტროლი.

• მცენარის კულტივაციისას, აუცილებელია რომ 
ამოვძირკვოთ დაავადებული ან დაინფიცირებული 
მცენარეები და ვაკონტროლოთ ბუგრები, რომლებიც 
ვირუსული დაავადებების მთავარი გადამტანებია



მცენარეთა რაოდენობა და ხარისხი
• მცენარეები უნდა ინახებოდეს სიცივეში (2-დან 4 გრადუსამდე) და უნდა შეთბეს დარგვამდე

იმისათვის, რომ სწორად წარიმართოს შემდგომი პროცესები
• სიცივე საჭიროა მოსვენების პერიოდისათვის, ხოლო სითბო ზრდის სიძლიერისა და

უჯერედების სათანადო რაოდენობისათვის. 
• სავალდებულოა, რომ გავაცალკეოთ კარტოფილის სათესლე მასალა და კომერციული

ტუბერები
• მცენარეთა რაოდენობა შესანახი კარტოფილისათვის და სათესლე კარტოფილისთვის
• 28/35 მმ : 1ტონა/ჰა 1,2
• 35/45 მმ : 1,8 ტონა/ჰა 2,1
• 35/50 მმ : 2,5-დან 2,8 ტონამდე 3
• 35/55 მმ : 3 ტონა/ჰა 3,5

• ეს არის საშუალო მაჩვენებელი, რომელიც დამოკიდებულია კარტოფილის ტუბერის სიდიდეზე.



დარგვა და მიწის მიყრა
• დათესვა უნდა განხორციელდეს მშრალ და გამთბარ მიწაში

• ზრდის სწრაფფად დასაწყებად
• მცენარეები ირგვება ნიადაგიდან 5 სანტიმეტრის სიღრმეში
• თესვისას კეთდება 10 სანტიმეტრიანი პირველი მიწაყრილი
• მეორე 15 სანტიმეტრიანი მიწაყრილი კეთება ზუსტად

აღმოცენებამდე, ამგვარად, კარტოფილი დაფარულია მინიმუმ
20 სანტიმატრიანი მიწაყრილით

• ეს ტექნიკა საშუალებას იძლევა კარტოფილის ტუბერები
დავიცვათ გამწვანებისაგან



ჰერბიციდი 
• სარეველების კონტორილისათვის საჭიროა ჰერბიციდების გამოყენება, 

რომლის შეტანაც ხდება მიწის საბოლოოდ მოყრის შემდგომ
• ან დარგვიდან 2-დან 3 კვირამდე პერიოდში, სანამ კარტოფილის

ტუბერი წარმოიქმნება. 
• ჰერბიციდების შეტანა უნდა მოხდეს სველ ნიადაგზე, წვიმის ან

მორწყვის შემდგომ, რადგანაც სრული მოქმედებისათვის
ჰერბიციდებს სჭირდებათ სინოტივე. 

• ჰერბიციდის შეტანის შემდგომ დაუშვებელია სხვა ტიპის სამუშაოების
განხორციელება, რადგანაც გამოყენების შემდგომ ჰერბიციდი
ნიადაგზე წარმოქმნის თავისებურ გარსს. 



ჰერბიციდის მაგალითი რაოდენობა ლიტრი ან
კგ/ჰა

Zenkor 0,5 - 1

Metrabuzin 0,5 -1,2



ფუნგიციდი
• ნაცარი და ალტერნარია არის ორი ძირითადი სოკოვანი დაავადება. 
• რისკებიდან გამომდინარე, შეარჩიეთ უფრო რეზისტენტული ჯიშები ან

დაიცავით თქვენი პროდუქცია ფუნგიციდური პროდუქტებით
• ფუნგიციდებით შეწამვლას უნდა ქონდეს პრევენციული ხასიათი, 

ფუნგიციდის გამოყენება უნდა მოხდეს პირველივე სიმპტომების
გამოჩენისთანავე. 

• პირველი შეწამვლა არის მნიშვნელოვანი, რადგანაც თუ დაავადება
გავრცელდა ნაკვეთზე, შემდგომ შეუძლებელი გახდება მისი კონტროლი

ნაცარი



ნაცარი
(Phytophtora infestans)

ალტერნარია -
სოკო (Alternaria)



ფუნგიციდის მაგალითი რაოდენობა ლიტრში ან
კგ/ჰა

Planeta 3

Ridomil Gold 2,5 - 3

Metalaksan 2,5

Bravo 2 - 3

Ridolet 2,5

Karmen 2,5

Cuprum MZ 1



ინსექტიციდი

• შენახვისათვის განკუთვნილი კარტოფილისათვის ყველაზე
საშიში პარაზიტი არის კოლორადოს ხოჭო. 

• თავად მცენარისავის კი ბუგრები
• ბუგრები არიან ვირუსის ძირითადი გამავრცელებლები
• დაინფიცირებული/დაავადებული მცენარეები იძლევა

უფრო ცოტა მოსავალს და დაბალი ხარისხის თესლს.



კოლორადოს ხოჭო (Leptinotarsa decemlineata)

ბუგრი



ინსექტიციდის
მაგალითი

რაოდენობა ლიტრში ან
კგ/ჰა

Confidor 0,15

Mosetam 0,1

Selestop 0,8



ბუგრების 
ბუნებრივი 
მტაცებლები

ჭიამაია და მისი 
ლარვა (მატლი)

ჩუხჩუხელასებრნი (მოკლეულვაშიანთა 
ქვერიგი)



შეჭკნობა
• როდესაც კარტოფილი აღწევს საჭიროს ზომას, საჭიროა ვეგეტაციური

ზრდის შეჩერება
• ან მცენარეების გადათიბვით ან ქიმიური შეჭკნობით (მაგალითად

დიქუატით) ან ორივეს კომბინაციით
• ეს იძლევა კომერციული კარტოფილის ზომის ოპტიმიზაციის და

დაავადებათა შეღწევის აღკვეთის საშუალებას
• როდესაც ფოთლოვანი ნაწილი დამჭკნარია, ტუბერი ნიადაგში რჩება

კიდევ 2-დან 3 კვირამდე პერიოდით. ეს არის კანის
ფორმირებისათვის საჭირო პერიოდი. 



მწვანე მასის
მექანიკური გათიბვა

ქიმიური
შეჭკნობიდან 2 
კვირის
შემდგომ



შენახვა
• კარტოფილი ინახება მშრალ და ბნელ ადგილას.

• შენახვის პირველი ორი კვირის განმავლობაში საჭიროა კარგი ვენტილაცია, სითბოს 
და ტენიანობის შესამცირებლად, რომელიც გამოიყოფა კარტოფილის მიერ 
სუნთქვისა და ტრანსპირაცია შედეგად. 

• შემდეგ მოდის მოსვენების პერიოდი, საჭიროა ტემპერატურის თანდათანობითი
შემცირება დღეში დაახლოებით 1 ° -ით. ჰაერის ტემპერატურა უნდა იყოს 2 ° -ზე
დაბალი, რომ თავიდან იქნას აცილებული დეჰიდრატაცია.

• ტემპერატურის კონტროლი და სავენტილაციო სისტემა აუცილებელია სათანადო
შენახვის უზრუნველსაყოფად

• კარტოფილისთვის, რომელიც განკუთვნილია ინდუსტრიისთვის (კარტოფილი ფრი ან
ჩიფსი) და რომელსაც სჭირდება ხანგრძლივი შენახვა, 4 თვეზე მეტი დროით, 
აუცილებელია CIPC- ით (ქლორპროფამით) შეწამვლა.

• არასოდეს შეინახოთ კარტოფილის თესლი ოთახში, სადაც ჩატარებულია
გაღვივების საწინააღმდეგო შეწამვლები



შენახვის ტემპერატურა

კარტოფილის ტიპი რეკომენდირებული
ტემპერატურა

სათესლე 2 – 3 °
სასურსათო კარტოფილი 3 – 5 °

კარტოფილი ფრი 6 – 7 °
ჩიფსები 7 – 8 °



კარტოფილის მოყვანის სპეციფიკაციები

• გაზარდეთ თესვის სიმჭიდროვე
• შეამცირეთ აზოტიანი სასუქები
• დაიცავით კულტურა ბუგრებისაგან
• მოაცილეთ დაავადებული მცენარეები
• შეაჩერეთ ვეგეტაციური ზრდა უკეთესი კალიბრის 

(ზომის) და ხარისხის მისაღებად



სხვადასხვა ვირუსული 
დაავადებები 
კარტოფილის 
მცენარეზე



მადლობას გიხდით 
ყურადღებისთვის !
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