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5 kontinentze 90 qveyanaSi
28000 TanamSromelze meti
samecniero-kvleviTi centrebi
SveicariaSi, aSS-Si, did britaneTsa
da indoeTSi

inte
grirebu
li midgomebi
sasoflo-sameurneo
warmoebaSi:
Teslebi, mcenareTa
dacvis saSualebebi,
teqnikuri daxma
reba

Cven
vaerTianebT

Cven
vzrunavT

mudmivi
ganaxleba
mecnie
rul-teqnikur
aRmoCenebs vaq
cevT axal teqno
logiebad, saukeTeso
gadawyvetilebebis
mudmivi Zieba

zrunva
momaval Tao
bebze, bunebrivi
resursebis dacva
da garemosadmi
saTuTi mopy
roba

Cveni mizani - mcenaris potencialis gamovlena
da cxovrebaSi realurad misi ganxorcielebaa

Syngenta Agro Ag

warmomadgenloba
saqarTveloSi
■ 20-ze meti distributori
da 5 brendirebuli maRazia;
■ warmatebiT funqcionirebs fermerTa
sakonsultacio-sainformacio centri;
■ vicavT mavnebel-daavadebebisagan yvela
sasoflo-sameurneo kulturas;
■ vawvdiT soflis meurneobas
maRalxarisxian bostneul - baRCeuli
da mindvris kulturebis Teslebs

singenta saqarTveloSi
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6

Axial
klokvintoset - meqsili (antodoti) 11,25 g/l

gamoiyeneba mcenaris ganviTarebis farTo diapazonSi - zrdis
dawyebidan - faza `orsulobamde”
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s
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanax
sawyobSi, –10°C–dan +35°C temperaturze. Senaxvis vada: gauxsneli,
qarxnuli SefuTviT - 3 weli.
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Arcade

,

9
a

jijlaya

gvavlis SemTxvevaSi samuSao xsnaris xarjvis norma izrdeba 500 l/hamde. maqsimaluri doza gamoiyeneba maRalnayofier niadagebze. torfian
niadagebze misi gamoyeneba umjobesia aRmocenebis Semdeg. ar iwvevs
fitotoqsikurobas.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanax
sawyobSi, –10°C–dan +35°C temperaturze. Senaxvis vada: gauxsneli,
qarxnuli SefuTviT - 3 weli.
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Gesagard

,

jijlaya

Winwari
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maqsimaluri doza gamoiyeneba mZime meqanikuri Semadgenlobis niadagebze.
,
gamoiyeneba

preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanax
sawyobSi, –5°C–dan +35° temperaturze. Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli
SefuTviT - 3 weli.
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Goal 2 E

maRalmgZnobiareni arian praqtikulad yvela erTwliani orlebnianebi:
jijlaya, nacarqaTama, gvirila, matitela, ZaRlyurZena, SavTara,
rovera, wiwmatura, mindvris mdogvi, bebriskona, yayaCo, mindvris ia,
dedoflisTiTa, mravalwliani orlebnianebi Teslebidan: RiWebi, naris
saxeobebi da sxva.
saSualod
mgrZnobiareni,
erTwliani
marclovnebi:
sagvelasebri, Zurwa, Svriuka, mindvris xvarTqla da sxva.

burCaxa,

gamZleni, mravalwliani marclovnebi, mravalwliani orlebnianebi.
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upirvelesi herbicidi xaxvis kulturisaTvis

C
pirveli damuSaveba goaliT tardeba (50-150 ml/ha) rodesac xaxvi
ganiviTarebs pirvel namdvil foTols. Semdegi damuSavebebi

Sesxureba ar tardeba wvimis Semdeg
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Elumis

nikosulfuroni
Wangas

15

6
ar gamoiyeneba elumisi Tu simindis Tesli fosfororganuli
pesticidebiT aris damuSavebuli. elumisis gamoyenebis Semdeg ar
SeiZleba niadagis mokirianeba da ar gamoiyeneba axlad mokirianebul
niadagze.

.
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Esteron
2,4d-s mJavas rTuli 2-eTilheqsilis eTeri) - 600g/l

17

esteroni aseve rekomendebulia rogorc danamati glifosatebTan
rogorc gamaZlierebeli, raTa amaRldes efeqturoba iseTi
sarevelebis winaaRmdeg, rogorebicaa: xvarTqla, nari da Svita 06,0,8 l/ha, xarjvis nomriT.
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rfgnjhf
Captora
preparatli forma: wx (imazapiri15g/l + imazamoqsi 33g/l)

sistemuri moqmedebis herbicidi sarevelebze moxvedrisas preparati
swra
fad STa
inT
qmeba rogorc foTlebidan, aseve fesvebidan. mze
sum
zi
ris na
Te
seb
Si (aucilebelia iyos am pesticidis mimarT gamZle
mzesumziris hibridebi) sarevela mcenareebis sawinaaRmdego saSualebaa.

herbicidi gamoiyeneba kulturis aRmocenebis Semdgom;
moqmedebis farTo speqtri – sezonis ganmavlobaSi gamoiyeneba
mxolod erTxel;
spobs TiTqmis yvela problemur sarevelas, maT Soris kelaptaras;
gamoiyeneba niadagis nulovani damuSavebis sistemaSic;
medegia mosuli naleqebis mimarT - iWreba fesvebidan da
foTlebidan. xasiaTdeba xangrZlivi moqmedebis unariT.

kaptora - gamoyenebul unda iqnes am herbicidis mimarT gamZle hibridebze,
rogorebicaa: KN Sanay, NK Neoma, NK Alego, NK Fortim.
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kultura
xarjvis samuSao xsna		
norma l/ha ris xarjvis
			
norma l/ha
mzesumzira
1,0 - 1,2
250 - 400
kaptoras mi-			
marT gamZle
herbicidebi			

moqmedebis
speqtri

damuSavebis
xerxi da dro

erTlebniani da Sesxureba kulturis
orlebniani
2-4 foTlis fazaSi
sarevelebis adreusarevelebi
li atadia

gvaxsovdes!!
kaptoras gamoyenebisas daculi unda iqnas Semdegi pirobebi Teslbrun
vaSi kulturebis monacvleobisas:
ar izRudeba - Clearfield-is sistemis herbicidebisadmi gamZle mzesumzi
ris hibridebi da rafsis jiSebi;
4 Tvis Semdeg - xorbali, Wvavi;
9 Tvis Semdeg - simindi, qeri, Svria, mzesumzira, soio, barda da sxva
parkosnebi;
18 Tvis Semdeg - bostneuli, kartofili;
24 Tvis Semdeg - Saqris da sakvebi Warxali.

mniSvnelovani damateba
kaptoras gamoyenebis Semdeg araa mizanSewonili mzesumziris naTesebis
mwkrivTaSorisi damuSaveba, radgan SesaZlebelia dairRves herbiciduli
ekrani niadagis nulovani da minimaluri damuSavebisas. nakveTebze
arsebulma mcenareulma narCenebma SeiZleba gamoiwvios kaptoras efeq
turobis Semcireba. samuSaos damTavrebis Semdeg Semasxureblis avzi
da sistemebi kargad unda gairecxos.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanax
sawyobSi, ar dauSvaT misi gayinva,
Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli SefuTviT - 3 weli.

rfgnjhf
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Logran
preparatuli forma: wdgr (750 g/kg triasulfuroni) SefuTva 10X0,12kg
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
lograni – maRalefeqturi seleqciuri moqmedebis herbicidi
farTefoTliani sarevelebis winaaRmdeg TavTaviani marcvlovani kulturebisaTvis

Tvisebebi
seleqciuri moqmedebis unari
maRalefeqturia erTwliani da rigi mravalwliani orlebniani sarevelebis winaaRmdeg, maT Soris 2.4d mimarT gamZle
xarjvis dabali saheqtaro norma
xangrZlivi dacviTi moqmedeba – 8 kvira
medegia naleqebis mimarT, Sesxurebidan 1.5 sT Semdeg ar irecxeba
wvimiT
kombinirdeba umetes inseqticidebTan da fungicidebTan
Tvisebebi
Tanamedrove preparatuli forma, wyalSi dispergirebadi granulebi
ar axdens uaryofiT gavlenas bartyobaze, Reros zrdaze, TavTavis sigrZesa da marcvlebis warmoqmnaze
logranis gamoyeneba rekomendebulia iseTi tipis niadagebze, romelTa PH ar aRemateba 7.7
maRali sistemuri moqmedeba, preparati iWreba sarevelebis foTlebidan da fesvTa sistemidan da aferxebs ujredebis dayofas
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dabali saheqtro norma – minimaluri danaxarjebi
moqmedebis speqtri
ZiriTadi saxeobebi:
maRalmgrZnobiare sarevelebi – 90%
jijlaya
marmuWi
wiwmatura
Tavcecxla

Roris qada
sastvena
kesane
danduri

boloka
mindvris mdogvi
JunJruki
quTquTa

gvirila
gongola
katabalaxa
mzesumzira (nagerala)

yayaCo
spergula
yanis ia
ambrozia

fuCfuCa
ZaRlis qinZi
TaTabo
samyura

mgrZnobiare 90%
nacarqaTama		
RiRilo
matitela
xarisSubla
saSualod mgrZnobiare 75-90%
RiWa
xovera

WinWris deda
bebriskonka

balba
dedoflisTiTa

rZiana
SavTara

gamoyenebis reglamentebi

kultura
			
xorbali, qeri,
Wvavi, Svria

xarjvis norma
kg/ha
0,01-0,012

gamoyenebis rekomendacia
Sesxureba gazafxulze bartyobis
dawyebidan aRerebamde, sarevelebis
adreuli ganviTarebis stadiaSi

SeniSvna: logranis moqmedeba iwyeba SesxurebisTanave, moqmedebis Sedegi
vizualurad Cndeba me-7, me-10 dRes, sarevelebis sruli sikvdilianoba ki
2-3 kviris Semdeg klimaturi pirobebisa da sarevelebis saxeobebis gaTvaliswinebiT.
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Primextra Gold
preparatuli forma: sk (metaloqlori 400 g/l+atrazini 320g/l)
SefuTva 1X20l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
pP rimeqstra goldi – kombinirebuli, seleqciuri herbicidi simindis kulturis dasacavad orlebniani da marcvlovani sarevelebisagan. misi moqmedebis meqanizmi gamoixateba sarevelebis gaRivebis procesis blokirebaSi,
marcvleul sarevelebis SemTxvevaSi moqmedi nivTiereba iWreba koleoptiledan, ris Sedegad aRmonaceni igrixeba da Semdeg iRupeba. orlebniani sarevelebis SemTxvevaSi ki – lebnebs Soris – da am SemTxvevaSic sarevela iRupeba.
upiratesobebi
maRalefeqturia erTwliani
sarevelebis winaaRmdeg

marcvlovani

da

rigi

orlebniani

maRali efeqti matitelas winaaRmdeg
icavs kulturas adreul periodSi
ar sWirdeba sxva herbicidis damateba
moqmedebis optimaluri periodi – xangrZlivi doziT icavs siminds
sarevelebisagan, mosavlis aRebamdec ki
preparats axasiaTebs seleqciurobis maRali xarisxi simindis
kulturis mimarT. amitom primeqstra goldi gamoiyeneba seleqciur
nakveTebzec ki, sadac xdeba axali jiSebis gamoyvana da hibridis
mSobeli formebi xSirad reagireben herbicidebis moqmedebaze
etalonuri herbicidia simindis kulturisaTvis. primeqstra goldi – simindis naTesebis sisufTavis standarti
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gamoyenebis reglamentebi

kultura

xarjvis norma l/ha		

simindi			3-3,5

faza

farTobis damuSaveba Tesvamde
an aRmocenebamde, anda aRmocenebis procesSi, rodesac erT		
wliani marcvlovani sarevelebi
erTi foTlis stadiaSia

gamoyenebis rekomendacia
dacviTi moqmedebis xangrZlivoba: 8-10 kvira.
Pprimeqstra goldis gamoyenebis SemTxvevaSi moxsnilia problema sarevelebis meoris talRis gavrcelebasTan dakavSirebiT.
Tu gazafxuli gvalviani da qariania, mizanSewonilia herbicidis CakeTeba
niadagSi 3-4 sm siRrmeze.
Ppreparatis rekomendebuli dozis gamoyenebis SemTxvevaSi fitotoqsikurobis riski praqtikulad ar arsebobs.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba bnel, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi -10°C-dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT 3 weli.
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Ouragan Forte
preparatuli forma: wx (625 g/l kaliumis glifosatis marili an 500 g/l
glifosatis mJava), SefuTva: 12X1 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
uragan forte – araseleqciuri herbicidia kaliumis glifosatis mJavas
fuZeze, erTwliani da mravalwliani sarevelebis sawinaaRmdegod mosavlis
aRebis Semdeg, niadagis mosamzadeblad sxvadasxva kulturisaTvis, baRebsa
da venaxebSi, arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebsa da samelioracio
sistemaSi sarevelebis mosaspobad.
Tvisebebi
kaliumis glifosatis marili – axasiaTebs kargi xsnadoba, rac
saSualebas iZleva gaizardos moqmedi nivTiereba 50%-iT
zedapirulad aqtiuri nivTierebis axali sistema – advilad aRwevs
mcenaris foTolSi da gadaadgildeba zrdis wertilisaken
ara aqvs suni
ar warmoqmnis qafs
seleqciuria glifosatis gamZle hibridebis mimarT
upiratesobani
swrafi da sruli SeWra sarevela mcenareebSi
efeqturia civ da gvalvian pirobebSi
mcirdeba lodinis dro Setanidan sxva teqnologiur
operaciebamde
Znelad mosaspobi sarevelebis swrafi kontroli
xarjvis dabali norma
TeslbrunvaSi SezRudvis
ar arseboba
aqtiurobis speqtri
balaxovani da buCqovani

		

mcenareebis mTliani speqtri		
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verc erTi sarevela ver uZlebs aseT uragans
gamoyenebis reglamentebi
kultura

obieqtebi

preparatis
xarjvis
norma l/ha

samuSao
xsnaris
xarjvis
norma l/
ha

damuSavebis xerxi,
dro muSebis da meqanizirebuli samuSaoebis Sesasruleblad
gamosvlis dro,
dReebi

150-200

vegetirebuli
sarevelebis
Sesxureba gazafxulzafxulSi; (kulturaze
samuSao xsnaris
moxvedris gamoricxva)
(kulturis dacva) *7(3)

damuSavebis
maqs.
jeradoba
/ lodinis
dro, dReebi

erTwliani
orlebnianebi,
mravalwliani
TavTavianebi da
orlebnianebi

1.5-3.0

marcvlovnebi

erTwliani da
mravalwliani
TavTavianebi da
orlebnianebi

1.5-3.0

150-200

naTesebis
Sesxurebamosavlis
aRebamde 2 kviriT adre
(marcvlis tenianoba
30%-ze naklebi), xorblis
gamosaSrobad da
sarevelebis nawilorivi
CaxSobisaTvis* (-)

1/-

mindvrebi
sagazafxulo
marcvlovani
kulturebisaTvis

erTwliani
TavTaviani da
orlebnianebi,
mravalwliani
TavTaviani da
orlebnianebi

1.5-3.0

150-200

vegetirebadi
sarevelebis
Sesxureba
SemodgomiT, mosavlis
aRebis Semdgom
periodSi* (-)

1/-

aneuli

erTwliani,
mravalwliani
TavTavianebi da
orlebnianebi

1.5-3.0

150-200

sarevelebis Sesxureba
maTi aqtiuri zrdis
dros – (-1)

1/-

saaneulo
mindvrebi
gamoyofili
mcenareebis
dasaTesad da
dasargavad

erTwliani
TavTavianebi da
orlebnianebi
mravalwliani
TavTavianebi da
orlebnianebi

2.0

150-200

qalaqis (soflis)
obieqtebi:
parkebi, skverebi,
bulvarebi,
tramvais da
rkinigzis zonebi,
sanitarul
dacviTi zonebi
sawarmoo
dawesebulebebisa
da sxva obieqtebi

arasasurveli
balaxovani da
buCqovan merqniani
mcenareuloba

satyeo
sanergeebis
saaneulo
mindvrebi

mravalwliani
da erTwliani
TavTaviani da
orlebniani
sarevelebi

xexili da
venaxi

3.0-4.0

3.0-4.0

sarevelebis
Sesxureba maTi
aqtiuri zrdis
periodSi*(-)

1/-

2/-

3.0-4.0
1/1.5-3.5

3.0-5.0

150-200

vegetirebul
sarevelebisa da
arasasurveli
mcenareulobis
Sesxureba* 7(3)

150-200

aqtiurad
vegetirebadi
sarevelebis Sesxureba
yvavilobis win da an
yvavilobisas* (-)

1/-

1/-

gamoyenebis rekomendaciebi
preparatis gamoyeneba efeqturia sarevelebis aqtiuri zrdis periodSi
samuSao xsnaris xarjvis norma: 100-200 l/ha
ar gamoviyenoT xangrZlivi gvalvis pirobebSi. preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral,
pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi 0°C-dan +35°C temperaturis pirobebSi. Senaxvis vada
– gauxsneli qarxnuli SefuTviT 3 weli.
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Topik
preparatuli forma: ek (80 g/l klodinafop-propargili+ antidoti 20g/l
SefuTva 12X1 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

topiki – maRalefeqturi, aRmocenebis Semdgomi herbicidi
erTwliani marcvlovani sarevelebis winaaRmdeg sagazafxulo
da saSemodgomo xorbalSi. Sesxurebis Semdeg swrafad Seiwoveba mcenaris foTlebisa da Reros mier da gadanawildeba
mTel organizmSi. sarevelebis zrda ferxdeba Setanidan ramodenime saaTis ganmavlobaSi da TvalsaCino simptomebi herbicidis moqmedebisa gamovlindeba 1-3 kviris vadaSi.

upiratesobebi

erTwliani marcvlovani sarevelebisagan xorblis naTesebis saimedo
dacva
sarevelebi veRar uweven konkurencias xorblis zrda-ganviTarebas
ar iwvevs stress, vinaidan is Seicavs antidots
gamoyenebis vadebi araa damokidebuli kulturis ganviTarebis fazaze
dabali xarjvis norma
SeiZleba
kombinireba
sxva
herbicidebTan,
fungicidebTan da inseqticidebTan
araviTari SezRudva TeslbrunvaSi
aqtiurobis speqtri

erTwliani marcvlovani sarevelebi:
Svriuka		
burCxa		
Zurwa		
melakuda

Tivaqasra
RvarZli
mwyerfexa
cocxa balaxi

(lograni),

aseve
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amoirCieT an Svriuka an topiki
moqmedebis speqtri

kultura
		
saSemodgomo da
sagazafxulo
xorbali

xarjvis norma,
l/ha
0,4-0,5

faza
gazafxulze, marcvlovani
sarevelebis 2-3 foTlis
fazaSi

gamoyenebis rekomendacia
saukeTeso Sedegi miiRweva maSin rodesac sarevelebi amTavreben gaRivebas
da imyofebian 2-3 foTlis fazaSi. Sesxurebis Semdeg aRmocenebul sarevelebze herbicidi ar moqmedebs. ar SeiZleba Sesxureba Tu or saaTSi wvimaa
mosalodneli. Sesxureba tardeba sanam sarevelebi mTlianad gadafaraven
kulturul mcenares. samuSao xsnaris xarjvis norma 200-300 l/ha.
Ppreparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi – 5°C-dan +35°C temperaturis pirobebSi.
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Fusilade Forte
preparatuli forma: ek (150 g/l fluazifop-p-buTili) SefuTva: 5l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
fiuzilad forte – aRmocenebis Semdgomi sistemuri moqmedebis marcvlovani
sarevelebis sawinaaRmdego herbicidi. STainTqmeba ra sarevelebis
foTlebidan, sarevela maSinve wyvets zrda-ganviTarebas. Wknobas iwyebs 5-7
dReSi, xolo mTlianad iRupeba – 12-20 dReSi.

upiratesobebi
saimedooba – efeqturad anadgurebs erTwlian da mravalwlian
marcvlovan sarevelebs
moqmedebis maRali siswrafe – efeqturobis TvalsaCino simptomebi
gamovlindeba 5-7 dReSi
brwyinvale sistemuri moqmedeba – preparati swrafad iWreba
mcenareSi, gadaadgildeba WurWel-boWkovan sistemaSi, sarevela
veRar inviTarebs axal aRmonacens, rac sakmarisi pirobaa mxoxavi
Wangas mosaspobad
gamoyenebis vadebis moqniloba – gamoyeneba kulturuli mcenareebis
zrda-ganviTarebis farTo diapazonSi
ar axasiaTebs fitotoqsikuroba kulturuli mcenareebis mimarT
gavlenas ar axdens Teslbrunvaze
mxoxavi Wangas winaaRmdeg xarjvis normaa 1.5-2 l farTobis
erTeulze (ha) misi simWidrovisagan damoukideblad
gamoiyeneba 30 kulturaze metSi, bostneulis, teqnikuri da
samkurnalo mcenareebis CaTvliT.
aqtiurobis speqtri

yvela erTwliani da mravalwliani marcvlovani sarevelebi
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efeqturi dacva
gamoyenebis speqtri
Warxali (sakvebi, sufris, Saqris)
pamidori,
kitri, sazamTro, nesvi,
kombosto,
xaxvi (garda nedlad mosaxmarisa)
		
mzesumzira
kartofili,
soia,
barda,
sakvebi parkosnebi		

xanWkola yviTeli
(saTesle nakveTebi),
seli
samyura (saTesled),
xexili, kenkrovnebi
vazi
fiWvis, naZvis da
kedaris sanerge
salbi,
xendro

pitna
qinZi,
anisuli,
nemsiwvera
eTerzeTovani
vardi,
lavandi
katabalaxa,
krialosana
Savbalaxa
futkari

preparatis xarjvis norma
sarevelebi

xarjvis norma, l/ha

ganviTarebis faza

erTwliani
marcvlovnebi
0,75-1,0
kulturis 2-4 foTlis
						
faza 		
				
mravalwliani
marcvlovnebi

1,5-2,0

sarevelebis simaRle 10-15
10 - 15sm

gamoyenebis rekomendacia
mxoxavi Wangas sruli kontrolisaTvis rekomendebulia orjeradi gamoyeneba. Mmeore Sesxureba pirvelidan 2 kviris Semdeg. ar tardeba rigTaSorisi
gafxviereba herbicidis Setanidan or kviraze adre. maqsimaluri efeqtis
misaRebad herbicidi gamoiyeneba adreul periodSi rodesac sarevelebi
aqtiuri zrdis stadiaSi arian, temperatura am dros unda iyos +10°C -dan
+25°C-mde.
iq, sadac naTesebi CaxSirulia da sarevelebic kargad SefoTlili arian,
gamoiyeneba maqsimaluri raodenobis samuSao xsnari. herbicidi ar gamoiyeneba Tu stresuli pirobebi aferxeben mcenareTa zrdas (mag: gvalva, datborva,
dabali temperatura, Tu mcenareebi dazianebuli arian sasuqebiT an pesticidebiT.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -5°C-dan +35°C temperaturis farglebSi. Senaxvis vada –
gauxsneli, qarxnuli SefuTviT 3 weli.
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Reglone Super
preparatuli forma: wx (150 g/l diqvati) SefuTva: 5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
reglon superi – kontaqturi moqmedebis desikantia. gamoiyeneba kartofilis, Saqris Warxlis, bardas, bostneulis, sakvebi, teqnikuri kulturebis
naTesebis dasamuSaveblad. mcenaris gamoSroba gamowveulia ujreduli membranis daSliTa da maTi sikvdilianobiT. gansakuTrebiT aCqarebs gamoSrobis
process mcenaris araTanabari Semosvlisa da damwifebis SemTxvevaSi, aadvilebs mosavlis aRebas da amcirebs danakargs.
upiratesobebi
uzrunvelyofs swraf da Tanabar damwifebas, rac saSualebas iZleva optimalur droSi, nebismieri amindis pirobebSi, mosavlis aRebisa
yvelaze swrafi moqmedebis unari desikantebs Soris, rac saSualebas
iZleva mosavlis aRebisa misi gamoyenebidan me-5 –7 dRes
amcirebs tenianobas marcvalSi, ris Sedegad mcirdeba danaxarjebi mis
gamoSrobaze
amcirebs marcvlis danakargs mosavlis aRebis dros, zrdis
mosavlianobas, aumjobesebs marcvlis xarisxs da inarCunebs zeTis Semcvelobas
ar irecxeba wvimiT damuSavebidan 10 wuTis Semdeg
aadvilebs mosavlis aRebas da anadgurebs sarevelebis Teslebs, rac
sawvavis dazogvis saSualebas iZleva
xels uSlis daavadebebis ganviTarebasa da gavrcelebas (mzesumziris
TeTri da ruxi sidample, kartofilis fitoftora da sxva)
preparati efeqturad muSaobs gamoyenebis dros +28°C temperaturamde
diqvati – kontaqturad moqmedi nivTierebaa, amis gamo igi daregistrirebulia mravali kulturebis saTesle nakveTebze, preparati ar iWreba
Teslis CanasaxSi da ar amcirebs Teslis aRmocenebis unars.
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super-mosavali
gamoyenebis reglamentebi
kultura

mzesumzira

kartofili
sasursaTo da
saTesled

mavne obieqti

desikacia

preparatis samuSao xsnaris
xarjvis
xarjvis norma,
norma, l/ha
l/ha

1,5-2,0
2,0(A)

damuSavebis xerxi, dro

200-300
50-100

naTesebis damuSaveba
kalaTebis gamuqebisas

1,0

200-300

naTesebis damuSaveba kalaTebis gamuqebisas Sardovanas narevTan 30 kg/ha

desikacia

2.0

200-300

erTwliani
orlebnianebi da
marcvlovani
sarevelebi

2,0

naTesebis Sesxureba
tuberebis formirebis
damTavrebisas da kanis
gauxeSebisas

stafilo

kartofili
sasursaTod
xexili

gamoyebis
jeradoba
lodinis
periodi,
dRe
1 (10)

1 (10)

1(65)
200-300

farTobebis damuSaveba
amosul sarevelebze
kulturis aRmocenebamde 2-3 dRiT adre
1(10)

2,0

200-300

gazafxulze an zafxulSi vegetirebuli sarevelebis Sesxureba

1(10)

gamoyenebis rekomendacia
preparati ar Camoirecxeba wvimiT Sesxurebidan 10 wuTis Semdeg, swrafad
Seiwoveba mcenaris mwvane nawilebidan.
mcenaris gamoSroba xdeba ujreduli membranis da ujredis sikvdilis Sedegad. moqmedi nivTiereba – diqvati – swrafad iSleba mcenareSi, amitom
is SeiZleba gamoviyenoT saTesle nakveTebze. sasursaTo daniSnulebis mcenareebze, kerZod xaxvze, reglon superi gamoiyeneba rogorc totaluri
herbicidi. Sesxureba warmoebs 2-3 dRiT adre aRmocenebamde, sarevelebis
pirveli talRis gamoCenisTanave.
xexilSi da venaxSi gamoiyeneba rogorc totaluri herbicidi, axalgazrda
nargaobaSi rodesac sarevela mcenareebis simaRle 15-20 smia, amasTanave daculi unda iqnas kulturuli mcenare.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -10°C -dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: originaluri qarxnuli SefuTviT – 3 weli.
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Apron XL
preparatuli forma: we (350 g/l mefenoqsami)
SefuTva: 4X5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

mefenoqsami (fenilamidebi) – inhibirebas ukeTebs nukleinis
mJavas biosinTezis process, rac iwvevs paTogenis ujredis
dayofis SeCerebas da mTlianad sasicocxlo ciklis Sewyvetas. sistemuri fungicidiT mzesumziris da Warxlis Teslis
Tesviswina damuSaveba gamoiyeneba im paTogenebis winaaRmdeg
romlebic gadaecema niadagis gziT.
Tvisebebi
wyalxsnadi maRalkoncentrirebuli preparatuli forma
swrafad STainTqmeba mcenaris Teslebis mier da Tanabrad nawildeba
mTel mcenareSi aRmocenebis Semdeg
aseve swrafad gadanawildeba niadagSi Teslebis irgvliv da icavs
mcenares niadagis paTogenebidan
apron XL xels uwyobs mcenareTa erTdroulad da Tanabrad aRmocenebas da maT dacvas rogorc pirveladi, aseve meoradi infeqciisagan.
upiratesobebi

lideri preparatia mzesumziras da sxva kulturebis dasacavad
Wraqisa da sxva daavadebebisagan, romlebic gamowveulia oomicetebis klasidan
warmatebiT akontrolebs im daavadebebs, romlebic gadaecema Teslidan da niadagidan
maRalkoncentrirebuli wyalxsnadi preparatuli forma, romelic
ar Seicavs organul gamxsnelebs da myar nawilakebs
kargad kombinirdeba yvela im preparatebTan, romlebic gamoiyeneba
saTesle masalis dasamuSaveblad
gamoyenebis procesSi ar iwvevs sasunTqi da sxva organoebis gaRizianebas
ar mtverdeba, ar aqvs suni.
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saTesle masalis damuSavebis standarti
gamoyenebis reglamentebi

kultura

obieqti

xarjvis samuSao
norma
xsnaris
l/t
xarjvis
norma l/t

gamoyenebis xerxi,
dro

lodinis
periodi
dRe/jeradoba

mzesumzira perenosporozi 3.0

10-15

Teslis Tesvis win

-(1)

simindi

paTogenebi,
romlebic
gadaecema
Teslidan an
niadagidan

3.0

10-15

Teslis Tesvis win

-(1)

Warxali

piTiozi, pere- 0,5
nosporozi
2.0

10-15

Teslis Tesvis win

-(1)

*maRalefeqturi fungicidia axalgazrda mcenareebis, bostneuli kulturebis CiTilebis mosarwyavad im daavadebebis winaaRmdeg, romlebic
vrceldeba niadagidan. 100 l wyalSi ixsneba 40 gr. preparati.
		
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi 0°C -dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: Tavdaxuruli, qarxnuli SefuTviT aranakleb – 4 weli.
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Dividend Star
preparatuli forma: sk (30 g/l difenokonazoli+6,3 g/l ciprokonazoli
SefuTva: 4X5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
dividend stari – sistemuri moqmedebis kombinirebuli fungicidi sokovani
daavadebebis winaaRmdeg, romlebic vrceldebian TesliTa da niadagiT. stabilurad zRudavs gudafSutovan daavadebebs.
Tvisebebi
universaluri orkomponentiani preparati marcvlovani kulturis
Teslis dasamuSaveblad
yvelaze efeqturi da ekonomiuri Teslis dasamuSaveblebs Soris,
fesvTa sidampleebis winaaRmdeg
stabilurad maRali efeqturoba – gudafSutovani daavadebebis winaaRmdeg
gamoyenebisas xelsayreli Txevadi preparatuli forma mimwebeblisa da feris Semcvelis damatebiT
icavs Teslsa da aRmonacens sxva daavadebebisagan, axasiaTebs
gverdiTi zemoqmedeba iseT daavadebebze, rogoricaa seftoriozi,
laqianobebi, agreTve nacris pirvelad infeqciebze
upiratesoba
moqmedebis farTo speqtris gamo aRemateba Teslis yvela Sesawaml preparats. amasTanave, mcenaris mier STainTqmeba TandaTanobiT da moqmedebs ufro didxans rogorc zedapirul, aseve
Sinagan infeqciebze
gamoyenebis vadebis moqniloba-gamoyeneba SeiZleba Tesvamde 3
TviT da ufro meti xniT adre.
Sewamlisas da Tesvisas gamoricxulia amtvereba
dasacav kulturaze axdens sasargeblo fiziologiur zemoqmedebas.
mcenare,
romelic aRmocendeba damuSavebuli
Teslidan,
ufro
kargad
bartyobs
da ufro mwvanea
mTeli vegetaciis
periodSi, rac sabolood gansazRvravs mosavlis seriozul matebas.
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xelidan ar gauSva Seni dividendi!
aqtiurobis speqtri
saSemodgomo da sagazafxuli xorbali: myari gudafSuta, mtvriana gudafSuta, juja gudafSuta, fesvis sidampleebi, Tovliseburi obi, septoriozi,
nacris pirveladi infeqciebi, Reros laqianobebi, ofiobolebi.
saSemodgomo qeri: mtvriana da qva gudafSuta, fesvis sidampleebi, nacris
pirveladi infeqciebi
Svria: mtvriana gudafSuta, fesvis sidampleebi
Wvavi: Tovliseburi obi, fesvis sidampleebi, nacris pirveladi infeqciebi,
seftoriozi, rinqosporiozi, mura Janga.
tritikale: fesvis sidampleebi, Tovliseburi obi, septoriozis pirveladi infeqciebi, nacari.

gamoyenebis reglamentebi
kultura

xarjvis norma, l/t

faza

saSemodgomo da sagazafxulo xorbali, tritikale, Wvavi

1.0

Teslis damuSaveba

qeri, Svria

1.5

Teslis damuSaveba

gamoyenebis rekomendaciebi
preparati gamoiyeneba nebismieri xelsawyos meSveobiT, romelic uzrunvelyofs dozirebis sizustes da preparatis Tanabar gadanawilebas marcvlis
zedapirze, agreTve daakmayofilebs sanitarul-higienur normativebs.
preparati ar gamoiyeneba, gaRivebul, dazianebul Teslze, agreTve Tu
Teslis tenianoba 16%-ze meti iqneba. damuSavebuli Tesli inaxeba gril,
kargad ventilirebad saTavsoSi.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel SenobaSi -5°C-dan +35°C
temperaturis pirobebSi.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT – 3 weli.
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Celest Top
preparatuli forma: sk (262,5 g/l TiameToqsami+25 g/l
difenokonazoli+25 g/l fludioqsonili)
SefuTva: 4X5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
selest topi – kartofilis da marcvlovani kulturebis Teslis Sesawamli
inseqto-fungiciduri TvisebebiT, niadagis da aRmonacenis mavne organizmebi kontrolisaTvis, Teslis gajansaRebis fiziologiuri efeqtiT. aZlierebs mcenaris gamZleobas stresebis mimarT, aseve yinvagamZleobas da adidebs
fesvTa sistemis masas.
Tvisebebi
Tiametoqsami – sistemuri inseqticidi, safuZvlianad akontrolebs niadagSi mcxovrebi mavneblebis (mavTula Wiebi), marcvlovanTa buzebi, bugrebi, kolorados xoWo da sxva. axasiaTebs
maRali xsnadoba, dacviTi moqmedebis xangrZlivoba da zrdis
stimulaciuri efeqti `sasicocxlo Zala”
fludioqsonili – kontaqtur-translaminaluri fungicidi, etaloni TavTaviani kulturebis dasacavad Tovliseburi obisagan,
fuzariozuli da helminTosporozuli fesvis sidampleebisagan,
myari gudafSutasagan.
difenokonazoli – sistemuri fungicidi, romelic moqmedebs
fesvis sidampleebze, gudafSutebze, Teslis obze, agreTve akontrolebs adreul laqianobebs, Savfexas, fomozs, anTraqnozs,
kartofilis sidampleebs Senaxvis dros da a.S.
upiratesoba
erTaderTi kombinirebuli preparati kartofilis da TavTaviani
kulturebis Teslis dasamuSaveblad saqarTveloSi, romelic aerTianebs inseqticidur da fungicidur moqmedebas
saimedo da xangrZlivi dacva (6 Tve) ZiriTadi daavadebebisagan,
maT Soris Tovliseburi obisagan, fuzariozuli da helminTosporozuli daavadebebisagan
axasiaTebs stimulaciis Tviseba - `sasicocxlo Zalis” efeqtiT –
adidebs fesvTa sistemis masas da moculobas, amaRlebs gaRivebis
energias, mcenareTa sixSires da uzrunvelyofs foTlis aparatis
swraf ganviTarebas, saSualebas iZleva, rom Semcirdes Tesvis norma bartyobis koeficientis gazrdis safuZvelze.
`asufTavebs” niadags mavTula Wiebisagan, rac saSualebas iZleva,
rom xorblis Semdeg daiTesos Warxali an sxva kulturebi, romelTa seriozul problemas niadagis mavneblebi warmoadgens.

37
saukeTeso Tanasworebs Soris!
aqtiurobis speqtri
mavneblebi: mavTula Wiebi, marcvlovanTa buzebi, bugrebi, kolorados xoWo
da sxva.
daavadebebi: Tovliseburi obi, fuzariozuli da helminTosporiozuli fesvis sidampleebi, magari gudafSuta, septoriozi, alternariozi, Savfexa,
fomozi, rizoqtoniozi da sxva.
gamoyenebis reglamentebi
kultura
kartofili

saSemodgomo da
sagazafxulo
xorbali, qeri,
tritikali

xarjvis norma.l/t

faza, Tavisebureba

0,3 – 0,4

tuberebis damuSaveba. samuSao xsnaris xarjvis norma
10l/t

1,5 – 2,0

Teslis, Tesviswina
damuSaveba

rekomendaciebi gamoyenebisaTvis
kartofili. - rekomendebulia tuberebis Tesviswina damuSaveba mavneblebis kompleqsis (mavTula Wiebi, bugrebi, kolorados xoWo) da daavadebebis
(rizoqtoniozi, vercxliseburi qeci, anTraqnozi, fomozi da a,S.) samuSao
xsnaris xarjvis norma 10 l/t imisaTvis, rom aviciloT niadagSi tuberebis
baqteriuli daavadebebi (sveli sidample, Savfexa da a.S) rekomendebulia
samuSao xsnaris minimaluri raodenobis gamoyeneba. amasTanave, aucilebelia,
rom moxdes tuberebis zedapiris Tanabari dafarva.
marcvlovnebi. - preparati gamoiyeneba Teslis Sesawamli nebismieri aparatiT, romelic uzrunvelyofs dozirebis sizustes da Tanabar gadanawilebas. amasTanave, akmayofilebs sanitarul-higienur normativebs. damuSavebuli Tesli inaxeba gril, kargad ventilirebad saTavsoSi.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel SenobaSi 0°C-dan +30°C
temperaturis pirobebSi.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT – 3 weli.
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Certicor
preparatuli forma: sk (30 g/l tebukonazoli+ 20 g/l mefenoqsami).
SefuTva: 4X5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
serTikori – Teslis Sesawamli axali, fungicidia, akontrolebs daavadebaTa
farTo speqtrs, romlebic gadaecema Teslidan an niadagidan (gudafSutebi,
fesvis sidampleebi da sxva) gansakuTrebiT efeqturia fesvis sidamplis winaaRmdeg, rasac iwvevs soko piTiumi, civi da teniani gazafxulis pirobebSi,
misi gamoyeneba SeiZleba yvela tipis niadagebze.

upiratesobebi
serTikori – specifikuri fungicidia, gansakuTrebiT im paTogenebis mimarT, romlebic miekuTvnebian oomicetebis klass gansakuTrebiT piTiumis, romelic warmoadgens `Ria kars” yvela sxva fesvis daavadebebisTvis. preparati saimedod icavs Rivebs adreul
stadiaSi avadmyofobebisagan da rac mTavaria, xels uwyobs aRmocenebas mindvris pirobebSi.
brwyinvale moqmedeba gudafSutebis mimarT (efeqturoba mtvriana
gudafSutas winaaRmdeg aranakleb 96%, rac saSualebas iZleva igi
gamoyenebul iqnes meTesleobis meurneobebSi
misi gamoyeneba SeiZleba damoukideblad, aseve kombinaciaSi sxva
preparatebTan, romlebic ar Seicaven tebukonazols (maqsimi, maqsim stari, selest topi)
ara fitotoqsikuria Teslisa da Rivebis mimarT
Txevadi preparatuli forma, damatebuli saRebavi da mimwebebeli,
aadvilebs mis gamoyenebas da aumjobesebs Teslis aRmocenebis
unars.
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Rirseuli winaaRmdegoba – Teslis paTogenebs
gamoyenebis reglamentebi
kultura
saSemodgomo
xorbali tritikale, qeri

xarjvis norma,l/t
0,75-1,0

sagazafxulo
qeri

1,0

sagazafxulo
xorbali

0,75-1,0

faza/daavadeba
Teslis damuSaveba/fesvis
sidampleebi, Teslis daobeba, magari gudafSuta

Teslis damuSaveba/mtvriana
gudafSuta
Teslis damuSaveba - magari
gudafSuta, fesvis sidampleebi, piTiozi, Teslis
daobeba

fesvis piTiozuri sidamplis simptomebi
gamoyenebis rekomendacia
preparatis gamoyeneba SeiZleba nebismieri aparaturiT, romelic gamoiyeneba Teslis dasamuSaveblad, romelic Tanabrad gaanawilebs preparats Teslis zedapirze da akmayofilebs sanitarul-higienur moTxovnebs. Sewamluli Tesli Senaxuli unda iqnas gril, kargad ganiavebad sawyobSi.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -5°C-dan +35 °C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli SefuTviT – 3 weli.
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Alto Super
preparatuli forma: (250 g/l propikonazoli +80g/l ciprokonazoli)
SefuTva: 4 X 5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
alto superi _ klasikuri fungicidia triazolebis fuZeze, TavTaviani
marcvlovnebisa da Saqris Warxlis daavadebebis winaaRmdeg, axasiaTebs profilaqtikuri, samkurnalo da gamanadgurebeli moqmedeba.
alto superi Sedgeba ori moqmedi nivTierebebisagan (propikonazoli da
ciprokonazoli), romlebic erTmaneTs avseben. maTi erToblioba did upiratesobas aZlevs momxmarebels praqtikuli gamoyenebis SemTxvevaSi.
upiratesobebi
swrafi moqmedeba da xangrZlivi droiT dacva (4 kviraze meti)
farTo moqmedebis speqtri – Trgunavs TavTaviani kulturebis
yvela ZiriTad daavadebas
gamoyenebis moqniloba – mcenareebis damuSaveba ganviTarebis
yvela stadiaSi
idealuri Tanafardoba danaxarjebsa da mogebas Soris
kargi medegoba naleqebis mimarT
damcavi da samkurnalo moqmedeba
dabali xarjvis normebi
Tavsebadia sxva pesticidebTan kombinirebul nazavebSi
aqtiurobis speqtri
sagazafxulo da saSemodgomo xorbali: septoriozi, nacari, fuzariozi helminTosporiozi, foTlis Savi da mura laqianobebi,
Jangebi, sagazafxulo da saSemodgomo qeri: rinqosporiozi, nacari,
septoriozi, badisebri laqianoba, Jangebi, fuzariozi, helminTosporiozi, Wvavi saSemodgomo: rinqosporiozi, nacari, septoriozi, mura
Janga, cerkosporiozi, Reros Janga, alternariozi. Saqris Warxali.
cerkosporozi, nacari, Janga, ramulariozi.
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roca survili da SesaZlebloba emTxveva!

gamoyenebis reglamentebi
kultura		xarjvis norma,l/ha		faza
sagazafxulo da
saSemodgomo xorbali,
qeri, Wvavi, tritikale

Saqris Warxali

0,4

mcenareTa damuSaveba
vegetaciis periodSi

0,5 – 0,75

Sesxureba vegetaciis
periodSi

gamoyenebis rekomendacia

marcvlovani kulturebi: mcenareTa Sesxurebis dawyeba:
-

dazianebulia xorblis da saSemodgomo tritikales naTesis 1,5-5%

-

daavadebis niSnebis gamoCena zemodan meore foTolze saSemodgomo
xorblis SemTxvevaSi

-

daavadebis niSnebis gamoCena mesame foTolze sagazafxulo xorbalSi

-

mcenareebis 5% dazianeba an zemodan meore foTolze daavadebis
niSani qerSi

-

mcenareebis 7%-mde dazianeba an daavadebis niSani zemodan mesame
foTolze saSemodgomo Wvavis SemTxvevaSi

Saqris Warxali: mcenareTa damuSaveba vegetaciis periodSi cerkosporas
winaaRmdeg
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, hesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -5°C-dan +35°C temperaturis pirobebSi.
Senaxvis vada: originaluri qarxnuli SefuTviT – 3 weli.
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Bravo
preparatuli forma: sk (500 g/l qlorotalonili) SefuTva: 12X1l, 4X5l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
bravo – kontaqturi fungicidi farTe moqmedebis speqtri, mkveTrad gamoxatuli damcavi unariTa da naleqebis mimarT kargi medegobiT. efeqturia
mTeli rigi sasoflo-sameurneo kulturebis daavadebebis winaaRmdeg profilaqtikuri gamoyenebis SemTxvevaSi.
Tvisebebi
kontaqturi fungicidi,
gaRivebis momentSi

anadgurebs

sokoebis

sporebs

maTi

aqtiurobis farTe speqtri: gamoiyeneba umetesi sasoflosameurneo kulturebis daavadebebis winaaRmdeg (askomicetebi,
bazidiomicetebi, deiteromicetebi, oomicetebi) da sxva.
preparati registrirebulia msoflios umetes
kulturul mcenareze 125 daavadebis winaaRmdeg

qveynebSi
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unikaluri preparatuli formis gamo Zalzed maRali medegoba
wvimis mimarT
preparatis formulacia SesaZleblobas iZleva maRali xarisxis
mimwebeblobisa, qmnis damcav zedapirze wvimis mimarT medeg apks
uxvi naleqebi araTu axdens preparatis Camorecxvas, aramed xels
uwyobs mis Tanabar gadanawilebas dasacavi mcenaris foTlebis
zedapirze
fungicidi blokirebas ukeTebs mTel rig sasicocxlo procesebs
paTogenis ujredSi, ris gamo gamoricxulia rezistentobis warmoqmna
upiratesobebi
efeqturia temperaturis farTo diapazonSi
dacviTi moqmedebis xangrZlivoba 10-14 dRe
SesaniSnavi partnioria sxva fungicidebTan kombinaciaSi antirezistentuli
programisaTvis
(triazolebi,
strobilurinebi,
fenilamidebi)
sruliad
uvnebelia
fitotoqsikuroba

mcenarisTvis,

vinaidan

ar

axasiaTebs
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wvimis mimarT yvelaze medegi fungicidi
gamoyenebis reglamentebi

kultura mavne obieqti

kartofili
xaxvi

fitoftora
alternaria
Wraqi

xarjvis
norma l/ha

gamoyenebis xerxi

lodinis
periodi/
Sesxurebis
jeradoba

2.2-3.0

Sesxureba vegetaciis
periodSi

20(3)

3.0

Sesxureba profilaqtikis mizniT
intervali 7 dRe

21(3)

3.0

` _________”

pamidori
kitri

fitoftora,
mura laqianoba, nayofebis sidample

xorbali
qeri

Jangebi, foTlis laqianoba

2.0-2.5

Sesxureba vegetaciis periodSi

40(2)

Wraqi, anTraqnozi,
nacrisferi
sidample

2.5

Sesxureba vegetaciis periodSi

30(2)

vazi

7(3)

gamoyenebis rekomendacia
profilaqtikuri damuSaveba gvaZlevs saukeTeso Sedegs, xarjvis norma damokidebulia kulturis ganviTarebis fazaze. xarjvis minimaluri doza gamoiyeneba vegetaciis dasawyisSi an dabali infeqciuri fonis dros. maqsimaluri ki _ maRali infeqciuri fonis an rodesac foTlebi miaRweven
TavianTi zomis maqsimums.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -10°C –dan +35°C temperaturaze. Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT aranakleb 3 weli.
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Dithane M45
preparatuli forma: sf (800 g/kg mankocebi)
SefuTva: 20 kg tomrebiT
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

mankocebi zemoqmedebs mis mimarT mgrZnobiare daavadebebis
gamomwvevi sokos sporebis ujredebis metabolizmze maTi gaRivebis dros, rac sabolood mis sikvdils iwvevs. organuli,
kontaqturi moqmedebis fungicidi farTe moqmedebis speqtriT
sasoflo-sameurneo kulturebis ZiriTadi daavadebebis winaaRmdeg.
upiratesobebi

gaaCnia maRali da stabiluri efeqturobis unari
idealuri
partnioria
fungicidebTan

kombinirebul

nazavebSi

sistemur

aferxebs ablabudisebri tkipebis ganviTarebas vazSi
aCqarebs mcenaris zrdas, vinaidan Seicavs mikroelementebs
efeqturad
icavs
mcenareebs
ZiriTadi
rogorebicaa fitoftora da Wraqis saxeobebi.

daavadebebisagan,

araspecifikuri moqmedebiT daavadebebis ujredebze aqtiurad
ewinaaRmdegeba
rezistenti
populaciebis
warmoqmnas,
rac
antirezistentuli programis elements warmoadgens
damcavi moqmedebis xangrZlivoba mindvris pirobebSi Seadgens
7-10 dRes, epifitotiis periodSi da 10-14 dRe roca daavadeba
depresiaSia.
Tanamdevi efeqti:
mikroelementebis (marganeci, TuTia) Semcvelobis gamo fotosinTezis procesis aqtivobas uwyobs xels, aCqarebs da zrdis
mcenaris paTogenis mimarT winaaRmdegobis unars.
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gamoyenebis reglamentebi
kultura

obieqti

xarjvis
gamoyenebis dro, xerxi,
norma kg/ha meTodi

lodinis
periodi,
dRe
20

kartofili

fitoftora 1.2-1.6
alternaria

Sesxureba vegetaciis
periodSi, 8-10 dRis intervali

kitri
pamidori

Wraqi, fitoftora

1.2-1.6

Sesxureba vegetaciis
periodSi

15

vazi

Wraqi

2.0-3.0

Sesxureba vegetaciis
periodSi. pirveli profilaqtikuri, danarCeni
8-10 dRis intervaliT

30

Teslovani
qeci
da kurkova- foTlebis
ni xexili
silaqaveebi

2.0-3.0

Sesxureba vegetaciis
periodSi

40

citrusebi

qeci, anTraqnozi

2.0-3.0

Sesxureba vegetaciis
periodSi

40

TuTa,
saTesle
nakveTebi da
sanergeebi

aRmonacenis Cawola, fesvis
sidample

1.2-2.0

_
aRmonacenis Sesxureba
0,3-0.4% samuSao xsnariT

gamoyenebis Taviseburebebi
maqsimalur efeqts vRebulobT roca Sesxureba tardeba profilaqtikuri mizniT, amasTanave daculi unda iqnes intervali Sesxurebebs Soris. Sesxureba tardeba mSral, uqaro amindSi, Sesxurebis
Semdeg 4-6 saaTi naleqebi rom ar movides. Tavsebadia kombinirebul
nazavebSi, oRond Sesarev preparats ar hqondes tute reaqcia.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi 0°C-dan +35°C temperaturaze. Senaxvis vada,
gauxsneli qarxnuli SefuTviT – aranakleb 3 weli.
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Dynali
preparatuli forma: sk (60 g/l difenokonazoli+30 g/l ciflufenamidi).
SefuTva: 1 l.
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

dinali 90 sk _ sistemuri fungicidi xangrZlivi profilaqtikuri da kargad gamoxatuli samkurnalo TvisebebiT vazis daavadebebis farTo speqtris
winaaRmdeg. difenokonazoli iWreba mcenareSi da moqmedebs sokovani daavadebis gamomwvevze. dinali aCerebs sokos ganviTarebas, xels uSlis sterolis
biosinTezs ujredul membranebSi.

Tvisebebi
Zalze efeqturi fungicidia vazisa da xexilis nacrovani
daavadebebis winaaRmdeg
sistemuri moqmedebis unari, anadgurebs daavadebebis gamomwvevs
mcenaris qsovilSi SeWris Sedegad
moqmedi nivTierebebis umetesi nawili STainTqmeba mcenaris
saasimilacio nawilebidan 2sT ganmavlobaSi, am momentidan iwyeba
preparatis paTogenze zemoqmedeba
idealuri partnioria kompleqsuri dacvis sistemaSi
upiratesobebi

misi gamoyeneba SeiZleba sxvadasxva fungicidebTan morigeobis
sistemaSi, rac antirezistentuli programis Semadgeneli nawilia
gamoyenebis vadebis moqniloba
Sesxurebidan 2 sT Semdeg mosuli naleqebi ver axdens gavlenas mis
efeqturobaze
rekomendebuli normebiT gamoyeneba ar iwvevs fitotoqsikurobas
dasacavi obieqtebis mimarT
misi gamoyeneba ekologiurad gamarTlebulia rac misaRebia
integrirebul dacvis sistemaSi rogorc mniSvnelovani komponenti
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dinali _ novacia vazis nacrisagan dasacavad!
gamoyenebis reglamentebi
kultura xarjvis
norma
l/ha

obieqti

gamoyenebis dro, xerxi

lodinis periodi dRe/
Sesxurebis
jeradoba
15(3)

vazi

0,6 – 0,7 nacari,
wiTura, Savi
laqianoba,
Savi sidample

Sesxureba vegetaciis
periodSi: 1)kokrebis
gancalkeveba _ yvaviloba
2) yvavilobis dasruleba
– mtevnebis Sekvramde 3)
Semdgom 15-20 dRis Semdeg

vaSli

0,7 – 0,9 nacari
foTlis
laqianobebi

Sesxureba vegetaciis pe- 20(2)
riodSi

gamoyenebis rekomendaciebi
-

preparatis gamoyeneba ufro efeqturia profilaqtikis mizniT daavadebis gamoCenamde

-

Sesxurebisas mcenareTa foTlebi ifareba Tanabrad, moerideT samuSao
xsnaris Camorecxvas

-

SesaZlebelia dinalis kombinireba sxva fungicidebTan da inseqtoakaricidebTan, yovel konkretul SemTxvevaSi mowmdeba Tavsebadoba

-

2-jer gamoyenebis SemTxvevaSi gamoiyeneT sxva qimiuri klasis fungicidi rezistentobis Tavidan acilebis mizniT.

preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi -5°C-dan +35°C temperaturis pirobebSi. garantirebuli Senaxvis vada gauxsneli, qarxnuli SefuTviT aranakleb 3 weli.
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tv,htkbf

Embrelia

preparatuli forma: sk
(difenokonazoli 40g/l + izopirazami 100g/l).
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

embrelia - inovaciuri fungicidia, Zlieri, unikaluri moqmedebis meqanizmiT
foTlebisa da nayofebis qecisa da nacrisagan dasacavad. molekulebs Soris ormagi kavSiris teqnologiuri meqanizmis wyalobiT uzrunvelyofs xangrZliv da saimedo dacvas.
upiratesobebi
unikaluri qimiuri formula da inovaciuri teqnologia ganapirobebs maRal biologiur efeqturobas - nayofebisa da foTlebis dacvas daavadebaTa kompleqsisagan (qeci, nacari, moniliozi,
foTlebis laqianoba);
gasaocari medegoba naleqebis mimarT;
mWidrod ekvris mcenaris foTlebisa da nayofebis cvilis Sres, aseve paTogenis membranas;
Zalze neli desorbcia - cvilis Sridan gamonTavisufleba xdeba
Zalze nela (35 dRe);
preparati ar Trgunavs mcenaris organoebs;
ar axasiaTebs jvaredini rezistentoba.
Tvisebebi

izopirazami inovaciuri moqmedi nivTierebaa, sruliad axali moqmedebis meqanizmiT, miekuTvneba pirazol karboqsamidebis klass, romelic iwvevs paTogenis mitoqondriebis inhibirebas;
difenokonazoli - axasiaTebs Zlieri sistemuri moqmedeba;
embrelias axasiaTebs profilaqtikuri da samkurnalo aqtivoba.
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aqtiurobis speqtri
nayofebisa da foTlebis qeci, nacari, alternaria, nayofebis sidample.

qeci
nacari +

embrelia
gamoyenebis reglamentebi

rekomendebulia preparatis gamoyeneba 10-14 dRis intervaliT (maqsimum 3
Sesxureba) kvirtebis gawiTlebidan nayofebis simwifis dawyebamde. Sesxurebidan erTi saaTis Semdeg mosuli wvima mis efeqturobaze gavlenas ver
axdens. lodinis periodi - 21 dRe.

gvaxsovdes! profilaqtikuri damuSaveba gvaZlevs
saukeTeso Sedegs!

gamoyenebis rekomendacia
kultura

xarjvis norma l/ha

faza

vaSli

1,25 - 1,5

mcenareebis Sesxureba
vegetaciis periodSi

preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi, 0◦C-dan +35◦C temperaturaze.
Senaxvis vada - gauxsneli, qarxnuli SefuTviT - 3 weli.

embrelia
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Thiovit Jet
preparatuli forma: wdgr (800 g/kg gogirdi). SefuTva 20 kg
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
Tiovit jeti – kontaqturi moqmedebis fungicidi da akaricidi, umetesi
sasoflo-sameurneo kulturebis nacrovani da zogierTi sxva saxis daavadebebisa da tkipebis winaaRmdeg. preparatis orTqls aqvs akariciduli Tvisebebi.
Tiovit jeti - ara ubralod gogirdi, aramed unikaluri preparatuli forma
– wyalSi dispergirebadi granulebi. dResdReobiT es gogirdis saukeTeso
formulaciaa.
Tvisebebi
kargi mimwebebloba, brwyinvale
aqtiuroba airad fazaSi

kontaqturi

moqmedeba

moqmedi nivTierebisa da nawilakebis idealuri zoma
kargad ixsneba, warmoqmnis erTgvarovan da mdgrad suspenzias
ar mtverdeba
ar aaldeba
kargad kombinirdeba sxva preparatebTan

upiratesobebi
fungicidi+akaricidi+mikroelementi
moqnilia gamosayeneblad
antirezistentuli programis mniSvnelovani elementi
maRali biologiuri efeqturoba, saimedo dacva (7-10 dRe)
maRalxarisxiani samuSao xsnaris swrafi momzadeba
integrirebuli dacvis Seucvleli komponenti

®

da
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ufro meti, vidre gogirdi
gamoyenebis reglamentebi
preparatis
xarjvis norma,
kg/ha

samuSao
xsnaris
xarjvis
norma l/ha

kultura

obieqti

vazi

nacari
tkipebi

3.0-5.0
5.0-8.0

1000-1500
1000-1500

6/1
1/1

vaSli, msxali nacari

3.0-8.0

1000-1500

6/1

kitri
daxurul da
Ria gruntSi

nacari

2.0-3.0

1000-1500

5/1

nacari

2.0-3.0

500-600

5/1

pamidori
daxurul
da
Ria gruntSi

nacari

2.0-3.0

1000-1500

5/1

nacari

2.0-3.0

500-600

5/1

gogrovnebi

nacari

2.0-3.0

300-400

3/1

xurtkmeli,
Savi mocxari

nacari

2.0-3.0

500-600

3/1

nacari

2.0-3.0

1000

4/1

vardi daxurul da Ria
gruntSi

gamoyenebis
maqsimaluri
jeradoba, lodinis periodi, dRe

* profilaqtikuri damuSaveba vegetaciis periodSi
* intervali Sesxurebebs Soris 7-10 dRe daavadebis ganviTarebis
intensivobis mixedviT
gamoyenebis rekomendaciebi
ukeTes Sedegs iZleva preparatis profilaqtikuri gamoyeneba, gamoyenebis jeradoba damokidebulia kulturis dacvis sistemaze (4-6 damuSaveba
sezonSi)
SesaZlebelia kombinirebul nazavebSi misi gamoyeneba inseqticidebTan,
akaricidebTan, fungicidebTan, maT Soris spilenZSemcvel fungicidebTan,
rogoricaa bordos narevi.
preparatis Senaxva: preparati Senaxuli unda iqnes mSral, bnel, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi -10°C-dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT – aranakleb 3 weli.
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Cu
Pergado Cu
preparatuli forma: wdgr (25 g/kg mandipropamidi+245 g/kg spilenZis qlorJangi). SefuTva: 4 X 5 kg
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

maRalefeqturi kombinirebuli fungicidi vazisa da bostneuli kulturebis dasacavad daavadebaTa farTo speqtrisagan. mandipropamidi swrafad
Seiwoveba mcenaris mier, axasiaTebs maRali translaminaruli aqtivoba,
inhibirebas ukeTebs sporebis gaRivebas da miceliumis zrdas inkubaciuri
periodis ganmavlobaSi.
spilenZis qlorJangi qmnis damcav bariers mcenareTa foTlebze da
aferxebs sokos sporebis gaRivebas.
Tvisebebi
unikaluri preparatuli forma – wyalSi dispergirebadi
granulebi, ar mtverdeba, warmoqmnis erTgvarovan samuSao nazavs
moqmedi nivTierebebis umetesi nawili STainTqmeba saasimilacio
farTobis mier ukve erTi saaTis ganmavlobaSi da gadaadgildeba
mcenareSi akropetalurad, am momentidan iwyeba preparatis
zemoqmedeba paTogenze
seleqciuria dasacavi obieqtis mimarT. rekomendebuli normebiT
gamoyeneba ar iwvevs fitotoqsikurobas
Tavsebadia sxva pesticidebTan kombinirebul nazavebSi magram,
konkretul SemTxvevaSi umjobesia Semowmdes Tavsebadobis
SesaZlebloba.
pergados gamoyenebis Semdeg umjobesia gamoviyenoT sxva qimiuri
klasis fungicidi, romelsac gaaCnia mandipropamidisagan
moqmedebis gansxvavebuli meqanizmi.
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pergado Cu -

efeqturi fungicidi

gamoyenebis reglamentebi
kultura

obieqti

xarjvis
norma
kg/ha
4.0-5.0

gamoyenebis dro,
lodinis perioxerxi, Taviseburebani di. dRe/gamoyenebis jeradoba
Sesxureba vegetaciis
5/3-4
periodSi

vazi

Wraqi

pamidori

fitoftora 4.0-5.0

Sesxureba vegetaciis
periodSi

5/3-4

kitri

Wraqi

4.0-5.0

Sesxureba vegetaciis
periodSi

5/3-4

salaTi

Wraqi

4.0-5.0

Sesxureba vegetaciis
periodSi

5/3-4

kartofili fitoftora 4.0-5.0

Sesxureba vegetaciis
periodSi

5/3-4

gamoyenebis rekomendaciebi
pergado Cu gamoyeneba sasurvel efeqts gvaZlevs mcenareTa profilaqtikuri damuSavebisas, sanam daavadebis simptomi gamovlindeba.
foTlebis dafarva unda moxdes samuSao xsnaris mier Tanabrad, ar
daiSveba misi Camorecxva, es aucilebeli pirobaa, raTa miiRoT garantirebuli Sedegi.
Sesxureba ar tardeba Tu foTlebze namia, an mosalodnelia wvima
uaxloesi 2 sT ganmavlobaSi
damcavi moqmedebis xangrZlivoba 1-2 kvira

preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -10°C -dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada _ gauxsneli qarxnuli SefuTviT _ 3 weli.

Cu
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Ridomil Gold MZ

mc

preparatuli forma: wdgr (640 g/kg mankocebi+40 g/kg mefenoqsami). SefuTva:
10X1 kg; 4X5 kg
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
ridomil gold mc _ kombinirebuli, sistemur-kontaqturi moqmedebis fungicidia, romelic flobs damcav, samkurnalo, antisporaTwarmomqnel da
gamanadgurebel Tvisebebs, uzrunvelyofs mcenaris dacvas rogorc garedan, ise SigniT paTogenis SeWrisagan. etalonuri preparatia Wraqisa da
fitoftoras winaaRmdeg. sistemuri komponenti mefenoqsami gadanawildeba
mTel mcenareSi da icavs axlad warmoqmnili mcenaris organoebs, rac saSualebas iZleva gamoviyenebuli iqnas aqtiuri vegetaciis periodSi. preparati
inarCunebs efeqturobas maRali infeqciuri fonis drosac ki.
upiratesobebi
mefenoqsami erT-erTi yvelaze aqtiuri moqmedi nivTierebaa
oomicetebis sokoebis klasis mimarT, vazis da xaxvis Wraqis,
kartofilis fitoftoris da sxv. mimarT
moqmedebs ra preparati mcenaris SigniT iwvevs paTogenis
sikvdils mcenaris qsovilebSi
mcenaris garedan dacva xdeba masSi Semadgeneli kontaqturi
moqmedi sawyisis mier
dacvis qveS xvdeba mTlianad mcenare axalwarmoqmnili
nazardebic ki rac preparats saimedos xdis rTul pirobebSiac
(wvimebi, maRali infeqciuri datvirTva)
maRali mdgradoba wvimis mimarT. mefenoqsami mTlianad
nawildeba mTel mcenareSi Sesxurebidan 30 wuTis Semdeg
mravalwliani gamocdileba, saimedooba Semowmebuli droSi
misi warmoeba xdeba axali PPepit Technology-iT, Semadgeneli
nawilakebis optimaluri sidide xels uwyobs kontaqturi
komponentis _ mankocebis efeqturobis amaRlebas.
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daiviwyeT rogorc Wraqi, ise fitoftora!
gamoyenebis reglamentebi
kultura
daavadeba gamoyenebis
		
jeradoba
		
(maqsim.)
			

intervali
Sesxurebebs Soris
dReebSi

samuSao
xsnaris
moculoba l/ha

3

10-14

300-500

20

4

10-14

600-800

20

pamidori fitoftoRia da
rozi
daxuruli
altergrunti
nariozi
(makrosporozi)

4

7-10

500-1500

10

kitri Ria
da daxuruli grunti

3

10-14

500

20

3

10-14

300-500

20

kartofili fitoftorozi
alternariozi
(makrosporiozi)
vazi

xaxvi

Wraqi

Wraqi

Wraqi

lodinis
periodi
dReebSi

xarjvis norma _ 2.5 kg/ha
gamoyenebis rekomendacia
ridomil gold mc _ kombinirdeba umetes fungicidebTan da inseqticidebTan, magram yovel konkretul SemTxvevaSi mowmdeba Tavsebadoba
maRali efeqti miiReba profilaqtikuri damuSavebisas, ar dauSvebT daavadebis maRali ganviTareba da swrafi gavrceleba
rezistentobis Tavidan asacileblad ridomil goldis gamoyenebis Semdeg
aucilebelia kontaqturi fungicidiT damuSaveba.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis
gankuTvnil sawyobSi -10°C –dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT _ aranakleb 3 weli.

Sesanaxad
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Ridomil Gold Plus
preparatuli forma: sf (25 g/kg mefenoqsami+ 400 g/kg spilenZis oqsiqloredi). SefuTva: 1 kg, 5 kg.
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

ridomil gold pliusi _ kombinirebuli, sistemur-kontaqturi moqmedebis
fungicidia, romelic xasiaTdeba paTogenisadmi damcavi, samkurnalo da gamanadgurebeli moqmedebiT. icavs mcenares rogorc garedan, aseve SigniT
paTogenis SeWrisagan. gamoyenebis Semdeg mefenoqsami iWreba mcenareSi da
icavs axalwarmoqmnil ylortebsac, rac gvaZlevs saSualebas gamoviyenoT
fungicidi maRali infeqciuri fonis drosac.
upiratesobebi
mefenoqsami, aqtiuri ingredienti, erT-erTi yvelaze efeqturi
preparatia oomicetebis klasis sokoebis mimarT, vazis da xaxvis
Wraqis, kartofilis fitoftoris da sxv. mimarT
iWreba ra mcenareSi paTogeni kvdeba preparatis zemoqmedebis
Sedegad
mcenaris garedan dacva xdeba masSi
fungicidis spilenZis hidroJangis mier

Semadgeneli

kontaqturi

preparati icavs rogorc mcenares, aseve axladwarmoqmnil nazardebs,
rac saimedos xdis mis gamoyenebas rTul pirobebSiac ki (wvima,
maRali infeqciuri datvirTva)
maRali mdgradoba wvimis mimarT. mefenoqsami mTlianad nawildeba
mTel mcenareSi Sesxurebidan 30 wuTis Semdeg
mravalwliani gamocdileba, saimedo, Semowmebuli droSi
idealuria rogorc gegmiuri profilaqtikuri, aseve prognozis
samsaxuris mier gacemuli signalis Semdeg SesxurebisaTvis.
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efeqturi da saimedo fungicidi!
gamoyenebis reglamentebi
kultura

daavadeba

karfofili

fitoftorozi
alternariozi
(makrosporiozi)

vazi
pamidori
Ria da daxuruli grunti
kitri
Ria da
daxuruli
grunti
xaxvi

gamoyenebis
jeradoba
(maqsim.)
3

intervali
Sesxurebebs Soris
dReebSi
10-14

samuSao lodinis
xsnaris periodi
moculo- dReebSi
ba, l/ha

300-500

20

Wraqi

4

10-14

600-800

20

fitoftorozi
alternariozi
(makrosporiozi)

4

7-10

500-1500 10

3

10-14

500

20

3

10-14

1500

3

3

10-14

300-500

20

Wraqi

Wraqi

gamoyenebis rekomendacia
ridomil gold pliusi – kombinirdeba: Tiovit jetTan, topazTan,
diTan m 45-Tan, bravosTan da sxv. fungicidebTan da inseqticidebTan,
magram yovel konkretul SemTxvevaSi unda Semowmdes Tavsebadoba.
gvaxsovdes, rom maRali Sedegi miiRweva
profilaqtikuri
damuSavebigamoyenebis
rekomendaciebi
sas. ar daiSveba daavadebis maRali ganviTareba da swrafi gavrceleba
ridomil gold pliusis gamoyenebis Semdeg aucilebelia romelime
kontaqturi fungicidis gamoyeneba, raTa Tavidan aviciloT rezistentobis warmoqmna.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -10°C –dan +35°C temperaturaze. Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT _ aranakleb 3 weli.
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revus topi

Revus Top

preparatuli forma: sk (mandipropamidi 250g/l + difekonazoli 250g/l).
SefuTva: 12X1l an 4X5l.
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

revus topi - fungicidi farTo moqmedebis speqtriT kartofilisa da pamidoris Rerosa da foTlebis daavadebebisagan dasacavad.
(mandipropamidi aferxebs zoosporebis gaRvivebas, xels uSlis paTogenis
miceliumis zrdas sporaTmtarebis warmoqmnas.
difenokonazoli - aCerebs miceliumis zrdas, uzrunvelyofs damcav da
samkurnalo moqmedebas.
Tvisebebi
axasiaTebs sammagi moqmedeba paTogenezze: damcavi, samkurnalo da
antisporulaciuri;
moqmedi nivTierebebis sinergizmis gamo saimedod icavs dasacav mcenareebs (pamidori, kartofili);
Sesxurebis Semdeg swrafad iWreba foTolSi, mWidrod ukavSirdeba
cvilis Sres da warmoqmnis e.w. damcav apks. amis gamo wvimis Semdeg
is ar irecxeba maSinac ki, rodesac samuSao xsnari ukve gamSralia;
translaminaruli aqtivobis gamo preparati gadaadgildeba foTlis
mopirdapire mxares, icavs axal gamosul foTlebsac;
TandaTanobiT gadanawildeba foTlis qsovilSi, rac uzrunvelyofs
mcenaris xangrZliv dacvas;
efeqturia uxvi naleqebis SemTxvevaSic, maT Soris morwyvisas.
upiratesobebi
uzrunvelyofs maRalefeqturobas dabali xarjvis normis SemTxvevaSi (0,6l/ha);
maRalefeqturi da saimedo preparatia nebismier klimatur pirobebSi;
mcenareebis moirwyva SesaZlebelia Sesxurebidan erTi saaTis Semdegac;
axladwarmoqmnili foTlebis dacva - saimedod daculia mTeli vegetaciis ganmavlobaSi;
tuberebis dacva zoosporebisagan naleqebisa da sarwyavi wylis gamoyenebisas - garantirebulia janmrTeli mosavali.
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revus topi - dacvis axali standarti!

gamoyenebis reglamentebi

kultura
mavne
xarjvis
gamoyenebis
		
obieqtebi
norma l/ha
xerxi
					
kartofili
		
		
		

lodinis periodi
Sesxurebis
jeradoba

fitoftora,		
alternaria,
0,6
anTraqnozi,		
nacari

Sesxureba
vegetaciis
periodSi

15/3-4

pamidori
fitoftora,		
		 alternaria,
0,6
		 anTraqnozi,		
		
nacari,
		 septoriozi,
		 kladosporiazi

Sesxureba
vegetaciis
periodSi

15/3-4

gamoyenebis rekomendacia
maqsimaluri efeqti miiRweva revus topis profilaqtikuri mizniT
gamoyenebisas;
unda moxdes samuSao xsnariT mcenaris foTlebis Tanabari dafarva,
ar daiSveba Camorecxva, rac aucilebeli
pirobaa maRali
efeqtis migamoyenebis
rekomendaciebi
saRwevad;
sezonSi SeiZleba misi 3-4-jeradi gamoyeneba;.
damcavi moqmedebis xangrZlivoba - 7-14 dRe.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi, 0°C –dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT _ 3 weli.

revus topi
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Score
preparatuli forma: ek (250 g/l difenokonazoli) SefuTva: 12 X1 l an 250ml.
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
skori – sistemuri moqmedebis fungicidia vaSlis qecis, kurkovnebisa da
citrusovani kulturebis ZiriTadi daavadebebis winaaRmdeg.
Tvisebebi
brwyinvale moqmedeba maRali infeqciuri fonis drosac
rogorc foTlebis, aseve nayofebis maRalefeqturi dacva
xangrZlivi moqmedeba
xarjvis dabali norma
saukeTeso profilaqtikuri da samkurnalo moqmedeba
sistemuri moqmedeba, swrafi SeWra mcenaris qsovilebSi
ar irecxeba wvimiT damuSavebidan 2 saaTis Semdeg
gamoricxulia fitotoqsikuroba mcenaris nebismier fenofazaze
jvaredini rezistentobis gamoricxva sxva qimiuri klasis
fungicidebis gamoyenebis dros.
upiratesobebi
antirezistentuli programis aucilebeli komponenti
erT-erTi yvelaze saimedo fungicidi triazolebis jgufidan
mastimulirebeli moqmedeba mcenareze
gamoyenebis moqnili dro (kokrebi, yvaviloba, gamonaskva,
nayofebis formireba
droisa da danaxarjebis ekonomia
saukeTeso ekologiuri da
toqsikologiuri maxasiaTeblebi.
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gamoyenebis reglamentebi
kultura

daavadeba

preparatis
xarjvis
norma l/ha

damuSavebis maqsimaluri jeradoba (lodinis vada/dReebi)

vaSli		qeci nacari		0,2-0,3			4/20
msxali		alternariozi		0,3			4/14
atami		foTlis sixuWuWe
0,3			2/14
gargari
klasterosporozi,
0,2-0,3			2/14
		qeci
alubali, bali kokomikozi		0,2			2/14
citrusebi
qeci, alternariozi
0,5-0,6			3/20
gamoyenebis rekomendacia
vaSli:
-

profilaqtikuri damuSavebis programa 7-10 dRiani SualedebiT; vardisferi konusis fazidan 10 mm-is zomis nayofebis fazamde; 10-14 dRiani SualedebiT vaSlis
ganviTarebis Semdgom fazebSi. dasaSvebia damuSaveba yvavilobis periodSi.

-

damuSavebis programa signalizaciis mixedviT (vaSli qecis ganviTarebaze dakvirvebis specialuri aparaturiT, an prognozis samsaxuris signalebis mixedviT).

-

fungicid skoriT damuSavebaTa blokis Catarebis SemTxvevaSi gagrZeldeba damuSaveba sxva qimiuri klasis fungicidebiT, maTi xarjvis mTliani normiT.

-

daavadebis epifitotiuri ganviTarebis SemTxvevaSi, agreTve qecis mimarT mgrZnobiare jiSebis dasacavad Tu gamoiyeneba kontaqturi fungicidi: preparati skori
(0,2 l/ha) + kontaqturi fungicidi (Cveulebrivi normis 75%. SesxurebaTa Soris
Sualedi 7-10 dRe.

atami, gargari, alubali, bali;
.

vegetaciis periodSi tardeba ori Sesxureba; pirveli – vardisferi konusis fazaSi, meore _ yvavilobis Semdeg

citrusovan kulturebze (mandarini, forToxali, limoni)
.

vegetaciis periodSi tardeba ori Sesxureba. pirveli _ yvavilobis damTavrebisas,
meore _ 12-14 dRis Semdeg qecis meWeWianobis ganviTarebis kerebSi)

.

qecis Zlieri ganviTarebis kerebSi: skori 0,5-0,6 l/ha+ kontaqturi fungicidi
(Cveulebrivi normis 75%), Sesxureba orjer yvavilobis damTavrebisas da 12-14
dRis Semdeg.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil
sawyobSi -5°C-dan+35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli SefuTvis pirobebSi _ aranakleb _ 3 weli.
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Switch
preparatuli forma: wdgr (250 g/kg fludioqsonili+375 g/kg ciprodinili)
SefuTva: 10X1 kg
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
svitCi _ sistemur-kontaqturi moqmedebis inovaciuri fungicidi, romelic
Sedgeba ori moqmedi nivTierebebisagan. gankuTvnilia sasoflo-sameurneo
kulturebis dasacavad daavadebaTa kompleqsisagan. igi aRiarebulia ruxi
sidamplis sawinaaRmdegod, rogorc evropuli standarti.
upiratesobebi
sxvadasxva qimiuri klasis ori nivTierebis unikaluri kombinacia,
rac ganapirobebs moqmedebis farTo speqtrs. svitCi moqmedebs
ruxi sidamplis (Botrytis) da meoradi sidamplis gamomwvev yvela
daavadebis gamomwvevebze
mwyobri antirezistentuli programa – ori moqmedi nivTiereba
gavlenas axdens sokos ujredis fiziologiur procesebze
erTdroulad sistemuri, kontaqturi, dacviTi da samkurnali
moqmedeba
orive moqmedi nivTiereba – axalia bostneuli kulturebisaTvis,
rac ganapirobebs maRal biologiur efeqturobas
aqtiuri airadi forma
swrafad Seiwoveba mcenaris mier
fungicidis aqtivobaze gavlenas ver axdens haeris temperatura
Sesxulebidan 2 saaTis Semdeg mosuli naleqebi gavlenas ver
axdens mis efeqturobaze
dacviTi moqmedebis xangrZlivoba 10-20 dRe

samkurnalo moqmedeba _ 36 saaTi dasnebovnebis Semdeg
wyalSi dispergirebadi granulebi _ ar mtverdeba, nawilakebi
ar ewebebian erTmaneTs, ar aqvs usiamovno suni
fludioqsonili _ Zlieri fungicidia, romelic gamoiyeneba
saTesle masalis dasamuSaveblad _ exla ukve foTlebze
Sesasxureblad
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gamoyenebis reglamentebi

kultura

vazi

obieqti

ruxi sidample,
mtevnis
sidamplis
kompleqsi

kurkovnebi: moniliozi
atami, qlia- da nayofevi, bali,
bis sxva sigargari
dampleebi
vaSli, komSi, nayofebis
msxali
sidampleebi
kitri, pami- ruxi sidample meoradi
dori
(Ria grunti) sidampleebi
nayofis
kitri, pamisidample
dori (daculi grunti) askoqitozi
marwyvi

nayofis ruxi
sidample

xarjvis
norma kg/ha

samuSao gamoyenebis dro,
xsnaris
xerxi
norma l/ha

lodinis periodi (dRe)
gamoyenebis
jeradoba

0,8-1,0

800-1000

Sesxureba vegetaciis periodSi
1) yvaviloba 2)
mtevnebis Sekvra
3)marcvlebis
SeTvaleba

14 (3)

1,0

800-1000

Sesxureba
vegetaciis periodSi

15 (2)

1,0

800-1000

Sesxureba vegetaciis periodSi

15(2)

0,8-1,0

500-800

Sesxureba vegetaciis periodSi

15 (2)

0,8-1,0

500-800

Sesxureba
vegetaciis
periodSi

0,8-1,0

300-500

Sesxureba vegetaciis periodSi

14(1)

gamoyenebis rekomendacia
svitCi sezonSi gamoiyeneba 1-3-jer (vazi) daavadebis ganviTarebis kritikul
fazebSi 1) yvaviloba 2) mtevnebis Sekvra da 3) SeTvalebisas. yvavilobaSi
rekomendebulia xarjvis
norma 0,8 l/ha.
preparatis Senaxva: prepa
rati inaxeba mSral, pesti
cidebis Sesanaxad gankuT
vnil sawyob
Si -10°C-dan
+35°C temperaturaze.
Senaxvis vada – gauxsneli
qarxnuli SefuTviT – 3
weli.
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Quadris
preparatuli forma: sk (250 g/l azoqsistrobini) SefuTva: 12X1 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
qvadrisi – sistemuri fungicidi strobilurinebis jgufidan sasoflosameurneo kulturebis dasacavad kompleqsuri daavadebebisagan, rogorebicaa alternariozi, fitoftorozi, Wraqi da nacari. qvadrisi inhibirebas ukeTebs sporebis gaRivebas, aseve sokoebis hifebis ganviTarebas da
axasiaTebs aSkara antisporaciuli zemoqmedeba.
Tvisebebi
uzrunvelyofs xangrZliv dacvas (2 kviramde) profilaqtikuri
gamoyenebisas da axasiaTebs agreTve samkurnalo moqmedeba
daavadebis ganviTarebis sawyis stadiaze
azoqsistrobini strobilurinebis jgufis sxva preparatebisagan
gansxvavebiT ukeTesad gadaadgildeba mcenareSi (sistemuri da
translaminaruli moqmedeba
ar Camoirecxeba wvimiT, damuSavebidan 2-2,5 saaTis Semdeg
preparatis gamoyenebis Semdeg paTogeni kvdeba ramdenime saaTis
ganmavlobaSi
upiratesobebi
brwyinvale antisporaciuli moqmedeba
preparati dadebiT gavlenas axdens mcenaris fiziologiur Tvisebebze
azoqsistrobinis gamo, mcenaris vegetacia izrdeba 7 dRiT, efeqturad
iyenebs tens da xdeba azotis optimalurad aTviseba
aumjobesebs produqciis xarisxsa da sasoflo-sameurneo kulturebis warmoebis rentabelobas
Tavsebadia umetes inseqticidebTan (aqtara, karate zeoni, aqteliki) da fungicidebTan
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gamoyenebis reglamentebi
kultura

vazi

obieqti

Wraqi
nacari

pamidori
Ria
da
daxurul
gruntSi

fitoftorozi
nacari

kitri
Ria
da
daxurul
gruntSi

Wraqi
nacari

preparatis samuSao xs- damuSavebis xerxi,
xarjvis
naris xardro, SezRudvebi,
norma, l/ha jvis norma, damuSavebul farl/ha
Tobze gamosvlis
dro*
0,6-0,8

1000-1200

0,4-0,6

600

0,4-0,6

1500

0,4-0,6

600

0,4-0,6

1500

Sesxurebis jeradoba/
lodinis
periodi
dReebSi

Sesxureba vegetaciis periodSi
0,06-0,08% koncentraciis samuSao
xsnariT. 10-14 dRis
intervaliT,*7(3)

2/25

Sesxureba vegetaciis periodSi
0,04-0,05% koncentraciis samuSao
xsnariT. intervali
Sesxurebebs Soris
10 dRe *5(3)

2/5

Sesxureba vegetaciis periodSi
0,04-0,06% koncentraciiT 10 dRiani
intervaliT *3(3)

2/5

2/3
2/3

gamoyenebis rekomendaciebi
saukeTeso Sedegi miiReba rodesac preparati gamoiyeneba profilaqtikuri
mizniT, an daavadebis ganviTarebis adreul etapze.
foTlebis zedapiris samuSao xsnariT kargi dafarva – dacviTi efeqtis
aucilebeli pirobaa. amitom saWiroa sakmarisi raodenobis samuSao xsnari.
SezRudvebi:
- preparati gamoyenebuli unda iqnas sistemaSi sxva fungicidebTan
morigeobiT
- qvadrisis orjeradi gamoyenebis Semdeg unda gamoviyenoT fungicidi,
romelsac gaaCnia strobilurinebisagan gansxvavebuli moqmedebis meqanizmi
- wamloba ar tareba rodesac foTlebis zedapiri namiania, an uaxloes
2-2,5 saaTis ganmavlobaSi mosalodnelia naleqi.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi -5°C –dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli SefuTviT aranakleb 3 weli.
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Quadris Max
preparatuli forma: sk (93,5 g/l azoqsistrobini+500 g/l folpeti). SefuTva: 4 X5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

axali, universaluri samkurnalo da profilaqtikuri daniSnulebis sistemur – kontaqturi moqmedebis fungicidi.

upiratesobebi
erTi preparati icavs vazsa da bostneul
ramodenime ZiriTadi daavadebebisagan
Trgunavs paTogenis
sasicocxlo cikls

ujreds,

blokirebas

aumjobesebs mcenaris cxovelmyofelobas,
qlorofilis warmoqmnas

kulturebs
ukeTebs

xels

mis

uwyobs

mcenare advilad itans stress (gvalva, yinva, temperaturis
mkveTri ryeva da a.S.)
antirezistentuli programis Semadgeneli nawilia.
Tvisebebi

unikaluri preparatuli forma suspenziis koncentrati,
moqmedebs erTdroulad ramodenime daavadebis winaaRmdeg
swrafi moqmedebis unari, azoqsistrobini iWreba mcenareSi,
xolo folpeti rCeba foTlebis zedapirze
axasiaTebs maRali seleqciuroba dasacavi mcenareebis mimarT,
erideT Sesxurebis procesSi samuSao xsnaris gadatanas,
gansakuTrebiT xexilze, ramac SeiZleba gamoiwvios vaSlis
foTlebis Camocvena
preparati Tavsebadia yvela fungicidTan (garda bordiuli
siTxisa). inseqticidTan da akaricidTan, romlebic gamoiyeneba
vazSi da bostneul kulturebSi.
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qvadris maqsi _ srulyofili dacva
gamoyenebis reglamentebi

kultura

daavadeba

vazi

Wraqi, nacari,
fomofsisi, wiTura, Savi sidample,
botritisi

xarjvis gamoyenebis xerxi, lodinis
norma
dro, jeradoba
periodi,
l/ha
dRe
2.0-2.5
Sesxureba vegeta30
ciis periodSi (2)

pamidori Ria da fitoftora, nacadaculi grunti ri, alternariozi

2.0-2.5

Sesxureba vegetaciis periodSi (2)

30
3

kitri Ria da
Wraqi, nacari
daculi grunti

1.5-2.0

Sesxureba vegetaciis periodSi

30
2

gamoyenebis rekomendaciebi
saukeTeso Sedegs gvaZlevs profilaqtikuri damuSaveba, an misi gamoyeneba daavadebis adreuli ganviTarebis stadiaze.
samuSao xsnaris xarjvis norma _ 250-300 l/ha (bostneuli kulturebi)
500-800 l/ha (vazi)
qvadris maqsis orjeradi gamoyenebis Semdeg unda gamoiyenoT strobilurinebisagan gansxvavebuli meqanizmis fungicidi
wamloba, ar tardeba rodesac foTlebis zedapiri namiania, an uaxloesi
2-3 saaTis ganmavlobaSi mosalodnelia naleqi.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -5°C-dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli SefuTvis pirobebSi aranakleb 3
weli.
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Taspa
preparatuli forma: ek (250 g/l difenokonazoli+ 250 g/l propikonazoli) SefuTva: 12 X1 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

unikaluri, sistemuri moqmedebis fungicidi ori moqmedi sawyisiT, marcvleulis, xexilis, citrusebis ZiriTadi daavadebebis winaaRmdeg.
difenokonazoli inhibirebas ukeTebs sokos miceliums, aferxebs
sporaTwarmoqmnis process, gaaCnia sistemuri da translaminaruli
moqmedeba.
propikonazoli _ inhibirebas ukeTebs sokos hifebisa da nayofsxeulebis zrdas ujreduli membranebis biosinTezis daTrgunvis gziT.
Tvisebebi

iWreba mcenareSi da axasiaTebs maRali akropetaluri da bazipetaluri
gadaadgilebis unari
xels uwyobs erTwliani nazardis ganviTarebas da zrdis saasimilacio
farTobs
ori aqtiuri nivTiereba ganapirobebs saimedo dacvas
xangrZlivi moqmedebis unari
jvaredini rezistentobis gamoricxva sxva qimiuri klasis fungicidebis
gamoyenebis dros
upiratesobebi
icavs mcenares erTdroulad ramodenime daavadebebisagan (qeci,
nacari)
astimulirebs sanayofe kvirtebis Casaxvas
moqnili gamoyenebis dro – yvaviloba – nayofebis zrda
ar axasiaTebs fitotoqsikuroba dasacavi mcenareebis mimarT
asustebs qecis sporebis cxovelmyofelobas Semdgom generaciebSi
ar irecxeba wvimiT Sesxurebidan or saaTSi
aZlierebs da axangrZlivebs fotosinTezis process
uvnebelia futkrebisaTvis
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ormagi dacva _ garantirebuli xarisxi
gamoyenebis reglamentebi
kultura

obieqti

vaSli, msxali

qeci, nacari

xarjvis Sesxurebis vadebi lodinis
jeradoba
norma
periodi
l/ha
dRe
0,2
Sesxureba veg20
etaciis periodSi
2-3 jer

atami, gargari nacari, klasteros 0.3
qliavi, bali
poriozi, sixuWuWe

Sesxureba vegetaciis periodSi
2-3 jer

15

cutrusebi

Sesxureba vegetaciis periodSi 2-3
jer

20

Sesxureba
gazafxulze
vegetaciis ganaxlebisas

20

qeci,
alternariozi

0,3-0,4

xorbali, qeri nacari, foTlis
0.5-0,6
silaqaveebi, Jangebi

gamoyenebis rekomendaciebi
		 profilaqtikuri damuSaveba an daavadebis adreul stadiaSi taspas
gamoyeneba iZleva ukeTes efeqts
taspas zedized orjeradi gamoyenebis SemTxvevaSi saWiroa gamoyenili iqnas fungicidi, romelic ekuTvnis triazolebisagan gansxvavebul klass
daavadebis Zlieri epifitotiis wlebSi rekomendebulia taspasTan
erTad romelime kontaqturi fungicidis (mag: diTan m 45) gamoyeneba
kombinaciaSi, aseTi sqemiT 0,2 l/ha taspa+kontaqturi fungicidis
saheqtro normis 75%
ar gamoiyenoT preparati foTolze namis SemTxvevaSi an Tu Sesxurebis Semdeg 2-2,5 sT ganmavlobaSi navaraudevia naleqi
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -5°C-dan +35°C temperaturaze,
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTvis pirobebSi – aranakleb 3
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Topas
preparatuli forma: ek (100 g/l penkonazoli). SefuTva: 12X1 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
topazi – sistemuri moqmedebis fungicidi xexilis, kenkrovnebis, bostneulbaRCeuli, dekoraciuli kulturebisa da vazis nacrisa da zogierTi sxva
daavadebebisagan dasacavad. aqvs samkurnalo da profilaqtikuri moqmedeba.
Tvisebebi
etalonuri preparatia nacrovani daavadebisagan dasacavad,
gansakuTrebiT efeqturia pirveladi infeqciis dasaTrgunvad
misi gamoyeneba SeiZleba yvela kulturaSi, sadac ki warmoiSveba
nacrebis problema
maRali moqmedeba Zlieri infeqciuri datvirTvis drosac
kargad itanen mcenareebi – moqmedebis xangrZlivoba _ 14-18
dRe daavadebis zomierad ganviTarebis pirobebSi, 8-10 dRe –
epifitotiis dros
sistemuri moqmedebis unari, icavs mcenaris yvela organos
profilaqtikuri, samkurnalo da gamanadgurebeli moqmedeba _ 96
saaTis ganmavlobaSi infeqciis SeWridan
idealuri partnoria kompleqsuri dacvis sistemaSi
upiratesobebi
saWiro preparatia sxva fungicidebTan morigeobiTi gamoyenebisas
antirezistentul programaSi
Sesxurebis jeradobis Semcireba, moqnilia gamoyenebis drois
mixedviT
mcenaris mier swrafi STanTqmis unari, riTac mcirdeba riski rom
Camoirecxeba wvimiT. 2 saaTis Semdeg mosuli wvima ar amcirebs
preparatis efeqturobas
ekologiuri datvirTvis Semcireba
misaRebia integrirebuli
Semadgeneli komponenti

dacvis

sistemaSi,

rogorc

kargi
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brwyinvale efeqti, janmrTeli mcenare
gamoyenebis reglamentebi
kultura

daavadeba

xarjvis
norma l/ha

maqsim.
jeradoba

lodinis
periodi dRe

vazi

nacari
sidample

0,25-0.35

3

20

2

20

kitri Ria
da
daxurul
gruntSi
vaSli

nacari
0,125-0,375

3
nacari

0,3-0,4

4

20

atami

nacari
sidample

0,5-1,9

3

20

marwyvi

nacari

0,3-0,5

2

20

mocxari

nacari

0,3-0,4

2

20

0,3-0,6

6

20

0,3 - 1,0

4

20

Jolo
vardi da
sxva dekoratiuli
mcenareebi

laqianoba
ruxi sidample
nacari

*sezonis dasawyisSi da infeqciis susti ganviTarebis dros gamoiyeneba
minimaluri dozebi, xolo vegetaciis Sua periodSi da daavadebis Zlieri
gavrcelebisa da intensivobis SemTxvevaSi ixmareba maqsimaluri doza.
gamoyenebis rekomendaciebi
profilaqturi damuSaveba iZleva ukeTess Sedegs.
samuSao xsnaris xarjvis norma damokidebulia mcenaris fazasa da daavadebis ganviTarebis intensivobaze. mcenaris foTlebi unda daifaros
Tanabrad, erideT xsnaris Camorecxvas mcenareebidan.
Sesxurebebs Soris intervali 7-14 dRe.
aucileblobis SemTxvevaSi topaziT damuSavebis Semdeg gamoiyeneT kontaqturi moqmedebis fungicidi. mag: Tiovit jeti.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi 0°C-dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli SefuTviT _ 4 weli.
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cideli topi
Cidely top

preparatuli forma: dk (difenokonazoli 125g/l + ciflufenamidi 15g/l).
SefuTva: 12 X1 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
difenokonazoli - aferxebs daavadebebis gamomwvevi sokos
ganviTarebas da haustoriebis formirebas, ujredis garsis
membranaSi stirolis biosinTezs, xdeba ujredebidan citoplazmis
gaJonva, rac saboloo jamSi ujredis kvdomas iwvevs;
ciflufenamidi - inhibirebas ukeTebs sokos miceliumis ganviTarebas
da koloniebis warmoqmnas, aseve axasiaTebs antisporolaciuri
moqmedeba;
gamoiyeneba Ria da daxurul gruntSi bostneulis, baRCeulis,
kenkrovnebisa da xexilis ZiriTadi daavadebebis winaaRmdeg.

upiratesobebi
farTo moqmedebis speqtris fungicidi;
axasiaTebs rogorc profilaqtikuri, ise samkurnalo moqmedeba;
uvnebelia sasargeblo
akarifagebi) mimarT;

mikroorganizmenis

(entomofagebi

da

saukeTeso partnioria integrirebuli dacvis sistemaSi;
gamoiyeneba kombinirebul nazavebSi, kargad
inseqticidebs,
akaricidebs,
sxva
kompaniis
kombinaciisas saWiroa testi Tavsebadobaze.

ereva umetes
preparatebTan
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axali Taobis maRalefeqturi fungicidi!
gamoyenebis reglamentebi
mcenare
		
		

xarjvis
norma
l/ha

vaSli

0,5 - 0,7

romeli
gamoyenebis
daavadebis
jeradoba
winaaRmdeg		

intervali lodinis
Sesxurebebs periodi
Soris

nacari, qeci

2

10-14

14

kenkrovnebi 0,5 - 0,7
nacari,
			 alternaria,
			 anTraqnozi

2

10-14

14

nacari,
alternaria,
kladosporiumi

2

10

3

nacari,
anTraqnozi,
askoqitozi,

2

10

3

pamidori,		
wiwaka,
1.0
badrijani		
nesvi,		
sazamTro,
1,0
kitri		

			kladosporiumi

gamoyenebis rekomendaciebi
cideli topis gamoyeneba umjobesia profilaqtikis mizniT, daavadebis
gamoCenamde. ar daiSveba xsnaris Camorecxva mcenaridan.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi, -5°C-dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada - gauxsneli, qarxnuli SefuTviT - 4 weli.

cideli topi
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Chorus
preparatuli forma: wdgr (750 g/kg ciprodinili) SefuTva: 10X1 kg
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
xorusi _ sistemuri moqmedebis fungicidia vaSlis qecisa da kenkrovani kulturebis daavadebebis winaaRmdeg. gansakuTrebiT efeqturia dabali
temperaturis dros. inhibirebas ukeTebs aminomJavebis sinTezs, abrkolebs
sokos miceliumis SeRwevas mcenareul qsovilSi.
Taviseburebebi
xorusi
Seicavs
moqmed
nivTierebas
ciprodinils,
rac
rekomendebulia xexilis qecis winaaRmdeg sezonis dasawyisSi
(Venturia spp) misi unikaluri moqmedebis meqanizmis gamo jvaredini
rezistentobis movlena gamoricxulia. sistemuri, damcavi da
samkurnali Tvisebebis gamo igi centraluri rgolia xexilis qecis
sawinaaRmdego RonisZiebebis gasatareblad. moqmedi nivTiereba da
preparatuli forma usafrTxoa adamianisa da garemos mimarT da
akmayofilebs zedmiwevniT im pirobebs, rac moeTxoveba Tanamedrove
mcenareTa dacvis saSualebebs.
upiratesobebi
brwyinvale moqmedeba Zlieri daavadebebis drosac ki
maRali aqtivoba dabal temperaturaze _
pirveli wamlobisaTvis qecis sawinaaRmdegod

rekomendebulia

idealuria mcenareTa dacvis signalizaciis sistemaSi
ar irecxeba wvimiT
Zlieri, janmrTeli foTlebi, maRali xarisxis nayofebi
optimaluri preparatuli forma
advili da usafrTxoa garemoze
SeiZleba CarTuli iqnas integrirebuli dacvis sistemaSi
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viwyebT xorusiT!

gamoyenebis reglamentebi
kultura

xarjvis
norma, l/ha

vaSli, msxali

0,2

Sesxureba vegetaciis
periodSi

bali, alubali,
atami, qliavi

0,2

Sesxureba vegetaciis
periodSi daavadebaTa kompleqsis winaaRmdeg

0,5-0,7

Savi sidamplis winaaRmdeg yvavilobis Semdeg

vazi

faza

gamoyenebis rekomendacia
profilaqtikuri damuSavebisaTvis _ intervali damuSavebebs Soris
_ 7-10 dRe. samkurnalo mizniT, prognozirebisa da signalizaciis samsaxuris monacemebiT dazianebidan 36 saaTis ganmavlobaSi.
Semdgomi Sesxurebebi: skoriT an taspaTi.
efeqturia +3°C-dan +10°C temperaturis diapazonSi.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -10°C-dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT _ 3 weli.
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Ampligo
preparatuli forma: mks (qlorantraniliproli 100 +
lambda cihalotrini 50)
SefuTva: 20 X500 ml
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
nawlavuri da kontaqturi moqmedebis Tanamedrove, maRalefeqturi inseqticidi, romelic gamoiyeneba TiTqmis yvela sasoflo-sameurneo kulturebis
mavnebelTa farTo speqtris winaaRmdeg.
Tvisebebi
swrafi moqmedebis unari, mavnebeli wyvets kvebas SesxurebisTanave;
xangrZlivi moqmedebis unari;
saimedo dacva mavneblis maRali ricxovnobis dros, mcirdeba
Sesxurebis jeradoba sezonis ganmavlobaSi;
damzadebulia ZEON-is teqnologiiT, efeqturia maRali temperaturis pirobebSic;
moqmedebis farTo speqtri, akontrolebs qerclfrTianebs, xeSeSfrTian da mwuwn mwerebs;
brwyinvale medegoba naleqebis mimarT, Sesxurebidan erTi saaTis
Semdeg mosuli naleqebi ver amcirebs mis efeqturobas.
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gamoyenebis reglamentebi

gamoyenebis rekomendacia
Tavsebadoba sxva preparatebTan: Tavsebadia kombinirebul nazavebSi
umetes inteqsicidebTan, fungicidebTan, romlebic gamoiyenebian imave
kulturebSi. yovel konkretul SemTxvevaSi rekomendebulia Semowmeba
Tavsebadobaze.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi - 5°C-dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada - gauxsneli qarxnuli SefuTviT - 3 weli.
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Actara
preparatuli forma: wdgr (250 g/kg Tiametoqsami). SefuTva: 4 g
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
aqtara sistemuri inseqticidia kontaqtur-nawlavuri moqmedebiT.
gamoiyeneba sasoflo-sameurneo kulturebis mavnebelTa farTe speqtris winaaRmdeg. moqmedi nivTiereba Tiametoqsami miekuTvneba neonikotinoidebis axal klass da axasiaTebs sistemuri moqmedeba rogorc
uSualod mcenareebze Sesxurebis, aseve niadagSi Setanis da wveTovani morwyvis gziT. is advilad Seiwoveba rogorc foTlebidan, aseve
fesvebidan da gadanawildeba mTlianad mcenareSi da mis axalgazrda
nawilebSi, romlebiTac mavnebeli ikvebeba. sistemuri moqmedebis gamo
aqtara efeqturad akontrolebs farulad mcxovreb mwuwn da foTlis qveda mxareze mcxovreb mwerebs, romelTa winaaRmdeg kontaqturi
preparatebi nakleb efeqturia.
preparatis daxasiaTeba
aqtara moqmedebs swrafad. iWreba ra foTlebSi, maszed gavlenas ver
axdens atmosferuli naleqebi, mzis sxivebi, wvima. kontaqtur-nawlavuri moqmedebis gamo mavnebels klavs swrafad (nokdaun efeqti).
aqtara moqmedebs xangrZlivad.
dacviTi efeqti 3-5 kvira da xSir SemTxvevaSi sakmarisia mavneblebis
mosaspobad maTi maRali ricxovnobis SemTxvevaSic.
aqtara moqmedebs efeqturad. rogorc matlis, aseve imagos fazaSi.
anadgurebs mavneblebs, rogorc mcire tenianobis, aseve temperaturis farTo diapazonSi: +10°C-dan +29°C –mde. sxva inseqticidebisagan gansxvavebiT temperaturis matebasTan erTad misi efeqturoba ar
mcirdeba, piriqiT – matulobs.
aqtara moqmedebs usafrTxod.
axali formulacia – wyalSi dispergirebadi granulebi advilad ixsneba wyalSi, ar mtverdeba da ar aqvs usiamovno suni. usafrTxoa
adamianisa da garemos mimarT, dabali toqsikurobisa da niadagSi
dabali gadaadgilebis gamo.
aqtara _ ara marto inseqticidia, aramed zrdis stimulatoricaa.
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gamoyenebis reglamentebi
kultura

xorbali

kartofili

barda,
lobio
kitri
(daculi
grunti)

obieqti

mavne kusebura
puris bzuala

kolorados
xoWo

memarcvliebi
bardas nayofWamia, bugrebi
bugrebi

preparatis
xarjvis
norma kg/
ha
0,08-0,1
0,12-0,13

0,06 an
1,2-2 gr

0,1

0,1-0,6

kitri,
pamidori
wiwaka, badrijani, (daculi
grunti)

bugrebi
frTaTeTra
Trifsebi

0,4
0,8

vardi (daxuruli da Ria
grunti)

bugrebi
Trifsebi

0,1-0,4
1,6

qoTnis
yvavilebi

bugrebi
frTaTeTra

yvavilovani
kulturebi

bugrebi, frTaTeTra, Trifsebi, koqcidebi

xexili, vazi

0,1-0,4
0,5

0,08-0,09
1000 m-ze

mwuwni da mRrne- 0,12-0,14
li mavneblebi
0,12

samuSao
xsnaris
xarjvis
norma,
l/ha
150-250

damuSavebis dro, xerxi,
SezRudvebi rekomendirebuli manqanis marka,
damuSavebul farTobSi
Sesvlis dro

damuSavejeradoba
lodinis
dro

Sesxureba vegetaciis periodSi rZisebri simwifis
fazamde 11 xnovanebis
matlis stadia

1/30

Sesxureba vegetaciis periodSi. saWiroebisamebr
Sesxurebis gameoreba 1428 dRis Semdeg

2/14
1/20

300-400

Sesxureba vegetaciis
periodSi, memarcvliebis
kvercxdebis periodSi

1/15

1000

Sesxureba vegetaciis periodSi 0,01-0,02% samuSao
xsnari

1/3

1000
1000

niadagSi Setana sarwyav
wyalTan erTad, wveTovan
sistemaSi an zurgsakidi
aparatiT fesvis zonaSi
Sesxureba mcenaris simaRle 1,5 m-ze meti

1/5

Sesxureba mavneblebis
gavrcelebis keraSi da
mTliani damuSaveba maTi
gavrcelebisas

2/-

Sesxureba mavneblebis
gavrcelebis keraSi an
mTliani damuSaveba mavneblebis gavrcelebisas

2/-

niadagSi Setana sarwyav
wyalTan an wveTovani
morwyvis sistemaSi (ar
davuSvaT niadagis zedmeti
gamoSroba an datenianeba)

1/-

200-400
10l
wyalSi

500-2000

1000

200-400
1000 m-ze

Sesxureba vegetaciis
periodSi

1/5

2/-

2/20
1/30

gamoyenebis rekomendacia
maqsimaluri doza gamoiyeneba, rodesac mavneblebis mier mcenareTa dasaxlebis simWidrove maRalia da maTi ganviTarebisaTvis xelsayreli pirobebia (maRali temperatura). saxifaToa futkrebisaTvis, saWiroa futkrebis
izolacia aranakleb 2 dRisa.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -0°C-dan +35°C temperaturis pirobebSi.
Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli SefuTviT 4 weli.
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Actellic
preparatuli forma: ek (500 g/l pirimifos meTili). SefuTva: 4X5l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
aqteliki – arasistemuri fosfororganuli inseqtoakaricidi nawlavur-kontaqturi moqmedebiT. sasoflo-sameurneo kulturebis dasacavad mavneblebisagan rogorc Ria, ise dacul gruntSi. aqteliki gamoiyeneba rogorc
mwuwni, ise mRrRneli mavneblebis winaaRmdeg tkipebis CaTvliT. fumiganturi Tvisebebis da inertul zedapirebze mdgradobis gamo, aqteliki gamoiyeneba sasawyobo Senobebisa da Senaxuli marcvleulis dasacavad mavneblebisagan dasawyobebis pirobebSi.
Tvisebebi
swrafad Trgunavs sxvadasxva mavneblebs, maT Soris Senaxvis
pirobebSic da xels uSlis maT xelmeored gamravlebas
zemoqmedebis xerxebi: kontaqturi (preparati xvdeba
mavneblis kanis safarvelze) nawlavuri (moxvdeba mavneblis
organizmSi sakvebTan erTad) da fumiganturi (preparatis
orTqli xvdeba mweris sasunTq sistemaSi)
gamoyenebis farTe sfero: mebostneoba, mexileoba, memindvreo
oba, Senobebis dezinseqcia, satyeo meurneoba
moqmedebis
meqanizmi
gansxvavebulia
piretroidebis
jgufisagan, preparati inarCunebs aqtivobas +25°C temperaturazec, piretrodebisagan gansxvavebiT
inertul zedapirebze xangrZlivi moqmedeba, 6-8 Tvemde, rac
mniSvnelovania sawyobis mavneblebisagan da janmrTelobis
dacvis obieqtebis dasacavad
damuSavebuli
marcvali
sasursaTod da safuraJed

SeiZleba

gamoyenebul

iqnas

SeiZleba
gamoviyenoT
CautvirTavi
sawyobebis,
dasnebovnebuli marcvlis dasamuSaveblad

aseve

vinaidan preparati nebadarTulia evropaSi, damuSavebuli
marcvali SeiZleba gavitanoT saeqsportod evrokavSiris
qveynebSi.
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gamoyenebis reglamentebi
kultura		

mavne obieqti		

Warxali

rwyilebi, bugrebi, cxvirgrZelebi

kombosto

CrCilebi, xvatrebi, TeTrulebi

kartofili
sawyobebi

xarjvis norma, l/ha
1,0-2,0
0,5

kolorados xoWo

1,5

mavneblebi Senaxvis pirobebSi

0,4-0,8 ml/m

marcvali
Senaxvisas

mavneblebi Senaxvis pirobebSi

16 ml/t

saS. da sagazafxulo xorbali
qeri

bugrebi, Trifsebi da sxva
mavneblebi

1,0

barda, stafilo

bugrebi, stafilos buzi, rwyilebi

1,0

kitri, pamidori
badrijani daculi grunti

frTaTeTra, bugrebi, tkipebi,
menaRme buzi, Trifsebi

2,5-3,0

kitri, pamidori
badrijani, Ria
grunti

frTaTeTra, bugrebi Trifsebi,
tkipebi

0,3-1,5

Jolo, mocxari

xerxiebi, mzomelebi, alurebi,
bugrebi, xoWoebi

vazi
vaSli, msxali
citrusebi

foTlis filoqsera, yurZnis Wia,
koqcidebi
mavnebelTa kompleqsi
(mwuwni da mRrRneli)

1,5
1,5-2,0
1,7-2,0

gamoyenebis rekomendaciebi
Tavsebadoba sxva preparatebTan: Tavsebadia kombinirebul nazavebSi
umetes inseqticidebTan, fungicidebTan, herbicidebTan, romlebic gamoiyenebian imave vadebSi. yovel konkretul SemTxvevaSi rekomendebulia Semowmeba Tavsebadobaze.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -5°C-dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT _ 3 weli.
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Dursban
preparatuli forma: ek (480 g/l qlorpirifosi)
SefuTva 4 X5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

kontaqtur nawlavuri moqmedebis maRalefeqturi inseqticidi. moqmedebs mavnebelze pirdapiri kontaqtiT Sesxurebis
dros an damuSavebuli mcenaris nawilebi rodesac moxvdeba
mavneblebis kuWSi. aseve iWreba traqeebidan, mweris kanis safarvelidan orTqlis saxiT. azianebs mavneblebis nerviul
sistemas, inhibirebas ukeTebs qolinesterazas, rac iwvevs
mweris paralizebas sabolood - sikvdils.
dursbani rogorc unikaluri inseqticidi gamoiyeneba mravali sasoflo-sameurneo kulturebis mavneblebis sawinaaRmdegod.
upiratesobebi

anadgurebs mavneblebis farTe speqtrs
moqmedebs aseve tkipebzec, e.i. gaaCnia akariciduli Tvisebebic
swrafi efeqti da xangrZlivi dacva
efeqturia farulad mcxovrebi mavneblebis winaaRmdeg
anadgurebs mcenareTa rogorc mwuwn, aseve foTlis mRrRnel
mavneblebs
efeqturis im mavneblebis winaaRmdeg, romlebmac gamoimuSaves
rezistentoba piretroiduli jgufis preparatebis mimarT
moqmedebs mavneblebis yvela aqtiur fazaze,
xnovanebis matlebsa da zrdasrul formebze

sxvadasxva

Sesxurebidan 2 saaTis Semdeg mosuli atmosferuli naleqebi
ver axdens gavlenas mis efeqturobaze
aqtiurad moqmedebs temperaturis farTe diapazonSi rogorc
adre gazafxulze (SedarebiT dabali temperatura) ise maRali
temperaturis (zafxuli, Semodgoma) drosac.
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gamoyenebis reglamentebi

kultura

obieqti

Warxali

cxvirgrZela, xvatari bugrebi, mdelos
farvana, rwyilebi

preparatis Sesxurebis dro, xerxi
xarjvis
norma, l/ha
1,5-2,0
Sesxureba vegetaciis
periodSi

xexili: vaSli, nayofWamiebi foTkomSi, msxali lixveviebi farianebi
da crufarianebi,
tkipebi

2,0

Sesxureba vegetaciis
periodSi

vazi

1,5-2,0

Sesxureba adre gaza
fxulze mavneblebis
gamozamTrebis Semdeg

0,5

Sesxureba mavneblebis
joguri formis warmoqmnamde

farianebi da crufarianebi

sasoflo da kaliebi kutkaliebi
arasasoflo
daniSnulebis
miwebi

gamoyenebis Taviseburebebi
Tavsebadoba sxva preparatebTan: misi kombinireba SeiZleba
mineralur zeTebTan, piretroidebTan, akaricidebTan da
fungicidebTan bordouli siTxis garda. Sesxureba unda
Catardes diliT namis gaSrobis Semdeg an dRis meore naxevarSi. samuSao xsnaris xarjvis norma 400-800 l/ha.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis
Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi -15°C-dan +40°C temperaturis pirobebSi. preparati cecxl da feTqebad saSiSia.
Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli SefuTviT _ 3 weli.
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Vertimec
preparatuli forma: ek (18 g/l abameqtini)
SefuTva 12 X1 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

translaminaruli moqmedebis nawlavuri kontaqturi inseqtoakaricidi, gamoiyeneba bostneuli kulturebis rogorc Ria,
ise daculi gruntis pirobebSi, aseve vazis, xexilis, citrusebis dasacavad tkipebis, Trifsebis da fsilebisagan.
Sesxurebidan 2 saaTis Semdeg preparati mTlianad iWreba mcenaris qsovilSi da grovdeba parenqimaSi. mavneblebi, romlebic
ikvebebian mcenaris ujredis parenqimiT da wveniT, iRupebian
preparatis moxvedriT saWmlis momnelebel sistemaSi. sasargeblo ento da akarifagebi ar ziandebian, vinaidan preparati
mcenareze moxvedris Semdeg advilad iSleba, amitom sasargeblo tkipebisa da mwerebis ricxobrioba maleve aRsdgeba.
upiratesobebi

maRali efeqturoba tkipebis, Trifsebisa da fsilebis winaaRmdeg
efeqturia sxva preparatebisadmi rezistenti tkipebis winaaRmdeg.
amitom antirezistentuli programis mniSvnelovani elementia
minimaluri moqmedeba sasargeblo organizmebze
anadgurebs mavneblebs foTlis rogorc zeda, aseve qveda mxareze
translaminaruli aqtivoba: Sesxurebidan
mTlianad iWreba mcenaris qsovilSi

2

saaTis

Semdeg

xangrZlivi dacviTi moqmedeba (sam kviramde), rac saSualebas
gvaZlevs SevamciroT Sesxurebis jeradoba
kargad itanen mcenareebi
SesaZlebelia mosavlis aReba Sesxurebidan 3 dRis Semdeg
ar tovebs laqebs mcenareze
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gamoyenebis reglamentebi

kultura

obieqti

xarjvis gamoyenebis gamoyenebis
norma
wesi
jeradoba
l/ha
lodinis periodi (dRe)

vazi

tkipebi

0,75-1,5

Sesxureba
vegetaciis
periodSi

2/3

xexili (vaSli,
msxali)

tkipebi, fsilebi da sxva

0,75-1,0

<<___>>

2/14

citrusebi

wiTeli tkipa, vercxlisferi
tkipa

0,75-1,5

<<___>>

2/7

bostneuli Ria
gruntSi

ablabudiani tkipa

0,75-1,0

<<___>>

3/3

bostneuli daculi grunti

ablabudiani tkipa, Trifsebi,
frTaTeTra

0,8-1,2

<<___>>

2/3

marwyvi

tkipebi

0,8-1,0

<<___>>

2/3

dekoratiuli
mcenareebi (Ria
da daculi
grunti)

tkipebi, Trifsebi,
frTaTeTra

0,5-1,5

<<___>>

3/3

gamoyenebis Taviseburebebi
vertimeki ar gamoiyeneba maRali temperaturisa da tenianobis pirobebSi. mcenareTa zedapiri unda daifaros samuSao xsnariT Tanabrad, ar
daiSveba xsnaris Camorecxva foTlebidan.
rezistentobis Tavidan asacileblad saWiroa vertimeki gamoyeneba sxva
preparatebTan morigeobaSi, mag: aqteliki, spintori, karate zeoni.
damcavi moqmedebis periodi 2-3 kvira.
preparatis Senaxva; vertimeki inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -18°C-dan +35°C temperaturis pirobebSi.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT _ 2 weli.
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Karate
preparatuli forma: ek (50 g/l lambda-cihalotrini)
SefuTva: 12X1 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

karate _ piretroiduli inseqticidi sasoflo-sameurneo kulturebis
mavneblebis farTe speqtrisagan dasacavad, igi gamoiyeneba agreTve
sayofacxovrebo obieqtebisa da sasawyobo Senoba-nagebobebis dezinseqciisaTvis.
Tvisebebi

farTe moqmedebis speqtris inseqtoakaricidi
maRalefeqturia xarjvis dabali normiT
swrafi moqmedebis unari
axasiaTebs kontaqturi, nawlavuri da narCeni moqmedeba
maRalefeqturia rogorc mwuwni, aseve mRrRneli mavneblebis
winaaRmdeg
usafrTxoa mcenarisaTvis
ar irecxeba wvimiT Sesxurebidan 1 saaTis Semdeg
futkrebis mimarT axasiaTebs repelenturi moqmedebis unari
ar moqmedebs uaryofiTad garemoze
upiratesobebi
icavs TiTqmis yvela
mavneblebisagan

sasoflo-sameurneo

kulturas

umTavresi

maRalefeqturoba da dabali saheqtaro danaxarji
mavneblis sikvdilianoba aRiniSneba Sesxurebidan 24 sT-ze ufro
adre
ar axasiaTebs fitotoqsikuroba
swrafad iSleba, ar grovdeba mcenareSi naSTis saxiT
xangrZlivi dacva mzis maRali insolaciis pirobebSi
ar aqvs xangrZlivi lodinis periodi
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gamoyenebis reglamentebi
kultura

mavne obieqti

xarjvis
norma l/ha

xorbali, qeri

mavne kusebura, Wia wurbela, bugrebi, puris
xoWoebi, rwyilebi, Trifsebi, WiWinobelebi, marcvlovanTa buzebi, xerxiebi

0,15-0,2

Warxali

Warxlis rwyilebi, bugrebi, cxvirgrZelebi

0,15

simindi

simindis farvana

0,2

soia

ablabuda tkipa

0,4

barda, lobio

bugrebi,Trifsebi, memarcvliebi cxvirgrZelebi

0,1-0,15

vaSli

nayofWamiebi, foTlixveviebi, tkipebi

0,32-0,48

vazi

foTlixveviebi, tkipebi

0,4

sanerge nakveTebSi (bali, alu- ablabuda tkipebi, bugrebi, foTlixveviebi
bali, marwyvi, Jolo, atami)

0,5

svia

bugrebi, tkipebi

0,1

kartofili, pamidori

kolorados xoWo, CrCili

0,1-0,2

kombosto

xvatari, TeTrula, CrCili, rwyilebi

0,1-0,15

ionja

baRlinjoebi, bugrebi, cxvirgrZelebi, rwyilebi

0,15

arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebi

arastadiuri kaliebi, joguri formis kaliebi (mcire xnovanebis matlebi); kaliebis joguri formebi
(ufrosi xnovanebis matlebi)

0,2-0,4

CautvirTavi sasawyobo
Senobebi marcvalgadasamuSavebeli danadgarebi

mavneblebi Senaxvis pirobebSi

0,4ml/m2

marcvalsacavebi da marcvalgadasamuSavebeli
sawarmoebis teritoria

mavneblebi Senaxvis pirobebSi

0,8ml/m2

wiwvovnebi\

merqnis mavneblebi

2,5-5ml/m2

sayofacxovrebo pirobebis
mavneblebi

taraknebi, koRoebi, buzebi, rwyilebi, tilebi, krazanebi, WriWinebi

0,4-0,6ml/m2

gamoyenebis rekomendaciebi
efeqturia misi gamoyeneba rodesac mavneblebi aRweven maqsimaluri dasaxlebis simWidroves mcenareze. Sesasxurebeli obieqti Tanabrad unda iqnas
dafaruli samuSao xsnariT. SesaZlebelia misi kombinireba sxva inseqticidebTan, akaricidebTan, fungicidebTan.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -10°C-dan +35°C temperaturis pirobebSi.
Senaxvis vada: gauxsneli, qarxnuli SefuTviT 3 weli.
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, 050 mks
Karate Zeon 050 CS
preparatuli forma: mks (50 g/l lambdacihalotrini) SefuTva 12X1 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
karate zeoni – piretroiduli inseqticidi sasoflo-sameurneo kulturebis mavneblebis farTe speqtrisagan dasacavad. preparatuli
forma miRebuli ZEON-is teqnologiiT warmoadgens mikrokafsularul suspenzias. moqmedi nivTierebis gamonTavisufleba kafsulidan
xdeba rodesac foTolze an mweris kanze moxvedrili samuSao xsnari
Sreba. dacviTi moqmedebis xangrZlivoba izrdeba erT kviramde, rodesac Cveulebrivi formulaciis SemTxvevaSi aris 3-4 dRe. karate
zeonis SemTxvevaSi mikrokafsulis kedelSi Seyvanilia polimeruli
nivTiereba, rac xels uwyobs kafsulidan gamonTavisuflebuli lambda-cihalotrinis dacvas ultra-iisferi gamosxivebisagan. kafsulaSi
moTavsebuli aqtiur nivTierebas fotostabilurobis mizniT damatebuli aqvs stabilizatori.
upiratesobebi
xangrZlivi
pirobebSi

dacviTi

moqmedeba

araxelsayrel

klimatur

dabali xarjvis norma da maRali biologiuri efeqturoba
dabal saheqtaro RirebulebasTan erTad gvaZlevs maRal
ekonomiur efeqts
preparati muSaobs Zalzed swrafad: moqmedi nivTiereba
ramodenime wuTSi iWreba mweris kutikulaSi da iwvevs
nervuli sistemis paralizebas _ e.w. `nokdaun efeqti"”
damatebiT mas gaaCnia repelenturi moqmedeba, afrTxobs
mwerebs da xels uSlis mcenareze xelmeored gamravlebas
da amiT izrdeba preparatis efeqturoba
maRali fotostabiluroba da wvimis mimarT medegoba
erTi preparati mravali sasoflo-sameurneo kulturebis
mavneblebis farTe speqtrisagan dasacavad
preparati advilad iSleba da ar warmoiqmneba naSTebis
probleba
ar axasiaTebs fitotoqsikuroba
advili da martivia misi gamoyeneba

89
gamoyenebis reglamentebi
kultura

xorbali

qeri
kartofili
pamidori
kombosto
Warxali
barda
rafsi mdogvi
simindi
ionja
soia
vazi
svia
vaSli
xexilis sanerge
marwyvis
sanerge

obieqti

preparatis
samuSao
xarjvis
xsnaris xarnorma,
jvis norma,
l/ha
l/ha
200-400

WiWinobelebi, rwyilebi, xerxiebi,
bugrebi

200-400

`___”

1/20

0,1-0,2

200-400

`___”

2/20

0,1-0,2

200-400

`___”

2/20

xvatari, TeTrula, CrCili, rwyilebi

0,15

200-400

`___”

1/20

rwyilebi, bugrebi, cxvirgrZelebi

0,15

200-400

`___”

1/30

bugrebi, Trifsebi, cxvirgrZelebi,
koRona

0,1-0,125

200-400

`___”

2/30

0,1-0,15

200-400

`___”

1/30

`___”

1/30

kolorados xoWo
`______”

rafsis yvavilWamia
simindis farvana
mavnebelTa kompleqsi
ablabudisebri tkipa
foTlixveviebi, tkipebi

0,15-0,2

0,2

400

Sesxureba vegetaciis periodSi

Sesxurebis
jeradoba
lodinis
periodi
dReebSi

mavne kusebura, bugrebi, Wiawurbe- 0,156-0,2
la, marcvlovanTa buzebi,
Trifsebi, puris xoWo

2/20

0,15

200-400

`___”

2/30

0,4

200-400

`___”

1/30

0,32-0,48

500-1000

`___”

2/30

bugrebi, tkipebi

0,5

1000-2000

`___”

2/30

nayofWamia, foTlixveviebi, tkipebi, amerikuli TeTri pepela

0,4-0,8

800-1000

`___”

2/20

0,3-0,4

500-800

`___”

2/-

0,4-0,5

400-500

`___”

2/-

mavnebelTa kompleqsi
bugrebi, tkipebi, foTlixveviebi

tyis wiwviani
da foTlovani
nargaoba

wiwvisa da foTlis mRrRneli
mavneblebi

wiwvovnebi

merqnisa da teqnikuri masalebis
mavneblebi

2,5-5ml/m2

dautvirTavi
sasawyobo
Senobebi da
danadgarebi

mavneblebi Senaxvis pirobebSi

0,4ml/m2

50ml/m2

marcvalsacave
bisa da marcval
gadasamuSavebeli sawarmoebis
teritoria

mavneblebi Senaxvis pirobebSi

0,8ml/m2

200ml/m2

arasasoflo-sameurneo
daniSnulebis
miwebi

gamoyenebis xerxi,
dro, SezRudvebi

kaliebi (ara stadiuri formebi)
kaliebi (joguri formebi)

0,02

0,1-0,15
0,2-0,4

50

1500-200
200

avia Sesxureba,
pirutyvis zoveba
da Tivis mopoveba
SeuzRudavad
Stabelebad damzadebuli morebis
momsaxureba
Sesxureba xalxis
daSveba samuSaod da
sawyobebis CatvirTva me-3-e dRidan
Sesxureba

Sesxureba
vegetaciis periodSi

1/-

1/-

3/3

-/-

1/30
1/30

gamoyenebis rekomendaciebi
karate zeonis maqsimaluri norma unda gamoviyenoT rodesac mavneblebi
aRweven Zalzed maRal ricxovnobas. mcenareebi Tanabrad unda daifaros
samuSao xsnariT, raTa ar moxdes wveTebis Camorecxva.
zemoqmedebis siCqare: karate zeons axasiaTebs moqmedebis `nokdaun”-efeqti.
mavneblis sikvdili dgeba Sesxurebidan 30 wuTis ganmavlobaSi. klimaturi
pirobebis gaTvaliswinebiT es dro SeiZleba gaizardos 2-3 saaTamde.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi -10°C-dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: vargisia 3 weli damzadebis TariRidan.
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lufoqsi

*

Lufox

preparatuli forma: ek (lufenuroni 30g/l + fenoqsikarbi 75g/l)
SefuTva: 4 X5l an 10 X1l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
imis gamo, rom Seicavs or moqmed nivTierebas, misi erTjeradi gamoyenebac ki didi xnis ganmavlobaSi icavs mcenares. lufoqsi arRvevs
mwerebis metamorfozs da inhibirebas ukeTebs qitinis sinTezs.
efeqturi inseqticidia xexilisa da vazis nayofWamiebisa da yurZnis
Wiisagan dasacavad.

upiratesobebi
Trgunavs qerclfrTiani mavneblebis ganviTarebas yvela
stadiaSi;
axasiaTebs oviciduri moqmedebis unari;
uzrunvelyofs mcenaris xangrZliv dacvas - 20 dRemde;
axasiaTebs gverdiTi moqmedeba zogierT mwuwn mwerebsa da
tkipebis adreul stadiebze;
amcirebs mavneblis populacias momdevno wlisaTvis;
moqnilia gamoyenebis vadebSi;
icavs nayofebs mavneblebis SeWramde, aseve Tavidan agvacilebs nayofebSi ruxi sidamplis sporebis SeWras da RvinoSi
mikotoqsinebis dagrovebas;
amcirebs Sesxurebis jeradobas sezonis ganmavlobaSi;
gamoiyeneba integrirebuli dacvis sistemaSi.
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kultura

vazi

vaSli

obieqti

preparatis
xarjvis
norma
l/ha

samuSao
xsnaris
xarjvis
norma
l/ha

gamoyenebis
dro, xerxi,
Tavisebu
rebani

lodinis periodi dRe/
jeradoba

yurZnis Wia

0,8 - 1,2

600-1000

Sesxureba
vegetaciis
periodSi

35/3

vaSlis nayofWamia

0,8 - 1,2

800-1500

“____”

45/3

gamoyenebis Taviseburebani
lufoqsi - universaluri inseqticidia, romelic zemoqmedebs peplis matlebis ganviTarebis yvela stadiaze. is SeiZleba gamoiyenoT mavneblis kvercxis debis momentSi matlis ganviTarebis bolo stadiamde. vinaidan vaSlis
nayofWamia da yurZnis Wia ewevian farul cxovrebas, preparatis gamoyeneba
umjobesia mavneblis kvercxis debisa da matlebis gamoCekis dasawyisSi. misi
gamoyenebis zusti dro dgindeba feromoniani damWerebis monitoringis Sedegad.
lufoqss aqvs gverdiTi moqmedeba tkipebis, farianebisa da crufarianebis
moxetiale matlebis, Trifsebisa da fsilebis matlebis winaaRmdeg.
lufoqsis Sereva kombinaciaSi ar SeiZleba meTomilis fuZeze damzadebul
preparatebTan.

preparatis Senaxva
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel saTavsoSi 0°C-dan +35°C
temperaturis intervalSi.

lufoqsi
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Nurel D 550 EC
preparatuli forma: ek(50 g/l cipermetrini+500 g/l qlorpirifosi).
SefuTva: 5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero
nurel d – kombinirebuli tipis Zlieri moqmedebis inseqtoakaricidia,
axasiaTebs maRali efeqturoba xexilisa da sxva sasoflo-sameurneo
kulturebis mavneblebis farTe speqtris winaaRmdeg. kargad gamoxatuli kontaqturi, nawlavuri da fumiganturi aqtivobiT, xangrZlivi
moqmedeba da maRali efeqturoba temperaturis farTe diapazonSi.
upiratesobebi
ori sxvadasxva klasis moqmedi sawyisi – moqmedebis farTe speqtriT
preparati aRwevs da magrdeba mcenaris ujredis kutikulis Sreze
da aseve xvdeba mcenaris SigniT bageebidan da mavneblis mier
dazianebuli nawilidan qloripirifosis fumignaturi Tviseba, rac
ganapirobebs preparatis xangrZliv moqmedebas (2-3 kvira), aseve
efeqturad akontrolebs farulad mcxovreb mavneblebsac
nurel d – erTi damuSaveba udris piretroiduli preparatebis
3-jerad
gamoyenebas,
rac
uzrunvelyofs
inseqticidebiT
damuSavebis Semcirebas savegetacio periodSi
piretroidebisagan gansxvavebiT nurel d efeqturad moqmedebs
dabal temperaturazec (8-10°C-ze), rac saSualebas gvaZlevs igi
gamoiyeneT adre gazafxulze Reros malulxorTumas winaaRmdeg
preparati ar iWreba mcenaris yvavilebis mtversa da neqtarSi Tu
mas gamoviyenebT yvavilobis win
inseqticiduri da akariciduli moqmedeba
aqtiurobis speqtri
vaSlis da qliavis nayofWamiebi, foTolxveviebi, menaRme CrCilebi,
kokriWamia cxvirgrZela, kaliforniis fariana, vaSlis xerxia, maisis RraWa, tkipebi, rwyilebi, Rerosa da Teslis malulxorTumebi
da a.S.
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damajerebeli efeqti – xexilisa da sxva kulturebis
mavneblebis winaaRmdeg!
gamoyenebis reglamentebi
kultura		
mavne obieqtebi		
xarjvis norma,
								l/ha
vaSli

nayofWamiebi, foTolxveviebi,
nayofWamiebi, foTolxveviebi, bugrebi,
farianebi, crufarianebi

1,5

qliavi

aRmosavluri nayofWamia, bugrebi,
farianebi, crufarianebi

1,5

kolorados xoWo, kartofilis CrCili

1,5

cxvirgrZelebi, rwyilebi

1,5

kartofili
Warxali
citrusebi
vazi

1,5

farianebi, crufarianebi
farianebi, crufarianebi

1,5

gamoyenebis rekomendaciebi
preparatis gamoyenebis optimaluri temperatura +10°C dan +25°C diapazonSi da mwerebis fiziologiurad aqtiur periodSi. mosalodneli
yinvebis win da Semdeg preparati ar gamoiyeneba.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -10°C –dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT – 3 weli.

siT bo

siT bo
i
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Spintor
preparatuli forma: sk (240 g/l spinozadi).
SefuTva: 0,5 l da 1,0 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

spintors axasiaTebs mkafiod gamoxatuli nawlavur-kontaqturi moqmedeba. inhibirebas ukeTebs mweris nervuli
sistemis receptorebs da Slis nervuli impulsebis gadacemebs.
spintori miekuTvneba inseqticidebis axal klass, igi bunebrivi warmoSobisaa, romelic kargad iTavsebs rogorc
sinTezuri insiqticidebis Tvisebebs (maRali efeqturoba)
aseve axasiaTebs dabali toqsikuroba Tbilsisxlianebisa da
garemos sxva obieqtebis mimarT.

upiratesobebi

anadgurebs sasoflo-sameurneo kulturebis mavneblebis farTe
speqtrs rogorc Ria, aseve daxurul gruntSi
Zalzed efeqturia iseTi mavneblis mimarT rogoricaa yvavilis
Trifsi
swrafi efeqti da xangrZlivi moqmedebis unari
uaryofiTad ar moqmedebs entomofagebze
rekomendebulia antirezistentuli programisaTvis
gavlenas ar axdens bunebrivad da xelovnurad gamravlebadi
entomofagebis aqtivobaze. warmatebiT gamoiyeneba maTTan erTad
kompleqsSi da aseve biopreparatebTan erTad
gamoiyeneba bavSvTa da dieturi kvebisaTvis saWiro produqtebis
warmoebisaTvis
gamoiyeneba ekologiurad sufTa sasoflo-sameurneo produqciis
misaRebad
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gamoyenebis reglamentebi
kultura

obieqti

xarjvis
norma
l/ha

gamoyenebis dro

kitri, pamidori Trifsebi, bugrebi
wiwaka, badrijani (daculi
grunti)

0,3-0,4

Sesxureba
periodSi

vegetaciis

3

kombosto

TeTrulebi,
CrCilebi, xvatari

0,15-0,2

Sesxureba
periodSi

vegetaciis

3

vazi

ablabudiani tkipa,
yurZnis Wia

0,2-0,3

Sesxureba yurZnis Wiis
TiToeuli Taobis winaaRmdeg

15

vaSli, msxali

nayofWamiebi

0,2-0,3

Sesxureba
periodSi

vegetaciis

7

atami, qliavi

aRmosavluri
nayofWamia

0,2-0,3

Sesxureba
periodSi

vegetaciis

7

Txili, TuTa,
kakali

amerikuli TeTri
pepela

0,2-0,3

Sesxureba
periodSi

vegetaciis

7

koloradis xoWo

0,15-0,3

Sesxureba 1-1V xnovanebis matlebze

20

Trifsebi, frTaTeTra

0,3-0,75

Sesxureba
periodSi

5

kartofili
dekoratiuli
mcenareebi

vegetaciis

lodinis
periodi,
dRe

gamoyenebis Taviseburebebi
spintori xasiaTdeba maRali TermostabilurobiT da inarCunebs maRal efeqturobas Zlieri gvalvisa da simSralis pirobebSic, rodesac sxva inseqticidebi. magaliTad piretroidebi kargaven TavianT
aqtivobas.
dacviTi moqmedebis xangrZlivoba aranakleb 14 dRe.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad gankuTvnil sawyobSi, 0°C-dan +30°C temperaturaze.
Senaxvis vada: gauxsneli qarxnuli SefuTviT aranakleb 2 weli.

plenumi
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Plenum
preparatuli forma: wdgr (500 g/kg pimetrozini).
SefuTva: 50g, 100, 0.5kg, 1kg
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

plenumi - inovaciuri sistemuri moqmedebis inseqticidi,
axasiaTebs kontaqtur-nawlavuri moqmedeba, axasiaTebs xangrZlivi dacviTi efeqti sas.sam kulturebis kompleqsuri
mavneblebis winaaRmdeg rogorc Ria, aseve dacul gruntSi.
Tvisebebi

axasiaTebs maRali efeqti da xangrZlivi dacviTi moqmedeba rogorc mRrneli, ise mwuwni mavneblebis winaaRmdeg. miekuTvneba piridinebis klass.
misi gamoyenebisTanave xdeba mavne mwerebis kvebiTi aqtiurobis inhibireba,
mwuwni saxeobis mwerebi veRar axdnen TavianTi xorTumiT mcenaridan wvenis
amoRebas da iRupebian SimSiliT.

upiratesobebi

axasiaTebs nokdaun-efeqti
efeqturobis farTe temperaturuli diapazoni (+400C-mde)
dabali temperatura mis efeqturobaze gavlenas ver axdens
dacviTi moqmedebis xangrZlivoba aranakleb 10-14 dRe
kargad itanen mcenareebi
mcired toqsikuria futkrebisa da sxva sasargeblo mwerebis
mimarT
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kultura

obieqti

xarjvis
norma
l/ha

gamoyenebis dro

kitri,
(Ria da
daxurul
grantSi)

frTaTeTra
Trifsebi, bugrebi

0,6

Sesxureba
periodSi

pomidori, (Ria
da daxurul
grantSi)

frTaTeTra,
Trifsebi,

vardi da sxva
dekoratiuli
mcenareebi

frTaTeTra,
Trifsebi, bugrebi

kartofili

bugrebi,
xoWo

rafsi

rafsis cxvirgrZela,
bugrebi

0,2-0,3

14 (2)

kombosto,
salaTa

bugrebi, frTaTeTra

0,3
0,4-0,6

7 (2)

kolorados

0,3-0,4

vegetaciis

lodinis
periodi,
dRe
7 (2)

0,6

7 (2)

0,6
0,3-0,4

7 (2)

0,4

14 (2)

preparatis Senaxva
preparati unda inaxebodes mSral, bnel pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil saTavsoSi 00C dan + 350C temperaturaze originaluri,
qarxnuli SefuTviT.

* preparati gadis saxelmwifo registracias

plenumi
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Proclaim
preparatuli forma: wgr (50 g/kg emameqtin benzoati). SefuTva: 250 gr.
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

prokleimi moqmedebs mweris nervuli sistemis or ubanze;
erTmaneTTan akavSirebs gama-amino zeTovani mJavas receptorebs kunTovan ujredebSi. aseTi SekavSirebis Semdeg
warmoiqmneba qloris ionebis ganuwyveteli nakadi kunTebis ujredebSi, kunTebi rCebian mudmivad modunebulni, ar
ikumSebian da amis gamo, wyveten moZraobas.
Sesxurebidan 1-4 saaTis Semdeg mwerebi wyveten kvebasa da
moZraobas, xolo 1-4 dRis Semdeg iRupebian
prokleims axasiaTebs unikaluri moqmedeba qerclfrTianebis mimarT, ris gamoc misi gamoyeneba SesaZlebelia antirezistentul programaSi.
upiratesobebi

oviciduri Tviseba, ris gamoc matli iRupeba ise rom ver
aswrebs nayofSi SeRwevas
maRali efeqturoba amindisagan damoukideblad, rogorc
maRal temperaturaze (+35°C-ze meti) aseve didi raodenobis
naleqebis SemTxvevaSic
usafrTxoa entomofagebis mimarT gamoyenebidan 24 saaTis
Semdeg
dacviTi moqmedebis xangrZlivoba – 15 dRe
xanmokle lodinis periodi: 4-7 dRe
gamoiyeneba biologiuri brZolis RonisZiebebSi
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kultura

xarjvis
norma
kg/ha

mavnebeli

lodinis
periodi
(Sesxurebis
jeradoba)
7(1)

vaSli

0,3-0,4

menaRme CrCilebi, nayofWamia

vazi

0,3-0,4

yurZnis Wia

pamidori (Ria da
daculi grunti)

0,3-0,4

kolofis Wia (bambis xvatari), 7(1)
foTlis menaRme CrCili

kitri (Ria da
daculi grunti)

0,3-0,4

foTlis menaRme CrCili

kombosto

0,2-0,3

kombostos CrCili, kombostos 7(2)
xvatari, TeTrulebi

4(2)

gamoyenebis Taviseburebebi
prokleimi Trgunavs matlis ganviTarebas kvercxis SigniT, amitom:
Sesxurebis dawyeba rekomendebulia rodesac mavnebeli iwyebs kvercxdebas.
yvelaze sasurveli efeqti miiRweva rodesac mavnebeli imyofeba
kvercxis an mcire xnovanebis matlis fazaSi (xvataris sidide – ara
umetes 5 mm)
peplebis frenis gaWianurebisas an mavneblebis Taobebis arevis
SemTxvevaSi saWiroa ganmeorebiTi Sesxureba
Seucvleli inseqticidia farulad mcxovrebi peplebis matlebis
(menaRme CrCilebis) winaaRmdeg
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, pesticidebis Sesanaxad
gankuTvnil sawyobSi -5°C dan +35°C temperaturaze.
Senaxvis vada: originaluri, qarxnuli SefuTviT 3 weli.
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Force

preparatuli forma: gr (15 g/kg teflutrini).
SefuTva: 20 kg tomrebi
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

forsi zemoqmedebs mavneblebze kontaqturi da repelenturi
Tvisebebis erToblivi moqmedebiT, aseve aqtiuri gazuri faziT. forsi advilad iWreba mavneblebis organizmSi sasunTqi
gzebiT, arRvevs nervuli impulsebis gamtarobas, zemoqmedebs
nervuli ujredebis membranebze, iwvevs maT mudmiv aqtivacias,
ris Sedegad swrafad kargavs kontrols kunTebis moqmedebaze
da sabolood mavnebeli iRupeba.
specialuri granulirebuli formis gamo, ris Sedegad moqmedi nivTiereba nawil-nawil gamoTavisufldeba, rac uzrunvelyofs preparatis gaxangrZlivebul moqmedebas niadagSi.
forsi efeqturad akontrolebs niadagSi mcxovreb mavneblebs,
rogorebicaa: mavTula da crumavTula Wiebi, RraWas matlebi,
buzis matlebi. mavneblebi iRupebian preparatTan Sexebidan 1030 wuTis Semdeg.
upiratesobebi

moqmedebis unikalurobis gamo – mavneblebi iRupebian sanam isini
daazianeben kulturul mcenareebs
efeqturad akontrolebs niadagSi mcxovreb mavneblebs kartofilsa
da sxva bostneul kulturebSi
icavs didi xnis ganmavlobaSi sasoflo-sameurneo kulturebis
organoebs niadagis mavneblebisagan
xels uwyobs kartofilis xarisxiani tuberebis miRebas
amaRlebs produqtiulobas da aumjobesebs mosavlis xarisxs
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kultura

mavnebeli

kartofili mavTula da crumavTula Wiebi

xarjvis gamoyenebis dro
norma
kg/ha
10-15

niadagSi Setana
dargvis periodSi

gamoyenebis
jeradoba/
lodinis periodi (dRe)
1/-

gamoyenebis Taviseburebebi
forsi – specialurad SemuSavebulia niadagSi mcxovrebi mavneblebis
winaaRmdeg. forsis granulebi uzrunvelyofen preparatis Tanabrad
Setanasa da ganawilebas farTobis erTeulze, TandaTanobiT gamonTavisufldeba moqmedi nivTiereba, rac uzrunvelyofs preparatis xangrZlivi moqmedebis efeqturobas niadagSi.
dauSvebelia forsis gamoyeneba kombinirebul nazavebSi, aseve rekomendirebuli araa misi kombinireba sasuqebTan, gansakuTrebiT rodesac
maTi xarjvis normebi mkveTrad gansxvavdebian erTmaneTisagan.
dacviTi moqmedebis xangrZlivoba 45 dRe.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mxolod originaluri qarxnuli SefuTviT kargad ganiavebad sawyobSi, romelic gankuTvnilia pesticidebis Sesanaxad 0°C-dan +35°C temperaturaze. Tavidan unda aviciloT
preparatze mzis sxivebis pirdapiri moxvedra da aseve datenianeba, vinaidan tenis moxvedris SemTxvevaSi gamoTavisufldeba moqmedi nivTiereba airis saxiT da izrdeba iq momuSave personalis mowamlis riski.
Senaxvis vada: damzadebis TariRidan 2 weli.
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bonzi

Bonzi

preparatuli forma: sk (paklobutrazoli 004).
SefuTva: 1l boTlebSi 10 X 1l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

bonzis gamoyenebis Semdeg - igi iWreba mcenareSi, gadanawildeba qsilebis meSveobiT da iwvevs hiberelinis biosinTezis
inhibirebis process;
igi gamoiyeneba ZiriTadad dekoratiul mcenareebSi mcenareTa
simaRleSi zrdis regulirebisaTvis.

Tvisebebi

mcenareTa zrdis regulatori, nawilobriv fungiciduri moqmedebiT, axasiaTebs sistemuri moqmedebis unari;
bonzis gamoyenebis Semdeg xdeba mcenareTa muxlTaSorisebis damokleba, Rero xdeba ufro sqeli da mtkice;
mcenareebi advilad itanen gvalvas da sxva stress;
izrdeba mcenareebis gvalvagamZleobis unari, aseve transportirebis SemTxvevaSi mcirdeba maTi sasaqonlo Tvisebebis dacemis
riski, mowyvetili an moWrili mcenareebi didxans inarCuneben
karg formas da mimzidvelobas, rac maT sabazro Tvisebebs da
Rirebulebebs zrdis.
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bonzi, rogorc mcenareTa zrdis regulatori, gamoiyeneba dekoratiuli mcenareebis simaRleSi zrdis regulirebisaTvis, foTlebze SesxurebiT an niadagidan , fesvebSi CasxmiT. gamoiyeneba ZiriTadad saTburebSi, qoTnebSi, paletebSi, nergebis fesvebSi CasxmiT maTi gadargvis
win an gadargvis Semdeg.

xarjvis norma
xarjvis norma: 1l wyalSi ixsneba 1,5-5 mlg preparati. maqsimaluri
doza da orjeradi gamoyeneba rekomendebulia im mcenareebisaTvis,
romlebsac aqvT Zalze swrafi zrdis unari, xolo im mcenareebisaTvis,
romlebic nela izrdebian da mgrZnobiare arian stresis mimarT, preparatis gamoyeneba xdeba erTjeradad.

preparatis Senaxva: preparati inaxeba mxolod originaluri qarxnuli SefuTviT kargad ganiavebad sawyobSi, romelic gankuTvnilia pesticidebis Sesanaxad 0°C-dan +35°C temperaturaze. Tavidan aicileT
preparatze mzis sxivebis pirdapiri moqmedeba da aseve datenianeba, vinaidan tenis moxvedris SemTxvevaSi gamoTavisufldeba moqmedi nivTiereba airis saxiT da izrdeba iq momuSave personalis mowamlis riski.
Senaxvis vada: damzadebis TariRidan 2 weli.

bonzi
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modusi

Moddus

preparatuli forma: ek (trineqsapak-eTili 250g/l).
SefuTva: 4 X 5 l
modusi - unikaluri morforegulatori. misi daniSnulebaa TavTaviani
marcvleuli kulturebis naTesebis Cawolis Tavidan acileba, stimulirebas ukeTebs fesvTa sistemas, iwvevs Reros gamsxvilebas da mosavlianobis gazrdas.
upiratesobebi

amoklebs muxlTaSoris manZils, zrdis fesvTa sistemis masas
da sigrZes;
zrdis mosavlianobas im SemTxvevaSic ki Tu ar moxda naTesebis
Cawola;
umjobesdeba mcenaris mier sakvebi elementebis SeTviseba niadagidan (fosforis - 12-17%-iT, kaliumis - 10-17%-iT, azotis
- 20-11%-iT);
fesvTa sistemis moculoba izrdeba 11-12%-iT;
misi efeqturoba ar aris damokidebuli amindze;
saimedod muSaobs dabal temperaturazec +8°C-dan.

Tvisebebi

preparatis moqmedebis meqanizmi imiT gamoixateba, rom is hiberelinis mJavis biosinTezis procesSi inhibirebas ukeTebs ZiriTad
enzimebs;
sasikeTo gavlenas axdens fesvTa sistemis zrdaze, amsxvilebs Reros da zrdis mosavlianobas;
kargad egueba kombinirebul nazavebs.

modusi

kontroli
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naTesebis arqiteqtori

gamoyenebis reglamentebi

xarjvis norma
l/ha

mcenaris stadia

sagazafxulo qeri

0,3 - 0,6

31 - 32

saSemodgomo xorbali

0,4
0,2 + 0,2

31 - 32
31 - 32 + 37 + 39

sagazafxulo xorbali

0,2 - 0,3

29-30 im pirobiT, Tu teni
aris sakmarisi an Warbi

saSemodgomo
tritikole

0,4 - 0,6
0,3 + 0,3

31 - 32
31 - 32 + 37 + 39

kultura

saSemodgomo xorbalze gamoyenebis pirobebi:
kulturis Sesxureba 0,4-0,6l/ha - aRerebis dasawyisi - pirveli muxlTaSorisis warmoqmna;
orjeradi gamoyenebisas - 0,2l/ha aRerebis dasawyisi - pirveli muxlTaSorisis warmoqmna, - 0,2l/ha wveris foTlis warmoqmnis periodSi.
sagazafxulo xorbalze gamoyenebis pirobebi:
erTjeradi gamoyeneba 0,2-0,3l/ha bartyobis damTavrebisas, sakmarisi raodenobis tenis SemTxvevaSi.
sagazafxulo qerze gamoyenebis pirobebi:
erTjeradi gamoyeneba 0,3-0,6l/ha pirveli muxlTaSorisis warmoqmnisas.
saSemodgomo tritikaleze gamoyenebis reglamentebi:
grZelReroian jiSebze 0,3l/ha 1-2 muxlTaSorisebis warmoqmnisas da 0,3l/
ha - pirveli foTlis gamoCenisas.
mokleReroian jiSebze - erTjeradi gamoyeneba 0,4-0,6l/ha - 31-e an 32-e
stadiaSi.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, bnel saTavsoSi -5°C-dan +35°C
temperaturaze.
Senaxvis vada - 3 weli.

* registraciis procesSia

modusi
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Klerat
preparatuli forma: gr (0,05 g/kg brodifakumi)
SefuTva: 1 kg, 5 kg, 10 kg
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

mRrnelebis (Tagvebi, virTagvebi, memindvrebi) mier preparatis letaluri dozis miRebis Semdeg sisxlis Sededeba mkveTrad mcirdeba, nebismieri Sinagani an garegani dazianebis
SemTxvevaSi xdeba cxovelSi sisxlis Caqcevis procesi, ris
Sedegad mRrRneli iRupeba 3-7 dRis ganmavlobaSi. vinaidan
klerati aris Zlieri rodenticidi, cxovelis mier letaluri doza SeiZleba miRebul iqnas erTjeradad misatyueblis
SeWmis Sedegad.
rodenticidi klerati, romlis moqmedi nivTierebaa brodifakumi, miekuTvneba meore Taobis antikoagulantebs, rac
iwvevs mRrRnelebSi kapilarul sisxldenas.
upiratesobebi

mza misatyuebeli
virTagvebs

masalaa,

romlebic

izidavs

Tagvebsa

da

mRrRnelebi irCeven klerats im SemTxvevaSic ki Tu iq gverdiT
moTavsebulia sxva sakvebi an misatyuebeli
ar afrTxobs mRrRnelebs da ar gaurbian im adgils, sadac
misatyuebelia dayrili
kleratis granulebi ar izidaven sxva Tbilsisxlianebs
specialuri danamati (bitreksi), romelic Sedis preparatis
SemadgenlobaSi xels uSlis, raTa adamianma SemTxveviT ar
gadaylapos misatyuebeli
anadgurebs yvela saxeobis mRrRnelebs, maTac, romlebic
rezistenti arian sxva rotenticid-koagulantis mimarT
mRrRnelebis sikvdilianoba
miRebidan ramodenime dReSi

dgeba

preparatis

erTjeradi
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kultura

obieqti

xarjvis
norma kg/ha

gamoyenebis dro, xerxi gamoyenebis
Tavisebureba

yvela kultura,
saSemodgomo marcvleuli, mravalwliani balaxebi,
xexilis baRebi

Cveulebrivi da
sazogadoebrivi
memindvria

3 kg/ha, 5g
erT soroze

Setana soroebSi an sxva TavSesafarSi,
raTa gamovricxoT sxva Tbilsisxlianebis
miwvdoma, rodesac soroebis raodenoba 1
haze 50-s aRemateba, specialuri kovziT,
intervali I da II Setanas Soris 16 dRe.
sezonis ganmavlobaSi 2-jeradi gamoyeneba

600 g-mde
100m2, 5-10g
erT soroze,
30-50g-ze
misatyuebel
yuTebSi

binadrobis adgilidan aranakleb 4 wertilze 100m2-ze. saWiroebis SemTxvevaSi
preparati daematos ori kviris ganmavlobaSi

sawyobebi, sacavebi
ruxi virTagva
daculi grunti
binis Tagvi
sameurneo Senobebi,
marcval gadasamuSavebeli sawarmoebi

gamoyenebis Taviseburebebi

umjobesia misatyuebeli daiyaros mRrRnelebis soroebTan anda im
adgilze, sadac isini ikvebebian. im adgilebSi, sadac misatyuebeli
SeiZleba SeWamos Tbilsisxlianebma saWiroa maTi moTavseba specialur konteinerebSi.
Tu misatyueblis dayridan 10-14 dRis Semdeg kvlav grZeldeba
mRrRnelebis aqtiuroba, swrafi efeqtis misaRebad aucileblad daematos axali porciebi.
preparatis Senaxva: preparati inaxeba qarxnuli SefuTviT kargad ganiavebad sawyobSi, bavSvebis, cxovelebis da ucxo pirTaTvis
miuwvdomel adgilze, sursaTisagan da sasmeli wylisagan izolirebulad, -10°C-dan +30°C temperaturis pirobebSi.
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Isabion
preparatuli forma: wxs (aminomJavebi)
SefuTva: 12X1 l an 4X5 l
moqmedebis meqanizmi
gamoyenebis sfero

izabioni aRwevs mcenareSi uSualod difuziis gziT, TviTon
mcenare am procesze energias ar xarjavs. am SemTxvevaSi izabioni asrulebs `samSeneblo masalis” rols da TviTon mcenare anawilebs mas saWiro adgilze. izabioni Txevadi organulmineraluri sasuqia, is zrdis mcenaris mosavlianobas, xels
uwyobs nayofebis ukeTesad gamonaskvis process, nayofebi imateben wonaSi, umjobesdeba produqciis xarisxi, nergebi arian
ufro sicocxlisunariani, mcenareebi ukeTesad izamTreben.
izabioni aseve xels uwyobs fungicidebisa da inseqticidebis
ukeTesad moqmedebas.
upiratesobebi

Seicavs yvelaze maRali koncentraciiT aminomJavebs da peptidebs
zrdis sasoflo-sameurneo kulturebis mosavlianobas
aumjobesebs gamonaskvis process, amaRlebs yvavilebis mtvrianebis
fertilobas
mcirdeba naskvebis Camocvenis procenti
stimulirebas axdens yvavilebisa da vegetatiuri organoebis
kvirtebis warmoqmnis procesze
CiTilebi da nergebi kargad eguebian niadags
amaRlebs produqciis xarisxs
a) xels uwyobs nayofebis erTferovnebas
intensivobas
b) zrdis Saqris Semcvelobas nayofSi

da

Seferilobis

zrdis araxelsayreli garemo pirobebis mimarT medegobas:
mcenareebs ukeTesad gadaaqvT sxvadasxva stresi, dazianebebi,
ufro gamZleni xdebian: setyvis, gvalvis, wayinvebis, mavneblebis,
daavadebebis, qimiuri preparatebis, niadagis damlaSebis mimarT.
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kultura
xarjvis
		
norma l/ha
			
			

samuSao
xsnaris
xarjvis
norma, l/ha

gamoyenebis xerxi, dro,
Taviseburebebi

xexili
2.0-4.0
800-1000
citrusebi			
				

fesvgareSe gamokveba 2-4jer sezonis ganmavlobaSi,
yvavilobis win, yvavilobis damTavrebis Semdeg,
nayofebis formireba, nayofebi kaklisodenaa

vazi		
2.0-4.0
800-1000
				
				

fesvgareSe gamokveba 2-3 jer sezonSi
yvavilobis win, yvavilobis damTavreba
nayofebis formirebis win

kitri,
1.0-2,0
200-400
pamidori			
badrijani			
wiwaka			
		
2.0-5,0
morwyvis
			
sistemis
			
mixedviT
				

fesvgareSe gamokveba 2-4 sezonSi 1) mcenareebi
10sm anu gadargvis Semdeg 2) yvavilobis
win 3) nayofebis formireba 4) simwifis dasawyisSi

xaxvi
1,0-2,0
200-400
niori			
			
		
2,0-5,0
morwyvis
			
sistemis
			
mixedviT

fesvgareSe gamokveba 1-3 jer sezonSi 1) 4-5
foTlis faza, Semdeg 20 dRis intervaliT

Warxali
3,0-4,0
200-400
stafilo			
				

fesvgareSe gamokveba 2-4 jer
sezonSi 1) gazafxulze vegetaciis ganaxlebisas 		
Semdegi 20 dRis intervalebiT

kombosto
1,0-2,0
200-400
				

fesvgareSe gamokveba 3-jer sezonSi
1) gadargvis Semdeg 20 dRis intervaliT

kartofili
1,0-2,0
200-400
				
				

fesvgareSe gamokveba 2-3 jer sezonSi:
1) mcenaris simaRle 15 sm 2) tuberebis
warmoqmnis dasawyisi 3) 15 dRis Semdeg

		
1,0-2,0
200-1000
dekoratiuli			
mcenareebi			
			
		
2,5
morwyvis
			
sistemis
			
mixedviT
				

fesvgareSe gamokveba 2-4 jer sezonSi gazafxulze
vegetaciis ganaxlebisas Semdegi
momdevno 15 dRis intervaliT

fesvebidan gamokveba 2-4 jer sezonSi
1) mcenareebi 10sm simaRlisaa – gadargvis
Semdeg 2) yvavilobis win 3) nayofebis
formireba 4) mwifobis dasawyisi

fesvebidan gamokveba 1-3 jer
sezonSi 1) 4-5 foTlis faza,
Semdeg 20 dRis intervalidan

fesvebidan gamokveba 2-4 jer sezonSi
gazafxulze vegetaciis dawyebisas an
CiTilebis gadargvis Semdeg, Semdegi
momdevno 15 dRis intervaliT

preparatis Senaxva: preparati inaxeba mSral, gril sawyobSi qarxnuli SefuTviT 0°C-dan +30°C temperaturaze.
Senaxvis vada: 3 weli.
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herbicidebi

vazis dacva
stadia
obieqti

erTwliani da
mravalwliani
sarevelebi

kvir
tebis
daberva

kvir
tebis
gaSla

uragan
forte
1,5-3,0 l/ha

fungicidebi

yvaviloba

nayofis formireba

topazi
0,4l/ha
(2jer)

pergado Cu
4-5kg/ha
ridomil gold
plusi 4-5kg/ha

dinali
0,5 - 0,7l/ha
(2 jer)
Tiovit jet
5 kg/ha (4 jer)
svitCi
0,8-1,0kg/ha

ruxi sidample

svitCi
0,8-1,0kg/ha
xorusi
0,6-0,7
kg/ha

xorusi
0,6-0,7 kg/ha

qeCisebri tkipa

ver
timeki
1,0-1,5
l/ha
karate zeoni
0,3-0,4 l/ha
vertimeki
0,75-1,0 l/ha

inseqtoakaricidebi

ablabudisebri
tkipa

agroqimikati

simwifis
dasawyisi

uragan forte
1,5-3,0 l/ha
diTan m 45 ridomil goldi 2,5kg/ha
2,0 - 3,0kg/ha
an
bravo
qvadris maqsi
2,5l/ha
2,2-2,5 l/ha

Wraqi

nacari

foTlebis yvaviledis
warmo- formireba
qmna

vertimeki
1,0 - 1,5 l/ha

aqtara
0,1-0,3 kg/ha

WiWinobelebi
Trifsebi

karate
zeoni
0,3-0,4
l/ha

yurZnis Wia

mosavlis mateba,
xarisxis amaRleba
stresis mimarT
gamZleoba

Tiovit jet
4,0 - 5,0 kg/ha

izabioni
3-4 l/ha

ampligo
0,3 - 0,4 l/ha

izabioni
3-4 l/ha

pro
kleimi
0,3-0,4
kg/ha

Teslovani xexilis dacva
herbicidebi

stadia
obieqti

erTwliani da
mravalwliani
sarevelebi

mwvane
kokrebis
nayofis
nayofis
konusis
gancalkeveba yvaviloba gamonaskva
zrda
faza
uragan
uragan
forte
forte
2,0-4,0 l/h
2,0-4,0 l/h
aqtara
0,1-0,125kg/ha
nurel d
1,5l/ha

in seqticid ebi

kokriWamia
cxvirgrZela
fsilebi,
bugrebi,
tkipebi

ampligo
0,3 - 0,4
l/ha

fu n g icid ebi

nacari

lufoqsi
0,9-1,2
l/ha
xorusi
0,2l/ha

karate
zeoni
0,4l/ha

karate
zeoni
0,4l/ha

prokleimi
0,4-0,5kg/ha

taspa
embrelia
skori 0,3l/ha
1,25 - 1,5l/ha 0,2-0,3l/ha
an cidelitopi
topazi 0,4-0,5 l/ha
topazi
0,4-0,5 l/ha
Tiovit jet 5 kg/ha
svitCi 1,0kg/ha

sidample

stresis mimarT
medegoba, nayofebis xarisxis
gaumjobeseba

karate
zeoni
0,4l/ha

aqteliki prokleimi
2l/ha
0,4-0,5kg/ha

menaRme
CrCilebi
vaSlis
nayofWamia

agroqimikati

aqtara
0,1-0,125l/ha
vertimeki
0,8-1,0l/ha
ampligo
0,3-0,4l/ha

foTolxveviebi

laqianoba,
qeci

simwifis
dasawyisi

izabioni
2.0-4.0 l/ha

izabioni
2.0-4.0
l/ha
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kurkovani xexilis dacva

in seqticid ebi

herbicidebi

stadia
obieqti

vardisferi
konusis faza

aqteliki
2l/ha
an
karate zeoni
0,2l/ha

aRmosavluri
nayofWamia

fu n g icid ebi

klasterospoxorusi 0,3l/ha
riozi foTlis
an
sixuWuWe kokotaspa 0,3 l/ha
mikozi

nacari

moniliozi

nayofebis
gamonaskva

uragan
forte
1,5-4,0 l/t

erTwliani da
mravalwliani
sarevelebi
kokriWamia,
bugrebi,
tkipebi

yvaviloba

skori
0,3 l/ha

taspa
0,3 l/ha

xorusi 0,3l/ha

aqtara
0,2-0,3kg/ha
an
ampligo
0,3-0,4l/ha

vertimeki
1,0-1,2 l/ha

karate zeoni
0,4l/ha

aqteliki
2l/ha

agroqimikati

simwifis
dasawyisi

prokleimi
0,4-0,5kg/ha

taspa
0,3 l/ha

topazi
0,5 l/ha
skori
0,3 l/ha

nayofebis
sidample

gamZleoba stresis
mimarT, nayofebis xarisxis
gaumjobeseba

nayofebis
zrda
uragan
forte
1,5-4,0 l/t

izabioni 2.0-4.0 l/ha

taspa
0,3 l/ha
svitCi
1,0 kg/ha
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citrusebis dacva

agroqimikati

fu n g icid ebi

inseqticidebi/akaricidebi herbicidebi

stadia
obieqti

vegetaciis
dawyebamde

yvavilobis
damTavreba

erTwliani da
mravalwliani
sarevelebi
mavnebelTa
winaaRmdeg
mosvenebis
periodSi

bugrebi,
koqcidebi

nayofebi
kaklis odenaa

nayofebis
aqtiuri
zrda

nayofebis
feris
Secvla

uragan forte
1,5-4,0 l/t
nurel d
1,5l/ha an
dursbani 2l/ha
SeiZleba misi
kombinacia min.
zeTTan

karate zeoni
0,4l/ha

wiTeli tkipa
vercxlisferi
tkipa

aqteliki
1,5 l/ha

nurel d
1,5 l/ha

vertimeki 1,5 l/ha

qeci
anTraqnozi

skori
0,5 l/ha

medegoba
stresis mimarT, nayofebis xarisxis
gaumjobeseba

izabioni
2.0-4.0 l/ha

taspa
0,4 l/ha

diTan m 45
2 kg/ha
+
skori 0,5
l/ha

izabioni 2.0-4.0 l/ha
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TavTaviani marcvlovani kulturebis dacva
stadia

Tesvamde

vegetaciis periodi

vegetaciis dasasruli

inseqticidebi/
rodenticidebi

fungicidebi

herbicidebi/desikantebi

Teslis damuSaveba

obieqti

fesvis sidample
gudafSutebi
Tovlis obi
bzuala

erTwliani da mraval
wliani sarevelebi

dividend
star
1l/t
serTikori
0,75-1,0l/t
selest
topi
1,5-2l/t

uragan
forte
2-4l/ha

erTwliani da
mravalwliani
orlebnianebi

aneulis momzadeba,
sarevelebisagan gaTavisufleba
lograni 10,0g/ha
esteroni 0,8-1,0l/ha

erTwliani
marcvlovnebi: Svriuka, burCxa da sxva

aqsiali – qeri 0,7-1,0l/ha
		
xorbali 0,7l/ha
topiki – xorbali-0,4l/ha
uragan forte
1,5-3,0l/ha

desikacia

alto superi
0,4-0,5l/ha
bravo – 2,0-2,5l/ha

sokovani
daavadebebi

puris bzuala
bugrebi, Wia
wurbela

aqtara
karate zeoni
0,15kg/ha 0,15-0,2l/ha

mavne kusebura
Trifsebi, rwyilebi, puris xoWoebi,
xerxiebi

nurel d
1,5l/ha

Tagvisebri
mRrRnelebi
mavneblebi
Senaxvis
pirobebSi
memindvriebi,
Savi da ruxi
virTagvebi

karate zeoni
0,15-0,2l/ha
klerati 3kg/ha
(5g 1 soroze saSualod)

aqteliki
0,4-0,8 ml/m2
karate zeoni
0,4-0,8ml/m2

klerati
3kg/ha
(5g 1
soroze
saSualod)
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simindis dacva
stadia

Tesvamde

herbicidebi

Teslis damuSaveba

obieqti

fesvis sidample
fuzariozi
Teslis
vardisferi
daobeba

uragan
forte
1,5-4,0l/ha

erTwliani
marcvlovnebi da
zogierTi
orlebnianebi

primeqstra
goldi
3,0-3,5l/ha

inseqticidebi

bugrebi, simindis
farvana, simindis
xvatari

mavneblebi
Senaxvis pirobebi

mosavlis aReba Senaxvis

pirobebSi

apron XL
2-3 l/t

orlebniani da
marcvlovani
sarevelebi

orlebniani
sarevelebi

aRmocene- aRmocenebis Semdeg
bamde

elumisi
1,25-1,5l/ha

esteroni 0,6-0,7 l/ha

karate zeoni 0,4l/ha
ampligo 0,3 - 0,4l/ha

aqteliki
50ml/t
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kartofilis dacva
stadia

herbicidebi

Teslis dasamuSavebeli
preparati

obieqti

dargvis win
rizoqtoniozi,
fuzariozi,
kolorados xoWo
mravalwliani orlebnianebi, mravalwliani marcvlovnebi maT Soris Wanga
erTwliani
marcvlovnebi

desikanti

agroqimikati fungicidebi

inseqticidebi

erTwliani
orlebnianebi
mavTula Wiebi

kolorados xoWo,
bugrebi

fitoftora
alternaria

fesvgareSe
gamokveba

dargvamde

vyavilobis
dasawyisi

Sua sezoni

vegetaciis
bolo

mosavlis
aRebisas

selest
topi
0,4l/t

uragan
forte
3,0-4,0 l/ha

fiuzilad forte
1,5-2,0 l/ha

arkade 4-5l/ha
gezagardi 2,03,0l/ha
reglon
superi
2,0l/ha
aqtara 0,4-0,6kg/ha
forsi 10-15kg/ha
aqtara
0,08 - 0,1 kg/ha
karate zeoni
0,3 - 0,4 l/ha
bravo 2,2-3,0l/ha
an
ridomil goldi 2.5kg/ha
an
revus topi 0,6 l/ha*

ridomil
gold plusi
4-5kg/ha
pergado Cu
4 kg/ha

bravo
2.5-3.0l/ha

izabioni 1,0-2,0 l/ha

reglon
superi
2,0l/ha
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mzesumziris dacva
stadia

perenosporozi
(Wraqi)

fomofsisi, ruxi,
TeTri sidampleebi, fuzariozi,
alteranariozi

niadagis
mavneblebi

erTwliani da
mravalwliani
marcvlovani
da orlebniani sarevelebi

erTwliani da
mravalwliani
marcvlovani
sarevelebi

Teslis
damuSaveba

mindvris
momzadeba

aRmocenebamde

kalaTeaRmocenebis bis feris mosavlis
aRebisas
Semdeg
Secvla

apron XL
3,0l/t

maqsim
goldi
5,0l/t

Teslis momzadebisas qarxnis pirobebSi rekomendebulia 2 komponentis
SerCeva maqsim goldi (5l/t) + apron
XL (3l/t), rac srulyofil Sedegs
gvaZlevs samuSao xsnaris xarjvis
norma 10-12l/t

forsi
10-15kg/ha

uragan
gezagardi
forte
1,5-4,0l/ha 3,0-4,0 l/ha

kaptora
1-1,2 l/ha

fiuzilad forte
1,5-2,0l/t

reglon
superi
1,5-2,0
l/ha

desikanti

herbicidebi

inseqticidebi

Teslis damuSaveba
(fungicidebi)

obieqti

* gamoiyeneba mxolod `klearfild” teqnologiis hibridebSi
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xaxvis dacva
mcenaris 3
namdvili
foToli

fungicidebi

inseqticidebi

herbicidebi

xaxvi
obieqti
orlebniani
sarevela

4 namdvili foToli
bolqvis formirebis
dasawyisi

bolqvis
aqtiuri zrda

mwvane masis
Cawolamde

goali 2e
ha-ze1l-mde

marcvlovani
sarevelebi

fiuzilad forte
0,75-2,0l/ha

xaxvis buzi

aqtara
0,3-0,4kg/ha

Trifsi

aqtara 0,20,4kg/ha

karate an karate
zeoni 0,3-0,4 l/ha
karate zeoni 0,3-0,4l/ha
an
vertimeki 1,0 l/ha

ridomil
ridomil gold
gold 2.5kg/ha pliusi 4,0kg/ha an
pergado 4-5kg/ha

Wraqi

qvadrisi
0,8-1,0l/ha

bravo
3,0l/ha

kitris dacva
kitri

aRmonaceni
mcenaris zrda

agroinseqtifungicidebi
qimikati
cidebi

obieqti
bugrebi,
WiWinobelebi
Trifsebi, tkipebi
Wraqi
nacari
			

yvaviloba

aqteliki 1,5-2,0 l/ha, an
aqtara 0,2 kg/ha an
ridomil gold 2,5kg/ha
an
ridomil gold pliusi
4,0 kg/ha

			

nayofis gamonaskva

nayofis zrda

vertimeki 1l/ha
qvadrisi 0,6-0,8 l/ha
(1 an 2 Sesxureba)

qvadrisi
0,6-0,8l/ha

topazi
0,15-0,25 l/ha

izabioni 2,0 - 4,0
l/ha

Tiovit jet
2-3kg/ha
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pamidoris dacva
pamidori
obieqti

inseqticidebi

bambis xvatari
(kolofis Wia)
menaRme mavneblebi

kolorados
xoWo
bugrebi, WiWinobelebi, frTaTeTra, Trifsebi,
tkipebi,

fungicidebi

fesvis yelis
sidampleebi

fitoftora

alternaria

agroqimikati

nacari

aRmonacenis
aqtiuri zrda

aqteliki
1,5-2,0l/ha

yvaviloba

nayofebis
Camoyalibeba

prokleimi
0,3-0,4kg/ha
karate zeoni
0,4l/ha

spintori
0,3-0,4l/ha

simwifis
dasawyisi

prokleimi
0,4kg/ha

aqtara
0,08-0,12kg/ha
an
ampligo
0,3-0,4l/ha

karate zeoni
0,15l/ha an
spintori
0,3-0,4l/ha

aqteliki
1,5-2,0l/ha

spintori
0,3-0,4 l/ha

apron XL
10l wyalSi
5gr
(CiTilebis
morwyva)
diTan m 45
1,2-1,6kg/ha
an
bravo 3l/ha
ridomil
gold plusi
4-5kg/ha

ridomil goldi 2,5kg/ha an
ridomil gold
plusi 4-5kg/ha

qvadrisi
0,6-0,8 an
qvadris maqsi
2,0l/ha an
revus topi
0,6l/ha

bravo 3,0l/ha

qvadrisi
0,6-0,8l ha an
pergado 4-5l/ha
qvadrisi
0,6 - 0,8l/ha

izabioni
3,0 - 5,0 l/ha

Tiovit jet
2-3kg/ha
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Warxlis kompleqsuri dacva
stadia

Teslis dasamuSavebeli
preparatebi

obieqti

herbicidebi

mindvris
momzadeba

aRmocenebamde

aRmocenebis
Semdeg

mosavlis
aReba

aRmonacenis mavne- kruizeri
blebis kompleqsi 8,0-12,0l/t
rwyilebi, mavTula
da crumavTula
Wiebi, cxvirgrZelebi
Teslis aRmonaceapron XL
nis daavadebebi piTiozi, rizoqto- 0,5-2,0l/ha
niozi, fuzariozi,
Teslis daobeba
orlebniani da
marcvlovani
sarevelebi
erTwliani
marcvlovnebi
da zogierTi
orlebnianebi
marcvlovani
sarevelebi

desikanti agroqi- fungi- inseqticidebi
mikati cidi

Teslis damuSaveba

uragan
forte
1,5-4,0l/ha

dual goldi
1,0-1,3l/ha

fiuzilad
forte
1,5-2,0l/ha

rwyilebi bugrebi,
cxvirgrZelebi,
mdelos farvana

karate an
karate zeoni
0,15-0,2 l/ha

farosana, xvatrebi, cxvirgrZelebi,
bugrebi, rwyilebi,
farvanebi

ampligo
0,3-0,4l/ha

nacari, cerkospora
Jangebi, ramulariozi

alto superi
0,5-0,75 l/ha an
skori 0,4l/ha
izabioni
3,0-4,0l/ha

reglon
superi
2,0l/ha
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თქვენს ხელთ არსებული კატალოგი, წარმოადგენს მასალებს იმ პესტიციდებზე
და მინერალურ სასუქებზე, რომლებიც ნებადართულია და რეგისტრირებულია
საქართველოს სოფლის მეურნების სამინისტრის შესაბამისი უწყების მიერ.
მასში მოცემულია პესტიციდების პრეპარატული ფორმები, გამოყენების ვადები,
ადამიანებისა და ბიოსფეროს ეკოლოგიური სისუფთავის გათვალისწინებით.
კატალოგში განთავსებულია, სასოფლო სამეურნეო კულტურების, მავნებელ
დაავადებებისაგან დაცვისა და მინერალური სასუქების გამოყენების პროგრამა.
ამით ფერმერებსა და მომხმარებლებს შეუძლიათ, მათთვის სასურველი
კულტურის ირგვლივ, შეადგინონ გრძელვადიანი პროგრამა, რათა წინასწარ
მომარაგდნენ საჭირო პრეპარატებით.
კატალოგის გაცნობისას, თუ გექნებათ შენიშვნები და წინადადებები, გვაცნობეთ
და ყოველივეს გავითვალისწინებთ, კომპანიის შემდგომ მუშაობაში.

პატივისცემით:

გ. კორძაძე „ბორან სოფქიმიის“ აღმასრულებელი დირექტორი.
ავტორი: ა. ელაშვილი „ბორან სოფქიმიის“ მთავარი აგროკონსულტანტი,
ბილოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი.
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არვილმეკი ე.კ.

ნაწლავური და კონტაქტური მოქმედების
ინსექტო აკარიციდი
მოქმედი ნივთიერება: აბამექტინი 18გ/ლ. აბამექტინი:ავერმექტინი
B1 A 80% და ავერმექტინი B1 B 20%.
ახალი თანამედროვე ტრანსლამინარული მოქმედების ინსექტო
აკარიციდი, სასოფლო სამეურნეო კულტურების მავნე ტკიპების
და მწერების საწინააღმდეგოდ, როგორც ღია ისე დახურული
გრუნტისათვის.
არვილმეკი ე.კ. 1.5-2 საათში შეიჭრება მცენარის ქსოვილში,
მწერები საკვებთან ერთად მიღებისას, მალევე იღუპებიან. იგი საზიანოდ არ
მოქმედებს სასარგებლო მწერებსა და ტკიპებზე, რადგანაც მცენარეზე მოხვედრისას
პრეპარატი ადვილად იშლება.
არვილმეკის დაცვითი მოქმედება 2-3 კვირამდე გრძელდება, რის ხარჯზეც
მცირდება შესხურების ჯერადობა.

ვერცხლისფერი ტკიპა
Brevipalpus obovatus

7

არვილმეკი ე.კ.

თრიფსი
Thrips

აბლაბუდა ტკიპა
Panonychus

გამოყენების რეგლამენტი

კულტურა

მავნე ობიექტი

ხარჯვის ნორმა
ლიტ./ჰა–ზე

ხარჯვა
მლ/100 ლ.
წყალში

ლოდინის
პერიოდი

ვაზი

აბლაბუდიანი ტკიპა

0.75–1.5

25

7 დღე

ხეხილი

წითელი,ვერცხლის ფერი
ტკიპები, ფსილები და სხვა.

0.75–1

ციტრუსები

წითელბეწვიანი, ვერცხლისფერი
ტკიპები

0.75–1.5

25

7 დღე

ტკიპა, მენაღმე ბუზი, თრიფსი,
ფრთათეთრა

0.75–1

25

3 დღე

ბოსტნეული
დახურული
გრუნტი

ტკიპა, მენაღმე ბუზი, თრიფსები,
ფრთათეთრა

0.8–1.2

25

3 დღე

მარწყვი

ტკიპები

0.8–1

25

3 დღე

დეკორატიული
ყვავილები

ტკიპები, ფრთათეთრა და სხვ.

0.6–1.5

25

7 დღე

ბოსტნეული
ღია გრუნტში

მაღალი ტემპერატურის და ჭარბი ტენის პირობებში მოერიდეთ პრეპარატის
გამოყენებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მის ეფექტი მცირდება.

არვილმეკი ე.კ.

მენაღმე ბუზი
Liriomiza

registrirebulia saqarTveloSi N 2041

8

ფრთათეთრა
Trialeurodes

პოვერ სულფური 80% ს.ფ.
(svelebadi gogirdi).
moqmedi nivTiereba: gogirdi 800 gr/kg.
preparatuli forma: wyalxsnadi granulebi

kontaqturi moqmedebis akaricidi venaxSi, xexilSi
da bostneul kulturebSi mavne tkipebis winaaRmdeg.

upiratesobebi:
advilad ixsneba wyalSi.
naklebad toqsikuria.
efeqturia gamovlenili daavadebis lokalizaciisaTvis.
Tavsebadia fungicidebTan, inseqto-akaricidebTan da Txevad
sasuqebTan, m.S. bordos siTxesTanac.
aqvs moqmedebis ormagi speqtri, rogorc fungicid-akaricidi.
gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
mavne obieqti

xarjvis norma kg/ha

samuSao xsnaris xarjva
litrebSi

venaxi

vazis tkipebi

4-5

1000

citrusi

wiTelbewviani tkipa,
vercxlisferi tkipa

6

1000

xexili

wiTeli tkipa

4-5

1000

vazis tkipa

Eriophyes vitis

xexilis wiTeli tkipa
Panonychus ulmi

registrirebulia saqarTveloSi N 523/09
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პოვერ სულფორი 80% ს.ფ.

kultura

საფმაიტი ე.კ.

მოქმედი ნივთიერება: პროპარგიტი 588 გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი
შენახვის ვადა: 3 წელი
მაღალეფექტური სპეციფიკური ფართო სპექტრის
აკარიციდი ვაზის, ვაშლის, ატმის, ალუბლის, ციტრუსების,
მიხაკის ვარდის და სხვა მავნე ტკიპების წინააღმდეგ.
upiratesoba da Tvisebebi:
-

მოქმედების ფართო სპექტრი და გამოყენების დიაპაზონი
არ იჭრება ფოთლებსა დანაყოფის ქსოვილში
მგრძნობიარეა გამძლე რასების მიმართ
თავსებადია ფუნგიციდებთან, ინსექტიციდებთან და 		
წყალშიხსნად სასუქებთან

moqmedebis speqtri da xarjvis norma
კულტურა

მავნე ობიექტი

პრეპარატი ხარჯვის
ნორმა

ლოდინის პერიოდი
მოსავლის აღებამდე
დღე

ვაზი

ვაზის ტკიპა/Eriophyes
Vitis/, აბლაბუდიანი ტკიპა/Schizotetranychus P/

75 მლ/100ლ. წყალზე
0.5-0.65 ლ/ჰა

–

ვაშლი, ატამი, ქლიავი

წითელი ტკიპა/Panonychus ulmi/, ბრტყელტანიანი ტკიპა/Brevipalpus
oudemanis/

75 მლ/100ლ. წყალზე
0.75 ლ/ჰა

7

თხილი

თხილის ტკიპა/Tetranychus urticae/

80 მლ/100 ლ წყალზე
0.5-0.,6 ლ/ჰა-ზე

3

შენიშვნა: საფმაიტი უნდა გამოიყენოთ ვეგეტაციის პერიოდში. იგი ტოქსიკურია თევზებისა
და წყალში მცხოვრები ორგანიზმებისათვის, ამიტომ მოარიდეთ წყალს სცადაც თევზები და
ამფიბიებია.
qliavis ablabudiani tkipa

საფმაიტი ე.კ.

Shisotetranichus pruni

registrirebulia saqarTveloSi N 550
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wiTeli tkipa

Panonychus ulmi

ტალავი 20 ს.ფ.

ახალი თანამედროვე კონტაქტურ-სისტემური
მოქმედების ინსექტო-აკარიციდი
მოქმედი ნივთიერება: ტებუფენპირადი 200 გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი
შენახვის ვადა: 3 წელი
ტალავი არის ინსექტო აკარიციდი, რომელიც ებრძვის სასოფლო სამეურნეო
კულტურების ყველა სახეობის მავნე ტკიპებსა და ჭიჭინობელებს. იგი მოქმედებს
ტკიპების განვითარების ყველა ფაზაზე, მათ შორის ტკიპას კვერცხებზეც.
პრეპარატი მოქმედებს შეხებით და საჭმლის მომნელებელი სისტემის საშუალებით.
შესხურებისთანავე იჭრება მცენარის წვენში და ანადგურებს იმ ტკიპასაც, რომელიც
წამლობისას არ იმყოფებოდა კონტაქტში. მას გააჩნია შერჩევითი მოქმედების
უნარი. არ ვნებს ფუტკრებს და მტაცებელ /სასარგებლო/ ტკიპებს.

კულტურა

მავნე ობიექტი

პრეპარატის
ხარჯვა კგ/ჰა

წყლის
ხარჯვა ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი
მოსავლის აღებამდე
/დღე/

ვაზი

ვაზის ტკიპა
/Eriophyes Vitis/
აბლაბუდიანი ტკიპა
/Shizotetranichus Pruni/
ვაზის ჭიჭინობელა
/Erythroneura Imeretina/

50 გრ/100 ლ.
წყალზე
0.3-0.5

600-1000

7

მსხალი

მსხლის ფსილა
/Cocopsylla Pyri/

100 გრ/100
ლ. წყალი
0.8-1

800-1000

7

ხეხილი

წითელი ტკიპა
/Panonychus Ulmi/
კუნელის ტკიპა
/Tetranychus
Viennensis/

0.4-0.5

1000

14

ციტრუსები

ვერცხლისფერი ტკიპა
/Phyllocoptruta
Oleivorus/
წითელბეწვიანი ტკიპა
/Panonichus Citri/

0.4-0.6

1500-2000

20

ლობიო, სოია

ტკიპები/Acarina/

0.25-0.37

400-600

10

შენიშვნა:პრეპარატი ტოქსიკურია თევზებისათვის. საჭიროა, წყლის დაბინძურების
საწინააღმდეგო ზომების მიღება. პრეპარატის კომბინირება დასაშვებია პესტიციდებთან და
წყალშიხსნად სასუქებთან.

registrirebulia saqarTveloSi N799
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ტალავი 20 ს.ფ.

გამოყენების რეკომენდაცია

ინსექტიციდები
ალპაკი				
გრანდ დ				
თიაკლომექსი			
თეიქოფ 100 ეკ			
იმიდა მექსი				
იმიდორ მაქსი			
კომპრადორი				
კრალი				
მოსეტამი				
ნურელ დ				
საფეგორი				
სპინტორი 				
ტეკვანდო				
ტრინოლ-2				
ჰოპნოზი				

12

13
15
16
18
20
22
24
26
28
30
31
33
35
37
38

ალპაკი ე.კ.

moqmedi nivTiereba:
alfacipermetrini 100gr/lit.

Алпак к.е

Действующее вещество:
Алфациперметрин 100 гр/л.
maRal efeqturi kontaqtur nawlavuri
inseqticidi farTo moqmedebis speqtriT.
sasoflo-sameurneo kulturebis mwuwni da mRrRneli
mavneblebisagan dasacavad.
moqmedebis speqtri:
ar aris fitotoqsikuri kulturebisaTvis.
ar iWreba foTlebsa da nayofis qsovilebSi.
moqmedebs rogorc mRnel ise mwuwnav mavneblebze.
Tavsebadia inseqto-akaricidebTan, fungicidebTan da wyalSi xsnad
mineralu
 r sasuqebTan, romlebic ar amJRavneben tute reaqcias.
Инсектицид контактно кишечного действия, против сосущих и грызущих вредителей.
Спектр действия:
Спектр широкого действия.
Не фитотоксичен для культур.
Не проникает в ткани плодах и листьев.
Совместим с фунгицидами, инсекто-акарицидами, 					
водорастворимыми удобрениями, которые не проявляют
ртутную реакцию.
mavne kusabura

Eurygaster integriceps

13

ალპაკი ე.კ.

vaSlis nayofWamia

Carpocapsa pomonella

moqmedebis speqtri da xarjvis norma
Спектр действия и дозировка
preparatis
xarjvis norma
расход препарата

gamoyenebis
xerxebi
метод применения

lodinis
periodi
(dRe)
срок ожидания
(день)

0.3-0.35 l./л.
100 litr wyali
литр вода

Sesxureba vegetaciis
periodSi
в период вегетации

7

nayofWamiebi,
bugrebi, fsilebi
плодожорка, тли,
листоблошки

0.2 l./л.
100 litr wyali
литр вода

Sesxureba vegetaciis
periodSi
в период вегетации

40

bugrebi, amerikuli
TeTri pepela
тли, Американская
белая бабочка

0.4 l./л.
100 litr wyali
литр вода

Sesxureba vegetaciis
periodSi
в период вегетации

15

Wia wurbela, mavne
kusebura, bugrebi,
Trifsebi
тли, пявица, вредная
черепашка, трипси

0.15 l./л.
300 litr wyali
литр вода

Sesxureba vegetaciis
periodSi
в период вегетации

15

simindi
Кукуруза

simindis farvana
Мотылек
кукурузныи

0.4 l./л.
300 litr wyali
литр вода

Sesxureba vegetaciis
periodSi
в период вегетации

15

pomidori
Томаты

xvatari
Совка

0.5 l./л.
300 litr wyali
литр вода

Sesxureba vegetaciis
periodSi
в период вегетации

15

kultura
культура

vazi
лоза
vaSli, atami,
qliavi
Яблоко,
Персик,
Слива
citrusi, Cai
Цитрусы, Чай
xorbali,
qeri
Пшеница,
Ячмень

ალპაკი ე.კ.

CautvirTavi
sasawyobo
meurneoba
Не
загружённые
складские
помещения

mavnebeli
вредитель
foTolxveviebi,
yurZnis Wia
Гроздевая листовёртка
листовая филлоксера

beRlis mavneblebi
вредители запасов

0.2-0.3 ml/m2
мл/м2

samuSao xsnari
50 ml/m2
расход рабочий
жидкости 50 мл/м2

registrirebulia saqarTveloSi N498
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–

გრანდ დ

moqmedi nivTiereba: qlorpirifosi 500gr/l +
cipermetrini 50gr/l.
axali kombinirebuli kontaqtur-nawlavuri
inseqtoakaricidi farTo moqmedebis speqtriT.
upiratesoba:
ormagi preparatuli forma
(qlorpirifosi + cipermetrini).
gamoiyeneba, rogorc mwuwni ise mRrRneli
mavneblebis winaaRmdeg.
ar aris fitotoqsikuri kulturebisaTvis.
warmatebulia iseTi sakarantino mavneblis mimarT
rogoricaa amerikuli TeTri pepela. anadgurebs
baRis loforTqinebs da lokokinebs, igi mindvris
kaliebis mteria.
grand d-Ti damzadebuli moSxamul misatyuari
masala warmatebiT ebrZvis maxras (bostana),
xvatarebs, mavTula Wiebsa da tramalis WriWinebs.
moqmedebis speqtri da xarjvis norma

kultura

mavneblebi

preparatis
xarjva l/ha

samuSao xsnaris
xarjva l/ha

Llodinis
periodi (dRe)
Sesxurebidan
mosavlis
aRebamde

xexili, atami

nayofWamiebi bugrebi,
tkipebi, foTolxveviebi,
CrCilebi

0.4-1.5

800-1000

20

xorbali, qeri

puris bzuala,
Wiawurbela, bugrebi,
mavnekusebura

0.75-1

300-400

30

Warxali

cxvirgrZela, rwyilebi

0.8-1.5

300-400

20

citrusebi

farianebi, crufarianebi,
CrCilebi, tkipebi

1.5

1000

40

kartofili

kolarados xoWo

0.5-1

300-400

20-25

sxva
kulturebi

kaliebi, baRis
loforTqina

0.5-1.5

300-400

40
20
40

გრანდ დ

SeniSvna: preparatis kombinireba SeiZleba saWiro pesticidebTan, romelTac ar gaaCniaT
tute reaqcia.

registrirebulia saqarTveloSi N663/09
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თიაკლომექსი

კონტაქტურ–ნაწლავური მოქმედების სისტემური
ინსექტიციდი გერმანული წარმოების

მოქმედი ნივთიერება: თიაკლოპრიდი 480 გ/ლ.
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი.
შენახვის ვადა: 3 წელი.
თიაკლომექსი ქლორნიკოტინილური ჯგუფის სისტემური
ინსექტიციდია, კონტაქტურ–ნაწლავური მოქმედებით. იგი
გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელთა
ფართო სპექტრის წინააღმდეგ. პრეპარატი ადვილად შეიწოვება
ფოთლების გზით და გადანაწილდება მთლიან მცენარეში. იგი ეფექტურად
აკონტროლებს ფარულად მცხოვრებ, როგორც მწუწნავ ისე მღრღნელ მავნებლებს.
პრპარატი უვნებელია ფუტკრებისათვის, ამიტომ მისი გამოყენება შესაძლებელია
ყვავილობის დროსაც კი.
უპირატესობანი
შეუდარებელი პრეპარატია კოლორადოს ხოჭოსაგა კარტოფილის დასაცავად.
ხასიათდება ვაშლის ნაყოფჭამიას წინააღმდეგ, მაღალი ეფექტურობით.
აქვს გამოყენების ფართო დიაპაზონი.

თიაკლომიქსი

უვნებელია ფუტკრებისათვის.
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kolorados xoWo

vaSlis nayofWamia

leptinotarsa decemlineata

carpocapsa pomonella

მავნე მწერების მტერი, ფუტკრების მეგობარი!
თიაკლომექსი
gamoyenebis reglamenti
წყლის
ხარჯვა
ლ/ჰ

ლოდინის
პერიოდი
შესხურებიდან

8001000

30

0.2-0.25

8001200

30

ცვილისებრი ცრუფარიანა/ceroplastes sinensis/, ჩაის ბუგრი/toxoptera
aurantii/, ფრთათეთრა /dialeuroides
citri/

0.4-0.5

20002500

30

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო
/leptinotarsa decemlineata/

0.08-0.1

400

20

ბოსტნეულბაღჩეული

ბაღჩის ბუგრი/aphis gossypii/

0.06

400

20

კულტურა

მავნებლები

ვაზი

ყურძნის ჭია/lobesia botrana/,
ბალიშა ცრუფარიანა/pulvinaria vitis/

ვაშლი

ნაყოფჭამია/carpocapsa pomonella/,
ყვავილჭამია
/anthonomus pomorum/,

ცირტუსები

პრეპარატის
ხარჯვის
ნორმა ლ/ჰ

0.2

შენიშვნა: პრეპარატის კომბინირება დასაშვებია ფუნგიციდებთან და
წყალშიხსნად სასუქებთან, მაგრამ ყველა შემთხვევაშ საჭიროა თავსებადობის
შემოწმება.
ციტრუსოვანთა ფრთათეთრა
dialeuroides citri

registrirebulia saqarTveloSi N970
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თიაკლომიქსი

ციტრუსოვანთა ცვილისებრი ცრუფარიანა
ceroplastes sinensis

თეიქოფ 100 ეკ
კონტაქტური ინსექტიციდი

მოქმედი ნივთიერება: ბიფენტრინი 100 გრ/ლ
შენახვის ვადა: 3 წელი
პრეპარატი წარმატებით გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო
კულტურებში მწუწნი და მღრღნელი მავნებლების
წინააღმდეგ, როგორებიცაა ნაყოფჭამიები, ტკიპები, ბუგრები
და სხვა. პრეპარატის მოქმედი ნივთიერება ბიფენტრინი
მუსრს ავლებს, ბაღლინჯოებს, მ/შ აზიურ ფაროსანას და მავნე
კუსებურას.

თეიქოფ 100 ეკ

უპირატესობები
- თეიქოფი არის ფართო სპექტრის მოქმედების პრეპარატი.
- გააჩნია ინსქტო აკარიციდული მომედება.
- ეფექტურია ფარულად მცხოფრები მავნებლების მიმართ.
- მაღალ ეფექტურია, დაბალი ხარჯვის ნორმით.
- შესხურებიდან 2 საათის შემდეგ მოსული ნალექი გავლენას ვერ ახდენს
ეფექტურობაზე.
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გამოყენების რეგლამენტი

ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი
დღე

0.2
0.4

20

კულტურა

მავნებელი

ვაზი

ყურძნის ჭია, აზიური
ფაროსანა,
ტკიპები

ხეხილი,
თხილი,
ციტრუსები

აზიური ფაროსანა,
ნაყოფჭამია
ტკიპები

კიტრი,
პომიდორი
ღია გრუნტში

ბუგრები, ტკიპები

0.3-0.4

7

კომბოსტო

ბუგრები, თეთრულა,
ჩრჩილები

0.2-0.3

7

ხორბალი,
ქერი

მავნე კუსებურა, ბუგრი,
თრიფსები, ჭია წურბელა

0.1-0.3

20

ლობიო, სოია

მემარცვლია, ტკიპები,
თრიფსები

0.1

20

0.4
0.6

20

მცირე ფართობზე წამლობისას თეიქოფი 10 ლიტრ წყალში იხსნება 7-10 მლ.
პრეპარატთან მუშაობისას საჭიროა უსაფრთხოების წესების დაცვა.
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თეიქოფ 100 ეკ

რეგისტრირებულია საქართველოში N 1261

იმიდა მექსი წ.დ.გრ

germanuli inseqticidi
moqmedi nivTiereba: imidaklopridi 700 gr/kg
imida meqsi warmoadgens maRalefeqtur sistemuri da
kontaqturi moqmedebis iseqticids mavneblebis farTo speqtris winaaRmdeg, Zalian xangrZlivi dacviT.
imida meqsSi arsebuli imidaklopridis upiratesoba
mdgomareobs mwerebze misi axali moqmedebis meqanizmSi, rac gamoricxavs rezistentobas, agreTve gansakuTrebiT xangrZlivad icavs kulturebs mavneblebisagan, risTvisac sakmarisia erTi damuSaveba.
Tavsebadia fungicidebTan, inseqticidebTan da wyalSi
xsnad sasuqebTan.

kaliforniis fariana

იმიდა მექსი წ.დ.გრ.

Diaspidiotus perniciosus

frTaTeTra

Dialeuroide citri

20

baRCis bugri
Aphis gossypii

yurZnis Wia

Lobesia botrana

vaSlis nayofWamia

Carpocapsa pomonella

kolorados xoWo

Leptinotarsa decemlineata

kultura

mavnebeli

xarjvis norma
kg/ha

samuSao xsnaris
doza l/ha

lodinis
periodi

vazi

yurZnis Wia, crufarianebi

0.06-0.1

600-800

25

vaSli
msxali

bugrebi nayofWamiebi,
kaliforniis fariana,
CrCilebi

0.15-0.2

1000-1200

20

atami

aRmosavluri nayofWamia,
bugrebi m/S mwvane bugrebi,
farianebi

0.07-0.1

1000-1200

20

citrusi

bugrebi, frTaTeTra,
farianebi, cru farianebi

0.2

1000-1200

25

kartofili

kolorados xoWo, bugrebi

0.04-0.05

300-400

–

pomidori
Ria grunti

bambis xvatari,
bugrebi, frTaTeTra

0.04-0.05

500-600

5

pomidori
daxuruli
grunti

bambis xvatari,
bugrebi, frTaTeTra

0.06-0.08

500-600

1

sazamTro,
kitri
Ria grunti

bugrebi, frTaTeTra

0.06-0.08

300-400

7

registrirebulia saqarTveloSi N 971
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იმიდა მექსი წ.დ.გრ.

gamoyenebis speqtri da xarjvis norma

იმიდორ მაქსი წ.დ.გრ
moqmedi nivTiereba:
imidaklopridi 700 gr/kg.

Имидор Макс CTC
Действующее вещество:
Имидаклоприд 700 гр/кг.

imidor maqsi warmoadgens maRalefeqtur
sistemuri da kontaqturi moqmedebis iseqticids mavneblebis farTo speqtris winaaRmdeg, Zalian xangrZlivi dacviT.
imidor maqsSi arsebuli imidaklopridis upiratesoba mdgomareobs
mwerebze misi axali moqmedebis meqanizmSi, rac gamoricxavs rezistentobas,
agreTve gansakuTrebiT xangrZlivad icavs kulturebs mavneblebisagan,
risTvisac sakmarisia erTi damuSaveba.
Tavsebadia fungicidebTan, inseqticidebTan da wyalSi xsnad sasuqebTan
Системно-контактный инсектицид, широкого спектра действия.
Имидор Макс представляет высоко эффективный инсектицид против широкого
спектра вредителей.
В действующем веществе имидаклоприд имеет преимущества нового механизма
действия, который исключает резистентность вредителя а также особенно долго
защищает культуры от вредителя. Поэтому достаточно одно опрыскивание в период
вегетации.
kaliforniis fariana

იმიდორ მაქსი წ.დ.გრ.

Diaspidiotus perniciosus

frTaTeTra

Dialeuroide citri

22

baRCis bugri
Aphis gossypii

yurZnis Wia

Lobesia botrana

vaSlis nayofWamia

Carpocapsa pomonella

kolorados xoWo

Leptinotarsa decemlineata

gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
Спектр действия и дозировка
kultura
культура

mavnebeli
вредитель

xarjvis norma
kg/ha
расход препарата
кг/га

samuSao xsnaris
doza l/ha
расход раб. жидк.
л/га

lodinis
periodi
срок ожидания
(день)

vazi
лоза

yurZnis Wia, crufarianebi
гроздевая листовёртка,
ложно щитовки

0.06-0.1

600-800

25

vaSli
msxali
яблоня,
груша

bugrebi nayofWamiebi,
kaliforniis fariana,
CrCilebi
Тли, плодожорки, калифорнийская щитовка, моль

0.15-0.2

1000-1200

20

0.07-0.1

1000-1200

20

0.2

1000-1200

25

0.04-0.05

300-400

–

bambis xvatari,
bugrebi, frTaTeTra
белокрылка, тли, совка

0.06-0.08

500-600

5

bugrebi, frTaTeTra
белокрылка, тли

0.06-0.08

300-400

7

citrusi
цитрусовые

aRmosavluri nayofWamia,
bugrebi m/S mwvane bugrebi,
farianebi
Тли, щитовки, восточная
плодожорка
bugrebi, frTaTeTra,
farianebi, cru farianebi
Тли, Белокрылка, щитовки,
ложно щитовки

kartofili kolorados xoWo, bugrebi
колорадский жук, тли
картофель
pomidori
Томат
sazamTro,
kitri
Орбуз
Огурцы

registrirebulia saqarTveloSi N 679/09
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იმიდორ მაქსი წ.დ.გრ.

atami
Персик

კომპრადორი წ.ხ.კ.

moqmedi nivTiereba: imidaklopridi 350g/l
kompradori warmoadgens maRalefeqtur
sistemur kontaqturi moqmedebis inseqticids
mavneblebis farTo speqtris winaaRmdeg,
Zalian xangrZlivi dacviTi moqmedebiT.

kompradorSi arsebuli imidaklopridis upiratesoba mdgomareobs
mwerebze misi axali moqmedebis meqanizmSi, rac gamoricxavs rezistentobas, agreTve gansakuTrebiT xangrZlivad icavs kulturebs mavneblebisagan, risTvisac sakmarisia erTi damuSaveba.
preparatis efeqturoba haeris temperaturaze ar aris damokidebuli.
misi gamoyeneba nebismier temperaturis pirobebSi SeiZleba.

კომპრადორი წ.ხ.კ.

gamoxatuli fesvsistemuri moqmedebis wyalobiT Seudarebeli preparatia wveTovani morwyvis saSualebiT SetanisaTvis.
Tavsebadia fungicidebTan, isseqticidebTan da wyalSi xsnad sasuqebTan.

24

gamoyenebis reglamenti:
samuSao
lodinis pexsnaris
riodi Sesxurexarjva l/ha bidan mosavlis
aRebamde (dRe)

kultura

mavneblebi

preparatis
xarjva
kg/ha

vazi

yurZnis Wia, WiWinobela,
baliSa crufariana

0.15
0.2

600-800

25

vaSli, msxali

bugrebi, nayofWamiebi,
kaliforniis fariana,
CrCilebi, fsilebi

0.2
0.3

800-1000

20

atami

aRmosavluri nayofWamia,
bugrebi, m/S mwvane bugrebi

0,2
0.3

600-800

20

kolorados xoWo, bugrebi
Trifsebi, xvatari

0.15-1

300-400

7

kitri Ria gruntSi

bugrebi

0.20

300-400

20

kombosto

kombostos xvatari, kombostos TeTrula, bugrebi

0.2
0.5

300-400

15

dekoratiuli kulturebi, vardi

bugri, Trifsi,
cxvirgrZela

0.2
0.5

300-400

5

ara sasoflosameurneo
daniSnulebis
savargulebi

kalia

0.2
0.3

300-400

55

kartofili
pomidori Ria
gruntSi

preparati saSiSia futkrebisaTvis, Sesxureba yvavilobis periodSi ar SeiZleba, moari-

baRCis bugri
Aphis gossypii

Tambaqos Trifsi
Thrips tabaci

atmis bugri
Myzus persicae

Tambaqos frTaTeTra
Bemisia tabaci

yurZnis Wia
Lobesia botrana

mZimisebri fCiana
Lepidosaphes

vaSlis fsila
Psylla mali

kolorados xoWo
Leptinotarsa decemlineata

registrirebulia saqarTveloSi N 664/09
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კომპრადორი წ.ხ.კ.

deT wyalsacavebs. preparatTan muSaobisas saWiroa usafrTxoebis wesebis dacva.

კრალი 250 ე.კ.

moqmedi nivTiereba: cipermetrini 250 g/l.
farTo speqtris inseqcidi.
krali es aris Seqmnili moqmedi nivTiereba
cipermetrinis bazaze, romlis mcire doza, Zalze
swrafad da efeqturad moqmedebs, umravlesi mwerebis
winaaRmdeg.
krals axasiaTebs agreTve damafrTxobeli efeqti mwerebis mimarT,
amuxruWebs matlebis kvebas da kvercxdebis process.

კრალი 250 ე.კ.

preparatis moqmedebis xangrZlivoba 2-3 kviramdea, ris Semdegac igi
mTlianad iSleba mcenareSi arsebuli mikro elementebis wyalobiT.
reparati adamianisa da TbilsisxlianebisaTvis saSualod toqsikuria

26

gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
კულტურა

მავნებელი

პრეპარატის
ხარჯვა ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი მოსავლის
აღებამდე /დღე/

ვაზი

ყურძნის ჭია/lobesia botrana/

0.25-0.4

7

ვაშლი, მსხალი

ნაყოფჭამია/cidia pomonella/, ვაშლის ფსილა
/psylla mali/, მსხლის ფსილა/psilla pyri/

0.2-0.35

7

ბალი, ალუბალი

ალუბლის ბუზი/rhagoletis cerasi/
ალუბლის ხერხია/caliroa limacine/

0.8-1

7

კიტრი, პომდორი, წიწაკა
დახურ. გრუნტში

თამბაქოს თრიფსი/bemisia tabaci/, შემოდგომის
ხვატარი/agrotis/, კოლოფის ჭია/heliothis
armigera/
ფრთათეთრა /dialeuroides/

1.2-1.6

0.65
7

კარტოფი

კოლორადოს ხოჭო/leptinotarsa dacemlineata/

0.15-0.2

7

კომკბოსტო

თეთრულა /pieris brassicae/

0.16

7

ბაღჩეული

თამბაქოს თრიფსი/bemisia tabaci/,
ბაღჩის ბუგრი/aphis gissypii/

0.25-0.35

0-7

სიმინდი

სიმინდის ფარვანა/pyrausta nubilalis/

0.3-0.35

7

ხორბალი, ქერი

მავნე კუსებურა/eurygaster integriceps/

0.2-0.3

7

მზესუმზირა

მზესუმზირის ალურა/homoeosoma nebulella/,
კოლოფის ჭია/heliothis armigera/

0.4

7

ჭარხალი

ხვატარი გამა/phytometra gamma/

0.3

7

yurZnis Wia

baRCis bugri

kolorados xoWo

Lobesia Botrana

Aphis gosipii

Leptinotarsa decemlineata

registrirebulia saqarTveloSi N 828
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კრალი 250 ე.კ.

preparatis kombinireba SeiZleba fungicidebTan, herbicidebTan da wyalSi
xsnad sasuqebTan.

მოსეტამი 20 ს.ფ.

moqmedi nivTiereba: acetamipridi 200gr/kg.

Мосетам 20 С.П.

Действующее вещество: Ацетамиприд 200 гр/кг.

sistemur-kontaqturi moqmedebis inseqticidi farTo speqtriT: kartofilis,
kitris, baRCeulis, Tambaqos, pamidoris da sxva kulturebze gavrcelebuli
mavne mwerebis mosaspobad.
upiratesoba:
icavs mcenares erTdroulad ramodenime mavneblisgan.
xarjvis dabali norma efeqti maRali.
efeqturia rogorc maRal ise dabal temperaturaze.
preparatebTan kombinaciaSi ar kargavs aqtiobas.
Системно-контактный инсектицид широкого спектра действия, для уничтожения
вредных насекомых, распространённые в сельскохозяйственных культурах.

преимущество:

одновременно защищает растение от многих вредителей.
малый расход, эффект высокий.
Эффективный на высокой и низкой температуре.
При комбинации с препаратом не теряет активности.
kolorados xoWo

მოსეტამი 20 ს.ფ.

Leptinotarsa Decemlineata
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gamoyenebis speqtri da dozireba
Спектр применения и дозировка
lodinis
periodi
(dRe )
срок
ожидания
(день)

mavnebeli
вредитель

preparatis
xarjvis norma
kg/ha
расход препарата
кг/га

wylis xarjvis
norma l/ha
расход воды л/ га

Картофель

kolorados
xoWo, bugrebi
Колорадский жук,
тли

0.1

200-400

kitri
(daculi
grunti)
Огурцы
защищенного грунта

bugrebi
тли

0.15-0.2

200-300

Sesxureba bugrebis
periodSi
опрыскивание в
период тли

7

0.25-0.3

200-300

Sesxureba
mavneblebis
gamoCenisTanave

3-7

kultura
культура

kartofili

kitri,
pomidori
badrijani
(Ria grunti)
Огурцы,
Томаты

Trifsebi,
bugrebi
трипсы
тли

damuSavebis
meTodi
метод
обработки
Sesxureba vegetaciis
periodSi 2-jer

опрыскивание в
период вегетации

30

saZovrebi
Гюствища

kaliebi
саранчовые

0.06-0.08

250-400

Sesxureba mavneblis gavrcelebis
keraSi

3-7

xorbali,
qeri
Пшеница,
ячмень

puris
bzuala
хлебная
жужелица

0.15-0.175

300-400

mavneblis
gavrcelebis
kerebSi

30

SeniSvna: preparati maRaltoqsikuria futkrebis mimarT (saWiroa Sesxurebis
win futkrebis izolacia 2 dRis karantiniT).

frTaTeTra

Dialeuroides citri

bzualas matli

Zabrus tenebrioides

bugri

Aphis gossypii

registrirebulia saqarTveloSi N 659/09
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მოსეტამი 20 ს.ფ.

Примечание: Препарат высоко токсичен для пчёл. Перед опрыскиванием надо соблюдать двух
дневный карантин пчель.

ნურელ დ ე.კ.

moqmedi nivTiereba: qlorpirifosi
500gr/l + cipermetrini 50gr/l.
axali kombinirebuli kontaqtur-nawlavuri
inseqtoakaricidi farTo moqmedebis speqtriT.

upiratesoba:
ormagi preparatuli forma (qlorpirifosi + cipermetrini).
gamoiyeneba, rogorc mwuwni ise mRrRneli mavneblebis winaaRmdeg.
ar aris fitotoqsikuri kulturebisaTvis.
warmatebulia iseTi sakarantino mavneblis mimarT rogoricaa
amerikuli TeTri pepela. anadgurebs baRis loforTqinebs da
lokokinebs, igi mindvris kaliebis mteria.
nurel d-Ti damzadebuli moSxamul misatyuari masala warmatebiT
ebrZvis maxras (bostana), xvatarebs, mavTula Wiebsa da tramalis
WriWinebs.

ნურელ დ ე.კ.

moqmedebis speqtri da xarjvis norma

kultura

mavneblebi

preparatis
xarjva l/ha

samuSao xsnaris
xarjva l/ha

Llodinis
periodi (dRe)
Sesxurebidan
mosavlis
aRebamde

xexili, atami

nayofWamiebi, bugrebi,
tkipebi, foTolxveviebi,
CrCilebi

0.4-1.5

800-1000

40

xorbali, qeri

puris bzuala,
Wiawurbela, bugrebi,
mavnekusebura

0.75-1

300-400

30

Warxali

cxvirgrZela, rwyilebi

0.8-1.5

300-400

40

citrusebi

farianebi, crufarianebi,
CrCilebi, tkipebi

0.15

1000

40

kartofili,
kombosto,
pomidori

kolorados xoWo,
kombostos TeTrula,
bugrebi, kolofis Wia

1-1.5

300-400

20-25

sxva
kulturebi

kaliebi, baRis
loforTqina

0.5-1.5

300-400

20

SeniSvna: preparatis kombinireba SeiZleba saWiro pesticidebTan, romelTac ar gaaCniaT
tute reaqcia.

registrirebulia saqarTveloSi N 396/08
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საფეგორი ე.კ.

მოქმედი ნივთიერება: დიმეთოატი 400 გრ/ლიტ.
/ფოსფორორგანული პრეპარატი/
შენახვის ვადა: 3 წელი.
მაღალეფექტური, სისტემური ინსექტო-აკარიციდი,
მოქმედების ფართო სპექტრით, სხვადასხვა მავნე
მწერებისა და ტკიპების წინააღმდეგ.

ablabudas
mkeTebeli tkipa

bugri

yurZnis Wia

Shizotetranychus pruni

Aphis gossypii

Lobesia botrana

31

საფეგორი ე. კ.

მოქმედების მექანიზმი:
პრეპარატი სწრაფად შეიწოვება და შთაინთქმება, მცენარის მწვანე მასის საშუალებით და იგი გადაადგილდება, მცენარის მთელ სისტემაში. საფეგორით შემცველი
სუბსტრატით კვების შემდეგ, სწრაფად ხდება მავნე მწერების, მათ შორის ტკიპების
პარალიზება და განადგურება. საფეგორს ახასიათებს აგრეთვე კონტაქტური
მოქმედება იმ მავნებლებზეც, რომლებიც შესხურების მომენტში იმყოფებოდნენ
მცენარეზე. იგი აქტიურად მოქმედებს მწერის კანის საფარველიდანაც.

gamoyenebis speqtri da dozireba
კულტურა

მავნებე ობიექტი

პრეპარატის ხარჯვა
ლ/ჰა

ლოდინის პერიოდი
მოსავლის აღებამდე
(დღე)

ვაზი

ტკიპები /acarina/ , ბალიშა
ცრუფარია/pulvinaria vitis/,
მწუწნი მავნებლები

1.1-2

20

ხეხილი

ფარიანები, ცრუფარიანები, ტკიპები, ფსილები,ჩრჩილები და სხვა

1.1-1.9

40

ციტრუსები

ტკიპები, ფრთათეთრა,
ბუგრები, ფარიანები,
ცრუფარიანები

2.8

40

ბოსტნეული /სათესლე
ნაკვეთები/

მწუწნი მავნებლები

0.5-1.0

20-30

ხორბალი, ქერი,
შვრია

მავნე კუსებურა /erygast-er
integriceps/, ჭიაწურბელა /
lema melanopus/, ბუზები,
თრიფსები, ბუგრები

0.8-1.2

30

კომბოსტო

ფოთლის მღრღნელი და
მწუწნი მავნებლები

0.6-1.0

30

შენიშვნა: საფეგორის კომბინირება დასაშვებია, ფუნგიციდებთან და წყალშიხსნად სასუქებთან.
vazis galebiani tkipa

საფეგორი ე. კ.

Eriophyes vitis

registrirebulia saqarTveloSi N 504
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სპინტორი 240 სკ

მოქმედი ნივთიერება: სპინოსან-a და სპინოსან-d 240 გრ/ლ.
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზია კონცენტრატი.
შენახვის ვადა: დამზადებიდან 2 წელი.
ახალი ბუნებრივი წარმოშობის ბიოლოგიური, ნაწლავურ
კონტაქტური ინსექტო- აკარიციდი, ბოსტნეულ ბაღჩეული
კულტურების, მავნებლებისაგან დასაცავად.

yurZnis Wia

kombostos TeTrula

amerikuli TeTri pepela
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სპინტორი 240 სკ

თვისება:
წარმოადგენს ახალი კლასის ბიოპესტიციდს, რომელსაც გააჩნია, კომპლექს
ღირსებები, სხვა ბიოპესტიციდებთან შედარებით.
ანადგურებს მავნე მწერთა ფართო სპექტრს.
მაქსიმალურად, მაღალ ეფექტურია, დაბალი ნორმების გამოყენებით.
შესხურებიდან 2 საათის შემდეგ მოსული წვიმა პრეპარატის ეფექტურობაზე
არ მოქმედებს.
აქვს, სწრაფი სასტარტო ეფექტი მავნებლების მიმართ /რამოდენიმე წუთიდან,
რამოდენიმე საათამდე/. მოქმედების ხანგრძლივობა გრძელდება 2 კვირამდე.
ამჟღავნებს არაჩვეულებრივ ტრანსლამინალურ აქტივობას, ფოთლებზე
მოხვედრისთანავე.
ხშირი გამოყენება არ იწვევს მწერებში შეგუებას. ამიტომ მისი გამოყენება
შეიძლება, ანტირეზისტენტულ პროგრამაში.
პრეპარატს გააჩნია არაჩვეულებრივი თერმოსტაბილურობა, რის გამოც
იგი ინარჩუნებს, მაღალეფექტურობას გადაჭარბებული სიცხის და მშრალი
ამინდის პირობებში, რასაც სხვა ინსექტიციდები /მაგ. პირეტროიდები/
კარგავენ აქტივობას.
არ მოქმედებს ბუნებრივ და ხელოვნურად გამრავლებულ სასარგებლო
ენტომოფაგებზე. ამიტომ მას წარმატებით იყენებენ კომპლექსურად,
სასარგებლო მწერებთან ერთად.
დასაშვებია პრეპარატის კომბინირება ფუნგიციდებთან და ინსექტიციდებთან.

სპინტორის გამოყენება გაძლევთ საშუალებას,რომ მწერებსა და ტკიპებს
ებრძოლოთ, კულტურათა ისეთ ფაზაში /შეთვალება-მწიფობაში/, როდესაც
დაუშვებელია, პესტიციდების გამოყენება, რაც გაძლევთ შანსს, მიიღოთ
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი.
gamoyenebis speqtri da dozireba
კულტურა

მავნებელი

ხარჯვის
ნორმა ლ/ჰა

წყლის
ხარჯვა
ლ/ჰა

ლოდინის
პერიოდი
დღე

კიტრი,
პომიდორი,
წიწაკა,
ბადრიჯანი

თრიფსები, ტკიპები,
კოლოფის ჭია

0.3-0.4

300-400

3

კომბოსტო

თეთრულა, ჩრჩილი, ხვატარი

0.1-0.2

300-400

3

ვაზი

ტკიპები, ყურძნის ჭია

0.2-0.3

600-800

2

ვაშლი, ატამი

ნაყოფჭამია

0.2-0.3

800-1000

7

თხილი, თუთა,
ციტრუსები

ამერიკული თეთრი პეპელა

0.2-0.3

800-1000

7

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

0.15-0.3

300-400

5

შენიშვნა: პრეპარატი უარყოფითად მოქმედებს თევზებზე და ფუტკრებზე, ამიტო წამლობისას
საჭიროა თევზსაშენი მეურნეობიდან დაცული იქნას სანიტარული მანძილი 500 მ.
ფუტკრების დაცვის მიზნით, სასურველია წამლობა ჩატარდეს საღამოს საათებში.

vaSlis nayofWamia

სპინტორი 240 სკ

Carpocapsa nomenella

baRCis bugri
Aphis gossypii

registrirebulia saqarTveloSi N 964
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ablabudiani tkipa
Tetranychus urticae

ტეკვანდო კაფსულა
ახალი თანამედროვე პირეტროიდული ჯგუფის ინსექტიციდი
მიკროკაფსულის სახით
მოქმედი ნივთიერება: /50გ/ლ ლამბდაციჰალოტრინი/
პრეპარატული ფორმა: მკს /მიკროკაფსულირებული სუსპენზია/
შენახვის ვადა: 3 წელი
ტეკვანდო კაფსულა, ეს არის ფართო სპექტრის ინსექტიციდი,
სასოფლო სამეურნეო კულტურების მავნებლებისაგან

დასაცავად. პრეპარატი დამზადებულია მაღალი ტექნოლოგიით
მიკროკაფსულირებული სუსპენზიის სახით. მოქმედი ნივთიერება
ლამბდაციჰალოტრინი მოთავსებულია კაფსულაში. ხოლო თვით კაფსულაში
შეყვანილი პოლიმერული ნივთიერება, იცავს მოქმედ ნივთიერებას ულტრა-იისფერი
გამოსხივებისაგან. მცენარეზე ან მწერის სხეულზე მოხვედრილი პრეპარატის
გამონთავისუფლება ხდება კაფსულიდან და იწვევს მწერების ნერვიული სისტემის
პარალიზებას და განადგურებას. დაცვითი მოქმედების ხანგრძლიობა 7 დღეა, როცა სხვა
ინსექტიციდების შემთხვევაში მოქმედების ხანგრძლიობა 3-4 დღეა.

პრეპარატის უპირატესობები
პრეპარატი ძალზე სწრაფად იჭრება მწერის ორგანიზმში და შედეგიც მალე ვლინდება.
აქვს ხანგრძლივი დაცვითი მოქმედება არა ხელსაყრელ პირობებშიც კი.
მოქმედებს სასოფლო სამეურნეო კულტურების მავნებლების ფართო სპექტრზე.
პრეპარატს გააჩნია რეპელენტური მოქმედება, აფრთხობს მწერებს და ხელს უშლის
მცენარეზე ხელახლად გამრავლებას.
აქვს დაბალი ხარჯვის ნორმა მაღალი ეფექტით.
პრეპარატი ადვილად იშლება, რის გამოც იგი ეკოლოგიუეად გამართლებულია.
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ტეკვანდო

ტეკვანდოს გამოყენებისას სასურველია მცენარები თანაბრად დაიფაროს ხსნარით ისე,
რომ არ მოხდეს ფოთლებიდან ჩამორეცხვა.
პრეპარატის კომბინირება შეიძლება ფუნგიციდებთან და წყალში ხსნად სასუქებთან.

გამოყენების რეგლამენტი:
კულტურა

მავნე ობიექტი

ვაზი

ყურძნის ჭია, ტკიპები
ნაყოფჭამია, ტკიპები,
ამერიკული თერი
პეპელა

ხეხილი

ხორბალი, ქერი

ბუგრები, ხერხია,
მავნე კუსებურა,
თრიფსები

სამუშაო
ხსნარის
ხარჯვა ლ/ჰ

გამოყენების
მეთოდი და დრო

შესხურების
ჯერ. ლოდინის
პერიოდი (დღე)

0.3–0.48

600–800

ვეგეტაციის
პერიოდი

2/30

0.2–0.4

800–1000

-

2/20

0.15–0.2

200–400

-

2/20

400

-

1/30

სიმინდი

სიმინდის ფარვანა,
ხვატარი, ბუგრები

კარტოფილი

კოლორადოს ხოჭო

0.1–0.2

200–400

-

2/20

ბოსტნეულ
ბაღჩეული

ბუგრები, კოლოფის
ჭია, კალიები

01–0.2

200–400

-

2/20

იონჯა

ცხვირგრძელა, და
სხვა მავნებლები

0.15–0.2

200–400

-

2/30

ტყე (წიწვიანი და
ფოთლოვანი)

წიწვისა და ფოთლის
მღრღნელი
მავნებლები

დაუტვირთავი
მარცვალსაცავი
საწყობები

კომპლექს
მავნებლები

არა სასოფლო
ნსამეურნეო
დანიშნულების
მიწები

კალიები/არა
სტადიური/ კალიები/
ჯოგური ფორმები/

yurZnis Wia

Lobesia Botrana

ტეკვანდო

პრეპარატის
ხარჯვა ლ/ჰა

0.2

0.02

0.4 მლ/მ2

50მლ/მ2

0.1–0.15

200

0.2–0.4

250

baRCis bugri
Aphis gosipii

registrirebulia saqarTveloSi N 947
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50

ავიაშესხურებით

1 /–

შესხურება
კედლებზე და
იატაკზე
შესხურება
მავნებლის
გამოვლინებისას

3/3

1/30

kolorados xoWo

Leptinotarsa decemlineata

ტრინოლ-2 ზ.ე.

moqmedi nivTiereba: mineraluri zeTi
preparatuli forma: zeTovani emulsia
sasoflo-sameurneo kulturebis mavnebelTa
mozamTre stadiebis sawinaaRmdego
preparati.

mineraluri zeTi „trinol-2" warmoadgens inseqtoakaricids. vaSlis,
msxlis, atmis, alublis, citrusebis mavneblebis, farianebis, crufarianebis,
bugrebis, tkipebis, fsilebis da CrCilebis mozamTre stadiebis (kvercxi,
Wupri, matli) winaaRmdeg.
moqmedebis meqanizmi
„trinol-2"-s aqvs kontaqtur-dafarviTi moqmedeba da iwvevs mweris gagudvas.
rac ufro didi nawilia (Wupris, kvercxis, matlis) dafaruli preparatiT,
miT ufro efeqturad mimdinareobs maTi ganadgureba. amitom mcenareze unda
moxvdes mineraluri zeTis Tanabari da sruli ganawileba, raTa miswvdes
samuSao nazavi gasanadgurebel obieqts.
preparatis xarjvis norma
xarjvis norma

wylis xarjvis norma

vaSli, msxali, atami

15-20 l/ha

1000-1200 l/ha

citrusi

20-22 l/ha

1000-1200 l/ha

kultura

SeniSvna: imisaTvis, rom gavzardoT mineraluri zeTis dacviTi xangrZlivoba, sasurvelia
samuSao xsnars davumatoT romelime inseqticidi, safegori 2.5 litri an alpaki 2 litri
1000 l. wyalze.

Diaspidiotus perniciosus

vaSlis mZimisebri fariana
Lepidosaphes ulmi

registrirebulia saqarTveloSi N 576
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ტრინოლ-2

kaliforniis fariana

ჰიპნოზი 050 SG წგრ

პრეპარატული ფორმა: წგრ/წყალში ხსნადი გრანული/
მოქმედი ნივთიერება: ემემექტინ ბენზოატი 50 გრ/კგ
შენახვის ვადა: –5-დან +35 გრადუს ტემპერატურაზე,
ქარხნული შეფუთვით 3 წელი.
ჰიპნოზი მოქმედებს მწერის ნერვიულ სისტემაზე და იწვევს
კუნთების მოდუნებას, რის გამოც შესხურებიდან 1–4 საათის
შემდეგ მწერები წყვეტენ კვებას და მოძრაობას, 1–4 დღის
შემდეგ იღუპებიან. პრეპარატს აქვს ოვიციდური მოქმედება,
რის გამოც მატლები იღუპებიან მანამდე ვიდრე ნაყოფში
შეაღწევდნენ.
უპირატესობები
ჰიპნოზს ახასიათებს უნიკალური მოქმედება პეპლის მატლების მიმართ, რის
გამოც მისი გამოყენება დასაშვებია ანტირეზისტენტულ პროგრამაში.
პრეპარატი იდეალურად მუშაობს მაღალ ტემპერატურაზე/+35გრდუსზე/, ასევე
ხშირი ნალექების დროსაც.
აქვს ხანგრძლივი დაცვითი მოქმედება – 15 დღემდე.
თავსებადია ბიომეთოდთან; უსაფრთხოა სასარგებლო ენტომოფაგების მიმართ,
გამოყენებიდან 2–24 საათის შემდეგ.

ჰიპნოზი

გამოყენების რეგლამენტი
კულტურა

მავნებელი

ხარჯვის
წყლის
ნორმა კგ/ჰა ხარჯვა ლ/ჰ

შესხურების
ჯერადობა

ლოდინის
პერიოდი

ვაზი

ყურძნის ჭია /lobesia
botrana/

0.2–0.4

600–800

3

7

ხეხილი

ვაშლის ჩრჩილი /
hiponomeuta malinellus/
ნაყოფჭამია/carpocapsa
pomonella/

0.3–0.4

800–1000

1

7

პომიდორი
წიწაკა
/ღია გრუნტი/

კოლოფის ჭია/heliothis obsolete/ ფოთლის
მენაღმე ჩრჩილი/tuta
absoluta/

0.3–0.4

300–400

1

7

კიტრი
კარტოფილი

ჩრჩილები

0.3–0.4

300–400

2

4

კომბოსტო

კომბოსტოს ჩრჩილი /
plutella amaculipannis/
თეთრულა /pieris brassicae/

0.2–0.3

300–400

2

7

ჰიპნოზი თრგუნავს მატლის განვითარებას კვერცხის შიგნით. პრეპარატი წარმატებულია,
როდესაც მატლი იმყოფება მცირე ხნოვანებაში /ხვატარის შემთხვევაში არაუმეტეს 5მმ./ ამიტომ
რეკომენდებულია შესხურება მოხდეს მავნებლის მიერ კვერცხის დების ან მატლების გამოჩეკის
პერიოდში. პეპლების ფრენის გაჭიანურებისა ან მავნებლის თაობის არევის შემთხვევაში, საჭიროა
განმეორებით შესხურება.

registrirebulia saqarTveloSi N 1008

38

როდენტოციდი,
მოლუსკოციდი, ფუმიგანტი
თუთიის ფოსფიდი			
ტალდექს ექსტრა			
შენპოსი				
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თუთიის ფოსფიდი

ერთერთი ძლიერმოქმედი როდენტიციდ-ზოოციდი,
მღრღნელი თაგვების და ვირთაგვების წინააღმდეგ
მოქმედი ნივთიერება: თუთიის ფოსფიდი 800გრ/კგ.
თუთიის ფოსფიდი არის მწვავე და სწრაფი მოქმედების
შხამქიმიკატი, რომლის მიღებიდან მღრღნელები
რამოდენიმე წუთში იღუპებიან. მისგან მზადდება
მისატყუარი მასალა.
მოშხამულმისატყუარი მასლა მზადდება შემდეგი წესით: მცენარეულ ზეთში
აურევენ თუთიის ფოსფიდს და გულდასმით აურევენ მღრღნელისათვის
მიმზიდველ პროდუქტში/ხორბალი, ქერი, ქატო, ბოსტნეული და სხვა/, რომელსაც
გემოვნებისათვის შეიძლება დაემატოს შაქარი და ცოტა მარილი. ჩვაულებრივ და
საზოგადოებრივ მემინდვრიასათვის, 10 კგ. მისატყუარზე საჭიროა 0.25კგ. თუთიის
ფოსფიდი, 0,3 ლიტ. მცენარეული ზეთი, 0.2 კგ. შაქარი და ცოტა მარილი.

თუთიის ფოსფიდი

თუთიის ფოსფიდის გამოყენების რეკომენდაცია
დასამუშავებელი
ობიექტი

მღრღნელები

მისატყუარის
ხარჯვა კგ/ჰა

გამოყენების მეთოდები

საშემოდგომო
კულტურები, მრავალწლიანი ბალახები,
ყამირ საძოვრები და
მიმდებარე ტერიტორია

ჩვეულებრივი,
საზოგადოებრივი
და ქარცი
მემინდვრია

2-3კგ/ჰა
მღრღნელების
დასახლების
სიმჭიდროვის
გათვალისწინებით

3-5გრ.მისატყუარი
შეიტანება სოროში
ღრმად, სპეციალური
კოვზით და შესასვლელი
ხვრელი მიიტკეპნება

ხეხილის ბაღები,
მრავალწლიანი
ნარგავები

სახლის თაგვი,
ტყის და მინდვრის
თაგვები, რუხი და
შავი ვირთაგვები

3-4კ/ჰ
დასახლების
სიმჭიდროვის
გათვალისწინებით

4-6გრ. მისატყუარი
ჩაიყრება მოქმედ
სოროში და მიიტკეპნება
ხვრელი

სახლის თაგვი, რუხი
და შავი ვირთაგვები

თუთიის
ფოსფიდის
შემცველობა
მისატყუებელში
2.5%-ია

სპეციალურ ყუთში,რომელსაც აქვს მოპირდაპდაპირედ, 5სმ.ხვრელი
ათავსებენ 20გრ.
მისატყუარს. ყუთებს
შორის მანძილი 2 მ.
მისატყუარი განახლდება
7-8 დღეში. 2-3 ჯერ

საწყობები,
მარცვალსაცავები,
მარცვალგადამამუშავებელი
საწარმოოები

შენიშვნა: თუთიის ფოსფიდი ადამიანისა და თბილსისხლიანებისათვი ძლიერ
ტოქსიკურია და მსთან მუშაობისას საჭიროა უსაფრთხოების ნორმების დაცვა.
დამუშავებულ მინდვრებში და საძოვრებზე საქონლის ძოვება შეიძლება, ბალახის გაზრდის
შემდეგ, რომ პირუტყვის ორგანიზმში არ მოხვდეს, თუთიის ფოსფიდით დამუშავებული მარცვალი.
sazogadoebrivi memindvria
microtus socialis

40

qarci memindvria
rattus norvegicus

ruxi memindvria
rattus

ტალდექს ექსტრა
მოლუსკოციდი
მოქმედი ნივთიერება: მეტალდეგიდი 6%
პრეპარატული ფორმა: ლურჯი გრანული
გამოიყენება ბაღის ლოფორთქინების და ლოკოკინების
წინააღმდეგ, ნიადაგზე მობნევით, განსაკუთრებით ღობის
ძირებში და რეზერვაციის ადგილებში ხარჯვის
ნორმა 1000 მეტრ კვადრატზე 1.5 კგ.

registrirebulia saqarTveloSi N 1251

41

ტალდექს ექსტრა

პრეპარატთან მუშაობისას საჭიროა უსაფრთხოების
ნორმების დაცვა.

შენპოსი 57% ტაბლეტი
მოქმედი ნივთიერება: ალუმინის ფოსფიდი 57%

ერთერთი ძლიერი ფუმიგანტი, ბეღლის მავნებლების
წინააღმდეგ. შენპოსი 57% ტაბლეტი, მყარი მდგომარეობიდან
გადადის გაზისებრ მდგომარეობაში და ალუმინის ფოსფიდის
გაზი ხვდება რა სასუნთქ ორგანოებში იწვევს მწერებისა და
სხვა ცოცხალი ორგანიზმების გაგუდვას, მათ შორის ბეღლის
თაგვების. შენპოსის გამოყენების წინ საჭიროა, საწყობს
გაუკედეს გერმრტიზაცია, რომ არ მოხდეს გაზის გაჟონვა.
ტაბლეტები თავსდება მარცვლელულის ხვავში სხვადასხვა
დონეზე, რაც შეიძლება ღრმად, რათა თანაბრად განაწილდეს გაზი. რის შემდეგაც
სათავსო /საწყობი/ იკეტება გერმეტიულად. ექსპოზიციის გასვლის შემდეგ, სათავსო
გაიხსნება და განიავდება 5 დღის განმავლობაში. დამუშავებული პროდუქტი
საკვებად ვარგისია. გაზის ექსპოზიციის ხანგრძლიობა დამოკიდებულია, საცავში
არსებულ ტემპერატურაზე. +12-160C 5 დღეა; +16-200C 4 დღეა და +200C -ის ზევით,
ექსპოზიცია 3 დღეა.
გამოყენების რეკომენდაცია
გამოყენების არიალი

მავნებლები

დოზირება

მარცვლეულის საწყობი

ბეღლის თაგვი /rattus/, პურის
რკილი /stegobium/, ბეღლის
ცხვირგრძელა /calandra granaria/

1 ტაბლეტი/3 გრ./ 1 მ3-ზე

სიმინდის საწყობი

მარცვლეულის ჩრჩილი
/sitotroga/,
ბეღლის თაგვი /rattus/

1-2 ტაბლეტი /3-6 გრ./ 1 მ3-ზე

მშრალი ხილის/ჩირი/სათავსო

ლეღვის ჩირის მატლი
/efestia/, თხილისმავნებელი
/paralipsa gularis/, ვაშლის
ნაყოფჭამია /carpocapsa
pomonella/

1-2 ტაბლეტი /3-6 გრ./ 1 მ3-ზე

ბეღლის მავნებლები და თაგვი

ბეღლის ცხვირგრძელა
/calandra granaria/
მარცვლეულის ჩრჩილი
/sitotroga/
ბეღლის თაგვი /rattus/

1-2 ტაბლეტი /3-6 გრ./ 1 მ3-ზე

ყურადღება: პრეპარატთან მუშაობისას საჭიროა დამცავი საშუალებების გამოყენება /კომბინიზონი,
ხელთათმანები, სათვალეები და აირწინაღი/. შენპოსის გამოყენება არ შეიძლება საცხოვრებელ
ბინებში და მის სიახლოვეს.

შენპოსი

beRlis cxvirgrZela
Calandra granaria

marcvleulis CrCili
Sitotroga
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Tagvi
Rattus

თესლის დასამუშავებელი
პრეპარატი
გორტჟა				
კონილი				
ტებიკური				
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გორტჟა წდფ 70

თესლის შესაწამლი მაღალეფექტური ინსექტიციდი.
მოქმედი ნივთიერება: იმიდაკლოპრიდი 700 გ/კგ.
შენახვის ვადა: 3 წელი
გორტჟა ანადგურებს, ნიადაგში მცხოვრებ თესლისა და
აღმონაცენის მავნებლებს /პურის ბზუალა, მავთულა
ჭია, ხვატარი და სხვა/, რომელთა წინააღმდეგ ბრძოლა
გართულებულია, მათი ფარული ცხოვრების გამო. გორტჟა
წარმოადგენს უნიკალურ ინსექტიციდს, კარტოფილის
სათესლე მასალის თესვის წინ დამუშავებისთვის. იგი
იცავს კარტოფილის ტუბერებს მავთულა ჭიებისაგან,
ხოლო შემდეგში აღმონაცენს, ყვავილობამდე არ ეკარება,
კოლორადოს ხოჭო და ბუგრები.
gamoyenebis reglamenti da xarjvis norma
კულტურა

მავნე ობიექტი

პრეპარატის ხარჯვის ნორმა
გამოყენების წესი

ხორბალი, ქერი, შვრია

პურის ბზუალა/zabrus tenebrioides/
მავთულა ჭია/agriotes/

0,2 კგ. გახსნილი 1,5-2 ლ.
წუალში, 100 კგ თესლზე

სიმინდი

მავთულა ჭია /agriotes/

0,5 კგ. გახსნილი 1.5-2 ლ.
წყალში, 100 კგ. თესლზე

კარტოფილი

მავთულა ჭია /agriotes/
კოლორადოს ხოჭო /leptinotarsa
decemlineata/

0,03კგ. გახსნილი 2ლ. წყალში
დანამვით. ითესება იმავე დღეს.

შაქრის წარხალი

მავთულა ჭია /agriotes/ და სხვა
ნიადაგის მავნებლები

0,75კგ. გახსნილი 1,5ლ.
წყალში, 100 კგ. თესლზე
დანამვით.

გორტჟა

შენიშვნა: პრეპარატით წამლობა, უნდა განხორციელდეს,აუცილებლად თესვის წინ.
შეწამლული სათესლე მასალის საკვებად და საფურაჟედ გამოყენება დაუშვებელია.
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puris bzuala

mavTula Wia

kolorados xoWo

zabrus pss

agriotes pss

Leptinotarsa pss

კონილი ს.ფ. 2 DS

moqmedi nivTiereba: tebukonazoli 2%

Конил с.п.

Действующее вещество: Тебуоназол 2%
TavTaviani kulturebis Teslis dasamuSavebeli
fungicidi.
konili Seicavs specialur webos da saRebavs, ris
saSualebiTac igi SesaniSnavad ekvris marcvals da tovebs
kvals. preparati mSrali wesiT gulmodgined unda gadaerios saTesle
masalas ise, rom misi mtveri mTlianad ganawildes dasamuSavebel masaze.
Sewamluli Tesli kompleqsurad icavs mcenares iseTi seriozuli
daavadebebisagan, rogoricaa Teslis zedapirze myofi magari da
Teslis CanasaxSi myofi mtvriana gudafSutas sokosagan, agreTve
helminTosporiozis da fesvis fuzariozisagan.
Фунгицид, для обработки семена пшеничных культур.
Конил содержит специальный прилепател и краску, от чего замечательно
прилепляется на зерно и оставляет след. Обработка сухим способом: препарат
перемещается в семена, так чтобы её пыль полностью распределилась на
обрабатываемом материале. Препарат защищает растение от болезень: твёрдая
головная, пыльная головня, также гельминтоспориоз и корневой фузариоз.
gamoyenebis rekomendacia
Спектр применения и дозировка
kultura
культура

daavadeba
болезнь

xarjvis norma
расход препарата

xorbali, Wvavi,
simindi
Пшеница, Рожь,
Кукуруза

gudafSutebi (magari mtvriana, juja),
helminTosporiozi, fuzariozi
головня (твёрдая, пыльная),
гельминтоспориоз, фузариоз

150grami 100kg Teslze
150 гр - 100 кг. семена

qeri, Svria
ячмень, овес

mtvriana da qva gudafSuta
helminTosporiozi
твёрдая и пыльная головня, гелминтоспориоз

150grami 100kg Teslze
150 гр - 100 кг. семена

registrirebulia saqarTveloSi N1287
Ustilago tritici

qva gudafSuta

Ustilago hordei

qeris magari gudafSuta

Ustilago spp.

magari gudafSuta

Tilletia spp.
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კონილი ს.ფ.

mtvriana gudafSuta

ტებიკური კ.ს.

moqmedi nivTiereba: tebukonazoli 60g/l.
preparatuli forma: koncentratuli suspenzia
marcvleulis Teslis Sesawamli sistemuri moqmedebis
xsnari.
moqmedebis speqtri:
tebikuri gamoiyeneba xorblis qeris da Svriis saTeslemasalebis dasamuSaveblad, iseTi daavadebebis winaaRmdeg, rogoricaa mtvriana da magari gudafSutebi,
nacari, helminTosporiozi, septoriozi da fuzariozuli fesvis sidample.

ტებიკური

tebikuris Zala mdgomareobs imaSi, rom igi Trgunavs daavadebebs, romlebic TesliT vrceldebian, rogorc marcvlis zedapirze ise mis SigniT
CanasaxSi. tebikuri es aris Teslis meSveobiT gavrcelebadi daavadebebisagan, saimedo dacva.
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gamoyenebis rekomendacia
kultura

xarjvis
norma lit/1t.
Teslze

saSemodgomo
da sagazafxulo
xorbali, qeri

0.5

Teslis obi, xorblis da qeris
mtvriana gudafSuta, magari gudafSuta, helminTosporiozi,
fuzariozuli fesvis sidample

Svria

0.5

mtvriana gudafSuta

daavadebebi

damuSavebis meTodi

Teslis Sewamvla sveli
wesiT 10 litri wyali
1 tona Teslze

registrirebulia saqarTveloSi N 666/09
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ტებიკური

SeniSvna: tebikuriT Sewamluli Teslis safuraJed gamoyeneba dauSvebelia.

ფუნგიციდები
აირონი 			
ანტაკი 			
ალექტო 			
ბაისტარი 			
ბორდოფლო 		
ბორდოს ნარევი		
დითანი			
ზირაფლო			
კარპაზი			
კობუზი			
კონრადი			
კუპროფლო			
ლიდერი			
ოქსიქლორი 			
პოვერ სულფური		
პროპაკური			
რიდონეტი			
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
65
66
67

როვონე			
საფა რიდონეტ გოლდი
საკოზები			
საფაკოლი			
საფაკოლ კომბი		
საფკონილი			
სკორპიონი			
სპილენძის შაბიამანი
სუპერ სტარი 			
სტრობსტარი			
ტაგიანტი			
ტოპზატე			
ტოპკონაზოლი		
უნივერსალი			
ფაიტერ ბლუ			
ფინალი			
ჰარბორი			

69
70
71
72
73
75
76
77
79
80
81
82
83
84
86
87
88

აირონი წდგრ

კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი
მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის ქლორჟანგი 140გრ/კგ+
სპილენძის ჰიდროქსიდი 140გრ/კგ
ახალი თანამედროვე კონტაქტური მოქმედების
ფუნგიციდი, სასოფლო სამეურნეო კულტურების სოკოვან
დაავადებათა წინააღმდეგ, როგორებიცაა: ჭრაქი,
ანთრაქნოზი, ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი ფოთლის
სიხუჭუჭე და სხვა.
პრეპარატ აირონში, სპილენძის ქლორჟანგი და სპილენძის ჰიდროქსიდი
კონტაქტური გზით, ჰარმონიულად ებრძვიან პათოგენ სოკოებს და არ აძლევენ
სპრებს გაღივენის საშუალებას. იგი წარმატებით გამოიყენება აგრეთვე ცისფერ
წამლობაში, მოზამთრე დაავადებათა წინააღმდეგ.
მოქმედების სპექტრი და ხარჯვის ნორმა
კულტურა

დაავადებები

პრეპარატის
ხარჯვა კგ/ჰა

წყლის
ხარჯვა ლ/ჰ

ლოდინის
პერიოდი
დღე

ვაზი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი, შავი
სიდამპლე

2-4

600-800

20

ვაშლი, მსხალი

ქეცი

2.5-3

800-1000

20

ატამი

ატმოს ფოთლის სიხუჭუჭე,
მონილიოზი

4-5

800-1000

20

კარტოფილი,
პომიდორი

ფიტოფტოროზი,
ალტერნარია

2.5-3

300-400

15

კიტრი, ხახვი,
ნესვი, საზამთრო

ჭრაქი

2.5-3

300-400

10

შენიშვნა: პრეპარატის კომბინირება დასაშვებია ინსექტო აკარიციდებთან, წყალშიხსნად
სასუქებთან და სხვა ფუნგიციდებთან.
pomidoris
კარტოფილის
ხახვის ჭრაქი
fitoftorozi
ფიტოფტოროზი /phytoph- /Peronospora destructor/
/phytophtora infestans/
tora infestans/

registrirebulia saqarTveloSi N 649
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აირონი

vazis Wraqi
/Plasmopara viticola/

ანტაკი ს.კ.

moqmedi nivTiereba: heqsakonazoli (50gr/l).
nacrovani daavadebebis sawinaaRmdego, maRalefeqturi
sistemuri moqmedebis fungicidi, gaaCnia rogorc
profilaqtikuri ise samkurnalo Tvisebebi.
gamoiyeneba vazis, xexilis, bostneul-baRCeul
kulturebSi gavrcelebuli sokovani daavadebebis
winaaRmdeg.

upiratesobebi:
kargi sistemuri moqmedeba.
maRali dacviTi, samkurnalo da gamanadgurebeli Tviseba.
mcenaris yvela organos dacva, Sesxurebas Soris
8-14 dRiani intervaliT.
dabali xarjvis norma, maRali efeqti.
ar axdens uaryofiT gavlenas mcenareze.
Tavsebadia yvela fungicidebTan da inseqticidebTan,
romelTac ar gaaCniaT tute reaqcia.
gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
kultura

daavadeba

xarjvis norma l/ha

vazi

nacari

0.3-0.4

lodinis periodi dRe
20

vaSli

qeci, moniliozi

0.4-0.5

14

kitri Ria grunti

nacari

0.1-0.3

14

kitri daxuruli
grunti
sazamTro

nacari

0.35-0.4

14

nacari

0.3-0.4

14

ანტაკი ს.კ.

SeniSvna: preparatis kombinireba ar SeiZleba SabiamanTan.
vaSlis qeci

gogrovanTa nacari

vazis nacari

Venturia inaequalis

Erysiphe cichoracearum

Uncinula necator

registrirebulia saqarTveloSi N553
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ალექტო წდგრ

ახალი თანამედროვე ფუნგიციდი ვაზის, ხეხილის და ბოსტნეულ
ბაღჩეული კულტურების, დაავადებებისაგან დასაცავად.
მოქმედი ნივთიერება: მეთირამი 570გ/კგ+
ციმოქსანილი 48გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: წდგრ /წყალში
დისპერგირებადი გრანული/
შენახვის ვადა: არანაკლები 3 წელი,
გაუხსნელი-ქარხნული შეფუთვით.
ალექტო წდგრ არის სისტემურ კონტაქტური ფუნგიციდი,
რომელიც შექმნილია მეთირამისა და ციმოქსანილის
საფუძველზე. იგი გათვალისწინებულია ვაზის.ხეხილის და ბოსტნეულ-ბაღჩეული
კულტურების დაავადებების კომპლექსთან ბრძოლისათვის.
პრეპარატის უპირატესობები:
ციმოქსანილის და მეთირამის შემცველობით, აქვს სისტემური და
კნტაქტური მოქმედება.
აქვს დამატებითი ზემოქმედება ნაცრისფერ სიდამპლეზე.
აქვს სეტყვის შემდეგ ანტი ბაქტერიული მოქმედება.
ხელს უწყობს ვაზის რქის უკეთ გამერქნებას.

კულტურა

დაავადებები

პრეპარატის
ხარჯვა კ/ჰ

პრეპარატის
ხარჯვა 100 ლ.
წყალზე კგ.

ლოდინ.
პერ/დღე/

ვაზი

ჭრაქი/plasmopara viticola/
ანთრაქნოზი/gleosporium
ampelophgum/ რუხი სიდამპლე/botritis
cinerea/

2

0.2

28

ხეხილი

ნაყოფის და ფოთლების ქეცი
/venturia ineaqualis/

3

0.2–0.3

28

პომიდორი,
კარტოფილი
სათესლე

ფიტოფტოროზი/phytophtora infestans/
ალტერნარიოზი
/alternaria solani/

1-1.2

0.2

21

კიტრი, ნესვი,
საზამთრო

ფსეუდოპერონოსპოროზი
ჭრაქი/psudoperonospora cubensis/

1-1.2

0.2

21

vaSlis qeci

/Venturia inaequalis/

ვაზის ჭრაქი
/plasmopara viticola/

pomidoris fitoftorozi
/phytophtora infestans/

შენიშვნა: ალექტოს გამოყენება, უკეთესია პრპფილაქტიკის მიზნით ან დაავადების
ადრეულ სტადიაში. წამლობათაშორის ინტერვალი 12-14 დღეა, მაგრამ გაზრდილი ტენის
პირობებში 7-8 დღეა. პრეპარატის კომბინირება დასაშვებია ინსექტიციდებთან, ფუნგიციდებთან
და წყალშიხსნად სასუქებთან.

registrirebulia saqarTveloSi N 943
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ალექტო წდგრ

gamoyenebis reglamenti

ბაისტარი სფ

ერთერთი ძლიერი! ვაზის, ხეხილის, ბოსტნეული–
ბაღჩეულის და სხვა კულტურათა დაავადებების
საწინააღმდეგო, სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი.
მოქმედი ნივთიერება: ტრიადიმეფონი 250 გ/კგ.
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი
შენახვის საგარანტიო ვადა: 3 წელი.
მოქმედების მექანიზმი და უპიეატესობა
ბაისტარის მოქმედი ნივთიერება ტრიადიმეფონი, ფოთლებზე 		
მოხვედრის თანავე, სწრაფად გადაადგილდება მცენარის მთელ სისტემაში
და იწყებს პათოგენზე ზემოქმედებას, რაც იძლევა სოკოვან დაავადებათა
ბრძოლის მაღალ გარანტიას.
ბაისტარის გამოყენება დასაშვებია, როგორც პროფილაქტიკის მიზნით,
ისე დაავადების გამოვლინების თანავე.
მშრალ კლიმატურ პირობებში წამლობებს შორის ინტერვალი 12–15 		
დღეა, ხოლო ძლიერი ნალექების, მაღალი ტენის პირობებში, 		
აუცილებელია წამლობებს შორის ინტერვალის შემცირება.
რეპარატი იდეალური პარტნიორია, მცენარეთ კომპლექსური დაცვის 		
სისტემაში.

ტრიადიმეფონის მცირე ხრჯმა და მაღალმა ხარისხმა გაუძლო დროს!

ბაისტარი სფ

gamoyenebis reglamenti
კულტურა

დაავადებები

გამოყენების
დრო

ხარჯვის
ნორმა
კ/ჰ.

წყლის
მოცულობა
ლ/ჰ.

ლოდინის
პერიოდი
/დღე/

ვაზი

ნაცარი/uncinula
necator/

ყვავილობის
წინ და შემდეგ

0.2–0.3

600–800

30

ვაშლი

ნაცარი/podosphaera
leuctricha/

ვეგეტაციის
პერიოდში

0.2–0.3

800–1000

20

კიტრი, ნესვი,
საზამთრო,
გოგრა /ღია
გრუნტი/

ნაცარი/erisiphe
cichoracearum/

ვეგეტაციის
პერიოდში

0.06–
0.12

300–600

20

ვეგეტაციის
პერიოდში

0.5

300–400

20

ვეგეტაციის
პერიოდში

0.8

1000–1500

20

მარცვლეული
კულტურები
ვარდი
/ღია გრუნტში/

ნაცარი/erisiphe
graminis/
ჟანგა/puccinia/
ნაცარი/
sphaerotheca
pannosa/

შენიშვნა: ბაისტარის კომბინირება დასაშვებია მრავალ ფუნგიციდებთან/გარდა შაბიამან კირის
ხსნარისა/ და ინსექტიციდებთან, მაგრამ უმჯობესია წამლობის წინ თავსებადობის შემოწმება.
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ბორდოფლო ს კ

კონტაქტური მოქმედების თხევადი ფუნგიციდი
იტალიიდან
მოქმედი ნივთიერება: ბორდოს ნარევი 124 გ/ლ.
სპილენძის მიხედვით
პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიური კონცენტრატი
ბორდოფლო, ეს არის ახალი თაობის სპილენძ ნაერთი
ფუნგიციდი, რომელიც გამოირჩევა ხარჯვის დაბალი
დოზით, მოხმარების სიმარტივით, მაღალი ეფექტურობით.
ბორდოფლო წარმატებით გამოიყენება, როგორც მცენარეთა ვეგეტაციის
პერიოდში, ასევე მრავალწლიან ნარგავებში, სოკოვან დაავადებათა მოზამთრე
პათოგენებზე. იგი წარმატებით გამოიყენება, ისეთი სოკოვანი დაავადებების
წინააღმდეგ, როგორებიცაა ვაზის ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ვაშლის და მსხლის
ქეცი, კარტოფილის და პომიდორის ფიტოფტოროზი და სხვა. მისი კომბინირება
შეიძლება ინსექტოაკარიციდებთან, ფუნგიციდებთან და წყალში ხსნად სასუქებთან.
პრეპარატი დაბალ ტოქსიკურია და მისი გამოყევება ეკოლოგიურად
გამართლებულია.

კულტურა

დაავადება

პრეპარატის
ხარჯვა ლ/ჰ

წყლის
ხარჯვა
ლ/ჰ

გამოყენების
პერიოდი

ლოდინის
პერიოდი
დღე

ვაზი

ჭრაქი
ფომოფსისი

5-7

600–800

ვეგეტაციის
პერიოდში

14

ცისფერი წამლობა
მოზამთრე
დაავადებებზე

10-12

800–1000

კვირტების
დაბერვის
ფაზაში

–

ფოთლის სიხუჭუჭე,
ვაშლის, მსხლის ქეცი
და სხვა

7-8

800–1000

ვეგეტაციის
პერიოდში

14

მოზამთრე
დაავადებებზ

12-15

1000–
1200

თებერვალ–
მარტში

–

ციტრუსბლასტი,
მეჭეჭიანობა

5-8

1000

ვეგეტაციის
პერიოდში

14

პომიდორი,
კიტრი, ნესვი
საზამთრო

ჭრაქი,
ფიტოფტოროზი,
ალტერნარიოზი

6

300–400

ვეგეტაციის
პერიოდში

7–14

კარტოფილი

ფიტოფტოროზი,
ალტერნარიოზი

7

300–400

ვეგეტაციის
პერიოდი

14

თესლოვანი
და
კურკოვანი
ხეხილის
ბაღი
ციტრუსები

vazis Wraqi

gogrovanTa Wraqi

alternariozi

fitoftora

Plasmopara viticola

Pseudoporenospora cubensis

Alternaria solani

Phitophtora infestans

registrirebulia saqarTveloSi N765
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ბორდოფლო ს კ

გამოყენების რეგლამენტი და ხარჯვის ნორმა

ბორდოს ნარევი ს.ფ.
moqmedi nivTiereba: spilenZis metali
CuSO4.3Cu(O4)2-20%+kiri 3CaSO4-27%

Sabiamani, ganeitralebuli kiriT.
vazis, xexilis, citrusebis, bostneul baRCeuli da sxva
kulturebis sokovani daavadebebis sawinaaRmdego kontaqturi fungicidi.

bordos narevi warmatebiT gamoiyeneba wylis sokovani
daavadebebis winaaRmdeg, rogorebicaa Wraqi, sixuWuWe,
klasterosporiozi, moniliozi, fitoftorozi da
sxva. preparatis 2%-ani xsnari warmatebiT
gamoiyeneba venaxSi, xexilSi da citrusebSi, adre
gazafxulze kvirtebis maqsimaluri dabervis fazaSi,
mozamTre sokovani daavadebis winaaRmdeg.
gamoyenebis reglamenti
kultura

daavadebebi

vazi

Wraqi, anTraqnozi, wiTela

xexili

mozamTre sokovani daavadebebi

preparatis xarjvis
norma kg/ha
600-800 l wyali
6-8kg/ha
20kg-1000l wyali

ბორდოს ნარევი ს.ფ.

mozamTre fazebi: sixuWuWe, klasterospoatami da
riozi, moniliozi, kurkovanTa boyi
kurkovnebi
atami

atmis foTlis sixuWuWe, moniliozi

citrusebi

meWeWianoba, anTraqnozi, malseko anu
citrusblasti

kartofili

kartofilis fitoftora, alternaria

pomidori

pomidoris mura laqianoba, fitoftora,
alternaria, nayofis sidample

20kg-1000l wyali

gamoyenebis
periodi
bolo
wamloba
mwvane
konusis faza
kokrebis gavardisferebis faza
yvavilobis
Semdeg 2-3 jer

1% xsnari

Tebervlis bolo
2% xsnari
1000-1500 l/ha wyali martis dasawyisi
3-4 kg 300-400l. wyali yvavilobis win
0,7-0,8 100l wyali

vegetaciis
periodSi

preparatis kombinireba dasaSvebia insektoakaricidebTan da fungicidebTan, agreTve
wyalSi xsnad sasuqebTan.
gogrovanTa Wraqi
vazis Wraqi

Plasmopara viticola

Pseudoporenospora
cubensis

registrirebulia saqarTveloSi N675
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atmis foTlis
sixuWuWe

Taphrina deformans

vaSlis qeci

Venturia ineaqualis

დითან M-45 ს.ფ.

moqmedi nivTiereba: mankocebi 800gr/kg.
axali kontaqturi moqmedebis farTo speqtris
fungicidi venaxis, xexilis, bostneul-baRCeuli
kulturebis da citrusebis daavadebaTa gamomwvevi
paTogenebis aRsakveTad.
maRalefeqturia preparati iseTi daavadebebis
mimarT, rogoricaa: vazis Wraqi, kitris fsevdoperenosporozi, atmis foTlis sixuWuWe, vaSlis da
msxlis qeci, kartofilis da pamidoris fitoptorozi, kartofilis rizoqtiniozi da sxva.
gamoyenebis speqtri
kultura

preparatis xarjvis wylis xarjvis norma lodinis
norma kg/ha
l/ha
periodi

daavadeba

vazi

vazis Wraqi, anTraqnozi, fomofsisi

2-3

600-800

20

kartofili
pamidori

fitoptorozi,
makrosporiozi,
alternariozi

1.2-1.6

300-400

15

kitri

fsevdoperenosporiozi (Wraqi)

1.2-1.6

250-300

14

2.5-3

800-1000

7

2-2.5

300-400

20

2.5-3

600-1000

20

vaSli
atami
xaxvi
citrusi

vaSlis qeci atmis
foTlis sixuWuWe
perenosporiozi
(Wraqi)
qeci, malseko,
anTraqnozi

vazis Wraqi
Plasmopara viticola

gogrovanTa Wraqi

xaxvis Wraqi

fitoftora

Pseudoperonospora cubensis Peronospora destructor Phytophtora infestans

registrirebulia saqarTveloSi N111/08
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დითან M-45 ს.ფ.

SeniSvna: diTan M-45-is kombinireba dasaSvebia fungicidebTan, inseqticidebTan da wyalxsnad sasuqebTan, romlebic ar amJRavneben tute reaqcias. preparati usafrTxoa Tbilsisxlianebisa da futkrebisaTvis, mcired toqsikuria TevzebisaTvis.

ზირაფლო წდგრ
moqmedi nivTiereba: cirami 76%

unikaluri fungicidi atmis foTlis
sixuWuWis gamomwvevi sokos winaaRmdeg.
preparatSi moqmedi nivTiereba cirami
idealurad asufTavebs atmis foTlebs
sixuWuWis gamomwvevi sokoebisagan, rasac
aucileblad win unda uswrebdes cisferi
wamloba bordos narevis 2 %-iani siTxiT.
atmis foTlis sixuWuWe

gamoyenebis reglamenti da xarjvis norma

Taphrina deformans

kultura

daavadeba

xarjvis norma da
Sesxurebis dro

atami

foTlis sixuWuWe
(taphrina deformans)

200gr. 100lit.
wyalze. 2 kg/ha-ze.
I Sesxureba kvirtebis
maqsimaluri
dabervis faza.
II Sesxureba
yvavilobis
dasrulebis Semdeg

ზირაფლო წდგრ

preparatTan SeiZleba inseqtoakaricidebis da wyalSi xsnadi
sasuqebis kombinireba.

registrirebulia saqarTveloSi N 788
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კარპაზი WG 50 წდგრ

სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ხეხილის მ/შ
კურკოვანი კულტურების და ვაზის დაავადებების
წინააღმდეგ.
მოქმქდი ნივთიერება: ციპროდინილი 500გ/კ.
პრეპარატული ფორმა: წდგრ /
წყალშიდისპერგირებადი გრანული/.
შენახვის ვადა: გაუხსნელი-ქარხნული შეფუთვით
არა ნაკლები 3 წელი.
ფუნგიციდი კარპაზი გამოიყენება განსაკუთრებით,
ვაშლის და მსხლის ქეცის წინააღმდეგ. მისი
დადებითი მოქმედება გამოიხატება ნაყოფის სიდამპლეების წინააღმდეგაც.
პრეპარატი დაბალ ტემპერატურაზეც მუშაობს დაბრკოლების გარეშე. ამიტომ
პრეპარატის შესხურება შეიძლება მცენარის ვეგეტაციის დასაწყისში. კარპაზის
მოქმედი ნივთიერება ციპროდინოლი, აბრკოლებს სოკოს მიცელიუმის
შეღწევას მცენარის ქსოვილში და ლოკალიზებას უკეთებს პათოგენის
განვითარებას.
პრეპარატის უპირატესობები
საუკეთესო მოქმედება ძლიერი ეპიდემიის დროსაც კი.
ეფექტურია დაბალი ტემპერატურის დროსაც.
პრეპარატის დაბალი დოზა მაღალი ეფექტით.
არ იწვევს მცენარის ფიტოტოქსიკურობას.
ეკოლოგიურად უსაფრთხოა გარემო პირობების მიმართ.

კულტურა

დაავადება

ვაშლი მსხალი

ვაშლის ქეცი/venturia
inaequalis/მსხლის
ქეცი/venturia pirina

კურკოვნები
მ/შ ატამი,
ქლიავი

მონილიოზი/monilina
laxa/რუხი სიდამპლე
botrytis cinerea

ხარჯვის
ნორმა
კგ/ჰ

წყლის
ხარჯვა
ლ/ჰ

გამოყენების
პერიოდი

ლოდინის
პერიოდი /
დღე/

0.4

1000

შესხურება
ვეგეტაციის
პერიოდში

28

0.2-0.3

1000

შესხურება
ვეგეტაციის
პერიოდში

28

კარპაზი WG 50 წდგრ

gamoyenebis speqtri

შენიშვნა: ხეხილის პირველი წამლობა ტარდება ვეგეტაციის დაწყებისთანავე. შემდეგი
შესხურება ტარდება სკორპიონით.
პრეპარატის კომბინირება შეიძლება ინსექტიციდებთან და წყალში ხსნად სასუქებთან.
ვაშლის ქეცი
venturia ineagualis

მონილიოზი
monilinia laxa

registrirebulia saqarTveloSi N 989
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კობუზი 100 ე.კ.

moqmedi nivTiereba: penkonazoli 100gr/lit.
Tanamedrove da efeqturi fungicidi nacrovani
daavadebebis winaaRmdeg.
upiratesobebi:
saimedo moqmedeba nacrebze maRali infeqciuri
fonis drosac.
misi gamoyeneba SeiZleba, yvela kulturaze, sadac
arsebobs nacris problema.
swrafad iWreba mcenareSi, medegia naleqebis mimarT.
ar axasiaTebs fitotoqsikuri moqmedeba, uvnebelia
mcenarisaTvis.
aqvs xarjvis Zalze dabali norma.
Tavsebadia sxva fungicidebTan da inseqtoakaricidebTan.
igi mcenareSi ar tovebs narCenebs, ris gamoc misi
gamoyeneba ekologiurad gamarTlebulia.
gamoyenebis speqtri
kultura

daavadeba

xarjvis
norma l/ha

wylis
xarjva l/ha

wamlobis Llodinis perimaqsimaluri odi wamlobijeradoba dan mosavlis
aRebamde dReE
3
20

vazi

nacari

0.15-0.25

600-800

kitri Ria
grunti

nacari,
sidample

0.125-0.15

300-400

2

14

kitri
daxuruli
grunti

nacari,
sidample

0.25

600

3

3

vaSli

nacari

0.3-0.4

800-1000

4

20

vardi da
sxva dekoratiuli
mcenareebi

nacari, Janga

0.25-0.3

300-400

4

20

კობუზი 100 ე.კ.

SesxurebaTaSoris intervali 8-14 dRea.
SeniSvna: daavadebis Zlieri gavrcelebisa da intensiobis SemTxvevaSi ixmareba maqsimaluri
doza, mokle intervaliT.
gogrovanTa nacari

vardis nacari

vazis nacari

Erysiphe cichoracearum

Sphaerotheca pannosa

Uncinula necator

registrirebulia saqarTveloSi N665/09
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კონრადი SC წხკ

ახალი სისტემური ფუნგიციდი სტრობილურების ჯგუფიდან
მოქმედი ნივთიერება: აზოქსი სტრობინი 250გრ/ლ
პრეპარატული ფორმა: წხკ /წყალხსნადი კონცენტრატი/
შენახვის ვადა: არანაკლებ 3 წელი, გაუხსნელი– ქარხნული
შეფუთვით. კონრადი უნიკალური ფუნგიციდია, სასოფლო
სამეურნეო კულტურების დასაცავად ისეთი დაავადებებისაგან
როგორებიცაა ჭრაქი, ნაცარი, ალტერნარიოზი და
ფიტოფტოროზი. იგი აფერხებს სპორების გაღივებას, შედეგად
ლოკალიზებას უკეთებს დაავადების შემდგომ განვითარებას.
სისტემური მოქმედების წყალობით, პრეპარატი ადვილად გადაადგილდება
მცენარის სისტემაში და ხელს უშლის სოკოს ჰიფების განვითარებას.
პროფილაქტიკური გამოყენებისას, პრეპარატს ახასიათებს ხანგრძლივი დაცვითი
მოქნმედება /2 კვირა/. აქვს აგრეთვე სამკურნალო მოქმედება დაავადების
სწყის ეტაპზე. პრეპარატი დადებით გავლენას ახდენს მცენარის ფიზოლოგიურ
თვისებებზე, ხელს უწყობს მცენარეს აზოტის ათვისებაში.

kultura

daavadeba

preparatis
xarjva l/ha

damuSavebis xerxi da
SEesxurvebi

Sesxurebis
jeradoba
/ lodinis
periodi

ვაზი

ჭრაქი
/plazmopara viticola/
ნაცარი
/uncinula necator/

0.8

შესხურება ვეგეტაციის
პერი–დში 0.06–0.08%
ხსნარით

2/25

პომიდორი
დახურულ და
ღია გრუნტში

ფიტოფტოროზი
/phytophtora infestans/
ალტერნარიოზი
/alternaria solani/

0.4–0.6

0.04–0.05% ხსნარით
ინტერვალი შესხურებებს
შორის 10 დღე

2/5

0.4–0.6

შესხურება ვეგეტაციის
პერიოდში 0.4–0.6%
ხსნარით ყვავილობამდე
და ყვავილობის შემდეგ
ინტერვალი 10 დღე

2/3

კტრი,
საზამთრო,
ნესვი

ჭრაქი
/pseudoperon- ospora
cubensis/ ნაცარი/
eriziphe cichoracearum/

vazis nacari
/Uncinula necator/

pomidoris fitoftorozi
/Phytophtora infestans/

შენიშვნა: პრეპარატი სასურველია გამოიყენოთ პროფილაქტიკის მიზნით ან დაავადების
განვითარების ადრეულ სტადიაში. კონრადის გამოყენება, რეკომენდებულია სხვა ფუნგიციდებთან
მორიგეობით, რომელთაც გააჩნიათ სტრობილურებისაგან განსხვავებული მოქმედების მექანიზმი.
გაზრდილი ტენის პირობებში, წამლობებს შორის ინტერვალი, სასურველია დაიყვანოთ 7–8 დღემდე.

registrirebulia saqarTveloSi N 654
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კონრადი SC წხკ

gamoyenebis reglamenti

კუპროფლო სკ

იტალიური ფირმა „იზაგროს“ წარმოებული სპილენძის
შემცველი კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი.
მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის ქლორჟანგი 438.5 გრ/ლ
პრეპარატული ფორმა: სკ/სუსპენზიის კონცენტრატი/
კუპროფლოში არსებული მოქმედი ნივთიერება სპილენძის
ქლორჟანგი, უარყოფითად ზემოქმედებს დაავადებების გამომწვევი
სოკოს სპორების გაღივების პროცესზე, რაც საბოლოოდ იწვევს
მის სიკვდილს. პრეპარატი ფართოდ გამოიყენება სასოფლო
სამეურნეო კულტურებში, ძირითადი დაავადებების წინააღმდეგ,
როგორებიცაა ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ქეცი, ფოთლის სიხუჭუჭე,
ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი და სხვა.
gamoyenebis reglamenti
კულტურა

დაავადებები

ხარჯვის
ნორმა ლ/ჰ

წყლის
ხარჯვა ლ/ჰ

ლოდინის
პერიოდი
დღე

ვაზი

ვაზის ჭრაქი, ანთრაქნოზი,
ფომოფსისი

3.5

800

30

ხეხილი მოსვენების
ფაზაში

ვაშლის და მსხლის ქეცი, ატმის
ფოთლის სიხუჭუჭე

5.5–7

1000

20

ხეხილი ვეგეტაციისას

ქეცი. მონილიოზი, ფოთლის
სიხუჭუჭე

3.5

1000

20

პომიდორი, ბადრიჯანი,
კარტოფილი

ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი

300–400

10

კიტრი, ხახვი, კომბოსტო

ჭრაქი, პერონოსპოროზი

300–400

7–10

2.5
3.5
1.8–2.1

კუპროფლო

შენიშვნა: წამლობა ტარდება ვეგეტაციის პერიოდში 6–8დღის ინტერვალით, კლიმატური
პირობების გათვალისწინებით.
ხახვის და კომბოსტოს წამლობისას პრეპარატის ეფექტის გაზრდის მიზნით, აუცილებლად უნდა
დაემატოს მიმწებებელი სუმერ 90 200–250 მლ. ჰექტარზე.
ვაშლის ქეცი
/venturia ineagualis/

atmis foTlis sixuWuWe
/Taphrina deformans/

vazis Wraqi
/Plasmopara viticola/

pomidoris
fitoftorozi
/phytophtora infestans/

registrirebulia saqarTveloSi N 478
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ლიდერი ს.ფ.

moqmedi nivTiereba: dimeTomorfi
90g/kg + mankocebi 600g/kg.

Лидер С.П.

Действующее вещество:
Диметоморф 90 гр/кг + Манкоцеб 600 гр/кг.
umaRlesi klasis sistemur-kontaqturi moqmedebis fungicidi vazis, citrusebis, kartofilis, pomidoris, kitris, xaxvis da baRCeuli kulturebis
sokovani daavadebebis winaaRmdeg.
preparats axasiaTebs gansakuTrebuli fungiciduri Tvisebebi. aqvs mkveTrad gamoxatuli, rogorc sistemuri, ise kontaqturi dacviTi moqmedeba.
igi Zalze swrafad iWreba mcenareSi da Tanabrad nawildeba masSi, maT
Soris axalgazrda ylortebSi da wanazardebSi, romelTac ver moxvda preparati Sesxurebis momentSi.
preparati gamoirCeva gansakuTrebuli seleqtiurobiT oomicitebis klasis
sokoebis winaaRmdeg (Wraqi, perenospora, fitoftora, alternaria).
saimedoa rTul klimatur piribebSi (xSiri wvimebi).
Sesaxurebidan 2 saaTis Semdeg mosuli naleqi mis efeqturobaze
gavlenas ar axdens. misi kombinireba dasaSvebia sxva fungicidebTan da
inseqtoakaricidebTan.
Фунгицид системно-контактного действия, против грибковых заболевании
сельскохозяйственных культур.
Препарат характеризуется системно-контактным действием. Он быстро проникается в
ткани растения и равномерно разлагается в том числе в молодых побегах.
Системное вещество Диметоморф подавляет развитию мицелии грибов, а контактный
Манкоцеб прекращает и уничтожает развитие её спор.
Он надёжен в сложных климатических условиях. Совместим с фунгицидами и
инсекто-акарицидами

61

ლიდერი

registrirebulia saqarTveloSi N 694

moqmedebis speqtri da gamoyenebis dozebi
Спектр действия и дозировка
kultura
культура
vazi

daavadeba
болезнь
Wraqi, anTraqnozi,
vazis Savi laqianoba
милдю антракноз

lodinis Sesxurebis
xarjvis norma
wylis xarjvis periodi maqsimaluri
kg/ha
(dRe)
jeradoba
norma l/ha
расход препасрок
максимальное
расход воды
ожидания
количество
рата кг/га
л/га
(день)
опрыскивании
2-2.5

700-800

40

3-4

2-2.5

300-400

40

2-3

kitris Wraqi
псеудопероноспора
(милдю)

2

300-400

15

2-3

Лук

xaxvis Wraqi
переноспора (милдю)

2-2.5

300-400

15

2-3

sazamTro,
nesvi
Арбуз, Дыня

gogrovanTa Wraqi
милдю

2-2.5

300-400

21

3

лоза
kartofili
pomidori
картофель
томаты
kitri
Огурцы
xaxvi

fitoftorozi,
alternaria
фитaфтора,
алтернария

SeniSvna: preparati dabaltoqsikuria adamianisa da sxva Tbilsisxlianebis mimarT.
uvnebelia futkrebisaTvis , moarideT Tevzebs. SesxurebaTaSoris intervali 8-14 dRea.
xSiri wvimebis dros wamloba CaatareT mokle intervaliT.
Примечание: Препарат мало токсичен для теплокровных, не вредит пчёлам,
оберегаете рыб. Интервал между опрыскиванием 8-14 день.
alternariozi

ლიდერი

Alternaria solani
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fsevdoperenosporozi (Wraqi)
Pseudoperonospora cubensis

fitoftora

vazis Wraqi

Phitophtora infestans

Plasmopara viticola

ოქსიქლორი 50 სფ

კონტაქტური მოქმედების იტალიური ფუნგიციდი
მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის ქლორჟანგი 500გრ/კგ.
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი

წყალში გახსნილ ოქსიქლორში გამონთავისუფლებული სპილენძის
იონები, კონტაქტური გზით ანადგურებს მცენარეთა დაავადებების
გამომწვევ სოკოს პათოგენებს. იგი ერბრძვის ვაზის, ხეხილის მ.შ.
კურკოვნების, ბოსტნეულ–ბაღჩეული კულტურების დაავადებებს,
როგორიცაა ჭრაქი, ანთრაქნოზი, ქეცი, სიხუჭუჭე, ფიტოფტოროზი,
ალტერნარიოზი და სხვა.
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ოქსიქლორი

upiratesobebi
საუკეთესო ხსნადობა
ფოთლის და ნაყოფის ზედაპირზე 		
			 თანაბარი განაწილება
ნალექების მიმართ მდგრადობა
აუმჯობესებს მოსავლის ხარისხს
კარგი მიმწებებლობის უნარი
100% ნატურალური პროდუქტის გარანტი

gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
კულტურა

დაავადება

პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
კგ/ჰა

წყლის
ხარჯვა ლ/ჰა

ლოდინის
პერიოდი
დღე

ვაზი

ჭრაქი/Plazmopara Viticola/
ანთრაქნოზი /Gleosporium
Ampelophagum/

3–4

600–800

20

ხეხილი მ/შ
კურკოვნები

ქეცი
სიხუჭუჭე

4–5

1000

15

ციტრუსები

ციტრუსბლასტი
მეჭეჭიანობა

10

1000

20

კიტრი, ნესვი,
საზამთრო,
გოგრა

ჭრაქი/Pseudoperonospora
Cubensis/

2.5–3

300–400

7–8

კარტოფილი,
პომიდორი

ფიტოფტოროზი
/Phytophtora Infestans/
ალტერნარიოზი
/Alternaria Solani/

2.5–3

300–400

7–8

ხახვი

ჭრაქი/Peronospora Destructor/

2.5

300–400

15

კომბოსტო

ჭრაქი/Peronospora Brassicae/

2.5–3

300–400

შენიშვნა: ხახვის და კომბოსტოს წამლობისას, საჭიროა მიმწებებელ სუმერ 90-ის
დამატება 0.2–0.25ლ/ჰა-ზე.
ჭრაქი
plasmopara vitikola

ვაშლის ქეცი
venturia ineagualis

ოქსიქლორი

registrirebulia saqarTveloSi N 991
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სიხუჭუჭე
taphrina deformans

პოვერ სულფური 80% ს.ფ.
(svelebadi gogirdi)
moqmedi nivTiereba: gogirdi 800gr/kg.
preparatuli forma: wyalxsnadi granulebi.

kontaqturi moqmedebis fungicidi venaxSi, xexilSi
da bostneul kulturebSi nacrovani daavadebebis
winaaRmdeg.

upiratesobebi:
advilad ixsneba wyalSi.
naklebad toqsikuria.
efeqturia gamovlenili daavadebis lokalizaciisaTvis.
Tavsebadia fungicidebTan, inseqto-akaricidebTan da Txevad
sasuqebTan, m.S. bordos siTxesTanac.
aqvs moqmedebis ormagi speqtri, rogorc fungicid-akaricidi.
gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
mavne obieqti

xarjvis norma kg/ha

venaxi
vaSli
kitri
baRCeuli

nacari
vaSlis nacari
gogrovanTa nacari
nacari

3-5
5-6
1,5-2,1
1,5-3,1

vaSlis nacari
Podosphaera leucotricha

samuSao xsnaris xarjva
litrebSi
600-1000
1000-1200
300-400
600

vazis nacari
Uncinula necator

registrirebulia saqarTveloSi N 523/09
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პოვერ სულფური

kultura

პროპაკურ ნ წ.ხ.კ.

moqmedi nivTiereba:
propamokarb hidroqloridi: 722 gr/l.
sistemuri moqmedebis unikaluri fungicid-stimulatori.
propakur n, es aris profilaqtikuri da samkurnalo moqmedebis
preparati, bostneul baRCeuli kulturebis RerofoTlebis da
fesvebis daavadebebis winaaRmdeg gamosayeneblad. igi aCerebs
sporebis gaRivebas da miceliumis ganviTarebas.
niadagis damuSavebisas fesvebiT swrafad Seiwoveba da vrceldeba mTels mcenareSi. foTlebze Sesxurebisas preparati 30 wuTis
ganmavlobaSi aRwevs mcenareSi.
propakur n maRal efeqturia fesvis da Reros sidampleebis, agreTve fsevdoperenosporozis (Wraqi) da fitoftoras gamomwvevi paTogenebis, agreTve
mzesumziris Wraqis winaaRmdeg, Teslis Sewamvlisas.
propakur n astimulirebs mcenaris zrdas, aumjobesebs gaRivebas, aRmocenebas
da fesvTa sistemis ganviTarebas.

preparatis gamoyenebis rekomendacia

პროპაკურ ნ წ.ხ.კ.

kultura

gamoyenebis meTodi

xarjvis norma

gamoyenebis
maqsimaluri
jeradoba

lodinis
periodi
Sesxurebidan
mosavlis
aRebamde

sazamTro,
nesvi, kitri

fseudoperonosporozi
(Wraqi) foTlebze
Sesxureba

2-2.5 l/ha

2

10

kitri Ria
grunti

fesvis fuzariozis
winaaRmdeg daTesvis
Semdeg morwyva 0.25%-iani
xsnariT. 200-300 mg/ Zirze

2.5 l/ha

-

-

2 l/ha

-

-

2-3 l/ha

2

30

-

-

-

kitri
gadargvis Semdgom
daxuruli morwyva 0.15%iani xsnariT
grunti
300 mg/Zirze
bostneul
CiTilis morwyva 3-4
baRCeulis
kviriani intervaliT
CiTili
0.15% xsnariT
Teslis damuSaveba
mzesumziris Wraqis
mzesumzira
winaaRmdeg. 0.5 l
preparati 100 kg Teslze

fesvis yelis sidample
Pithium debarianum

fesvis fuzariozi
fuzarium

preparatiT damuSaveba
unda daiwyos infeqciis
gamoCenamde, rodesac
amindi xels uwyobs mis
ganviTarebas.

registrirebulia saqarTveloSi N 746/09
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რიდონეტი მც-72 ს.ფ.

moqmedi nivTiereba: metalaqsili 80+mankocebi-640 g/kg.

Ридонет МЦ-72 С.П.
Действующее вещество: Металаксил
80+Манкоцеб 640 гр/кг.

Tanamedrove sistemur-kontaqturi moqmedebis fungicidi vazis, kartofilis, bostneulis da sxva sasoflo-sameurneo kulturebis ZiriTadi
sokovani daavadebebisagan dasacavad.
umaRlesi xarisxis kombinirebuli maRalefeqturi preparati.
ormagi moqmedebis unari. metalaqsili SeiWreba ra foTlebSi bageebis
gziT, gadaadgildeba wvenTan erTad sistemaSi da lokalizebas ukeTebs
sokos miceliumis ganviTarebas, xolo mankocebi garedan kontaqturi
gziT anadgurebs sporebsa da mis wanazardebs.
sistemuri moqmedebis wyalobiT icavs mcenaris im nawilsac, romelsac
Sesxurebisas ar moxvda siTxe, maT Soris axalgazrda ylortebsa da
nazardebs, romlebic ganviTardnen Sesxurebis Semdeg.
rTul klimatur pirobebSi (xangrZlivi wvimebi) garantirebuli efeqti.
kombinaciaSi Sedis inseqto-akaricidebTan da fungicidebTan.
Современный системно-контактный фунгицид для защиты основных грибковых
болезней на сельскохозяйственных культур
Способ двойного действия. Металаксил проникает путём губки листьев,
передвигается систему растения и локализует развитие мицелий грибов,
а Манкоцеб наружным путём контакта, уничтожает споры и их отростки.

Даёт гарантированный эффект при сложных климатических условиях
(продолжительная дождь).
vazis Wraqi

gogrovanTa Wraqi

Plasmopara Destructor

Pseudoperonospora cubensis

registrirebulia saqarTveloSi N525
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რიდონეტი მც-72 ს.ფ.

Благодаря системного действия препарат защищает те части растения, которые
при опрыскивании не попали под жидкостью.

moqmedebis speqtri da gamoyenebis dozebi
Спектр действия и дозировка
lodinis Sesxurebis
periodi maqsimaluri
(dRe)
jeradoba
срок
максимальное
ожидания
количество
(день)
опрыскивании

kultura

daavadeba

xarjvis norma
kg/ha

wylis xarjvis
norma l/ha

культура

болезнь

доза препарата
кг/га

расход воды
л/га

vazi

Wraqi, Savi sidample,
vazis Savi laqianoba
Милдю, чёрная и
серая гнилость,
чёрная пятнистость

2.5

700-800

14

3-4

2.5

300-400

15

2-3

2.5

300-400

10

3-4

2.5

300-400

5

2-3

2.5

300-400

15

2-3

2-2.5

300-400

5

3

лоза

kartofili

fitoftorozi, kartofilis foTlis Wknoba,
kartofilis Savi qeci

картофель

Фитофтороз,
Алтернариоз, чёрная

pomidori

fitoftorozi,
alternaria

Томаты

Фитофтороз,
алтернариоз

kitri

kitris Wraqi
фсевдоперoноспороз (милдю)

парша

Огурцы

xaxvis Wraqi
Перoноспора (Милдю)

xaxvi
Лук
sazamTro,
nesvi
Арбуз, Дыня

gogrovanTa Wraqi
милдю

რიდონეტი მც-72 ს.ფ.

SeniSvna: rTuli klimaturi pirobebis SemTxvevaSi (gadauRebeli wvima) Sesxurebebis
Catareba rekomendirebulia mokle intervalebiT. maRali efeqti miiRweva
profilaqtikuri damuSavebisas, ar dauSvaT daavadebis Zlieri gavrceleba
Примечание - При сложных климатических условиях (период дождя) опрыскивание проводится
с коротким интервалом. Высокий эффект достигается при профилактической обработке. Не
допускайте сильного развития болезни!
xaxvis Wraqi
Peronospora destructor
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fitoftora
Phytophtora infestans

როვონე 50 ს.ფ.

moqmedi nivTiereba: iprodioni 500gr/kg.
preparatuli forma: svelebadi fxvnili
erT-erTi Zlieri sistemur-kontaqturi fungicidi,
sidampleebis winaaRmdeg yurZnis, pamidoris, vaSlis
da sxva kulturebis nayofebis dasacavad.
gamoyenebis speqtri da xarjvis norma

vazi
pomidori
kitri
bali,
alubali

daavadeba
yurZnis nacrisferi
sidample
alternariozi
nacrisferi sidample
nacrisf. sidample
moniliozi
(nayofis sidample)

xarjvis norma
gr/100 l wyalSi

wylis xarjvis norma
lit/ha

75

600-800

100
75
75
150

lodinis
periodi

300-400
300-400
600-800

alternaria

yurZnis nacrisferi sidample

Alternaira solani

Botritis Cinerea

SeniSvna: preparatis kombinireba dasaSvebia inseqticidebTan da fungicidebTan, romelTac
ara aqvT tute reaqcia.

registrirebulia saqarTveloSi N584
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როვონე 50 ს.ფ.

kultura

საფა რიდონეტ
გოლდ მც 68 ს.ფ.

metalaqsili M (mefonoqsami)-40g/kg + mankocebi 640g/kg.
qimiuri klasi: fenilamidi + diTiokarbamidi
axali sistemur-kontaqturi moqmedebis unikaluri
fungicidi maRali efeqtiT vazis, kartofilis, xaxvis,
pomidoris, kitris, baRCeulis da sxva kulturebis
sokovani daavadebebis winaaRmdeg.
preparatis gamoyeneba umjobesia mcenaris kritikul periodSi, roca Seqmnilia daavadebaTa ganviTarebis optimaluri pirobebi (vazis yvavilobis
win marcvlis damsxvilebamde)

საფა რიდონეტ გოლდი

preparatis Rirsebebi:
safa ridonet gold mc 68 s.f. Seicavs, rogorc sistemuri moqmedebis
preparat - metalaqsils (mefenoqsams), aseve kontaqturi moqmedebis
preparat mankocebs.
aqvs dacviTi da samkurnalo Tvisebebi, agreTve anti sporwarmomqmneli
moqmedeba, rac ganapirobebs xangrZliv dacviT periods.
unikaluri formulaciis wyalobiT kompleqsurad icavs mcenares, maT
Soris axalgazrda ylortebsa da wanazardebs, romlebic ganviTardnen
Sesxurebis Semdeg.
rTul klimatur pirobebSi (xangrZlivi wvima) aqvs garantirebuli
efeqti
Sesxurebidan 2 saaTis Semdeg mosuli naleqi mis efeqturobaze gavlenas
ar axdens
Seucvlelia anti rezistentul programaSi
gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
kultura

daavadeba

vazi

Wraqi,
anTraqnozi

kartofili
pomidori

fitoftora,
makrospora,
alternaria

kitri Ria
grunti,
daxuruli
grunti

fseudoperonosporozi (Wraqi)

xaxvi

peronosporozi
(Wraqi)

xarjvis wylis xar- MSesxurebis
norma kg/ha jva l/ha maqsimaluri
jeradoba

2-2.5

600-800

3

300-400

3

2-2.5

300-400

3

2-2.5

800-1000

3

2-2.5

300-400

3

2-2.5

Llodinis periodi
Sesxurebidan
mo-savlis
aRebamde dRe

30
10-20
15
3
20

wamlobaTaSoris intervali 10-14 dRea. im SemTxvevaSi, Tu daavadebaTa ganviTarebisaTvis
zedmiwevniT xelsayreli aminduri pirobebia, maSin unda visargebloT wamlobaTaSoris
ufro mokle intervalebiT. preparati dabal toqsikuria adamianisa da Tbilsisxlianebis
mimarT. uvnebelia futkrebisaTvis, moarideT Tevzebs.

registrirebulia saqarTveloSi N 660
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საკოზები M-45 ს.ფ.

moqmedi nivTiereba: mankocebi 800gr/kg.
preparatuli forma: svelebadi fxvnili
axali kontaqturi moqmedebis farTo speqtris fungicidi
venaxis, xexilis, kitris, kartofilis, bostneul-baRCeuli kulturebis da citrusebis daavadebaTa gamomwvevi
paTogenebis aRsakveTad.
maRalefeqturi fungicidia iseTi daavadebebis mimarT rogoricaa:
\vazis Wraqi, kitris, sazamTros, nesvis, gogris fseudoperonosporozi
(Wraqi), atmis foTlis sixuWuWe, vaSlis da msxlis qeci, kartofilis da
pamidoris fitoftorozi, kartofilis rizoqtiniozi da sxva.
gamoyenebis speqtri
daavadeba

vazi

vazis Wraqi, anTraqnozi, fomofsisi

fitoftorozi, rizokartofili
qtoniozi, alternarpamidori
iozi
kitri
lobio
vaSli atami
xaxvi
citrusi

fseudoperonosporozi (Wraqi)
anTraqnozi
vaSlis qeci atmis
foTlis sixuWuWe
perenosporozi
(Wraqi)
qeci, malseko,
anTraqnozi

lodinis
periodi

2-3

600-800

20

2-2.5

300-400

14

1.2-1.6

250-300

2-2.5

250-300

14

2.5-3

800-1000

14

2-2.5

300-400

20

2.5-3

600-1000

20

SeniSvna: sakozeb M-45-is kombinireba dasaSvebia fungicidebTan, inseqticidebTan da
wyalxsnad sasuqebTan (foTlis gamokvebis mizniT), romlebic ar amJRavneben tute reaqcias. preparati usafrTxoa Tbilsisxlianebisa da futkrebisaTvis, mcired toqsikuria
TevzebisaTvis.
xaxvis Wraqi
vazis Wraqi

Plasmopara viticola

gogrovanTa Wraqi

Pseudoperonospora cubensis

Peronospora
Destructor

fitoftora
Phytophtora infestans

registrirebulia saqarTveloSi N600/08
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საკოზები M-45 ს.ფ.

preparatis xarjvis wylis xarjvis norma
norma kg/ha
l/ha

kultura

საფაკოლი

კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი
მოქმედი ნივთიერება: პროპინები 700 გრ/კგ
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი
საფაკოლი წარმოადგენს მაღალეფექტურ ფუნგიციდს, რომლის
მოქმედი მნივთიერება – პროპინები წარმატებით ებრძვის ისეთ
დაავადებებს, როგორიცაა ვაზის ჭრაქი, ვაშლისა და მსხლის
ქეცი, ციტრუსების ანთრაქნოზი, მეჭეჭიანობა,გოგროვანთა
ჭრაქი, კარტოფილის და პომიდორის ფიტოფტოროზი,
ალტერნარიოზი, ხახვის ჭრაქი და სხვა.
საფაკოლის მოქმედი ნივთიერება პროპინები, შეიცავს თუთიას, რომლის
ნაკლებობასაც განიცდის, მრავალი მცენარე მათ შორის ვაზი, განსაკუთრებით
ყვავილობის წინა პერიოდში. პრეპარატს აქვს მიმწებებლობის ძლიერი უნარი,რის
გამოც ნაკლებად ჩამოირეცხება წვიმების მიერ.

საფაკოლი

gamoyenebis speqtri
kultura

daavadebebi

preparatis
xarjvis
norma kg/ha

wylis xarjvis norma
l/ha

lodinis
periodi
dRe

ვაზი

ჭრაქი/plasmopara viticola/,
ანთრაქნოზი/gloeosporium
ampelophagum/

2-2.5

600-800

10

ხეხილი
მ.შ. ვაშლი, ატამი

ქეცი/venturia inaequalis/
ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე
/taphrina deformans/

3-4

1000

10

ციტრუსები

ციტრუს ბლასტი /pseudomonas
citriputeale/, მეჭეჭიანობა
/spaceloma fawsetii/

5-6

1200

10

ნესვი,საზამთრო,
გოგრა, კიტრი

გოგროვანთა ჭრაქი/pseudo
peronospora cubensis/

1.5-2.5

300-400

7

პომიდორი,
კარტოფილი

ფიტოფტოროზი/phytophtora
infestans/, ალტერნარიოზი
/alternaria solani/

1.5-2.5

300-400

7

ხახვი

ჭრაქი /peronospora destructor/

1.5-2.5

300-400

7

კომბოსტო

კომბოსტოს ჭრაქი/peronospora
brassicae/

1.5-2.5

300-400

7

შენიშვნა: პრეპარატი არ ვნებს ფუტკრებსა და თბილსისხლიანებს. მოარიდეთ თევზებს.
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საფაკოლ კომბი ს.ფ.76
სისტემურ-კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი,
სასოფლო სამეურნეო კულტურათა სოკოვანი
დაავადებების საწინააღმდეგოდ.
მოქმედი ნივთიერება:
პროპინები 700გრ/კგ + ციმოქსანოლი 60 გრ/კგ
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი
შენახვის ვადა: 3 წელი
საფაკოლ კომბის ორი მოქმედი ნივთიერება, პროპინები და ციმოქსანილი,
იდეალურად შერწყმული პრეპარატები, მოქმედებენ, როგორც კონტაქტურად
ისე სისტემურად. პროპინები კონტაქტური გზით იცავს, მცენარის მწვანე მასას
დაავადების გამომწვევი სპორებისაგან. ხოლო ციმოქსანილი, სისტემური გზით,
შეაღწევს რა მცენარის წვენში, ახდენს სოკოს მიცელიუმის ლოკალიზაციას.
სისტემური მოქმედების წყალობით, იცავს მცენარის იმ ნაწილსაც, რომელსაც
შესხურებისას არ მოხვდა სსითხე.
ღირსება და უპირატესობები:
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საფაკოლ კომბი ს.ფ.76

ახასიათებს ხანგრძლივი დაცვითი მოქმედება.
სპობს სოკოვან დაავადებებს, განვითარების ყველა სტადიაში.
აქვს სუკეთესო მიმწებებლობის უნარი.
დაბალტოქსიკურია თბილსისხლიანების მიმართ.
წარმოებაში მისი გამოყენება ეკოლოგიურად გამართლებულია.
კომბინირება დასაშვებია ფუნგიციდებთან, ინსექტიციდებთან და
წყალში ხსნად სასუქებთან.

gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
wamlobis
lodinis
wylis xarmaqsimalperiodi
jvis norma
uri jeradRe
l/ha
doba

kultura

daavadebebi

preparatis
xarjvis
norma kg/ha

ვაზი

ვაზის ჭრაქი/plasmopara viticola/, ვაზის
ანთრაქნოზი/gleosporium
ampelophagum/

2-2.5

600-800

3-4

28

კიტრი,
საზამთრო,
ნესვი

გოგროვანთა ჭრაქი
/pseudoperonospora
cubensis/

1.2-2

300-400

3

10-14

ხახვი

ხახვის ჭრაქი/pseudoperonospora destructor/

1.5-2.5

300-400

3

14

კარტოფილი,
პომიდორი

ფიტოფტოროზი/phytophtora infesfans/,
ალტერნარიოზი
/alternaria solani/

2-2.5

300-400

3

14

საფაკოლ კომბი ს.ფ.76

შენიშვნა: წამლობათაშორის ინტერვალი 10-14 დღეა, მაგრამ ხშირი ნალექების და გაზრდილი
ტენის პირობებშ, წამლობა უნდა ჩატარდეს რაც შეიძლება შემჭიდროებულ ვადებში. პრეპარატი
არ ვნებს ფუტკრებს, მოარიდეთ თევზებს.
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საფკონილი 500 ე.კ.

ფართო სპექტრის კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი
მოქმედი ნივთიერება: ქლოროტალონილი 500 მლ/ლ.
შენახვის ვადა: ქარხნული შეფუთვით არა ნაკლები 3 წელი.
საფკონილი არის კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი,
მკვეთრად გამოხატული დამცავი უნარით და ნალექების
მიმართ კარგი მედეგობით. იგი გამოიყენება პროფილაქტიკური
მკურნალობის მიზნით სასოფლო სამეურნეო კულტურების
დაავადებების წინააღმდეგ როგორებიცაა: ფიტოფტოროზი,
პერონოსპოროზი, ჭრაქი, ალტერნარიოზი, ნაყოფის
სიდამპლეები, თავთავიანების ფოთლის ლაიანობა, ჟანგა და
სხვა. პრეპარატის დაცვითი მოქმედების ხანგრძლიობა
10-12 დღეა. მას გააჩნია მაღალი მიმწებებლობის უნარი და აპკით ფარავს
დასაცავ ზედაპირს, რაც მედეგობას ანიჭებს მცენარეს წვიმისაგან დასაცავად.
გამოყენების რეგლამენტი
კულტურა

დაავადებები

პრეპარატის
ხარჯვის ნორმა
ლ/ჰა

წყლის
ხარჯვა
ლ/ჰა

ლოდინის
პერიოდი
დღე

ვაზი

ჭრაქი, ანთრაქნოზი,
ნაცრისფერი სიდამპლე

2–3

600–800

30

კარტოფილი

ფიტოფტორა, ალტერნარია

2–3

300–400

20

პომიდორი

ფიტოფტორა, ალტერნარია,
ნაყოფის სიდამპლე

2–3

300–400

7

კიტრი

გოგროვანთა ჭრაქი, ნაყოფის
სიდამპლე

2–3

400

5–7

ხახვი

ხახვის ჭრაქი, ჟანგა

2–3

400

20

ხორბალი, ქერი

ჟანგა ყველა სახეობა,
ფოთლის ლაქიანობა
სეპტორიოზი

2–2.5

250–400

30

შენიშვნა: პრეპარატის კომბინირება დასაშვებია სხვა ფუნგიციდებთან, ინსექტიციდებთან,
აკარიციდებთან და წყალშხსნად სასუქებთან. ხარჯვის ნორმა დამოკიდებულია კულტურის
განვითარების ფაზაზე და ინფექციურ ფონზე.
ვაზის ჭრაქი
/plasmopara viticola/

ხახვის ჭრაქი
/Peronospora destructor/

ხორბლოვანთა ჟანგა
/puccinia triticina/

რეგისტრირებულია საქართველოში N 1015
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საფკონილი

კარტოფილის
ფიტოფტოროზი /phytophtora infestans/

სკორპიონი 25 ე.კ.

moqmedi nivTiereba: difenokonazoli 250 gr/l.
preparatuli forma: emulsia koncentrati.
skorpionis moqmedi nivTiereba difenakonazoli Trgunavs
mTel rig daavadebebs vaSlze, msxalze da kurkovan kulturebze rogoricaa vaSlis, msxlis qeci da nacari, atmis
foTlis sixuWuWe, klasterosporiozi, kokomikozi da sxva.
skorpionis upiratesoba imaSi mdgomareobs, rom mas aqvs
dabali xarjvis norma da maRali efeqti. agreTve erTdroulad ebrZvis ramodenime daavadebas.
gamoyenebis reglamenti da xarjvis norma
kultura

mavne obieqti

xarjvis norma
l/ha

Llodinis periodi
mosavlis aRebamde

vaSli,
msxali

qeci, nacari

0.15-0.2

14-20

Warxali

nacari,
cerkosporozi

0.4

20

0.2

20

0.5-0.6

20

atami, garfoTlis sixuWuWe
gari, qliavi,
klasterospobali,
riozi, kokomikozi
alubali.

სკორპიონი 25 ე.კ.

citrusi

skebi (qeci)

msxlis qeci
Venturia pyrina

vaSlis qeci
Venturia ineaqualis

registrirebulia saqarTveloSi N 562
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vaSlis nacari
Podosphaera leucotricha

სპილენძის შაბიამანი სფ
კონტაქტური ფუნგიციდი
მოქმედი ნივთიერება: სპილენძის სულფატი 98-99%
პრეპარატული ფორმა: ლურჯი კრისტალი
შენახვის ვადა: 3 წელი

სპილენძის შაბიამანმა მრავალ წლებს გაუძლო და
დღესაც წარმატებული კონტაქტური ფუნგიციდია, ვენახის,
ხეხილის,ციტრუსების, ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების
სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ. შაბიამანის 3%-იან სითხეს
იყენებენ ხეხილის ბაღებსა და ციტრუსებში მოზამთრე სოკოვან
დაავადებებზე, ცისფერი წამლობის სახით.

სპილენძის შაბიამანი სფ

სპილენძის შაბიამანის წყალხსნარი, ხასითდება მჟავე რეაქცით, და მის შესხურება
კულტურული მცენარის მწვანე მასაზე, გამოიწვევს ფიტოტოქსიკურობას. ამიტომაც
მის გასანეიტრალებლად შაბიამანის წყალხსნარში უნდა შეერიოს (რომელსაც აქვს
ტუტე რეაქცია) ჩაუმქრალი კირის რძე ერთი ერთთან თანაფარდობით. 1%-იანის
შემთხვევაში 98 ლ. წყალზე 1 კგ შაბიამანი და 0.8-1კგ ჩაუმქრალი კირი.
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gamoyenebis speqtri
კულტურა

პრეპარატის და
წყლის ნორმა

დაავადება

ლოდინის
პერიოდი დღე

ვაზი

6-8 კ/ჰ და
600-800 ლ/ჰ წყ.

ჭრაქი/plasmopara viticola/
ანთრაქნოზი/gleosporium ampelophagum/, ფომოფსისი /phomopsis
viticola/

3

20-30 კ/ჰ 1000 ლ/ჰ
წყალი

ცისფერი წამლობა.

6-8 კ/ჰ 600-800
ლ/ჰ წყალი

სიხუჭუჭე /taphrina deformans/
მონილიოზი/monilinia laxa/
კოკომიკოზი/stigmina carpophila

20-30 კ/ჰ 1000 ლ/ჰ
წყალი

ცისფერი წამლობა.

6-8 კ/ჰ 800 ლ/ჰ
წყალი

მონილიოზი /monilinia laxa/
ვაშლის ქეცი/venturia inaequalis/
მსხლის ქეცი/venturia pirina

ციტრუსები

20-30 კ/ჰ 1000 ლ/ჰ
წყალი

ბაქტერიული ნეკროზი /pseudomonas
citriputeale/ ბაქტერიული კიბო /xasanthmonas citri/
თებერვალი-მარტი

3

კარტოფილი
პომიდორი

2.5-3.5 კ/ჰ
300- 400 ლ/ჰ
წყალი

ფიტოფტოროზი/phitophtora infestans/
ალტერნარიოზი/alternaria solani/

3

კიტრი

2.4 კ/ჰ 300 ლ/ჰ
წყალი

ჭრაქი/pseudoperonospora cubensis/,
ბაქტერიოზი /pseudomonas lacrymans/

3

ხახვი

2.4 კ/ჰ 300 ლ/ჰ

პერონოსპოროზი-ჭრაქი /peronospora
destructor/

3

ატამი, ქlიავი,
ალუბალი, ბალი,
გარგარი

სპილენძის შაბიამანი სფ

ვაშლი, მსხალი,
კომში

3

3

registrirebulia saqarTveloSi N 839

vazis Wraqi

Plasmopara viticola
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ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე
Taphrina deformans

ფიტოფტოროზი

Phitophtora infestans

სუპერ სტარი

სისტემურ კონტაქტური ფუნგიციდი
მოქმედი ნივთიერება: ციმოქსანილი 50გრ/კგ +
მანკოცები 450გრ/კგ.
შენახვის ვადა: 3 წელი.
სუპერ სტარი, სისტემურ–კონტაქტური მოქმედების კომბინირებული ფუნგიციდია.
იგი არის როგორც დამცავი და სამკურნალო პრეპარატი, აგრეთვე აქვს
ანტისპორათწარმომქმნელ გამანადგურებელი თვისებები. პრეპარატი იცავს
მცენარეს კონტაქტური გზით როგორც გარედან, ისე შიგნით პათოგენის
შეჭრისაგან. კონტაქტური ნივთიერება მანკოცები მოხვდება რა სოკოს
პათოგრნს, ადგილზე უკეთებს ლოკალიზებას, ხოლო სისტემური კომპონენტი
ციმოქსანილი გადანაწილდება მთელ მცენარეში წვენთან ერთად და იცავს
ახლად წარმოქმნილ მცენარის ორგანოებს. იგი განსაკუთრებით ეფექტურია
ჭრაქის, ფიტოფტოროზის, ალტერნარიოზის და სხვა დაავადებების წინააღმდეგ
საბრძოლველად. პრეპარატი ინარჩუნებს ეფექტურუბას, მაღალი ინფექციური
ფონის დროსაც კი.

კულტურა

დაავადება

პრეპარატის
ხარჯვა კ/ჰ

სამუშაო
ხსნარის
ხარჯვა ლ/ჰ

ლოდინის
პერიოდი
დღე

ვაზი

ჭრაქი /plasmopara viticola/
ფომოფსისი /phomopsis
viticola/

2.5–3

600–800

24

პომიდორი
კარტოფილი

ფიტოფტოროზი
/phytophtora infestans/
ალტერნარიოზი /alternaria
solani/

2.5–3

300–500

14

კიტრი, ნესვი
საზამთრო,
გოგრა, ხახვი

პერონოსპოროზი–ჭრაქი
/pseudoperonospora cubebsis/
ხახვის ჭრაქი /peronospora
destructor/

2.5–3

300–500

14

სუპერ სტარი, კომბინირდება ყველა სტანდარტულ ინსექტოაკარიციდებთან ფუნგიციდებთან და
წყალშიხსნად სასუქებთან.
vazis Wraqi

pomidoris fitoftorozi

რეგისტრირებულია
საქართველოში N 995
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სუპერ სტარი

gamoyenebis reglamenti

სტრობსტარი წდგრ

moqmedi nivTiereba: krezoqsim-meTili 500 gr/kg.
preparatuli forma: wyalSi xsnadi granuli.
Tanamedrove sistemuri moqmedebis fungicidi Wraqisa
da nacrovani daavadebebis winaaRmdeg gamosayeneblad.
krezoqsim meTili (strobilurin-a) warmoadgens im bunebrivi komponentis analogs, romelsac Seicavs miwaze
Camocvenili fiWvis girCaze mozardi soko, romelic
spobs daavadebis gamomwvev yvela sxva sokoebs, rogorc
konkurentebs, romlebic mis irgvliv saxldebian.
moqmedebis meqanizmi:
moqmedi nivTiereba swrafad nawildeba damuSavebul zedapirze difuziis
gziT, moqmedebs sokos nayofsxeulze, aCerebs sporebis warmoqmnas da xels
uSlis maT gaRivebas da Semdgom ganviTarebas.
moqmedebis speqtri da xarjvis normebi
kultura

daavadeba

xarjvis
normakg/ha

wylis
xarjva l/ha

gamoyenebis
meTodi

vaSli

qeci, nacari,
foTlis laqianoba, nayofis
sidampleebi

0.14-0.2

1000-1500

Sexureba
vegetaciis
periodSi

vazi

nacari, Wraqi,
fomofsisi
anTraqnozi

0.14-0.2

600-800

0.2-0.3

300-400

0.2-0.3

300-400

nacari,
pomidori
badrijani, fitoftorozi
badrijnis Wknoba
wiwaka

სტრობსტარი წდგრ

kitri

nacari, Wraqi

Llodinis periodi
(gamoyenebis jeradoba)

Sexureba
vegetaciis
periodSi
Sexureba
vegetaciis
periodSi
Sexureba
vegetaciis
periodSi

35 (3)

35 (2)
10 (2)

2 (2)

preparatis gamoyeneba rekomendebulia gansxvavebuli moqmedi nivTierebis
mqone fungicidebTan morigeobaSi.
preparati ar aris toqsikuri sasargeblo organizmebisaTvis.
SeiZleba kombinireba fungicidebTan da inseqto akaricidebTan.
vazis anTraqnozi

vazis fomofsisi

vaSlis qeci

vaSlis nacari

Cloeosporium ampelophagum

Phomopsis viticola

Venturia inaequalis

Uncinula necator

registrirebulia saqarTveloSi N 670/09
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ტაგიანტი 30 წ.ხ.

moqmedi nivTiereba: himeqsazoli 360 gr/lit.
axali Tanamedrove sistemuri moqmedebis fungicidi
pomidoris da sxva sargavi bostneuli kulturebis
fesvis sidamplis winaaRmdeg.
preparatSi arsebuli himeqsazoli ebrZvis niadagSi
da sargavi kulturis fesvebze arsebul sidamplis
gamomwvev sokos paTogenebs
preparatis gamoyeneba da xarjvis norma
kultura
pomidori.
wiwaka

kitri

daavadeba

preparatis xarjvis norma da
gamoyenebis meTodi

fuzariumi (fuzarium)
piTiumi (pythium)

dargvis Semdeg 0.25 l/100l. wyalSi
ZirebSi dasxmiT 1m2-ze 3 lit.

fuzariumi
(fusarium)

0,2-0.25 ml/100l. wyalSi 3 lit. 1m2-ze
aRmocenebis Semdeg ZirebSi dasxmiT

preparatis kombinireba dasaSvebia inseqticidebTan da wyalSi xsnad sasuqebTan.
fesvis fuzariozi
fuzarium

რეგისტრირებულია საქართველოში N 867
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ტაგინატი 30 ს.ფ.

fesvis yelis sidample
pythium

ტოპზატე 50 წდ გრ

moqmedi nivTiereba: cimoqsanili 50%
Tanamedrove sistemri moqmedebis fungicidi, Wraqis,
fitoftoras da sxva wyalmcenare sokovani daavadebebis winaaRmdeg.
preparati warmatebiT gamoiyeneba kitris fsevdoperenosporozis (Wraqi) winaaRmdeg.
topzates upiratesoba mdgomareobs daavadebis gamomwvevi sokos swraf lokalizaciaSi da ekologiur
usafrTxoebaSi.
nayofze Sesxurebidan 2-3 dRis Semdeg SeiZleba mokrefa da sakvebad miReba
gamoyenebis reglamenti da xarjvis norma

kultura

daavadeba

xarjvis
norma
kg/ha

wylis xarjvis norma
l/ ha

lodinis periodi Sesxurebidan mokrefamde. (dRe)

kitri

fseudoperonosporozi (Wraqi)

50gr 100 lit.
wyali

250–300

2

SeniSvna: preparati usafrTxoa Tbilsisxlianebisa da sasargeblo mwerebis mimarT. misi
kombinireba SeiZleba fungicid inseqticidebTan da wyalSi xsnad sasuqebTan.

ტოპზატე 50 წდ გრ

kitris Wraqi

82

ტოპკონაზოლი ე.კ.

moqmedi nivTiereba: penkonazoli 100 g/l.
sistemuri moqmedebis fungicidi vazis, xexilis m/S
kurkovnebis, bostneul-baRCeuli kulturebis nacrovani
daavadebebis dasacavad.
upiratesobebi:
maRalefeqturia sasoflo sameurneo kulturebis
nacrovani daavadebebis winaaRmdeg.
kargi sistemuri moqmedeba, maRali dacviTi da
samkurnalo gamanadgurebeli moqmedebebi.
mcenaris yvela organoebis xangrZlivi dacva.
Sesxurebas Soris intervali 8-14 dRe.
dabali xarjvis norma.
ar axdens uaryofiT gavlenas mcenareze.
kombinirdeba umravles fungicidebTan da inseqticidebTan.

nacari

0.15-0.25

600-800

Sesxurebis lodinis
periodi
vadebi
vegetaciis peri20
odSi 3-4-jer

nacari

0.125-0.15

300-400

vegetaciis periodSi 2-jer

20

nacari

0.25-0.37

500-700

vegetaciis periodSi 3-jer

3

nacari
nacari, nayofis
sidample

0.3-0.4

600-1000

veg. per. 3-4-jer

20

0.5-1

600-1000

vegetaciis periodSi 4-jer

20

marwyvi

nacari

0.3-0.5

300-400

yvavilobamde
mos. aRebis Semd.

20

vardi da
sxva dekoratiuli
mcenareebi

nacari,
Janga

0.35-1.0

300

vegetaciis
periodSi 7-jer

20

kultura
vazi
kitri Ria
grunti
kitri
daxuruli
grunti
vaSli
atami

daavadeba

preparatis
wylis xarjvis
xarjvis norma l/ha
norma l/ha

SeniSvna: daavadebis Zlieri gavrcelebisa da intensiobis SemTxvevaSi ixmareba maqsimaluri
doza, mokle intervaliT.
vardis nacari

gogrovanTa nacari

vazis nacari

Sphaerotheca pannosa

Erisiphe cichoracearum

Uncinula necator

registrirebulia saqarTveloSi N 703
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ტოპკონაზოლი ე.კ.

moqmedebis speqtri da xarjvis normebi

უნივერსალი ს.ფ.

moqmedi nivTiereba:
metalaqsili 80+mankocebi-640 g/kg.

Универсал С.П.
Действующее вещество:
Металаксил 80+ Манкоцеб 640 гр/кг.

Tanamedrove sistemur-kontaqturi moqmedebis fungicidi vazis, kartofilis, bostneulis da sxva sasoflo-sameurneo kulturebis ZiriTadi
sokovani daavadebebiisagan dasacavad.
upiratesobebi:
ormagi moqmedebis unari. metalaqsili SeiWreba ra foTlebSi bageebis
gziT, gadaadgildeba wvenTan erTad sistemaSi da lokalizebas ukeTebs
sokos miceliumis ganviTarebas, xolo mankocebi garedan kontaqturi
gziT anadgurebs sporebsa da mis wanazardebs.
sistemuri moqmedebis wyalobiT icavs mcenaris im nawilsac, romelsac
Sesxurebisas ar moxvda siTxe, maT Soris axalgazrda ylortebsa da
nazardebs, romlebic ganviTardnen Sesxurebis Semdeg.
rTul klimatur pirobebSi (xangrZlivi wvimebi) garantirebuli efeqti.
icavs nayofsac da tuberebsac.
kombinaciaSi Sedis inseqto-akaricidebTan da fungicidebTan.
misi gamoyeneba ekologiurad gamarTlebulia.

უნივერსალი ს.ფ.

Современный системно-контактный фунгицид для защиты основных грибковых
болезней сельскохозяйственных культур.
Способ двойного действия: Металаксил проникает путём губки листьев,
передвигается систему растения и локализует развитие мицелий грибов,
а Манкоцеб наружным путём контакта уничтожает споры и их отростки.
Благодаря системного действия, препарат защищает те части растения который
при опрыскивании не попал под жидкостью.
Даёт гарантированный эффект при сложных климатических условиях
(продолжительный дождь).
fseudoperonosporozi

Pseudoperonospora cubensis

registrirebulia saqarTveloSi N 705
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vazis Wraqi

Plasmopara viticola

moqmedebis speqtri da xarjvis normebi
Спектр действия и дозировка
kultura
культура

daavadeba
болезнь

vazi

Wraqi, Savi sidample,
vazis Savi laqianoba
Милдю, чёрная
гнилость, чёрная
пятнистость

лоза

kartofili
картофель

pomidori
Томаты

kitri
Огурцы
xaxvi
Лук
sazamTro,
nesvi
Арбуз, Дыня

lodinis Sesxurebis
xarjvis norma wylis xarjvis periodi maqsimaluri
norma l/ha
kg/ha
(dRe)
jeradoba
расход препарата
срок
максимальное
расход воды
кг/га
ожидания
количество
л/га
(день)
опрыскивании

2.5

700-800

14

3-4

2.5

300-400

15

2-3

fitoftorozi,
septoriozi
alternariozi
Фитофтороз,
септориоз,
алтернариоз

2.5

300-400

10

3-4

kitris Wraqi
фсеудопрoноспороз
(милдю)

2.5

300-400

8

2-3

xaxvis Wraqi
Перoноспора (Милдю)

2.5

300-400

15

2-3

2-2.5

300-400

21

3

fitoftorozi,
alternariozi
Фитофтороз,
Алтернариоз

gogrovanTa Wraqi
милдю

SeniSvna: rTuli klimaturi pirobebis SemTxvevaSi (gadauRebeli wvima) Sesxurebebis
Catareba rekomendirebulia mokle intervalebiT. maRali efeqti miiRweva profilaqtikuri damuSavebisas, ar dauSvaT daavadebis Zlieri gavrceleba.

xaxvis Wraqi
Peronospora destructor

fitoftora
Phytophtora infestans
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უნივერსალი ს.ფ.

Примечание - При сложных климатических условиях (период дождя) опрыскивание проводится
с коротким интервалом. Высокий эффект достигается при профилактической обработки. не
допускайте сильного развития болезни!

ფაიტერ ბლუ სფ

კონტაქტურ სისტემური ფუნგიციდი, სასოფლო სამეურნეო
კულტურების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ
მოქმედი ნივთიერება: დიმეტომორფი 60 გ/კგ+ სპილენძის
ქლორჟანგი 400გ/კგ
პრეპარატული ფორმა: სველებადი ფხვნილი
შენახვის ვადა: 3 წელი

ფაიტერ ბლუ სფ

ღირსება და უპირატესობები:
პრეპარატის მოქმედი ნივთიერება სპილენძის ქლორჟანგი, კონტაქტური
გზით იცავს მცენარეს ოოსპორებისაგან, ხოლო დიმეტომორფი სისტემური
გზით, ლოკალიზებას უკეთებს, სოკოს განვითარებას.
ანადგურებს სოკოს, განვითარების ყველა სტადიაში.
ახასიათებს, ხანგრძლივი დაცვითი და პროფილაქტიკური მოქმედება.
არ არის აღნიშნული დაავადების რეზისტენტობა დიმეტომორფის მიმართ.
ამიტომ მისი გამოყენება დასაშვებია რეზისტენტულ პროგრამაში.
პრეპარატის კომბინირება დასაშვებია სხვა ფუნგიციდებთან,
ინსექტიციდებთან და წყალში ხსნად მიკრო სასუქებთან.
კულტურა

დაავადება

პრეპარატის
ხარჯვა კ/ჰ

წყლის
ხარჯვა
ლ/ჰ

წამლობის
ჯერადობა

ლოდინის
პერიოდი
დღე

ვაზი

ჭრაქი/plasmopara
vitikola/ფომოფსისი
/pomophsis vitikola/

2-2.5

600-800

3-4

25

პომიდორი,
კარტოფილი

ფიტოფტოროზი
/phytophtora infestans/
ალტერნარიოზი
/alternaria solani/

2-2.5

300-400

3

15

კიტრი ღია
გრუნტი

ჭრაქი /pseudporonospora cubensis/

2-2.5

300-400

3

15

ხახვი

ჭრაქი
/peronospora destructor/

2-2.5

300-400

3

15

შენიშვნა: წამლობათაშორის ინტერვალი 10-14 დღეა. წვიმების და გაზრდილი ტენეს პირობებში,
წამლობა უნდა ჩატარდეს შემჭიდროებულ ვადებში. პრეპარატთან მუშაობისას დაიცავით
უსაფრთხოების წესები.
ვაზის ჭრაქი
/plasmopara viticola/

კარტოფილის
ხახვის ჭრაქი
ფიტოფტოროზი /phytoph/Peronospora destructor/
tora infestans/

registrirebulia saqarTveloSi N 787
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ფინალი ე.კ.

moqmedi nivTiereba: karbendazimi 500 gr/l.
axali fungicidi, TavTavian da sxva kulturebSi gamosayenebeli fesvis sidampleebis da sxva sokovani organizmebis winaaRmdeg.
preparatis moqmedi nivTiereba karbendazimi kontaqturi SexebiT anadgurebs sidamplis gamomwvev organizmebs,
igi aCerebs sokos miceliumis ganviTarebas.
gamoiyeneba, rogorc niadagis fungicidi (fesvis sidample) da foTlebze SesxurebiT. Rero foTlis da nayofis daavadebebze. gamoiyeneba Teslis dasamuSavebladac.
moqmedebis speqtri da xarjvis normebi
kultura

daavadebebi

xarjvis
norma l/ha

wylis xarjvis
norma l/ha

gamoyenebis
periodi/meTodi

xorbali, qeri,
Svria

fesvis sidample,
Cawola,
muraJanga, nacari,
helminTosporiozi

0.5-0.6

250-300

Sesxureba vegetaciis
periodSi

Warxali

cerkosporozi

0.6-0.8

250-300

Sesxureba vegetaciis
periodSi

TuTis da
wiwvovani tyis
jiSebis sanerge

aRmonacenis
Cawola, fesvis
sidampleebi

1.25-2.4

400-800

Sesxureba vegetaciis
periodSi 0.3% samuSao
nazaviT

SeniSvna: damuSaveba unda warimarTos infeqciis gamoCenamde, rodesac daavadebebs
eqmnebaT xelSemwyobi pirobebi.

Cercospora beticola

xorblis muraJanga
Puccinia triticina

xorblis yviTeli Janga
puccinia glumarum

registrirebulia saqarTveloSi N 707
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ფინალი ე.კ.

Warxlis cerkosporozi

ჰარბორი 300 ე.კ.

moqmedi nivTiereba:
propikonazoli 150 + difenokonazoli 150g/l.
xexilis baRebSi da TavTavian kulturebSi gamosayenebeli fungicidi.
preparati warmatebiT gamoiyeneba TavTavian kulturebSi gavrcelebuli daavadebebis: yviTeli da
mura Janga, septoriozi, agreTve Warxals daavadebebze m.S. cerkosporozi.
moqmedebis speqtri da xarjvis normebi
kultura

daavadebebi

xarjvis norma l/h
Sesxurebis dro

xorbali, qeri

mura Janga
(puccinia triticina).
yviTeli Janga
(Puccinia Glumarum)
septoriozi
(Septoria gramineum)

400gr/ha Sesxureba daavadebis
pirveli niSnebis gamoCenisTanave.
gameorebiT Sesxureba
12-15 dRis Semdeg.

vaSli, msxali

qeci, nacari

250 gr/ha. vegetaciis periodSi

Warxali

cerkosporozi
(Cercosporia beticola)

300 gr/ha. Sesxureba
vegetaciis periodSi

preparatis kombinireba dasaSvebia inseqticidebTan, herbicidebTan da
wyalSi xsnad sasuqebTan.

ჰარბორი 300 ე.კ.

Puccinia triticina

registrirebulia saqarTveloSi N 829
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puccinia glumarum
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გალაქსი წ.ხ.

moqmedi nivTiereba: oqsifluorfeni 240 g/l.

Галакси в.р.

Действующее вещество: Оксифлуорфен 240 гр/л.
axali Tanamedrove sistemuri moqmedebis herbicidi xaxvis,
nivris da mzesumziris kulturebSi gamosayenebeli, erTwliani orlebniani da nawilobriv marcvlovani sarevelebis winaaRmdeg.
preparati moqmedebs 22-mde dasaxelebis mcenareze maT Soris orlebnian sarevelebze (boloka, gvirila, xvarTqla,
kitrana, nacarqaTama da sxva) da marcvlovan sarevelebze
(burCxa, Zurwa, Svriuka, da sxva).
Гербицид системного действия нового поколеня, против злаковых и двудольных
сорняков в посевах: лук, чеснок и подсолнечник.
Препарат действует до 22 наименованных
сорных растениях в т.ч. двудольных
и злаковых.
gamoyenebis rekomendacia da xarjvis norma
Спектр действия и дозировка
kultura
культура

sarevelebi
сорняки

xaxvi, niori

erTwliani orlebniani
da marcvlovani sarevelebi
однолетние двудольные
и злаковые сорняки

Лук, Чеснок

mzesumzira
Подсолнечник
vaSli
Яблоко

გალაქსი წხ

citrusebi
Цитрусовые

erTwliani orlebniani da
marcvlovani sarevelebi
однолетние двудольные
и злаковые сорняки
erTwliani orlebniani da
marcvlovani sarevelebi
однолетние двудольные
и злаковые сорняки
erTwliani orlebniani da
marcvlovani sarevelebi
однолетние двудольные
и злаковые сорняки

xarjvis
norma l/ha
расход
препарата л/га

Ppreparatis gamoyenebis
periodi da faza
время обработки

0.05-0.5

Sesx. sarevelebze 2-4 foTlis fazaSi
Опрыскивание сорных растении в
фазе 2-4 листьев

0.05-0.75

1

2.5

2.5

naTesis Sesxureba 4-5 foTlis fazaSi
Опрыскивание посева в фазе 4-5
листьев
niadagis Sesxureba kulturis
aRmocenebamde
Опрыскивание почва до всхода
культур
Sesxureba gazafxulze vegetirebul
sarevelebze 10-15sm fazaSi
Опрыскивание сорных растении в
фазе 10-15 см.
Sesxureba gazafxulze vegetirebul
sarevelebze 10-15sm fazaSi
Опрыскивание сорных растении в
фазе 10-15 см.

SeniSvna: wylis xarjva 1 ha-ze 400 litria.

registrirebulia saqarTveloSi N 669/09
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დიამინი 50% წ.ხ.

moqmedi nivTiereba: 2,4-d diqlorfenoqsi
Zmar-mJava dimeTilaminis marili 500 gr/l.

Диамин 50% В.Р.
Действующее вещество: 2,4 Д
Диметиламинная соль 500 гр/л.

maRalefeqturi sistemuri moqmedebis herbicidi TavTaviani kulturebis
da simindis naTesebSi orlebniani sarevelebis winaaRmdeg.
dabali xarjvis norma maRali efeqti; swrafi moqmedeba; saSualo toqsikuria, ar vnebs futkrebs kulturul mcenareSi SeWridan 10-15 dReSi igi
mTlianad iSleba da mosavlis aRebamde narCeni ar rCeba produqtSi.
Tavsebadia inseqticidebTan, sxva herbicidebTan, fungicidebTan, zrdis
regulatorebTan da sasuqebTan.
Высоко эффективный гербицид, системного действия, против двудольных сорняков,
распространённый в пшеничных культурах и в кукурузе.
Низкая норма расхода,с высоким эффектом; быстрое действие; Мало токсичный, не
вредит пчёлам; Совместими с инсектицидам и другими пестицидами.

mindvris mdogvi

yayaCo

mindvris nari

Sinapis arvenseis

Papaver rhoeas

Cirsium arvense

registrirebulia saqarTveloSi N 532
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დიამინი 50% წ.ხ.

Механизм действия - 2,4 Д диамин в период вегетации сорняков, вызывает
неравномерное отрастание клеток, из-за чего листья развиваются толще и
скручивается, что в конце вызывает засыхание.

gamoyenebis rekomendacia

Спектр применения и дозировка
Ppreparatis xarjvis
norma l/ha
расход препарата л/га

damuSavebis dro
da wesi
время обработки

saSemodgomo da
sagazafxulo xorbali,
qeri, Svria
Яровая пшеница,
Ячмень, овес

1-1.5

naTesis Sesxureba bartyobis
fazaSi aRerebamde
Опрыскивание посевов в фазе
кущения культуры до выхода
в трубку.

simindi
Кукуруза

1-1.5

kulturis 3-5 foTlis fazaSi
В фазе 3-5 листьев культуры

sorgo
Сорго

1-1.2

kulturis 3-6 foTlis fazaSi
В фазе 3-6 листьев культуры

kultura
культура

SeniSvna: wylis xarjvis norma satraqtoro aparatiT 300-400 lit/ha, TviTmfrinaviT
5lit/ha, zurgis motoriani aparatiT 12-15 lit/ha.
wamlobisas preparati ar unda moxvdes mgrZnobiare kulturebs rogoricaa vazi, xexili,
bostneuli, baRCeuli, msesumzira da sxva.

დიამინი 50% წ.ხ.

Примечание:
1. Расход воды для тракторного апарата 300-400 л/га для самолёта - 5 л/га
2. При опрыскивание препарат не должен попасть на чувствительных культурах,
таких как лоза, фруктовые сады, овощные-бахчевые, подсолнечники и др.
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ესტერონი წ.ხ.

moqmedi nivTiereba: 2.4 d eTiliheqsilis
eTeri 564 gr/l.

Эстерон в.р.

Действующее вещество: 2.4 Д
Етилгексиловый эфир 564 гр/л.
maRalefeqturi, sistemuri moqmedebis herbicidi orlebniani sarevelebis
winaaRmdeg TavTaviani kulturebisa da simindis naTesebSi.
esteroni gamoirCeva dabali aqroladobiT, romelic gamowveulia Semcveli eTeris qimiuri sisufTaviT (99.8%).
dabali aqroladobis Sedegad esteronis gamoyeneba perspeqtiulia aviaciiT. sistemuri moqmedebis wyalobiT esteroni aqtiurad gadaadgildeba
mcenareSi (fesvebis CaTvliT) da iwvevs zrdis wertilebis ganadgurebas.
esteronis pirveli herbiciduli simptomebi sarevelebze gamoixateba maTi
daxveviT da damaxinjebiT, Semdeg qlorozulebi xdebian, gamoS-rebian da
nekrozdebian.
Высоко эффективный гербицид системного действия против двудольных сорняков в
посевах: пшеница, ячмень, кукуруза.
Эстерон характеризуется низко распарывающим препаратом, по этому перспективен
для авиационного опрыскивания.
Благодаря системного действия эстерон активно передвигается в растении и вызывает
гибель.

registrirebulia saqarTveloSi N 277/08
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ესტერონი წ.ხ.

Гербицидные симптомы на сорняке проявляются сначала скручиванием, потом
желтеют и гибнут.

gamoyenebis rekomendacia da xarjvis norma
Спектр действия и дозировка
kultura
культура

sarevelebi
сорняки

xarjvis
norma l/ha
расход
препарата л/га

saSemodgomo
xorbali, qeri
Озимая
Пшеница,
ячмень

erTwliani orlebnianebi
однолетние двудольные

0.7-0.8

sagazafxulo
xorbali, qeri
Яровая
Пшеница,
ячмень

erTwliani orlebnianebi
однолетние двудольные

0.6-0.8

simindi
Кукуруза на
зерно

erTwliani orlebnianebi
однолетние двудольные

0.6-0.8

mravalwliani orlebnianebi
многолетние двудольные

0.8-1

damuSavebis periodi
время обработки

Sesxureba partyobis
fazaSi - aRerebamde
опрыскивание посевов в фазе
кущения культуры до выхода
в трубку

Sesxureba kulturis 3-5
foTlis fazaSi
опрыскивание посевов 3-5
листьев культуры

SeniSvna: Sexureba unda Catardes + 8–250 temperaturisas.
preparatis kombinireba daSvebulia, sxva herbicidebTan, inseqticidebTan,
fungicidebTan da foTlovani gamokvebis sasuqebTan.
nakleb toqsikuria Tbilsisxlianebisadmi, ar vnebs futkrebs.

ესტერონი წ.ხ.

Примечание: Опрыскивание должно проводится при + 8-250 температуре.
препарат совместим с другими гербицидами, инсектицидами, фунгицидами и регуляторами
роста. Мало токсичен для теплокровных, не вредит пчёлам.
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mindvris mdogvi

mindvris nari

Sinapis arvensis

Cirsium arvense

yayaCo

nacar qaTama

Papaver rhoeas

Chenopodium album

იმპერატორი 60 წდგრ

moqmedi nivTiereba: metsulfuron-meTili 600gr/kg
Tanamedrove maRalefeqturi sistemuri moqmedebis
herbicidi TavTavian kulturebSi gavrcelebuli erwliani
orlebniani sarevelebis winaaRmdeg.
imperatori gamoiyeneba sagazafxulo da saSemodgomo
xorbalSi, qerSi, da SvriaSi erTwliani orlebniani da
maT Soris 2,4 d-s mimarT gamZle sarevelebis winaaRmdeg.
imperatoris upiratesoba is aris, rom mas axasiaTebs dabali xarjvis
norma maRali efeqtiT. misi gamoyeneba ekonomiurad gamarTlebulia.
igi Tavsebadia fungicidebTan, inseqto akaricidebTan, sxva herbicidebTan da wyalSi xsnad mikro sasuqebTan.
gamoyenebis speqtri
kultura
sagazafxulo
xorbali,
qeri, Svria

saSemodgomo
xorbali,
qeri

xarjvis
norma gr/ha

10-15

15

wylis xarjva l/ha

250-300

erTwliani
orlebniani da
m/S 2,4d-s mimarT
gamZle sarevelebi

Ggamoyenebis meTodi
da reglamenti
naTesebis Sesxureba sarevelebis adreul fazaSi
(2-4 foToli), kulturis
2 foTlidan bartyobis
bolomde

250-300

erTwliani
orlebniani da
m/S 2,4d-s mimarT
gamZle sarevelebi

naTesebis Sesxureba sarevelebis adreul fazaSi
(2-4 foToli), kulturis
2 foTlidan bartyobis
bolomde

sarevela

mindvris nari
Cirsium arvense

mindvris mdogvi
Sinapis arvensis

xvarTqvla
Convolvulus arvensis

registrirebulia saqarTveloSi N 713
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იმპერატორი 60 წდგრ

SeniSvna: preparatTan muSaobisas saWiroa usafrTxoebis wesebis dacva

კორვეტი

სისტემური მოქმედების სელექციური ჰერბიციდი.
მოქმედი ნივთიერება: 6.25 გ/ლ
ფლორასულამი+452.42 გ/ლ 2,4 დ ეთილჰექსილის
ეთერი
შენახვის ვადა: 3 წელი.
კორვეტი ეს არის ორმაგი მოქმედების სისტემური
სელექციური ჰერბიციდი, რომელიც ანადგურებს ყველა
ერთწლიან და მრავალწიან ორლებნიან სარეველა
ბალახებს/ამბროზია, ბეგიაური ბაყაყურა, ბირკა,
ბებრის კონა, ბოლოკა გვირილა, სპერგულა, ჯიჯილაყა,
მინდვრის ნარი, მინდვრის ღიჭა, ენდრონიკა, ნაცარქათამა, ყანის ჭლექი,
ცერცველა და სხვა/. სპობს 2,4 დ ამინის მარილის მიმართ გამძლე სარევალებს.

კორვეტი

თავისებურებები
- ახასიათებს მაღალი მდგრადობა წვიმის მიმართ.
- ეფექტურია +5 გრადუსი ტემპერატურის ზევით.
- პრეპარატი შესხურებიდან ერთი საათის განმავლობაში ფოთლებიდან
იჭრება და აქტიურად გადაადგილდება მცენარეში ფესვებამდე. - სარეველებზე
მოქმედება ვლინდება ორი საათის შემდეგ.
- სწრაფი შეჭრის გამო ორი საათის შემდეგ მოსული წვიმა, აღარ ჩამორეცხავს
პრეპარატს.
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მაღალეფექტური 2,4 დ ჰერბიციდი
გამოყენების რეგლამენტი
კულტურა
საშემოდგომო და
საგაზაფხულო ხორბალი,
ქერი
სიმინდი

ხარჯვის ნორმა ლ/ჰ
0.5-0.7

0.7-0.8

გამოყენების დრო
შესხურება დაბუჩქება ბარტყობის
ფაზაში, აღერებამდე
შესხურება სიმინდის 3-5 ფოთლის
ფაზაში

კორვეტი საუკეთესო ეფექტს იძლევა სარეველების აქტიური ვეგეტაციის ფაზაში.
მისი კომბინირება დასაშვებია სხვა ჰერბიციდებთან და წყალში ხსნად სასუქებთან.
სამუშაო ნაზავის ხარჯვის ნორმა 200-300 ლიტრია.
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კორვეტი

პრეპარატი რეგისტრირებულია საქართველოში N 1259

ნიკოფურონი 40 წ.ხ.

moqmedi nivTiereba: nikosulfuroni 40 g/l.
simindis aRmocenebis Semdgom gamoyenebis, axali
sistemuri moqmedebis herbicidi, abezari sarevelebis
winaaRmdeg.
moqmedebis speqtri:
spobs erTwlian da mravalwlian marcvlovan sarevelebs,
rogorebicaa Salafa, Wanga, sagvela, Svriuka, burCxa,
mindvris melakuda, mwvane da yviTeli Zurwa, erTwliani
Tivaqasra. agreTve zogierT erTwlian orlebnian sarevelebs, nacarqaTamas, mindvris mdogvs, jijilayas da sxva.
preparatis gamoyeneba rekomendebulia simindis naTesebSi umetesi
marcvlovani sarevelebis aRmocenebis Semdeg, kulturis 3-6 foTlis
fazaSi (erTwliani marcvlovani sarevelebis 2-6 foTlis da mravalwliani marcvlovani sarevelebis 10-15 sm. simaRlis fazaSi).
preparatis kombinireba dasaSvebia 2,4 d-s warmoebul herbicidebTan, rac
saSualebas iZleva simindis naTesebis srulad ganTavisuflebas yvelanairi sarevelebisagan.
gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
sarevela

kultura

ნიკოფურონი 40 წ.ხ.

simindi

xarjvis norma
l/ha

erTwliani da mravalwliani marcvlovani da
zogierTi erTwliani
orlebniani sarevelebi

1-1.25

wylis xarjva
Ggamoyenebis vadebi
l/ha
300-400

sarevelebis
2-6 foToli

SeniSvna: Sesxurebidan 1 kviris ganmavlobaSi rigTa Sorisebis damuSaveba ar aris rekomendebuli. preparati nakleb toqsikuria adamianisa da Tbilsisxlianebis mimarT.
moarideT Tevzebs.
Zurwa

Setaria Viridis

Salafa

Sorghum halopense

registrirebulia saqarTveloSi N 720
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mindvris mdogvi
Sinapis arvensis

nacarqaTama

Chenopodium album

ნოკდაუნი წ.ხ. (480გრ/ლ)
moqmedi nivTiereba: glifosati 480gr/l
sistemuri moqmedebis totaluri herbicidi.
anadgurebs umravlesi sarevelebis fesvTa
sistemas da ylortebs.
moqmedebis speqtri:

gamoyenebis reglamenti da xarjvis norma
Ggasanadgurebeli
obieqti
erTwliani marcvlovani
da orlebniani sarevelebi

xarjvis
norma l/ha

Ggamoyenebis periodi da wylis
xarjvis norma l/ha

2-4

Sesxureba vegetirebul sarevelebze kulturis dacviT 200-250 l/ha

mravalwliani marcvlovani da orlebniani
sarevelebi

4-6

Sesxureba vegetirebul sarevelebze kulturis dacviT 200-250 l/ha

erTwliani marcvlovani
da orlebniani sarevelebi

4

kartofilis aRmocenebamde
200-300 l/ha

ara sasoerTwliani da mravalflo sameurneo
wliani marcvlovani da
daniSnulebis
orlebniani sarevelebi,
miwebi rkinigzis
buCqnarebi
magistralebi

4-6
200-250 ml 10
litr wyalSi

Sesxureba vegetirebul
sarevelebze gazafxul-zafxulSi

yvela saxis sarevelebi
m/S: laqaSebi, Calebi da
sxva

5-10 l/ha
mimwebebeli
trendi 250 gr

Sesxureba vegetirebul
sarevelebze gazafxul-zafxulSi

kultura

venaxi, xexili,
citrusi

kartofili

sadrenaJo
arxebi

SeniSvna: venaxis da xexilis Sewamvlis win kulturul mcenares aucileblad unda SeeWras
miwasTan axlos ganlagebuli amonayarebi. samuSao siTxe ar unda moxvdes kulturul
mcenareebs. preparatTan muSaobisas saWiroa usafrTxoebis wesebis dacva.

registrirebulia saqarTveloSi N 537
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ნოკდაუნი წ.ხ. (480 გრ/ლ)

mTlianad anadgurebs erTwlian da mravalwlian marcvlovan
da orlebnian sarevelebs.
ixmareba rogorc defolianti da desikanti.
gamoiyeneba mindvris sarevelebisagan gasasufTaveblad.
anadgurebs yvelaze abezar buCqovan da merqnian mcenareebs.
baRebsa da venaxebSi nokdauni gamoiyeneba Znelad amosaZirkvi
sarevelebis winaaRmdeg. igi ixmareba 3 welze meti asakis nargavebSi.
nokdauni warmoadgens erTaderT herbicids, romelic mTlianad
anadgurebs wylis-hidrofitul sarevelebs (rogozi, lerwami, lelqaSi da sxv.) sarwyav da sadrenaJo arxebSi. preparati ar grovdeba
wyalSi da ar aris toqsikuri wyalSi mcxovrebi organizmebisaTvis.
wylis gamoyeneba irigaciisaTvis SesaZlebelia yovelgvari SezRudvis gareSe.

პილოტი წდგრ

moqmedi nivTiereba: rimsulfuroni 250 gr/kg
super seleqciuri herbicidi.

Пилот

Действующее вещество: Римсульфурон
250 гр/кг Супер селективный гербицид.
piloti warmoadgens axal, sistemuri moqmedebis
herbicids, simindisa da kartofilis kulturebSi
gavrcelebuli sarevelebis winaaRmdeg.

upiratesoba:
maRali seleqciuri moqmedeba.
dabali xarjvis norma, maRali efeqtiT.
anadgurebs iseT sarevelebs, romelTanac uZlurebi arian 2.4 d-s
warmoebuli herbicidebi.
Пилот, это новый гербицид системного действия против злаковых и некоторых
двудольных сорняков в посевах кукурузы и картофеля.
Преимущество:
Способ высокой селективности в отношении культур.
Низкая концентрация с высоким эффектом.

პილოტი წდგრ

Уничтожает такие сорняки против которых безсильны 2.4 Д и подобные гербициды.
Salafa

burCxa

Sorgum halepense

Echinochloa crus-galli

registrirebulia saqarTveloSi N 716
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glerta
Cynodon dactylon

moqmedebis speqtri
Спектр действия
kultura
культура

simindi
Кукуруза

kartofili
Картофель

sarevelebi
сорняки

preparatis
xarjvis norma wylis xarjvis
norma l/ha
gr/ha
расход препарата расход воды л/га
гр/га

erTwliani marcvlovani da zogierTi
orlebniani sarevelebi
Однолетние злаковые и
некоторые двудольный

50gr + sumer 90
200 ml/ha
50гр + сумер 90
200 мл/га

mravalwliani marcvlovani sarevelebi
многолетние злаковые
сорняки

60 gr.
+ sumer 90
200 ml/ha
60гр +сумер 90
200 мл/га

erTwliani da mravalwliani sarevelebi
Однолетние и
многолетние сорняки

50 gr.
+ sumer 90
200 ml/ha
50гр +сумер90
200 мл/га

300-400

300-400

300-400

damuSavebis
periodi
время обработки
Sesxureba sarevelebze, kulturis 2-6
foTlis fazaSi
Опрыскивание сорняков
в фазе 2-6 листьев
культуры
sarevelebis Sesxureba
15 sm simaRlis fazaSi
опрыскивание сорняков
высотой 15 см
Sesxureba miwis Semoyris
Semdeg, sarevelebis10-15
sm simaRlis fazaSi
опрыскивание после
окучивания при высоты
10-15 см сорняков

SeniSvna: preparatis efeqtis gazrdis mizniT (mxolod simindis naTesebSi)
umjobesia 2.4 d-s warmoebul herbicidTan erTad (mag. diamini) kombinireba.
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პილოტი წდგრ

Примечание: С целью повышения эффекта препарата (только посева кукурузы)
советуем комбинацию одного из гербицидов 2.4 Д Диамин или подобное.

სენკრონი 70 წდგრ

moqmedi nivTiereba: metribuzini 700 gr/kg.
preparatuli forma: wyalSi dispergirebadi
granuli.
Tanamedrove sistemuri moqmedebis herbicidi kartofilis, pomidoris, soiasa da ionjis naTesebSi, erTwliani orlebniani da marcvlovani sarevelebis
winaaRmdeg.
preparati maRal efeqturia iseT orlebnian sarevelebze, rogoricaa: jijilaya, nacarqaTama, SavTara,
Tavcecxla, gvirila, matitela, danduri da sxva. aseve marcvlovan sarevelebze: mdelos melakuda, Svriuka, Tavnaskva, RvarZla, Zurwa da sxva.
nakleb efeqturia iseTi sarevelebis mimarT rogoricaa: mindvris nari,
xvarTqla da xovera.
upiratesobebi:
sistemuri moqmedebis saSualebiT igi aqtiurad gadaadgildeba
mcenareSi, fesvebidan foTlebSi da foTlebidan fesvebSi.
aqvs saukeTeso moqmedeba, sarevela mcenaris fesvebze niadagSi Setanisas, aRmocenebamde da aRmocenebuli sarevela mcenaris foTlebze
Sesxurebisas.
aqvs dabali xarjvis norma, maRali efeqtiT.
uzrunvelyofs kulturebis dacvas mosavlis aRebamde.
rekomendebuli xarjvis normebSi, uvnebelia kulturuli mcenareebisaTvis. advilad da swrafad iSleba niadagSi.
gamoyenebis reglamenti

სენკრონი 70 წდგრ

kultura

kartofili

pomidori

sarevela

erTwliani
orlebniani da
marcvlovani

erTwliani
orlebniani da
marcvlovani

preparatis xarjvis
norma kg/ha

Ggamoyenebis xerxi

1-1,5

niadagis Sesxureba
kulturis aRmocenebamde

0,5-0,7

sarevelebis Sesxureba kulturis 5-10smmde simaRlisas.

0,7-1,4

niadagis Sexureba
CiTilis gadargvamde

0,5-0,7

sarevelebis Sesxureba kulturis
2-4 foTlis
fazaSi

lodinis periodi mosavlis
aRebamde dRe

30

30

samuSao xsnaris xarjvis norma - 300-400 lit/ha
preparati toqsikuria TevzebisaTvis, ar vnebs futkrebs.

registrirebulia saqarTveloSi N 671/09
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სპონსორი 300 ე.კ.

პრეპარატული ფორმა: ემულსია კონცენტრატი
აღმოცენებამდე გამოსაყენებელი ნიადაგის ჰერბიციდი
მოქმედი ნივთიერება: პენდიმეტალინი 330გ/ლ
შენახვის ვადა: 3 წელი
სპონსორი ეს არის, სასოფლო სამეურნეო კულტურებში
გავრცელებული სარეველების წინააღმდეგ, ნიადაგში
შესატანი ჰერბიციდი. მისი მთავარი ღირსება იმაშია,
რომ კულტურას იცავს ძირითადი სარეველებისაგან
4-6 კვირის განმავლობაში. პრეპარატი სავეგეტაციო
პერიოდში მთლიანად იშლება და ნაყოფში მისი ნაშთი
არ რჩება.
gamoyenebis reglamenti

მზესუმზირა

სიმინდი

ხახვი,
ნიორი

კარტოფილი

პომიდორი,
კომბოსტო

სარეველები
მელაკუდა

ALOPEKURUS MYOSUROIDES

საგველა

APERA SPICFA-VENTI

ბურჩხა

ECHINOCHLOA CRUS-GALLI

მწყერფეხა

DIGITARIA SANGUINALIS

თივაქასრა

POA TRIVILIS

შალაფა

SORGHUM HALOPENSE

ყვითელი ძურწა

SETARIA VIRIDIS

შვია

ABUTILON THEOPHRASTI

საპონელა

ANAGALIS ARVENSIS

ჯიჯლაყა

AMARANTHUS

ცხვირისატეხელა

ANAGALLIS EASTIVALIS

ირიგა

ANTHEMUS ARVENSIS

თათაბო

ATRIFLEX

ნაცარქათამა

CHENOPODIUM ALBUM

გვირილა

MATRICARIA

ტყისურა

MERKURIALIS ANNUA

კესანე

MYOSOTIS ARVENSIS

მინდვრის ყაყაჩო

PAPAVER RHOEAS

ბოსტნის წალიკა

POLIGONIUM

დანდური

PORTULACA OLERACEA

მინდვრის მდოგვი

SINAPIS ARVENSIS

ჟუნჟრუკი

STELLARIA MEDIA

მინდვრის ია

VIOLA ARVENSIS

გამოყენების დრო და
მეთოდი
ნიადაგის შესხურება
კულტურის აღმოცენებამდე

ნიადაგის შესხურება
თესვამდე ან თესვის
შემდეგ, აღმოცენებამდე

ნიადაგის შესხურება
კულტურის აღმოცენებამდე

ნიადაგის შესხურება
კულტურის აღმოცენებამდე
3 დღით ადრე

ნიადაგის შესხურება
ჩითილის დარგვამდე 5
დღით ადრე

შენიშვნა: პრეპარატის საჰექტარო ნორმა 5-6 ლიტრია, წყალი 300-400 ლ/ჰა. არ გამოიყენოთ
ძლიერ სილიან ნიადაგებში.

registrirebulia saqarTveloSi N 800
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სპონსორი 300 ე.კ.

კულტურა

ტოპკაპი 240 ეკ

აღმოცენების შემდგომი, ჰერბიციდი ერთწლიანი
მარცვლოვანი სარეველების წინააღმდეგ.
მოქმედი ნივთიერება: კლოდინაფოპ–პროპარგილი 249გ/ლ
+ანტიდოტი კლოკვინდოსეტ–მექსილი 60გ/ლ
პრეპარატული ფორმა: ეკ /ემულსია კონცენტრატი/
შენახვის ვადა: არანკლები 3 წელი, გაუხსნელი ქარხნული
შეფუთვით
ახალი მაღალეფექტური პრეპარატია, აღმოცენების შემდგომი
ჰერბიციდი, ერთწლიანი მარცვლოვანი სარეველების
წინააღმდეგ საგაზაფხულო და საშემოდგომო ხორბალში.
ტოპკაპი არის სისტემური მოქმედების ჰერბიციდი.სარეველაზე მოხვედრისთანავე
სწრაფად შეიწოვება ფოთლებისა და ღეროს მიერ და გადანაწილდება მთელ
ორგანიზმში. პრეპარატის შეტანიდან რამოდენიმე საათში ფერხდება სარეველების
ზრდა. ერთიდან სამი კვირის განმავლობაში, თვალსაჩინო ხდება ჰერბიციდის
მოქმედება. ტოპკაპი 240 ეკ მოქმედებს შემდეგ სარეველებზე: შვრიუკა, თივაქასრა,
ბურჩხა, მელაკუდა, ძურწა, ცოცხა ბალახა, მწყერფეხა.
gamoyenebis reglamenti
კულტურა

საშემოდგომო და
საგაზაფხულო
ხორბალი

ხარჯვის ნორმა
ლ/ჰ

0.2–0.3

სამუშაო ხსნარი
ხარჯვა
ლ/ჰ

შესხურების ვადეა

200–300

შესხურება სარეველების
2–3
ფოთლის ფაზაში

შენიშვნა: შესხურება მიმართული უნდა იყოს უშუალოდ აღმოცენებულ სარეველებზე. შესხურების
შემდეგ აღმოცენებულ სარეველებძე, ჰერბიციდი არ მოქმედებს. არ ჩავატაროთ წამლობა, თუ
ორ საათში მოსალოდნელია წვიმა. პრეპარატის კომბინირება დასაშვებია ინსექტიციდებთან,
ფუნგიციდებთან და წყალში ხსნად სასუქებთან.

ტოპკაპი 240 ეკ

ძურწა

შვრიუკა
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ტოქტა სუპერი წ.ხ.

moqmedi nivTiereba: qvizalofop-p eTili 50g/l.
axali Tanamedrove aRmocenebis Semdgom
gamosayenebeli sistemuri herbicidi, erTwliani da
mravalwliani marcvlovani sarevelebis winaaRmdeg.
moqmedebis speqtri:
erTwliani marcvlovani sarevelebi Svriuka, Svriela, Zurwa, burCxa,
sagvela, meliskuda, RvarZla, mwyerfexa da sxva. mravalwliani marcvlovani sarevelebi: Salafa, glerta, mxoxavi Wanga da sxva.
toqta superi gamoiyeneba kulturebSi: mzesumzira, marwyvi, kartofili, pamidori, kitri, stafilo, xaxvi (garda nedlad mosaxmari),
Warxali, kombosto, sazamTro, barda, soio, lobio, xexili, vazi,
kenkrovnebi, da sxva.
maRali efeqtis misaRwevad preparati unda gamoiyenoT, rodesac
sarevelebi aqtiuri vegetaciis procesSia.
preparatis gamoyeneba ar aris rekomendirebuli Tu sarevela balaxebis zrda gaCerebulia, dabali an maRali temperatures gamo.
mravalwliani sarevelebis (Wanga, Salafa, glerta) mosaspobad maqsimaluri efeqtisaTvis 2 kviris ganmavlobaSi ar unda Catardes rigTaSorisebis damuSaveba.

kultura

sarevelebi

xarjvis norma

wylis xarjva l/ha

sarevelebis ganviTarebis faza

mzesumzira,
marwyvi,
bostneul
baRCeuli
kulturebi,
mravalwliani nargavebi

erwliani
marcvlovnebi

0.75

200-450

2-4 foTlis faza kulturis
nebismier fazaSi

mravalwliani
marcvlovanebi

1

200-350

sarevelebis 10-20 sm faza
kulturis nebismier fazaSi

burCxa

glerta

Salafa

Echinochloa crus-galli

Cinodon dactylon

Sorgum halopense
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ტოქტა სუპერი წ.ხ.

preparatis xarjvis norma

ფლუზიტოპი ე.კ.

moqmedi nivTiereba: fluazifop-p-buTili 150 g/l.
axali klasis sistemuri moqmedebis herbicidi,
preparati warmatebiT gamoiyeneba farTo foTlian
kulturebSi, rogoricaa: kartofili, pomidori,
kitri, marwyvi, kombosto, stafilo, Warxali, sazamTro, nesvi, mzesumzira, xaxvi da sxva. mas gamoiyeneben
mravalwlian kulturebSic.
fluzitopi anadgurebs kulturebSi erTwlian da
mravalwlian marcvlovan (maT Soris Salafa, Wanga)
da zogierT orlebnian sarevelebs.
gamoyeneba, xarjvis norma
kultura

sarevela

erTwliani
lobio, Warxali,
marcvlopomidori, kartofili,
vanebi
kombosto, xaxvi (garda
nedlad mosaxmari),
sazamTro, nesvi, kitri, mravalwliani
mzesumzira, marwyvi
marcvlovnebi.
da sxva.
vazi, xexili,
erTwliani da
citrusi, kenkrovnebi, mravalwliani
fiWvi, naZvi , sanergebi marcvlovanebi

xarjvis norma wylis xarjva g
G amoyenebis vadebi
l/ha
l/ha
sarevelebis 2-4 foTlis
faza (ara aqvs mniSvn0.75-1.0
200-300
eloba kultura ra
fazaSia)

1.5-2.0

200-300

sarevelebis simaRle
10-15 sm (ara aqvs mniSvneloba kultura ra
fazaSia)

1.5-2

200-300

sarevelebis simaRle
10-15 sm (ara aqvs mniSvneloba kultura ra
fazaSia)

SeniSvna: preparatis gamoyeneba umjobesia sarevelebis aqtiuri zrdis procesSi.

ფლუზიტოპი ე.კ.

Svriuka

Avena fatua

Salafa

glerta

Sorghum halopense

Cynodon dactylon
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შოკი 480 გრ/ლ წ.ხ.

moqmedi nivTiereba: glifosati 480gr/l.
sistemuri moqmedebis totaluri herbicidi.
anadgurebs umravlesi sarevelebis fesvTa sistemas
da ylortebs, gamoiyeneba mravalwliani kulturebis
rigTSorisebSi da baRebSi.
moqmedebis speqtri:
mTlianad anadgurebs erTwlian da mravalwlian
marcvlovan da orlebnian sarevelebs.
ixmareba rogorc defolianti da desikanti
(TavTavianebSi, mzesumziraSi da sxva.)
gamoiyeneba mindvris sarevelebisagan gasasufTaveblad.
anadgurebs yvelaze abezar buCqovan da merqnian
mcenareebs.
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შოკი 480 გრ/ლ წ.ხ.

baRebsa da venaxebSi Soki gamoiyeneba Znelad amosaZirkvi sarevelebis winaaRmdeg. igi ixmareba 3 welze meti asakis nargavebSi.
Soki warmoadgens erTaderT herbicids, romelic mTlianad
anadgurebs wylis-hidrofitul sarevelebs (rogozi, lerwami, lelqaSi da sxv.) sarwyav da sadrenaJo arxebSi. preparati ar grovdeba
wyalSi da ar aris toqsikuri wyalSi mcxovrebi organizmebisaTvis.
wylis gamoyeneba irigaciisaTvis SesaZlebelia yovelgvari SezRudvis
gareSe.

gamoyenebis speqtri da xarjvis norma
Ggasanadgurebeli
obieqti
erTwliani marcvlovani
da orlebniani sarevelebi

2-4

Ggamoyenebis periodi da wylis
xarjvis norma l/ha
Sesxureba vegetirebul sarevelebze kulturis dacviT 200-250 l/ha

venaxi, xexili,
citrusi

mravalwliani marcvlovani da orlebniani
sarevelebi

4-6

Sesxureba vegetirebul sarevelebze kulturis dacviT 200-250 l/ha

kartofili

erTwliani marcvlovani
da orlebniani sarevelebi

4

kartofilis aRmocenebamde
200-250 l/ha

ara sasoflo sameurneo
daniSnulebis
miwebi rkinigzis
magistralebi

erTwliani da mravalwliani marcvlovani da
orlebniani sarevelebi,
buCqnarebi

250 ml 10
litr wyalSi

Sesxureba vegetirebul
sarevelebze
gazafxul-zafxulSi

kultura
venaxi, xexili, citrusi

sadrenaJo
arxebi

xarjvis
norma l/ha

yvela saxis sarevelebi m/S: 5-10 + mimweb.
laqaSebi, Calebi da sxva super 90 250 gr

Sesxureba vegetirebul sarevelebze gazafxul-zafxulSi

შოკი 480 გრ/ლ წ.ხ.

SeniSvna: venaxis da xexilis Sewamvlis win kulturul mcenares aucileblad unda
SeeWras miwasTan axlos ganlagebuli amonayarebi. samuSao siTxe ar unda moxvdes
kulturul mcenareebs.
preparatTan muSaobisas saWiroa usafrTxoebis wesebis dacva.
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აგროვიტ P
ელემენტების შემადგენლობა:
Cu-1.5%, Fe-4%, Mn-3%, Mo-0.05%, Zn-1.5%,Mgo-6%
აგროვიტ P გამოიყენება კულტურებში მიკრო ელემენტების
დეფიციტის დროს. იგი ეხმარება მცენარეს ფესვთა
სისტემიდან სხვა დანარჩენი ელემენტების ათვისებაში.
მცენარე უფრო ძლიერდება და მედეგია მავნებელ
დაავადებათა მიმართ. მას გამოიყენებენ ფოთლის
ნეკროზის, ნაყოფის განუვითარებლობის, ნაადრევი ფოთოლცვენის და
ლაქიანობის დროს.
პრეპარატის ხარჯვა:
ბოსტნეულ–ბაღჩეულ კულტურებში. ვეგეტაციის პერიოდში 3–4 ჯერ შესხურება
1–2კგ/ჰა. 0.15კგ. 100ლ. წყალზე.
ვაზი, ხეხილი, ციტრუსი. ვეგეტაციის პერიოდში 3–4 შესხურება 1–1.5კგ/ჰა.
0.15კგ. 100ლ. წყალზე
მზესუმზირა, სოიო. ვეგეტაციის პერიოდში 2 შესხურება 1–2 კგ/ჰა. 0.1–0.2კგ.
100ლ. წყალზე
ყვავილები. ვეგეტაციის დაწყებიდან ყვავილობამდე 2–3 შესხურება 10–12 დღის
ინტევალში. 1–2კგ/ჰა. 0.1–0.2კგ. 100ლ. წყალზე

აგროვიტ P

ყველა კულტურაში წვეთოვანით მიცემისას საჭიროა 50–60კგ/ჰა.
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ბატერფილი Ca Mg
მიკრო ელემენტებიანი სასუქი
შემადგენლობა: Ca-10%, N-10%, K-5%, Mg-3%
ბატერფილი ააქტიურებს მცენარეში ფოტო სინთეზის ინტენსიობის პროცესს.
ხელს უწუობს მცენარის უჯრედების ფორმირებას, აუმჯობესებს ნაყოფის ფერსა
და ხარისხს. იგი გამოიყენება მცენარეში აზოტის, კალიუმის, კალციუმის და
მაგნიუმის დეფიციტისას.

ბატერფილი Ca Mg

პრეპარატის ხარჯვა:
ბოსტნეულ–ბაღჩეული კულტურები. პირველი შესხურება გადარგვიდან
გამონასკვამდე. მეორე შესხურება 10–12 დღის შემდეგ. 1.5კგ/ჰა. ყოველ
შესხურებაზე. 0.15კგ. 100ლ. წყალზე.
ხეხილი, ციტრუსი. ნაყოფის ჩამოყალიბებამდე 4–8კგ/ჰა. 0.4–0.8კგ. 100 ლ.
წყალზე.
ვაზი. პირველი შესხურება ყვავილობის შემდეგ, მეორე 20 დღის შემდეგ,
1კგ/ჰა. მესამე შესხურება შეთვალებამდე 15 დღით ადრე, 1.5კგ/ჰა. 0.15კგ.
100ლ. წყალზე.
კივი. ნაყოფის შერბილების წინააღმდეგ და მცენარის მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად. 4–5 შესხურება ნაყოფის ფორმირების დაწყებისას
10-15 დღის ინტერვალით, 3–4კგ/ჰა. 0.3–0.4კგ. 100ლ. წყალზე.
მარწყვი. 2–3 შესხურება 10–12 დღის ინტერვალით, გამონასკვიდან
დამწიფებამდე. 3–5კგ/ჰა. 0.3–0.5კგ. 100ლ. წყალზე.
წვეთოვანის შემთხვევაში გამოიყენება 30–40კგ/ჰა.
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ბორომაგ Ca
მიკრო ელემენტებიანი ორგანული სასუქი იტალიიდან
შემადგენლობა: N-3%, Ca-10%, C-10%, Mg-2%, B-0.5%
ბორომაგი გარდა იმისა, რომ გამოიყენება როგორც სასუქი,
ასევე წარმატებით ებრძვის ისეთ დაავადებებს როგორებიცაა:
სიდამპლე, ნეკროზი, ფესვის ყელის სიდამპლე და სხვა.
სასუქში არსებული ბორი ხელს უწყობს ყვავილობაში
დამტვერიანება განაყოფიერებას.

ბორომაგ Ca

პრეპარატის ხარჯვა:
ვაზი. 4–5 შესხურება, ყვავილობის დაწყების წინ შეთვალებამდე. 2.5–3კგ/ჰა.
0.25–03კგ. 100ლ წყალზე.
ხეხილი. 5–6 შესხურება ყოველ 8–10 დღეში ყვავილობის დაწყების წინ,
შეთვალებამდე. 2.5–3კგ/ჰა. 0.3კგ. 100ლ. წყალზე.
ციტრუსები. 4–5 შესხურება ყვავილობის დაწყების წინ ნაყიფის
დამსხვილებამდე. 3–5კგ/ჰა. 0.35კგ. 100ლ. წყალზე.
ბოსტნეულ– ბაღჩეული კულტურები. 3–4 შესხურება ყვავილობის წინ
გამონასკვის ჩათვლით. 4კგ/ჰა. 0.4კგ. 100ლ. წყალზე.
მარწყვი. 3–4 შესხურება გამონასკვიდან 8–10 დღის ინტერვალით 2– 2.5კგ/ჰა.
0.25კგ. 100ლ. წყალზე.
ყვავილები. 2–3 შესხურება ყვავილობის წინ, ყვავილების ფორმირებამდე 8–10
დღის ინტერვალით. 2.5კგ/ჰა. 0.25კგ 100ლ. წყალზე.
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ბორომიქსი
ბორით და მაგნიუმით გამდიდრებული მიკროსასუქი
იტალიიდან
შემადგენლობა: B-10%, Mn-0.5%, Zn-1.5%, Mgo-4%.
ბორომიქსი გამოიყენება, როდესაც მცენარე
განიცდის ბორის, მაგნიუმის, მანგანუმის და თუთიის
დეფიციტს. ბორი ყვავილობის წინ მცენარეს, ხელს
უწყობს განაყოფიერება–დამტვერვას და არ ხდება
ფუჭყვავილიანობა. თუთია არეგულირებს მცენარეში ნივთიერებათა ცვლას.
მანგანუმი ხელს უწყობს ფოტოსინთეზის ინტენსიობას და ქლოროფილის
მარცვლების წარმოქმნას.ყოველივე ეს აუმჯობესებს მცენარის ზრდა
განვითარებას, გამძლეობას იჩენს დაავდებების მიმართ, რაც გამოიხატება
მოსავლის ზრდასა და მის ხარისხზე.
პრეპარატის ხარჯვა:
ვაზი, ხეხილი, ციტრუსები. ყვავილობის ხელის შეწყობის მიზნით ტარდება
პირველი შესხურება ყვავილობის წინ 2–ჯერ და შაქრიანობის დაგროვების
მიზნით 1–2 შესხურება, ნაყოფის დამსხვილების ფაზაში. 1–1.5 კ/ჰ. 100ლიტრ
წყალზე 0.1–0.15კგ.
ბოსტნეულ–ბაღჩეული. 2–3 შესხურება ვეგეტაციის დაწყებიდან 10–15 დღის
ინტერვალით.1–1.5კგ/ჰა. 0.1–0.15კგ 100ლიტრ წყალზე.

ბორომიქსი

ყვავილები. მ/შ ვარდი, ქრიზანთემა და სხვა. ვეგეტაციის საწყისი ფაზიდან 2–3
შესხურება, 10–15 დღის ინტერვალით. 1 კგ/ჰა. 100 ლიტრ წყალზე 0.1კგ.
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„ბულ N”
Txevadi azotovani sasuqi.
amiakiT nitratiTa da SardovanaTi.
შემადგენლობა:
azoti (N) jami: 30%
sadac:
azoti (N) - nitrati - 7,5 %
azoti (N) - amiaki - 7,5 %
azoti (N) - Sardovana - 15 %
„bul N" gamoiyeneba maSin, rodesac mcenaris zrda Senelebulia. misi
gamoyenebidan mokle periodSi mcenares ubrunebs vegetaciur siuxves da
simwvanes.
dozireba da gamoyenebis wesebi
kultura

periodi

xarjvis norma kg/ha

simindi, xorbali da sxv.

yvavilobamde

5

vazi

vegetaciis dasawyisSi da
gamonaskvis Semdeg

3

citrusi

vegetaciis dros da yvavilobis
Semdeg

6

badrijani, wiwaka,
pomidori, kitri nesvi
sazamTro da sxv.

vegetaciis danyebidan
yvavilobamde

4

vaSli, atami, msxali,
qliavi, bali

vegetaciis dasawyisSi da
gamonaskvis Semdeg

5

ბულ N

SeniSvna: „bul N“-s kombinireba SeiZleba sxva Txevad sasuqebTan, fungicidebTan, herbicidebTan da inseqto akaricidebTan erTad.
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„ბულ P”
Txevadi fosformJava sasuqi.
Semadgenloba: fosforis anhidridi (P2O5) - 54%
fosformJava.
„bul P" gamoiyeneba ZiriTadad mcenaris vegetaciis dasawyisSi, raTa xeli
Seewyos mcenaris zrdas, fesvTa sistemis ganviTarebas da ufro efeqturi
gaxados mcenaris yvaviloba. am sasuqiT gamokvebuli mcenare, ufro gamZle
xdeba araxelsayreli klimaturi pirobebisa da mavne parazitebis mimarT.
„bul P" mizanSewonilia vazis, xexilis, citrusebis, TavTavian da bostneulbaRCeul kulturebSi gamosakvebad.
„bul P"- Si fosfori iseTi saxiT aris warmodgenili, rom niadagis Semadgeneli nawilebi mis moqmedebas ver aferxeben.

dozireba da gamoyenebis wesebi
kultura

Sesxurebis periodi

xarjvis norma kg/ha

vazi da kivi

yvavilobamde da yvavilobis Semdeg

1.5-2

vaSli, msxali, atami,
qliavi, bali da sxva.

yvavilobamde da yvavilobis Semdeg

2-2.5

yvavilobamde da yvavilobis Semdeg

2.5-3

yvavilobamde

1-1.5

citrusi
simindi xorbali da sxv.

kartofili, pomidori,
Warxali, kombosto, nesvi, yvavilobamde da yvavilobis Semdeg
sazamTro da sxv.

1-1.5
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ბულ P

SeniSvna: „bul P"-s kombinireba daSvebulia sxva wyalSi xsnad sasuqebTan, fungicidebTan,
herbicidebTa, da inseqto-akaricidebTan.

„ბულ K”

Txevadi kaliumis Semcveli sasuqi.

შემადგენლობა: azoti (N) - 3%
kaliumis oqsidi (K2O) - 30 %
preparatis efeqturoba:
xels uwyobs mcenares nayofSi Saqris dagrovebas.
mcenares matebs yinva-gvalva gamZleobas, agreTve exmareba herbicidebiT
gamowveuli stresis daZlevaSi. mcenare gamZle xdeba daavadebebis mimarT.
xels uwyobs mcenareuli ujredebis gaaxalgazrdavebas.
zrdis mosavlianobis xarisxs.
dozireba da gamoyenebis wesebi
kultura

Sesxurebis periodi

xarjvis norma kg/ha

simindi, xorbali

vegetaciis dasrulebamde

3

vaSli, msxali, atami,
Werami, bali.

nayofis gazrdidan mosavlis
aRebamde

4

nayofis gazrdidan damwifebamde

3

mosavlis aRebmde

3

vazi
kitri, pomidori,
kartofili, badrijani,
nesvi, sazamTro

ბულ K

SeniSvna: „bul K"-s gamoyeneba rekomendirebulia gamonaskvidan mosavlis aRebamde. misi
kombinireba SeiZleba sxva Txevad sasuqebTan, fungicidebTan, herbicidebTan da inseqto
akaricidebTan erTad.
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ერგონფილი
ახალი იტალიური მიკროელემენტებით გამდიდრებული
ორგანული სასუქი
შემადგენლობა: წყალშიხსნადი ორგანული აზოტი /N /– 3.4%,
ორგანული ნახშირი /C /–10%, წყალხსნადი მაგნეზიუმი /Mgo
/– 0.2%, წყალხსნადი ხელატური რკინა /Fe /–0.2%, წყალხსნადი
მოლიბდენი /Mo /–0.003% და
19 დასახელების ამინომჟავა.
ერგონფილი სტიმულს აძლევს მცენარეში პროტეინის და
კარბოჰიდრატების ჩამოყალიბებას, ასაევე ხელს უწყობს ქლოროფილის
სინთეზს. მისი უნიკალური შემადგენლობა აუმჯობისებს მიკრო და
მაკრო ელემენტების გადაადგილებას მცენარეში. სასუქის გამოყენება
განსაკუთრებით რეკომენდებულია ისეთ მცენარეებზე, რომლებსაც აქვთ
ზრდასთან დაკავშირებული ამინდის მკვეთრი ცვალებადობით გამოწვეული
პრობლემები. მისი გამოყენება აქტუალურია ფესვის სიდამპლის, გადარგვის
დროს გამოწვეული სტრესისას და ნიდაგის ნემატოდების უარყოფითი
ზემოქმედებისას.
ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემების დასაძლევად, ერგონფილი წარმოადგენს
მცენარეთა ფესვგარეშე გამოკვების უნიკალურ და შეუცვლელ მიკრო სასუქს.
ერგონფილის ხარჯვის ნორმა და გამოყენების ვადები
შესხურების ვადები

სასუქის
ხარჯ. კგ/ჰ

ვაზი. კივი

ყვავილობამდე,
გამონასკვამდე

1–1.5

0.1–0.15

2–3

10–15 დღე

ხეხილი

ყვავილობის დაწყებიდან
გამონასკვამდე

1–1.5

0.1–0.15

3–4

10–12 დღე

ციტრუსი

ვეგეტაციის დაწყებიდან
გამონასკვამდე

1.2–1.8

0.12–0.18

3–4

10–12 დღე

ბოსტნეულ–
ბაღჩეული

გადარგვიდან
გამონასკვამდე

2–3

10–15 დღე

კარტოფილი,
ხახვი, სტაფ.

ზრდის საწყის ეტაპზე

1–1.5

0.1–0.15

2–3

8–12 დღე

მარწყვი

ყვავილობის წინ
გამონასკვამდე

1–1.5

0.1–0.15

2–3

8–10 დღე

1

100 ლ.
შესხურების
წყალზე/კგ ჯერადობა

0.1

ინტერვალი
შესხ.შორის

შენიშვნა: ერგონფილის კომბინირება, ზეთოვანი ინსექტიციდების გარდა დასაშვებია სხვა
ინსექტიციდებთან და ფუნგიციდებთან.
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ერგონფილი

კულტურა

ვიგნაფილ 1
Txevadi sasuqi azotiT kaliumiT boriTa
da rkiniT, specialurad vazisaTvis.
igi gamoiyeneba vegetaciis dawyebidan
gamonaskvamde.
es sasuqi iwvevs vazis vegetaciur gamococxlebas da aumjobesebs
yurZnis marcvlis sisqes. borisa da rkinis arseboba sasuqSi
xels uwyobs vazis fiziopatiuri movlenebis gankurnebaSi da
agreTve aumjobesebs mis fotosinTezs. igi gankargavs Saqris
migraciasa da cilebs.
შემადგენლობა:
azoti (N) - sul 12%
maT Soris - nitratuli 3.5%
amiakuri - 2.5%
Sardovana - 6%
kaliumis oqsidi (K2O) - wyalSi xsnadi 6%
bori (B) - wyalSi xsnadi 0.05%
rkina (Fe) - wyalSi xsnadi 0.2%
„vinafili 1" aZlierebs vazis gamZleobas paTogenebis mimarT. misi xSiri
gamoyeneba xels uwyobs yurZnis dakrefas naadrevad ise, rom ar dairRves
vegetacia da vazs ar Seeqmnas fiziologiuri problemebi. sasuqis gamoyeneba gansakuTrebiT efeqturia arasasurveli bunebrivi movlenebis Sedegad
dazianebis dros da vegetaciis Senelebisas. magaliTad: gvalvisas, setyvisas, vegetaciis Seferxebisas.
sasuqis gamoyenebis rekomendacia
kultura

vazi

Sesxurebis meTodi

xarjvis norma l/ha

vegetaciis dasawyisidan, yvavilobamde 2-3jer, 8-10 dRis intervaliT

2-2.5

dargvidan vegetaciis periodSi
2-3jer yovel 8-10 dReSi

2-2.5

ვიგნაფილ 1

SeniSvna: „vinafil 1”-is kombinireba SesaZlebelia sxva wyalSi xsnad sasuqebTan, fungicidebTan da inseqto-akaricidebTan.
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ვიგნაფილ 2
Txevadi sasuqi gamdidrebuli azotiT, kaliumiT
magniumiTa da boriT.
„vinafil 2" es aris Txevadi sasuqi, Seqmnili specialurad vazisTvis, raTa gamoyenebul iqnas vazis
yvavilobidan, yurZnis damwifebamde, fesvgareSe
gamokvebis mizniT.
azotis Semcveloba, xels uwyobs, kaliumis raodenobis daregulirebas mcenareSi.
შემადგენლობა:
azoti(N) - sul 6%
maT Soris - nitratuli 1%
Sardovana 5%
kaliumis oqsidi (K2O) - wyalSi xsnadi 13%
magniumis oqsidi (MgO) - wyalSi xsnadi 2%
bori (B) - wyalSi xsnadi 0.05%
bori da magniumi xels uwyobs mcenaris fiziopatiuri movlenebis gankurnebas, amaRlebs vegetaciur process, aadvilebs kaliumis aTvisebas, aumjobesebs proteinebis warmoqmnas da aregulirebs Saqrianobas.
bori aadvilebs fermentacias kaliumTan erTad, aregulirebs wylis Semcvelobas.
„vinafil 2"-is xSiri gamoyeneba zrdis vazis amtanobas daavadebebis
mimarT, rogoricaa nacari da aumjobesebs yurZnis xarisxs.
dozireba da gamoyenebis wesebi
kultura

Sesxurebis meTodi

xarjvis norma l/ha

vazi

isvrimobidan
damwifebamde yovel 10-12 dReSi

2-2.5
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ვიგნაფილ 2

SeniSvna: „vinafil 2”-is kombinireba SesaZlebelia sxva wyalSi xsnad sasuqebTan,
fungicidebTan da inseqto-akaricidebTan.

მიკროკალცი
კალციუმით გამდიდრებული მიკროსასუქი იტალიიდან
შემადგენლობა: ხელატური სპილენძი/Cu/–0.2%,
ხელატური რკინა/Fe/–3%, ხელატური მანგანუმი /Mn/–2%,
ხელატური თუთია/Zn/–1% და წყალშიხსნადი კალციუმის
ოქსიდი /CaO/–10%.
მიკროკალცი ააქტიურებს მცენარეში ფოტოსინთეზს და
ეხმარება ქლოროფილის მარცვლების დაგროვებაში,
რაც აძლევს მცენარეს მწვანე ელფერს. იგი მონაწილეობს
ჟანგვა აღდგენასა და ნივთიერებათა ცვლაში. კალციუმი
ხელს უწყობს ძლიერი ფესვთა სისტემის ჩამოყალიბებას,
რადგანაც კალციუმის ნაკლებობისას ფესვები ლორწოვანი ხდაბა და მალე
იწყებენ ნლპბას. იგი ხელს უწყობს ნაყოფების გამაგრებას და აუმჯობესებს მათ
ხარისხს. მაგალითად კალციუმის დეფიციტისას, პომიდორის ნაყოფს უჩნდება
წვერის სიდამპლე. ასევეა სხვა დანარჩენ კულტურებშიც.

მიკროკალცი

ხარჯვის ნორმა:
ვაზი, კივი. შესხურება ყვავილობის წინ და ნაყოფის შეთვალების წინ. 1–1.5კგ/
ჰა. 100ლიტრ წყალზე 0.1–0.15კგ.
ხეხილი მ/შ ატამი. 2–3 შესხურება ყვავილობის წინ და ნაყოფის
შეათვალებამდე. 1–1.5კგ/ჰა. 100ლიტრ წყალზე 0.1–0.15კგ.
ბოსტნეული. 2 შესხურება ვეგეტაციის დსაწყისში და ყვავილობის წინ. 1–1.5კგ/
ჰა. 100ლიტრ წყალზე 0.1– 0.15კგ.
პომიდორი. შესხურება ყვავილობის დაწყების წინ და ნაყოფმსხმოიარობის
პროცესში 2–3 ჯერ. 1–1.5კგ/ჰა. 100ლიტრ წყალზე 0.1–0.15კგ.
ყვავილები.ვეგეტაციის დასაწყისში 1–1.5კგ/ჰა. 100 ლიტრ წყალზე 0.1–0.15კგ.
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მიკროვაქსი
მაგნიუმით და გოგირდით გამდიდრებული მიკროსასუქი
იტალიიდან
ელემენტთა შემადგენლობა: Cu-0.5%, Fe-0.3%,
Mn-2%, Mo-0.02%, Zn-2.5%, MgO-20%, So3-30%.
მიკროვაქსი წარმოადგენს რკინის, სპილენძის,
მანგანუმის, მოლიბდენის, თუთიის, მაგნიუმის და
გოგირდის შემცვცელ ორგანულ მიკრო სასუქს,
რომელიც კულტურულ მცენარეებს ეხმარება, აღნიშნულ
ელემენტთა დეფიციტის დაძლევაში. გოგირდი, მაგნიუმი და რკინა მონაწილეობენ
დაჟანგვით პროცესში, ქლოროფილის შექმნასა და ფოტოსინთეზში. სხვა დანარჩენი
ელემენტები ორგანული ნივთიერებების შენებისას მონაწილეობას იღებენ
სხვადასხვა ფერმენტულ პროცესებში.
ხარჯვის ნორმა:
ვაზი. 2 შესხურება ყვავილობიდან 15 დღის შემდეგ და შეთვალებამდე 15 დღით
ადრე. 2.5–4კგ/ჰა. 100ლიტრ წყალზე 0.4–05კგ.
ციტრუსები. 2–4 შესხურება მოსხმის შემდეგ 10–12 დღიან ინტერვალში. 3–4 კგ/ჰა.
100 ლიტრ წყალზე 0.3–0.4კგ.
ბოსტნეულ–ბაღჩეული კულტურები. 2–4 შესხურება გადარგვიდან ვეგეტაციის
ბოლომდე. 2.5კგ/ჰა. 100ლიტრ წყალზე 0.4–0.5კგ.
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მიკროვაქსი

ყვავილები. 2–4 შესხურება დარგვიდან ყვავილობამდე 10–12 დღიან ინტერვალში.
2.5კგ/ჰა. 100 ლიტრ წყალზე 0.3კგ.

ნუტრივანტი
ნუტრივანტი, ეს არის უნიკალური ფესვგარეშე გამოკვების სასუქი, რომელმაც საყოველთაო აღიარება მოიპოვა აგრონომიულ პრაქტიკაში. იგი სხვა
ანალოგებისგან მკვეთრად განსხვავდება მიმწებებლობის უნიკალური თვისებით,
რის საშუალებითაც, ის თანაბრად აჩერებს ზედაპირზე საკვებ ელემენტებს,ისე
რომ არ დაზიანდეს მცენარის ქსოვილები. თანდათან აწვდის საკვებს კუტიკულის
გავლით, მცენარის მეტაბოლურ სისტემაში. იგი კულტურულ მცენარეებს
ვეგეტაციის პერიოდში, უზრუნველყოფს საჭირო მიკრო და მაკრო ელემენტებით.
შედეგად მოსავლიანობა 25-დან 35%-მდე იზრდება. ნუტრივანტს გააჩნია კარგად
გამოხატული ბიოპესტიციდური ეფექტიც. იგი ამაღლებს მცენარეში, დაავადების
წნააღმდეგ გამძლეობას და მავნებლის მიმართ კონტროლს. ნუტრივანტი არ
არის ტოქსიკური, არ ვნებს გარემოს და მისი გამოყენება შეიძლება, მოსავლის
აღებამდე რამოდენიმე დღით ადრე.
dozireba da gamoyenebis wesebi
კულტურა

ხეხილი

ფორმულაცია npk

ხარჯვის ნორმა
კგ/ჰა

წულის ხარჯვა
ლ/ჰა

შესხურების ვადა

0+39+26+2mgo+te

3-5

300-600

ყვაბილობაში

12+20+18+8ca+te

5

600-800

ნაყოფის
დამსხვილებისას

8+16+39

3-5

300-1000

ვეგეტაციის პერიოდში 2-3ჯერ 14
დღის ინტერვალ.

10+10+35

6

1000

ნაყოფის
დამსხვილებისას

ნუტრივანტი

ციტრუსი

სიმინდი

5+34+5+4mgo+te

3-5

300-400

4-6 ფოთლის
ფაზაში

მარცვლოვანი
კულტურები

20+10+15

3-5

300-400

დაბუჩქების
ფაზაში 2-ჯერ

კარტოფილი,
პომიდორი,
კიტრი,
საზამთრო, ნესვი

5+37+24+2mgo+te

3-6

300-400

ყვავილობის წინ
2 კვირით ადრე

რჩევები ნუტრივანტის გამოყენებისას
- თავსებადია მრავალ პესტიციდებთან და სასუქებთან, რომლებიც არ
შეიცავენ სპილენძსა და კალციუმს.
- შესხურებისათვის უმჯობესია დილა ან საღამო, როდესაც მცენარის უჯრედი
სავსეა ტენით. ნამი ხელს უწყობს საკვები ელემენტის თანდათან შეწოვას.
- შესხურება უნდა ჩატარდეს უქარო ამინდში.
- არ არის რეკომენდებული შესხურება, წვიმის ან დაწვიმების წინ, რათა არ
იქნეს ფოთლებიდან საკვები ელემენტების ჩამორეცხვა.
- შესხურების წინ, ხსნარი გულდასმით უნდა იქნეს მორეული, რომ მივაღწიოთ
ერთგვაროვნებას.
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ნუტრივანტი
თავთავიანებისათვის
ფესვგარეშე გამოკვების სასუქი + მიკროელემენტები
შემადგენლობა: აზოტი /N/-20
ფოსფორი /P2O5/-10%
კალიუმი /K2O/-15%
წყალხსნადი ბორი /B/-0.05%
წყალხსნადი სპილენძი /CU/-0.2

წყალხსნადი რკინა /FE/-1%
წყალხსნადი მანგანუმი /MG/-0.2%
წყალხსნადი მოლიბდენი /MO/-0.02%
წყალხსნადი თუთია /ZN/- 1%

ნუტრივანტი თავთავიანებისათვის

ნუტრივანტ + მცენარეს აძლევს შესაძლებლობას, დააბალანსოს,
მისთვის საჭირო მიკრო მაკროელემენტები და აპროგრამებს
თავთავიანებს, მაქსიმაქლური პოტენციის გამოვლინებაში.
თავთავიანი კულტურების მოყვანისას, შეიძლება გამოიყოს 2 ძირითადი
კრიტიკული ეტაპი, როდესაც შეინიშნება, რაც შეიძლება მეტი მოთხოვნა,
საკვებ ელემენტებზე. ეს არის 2-3 ფოთლის, დაბუჩქება-აღერების ფაზა.
ფესვგარეშე გამოკვებისას ნუტრივანტი სტიმულს აძლევს მცენარეს, მთავარი
ფოთლების ზრდაში და საბარტყე კვირტების ჩასახვა ფორმირებაში.
დაბუჩქრბა აღერების ფაზაში, ხარისხობრივად აუმჯობისებს, ნაბარტყის
განვითარებას, ხელს უწყობს ყვავილობის პროცესს და მარცვლების
ფორმირებას. ნუტრივანტის ხარჯვის ნორმა 3-5 კგ/ჰ-ზე.
შედეგი:
იზრდება ბარტყების და თავთუნების რაოდენობა მცენარეში.
აუმჯობესებს ნიადაგში არსებული აზოტის 15-20%-ით ათვისებას.
იზრდება გამძლეობა, ინფექციური დაავადებებისადმი.
მოსავალი მატულობს 6-12 ცენტნერით ჰექტარზე და მარცვალში ცილების
შემცველობა იზრდება 1-2%-ით.
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ნუტრივანტი სიმინდის
ფესვგარეშე გამოკვების სასუქი + მიკროელემენტები

შემადგენლობა:
აზოტი - 5%
ფოსფორი - 34%
კალიუმი - 5%

წყალხსნადი მაგნიუმი - 4%
წყალხსნადი მანგანუმი - 1%
წყალხსნადითუთია - 3.4%

ნუტრივანტი სიმინდის

ნუტრივავტით პირველი ფესვგარეშე გამოკვება უნდა
ჩატარდეს სიმინდის 3-5 ფოთლის ფაზაში 3-5 კგ/ჰა-ზე.
ამ შემთხვევაში მცენარეს აძლევს სტიმულს, ნიადაგში
არსებული საკვები ელემენტების, უკეთ ათვისებაში და ხსნის
ჰერბიციდების მიერ მიყენებულ სტრესს.
სიმინდის ინტენსიური ზრდისას 7-9 ფოთლის ფაზაში, მოთხოვნილება მკვებავ
ნივთიერებებზე იზრდება. ამ დროს ფესვთა სისტემა საკმაოდ გაზრდილი და
გამაგრებულია, რომ მცენარის ვეგეტაციას ხელი შეუწყოს. ამიტომ მაღალი
აგროტექნიკის ფონზე, ფოთლებიდან მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად,
ტარდება მეორე ფესვგარეშე გამოკვება, 5 კგ/ჰა-ზე.
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„რა.ან 13186”
organuli sasuqi
zRvis wyalmcenaris eqstraqti fxvnili

„ra.an 13188" damzadebulia naturaluri zRvis wyalmcenareebisgan (Ascophyllium Nodosum). foTlebi da fesvebi advilad Seiwovs mas. „ra.an 13186"
ar aris toqsikurad saSiSi arc adamianisaTvis da arc cxovelisaTvis, igi
efeqturad moqmedebs produqciis raodenobriv da xarisxobriv maCvenebelze. misi wyalobiT mcenare ufro gamZlea parazitebisa da klimaturi
cvlilebebis mimarT. sasuqis regularuli gamoyeneba aumjobesebs mcenaris
normalur ganviTarebas da zrdis mosavlianobas.
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რა.ან 13186

xexilSi (vaSli, msxali, kivi, atami, citrusebi da sxv.) zrdis mcenaris
produqtiulobas, xels uwyobs mcenares ganviTarebaSi da nayofis gazrdaSi.
venaxSi aumjobesebs mtevnis gamZleobas daavadebebis mimarT da zrdis
yurZnis marcvlis sisqes. aseve yurZenSi Saqris raodenobaze axdens
gavlenas.
bostneuls exmareba damwifebaSi, zrdis mis amtanobas parazitebisa da
klimaturi cvlilebebs mimarT, gansazRvravs nayofis zrdas.
marwyvSi gadargvidan gamonaskvisas 2-3-jeradi SesxurebiT sagrZnoblad izrdeba foTlebis simsxo da produqtiuli xdeba mcenare.

Semadgenloba:
maqsimaluri tenianoba
organuli nivTiereba
mineraluri nivTiereba
Saqari
cilebi
organuli azoti
organuli naxSirbadi
fosfati (P2O5)
kaliumi (K2O)
pH

cilebSi arsebuli aminomJavebi:

3%
47%-47%
42%-47%
4%-9%
1.9%-4.5%
0.3%-1%
20%
0.05%-0.2%
12%-15%
6.6-7.6

mJava
meTionini
glicini
lizini
alanini
glutaminmJava
leicini
serini
tirozini
treonini

nivTierebebi romelsac Seicavs organuli nawili:
cilebi
naxSirwylebi
sxva

8%
60%
32%

8.7%
14.0%
5.7%
4.1%
5.0%
5.3%
8.7%
3.3%
0.5%
2.7%

agreTve warmodgenilia:
kalciumi, iodi, rkina,
TuTia, bori, marganeci.

dozireba da gamoyenebis wesebi
kultura

Sesxurebis periodi

xarjvis norma kg/ha

vazi

2-3jer kvirtebis gaxsnidan 8-10 dRis
ganmavlobaSi, gaimeoreT igive yvavilobamde, yvavilobis
Semdeg

0.4-0.6

vaSli, msxali, atami,
qliavi, bali

kvirtebis dabervidan 8-10dReSi, gansakuTrebiT sasargebloa yvavilobamde, yvavilobisas

0.6-0.8

simindi, xorbali

aRmocenebidan 8-10dReSi, gansakuTrebiT sasargebloa yvavilobamde

0.6-0.8

citrusi, zeTisxili

vegetaciis dros, yvavilobamde da
yvavilobis Semdeg

0.9-1.1

nesvi, sazamTro, pomidori, wiwaka, badrijani,
kitri, kombosto, marwyvi,
kartofili, mzesumzira

gadargvisas, yvavilobamde,
yvavilobisas, gamonaskvis Semdeg

0.4-0.6

რა.ან 13186

SeniSvna: „ra.an 13186”-is kombinireba SesaZlebelia sxva wyalSi xsnad sasuqebTan, fungicidebTan da inseqto-akaricidebTan.
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სექუიფილლი
რკინის წყალხსნადი ფხვნილი
შემადგენლობა: რკინის ხელატი/Fe/-7%
სექუიფილში რკინა ისე არის დამუშავებული, რომ
მცენარე მას იდეალურად ითვისებს ფოთლებიდან. იგი
გამოიყენება იმ დროს როცა შეინიშნება მცენარეში რკინის
მწვავე დეფიციტით გამოწვეული ქლოროზი. შესხურების
შემდეგ მნიშვნელოვნად ამწვანებს მცენარის ფოთლებს,
ხელს უწყობს ინტენსიურ ყვავილობას. პრეპარატი
გამოიყენება აგრეთვე, კლიმატით გამოწვეული სტრესული
მდგომარეობიდან გამოსაყვანად. მოქმედებს ფესვის სიდამპლეზე და
განსაკუთრებით ფესვის ნემატოდებზე.
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სექუიფილი

ხარჯვის ნორმა:
ვაზი, კივი. ქლოროზის ადრეულ სტადიაში 1–1.8კგ/ჰა. 100ლიტრ წყალში
0.2–0.25კგ.
ხეხილი/ყველა/. ვეგეტაციის პერიოდში ქლოროზის გამოვლინებისას.
1.3–1.8კგ/ჰა. 100 ლიტრ წყალზე 0.13–0.18კგ.
ციტრუსი. ვეგეტაციის დასაწყისში 1.8–2კგ/ჰა. 100 ლიტრ წყალზე 0.8–0.2კგ.
ბოსტნეულ– ბაღჩეული კულტურები. ვეგეტაციის დასაწყისში, ქლოროზის
გამოვლინებისას. 1–1.5კგ/ჰა. 100 ლიტრ წყალზე 0.2–0.3კგ.
პრეპარატი გამოიყენება ფოთლებზე შესხურებით.

სოლინურ NPK 10+5+39
evropaSi lider kompania „skots inTerneiSnalis”
maRali kaliumis Semcveli wyalSi xsnadi mikrosasuqi mikro elementebiT.
შემადგენლობა:
azoti (N)-10%; fosfori (P2O5)-39%
kaliumi-(K205)-40%; magniumi (Mg)-2 %
bori (B)-0.01%; spilenZi (Cu)-0.002%
rkina (Fe)-0.04%; manganumi (Mn)-0.01%
molibdeni (Mo)-0.002%; TuTia(Zn)-0.002%
sasuqi axdens mcenareSi yvela biologiuri procesis stimulirebas.
aumjobesebs mcenaris imunitets araxelsayreli pirobebis mimarT(dabali
da maRali temperatura, mavne parazitebi), zrdis nayofSi Saqrianobas.sasuqSi Semavali mikroelementebi avseben mcenareSi arsebul elementebis
deficits. dadebiTad moqmedebs mosavlianobaze da nayofis xarisxze.
gamoyenebis rekomendacia:

kultura

gamoyenebis
meTodi

xarjvis

foTlovani
gamokveba

3

norma
kg/ ha

wylis
xarjvis
norma l/ha

intervali
gamoyenebebs
Soris(dRe)

700-800

vazi

სოლინურ NPK 10+5+40

gamoyenebis
periodi

SeTvalebis
dasawyisSi

7

wveTovani
gamokveba

40-60

3000

TavTaviani
kulturebi

foTlovani
gamokveba

2-3

300-400

aRmocenebidan
3-4 foTlis
fazaSi

4

marwyvi

wveTovani
gamokveba

40-60

3000

msxmoiarobis
procesSi

4

foTlovani
gamokveba

3

300-400

msxmoiarobis
procesSi

7

wveTovani
gamokveba

40-60

3000

kartofili

foTlovani
gamokveba

2-3

300-400

yvavilobis
periodSi

4

yvavilovani
kombosto, s t afilo ,
Warxali

wveTovani
gamokveba

40-60

3000

yvavilobis
S emde g ,
gorglebis
warmoqmnisas

4

kit ri , pomidori

sasuqis kombinireba dasaSvebia fungicidebTan, herbicidebTan da inseqtoakaricidebTan.
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სოლინურ NPK 20+20+20+4CL
evropaSi lider kompania „skots inTerneiSnalis” wyalSi xsnadi mikrosasuqi mikro elementebiT dabalansebuli.
შემადგენლობა:
azoti (N)-20%; fosfori (P2O5)-20%
kaliumi-(K205)-20%; qlori - CL-4%

sasuqi xels uwyobs mcenaris Sinagan mobilizacias: zrdis mwvane masas,
aZlierebs fesvTa sistemis ganviTarebas, yvavilobis ukeT warmarTvas,
naxSirwylebis (Saqrebis) dagrovebas. sasuqSi Semavali mikro elementebi
avseben mcenareSi arsebul defcits.
gamoyenebis rekomendacia:

foTlovani
gamokveba

xarjvis

norma
kg/ ha

3-4

wylis
xarjvis
norma l/ha

gamoyenebis
periodi

intervali
gamoyenebebs
Soris(dRe)

700-800

xexili

yvavilobis
dasawyisi

5

5 foTlis
fazidan

5

wveTovani
gamokveba

40-60

3000

simindi

foTlovani
gamokveba

3-4

300-400

xorbali

foTlovani
gamokveba

3-4

300

dabuCqeba
aRerebis fazaSi

10

kitri

wveTovani
gamokveba

40-50

300

3-4kviris
asakSi.

7

xaxvi

foTlovani
gamokveba

3-4

300

3-4 foTlis
fazaSi

4-5

kartofili

wveTovani
gamokveba

40-60

3000

butonizacia,
yvavilobis
periodi

5

wveTovani
gamokveba

40-60

3000

4-8 foTlis
fazaSi

5

yvavilovani
omb os t o,s t afilo ,
Warxali

sasuqis kombinireba dasaSvebia sxva wyalxsnad sasuqebTan (garda kaliumis Semcvelisa),
fungicidebTan, herbicidebTan da inseqtoakaricidebTan.
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სოლინურ NPK 20+20+20+4CL

gamoyenebis
meTodi

kultura

სოლინურ NPK 24+13+13+9CL
evropaSi lider kompania „skots inTerneiSnalis” maRali azotis Semcveli wyalSi xsnadi
mikrosasuqi mikro elementebiT.
შემადგენლობა:
azoti (N)-24%; fosfori (P2O5)-13%
kaliumi-(K205)-12%; qlori - CL-9%

sasuqi xels uwyobs axalgazrda ujredebis gamravleba - mwvane masis
zrdas. axdens mcenaris Sinagan mobilizacias da aumjobesebs mcenaris
imunitets. zrdis mosavlianobas. sasuqSi Semcveli mikroelementebi
avseben mcenareSi arsebul deficits.
gamoyenebis rekomendacia:

სოლინურ NPK 24+12+12+9CL

kultura

gamoyenebis
meTodi

xarjvis

foTlovani
gamokveba

2-3

norma
kg/ ha

wylis
xarjvis
norma l/ha

40-45

3000

3

300-400

foTlovani
gamokveba

2-3

300-400

wveTovani
gamokveba

40-60

3000

foTlovani
gamokveba

3

300-400

foTlovani
simindi, xorbali

gamokveba

marwyvi

kombosto,
yvavilovani
kombosto

wveTovani
gamokveba

40-60

intervali
gamoyenebebs
Soris(dRe)

yvavilobis
win

4

700-800

vazi
wveTovani
gamokveba

gamoyenebis
periodi

aRmocenebidan
3-4 foTlis
fazaSi

vegetaciis
dasawyisi

7

2-4 foTlis
fazaSi

4

3000

sasuqis kombinireba dasaSvebia sxva wyalxsnad sasuqebTan (garda kaliumis Semcvelisa),
fungicidebTan, herbicidebTan da inseqtoakaricidebTan.
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4

ტომატონი
მიკროსასუქი სპეციალურად პომიდორისთვის იტალიიდან
შემადგენლობა: ორგანული აზოტი/N/–5%, ორგანული
ნახშირბადი/C /–15%, მაგნიუმის ოქსიდი/MgO/2%, ბორი/B/–0.02%, რკინა/Fe/–0.5%, აგრეთვე 19
დასახელების ამინომჟავები.
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ტომატონი

ტომატონი ეს არის ორგანული მიკროელემენტებიანი
სასუქი მხოლოდ პომიდორის კულტურისათვის. იგი არის
მცენარის ზრდის სტიმულატორი, უხსნის გადარგვით
გამოწვეულ სტრესს. აზოტი ხელს უწყობს მწვანე მასის
ზრდას. ნახშირბადი ნახშირწყლების შექმნაშ ღებულობს მონაწილეობას,
რაც ხელს უწყობს ნაყოფის დამწიფებას და მის გემოვნებით დამახასიათებელ
თვისებას. ბორი მონაწილეობს განაყოფიერებაში ყვავილობის პროცესში.
რკინა და მაგნიუმი მონაწილეობენ დაჟანგვით პროცესებში, ქლოროფილის
შექმნასა და ფოტოსინთეზში. ისინი ხელს უწყობენ ინტენსიურ ყვავილობას.
მათ მცენარე გამოყავს, კლიმატით მიყენებული სტრესული მდგომარეობიდან.
სასუქში არსებული ამინომჟავები ერთობლიობაში, ხელს უწყობს
მისავლიანობის და მისი ხარისხის ზრდას. გამოიყენება შესხურების გზით,
გადარგვიდან 2-3ჯერ და მწიფობამდე 1-2ჯერ 3-3.5კგ/ჰა-ზე. 0.35კგ. 100ლიტრ
წყალზე. წვეთოვანის შემთხვევაში გამოიყენება 50-80კგ/ჰა.

ფოსფისან
Txevadi sasuqi fosforiTa da azotiT.
შემადგენლობა:
fosforis anhidridi (P2O5) wyalSi xsnadi 30%.
kaliumis oqsidi (K2O) wyalSi xsnadi 20%.
saxelwodeba „fosfisan“ momdinareobs fosforisa da kaliumis gansakuTrebuli kombinaciidan. formula xels uwyobs mcenaris Sinagan mobilizacias da axdens mcenaris yvela biologiur procesis stimulirebas.
„fosfisan“-is saSualebiT xdeba ujredebis gamravleba, igi mcenaris yvavilobis procesze axdens zegavlenas, zrdis ujredebis gamZleobas, xilis
damwifebisas, aumjobesebs mis fers, gemosa da vargisianobas. „fosfisani“
astimulirebs mcenaris SigniT damcavi meqanizmebis warmoqmnas, rac saSualebas aZlevs mcenares ukeT aitanos klimaturi cvlilebebi. formula agreTve
kargi damcavi saSualebaa sokovani parazitebisagan. „fosfisani“ ixsneba
wyalSi da esxureba foTlebs.
dozireba da gamoyenebis wesebi
kultura
vazi

Sesxurebis periodi

xarjvis norma kg/ha

vegetaciis dawyebidan nayofis damwifebamde

vaSli, msxali, bali, atami,
Werami da qliavi

vegetaciis dawyebidan nayofis damwifebamde yovel 10-12 dReSi.

4

citrusi

vegeteciis dawyebidan nayofis
damwifebamde

2.5-3

kartofili, pomidori,
badrijani, kitri, kombosto, marwyvi, mzesumzira
da sxv.

gadargvidan nayofis damwifebamde

2.5-3

simindi, xorbali, da sxv.

vegetaciis periodSi
yvavilobamde

SeniSvna: fosfisanis kombinireba dasaSvebia sxva wyalSi xsnad sasuqebTan,
fungicidebTan da inseqto-akaricidebTan.

ფოსფისანი

3-3.5
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2.5-3.5

ნიადაგში შესატანი სასუქები
აგრომასტერი				
აგრომასტერი				
გვარჯილა 					
კარბამიდი 					
Nova ferti-K 0-0-61 კალიუმიანი სასუქი
Nova map აზოტ ფოსფოროვანი სასუქი
კალიუმის გარეშე
მიკროფოსი 					
ნიტროამოფოსკა NPK /15-15-15 		
ნიტროამოფოსკა NPK16-16-16 		
ნიტროამოფოსკა NPK8-24-24 		

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

მიმწებებელი
სუმერ–90					

144

133

აგრომასტერი NPK
15+24+10+3mgo+18so3

ძირითადი გამოკვების სასუქი /მაღალი ფოსფორით/, გრძელი
ვეგეტაციის სასოფლო სამეურნეო კულტურებისათვის.
შემადგენლობა:
აზოტი N-15%. მათ შორის: ამიაკური აზოტი 5,3%, შარდოვანა 9.7%
ფოსფორი - /P2O5/ - 24%
კალიუმის - /K2O/ 10%, მაგნიუმი - /mgo/ - 3%
გოგირდი - /SO3/ - 18%
პრეპარატული ფორმა: გრანული, შენახვის ვადა: 3 წელი
აგრობლენის თვითეული გრანული, დაფარულია ფისოვანი რეზინის გარსით,რომლის
შიგნით ბურთულების სახით,მოთავსებულია ცალკცალკე აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი და
მიკრო ელემენტები. პრეპარატის ღირსება იმაში მდგომარეობს,რომ სასუქების გახსნა ხდება
თანდათანობით. მათი ხსნადობა დაკავშიერბულია ნიადაგის ტენზე და ტემპერატურაზე,
რომლის ხანგრძლიობა არის 4 თვე, რითაც კულტურა მთელი ვეგეტაციის პერიოდში,
უზრუნველყოფილია, მისთვის საჭირო მაკრო და მიკრო ელემენტებით. ბოლოს როცა
ყველა ელემენტი დაიშლება, მასთან ერთად იშლება რეზინის გარსიც და ეს უკანასკნელი
არეგულირებს ნიადაგის ph-ს. სხვა სასუქებისაგან განსხვავებით, არ ირეცხება უხვი
ნალექების და წვეთოვანი მორწყვის დროსაც კი. აგრობლენით გამოკვებილი მცენარე,
უფრო გამძლე ხდება დაავადებების მიმართ. ნაყოფი იზრდება სტანდარტული, რაც
თავისთავად ზრდის მოსავლიანობას 25-დან 35%-მდე.

გამოყენების წესი და მეთოდი

აგრომასტერი NPK

xarjvis norma kulturebis mixedviT
კულტურა

ხარჯვის
ნორმა კგ/ჰა

საშემოდგომო ხორბალი, ქერი, შვრია

50-75

ვაზი, ვაშლი, მსხალი, ატამი, ქლიავი

75-125

ციტრუსები, კივი

100

აგრობლენი ნიადაგში შედის თესვასთან
ერთად. წვეთოვანის შემთხვევაში, სარწყავი
მილები უნდა განლაგდეს იმ ზონაში, სადაც
თესვის დროს სასუქია განთავსებული.
შენიშვნა: აგრობლენის დასაწყობებისას
და შეტანისას, საჭიროა დაპაკეტებულ
ტომრებთან, აკურატული მოქცევა, რათა
არ მოხდეს გრანულების დამსხვრევა,რაც
უარყოფითად იმოქმედებს, სასუქის
ეფექტურობაზე.

rezinis safari
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აგრომასტერი NPK 12+26+9+3mg+14so3
ძირითადი გამოკვების /მაღალი ფოსფორით/სასუქი, მოკლე ვეგეტაციის
სასოფლო სამეურნეო კულტურებისათვის.

შემადგენლობა: აზოტის მთლიანი შემადგენლობა N-12%
მათ შორის: ნიტრატული /NO3/ - 1%, ამიაკური /NH4/ - 6.9%, შარდოვანა - 4.1%
ფოსფორი /P2O5/-15%
კალიუმი /K2O/-9%
მაგნიუმი /MGO/-3%
გოგირდი /SO3/-14%
პრეპარატული ფორმა: გრანული
შენახვის ვადა: 3 წელი
გრანულირებული სასუქი - აგრომასტერის თვითეული გრანული დაფარულია
გოგირდოვანი გარსით, რომლის შიგნით ბურთულების სახით, მოთავსებულია აზოტი,
ფოსფორი, კალიუმი და მიკროელემენტები. აგრომასტერი ადვილად ხსნადი სასუქია.
მისი ხსნადობა დამოკიდებულია ნიადაგის ტემპერატურაზე. ხსნადობის მაქსიმალური
ხანგრძლიობა არის 2-3 თვე და ბოლოში გოგირდოვანი გარსიც იშლება და გადადის
მცენარისათვის შესათვისებელ ფორმაში. ამ ხნის განმავლობაში აზოტი სხვა სასუქებთან
შედარებით იხსნება ნელნელა უდანაკარგოდ, რითაც კულტურა ვეგეტაციის პერიოდში,
უზრუნველყოფილია მისთვის საჭირო მიკრო და მაკრო ელემენტებით. შედეგად
მცენარე გამძლეა დაავადებების მიმართ, ნაყოფი მსხვილი სტანდარტული და მაღალ
ხარისხიანია. მოსავალი იზრდება 25-დან 35%-ამდე.

xarjvis norma kulturebis mixedviT
ხარჯვის
ნორმა კგ/ჰა

სიმინდი, მზესუმზირა, სორგო

50-75

საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი

50-75

ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურები

100-150

გამოყენების წესი და მეთოდი

აგრობლენი ნიადაგში შედის თესვასთან
ერთად. წვეთოვანის შემთხვევაში, სარწყავი
მილები უნდა განლაგდეს იმ ზონაში, სადაც
თესვის დროს სასუქია განთავსებული.
შენიშვნა: აგრობლენის დასაწყობებისას
და შეტანისას, საჭიროა დაპაკეტებულ
ტომრებთან, აკურატული მოქცევა, რათა
არ მოხდეს გრანულების დამსხვრევა,რაც
უარყოფითად იმოქმედებს, სასუქის
ეფექტურობაზე.

gogirdis safari
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აგრომასტერი NPK

კულტურა

გვარჯილა /NH4NO3/
ამიაკურ–ნიტრატული ფორმის აზოტოვანი გრანულირებული
მინერალური სასუქი
ამონიუმის გვარჯილა თეთრი, ოდნავ მოყვითალო ფერის ცვილის მაგვარი
მარილია. აქვს ნეიტრალური ან სუსტი მჟავე რეაქცია. სასუქში ნიტრატული
და ამიაკური აზოტი თანაბრადაა /50–50%/ წარმოდგენილი. მცენარე მისი
განვითარების პირველ ფაზაში, უფრო მეტი რაოდენობით შეითვისებს
ამონიუნს, შემდეგ ფაზაში კი უფრო მეტად ითვისებს ნიტრატს. აზოტიან სასუქებს
შორის ამონიუმის გვარჯილა ყველაზე კარგ სასუქად ითვლება და უფრო
ფართოდ გამოიყენება დამატებით გამოვებისთვის სასოფლო სამეურნეო
კულტურებში, უმეტესად ურწყავ ნალექებით ღარიბ რაიონებში.
გამოყენების რეგლამენტი
სუფთა აზოტის ხარჯვა
კგ/ჰა–ზე

აზოტი–34.4% ხარჯვა კგ/
ჰა–ზე

საშემოდგომო ხორბალი /სარწყავი/

103

300

საშემოდგომო ხორბალო /ურწყავი/

95

270

საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი,
ჭვავი /სარწყავი/

60

170

სიმინდი /სარწყავი/

125

350

სიმინდი /ურწყავი/

103

300

კარტოფილი

110

320

ბოსტნეული

100

290

ხეხილი

90

260

ვენახი

98

280

ციტრუსი

216

630

ჩაი

309

900

სასოფლო სამეურნეო კულტურები

გვარჯილა

შენიშვნა: ამონიუმის გვარჯილა ძლიერ ჰიგროსკოპიულია და ტენიან პირობებში იბელტება,
ამიტომ შენახვა დასაწყობებისას საჭიროა მშრალი პირობების გათვალისწინება.
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შარდოვანა (კარბამიდი)
CO/NH/2
ამიაკური ფორმის აზოტოვანი მინერალური სასუქი
შარდოვანაში აზოტი 46%–ია. აზოტიან სასუქთა შორის ყველაზე უფრო
კონცენტრირებულია. იგი თეთრი ფერის კრისტალური ნივთიერებაა,
კარგი ფიზიკური თვისებებით, პრაქტიკულად არ იბელტება, ინარჩუნებს
გაბნევადობის კარგ უნარს. იგი გამოიყენება ყველა ნიადაგზე ყველა
კულტურაში, როგორც თესვის წინ /1–2 თვით ადრე/, ისე სავეგეტაციო
პერიოდში, დამატებით გამოკვების სახით. ტენით უზრუნველყოფილ ზონებში
მსუბუქი შედგენილობის ნიადაგებზე შარდოვანა კარტოფილის, შაქრის
ჭარხლის და ბოსტნეულის მეტ მოსავალს იძლევა, ვიდრე ამონიუმის
გვარჯილა. ასევე მაღალია მისი ეფექტურობა საშემოდგომო ხორბლის
ფესვგარეშე გამოკვებაში, როცა იგი მარცვლის ცვილისებრ სიმწიფეშია.
აზოტიან სასუქებს შორის გრანულირებული შარდოვანა ერთერთი საუკეთესო
სასუქია.

სუფთა აზოტის ხარჯვა
კგ/ჰა–ზე

აზოტი–46% ხარჯვა
ჰა–ზე

საშემოდგომო ხორბალი / სარწყავი/

103

220

საშემოდგომო ხორბალი /ურწყავი/

95

200

საგაზაფხულო ხორბალი, ქერი /სარწყავი/

60

130

სიმინდი /სარწყავი/

125

270

სიმინდი /ურწყავი/

103

220

კარტოფილი

110

240

ბოსტნეული

100

220

ხეხილი

90

195

ვენახი

98

195

ციტრუსი

216

470

ჩაი

309

670

სასოფლო სამეურნეო კულტურები
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შარდოვანა (კარბამიდი)

გამოყენების რეგლამენტი

NOVA FERTI-K 0-0-61
კალიუმიანი სასუქი

Nova ferti-K 0-0-61კალიუმიანი სასუქი

შემადგენლობა: კალიუმის ქლორიდი / K2O 5 61%/
Nova ferti-K არის ფოსფორ აზოტისაგან თავისუფალი მაღალ კალიუმიანი სასუქი,
რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია სასოფლო სამეურნეო კულტურების ზრდა
განვითარებისსთვის, ის აუმჯობისებს ნაყოფების შაქრიანიბის, სახამებლის,
ცხიმების შემცველობას, გემოვნებას და ფერს. კალიუმის ქლორიდი, მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს მცენარის უჯრედში ოსმოსური წნევის დარეგულირებაში.
კონკრეტულად მონაწილეობს მცენარის ფოთლის ბაგეების გაღება დახურვაში.
სასუქის გამოყენება წვეთოვანის სახით, შესაძლებელია ყველა ტიპის ფერმერულ
კერძო მეურნეობაში, მცენარის ნებისმიერ ფაზაში, განსაკუთრებით ნაყოფის
ჩამოყალიბებიდან მოსავლის აღებამდე პერიოდში.
სასუქის გამოყენება მიზანშეწონილია:
- როდესაც ნაყოფის გემოვნური თვისებებია გასაუმჯობესებელი.
- როდესაც საჭიროა ნაყოფის გენეტიკური ზრდისა და ფერის მიღება.
- როდესაც საჭიროა ნიტრატის შემცირება.
Nova ferti-k-ს ხარჯვის ნორმა 1 ჰექტაეზე: სიმინდის კულტურაში 75-300 კგ.
ბოსტნეულ ბაღჩეულ კულტურებში 150-300 კგ.
სასუქი შეინახეთ მშრალ გრილ ადგილას, დაიცავით ტენიანობისაგან, სიცხისა და
მზის პირდაპირი სხივებისგან.
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NOVA MAP აზოტ ფოსფოროვანი
სასუქი კალიუმის გარეშე
შემადგენლობა: N აზოტი 12%; H2PO4 ფოსფორი 61%.

უპირატესობები:
- მაღალი ფოსფორის და აზოტის შემცველობა
- ადვილად შეიძლება შეერიოს სხვა ტიპის სასუქებს
- უზრუნველყოფს მცენარის სწრაფ ზრდას საწყის ეტაპზე
- ასტიმულირებს ყვავილობის პერიოდს
- საუკეთესო სასუქია წვეთონანი გამოკვებისას
გამოყენების რეგლამენტი
კულტურა

ხარჯვის ნორმა კგ /ჰა.
გახსნილი 400-500 ლ. წყალში

ვაზი		

5-10

ციტრუსი		

30-40

კარტოფილი		

5-8

ბოსტნეულ ბაღჩეული		

2-4

სოია		

2-3

ყვავილები		

2-3

Nova MAP მაპის გამოყენება შესაძლებელია ყველა ტიპის ფერმერულ მეურნეობაში.
მცენარის ვეგეტაციის ნებისმიერ ფაზაში. განსაკუთრებით მცენარის ვეგეტაციის საწყის
ფაზაში,ფესვთა სისტემის ოპტიმალური ჩამოყალიბებისათვის, აგრეთვე ყვავილობის
და ნაყოფის ფორმირების ფაზაში.
შენიშვნა: სასუქის შერევა დაუშვებელია, კალციუმის შემცველ სასუქებთან. რაც შეეხება
მაგნიუმ შემცველ სასუქთან კომბინირებისას სასურველია მცირე ოდენობით მოხდეს
სატესტო შერევა.
სასუქი შეინახეთ მშრალ გრილ ადგილას, დაიცავით ტენიანობისაგან, სიცხისა და მზის
პირდაპირი სხივებისგან.
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Nova map აზოტ ფოსფოროვანი სასუქი

Nova MAP ეს სასუქი არს ეფექტური წყარო ფოსფორის, როგორც ფოსფატის, რაც
ხელს უწყობს სწრაფ შეწოვას, რომელიც აძლევს მჟავიანობის ეფექტს ნიადაგს,
ანიჭებს ხსნადობის ეფექტს ფოსფორსა და დანარჩენ მიკროელემენტებს. თვითონ
სასუქი მარტივად ხსნადია და სწრაფად შეიწოვება მცენარის მიერ. Nova MAP მაღალი
სისუფთავის პროდუქტია, არ გააჩნია ნარჩენები და დამაბინძურებელი ნივთიერებები.

მიკროფოს Mo Zn
mikrogranulirebuli sasuqi, fosforiT,
azotiT, molibdeniTa da TuTiiT.
შემადგენლობა:
azoti (N) (amiakis) - 10%
fosfori (P2O5) - 46%
molibdeni (Mo) - 0.002%
TuTia (Zn) - 0.8%
mikrofosi aris fosforis didi raodenobiT gajerebuli sasuqi, romelic
gamoiyeneba ukve damuSavebul niadagze, mcenaris daTesva-gadargvisas.
fosfori iseTi saxiT aris warmodgenili, rom mcenarisaTvis advilad
SesaTvisebelia da amitom misi mcire raodenobac ki sakmarisia, raTa
daakmayofilos P2O5-is moTxovnilebebi. mikrofos Mo, Zn, xels uwyobs
mcenaris vegetacias, astimulirebs kvirtebis da fesvTa sistemis ganviTarebas, aumjobesebs mcenareebis zrdas, gansakuTrebiT kirqvian niadagebze.
zrdis mosavlianobas da nayofis xarisxs.
sasuqis gamoyenebis rekomendacia
kultura

gamoyenebis meTodi

xarjvis norma kg/ha

xorbali, simindi

TesvasTan erTad Setana

30-35

pomidori, kartofili

gadargvisas an TesvasTan erTad Setana

30-35

kitri, Warxali, kombosto

TesvasTan erTad Setana

25-35

marwyvi, mzesumzira,
sazamTro, nesvi

gadargvisas an TesvasTan erTad Setana

20-30

მიკროფოსი

registrirebulia saqarTveloSi N 39
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ნიტროამოფოსკა /აზოფოსკა/
NPK 15+15+15
რთული მინერალური სასუქი
ნიტროამოფოსკა ეს არის გრანულირებული, უნივერსალური, ადვილად
გასაფანტი სასუქი. იგი არ იბელტება, წყალში კარგად იხსნება, გამოიყენება
ყველა ტიპის ნიადაგებში.როგორც ძირითადი გამოკვების სახით თესვის წინ,
აგრეთვე დამატებით გამოკვებაში. მძიმე თიხიან ნიადაგებში ნიტროამოფოსკა
უმჯობესია შევიდეს ნიადაგში მზრალად ხვნის წინ, ხოლო მსუბუქ ნიადაგებში /
რომ არ მოხდეს აზოტის ჩარეცხვა ნიადაგის ღრმა ფენაში/ უნდა მოხდეს შეტანა
გაზაფხულზე. აღნიშნული სასუქი ურო მტად ეფექტურია შავმიწა და წაბლისფერი
ნიადაგებისთვის. ნიტროამოფოსკა თავისი რთული შემადგენლობის წყალობით,
მარტივ სასუქებისგან განსხვავებით, უფრო იაფი ჯდებ. სასუქი უზრუნველყოფს
მოსავლიანობის ზრდას, მოსავლის ხარისხს და მის კვებით ღირებულებას.
ზრდის მცენარის ყინვა და გვალვა გამძლეობას, მედეგია დაავადებების მიმართ.
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ნიტროამოფოსკა

სასუქის ნიადაგშ შეტანის ნორმები განისაზღვრება ნიადაგის ქიმიური
შემადგენლობისა და კულტურათა მოთხოვნილების გათვალისწინებით.
საგაზაფხულო კულტურებში ხვნის წინ ნიადაგში შედის 325-425 კგ/ჰა-ზე, ხოლო
ნაყოფის მომცემ მრავალწლიან ნარგავებში 640-740კგ/ჰა-ზე. ვეგეტაციის
პერიოდში მისი გამოყენება მცირე ოდენობით, შეიძლება წყალში გახსნილი
დამატებითი გამოკვების სახით.

ნიტროამოფოსკა /აზოფოსკა/
NPK 16+16+16
რთული მინერალური სასუქი

ნიტროამოფოსკა NPK16-16-16

ნიტროამოფოსკა ეს არის გრანულირებული, უნივერსალური, ადვილად
გასაფანტი სასუქი. იგი არ იბელტება, წყალში კარგად იხსნება, გამოიყენება
ყველა ტიპის ნიადაგებში.როგორც ძირითადი გამოკვების სახით თესვის წინ,
აგრეთვე დამატებით გამოკვებაში. მძიმე თიხიან ნიადაგებში ნიტროამოფოსკა
უმჯობესია შევიდეს ნიადაგში მზრალად ხვნის წინ, ხოლო მსუბუქ ნიადაგებში /
რომ არ მოხდეს აზოტის ჩარეცხვა ნიადაგის ღრმა ფენაში/ უნდა მოხდეს შეტანა
გაზაფხულზე. აღნიშნული სასუქი ურო მტად ეფექტურია შავმიწა და წაბლისფერი
ნიადაგებისთვის. ნიტროამოფოსკა თავისი რთული შემადგენლობის წყალობით,
მარტივ სასუქებისგან განსხვავებით, უფრო იაფი ჯდებ. სასუქი უზრუნველყოფს
მოსავლიანობის ზრდას, მოსავლის ხარისხს და მის კვებით ღირებულებას.
ზრდის მცენარის ყინვა და გვალვა გამძლეობას, მედეგია დაავადებების მიმართ.
სასუქის ნიადაგში შეტანის ნორმები განისაზღვრება ნიადაგის ქიმიური
შემადგენლობისა და კულტურათა მოთხოვნილების გათვალისწინებით.
საგაზაფხულო კულტურებში ხვნის წინ ნიადაგში შედის 300-400 კგ/ჰა-ზე, ხოლო
ნაყოფის მომცემ მრავალწლიან ნარგავებში 600-700კგ/ჰა-ზე. ვეგეტაციის
პერიოდში მისი გამოყენება შეიძლება დამატებითი გამოკვების სახით, წყალში
გახსნილი.
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ნიტრომოფოსკა /პოლიფოსკა/
N PK 8-24-24
რთული კომბინირებული მინერალური სასუქი იტალიიდან
შემადგენლობა: აზოტი/N/-8%. ფოსფორი /P2O5/-24%. კალიუმი /K20/-24%.
ნიტროამოფოსკა კარგი ფიზიკური თვისებების მქონე სამმაგი რთული
მინერალური სასუქია. გამოიყენება ყველა ტიპის ნიადაგებში, ყველა
სასოფლო სამეურნეო კულტურებში, თესვის წინა დამუშავების დროს,
ძირითად განოყიერებაში და მწკრივულ განოყიერებაში. ნიადაგში შეტანის
ნორმა განისაზღვრება მცენარეთა ბიოლოგიური თავისებურებების და
ნიადაგის მაკრო ელემენტებით უზრუნველყოფისა და ყველა იმ პირობების
შესაბამისად რაც კულტურის მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილებს.

კულტურის გათვალისწინებით ჰექტარზე ნიადაგში შესატანი ნორმაა
200-350 კგ.
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ნიტროამოფოსკა NPK8-24-24

სამმაგი სასუქი ნიტროამოფოსკას უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ
ეკონომიური თვალსაზრისით ბევრად ნაკლებია მისი ტრანსპორტირების
და ნიადაგში შეტანის ხარჯები, რამე თუ ერთად ხდება ნიადაგში აზოტი,
ფოსფორი და კალიუმის შეტანა. სასუქის შეტანა გაძლევთ პოტენციურ
შესაძლებლობას, მოსავლიანობა გაზარდოთ 15-20 ცენტნერით.

სუმერ 90
ალკოჰოლური სპირტის ბაზაზე დამზადებული
პრეპარატებისათვის
საჭირო მიმწებებელი.

სუპერ-90

მოქმედი ნივთიერება: 90% ალკოჰოლური სპირტის
ეთოქსილატის წყალხსნარი.
სუმერ 90 ხელს უწყობს მცენარის მწვანე ნაწილებზე
პრეოარატების მიწებება შენარჩუნებას, რათა უფრო ეფექტუეი
გახადოს პრეპარატების მოქმედება. მისი გამოყენება
აუცილებელია, ხახვის, ნივრის და კომბოსტოსნაირ კულტურებზე,
პრეპარატების შესხურებისას.
ჰერბიციდების შემთხვევაში სუმერ 90 ხელს უწყობს სარეველა მცენარეების
ფოთლებზე, პრეპარატის მიწებებას. შეედეგად ადვილად ხდება ფოთლებიდან
პრეპარატის ათვისება, რაც ზრდის მის ეფექტურობას.
ფუნგიციდებთან ნაზავის გამოყენებისას, სუმერ 90 ხელს უწყობს პრეპატატის
უკეთ მიმწებებლობას და ფოთლის ქვედა და ზედა ზედაპიორზე თანაბარ
განაწილებას, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მცენარის დაცვის ხარისხს.
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atmis mavnebel daavadebebisagan dacvisa da
mineraluri sasuqebis gamoyenebis programa
RonisZiebaTa dasaxeleba

preparatebis
dasaxeleba

preparatebis
xarjva

mosvenebis
periodi

niadagis ZiriTadi gamokveba

NPK 8+24+24

300 kg/ha

Tebervali
kvirtebis
dabervamde

farianebis, crufarianebis,
bugrebis da sxva mavneblebis
winaaRmdeg zeTovani emulsiiT
wamloba xeebis sruli gabanviT
(2 weliwadSi erTxel)

trinol-2 2% +

20 l/ha

safegori 0.2%

2 l/ha

adreuli
gazafxuli,
kvirtebi
odnav gaberilia

wamloba sixuWuWe, klasterosporiozze xeebis sruli gabanviT

3%-ani bordos
siTxe

30 kg/ha

4

8-10 dRis
Semdeg

wamloba sixuWuWe, klasterosporiozze da sxva daavadebebze

bordo flo
1-1.2%-ani
xsnari

10-12 l/ha

5

vardisferi
konusi

wamloba sixuWuWeze

ziraflo
0.2%-ani xsnari

2 kg/ha

yvavilobis
75% Camocvenilia

wamloba sixuWuWe, moniliozi,
qeci da sxva daavadebebze

strobstari
0.035%-ani
xsnari

0,15-0,35
kg/ha

wamloba sixuWuWeze

ziraflo
0.2%-ani xsnari

2 kg/ha

wamloba bugrebze da sxva
mavneblebze

safagori
0,2%-iani

2 l/ha

fesvgareSe gamokveba NPK
20+20+20

solinuri

5 kg/ha

wamloba daavadebebze

sakozebi
0.4%-ani xsnari

3-4 kg/ha

wamloba mavneblebze

nurel d
0.2%-ani xsnari

2 l/ha

fesvgareSe gamokveba NPK
10+5+39

solinuri

5 kg/ha

wamloba qeci da sxva
daavadebebze

strobstari
0.035%-ani
xsnari

0,35 kg/ha

wamloba nayofWamia da tkipaze

alpaki

0,5 l/ha

fesvgareSe gamokveba
NPK 10+5+39

solinuri

5 kg/ha

wamloba nayofWamiaze da tkipaze

alpaki 0.05%-ani
+ talavi 0.05%

0,5 l/ha
0,5 kg/ha

fesvgareSe gamokveba
NPK 10+5+39

solinuri

5 kg/ha

wamloba sixuWuWe, klasterosporiozze dasxva daavadebebze

bordos siTxe
3%-ani an

30 kg/ha

#

atmis fenofazebi

1

2

3

6

ატმის წამლობის სქემა

7

8

9

10

11

gamonaskva
nayofi 1,5 sm

nayofi nuSis
odena

nayofis
damsxvileba
kurkis
gamagreba

nayofis
feris
Secvla

gvian Semodgoma 75-80%
foTolcvena

SeniSvna: dakordebul baRebSi, sarevela balaxebis winaaRmdeg gamoiyeneba herbicidebi
nokdauni an Soki 3-4 l/ha-ze gaxsnili 200-250 l. wyalSi.
preparatebis maRali efeqtis misaRwevad sasurvelia wamlobaSi CarToT mimwebebeli
sumer-90 200 ml/ha-ze.
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#

vazis

fenofazebi
kvirtebis
maqsimaluri
daberva

2

3

4

6

preparatis
dasaxeleba

preparatis da wylis
xarjva 1 ha-ze

sokovani daavadebebis
mozamTre fazebis winaaRmdeg

bordos narevi

2%-ani xsnari wyali
1000 lit.

kvirtis Wia, xvatari

imidor maqsi

0,06-0,08 kg/ha

tkipebi

talavi

0,4-0,5 kg/ha wyali
300-400 l

sarevela balaxebi

nokdauni an Soki

2-4 l/ha wyali 250 l

Wraqi, eskoriozi,
anTraqnozi

bordos narevi

1%-ani xsnari

nacari

svel. gogirdi

fesvgareSe gamokveba

raan 13186

3 kg/ha
0,4-0,6 l/ha wyali
350-400 l

kvirtebis
gaxsna

4-5 namdvili
foToli

kokrebis
gancalkeveba

yvavilobis win
5

RonisZiebaTa dasaxeleba

yvavilobis
dasawyisi

Wraqi, eskoriozi,
anTraqnozi

ridoneti

2,5 kg/ha

nacari

kobuzi

0,15-0,3 l/ha

fesvgareSe gamokveba

vignafil-1

2-2,5 l/ha

yurZnis Wia I Taobis matlebi

krali 250

0,2-0,35 wyali 400-600 l

Wraqi

faiter blu

2,5 kg/ha

nacari

antaki

0,2-0,3 l/ha

nacrisferi sidample

rovone

0,8 kg/ha 600-800 l. wyalze

Wraqi

lideri

2,5 kg/ha

topkonazoli

0,35 l/ha

Soki an nokdauni

2-4 l/ha wyali 200 l

Wraqi

sakozebi

3 kg/ha

nacari

svelebadi
gogirdi

3,5 kg/ha

fesvgareSe gamokveba

vignafil-2

2-2,5 l/ha wyali 700-800 l

Wraqi

sakozebi an
oqsiqlori

3 kg/ha

nacari

svelebadi
gogirdi

0,3-0,4 l/ha

yurZnis Wia II Taoba

alpaki

0,5 l/ha

Wraqi

bordoflo

6 l/ha

nacari

svelebadi
gogirdi

3-4 kg/ha

ablabudas mkeTebeli tkipa

talavi

0,5 kg/ha

nacrisferi sidample

rovone

0,8 kg/ha

Wraqi

bordos narevi

7,5 kg/ha

nacrisferi sidample

rovone

0,8 kg/ha

niadagis gamokveba

nitro amofoska
NPK 8+24+24

300-350 kg/ha

yvavilobis
nacari
dasasruli
gamoxorbvla
sarevela balaxebi

7

8

9

10

11

isvrimobis
dasawyisi

marcvlebis
formireba

mtevnis Sekvra

4 kg/ha

SeTvaleba

mosvenebis
faza

yuradReba! yviTeli foniT mocemulia vazis kritikuli (daavadebebis gavrcelebis TvasazrisiT) fenofazebi, rodesac
gamoyenebuli unda iyos aucileblad sistemuri fungicidebi (ridoneti, lideri). Wraqis ganviTarebisTvis gansakuTrebulad xelsayreli pirobebis SemTxvevaSi (xSiri wvimebi) sasurvelia sistemuri fungicidebis gamoyenebisas visargebloT
SedarebiT mokle intervalebiT (8-10 dRe) . xolo kontaqturi fungicidebis (sakozebi,bordo da sxva)gamoyenebis
Semdeg,mosuli wvimebis SemTxvevaSi, saWiroa venaxis xelaxla Sewamvla. samuSao xsnaris xarjvis norma erT heqtarze
600-800 lit.
SeTavazebuli sqema zogadia, konkretul SemTxvevaSi wamlobis vadebs da jeradobas adgens adgilze specialisti, adgilobrivi pirobebis gaTvaliswinebiT, mavnebel daavadebaTa gavrcelebis intensiobiT agreTve dazianebis xarisxiT
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ვაზის წამლობის სქემა

vazis mavnebel daavadebebisa da sarevelebisagan qimiuri
dacvisa da mineraluri sasuqebis gamoyenebis programa

თავთავიან კულტურებში პესტიციდებისა და
მინერალური სასუქების გამოყენების პროგრამა
თესვამდე

თესვის წინ

ნიადაგის ძირითადი გამოკვება

Npk 8+24+24

200-250 კ/ჰა

თესლის შეწამლა გუდაფშუტების და
სხვა დაავადებების წინააღმდეგ
100 კგ. სათესლე მასალაზე

კონილი
ან ტებიკური

150 გრ.
50 გრ.

გორტჟა

200 გრ.

თავთავიანი კულტურების წამლობის სქემა

მავთ. ჭიაზე და ბზუალას წინააღმდეგ
100 კგ. სათესლე მასალაზე
შემოდგომა.
აღმოცენება
1-2 ფოთლის
ფაზა
შემოდგო–
მიდან
გაზაფხუ–
ლამდე

გაზაფხულზე
3-4ფოთლის
ფაზაში

აღერება
თავთავის
გამოჩენამდე
დათავთავება
რძისებრ
სიმწიფეში

პურის ბზუალა

ნურელ დე

1.2 ლ/ჰა

ფოთლოვანი კვება
კრისტალონი

Npk 20+20+20

3 კ/ჰა

მინდვრის თაგვი

თუთიის
ფოსფიდი

3კ/ჰ. მისატყუარი
იხ. თუთიის
ფოსფიდი
კატალოგში

ორლებნიანი სარეველები

2,4 დ.დიამინი

1-1.3 ლ/ჰა

მარცვლოვანი საეველები /შვრიუკა/

იგლსუპერი ან
ტოპკაპი

0.8-1 ლ/ჰა
0.2-0.3 ლ/ჰა

ფოთლოვანი გამოკვება

ბულ n +
ბულ p ან
solinuri
20+20+20

5 კგ/ჰა
3 კგ/ჰა
3 კგ/ჰა

ბუგრები, თრიფსები, მავნე კუსებურა

საფეგორი

1.5-2 ლ/ჰა

ყვითელი და მურაჟანგა, სეპტორიოზი

ჰარბორი

0.4-0.5 ლ/ჰა

თრიფსები, ჭია წურბელა, კუსებურა

კრალი

ფოთლოვანი კვება solinuri

Npk 10+5+39

0.25 ლ/ჰა
5 კ/ჰა

შენიშვნა: წყლის ხარჯვა სატრაქტორო შემასხურებლით 300-400 ლ/ჰა-ზე. ზურგსაკიდი ძრავიანი
შემასხურებლით 12-15 ლ/ჰა-ზე.
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თესლოვანი ხეხილის მავნებელ დაავადებებისაგან
ქიმიურიდაცვისა და მინერალური სასუქების
გამოყენების პროგრამა
მოსვენების
ფაზა
ნოემბერიდეკემბერი

ნიადაგის განოყიერება
ხვნის წინ

კვირტების
დაბერვა

ფარიანები, ცრუფარიანები,
კოკრი-ჭამიები, ტკიპები,
ბუგრები და სხვა მოზამთრე
ფაზები

მწვანე
კონუსის ფაზა

მოზამთრე დაავადებების
წინააღმდეგ ცისფერი
წამლობა

ბორდოს ნარევის
2% ხსნარი, ხეების
სრული გაბანვით

20 კგ/ჰა

კოკრების
გახსნა

დაავადებების
წინააღმდეგ

საკოზები
სკორპიონი

3 კგ/ჰა
0.3 ლ/ჰ

კოკრების
გავარდისფერება

ქეცი, ნაცარი

ტოპკონაზოლი

0.4 ლ/ჰა

ფოთლოვანი გამოკვება

ფოსფისანი

3.5 კგ/ჰა

ქეცი, ნაცარი

სტრობ სტარი

0.25 კგ/ჰა

ფოთლოვანი გამოკვება

სოლინ. 20+20+20

3-5 კგ/ჰა

ყვავილობის
დასასრულიგამონასკვა

ქეცი,ნაცარი
მავნებლების კომპლექსი
ფოთლოვანი მგამოკვება

სკორპიონი
კრალი
ბულ p

0.25 ლ/ჰ
0.35 ლ/ჰ
3-5 კგ/ჰა

ნასკვი
1.5 სმ
დიამეტრი

ქეცი, ნაცარი
მავნებლების კომპლექსი
ფოთლოვანი გამოკვება

დითანი
სტრობ სტარი
საფეგორი
რაან 13186

4 კ/ჰა
0.25 კგ/ჰ
2 ლ/ჰა
0.6 კგ/ჰა

საკოზები
სკორპიონი
იმიდორმაქსი

3 კგ/ჰა
0.30 ლ/ჰ
0.3 კგ/ჰა

საკოზები
სვ. გოგირდი
ალპაკი
ბულ k

3 კგ/ჰა
4 კგ/ჰა
0.5ლ/ჰა
3.5კგ/ჰა

ნაყოფი
2.5 სმ.
დიამეტრი

ნაყოფზე
ჯამის
გაბვითარება

ქეცი, ნაცარი
ნაყოფჭამია და სხვა
მავნებლები

ქეცი, ნაცარი
ვაშლის ნაყოფჭამია
ფოთლოვანი გამოკვება

საფეგორი
ტრინოლი-2

SeniSvna: dakordebul baRebSi, sarevela balaxebis winaaRmdeg gamoiyeneba
herbicidebi nokdauni an Soki 3-4 l/ha-ze gaxsnili 200-250 l. wyalSi.
preparatebis maRali efeqtis misaRwevad sasurvelia wamlobaSi CarToT
mimwebebeli sumer-90 200 ml/ha-ze.

250 კგ/ჰა

2 ლ/ჰა
20 ლ/ჰა
100 ლ.
წყალი
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ყვავილობა

ნიტროამოფოსკა
NPK 8-24-24

solinuri
NPK 20+20+20

NPK 8+24+24

Sardovana

imidormaqsi
100kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

0.05kg/ha

yvaviloba

3-5 kg/ha

0.05kg/ha

3 kg/ha

2.5 kg/ha

butonizacia

0.1 kg/ha

0.1 kg/ha

2.5 kg/ha

kultura
20-25 sm

mosetami

30-40 kg/ha

__

0.5-0.7 kg/ha

3-4
foToli

SeniSvna: Sesxurebisas wylis xarjvis norma 300-400 l/ha.
moSxamul misatyuari masalisaTvis saWiroa 0,25 l. dursbani, 500 gr Saqari gaxsnili 1,5-2 l. wyalSi, daesxmeba 10kg qatos da aireva kargad.

fesvgareSe gamokveba

niadagis gamokveba

kolorados xoWo, bugrebi,
Trifsebi

1,4-2 kg/ha

aRmocenebamde

sakozebi

safakolkombi

250-400 kg/ha

moSxamuli masalis
Setana

maxras winaaRmdeg miwis
Semoyramde

ridoneti

0.3 kg/t.
0.4 l/t.

gortJa
finali

1000 kg. Teslis wamloba

alternaria, fitoftorozi da
sxva sokovani daavadebebi

5-6 l/ha

senkroni an

sponsori

sarevela balaxebis winaaRmdeg

dargva

კარტოფილის წამლობის სქემა
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3-5 kg/ha

3 kg/ha

yvavilobis
dasasruli

sarevelebTan brZola

mavnebel
daavadebebTan brZola

mineraluri
sasuqebis
SEetana

nitroamofoska
8+24+24

solinuri
NPK 20+20+20

fesvgareSe gamokveba

talavi

mosetami

imidor maqsi

strobstari

antaki an

niadagis ZiriTadi gamokveba

tkipa

baRCis bugri

gogrovanTa nacari

ridoneti
sakozebi

propakuri

fesvis sidample

toqtasuperi

sponsori

nokdauni

fseudoperenosporozi
(Wraqi)

dargvis Semdeg marcvlovan
sarevelebze

daTesvis Semdeg

erTwliani da mravalwliani

3-4 l/ha

dargvamde

კიტრის წამლობის სქემა
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250-300 kg/ha

5-6l/ha

Tesva

2-2,5 l/ha

aRmoceneba

0.1 kg/ha

0.15 l/ha

2-2.5 kg/ha

2-2,5 l/ha

pirveli
namdvili
foToli

3-5 kg/ha

0.25-0.37 kg/ha

0.25 kg/ha

1 l/ha

zrda
ganviTareba

3-5 kg/ha

0,1-0,3 kg/ha

0.3 l/ha

yvaviloba

0.3 kg/ha

3 kg/ha

nayofis
formireba

safegori an bi-58 axali

kompleqs mavneblebi kulturaze
SesxurebiT

NPK 20+20+20

solinuri

solin
NPK 24+13+13

3-4 l/ha

250 kg/ha

30 kg/ha

dargva

2.5 kg/ha

0.5-1 l/ha

1 l/ha

3 namdvili
foToli

3-5 kg/ha

2-2.5 l/ha

2 namdvili
foToli

3-5 kg/ha

3 kg/ha

0.1-0.15 l/ha

Tavis daxvevis
dasawyisi

3 kg/ha

1.2 l/ha

Tavis
formireba

1.5 l/ha

Tavis
gazrda

SeniSvna: - moSxamul misatyuari masalisaTvis saWiroa 150-200 gr dursbani, 500 gr Saqari gaxsnili 1,5-2 l. wyalSi daesxmeba 10 kg qatos da aireva kargad.
- foTlebze Sesxurebisas yvela preparatebs garda herbicidebisa, aucilebelia nazavs daematos mimwebebeli sumer-90 0,2-0,25 l/ha.

fesvgareSe gamokveba foTlebze
Sesxureba

niadagis ZiriTadi gamokveba

nitroamofoska
NPK 8+24+24

safakoli an sakozebi

ridoneti

propakuri

kombostos Wraqi, fomozi foTlebze
Sesxureba

moSxamul misatyuari

maxras winaaRmdeg niadagSi Setana

fesvis sidampleze ZirebSi dasxmiT
0,25% samuSao xsnari

nurel d

krali

toqta superi

marcvlovan sarevelebze Sesxureba

xvatari, TeTrula, CrCili kulturaze Sesxureba

nokdauni an Soki

sarevelebis kompleqsi

daTesvamde

kombostos kulturaSi qimiuri preparatebisa da mineraluri sasuqebis gamoyenebis programa

კომბოსტოს წამლობის სქემა

sarevelebi

mavneblebi

daavadebebi

mineraluri
sasuqebi
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mavneble- sarevbi
elebi

daavadebebi

grand d.

propakur N
0,25% nazavi

fesvis yelis sidampleze
ZirebSi dasxma

fesvgareSe gamokveba
foTlebze Sesxureba

niadagis gamokveba

NPK 20+20+20

solinuri

NPK 24+13+13

solinuri

nitroamofoska
NPK 8+24+24

ridoneti
fitoftorozi, alternariozi da sxva. kultu- safakol kombi
raze Sesxureba
bordoflo

imidormaqsi

bugri, tkipa, foT. Sesx.

niadagSi misatyuaris Setana

kolofis Wia kult. Sesx.

maxra

erTwliani marcvlovani
senkroni
da orlebniani
niadagSi Setana
1,5-2 kg/ha

gadargvamde

dargvidan
5-6 dRe

250 kg/ha

2-2.5 l/ha

30-40 kg/ha

dargva

3-5 kg/ha

2-2.5 kg/ha

0.1 kg/ha

0.5-0.75 kg/ha

4 foToli

3-5 kg/ha

2-2.5 kg/ha

5 foToli

3-5 kg/ha

2-2.5 kg/ha

yvavilobis
dasawyisi

1.2 l/ha

nayofis
warmoqmna

3-5kg/ha

3-5 kg/ha

2-3 kg/ha

1 l/ha

yvaviloba

3-5 kg/ha

6 l/ha

1.5 l/ha

nayofis
SeTvaleba

პომიდორის წამლობის სქემა

SeniSvna: foTlebze Sesxurebisas nazavis norma 300-400 l/ha. moSxamul misatyuari masalisaTvis saWiroa: dursbani 200 gr, Saqari 500 gr. gaxsnili 1,5-2 l.
wyalSi, daesxmeba 10 kg qatos da aireva kargad.

mineraluri sasuqebi

krali

alpaki

simindis farvana

xvatari

NPK 24+13+13

NPK 20+20+20

solinuri
fesvgareSe Sesxureba

solinuri

50-60 kg/ha

gortJa

Teslis Sewamla niadagis
mavnebelze

an agromasteri

diamini 2,4 d.

orlebnianebi

350-400 kg/ha

piloti+ sumer 90

marcvlovanebi

3-4 l/ha

TesvasTan
erTad

nitroamofoska NPK 8+24+24

nokdauni

kompleqs sarevelebis
winaaRmdeg saWiroebisas

Tesvamde

სიმინდის წამლობის სქემა

Mmineraluri sasuqebi

mavneblebi

sarevelebi
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4-6 foToli

3-5 kg/ha 300-350 3-5 kg/ha 350 l.
l. wyali
wyali

0,5 l/ha

0,15 l/ha

0.5 kg
100 kg. Teslze

1-1,2 l/ha

60 gr/ha+ 0,20,25 l/ha

2-3 foToli

3-5 kg/ha 400
l. wyali

8-10 foToli

3-5 kg/ha
400 l. wyali

0,32 l/ha

yvavilobis
dasawyisi

ალპაკი
0.3–0.5ლ/ჰ
solinuri
NPK 10+15+39
5კ/ჰ

იმიდორმაქსი
0.05კ/ჰ
solinuri
NPK
20+20+20
5კ/ჰ

საფეგორი
1–1.5 ლ/ჰა
solinuri
NPK 20+20+20
5კ/ჰ

ფოთლოვანი გამოკვება

ბოლქვების
ჩამოყალიბება

ხახვის ბუზი, თრიფსის
წინააღმდეგ

ხახვის წამლობის სქემა

შენიშვნა: ფოთლებზე შესხურებისას, ყველა პრეპარატს გარდა ჰერბიციდებისა, აუცილებელია ,ნაზავს დაემატოს
მიმწებებელი სუმერ–90 0.2–0.25 ლ/ჰა–ზე.

კომპლექს სარეველებზე

გალაქსი
0.15

4 ნამდვილი
ფოთოლი

რიდონეტი
2.5კ/ჰ

გალაქსი
0.1ლ/ჰ

3 ნამდვილი
ფოთოლი

ტოქტა სუპერი 1ლ/ჰ საჭიროების მიხედვით

2 ნამდვილი
ფოთოლი

ლიდერი
2–2.5კ/ჰ

სპონსორი
6-5ლ/ჰ

აღმოცენების
შემდეგ

ჭრაქის წინაღმდეგ

ნოკდაუნი
3–4 ლ/ჰ

აღმოცენებამდე

გალაქსი
0.5ლ/ჰ

NPK
8+24+24
300-350კ/ჰ

თესვამდე

გალაქსი
0.25 ლ/ჰ

მარცვლოვან სარეველებზე

კომპლექს სარეველებზე

აღმოცენებულ სარეველებზე

ნიადაგის ძირითადი
გამოკვება

ხვნის წინ

