ჩატარების დრო /
ფენოფაზა

გვიანი შემოდგომა
(ზამთრის პირი)
ან
ადრე გაზაფხული

მავნე ორგანიზმი

ღონისძიება

პრეპარატი, დოზირება/
ჯერადობა/
ლოდინის პერიოდი

მავნებელი დაავაადებების
მოზამთრე ფაზები

რიგთაშორისების მოსუფთავება, დამუშავება.
მწერებისა და დაავადებებისგან
დაზიანებული ღეროების ძირამდე მოჭრა,
გასხვლა ნაკვეთიდან გატანა უტილიზაცია

ბორდოს ნარევი 1%-იანი სამუშაო ნაზავი / 1 / 0
ან
ბიოკატენა 2%-იანი სამუშაო ნაზავი / 1 / 0

გამოკვება
მშრალი ორგანული სასუქი ბიომიქსი/100-150 მლ. თითოეულ ძირზე, (სასურველია ნიადაგში ჩაკეთება)

მინერალური ზეთი (ქიმიური
დანამატების გარეშე)
ან
ნიმის ზეთი 1%იანი სამუშაო ნაზავი/ 1 / 1

კვირტების
დაბერვა

ჟოლოს კვირტის ჩრჩილის
მატლები, ბუგრები, ტკიპები

პლანტაციის დამუშავება.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა
მიექცეს მცენარეს ქვედა იარუსის
დამუშავებას.

კვირტების
გახსნა

ჟოლოს კვირტის ჩრჩილის
მატლები, ბუგრები, ტკიპები

პლანტაციის დამუშავება.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა
მიექცეს მცენარეს ქვედა იარუსის
დამუშავებას.

ნიმის ზეთი 1%იანი სამუშაო ნაზავი/ 1 / 1
ან
ლეპიდინი 2%-იანი სამუშაო ნაზავი +
ბიოკატენა 2%-იანი სამუშაო ნაზავი / 1 / 1

პლანტაციის დამუშავება-გამოკვება

ლეპიდინი 2%-იანი სამუშაო ნაზავი +
ფიტოკატენა 2%-იანი სამუშაო ნაზავი +
თხევადი ორგანული სასუქი
“ორგანიკა” 1%-იანი სამუშაო ნაზავი
/ გამეორება ერთი კვირის შემდეგ / 1

ჟოლოს ხოჭოს იმაგოები,
ცხვირგრძელა, ღეროს და
ყლორტის გალიცები. ღეროს
ბუზი. ტკიპები.
ფოთლების დაშორიშორება

სოკოვანი დაავადებები

როდესაც ახალი ნაზარდი
მიაღწევს 40-50 სანტმეტრს

ჟოლოს ღეროს ბუზის
მატლები

პლანტაციის მონიტორინგი.
უნდა მოჭრას და განადგურდეს
დამჭკნარი ნაზარდი.
დაზიანებული ღერო უნდა მოიჭრას
დაზიანების ადგილიდან საშუალოდ,
10 სანტიმეტრით ქვემოთ

ყვავილობა

სიხუჭუჭე, მოზაიკა,
გაცოცხება, ჟოლოს
ინფექციური ქლოროზი

პლანტაციის მონიტორინგი.
ძირიანად უნდა ამოვიღოთ და
განადგურდეს დაავადებული ბუჩები.

ამ ეტაპზე ტარდება
მექანიკური ღონისძიება

პლანტაციის დამუშავება

ლეპიდინის 2%-იანი სამუშაო ნაზავი
სოკოვანი დაავადების ნიშნების
შემთხვევაში + ფიტოკატენას 2%-იანი
/ გამეორება 10 დღეში / 1
ამ ეტაპზე შესაძლებელია “ორგანიკას” (1%)
დამატება ფოთლოვანი გამოკვებისთვის

უნდა მოიჭრას და განადგურდეს სანაყოფე
ღეროები, აგრეთვე ერთწლიანი ღეროები
რომლებზეც შეიმჩნევა დაავადებით ან
მავნებლით გამოწვეული დაზიანებები.

ნიმის ზეთი 1%იანი სამუშაო ნაზავი/ 1 / 1
ან
ლეპიდინი 2%-იანი სამუშაო ნაზავი
/1/1

ნაყოფის ფორმირებიდან
ვეგეტაციის ბოლომდე

ფოთლიხვევიას მატლები
(1-3 თაობა)
ხერხიები
სოკოვანი დაავადებები

მოსავლის
აღების შემდეგ

ჟოლოს ღეროს მეგალე, ჟოლოს
ნაზარდის მეგალე, ჟოლოს
ღეროს ბუზი, ჟოლოს
ცხვირგრძელა, აბლაბუდიანი
ტკიპა

ამ ეტაპზე
ტარდება
მექანიკური
ღონისძიება

ჟოლოს პლანტაციის გაშენება
დარგვამდე ნერგების ფესვთა სისტემა 12 საათის განმავლობაში ჩაალბეთ შემდეგი სახის ნარევში:
50 ლიტრ წყალში გახსენით - ერთი ლიტრი "ორგანიკა"; ერთი ლიტრი "ბიოკატენა"; ორი ნიჩაბი მიწა ან
კომპოსტი (ნიადაგში ნემატოდების არსებობის შემთხვევაში აღნიშნულ ნაზავს დაუმატეთ ერთი ლიტრი
"ნემატოფაგი") კარგად მოურიეთ, ისე რომ მიიღოთ თხელი ტალახის მასა.
დარგვის დროს, ორმოდან ამოღებულ ნიადაგს შეურიეთ 100 მლ. (ერთი ჭიქა) მშრალი ორგანული სასუქი
"ბიომიქსი" და ისე შემოაყარეთ ნერგს.
დარგვიდან 7-10 დღის შემდეგ, ნერგები, უნდა შეიწამლოს სპილენძის შემცველი პრეპარატების 1%-იანი
სამუშაო ნაზავით. (ერთჯერადი ოპერაცია).

კონსულტაცია
599 58 24 20; 591 619088
ტექნიკური და საორგანიზაციო
საკითხები:
597 90 08 38; 591 619088
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