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1. ბარდის ზოგადი დახასიათება

ბარდა(ლათ. Pisum) — პარკოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. 
მის სამშობლოდ აღმოსავლეთ ავღანეთი და ჩრდილო-დასავლეთ 
ინდოეთი ითვლება. კულტურაში ფართოდ არის გავრცელებული 
ჩვეულებრივი ბარდა (Pisum sativum), რომელიც ერთწლოვანი 
საგაზაფხულო ან საშემოდგომო, თვითდამტვერავი, 30-180სმ-მდე  
სიმაღლის მცენარეა.

ბარდა ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული სასურსათო და 
საკვები კულტურაა. იგი მდიდარია ვიტამინებით (A, B1, B2, C, PP), 
კაროტინით, კალიუმით, კალციუმით, ფოსფორითა და რკინით. მის 
შემადგენლობაში შედის მაგნიუმი, სპილენძი, თუთია, მარგანეცი და 
მრავალი სასარგებლო ნივთიერება.

ბარდის მარცვალი შეიცავს, შესაბამისად ჯიშებისა — 20-40%-
მდე სახამებელს, 4-10%-მდე შაქარს, 0,7-1,5%-მდე ცხიმს. ბარდის, 
როგორც სხვა პარკოსნებს, მნიშვნელოვანი როლი აქვს სოფლის 
მეურნეობაში, ის კარგი სიდერატი და წინამორბედი კულტურაა. 
ერთ ჰექტარზე ბარდის წარმოების შემდეგ ნიადაგში რჩება 50-100კგ 
აზოტი. ეს დაახლოებით 300კგ გვარჯილას ან 10-20 ტონა ორგანული 
სასუქის ექვივალენტია.

საქართველოში გავრცელებული პერსპექტიული ჯიშებია: 
,,ულადოვსკი 209’’– გამოიყენება დაბლობ ზონაში შემოდგომა–
ზამთრისპირა წარმოებისათვის. ის საადრეო ჯიშია, ვეგეტაციის 
ხანგრ ძლივობა შეადგენს 55–65 დღეს. ,,ახალქალაქური’’– საშუალო 
ვეგეტაციის, გვალვაგამძლე ჯიშია. ვეგეტაციის ხანგრძლივობა 
შეადგენს 115–120 დღეს. „საბოსტნე 1” საშუალო ვეგეტაციისაა-110 
დღე, მოსავლიანია და გამოიყენება სასურსათედ.

პროექტის ფარგლებში შემოტანილი ბარდის ჯიში ,,ვილვეტი’’–
არის საშუალო ვეგეტაციის, რომელიც ერთ–ერთი გვალვაგამძლე 
ჯიშია.  ვეგეტაციის ხანგრძლივობა შეადგენს 60–85 დღეს. მცენარის 
სიმაღლე 70–85სმ ჩაწოლისადმი გამძლეა. 1000 ცალი მარცვლის 
მასა 250 გრამია. მარცვალი შეიცავს 28%–მდე ცილას. საშუალო 
მოსავლიანობა 19ტ/ჰა. ეს ჯიში ნაკლებად ზიანდება დაავადებებით. 



4

2. წარმოების აგროტექნიკა

2.1  ნიადაგი ბარდისთვის

ბარდა სინათლის მოყვარული მცენარეა, შესაბამისად სასურველია 
შეირჩეს მზიანი ადგილი. გრუნტის წყლები არ უნდა იყოს მაღლა, 
რადგან  ფესვი ღრმად ჩადის მიწაში (1 მეტრი და მეტი). ნიადაგის 
მჟავიანობა უნდა იყოს  ph=6.0-7.0, განვითარების ოპტიმალური 
ტემპერატურა 15-20°С, კრიტიკული ტემპერატურული მაქსიმუმი 29°С, 
კრიტიკული ტემპერატურული მინიმუმი -5°С -დან-7°С-მდე. ნიადაგის 
ოპტიმალური ტენიანობა 70–80%.

ბარდისთვის თითქმის ნებისმიერი შემადგენლობის ნიადაგი 
მისაღებია, მსუბუქი და ქვაღორღიანი ნიადაგიდან მძიმე 
თიხნარამდე. მჟავე ნიადაგები სასურველია წინასწარ დამუშავდეს. 
განსაკუთრებით კარგი მოსავლის მიღებაა შესაძლებელი თუ 
წინამორბედი კულტურისთვის ნიადაგი კარგად იყო განოყიერებული. 
კარგი წინამორბედებია: კარტოფილი, კომბოსტო, პომიდორი, 
გოგრა.

ბარდის დათესვა იმავე ადგილზე სასურველი არ არის 4 წლის 
განმავლობაში. თვითონ ბარდა, როგორც სხვა პარკოსნები, 
ძალიან კარგი წინამორბედია ყველა კულტურისათვის. ბარდისთვის 
მხოლოდ გადამწვარ ნაკელს იყენებენ, ახალი იწვევს მწვანე მასის 
ზედმეტ ზრდას — ყვავილისა და ნაყოფის შემცირების ხარჯზე. 
ნიადაგს ამზადებენ შემოდგომით, ამუშავებენ 20-30სმ-ის სიღრმეზე, 
1მ2-ზე შეაქვთ 4-6კგ კომპოსტი ან გადამწვარი ნაკელი, 15-20 გრ 
კალიუმის მარილი, 20-40 გრ სუპერფოსფატი.

2.2 ნიადაგის დამუშავება 

შემოდგომაზე ოქტომბერ-ნოემბერში, ბარდის დასათესად გან-
კუთვ ნილი ნიადაგი აღმოსავლეთ საქართველოში - ნაწვერალის 
აჩეჩვის ან წინამორბედი კულტურების: ქერი, ხორბალი, პამიდორი, 
კომბოსტო, გოგრა, კარტოფილი–აღების შემდეგ, ღრმად, 27-30სმ 
სიღრმეზე  მოიხვნება. 
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გაზაფხულზე (მარტი) საჭიროა მზრალის დადისკვა–კულტივაცია, 
ანუ თესვის წინა დამუშავება 10-12სმ სიღრმეზე, თან მიყოლებული 
დაფარცხვით. ნაკვეთის ზედაპირის გასწორების და ნათესის 
აღმონაცენის სითანაბრის  მიზნით ტარდება მსუბუქი მოტკეპნა.

2.3. ნიადაგის განოყიერება 

ბარდის კულტურაში შესატანი მინერალური ელემენტების ზუსტი 
დოზების დადგენა საჭიროა ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზის 
საფუძველზე. ბარდა საკვებ ნივთიერებებს მთელი ვეგეტაციის 
განმავლობაში ითვისებს, ყვავილობის დასაწყისისთვის მცენარე 
იყენებს 35% აზოტს, 65% ფოსფორს და 50%–მდე კალიუმს.  აზოტის 
სასტარტო ნორმაა 30–45კგ/ჰა. ოპტიმალურ დოზად ითვლება 
ფოსფორი 60კგ/ჰა–ზე და კალიუმი 55კგ/ჰა–ზე.

ბარდის ყოველი ერთი ტო ნა მოსავ-
ლის მისაღებად, შეთვი სების კოეფი-
ციენტის გა თვა ლისწინებით, სა ჭი-
როა: აზო ტი 3,3კგ, ფოსფორი 1,92კგ, 
კალიუ მი 6,96კგ. (სუფთა ნივთიე-
რებები). ამგვარად, 1ჰა–ზე 50 ტ მოსა-
ვლის მისაღებად საჭიროა შეტანილი 
იქნას: აზოტი 22,8კგ, ფოსფორი 
24,8კგ, კალიუმი 54,4კგ  (სუფთა 
ნივთიერებები). აზოტის შეტანა ხდება დამატებითი გამოკვების 
სახით, ვეგეტაციის მიმდინარეობის პერიოდში, ხოლო ფოსფორი და 
კალიუმი კი სასურველია შეტანილი იქნას შემდეგი წესით: ერთიანი 
რაოდენობის 2/3 მზრალად მოხვნის წინ, დანარჩენი კი დამატებითი 
გამოკვების სახით. მზრალად მოხვნის წინ 1 ჰა-ზე 20 ტონა გადამწვარი 
ნაკელის შეტანის შემთხვევაში საჭიროა: ფოსფორი 24,4კგ, კალიუმი 
43,2კგ (სუფთა ნივთიერებები).

კონკრეტული ნაკვეთისათვის შესატანი სასუქების ზუსტი დოზების 
დადგენა ხდება ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზის საფუძველზე.

ბარდის ნათესების რიგთაშორის გაფხვიერება საჭიროა ჩატარ-
დეს აღმოცენებიდან 10–15 დღის შემდეგ, ხოლო დანარჩენი 

საჭიროებისამებრ. ბარდის კარგი მოსავლისთვის 
იყენებენ საყრდენს — ბადეს, მავთულს, 

ჭიგოს (დაახლოებით 1,5 მეტრის სი-
მაღ ლე).
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2.4 თესლის მომზადება დასათესად 
თესლი, რომელსაც დასათესად გამოვიყენებთ, უნდა ქონდეს 

მაღალი აღმოცენების უნარი, არა ნაკლები 95%–სა და უნდა იყოს 
ჯანსაღი, დაუზიანებელი, რათა აღმონაცენი და ფესვთა სისტემა 
სწრაფად გაიზარდოს, გამძლეობა ჰქონდეს დაავადებებისა და 
ამინდის არახელსაყრელი პირობების მიმართ.

ბარდის თესლი სოკოვან და ბაქტერიულ დაავადებათა (ნაცარი, 
ასკოქიტოზი, ფუზარიოზი, რუხი სიდამპლე, ანთრაქნოზი,  
ბაქტერიოზი) წინააღმდეგ დათესვამდე   იწამლება, საქართველოში 
რეგისტრირებული ქიმიური პრეპარატების: კარატე, დეცის პროფი, 
ფასტაკი, დურსბანი, გრანოზანიდა სხვ. სუსპენზიით. მაგ. პრეპარატი 
,,გრანოზანი’’ საჭიროა 400გ/1ტ ბარდის თესლზე. მცენარეთა დამუ-
შავება გრძელდება ვეგეტაციის პერიოდში ყვავილობამდე.

2.5 თესვის წესები და ნორმები
ბარდა ადრე გაზაფხულზე ითესება  მწკრივებად, სათესი 

მანქანებით. ვიწრო მწკრივებად თესვისას მწკრივებს შორის 
მანძილი 15სმ, ხოლო ფართო მწკრივებად თესვისას 45სმ-ია. მწკრივ-
ში მცენარეებს შორის მანძილი 6–8სმ. შესაძლებელია უფრო ვიწრო 
მწკრივებად დათესვა: მწკრივთაშორის 7,5სმ-ის დატოვებით. ფართო 
მწკრივებად დათესვისას ერთ ჰექტარზე 110-120კგ, ხოლო ვიწრო 
მწკრივებად თესვისას კი 250-270კგ თესლია საჭირო. უფრო სწორია 
თესვის ნორმის განსაზღვრა ფართობის ერთეულზე მცენარეთა 
რაოდენობის მიხედვით. მშრალ ადგილებში ერთ ჰა-ზე საკმარისია 
700-900 ათასი, ხოლო ტენიან პირობებში 1,2-1,4 მილიონი მცენარის 
განთავსება. 

2.6 ჩათესვის სიღრმე
ნიადაგის სტრუქტურის და ტენიანობის კოეფიციენტის მიხედვით 

თესლის ჩათესვის სიღრმე 5-დან 9სმ-მდეა. კარგი მოსავლის მისა-
ღებად აუცილებელია თესვის ვადების დაცვა და საღი სათესლე 
მასალის გამოყენება. ასევე, კარგ შედეგს იძლევა თესვა პუნქტი-
რებული სათესით – უზრუნველყოფს თანაბარ აღმონაცენს.
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ბარდის თესლი გაღივებას იწყებს 2-3 გრადუს ტემპერატურაზე, 
იყინება მინუს 6-7 გრადუსზე. სავეგეტაციო პერიოდი მერყეობს 
საადრეო ჯიშებში 60-70 დღე, ხოლო საგვიანო ჯიშებში 120-140 დღე.

2.7 მორწყვა

ბარდა ტენის მოყვარული მცენარეა, ტენის ნაკლებობის შემთხვე-
ვაში სცვივა ყვავილები და ნასკვები. როცა ბუნებრივი ტენის 
მარაგი არ არის საკმარისი თესლის აღმოცენებისათვის, საჭიროა 
მორწყვა დათესვისთანავე, ხოლო შემდგომი მორწყვა საჭიროების 
შემთხვევაში.

ბარდას ტენით უზრუნველყოფა განსაკუთრებით სჭირდება თესლის 
გაღივების, აღმოცენების, ყვავილობის და მარცვლის ფორ მირების 
ფაზებში. ყვავი ლობამდე ბარდის რწყავენ კვირაში ერთ ხელ, ხოლო 
ყვავილობისას, რო ცა ნიადაგი საერთოდ არ უნ და გამოშრეს, კვირაში 
ორჯერ. ზოგადად, ვეგეტაციის განმავ ლო ბაში ბარდა 2-3-ჯერ უნდა 
მოირწყას. თითოეული მორწყვის საორიენტაციო ნორმა ერთ ჰა-
ზე არის 450-550 მ3. მორწყვა შესაძლებელია როგორც კვალში 
მიშვებით, ასევე დაწვიმებით. მორწყვის ჯერადობა და ნორმები 

დამო კიდებულია ნიადაგის 
ტენია ნობის მაჩვენებელსა 
და მცენა რის განვითარების 
ცალკეულ ფაზებზე.
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3. ბარდის მავნებლები და დაავა დებები

3.1 ბარდის დაავადებები
ცრუნაცარი – ეფინება ბარდის 

ფო თ ლებს და პარკებს. ბრძოლის 
ღონისძიებად მიჩნეულია ბარდის 
ადრე ვადებში თესვა მაღალი ტემპერა-
ტურის დადგომამდე. მოსავ ლის აღე-
ბის თანავე ბარდის ნარჩენები უნდა  
ჩაიხნას  ღრმად.

ასქოქიტოზი – იწვევს ბარდის ფესვის ყელის სიდამპლეს, 
ფოთლების და პარკების ლა ქია ნობას–დაჟანგვას.  დაავადება 
ვრცელდება ბარდის თესლით და ნარჩენებით. ამიტომ, ბრძოლის 
ღონისძიებაა საღი თესლით თესვა, ნარჩენების გასუფთავება, 
თესლის თესვისწინა დამუშავება (პრეპარატი ,,გრანოზანი’’ 4კგ/1 ტ 
ბარდის მარცვალზე)  და სწორი თესლბრუნვა.

3.2 ბარდის მავნებლები
ცხვირგრძელები – აზიანებენ ბარდის 

აღმონაცენებს. მის  საწინააღმდეგოდ 
იხმარება ჰექსაქლორანის და დუს-
ტის შეფრქვევა ნათესებზე და თეს-
ლსაცავებზე. თესლის შეწამ ვ ლი სას 
საჭიროა  პრეპარატი ჰექსაქ ლო რანი 
3კგ/1ტ ბარდის მარც ვალ ზე. ხოლო 

ბარდის ნათესებზე შეფრქ ვევი სას 
საჭიროა 15–20კგ ჰექსაქლორანი. 

ცრუნაცარი

ასქოქიტოზი

ცხვირგრძელა
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ბუგრი

წამლობა მეორდება ყოველ 10–12 დღის განმავლობაში, სანამ 
ბარდას ექნება მწვანე ფოთოლი.

ბარდის ბუგრი – მწერი აზიანებს ბარდის ნორჩ მცენარეს, 
წუწნის წვენს, ბრძოლის ღონისძიებად მიღებულია ნიკოტინიანი 
პრეპარატების შეს ხუ რე ბადა ბრძოლის ბიო ლო გიური მეთოდი.

ბარდის მემარცვლია – აზიანებს ბარდის მწვანე პარკს და 
მომწიფებულ მარცვალს ხვრეტს. მავნებლის მიმართ ბრძოლა 
ბარდის ყვავილობის დაწყების წინ იწყება და ყოველ 10 დღეში 
კარგია 12% ჰექსაქლორანის ფხვნილის შეფრქვევა. მემარცვლიას 
წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებად ითვლება ბარდის თესვა 
შემოდგომით, რად გან ამ პერიოდში ნათესი განვითარებას აღწევს 
იმ დროს, როცა მემარცვლიის განვითარება შეზღუდულია და 

ბარდას მემარცვლია

პარ კის ზრდა ჩერ დება და იჭმუჭნება. მათ წინააღმდეგ კარგ შედეგს 
იძლევა ბრძო ლის ბიოლოგიური მეთოდი.

ბარდის დაავადებების: ჭრაქი, ჟანგა, ნაცარი, ასკოქიტოზი და სხვათა 
წინააღმდეგ, კულტუ რის განვი თარების ეტაპის დაავადების სახეობის 

მიხედვით, შესაძლებელია გამოყე ნებული იქნას ბორ -
დოს ნარევის, სპილენძის ჰიდროქ სიდის და 

სხვა მოქმედ ნივთიერებათა ბაზაზე 
დამზადებული ფუნგიციდები.

იშვიათად შესწევს 
უნარი დააზიანოს 
აღნიშნული კულ-
ტუ  რა.

ბარდის ტრიფსი 
– აზიანებს ახალ-
გაზრდა პარკს, 
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• ბარდის მავნე ორგანიზმებისა და სარეველებისაგან დაცვის 
მექანიკური და აგროტექნიკური ღონისძიებებია:

• კულტურათა მონაცვლეობა
• ნიადაგის მოვლითი სამუშაოების ხარისხიანი განხორციელება
• დაზიანებული მცენარეების მოცილება/განადგურება
• დაავადებებისადმი გამძლე ჯიშების წარმოება

4. მოსავლის აღება – შენახვა
მასიური ყვავილობიდან, დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ, 

შესაძლებელია მოსავლის აღება მწვანე პარკად, კარგი გარემო 
პირობების და მოვლის შემთხვევაში 1მ2-ზე, შესაძლებელია მოსავალი 
4კგ-მდე იყოს. მოსავლის აღება ხდება 3-5 კვირის განმავლობაში, 2-4 
დღეში ერთხელ.

სათესლედ განკუთვნილი ბარდის მოსავლის აღება ხდება სრული 
სიმწიფის ფაზაში, როდესაც ბარდის როგორც პარკი და მარცვალი, 
ასევე ღეროც თითქმის გამხმარი აქვს და პარკები შეხებისას ად ვი-
ლად იხსნებიან. ამის გამო, სათესლე ბარდის მოსავალს მექანიზე-
ბული წესით იღებენ მაშინ, როცა ქვედა პარკები გაყვითლებულია, 
ზედა პარკები კი იწყებენ შეყვითლებას, ე.ი. მთელ მცენარეზე 
პარკების 75–80% შემშრალი და შეყვითლებულია. მანქანით 
მოსავალს იღებენ დილის და საღამოს საათებში, რომ მინიმუმამდე 
იყოს დანაკარგები დაყვანილი.

ბარდის პარკების მწიფობა ერთდროულად არ ხდება. ქვედა 
პარკები უფრო ადრე მწიფდება. ამიტომ, მოსავლის აღება უმჯობესია 
ორ ფაზად: ჯერ ნათესი სამკალით მოიჭრება, ხოლო გაშრობის 
შემდეგ კომბაინით გაილეწება.
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გალეწილი მარცვალი ხშირად ზედმეტ ტენს შეიცავს, ამიტომ 
საშრობ ფარდულებში საჭიროა მისი გაშლა თხელ ფენად და 
გაშ რობა, ხოლო გალეწვისთანავე ხმელი ნამჯა უნდა დაიზვინოს 
და ნალექებისგან დაცულ ფარდულში მოთავსდეს. ნამჯა მეცხო-
ველეობისათვის მაღალი კვებითი ღირებულების საკვებს წარ მოად-
გენს.

გალეწვის შემდეგ მარცვალს აშრობენ და ანიავებენ. ინახავენ 
ტომრებში, აწყობენ შტაბელებად დეზინფიცირებულ, სუფთა  საწყობ-
ში მშრალ ადგილას. შენახვისას მარცვლის ტენიანობა 14-15%-ზე 
მეტი არ უნდა იყოს. 

ნიადაგის ნაყოფიერების ასამაღლებლად ბარდის ჩახვნა სიდერა-
ტად, საჭიროა ყვავილობის ფაზაში.

გამოცემის შესახებ

ბროშურა მომზადებულია პროექტის  “მიწის დეგრადაციისა და სი ღა-
რიბის შემცირების მიზნით სასოფლო ტერიტორიებზე ლანდშაფტისა 
და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა“ (2016-2019) 
ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება გლობალური გარემოსდაცვითი 
ფონდის (GEF) მიერ და მისი განმახორციელებელია გაეროს 
გარემოსდაცვითი პროგრამა (UN Environment). პროექტის აღსრუ-
ლე ბა ხორციელდება „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი 
ცენტრის“ (REC Caucasus) მიერ.

საპილოტე პროექტი -  თესლვბრუნვის დანერგვა დედოფლის წყა-
როს მუნიციპალიტეტში.



დამატებითი ინფორმაციისთვის 
შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

+995 32 2250775

info@rec-caucasus.org

www.rec-caucasus.org 


