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კულტურის ზოგადი დახასიათება

თხილი სათანადო აღზრდა-ფორმირების და
მოვლის პირობებში დარგვის მესამე წელს იძლევა
მოსავალს. გაშენების მეხუთე წელს ერთი ჰექტარი
ბაღიდან 500 კგ, სრულმსხმოიარე, 8-9 წლიანი, ბა
ღიდან 2500-3000 კგ, ხოლო თანამედროვე ტექნო
ლოგიით (თხილის გაშენება შემჭიდროებულ კვების
არეზე და ვარჯის შესაბამისი ფორმირება) გაშენებუ
ლი ბაღიდან მოსავალი 5000 კგ-ს აჭარბებს. თხი
ლის გული საკვებ ნივთიერებათა შემადგენლობით
(ცილები, ცხიმები, ვიტამინები) უდიდეს როლს ას
რულებს ადამიანის ბალანსირებულ კვებაში. თხილი
ეკონომიკურად მომგებიანი საექსპორტო კულტურაა.

თხილის ზრდა-განვითარებისათვის ოპტიმალური პი
რობებია: ტემპერატურა ყვავილობის პრიოდში - 1215o, ვეგეტაციის პერიოდში 23-27o, ჰაერის შეფარ
დებითი ტენიანობა 70-75%, ნიადაგის ტენიანობა
– 80-85%, ნიადაგის არეს რეაქცია ნეიტრალური
Ph=7.0 ან სუსტი მჟავე Ph=5.9-6.5. გადაიტანს ტემ
პერატურის დაცემას მინუს 20-25o -მდე, თუმცა ამ
დროს ნაყოფების გამონასკვა არ ხდება. მინუს 12-15
გრადუსზე დაბლა ყვავილები იღუპება. კრიტიკული
ტემპერატურული მაქსიმუმი +40o. ფესვთა სისტემის
ზედაპირულად განვითარების გამო მგრძნობიარეა
გვალვის მიმართ. თხილის კულტურის გაშენება შესაძ
ლებელია: დასავლეთ საქართველოს წითელმიწა და
სუსტად გაეწერებულ, ალუვიურ, საშუალო და მძიმე
თიხნარ, უკარბინატო გაეწერებულ, დანალექ მსუბუქ,
ჩონჩხიან და თიხნარ-კირნარ ნიადაგებზე. საუკეთე
სოდ ვითარდება აღმოსავლეთ საქართველოს შავ
მიწა, წაბლა, მუქი-წაბლა, ალუვიურ და ყავისფერ
ნიადაგებზე. დაჭაობებული და დამლაშებული ნია
დაგები თხილისათვის გამოუსადეგარია. ზაფხულის
ძლიერი, ცხელი ქარები იწვევენ მცენარეების დაზია
ნებას, ზრდა-განვითარების შეფერხებას, ნაყოფების
დაცვენას, პროდუქციის ხარისხის გაუარესებას. ასეთ
შემთხვევაში ქარსაფრების მოწყობა აუცილებელია.

თხილის კულტურა

ჩვეულებრივი თხილი (Corylus avelana L.),
თხილისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. მას კაკ
ლოვან კულტურებს (კაკალი, ნუში, წაბლი, ფისტა,
პეკანი) შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. იგი
მრავალწლიანი, სინათლის და ტენის მოყვარული,
ფოთოლმცვენი, 1,5-5 მეტრამდე სიმაღლის ხე-მცე
ნარე ან ბუჩქია. ერთსახლიანი, გაყოფილსქესიანი,
ჯვარედინად გამანაყოფიერებელი, ქარით დამამ
ტვერიანებელი მცენარეა. სტაბილური მოსავლის
მისაღებად ბაღის გაშენებისას დამამტვერიანებელი
ჯიშების დარგვა აუცილებლობას წარმოადგენს.
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თხილის ძირითადი ქართული ჯიშები
• ანაკლიური (ფუთქურამი) - ძირითადი სამრეწვე

ლო ჯიშია, გამოირჩევა მაღალმოსავლიანობითა
და ნაყოფების მაღალი ხარისხით. მოსავალი შე
მოდის ივლისში, მსხმოიარობაში შედის მესამე
წლიდან. გულის გამოსავალი 50%-ია, ცხიმიანო
ბა - 65-68%. საჭიროებს დამამტვერიანებელს,
საუკეთესო დამამტვერიანებლებია: ხაჭაპურა,
შველისყურა და ნემსა.

• გულშიშველა

– საუკეთესო სამრეწველო ჯიშია
როგორც დასავლეთ, ასევე აღმოსავლეთ საქარ

თველოსთვის. იკრიფება ივლისის ბოლოდან.
მსხმოიარობა იწყება დარგვიდან მესამე წელს.
გამოირჩევა უხმოსავლიანობით. საბურველიდან
ნაყოფები ადვილად ცვივა, გული კი მთლია
ნად ავსებს ნაჭუჭის ღრუს. გულის გამოსავალი
50-53%-ია, ცხიმიანობა - 62-65%. საჭიროებს
დამამტვერიანებელს, საუკეთესო დამამტვერია
ნებლებია: ხაჭაპურა, შველისყურა და ნემსა.

• ვანის

წითელი – საშუალო ზრდის, საადრეო,
მაღალმოსავლიანი ჯიშია. მოსავალს დარგვი
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დან მესამე წელს იძლევა. მდედრობითი და მამ
რობითი ყვავილების ყვავილობა 10-15 დღე
თანხვედრილია. მისი ნაყოფები საბურველიდან
ადვილად ცვივა, გულის გამოსავალი 54,5%-ია,
ცხიმიანობა - 72,5%.

• ნემსა

– ძლიერი ზრდის, მაღალმოსავლიანი,
სამრეწველო ჯიშია. იგი საუკეთესო დამამტვე
რიანებელია. მდედრობითი და მამრობითი ყვა
ვილების ყვავილობა 15-20 დღე თანხვედრილია.
გულის გამოსავლიანობა 50-52%-ს შეადგენს.

ნიადაგის დამუშავება, მოვლა
თხილის ბაღში ნიადაგის დამუშავება დამოკიდე
ბულია ნარგაობის ასაკზე, ფორმირების სისტემაზე
და ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებზე. ნიადაგის და
მუშავება მოიცავს: შავადხნულს, დაკორდებას, მცე
ნარეების გარშემო დამულჩვას, ჰერბიციდების გა
მოყენებას, ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების და
სტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით სიდერატების
(ხანჭკოლა, ბარდა, ცულისპირა და სხვ.) დათეს
ვა-ჩახვნას. შემოდგომაზე ნიადაგის მოვლის სამუ
შაოები მოსავლის აღებისთანავე დაიწყება. რიგთა
შორისების მსუბუქ, 18-20 სმ, სიღრმეზე მოხვნამდე
შეიტანება სასუქების საჭირო რაოდენობა. ახლად
გაშენებულ ნაკვეთებზე ნიადაგის ღრმად დამუშა
ვების დადებითი მოქმედების გახანგრძლივების
მიზნით 3-4 წლის მანძილზე ნიადაგის დამუშავება
მოხდება ზედაპირულად 8-10 სმ სიღრმეზე მოხვნის
გარეშე. ისეთ ადგილებში სადაც მოსალოდნელია
ჭარბი ნალექები და წყლის დადგომა ჩატარდება
მიყრით (ნაზურგად) მოხვნა. იგი ხელს შეუწყობს
ამაღლებული, დაქანებული, ბაზოების წარმოქმნას,
ფესვთა სისტემის ჰაერით უკეთ მომარაგებას და
მის ძლიერად განვითარებას. ვეგეტაციის პერიოდ
ში როგორც ახალშენ, ისე მსხმოიარე ნარგაობებ
ში ჩატარდება 3-4 – ჯერადი კულტივაცია 8-10 სმ
სიღრმეზე. ასაკოვან ნარგაობებში 5-7 წელიწადში
ერთხელ მოხდება ნიადაგის ღრმად გაფხვიერება.
დასავლეთ საქართველოში ახლად გაშენებულ თხი

ლის ბაღების რიგთაშორისებში, თხილის მცენარეე
ბის გარშემო ერთი მეტრი რადიუსის მოშორებით,
მიზანშეწონილია სოიოს დათესვა.
სარეველების მოსპობის და ტენის შენარჩუ
ნების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა ნიადა
გის დამულჩვა. მისი გამოყენება განსაკუთრებით
ეფექტურია ახლად გაშენებულ ნარგაობებში. ასა
კოვან ნარგაობებში მოხდება ნიადაგის დაკორ
დება, ხოლო მულჩერების გამოყენებით ბალახე
ბის გათიბვა და ადგილზე დატოვება. ამ დროს
სასუქების შეტანა მოხდება სპეციალური ღრმად
შემტანი მექანიზმებით ნიადაგის მოხვნის გარეშე.
ხოლო მცენარეებს შორის სარეველების წინააღ
მდეგ გამოიყენება ტოტალური ან კონტაქტური
მოქმედების ჰერბიციდები. თხილის ნარგაობაში
როგორც რიგთაშორისებში, ისე მცენარეთა შორის
სარეველების წინააღმდეგ შესაძლებელია გამოყე
ნებული იქნას ტოტალური და სელექციური მოქმე
დების ჰერბიციდები. ამონაყარებსა და მცენარეებს
შორის სარეველების მოსასპობად გამოიყენება
კონტაქტური მოქმედების ჰერბიციდები. თხილის
მოვლაში იგულისხმება: გასხვლა, ამონაყარების
შეცლა, დანორმება, საჭიროებისას მორწყვა, ვეგე
ტაციის პერიოდში აზოტოვანი სასუქებით გამოკვე
ბა, მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა, მოსავლის
აღება-დაბინავების ორგანიზება.

თხილის ბაღის გაშენება
ბაღის გაშენების დროს პირველ რიგში გასათ
ვალისწინებელია ნიადაგურ-კლიმატური პირობები.
მნიშვნელობა აქვს ჰავას, ფერდობების დაქანებას,
სიმაღლეს ზღვის დონიდან, ნიადაგის ნაყოფიერე
ბას, მის თვისებებს, ქარების მიმართულებას, გრუნ
ტის წყლების დგომას, მშრალ ადგილებში სარწყავი
წყლით უზრუნველყოფას, ჭარბი ტანიანობისას სად
რენაჟო სისტემის მოწყობას და სხვ. გასათვალის
წინებელია ფერდობების დაქანება: საუკეთესოა 10
გრადუსამდე დაქანების ფერდობები. უფრო დიდი
დაქანებისას ტერასები უნდა გაკეთდეს. 2 გრადუსზე
მეტი დახრილობისას რიგები ფერდობის გარდი
გარდმოდ უნდა განლაგდეს. იგი გამორიცხავს ნია
დაგის ჩამორეცხვას, ხელს უწყობს ტენის შეკავებას,
აადვლებს სამუშაოების ჩატარებას.
თხილის გაშენებამდე საჭიროა ნიადაგის სრულ
ყოფილი გამოკვლევა და ჩასატარებელი სამუშაოე
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ბის ორგანიზება. გაშენებამდე მოცემულ ფართობზე
საჭიროა: ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზი, ნაკ
ვეთის გასუფთავება ბუჩქების, მსხვილი ქვების და
სარეველებისაგან, ნიადაგის ზედაპირის მოსწორე
ბა, საჭიროებისას სარწყავი და სადრენაჟო ქსელის
მოწყობა, ნიადაგის აგროსაწარმოო თვისებების
გაუმჯობესება, ნიადაგის ღრმად მოხვნა 40-45 სმ
სიღრმეზე, ან ჩიზელის გამოყენებით ღრმად გაფ
ხვიერება, ქარსაფარი ზოლების მოწყობა. ნიადაგის
ძირითადი დამუშავების წინ მოხდება ორგანულ
-მინერალური სასუქებით განოყიერება ნაიდაგის
ანალიზის მიხედვით. ღრმა, ღონიერ და ნოყიერ
ნიადაგებზე, ტენით უზრუნველყოფილ პირობებში
თხილი 5X3 მეტრი კვების არეზე დაირგვება. შე
დარებით ნაკლებად ნაყოფიერ ნიადაგებზე 4X2,5
მეტრზე. ერთ ჰა-ზე 670-1000 მცენარე.

თხილის დარგვა

დასარგავად განკუთვნილი ნერგი დარგვის წინ
კვლავ დახარისხდება, დაზიანებული ფესვები შეეჭ
რება, ძირითადი ფესვები კი – მცირედ დამოკლდე
ბა. გახარების მაღალი პროცენტი მიიღება, როცა
სანერგიდან ამოღებული ნერგი იმავე ან მომდევ
ნო 2-3 დღის განმავლობაში დაირგვება. მოკლე
ვადებში დარგვის უზრუნველსაყოფად ორმოები
დარგვამდე რამდენიმე დღით ადრე უნდა მომზად
დეს. დასარგავი ორმოს ზომებია: სიღრმე 40-50
სმ, სიგანე 30-40 სმ. ორმოში ჩაიყრება 5-6 კგ გა
დამწვარი ნაკელი. ნერგი იმ სიღრმეზე დაირგვება
რა სიღრმეზეც იგი სანერგეში იყო. ღრმად ან ზე
რელედ დარგა არ არის მიზანშეწონილი. დარგვის
თანავე ნერგი მოირწყვება, 15-20 სმ სიმაღლემდე
გადაიჭრება, ჭიგო შეედგმება და მიწა შემოეყრება.
ვეგეტაციის დაწყების შემდეგ კარგად განვითარე
ბული ყლორტი ჭიგოზე მიეკვრება, დანარჩენები კი
– შეეცლება. მცენარის ფორმირება მოხდება ერთი
დაბალშტამბიანი (55-65 სმ) ფორმის სახით.

თხილის კულტურა

დარგვა შესაძლებელია როგორც შემოდგომა
ზე, ისე გაზაფხულზე. უპირატესობა ენიჭება შე
მოდგომაზე დარგვას. ამ დროს მცენარის ფესვთა
სისტემა კარგად შეეგუება ნიადაგს და გაზაფხულ
ზე შეუფერხებლად დაიწყებს ზრდას. საშემოდგო
მო დარგვა წარმოებს შემოდგომა-ზამთრის თბილ
დღეებში. გაზაფხულზე თხილი ირგვება რაც შეიძ
ლება ადრეულ ვადებში. დასარგავი ნერგი უნდა
იყოს კარგად განვითარებული ფესვთა სისტემით,
სიმაღლით არაუმეტეს 50-60 სმ. საუკეთესოა კონ
ტეინერებში აღზრდილი ნერგის დარგვა. ამონაყ
რებით ბაღის გაშენება არ იძლევა სასურველ შე
დეგებს. კარგი მოვლის პირობებშიც კი – გახარება
50-60%-ს არ აღემატება.

ერთშტამბიანი თხილის ბაღი

მორწყვა
მორწყვის ჯერადობა და ნორმები დამოკიდებულია
ნიადაგის ტენიანობის მაჩვენებელსა და მცენარის
განვითარების ცალკეულ ფაზებზე. თხილის ტენით
უზრუნველყოფის საორიენტაციო ნორმებია:

• ჯერადობა: 4-5
• მორწყვის საორიენტაციო ნორმა: 1 ჰა-ზე კვალში
•
•
•

მიშვებით მორწყვისას ერთჯერადად - 500-1000
მ3, წვეთოვანი მორწვის შემთხვევაში 50-60 მ3.
ტენისადმი მაქსიმალური მოთხოვნის პერიოდი:
ნაყოფების გამოჩენის და გულის ფორმირების
ფაზა.
ახლად გაშენებული თხილის ბაღი მთელი ვეგე
ტაციის მანძილზე მოირწყვება.
მორწყვის მეთოდი: კვალში მიშვება ან წვეთო
ვანი მორწყვა. საუკეთესოა წვეთოვანი მორწყვა.

საკვები ნივთიერებებით
უზრუნველყოფის
საორიენტაციო ნორმა
თხილის 1 ტონა პროდუქციას ნიადაგიდან გა
მოაქვს: აზოტი 13.0, ფოსფორი 3.5, კალიუმი 7.5,
კალციუმი 3.0 და მაგნიუმი 1.5 კგ. (მოქმედი ნივ
თიერება)

თხილის ერთშტამბიანი ფორმით ფორმირება

ყოველი ერთი ტონა მოსავლის მისაღებად ჩვეუ
ლებრივი წესით შეტანისას შეთვისების კოეფიციენ
ტის გათვალისწინებით საჭიროა: აზოტი – 15,6,
ფოსფორი – 7,0, კალიუმი – 12,0 კგ. წვეთოვანი
მორწყვის შემთხვევაში კი - აზოტი – 14,3, ფოსფო
რი – 5,6, კალიუმი – 9,8 კგ** (მოქმედი ნივთიე
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რება). ვეგეტაციის პერიოდში მაღალეფექტურია
მცენარეების ორჯერადი ფოთლოვანი გამოკვება

მიკრო და მაკროელემენტების შემცველი სასუქე
ბით.

გამოკვების ზოგადი საორიენტაციო ნორმა 1 ჰა-ზე 3,0 ტონა მოსავლის
მისაღებად სასუქების ჩვეულებრივი შეტანით
საკვები ნივთიერება

*

შეტანის ნორმა*

შეტანის ვადა

N - აზოტი

46,8 კგ

2/3 ადრე გაზაფხულზე, 1/3 მაის-ივნისში

P- ფოსფორი

21,0 კგ

ნიადაგის საშემოდგომო დამუშავებისას

K- კალიუმი

36,0 კგ

ნიადაგის საშემოდგომო დამუშავებისას

სასუქების შეტანის ზუსტი ნორმების დადგენა, ხოლო არეს რეაქციის მიხედვით მათი გამოყენება მოხდება
ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზის საფუძველზე

** წვეთოვანი მორწყვისას სასუქების შეტანა ვეგეტაციის პერიოდში პერიოდულად
მიმდინარეობს მორწყვის პარალელურად.

ნიადაგის მაღალი მჟავიანობისას საჭიროა კირის (CaO) შეტანა
შეტანის ნორმები ყოველ 100 მ2- ზე კგ-ში

№
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ნიადაგის არეს
რეაქცია (Ph)

ნიადაგის ტიპი
მსუბუქი ქვიშიანი

საშუალო თიხნარი

მძიმე თიხნარი
25,0

1

4,5 - მდე

15,0

20,0

2

4,6 - 5,5

7,5

15,0

20,0

3

5,6 - 6,0

5,0

7,5

15,0

მინერალური სასუქები
კომპლექსური გრანულირებული NPK სასუქები ნიადაგიდან შეტანისათვის

NPK 8 - 24 - 24
8%

S

N-NH4

7%

SO3

N-NO3

1%

B

N-NH2

2,8 %
7%

თხილის კულტურა

N

0,01 %

Cu

P2O5

24 %

Fe

0,1 %

K2O

24 %

Mn

0,01 %

Mg

Mo

MgO

Zn
40 და 600

შეფუთვა (კგ)

0,01 %

მწარმოებელი ქვეყანა

ფინეთი

NPK 16 - 27 - 7
N

16 %

N-NH4

  11,8  %

N-NO3

4,2 %

N-NH2

S

2%

SO3

5%

B
Cu

P2O5

27 %

Fe

K2O

  7 %

Mn

Mg

Mo

MgO

Zn
40 და 600

შეფუთვა (კგ)

0,1 %

მწარმოებელი ქვეყანა

ფინეთი

კალციუმის გვარჯილა ნიადაგიდან შეტანისთვის

Nitrabor
N
N-NH4

15,4 %
  

N-NO3

1,3 %
14,1 %

MgO
S
SO3

N-NH2

B

P2O5

Cu

K2O

   

0,3 %

Fe

Ca

18,3 %

Mn

CaO

25,6 %

Mo

Mg

Zn

შეფუთვა (კგ)

      

25

მწარმოებელი ქვეყანა

  

ნორვეგია

გრანულირებული აზოტოვანი სასუქი ნიადაგიდან შეტანისთვის

Axan N27; S4
N
N-NH4
N-NO3

27 %
  

MgO

13,5 %

S

    13,5 %

SO3

N-NH2

B

P2O5

Cu

K2O

Fe

Ca

Mn

CaO

Mo

Mg
შეფუთვა (კგ)

4%
  9,3 %
   

Zn
25 და 600

მწარმოებელი ქვეყანა

  

გერმანია
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თხილის დაცვის სქემა

განვითარების
სტადია (წამლობის
ჩატარების პერიოდი)

მავნე ობიექტი
(დაავადებები, მავნებლები)

პესტიციდის
ტიპი

მცენარეთა
დაცვის
საშუალება

ლაქიანობა, ბაქტერიული
დაავადებები და სხვ.

ფუნგიციდი

იროკო®

4 კგ

ნაცარი

ფუნგიციდი

სულფოლაკი®

4 კგ

ინსექტიციდი

დეცის®
ფლუქსი

0,7-1,0 ლ

ლაქიანობა, ბაქტერიული
დაავადებები და სხვ.

ფუნგიციდი

იროკო®

4 კგ

ნაცარი

ფუნგიციდი

სულფოლაკი®

თხილის კვირტის
ტკიპა

ინსექტოაკარიციდი

ობერონ®
რაპიდი

0,6-0,8 ლ

მწუწნი და მღრღნელი
მავნებლები

ინსექტიციდი

სიტრინი®

0,3 ლ

ნაცარი, ნაყოფების
სიდამპლეები

ფუნგიციდი

ზატო® სტარი

0,5 ლ

მავნებლები მ.შ. აზიური
ფაროსანა

ინსექტიციდი

დეცის® ფლუქსი

ნაცარი, ნაყოფის
სიდამპლეები

ფუნგიციდი

ზატო® სტარი

0,5 ლ

ხარაბუზა, ცხვირგრძელა,
ბუგრები, აზიური ფაროსანა
და სხვ.

ინსექტიციდი

სიტრინი®

0,3 ლ

ტკიპები

აკარიციდი

ტინა®

ნაცარი და სხვ.

ფუნგიციდი

ნატივო®

0,25-0,3 კგ

მავნებლები, მ.შ. აზიური
ფაროსანა

ინსექტიციდი

სიტრინი®

0,3 ლ

სიდამპლეები

ფუნგიციდი

სკალა®

1,0 ლ

მავნებლები მ.შ. აზიური
ფაროსანა

ინსექტიციდი

დეცის® ფლუქსი

1,0 ლ

მოსავლის აღებამდე
10 დღით ადრე

მავნებლები მ.შ. აზიური
ფაროსანა

ინსექტიციდი

დეცის®
ფლუქსი

1,0 ლ

მოსავლის აღების
შემდეგ

დაავადებების კომპლექსი

ფუნგიციდი

იროკო®

მავნებლების კომპლექსი

ინსექტიციდი

დეცის® ფლუქსი

ფოთოლცვენის
დამთავრებისას

მავნებლების მოზამთრე
სტადიები

ინსექტოილი

ქეი®

ინსექტიციდი

პირიფოსი®

ჰერბიციდი

ბასტა®

კვირტების გაშლა

მწუწნი და მღრღნელი
მავნებლები

ნაყოფების გამოჩენა

ნაყოფების
ფორმირება

ნაყოფების ზრდა,
გულის ფორმირება

ნაჭუჭის ფერის
შეცვლა

მოსავლის აღებამდე
20-25 დღით ადრე

ნორჩი ამონაყრები

1 ჰექტარზე საჭირო
პრეპარატის
რაოდენობა

4 კგ

0,7-1,0 ლ

0,8-1,0 ლ

4 კგ
0,7-1,0 ლ
15 ლ
1,5-2,0 ლ
1 ლ პრეპარატი
100-150 ლ წყალში

შენიშვნა: მოცემული სქემა წარმოადგენს რეკომენდაციას და ამინდის პირობებიდან გამომდინარე
შესაძლოა შეიცვალოს, კერძოდ გადანაცვლდეს წამლობების თანმიმდევრობა, გაიზარდოს ან
შემცირდეს ჯერადობა!
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თხილის დაავადებებიდან ზიანი მოაქვს: ნაცარს
ანთრაქნოზს, ფოთლის სილაქავეს, ნაცრისფერ და
ყავისფერ სიდამპლეს, ბაქტერიულ სიდამწვრეს,
ხავსებს, ლიქენებს და სხვ.
თხილის მავნებლების 70-მდე სახეობაა ცნობი
ლი. მათ შორის ყველაზე დიდი ზიანის მომტანია:
ბუგრები, შავი ხარაბუზა, თხილის ცხვირგრძელა,
მურყნის ფოთოლჭამია, კვირტის ტკიპა, მჭადას მე
გალე, ცრუფარიანები, ფარიანები, თხილის რწყი
ლი, ყვითელი ფოთოლჭამია, ამბროზიის ხოჭო,
აზიური ფაროსანა და სხვა. ეს უკანასკნელი ძლიე
რად აზიანებს ნაყოფებს.
თხილს დიდ ზიანს აყენებს თაგვები, ციყვები და
ძილგუდები, მათ მიერ მიყენებული მოსავლის ზა
რალი 30-50%-ს აღწევს.

კორეაში, ტაივანსა და ვიეტნამში. 2015-2016
წლებში გავრცელდა საქართველოში, თავდაპირ
ველად აფხაზეთში, შემდგომ კი მთლიანად მოიცვა
დასავლეთ საქართველოს შავიზღვისპირა რაიო
ნები და მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა მრავალ
სასოფლო-სამეურნეო კულტურას. იგი ნაირჭამია
მავნებელია. მრავალწლიანი კულტურებიდან აზია
ნებს ვაშლს, მსხალს, ციტრუსს, ქლიავს, ხურმას,
ლეღვს, თხილს, ვაზს.
თხილი ზიანდება ნაყოფის ფორმირების ფაზი
დან, როცა ჯერ კიდევ ნაჭუჭი რბილია. თხილის გუ
ლი ვერ ვითარდება და ცარიელი რჩება. ფაროსანა
ძლიერი ხორთუმის მეშვეობით ხვრეტს თხილის ჯერ
კიდევ შემოუსვლელ ნაყოფის ნაჭუჭს, ათხელებს
ნაყოფის შიგთავსს, წოვს და მასში წარმოქმნის
კორპისებრ ლპობად ლაქებს.

თხილის კულტურა

თხილის დაავადებები და მავნებლები

აზიური ფაროსანას სამშობლოა სამხრეთ-აღ
მოსავლეთ აზია. შემდეგ გავრცელდა ჩინეთში,

აზიური ფაროსანა (Halyomorpha halys)

თხილის ნაყოფების დაზიანება ფაროსანას მიერ

თხილის ცხვირგრძელა

ცხვირგრძელას მიერ დაზიანება
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თხილის კვირტის ტკიპას მიერ დაზიანება

ბაქტერიული დაავადება

ამბროზიის ხოჭოთი დაზიანებული თხილის მცენარე

თხილის ნაცარი ფოთლებზე

თხილის ნაცარი ნაყოფის საბურველზე

ხარაბუზას მიერ დაზიანებული მცენარე
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ამერიკული თეთრი პეპელას მიერ გამოწვეული დაზიანება

ბაქტერიული სიდამწვრე

ყავისფერი სიდამპლე

ბუგრები

მონილიოზი

ბაქტერიული სიდამწვრე

ფოთლების ლაქიანობა

ბაქტერიული დაავადება

თხილის კულტურა

ბაქტერიული სიდამწვრე
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თხილის ხარაბუზა ხოჭო

თხილის ხარაბუზას მატლი ღეროში

მურყნის ფოთოლჭამია

ყვითელი ფოთოლჭამია

ამბროზიის ხოჭო

ამბროზიის ხოჭოთი დაზიანებული მცენარე

იშვიათად გვხვდება მენაღმე ჩრჩილი.
იგი იწვევს ფოთლების ნაადრევ დაცვენას

თხილის ტკიპა

საკონტაქტო ინფორმაცია

BS Geo

ბესთ-სერვისი
+995 322 500 900
• ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 153
• ქ. გურჯაანი, თავისუფლების ქ. 66
• გურჯაანის რ-ნი, სოფ. ახაშენი, ველისციხის
ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია
• ლაგოდეხის რ-ნი, სოფ. ცოდნისკარი,
კაბალის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია
• ლაგოდეხის რ-ნი, სოფ. ჭაბუკიანი, აფენის
ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია
• ქ. ყვარელი, მეურნეობის დასახლება

+995 598 38 00 13
• ქ. ზუგდიდი, სოფ. ჭითაწყარო,
დ.აღმაშენებლის ქ. 36
• ქ. სამტრედია, ჭანტურიას ქ. 29
• ქ. ქუთაისი, ი. ჭავჭავაჭის გამზირი,
ცენტრალური ავტოსადგურის მიმდებარე
ტერიტორია
• ქ. წყალტუბო, სოფ. ფარცხანაყანევი
• ქ. ვანი, სოფ. შუამთა
• ქ. ზესტაფონი, ჭანტურიას ქ. 38

• ქ. თელავი, აღამშენებლის გამზ.
მე-2 შესახვევი

+995 599 56 06 90;
+995 599 15 77 32

+995 790 564 770;
+995 790 995 885

• ქ. ახალქალაქი, დარბინიანის ქ. 26

• ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი № 8

• ქ. ახალციხე

• ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი
მესამე კილომეტრი

• ქ. ასპინძა
• ქ. ნინოწმინდა
• ქ. წალკა

0190 თბილისი, კახეთის გზატკეცილი. #155
ოფისი: 2 47 30 03 / 05
აგროკონსულტაცია: 2 500 900
info@noblex.ge
www.agrosphere.ge
fb.com/Agrosphere.ge

