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ფუტკრის  ინფექციური  დაავადებები 
სილაბუსი 

 
მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა 

დაინტერესებული პირებისთვის. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური 
მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 

პარტნიორობით. მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა 
დაინტერესებული პირებისთვის. 

 
მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული 

ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას. 
 

თბილისი 
2018 წელი 
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ტრენინგის 
დასახელება 

საქართველოში გავრცელებული ფუტკრის ინფექციური და ინვაზიური 
დაავადებები 

ტრენინგის 
ხანგრძლივობა 

 

ტრენინგის მიზანი კურსის მიზანია ფერმერებს და სპეციალისტებს გააცნოს საქართველოში 
გავრცელებული  ფუტკრის ინფექციური და ინვაზიური დაავადებები,მათი 
დიაგნოსტირება,მკურნალობა და პროფილაქტიკური ღონისძიებანი მათი 
თავიდან ასაცილებლად. 

 
ტრენინგის ფორმატი 

Lსალექციო მასალა,პრეზენტაცია,ტესტების შევსება 

 
ტრენინგის შინაარსი 

 
1. ფუტკრის გადამდები და არაგადამდები დაავადებები (ინფექციური და 

ინვაზიური, ამერიკული და ევროპული სიდამპლე, ასკოსფეროზი, 
ნოზემატოზი, ვაროაცოზი, აკარაპიდოზი,ბრაულოზი) 

 
სწავლის შედეგი  

 
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ:  

- ფუტკრის რომელი დაავადებებია საქართველოში ყველაზე მეტად 
გავრცელებული. 

- მათი კლინიკური ნიშნები 
- დიაგნოზის დასმა 
- ლაბორატორიაში სადიაგნოსტიკოდ გასაგზავნი მასალის სახე 
- თითოეული დაავადების მკურნალობის საშუალებები,სამკურნალწამლო 

პრეპარატები,მათი გამოყენების წესები. 
- პროფილაქტიკის და დაავადებების თავიდან აცილების წესები. 
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ფუტკრის  ინფექციური  დაავადებები 
 

მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა 
დაინტერესებული პირებისთვის. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური 
მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 

პარტნიორობით. მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა 
დაინტერესებული პირებისთვის. 

 
მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული 

ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას. 
 

თბილისი 
2018 წელი 
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          მეფუტკრეობა საქართველოში  სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი  უძველესი 

მიმართულებაა. თუმცა, ბოლო დროს ის  განსაკუთრებით აქტუალური გახდა, 

რადგან გაჩნდა ახალი შესაძლებლობანი ქართული თაფლის ექსპორტისა 

საზღვარგარეთ. ეს დიდი პასუხისმგებლობაა და მეფუტკრეები ცდილობენ ფეხი 

აუწყონ ამ ახალ გამოწვევას. 

ჯანსაღ და ეკოლოგიურად სუფთა თაფლის წარმოებას სჭირდება ჯანსაღი ფუტკრის 

ოჯახები, რაც შესაძლებელია მოხდეს მხოლოდ მათი  სწორი მოვლით.   

ფუტკრის დაავადებები, რომლებიც საქართველოშია გავრცელებული, ამცირებს 

როგორც ფუტკრის ოჯახების რაოდენობას, ასევე ფუტკრის ნაწარმოებ პროდუქტთა 

რაოდენობას და ხარისხს. 

ფუტკარი ავადდება როგორც ინფექციური, ისე ინვაზიური დაავადებებით. 

დაავადებების დროულად აღმოჩენა, მათი სწორი დიაგნოსტირება და 

დაუყოვნებლივი მკურნალობა იმის გარანტიაა, რომ გადარჩეს ფუტკრის 

მეურნეობები მასობრივ განადგურებას და მივიღოთ ხარისხიანი, უხვი პროდუქცია. 

       ფუტკრის ოჯახების ცხოვრებაში გამოიყოფა ორი ძირითადი პერიოდი: აქტიური 

და ზამთრის მოსვენების მდგომარეობა. აქტიური პერიოდი ემთხვევა თაფლოვანი 

მცენარეების ყვავილობას. ამ დროს ხდება ფუტკრის სწრაფი გამრავლება, ფუტკრის 

ოჯახების გაძლიერება,  ბუდის მშენებლობა, საკვები მარაგის დაგროვება. 

გაზაფხულზე ფუტკრის მოვლას უნდა დაეთმოს განსაკუთრებული ყურადღება, 

რადგან ფუტკრის ოჯახის კარგი განვითარება,  წინაპირობაა ნექტრის დიდი 

რაოდენობით შეგროვებისა და მცენარეების ეფექტური დამტვერიანებისა. 

ევროპული სოდამპლე 

      საქართველოში გავრცელებული ფუტკრის ინფექციური დაავადებებიდან ერთ-

ერთი არის  ევროპული (თავღია ბარტყის) სიდამპლე. აღნიშნული დაავადება 
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ძირითადად  3-4 დღის ასაკის ბარტყებს  აავადებს. დაავადებული ოჯახები 20-80% -

ით ნაკლებ თაფლს და ორჯერ ნაკლებ ცვილს იძლევიან, ხოლო ბარტყის ფართობი 

სკაში  მცირდება 34-45%-ით. 

აღმძვრელი არის ერთი, ან რამდენიმე სახის მიკრობი: პლუტონი ან აპისი, რომლებიც  

სტრეპტოკოკებია და ალვეი (მიკრობი). ისინი გარემოში დიდხანს ინარჩუნებენ 

სიცოცხლისუნარიანობას, თუმცა მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა მაინც 

დამოკიდებულია აღმძვრელის სახეობაზე, ფორმაზე (ვეგეტატიური, სპოროვანი), 

გარემოს ტემპერატურაზე, ტენიანობასა და სხვა ფაქტორებზე. აღმძვრელთა 

სხვადასხვა ფორმები, 600 C-ზე  და ზევით,  მალე იღუპებიან, ცვილში მათ 

განადგურებას  1200 C  და  2 საათი სჭირდება. 

        როცა ერთდროულად ხდება ფუტკრის ბარტყების დაინფიცირება აღმძვრელთა 

სხვადასხვა ფორმებით, ადგილი აქვს სინერგიზმს. ისინი ხელს არ უშლიან 

ერთმანეთს, პირიქით, ერთმანეთის პათოგენურობას  აძლიერებენ. 

ეპიზოოტიური მონაცემები: დაავადების წყარო ხდება დაინფიცირებული და 

მკვდარი  ბარტყი. ბუდის შიგნით დაავადებას  ავრცელებენ ძიძა ფუტკრები, გარეთ 

კი - მოხეტიალე ფუტკრები, მამლები და კრაზანები. დაავადება ვრცელდება 

დაავადებული ოჯახიდან  ჯანსაღ ოჯახში ფიჭების გადადგმით, გაუსტერილებელი 

სკის გამოყენებით, დაავადებული ოჯახებიდან წარმოებული დედებისა და ნაყრების 

გავრცელებით. 

პათოგენეზი: დაავადების აღმძვრელი მრავლდება შუა ნაწლავში, არღვევს 

პერიტროფულ მემბრანას და საკვებთან ერთად ნაწლავში მოხვედრისას, გადადის 

ჰემოლიმფაში და იწვევს ფუტკრის ორგანიზმის სეპტიცემიას. 

კლინიკური ნიშნები: დაავადება ვლინდება ადრე გაზაფხულზე და ზაფხულში. იგი 

მიმდინარეობს ბარტყების დაღუპვით, რაც ადვილად დგინდება  ოჯახის 

დათვალიერებისას. მისი ინტენსივობა მერყეობს 10-50%-ზე მეტი დაღუპული 

ბარტყის რაოდენობით ერთ ფიჭაზე, ადვილად ვითარდება სუსტ,  მოშიმშილე, 
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შხამქიმიკატებით მოწამლულ და დაუთბუნებელ ოჯახებში. დაავადება თავისი  

განვითარების პიკს აღწევს ინტენსიური ღალიანობის დასაწყისში,  შემდეგ 

სუსტდება, მაგრამ შემდგომში, თუ არამოსავლიანი (უღალო) წელია, ხელახლა იჩენს 

თავს და გრძელდება  ბარტყის გაქრობამდე. დაავადებული ოჯახების გამოზამთრება 

ცუდად მიმდინარეობს. ოჯახი ადრე გაზაფხულზე ნელა ვითარდება, თუმცა 

კლინიკურად დაავადება შეიძლება არც შეინიშნებოდეს.  

     ბარტყის  დაავადების  პირველი  ნიშნებია: ფუტკრების გაძლიერებული  მოძრაობა 

და ფიჭის უჯრედებში, სადაც ბარტყებია მოთავსებული, ბუნებრივი მდგომარეობის 

ცვლილებები, ბზინვარებისა და მოქნილობის დაკარგვა, გაყვითლება. ამ დროს 

ბარტყების კანი გამჭვირვალე ხდება, სხეულის შიგნით ჩანს შუა ნაწლავი, რომელიც 

მორუხო-თეთრი, ან ყვითელ-თეთრი  შიგთავსითაა სავსე, კარგად ჩანს ტრაქეები.  

 

ამერიკული სიდამპლე  

     ამერიკული სიდამპლე, უკვე ზრდასრული ბარტყის ინფექციური დაავადებაა. 

ჩნდება ზაფხულში, უფრო იშვიათად გაზაფხულზე.  

აღმძვრელია სპორის წარმომშობი, გრამდადებითი ჩხირი, ლარვეს ბაცილა. მისი 

სპორები გამძლეა ფიზიკური და ქიმიური ზემოქმედებისადმი, განსაკუთრებით 

ცვილში. მიწის გამშრალ ფენაში სპორა სიცოცხლისუნარიანია 228 დღე, თაფლში - 

წელიწადზე მეტ ხანს. მზის სხივები მშრალ, თავისუფალ სპორას კლავს 28-41 საათში. 

სპორა 900C-ზე იღუპება 3 საათის შემდეგ, 950C-ზე - 1 საათში, 1270C -ზე 2,5 ატმ. 

ორთქლის წნევის  პირობებში (ავტოკლავი), -2 საათში. 

პათოგენურობა:  ავადდება ძირითადად  ის ბარტყები, საიდანაც მუშა ფუტკარი უნდა 

გამოიჩეკოს, სადედე და სამამლე ბარტყები ძალზე იშვიათად ავადდებიან.  ბარტყი 

ავადდება ინფიცირებული თაფლით და ჭეოთი. საინკუბაციო პერიოდი 2-7 დღეს 

გრძელდება, ამიტომ დაავადება თავს იჩენს მხოლოდ გადაბეჭდილ ბარტყში. 
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ეპიზოოტიური მონაცემები: დაავადება ვრცელდება  მკვდარი ბარტყიდან, სკის 

შიგნით მომუშავე ფუტკრების მიერ. ძირითადად ვრცელდება ინფიცირებული 

სკებისა და ინვენტარის გამოყენებით, აგრეთვე ინფიცირებული ცვილიდან 

დამზადებული ხელოვნური ფიჭით, ფუტკრის მავნებელი მწერების მიერ. 

კლინიკური ნიშნები: დაღუპული ბარტყი იხრწნება, დევს უჯრედის ძირის 

სიახლოვეს, ქვედა კედელზე. მისი  შიგთავსი ბლანტია, წელვადი,  აქვს ყავის ან    

მუქი წაბლისფერი შეფერილობა. სუნი მოგვაგონებს  გამდნარი სადურგლო წებოს 

სუნს.  უჯრედის სახურავი ჩავარდნილია,  მუქია და იხვრიტება. 20-30 დღის შემდეგ, 

გახრწნილი ბარტყი შრება მკვრივ ფუფხად და მაგრად ეკვრის უჯრედის ქვედა 

კედელს. წინასწარი დიაგნოზი დგინდება  კლინიკური ნიშნებით, ხოლო საბოლოო 

დიაგნოზს სვამენ მიკროსკოპული, ბაქტერიოლოგიური და სეროლოგიური 

გამოკვლევების საფუძველზე. 

მკურნალობა  და  ბრძოლის  ღონისძიებები  ევროპული  და  ამერიკული  სიდამპლის 

დროს:  აუცილებელია კარანტინი 5-7 კმ-ის რადიუსით. ადრეულ სტადიაზე 

დაავადებულ ოჯახებს  სპობენ.  აუცილებელია ინვენტარის დეზინფექციით.  

ინვენტარის  სადეზინფექციოდ  გამოიყენება:  10%-იანი წყალბადის ზეჟანგი და 3%-

იანი ფორმალდეჰიდი. ასევე ძმარმჟავა (1 ლტ. სითხე  1 მ2 ფართობზე, სამჯერადი 

მოსხურებით, თითო საათის შუალედით).  

 

             ჰაფნიოზი (პარატიფი)  

         ზრდასრული  ფუტკრის  ინფექციური  დაავადებაა. იგი ზამთრის ბოლოს და 

გაზაფხულზე, ფუტკრის დაღუპვით მიმდინარეობს. მისი გამომწვევი Bact. Hafnia 

Alvei გავრცელებულია მეცხოველეობის ფერმებთან ახლოს, დატბორილ წყლებში, 

სადაც ჩაედინება დაავადებულ ცხოველთა შარდსა და განავალს გამოყოლილი 

მიკროორგანიზმები. ისინი თავს იჩენენ წვიმიან და ცვალებად ამინდებში, ან თუ  
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აღინიშნება მაღალი ტენიანობა. მისი განვითარების ოპტიმალური ტემპერატურაა 25-

300C. 

პათოგენეზი. დაავადების გამომწვევი ფუტკრის ორგანიზმში ხვდება ბინძურ 

წყალთან ერთად. გამოყოფილი ტოქსინები წამლავს ფუტკარს, ზოგჯერ ჰემოლიმფაში 

გადადის და სეპტიცემიის განვითარებას უწყობს ხელს. ინკუბაციური პერიოდი 

მოიცავს 8-14 დღეს (Полтев. 1948). სხვა ავტორებს განსხვავებული შეხედულება აქვთ 

(3-5-დღე, ციტ. ვ. სტეფანიშვილის მიხედვით, 2012). 

დაავადების ნიშნები: დაავადება  ვლინდება ზამთრობის ბოლოს და გაზაფხულზე. 

დაავადებული ფუტკარი მოუსვენრობს, ხმაურობს, ფრთები უკანკალებს, მუცელი 

გაბერილი აქვს,  გამოყოფს მყრალ, წებოვან, გათხელებულ ყავისფერ განავალს. 

ნაწლავები გაბერილია და აღენიშნება ფაღარათი. 

დიაგნოზი  ისმება  დაავადებული, ან მომაკვდავი ფუტკრის შიგთავსის, ან 

ჰემოლიმფის ბაქტერიოლოგიური ანალიზით;  

დიფერენციული დიაგნოზი აუცილებელია  მსგავსი კლინიკური ნიშნების მქონე სხვა 

დაავადებებთან, როგორიცაა: სეპტიცემია, ნოზემატოზი, მანანათი და პესტიციდებით 

მოწამვლა. 

პროფილაქტიკა  და  ბრძოლის ღონისძიებები. დაუშვებელია საფუტკრის განთავსება 

მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ფერმებთან 1 კმ-ზე ახლოს, აგრეთვე, 

საძოვარზე ცხოველთა სადგომის სიახლოვეს. აუცილებელია ფუტკარი მოამარაგოთ 

მტკნარი და მარილდამატებული წყლით, ასევე ხარისხიანი საკვებით. დაავადებულ 

ოჯახებს საკვები უნდა მიეცეს ანტიბიოტიკების  (სტრეპტომიცინი, ლევომიცეტინი, 

ნეომიცინი) დამატებით, შემდეგი სქემის მიხედვით:  

მკურნალობის I კურსი: სტრეპტომიცინი 100 000 მ.ე,  ნეომიცინი 100 000 მ.ე, 

ლევომიცეტინი 0,1 გრამი.   
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მკურნალობის II კურსი: სტრეპტომიცინი 150 000 მ.ე, ნეომიცინი 150 000 მ.ე. 

ლევომიცეტინი 0,2 გრამი. 

 თითოეული დოზა იხსნება 100 მლ. ანადუღარ, 250C-მდე გაცივებულ წყალში, 

გულმოდგინედ აირევა ახალმომზადებულ შაქრის სიროფში და თითოეულ ოჯახს 

ეძლევა 0,5 ლიტრის ოდენობით. სამკურნალო კვება უნდა ჩატარდეს 3-ჯერ, 3-

დღიანი შუალედებით.  დაავადებული ოჯახებიდან მიღებული თაფლის გამოყენება  

შეიძლება 3 თვის შენახვის შემდეგ.  

სკები და სხვა ინვენტარი უნდა გასუფთავდეს მექანიკურად, ხოლო შემდეგ  

დამუშავდეს ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან ერთ-ერთით (დოზა 1 ლ/მ2):  

1) მწვავე ნატრიუმის 3%-იანი, 700-იანი ხსნარი (ხანგრძლივობა 2 საათი); 

2) ფორმალდეჰიდის ტუტის თბილი (300C) ხსნარი, რომელიც შეიცავს 3% 

ფორმალდეჰიდს და 3% მწვავე ნატრიუმს (ხანგრძლივობა 3 საათი). 

 დამუშავების შემდეგ საფუტკრე ინვენტარს რეცხავენ წყლით და აშრობენ. 

პარკუჭა ბარტყი  

 პარკუჭა ბარტყი არის ემბრიონის ჭუპრობისწინა დაავადება. 

აღმძვრელია ვირუსი, რომელიც იტანს გამოშრობას, ეთერისა და ქლოროფორმის 

მოქმედებას. იგი იღუპება წყლიან სუსპენზიაში 590C-ზე 10 წუთის შემდეგ, მზეზე- 4-7 

საათის შემდეგ.  

ეპიზოოტიური  მონაცემები. გავრცელებულია ყველგან. ავადდება ფუტკრის ოჯახის 

ყველა წევრი მატლობის სტადიაში, ყველაზე მეტად კი 2-3 დღის ასაკის ბარტყი. 

ყველაზე ხშირად დაავადება ჩნდება გაზაფხულსა და ზაფხულის დასაწყისში 

(ივნისი). უფრო ხშრად ავადდებიან საშუალო და სუსტი ოჯახები. ღალიანობის 

დაწყებასთან ერთად დაავადება ქრება და ხელახლა იჩენს თავს შემოდგომასა და 

გაზაფხულზე. დაავადების გავრცელება ხდება დაავადებული მოზრდილი 
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ფუტკრიდან, ან ოჯახიდან, ჯანსაღ ოჯახში ფიჭების გადადგმით. თუ დაავადებულ 

ოჯახში დედა ფუტკრის შევცვლით, დაავადება შეიძლება  გაქრეს. 

კლინიკური ნიშნები: ბარტყი ფიჭაზე არათანაბარია, აჭრელებულია, ჭუპრიანი 

უჯრედებს სახურავი ხშირად მოცილებული, ან ცოტათი ჩაზნექილი აქვთ.  შიგნით 

გაწელილი მკვდარი ბარტყია, რომელიც ზურგზე წევს მთელი უჯრედის სიგრძეზე. 

უჯრედიდან გამოღების დროს, ბარტყის სხეული ტომრისებრია, გავსებულია 

მარცვლოვანი, მღვრიე-თეთრი სითხით. შემდგომში ბარტყის თავი მუქდება და  მისი 

სეგმენტაცია ქრება, სითხის მოცულობა იმატებს,  ბარტყი ყავისფერი ხდება, სხეულის 

შიგთავსი წებოვანი და უფორმოა. ბარტყი მუქი-ყავისფერი, ან შავია: თანდათანობით 

ხმება და ფუფხი იღებს ნახევარმთვარისებრ ფორმას. ბარტყი ზურგით წევს უჯრედის 

კედელზე, რომელსაც ადვილად სცილდება. ოჯახი სუსტდება. სკაში ნექტრის 

შემოტანასთან ერთად, დაავადების ნიშნები თანდათან ქრება. 

დაავადება ხშირად მიმდინარეობს ევროპულ სიდამპლესთან ერთად, მაგრამ 

სულფანილამიდური  პრეპარატებით და ანტიბიოტიკებით მკურნალობისას, 

ფუტკრის ოჯახში ძლიერდება. 

დიაგნოზი: ისმება ეპიოოტოლოგიური, კლინიკური და ლაბორატორიული კვლევის 

საფუძველზე. ლაბორატორიული გამოკვლევისთვის იგზავნება: ფიჭის ნაჭერი 20-30 

უჯრედით, რომელშიც დაღუპული ბარტყია. 

 პროფილაქტიკა და ბრძოლის ღონისძიებები:  

საჭიროა ოჯახებს ბუდე შეუმჭიდროვოთ და დაუთბუნოთ. უზრუნველყოთ 

სრულფასოვანი ნახშირწყლოვანი და ცილოვანი საკვების მარაგით; დედა უნდა 

შეიცვალოს; სკებს, ტიხრებს და ფიჭებს გაუკეთდეს დეზინფექცია  

ა) წყალბადის ზეჟანგის 4%-იანი ხსნარით. (0,5ლ.ხსნარი 1მ2ფართობზე)  

ბ) იანინიტრანის 5%-იანი ხსნარით 

გ) ფორმალდეჰიდის 1%-იანი  ხსნარით.  
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ასპერგილოზი (გაქვავებული ბარტყი) 

 ასპერგილოზი ინფექციური დაავადებაა, რომლის გამომწვევი მიზეზი სოკოა 

(Aspergillus flavus, aspergillus niger, aspergillus  fumigatus,  Полтев, 1948, Гробов 1987, 

ციტ. ვ.სტეფანიშვილის მიხედვით). მრავლდება მკვდარ სუბსტრატზე, მტვრიანებში, 

საიდანაც ფუტკარს ის სკაში ნექტართან ერთად შეაქვს. დაინფიცირება ხდება 

ნექტრიდან და ყვავილის მტვრიდან, აგრეთვე ინფიცირებულ ფუტკართან კონტაქტის 

პირობებში. სოკო აქტიურად ვითარდება 20-450C და  95-100% ფარდობითი 

ტენიანობის პირობებში. ხელშემწყობი პირობებია: სკების დალაგება დაჩრდილულ 

ადგილას, ნიადაგის სიახლოვეს. დაავადება გვხვდება დასავლეთ საქართველოს 

რაიონებში ადრე გაზაფხულზე, ზაფხულის პერიოდში კი ყველგან, თუ  ხანგრძლივი 

წვიმებია. 

კლინიკური ნიშნები. დაავადება უფრო ხშირად კლავს ბარტყებს, ზოგჯერ კი 

ზრდასრულ ფუტკარსაც. მკვდარი ემბრიონები იჭმუჭნება, მაგრდება, ეკარგება 

სეგმენტაცია, აქვს ყვითელი ფერი. სხეული იფარება მორუხო-მოყვითალო მწვანე 

ნადებით, გაქვავებულია და ფიჭის უჯრედიდან მისი ამოღება ადვილად ხდება. 

ფუტკარი ჯერ მოუსვენრობს, შემდეგ სუსტდება.  მუცელი მკვრივი და  გამაგრებული 

აქვს, ცოცავს სკის სიახლოვეს; ხდება მისი ინტოქსიკაცია სოკოსგან გამოყოფილი 

ტოქსინით  და  ინფიცირებიდან მე-2-4 დღეს კვდება. 

დიაგნოზი დგინდება კლინიკური ნიშნებით, მიკროსკოპული და მიკოლოგიური 

გამოკვლევით (მკვდარი ბარტყის სხეულიდან აფხეკილი მასალის 100-500-ჯერ 

გადიდებით მიკროსკოპში). სუფთა კულტურა მიიღება ჩაპეკის აგარზე პენიცილინის, 

ან სტრეპტომიცინის დამატებით. 25-300C ტემპერატურაზე, კულტივაციიდან 3 დღის 

შემდეგ, ჩნდება Asp. flavus-ის მოყვითალო-მომწვანო კოლონია (მიცელიუმი). 

ბრძოლის ღონისძიებები 

დაავადებული მასალას სკიდან იღებენ ფრთხილად, ისე, რომ მიცელიუმი არ 

გავრცელდეს სხვა ოჯახებზე. მექანიკური გაწმენდის შემდეგ ხდება სკების გამოწვა 



 10 

სარჩილავი ლამპით; ნიადაგს სკის გარშემო ბარავენ 10-15 სმ-ის სიღრმეზე და 

ამუშავებენ 4%-იანი ფორმალინით (10 ლ/მ2). თუ დაავადება სკების მცირე 

რაოდენობას მოიცავს, ბარტყიან ფიჭებს და სათბუნებელ მასალას წვავენ. ფიჭები 

გადააქვთ სუფთა, მშრალ, დეზინფიცირებულ სკებში და  ფუტკარს ამარაგებენ 

ხარისხიანი საკვებით. 

მკურნალობა: ასპერგილოზის დროს, ფუტკრის მკურნალობა უნდა ჩატარდეს 

სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ გამოყენებული ისეთი პრეპარატებით, 

როგორიცაა: ასკოსანი, უნისანი, მიკოსანი და სხვა, ინსტრუქციების შესაბამისად. 

 

 ფუტკრის ინვაზიური დაავადებები 

გასული საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მეფუტკრეობაში ფართოდ გავრცელდა ძალზე 

საშიში დაავადებები, რომლებმაც საკმაოდ დააზარალეს მეფუტკრეობის დარგი. იმის 

მიუხედავად, რომ განვლილ პერიოდში შემუშავებულ იქნა მათ წინააღმდეგ საკმაოდ 

ეფექტური სამკურნალო საშუალებები, მეფუტკრის საქმიანობაში ამ დაავადებათა 

კონტროლს და დროულად მკურნალობას, ერთ-ერთი უმთავრესი ადგილი უკავია.  

ნოზემატოზი  

ნოზემატოზი ზრდასრული ფუტკრის დაავადებაა. მისი გამომწვევია ერთუჯრედიანი 

პარაზიტი, უმარტივესი მიკოსპორიდია Nozema Apis Zander. ინვაზიურ 

დაავადებებში,  ნოზემატოზი  გავრცელების მასშტაბით,  ბევრად უსწრებს 

დანარჩენებს (Nixon, 1982).  

აღმძვრელი პარაზიტის ახალი, ზრდასრული სპორები, ოვალური, კვერცხისებრი 

ფორმისაა. ფუტკარი ავადდება 10-370C ჰაერის ტემპერატურაზე, ნოზემის 

განვითარების ოპტიმუმია + 310C. ბოლო პერიოდში გავრცელდა ამ დაავადების სხვა 

ნაირსახეობაც, რომლის აღმძვრელია სოკო -  Nozema Cerana Fries (Коломбо, 2011)  
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ფუტკრის მიერ გადაყლაპული სპორა, უკვე  ნახევარ საათში ნაწლავში  ხვდება, სადაც 

მისგან წარმოიქმნება სპოროპლაზმა, რომელიც ნაწლავის ეპითელიუმის უჯრედში 

თავსდება და იქ ამთავრებს თავის განვითარებას. ამ სპორების 

სიცოცხლისუნარიანობა ფიჭებზე, 3 თვიდან 2 წლამდე მერყეობს; გამოწურულ 

თაფლში კი - 30 დღიდან 10 წლამდე. ისინი იღუპებიან 57-650C-ზე  10-15-წუთიანი 

გაცხელებით. დაავადება ძირითადად ჩნდება  გაზაფხულზე, უფრო იშვიათად, 

შეიძლება გაჩნდეს შემოდგომაზეც.  ფუტკრის მასობრივ დახოცვას პარაზიტი იწვევს 

3-5 წელიწადში ერთხელ. მისი განვითარების ხელშემწყობი პირობებია: ჰაერის 

ტემპერატურის ზრდა, ან მისი მკვეთრი მერყეობა; ზამთარში ფუტკრის 

მოუსვენრობა, დაგვიანებული გაზაფხული, ცივი, ხანგრძლივი, წვიმიანი, ან ქარიანი 

ამინდი, სკის შიგნით გაზრდილი ტენიანობა, ცილოვანი საკვების უკმარისობა 

ზამთრობის წინ, ამავე პერიოდში ფუტკრისთვის შაქრის დიდი რაოდენობის მიცემა, 

მანანისა და პესტიციდების (სუბტოქსიკური დოზები) შემცველობა საზამთრე 

საკვებში, ფუტკრის ორგანიზმის მდგრადობის დაქვეითება (მოწამვლა, სხვა 

დაავადების არსებობა და სხვა). 

ინვაზიის წყაროა დაავადებული ფუტკარი. სპორები არის ყველგან: ფუტკრის 

სხეულზე, სკის კედლებზე, ფიჭებზე, თაფლში, ჭეოში, წყალში, ნიადაგსა და 

მცენარეულობაზე. მის გავრცელებას ხელს უწყობს ფუტკრის მოძრაობა საფუტკრეში, 

ფიჭების გადადგმა დაავადებულიდან ჯანსაღ ოჯახში, ოჯახების გაერთიანება, ბევრი 

ფუტკრის თავმოყრა ერთ საფუტკრეში. 

პათოგენეზი. თავდაპირველად ზიანდება ფუტკრის შუა ნაწლავის ეპითელიუმის 

სეკრეტორული უჯრედები, შემდეგ რეგენერაციული ეპითელიუმი. ამ დროს 

მცირდება ფერმენტების სეკრეცია, რომლებითაც ხდება ორგანიზმში ნახშირწყლების 

დაშლა; მკვეთრად კლებულობს ცხიმოვანი სხეულის ზომა და მასში აზოტის 

შემცველობა, ხახის ჯირკვლები და კუნთები ატროფირდება (Wang a. Meller, 1971), 

იშლება პერიტროფული მემბრანა, ჰემოლიმფაში იჭრება პათოგენური მიკროფლორა,  

და ვითარდება სეპტიცემია. 
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კლინიკური  ნიშნები. ზამთრობაში მყოფი დაავადებული ფუტკარი მოუსვენრადაა, 

ხმაურობს, სკიდან გამოდის და იღუპება; იზრდება მოხმარებული საკვების (ჭეო და 

თაფლი) რაოდენობა, რასაც მოსდევს უნებლიე დეფეკაცია (ფაღარათი); ფუტკრის 

პირველი საგაზაფხულო გამოსვლა სკებიდან (ე.წ.,,გამომღერა“), როგორც 

მეფუტკრეები უწოდებენ, არ არის ორგანიზებული. ფუტკარი დაცოცავს სკის 

გარშემო. სკის წინამხარე, საფრენი და ფიჭები დაბინძურებულია ფეკალით, ფუტკარი 

მოდუნებულია, ფრენა კი არააქტიური, სათაფლე პროდუქტიულობა მცირდება (36%-

50%); ოჯახი ცუდად ვითარდება, ბარტყის რაოდენობა შემცირებულია 4-8-ჯერ, 

დადებული კვერცხის 10-20% იღუპება, ფუტკრის სიცოცხლის ხანგრძლივობა 2-ჯერ 

მცირდება. ფუტკარი ხშირად მასობრივად იღუპება. პარალელურად შეიმჩნევა სხვა 

დაავადებების გაჩენაც. 

დიაგნოზი. დაავადება ზუსტად დგინდება ლაბორატორიულად, სადაც გზავნით 

არანაკლებ 30 მკვდარ და ცოცხალ ფუტკარს. მიკროსკოპულად ისაზღვრება ნოზემის 

სპორების რაოდენობა. 

პროფილაქტიკა 

უპირველესად, უნდა გაუმჯობესდეს მოვლა-შენახვის პირობები, კერძოდ: 

აუცილებელია სკების დათბუნება.  სკები, ინვენტარი, ფიჭები, უნდა იყოს სუფთა. 

უნდა გაუმჯობესდეს საკვების ხარისხი. აუცილებელია გაზაფხულზე საკვების 

მიცემა ცილოვანი დანამატებით (საფუარი, ძროხის რძე); ზამთრის მარაგში უნდა 

გაიზარდოს თაფლისა და ჭეოს შემცველობა. ოჯახები უნდა დაკომპლექტდეს ახალი 

დედა ფუტკრებით.  

ბრძოლის ღონისძიებები.  

ამერიკელ მკვლევართა აზრით (Shimanuki et al, 2010), ნოზემატოზის მკურნალობისას, 

მეფუტკრემ უნდა განახორციელოს ოთხი ძირითადი ოპერაცია:  

ა) მოვლა-პატრონობის გაუმჯობესება.  

ბ) ქიმიოთერაპია,  
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გ) ტარის დამუშავება პრეპარატის ფუმიგაციით.  

დ) თერმული სტერილიზაცია.   

აუცილებელია: დაიცვათ ფუტკრის შენახვის ჰიგიენის წესები, არ დაუშვათ ფუტკრის 

ქურდობა, სუსტიდან ძლიერ ოჯახში ფიჭების გადადგმა, გამოავლინეთ 

დაავადებული ოჯახები, ნიმუშები გაგზავნეთ ლაბორატორიაში შესამოწმებლად. 

     პროფილაქტიკური  ღონისძიებების თანმიმდევრობა:  

• აუცილებელია გაუკეთოთ სკებს ყოველწლიურად დეზინფექცია 

ყინულოვანი ძმარმჟავით. (12-ჩარჩოიან სკაზე 200გრ.  80%-იანი 3 დღის 

განმავლობაში, 16-180C ტემპერატურაზე);  

• განახორციელეთ ცარიელი, ან საკვებიანი ფიჭების დეზინფექცია 33%-

იანი ძმარმჟავით მთელი ზამთრის განმავლობაში; შეიძლება აგრეთვე 

გამოიყენოთ: ეთილენის ჟანგი (1000 მგ/ლ, 48 საათს, 430C), ან ეთილენის 

ჟანგისა და ბრომიანი მეთილის ნარევი შეფარდებით 1:25, 1500-2000გ/მ3, 

ექსპოზიცია 72 საათი 10-280C და ფარდობითი ტენიანობა 36-89%); 

მკურნალობა.  ფუტკრის სამკურნალოდ გამოიყენება ფუმაგილინი ДЦГ,   ან 

ფუმიდილ B, 20გრ. პრეპარატი 5 ოჯახზე, რომელსაც ხსნით  25ლტ.  50%-იან 

სიროფში და  თითოეულ ოჯახს ეძლევა  250 მლ. სიროფი. ძლიერი ინვაზიის დროს 

დოზა გააორმაგეთ. საერთო ჯამში, ფუტკრის ოჯახს საშუალოდ უნდა მიეცეს 13გრ. 

ფუმაგილინი. 

სიროფში ჩართული პრეპარატი უფრო ეფექტურია, ვიდრე შაქრის ფქვილში ან 

კანდშიშერეული.  

ნოზემატოზის წინააღმდეგ სამკურნალოდ ასევე რეკომენდებულია: 

სულფადიმეზინი - 2 1 გ/1ლტ. სიროფზე, თითოეულ ოჯახზე 0,5 ლ.ტ 3-4-ჯერ, 4-5 

დღის შუალედით, ან შაქრის ფქვილთან შერეული, ჩარჩოებზე შეფრქვევით; 
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ნოზემატოლი - ჩარჩოებს შორის აეროზოლის ნაკადის ჩასხურებით 1,5 წამის 

განმავლობაში, 3-ჯერ, 3-4 დღის შუალედით, გარემოში 160C ტემპერატურაზე (ვ. 

სტეფანიშვილი, 2012). 

 ვაროატოზი 

ვაროატოზი (ვაროოზი) მოზრდილი ფუტკრისა და მისი ბარტყის ინვაზიური 

დაავადებაა, რომელსაც ტკიპი ვაროა დესტრუქტორი იწვევს. ტკიპი მეთაფლე 

ფუტკარზე  გადავიდა  ინდური გიგანტური ფუტკრიდან და კარგად შეეგუა ახალ 

გარემოს, გავრცელდა  მთელ მსოფლიოში, ავსტრალიის გარდა. 

დაავადებაში ძირითადად ყურადღებას  იქცევს დედალი ტკიპი, რომელსაც არსებობა 

და გავრცელება შეუძლია როგორც ზამთრობის დროს მოზრდილ ფუტკარზე, ასევე 

ფუტკრის გარეშეც.  დაავადების გამომწვევი დედალი ტკიპი ყავისფერი, ან მუქი 

ყავისფერია, კარგად ჩანს შეუიარაღებელი თვალითაც.   

ფუტკრის სეგმენტთაშორის ნაზ ქსოვილზე, პარაზიტი წინა ფეხებით აკეთებს 

ჭრილობას და ჰემოლიმფას იღებს მჩხვლეტავ-მწუწნავი პირის აპარატით, რაც იწვევს 

ფუტკრის ჰემოლიმფის პათოლოგიურ ცვლილებებს, მისი ფორმიანი ელემენტების 

ნაადრევი დაბერებით. ამ დროს მცირდება საერთო ცილის შემცველობა, იზრდება 

ნარჩენი აზოტის რაოდენობა, მცირდება ხახის ჯირკვლებისა და ცხიმოვანი სხეულის 

განვითარება, რაც შესაბამისად, ამოკლებს ფუტკრის სიცოცხლისუნარიანობას. 

ტკიპების რაოდენობა გაზაფხულზე მინიმალურია, ხოლო  ზაფხულის პერიოდში 

იზრდება და შემოდგომაზე მაქსიმუმს აღწევს  (Shimanuki et al,2010), როცა  

დაავადებული ჭუპრების რაოდენობა 80%-ია. 

ეპიზოოტური მონაცემები.  მეთაფლე ფუტკარზე პარაზიტობისას ტკიპი უფრო 

ინტენსიურად მრავლდება სამამლე ბარტყზე. მისი გავრცელების ძირითადი წყაროა 

დაავადებული ოჯახი. 
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პათოგენოზი. ტკიპი ინტენსიურად მრავლდება ბარტყში, იკვებება მისი 

ჰემოლიმფით, რითაც ფიტავს ამ უკანასკნელს. 

კლინიკური ნიშნები. აღინიშნება ბარტყის დაღუპვა, ზრდასრული ფუტკრის 

დამახინჯება,  საფრენის წინ შეინიშნება ფიჭიდან გამოყრილი ბარტყი.  

დაავადებული ფუტკარი ვერ ფრენს, ძირს დაცოცავს, ფრთები გამრუდებული აქვს, 

მამალი ფუტკარი ვერ უწყვილდება დედას, მათი რიცხვი მკვეთრად მცირდება, 

მათგან 40%-ის სხეული დამახინჯებულია, დედის კვერცხდება არათანაბარია და 

ფიჭებზე გაფანტული. 

ინვაზირებული ფუტკარი დიდხანს ვერ ცოცხლობს, ცუდად ფრენს, წუხს, 

პარაზიტისგან ვერ თავისუფლდება და ბოლოს კვდება. ამ დროს ოჯახი ცუდად 

ვითარდება, საკვებს ვერ აგროვებს, იძარცვება ძლიერი ოჯახების მხრიდან. ფუტკარი 

ღალიანობის დამთავრების შემდეგ, ხშირად ტოვებს სკას. ტკიპი გაზაფხულიდან 

შემოდგომამდე პარაზიტობს სამუშე ბარტყზე, ზაფხულში - სამამლეზე, ზამთრობის 

დროს კი - მოზრდილ ფუტკარზე. დაღუპული ბარტყი იხრწნება და უჯრედიდან 

თავისუფლად გამოიღება. დატკიპიანების 20-30%-ის შემთხვევაში, ფუტკრის ოჯახში 

აშკარად ვლინდება დაავადება. ასეთ შემთხვევაში იგი სწრაფად იხოცება. შაქრის 

სიროფით გვიანი კვების დროს (შემოდგომაზე), სუსტი ინვაზიის შემთხვევაშიც კი 

ფუტკარი იხოცება. დადასტურებულია, რომ ტკიპი ვაროა ვირუსების გადამტანიცაა, 

რაც ბოლოს ფუტკრის მასობრივ დახოცვას იწვევს (Коломбо, 2011). 

დიაგნოზი დგინდება კლინიკური ნიშნების საფუძველზე. ყურადღებას აქცევენ 

ფუტკრის ბუდეს, სკის ძირსა და საფრენს, აგრეთვე სამამლე და სამუშე ბარტყს.  

დაავადებულ ოჯახებში აღმოაჩენთ როგორც მკვდარ, ისე ცოცხალ ტკიპებს. მათ 

აღმოსაჩენად  შეგიძლიათ გამოიყენოთ პრეპარატები: ვაროატინი, მჟაუნის და 

ჭიანჭველის მჟავები, ფოლბექსი, აპისტანი და სხვა. დამუშავების წინ, ჩარჩოებს 

ქვემოთ დადეთ ვაზელინწასმული თეთრი ქაღალდი. დამუშავებიდან 30 წუთის 

შემდეგ, აქ აღმოაჩენთ ტკიპებს. დიაგნოსტიკის გასაადვილებლად თითოეული 
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ოჯახის ბუდის ჩარჩოებიდან იღებენ 50-100 ფუტკარს. ჭურჭელში ასხამენ 70O-იან 

წყალს, ამატებენ 1-2 გრამ სარეცხის ფხვნილს და ყრიან გამოსაკვლევ  ფუტკრებს. 

ინტენსიურად ურევენ კოვზით. 1-2  წუთის შემდეგ ჭურჭელ  დგამენ თეთრ ფონზე 

და ამოწმებენ ტკიპების რაოდენობას. 

პროფილაქტიკა. ფუტკრის ახალი ოჯახები უნდა შეიქმნას მხოლოდ კეთილსაიმედო 

საფუტკრეებში. სხვა ადგილებიდან მიღებული ოჯახები, ნაყრები და დედა 

ფუტკრები უნდა შემოწმდეს დაავადების ხარისხზე.  ახალ ოჯახებს ასახლებენ 

ქარისაგან დაცულ, მზიან ადგილზე. სისტემატურად ატარებენ სკის დეზინფექციას, 

დეზაკარიზაციას. ოჯახებს ამარაგებენ ხარისხიანი ნახშირწყლოვანი და ცილოვანი 

საკვებით. დაავადების გამოვლენასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული ყურადღება 

უნდა დაეთმოს მომთაბარე საფუტკრეებს. 

პროფილაქტიკური  ღონისძიებები.  ვაროატოზის წინააღმდეგ ტარდება შემდეგი 

კომპლექსური ღონისძიებები:  

• უნდა განისაზღვროს არაკეთილსაიმედო საფუტკრეები, რომლებსაც 

შეეძლებათ მხოლოდ ჯანსაღი საფუტკრეებიდან სანაშენე მასალის 

მიღება, მაგრამ თვითონ ვერ გასცემენ ასეთ მასალას; 

• საჭიროა ბრძოლა ბუნებრივი ნაყრიანობის წინააღმდეგ; 

• საფუტკრეში სათანადო წესრიგი უნდა დამყარდეს. 

ნუ იყოლიებთ სუსტ ოჯახებს, ნუ გადაანაცვლებთ ფიჭებს დაავადებული 

ოჯახებიდან  სხვა  სკებში;  სკები დაალაგეთ  ქვესადგამზე, არანაკლებ 30 სმ 

სიმაღლით. ადრე გაზაფხულზე ფართოდ გამოიყენეთ დამატებითი ცილოვანი 

საკვები: ჭეო და მისი შემცვლელები, ინდივიდუალური საკვებურები, 

სარწყულებლები მტკნარი და მარილდამატებული წყლით. სამკურნალოდ 

გამოიყენეთ თანამედროვე მაღალეფექტური პრეპარატები: ვაროსტოპი, ეკოსტოპი, 

ეკოპოლი, ფლუვალიდეზი, აქვაფლო, თიმოლი, ბიპინი, რომლებიც გამოშვებულია 

სხვადასხვა ფორმით. ამასთან, სასურველია გამოყენებული საშუალებები 
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ყოველწლიურად შეიცვალოს, რათა არ მოხდეს ტკიპის ორგანიზმის შეგუება და 

გამძლე ფორმების ჩამოყალიბება. ცნობილია, რომ ამ ტკიპს ჩამოუყალიბდა 

გამძლეობა ზოგიერთი აკარიციდის   მიმართ (Коломбо, 2011). 

ტკიპთან საბრძოლველად პრეპარატები უნდა გამოიყენოთ: გაზაფხულზე, 

ზაფხულის II ნახევარში (ძირითადი ღალის დამთავრებისა და სასაქონლო თაფლის 

გამოწურვისთანავე), შემოდგომაზე - უბარტყო პერიოდში, როცა ტკიპი გადასულია 

უკვე ზრდასრულ ფუტკარზე და პრეპარატების მოქმედება მაქსიმალურია. ყველა 

სამკურნალო პრეპარატი გამოიყენეთ ზუსტად მათზე მოქმედი ინსტრუქციის 

შესაბამისად. ამასთან, ყურადღებით მოეკიდეთ სხვა დაავადებათა გამოვლენას და 

მათ წინააღმდეგ ღონისძიებათა გატარებას, რადგან ბევრი მათგანი ვაროატოზის 

ფონზე ვითარდება. 

აკარაპიდოზი 

აკარაპიდოზი მოზრდილი ფუტკრის სასუნთქი სისტემის ინვაზიური დაავადებაა, 

რომელსაც მიკროსკოპული ზომის ტკიპი Acarapis woodi იწვევს. გავრცელებულია 

ყველა კონტინენტზე, ავსტრალიის გარდა (Shimanuki et al, 2010). ვაროატოზთან 

ერთად, იგი ძალზე საშიშ დაავადებებს მიეკუთვნება. ეს დაავადება საქართველოში 

პირველად რეგისტრირებული იქნა 1971 წელს (ვ. სტეფანიშვილი, 2012). 

აკარაპიდოზით ავადდება ფუტკრის ოჯახის ყველა ჯგუფის წარმომადგენელი. ტკიპი 

პარაზიტობს მკერდის პირველ წყვილ ტრაქეაში, სადაც იგი შედის სასუნთქი 

სტიგმებიდან. პირის საჩხვლეტ-საწუწნი აპარატით არღვევს ტრაქეის კედელს და 

ჰემოლიმფით იკვებება. ჰემოლიმფის გარდაქმნით წარმოქმნილი მელანინის 

დაგროვებას ტრაქეაში, მოსდევს ფუტკრის ასფიქსია (მოგუდვა). ტკიპები ცოცხალი 

პატრონის ორგანიზმში გამოყოფენ მომწამლავ ნივთიერებებს, რაც ფუტკრის 

ინტოქსიკაციას იწვევს. ტკიპების რაოდენობა მაქსიმუმს აღწევს  შემოდგომასა და 

ზამთარში (Shimanuki et al,2010). 
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ზამთრის  პერიოდში, ტკიპი პარაზიტობს ფუტკრის ფრთის ფუძესთან. ტრაქეის 

გარდა იგი  იჭრება  ფუტკრის საჰაერო ტომრებშიც. 

აკარაპიდოზის გავრცელების წყაროა დაავადებული ფუტკარი. ტკიპს შეუძლია 

დაავადებული ფუტკრიდან ჯანმრთელზე გადასვლა (მოხეტიალე ფუტკრები, 

ხელოვნურად შედგენილი ნაყრები, ფუტკრის თავდასხმა - ქურდობა, შეუმოწმებელი 

ნაყრებისა და დედა ფუტკრების შეძენა, უკონტროლო მთაბარობა და სხვა). 

პათოგენეზი.  დაავადება  ვითარდება წლების განმავლობაში. მის გავრცელებას ხელს 

უწყობს ხანგრძლივი ზამთარი (ფუტკრების  მჭიდრო  ურთიერთშორისი კონტაქტი), 

უამინდობა გაზაფხულზე,  საფუტკრის განლაგება ნესტიან,  ჭაობიან ადგილზე.  ერთ 

ფუტკარზე შეიძლება პარაზიტობდეს 150-მდე ტკიპი. მკვდარ ფუტკარს ტოვებს 

ტკიპების 10%,  დანარჩენი იღუპება. 

ეპიზოოტური მონაცემები. ტკიპი სწრაფად მრავლდება დაბლობ, ნესტიან 

ადგილებში მობინადრე ფუტკარში. მაღალ ადგილებში (800 მ-ზე მაღლა), ფუტკარი 

შეიძლება თვითონვე გაჯანსაღდეს. ყველაზე ადვილად ავადდება სუსტი ოჯახის 

ფუტკარი, სადაც რეზისტენტობა დაქვეითებულია. ფუტკრის ოჯახში, ტკიპის სრულ 

განვითარებას, სჭირდება 3-5 წელი. 

კლინიკური ნიშნები. დაავადების შემჩნევა კარგად შეიძლება, როცა უკვე 

დაავადებულია ფუტკრის 30-50%. პროდუქტიულობა მცირდება, ლიმფაში 

კლებულობს თავისუფალი ამინომჟავების შემცველობა, ფუტკარი მოუსვენარია. 

ზამთრობის დროს გარეთ გამოდის და იღუპება. მუცელი გადიდებულია, სკებში 

შეინიშნება ფეკალური დაბინძურება, სკაში ხანგრძლივად ყოფნის შემდეგ გარეთ 

გამოსული ფუტკარი მიწაზე დაცოცავს, ვერ ფრენს, ზოგიერთს ფრთები არასწორად 

აქვს გაწყობილი. ფუტკრის დაღუპვა შესამჩნევია უფრო ზამთარში და გაზაფხულზე. 

ტრაქეებში შეინიშნება ყვითელი, ყავისფერი, ან შავი ლაქები, ტრაქეის სადინარი 

შავდება და მტვრევადი ხდება. ანუ, დაავადების ძირითადი კლინიკური ნიშნებია: 

ფუტკრის ფრენის უნარის დაქვეითება, ფრთების ასიმეტრია. ზამთარსა და ადრე 
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გაზაფხულზე, სკიდან გამოსული ფუტკარი მოწყვეტით ეცემა ძირს, აფრენას ვეღარ 

ახერხებს. ზამთრობაში მყოფ  ფუტკარს მუცელი გადიდებული აქვს საკვების ჭარბად 

მოხმარების გამო. ძლიერი დაინვაზირებისას ტრაქეის კედლებზე ნახულობენ 

მოყვითალო, ან შავი ფერის ლაქებს. 

 

დაავადება ხშირად მიმდინარეობს ნოზემატოზსა და ვაროატოზთან ერთად. 

ტრაქეებში აღინიშნება დაავადებათა გამომწვევი მაკროორგანიზმები.  

პროგნოზი. დაავადების სუსტი ფორმის დროს, ოჯახების გაჯანსაღება შეიძლება. 

ძლიერ დაინვაზირებული (80-100%) ფუტკრის განკურნება კი უკვე  არ ხერხდება. 

დიაგნოზის დადგენა ხდება ლაბორატორიულად და დამყარებულია ახლად 

დაღუპული, ან ცოცხალი ფუტკრების ტრაქეების მიკროსკოპული გამოკვლევით. 

ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად იგზავნება 50-100 ფუტკარი, ზამთრობის შემდეგ, ან 

შემოდგომაზე.  

პროფილაქტიკა  და  ბრძოლის  ღონისძიებები. საფუტკრე უნდა მოთავსდეს  ქარისგან 

დაცულ, მშრალ, მზიან ადგილზე. იყოლიეთ სკებში ახალი დედა ფუტკრები, არ 

დაუშვათ ფუტკრის ქურდობა, უდედო ოჯახების არსებობა, უცნობი წარმოშობის 

ნაყრები. 

სანაშენე მასალის შეძენისას შეამოწმეთ 50 მუშა ფუტკარი, დედა ფუტკრის 

შემთხვევაში კი - რამდენიმე თანმხლები ფუტკარი. იგივე უნდა გააკეთოთ 

საფუტკრეში მყოფი საეჭვო ოჯახების მიმართ, ადრე გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, 

ყოველწლიურად. 

გაზაფხულზე, არაკეთილსაიმედო ოჯახებს ეძლევა შაქრის სიროფი. იგი დააჩქარებს 

მოზამთრე ფუტკრის ცვეთას, რაც გამოიწვევს დაავადებული ფუტკრის რაოდენობის 

შემცირებას.  
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მკურნალობა ტარდება ჩვენს ქვეყანაში გავრცელებული შემდეგი დასახელების 

პრეპარატებით: 

1) ფოლბექსი, რომელიც გამოიყენება მუყაოს ფირფიტების სახით გაზაფხულზე; 

2) ფოლბექს BA-სფირფიტები, რომელიც გამოიყენება აქტიური სეზონის 

განმავლობაში  და  ფუტკარზე უარყოფითად არ მოქმედებს; 

პრეპარატი წარმოდგენილია მუყაოს ფირფიტების სახით.   ფირფიტები გაჟღენთილია  

ბენზოლში გახსნილი ქლორბენზილატით. თითოეული ფირფიტა შეიცავს 0,5 გრამ 

ქლორბენზილატს. იყენებენ გაზაფხულ-ზაფხულის  პერიოდში რვაჯერადად, 7 დღის 

ინტერვალით. აუცილებელია, რომ გარემოს ტემპერატურა იყოს არანაკლებ 16 0-სა. ამ 

დროს საფრენები იკეტება 30 წუთით. 

 შემოდგომით ფოლბექსის გამოყენებაზე სჯობს თავის შეკავება, რადგან იგი იწვევს 

დედების სიკვდილს. 

3) თედიონი, როგორც ფხვნილის, ისე მბოლავი ფირფიტებისა და თერმული აბების 

სახით, გაზაფხულსა და ზაფხულის პერიოდში, მაგრამ არა მთავარი ღალიანობის 

დროს, რადგან თაფლს არასასიამოვნო სუნს სძენს. 

ბრაულოზი 

ბრაულოზი დედა და მუშა ფუტკრის ინვაზიური დაავადებაა, მათზე მობინადრე 

ბრაულების სახით. ბრაულა უფრთო მწერია, მოწითალო-წაბლა ფერით და ჯაგრით 

დაფარული სხეულით. მათი შემჩნევა შეიძლება დედა და მუშა ფუტკრის მკერდის 

ზედა ნაწილზე. ბრაულა კვერცხებს დებს თაფლიანი უჯრედის სახურავის ქვეშ. 

გამოჩეკილი მატლი იკვებება ცვილით და ყვავილის მტვრის მარცვლებით. იგი 

ცვილის სახურავის ქვეშ აკეთებს ხვრელებს - გასასვლელს. ბრაულა იკვებება დედა 

და მუშა ფუტკრის საკვებით. ისინი დაავადებული ოჯახიდან ჯანსაღზე გადადიან 

დაინვაზირებული დედისა და მუშა ფუტკრის გადასხმისას (ჩარჩოების 
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გადაადგილება), უცნობი წარმოშობის ბუნებრივი ნაყრის დასახლებით. პარაზიტი 

ინტენსიურად  მრავლდება ხანმოკლე, თბილი  ზამთრის  პირობებში, ძველ  ფიჭებზე. 

კლინიკური ნიშნები. ფუტკრის ოჯახი მოუსვენრადაა. მწერები ცდილობენ  

პარაზიტი სხეულიდან მოიშორონ. გაზაფხულზე სუსტად ვითარდებიან, საკვების 

უკმარისობის გამო ბარტყს ცოტას ზრდიან, დედა ამცირებს, ან წყვეტს კვერცხდებას, 

მცირდება ფუტკრის ფრენის აქტიურობა და შესაბამისად - პროდუქტიულობა. 

ძლიერი დაინვაზირების დროს, ოჯახმა შეიძლება სკა მიატოვოს. მოუსვენარი 

ზამთრობის გამო, ფუტკარი ბევრ საკვებს მოიხმარს და შეიძლება უნებლიე 

დეფეკაცია მოხდეს, რითაც ფიჭები ისვრება. იზრდება მუშა ფუტკრის 

სიკვდილიანობა, შეიძლება დაიღუპოს დედა ფუტკარიც. 

დიაგნოზი ემყარება ბრაულას ვიზუალურად დადგენას ფუტკრის სხეულზე და მისი 

მატლების მიერ ფიჭის უჯრედებში გაკეთებული ხვრელების აღმოჩენას, რაც ხდება 

უჯრედების ნაბეჭდის მოთავსებით წყლიან თეფშში. 

პროფილაქტიკა. ბრაულათი დაინვაზირების აღსაკვეთად არ გამოიყენოთ სხვა 

საფუტკრეებიდან მიღებული მასალა. საქმეს გაგიადვილებთ ვაროატოზისა და 

აკარაპიდოზის წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებები, რომელთა მეშვეობით 

მკვეთრად მცირდება ბრაულათი  დაინვაზირებაც. 

პროფილაქტიკური ბრძოლის  ღონისძიებები კომპლექსურია:  

უნდა შეამციროთ ბუდეში ძველი ფიჭების მარაგი. გაზაფხულზე ყოველ 10-14 დღეში 

ერთხელ, გაწმინდეთ სკის ძირები, შეგროვებული ნაგავი დაწვით. 

ანტივაროატოზული  პრეპარატები ბრაულას წინააღმდეგ   სრულიად ვარგისია. 

შიმშილით დაღუპული ოჯახის მუშა ფუტკარი, თავით ჩასულია ფიჭის უჯრედებში, 

საიდანაც ვეღარ ამოვიდა. თაფლის დაკრისტალება ადვილი შესამჩნევია თვალით, 

ხოლო თაფლის ამჟავებისას, ფიჭიდან ჩამოდის აქაფებული სითხე, 

დამახასიათებელი მჟავე სუნით. 



მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის
პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 

პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი
ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.

მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას.

თბილისი
2018 წელი



Øმეფუტკრეობა,სოფლის მეურნეობის 

ერთ-ერთი უძველესი დარგი

Øფუტკრის დაავადებების უარყოფითი 

გავლენა ფუტკრის პროდუქტების 

წარმოებაზე

Øფუტკრის ოჯახების ცხოვრების ორი 

ეტაპი: აქტიური  და ზამთრის(მოსვენების)



Øევროპული სიდამპლე,  ერთ-ერთი 

ფართოდ გავრცელებული ინფექციური 

დაავადება

Øძირითადად აავადებს 3-4 დღის ასაკის 

ბარტყს

Øპროდუქტიულობა მცირდება 20-80%-ით

Øდაავადების აღმძვრელია ერთი,ან 

რამოდენიმე  სახის  მიკრობი:პლუტონი,აპისი

და ალვეი



ევროპული სიდამპლით დაავადებული 
ბარტყი



Øსინერგიზმი რამდენიმე აღმძვრელის 

არსებობის დროს

Øდაავადების გავრცელების 

წყარო:დაინფიცირებული და მკვდარი 

ბარტყი,ძიძა ფუტკრები,მოხეტიალე 

ფუტკრები,მამალი ფუტკრები დ აკრაზანები



Øდაავადების აღმძვრელის ლოკალიზაციის 
და გამრავლების ადგილი-ფუტკრის შუა 
ნაწლავი
Øახასიათებს სეზონურობა- დაავადების 
გამოვლინება ხდება გაზაფხულსა და 
ზაფხულში
Øბარტყის დაავადების ნიშნები:
ფუტკრის გაძლიერებული მოძრაობა სკაში
ბარტყების კანის გამჭვირვალობა 
ბარტყების ყვითელი ფერი
ბარტყი გამჭვირვალეა და ჩანს ტრაქეა



Øამერიკული სიდამპლე ზრდასრული 

ბარტყის  დაავადება

Øაღმძვრელი- ლარვეს ბაცილა, წარმოშობს 

სპორას,რომელიც გამოირჩევა მდგრადი 

სიცოცხლისუნარიანობით 

Øაავადებს ძირითადად იმ 

ბარტყებს,საიდანაც მუშა ფუტკარი უნდა 

გამოიჩეკოს



ამერიკული სიდამპლის გამომწვევი
ლარვეს ბაცილა



Øდაავადების გავრცელების წყარო:მკვდარი 
ბარტყი
Øპირველადი დიაგნოზი ისმება კლინიკური 
ნიშნების საფუძველზე

Øსაბოლოო დიაგნოზი: მიკროსკოპული, 

ბაქტერიოლოგიური  და  სეროლოგიური 

გამოკვლევების  საფუძველზე.

Øმკურნალობა და პროფილაქტიკა და 



ამერიკული სიდამპლით დაავადებული 
ბარტყიანი ფიჭა



Øჰაფნიოზი(პარატიფი)ზრდასრული ფუტკრის 

ინფექციური დაავადება

Øგამომწვევი Bact. Hafnia Alvei 

Øვრცელდება მეცხოველეობის ფერმებთან 

ახლოს განლაგებულ საფუტკრეებში

Øფუტკრის ორგანიზმში ხვდება მიკრობით 

დაბინძურებულ წყალთან ერთად



ჰაფნიოზის(პარატიფის)აღმძვრელები



Øდაავადება ვრცელდება ზამთრობის ბოლოს 
და გაზაფხულზე
Øდიფრენციული დიაგნოზი-
სეპტიცემიასთან,ნოზემატოზთან და 
პესტიციდებით მოწამვლასთან
Øდიაგნოზს სვამენ მომაკვდავი ფუტკრის 
შიგთავსის ან ჰემოლიმფის ბაქტერიოლოგიური 
გამოკვლევით
Øაუცილებელია მკურნალობის ორი კურსი



Øპარკუჭა ბარტყი - ემბრიონის ჭუპრობისწინა 

დაავადება

Øდაავადების აღმძვრელია ვირუსი

Øაავადებს ფუტლრის ოჯახის ყველა წევრს 

მატლობის სტადიაში,უფრო მეტად კი-2-3 

დღის ასაკის ბარტყებს

Øდაავადების გავრცელება ხდება 

დაავადებული ფუტკრიდან ან ოჯახიდან 

ჯანსაღ ოჯახში ფიჭის ჩადგმით



პარკუჭა ბარტყი



ფიჭა პარკუჭა ბარტყით



Øასპერგილოზი(გაქვავებული ბარტყი)

Øგამომწვევია სოკო Aspergillus flavus, 
aspergillus niger, aspergillus  fumigatus
Øვრცელდება ტენიან ადგილებში,ან 

ხანგრძლივი წვიმების დროს

Øამთვისებელია ბარტყი,ზოგჯერ ზრდასრული 

ფუტკარიც

Øდიაგნოზს სვამენ კლინიკური ნიშნების და 

მიკოლოგიური გამოკვლევის საფუძველზე



ასპერგილოზის აღმძვრელი



ასპერგილოზი(გაქვავებული ბარტყი)



Øნოზემატოზი ზრდასრული ფუტკრის 
ინვაზიური დაავადება
Øსხვა ინვაზიებთან შედარებით ყველაზე 
მეტად გავრცელებული
Øგამომწვევი -ერთუჯრედიანი 
პარაზიტი,მიკოსპორიდია Nozema  Apis 
Zander
Øდაავადება ძირითადად ვლინდება 
გაზაფხულზე
Øსპორა სიცოცხლისუნარიანი რჩება თაფლში 
10 წლამდე,ფიჭაში-2თვიდან 3 წლამდე



ერთუჯრედიანი პარაზიტი, ნოზემატოზის
აღმძვრელი



Øდაავადების გავრცელების წყაროა 

დაავადებული ფუტკარი

Øაზიანებს შუა ნაწლავის ეპითელიუმს,შემდეგ 

ვითარდება სეპტიცემია

Øდიაგნოზს სვამენ ლაბორატორიული 

კვლევით

Øპროფილაქტიკა გულისხმობს:პირობების

გაუმჯობესებას,გაზაფხულზე საკვებში

ცილოვან დანამატებს.ახალი დედების ჩასმას



ჯანმრთელი და დაზიანებული შუა ნაწლავი
ნოზემატოზის დროს



Øნოზემატოზთან ბრძოლის ოთხი 
ძირითადი პრინციპი:

Øა)მოვლა-პატრონობის გაუმჯობესება. 

Øბ)ქიმიოთერაპია,

Øგ)ტარის დამუშავება პრეპარატის 

ფუმიგაციით. 

Øდ)თერმული სტერილიზაცია.  



Øპროფილაქტიკური ღონისძიებების 

თანმიმდევრობა:

Øსკების ყოველწლიური დეზინფექცია

ყინულოვანი ძმარმჟავით

Øფიჭების დეზინფექცია



Øვაროატოზი მოზრდილი ფუტკრის და 
ბარტყის ინვაზიური დაავადება
Øგამომწვევია ტკიპი
Øდედალ ტკიპს შეუძლია არსებობა და 
გავრცელება როგორც ფუტკარზე,ისე 
გარემოში
Øინტენსიურად მრავლდება სამამლე 
ბარტყზე
Øდაავადების გავრცელების წყაროა 
დაავადებული ოჯახი



დედალი ტკიპი ვაროატოზის აღმძვრელი



Øდიაგნოზს სვამენ კლინიკური ნიშნების 
საფუძველზე
Øტკიპის ზომა საკმაოდ დიდია და ჩანს 
შეუიარაღებელი თვალით
Øპროფილაქტიკა:სკების დეზინფექცია,ახალი 
ოჯახების შექმნა მხოლოდ კეთილსაიმედო 
საფუტკრეებიდან მოყვანილი 
ოჯახებით,სკების სისტემატური დეზინფექცია 
და დეზაკარიზაცია
Øარ დავუშვათ ბუნებრივი ნაყრიანობა



ვაროატოზის დროს ტკიპისგან
დამახინჯებული ემბრიონი



Øაკარაპიდოზი,მოზრდილი ფუტკრების 
სასუნთქი სისტემის დაავადება
Øგამომწვევია მიკროსკოპული ზომის ტკიპი
Øავადდება ფუტკრის ოჯახის ყველა 
წარმომადგენელი
Øპარაზიტობს მკერდის პირველ წყვილ 
ტრაქეაში
Øფუტკრის ორგანიზმში გამოყოფს 
მომწამლავ ნივთიერებას,რაც ფუტკრის 
ინტოქსიკაციას იწვევს
Øტკიპები მაქსიმალურ რაოდენობას 
შემოდგომასა და ზამთარში აღწევენ



აკარაპიდოზის გამომწვევი ტკიპი



აკარაპიდოზის გამომწვევი ტკიპები ტრაქეაში



Øაკარაპიდოზის გავრცელების წყაროა 
დაავადებული ფუტკარი 
Øერთ ფუტკარზე შეიძლება პარაზიტობდეს 
150 -მდე ტკიპა
Øტკიპის სრულ განვითარებას სჭირდება 3-5 
წელი
Øდიაგნოზის დადგენა ხდება 
ლაბორატორიულად.ტრაქეის 
მიკროსკოპული გამოკვლევით ნახულობენ 
ტკიპებს



Øპროფილაქტიკისთვის: საფუტკრე 

მოთავსდეს ქარისგან დაცულ ადგილას

Øსკებში აუცილებელია ახალი დედები

Øარ დაუშვათ ფუტკრის ქურდობა,უდედო 

ოჯახების არსებობა,უცნობი წარმოშობის 

ნაყრები

Øსანაშენე მასალის შეძენისას შეამოწმეთ 

50 მუშა ფუტკარი



Øბრაულოზი დედა და მუშა ფუტკრის 
ინვაზიური დაავადება
Øბრაულა არის მოწითალო ფერის,ჯაგრით 
დაფარული სხეულის მქონე უფრთო მწერი
Øბრაულა იკვებება დედა და მუშა ფუტკრის 
საკვებით
Øდაავადებული ოჯახიდან ჯანმრთელ 
ოჯახზე გადადიან დაავადებული დედისა და 
მუშა ფუტკრის იქ ჩასმით



ბრაულა



Øდიაგნოზი ემყარება ბრაულას ვიზუალურად 

დადგენას ფუტკრის სხეულზე  და მისი 

მატლების მიერ ფიჭის უჯრედში გაკეთებული 

ხვრელების აღმოჩენას

Øთუ გავატარებთ ვაროატოზისა და 

აკარაპიდოზის საწინააღმდეგო 

ღონისძიებებს,მკვეთრად შევამცირებთ 

ბრაულათი დაინვაზირებასაც.



ბრაულათი დაინვაზირებული ფუტკარი
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ფუტკრის  ინფექციური  დაავადებები 

კითხვარი სემინარის ჩატარების წინ და შემდეგ  
 

მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა 
დაინტერესებული პირებისთვის. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ფინანსური 
მხარდაჭერით, ცხოველთა ჯანმრთელობის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამას ახორციელებს 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 
პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით. 

მასალა განკუთვნილია მოქმედი ვეტერინარი ექიმების, სტუდენტების და სხვა დაინტერესებული 
პირებისთვის. 

 
მასალა შედგენილია ამირან კოჩალიძის ავტორობით და არ ასახავს პროგრამაში ჩართული 

ორგანიზაციების და დონორის პოზიაციას. 
 

თბილისი 
2018 წელი 



 2 

 
 
 

201 წელი ____   _________________ 
ტესტი 

 
1. ევროპული სიდამპლით ავადდებიან: 
  ა)ზრდასრული ფუტკრები 
 ბ)3-4  დღის ასაკის ბარტყები 
 
2.ევროპული სიდამპლის დაავადების წყაროა: 
ა) დედა ფუტკარი 
ბ)მკვდარი ბარტყი 
 
3.ევროპული  სიდამპლე  ვლინდება: 
ა)ფუტკრის ზამთრობის პერიოდში  
ბ)გაზაფხულსა და ზაფხულში 
 
4.ამერიკული სიდამპლე არის: 
ა)ზრდასრული მუშა ფუტკრების დაავადება 
ბ)ზრდასრული ბარტყის დაავადება 
 
5.ამერიკულ  სიდამპლეზე  საბოლოო დიაგნოზს  ადგენენ: 
ა)კლინიკური ნიშნებით 
ბ)მიკროსკოპული,ბაქტერიოლოგიური და სეროლოგიური გამოკვლევებით 
 
6.ჰაფნიოზი(პარატიფი) არის: 
ა)ზრდასრული ფუტკრის დაავადება 
ბ)მამრი ფუტკრების დაავადება 
 
 7.ჰაფნიოზის გამომწვევი ფუტკრის ორგანიზმში ხვდება: 
ა)ყვავილების მტვერთან ერთად 
ბ)ბინძურ წყალთან ერთად 
 
7.რა მანძილით უნდა იყოს დაშორებულისაფუტკრე მეცხოველეობის ფერმებთან? 
ა)3 კმ. 
ბ)500 მ. 
გ)1 კმ. 
დ)2 კმ. 
 
8.დაავადება ,,პარკუჭა ბარტყის“დროს, სასურველია  თუ არა დედის  შეცვლა? 
ა)დიახ 
ბ)არა 
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9.რა ჰქვია მეორენაირად დაავადება ასპერგილოზს? 
ა)პარკუჭა ბარტყი 
ბ)გაქვავებული ბარტყი 
გ)ბრაულოზი 
 
10.ასპერგილოზს იწვევს: 
ა)ვირუსი 
ბ)სოკო 
გ)მიკრობი 
დ)უმარტივესები 
 
11.ნოზემატოზი არის: 
ა)ზრდასრული ფუტკრის დაავადება 
ბ)ჭუპრების დაავადება 
 
12)დაახლოებით რამდენ წელში ერთხელ ხდება ნოზემატოზით ფუტკრების მასობრივი 

დახოცვა? 
ა)10 წელში ერთხელ 
ბ)3-5 წელში ერთხელ 
 
13.ნოზემატოზით დაავადებას ახასიათებს თუ არა ფაღარათი? 
ა)დიახ 
ბ)არა 
 
14.ვაროატოზის გამომწვევია: 
ა)ვირუსი 
ბ)უმარტივესი(ერთუჯრედიანი) 
გ)ტკიპი 
 
15.აკარაპიდოზი არის: 
ა)ფუტკრის შუა ნაწლავის დაავადება 
ბ)ფუტკრის სასუნთქი სისტემის დაავადება 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


