
deda futkrebis warmoeba 

leqciis prezentacias 
Temaze: 

nana maisuraZe warmogidgenT . . .  
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gaWirvebis sadedeebi 

nukleusi  futkris patara 
ojaxia,  romelic  ganTavse-
bulia 1-3 CarCoze,  futkris 
saerTo raodenoba 0,5 kmdea. 

nukleusis yuTi standartul 
CarCoze 





sadede jamebis warmoeba SerCeva 



sadedejamebiani samynobi CarCos gamzadeba 



samynobi fiTxebi izolatori 



bartyis amoyvana bartyis Casma jamSi 



ჯენტერის ჩარჩო ეს არის სამუშე 

უჯრედებიანი ფიჭის პატარა 

მონაკვეთი, რომელიც 

დამზადებულია 

პოლიეთილენისგან, იგი წინა 

მხრიდან იზოლირებულია დედა 

ფუტკრისათვის განემანის ბადით, 

ისე რომ მასში მოთავსებული დედა 

ფუტკარი ვერ გასცდება ჩარჩოს 

საზღვრებს. 

ჯენტერის ჩარჩოს უკანა მხარეს 

ხდება უჯრედის ფსკერების (Insert 

cells) ჩამაგრება, რომლებიც 

ასრულებენ ჩარჩოზე არსებული 

სამუშე უჯრედების ფსკერის 

ფუნქციას. 



aRmzrdeli ojaxi 



1. udedo ganyofileba; 2 dediani 
ganyofileba; 3 tixari; 

4  safreni; 5 ganemanis bade. 



futkris ojaxs aucileblad unda hyavdes samamle bar-
tyi, 

ojaxi unda aSenebdes sanayre jamebs, maram ar unda 
iyos sanayre mdgomareobaSi, 

futkris ojaxSi unda iyos Taflisa da gansakuTre-
biT Weos sakmaris maragi: minimum 5-6 kg Tafli da 
2-3 fiWa Weo, bartyi 7-8 CarCoze 

aRmzrdeli ojaxis yovel CarCoze 300-350 grami futka-
ri unda iyos. 

aRmzrdeli ojaxi unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs 
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starteri es aris srul-
fasovani ojaxisagan me-
futkris mier xelovnu-
rad Seqmnili nayari 
deda futkrisa da Ria 
bartyis gareSe 



horizontaluri finiSori ori dediT 

vertikaluri finiSori 

nawilobriv izolirebul-
dedian ojaxebs finiSiore-
bi ewodeba 





mwife sadedebi 

gaxsovdeT! Mmwife sadede ujredebis izolireba galiebis meS-
veobiT me-10 dRes ar unda gadascildes, winaaRmdeg SemTxveva-
Si pirveli deda gamosvlisTanave muSa futkarTan erTad da-
narCen sadedeebs gaafuWebs da Sig arsebul,  gamosaCekad gam-
zadebul dedebs daxocavs! 







nukleusis yuTi standartul CarCoze 





ubartyo nukleusebis dasaxleba 



ganayofierebuli deda futkris amoyvana nukleusebidan 
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axalgamosuli dedis micemis meTodebi: 

 titovis galiiT, 

 safrenidan, 

 dasvelebiT, 

 spirtis gamoyenebiT, 

 xelovnuri sadedebiT, 

 qaRaldis WiqebiT, 

 i. razmaZis meTodiT, 

 sinTezuri feromonis meSveobiT. 

 

 

 



masiuri gadarCeva (gadarCeva fenotipis mixedviT) 
 

   mefutkreobaSi masiuri gadarCevis qveS gulisxmoben sanaSene 
muSaobis martiv formas, romlis drosac futkris ojaxebs afa-
seben garegnuli niSnebiT, ojaxis siZlieriT,  produqtiulobiT 
da sxva.   



individualuri gadarCeva (gadarCeva 
 genotipis mixedviT) 

 
  

 
individualu
ri seleqcia 
SeiZleba dav-
yoT oTx eta-

pad: 
 

rekordistebis 
gadarCeva, 

rekordistebidan 
STamomavlobis 

miReba, 

dediseuli 
ojaxebis 
gamocda 

STamomavlobis 
xarisxiT, 

dediseuli 
ojaxebis 
Sefaseba, 

gadarCeva da 
gamoyeneba. 



25 სმ 2 

კვადრატების რ-ბა Х 100  : 12 =  დღ-ღამეში დადებული კვერცხის რ-ბა 



მუშა ფუტკრის ნიმუშების აღება 



ლაბორატორიული კვლევა 

III თერგიტის სიგრძე-სიგანე 

ფრთის სიგრძე-სიგანე 

ხორთუმის სიგრძე 

კუბიტალური ინდექსი 



საცვილე ჯამების დამზადება 

ფუმფლის გადატანა 

პლასტმსის 

სადედე ჯამები 





სადედეების შერჩევა სანუკლეუსე პარკი 

ნუკლეუსის ფორმირება 









დედა ფუტკრის ხელოვნური განაყოფიერება 



gmadlobT  
yuradRebisaTvis 


