
ნუშის წარმოება 
კალიფორნიაში - როგორ 
დავნერგოთ საუკეთესო 
პრაქტიკა საქართველოში?

ბრუს ლამპინენი 
ხეხილის ბაღის ინტეგრირებული 
მენეჯმენტის სპეციალისტი/ნუშის და 
კაკლის სპეციალისტი 
კალიფორნიის  დევისის უნივერსიტეტი



~454 million kilograms

227-454 million kilograms

0.45-227 million kilograms

1 dot = 40.5 hectares

სად აწარმოებენ ნუშს
წარმოება რაიონების მიხედვით / წარმოების წელი 2017/18



Annual rainfall

965 mm/year

152 მმ/წელი

ნალექების რაოდენობის მხრივ დიდი 
სხვადასხვაობაა კალიფორნიის 
ცენტრალური ველის სამხრეთიდან 
ჩრდილოეთამდე

N







ზრდადი 
ტემპერატურა 
(განსაკუთრებით 
 ღამით)

ზრდადი 
ტემპერატურა 
(განსაკუთრებით 
 ღამით)



ზრდადი ტემპერატურა 
(განსაკუთრებით ღამით)

ზრდადი ტემპერატურა 
(განსაკუთრებით ღამით)

Annual rainfall

965 mm/year

152 mm/year

წლიური ნალექების 
რაოდენობა 

965 მმ/წელი



ზოგადად, ნუშის მოსავლიანობა იზრდება რაც 
უფრო ვშორდებით დელტას გავლენას შტატის 
ცენტრში

 ჯიშ  ნონპარეილს 
უნდა დაემატოს    2-3 
დამატვერიანებელი

ჯიშ  ნონპარეილს 
უნდა დაემატოს 
პლიუს 1 
დამატვერიანებელი



წარმოების რაიონები
ჩრდილოეთი ცენტრალური სამხრეთი



კალიფორნია

თვითფერტილური

წარმოებული ნუშის ჯიშების  ტოპ ათეული
წარმოების წლები 2007/08 vs 2017/18



ნუშის მსოფლიო 
წარმოება
წარმოების წელი 2017/18



კლიმატური მონაცემები, თბილისი, საქართველო

კლიმატური მონაცემები, თბილისი, საქართველო

კლიმატური მონაცემები, თბილისი, საქართველო

დღე



ამინდების ისტორია, უდაბნო, საქართველო

ამინდების ისტორია, უდაბნო, საქართველო

ამინდების ისტორია, უდაბნო, საქართველო

დღე



ამინდების ისტორია, საგარეჯო, საქართველო

ამინდების ისტორია, საგარეჯო, საქართველო

ამინდების ისტორია, საგარეჯო, საქართველო

დღე



კლიმატური მონაცემები, კახეთი, საქართველო

კლიმატური  მონაცემები ისტორია, კახეთი, 
საქართველო

კლიმატური მონაცემები, კახეთი, საქართველო

დღე
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5 მეტრული ტონა კურკა ჰექტარზე (4500 ფუნტი კურკა/აკრი)

როგორ უნდა მიაღწიოთ ამას?



,  ფაქტორები, რომლებიც რომლები, რომლებიც ც 
  გავლენას ახდენენ ახდენენ

  მოს ახდენენ ავლი, რომლებიც ანობი, რომლებიც ს ახდენენ პოტენც ი, რომლებიც ალზე
 :ბაღი, რომლებიც ს ახდენენ გაშენები, რომლებიც ს ახდენენ ას ახდენენ 

•   ,   ვარჯი, რომლებიც ს ახდენენ ზომა რომელზე თავი, რომლებიც ს ახდენენ 
  მხრი, რომლებიც ვ გავლენას ახდენენ ახდენს ახდენენ 

•  ჯი, რომლებიც ში, რომლებიც 
•  ს ახდენენ ადედე
•   ხეები, რომლებიც ს ახდენენ განლაგება
•   ი, რომლებიც რი, რომლებიც გაც ი, რომლებიც ი, რომლებიც ს ახდენენ მენეჯმენტი, რომლებიც 
•   განოყი, რომლებიც ერები, რომლებიც ს ახდენენ მენეჯმენტი, რომლებიც 
•  გას ახდენენ ხვლა



    მოს ახდენენ ავლი, რომლებიც ანობა და მორწყვი, რომლებიც ს ახდენენ ს ახდენენ აჭი, რომლებიც როებები, რომლებიც 
  განი, რომლებიც ს ახდენენ აზღვრება ვარჯი, რომლებიც ს ახდენენ ზომი, რომლებიც თ

•   მნი, რომლებიც შვნელოვანი, რომლებიც ა გვქონდეს ახდენენ 
    ს ახდენენ აშუალებები, რომლებიც ხი, რომლებიც ს ახდენენ ვარჯი, რომლებიც ს ახდენენ ზომი, რომლებიც ს ახდენენ 

შეს ახდენენ აფას ახდენენ ებლად
•    ჩვენ ვი, რომლებიც ყენებთ ფოტოს ახდენენ ი, რომლებიც ნთეზურად

  (PAR) წინაღობას PAR) წინაღობას )  აქტი, რომლებიც ური, რომლებიც რადი, რომლებიც აც ი, რომლებიც ი, რომლებიც ს ახდენენ წი, რომლებიც ნაღობას ახდენენ 
  ,   ხი, რომლებიც ს ახდენენ ვარჯი, რომლებიც ს ახდენენ ქვეშ რომ შევაფას ახდენენ ოთ

 ვარჯი, რომლებიც ს ახდენენ ზომა
•     ეს ახდენენ უკეთეს ახდენენ ი, რომლებიც ა ვი, რომლებიც დრე დაჩრდი, რომლებიც ლული, რომლებიც 

 ,  ფართობი, რომლებიც ს ახდენენ გაზომვა რადგან
 , ი, რომლებიც თვალი, რომლებიც ს ახდენენ წი, რომლებიც ნებს ახდენენ ს ახდენენ ი, რომლებიც ნათლეს ახდენენ აც 

  რომელი, რომლებიც ც ჩრდი, რომლებიც ლში, რომლებიც ც აღწევს ახდენენ 



Decagon Sunfleck  ვარჯი, რომლებიც ს ახდენენ მზომი, რომლებიც 



რეგულირებადი სიგანე 7-დან 32 ფუტამდე



მოძრაობის 
ნორმალური 
სიჩქარეა 10 კმ/სთ, 
შესაბამისად 
შეგვიძლია 
დავგეგმოთ 
დაახლოებით 20 
კმ/სთ შუადღით

ჩვენ დავამონტაჟეთ 
პორტატული ამინდის სადგური 
ტემპერატურის, ტენიანობის, 
ქარის სიჩარის და  PAR 
სენსორებით ბაღის გარეთ



    უს ახდენენ ადენო პულტი, რომლებიც ჰი, რომლებიც დრავლი, რომლებიც კაზე მომუშავე
ავტოკოლექტორი, რომლებიც ს ახდენენ თვი, რომლებიც ს ახდენენ 

   , დამოუკი, რომლებიც დებელი, რომლებიც ჰი, რომლებიც დრავლი, რომლებიც კური, რომლებიც ს ახდენენ ი, რომლებიც ს ახდენენ ტემა შნეკი, რომლებიც ს ახდენენ 
   ავტოკოლექტორი, რომლებიც ს ახდენენ და ამტვი, რომლებიც რთავი, რომლებიც ს ახდენენ ს ახდენენ ამუშაოდ

Trimble GPS   მოქმედებს ახდენენ როგორც 
   მონაც ემთა შემყვანი, რომლებიც ს ახდენენ რული, რომლებიც 

    მოს ახდენენ ავლი, რომლებიც ს ახდენენ შეს ახდენენ ახებ მო ნაც ემები, რომლებიც ს ახდენენ 
შეს ახდენენ აგროვებლად

    ავტოკოლექტორი, რომლებიც აწვდი, რომლებიც ს ახდენენ ნაყოფს ახდენენ მარჯვენა
 უკანა ს ახდენენ აზი, რომლებიც დავზე

ჩატვირთვის კამერით აჭღურვლი 
მოსავლის ამღები აგრეგატი





ყველა მონაცემის საშუალო მაჩვენებელი - 0.045 ტ/ჰა 
ნაყოფი 1% PAR წინაღობისას 



ნაყოფის მოსავლიანობის 
პოტენციალი (ტ/ჰა)PAR  აქტივობა



PAR 
interception

Applied 
water 
(mm)

Yield 
potential 
(MT/ha)

10 178 0.560
20 356 1.121
30 533 1.681
40 711 2.242
50 889 2.802
60 1067 3.363
70 1245 3.923
80 1422 4.483
90 1600 5.044

არსებული მოსავლიანობების საშუალო შეწონილი მაჩვენებლის კალიფორნიაში 
და ავსტრალიაში წყლის გამოყენებით საცდელ ნაკვეთებთან შედარებამ გვიჩვენა, 
რომ წარმოების პოტენციალი არის 0.00315  მეტრული ტ/მმ წყლის გამოყენებისას. 
შესაბამისად მოსავლიანიანობის პოტენციალია დაახლოებით 2 მეტრული ტ/ჰა 
650 მმ ნალექების შემთხვევაში წვიმით კვებისას. 

წინაღობა სარწყავი 
წყალი  (მმ)

მოსავლიანო
ბის 
პოტენციალი 
(მტ/ჰა)



PAR 
interception

Applied 
water 
(mm)

Yield 
potential 
(MT/ha)

10 178 0.560
20 356 1.121
30 533 1.681
40 711 2.242
50 889 2.802
60 1067 3.363
70 1245 3.923
80 1422 4.483
90 1600 5.044

რეკომენდებული 
მაქსიმალური ვარჯის 
საფარი რომ მინიმუმამდე 
დავიყვანოთ სურსათის 
უვნებლობის რისკი

როგორ ვაწარმოოთ 4.5 მტ/ჰა?- ეს არის ჩემი დღევანდელი დღის თემა.

 
ფოტოსინთე
თური 
აქტივობა
     PAR

სარწყავი 
წყალი  (მმ)

მოსავლიან
ობის 
პოტენციალ
ი (მტ/ჰა)



შეკითხვები
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