
წინასწარი მონაცემები აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys (Hemiptera, Pentatomidae) 
ბიოლოგიისა და გავრცელების შესახებ საქართველოში 

ნინო ინასარიძეა, მაკა მურვანიძებ, ნინო არჩვაძეა, ლიკა დეკანოიძეა, ნათია სამსონიძეა, მარიამ 

მაჭარაშვილია, სოფო ხუციშვილია, სალომე შენგელაიაა   

ელ-ფოსტა: nino.archvadze@tsu.ge;  
ა  ბიოლოგიის დეპარტამენტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თსუ, 

უნივერსიტეტის ქ. 13, თბილისი, საქართველო 
ბ  ენტომოლოგიისა და ბიოკონტროლის ცენტრი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, დავით 

აღმაშენებლის ხეივანი 240 

 

აქტუალურობა. ინვაზიური მავნებელი მწერის, აზიური ფაროსანას  Halyomorpha halys (Stäl) 

(Heteroptera - Pentatomidae) გავრცელების არეალის ზრდა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ აშშ-

ის და ევროპის ქვეყნებისთვისაც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. აზიურ ფაროსანას 100-

ზე მეტი მასპინძელი ჰყავს და მათ შორის მრავალი მათგანი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

ღირებულების მქონე მცენარეა (ციტრუსები, ხეხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული 

კულტურები). ბოლო წლების განმავლობაში აზიურმა ფაროსანამ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

ზარალი მიაყენა დასავლეთ საქართველოსათვის  საექსპორტო მნიშვნელობის სასოფლო-

სამეურნეო კულტურებს, მეტწილად თხილის ნარგავებს. გაურკვეველია მწერის ყურძენზე 

ზეგავლენის ხარისხი, რაც საფრთხის შემცველი შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოსათვის, სადაც 

მევენახეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი წამყვანი დარგია. აზიური ფარაოსანას 

ბიოლოგიისა და ქცევის კვლევა არც საქართველოში და არც კავკასიის რეგიონში ამ დრომდე არ 

ჩატარებულა, შესაბამისად,  ამ მიმართულებით ჩატარებული სამეცნიერო კვლევები  

განსაკუთრებულ აქტუალურობას იძენს.  

მიზანი.  კვლევის მიზანს წარმოადგენდა აზიური ფაროსანას ბიოლოგიის, ქცევის, გავრცელებისა 

და  მავნეობის ხარისხის  შესწავლა თხილის კულტურებში მონიტორინგის სხადასხვა 

საშუალებებით, რაც მავნებლების ინტეგრირებული მართვის წარმატებული სქემის შემუშავების 

წინაპირობაა. 

მეთოდები.  საველე კვლევები ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში (სამეგრელოში) მდებარე 

თხილის ბაღის ორ საექსპერიმენტო ნაკვეთში, სადაც განთავსდა მონიტორინგისა და მენეჯმენტის  

კომერციულად ხელმისაწვდომი ხელსაწყოები - წებოვანი ხაფანგები და ფერომონიანი 

სატყუარები.  განხორციელდა აზიური ფაროსანას ზრდასრული და ნიმფური სტადიების 

მონიტორინგი, მიგრაციის მარშუტების შესწავლა გამოსაზამთრებელი ადგილებიდან 

ბაღებისაკენ და პოპულაციის დინამიკაზე ტემპერატურის გავლენის კვლევა. საველე კვლევების 

შედეგად მიღებული რაოდენობრივი მონაცემები დამუშავდა სტატისტიკურად. აზიური 

ფაროსანას განვითარების სტადიების დადგენის მიზნით ჩატარდა მწერების  ლაბორატორიული 

კვლევა.  

შედეგები.  კვლევამ აჩვენა, რომ აზიური ფაროსანას ზრდასრული ინდივიდები ხაფანგებზე 

გამოჩნდნენ მაისის ბოლოს, ხოლო ყველა ასაკის ნიმფების და ზრდასრულების ერთობლიობა 

აღინიშნა ივლისის ბოლოდან აგვისტოს ჩათვლით.  ნიმფების და ზრდასრულების 

თანაარსებობის პიკი აღინიშნა 896-1061 დღე/გრადუსზე DD13.9. დადგინდა, რომ თხილის 

ბაღების გარშემო არსებული ველური მცენარეულობა წარმოადგენს აზიური ფაროსანას 

შედინების წყაროს თხილის ბაღებში, მაშინ, როცა მათი მიგრაცია გარშემო მდებარე მინდვრიდან 

და მიტოვებული ნაგებობებიდან ნაკლებად საგრძნობია. ჩატარებული კვლევის შედეგად 

დადგინდა აზიური ფაროსანას ორი თაობის განვითარება.  

დასკვნა. კვლევის შედეგები დაეხმარება დაინტერესებულ მხარეებს, სწორად განსაზღვრონ 

მავნებელი მწერის მართვისა და კონტროლის ღონისძიებები. მიღებული მონაცემები მომავალში 

ფართომასშტაბიანი სამეცნიერო კლევების განხორციელების საფუძველს იძლევა.  
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