
ხილისა და ბოსტნეულის შრობა 

ხილის საშრობის ექსპლოატაცია 

ხილის საშრობის ექსპლოატაცია 

➢ ხილის საშრობი განკუთვნილია საოჯახო

მოხმარებისა და მცირე ბიზნესის

განვითარების მიზნით ხილის, კენკრის,

ბალახოვანი მცენარეებისა და სხვათა

გასაშრობად მათი ხარისხობრივი

მაჩვენებლების გაუარესების გარეშე.

➢ ხილის შრობა ხორციელდება მზის

ენერგიის ხარჯზე და ამიტომ მზის

ენერგიის შემკრები- საშრობის მინიანი

ნაწილი მიმართული უნდა იყოს

სამხრეთისაკენ.

➢ თქვენთან თუ კარგად ანათებს ჩამავალი

მზეც, მაშინ შესაძლებელია საშრობის ოდნავ

შემობრუნება სამხრეთ - დასავლეთი

მიმართულებით.

➢ საშრობი მასალა საშრობში უნდა 

მოთავსდეს დაჭრილი სახით, ხილის 

შემთხვევაში სასურველია გათლა. 

➢ თითოეული საშრობი მასალა უნდა

განთავსდეს ცალ-ცალკე და არ უნდა

ეხებოდეს ერთმანეთს.

➢ ხილის შრობის დაჩქარების 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია განიავება 

➢ ამისათვის ეფექტურად უნდა გამოიყენოთ

საშრობში დამონტაჟებული განიავების

სისტემა.

პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის ,,საქართველოში თემზე 

დაფუძნებული ტყის მდგრადი მართვა ფშავის მაგალითზე” 

ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება კლიმატის 

საერთაშორისო ინიციატივის (IKI) ფარგლებში,გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკის გარემოს დაცვის, ბუნების 

კონსერვაციისა და ატომური ენერგეტიკის სამინისტროსთან 

(BMU) თანამშრომლობით. 

პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებელია „საქართველოს მწვანეთა 

მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო,“ მასში გამოთქმული 

მოსაზრებები არ უნდა იქნეს მიჩნეული დონორთა მოსაზრებებად. 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის 

მეგობრები-საქართველო 

თბილისი, სლავა მეტრეველის N4. 0112 

ტელ: (+995 32) 2 30 62 21 

ელ. ფოსტა: info@greens.ge 

ვებ-გვერდი: www.greens.ge 
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http://www.greens.ge/


SrobisaTvis gankuTvnili xil-
bostneulis daxasiaTeba 

SrobisaTvis gamoiyeneba mcenaris 
mxolod produqtiuli nawili: 

➢ Ziri:
➢ nayofi;
➢ Rero;
➢ foToli.

mcenareebi sakvebi nivTierebebis 
Semcvlelobis mixedviT dayofilia: 

➢ foTlovanebad:
➢ Zirxvenebad;
➢ xaxvisnairebad (bolqovnebi);
➢ tuberovnebad;
➢ xileulebad.

foTlovani mcenareebidan SrobisaTvis 
ZiriTadad gamoiyeneba:   

➢ kama;
➢ oxraxuSi;
➢ xaxvis mwvane foToli;
➢ qinZi;
➢ kombosto.

xaxvisnairebidan: 

➢ xaxvi;
➢ niori.

tuberovnebidan: 

➢ kartofili

Zirxvenebidan: 

➢ Warxali;
➢ stafilo;
➢ oxraxuSi;
➢ ZirTeTra.

xileulebidan: 

➢ Teslovnebi (vaSli, msxali, komSi
da sxva);

➢ kurkovnebi (alubali, aluCa, bali,
qliavi, atami, gargari da sxva);

➢ kenkrovnebi (mocxari, yurZeni, mocvi,
marwyvi, Jolo, mayvali da sxva).

SrobisaTvis gamoiyeneba, aseve 
citrusovanTa nayofi, subtropikuli 
xurma, baRCeuli, nesvi, gogra, sufris 
yabayi. 

SrobisaTvis gankuTvnili nedleulis 
SerCeva xdeba zomis, formis, xarisxis, 
qimiuri Semadgenlobis, jiSobrivi 
Tvisebis, biologiuri maCveneblebisa 
(Taviseburebisa) da sxva parametrebis 

mixedviT. 

gasaSrobi nedleulis ოპტიმალური 
zomebi: 

✓ gasaSrobi kama iTvleba xarisxianad,

Tu Reros yelidan wveromde sigrZe

meryeobs 25-40 sm-s Soris,

✓ oxraxuSis 12-15 sm-s Soris,

✓ xaxvis foTolis sigrZe 20-30 sm-s

Soris.

✓ kombostos Tavis wona ar unda iyos 0,8

kg-zemeti;

✓ xaxvis ganivi Wrilis diametri ar

unda iyos 3 sm-ze naklebi da wona 25-

50 gr.

✓ kartofilis udidesi diametri ar 

unda iyos 4 sm-ze naklebi; 

✓ Warxlis udidesi diametri unda iyos

5-14 sm;

✓ stafilos udidesi diametri _ 2,5-6 sm;

✓ oxraxuSis Ziris 2 sm;

✓ ZirTeTras 3 sm,

✓ niaxuris 3 sm;

✓ vaSlis 3-5 sm;

✓ gargaris saSualo wona 40-60 gr;

✓ atamis saSualo wona 70- 82 gr,

(msxvili atami 80-142 gr);

✓ qliavis saSualo wona 15-31 gr;

✓ alubali _ 2,25-3,9 gr;

✓ Sindi _ 1,2-2,4 gr;

✓ Jolo _ 1,2 – 1,6 gr.

SrobisaTvis mniSvnelovania forma. 
sasurvelia SeirCes sferos formasTan 
maqsimalurad miaxloebuli simetriuli 
masala.




