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ü "ელექსირი" დეზინფექტანტების რეგისტრაცია გერმანიაში;

ü ISO 9001 - ხარისხის მართვის სერტიფიკატი;

ü ევროკავშირის ბიო სერტიფიკატი;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი სასათბურე კულტურებისთვის;

ü ევროკავშირის ქიმიური სააგენტოს რეგისტრაცია;

ü "ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექცო საშუალების - სერტიფიკატი ესტონეთში;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი კარტოფილის და ჭარხლისთვის;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი ხილის, კაკლოვანი და კენკროვანი 
კულტურებისთვის;

ü ISO 22000 - სურსათის უვნებლობა;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი სიმინდის და თავთავიანი 
მარცვლეული კულტურებისთვის.

ü NSF-ის აშშ-ს უსაფრთხოების სერტიფიკატი;

ü უკრაინის სადეზინფექციო სერტიფიკატები;

ü ხარისხის ნიშანი;

ü საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული 
ცენტრის სადეზინფექციო სერტიფიკატი;

ü ISO 14000 - გარემოზე ზემოქმედების უსაფრთხოება;

ü რეცენზია - ჰიგიენურ ტოქსიკოლოგიური კვლევის სერტფიკატი;

ü სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სერტიფიკატი ვაზისთვის;

ü WIPO-ს მსოფლიოს ინტელექტუალური საკუთრებისა და საპატენტო ორგანიზაციის 
საერთაშორისო აღიარება;

ü "ელექსირი" უნივერსალური სადეზინფექციო საშუალება - სერტიფიკატი საფრანგეთში;

 „ელექსირი“ არის ქართული კომპანია, რომელიც ევროპული ტექნოლოგიით აწარმოებს 
საქართველოში, ევროკავშირსა და აშშ-ში სერტიფიცირებულ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებს. 
 2018 წლიდან ელექსირმა უზრუნველყო მთელი რიგი საერთაშორისო და ლოკალური 
ტესტების ჩატარება ადამიანების, მცენარეებისა და ცხოველების უმრავლესი დაავადებების 
გამომწვევ ბაქტერიებსა და ვირუსებზე. შედეგად ელექსირის დადგენილი წესით გამოყენებისას, 
ეფექტურობა გარანტირებულია.
 "ელექსირი" გახლავთ ინოვაციური და მაღალტექნოლოგიური ბიო პროდუქტი, რომელიც 
ბრენდის ქვეშ აერთიანებს პროდუქტებს სამი მიმართულებით: დეზინფექცია, აგრონომია და 
ვეტერინარია.
 "ელექსირის" პროდუქტი შესაბამისობაშია ევროკავშირის რეგულაციებთან და უვნებელია 
ადამიანის, ცხოველისა და გარემოსათვის.

კლიენტების პორტფოლიოკლიენტების პორტფოლიოკლიენტების პორტფოლიო



ისეთი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების დროს, როგორებიცაა
ü ვაზის ჭრაქი (მილდიუსა) (Plasmopara viticola);
ü ვაზის ნაცარი (Uncinula spiralis / Oidium tucker);
ü ვაზის დამბლა (ესკა) (Stereum hirzutum);
ü ვაზის ანთრაქნოზი (Gloeosporium ampelofagum / Elsinoe ampelina);
ü ყურძნის ნაცრისფერი სიდამპლე (Botrytis cinerea);

ü ყურძნის შავი სიდამპლე (Black rot) (Guignardia baccea / Macrophoma 
reniphormis);

გამოიყენება

ü ვაზის შავი სილაქვე (ფომოფსისი) (Phomopsis viticola);

ü ფესვის სიდამპლე;

ü ფოთლის ნაადრევი სიწითლე - Grapevine red leaf;
ü ვაზის ძარღვების სიყვითლის გამომწვევი ვირუსი – Tomato Ringspot 

Virus (ToRSV);

ü ყურძნის თეთრი სიდამპლე (White rot);

ü ქსანტომონა (Xantomonas);

ü ვაზის ბაქტერიული კიბო;

ü ფოთლის მარაოსებრი გადაგვარება, ვაზის მუხლთშორისების 
დამოკლების ვირუსი- Grapevine Fanleaf Virus (GFLV);

ü ვაზის ფოთლების დახვევის ვირუსი – Grapevine Leaf Roll Virus-1 
(GLRV-1);

ü არაბისის მოზაიკის ვირუსი - Arabis Mosaic Virus (ArMV);

ისეთი ვირუსული და ვირუსის მსგავსი დაავადებებისას, როგორებიცაა:

ü ერვინია (Erwinia/

ü ფსევდომონა (Pseudomonas);

ü კორინობაქტერია (Corynebacterium);

ü ვიროიდი - viroid;

ü ფიტოპლაზმა (Phytoplasma);

ü ვაზის ლაქიანობის ვირუსი - Grapevine Fleck Virus (GFkV);

ü ვაზის A ვირუსი - Grapevine Virus A (GVA)/

14-16 დღეში ერთხელ (პრევენციის 
მიზნით)

წყალში, გამოიყენება 0,2 ჰა-ზე.

წყალში განზავებული კონცეტრატი 

გამოყენება და დოზირება:

ყვავილობამდე: 

მცენარეთა დასაცავად 
გამოიყენება ონკანის ან ჭის 

1,6 ლიტრი კონცენტრატი "ელექსირი 
ვაზისთვის"განაზავეთ 160 ლიტრ

გამოყენების სიხშირე:

0,8 ლიტრი კონცენტრატი "ელექსირი 
ვაზისთვის" განაზავეთ 160 ლიტრ

ყვავილობიდან: 

წყალში, გამოიყენება 0,2 ჰა-ზე.
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აგრონომია



ü ხორბლის სეპტორიოზი - Septoria Nodorum;

გამოიყენება მარცვლეული კულტურების შემდეგი დაავადებების წინააღდეგ:

ü ხორბლის სველი ანუ მყარი გუდაფშუტა -Tilletia caries;
ü ხორბლის ყვითელი ჟანგა - Puccinia striiformis;

ü ნაცარი - Blumeria graminis.

თავთავიანი მარცვლეული კულტურები - ბარტყობა, განმეორებითი 
შეწამვლა 14-16 დღეში, 
თავთავის გაკეთება.

ü ჭვავის რქა - Claviceps purpurea;

ü ხორბლის მურა ჟანგა - Puccinia recondita;

გამოყენება და დოზირება

ü სიმინდის ფუზარიოზი, ვარდისფერი ობი ანუ პირისფერი სიდამპლე - 
Fusarium graminearum;

ü ცერკოსპოროზი - Pseudocercosporella herpotrichoides;

სიმინდი - 2-6 ფოთლის ფაზა, ქოჩოჩის გაკეთება (აღერება), მარცვლის 
ჩამოყალიბება.

განაზავეთ 1 ჰა-ზე: 8 ლიტრი კონცენტრატი "ელექსირი სიმინდისთვის და 
თავთავიანი მარცვლეული კულტურებისთვის" ზავდება 
800 ლიტრ წყალში.

ü ხორბლის ხაზა ჟანგა, ხორბლოვანთა ღეროს ჟანგა - Puccinia graminis;

ონკანის ან ჭის წყალში განზავებული კონცენტრატით, ფოთლოვანი 
გამოკვებით (ფოთლებზე შესხურებით). 

ელექსირი სიმინდისთვის და თავთავიანი მარცვლეული კულტურებისთვის

5₾

10₾

35₾



კაკლოვანები

ხეხილი
ქეცი,ნაცარი, ჟანგა, თეთრი და შავი სიდამპლე, ბაქტერიული ჭკნობა, 

ბაქტერიული კიბო, ანთრაქნოზი და სხვა.

გამოიყენება შემდეგი დაავადებების წინააღმდეგ:

ნაცარი, ყავისფერი და ნაცრისფერი სიდამპლე, მონოლიოზი,მელანკონუმი, 
ფუზარიოზი, ფომოპსისი, ბაქტერიული ლაქიანობა და სხვა.

კენკროვანები
ფიტოფტორა,მეწამული ლაქიანობა, ყვითელი ჟანგა,სეპტორიოზი, 

ნაცრისფერი სიდამპლე, მონოლიოზი და სხვა.

გამოყენება: გამოიყენება ონკანის ან ჭის წყალში განზავებული კონცეტრატი 
ფოთლოვანი გამოკვებისთვის.

Ø ყვავილობამდე: 8 ლ ,,ელექსირი'' განაზავეთ 800ლ წყალში - 
გამოიყენება 1 ჰა-ზე.

Ø ყვავილობიდან: 4 ლ ,,ელექსირი'' განაზავეთ 800ლ წყალში - 
გამოიყენება 1 ჰა-ზე.

გაფრთხილება:  არ გამოიყენოთ წვიმის წინ, ქარის და ყინვის დროს.

გამოყენების წესები და სიხშირე: 14-16 დღეში ერთხელ 

ხილის, კაკლოვანი და კენკროვანი  კულტურებისთვის

5₾

10₾

35₾



გამოიყენება კარტოფილისა და ჭარხლის ისეთი ბაქტერიული დაავადებების 
წინააღმდეგ, როგორებიცაა:

ü ტოფილის ფიტოფტოროზი - Phytophtora infenstars;
ü მშრალი სიდამპლე, ფუზარიოზი - Fusarium;
ü კარტოფილის ბრტყელი, ღრმა და ამობურცული ქეცი - Actinomycetes;

გამოყენება და დოზირება: მცენარეთა დასაცავად გამოიყენება ონკანის ან 
ჭის წყალში განზავებული კონცეტრატი ფოთლოვანი გამოკვებით (ფოთლებ-
ზე დასხურებით).

ü ჭარხლის ჭრაქი – Peronospora schachti;
ü ალტერნარიოზი, ჭარხლის შავი ლაქიანობა - Alternaria tenuis.

ü კარტოფილის შტოს სიჭრელე, კონტრასტული ფიგურული მოზაიკა;

გამოყენების ხანგრძლივობა და სიხშირე: 14-16 დღეში ერთხელ 

Ø 1,6 ლიტრი კონცენტრატი "ელექსირი კარტოფი-ლისთვის და 
ჭარხლისთვის"განაზავეთ 160 ლიტრ წყალში, გამოიყენება 0,2 ჰა-ზე.

ü ჭარხლის ჟანგა - Uromyces betae;
ü ჭარხლის ნაცარი – Erysifae communis;

ü კარტოფილის Y-ვირუსი;

ü ჭარხლის ფომოზი ანუ ჭარხლის გულის სიდამპლე – Phoma betae;

ü კარტოფილის ფოთლების დახვევის ვირუსი;

ü ჭარხლის ცერკოსპოროზი – Cercospora beticola;

ü კარტოფილის ნაოჭა მოზაიკა;

კარტოფილისა და ჭარხლისთვის

5₾

10₾

35₾



სასათბურე კულტურებისთვის

გამოიყენება ისეთი სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებების დროს, როგორებიცაა:

ü ფესვის სიდამპლე;

ü ხდება სხვადასხვა პესტიციდების გამოყენების შემცირება / ჩანაცვლება;

ü ხელს უწყობს ნაყოფიერების და მოსავლიანობის გაზრდას;

გამოიყენება მავნე მიკროორგანიზმებისგან გამოწვეული მცენარეთა დაავადებების 
პროფილაქტიკისთვის, სოკოვანი, ვირუსული და ბაქტერიული დაავადებების წარმოქ-
მნა/განვითარების პრევენციისთვის. მისი მეშვეობით შესაძლებელია: 

ü მავნე მიკროორგანიზმებისგან გამოწვეული მცენარეთა დაავადებების პროფილაქტიკა;

ü ნაკლები ფინანსური და ადამიანური რესურსების გამოყენებით მიიღწევა სასურველი 
შედეგი;

ü აძლიერებს იმუნურ სისტემას და მდგრადობას მავნე მიკროორგანიზმების მიმართ.

ü ხელს უშლის სოკოვანი, ვირუსული და ბაქტერიული დაავადებების განვითარებას;

ü მავნე მიკროორგანიზმებს;

ü ეკოლოგიურად სუფთა მავნე ზემოქმედებისგან თავისუფალი ბიო პროდუქტის 
მიღება;

ü მაღალი დამჟანგველი თვისებების გამო ეფექტურად ებრძვის და მყისიერად 
ანადგურებს;

ü ნაცრისფერი და შავი სიდამპლე;

გამოყენება და დოზირება: 14-16 დღეში ერთხელ .

ü შავი სილაქავე;

ü ფუზარიოზი;

ü ჭრაქი;

Ø ყვავილობამდე: 1,6 ლიტრი კონცენტრატი ზავდება 160 ლიტრ წყალში - 0,2 ჰაზე.
Ø ყვავილობიდან: 0,8 ლიტრი კონცენტრატი ზავდება 160 ლიტრ წყალში - 0,2 ჰაზე.

ü ალტერნარიოზი;

ü ბაქტერიული კიბო;

ü ფიტოფტოროზი;

ü ლორწოვანი ბაქტერიოზი.

5₾

10₾

35₾



(+995) 322 033 233

info@elixir.ge

www.elixir.ge
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