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განვითარების სტადია
(წამლობის ჩატარების პერიოდი)
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ინსექტიციდი

ფუნგიციდი

ინსექტიციდი

ინსექტიციდი

პესტიციდი 
(სავაჭრო დასახელება)

მავნე ობიექტი
(დაავადებები, მავნებლები)

პესტიციდის გამოყენების
რეგლამენტი

II

III

პრევიკურ® ენერჯი

პრევიკურ® ენერჯი

კონფიდორ® მაქსი

ანტრაკოლი®

კუპერვალი®

ანტრაკოლი®

პრევიკურ® ენერჯი

კონფიდორ® მაქსი

ჩითილების მორწყვა 3 მლ.
2 ლ. წყალში 1 კვ.მ.-ზე

ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები

ვეგეტაციაში მყოფი სარეველები

ერთწლიანი/მრავალწლიანი მარცვლოვანი სარეველები

სარეველების წინააღმდეგ

ჰერბიციდი ზენკორ® ლიქვიდი

რუმბო®

პანტერა® 

შესხურება კულტურის 4-6 ფოთლის ფაზაში (უჩითილო)

გადარგვიდან 10-15 დღის შემდეგ

სარეველების განვითარების მიხედვით

გადარგვამდე

0.5 ლ.

4 ლ.

1/1.5 ლ.

IV

V

VI

ნატივო®

არმეთილი®

კონფიდორი®

ნატივო®

ობერონი®

პროტეუსი®

კონსენტო®

არმეთილი®

ბელტი®

კონსენტო®

ობერონი®

პროტეუსი®

კუპერვალი®

ბელტი®

კუპერვალი®

პროტეუსი®

იროკო®

2.5 კგ.

0.25 ლ.

2 კგ.

5 კგ.

50 გრ.

2 კგ.

3 ლ.

50 გრ.

0.3 კგ.

0.3 კგ.

VII

VIII

IX

X

XI

0.6 ლ.

0.75 ლ.

2 ლ.

2.5 კგ.

0.1 ლ.

2 ლ.

0.6 ლ.

0.75 ლ.

5 კგ.

0.1 ლ.

5 კგ.

0.75 ლ.

5 კგ.

ჩითილების მორწყვა 3 მლ.
2 ლ. წყალში 1 კვ.მ.-ზე

გადარგვიდან 7-10 დღის შემდეგ, ან ღია გრუნტში
თესვისას 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში

კოკრების გამოჩენა

ყვავილობის დასაწყისი

ბუჩქის ფორმირება

ნაყოფების ფორმირება

ნაყოფების ინტენსიური ზრდა

სიმწიფეში გადასვლა

დათესვამდე ან დათესვის შემდეგ

აღმოცენებიდან 7-10 დღის შემდეგ

ჩითილების შეწამლვა გადარგვამდე

სიმწიფე

ბუგრები, თრიფსები, ხვატარი, ჭიჭინობელა და სხვა

ალტერნარიოზი, ნაცარი, 

ტკიპები

ბუგრები, თრიფსები, ხვატარი, ჭიჭინობელა და სხვა

ხვატარი, ბუგრი, ჭიჭინობელა და სხვა

ფესვის სიდამპლეები

სეპტორიოზი, ალტერნარიოზი, ფიტოფტორა, კლადოსპორიოზი, მაკროსპორიოზი

ფესვის სიდამპლეები (მორწყვა წვეთოვანი სისტემით)

ხვატარი, ბუგრი, კოლოფის ჭია, კოლორადოს ხოჭო

ალტერნარიოზი, ფიტოფტორა

მაკროსპორიოზი

ბუგრები, თრიფსები, ხვატარი, ჩრჩილი, ჭიჭინობელა და სხვა

ალტერნარიოზი, ფიტოფტორა

ტკიპები

ბუგრები, თრიფსები, ხვატარი, ჩრჩილი, ჭიჭინობელა და სხვა

ფიტოფტორა, მაკროსპორიოზი, ბაქტერიული დაავადებები

თრიფსები, ხვატარი, ჩრჩილი, ჭიჭინობელა და სხვა

ფიტოფტორა, მაკროსპორიოზი, ბაქტერიული დაავადებები

ხვატარი, ჩრჩილი და სხვა

სეპტორიოზი, ალტერნარიოზი, ფიტოფტორა,
კლადოსპორიოზი, მაკროსპორიოზი

ფიტოფტორა, მაკროსპორიოზი, ბაქტერიული დაავადებები

ფესვის სიდამპლეები

სეპტორიოზი, ალტერნარიოზი, ფიტოფტორა, ბაქტერიული დაავადებები

შენიშვნა: მოცემული სქემა წარმოადგენს რეკომენდაციას და ამინდის პირობებიდან გამომდინარე შესაძლოა შეიცვალოს,
კერძოდ გადანაცვლდეს წამლობების თანმიმდევრობა, გაიზარდოს ან შემცირდეს ჯერადობა!

პომიდვრის წამლობის ზოგადი სქემა


