


futkris daavadebaTa 
klasifikacia 

sxvadasxva niSnis 
mixedviT xdeba  

sezonurobis,  

klinikuri 
niSnebis,  

asakis  

da warmoSobis 
mixedviT. 



sezonurobis  
mixedviT 

daavadebebi 
iyofa:  

gazafxulis,  zafxulis 

da zamTris 
daavadebebad. 



klinikuri 
niSnebis 

mixedviT iyofa: 

sidampliT,  
parkuWa 
bartyiT,   

gaqvavebuli 
bartyiT. 

faRaraTiT,  dambliT, 



asakis mixedviT arCeven 

da zrda-
sruli 
bartyis 

daavadebebs. 

Ria 
bartyis,  

kvercxis,  



gadamdebi 

infeqciuri invaziuri 

baqteriozebi 

1) vropuli sidample 
2) amerikuli sidample 
3) cru sidample 
4) gafniozi – paratifi 
5) septicemia 

virusuli 

1) parkuWa bartyi 
2) qronikuli dambla 
3) mwvave dambla 
4) filamentovirozi 

mikozebi 

1) askosferozi 
2) aspergilozi 
3) melanozi 

futkris daavadebaTa klasifikacia 
(eTiologiis mixedviT) 

protozoozebi 

1) nozematozi 
2) amebiazi 
3) gregarinozi 
4) leptomonozi 
5) kritidiozi 

araxnozebi 

1) varoatozi 
2) akarapidozi 
3) piemotozi 

entomozebi 

1) meleozi 
2) senotainozi 
3) braulozi 

aragadamdebi 

arasrulfasovani 
sakvebiT 

1) SimSili 
2) cilovani distrofia 
3) avitaminozi 

uxarisxo sakvebiT 

1) mtvriT mowamvla 
2) mariliT mowamvla 
3) mananaTi mowamvla 
4) pesticidebiT 

mowamvla 

arawesieri movla-
patronobiT 

1) crudedianoba 
2) futkris da 

bartyis gacieba 
3) CaxuTva 
4) Tavdasxma-qurdoba 



infeqciuri daavadebebi 

baqteriozebi 

evropuli da amerikuli sidample 



sidampleebi futkris bartyis gadamdebi daavadebebia. daavade-
bul futkris ojaxSi didi raodenobiT ixoceba bartyi, axali 
TaobiT ojaxis Sevseba mcire raodenobiT xdeba, ris gamoc oja-
xis TandaTanobiT sustdeba da misi produqtiuloba mkveTrad 
mcirdeba. 
  evropuli sidample (keTilTvisebiani sidample) – Ria bartyis 
daavadebaa, misi gamomwvevia baqteria plutoni, romelic sporas 
ver ikeTebs da nakleb gamZlea. evropuli sidamplis mimdina-
reobas xSirad sxva mikrobebi arTuleben, rogoricaa – bacilus 
alvei,  streptokokus apisi,  bacilus orfeusi da sxva. 

baqteria plutoni bacilus alvei bacilus orfeusi streptokokus apisi 



avaddeba da kvdeba 3-4  dRiani 
bartyi. infeqciis gamomwvevi 
sakvebTan erTad xvdeba naw-
lavSi,  iqidan gadadis hemo-
limfaSi da iwvevs organizmis 
mowamvlas Tavisi cxovelmyo-
felobis produqtebiT.  

Eevropuli sidampliT bartyi 
avaddeba gazafxulze da zaf-
xulSi. inkubaciuri periodi 
moicavs 1,5-3 dRes. Ddaavadeba 
mimdinareobs faruli da aSka-
ra  formiT. 



Wreli bartyi 



amerikuli sidample – ga-
dabeWdili bartyis daava-
debaa, romelsac iwvevs mik-
robi bacilus larve. mas 
SeuZlia sporovan formaSi 
gadasvla, ris gamoc wle-
bis ganmavlobaSi inarCu-
nebs sicocxlisunariano-
bas. pirvel sam dRes vina-
idan bartyi baqteriocidu-
li Tvisebebis mqone fut-
kris rZiT ikvebeba, am asak-
Si sidampliT ver daavad-
deba, arc Semdeg dReebSi 
avaddeba bartyi, Ria bart-
yis nawlavebSi wvenebis 
mJave reaqciis da Saqrebis 
maRali koncentraciis (17  
%) gamo.  

amerikuli sidample.  
bacilus larve - Cxirebi,  sporebi 

bacilus larves – 1. foCebi,  2. sporebi 
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ბაქტერიული დაავადებები ამერიკული და ევროპული სიდამპლე 

ამერიკული სიდამპლე  
განსაკუთრებით საშიში დაავადებაა 
 
ხშირად უკავშირდება: 
 
  ღალიანობის პერიოდს 
 
 შავ ფიჭებს სკაში 
 
 ჰიგიენური ნორმების დარღვევებს 

ევროპული სიდამპლე 

ფიჭების გამოწუნება და განადგურება 
 

ამერიკული სიდამპლე 



Nosema apis 
 
      Nosema  ceranae 

ორივე სახეობის პარაზიტი საფრთხეს წარმოადგენს 
 
მეფტკრისთვის იმის ცოდნას თუ რომელმა  
გამოიწვია აუცილებელი არ არის 
 
მკურნალობა:  
 
მცენარეული ექსტრაქტებით დამზადებული პრეპარატები 
(აბზინდა,  ალოე,  ნიორი,  ქრისტესისხლა..) 
 
ფუმიდილი და ფუმაგილინი    (ევროპაში აკრძალულია !) 
პროფილაქტიკა ამ ბოლო ორი პრეპარატით დანაშაულია!  

ნოზემატოზი ხშირად გვეშლება ჩვეულებრივ გამომღერებასთან 
დაკავშირებულ კუჭის გასუფთავებასთან   



სოკოვანი დაავადებები 

განპირობებულია: 
 
  ტენიანობის მომატებით სკაში 
 
 აგრილება გაზაფხულსა და ზაფხულში 
 
 დედის მიერ მიმოფანტული კვერცხდებით 

პროფილაქტიკა --- დაიცავით მიკროკლიმატი და ჰიგიენა სკაში 

მკურნალობა: 
 
 ანტიმიკოზური პრეპარატები 
 მცენარეული ექსტრაქტები 
 დედა ფუტკრის გამოცვლა 
 ძლიერ დაზიანებლი ჩარჩოების გამოწუნება 
 სკაში ვენტილაციის გამართვა 



ვირუსული დაავადებები 
 
ახალი აქ არაფერია, ადრე მათ არსებობაზე არ ვეჭვობდით 
 
მაგრამ  ! 
 
ვაროატოზის   გავრცელებამ ვირუსული დაავადებების გავრცელებას 
განსაკუთრებით შეუწყო ხელი 
 
ვირუსულ დაავადებებს ვერ ვმკურნალობთ ! 

ვაროატოზის სწორი კონტროლი ვირუსული დაავადებების რისკს ამცირებს 



პარაზიტული დაავადებები 



 



პარაზიტული დაავადებები 

თუ ტკიპების რაოდენობა კრიტიკულზღვარს 
სცილდება (100 მუშა ფუტკარზე 1-2 ტკიპა) 
 დაუყოვნებლივ ! 

ვგეგმავთ იმის გათვალისწინებით: 
 
  თუ როდის ველით ღალიანობას და მის დამთავრებას 
 უბარტყო პერიოდი (ნამდვილი შანსი) 

 

 ერთჯერადად 
 7 დღიანი შუალედებით (წყალხსნარით) 

 
 ფირფიტებით 
 სიროფში წამლის გარევით 
 გადაბეჭდილი ბარტყის მოცილებით 

სინთეზური პრეპარატები 
მცენარეული 
ორგანული მჟავები 
თბოდამუშავება 







                                                              



Tau fluvalinate 
ტაუფლუვალინატი 
 
მავრიკი 
ვაროკომი 
 

Flumethrin 
ფლუმეტრინი 
 
ვაროსტოპი 

Fluvalinate 
ფლუვალინატი 
 
აქვა ფლო 

Amitraz 
ამიტრაზი 
 
ბიპინი 

ჭიანჭველმჟავა 

თიმოლი 

მჟაუნმჟავა 

KAS 81 

 





პარაზიტული დაავადებები 

სიმპტომები 
 
არ არის გამოხატული 
ფუტკრები ს სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ზამტარგამძლეობა დაქვეითებულია 
დიაგნოზი მიკროსკოპული კვლევით დაისმება 

აკარასანი, (ბრომპროპილატი)    ფოლბექი,     ბიპინი 

ჭიანჭველმჟავა  (20 მლ 65 % - იანი წყალხსნარი) დაიტანება  ნაჭერზე და 
იდება ჩარჩოებს ზემოთ ან სკის ძირზე) 

4 ჯერ 7 დღიანი ინტერვალით 
 
თიმოლი 15 გ თავსდება მარლაში გახვეული ჩარჩოების ზედა თამასაზე  
ერთი ან ორი თვით. 



gmadlobT  
yuradRebisaTvis 


