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1. წიწიბურის ზოგადი დახასიათება

წიწიბურა (Fagópyrum) — ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი ბურღუ
ლეული კულტურაა. მიეკუთვნება ერთწლოვან მცენარეთა გვარს, 
მატიტელასებრთა ოჯახს. მისი სამშობლოა შუა და აღმოსავლეთ 
აზია. წიწიბურა ხასიათდება სწრაფი განვითარებით, პირველი 
ნამდვილი ფოთლის გამოჩენისთანავე იწყება მთავარი ღეროს 
დიფერენციაცია და დატოტვა. ღერო ღრუა, იტოტება. სიმაღლით 50
170სმ  მომწიფებისას წითლდება.  ნაყოფი სამკუთხოვანი კილიანი 
კაკალია. წიწიბურა წარსულში ფართოდ იყო გავრცელებული 
საქართველოს მთიან ზონაში. დღეს წიწიბურაზე მოთხოვნა იზრდება 
და ფერმერთა  შემოსავლები, რომ  გაიზარდოს საჭიროა მისი 
წარმოების გაფართოვება ქვეყნის სხვადასხვა ზონაში. წარმოებაში 
წიწიბურის მოსავლის გაზრდის მთავარი რეზერვი მისი ნათესების 
გაზრდაა კომერციული მიზნებისათვის, როგორც ძირითად, ისე 
სანათიბო და სანაწვერალო თესვის პირობებში. მისი მოყვანის 
უმთავრესი მიზანი მაღალი კვებითი ღირებულების დიეტური თვი
სებების მქონე მარცვლის მიღებაა.
წიწიბურის ნათესები საქართველოს მხოლოდ ზოგიერთ მთის რაიო
ნებშია შემორჩენილი და საშუალო მოსავლიანობა შეად გენს 0,8 ტ/
ჰა. მისი მოყვანა, როგორც სარწყავ, ისე ურწყავ და შე მაღ ლებულ 
ადგილებში, კერძოდ  ბუნებრივი ტენით უზრუნ ველყოფილ რაიონებშია 
შესაძლებელი. წიწიბურის აქვს დიდი სამეურნეო მნიშვნელობა თავისი 
მრავალმხრივი გამოყენების მიხედვით. 
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ეს კულტურა მოჰყავთ ძირითადად სამარცვლედ, რომ   ლი დანაც 
მზად დება კვების ძვირფასი პროდუქტები, მათ შორის წიწიბურის 
ბურღულეულიც. მისგან დამზადებული პროდუქტები ადვილად 
შესათვისებელია. მისი ბიოლოგიური შემცველობა შემდეგნაირია:  
სახამებელი 82%, ცილა 10%, ცხიმი 3%, შაქრები 0,3%, უჯრედისი 2%. 
წიწიბურის ბურღული და ფქვილი გამოიყენება დიეტური კვებისთვის, 
განსაკუთრებით შაქრიანი დიაბეტის, კუჭ ნაწლავის დაავადების, 
ნერვული სისტემის მოშლისას. წიწიბურა ძვირფასი თაფლოვანი 
მცენარეა და ხელსაყრელ გარე მო პირო ბებში მოყვანილი 1 ჰა ფართო
ბი იძლევა 80100კგ თაფლს, რომე ლიც ხასიათდება სასიამოვნო 
და არომატული გემოსუნით. ფერმერე ბისთვის წიწიბურა ძვირფასი 
კულ ტუ რაა იმ თვალ საზრისითაც,  რომ მას აქვს მოკლე სავეგეტაციო 
პერიოდი: 55–60 დღე–ღამე და გამოიყენება, როგორც სადაზღვევო 
კულტურა საშემოდგომო თავთავიანი კულტურების სანაცვ ლოდ. მისი 
თესვა შეიძლება როგორც გაზაფხულზე, ისე სანა წვერალო კულტურის 
სახით.

2. წარმოების აგროტექნიკა

2.1 ნიადაგი წიწიბურისთვის 

წიწიბურის კარგი წინამორბედია შაქრის ჭარხალი, კარტოფილი, 
სიმინდი, პარკოსნები, საშემოდგომო თავთავიანები. წიწიბურა  
არ უნდა დაითესოს შვრიას შემდეგ და ნემატოდით დაავადებულ 
ნაკარტოფილარ ადგილას. მოსავლიანობის გაზრდის ერთერთი 
გადამწყვეტი ფაქტორია ორგანული და მინერალური სასუქების 
რაციონალური გამოყენება.  წიწიბურის მაღალი მოსავალი მიიღება 
შავმიწა ნიადაგზე, ტყის რუხ და ყავისფერ ნიადაგებზე. ნიადაგის 
ხსნარის რეაქცია ანუ მჟავიანობა მისაღებია 5,0–6,5.
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2.2 ნიადაგის განოყიერება

ერთი ტონა მარცვლის წარმოებაზე წიწიბურა ხარჯავს 44კგ აზოტს, 
25კგ ფოსფორს, 75კგ კალიუმს. საკვები ელემენტებიდან მთელი 
ვეგეტაციის განმავლობაში ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს 
კალიუმი. ქლორის შემცველი კალიუმიანი სასუქების შეტანა მიზან
შეწონილია მზრალად ხვნის წინ, რაც უზრუნველყოფს ქლო რის 
გამორეცხვას ფესვების გავრცელების არედან. ნაკელის და ორ
განული სასუქების შეტანა საჭიროა მცირე რაოდენობით. აზო
ტოვანი სასუქი უკეთესია გამოყენებული იქნას გაზაფხულზე, თესვის 
წინა კულტივაციის წინ 1015კგ და სავეგეტაციო გამოკვებაში  
მწკრივთაშორისების კულტივაციის ჩატარებისას, ყვავილობის 
პერიოდ ში 1015კგ ფოსფორიანი სასუქები გამოიყენება მზრალად 
ხვნის წინ 1020კგ კალიუმიანი სასუქების გამოყენება ხდება მზრალად 
ხვნის დროს 1020კგ.

2.3. ნიადაგის დამუშავება

ნიადაგის მზრალად ხვნა ხორციელდება შემოდგომით 2027სმ 
სიღრმეზე, ადრე გაზაფხულზე მზრალი უნდა დაიფარცხოს, დაფარც
ხ ვიდან 5–6 დღის შემდეგ ტარდება პირველი კულტივაცია 10–12სმ 
სიღრმეზე, მეორე 10–12 დღის შემდეგ, როცა გამოჩნდება სარეველა 
მცენარეები, მესამე კი უშუალოდ დათესვის წინ 10–12სმ სიღრმეზე.
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2.4 თესლის მომზადება დასათესად და თესვა.
წიწიბურის მაღალი მოსავლის მიღების საქმეში დიდი მნიშვ

ნე ლობა აქვს ჯიშს. სამწუხაროდ, საქართველოში არ გაგვაჩნია 
ჯი შე ბის სიმრავლე, ამიტომ საჭიროა შემოტანილი, შერჩეული 
და და  რაიონებული იქნას ახალი მაღალპროდუქტიული ჯიშები, 
რომელ თაც ექნებათ  მაღალი ხარისხის თესლი. წიწიბურის მოსავ
ლია ნობა დამოკიდებულია თესლის ხარისხზე. უნდა დაითესოს გა
სავრცე  ლებლად დაშვებული (დარაიონებული) ჯიშის მსხვილი და 
კალიბრებული მარცვალი. 

 
დასათესად შერჩეული უნდა იქნას თესლის მსხვილი ფრაქცია 3,5–

4,0 მმ დიამეტრით და თესვამდე შეიწამლოს სოკოვანი დაავადებების 
წინააღმდეგ. წიწიბურა ტიპიური საგაზაფხულო კულტურაა და ითე
სება გაზაფხულზე, როცა ნიადაგის ტემპერატურა 10სმ სიღრმეზე 
მიაღწევს 12140 C. წიწიბურა სითბოს მოყვარული მცენარეა. თესლი 
გაღივებას იწყებს ნიადაგის 780 C ტემპერატურის პირობებში, აღმო
ნა ცენის ნორმალური ზრდაგანვითარება მიმდინარეობს 15250 C 
ტემპერატურის პირობებში. 300 C –ზე ჰაერის მაღალი ტემპერატურის 
დროს ყვავილების განაყოფიერების პროცესი შემცირებულია. მისი 
აღმონაცენი მგრძნობიარეა წაყინვების მიმართ. აღმონაცენი და 
სიმწიფეში შესული მცენარე  ზიანდება 20 ზე, მოყვავილე მცენარეები  
10 ზე. წიწიბურა ტენის მოყვარული კულტურაა. ის განსაკუთრებით 
მგრძნობიარეა ჰაერის ტენიანობისადმი. თუ ჰაერის ტენიანობა 40–
45%–ზე ნაკლებია და ამინდიც ქარიანია, მცენარე ჭკნება და იღუპება.
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წიწიბურა ითესება ჩვეულებრივ მწკრივებად, ვიწრო ან ფართე 
მწკრივებად. თესლის მისაღებად უმჯობესია ფართე მწკრივებად 
თესვა, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის თესლის 
მიღე ბას. თესვის ნორმა დამოკიდებულია ნიადაგურკლიმატურ 
პირობებზე, თესვის ვადაზე, წესსა და ჯიშის ბიოლოგიაზე. თანაბარი 
აღმოცენებისა და მცენარეთა სიმწიფეში ერთდროულად შესვლის 
მიზნით, თესლი უნდა დაითესოს თანაბარ სიღრმეზე, რომელიც 
დამო კიდებულია ნიადაგის შემადგენლობაზე, მის ტენიანობაზე, 
ტემპერატურაზე და თესლის ზომაზე. მძიმე ნიადაგებში ჩათესვის 
სიღრმე 45სმია, ხოლო მსუბუქ გაკულტურებულ ნიადაგებზე 56სმ ან 
შეიძლება 810სმ იყოს, თუ ზედაპირი გამომშრალია.

წიწიბურის თესვის ნორმა კონკრეტულ პირობებზე დამოკი დებუ
ლებით მერყეობს 2,2–5,0 მილიონი მარცვლის ფარგლებში ანუ ჰა–ზე 
35კგ–დან 90–100კგ–მდე.

წიწიბურის წარმოების გაზრდის და ეკონომიური ეფექტიანობის 
ამაღ ლების მიზნით, გამოყენებული უნდა იყოს მისი სანათიბოდ და 
ნაწვერალზე თესვაც. სანათიბოდ წიწიბურა ითესება საშემოდგომოდ, 
ნათესი პურეულის, სამარცვლე პარკოსნების მოსავლის აღების შემ
დეგ. თესვის ვადაა ივნისის პირველი ნახევარი. ნაწვერალზე დასა
თესად უნდა გამო ვიყენოთ მოკლე სავეგეტაციო პერიოდის მქონე 
ჯიშები, რომლებიც ადგილობრივ კლიმატურ პირობებში შემოდგომის 
ყინვების დადგომამდე შევლენ სრულ სიმწიფეში. ამიტომ, თესვის 
საუკეთესო ვადად უნდა მივიჩნიოთ ივლისის პირველი ნახევარი.
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2.5 ნათესების მოვლაპატრონობა 
წიწიბურის აღმონაცენი საჭიროებს სწორად და დროულ მოვლას. 

სარეველებისა და ნიადაგის ქერქის მოსპობის მიზნით წიწიბურის 
აღმოცენებამდე და პირველი ნამდვილი ფოთლის ფორმირების 
ფაზაში ტარდება ნათესის დაფარცხვა. 

მწკრივთაშორის  მინიმუმ ორი დამუშავება ტარდება:
• პირველი 56სმის სიღრმეზე აღმონაცენის გამოჩენის ან 

პირველი ფოთლის ფაზაში. 
• მეორე დამუშავება ტარდება მცენარის დაკოკრების ფაზაში 68 

სმის სიღრმეზე.
ასევე, მეორე კულტივაციის წინ ტარდება მცენარის გამოკვება 

მინერალური სასუქებით.

წიწიბურის მაღალი მოსავლის მიღების საქმეში დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება ფუტკრით დამტვერვას. ყოველ ჰექტარზე აუცილებლად 
საჭიროა 23 ფუტკრის  ოჯახი, რომელიც ყვავილობის დაწყებამდე 23 
დღით ადრე დაიდგმება ნათესის სიახლოვეს. სკები ერთმანეთისგან 
400500 მის დაცილებით განლაგდება.

3. წიწიბურის მავნებლები და დაავადებები 

3.1 სარეველები
სარეველებთან ბრძოლის აგროტექნიკურ ღონისძიებებთან ერთად 

ძლიერ სარეველიან ნათესში გამოიყენება ჰერბიციდები. ორლებნიანი 
სარეველების წინააღმდეგ გამოიყენება ჰერბიციდი „2დ“ ამინის 
მარილი ან დიალენი, რომელიც   11,2კგ  იხსნება 300ლ წყალში.
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3.2 დაავადებები
დაავადებებისაგან დასაცავად უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია 

მაღალ დონეზე ჩატარდეს და დაცული იყოს საჭირო აგროტექნიკური 
ღონისძიებები: თესლბრუნვა, განოყიერება, ნიადაგის დამუშავება, 
თესლის მომზადება დასათესად, თესვის ვადა, წესი და ნათესის 
მოვლა.

დათესვის წინ თესლი უნდა შეიწამლოს ისეთი დაავადებების 
წინააღმდეგ, როგორიცაა ფუზარიოზი, ცერკოსპოროზი, ნაცრისფერი 
სიდამპლე და სხვ.  ბორის მჟავას 1,5%– იანი და მოლიბდენის 
0,05%–ანი ხსნარით, შეწამვლა და მიკროელემენტებით დამუშავება 
ერთდროულად არის შესაძლებელი.

ცერკოსპოროზი ნაცრისფერი  სიდამპლე

ფუზარიოზი
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4. მოსავლის აღება–შენახვა

მოსავლის აღება ხდება მაშინ, როცა მცენარეზე მარცვლის 75
80% მომწიფდება. აღება უნდა მოხდეს შემჭიდროებულ ვადებში.  
უმთავრესად, აღება ხდება დაყოფითი წესით, ნათესს მკიან დილით 
ან საღამოს, ვინაიდან, ამ დროს ჰაერის ტენიანობა არის მაღალი 
და მარცვალი ნაკლებად ცვივა. მოთიბვის დროს მცენარე იჭრება 
მიწის ზედაპირიდან 1520სმ სიმაღლეზე. გათიბვა (მცენარის 
მოჭრას) და გამოლეწვა (მარცვლის გამოყოფას ნამჯისაგან),  უნდა 
მოხდეს გაყოფით. განათიბი ეწყობა ღვარეულებად (მოთიბვის მერე  
დალაგებული გათიბული მასა). ღვარეულები როგორც კი შეშრება, 
ანუ ფოთლების და ღეროების ტენიანობა შემცირდება 30–35%–
მდე, მარცვლის კი 13–15%–მდე, იწყება ღვარეულების გამოლეწვა. 
წიწიბურის სიმწიფის ფაზაში ღვარეულის გამოლეწვა ხდება წინასწარ 
დარეგულირებული კომბაინით, დოლის შემცირებული ბრუნვით (500–
600ბ/წ), რომელიც გულდასმით უნდა გაიწმინდოს სხვა კულტურის 
თესლისგან, რომელიც, შეიძლება ჩარჩენილის იყოს დანადგარში. 
მიღებული მოსავლის შენახვა უნდა მოხდეს მშრალი საწყობის პი
რო ბებში. 

ყვავილობის ფაზაში მისი მიწაში ჩახვნით ნიადაგი მდიდრდება 
1ჰა–ზე 4–5ტ ორგანული მასით.

წიწიბურის მარცვალი მალფუჭებადია. დამპალი მარცვალი კარგავს 
სათესლე თვისებებს და გამოუსადეგარია გადამუშავებისათვის. 
მშრალი მარცვალი (ტენიანობა უნდა იყოს არაუმეტეს 14%–სა) 
ინახება ნაყარი სახით, 1,5მ სიმაღლით ზამთარში და 1,0მ სიმაღ ლით 
ზაფხულში.
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გამოცემის შესახებ

ბროშურა მომზადებულია პროექტის  “მიწის დეგრადაციისა და სიღა
რიბის შემცირების მიზნით სასოფლო ტერიტორიებზე ლანდშაფტისა 
და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა“ (20162019) 
ფარგლებში, ფინანსდება გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის 
(GEF) მიერ და მისი განმახორციელებელია გაეროს გარემოსდაცვითი 
პროგრამა (UN Environment). პროექტის აღსრულება ხორციელდება 
„კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის“ (REC Caucasus) 
მიერ.

საპილოტე პროექტი თესლბრუნვის დანერგვა დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში.



დამატებითი ინფორმაციისთვის 
შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

+995 32 2250775

info@reccaucasus.org

www.reccaucasus.org 


