
ნაცარი

შავი ლაქიანობა

კვირტის ჭია (ბუკნა)

ტკიპები

ჭრაქი

შავი ლაქიანობა

ჭრაქი

შავი ლაქიანობა

ნაცარი

ტკიპები

ყურძნის ჭია

ჭრაქი

შავი ლაკიანობა

ჭრაქი

ნაცარი

ფოთლოვანი კვება

ჭრაქი

ნაცარი

ნაცრისფერი სიდამპლე

ყურძნის ჭია

ჭრაქი

ნაცარი ნაცრისფერი სიდამპლე

ნაცარი

ფოთლოვანი კვება

ჭრაქი

ელექსირი ვაზისთვის 5 ლ 250-300 ლ

 მაისის II-III დეკადა, 

წინა წამლობიდან 7-10 

დღეში

ბუტონიზაცია

მაისის III დეკადა-

ივნისის I დეკადა 
7-8 (8-10) ფოთოლი

ელექსირი ვაზისთვის

მარტის ბოლო,აპრილის 

დასაწყისი

კვირტების დაბერვა და 

გაშლა
ელექსირი ვაზისთვის

ელექსირი ვაზისთვის

5 ლ

3-4 (5-6) ფოთოლი 

5 ლ

5 ლ 250-300 ლ

ელექსირი ვაზისთვის

ელექსირი ვაზისთვის

ელექსირი ვაზისთვის

2.  მაისის I-II დეკადა
პირველი 2 ფოთოლი აღწევს 

ნორმალური სიდიდის 2/3

4. მაისის III დეკადა

ყვავილობამდე-ყვავილობის 

დასაწყისი

ივნისის  I დეკადა,                               

წინა წამლობიდან 7-10 

დღეში

8.

ივნისის   I-II დეკადა

ივნისის II-III დეკადა

#/#

1.

3.

5.

6.

მტევნის ფორმირება 

(გამოხორბლის ფაზა)

ყვავილობის დასასრული

სავარაუდო თარიღი
ვაზის  განვითარების 

სტადია

7.

წყალი

ელექსირი ვაზისთვის 5 ლ 250-300 ლ

250-300 ლ

250-300 ლ

ვაზის სეზონური სქემა, ელექსირი 

შესაწამლი ხსნარი

5 ლ

27 ლ

27 ლ

დაავადებების და მწერების გავრცელების პრევენცია, ფოთლოვანი კვება

მავნე ობიექტი
პრეპარატი პრეპარატი

250-300 ლ

800 ლ

800 ლ



წითელი ლაქიანობა

ნაცარი

ყურძნის ჭია

ჭრაქი

შავი სიდამპლე

ანტრაქნოზი 

ნაცარი

ცრუფარიანების მოხეტიალე 

მატლები

ჭრაქი

ნაცრისფერი სიდამპლე

ნაცარი

ფოთლოვანი კვება

ჭრაქი

ნაცარი 

ბაქტერიული დაავადებები

ფოთლოვანი კვება

ჭრაქი

ნაცარი

ბაქტერიული დაავადებები

ჭრაქი

ნაცარი

ბაქტერიული დაავადებები

ჭრაქი

ბაქტერიული დაავადებები

ყურძნის ჭია
 

სიმწიფის დასაწყისი

ბარდის ზომის მარცვლები

10 დღის შემდეგ

10 დღის შემდეგ

ელექსირი ვაზისთვის

ელექსირი ვაზისთვის

ივლისის   III დეკადა

ისვრიმობის ფაზა

8.

9.

10.

11.

12.

აგვისტოს I დეკადა

აგვისტოს II დეკადა

ივნისის II-III დეკადა

ივლისის   I-II დეკადა, 

წინა წამლობიდან 7-10 

დღეში

მტევნის ფორმირება 

(გამოხორბლის ფაზა)

ელექსირი ვაზისთვის

ელქსირი ვაზისთვის

ელექსირი ვაზისთვის

ელექსირი ვაზისთვის

27 ლ

27 ლ

27 ლ

27 ლ

27 ლ

27 ლ

800 ლ

800 ლ

800 ლ

800 ლ

800 ლ

800 ლ

14.
აგვისტოს III დეკადა, 

სექტემბრის  I დეკადა
შეთვალების ფაზა ელექსირი ვაზისთვის 27 ლ 800 ლ

13. აგვისტოს III დეკადა


