
ტექნიკური საკითხების განხილვა

რაფსის წარმოება



შესავალი:



შესავალი:

• რაფსის კულტურა არის თესლბრუნვის „თავი“. ეს იმას 
ნიშნავს რომ რაფსი, რომელიც ითესება ზაფხულის 
ბოლოდან, და არის პირველი კულტურა 
თესლბრუნვაში, რომელიც ითესება მარცვლოვან 
კულტურებამდე. 

• ის იწოვს აზოტს შემოდგომაზე და არღვევს 
სარეველების და მარცვლოვანი კულტურების 
დაავადებების ციკლს. 

• რაფსი საშუალებას იძლევა რომ შემცირდეს შესატანი 
სასუქისა და პესდიციდების რაოდენობა.



სტადია 

განვითა
რების 

სტადიე
ბი 

Terres 
Inovia-ს 
კოდები 

მახასიათებლები 

 

 

გაღვივება 0  თესვიდან აღმოცენებამდე 

ფოთლების 
განვითარება 

10 
11 
12 
1n 
19 

A 
B1 
B2 
Bn 

აღმოცენებული ლებანი  
პირველი ფოთოლი აღმოცენებული 
2 ფოთოლი აღმოცენებული 
N ფოთოლი აღმოცენებული 
ფოთლების როზეტის ფორმირების 
დასასრული 

 

მთავარი 
ღეროს 

დაგრძელება 

30 
 

31 

C1 
 

C2 

მთავარი ღეროს ზრდის საწყისი, 
მაგრამ არცერთი მუხლთაშორისი კვანძი  
არ ჩანს 
1-ლი მუხლთაშორისი კვანძი 

 
თანაყვავილედ

ის გამოჩენა 

50 
 

53 
57 
59 

D1 
 

D2 
E 

მიმაგრებული კვირტები, ჯერ კიდევ 
დაფარულია  
დამაბოლოვებელი ფოთლებით; 
მთავარი თანაყვავილედი სახეზეა; 
განცალკევებული კვირტები; 
პირველი ყვავილის ფურცლები ჩანს,  
მაგრამ მათი ყვავილები ჯერ კიდევ 
დახურულია 

 
ყვავილობა 

60 
61 

65-70 
 
 

65 

F1 
F2 
F 
 
 

G1 
 

პირველი გახსნილი ყავილები; 
პირველი გახსნილი ყვავილების 10%  
(მთავარი ღერო); 
სრული ყვავილობა: გახსნილია 
ყვავილების 50%  
(მთავარი ღერო), ყვავილის პირველი 
ფურცლები  
ცვივა; 
პირველმა ათმა ყვავილმა დაკარგა თავისი 
ფურცლები 
(მთავარ ღეროზე) = პირველი 10 ჭოტაკი 
ნაკლებია 2სმ-ზე  
(დაახლოებით 100 დღე ყვავილობის 
დაწყებიდან 

 

ჭოტაკების 
განვითარება 

71 
72 
73 

G2 
G3 
G4 

10 პირველი ჭოტაკი > 2სმ 
10 პირველი ჭოტაკი > 4სმ 
10 პირველი ჭოტაკი 
ჩაზნექილი/დაკბილული 

 

მარცვალთა 
სიმწიფე 

80 
81 
85 
89 

 
G5 

დამწიფების საწყისი: მწვანე მარცვლები 
მწიფე ჭოტაკების 10%: შავი, მაგარი 
მარცვლები 
მწიფე ჭოტაკების 50%: შავი, მაგარი 
მარცვლები 
სიმწიფის დასასრული 

 



თესვა 

• რაფსის ჯიშის არჩევა უნდ ამოხდეს სამი 
აგრონომიული კრიტერიუმის მიხედვით
•თესვისა და ორგანული განოყიერების 

თარიღი: შეარჩიეთ ყველაზე ნაკლებად 
მგრძნობიარე ჯიში იმ შემთხვევაში თუ 
დათესავთ 15 აგვისტომდე ან შეიტანთ 
ორგანულ ნივთიერებებს.
•ადრეულობა: თავი აარიდეთ გვიანდელ 

მომწიფებას მშრალი მიწის შემთხვევაში.
•კომბოსტოს კილას ასებობისას : შეარჩიეთ 

რეზისტენტული ჯიში



თესვის თარიღი
- დროის ოპტიმალური მონაკვეთია 10 – დან 25 აგვისტომდე. 
ამასთან, აგვისტოს დასაწყისშივე მზად უნდა იყოთ 
დათესვისთვის, და დაიწყეთ თესვა მაშინვე, როდესაც 
გამოცხადდება ძლიერი (მნიშვნელოვანი) წვიმები. 
უფრთხილდით გვიან თესვას ( სექტემბრის დასაწყისში), 
რადგანაც სექტემბერი შესაძლოა იყოს მშრალი, ხოლო 
სასურველია რომ რაფსი იყოს შემოდგომისათვის 
განვითრებული (უფრო მეტად გამძლეა მავნებლებისადმი და 
უფრო მეტად უვითარდება ფესვთა სისტემა, რაც 
შესაძლებლობას აძლევს უკეთ მოიპოვოს წყალი და 
სხვადასხვა მინერალები).
- კულტივირების გამარტივებული ტექნიკის ან პირდაპირი 
თესვისას გადმოიტანეთ თესვის დრო ერთთი კვირით, 
იმისათვის რომ რაფსმა გაიაროს ფომას (ნიადაგის სოკო) 
მიმართ მგრძნობელობის პერიოდი. 
თუ ზაფხულში შეგაქვთ ორგანული სასუქი, არ გადადოთ 
თესვა, არამედ შეარჩიეთ ისეთი ჯიში, რომელიც ნაკლებად 
მგრძნობიარეა შემოდგომაზე რაფსის ღეროს 
დაგრძელებისადმი.



თესვის სიმჭიდროვე

რაფსის თესვის სიმჭიდროვე უნდა მოვაგრთ არა თესვის თარიღს,
არამედ იმ სათეს აგრეგატს რომელსაც ვიყენებთ (კლასიკური,
ერთთესლიანი) და დაშორებებს. ოპტიმალური პარამეტრები
რომლებიც უნდა გავთვალოთ არის 35-45 მცენარე/მ² კონვენციური
ჯიშებისათვის და 25-35 მცენარე/მ² ჰიბრიდებისათვის.

თესვის სდიღმე არის 2 სმ (მაქსიმუმ 3 სმ), რაფსის თესლი ღვივდება
ძალზე სწრაფად, მას შეუძლია აღმოცენდეს ზედაპირზეც კი.



თესვის სიმჭიდროვე

რჩევები დაფუძნებულია სათესი აგრეგატის და აღმოცენებისას მოსალოდნელი დანაკარგების 
გათვალისწინებით 

სათესის ტიპი 
(დაშორება) 

აღმოცენებისას არსებული დანაკარგები 
სანდო(1) საშუალო(2) 

მარცვალი/მ² კგ/ჰა(3) მარცვალი/მ².                  
მარცვლეულის სათესი (17 
სმ) 

45 1,8-2,2 55 

სათესი (45 სმ) 35 1,4-1,7 45 
სათესი (50 სმ) 30 1,2-1,5 40 

 

წყარო : Terres Inovia, CA45 
 

(1) ოპტიმალურ პირობებში   (2) მშრალი ბაზო.  (3) ათასი მარცვლის წონა 4 და 5 გ-ს შორის. 



რაფსთან შეთესილი მცენარე



რაფსთან შეთესილი მცენარე

• რომელი ჯიშებია ყველაზე მეტად მორგებული ამ ტექნიკაზე ? 

 
 

ჯიშები 
თესვის დოზა (კგ/ჰა) 

განვითარების 
ადრეულობა 

სარეველებთან 
კონკურენცია 

შენიშვნა ერთეული 
ჯიში 

შეთესილი 
მცენარე 

საგაზაფხულო 
ლობიო 

80-დან 
100-მდე 

50-დან 70-
მდე 

საგვიანო სანდო 

პოზიტიური 
ზემოქმედება 

ნიადაგის 
სტრუქტურაზე. 

მუხუდო 

30 10-დან 15-
მდე 

საადრეო 
მაღალი კარგად 

თრგუნავს 
სარეველებს 

ბერძნული 
ულუმბო 

მაღალი 

ესპანური 
მუხუდო  

საშუალოდ 
საადრეო 

საშუალო 
პოზიტიური 
ზემოქმედება 

აზოტზე 



სარეველებთან ბრძოლა



სარეველებთან ბრძოლა

• სისტემურ დონეზე მართვა
• მექანიკური გამომარგვლა
• ქიმიური 



ჩაწოლა



 ფოტო ნიშნები 
რისკისა და ზიანის 

პერიოდები 
ზიანის საწყისი ზღვარი 

დაკვირვები
სათვის 

Ph
om

a 
- ნ

ია
დ

აგ
ის

 ს
ო

კო
 

 

კრემისფერი ლაქები 
ფოთლებზე შავი 

პიკნიდით, ნეკროზი 
ღეროების ძირში 
არსებულ ყელზე. 

აღმოცენებიდან 6 
ფოთლიან ეტაპამდე თუ 
შემოდგომის დასაწყისი 

თბილია (> 15 ° C), 
მაღალი ტენიანობა და 

კარგი განათება. 

ზიანის მომტანია მხოლოდ 
მაშინ თუ თვითონ ჯიში 

მგრძნობიარეა ფომას 
მიმართ ფოთლები 

და ყელი  

თესლების არასაკმარისი 
შევსება, ღეროს გარღვევა 

ყელის არეში. 
15 ცენტნერამდე დანაკარგი 

კი
ლ

ა 

 

ფოთლების დაჭკნობა 
ზრდის შემცირებამდე 

და გაწითლებამდე. 
ფესვების დეფორმაცია 

და შეშუპება. 

შესაძლებელია იყოს 
ნაადრევად 

შემოდგომაზე 

არ არსებობს მის 
წინააღმდეგ ბრძოლის 

საშუალება, გარდა იმისა 
რომ შეირჩეს მცენარის 

შესაბამისი ჯიში ფოთლები 
და ფესვები ფესვთა სისტემის 

მთლიანი დეგრადაცია, 
რომელსაც მივყავართ 
მთლიანად მცენარის 

განადგურებამდე 

რამდენიმე ცენტნერის 
დანაკარგი 

ცი
ლ

ინ
დ

რ
ო

სპ
ო

რ
იო

ზ
ი 

 

ფოთლებზე: თეთრი 
კრემისფერი ლაქებით 
დაფარული, ზოგჯერ 
თეთრი წერტილებით 

გარშემორტყმული. 
ღეროზე: მოგრძო და 
ნაოჭებიანი ლაქები, 

რომლებიც 
გარშემორტყმულია 
შავი წეტილებით. 

ვეგეტაციური ზრდის 
განახლებისადმი 

სენსიტიურია 
ყვავილობის ბოლომდე, 
წვიამიან შემოდგომასა 

და გაზაფხულზე, ასევე, 
მსუბუქ ზამთარში. 

პირველივე სიმპტომების 
გამოვლენისთანავე 

ფოთლები 
და ღერო დაავდების მძვინვარება 

შემოდგომაზე : მთლიანი 
მცენარის განადგურება. 
დაავადების მძვინვარება 

ყვავილობისას: 
ყვავილების ან/და 

ახალგაზრდა ჭოტაკების 
მოსპობა. 

6 ცენტნერამდე დანაკარგი 

 



 ფოტო ნიშნები 
რისკისა და ზიანის 

პერიოდი 
ზიანის საწყისი ზღვარი 

დაკვირვებ
ისათვის 

ნა
ცა

რი
 

 

მოთეთრო-
მონაცრისფრო 

ნადები ფოთლებზე, 
ღეროებსა და 
ჭოტაკებზე. 

შემოდგომაზე : 6 
ფოთლიდან 
დაწყებული 
ყვავილების 

როზეტის სტადიამდე  
გაზაფხულზე : 

ყვავილობის 
დაწყებიდან 

მოსავლის აღებამდე 

ნაკლებად ზიანის 
მომტანი 

ფოთლები, 
ღერო, 

ჭოტაკი 

   
ფოთლებისა და 

ჭოტაკების ადრეული 
გამოშრობა. 

10 ცენტნერამდე ზიანი  

სკ
ლ

ერ
ოტ

ინ
ი 

 

თეთრი ლაქები 
ფოთლებსა და 

ღეროებზე, შემდგომ 
ჩნდება სოკოს 
ნაყოფსხეული 

ღეროებში 
(მიცელიუმის მასა 

რომელიც მაგრდება 
და შავდება). სოკოს 

ნაყოფსხეულის 
გავრცელება ხდება 

მოსავლის აღებისას. 

სპორების გაღვივება 
შესაძლებელია თუ : 
ტემპერატურა > 10 °C 
და ჰიგიომეტრია  > 90 

% G1 სტადიიდან 
დაწყებული (= 

ყვავილის პირველი 
ფურცლების 

ჩამოცვენა ან 10 
პირველი ჭოტაკი 

განვითარებულია 2 
სანტიმეტრზე 

ნაკლებად, მცენარეთა 
50%-ზე.). 

სიმპტომების 
გამოვლინებამდე 

ფოთლები 
და ღერო 

 

 
 
 
 

 

 

მცენარის კვების 
სტრუქტურის 
დარღვევა, 
მარცვლების ცუდი 
შევსება, მარცვლების 
პარკების დაწვა. 

6 ცენტნერამდე 
დანაკარგი ძლიერი 
წნეხისას, ხოლო 20 
ცენტნერამდე უფრო 
მძიმე შემთხვევებში. 
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პა
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გე

ნი
 

 

ფოთლებზე აქვს 
მომრგვალო ლაქები, 

რომლებიც 
შემოსაზღვრულია 
შავად, ასევე, არის 

უფრო მუქი არე 
ლაქის შუაში. 
ღეროზე არის 
მოყავისფერო 

მოშავო ლაქები, 
რომლებსაც აქვთ 

მარცვლები 
ზედაპირზე. 

მარცვლების პარკს 
აქვს გაბლანტული 

კონტურებიანი 
ლაქები 

 

ვეგეტაციური ზრდის 
განახლებისადმი 

სენსიტიურია 
ყვავილობის ბოლომდე, 
წვიამიან შემოდგომასა 

და გაზაფხულზე, ასევე, 
მსუბუქ ზამთარში. 

პირველივე სიმპტომების 
გამოვლინებამდე 

ფოთლები, 
ღერო, 

ჭოტაკი 

   შეტევა ჭოტაკებზე 6 ცენტნერამდე ზარალი  



ალ
ტ

ერ
ნა

რ
ია

 

 

ფოთლებზე: პატარა 
შავი ცენტრისმიერი 

ლაქები უფორმო 
მოხაზულობებით. 
ღეროებზე: მოგრძო 

შავი ლაქები. 
ძირებზე: მრგვალი, 

კარგად 
გამოხატული შავი 

ლაქები, რომელებიც 
ცენტრისაკენ უფრო 

ღიავდება 
 

ჭოტაკების 
ფორმირების 
დასაწყისში 

მოსავლის აღებამდე, 
ძლიერი წვიმების 

შემთხვევაში, როცა 
ტემპერატურა  > 18°C  

და მცენარის 
გადაწვენისას. 

ჭოტაკებზე პირველივე 
სიმპტომების 

გამოჩენისთანავე 

ფოთლებ
ი, ღერო, 
ჭოტაკი 

   
გამოვლინება 
ჭოტაკებზე 

6 ცენტნერამდე ზიანი  

 



 
 G1 - პირველი ფურცლების ჩამოცვენა 

სკლეროტინი 

PROPULSE 0,6-დან 0,8 ლ-მდე 
PICTOR PRO 0,25 კგ + CARAMBA STAR 0,4 ლ 

= EFILOR 0,9 ლ 
BALLAD 1 ლ + PROPULSE 0,5 ლ 

Phoma -ნიადაგის სოკო შეარჩიეთ ფომას მიმართ ნაკლებად მგრძნობიარე ჯიში 

 
ფუნგიციდების ეფექტურობის ცხრილი 

  აქტიური 
ნივთიერება 

დოზა 
რეგულატ

ორი 
ალტერნი

ა 

ცილინდ
როსპორ

იოზი 
ნაცარი 

სკლეროტ
ნი 

BALLAD Bacillus pumilus 2 ლ/ჰა - - - -  
CARAMBA 
STAR métconazole : 90 g/L 0,8 ლ/ჰა დიახ -    

EFILOR métconazole : 60 g/L 
+boscalide : 133 g/L   1 ლ/ჰა - - -   

PICTOR PRO boscalide : 500 g/kg 0,5 ლ/ჰა - - - -  

PROPULSE 
fluopyram : 125 g/L + 
prothioconazole : 125 

g/L 1 
ლ/ჰა - -    

 

  
არასაკმარისი 
მონაცემებეი 

- 
დაუდასტ
ურებელი 

 
არასაკმარისი 
ეფექტურობა   

საშუალო 
ეფექტურობა  

რეგულარული და 
კარგი ეფექტურობა  

საუკეთესო 
ეფექტურო
ბა 

 
BALLAD არის ორმაგი კონტროლის პროდუქტი, რომელიც შედგება  Bacillus pumilus-ისგან. 



მავნებლები

მავნებლებთა გავრცელების მართვა აუცილებელია. მხოლოდ ერთი 
სახეობის მავნებელსაც კი შეუძლია რაფსის კულტურა 100%-ით 
გაანადგუროს.



მავნებლები 

  
ფოტო გამორჩეული ნიშნები 

რისკის 
პერიოდი 

ზიანი 
ზიანის 
საწყისი 
ზღვარი 

დაკვირვებისათვ
ის 

ჯ
ვა

რ
ო

სა
ნთ

ა 
რ

წყ
ილ

ი 
 

(პ
ატ

არ
ა 

რ
წყ

ილ
ი)

 

 2-დან 2,5 მმ-მდე 
სიგრძის, მოლურჯო-

მოშავო 
მეტალისებრი ან 

ორფერიანი 

აღმოცენებიდა
ნ 3 ფოთლის 
სტადიამდე 

(A B3) 

ახალგაზრდ
ა 

ფოთლების
ა და 

ლებნების 
დაზიანება  

10-დან 8 
დაზიანებულ

ი ძირი, არ 
უნდა გაცდეს 
ვეგეტაციური 
ზედაპირის ¼ 

-ს 
 

 
ყვითელი 
ჯამი და 

ვეგეტაცია 
 
 
 
 
 

ზ
ამ

თ
რ

ის
 რ

წყ
ილ

ი 
(დ

იდ
ი 

რ
წყ

ილ
ი)

 

 

3.5-დან 5 მმ-მდე, 
მოგრძო, მბზინავი 
შავი, ლურჯ-მწვანე 

ანარეკლებით, 
წითელი  ფეხებით, 
სეგმენტირებული 

ანტენებით 

აღმოცენებიდა
ნ 4 ფოთლის 
სტადიამდე 

(A B4) 

ახალგაზრდ
ა 

ფოთლების
ა და 

ლებნების 
დაზიანება 

10-დან 8 
დაზიანებული 
ძირი, არ უნდა 

გაცდეს 
ვეგეტაციური 

ზედაპირის ¼ -ს 
უმრავლეს 

შემთხვევაში 
რეზისტენტულია 

Pyrethrum-ის 
(მცენარე) მიმართ 

 

ყვითელი 
ჯამი და 

ვეგეტაცია 
 

დ
იდ

ი 
რ

წყ
ილ

ის
 მ

ატ
ლ

ი 

 

1,5-8 მმ ლარვა 
(მატლი) 

ნახევრადგამჭვირვა
ლე თეთრ 

შეფერილობამდე. 
სამი წყვილი ფეხი და 

მოყავისფრო 
დაბოლოებები. 

 

5-6 ფოთლის 
სტადიიდან 
ვეგეტაციის 
დაწყებამდე 

(B5C1) 

აზიანებს 
ფოთლების 
ღეროებს და 
შეუძლიათ 
ჩავიდნენ 
მცენარის 
გულამდე 

10-დან 7 
მცენარე არის 
დაზიანებულ

ი. გვიანი 
აღმოცენების 
შემთხვევაში 
(ოქტომბერი) 
ზღვარი არის 

3 
დაზიანებულ
ი მცენარე 10-

დან. 
 

განშრევება 
ან ბრეზელის 

მეთოდი 



მავნებლები 

რ
აფ

სი
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ხე
რ

ხი
ა  ლარვა 2-5 სმ, 

ნაცრისფერიდან 
შავ 

შეფერილობამდე, 
თითოეულ 

მხარეს გრძივი 
ზოლით 

აღმოცენებიდან 
6 ფოთლის 
სტადიამდე 

(A B6) 
 

ფოთლოვანი 
ზედაპირის 
დაზიანება 

ლარვების 
(მატლების) არსებობა 

ფოთლებზე, 
რომელიც აღემატება 

ვეგეტაციური 
საფარის ¼ -ს 

 

ფოთლების 
ქვეშ 

ვეგეტაცია 

ატ
მი

ს 
მწ

ვა
ნე

 ბ
უ

გრ
ი 

 

1.5-2.5 მმ, მჭახე 
მწვანე, თავი და 

ტორსი შავი 

აღმოცენებიდან 
6 ფოთლის 
სტადიამდე 

(A B6) 

შეუძლია 3 
სხვადასხვა 

ვირუსის 
გადატანა. 
ყველაზე 
მეტად 
ზიანის 

მომტანი 

მცენარეთა 20% არის 
ბუგრების მატარებელი, 

გარდა იმ ჯიშებისა, 
რომლებიც არის 

რეზისტენტულები TuYV 
(Turnip Yellow Virus)-ის 
მიმართ. ძითითადად 

რეზისტენტულები არიან 
პირეთიროიდებისა და 

პირიმიკარბების მიმართ. 

ფოთლებსქვეშა 
და მცენარის 

გულში 
ვეგეტაცია 

კო
მბ

ო
სო

ს 
ნა

ცრ
ის

ფ
ერ

ი 
ბუ

გრ
ი 

 

კოლონიებად 
შეჯგუფებული 
მონაცრსიფრო 

მწერები 

აღმოცენებიდან 
6 ფოთლის 
სტადიამდე 

(A B6) 

ვირუსების 
გადატანა და 

ფოლების 
დეფორმაცია 

მცენარეთა 20%  არის 
მისი მატარებელი 

ფოთლებსქვეშა 
და მცენარის 

გულში 
ვეგეტაცია 



მავნებლები

ლოქორები

ზიანი :
მცირე შემოსევისას, არ არის იმისი შესაძლებლობა, რომ კულტურა მთლიანად 
განადგურდეს, განსხვავებით ძლიერი შემოსევისა, რომელსაც შეუძლია კულტურა 100%-
ით გაანადგუროს. 
მგრძნობელობის სტადია: გაღვივებიდან 3-4 ფოთლის სტადიაზე რაფსისასთვის.
ჩარევის ზღვარი: რისკების მოლოდინი ნაკვეთზე დაჭერილი ლოქორების რაოდენობის 
მიხედვით: 1 ლოქორა/მ2

დაკვირვება : თუ არსებობს რისკი, მაშინ თესვამდე ორი კვირით ადრე დაამონტაჟეთ 
ხაფანგი, იმისათვის რომ შეაფასოთ ლოქორების რაოდენობა. 
ხაფანგი უნდა განთავსდეს მიწაზე, ტენიანობის შესანარჩუნებლად და დაცული იყოს 
ტემპერატურისა და სინათლის ცვლილებისგან (დაცული ტენიანობისგან, 
სტანდარტიზებული ხაფანგი 50x50 სმ და ა.შ.). გახსოვდეთ, რომ ხაფანგები 
რეგულარულად უნდა შეამოწმოთ. 
.



მავნებლები
 

ფოტო გამომრჩევი 
ნიშნები 

სარისკო 
პერიოდები 

ზიანი ზიანის საწყისი ზღვარი დაკვირ
ათვ  

თ
ალ

გა
მი

ს 
ბუ

გრ
ი 

 

მწერები 
დაჯგუფებულია 

მჭიდრო 
კოლონიებში, 
მოყვითალო – 

მომწვანო 
შეფერილობა, 

შესაძლოა მიიღოს 
ზეთისხილის 

ფერის 
შეფერილობა 

აღმოცენებიდა
ნ 6 

ფოთლამდე 
სტადია (A 

B6) 

მოზაიკის ვირუსის 
(TuMV) და 

ყვავილოვანი 
კომბოსტოს 

მოზაიკის ვირუსის 
(CaMV) გადამტანი. 
ნაკლებად ზიანს 
აყენებს რაფსს. 

მცენარეთა 20% არის 
ბუგრის მატარებელი 

ფოთლე
ა და მცე  

გულ  
ვეგეტ  

დ
ამ

აბ
ო

ლ
ო

ვე
ბე

ლ
ი 

კვ
ირ

ტ
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ხვ
ირ

გრ
ძე

ლ
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2.5-დან 3.7 მმ-
მდე 

მბრწყინავი შავი, 
ფეხების 

მოწითალო 
დაბოლოება, 

მოთეთრო 
ზურგის ლაქა, 

გვერდითი 
წითელი ლაქა 
გულმკერდის 

ქვემოთ 

4 ფოთლიდან 
ვეგეტაციის 

განახლებამდე 
(B4  C1) 

დამაბოლოვებელი 
კვირტის 

განადგურება 
(ბუჩქოვანი ზრდა 

გაზაფხულზე) 

მწერის პოტენციური 
მსაზიანოობის 

გათვალისწინებით, 
ითვლება, რომ მისი 

მხოლოდ ნაკვეთებზე 
არსებობაც კი ძალზე 

სარისკოა. რისკი კიდევ 
უფრო მეტია დაბალი 
ზრდის სიძლიერის 
მქონე რაფსისათვის. 

ყვით  
ჯამ  

ღ
ერ

ო
ს 

ცხ
ვი

რ
გრ

ძე
ლ

ა 

 

3 - 4 მმ, ოვალური, 
ნაცრისფერი 

შეფერილობის, 
ფეხების ბოლო 

შავი 

შუაკვანძების 
განცალკევება 

ცალკეული 
კვირტებით 

  

ყვავილის ყუნწის 
დეფორმირება და 
შეშუპება (კვების 

სისტემის დარღვევა, 
გადაწვენა, დაწვა) 

 

მწერის პოტენციური 
მავნეობის გათვალისწინებით, 
ითვლება, რომ მისი მხოლოდ 

ნაკვეთებზე არსებობაც კი 
ძალზე სარისკოა. 

ყვით  
ჯამ  

 



მავნებლები
რ

აფ
სი

ს 
ყვ

ავ
ილ

ჭა
მი

ა 

 

1.5-დან 2.5 მმ-მდე 
ბრტყელი, პრიალა 

შავი სხეული, 
მეტალისებრი 
შეფერილობა 

ზოგჯერ მწვანე, 
შავი ანტენა, შავი 

ან წითელი ფეხები 

 

კვირტები არ 
არის გახსნილი, 
და მათ ფარავს 
დამაბოლოვებე
ლი ფოთლები 

(D1 - F1) 

საყვავილე კვირტის 
განადგურება 
ყვავილების 
გაშლამდე. 

ძლიერი რაფსი : 
სტადია D1 : 3 / მცენარე 

სტადია E : 6 - 9 / მცენარე 
დასტრესილი და ნაკლებად 

განვითარებული რაფსი :  
სტადია D1 : 1 / მცენარე 

სტადია E : 2 à 3 / მცენარე 

ყვით  
ჯამი  

ვეგეტ  

ჭო
ტ

აკ
ებ

ის
 

ცხ
ვი

რ
გრ

ძე
ლ

ა 

 

2,5-დან  3 მმ-მდე, 
ნაცრისფერი, 

ზურგზე ხაოებით. 
ფეხების შავი 
ბოლოებით 

პირველი 10 
ჭოტაკი არის 2-

4 მმ-ზე 
ამობურცული 

(G2  G4) 

მარცვლების 
ფორმირების არევა 

საშუალოდ ერთი 
ცხვირგრძელა 2 

მცენარეზე 
ვეგეტ  

ჭო
ტ

აკ
ებ

ის
 მ

ეგ
ალ

ეს
ებ

რ
ი 

 

მოზრდილები: 
პატარა ზომით 

(1.5 მმ), 
მოწიტალო 

მოვარდისფრო 
ტანი 

ლარვა: 1.5 მმ, 
სიცოცხლის 
ბოლოს არის 

გამჭვირვალე და 
თეთრი ლარვა 

პირველ 10 
გაბერილ 
ჭოტაკზე 
ყვავილის 

ფურცლების 
ჩამოცვენა 

ჭოტაკების ჯერ 
დეფორმაცია, 

შემდგომ გახლეჩვა, 
შემოსევა, რომელიც 

გრძელდება 
ჭოტაკების 

ცხვირგრძელების 
ნაჩვრეტებით. 

არანაირი ზღვარი არაა 
დადგენილი. 

პრევენციული 
მოქმედებებია საჭირო 

ვეგეტ   

ნა
ცრ

ის
ფ

ერ
ი 

ბუ
გრ

ი 

 

კოლონიებად 
შეჯგუფებული 

მწერები, 
ნაცრისფერი 

შეფერილობის. 
პირველი 

კოლონიები 
ჩნდება ნაკვეთის 

საზღვართან 
 
 
 
 

ყვავილობის 
დასაწყისიდან 

მოსავლის 
აღებამდე 3 
კვირამდე.  

ჭოტაკების 
ჩამოვარდნა და 

დამწვრობა 

მ²-ზე არსებობს 2 
კოლონია 

ვეგეტ  
(განსაკუ

ბით 
დაცუ  

ნაკვეთ  

 



ჯამი: აუცილებელი ხელსაწყო



განოყიერება

• აზოტი
• გოგირდი
• ფოსფორი 
• ბორი 
• მოლიბდენი



მოსავლის აღება
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