
prezentacias Temaze: 

nana maisuraZe warmogidgenT . . .  
 



                                                                             

                                                  

დამტვერვა საკვები 

თაფლოვანი 
მცენარეების 
ყვავილობა 

ფუტკრის 
ოჯახი 

ბუნებრივ კლიმატური  
პირობები 

გარემო 

ფუტკრის  
მავნებლები 

ინფექციური  
დაავადებები 

produqtiuloba 

ინვაზიური  
დაავადებები 

არაგადამდები 

დაავადებები 



I  periodi moicavs zamTrobis bolos da adre gazafxuls 
(Tebervali - aprilis dasawyisi). 

II  periodi, romlis dasawyisSi ojaxma unda miaRwios Tavisi 
ganviTarebis maqsimums daSemdeg SeZlos Taflovani mcenare-
ebis saneqtre produqciis aTviseba, moicavs mais–ivlisis 
Tveebs. 

III  periodSi (agvisto-oqtomberi) unda dasruldes produqti-
uli sezoni (Taflis mopoveba), saSemodgomo Taobis gamozrda 
da misi momzadeba zamTrobisaTvis. 

IV periodSi Sedis futkris zamTroba - yvela cocxali arse-
bis gamZleobis gamocdis periodi, rodesac Tavs iCens aqtiur 
sezonze mefutkris mier daSvebuli uzustobani da Secdomebi. 



ჩვეულებრივ  სკაში  ზამთრობისათვის  

ბუდის  შედგენის  3  წესი  არსებობს: 

საკვები მარაგის 
ცალმხრივი განწყობა 

საკვები მარაგის 
ორმხრივი განწყობა 

საკვების განწყობა 
სოლისებურად 
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საკვები მარაგის 
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საკვები მარაგის ორმხრივი 

განწყობა 
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საკვები მარაგის 

სოლისებური განწყობა 
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ფუტკრის დაზამთრება 

 დეკემბერი - ფუტკრის სკის ყუთებისათვის, ჩარჩოებისათვის ხის მასალის, 
თუნუქის ფურცლების,  მავთულის და სხვა მასალების შეძენა ზამთრის 
თვეებში სამუშაოდ. 



იანვარი 
 

ფუტკრები  ისვენებენ,  მათ  მყუდ-
როება  არ  უნდა  დაურღვიოთ.  ზამ-
თარში  მეფუტკრეები  აკეთებენ ახალ 
სკებს  ან  ძველს  არემონტებენ, ამზა-
დებენ ჩარჩოებს. ძალიან თბილი იან-
ვარი ნეგატიურად მოქმედებს ფუტ-
კრის ოჯახის გამოზამთრებაზე. 
 

 
თებერვალი 

 

 ზოგჯერ იანვარივით მკაცრია, ზოგ-
ჯერ კი თბილია. დედა კვერცხის 
დებას იწყებს, ფუტკრები კუჭის გა-
საწმენდად გამოდიან. სკის წინ თი-
ვა, ჩალა დაუწყვეთ, ფუტკრები თოვ-
ლში არ გაიყინებიან. შეიძლება დი-
დი სიფრთხილით სკის ტილოების 
და ბალიშის შეცვლა, თუ ფუტკრებს 
შიმშილი აწუხებთ  მყარი  საკვების,  
კანდის  მიცემა. 
 



ფუტკრის საკვები კანდი 

0.5 ლ ქილა ფუტკრის გუნდის თავზე თაფლიანი ჩარჩოები მოშიმშილე ფუტკრის გუნდზე 



გარემოებები, რომლებიც ფუტკრის 

ოჯახის დაღუპვას იწვევს ზამთარში: 

1.შიმშილი, 

2.ოჯახის სისუსტე, 

3.ჭეოს ნაკლებობა, 

4.ნოზემატოზი, 

5.უდედობა, 

6.თაგვები, 

7.მიუხედავი ვაროატოზი 





ska SeiZleba 
davyoT 2 
jgufad: 

vertikalu-
rad 

12-CarCoiani 
skebi sakuWna-
oTi budis na-
xevar CarCoze, 

orkorpu- 

siani, 
mravalkor-
pusiani. 

horizonta-
lurad 

wolela ska 





o r k o r p u s i a n i  s k a. korpusis (budis) 
Sinagani ganazomebia: 450X450X330 mm.  

w o l e l a  s k a  Sedgeba erTi grZeli 
korpusisagan budis 20 CarCoze, sakuWnaoTi,   
korpusis Sinagani ganazomebia 810X450X400 mm,  

m r a v a l k o r p u s i a n i  s k a. aqvs 2-3 da 
meti korpusi, TiToeul korpusSi Tavsdeba 10 CarCo. 
ganazomebi: 435X230 mm. 

o r k e d l i a n i  s k e b i.  

d a s a k v i r v e b e l i  ( s a T v a l T v a l o )  s k a,  

s a k o n t r o l o  s k a  
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dedis gadasagzavni galia 

fiWis asaWreli dana 

c
ib

r
u
t
i 

mavTulbadiani gasafiltri 

sabolebeli 

safrenis Sesaviwrovebeli 

inventari 
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cvilis wnexi 
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iT

c
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l
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ad

no
b
i 

samuSao yuTi 

xelovnuri fiWis  
Casakravi Ruza 





პირველადი წარმოების ციკლი 

# ღონისძიებები 
თვეები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 სკების საგაზაფხულო დათვალიერება                         

2 ფუტკრის საგაზაფხულო მკურნალობა                         

3 კვება საჭიროების მიხედვით                         

4 ბუდის გაფართოება და მომზადება 
ღალიანობისათვის                         

5 დედა ფუტკრის გამოყვანა                         

6 ამანათნაყრების შექმნა                         

7 ფუტკრის რძის წარმოება                         

8 პირველი ღალიანობის შემდეგ 
მოსავლის ამოღება   

                      

9 თაფლის  გამოხდა, გამოწურვა, 
გაფილტვრა   

                      

10 თაფლის დაკუპაჟება და შენახვა 
შესაბამის ტარაში   

                      

11 ფუტკრის სკების ტრანსპორტირება 
საზაფხულო  საფუტკრეებში   

                      

12 მეორე ღალიანობის დროს მოსავლის 
ამოღება   

                      

13 თაფლის  გამოხდა, გამოწურვა, 
გაფილტვრა   

                      

14 თაფლის დაკუპაჟება და შენახვა 
შესაბამის ტარაში   

                      

15 საშემოდგომო  სამუშაოები                         

16 დაზამთრებისთვის ოჯახების 
მომზადება, დათბუნება, ტიხრის 
ჩადგმა 

  

                      

17 ფუტკრი ოჯახების პროფილაქტიკური 
მკურნალობა                         



 
 

მარტი 
 

 

 

 თუ  ამინდი  ცვალებადი  არ არის, 
ფუტკრებს უკვე სრული გამოცოცხ-
ლება ეტყობათ. ოჯახები იწყებენ 
ბარტყის გამოჩეკვა-გამოზრდას. გაზა-
ფხულის პირველი შემოწმება: დედის 
არსებობა, საკვების მარაგი. საფრენი 
ოჯახის სიძლიერის შესაფერისად 
შეავიწროვეთ. ქურდობასა და  ავადმ-
ყოფობას ერიდეთ, წყალი თუ შორს 
არის საფუტკრეში დაუდგით. 
 

 აპრილი 
მარტის ნასესხების დასრულების შემ-
დეგ ფუტკრის ოჯახები სათუოდან გა-
მოსულად ჩაითვლება. საჭიროა სკის 
გაწმენდა,  გასუფთავება,  დედების გა-
მოცვლა სათადარიგო დედების მიცე-
მით. ოჯახების გაძლიერების მიზნით 
ფუტკრის სიროპით კვება. ეცადეთ 
ფუტკრის ოჯახები სიძლიერით ერთი-
მეორეს გაუთანასწოროთ. ბუდეს 
ჩაუმატეთ მშრალი და ხელოვნური 
ფიჭა. 



სარწყულებელი    



ფუტკრის კვება სიროფით 



xelovnuri fiWis CarCoSi Cakvra 



ხელოვნური ფიჭა 



მშრალი ფიჭის ჩადგმა 



 ძლიერი ოჯახი სასწორზე 



ცრუ დედის მიერ დადებული 
გაუნაყოფიერებელი კვერცხი 



დედა ფუტკრის დამცავი ხუფი 





 
 

 

 

მაისი 
 

 აკაცია,  ციტრუსები,  მინდვრის 
ყვავილები უხვად იძლევა ღა-
ლას. საკუჭნაოს დადგმის დროც 
არის, ნაყრობის სრული თადა-
რიგი დაიჭირეთ მაისში. ყურად-
ღება მიაქციეთ ამინდის ცვალე-
ბადობის მიზეზით ღალის შეწ-
ყვეტას. გახსოვდეთ ამ დროს 
ოჯახს ბევრი გამოსაკვები ფუტ-
კარი ჰყავს. თუ ღალა შეწყდა 
სარჩო მიეცით. იყოლიეთ მხო-
ლოდ ძლიერი ოჯახები. ფუტკ-
რის ოჯახებს ააშენებინეთ რაც 
შეიძლება მეტი ფიჭა. ზოგ ადგი-
ლას მაისში უხვი ღალიანობა 
მთავრდება, საჭიროა თაფლის გა-
მოწურვა, მეფუტკრეც სამთაბარო 
მზადებას უნდა შეუდგეს. 
 

 
 

 

 

  
 



ფუტკრის ოჯახიდან ნაყრის გამოსვლა 



ნაყრობის გამომწვევი მიზეზები 

სკაში ფუტკრების დიდი 

რაოდენობით დაგროვება 

აღსაზრდელი ბარტყის 

რაოდენობასთან შედა-
რებით 

სკაში  ჰაერის 

უკმარისობა 

აღინიშნება ხანგ-

რძლივი,  მაგრამ 

მცირე ღალიანობა 

ძველი დედა ჰყავს 

ბუდის 

სივიწროვეს 

განიცდის 

ზედმეტ სიცხეს 

გრძნობს 



საფუტკრეში რამდენიმე ნაყრის ერთდროულად გამოსვლა 



ნაყარი ხის ტოტზე 



მოჭრილი ტოტიდან ნაყრის სკაში მოთავსება 



ნაყრის მისატყუებელი მოწყობილობა 





სანაყრე 



ნაყრის დაბინავება 





სკა წინასწარ 

უნდა 
გავამზადოთ 

3-4 მშრალ-

ფიჭიანი 

2-3 ხელოვნურ-

ფიჭიანი ჩარჩო-

ების ჩადგმით 

ხელოვნური და 
მშრალი ფიჭა ბუ-

დეში თითო-თი-

თოს გამოშვებით 

უნდა მოვათავსოთ ფუტკრის დაწყნა-
რების შემდეგ 1-2 

ღიაბარტყიან ჩარ-

ჩოს ჩავუმატებთ 

სასურველია 1 

თაფლიანი ჩარჩოს 

მიცემა 



xis totebiT daCrdilul skaSi futkrebi advilad wynardebian 



nayris misazidi preparati 
`apiroi~ 

preparati TeTri feris gelia, romlis SemadgenlobaSi Sedis 
geranioli da citrali.  
 mosalodneli nayrobis periodSi 1 g (1/4  Cais kovz) gels yo-
veldRe usvamen 8-10 mm diametris joxze, xolo sanayreSi 10 g-s 
(2 Cais kovzss). sanayres 3-5 m simaRleze Camokideben safutkri-
dan 100-800 metrze. 



axali ojaxebis 
xelovnurad mi-
Rebis ramdenime 
wesi arsebobs.  

nukleus 
nayris 
Sedgena,  

nakrebi 
nayris 
Sedgena, 

`dafre-
nis~ wesi, 

 

ojaxis 
Suaze 
gayofa. 

 

xelovnuri nayrebis organizacia 



nakrebi nayris Sedgena 



ojaxebis  Suaze  gayofa 



Zveli  fiWebis  Secvla  da  budis  ganaxleba 



skebs, sakuWnaoebs, CarCoebs 
da xis inventars meqaniku-
rad gawmendis Semdeg uke-
Teben dezinfeqcias sarCi-
lavi lampis alze gamowviT, 
anda daamuSaveben samjera-
dad TiTo saaTis interva-
liT 10%-iani wyalbadis ze-
JangiT da 3%-iani WianWve-
lamJavaTi, an ZmarmJavaTi, im 
angariSiT, rom 1 m2  modi-
odes  1 l xsnari, mesame da-
muSavebidan 1 saaTis Semdeg 
maTi gamoyeneba Tavi- 
suflad SeiZleba. 
 



cvilis gadadnoba 





futkris  ojaxebis  gadayvana  samTabarod 



 

 

ivnisi 
 

dasavleT saqarTveloSi Taflis 
amoRebis ZiriTadi periodia. veca-
doT gamovwuroT mxolod gada-
beWdili fiWebi. aucilebelia ga-
mowuruli fiWebis ukan dabrune-
ba. saWiroa varoas tkipis sawina-
aRmdegod mkurnaloba. deda futk-
ris Semowmeba da saWiroebis Sem-
TxvevaSi axali maRalnayofieri 
dediT Secvla. mTabarobis Ziri-
Tadi periodia. 

 
  

ivlisi 
 

 miiReT Sesaferisi zomebi iv-
lissa da agvistoSi skebis 
sicxe papanaqebisagan dasaca-
vad. 



Tafliani  fiWebis  amoReba yuTi Tafliani fiWebisaTvis   



gadabeWdili fiWis aTla 



Taflis gamowurva eleqtro cibruti 



Taflis gafiltvra,  Camosxma 



agvisto 
 

 20 ivlisidan 16 agvistomde TiT-
qmis mTel saqarTveloSi sruli 
uRalobaa, amitomac qurdoba yve-
laze metad am dros Cndeba, CrCi-
lic maSin mZlavrobs da gauma-
ZRari kvirioni (meleRviac) meored 
gvestumreba. es dro futkrebisa-
Tvis mudmivi brZolaa. Sua agvis-
todan Semodgomis Rala iCens Tavs, 
deda isev iwyebs kvercxis debas. 
xelmeored dadgmul sakuWnaoSi 
Tafli Cndeba.  

seqtemberi 

 
 futkrebs Tu amindi wyalobT 
Semodgomis yvavilebiT gafaci-
cebiT sargebloben, Tu uxvi Ra-
lianobis niSnebs xedavT fut-
krebi ar moacdinoT. sazamTro 
maragi unda SevuvsoT, droebiT 
gadadgmuli sakuWnao am TveSi 
unda aacaloT. zedmeti Tafli 
unda amoiRoT. ojaxi marto bu-
deSi unda darCes. 



futkris Tavdasxma,  qurdoba 



cvilis  CrCili kvirioni 



oqtomberi 
 

 Semodgomis umTavresi xil-
vis droa, sakmao sazrdo yve-
las unda mivceT, zedmeti 
CarCo amoviRoT, ska gava-
sufTavoT, ojaxebs mkurna-
loba CavutaroT. erTi sit-
yviT,  futkris ojaxi sazam-
Trod wesrigSi moyvanilni 
unda davtovoT. 

noemberi 
 

  skis yuTebis, misi saxura-
vebis, sadgamebis Semowmeba, 
mSrali fiWebis CrCilze 
damuSaveba da Senaxva 



zedmeti  CarCoebis  amoReba 





mSrali  fiWebis  CrCilze  damuSaveba  da  Senaxva 





mefutkris aTi mcneba 

1 

• futkars aqvs sakuTari cxovrebis wesi, romlebic harmoniulad 
Sexmatkbilebuli da Camoyalibebulia. nu SeexebiT futkris 
ojaxs  ise,  rom es  harmonia  dairRves; 

2 

• Tu gadawyvite am RvTisnier saqmes mihyo xeli, jer aucilebelia 
daeuflo saWiro codnas, raTa Sens futkars Senve mouaro, xolo 
Semdeg gaiCine futkari. icode – piriqiT briyvebi iqcevian. 

3 

• ar arsebobs mefutkre, romelsac dasawyisSi marcxi ar ganeca-
dos, magram xels nu CaiqnevT. eZieT, Tu sad dauSviT Secdoma, 
gamoasworeT  da  nuRar  gaimeorebT  mas; 

4 

• nu iCqareb futkris ojaxebis momravlebas. safutkre futkris 
ojaxebis siZlieriT fasdeba da ara marto maTi raodenobiT; 

5 

• nu gaarCev sxvisi futkris ojaxs sakuTarisagan. futkari yvela 
erTia, yvelas erTnairad miuZRvis Rvawli bunebisa da adamianis 
winaSe; 



6 

• nu daRupav futkars SimSiliT, mudam dautoveT Warbi sakvebi. 
Cven isedac varTmevT mas sakuTar sakvebs, esec imitom, rom 
futkari zedmetad wveT Taflsac ar xarjavs, marags ki agro-
vebs. nu gamoiCenT sixarbes, vinaidan xarbi kaci mefutkre ver 
gaxdeba; 

7 

• gaufrTxildi TiToeul futkars, vinaidan ojaxma mis aRzrdaze 
didi  Sroma  Caaqsova; 

8 

• futkarTan aucilebel samuSaos nu gadasdebT, piriqiT, futkar-
Tan  muSaobis  gamo  nebismieri  saqme  gadasdeT; 

9 

• futkari wminda arsebaa, misi produqtebis falsifikacias Tu xe-
li  mohkide,  icode,  did  codvas  Caiden; 

10 
• futkris  produqtebidan  yvelafers  nu  gayidi – zogi Sewire. 



  adamianebs mefutkreobaSi Sroma `dros bevrs ar waar-

Tmevs, tvins moZraobaSi moiyvans, jibes mouTbobs, yels 

Cautkbarunebs, bnels gaunaTebs, RvTis winaSe Seavedrebs, 

baRs daumSvenebs  da  Sromis  magaliTs  miscems.~ 
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