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წიგნი გამოიცა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის, ევროკავშირის „სოფლის მეურნეობისა და სო-
ფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამისა“ (ENPARD), ავსტრიის განვითარების სააგენტო-

სა (ADA) და საერთაშორისო კორპორაცია ქეას (CARE) ერთობლივი მონაწილეობით.



საქართველოში აგრარულ სექტორში, ნებისმიერი მიმა-
რთულება საჭიროებს მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, 
რადგან სწორედ ამ სექტორს შეუძლია რეგიონებში მოსა-
ხლეობის მასშტაბური დასაქმება და სოციალური ფონის 
გაუმჯობესება. მეკალმახეობას კი დღეს განსაკუთრებით 
სჭირდება დახმარება რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწი-
ნებით: ის ახლა იკრებს ძალებს; ადგილობრივი ხელსაყრე-
ლი ბუნებრივი ფაქტორების მიხედვით, მას განვითარების 
რეალური პოტენციალი აქვს;  ზღვისა და უხვი მდიანეების 
მიუხედავად, თევზის მოხმარების ინტენსივობა ქვეყანაში 
დაბალია, რაც პირდაპირ აისახება მოსახლეობის, განსა-
კუთრებით კი მოზარდი თაობის სრულფასოვანი განვითა-
რების დონეზე; ამ დარგს შეუძლია აითვისოს მაღალმთიან 
რეგიონებში სოფლის მეურნეობის სხვა კულტურებისთვის 
არახელსაყრელი უბნები; დაასაქმოს მეტი ადამიანი; გავი-
დეს ექსპორტზე, როგორც ძვირფასი ქართული პროდუქტი. 
საქართველოში ცისარტყელა კალმახის წარმოების განვი-
თარებისათვის არაერთი სახელმწიფო თუ საერთაშორისო 
საგრანტო პროექტი განხორციელდა (ამის შესახებ ინფორ-
მაცია წიგნშია მოცემული).
სწორედ ამ მხარდაჭერის მეშვეობით, საქართველოში 
დღეისათვის, 500-მდე ფერმერი ეწევა მეკალმახეობას. აღ-
სანიშნავია, რომ  2014 წლამდე საქართველოში  ნულოვანი 
ექსპორტი ფიქსირდებოდა, 2015 წლიდან კი შეიმჩნევა რო-
გორც ექსპორტის, ისე იმპორტის ზრდა.  2010 წელს საქა-
რთველო 450-600 ტონა კალმახს მოიხმარდა1, 2015 წელს 
კი  2000-2500 ტონას2.
დადებითი დინამიკის მიუხედავად, ეს არ არის თავის მოსა-
წონებელი სტატისტიკა. თუმცა, ამ მიმართულებით მუშაობა 
გრძელდება და როგორც სახელმწიფოს, ასევე, არასამთა-
ვრობო სექტორს, არაერთი რთული ამოცანის გადაწყვეტა 
მოგვიწევს მეკალმახეებისათვის ხელსაყრელი პირობების 
შესაქმნელად (საკანონმდებლო, ფინანსური, სამეცნიერო 
და ტექნოლოგიური თვალსაზრისით). 
აღსანიშნავია, რომ მეკალმახეობა ამ მხრივ სრულიად 

„ყამირი“ დარგია და განსაკუთრებით დასაფასებელია იმ 
ფერმერების ძალისხმევა, ვინც დღეს სირთულეების მიუ-
ხედავად, წარმატებით უძღვებიან თუნდაც, ყველაზე მცირე 
მეურნეობას.
მინდა აღვნიშნო, რომ  2016 წელს ჩატარებული კვლევის 
დასკვნით დოკუმენტში - „კალმახის წარმოების ღირებუ-
ლებათა ჯაჭვის ანალიზი“3 , ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად 
შესაბამისი ცოდნის ნაკლებობა დასახელდა. 
სწორედ, ცოდნის ამაღლების საქმეში წვლილის შეტანის 
სურვილმა გვიკარნახა ამ წიგნზე მუშაობის დაწყება,  რაც 
ძალიან რთული პროცესი იყო საქართველოში მეკალმახე-
ობის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკის არარსებობის, 
შესაბამისი ლიტერატურის სიმწირისა და ექსპერტული მო-
მსახურების დეფიციტის პირობებში. 
სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია საკალმახე მე-
ურნეობებისთვის თანამედროვე სტანდარტების ინფრა-
სტრუქტურის, კალმახის ხელოვნური აღწარმოების, მისი 
მოვლის, პროდუქციის მიღებისა და რეალიზაციისათვის 
საჭირო ღონისძიებების თითქმის ყველა ეტაპი. 
საერთაშორისო ბაზრების ხელმისაწვდომობა  ადგილო-
ბრივ მეკალმახეებს ახალ შესაძლებლობებთან ერთად, 
ავალდებულებს გაითავისონ და დანერგონ წარმოების 
თანამედროვე სტანდარტები. ამიტომ, დღეს, დამწყები და 
მოქმედი ფერმერებისათვის მნიშვნელოვანია საჭირო ინ-
ფორმაციისა და ცოდნის მიღება.
მოხარული ვიქნებით, თუ ჩვენი წიგნი მათთვის სასარგებ-
ლო ლიტერატურა გახდება. წარმატებას ვუსურვებთ ყველა 
მეკალმახეს  და ჩვენი შესაძლებლობებით, მზად ვართ ამ 
დარგის მხარდაჭერისათვის.

საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის თავმჯდომარე                            ნინო ზამბახიძე

(2. 3 ევროკავშირის „სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა“ (ENPARD), ავსტრიის 
განვითარების სააგენტო და კონსორიუმი ქეა - 2016 წ.)

1 გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ანგარიში - 2010 წ.)



თანამედროვე მსოფლიოში განსაკუთრებით აქტუალუ-
რია ცილოვანი პროდუქტების შემცველი, ვიტამინებით და 
მიკროელემენტებით მდიდარი, დიეტური პროდუქტებით 
მოსახლეობის უზრუნველყოფის საკითხი.

ამ პრობლემის გადაწყვეტაში განსაკუთრებულია თევზის 
ხორცის მნიშვნელობა, რომელიც ცილების უნივერსალური 
წყაროა. ის შეიცავს ადამიანის ორგანიზმისათვის აუცილე-
ბელ ყველა შეუცვლელ ამინომჟავას: არგინინს, ვალინს, 
ჰისტიდინს, იზოლეიცინს, ლეიცინს, ლიზინს, მეთიონინს, 
ტრეონინს, ტრიპტოფანს, ფენილალანინს.  

თევზი ერთ-ერთი აუცილებელი პროდუქტია საქართვე-
ლოს, მოსახლეობისათვის. ქვეყნის მაღალმთიან რეგიო-
ნებში ენდემური ჩიყვისა და იოდის დეფიციტის პრობლე-
მასთან სისტემურ ბრძოლაში ამ პროდუქტის ჩართვას 
უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია, რადგან თევზი, მდიდარია 
იოდით, თუთიით, მანგანუმითა და სპილენძით, რომლებიც 
აუცილებელია ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის პრო-
ცესთა ნორმალურად წარმართვისათვის. თევზში კონცენ-
ტრირებულია ისეთი მიკროელემენტები, როგორიც არის 
ბორი, რკინა, ლითიუმი, ფტორი, ბრომი და სხვა, ამიტომ 
მას დიდი მნიშვნელობა აქვს ფარისებრი ჯირკვლის დაა-
ვადებათა პროფილაქტიკისთვის.  

ამასთანავე, ლანდშაფტური მრავალფეროვნება (წყა-
ლსატევების სიუხვე) და განსხვავებული ბუნებრივ-კლიმა-
ტური პირობები, თევზის სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრ-
ძლივობა, საქართველოში მეთევზეობის განვითარების 
საუკეთესო პირობებს ქმნის, რაც რეგიონებში შემოსავლე-
ბისა და დასაქმების მეტ პერსპექტივას ქმნის. 

 აღნიშნული ფაქტორებიდან გამომდინარე მეთევზეობის 
განვითარებას ქვეყნისთვის დიდი ეკონომიკური და სოცია-
ლური მნიშვნელობა აქვს.

საკალმახე მეურნეობების განვითარების დონის, არსე-
ბული პრობლემებისა და პერსპექტივების დასადგენად, 
2016 წელს ევროკავშირის „სოფლის მეურნეობისა და სო-
ფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის“ 
(ENPARD) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოსა და სა-
ერთაშორისო კორპორაცია ქეას ერთობლივი ძალისხმე-
ვით მნიშვნელოვანი კვლევა ჩატარდა. 

აღნიშნული კვლევიდან ცნობილი გახდა, რომ დღეისათ-

ვის, საქართველოში, მეკალმახეობის მთავარი პრობლე-
მები შესაბამისი ცოდნის დეფიციტი და თევზის საკვების 
ადგილობრივი წარმოების არარსებობაა. 

აღსანიშნავია, რომ იმპორტირებული საკვების გამოყენე-
ბის ხარჯები კალმახის მეურნეობების მთლიანი საწარმოო 
ხარჯის 70%-ს შეადგენს, რაც პირდაპირ აისახება კალ-
მახის მაღალ გასაყიდ ფასსზე.

 ასევე, ფერმერებს მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ისე-
თი პრობლემები, როგორიცაა: კვლევითი და დაავადების 
პრევენციის ლაბორატორიის არარსებობა; ცუდი ინფრასტ-
რუქტურა; აუზის პრიმიტიული აღჭურვილობა (განთავსებუ-
ლია ნიადაგში, უმეტესად ცემენტის გარეშე), თანამედროვე 
აღჭურვილობების ნაკლებობა; კალმახის დიდ მანძილზე 
გადატანისთვის საჭირო სპეციალური მაცივრების (შოკური 
ტიპის მაცივრები) არქონა; მეთევზეობის ფერმერებისთვის 
სპეციალიზებული სადაზღვევო პაკეტების არარსებობა, 
საბანკო სესხებზე/კრედიტებზე შეზღუდული წვდომა; კა-
ლმახის ფერმების უუნარობა, უზრუნველყონ პროდუქციის 
სტაბილური და გრძელვადიანი მიწოდება, პროდუქტის 
დივერსიფიკაციის არარსებობა; მართვის უნარ-ჩვევების 
ნაკლებობა, სექტორში ინსტიტუციური განვითარების ნა-
კლებობა.

მართალია, კალმახის სექტორს ბევრი პრობლემა აქვს, 
მაგრამ არსებობს ხელშემწყობი ფაქტორები, რომელთა 
მიზანმიმართულად და რაციონალურად გამოყენების შემ-
თხვევაში, კალმახის წარმოებას საქართველოში დიდი პე-
რსპექტივა გააჩნია. 

ეს ფაქტორებია: უხვი, მაღალი ხარისხის წყალი კალ-
მახის საწარმოებლად; ძირითადი საკვები ინგრედიენტის 
(ქაფშია) ადგილობროვად ხელმისაწვდომობა; კალმახის 
შიდა ბაზარზე მზარდი მოთხოვნა; ქვეყანაში კალმახის 
მოხმარების კულტურის განვითარება; მიმზიდველი გარე-
მო მეკალმახეობის ფერმების გარშემო (მთები) იძლევა 
ფერმებში აგროტურიზმის განვითარების საშუალებას; ორ-
განული კალმახის წარმოებისა და DCFTA-ის1 ფარგლებში 
ევროკავშირის ბაზრებისა და სხვა პრემიუმბაზრებისთვის 
მიწოდების შესაძლებლობა;  სამთავრობო და არასამთა-
ვრობო სექტორის მხრიდან აკვაკულტურის განვითარების 
ინიციატივები. 

1. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სივრცის შესახებ ხელშეკრულება.
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8 ტექნოლოგიაწარმოების

კალმახიცისარტყელა

კალმახის ძირითადი სახეობები და ფორმები

კალმახი ორაგულისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი თევზია. ეს ოჯახი კი სულ 230 სახეობას მოიცავს (ორაგული,კალ-
მახი, სიგა და სხვა) და თითქმის ყველა კონტინენტზეა წარმოდგენილი როგორც ენდემური სახით, ისე, ხელოვნური მოშე-
ნების გზით. თავად კალმახი რამდენიმე სახეობისაა. მათ შორის კი ყველაზე ფართოდ არის გავრცელებული ნაკადულის 
კალმახი, ამერიკული პალია და ცისარტყელა კალმახი.

საქართველოში ბინადრობს კალმახის ორი ჯიში - ჩვეულებრივი ანუ ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta m.fario ) და 1936-
1940 წლებში აკლიმატიზებული ცისარტყელა კალმახი (Oncorhynchus mykiss).

ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta m. fario)

~~ ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta m. fario)

~~ ზრდასრული თევზის ტიპიური ზომა ბუნებაში - 1-2 კგ;

~~ მაქსიმალური სიგრძე და წონა - 100 სმ TL, 20 კგ;

~~ მაქსიმალური ასაკი - 12 წელი;

~~ წყლის ტემპერატურა გამოზრდისათვის - 2-16˚C.

ნაკადულის კალმახი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობაა და თითქმის ყველა მდინარის ზემო 
დინებაში ბინადრობს. ნაკადულის კალმახს სხეულზე წითელი ხალები აქვს. მდინარეებში მისი რაოდენობის საგრძნობ-
ლად კლების გამო, ნაკადულის კალმახი საქართველოს წითელ ნუსხაშია („საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების წითელი 
ნუსხა“) შეტანილი, როგორც მოწყვლადი (VU) სახეობა. 

ნაკადულის კალმახის პოპულაცია, მაგალითად - აჭარის მდინარეებში, ბოლო 20 წლის განმავლობაში დაახლოებით 
3-ჯერ შემცირდა (გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ანგარიში - 2010 წ.). კლება განსაკუთ-
რებით მდინარეთა იმ მონაკვეთებზე შეინიშნება, რომლებიც ზღვის დონიდან 600 მეტრ სიმაღლემდეა განლაგებული.

ნაკადულის კალმახის ქვესახეობებია ზღვის კალმახი (კუმჟა)( Salmo trutta m. trutta) და ტბის კალმახი (Salmo trutta m. 
Lacustris).  

ზღვის კალმახი (კუმჟა), რომლის მაქსიმალური სიგრძე და წონა - 140 სმ TL, 50 კგ, ხოლო მაქსიმალური ასაკი - 38 წელია, 
ზღვის ბინადარი კალმახია. ის, გარეგნული მსგავსების გამო, ხშირად ერევათ ახალგაზრდა ორაგულში. ზღვის კალმახიც, 
ორაგულის მსგავსად, გასამრა-ვლებლად მდინარეებში შედის (ძირითადად, მარტიდანივლისამდე პერიოდში). 

აქედან მოდის მითი იმის შესახებ, რომ თურმე, ნაკადულის კალმახი ზღვაში გასვლის შემდეგ ორაგულად გარდაიქმნე-
ბა, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამება. ეს ორი, სხვადასხვა სახეობაა, რომლებიც საწყის ეტაპზე გარეგნულად და გამრა-
ვლების თვისებითაც ერთმანეთს გვანან. აღსანიშნავია, რომ ორაგული ბევრად დიდი ზომის იზრდება, ვიდრე კალმახი. 

ორაგულისა და კალმახის ახალგაზრდა თაობა მდინარეებში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ერთად თანა-
ცხვრობენ. ხოლო ერთად ცხოვრების მეორე წელს კალმახები მდინარეშიც რჩებიან (უმთავრესად, მამრობითი სქესის 
ინდივიდები) და ზღვაშიც გადიან (კალმახის მდედრობითი სქესის ინდივიდები (80-90%), ორაგულები კი, ძირითადად, 
ზღვას უბრუნდებიან (საქართველოში ეს სახეობა ცნობილია, როგორც შავი ზღვის ორაგული).

ზღვის კალმახი, მდინარის კალმახთან შედარებით, გამოირჩევა სწრაფი ზრდით, მაღალი ნაყოფიერებით, სხეულის 
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ფორმით, შეფერილობით, რაც ზღვის თავისებური პირობების გავლენით არის გამოწვეული. 
ტბის კალმახის მაქსიმალური სიგრძე და წონა - 140 სმ SL, 50 კგ, ხოლო მაქსიმალური ასაკი - 7 წელია. საქართველოში 

მისი ბინადრობის შესახებ ინფორმაცია 1896 წელს რუსმა მეცნიერმა ფ.ფ.კავრაისკიმ გამოაქვეყნა, რომელმაც ტაბაწყურში 
მობინადრე კალმახი ცალკე ფორმის სახით აღწერა და რუსეთის იმპერატორის პატივსაცემად "Salmo lacustris var Romanov" 
უწოდა. 2015 წელს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომ-
ლებმა ჯავახეთის რეგიონში ტბის კალმახი აღმოაჩინეს. მისი მოპოვების შესახებ ინფორმაცია საქართველოში ბოლო 
20-25 წლის მანძილზე არ დაფიქსირებულა. შესაბამისად, ე.წ. "რომანოვის კალმახი" გადაშენებულად ითვლებოდა.

ამერიკული პალია (Salvelinus fontinalis)

~~ ზრდასრული თევზის ტიპიური ზომა ბუნებაში - 1-2 კგ;

~~ მაქსიმალური სიგრძე და წონა - 86 სმ TL, 9,39 კგ;

~~ მაქსიმალური ასაკი  - 24 წელი.

ამერიკული პალია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული რეკრეაციული დანიშნულების თევზია. ის აშშ-ს ჩრდილო-ა-
ღმოსავლეთ ნაწილში და კანადის აღმოსავლეთ რეგიონებში ენდემურ სახეობას წარმოადგენს და შემდგომ, სამხრეთ 
ამერიკის, ოკეანეთის, აზიის, ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში გავრცელდა.

ცისარტყელა კალმახი (Oncorhynchus mykiss) 

~~ ზრდასრული თევზის ტიპიური ზომა ბუნებაში - 2-3 კგ;

~~ მაქსიმალური სიგრძე და წონა - 120 სმ TL, 24 კგ;

~~ მაქსიმალური ასაკი  - 11 წელი;

~~ წყლის ტემპერატურა გამოზრდისათვის -  2-16˚C.

ცისარტყელა კალმახი მტკნარი და ცივი წყლის მოყვარული თევზია. ორი წლის ასაკამდე ძალიან გავს მდინარის კალ-
მახს, თუმცა, მისგან განსხვავებით, წითელი წინწკლები არ აქვს. ცისარტყელა კალმახი, ძირითადად, ჩრდილოეთ ამერი-
კისა და აზიის წყნარი ოკეანის სანაპიროებზე გვხვდება. ამიტომ, ფერმერები მას იცნობენ როგორც ამერიკულ კალმახს.

ცისარტყელა კალმახი საქართველოში 1936-1940 წლებში რუსეთის ტერიტორიიდან - კურსკის ოლქიდან შემოიყვანეს 
მოსაშენებლად. პირველად, ეს სახეობა შავწყალას საკალმახე მეურნეობაში მოაშენეს, საიდანაც გადაიყვანეს თბილისის, 
ტყიბულის, კუმისის, შაორის წყალსაცავებში და რუისის საკალმახე მეურნეობებში.

ცისარტყელა კალმახის სახეობას თავადაც გააჩნია ქვესახეობები და ფორმები, რომლებიც ქვემოთ, წიგნის ცალკე თავ-
ში დაწვრილებით არის  აღწერილი.
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ცისარტყელა კალმახი

ბიოლოგიური დახასიათება

ცისარტყელა კალმახი ზღვებისა და მდინარეების ცივწყლიან უბნებში ბინადრობს. მის ფერსა და სხეულის ფორმას, მო-
ნათესავე სახეობების მსგავსად, ბინადრობის ადგილი, გარემო პირობები და საკვები განსაზღვრავს. შესაბამისად, არსე-
ბობს ცისარტყელა კალმახის ლოკალური სახეობები, რომლებიც სხვადასხვა მდინარეთა სისტემაში ვითარდებოდნენ. 
ფართოდ გავრცელებული კომერციული ჯიშები სწორედ ისეთი ველური პოპულაციებისაგან იქნა გამოყვანილი, რომელ-
თაც ახასიათებდათ ამტანობა, სწრაფი ზრდა, დაავადებების მიმართ მედეგობა, სამრეწველო მეურნეობების პირობებში 
ადაპტირებისა და ნორმალური განვითარების უნარი. 

ცისარტყელა კალმახის ბუნებრივ ფორმებში არსებობს ტოფობის (ბუნებრივ პირობებში ქვირითის დაყრის) ორი პერიო-
დი. ზოგიერთ სახეობას ტოფობის პერიოდი შემოდგომაზე აქვს, ზოგიერთს კი - გაზაფხულზე.  მათგან იქნა გამოყვანილი 
ორი განსხვავებული კომერციული ჯიში, რომლებიც ერთმანეთისაგან მხოლოდ სხვადასხვა პერიოდში ტოფობის უნარით 
განსხვავდებიან. ეს ფაქტორი კომერციულად მომგებიანია, რადგან ცისარტყელა კალმახის მეურნეობებში წარმოების 
(მთელი წლის განმავლობაში) მეტი სიმძლავრეების მიღწევის საშუალებას იძლევა. 

კომერციული ჯიშების გარდა, ცნობილია ცისარტყელა კალმახის რამდენიმე შეფერილი, დეკორატიული ფორმა: ალ-
ბინოსი, ყვითელი,  წინწკლებიანი, თეთრი და ცისფერი. ისინი, ძირითადად, ხელოვნურად გაშენებულ პოპულაციებში 
გვხვდებიან და გარემო პირობების მიმართ ძალიან მგრძნობიარეები არიან. ცისარტყელა კალმახის დეკორატიულ სახე-
ობებს ბუნებრივ პირობებში გადარჩენის ნაკლები შანსი აქვთ.

ზრდასრულ კალმახს გვერდითი ხაზების გასწვრივ განიერი ცისარტყელასებრი - მოიისფროდან მკვეთრ ფორთოხლის-
ფერამდე (ხშირად კი ჟოლოსფერ-წითელი) ზოლები აქვს, რომელიც განსაკუთრებით მამრებს გამოეყოფათ ტოფობის 
პერიოდში. სხეული შეფერილი აქვს  მუქი ფრაგმენტული ლაქებით. 

კალმახის სხეული კარგად არის ფორმირებული სწრაფი დინებების დასაძლევად (ე.წ ტორპედოსმაგვარია). ფერი 
ეცვლება გრუნტის, წყლის გამჭვირვალობისა და გარემოს სხვა ფაქტორების მიხედვით. მუცელი, როგორც წესი, მოვე-
რცხლისფრო-თეთრია, ხოლო ზურგი - მომწვანო. ცისარტყელა კალმახი იტანს 0-25°С ტემპერატურას. ოპტიმალური ტე-
მპერატურაა:

~~ ქვირითის განვითარებისათვის -  6-12°С;

~~ ლიფსიტებისა და ლარვებისთვის - 14-16°С;

~~ ზრდასრული კალმახისთვის - 14-18°С. 

20–22°С-ზე მაღალი ტემპერატურის დროს კალმახი წყვეტს კვებას, ასევე, იკლებს კალმახის კვებითი რაციონი დაბალი 
ტემპერატურის ოპტიმალურ ზღვარს ქვემოთ დაწევისას. 

კალმახის გამოზამთრება მტკნარ ბუნებრივ წყალსაცავებში ნორმალურად მიმდინარეობს, ის ტემპერატურის ნულ გრა-
დუსთან მიახლოებას უძლებს. ხოლო მარილიან წყლებში ის ნულს ქვემოთ ტემპერატურების პირობებშიც ცოცხლობს. 

კალმახი ბუნებრივ პირობებში, განსაკუთრებით აქტიურია მოღრუბლულ, წვიმიან ამინდებში და საღამოს ან დილის საა-
თებში. მას არ უყვარს მზის მკაფიო განათება. ძირითადად, ცდილობს ჩრდილში, ქვების ქვეშ დაიმალოს ან წყალსაცავის 
სიღრმეში იმოძრაოს. ამის მიუხედავად, კალმახი სხვა თევზებთან შედარებით, უფრო ხშირად მიისწრაფვის  წყლის ზე-
დაპირისკენ, რადგან  ის საცურაო ბუშტის შესავსებად ჰაერს ატმოსფეროდან იღებს. ამიტომ,  დახურულ სივრცეში, ასევე, 
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ზამთარში მოყინული ზედაპირის მქონე წყლებში მას ცხოვრება არ შეუძლია. ზრდასრულ კალმახს ოკეანის 32%-იანი მა-
რილიანობის ატანა შეუძლია.  

ზრდასრული კალმახი სქესობრივ სიმწიფეს 3-4 წლის ასაკში აღწევს. სხვადასხვა პოპულაციებში ამ პროცესის განსხვა-
ვებულ ასაკში მიმდინარეობა დამოკიდებულია წყალსაცავების მდებარეობაზე, გარემოს კლიმატურ პირობებსა და წყლის 
თერმულ რეჟიმზე. 

მამრები ერთი წლით ადრე აღწევენ სქესობრივ სიმწიფეს. ტოფობა მიმდინარეობს მარტიდან მაისამდე მდინარეებისა 
და ნაკადულების მცირეწყლიან და სწრაფი დინების მაღლობ ნაწილებში. თუმცა, მაღალი ტემპერატურის პირობებში ტო-
ფობა შეიძლება მიმდინარეობდეს შემოდგომა-ზამთრის პერიოდშიც. არსებობს ცისარტყელა კალმახის სახეობები, რომ-
ლებსაც მთელი წლის განმავლობაში შეუძლიათ ტოფობა. 

მდედრი კალმახი 500-დან 2500-მდე დიდი ზომის ქვირითს (დიამეტრი - 4-6,5 მმ; მასა 40-125 მგ) დებს. ქვირითის განვითა-
რების პროცესი 1,5-2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს. მისი ფერი ხელოვნური გამრავლების დროს მოყვითალო-მო-
ფორთოხლისფროა, ხოლო ბუნებრივი გამრავლების პირობებში მკაფიო ფორთოხლისფერ-წითელი შეფერილობისაა.

ზრდასრული კალმახი მტაცებელი თევზია. ცისარტყელა კალმახის კვების რაციონი დამოკიდებულია მის ასაკზე, სხეუ-
ლის მასაზე, საკვები ორგანიზმების ზომასა და ბინადრობის არეალზე. ცისარტყელა კალმახი აგრესიული და ხარბია სა-
კვების მოპოვებისას. ის იკვებება ყველა ცოცხალი ორგანიზმით, რაც წყალსაცავში მოძრაობს და მის ზომას არ აღემატება. 
ძირითადი საკვებია ჭიაყელები, წურბელები, წყალში მობინადრე სხვადასხვა ცხოველები, მათი კვერცხები და ლიფსიტე-
ბი, მცირე და დიდი ზომის კიბოსნაირები, მოლუსკები, სხვადასხვა ზომის თევზები, ახალგაზრდა წყალხმელეთა ცხოველე-
ბი, და ძუძუმწოვართა ნაშიერები.  

კალმახის გავრცელების არეალი და მისი მრეწველობის 
განვითარების ისტორია

ცისარტყელა კალმახის სამრეწველო დანიშნულებით მოშენებისა და გავცელების ისტორია 1875 წლიდან იწყება, რო-
დესაც ამ სახეობის კალმახის ხიზილალის პირველი გასაყიდი პარტია კალიფორნიიდან ნიუ-იორკში შეიტანეს, შემდეგ 
უკვე 1877 წელს მორიგი პარტია შევიდა იაპონიაში, 1882 წელს - გერმანიაში, 1883 წელს ახალ - ზელანდიაში, 1884 წელს 
- ინგლისში, ხოლო 1895 წელს - რუსეთში. 1911 წლიდან ცისარტყელა კალმახის რეწვამ აქტიურად იწყო განვითარება და 
მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან ის ევროპის, აზიის, ავსტრალიისა და  აფრიკის მთელ რიგ ქვეყნებში თევზის მრეწველო-
ბაში დომინანტი სახეობა გახდა. ამას ხელს  უწყობდა ცისარტყელა კალმახის მიმზიდველი სამრეწველო თვისებები: თევ-
ზის დანაყრების სიმარტივე, ზრდის მაღალი ტემპი, განსაკუთრებული გემოვანი და სასარგებლო მაჩვენებლები და სხვა.

ცისარტყელა კალმახის საქართველოში მოშენება საბჭოთა კავშირის პერიოდს უკავშირდება. ის 1936-1940 წლებში რუ-
სეთის ტერიტორიიდან - კურსკის ოლქიდან სქართველოში შემოიყვანეს მოსაშენებლად. 

ბუნებრივად არსებული პოპულაციების არეალის ანალიზის საფუძველზე სპეციალისტები ასკვნიან, რომ ამ სახეობის გა-
ვრცელება და წარმოება წარმატებით არის შესაძლებელი ისეთ წყლებში, სადაც წყლის ტემპერატურა, ზოგადად 25°С-ს,  
ხოლო ქვირითობის პერიოდში 15°С-ს არ აღემატება.

დღეისათვის, ცისარტყელა კალმახი გავრცელებულია ხუთივე კონტინენტის 115-ზე მეტ ქვეყანაში. ეს სახეობა თავისუფ-
ლად კულტივირდება სხვადასხვა საარსებო არეალში - ზღვის დონიდან 4500 მეტრ სიმაღლის პირობებშიც.

დღეისათვის, ცისარტყელა კალმახის მთავარი მწარმოებელები არიან: ევროკავშირი, ჩილე, ნორვეგია, თურქეთი და 
ირანი. საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის (ITC) მონაცემების მიხედვით, კალმახის მთავარი ექსპორტიორი ქვეყნებია: 
ნორვეგია, შვედეთი, დანია, იტალია და ესპანეთი, მთავარი იმპორტიორები კი – რუსეთის ფედერაცია, ბელორუსი, ფინე-
თი და პოლონეთი. 

სამრეწველო დანიშნულების გარდა, ცისარტყელა კალმახი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში სამოყვარულო თევზჭერის 
ერთ-ერთი მთავარი ობიექტია. იტალიაში, საფრანგეთში, ესპანეთში... კალმახის ჭერა ტურისტული ინდუსტრიის მნიშვნე-
ლოვან სეგმენტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა ქვეყნის სპეციალისტები, კალმახის ფუნქციური დანიშ-
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ნულების მიხედვით, ახალი ჯიშების გამოყვანაზე აქტიურად მუშაობდნენ. ზოგიერთი ფერმერის მიზანი იყო მაღალი რეპ-
როდუქციული თვისებების მქონე, ზოგიერთის კი სწრაფი ზრდით გამორჩეული სახეობის გამოყვანა. 

მიზანმიმართული სელექციის შედეგად, დღეისათვის, ცისარტყელა კალმახის არაერთი ფორმაა გავრცელებული.  

ცისარტყელა კალმახის ჯიშები

დონალდსონის კალმახი

დონალდსონის კალმახი სელექციის შედეგად მიღებული ცისარტყელა კალმახის მაღალპროდუქტიული და სწრაფად 
მზარდი ფორმაა, რომლის გამოყვანაზე მუშაობა სელექციონერმა ლ. დონალდსონმა 1932 წელს დაიწყო. მან საწყის ფო-
რმად გამოიყენა ადგილობრივი ნაკადულის კალმახის სახეობა, რომელსაც 4 წლის ასაკში სხეულის მასა - 450-700 გრ, 
ხოლო ნაყოფიერება - 500-1000 ქვირითი ჰქონდა. 

40 წლიანი მუშაობის შემდეგ კალმახის ახალმა პოპულაციამ სქესობრივი მომწიფება 2 წელიწადში  დაიწყო და მისი 
საშუალო ნაყოფიერება 5-7 ათას ქვირითს, ხოლო წონა 2-3 კგ-ს აღწევდა. სამწლიანების პროდუქტიულობა 5 დან 12 ათას 
ცალ ქვირითამდე გაიზარდა. 

დონალდსონის კალმახი ყოფილი საბჭოთა კავშირშის ტერიტორიაზე 1982 წელს აშშ-დან შემოიყვანეს. სასელექციო 
მუშაობამ აჩვენა, რომ დონალდსონის კალმახს ცხოვრების პირველ წელს შეეძლო მიეღწია მასისთვის 0,25 დან 1 კგ-მდე; 
მეორე წელს - 0,5-დან 2 კგ-მდე; მესამე წელს - 2-დან 4,5 კგ-მდე. ერთი მდედრის ნაყოფიერება კი 20 ათასზე მეტ ქვირითა-
მდე გაიზარდა.

კალმახის ამ სახეობის ტოფობა წყლის ტემპერატურაზეა დამოკიდებული და დეკემბერ-მარტის პერიოდში მიმდინარე-
ობს. ქვირითის ინკუბაციისას, წყლის ოპტიმალური ტემპერატურაა 8-12°С. კალმახი აქტიურად იყენებს როგორც გრანუ-
ლირებულ, ისე, პასტისებურ საკვებს. მისი მოშენებისა და გამოზრდის პროცესში ყველა საჭირო პირობის დაცვაა აუცილე-
ბელი, რადგან პირობების დაუცველობის შემთხვევაში გარდაუვალია მაღალი დანაკარგი ქვირითში, მოზარდეულსა და 
მწარმოებლებშიც. 

დონალდსონის კალმახი გამოირჩევა მაღალი ხარისხის ხორცით. 

კამლოოპსის კალმახი

კამლოოპსი ცისარტყელა კალმახის ღრმა წყლების ბინადარი ფორმაა. ბინადრობს ბრიტანული კოლუმბიის (კანა-
და) ღრმა ტბებსა და მდინარეებში. სქესობრივად მწიფდება 2-3 წლის ასაკში; ახასიათებს ადრე შემოდგომის ტოფობა 
(აგვისტო-ოქტომბერი) და 2-3 თვით ადრე მწიფდება ვიდრე ჩვეულებრივი ცისარტყელა კალმახი.

საუკეთესო სქესობრივი პროდუქტიულობა აღენიშნებათ 2-3 წლიან მამრებს და 4 წლიან მდედრებს. ქვირითის ინკუბაცია 
ხდება 6-12°С ტემპერატურაზე. ცისარტყელა კალმახთან შედარებით უფრო პატარა ზომის ქვირითი აქვს, თუმცა ერთნაირ 
პირობებში, მისი ტოფობა 10-%-ით სწრაფია და უფრო მაღალი სამუშაო ნაყოფიერებით გამოირჩევა. 

3°С-ზე ნაკლებ ტემპერატურაზე კამლოოპსის კალმახის მომწიფება არ ხდება, ხოლო წყლის დაბალი ტემპერატურისას 
(6 °С-ზე ნაკლები) აღინიშნება მაღალი სიკვდილიანობა, ემბრიონისა და ლიფსიტების შენელებული ზრდა. ამიტომ, რენტა-
ბელური კულტივირებისთვის წყლის ტემპერატურა 6-10 °С-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.

ორწლიანი გამოყვანისას (ბუნებრივი კვებისას ან 30%-მდე პროტეინებით კვებისას) ეს ფორმა სასაქონლო მასას - 150-
200 გრ-ს უკვე მოშენების მეორე წლის პირველ ნახევარში აღწევს.  სასაქონლო მასის მისაღწევად გამოზრდის პერიოდი 
კამლოოპსისთვის 10-18, ხოლო ჩვეულებრივი ცისარტყელა კალმახისთვის 17-24 თვეა.  
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კამლოოპსისა და ცისარტყელა კალმახის კომბინირებული მოშენება მომგებიანია, რადგან საშუალებას იძლევა წარმო-
ებული პროდუქციის საერთო მოცულობის შენარჩუნების ფონზე ორჯერ ნაკლებად იქნეს გამოყენებული საინკუბაციო აპა-
რატები და თევზწარმოების სხვა მოწყობილობები. 

კალიფორნიული ოქროსფერი კალმახი

კალიფორნიული ოქროსფერი კალმახი წარმოშობით კალიფორნიის (აშშ) სიერა-ნევადის ალპური პლატოს ტბების, ნა-
კადულებისა და მდინარეების ზედა აუზების ენდემური ჯიშია. ის ცისარტყელა კალმახის სხვა ფორმებისაგან განსხვავდება 
მკვეთრი ოქროსფერი შეფერილობით, რომელიც საცხოვრებელი გარემოს პირობების შესაბამისად იცვლება. არსებობის 
პირველი წლისთვის მასში ჭარბობს მოვერცხლისფრო-ნაცრისფერი და ლიმონისფერ-ოქროსფერი ტონები. მთელი სხე-
ულის გასწვრივ აქვს მოყავისფრო-ნაცრისფერი, ხოლო ზურგზე შავი პატარა ლაქები. მკაფიო შეფერილობა მჟღავნდება 
ტოფობის პერიოდში. 

ოქროსფერი კალმახი იოლად ჯვარდება ბუნებაში. წარმოქმნის კლარკის ორაგულისა და ცისარტყელა კალმახის მაღა-
ლი სიცოცხლისუნარიანობით გამორჩეულ ჰიბრიდს. ის ალპური მდინარეებისა და ტბების ცივი წყლის მოყვარული თევზია, 
რომელიც ადაპტირებულია წყლის დაბალ ტემპერატურასა და გახსნილი ჟანგბადის მაღალ შემცველობასთან. ბუნებრივი 
გამოყვანისას, წყლის ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს 14-16°С-ს. თუმცა, შეუძლია იცოცხლოს 1-25°С ტემპერატურის 
პირობებშიც. ამ სახეობებში, წყალსატევის ჰიდროლოგიური რეჟიმიდან გამომდინარე, ტოფობა შეიძლება მიმდინარეობ-
დეს მარტი-აგვისტოს პერიოდში. ტოფობა იწყება 11°С, მაგრამ ძირთადად, კარგად მიმდინარეობს 13°С ტემპერატურაზე. 

სქესობრივად მომწიფებული მამრები აქტიურობით ხასიათდებიან როდესაც 10-13 სმ სიგრძეს აღწევენ. 300-700 გრ მა-
სის მქონე მდედრები დებენ 320-1100 ცალ ქვირითს, რომელთაგან სქესობრივი მომწიფების მდგომარეობამდე შთამო-
მავლობის მხოლოდ 2% აღწევს. ტოფობა ხდება 1:5 შეფარდებით წყლის 15°С ტემპერატურაზე (შეიძლება გაგრძელდეს 
30°С-მდეც). 

სქესობრივ მომწიფებას ოქროსფერი კალმახი სიცოცხლის მესამე-მეოთხე წელს აღწევს. მთლიანად სიცოცხლის პერი-
ოდში (6-7 წელი) ტოფობს 3-ჯერ. ბუნებრივ პირობებში ზრდისას შეიძლება მიაღწიოს 5 კგ-მდე მასას; ხელოვნურ პირობებ-
ში კულტივირებისას კი წლამდე ასაკის კალმახი 50-70 გრ-ს აღწევს; ერთწლიანები 90-130 გრ-ს და ორწლიანები 300-700 
გრ-ს. 

საკალმახე მეურნეობების ტიპები

საკალმახე ტბორები

საკალმახე ტბორები რეკომენდებულია მოეწყოს მდგრად გრუნტზე. აუცილებელია წყლის გადინების შესაძლებლობის 
გათვალისწინება, რომ არ შეიქმნას ჩაგუბებული უბნები. ტბორს უნდა ჰქონდეს მართკუთხედი ფორმა - სიგრძისა და სიგა-
ნის თანაფარდობით არანაკლებ 4-1 მ და წყლის საფარის სიღრმით არანაკლებ 1 მ. 

ტბორების ზომები დამოკიდებულია შემავალი წყლების სიმძლავრეზე. ტბორში წყლის მთლიანი ცვლა შესაძლებელი 
უნდა იყოს 1 სთ-ს განმავლობაში.

სატბორე მეკალმახეობა ერთ-ერთი ტრადიციული მიმდინარეობაა თევზის წარმოებაში. ტრადიციული ორწლიანი ციკ-
ლის ფერმებისთვის მიღებულია შემდეგი ნორმები: ერთწლამდე თევზების ჩასმის სიმჭიდროვე - 600-700 ცალი/მ³ (პირველ 
წელს ისინი იზრდებიან 20-30 გრამამდე). სასაქონლო თევზის ჩასმის სიმჭიდროვე - 120-200 ცალი/მ³-ში (სასაქონლო წონა 
200-300 გრ და ზემოთ). 



14 ტექნოლოგიაწარმოების

კალმახიცისარტყელა

თევზის პროდუქტიულობა სატბორე მეურნეობებში შეიძლება იყოს 20 კგ/მ³-მდე. თუმცა, გამოცდილი მეკალმახეებიც 
კი ხშირად 5-10 კგ/მ³-ზე მეტ შედეგს ვერ აღწევენ. პროდუქტიულობის ასამაღლებლად აუცილებელია აერატორებისა და 
ინტენსიფიკაციის სხვა მეთოდების გამოყენება, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული. პროდუქტიულობა დამოკიდებუ-
ლია ასევე, გარე პირობებზე, როგორიცაა: ამინდი, ქარი და სხვა. ამიტომ, თუ გინდათ, რომ ერთი ფართობიდან მიიღოთ 
უფრო მეტი სასაქონლო თევზი, მიზანშეწონილია გადახვიდეთ საკალმახე აუზის მოწყობაზე.  

საკალმახე გამდინარე აუზები

გამდინარე აუზები თევზის მოშენებისათვის ძალიან პერსპექტიული სისტემაა, განსაკუთრებით, მაღალმთიან რაიონებში, 
რადგან მისი მოწყობა ეფექტურია მიწის მცირე  ფართობებზე. 

გამდინარე აუზის მიმართ მთავარი მოთხოვნაა წყლის დინებამ უზრუნველყოს კალმახისთვის საჭირო გახსნილი ჟანგბა-
დის ოდენობა, ასევე, აუზში შემავალი წყაროდან მოხვედრილი და სხვა ნარჩენების გატანა. 

1 გრამამდე მასის მქონე მოზარდეულისთვის წყლის დინების სიჩქარე უნდა იყოს 0,5-1 სმ/წმ-ში, ხოლო 1 გრ-ზე მეტი 
მასის მქონე თევზებისთვის 1-3 სმ/წმ-ში ფარგლებში.

რეკომენდებულია მართკუთხოვანი აუზების მოწყობა შემდეგი პარამეტრებით: სიგრძე - 10-30 მ; სიგანე - 2-3 მ; სიღრმე - 
0,9-1,2 მ. შეიძლება ეკონომიის გაკეთება აუზის საერთო კედლების ხარჯზე. თუ უბნის დახრისა და წყლის რაოდენობა ამის 
საშუალებას იძლევა, შეგვიძლია მოვაწყოთ უფრო დიდი აუზი.

საკალმახე მეურნეობის აუზის მშენებლობა მნიშვნელოვანი  ინვესტიციაა მრავალწლიანი პერსპექტივით, ამიტომ, პრო-
ექტირებისა და მშენებლობისათვის უმჯობესია მოიწვიოთ ინჟინერი და არ დაკავდეთ თვითმშენებლობით. 

გასათვალისწინებელია, რომ წყლის ყოველი კუბური მეტრი დაწოლას ახდენს აუზის კედლებზე, ხოლო მისი ფსკერზე 
დაწოლის ძალა 1 ტონის ტოლია. აუზი ისე უნდა აშენდეს, რომ არ ჟონავდეს წყალი, რადგან ამ პრობლემის შემდგომ 
გამოსწორება ძალიან ძნელია. 

შეგახსენებთ, რომ აუზის ფორმისა და ზომის არჩევისათვის ძირითად  ფაქტორს წარმოადგენს შემომავალი წყლის ხა-
რისხისა და მოცულობის მახასიათებლები.

შესაძლებელია შეიძინოთ მზა აუზები ან ააშენოთ დამოუკიდებლად. მნიშვნელოვანია გქონდეთ საშუალება არეგული-
როთ შემავალი და გამავალი წყლის რაოდენობა. შედარებით მცირე შემავსებელი წყლის სათავეებთან, აუცილებელი 
არ არის აშენდეს რაიმე სპეციალური მოწყობილობა, ამისათვის გამოიყენება ონკანები (თუ წყალი მილებით მიეწოდება 
აუზს). ხოლო, მაგისტრალურ არხებზე, მდინარეებსა და ნაკადულებზე, რომლებიც აუზში შეედინებიან, აშენებენ მცირე 
შემაკავებელ ბეტონის კედლებს (არხს) წყლის მაკონტროლებელი (ჩამკეტი) ფარით. ამ არხში მაკონტროლებელი ფარის 
წინ თავსდება ცხაურა, წყლის დინების მიმართულებით 45º დახრილობით, რომელიც აჩერებს შემავსებელი წყლიდან მცუ-
რავ თევზს ან/და სხვა ნივთებს. 

პრაქტიკულია მრგვალი აუზების გამოყენება საკალმახე მეურნეობაში, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ წყლის კარგ მო-
ცულობას (თუ წყლით მომარაგების ღრუ ცენტრშია). მრგვალ აუზებში ნაკლებად რაციონალურად ხდება ფართობის ზე-
დაპირისა და წყლის გამოყენება მართკუთხოვან აუზებთან შედარებით (მიწოდებული წყლის დაახლოებით 30% სწრაფად 
გამოდის აუზიდან), მაგრამ კარგად ნარჩუნდება წყლის ხარისხი.

 ტივტივა ცხაურები

წყალსატევებში, სადაც დაგუბებული ან ნელა გამდინარე ცივი წყალია და  რომელთა სიღრმე არაუმეტეს 2 მეტრია, შე-
საძლებელია კალმახის მოშენება ტივტივა ცხაურებში. ეს მოწყობილობა ბადისებრი მასალისაგან არის დამზადებული, 
ტომრის ფორმისაა,  გადაჭიმულია ჩარჩოზე და წყლის ზედაპირზე ტივტივებს. 

ფაქტობრივად, ცხაურა არის წყალსატევის ნაწილი, რომელიც შემოსაზღვრულია ბადით. ცხაურის მეშვეობით ხდება 
წყლის მუდმივი ცვლა, რის ხარჯზეც ხდება ბადურის შიგნით წყლის კარგი ჰიდროქიმიური ხარისხის შენარჩუნება. ამასთა-
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ნავე, საჭმლის ნარჩენები ცვივა ბადურიდან და ილექება წყალსაცავის ფსკერზე.
ცხაურის მოწყობისას, ძირითადი მოთხოვნაა დავიცვათ ოპტიმალური მანძილი ცხაურის ფსკერსა და და წყალსაცავის 

ფსკერს შორის (არანაკლებ ერთი მეტრისა). ამ დროს წყალი ნარჩენებით არ ბინძურდება. 1 მ მანძილი ოპტიმალურია მო-
მცრო ტბორებში, ხოლო 5 მ და მეტი სიღრმის მქონე წყალსატევებისა და ტბებისთვის ასეთი დაშორება საკმარისი არ არის

თვითონ ცხაურების სიღრმე შეიძლება იყოს 1-დან 10 მეტრამდე; მოცულობა კი შეიძლება იყოს 1-2 მ³-დან 30 მ³-მდე და 
ზემოთ. 

მცირე ცხაურები (10მ³) შესაძებელია თავად გააკეთოთ, ხოლო დიდები უმჯობესია შეიძინოთ მეთევზეობის მოწყობილო-
ბების მწარმოებლებთან. ცხაურები შეიძლება გაკეთდეს ტბებში, მდინარეებში, წყალსატევებსა და მტკნარი წყლის სხვა 
წყალსაცავებში. საკალმახისთვის ცხაურების ადგილის შერჩევის დროს საჭიროა ყურადღება მიექცეს შემდეგ ფაქტორებს:

~~ წყალსატევში წყლის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 18-20°С-ს;

~~ გახსნილი ჟანგბადის შემცველობა წყალში არ უნდა იყოს  7 მგ/ლ-ზე ნაკლები;

~~ pH -ის დონე უნდა იყოს 6,5-7,5 ფარგლებში, ხოლო მჟავიანობა - არაუმეტეს 10 მგ 0,2/ლ;

~~ ცხაურის მოწყობის ადგილი უნდა იყოს დაცული 0,2 მ-ზე მეტი სიმაღლის ტალღისაგან;

~~ ცხაურები უნდა მოვაწყოთ ღია ადგილებში, ახლოს არ უნდა იყოს უმაღლესი წყალმცენარეების აღმონაცე-
ნები;

~~ წყალსატევში უნდა იყოს წყლის ცირკულაცია, მაგრამ წყლის დინების სიჩქარე მოწყობის ადგილზე არ 
უნდა აღემატებოდეს 0,5 მ/წმ-ს;

~~ წყალი არ უნდა იყოს დაბინძურებული საყოფაცხოვრებო და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით.

ფერმის მოწყობამდე, წყლის წლიური მჟავიანობის დინამიკის განსაზღვრის მიზნით, უმჯობესია მოვიწვიოთ ჰიდროქი-
მიის სპეციალისტი, რადგან მაღალი მჟავიანობის დროს  ორგანული ნივთიერებები წყალში ბევრია და წყალში გახსნილ 
ჟანგბადს შთანთქავს. 

ცხაურები შეიძლება იყოს მრგვალიც და მართკუთედიც.  მასალად იყენებენ ხელოვნური ბოჭკოსგან დამზადებულ ბადეს 
(ძაფის დიამეტრი - 1მმ და ზემოთ). შეიძლება გამოყენებულ იქნეს წყალგამძლე ლითონის და პლასტმასის ბადეები. მნიშ-
ვნელოვანია ბადის თვალის ზომა, რადგან ცხაურიდან არ უნდა გაძვრეს თევზი. ასევე, მნიშვნელოვანია ბადის სიმტკიცე, 
ის არ უნდა გაიხეს ფიზიკური დატვირთვის შედეგად. 

რაც უფრო ნაკლები ზომისაა თევზი, მით უფრო ნაკლები უნდა იყოს ბადის თვალის ზომა. 1გრ-იანი  ლიფსიტების ჩასა-
მელად საჭიროა 3,5 -5 მმ-იანი, ხოლო 10-12 მმ მასის მქონე თევზისთვის - 12 მმ-იანი ბადის თვალი. რაც უფრო პატარაა 
ბადის თვალი, მით უფრო ჩქარა ივსება მისი ქსოვილი ნარჩენებით და საჭიროებს ხშირ წმენდას. გარღვეული ნაწილების 
აღსადგენად შეიძლება გარსიანი მავთულის გამოყენება.

ცხაურის კარკასის დამზადება შეიძლება ფოლადისაგან, პლასტმასის მილებისა და სხვა წყალგამძლე მასალისაგან. პა-
ტარა ცხაურებისთვის შეიძლება მზა 1მ-ზე მეტი დიამეტრის რგოლების გამოყენება, როგორც ზემო, ისე ქვემო ჩარჩოსთვის. 
მესამე რგოლი თავსდება შუა ნაწილში, რათა ცხაურას მიეცეს ცილინდრის ფორმა და კარკასი მყარად დაფიქსირდეს. 

ცხაურის ფსკერი, უმჯობესია მოაწყოთ  ბადის ორი ფენისაგან - კარგად შეკრული ნაკერით. ცხაურებზე რეკომენდებუ-
ლია გაკეთდეს სახურავი, რომლის მოხსნა მარტივად იქნება შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა გამოიყე-
ნოთ თევზსაჭერი ბადე, რომელიც მოქსოვილი იქნება სქელი ბოჭკოვანი ძაფით  დიამეტრით - 1მმ და მეტი (და არა 0,5 მმ).
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საკალმახე მეურნეობის მოწყობა

მეურნეობის სტრუქტურული ტიპები

საკალმახე ფერმის გეგმის დამუშავებისას, მნიშვნელოვანი საკითხია შეიძენთ ჩასასმელი თევზის მასალას თუ თავად 
აწარმოებთ მას, ასევე, რა ასაკობრივი ჯგუფის თევზს შეიძენთ აუზის გასათევზიანებლად. შესაძლებელია შეიძინოთ გა-
ნაყოფიერებული ქვირითი (უმჯობესია ჩანასახის სტადიაში) ლიფსიტები ან მოზარდეული. პოსტსაბჭოურ სივრცეში მიღე-
ბული მეთოდია ლიფსიტის ან მოზარდეულის შეძენა, რომლებიც გამოჰყავთ გაზაფხულზე მიღებული ლარვისგან. ბოლო 
პერიოდში კი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოიყენება მაღალპროდუქტიული საკვებისა და წყლის ტემპერატურის 
რეგულირების მეთოდით ქვირითის მიღება მთელი წლის განმავლობაში. ამ გზით მიიღწევა კალმახის სწრაფი ზრდა 
(პრაქტიკულად 6-7 თვეში ლარვიდან სასაქონლო თევზამდე) და არ იზღუდება ჩასასმელი მასალის ასაკი. 

თევზსაშენი მეურნეობების დიდი ნაწილი კულტივირებულ მოზარდეულს (ამ შემთხვევაში კალმახს) იძენს თევზის სხვა 
მეურნეობებისაგან სანასუქე მეურნეობის, მოყვარული თევზჭერის წყალატევებისა და ბუნებრივი წყალსატევების დასათევ-
ზიანებლად. თუმცა, აკვაკულტურის განვითარების თანამედროვე დონეზე თევზსაშენებს შეუძლიათ გააჩნდეთ საკუთარი 
სადედე ჯოგი ან შეიძინონ განაყოფიერებული ქვირითი. ამ თვალსაზრისით, მსოფლიო პრაქტიკაში ასხვავებენ ორი სახის 
თევზსაშენს - ინკუბატორს და  საქვირითეს, რომლებიც ერთმანეთისაგან სტრუქტურულად განსხვავდებიან.

~~ ინკუბატორს გააჩნია სადედე ჯოგი, სიმძლავრეები განაყოფიერებული ქვირითის მისაღებად, მისი ინკუბა-
ციისა და ლარვების გამოყვანის შესაძლებლობა. ასეთი საწარმო რეალიზაციას უკეთებს ქვირითს ან ლა-
რვას. 

~~ საქვირითეს გააჩნია შესაძლებლობა კალმახი აწარმოოს ქვირითიდან, ლარვისა და ჩასასმელი მასალის 
სტადიამდე.  ასეთი მეურნეობა რეალიზაციას უკეთებს ლიფსიტებს ან ჩასასმელ მასალას.  

სასაქონლო ან სანასუქე მეურნეობებს აქვთ შეძენილი ჩასასმელი მასალისგან სასაქონლო თევზის გამოზრდის შესაძ-
ლებლობა. სრულსისტემიან მეურნეობას კი ყველა ციკლის განხორციელების შესაძლებლობა აქვს. მას გააჩნია საკუთარი 
სარემონტო სადედე ჯოგი, აწარმოებს ჩასასმელ მასალას, რომლითაც უზრუნველყოფს საკუთარ სანასუქე მეურნეობას, 
სადაც აწარმოებს სასაქონლო თევზს.

სასაქონლო თევზის რეალიზაციის გარდა, თევზის მეურნეობას შეუძლია შემოსავალი მიიღოს ქვირითის, ლარვის, ლიფ-
სიტებისა და ჩასასმელი მასალის რეალიზაციის საშუალებით. 

 ობიექტის დაგეგმარება

კალმახის ხარისხს განაპირობებს ორი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი - წყალი, სადაც ბინადრობს თევზი და საკვები, 
რომლითაც იკვებება ის. ორივე ფაქტორი დამოკიდებულია ოპტიმალურ მომარაგებაზე, რომელიც კვალიფიციურად უნდა 
იყოს განსაზღვრული და განხორციელებული თევზსაშენ მეურნეობაში. 

ადგილის შერჩევა და არსებული პირობების შეფასება

საკალმახე მეურნეობის ობიექტის პროექტირებისას,  ტექნიკურ გამართულობასთან ერთად, მნიშვნელოვანი მოთხო-
ვნაა თევზის მოშენებისთვის საუკეთესო გარემო პირობების შექმნა. აქედან გამომდინარე,  პირველი რიგის ამოცანას  წა-



17 ტექნოლოგიაწარმოების

კალმახიცისარტყელა

რმოადგენს თევზსაშენი მეურნეობისათვის შესატყვისი ადგილის შერჩევა და მასზე მეურნეობის  სწორი განთავსება, რა 
დროსაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს ხარისხიანი წყლით მომარაგების, მისი რაციონალურად გამოყენებისა და შემ-
დგომი გაწმენდის შესაძლებლობები.

დაგეგმილი ფერმის ადგილას უნდა იყოს საკმარისი და მაღალი ხარისხის წყალი. ის უნდა იყოს სუფთა, ცივი და ჟანგბა-
დით მდიდარი. წყლის ხარჯი გამოითვლება ცისარტყელა კალმახის ყოველ 1 ტონაზე 10 ლ/წმ (600 ლ/წთ) მოცულობით. 

როგორც წესი, მეკალმახეობისთვის ერთნაირად ხელსაყრელია ცივი ზედაპირული და მიწისქვეშა  წყლები. 
ზედაპირული წყლების შემთხვევაში, სადღეღამისო ტემპერატურული მერყეობა შეიძლება შეადგენდეს (განსხვავება 

დღის და ღამის ტემპერატურებს შორის) 2-4°С-ს, მაშინ როცა წყლის ტემპერატურის სეზონურმა მერყეობამ (განსხვავება 
ზამთრისა და ზაფხულის ტემპერატურებს შორის) შეიძლება მიაღწიოს 5-15°С-ს. მიწისქვეშა და წყაროს წყლების ტემპერა-
ტურა დღე-ღამის განმავლობაში არ იცვლება, ხოლო ზამთრისა და ზაფხულის ტემპერატურებს შორის სხვაობა მინიმალუ-
რია. 

აუცილებლად უნდა გქონდეთ მეურნეობის მოწყობისათვის შერჩეულ უბანზე არსებული წყლის რაოდენობისა და ხა-
რისხის შესახებ ზუსტი მონაცემები (მონაცემები აუცილებელია გქონდეთ წლიურ დინამიკაში). 

ამისათვის, უნდა შეიძინოთ მოწყობილობა წყლის ხარისხის ოპერატიულად გაზომვისა და რეგულარული ანალიზისათ-
ვის (პორტატული თერმოოქსიმეტრი). ასევე, შესაძლებელია ქიმიური ჭურჭლის კომპლექტისა და რეაქტივების შეძენა და  
გაზომვების წარმოება სინჯარის მეთოდით. 

სასურველია, ხელშეკრულება დადოთ ჰიდროქიმიურ ლაბორატორიასთან, სადაც რეგულარულად ჩაატარებენ ანა-
ლიზს. ეს კვლევები განსაკუთრებით აქტუალურია პირველ წელს. შემდეგ უკვე მეკალმახე თვითონ მიხვდება თევზის ქცე-
ვის მიხედვით - საკმარისია თუ არა წყალში ჟანგბადი. ჟანგბადის დეფიციტის დროს თევზები წყლის ზედაპირთან ახლოს 
ცურავენ, იწყებენ ატმოსფერული ჟანგბადის ყლაპვას და დუნდებიან. 

კალმახის ფერმის სიმძლავრის განსაზღვრა შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდება უბანზე წყლის რესუ-
რსის მოცულობა და როგორია წყლის დინების სიჩქარე. ამის შესახებ დეტალურად და კვალიფიციურად შესწავლილი 
ინფორმაცია იქნება თქვენი მომავალი საქმიანობის წარმატებულობის საფუძველი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დიდია ალ-
ბათობა ფერმამ საჭირო მოთხოვნები ვერ უზრუნველყოს და საკალმახე მეურნეობა წამგებიანი გახდეს.

აუცილებელია 1 წლის განმავლობაში აწარმოოთ შემავსებელი წყაროს წყლის ტემპერატურა. შეიძლება კვირაში 
ერთხელ, დღისით გაზომოთ ის და დავაფიქსიროთ ან იხელმძღვანელოთ შესაბამისი სამსახურების მიერ შედგენილი 
წლიური მრავალწლიანი ტემპერატურის დინამიკით.

წყლის რაოდენობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება წელიწადის დროების მიხედვით. განსაკუთრებით ზედაპირული 
წყლებისა და წყაროების შემთხვევაში. უხვი წვიმები ხშირად ხდება წყალდიდობის მიზეზი, რაც იწვევს წყაროს დებეტის 
უეცარ ზრდას. უნდა გაითვალისწინოთ:

~~ წყალდიდობისაგან მეურნეობის დასაცავად აუცილებელია  პროექტირების დროს გავითვალისწინოთ ამ 
მიდამოებში წყლის დონის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი; 

~~ რისკის შემცირების მიზნით, საჭიროა შეიმუშაოთ წყლის წყაროს დონის სეზონური ცვალებადობის ცხრი-
ლი; 

~~ დატბორვის თავიდან ასაცილებლად მეურნეობა უნდა აშენდეს წყალდიდობას დაქვემდებარებულ ტერი-
ტორიებზე მაღლა. 

ტერიტორიის გამოსადეგობის განსაზღვრისთვის საჭიროა შესწავლილ იქნეს ნიადაგის ხარისხი და დახრა.  მეტად მნიშ-
ვნელოვანია ისეთი ადგილის შერჩევა, რომელიც წყლის კასკადურობის საშუალებას მოგვცემს. გამართული ფუნქციონი-
რებისთვის საჭირო კასკადურობა 1.5 მ-ს უნდა აღემატებოდეს.

მნიშვნელოვანია ტერიტორიის შერჩევა შესამჩნევი დახრით. ეს უზრუნველყოფს აუზების წყალმომარაგებას და მათგან 
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წყლის თვითდინებას. თუ უბანს აქვს ზომიერი დახრა მაშინ აუზები შეიძლება იყოს განლაგებული დახრის გასწვრივ. თუ 
უბანი მდებარეობს უფრო ციცაბო დახრით, აუზები უნდა განლაგდეს დახრის პერპენდიკულარულად.

საკალმახე მეურნეობის მშენებლობის დროს, მოთხოვნები დამოკიდებულია აუზის ტიპებზე. ბეტონის აუზის შემთხვევაში, 
საიმედო ფუნდამენტის მოსაწყობად გრუნტი უნდა იყოს საკმარისად მყარი. ხოლო, მიწის ფსკერიანი ტბორის შემთხვევა-
ში, ნიადაგის სტრუქტურა და გრუნტის შეღწევადობა გამოსადეგი უნდა იყოს გამძლე დამბის ასაშენებლად.  

საკალმახე მეურნეობის ადგილის შერჩევისას, აუცილებელია გავითვალისწინოთ: 

~~ ადგილამდე ადვილად მისვლის შესაძლებლობა;

~~ ელექტრო ენერგიის ხელმისაწვდომობა;

~~ ფართის სიდიდე, სადაც უნდა განლაგდეს საწარმო, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და წყლის გამწმენდი 
დანადგარები (საჭიროების შემთხვევაში);

წყლის ოპტიმალური პირობები

ცისარტყელა კალმახის სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის გამოზრდისას, საჭიროა მათთვის უზრუნველვყოთ ოპტიმალუ-
რი ან ოპტიმალურთან ახლო პირობები. ამისათვის საჭიროა იცოდეთ თევზების ფაქტიური მოთხოვნილებები. 

წყლის ხარისხის შეფასების ბუნებრივი მაჩვენებელია მასში ბუნებრივი კალმახის ან კიბორჩხალას არსებობა. 
კალმახის მოშენებისთვის გამოსაყენებელი წყალი უნდა აკმაყოფილებდეს ცხრილი N1-ში მოცემულ პირობებს.
ცისარტყელა კალმახი განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე იტანს არასასურველ pH  მდგომარეობას. pH -ის ოპტიმა-

ლური და მისაღები დიაპაზონი გამოზრდისათვის წყალში განსხვავებულია. განვითარებადი ემბრიონისა და ლიფსიტები-
სათვის pH-ის ოპტიმალური დიაპაზონი ვიწროა და მერყეობს 6,5-8-0-მდე (მისაღები დიაპაზონიც ვიწროა), ხოლო მაღალ 
ასაკობრივ ჯგუფებს, როგორც ოპტიმალური, ისე მისაღები დიაპაზონი ფართო აქვთ. 

აღსანიშნავია, რომ pH-ის  მაჩვენებელი არის ძირითადი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ამიაკის ტოქსიკურობას. pH 
მაჩვენებლის ზრდასთან ერთად, იზრდება არაიონიზებული ამიაკის ტოქსიკური ნაწილების რაოდენობაც (ამიაკის იონი ან 
საერთოდ არ არის ტოქსიკური ან მცირე ხარისხით).

თევზისათვის, ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ამიაკის მისაღები მაქსიმალური კონცენტრაციაა 0.024 NH3 მგ/ლ. 
ორაგულთა შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი 0.0125 მგ/ლ-ია (ნახაზი N1). 

ამიაკის 0.3 მგ/ლ შემცველობის, წყლის ტემპერატურა 20°С და pH  რეაქცია – 7.0-ის შემთხვევაში, არაიონიზირებული ამი-
აკის რაოდენობა  0.0012 მგ/ლ იქნება. pH რეაქცია - 8.5  და  არაიონიზირებული ამიაკის - 0.0335 მგ/ლ-ის შემადგენლობის 
შემთხვევაში კი ითვლება, რომ ამიაკის კონცენტრაცია საგრძნობლად აღემატება კრიტიკულ ზღვარს. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თევზები თავადაც გამოყოფენ ამიაკს, როგორც ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტს. საშუა-
ლოდ, მიღებულია, რომ 1 კგ საკვების შეთვისებისას, თევზები წყალში  32 გრამ ამიაკს გამოყოფენ. ამგვარად, თუ ცნობი-
ლია წყალში ამიაკის შემცველობა, შესაძლებელია მისი მოცულობის  მოსალოდნელი მაჩვენებლის (თევზების მიერ შეთ-
ვისებული საკვების შესაბამისად) დაახლოებით განსაზღვრა და იმის დადგენა, შეიძლება თუ არა ამ წყლის გამოყენება 
თევზის მოშენებისათვის. 

ცხრილი N2 – წყალში არაიონიზებული ამიაკის შემცველობის დამოკიდებულება pH-ზე და ტემპერატურაზე (%-ში)

წყლის ოპტიმალური ტემპერატურა

ნაზახი N2 - ზე წარმოდგენილია წყლის მრავალჯერადი გამოყენების დასაშვები რაოდენობა სხვადასხვა ტემპერატურებ-
ზე და pH  რეაქციის პირობებში, როდესაც არაიონიზირებული ამიაკის კონცენტრაცია არის 0.0125 მგ/ლ.
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არსებობს წყლის ტემპერატურის დიაპაზონი (მიახლოებით 7-18˚C), რომლის დროსაც ცისარტყელა კალმახის მადა ოპ-
ტიმალურია. ამ დიაპაზონის იქეთ უფრო ნაკლები და მაღალი ტემპერატურებისას თევზი მადას კარგავს, ხოლო ძალიან 
მაღალ და ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე წყვეტს კვებას. 

წყლის ტემპერატურის მომატებისას, ცისარტყელა კალმახის კვება უფრო ინტენსიურია. თუმცა, ასეთი ქმედება ხდება 
მხოლოდ, დაახლოებით 18°С ტემპერატურის პირობებში. ამ ტემპერატურაზე მაღლა თევზის მადა და საკვების მიღება 
მკვეთრად ეცემა ან წყვეტს კვებას.

დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ წყლის მუდმივად 16˚C ტემპერატურაზე შენარჩუნების შემთხვევაში, კალმახის 
სხეულის სიგრძის ყოველთვიური ნამატი 25.4 მმ-ს შეადგენს, წყლის 8˚C ტემპერატურის დროს კი ეს მაჩვენებელი 6.3 მმ-ია. 

მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ კალმახის მოშენებისათვის ოპტიმალური ტემპერატურა 14-18˚C-ია. წლის ყველაზე 
ცხელ ფაზაში ტემპერატურის ზედა ზღვრად კი 20-21˚C ითვლება. მიუხედავად ამისა, ერთი წლის ან მეტი ასაკის კალმახი  
ტემპერატურის  25˚C-მდე მატებასაც უძლებს თუ ტემპერატურა მცირე დროით მიაღწევს ან გადააჭარბებს ამ ნიშნულს (7 
დღეზე მეტი პერიოდით 22˚C ტემპერატურაზე კალმახის წარმოების შესაძლებლობები იზღუდება).

მნიშვნელოვანია, რომ ინტენსიურ კვებასა და საჭირო საკვების ეფექტურ გამოყენებას შორის არსებობს უკუდამოკიდე-
ბულება. ამგვარად, მიახლოებით 18°С-ზე ცისარტყელა კალმახი მზადაა ინტენსიური კვებისთვის, მაგრამ მოცემულ ტემპე-
რატურაზე საჭირო საკვების გადამუშავება ნაკლებად სრულყოფილი იქნება. 

წყლის ტემპერატურა, რომელიც მოხმარებული საკვების ხარჯზე ნამატს უზრუნველყოფს ნამატს, 13-დან 15˚C-მდე მერ-
ყეობს. აქედან გამომდინარე, საკვების გამოყენების ოპტიმალური ეფექტურობა და ცისარტყელა კალმახის მაქსიმალური 
მადა ხწყლის ტემპერატურის მოცემულ დიაპაზონში მერყეობს.  

წყლის შეგროვების შესაძლებლობები

დაპროექტებული ობიექტის პროდუქტიულობის განსაზღვრისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია მეურნეობისათვის  
წყლის მიწოდების  შესაძლებლობა.   მეურნეობაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს წყლის შედინებისა და მეურნეობიდან    
გადინების ადგილებს შორის უწყვეტი დინება. 

წყლის მინიმალური რაოდენობის დადგენა, აგრეთვე, მისი ხარისხის შეფასება და თერმული თვისებების დადგენა საშუ-
ალებას იძლევა წინასწარ განვსაზღვროთ კალმახის წარმოების სიდიდე. 

ცნობილია, რომ ერთი ტონა თევზის მოსაშენებლად, კრიტიკული ტემპერატურისა და მინიმალური გამდინარე ნაკადის 
დროს (რაც უმეტესად აგვისტოსა და სექტემბერში ხდება) საჭიროა 5-15 ლ/წმ წყალი. 

1 ტონა ნამატის მისაღებად, წყლის 10°C ტემპერატურის პირობებში, საჭიროა წყლის 12 ლ/წმ მუდმივი ნაკადი. თუ ხდება 
ზედაპირული წყლებით მომარაგება, ეს მანჩვენებელი 5 ლ/წმ-ია, ხოლო თუ ტემპერატურა არ ცდება 15°C-ს – 3ლ/წმ. იმ 
შემთხვევაში, თუ წყალი მრავალჯერადად გამოიყენება, ამასთანავე, სწორად ხდება მისი აერაცია და ჟანგბადით გაჯერე-
ბა - ერთი ლიტრი წყლის პროდუქტიულობა მრავალჯერადად იზრდება. 

საწარმოო სიმძლავრის დაგეგმვა

აუზების ტიპისა და რაოდენობის, ინკუბატორის სიმძლავრის, დამხმარე ნაგებობებისა და სოციალური ობიექტების ფა-
რთობის რაციონალურად დაგეგმის მიზნით, საჭიროა დადგინდეს მომავალი მეურნეობის ოპტიმალური საწარმოო სი-
მძლავრე და წარმოების სქემა.  უნდა დამუშავდეს საწარმოო პროექტი, რომელიც დაეყრდნობა კალმახის წარმოების 
ბიოტექნოლოგიას, ანუ უფრო მარტივად რომ ითქვას,  კალმახის ზრდისა და სიკვდილიანობის მოდელს. ეს თავის მხრივ 
საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ მეურნეობაში თევზის ბიომასა  საწარმოო პროცესის ნებისმიერი დროის მონაკვეთ-
ში და მის საფუძველზე შევადგინოთ  ჟანგბადის ბალანსი (თანაფარდობა მოცემული დროის მონაკვეთში შემომდინარე 
წყალში ჟანგბადის რაოდენობასა და იმავე დროის მონაკვეთში მეურნეობაში არსებული თევზის მიერ ჟანგბადის მოხმა-
რებას შორის), რის საფუძველზეც შერჩეული იქნება თევზის მოშენების ყველაზე რაციონალური სქემა. 
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საწარმოო სიმძლავრის დაგეგმისას, მხედველობაში უნდა მივიღოთ: ქვირითის, ლიფსიტებისა და მათთვის საჭირო 
ინკუბატორების რაოდენობა; თევზის მასის ზრდა პროდუქტიული ციკლის დროს (რათა დავადგინოთ წყლისა და საკვების 
აუცილებელი რაოდენობა); მეურნეობის ფართი და სახე. 

საწარმოო სიმძლავრის გამოსათვლელად, აუცილებელია ვიცოდეთ ის მაჩვენებლები, რომლებიც ახასიათებს სამრე-
წველო კალმახის პოპულაციებს. 

თევზის სიკვდილიანობის ზუსტი განსაზღვრისთვის შეიძლება ვიხელმძღვანელოთ ცხრილი N3-ით.
ცხრილში მოცემული კოეფიციენტები დადგენილია სწორად დაპროექტებულ მეურნეობებში, თევზის მოშენებისას სწო-

რი ტექნოლოგიის გამოყენების პირობებში მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით. 
საწარმოო სიმძლავრის დაგეგმარებისას, ასევე, მხედველობაში უნდა მივიღოთ თევზის გუნდის მაჩვენებლები (ცხრილი 

N4). 

თევზის ზრდის პროცესის მონიტორინგი

კალმახის გამოზრდის პროცესის მონიტორინგი მოითხოვს თევზის ზრდის  მიმდინარეობაზე თვალყურის დევნებას. 
კალმახის სავარაუდო მატება სიგრძესა და მასაში წარმოდგენილია ცხრილებში 5 და 6. 
საშუალო მასას (ნაკვებობის მდგომარეობას) ვითვლით ფულტონის ფორმულის საფუძველზე. ფულტონის ფორმულა 

საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ თევზის ნასუქობის კოეფიციენტი (ანუ თანაფარდობა თევზის სიგრძესა და თევზის 
მასას შორის). გამოთვლის ფორმულა გამოიყურება შემდეგნაირად:    

  

K – ნასუქობის კოეფიციენტი; W - თევზის მასა; L - თევზის სიგრძე.
ფულტონის ფორმულიდან გამომდინარე შესაძლებელია თევზის მასის (საშუალო) დადგენა:

K – ნასუქობის კოეფიციენტი; W  – თევზის მასა; I0 – საწყისი სიგრძე; I – სიგრძის ნამატი (ცხრილი N4-დან). 
გაზომილი თევზების საშუალო მასა ითვლება შემდეგი ფორმულით: 

W=0.0136858(I0+I)2.93635

ცხრილში №4 წარმოდგენილია კალმახის სიგრძის ყოველთვიური ნამატი ლიფსიტის სტადიიდან ზრდის  ორწლიანი  პე-
რიოდის დასრულებამდე (წყლის სხვადასხვა საშუალო ტემპერატურის პირობებში). 
დანართში N1 (წიგნის ბოლო ნაწილში) იხილავთ კონკრეტულ დღეს დაფიქსირებული წყლის ტემპერატურიდან გამომდი-
ნარე, კალმახის სიგრძეში დღიური ზრდის შესახებ მონაცემებს. 

როგორც უკვე ავღინიშნეთ, არსებობს ცისარტყელა კალმახის არაერთი ქვესახეობა თუ გამოყვანილი ფორმა. დანართ-
ში თქვენ იხილავთ, თუ როგორ განსხვავდება ცისარტყელა კალმახის ფორმების ზრდის ტემპები.
დანართში, ასევე, მოცემულია ტაბულა თევზის სიგრძესა და მასას შორის თანაფარდობის შესახებ. მოცემულია სხვადას-
ხვა ზომის თევზების კონდიციურობის ფაქტორი და მათი რაოდენობა 1 კგ-ში.
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ჟანგბადის ბალანსი წყალში

კალმახი  წყალში გახსნილი ჟანგბადის მთელი რაოდენობის მხოლოდ 40%-ს მოიხმარს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოშენე-
ბული თევზისთვის მისაწვდომია ჟანგბადის მხოლოდ გარკვეული რაოდენობა. 

ადაპტაციის ზღვრის სიდიდე დამოკიდებულია წყლის ტემპერატურაზე და ჟანგბადის ხსნადობაზე. მიღებულია, რომ 
მთლიანი ადაპტაციის ზედა ზღვარი არის 60%-იანი გაჯერება. ცხრილში - №7  მოცემულია კალმახის მოთხოვნილება ჟა-
ნგბადზე წყლის ტემპერატურისა და  თევზის ზომის მიხედვით. თუმცა, ამ ცხრილის გამოყენების შემთხვევაში, უნდა გაით-
ვალისწინოთ, რომ ჟანგბადის შემცველობა წყალში დამოკიდებულია  არა მარტო წყლის ტემპერატურაზე, არამედ, მის 
მინერალიზაციაზე და ატმოსფერულ წნევაზეც. შესაბამისად, მონაცემები განსხვავებული იქნება იმ მეურნეობებისთვის, 
რომლებიც ზღვის დონიდან სხვადასხვა სიმაღლეზე მდებარეობენ. 

ამიტომ, უფრო ზუსტი გამოთვლისათვის მონაცემები შეგიძლიათ იხილოთ წიგნის ბოლო ნაწილში, დანართში N 2-3-4. 
როგორც ავღნიშნეთ, თევზების მიერ ჟანგბადის მოხმარების მაჩვენებელი იცვლება თევზის ზომის, წონისა და რაოდე-

ნობის შესაბამისად. გთავაზობთ თევზის მიერ ჟანგბადის მოხმარების მაჩვენებლებს 20˚C ტემპერატურის წყალში:

~~ ლიფსიტები – 0.04 მგ ჟანგბადი (1კგ თევზი 1 წმ-ში);

~~ საშუალო ზომის მოზარდეული – 0.06 მგ ჟანგბადი (1კგ თევზი 1 წმ-ში);

~~ დიდი მოზარდეული – 0.1 მგ ჟანგბადი (1კგ თევზი 1 წმ-ში).

ასევე, აღსანიშნავია, რომ ჟანგბადის რაოდენობა გამოითვლება აუზში შედინებად წყალში მისი რაოდენობისა და 
ზღვრულ რაოდენობას (რომლის ქვევითაც კალმახები ვეღარ ითვისებენ ჟანგბადს) შორის სხვაობის ანგარიშის გზით. 
თევზის ის მასა, რომლის მოშენება შესაძლებელია საკალმახე აუზში გარკვეული რაოდენობის წყლის შედინების შემთხვე-
ვაში, შეიძლება გამოითვალოს ცხრილი - 6-ის მიხედვით ან ფორმულით:

G – თევზის მასა;
Q – წყლის შემავალი ნაკადი ლ/წმ;
Xdysp – კალმახისათვის ჟანგბადის ხელმისაწვდომი შემცველობის კრიტიკული ზღვარი;
Z  – მოთხოვნილება ჟანგბადზე მგO2/კგ.

წარმოების პროდუქტიული შესაძლებლობები

პროდუქტიულობის შესაძლებლობების გამოთვლის პირველ ეტაპს ვაწარმოებთ ისეთი მონაცემების გამოყენებით, რო-
გორიცაა:

~~ საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა (SWT);

~~ წყლის საშუალო გადინება თვის მანძილზე (SNQ);

~~ თითოეულ თვეზე კალმახისათვის მისაწვდომი ჟანგბადის რაოდენობრივი მაჩვენებლები. 
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გამოთვლისთვის, უნდა შევადგინოთ ცხრილი, სადაც უნდა შევიყვანოთ  ყველა ჩამოთვლილი მონაცემი თვეების მიხედ-
ვით. პირველი ნაწილი უნდა მოიცავდეს ისეთ სიდიდეებს როგორიცაა:

~~ საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა;

~~ საშუალო თვიური ტემპერატურა;

~~ წყლის საშუალო მინიმალური გადინება;

~~ კალმახის მიერ ათვისებადი ჟანგბადის რაოდენობა (ვიხელმძღვანელოთ ცხრილი 6-ის მიხედვით და წყლის 
გაჯერებულობა - ცრილი 1 და 3 მაჩვენებლით).

ცხრილის მეორე ნაწილი უნდა შეიცავდეს  დაგეგმილი საწარმოო სიმძლავრეების შესახებ მონაცემებს. საწარმოო მო-
ცულობა ლიმიტირებული იქნება ისეთი მაჩვენებლით, როგორიცაა კალმახის მიერ ათვისებადი ჟანგბადის რაოდენობა 
ეგრეთწოდებულ კრიტიკულ პერიოდში - აგვისტო-სექტემბერში (მაღალი ტემპერატურებისას წყლის მინიმალური მიწოდე-
ბა და მეურნეობაში თევზის ბიომასის შესაძლო მაქსიმალური მოცულობა). 

უნდა გვახსოვდეს, რომ კრიტიკულ პერიოდში პროდუქციის მოცულობის განსაზღვრის მეთოდი ეხება ყველა სახის და 
ასაკის კალმახს. ამიტომ, დისპოზიციური რაოდენობა შეიძლება შემდეგნაირად დავყოთ: 

~~ გასაყიდი (ზრდასრული) თევზი - 78%; 

~~ მოზარდეული - 17%; 

~~ ლიფსიტები - 5%. 

აღნიშნული მონაცემები მისაღებია იმ მეურნეობებისთვის, სადაც  მიმდინარეობს თევზის მოშენების სრული ციკლი  - არ-
სებობს ლიფსიტებიც და  მოზარდეულიც.

წარმოების შესაძლებლობების (პოტენციალის) გამოთვლის პირველი ეტაპი ეფუძნება  ცხრილი 4-ის მონაცემებს და 
თევზის მოშენების მთელი ციკლის პერიოდში წყლის საშუალო თვიურ ტემპერატურაზე დაყრდნობით თევზის საშუალო 
თვიური მასის დადგენის მეთოდს. 

თუ ვგეგმავთ გაზაფხულის ქვირითობის კალმახის წარმოებას, მაშინ 25 მმ ლიფსიტების კვების საწყისი ეტაპი უნდა იყოს 
ივნისის დასაწყისი. 

შემოდგომის ქვირითობის შემთხვევაში, 55 მმ ლიფსიტების კვება იწყება ადრეული აპრილიდან. 

მოსალოდნელი პროდუქციის განსაზღვრა კრიტიკულ პერიოდში

პროდუქციის მოსალოდნელი მოცულობის დასადგენად უნდა განვსაზღვროთ ე.წ. გასაყიდად მზადმყოფი სასუფრე ზო-
მის თევზის მასა კრიტიკულ პერიოდში. ამისათვის, საჭიროა წიგნში მოცემული ცხრილებისა და ფორმულების გამოყენე-
ბით შემდეგი გამოთვლების ჩატარება:

~~ ვანგარიშობთ აგვისტო-სექტემბერში გამოსამუშავებლად შესაძლებელ თევზის ბიომასას (ვითვალისწი-
ნებთ დისპოზიციური ჟანგბადის რაოდენობას - 78% და  ცხრილი N7-ში მოცემული სქემით ჟანგბადის მოხ-
მარებას);

~~ ვიცით რა კრიტიკულ მონაკვეთში თევზის საშუალო მასა, ვადგენთ მათ რაოდენობას (ცალობით);

~~ ამ რაოდენობას ვამცირებთ იმ მოსალოდნელი დანაკარგით (სიკვდილიანობით რაც თევზის გასაყიდი ზო-
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მის მიღწევამდეა მოსალოდნელი) მივიღებთ სასაქონლო თევზების რაოდენობასა და საერთო მასას, ანუ  
პროდუქციის სავარაუდო მოცულობას;

~~ ცხრილი 3-ის მონაცემების მიხედვით ვიგებთ თევზების რაოდენობას მოშენების ყოველი თვის განმავლო-
ბაში; 

~~ საშუალო მასაზე და რაოდენობაზე დაყრდნობით ვიღებთ თითოეული თევზის ბიომასას;

~~ ვამოწმებთ ჟანგბადის კრიტიკული რაოდენობის საორიენტაციო მაჩვენებელს იმის გასაგებად - ფარავს თუ 
არა ის დათვლილი თევზებისა და ლიფსიტების მოთხოვნილებას; 

~~ თევზებისა და ლიფსიტების საშუალო მასას, რაოდენობასა და მთლიან მასას ვიწერთ ცალ-ცალკე მონაცე-
მებად;

~~ ცხრილი 6-ის საფუძველზე ან მოცემული შესაბამისი ფორმულით ვითვლით ჟანგბადის მოხმარებას გამოზ-
რდის მთელი ციკლის მანძილზე;

~~ ვამოწმებთ არის თუ არა დისპოზიციური ჟანგბადის რაოდენობა საკმარისი პროდუქციის წარმოებისათვის.

წყალში ჟანგბადის შემცველობის ოპტიმიზაცია

ზემოთ მოცემული გაანგარიშების შემთხვევაში, პროდუქციის მოცულობა  გათვლილია კრიტიკული პერიოდისთვის არ-
სებულ პირობებზე. შესაბამისად, დანარჩენი თვეების (ხელსაყრელი პერიოდის) მანძილზე ჟანგბადის ზედმეტობა გვექ-
ნება. ამ რაოდენობის  გამოყენება შეიძლება წარმოებული პროდუქციის პროფილის ოპტიმიზაციით. იმ შემთხვევაში თუ 
შემავალი და გამავალი წყლის დონეებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობაა, შესაძლებელი ხდება  წყლის ორჯერადი და 
სამჯერადი გამოყენებაც (ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ არაიონიზირებული ამიაკის რაოდენობა ცხრილი 2, ნახ. 2-ის-
მიხედვით). 

საორიენტაციო მონაცემების მიხედვით, მეურნეობაში და თანმიმდევრულად განლაგებულ აუზებს შორის არსებული 
წყლის (რომელშიც ჟანგბადის რაოდენობა შემცირებულია 60%-მდე) კასკადურად მიწოდების შემთხვევაში,  შესაძლებე-
ლია ყოველ 20 სმ ვარდნაზე მივიღოთ წყალში გაზავებული ჟანგბადის შემცველობის ზრდა დაახლოებით 1მგ/ლ-მდე. 

ჟანგბადის შემცველობის ზრდის სხვა მეთოდია მექანიკური აერატორების გამოყენება, რომლებიც უნდა შეირჩეს წა-
რმოების პირობების მიხედვით. თუ აუზებში  მიწოდებულ წყლის ნაკადს აქვს მცირე სიჩქარე, შეიძლება გამოვიყენოთ ბა-
რისებრი ან ინიექტორული მოწყობილობები (აერატორები), რაც წყლის გადინებასაც შეუწყობს ხელს. 

წყლის სწრაფი დინების შემთხვევაში, რეკომენდებულია პროპელერის ტიპის აერატორები, რომლებიც შეწოვილ წყალს 
შადრევანის პრინციპით მაღლა აგდებენ. ასევე, იდეალური გადაწყვეტილებაა აირლიფტები, რომელიც ჰაერით ამდი-
დრებენ წყალს. 

ამ დროს წყალი გაედინება აირლიფტების ღრეჩოებში ფსკერსა და გამყოფ კედელს შორის 4 მეტრის სიღრმეზე. ფსკერ-
ზე ორივე მხარეს მოთავსებულია დიფუზორები, რომლებიც წყალს ჰაერს აწვდიან სპეციალური სათავსოებიდან. ეფექტი 
შემდეგია:

~~ ჟანგბადით მაღალი გაჯერებულობა, გამოწვეული ხანგძლივი კონტაქტით ჰაერთან და მისი ხსნადობის 
ზრდა გამოწვეული ჭის სიღრმით;

~~ შემოსული წყლის წმენდა არასასურველი გაზებისაგან, რომლებიც წარმოიქმნებიან ნივთიერებათა ცვლის 
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შედეგად (მაგალითად ნახშირორჟანგი);

~~ გამოდინებული წყლის დონის მცირედი ზრდა, როგორც  წყლის ტუმბოს მოქმედების შედეგი.

უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ ჭის სიღრმის  4 მეტრზე მეტად გაზრდით, ჟანგბადის გაჯერების მაჩვენებელთან ერთად გა-
იზრდება დახარჯული ელექტრო ენერგიის რაოდენობაც (დაახლოებით 1 კილო-ვატი 1 მეტრზე) ღრმა ჭის შემთხვევაში 
იზრდება  წყლის ცირკულაციის გამომწვევი (კომპრესიის) ძრავების კუბატურობა. 

ასევე, გახშირდა ისეთი მეთოდის გამოყენება, როგორიცაა წყლისა და სუფთა ჟანგბადის უშუალო შერევა. ზოგჯერ ეს 
შერევა  100%-ზე მეტ გაჯერებას იწვევს. 

სპეციალისტების მიერ გამოთვლილია რომ, ყოველი დამატებითი კილოგრამი ჟანგბადის შესაბამისად, პროდუქცია  2.5 
კგ-ით იზრდება.

წყლის მოთხოვნილება წარმოების სხვადასხვა ფაზაში

ქვირითის ინკუბაციის პერიოდში და ლიფსიტების მოშენების საწყის ეტაპზე, საჭიროა შემდეგი რაოდენობის წყალი:

~~ ქვირითი განაყოფიერებიდან ჩანასახის გაჩენამდე - 0.4ლ/წმ 100 000 ცალზე;

~~ ქვირითი ჩანასახის გაჩენიდან გამოჩეკამდე - 0.8ლ/წმ 100'000 ცალზე;

~~ ლიფსიტები საკვების მიცემის დაწყებამდე - 1.5ლ/წმ 100'000 ცალზე.

ობიექტის დაპროექტებისას, უნდა გვახსოვდეს, რომ შემომავალი წყალი არა მხოლოდ ჟანგბადის მოწოდების წყარო, 
არამედ, თევზების საცხოვრებელი გარემოს ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტებისაგან გაწმენდის საშუალებაც არის. ეს 
შესაძლებელი ხდება თუ  წყლის სრული ცვლა აუზებში ხდება ყოველი 15-30 წუთის განმავლობაში, ხოლო წყლის ნაკადის  
სიჩქარე (გაზომილი სმ/წმ-ებში) მოშენებული თევზის სიგრძეს არ აღემატება 2-ჯერ მეტად. 

უფრო მაღალი სიჩქარე კალმახს არ ავნებს, თუმცა, იწვევს მის მიერ  დამატებითი ენერგიის ხარჯვას წყლის ნაკადის 
სისწრაფის დაძლევისას,  ამის გამო კი შემცირდება საკვების გამოყენების ეფექტურობა.

საწარმოო ფართი და მოცულობა

მეკალმახეობაში არსებობს მცნება აუზის ფართობის შესახებ, თუმცა, იმის გამო, რომ თანამედროვე მეკალმახეობაში 
არც თუ ისე დიდი ფართობები გამოიყენება, უფრო ხშირად ვხვდებით მოცულობის განმარტებას.  ამ შემთხვევაში, მოცუ-
ლობა ასახავს თევზის ჩასმის სიმჭიდროვეს, რაც თავის მხრივ გამოითვლება კილოგრამობით კუბურ მეტრ წყალში (და-
ნართი N5).

აუცილებელია, რომ კალმახის გამოსაზრდელი აუზების მოცულობა მორგებული  იყოს  თევზების რაოდენობაზე. 
როდესაც ლიფსიტები იმყოფებიან ე.წ. ქვესაფარებში - წყლის როტაციულ საცავებში ან ჭურჭლებში, რომელთა ფართო-

ბი არ აღემატება 20მ²-ს, სიღრმე - 40სმ-ს, ასეთ აუზებში (ღარებში) თევზის მაქსიმალური სიმჭიდროვე შეადგენს  - 30კგ/მ³-ს.
ერთწლიანი თევზების ჩასმის სიმჭიდროვე არ უნდა აღემატებოდეს 50კგ/მ³-ს. 
ცხრილში №8 მოცემულია  1კგ კალმახზე გათვლილი წყლის აუცილებელი რაოდენობა, მათი ერთეულის მასის, ტემპე-

რატურისა და წყლის ცვლის სიხშირის მიხედვით. წყალსატევის ოპტიმალური პროპორციების შეფარდებაა: სიგრძე - 30 მ; 
სიგანე - 3 მ; სიღრმე - 1 მ.

თევზსაშენ აუზებში წყლის მიწოდება ისეთი რაოდენობით უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ 1 საათის განმავლობაში აუ-
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ზებში წყლის სრული ცვლა ოთხჯერ მოხდეს. 
მაგალითად, სამი მცირე სექციისაგან შემდგარი აუზი - მოცულობით 90 მ³- (30*3*1) მოითხოვს 100ლ|/წმ წყლის შედინე-

ბას. წყლის კარგი ტემპერატურული რეჟიმის  პირობებში (მაგალითად 15˚C), ამ ავზებში შეგვიძლია 15 სმ სიგრძის თევზი 
დაახლოებით 80 კგ/მ³ სიმჭიდროვით ჩავსვათ.  

ნახაზი №3-ში ნაჩვენებია წყლის ტემპერატურების მაქსიმუმი ოთხ დონეზე, თევზის სიგრძის გათვალისწინებით. წყლის 
ოთხჯერ ცვლა აუზებში (ზომებით 30*3*1) ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტების სწრაფ მოცილებას უზრუნველყოფს. 

საქვირითე აუზები

საქვირითოდ, თევზების გუნდის საუკეთესო ნაწილს ერთ წლამდე ასაკის ნაშენი წარმოადგენს. ამიტომ, მათ საუკეთესო 
პირობები უნდა შევუქმნათ. 

საქვირითე თევზისთვის საუკეთესო პირობად ითვლება:

~~ ქვირითობის წინ, მინიმუმ 6 თვის მანძილზე, წყლის ტემპერატურის მუდმივად 12˚C-ზე შენარჩუნება;

~~ მეტნაკლებად მაღალი სისწრაფით - 0,3-0,5 მ/ს, მომდინარე მაღალი ხარისხის სუფთა და ჟანგბადით გაჯე-
რებული წყლით უზრუნველყოფა;

~~ აუზი, რომელსაც აქვს ბუნებრივი ქვა-ხრეშის ფსკერი  (უკეთეს პირობებს ქმნის ვიდრე ბეტონის ან პლასტ-
მასის); 

~~ მდინარის კალაპოტის მაგვარი არხი (ქვის ფსკერით), რომელიც უზრუნველყოფს წყლის სიჩქარეს არა 
უმცირეს 0,3 მ/ს-ისა.

~~ ჩასმის სიმჭიდროვის მაქსიმალური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 კგ/მ²-ს.

ტექნიკური ბაზა

საერთაშორისო სტანდარტების დაცვა

საერთაშორისო სტანდარტების დასაცავად არსებობს რკომენდაციები, რომელთა დაცვა აუცილებელია. 
ამ რეკომენდაციების მიხედვით, ყოველ საკალმახე ობიექტს უნდა გააჩნდეს მოწყობილობები, რომლებიც უზრუნვე-

ლყოფენ წყლის გაწმენდას დანაგვიანებისაგან მანამ, სანამ მოხმარებული წყალი წყალგამშვებში ჩაედინება.
ყველაზე მარტივი და იაფი საშუალებაა ე.წ. სალექარი ტბები, ასეთ ტბებში წყალი გადინებამდე დაახლოებით 40 წთ-ის 

განმავლობაში უნდა ჩერდებოდეს. ამ დროს მიმდინარეობს შეწონილი ნივთიერებების სედიმენტაცია ანუ დალექვა. 
რაც უფრო მეტ ხანს გავაჩერებთ წყალს, მით უკეთესი იქნება მისი გაწმენდის პირობები. 
საუკეთესოა, როდესაც გამოყენებული წყლის გატარება ხდება მიწის თხელ ფენებში, სადაც კარგად არის განვითარებუ-

ლი მცენარეული საფარი.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მოთხოვნების მიხედვით, ყოველ ასეთ ობიექტს უნდა გააჩნდეს საწყობი, სა-

დაც თავსდება თევზის საკვები; წარმოებისთვის აუცილებელი მოწყობილობები; კვების, დაავადებების პროფილაქტიკისა 
და თევზის მოვლა-მკურნალობისათვის საჭირო ხელსაწყოები და ქიმიური საშუალებები; უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
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მომსახურე პერსონალის შრომის უსაფრთხოების, სოციალური და სანიტარული მოთხოვნები; უნდა არსებობდეს საწა-
რმოში და საწარმოს მიმდებარე ინფრასტრუქტურასთან დამაკავშირებელი გამართული შიდა გზები.

დიდი მნიშვნელობა აქვს სათავსოების დანიშნულების მიხედვით დაგეგმვას და ერთმანეთისაგან იზოლირებას, რადგან 
ყველა სახის მოწყობილობისა და ნივთიერების ერთ სივრცეში განთავსება, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, დაუშვებე-
ლია.

~~ საკვების საწყობში უნდა ინახებოდეს მარაგი, რომელიც  სულ ცოტა, ერთი თვის მანძილზე თევზების გამო-
საკვებად  საკმარისი იქნება. თუმცა, უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ მარაგის შენახვა დაუშვებელია ორ თვეზე 
მეტ ხანს;

~~ ამავე საწყობში უნდა გამოინახოს ადგილი სასწორისა და ყუთებისთვის, რომლითაც ხდება თევზების ყო-
ველდღიური კვება;

~~ საწყობი უნდა იყოს დაცული ნესტისაგან, მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედებისაგან და კარგად უნდა 
ნიავდებოდეს;

~~ ხელსაწყოების საწყობი მოხერხებული უნდა იყოს საჭირო ნივთების დასაწყობად (მაგალითად ბადის გა-
საშრობად); 

~~ საწყობები, სადაც ქიმიური ნივთიერებები ინახება, კარგად დაცული უნდა იყოს ნესტისა და გარეშე პირთა 
შეღწევისაგან;

~~ ცოცხალი თევზის ცისტერნებში დასატვირთ ბაქნამდე და საკვების საწყობამდე გრუნტის გზა უნდა მიდიო-
დეს;

~~ სატრანსპორტო საშუალებებიდან ჩამოდინებული წყალი სპეციალურად მოწყობილი საკანალიზაციო გზე-
ბით წყალშემკრებ არხებში უნდა გაედინებოდეს.სასელექციო საქმიანობა

საკალმახე მეურნეობაში სასელექციო-სანაშენე საქმიანობის მიზანი გამოსაზრდელი კალმახის სამეურნეო-ღირებულე-
ბითი თვისებების გეგმაზომიერი და სისტემატური გაუმჯობესებაა. სწორედ, ამ გზით არის შესაძლებელი გარემო პირო-
ბებისა და ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად მიღწეულ იქნეს თევზის ზრდის უფრო მაღალ ტემპი, გარემო პირობების 
მიმართ მდგრადობა, დაავადებებისადმი წინააღმდეგობის უნარის გაძლიერება, კვებითი თვისებების გაუმჯობესება, მო-
წიფულობის დაჩქარება, ნაყოფიერების ზრდა და სხვ.

სანაშენე მუშაობის მნიშვნელოვანი პროცესია მწარმოებელთა შერჩევა. შერჩევის საფუძველზე უნდა ჩამოყალიბდეს 
ისეთი სანაშენე ჯოგი (გუნდი), რომელიც მინიმალური დანახარჯებით უზრუნველყოფს ჩასასხმელი მასალისა და სასაქონ-
ლო კალმახის საჭირო ხარისხსა და რაოდენობას.

მეურნეობაში უნდა შევინახოთ ცისარტყელა კალმახის ორი სხვადასხვა წარმოშობის ჯგუფი, ამ შემთხვევაში, აღწარმო-
ება განხორციელდება ორხაზიანი მეთოდით, რომელიც გამორიცხავს ინბრიდინგს (ახლო ნათესაური შეჯვარებას). მუ-
შაობის ასეთი მეთოდი საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი გათვლები და იმედები დავამყაროთ ჰეტეროზისის ეფექტზე 
(პირველი თაობის ჰიბრიდების თვისება აღემატებოდეს სიცოცხლისუნარიანობით, ნაყოფიერებითა და სხვა ნიშნებით 
მშობელთა ფორმებს).

ფერმერმა უნდა იცოდეს,  რომ სელექცია ხანგრძლივი პროცესია, რომლის საბოლოო შედეგის განჭვრეტა ყოველთვის 
არ არის შესაძლებელი.

სელექციით მიღებულ ნიშან-თვისებათა მდგრადობა მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ეს შეძენილი ნიშან-თვი-
სებები შთამომავლობას სრულად ყოველთვის არ გადაეცემა. მიუხედავად ამისა, სწორი სასელექციო მუშაობით შეიძლე-
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ბა მივიღოთ ძალზე კარგი შედეგები დროისა და დანახარჯების კომპენსირებით. ძალზე მნიშვნელოვანია და ფერმერის 
ვალდებულებაცაა აწარმოოს მწარმოებლების მიზანმიმართული შერჩევა და იმ ინდივიდების წუნდება, რომლებიც არ 
პასუხობენ ამა თუ იმ მოთხოვნებს.

შერჩევა უნდა მოხდეს  როგორც მორფოლოგიური  ასევე, ფიზიოლოგიური ნიშან-თვისებების გათვალისწინებით. პირ-
ველ შემთხვევაში, ყურადღება ექცევა პლასტიკურ და მერისტიკულ  ნიშან-თვისებებს (თევზის რომელიმე ორგანოს ნიშა-
ნ-თვისებათა რიცხვითი გამოსახულება, მაგ., ფარფლებში სხივების რაოდენობა, ქერცლის რაოდენობა გვერდით ხაზზე, 
მალების რაოდენობა და სხვა), განსაკუთრებით ტანის ფორმას, კუნთებს, თავის ზომას, სხეულის შეფერილობას და ფარ-
ფლების განვითარებას. მეორე შემთხვევაში - ზრდის სიჩქარეს, ბუნებრივი და ხელოვნური საკვებისადმი დამოკიდებულე-
ბას, დაავადების მიმართ წინააღმდეგობის გაწევის უნარს, სასქესო პროდუქტების ხარისხს.

ბუნებრივი სელექციის დროს სარგებლობენ  მასიური შერჩევის უარყოფითი, დადებითი და აგრეთვე, ინდივიდუალური  
მეთოდებით. 

აღსანიშნავია, რომ შერჩევის ინდივიდუალური  მეთოდი,  რომელიც ითვალისწინებს შთამომავლობითი ნიშან-თვისებე-
ბის შემოწმებასაც, ყველაზე რთული მეთოდია.

მასიურ შერჩევასთან ერთად, რომელიც ჯერ კიდევ დახვეწასა და სრულყოფას მოითხოვს, გამოყოფენ შთამომავლო-
ბით შეჩევის მეთოდს, რომლის დროსაც ხდება მოწიფული ასაკის ინდივიდების შეფასება.

დღეისათვის, სელექციის ძირითად მეთოდად  ითვლება მასიური შერჩევა, ხოლო შერჩევის მთავარ კრიტერიუმად - სა-
სელექციო თევზის მასა. ამ სამუშაოს საწყის ეტაპზე საჭიროა რამდენიმე ჯგუფიდან გამოვავლინოთ ყველაზე უფრო პრო-
დუქტიული, სწრაფად მზარდი და დაავადებების მიმართ ნაკლები მიდრეკილების მქონე კალმახის პოპულაცია.

ამისათვის, მეურნეობაში სხვადასხვა ადგილებიდან შემოაქვთ განსხვავებული ხაზის  ამწლიანების ან ერთწლიანების 
ქვირითი ან ლიფსიტა. უმჯობესია ერთი ასაკის  მწარმოებლებიდან მიღებული ქვირითის შემოტანა. უფრო მცირე ზომის 
ქვირითს წუნს სდებენ და აცილებენ დანარჩენ მასას. ქვირითის ინკუბაციას ახდენენ სპეციალურ აპარატებში. ყველა პა-
რტიის ინკუბაცია მიმდინარეობს ერთნაირ პირობებში. ქვირითის შემოტანისას ითვალისწინებენ საერთო ნარჩენს (უვა-
რგის ქვირითს), გამოჩეკვის საწყისსა და საბოლოო დროს,  მახინჯი ლიფსიტების რაოდენობას.

მოზარდების, ამწლიანების, ერთწლიანებისა და ორწლიანების ცალ-ცალკე გამოზრდის მიზნით, ლიფსიტებს განაცალ-
კევებენ  და ათავსებენ შესაბამისი მოცულობის აუზში. განცალკევებულად გამოზრდასთან ერთად საჭიროა ჩატარდეს 
სხვადასხვა შესადარებელი ჯგუფის ერთობლივი გამოზრდა.

ერთობლივი გამოზრდისას, აუცილებელია თევზების ნიშანდება. ნიშანდების ამა თუ იმ  ხერხის გამოყენება დამოკიდე-
ბულია კონკრეტულ  ამოცანაზე. ყველა შემთხვევაში დადებული ნიშანი კარგად უნდა აჩნდეს სხეულს, არ უნდა უშლიდეს 
მოძრაობაში, უნდა იყოს ხანგამძლე, ადვილად მოსანიშნი და დასამაგრებელი. ამ მიზნით ხშირად იყენებენ ცხიმოვანი, 
მკერდის ან მუცლის ფარფლების შეჭრის მეთოდს.

გასათვალისწინებელია, რომ ფარფლები შეიძლება კვლავ წამოიზარდოს და მოხდეს მათი რეგენერირება. ნიშანდები-
სათვის გამოიყენება აგრეთვე, დიქლორტრიაზინული  (M - პროციონული) საღებავებით კანქვეშა შეფერვის ხერხი, რომე-
ლიც გულისხმობს მკერდისა და მუცლის ფარფლებს შორის საღებავი ხსნარის  შპრიცით  შეყვანას. 

სამუშაო ხსნარის მოსამზადებლად იღებენ 200მლგ საღებავსა და ხსნიან 10-15 სმ³ დისტირილებურ წყალში. მსხვილ 
თევზებზე მოიხმარენ 0,5 სმ³-მდე საღებავის ხსნარს. ასეთი ნიშანდების ხანგამძლეობა 7 წლამდეა. საღებავით ნიშანდება 
კეთდება იმ თევზებზე, რომელთა მასამ მიაღწია  15 გ-ს.

ინდივიდუალური და მასიური ნიშანდებისათვის იყენებენ  საკიდ სანიშნეებსაც,  რომლებიც მაგრდება ზურგის ან მუცლის 
ფარფლებზე. ნიშანდება უნდა იყოს ნეიტრალური ფერის.  ამ სანიშნეებით მოინიშნებიან არანაკლებ 15 გრამიანი მასის 
თევზები.

პერსპექტიულია კალმახის თხევადი აზოტით დადაღვის მეთოდიც. თევზი ადვილად იტანს ასეთ დადაღვას, ხოლო 
თვით დაღი კარგად ინახება თევზის სხეულზე.

სანეშენე თევზის მოვლითი სამუშაოების მეთოდიკა  ისეთივეა, რაც ჩვეულებრივ მიღებულია მეურნეობაში.
სწრაფად მზარდ და კარგად ნასუქ უდეფექტო ერთწლიანებს გამოყოფენ სანაშენე ფონდისათვის, საიდანაც შემდგომ 
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უნდა ჩამოყალიბდეს სანაშენო ჯოგი (გუნდი).
გამოზრდის პირველი წლის შემდეგ ატარებენ მსუბუქ წუნდებას და სამომავლოდ იტოვებენ 20-50% გამოსაზრდელ 

თევზს, ანუ ერთწლიანების რაოდენობის ნახევარს წუნს სდებენ და ინახავენ  ჩვეულებრივი სასაქონლო გამოზრდისათვის. 
უნდა გვახსოვდეს, რომ პირველ წელს მამრები იზრდებიან უფრო სწრაფად და ამიტომ, გადარჩეულ, სწრაფმზარდ  

ჯგუფში მამრები შეიძლება მეტნი აღმოჩნდნენ მდედრებზე. ეს რომ არ მოხდეს ტოვებენ იმ ინდივიდებსაც, რომლებიც 
ჩამორჩებიან ლიდერებს.

მასიური შეჩევა ითვალისწინებს სანაშენო გასამრავლებელი იმ ინდივიდების შენარჩუნებას, რომლებიც თანატოლთა-
გან გამოირჩევიან სხეულის დიდი ზომით, უკეთესი ექსტერიერით, სიცოცხლისუნარიანობით და ა.შ. ფერმერი ახორციე-
ლებს გულმოდგინე შერჩევას და იტოვებს საუკეთესო ინდივიდებს. 

შერჩევის სიმკაცრის ხარისხი ხასიათდება შერჩევის დაძაბულობის კოეფიციენტით (v), ანუ შერჩეული თევზის რაოდენო-
ბის (n) შეფარდებით გამოზრდილთა საერთო რაოდენობასთან (N) პროცენტებში.

მკაცრი შერჩევის  მნიშვნელოვან მაჩვენებელს წარმოადგენს სასელექციო დიფერენციალი (s), რომელიც გვიჩვენებს 
გადარჩეული და გადაურჩეველი ინდივიდების ნიშან-თვისების სიდიდეში სხვაობას. მაგ. კალმახის ამწლიანების მასა 10გ-
ია, ხოლო შემდგომი გამოზრდისათვის კი შეარჩიეს 30გ მასის მქონე ამწლიანები, შესაბამისად, სასელექციო დიფერენცი-
ალი შეადგენს 20გ-ს. სასელექციო დიფერენციალის საშუალო კვადრატულ გადახრას (σ) ახასიათებს შერჩევის ინტენსიუ-
რობა (i), რომელიც ტოლია:

სელექციის ეფექტიანობა (R) განისაზღვრება ფორმულით:

R=iδ h2

სადაც h განსხვავებათა მემკვიდრეობითობაა მოცემული ნიშნით.
ინდივიდუალური შერჩევა ითვალისწინებს მწარმოებელთა შეფასებას შთამომავლობის ან რამდენიმე ოჯახის შედარე-

ბის მიხედვით. 
ინდივიდუალური შერჩევის ჩასატარებლად აუცილებელია ერთდროულად, თანაბარ პირობებში და შერევის გარეშე 

მრავალი ოჯახის გამოზრდა. ტექნიკურად ეს რთულად შესასრულებელი ამოცანაა. ამიტომ,  მეთევზეობაში უფრო ხშირად 
იყენებენ მასიური შერჩევის მეთოდს.

შერჩევის მეთოდი უფრო გულმოდგინედ ტარდება მაშინ, როცა კალმახი აღწევს სასაქონლო მასას. ერთწლიანების სა-
ერთო რაოდენობიდან შემოდგომაზე იტოვებენ გამოსაზრდელი ორწლიანების მხოლოდ  5-10%-ს. სამწლიანი და ოთხწ-
ლიანი თევზების შერჩევის სიმკაცრე მკვეთრად ეცემა.  მათ შორის ხდება მხოლოდ  შერჩევის კორექტირება, რომელიც 
თევზების საერთო რაოდენობის 5%-ს შეადგენს. წუნს სდებენ ტანის, ყბებისა და ფარფლების დეფექტების მქონე, აგრეთ-
ვე, ტრავმირებულ და ზრდაში ჩამორჩენილ თევზებს. შესაბამისად, სანაშენოდ მეურნეობაში ტოვებენ 0,02კგ მასის მქონე 
ერთწლიანებს, 0,2-0,4კგ-იან ორწლიანებს, 0,7-1,0 კგ-იან სამწლიანებს და 1,2-1,6 კგ-იან ოთხწლიანებს.
გამოსაზრდელი კალმახის ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთ გზას წაარმოადგენს შეჯვარება. 
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მიუხედავად იმისა, რომ მეკალმახეობაში ჰიბრიდიზაცია, სელექციასთან შედარებით ნაკლებ პერსპექტიულად მოიაზრე-
ბა, საწარმოო შეჯვარება საშუალებას იძლევა მივიღოთ და გამოვზარდოთ პირველი თაობის ჰეტეროზისული ჰიბრიდები. 
ცდების შედეგად მიღებულ იქნა ცისარტყელა კალმახისა და ფოლადისთავა ორაგულის ჰიბრიდი. 
ჰიბრიდის სიცოცხცლიუნარიანობა აღმოჩნდა უფრო მაღალი ვიდრე საწყისი ფორმებისა. ჰიბრიდიზაცია საშუალება 
იძლევა გავაფართოვოთ გამოსაზრდელი კალმახის ასორტიმენტი და ჰიბრიდების ჰეტეროზისის ეფექტის გამოყენებით 
ავამაღლოთ წყალსატევების ფართობის ერთეულიდან  თევზპროდუქციის საერთო გამოსავალი.
სასელექციო-სანაშენო სამუშაოების ჩატარების შედეგად მეცნიერებმა შეძლეს  ჩამოეყალიბებინათ ცისარტყელა კალ-
მახის მაღალპროდუქტიული სადედე ჯოგი (გუნდი), რომელიც საწყისი ფორმებისაგან განსხვავდება ზრდის სწრაფი ტე-
მპით, მაღალი ნაყოფიერებით და ნაადრევი მომწიფებით. ამ გზით მიღებული მწარმოებლების დახასიათება მოგვყავს 
ქვემოთ (იხ. ცხრილი N9, ცხრილი N 10).
საწყისი ფორმებისა და ჰიბრიდების (სასელექციო სამუშაოების გარეშე) ნაყოფიერების შედარებისათვის მოყვანილია სა-
დედე ჯოგის (გუნდის) დახასიათება.  (იხ. ცხრილი N11, ცხრილი N12, ცხრილი N13)

ქვირითის მიღება და ინკუბაცია

განაყოფიერების პროცესის ფიზიოლოგია

ცისარტყელა კალმახის ქვირითს, ისევე, როგორც სხვა ორაგულისებრთა ქვირითს გააჩნია გარე გარსი, რომლის ქვეშაც 
მდებარეობს პირველადი გარსი -  სხივისებრი მემბრანა. იგი იცავს კვერცხის ერთ-ერთ პოლუსზე შექმნილ ციტოპლაზმას 
და ეკვრის უჯრედის ბირთვს.

ეს პოლუსი წარმოადგენს ჩასახვის ადგილს. კვერცხის შიგთავსია გული. კვერცხის გარსში არსებული მიკროპილედ წო-
დებული ნახვრეტი საშუალებას იძლევა, რომ მასში გასანაყოფიერებელმა სპერმატოზოიდმა შეაღწიოს.

სპერმატოზოიდის აგებულებაში  გამოყოფენ თავს, შუა ნაწილს და კუდს. თავში მოთავსებულია ბირთვი, რომელშიც, გა-
ნთავსებულია მემკვიდრეობითობის უზრუნველმყოფელი გენეტიკური ინფორმაცია. ქვირითის შუა ნაწილში მდებარეობს 
მიტოქონდრიები, რომლებიც შეიცავენ ბიოქიმიური პროცესებისათვის მნიშვნელოვან ენზიმებს. აქვე გამომუშავდება ენე-
რგია საჭირო სპერმის გადაადგილებისათვის. კუდი წარმოადგენს მოძრაობის საშუალებას. კალმახის სპერმის საერთო 
სიგრძე 40-60 მიკრონია.

გასამრავლებლად საჭირო უჯრედების შესაერთებლად აუცილებელია წყალი, რომელიც ამოძრავებს სპერმატოზოიდე-
ბს, იწვევს კვერცხის გაჯირჯვლებას და მისი გარსის გამაგრებას. ეს წყალი მტკნარი უნდა იყოს. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ 
წყლის მარილიანობის შემთხვევაში, 5 პრომილემდე შეუძლებელი ხდება ქვირითის გაფუების პროცესის ნორმალური გა-
ნვითარება.

სათესლე სითხეში არსებული სპერმატოზოიდები სწრაფ მოძრაობას იწყებენ წყალთან კონტაქტის შედეგად და ამ მოძ-
რაობის ხანგძლივობა წყლის ტემპერატურაზეა დამოკიდებული. +12,5-16 გრადუსი ტემპერატურის შემთხვევაში მოძრაობა 
გრძელდება 29 წამის განმავლობაში და 2,3 მ-მდე მანძილზე.

ქვირითისა და სპერმის შეერთების შემდგომ, ხდება განაყოფიერება ანუ სპერმის შეღწევა მიკროპოლის გავლით კვე-
რცხის გულში. ამავე დროს ხდება გარსის ბუშტულების გახეთქვა და მათი შიგთავსის ჩასხმა კვერცხის გულის მიმდებარე 
სივრცეში, რაც წარმოქმნის სითხეს მაღალი ოსმოტური წნევით და იწყება გარემომცველი სითხის ძლიერი შეწოვა. კვე-
რცხი გაიჯირჯგვლება და ერთდროულად ხდება მისი გარსის გამაგრება და კვერცხის მოცულობის 20%-ით ზრდა. 

უნდა გვახსოვდეს, რომ წყალთან შეხებისას, ზემოთ აღნიშნული პროცესი წარიმართება იმისდა მიუხედავად, მოხდა თუ 
არა განაყოფიერება. ამიტომ, ქვირითის წყალთან კონტაქტი, როდესაც მასში არ არის შეღწეული სპერმატოზოიდი, გამოი-
წვევს მიკროპილეს დახურვას და შეუძლებელს გახდის შემდგომში მის განაყოფიერებას. გაჯირჯვლის სისწრაფე იზრდება 
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წყლის ტემპერატურის ზრდასთან ერთად. 
თევზების ბიოლოგიაში არსებობს ნაყოფიერების სამი განსაზღვრება:

~~ ინდივიდუალური ნაყოფიერება (აბსოლუტური) - ქვირითის რაოდენობა, რომელიც მწიფდება მდედრის სა-
კვერცხეებში ქვირითობამდე პერიოდში;

~~ შედარებითი ნაყოფიერება - ქვირითის რაოდენობა რომელიც შეესაბამება მდედრის მასის ერთეულს;

~~ მუშა ნაყოფიერება -  ხელოვნურ პირობებში ქვირითობის პროცესში ერთი მდედრისაგან  მიღებული ქვი-
რითის რაოდენობა.

ფერმერებს, როგორც წესი, აინტერესებთ შედარებითი ნაყოფიერება, რადგან ის პროდუქციის დაგეგმვის  საშუალებას 
იძლევა (როდესაც ვიცით მდედრის 1 კგ-ზე რამდენი ქვირითის მარცვალი მოდის). 

მიღებულია, რომ მდედრის მასის 1კგ-ზე მოდის ქვირითის 1500 მარცვალი, თუმცა, ეს მაჩვენებელი ცვალებადია და ქვი-
რითის რაოდენობა ერთ კილოგრამ თევზზე 1000-დან 2800-მდე მერყეობს (ცხრილი N14).  

მამრების ნაყოფიერება სელექციონერთა ყურადღების საგანს არ წარმოადგენს, რადგან ხელოვნური მეთოდების გამო-
ყენებისას, რამდენიმე ათეული მდედრისაგან მიღებულ ქვირითის დასათესლად მხოლოდ 2 - 5 მამრის სათესლე სითხეს 
იყენებენ და ამ შემთხვევაშიც განაყოფიერებისათვის საჭირო სპერმების რაოდენობა საკმარისზე მეტია. 

გამოკვლევები ცხადყოფენ, რომ თევზების გამრავლებისას, ყოველთვის ვიყენებთ სათესლე სითხის  ჭარბ მოცულო-
ბებს. ერთი კვერცხის განაყოფიერებას სჭირდება 200 000 სპერმატოზოიდი, იმ დროს, როცა 1 მმ კუბი სათესლე სითხე 
4,7-დან 42 მილიონამდე სპერმატოზოიდს შეიცავს. სათესლე სითხის  მოცულობის ერთეულში სპერმატოზოიდების რაო-
დენობის (კონცენტრაციის) ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის შემთხვევაშიც კი 10 000 ქვირითის მარცვლის განაყოფიერებას  
0,5 მლ სათესლე სითხე სჭირდება.

ჩანასახის განვითარების პროცესში, რომელსაც თევზის მოშენებაში ინკუბაციას უწოდებენ, გამოიყოფა რამდენიმე ფაზა, 
რომელთა შორის მეწარმის ყურადღება უნდა მიიქციოს შემდეგმა ფაზებმა: 

~~ განაყოფიერება - პროცესი მოიცავს ქვირითის დათესვლას, სპერმატოზოიდის შეღწევას კვერცხის შიგთა-
ვსში,  თავად განაყოფიერებას, რომელიც წარმოადგენს სპერმატოზოიდის თავის შეერთებას კვერცხის 
უჯრედის ბირთვთან;

~~ ქვირითის გაჯირჯვლა - კვერცხის მიერ წყლის შეთვისება ოსმოსური პროცესის მიმდინარეობის ფონზე. ეს 
პროცესი იწყება  ქვირითის მტკნარ წყალთან შეხებისას და მიმდინარეობს იმის მიუხედავად მოხდა თუ არა 
განაყოფიერება. პარალელურად მიმდინარეობს კვერცხის გარსის გამაგრება. ამ პროცესის სისწრაფე და-
მოკიდებულია წყლის ტემპერატურაზე;

~~ გასტრულაცია და ორგანოგენეზი - დროის პერიოდი სანამ დაიწყება კვერცხუჯრედის პიგმენტაცია. ეს პე-
რიოდი მოიცავს მორულის, ბლასტულის, გასტრულის და ორგანოგენეზის სტადიებს;

~~ ჩანასახის განვითარების პროცესი - განაყოფიერებიდან გამოჩეკვამდე, რომლის ბოლოს სრულად ფორმი-
რებული ჩანასახი ტოვებს კვერცხს. 

ქვირითის მიღების რეკომენდაციები

ფერმერთა უმეტესობა ვერ ათვითცნობიერებს, რომ ქვირითობის პროცესის ჩატარება და ამ დროს განხორციელებუ-
ლი ქმედებები გადამწყვეტ როლს ასრულებენ ქვირითის ხარისხის მიღწევაში. განხორციელებული ქმედებების ძირითადი 
არსი მდგომარეობს თევზების მიმართ დელიკატურ მოპყრობაში.
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მდედრის რეაქცია მექანიკურ დაზიანებებზე იზრდება ქვირითობასთან მიახლოების პერიოდში. ამიტომ, თევზების დაჭე-
რა და მათი გადანაწილება უნდა მოხდეს ქვირითობამდე 2 კვირით ადრე. იმისთვის, რომ მინიმუმამდე შევამციროთ აუცი-
ლებელი მანიპულაციები, საჭიროა მდედრების მომწიფების დონის პირველადი გარკვევის პერიოდში მათი  სამ ჯგუფად 
დაყოფა. ეს ჯგუფებია: 

~~ არაპროდუქტიული ანუ ისეთი მდედრები, რომლებიც წელს არ ქვირითობენ. მათ ახასიათებთ ვერცხლის-
ფერი შეფერილობა, სხეულის თხელი ფორმა და მაგარი მუცელი. ამ თევზებს, იმ შემთხვევავში, თუ არ ვა-
პირებთ მათ გაყიდვას, ვაბრუნებთ სადედე ჯოგის აუზში; 

~~ მოუმწიფებელი მდედრები - დამახასიათებელი ყავისფერი შეფერილობით, ქვირითით სავსე მუცლის ღრუ-
თი და ოდნავ გამოშვერილი სასქესო მეჭეჭით;

~~ მომწიფებული მდედრები  -  გამოშვერილი სასქესო მეჭეჭით, გამოყოფენ ქვირითს რბილ მუცელზე  ხელის 
ოდნავი დაჭერით.

ქვირითობის მომზადებისთვის სასურველია სულ ცოტა, სამ ადგილას გადატიხრული ბეტონის აუზის გამოყენება. ჯერ კი-
დევ მოუმწიფებელ მდედრებს (არ მყოფთ მომწიფების ბოლო სტადიაზე) ვათავსებთ მამრების შემდგომ განყოფილებაში 
(არსებობს მოსაზრება, რომ მამრები გამოყოფენ ფერომონებს და ამით ახდენენ  მდედრების ოვულაციის სტიმულირებას). 
მესამე ტიხარის შემდეგ ათავსებენ ქვირითობისთვის მზად მყოფ მდედრებს. 

ყოველი ქმედება უნდა განხორციელდეს დიდი სიფრთხილით. არ შეიძლება თევზის გადაგდება წყალში, მისი დაგდება 
მოსაწველ მაგიდაზე და ერთდროულად რამდენიმე თევზის ტრანსპორტირება. 

იმისათვის, რომ მივიღოთ საუკეთესო ხარისხის ქვირითი, საჭიროა მდედრები სრული სქესობრივი მომწიფების პერიოდ-
ში (ოვულაცია) გამოვწველოთ. ოვულაცია დგინდება მოქვირითე თევზების შემოწმების (ინსპექციის) პერიოდში. ეს პროცე-
სი არის შრომატევადი და ხანგძლივი, აგრეთვე, იწვევს სტრესს თევზებში, ამიტომ, უნდა ჩატარდეს 5-10 დღეში ერთხელ. 

მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ განაყოფიერების ყველაზე მაღალი პროცენტი მიღწეულ იქნა იმ ქვირითის გამოყე-
ნებით, რომელიც ოვულაციის დროს შეგროვდა. უფრო სწრაფად ეს პროცესი მიმდინარეობს  ახალგაზრდა თევზებში, 
რომლებიც ქვირითობენ პირველად ან მეორედ. განაყოფიერების 80%-ზე მაღალი მაჩვენებელი მიღწეული იქნა ახალგა-
ზრდებში ოვულაციის შემდეგ, 15 და 30 დღის განმავლობაში. 

ქვირითობის ოპტიმალური ტემპერატურაა 5,6-13˚C. უფრო მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის პირობებში იზრდება და-
ნაკარგი და გამოჩეკილი თევზის ხარისხი ეცემა. თუმცა, პრაქტიკის საფუძველზე დადასტურებულია, რომ სიცოცხლისუნა-
რიანობის ზომიერი შედეგი (65% გამოჩეკვამდე) მიღწეულ იქნა წყლის ტემპერატურის 1˚C პირობებში ინკუბირებისას.

კალმახს არ გააჩნია კვერცხსავალი, რის გამოც საკვერცხეებიდან გათავისუფლებული ქვირითი სხეულის ღრუში ხვდე-
ბა. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით და თევზის წარმოების პრაქტიკიდან გამომდინარე, არსებობს ქვირითის მიღების შე-
მდეგი რეკომენდაციები:

~~ ქვირითობისას, არ შეიძლება მდედრის თავდაყირა დაჭერა, რადგან ქვირითი გადაადგილდება თავისაკენ  
და შემდგომ მისი  გამოწველა რთულდება;

~~ გამოწველა იწყება თევზის ფრთხილად გამშრალებით, განსაკუთრებულად მუცლის არეში, ანალურ ხვრელ-
თან და ფარფლთან, რათა თავიდან ავიცილოთ მიღებული ქვირითის წყალთან, შარდთან ნაწლავების გა-
მონადენთან შეხება ან მოხვედრა ქვირითის შესაგროვებელ ჯამში;  

~~ ვიწყებთ სხეულის უკანა მესამედი ნაწილის მსუბუქ მასაჟირებას და ეტაპობრივად, ქვირითის მიღების პრო-
ცესის შესაბამისად, ვზრდით მასაჟირების არეალს;

~~ მდედრს ვწველით მანამ, სანამ ქვირითი თავისუფლად გამოდის სხეულიდან. თუ ამ პროცესის დროს მდედ-
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რი იწყებს  სხეულის ღრუს შეკუმშვას,  მყისიერად უნდა შევწყვიტოთ წველა;

~~ ქვირითის მიღების დროს ძალის გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს თევზის შინაგანი ორგანოები და დახე-
თქოს ქვირითი.

ქვირითის მიღების პროცესში თევზის სტრესის შესამცირებლად მიღებულია ანესტეტიკური საშუალებების გამოყენება. 
გამოიყენება ე.წ. კუნთების მოსადუნებელი საშუალებები, როგორიცაა: Propanidid და MMS-222 ანუ 2-fenoksyetanoli. ეს პრე-
პარატები იწვევს კუნთის მოდუნებას, თუმცა, არ იწვევს თევზის რეაქციის სრულად გაქრობას.

ქვირითის ხარისხის დადგენა

ქვირითის ხარისხის შეფასება მისი მოპოვებისთანავე უნდა დავიწყოთ, რათა თავიდან ავიცილოთ კარგი და ცუდი ხა-
რისხის ქვირითის  ერთმანეთში შერევა.  

თევზის გამოწველისას, ქვირითს ვაგროვებთ  მცირე ჭურჭელში.  ქვირითის ხარისხის შემოწმების შემდეგ კი ვარგისი 
ქვირითის მთელ ოდენობას ფრთხილად გადავიტანთ უფრო დიდ ჭურჭელში. 

ქვემოთ მოცემულია უხარისხო ქვირითის აღწერისა და  მისი გაფუჭების შესაძლო მიზეზების რამდენიმე მაგალითი:

~~ გადამწიფებული ქვირითი - მიზეზი არის გვიანი გამოწველა, ის გაფუჭებულ ქვირითს გავს და საკმაოდ მა-
გარია. ფერი რძისფერი აქვს, გამონაკლისი - კარგად ხილვადი ნარინჯისფერი ჩანასახით. ამ შემთხვევაში, 
მდედრი ჩვეულებრივად უნდა გავწუროთ, ხოლო მიღებული ქვირითი გადავაგდოთ;

~~ დახეთქილი ქვირითი - მიზეზი არასწორი მოქმედებები ან ძალისმიერი გამოწველაა. იმ შემთხვევავშიც კი, 
როდესაც გამოწველა ფრთხილად ხდება, ამ მოვლენის გვერდის ავლა ძალიან ძნელია. ცილები გახეთ-
ქილი მარცვლებიდან ქმნის სუსპენზიას, რომელიც განაყოფიერებას უშლის ხელს. ძლიერი დანაგვიანება 
კარგად გამოჩნდება, როდესაც გამოწურვა  შავ ჯამში ხდება. კიდევ ერთ მეთოდს წარმოადგენს განაყოფი-
ერების ჩატარება სითხეში - D 532( 125 mM NaCI, 20mM Tris, 30mM glicin, pH 9,0; Billard 1992) ან 10 ლიტრ წყალში გახს-
ნილ 100 გრ-იანი სოდის ხსნარში (ხელმისაწვდომია აფთიაქებში);

~~ ღვიძლის კიბოთი დაავადებული მდედრისგან  მიღებული ქვირითი, რომელიც, უმეტესად,  ინკუბაციის პე-
რიოდში იღუპება. რეკომენდებულია ასეთი ქვირითის და თავად ავადმყოფი მდედრის მოშორება. ეპატო-
მიის გამოცნობა ადვილია, ასეთ მდედრებს აქვთ გადიდებული და გამაგრებული  ღვიძლი, რაც ადვილი 
საგრძნობია ქვირითის გამოწურვის პროცესში;

~~ ორწლიანი მდედრებისაგან  მიღებული ქვირითი - დაკვირვებების საფუძველზე დადგინდა, რომ ასეთი მდე-
დრებისაგან მიღებული ქვირითი მნიშვნელოვან დანაკარგებს განიცდის. ამ ფაქტს ვერ დავუკავშირებთ 
მხოლოდ იმას, რომ ისინი პირველად ქვირითობენ, რადგან სამწლიანი თევზების პირველი ქვირითობის 
ეფექტები არ განსხვავდება ოთხი და ხუთწლიანი თევზების ინკუბაციის შედეგებისაგან. ბოლო დრომდე 
უცნობია მიზეზი, რომელიც ორწლიანი კალმახის ქვირითის დიდ სიკვდილიანობას იწვევს. 

სათესლე სითხის მოპოვება

სათესლე სითხის მოპოვებისას, ძნელია მისი შარდით დაბინძურების თავიდან აცილება. ეს ფაქტორი მნიშვნელოვნად 
ამცირებს სათესლე მასალის ეფექტურობას, განსაკუთრებით კი მაშინ, თუ ის გაყინულ მდგომარეობაში შეინახება. დაბი-
ნძურების აცილება შესაძლებელია, თუ  მამრის სასქესო მეჭეჭში რბილი პლასტიკურ კათეტერს შევიყვანთ (მილს ცერად 
ვჭრით, რათა ადვილი გახდეს მისი შეყვანა) ისე, რომ თევზის მუცელზე  დაჭერისას გამოსული სათესლე სითხე სუფთა 
დარჩეს.
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ქვირითის განაყოფიერება

პრაქტიკაში მიღებულია, რომ 3-7 მდედრისაგან მიღებულ ქვირითს 20-30 მამრისაგან მიღებული რძით ანაყოფიერებენ. 
უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ პროცესისთვის გამოყენებული მამრების შეზღუდული რაოდენობა ამცირებს გენეტიკური მრა-
ვალფეროვნების დონეს, შესაბამისად, მათი გამოყენების ხარისხსაც. 

განაყოფიერება, უშუალოდ, ქვირითით სავსე ჯამში მამრების გამოწურვის გზით ხდება. ქვირითსა და სათესლე სითხეს 
ერთმანეთთან შერევის შემდგომ, წყალში ხსნიან. დღეს მრავალი ფერმერი მოპოვებულ ქვირთს ათავსებს D 532 ხსნარში 
ან მარილის 1%-იან ხსნარში (1 ლიტრი სითხე 10 ლიტრ ქვირითზე). ამ ნარევს ამატებენ სათესლე რძეს და მყისიერად ურე-
ვენ ერთმანეთში. შემდგომ, ამატებენ წყალს და ორი წუთის ინტერვალის შემდეგ შეიძლება ქვირითის გავლების დაწყება. 
წყალი,  სულ ცოტა, ხუთჯერ უნდა აღემატებოდეს სითხეს, რომელშიც განაყოფიერება მოხდა. 

განაყოფიერებული ქვირითის მოვლა და დათვლის მეთოდები

ქვირითი, შენჯღრევის მიმართ განსაკუთრებით მგრძნობიარეა გაჯირჯვლის სტადიაში (მყისვე განაყოფიერების შე-
მდეგ), შემდეგ კი მგრძნობიარობა მცირდება. განაყოფიერებული ქვირითის მოვლის მიზნით, ყველაზე რაციონალურია 
მოქმედებების შემდგომი თანმიმდევრობა: 

~~ განაყოფიერებიდან 2-3 წუთის შემდეგ, ქვირითს სათესლე სითხის და წყლის ნარევი უნდა მოვაშოროთ;

~~ ქვირითს, სულ ცოტა, ორჯერ უნდა გავავლოთ დიდი რაოდენობით წყალი;

~~ გაჯირჯვლის მიმდინარეობის სიჩქარე დამოკიდებულია წყლის ტემპერატურაზე, ანუ 3 გრადუსი ცელსიუსის 
დაბლა მოქმედებები შეგვიძლია განვაახლოთ 3 საათის გასვლის შემდეგ; 

~~ უფრო მაღალ ტემპერატურაზე ქვირითს არ უნდა შევეხოთ ორი საათის განმავლობაში; 

~~ გაჯირჯვლული ქვირითი დავითვალოთ, გადავაადგილოთ ან მოვათავსოთ საინკუბაციო აპარატში.

ქვირითის დათვლის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. უნდა გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერი მეთოდით მოქმედებისას, ქვი-
რითს  მაქსიმალურად ფრთხილად უნდა შევეხოთ.

დათვლის მოცულობითი მეთოდი

ყველაზე პოპულარული მეთოდია ქვირითის მოცულობის გაზომვა. ამ დროს უნდა გვახსოვდეს რომ ქვირითის მარცვ-
ლის ზომა დამოკიდებულია მდედრის წლოვანებაზე.  ამიტომ, რაოდენობის დასადგენად შეგვიძლია გამოვიყენოთ უკვე 
გადათვლილი ცხრილები (ცხრილი N15).

უშუალო დათვლის მეთოდი

მარცვლები ითვლება ე.წ. Brandstatter -ის დაფაზე, რომელსაც  500 ან 1000 ჩაღრმავება გააჩნია. ეს მეთოდი ძალიან 
ზუსტია და გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ ზუსტად გვინდა ვიცოდეთ ქვირითის მარცვლების რაოდენობა. 

თევზის ნაყოფიერების დადგენისას, ამ მეთოდის გამოყენება რეკომენდებულია ჩასახვის შემდეგ.
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მიახლოებითი თვლის მეთოდი

მიახლოებითი თვლის მეთოდიც მოცულობითია. ამ შემთხვევაში ვიყენებთ კოვზს ან Brandstatter-ის დაფას, გადავით-
ვლით 3 სინჯს - თითოში 500 ქვირითის მარცვალს. შემდეგ ე.წ Spiczakow-ის თუნგით და მენზურის საშუალებით ვზომავთ 
ქვირითის დათვლის დროს გამოძევებული წყლის რაოდენობას. ამის შემდეგ, იმავე თუნგში ვზომავთ წყლის რაოდენო-
ბას, რომელსაც გამოაძევებს დასათვლელი ქვირითის მთელი რაოდენობა. 

ამ მონაცემების საფუძველზე, მარტივი პროპორციით, ვითვლით ქვირითის ჩვენთვის საინტერესო ოდენობას.

წონითი გამოთვლის მეთოდი

მიახლოებითი (მოცულობითი) თვლის მეთოდის მსგავსად, აქაც ვიღებთ 3 სინჯს 500 ცალი ქვირითით და ვწონით თი-
თოეულს. ვადგენთ საშუალო წონას. შემდეგ ვწონით მთელ პარტიას და ვადგენთ ქვირითის მარცვლების რაოდენობას. 

ვარცლის მეშვეობით ქვირითის თვლის მეთოდი

25 სმ ვარცლში უნდა მოვათავსოთ გაჯირჯვლული ქვირითი - ერთი ბოლოდან მეორე ბოლომდე მიმდევრობით. შემ-
დგომში, ვითვლით ვარცლში მოთავსებული მარცვლების რაოდენობას. მთლიან პარტიას, წყალთან ერთად, ვასხამთ და-
ნაყოფებიან ჭურჭელში და მარცვლების დალექვის შემდეგ ვითვლით მათ მიერ დაკავებულ მოცულობას.  ცხრილი N16-ის 
მეშვეობით ვითვლით მარცვლების საერთო რაოდენობას.

საინკუბაციო აპარატები

პრაქტიკაში მრავალი ტიპის საინკუბაციო აპარატი გამოიყენება, მათ შორის, ვეისის ტიპის, ცუგერის და ღარისებრი აპა-
რატები. ღარისებრი აპარატებია: კალიფორნიული, გრძელჭავლიანი, Piller-ის, კარადისებრი და სხვა. შემდგომ ჯგუფს - 
ფენოვანს წარმოადგენს ჭურჭლებისა და ფენების სხვადასხვა სახეცვლილებებისაგან შემდგარი მოწყობილობა, რომე-
ლიც ჟანგბადით კარგად გაჯერებული წყლით მუდმივი გამორეცხვას საჭიროებს. 

აპარატები საჭიროა გამოყენებამდე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში მოვიყვანოთ და ჰერმეტული გავხადოთ, რათა 
უზრუნველვყოთ წყლის თანაბარი გადინება. მიღწეულია თუ არა დასახული მიზანი, ამის შესახებ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, 
თუ აპარატში პერიოდულად ჩავასხამთ შეფერადებულ სითხეს. 

კლასიკურ კალიფორნიულ აპარატში  საინკუბაციო კალათების  ქვემოთ დაგროვებულ ჰაერს შეუძლია შეაფერხოს 
წყლის მოძრაობა, რაც წარმოშობს პრობლემას. ამას  კი შეიძლება მოჰყვეს ქვირითის ფენობრივი სიკვდილიანობა. პრო-
ბლემის თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნება, თუ მიწოდებული წყლის დაცემის ადგილას განვათავსებთ ღრუბელს, 
რომელზეც  დაეცემა აპარატში შემავალი წყალი. 

კალიფორნიულ და გრძელჭავლიან აპარატებში, ყოველ 100 ათას ქვირითზე, განაყოფიერებიდან ჩასახვამდე - საჭიროა 
24 ლიტრი/წუთში წყლის მიწოდება, ხოლო ჩასახვის შემდგომ - 48 ლიტრი/წუთში წყლის მიწოდების  უზრუნველყოფა. 

კარადისებრ აპარატში, რომელიც  16 უჯრისაგან (400 ათასი მარცვალი) შედგება -  1 წუთში 15 და 38 ლიტრი, ხოლო 
ვეისის  აპარატში (30 ათასი მარცვალი) – 1 წუთში 3 და 7 ლიტრი წყალია საჭირო.

კალიფორნიულ აპარატში ქვირითი ორ ფენად უნდა განვალაგოთ. ვეისის მოწყობილობაში კი ქვირითი არ უნდა იკავებ-
დეს აპარატის  ერთ მესამედზე მეტ მოცულობას.

წყალი, რომელიც  ინკუბატორებს ამარაგებს, ორგანული წარმოშობის შენაერთებისაგან და წყალში შეწონილი ნივთი-
ერებებისაგან  უნდა გაიწმინდოს. ჟანგბადის შემცველობა არ უნდა იყოს 7 მგ/ლ-ზე ნაკლები, ხოლო რკინის შემცველობა 
არ უნდა აღემატებოდეს 0.35 მგ/ლ-ს.

ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორები ართულებენ წყალსა და ქვირითის მარცვლებს შორის გაზთა მიმოცვლას, რაც თავის 
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მხრივ იწვევს ჩანასახების სიკვდილიანობის ზრდას. 
მიწოდებული წყალი უნდა გადიოდეს ფილტრებს. ინკუბატორებში თავი უნდა ავარიდოთ სპილენძის მილების ან მოთუ-

თიებული ჭურჭლის გამოყენებას, რადგან თევზის ჩანასახები ძალიან მგრძნობიარეები არიან წყალში სპილენძისა და თუ-
თიის იონების, თუნდაც, მინიმალური კონცენტრაციის მიმართ.

საინკუბაციო ტემპერატურა

წყლის ტემპერატურას დიდი გავლენა აქვს ინკუბირებული ქვირითის განვითარების ხანგრძლივობაზე, ზოგიერთ ეტაპზე 
კი მის სიცოცხლიუნარიანობაზე. ტემპერატურული საზღვრები  კალმახის კარგი განვითარებისათვის მერყეობს  3-12˚C 
შორის. ამ საზღვრებს აცდენა იწვევს ინკუბირებული ქვირითის სიკვდილიანობის ზრდას.

ქვირითის განვითარების ხანგრძლივობა (ინკუბირების პერიოდი) გამოიხატება ე.წ  დღე გრადუსების (D0)  რაოდენობა-
ში, ეს არის  საშუალო დღეღამური ტემპერატურების ჯამი ჩასახვიდან ლიფსიტების მასობრივ გამოჩეკვამდე. ეს სიდიდე არ 
არის მუდმივი და დამოკიდებულია წყლის ტემპერატურებზე (ცხრილი N17).

განაყოფიერებული ქვირითის მოვლა

განაყოფიერებიდან 12 საათის გავლის შემდგომ ქვირითი ძალიან მგრძნობიარე ხდება მექანიკური ზემოქმედების მიმა-
რთ და ეს პერიოდი თითქმის ჩასახვამდე  (დაახლოებით 180-200 დღეგრადუსი) გრძელდება. ამიტომ, ამ დროს, მკვდარი 
ქვირითის მოშორება კარადისებრი და ფენური აპარატებიდან დაუშვებელია. 

მკვდარ (გათეთრებულ) ქვირითს ედება ობი, რომელიც მაღალ ტემპერატურაზე კიდევ უფრო ვითარდება და შეიძლება 
გავრცელდეს ჯანმრთელ ქვირითზე და გამოიწვიოს მისი სიკვდილი. 

ასეთ შემთხვევაში, იყენებენ მალაქიტის მწვანის პროფილაქტიკურ ხსნარს  კონცენტრაციით 1:150,000 ან 1:120,000 30 
წუთიანი ექსპოზიციით. ამ პროცედურას  6˚C ტემპერატურის შემთხვევაში - ყოველ 7 დღეში ერთხელ,  უფრო მაღალ ტე-
მეპერატურაზე კი ყოველ 3 დღეში ერთხელ იმეორებენ. რადგან მალაქიტის ხსნარი ჯანმრთელობისათვის საშიშ სუბსტა-
ნციას წარმოადგენს, ამიტომ, მისი ხმარება რეკომენდებულია მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში (დაწვრილებით 
იხილეთ პროფილაქტიკის თავში).

ჩასახვის სტადიის მიღწევისას, საჭიროა ქვირითის წყალში გავლება. ეს საჭიროა ერთი მხრივ, ქვირითის  ლორწოსა და 
დაბინძურებისაგან გაწმენდის მიზნით (რაც გამოიწვევს გაუნაყოფიერებელი ქვირითის კანის გახეთქვას) და  გააადვილებს 
მათ გაცალკევებას ცოცხალი ქვირითისაგან. 

კალიფორნიული და ფენოვანი აპარატებიდან ამოღებულ ქვირითს უკეთესია წყალი შლანგით გავავლოთ პლასტმასის 
ვედროში, რომელსაც ზედა პირის ოდნავ ქვემოთ აქვს  წვრილი ბადით დაცული სარკმელი. ეს სარკმელი  უზრუნველყოფს 
წყლის გადინებას, ქვირითი კი ვედროში დარჩება. 

ფენოვანი აპარატებიდან ამოღებულ ქვირითს წყალს ოთხკუთხედ პლასტიკურ ჭურჭელში ვავლებთ. ქვირითის გამოღე-
ბის შემდეგ, საჭიროა აპარატის კორპუსის გარეცხვა და გამოშრობა. გავლებულ ქვირითს ან აპარატში ვაბრუნებთ ან 12 
საათი ვინახავთ ჯამებში, სადაც უზრუნველყოფილია წყლის მუდმივი დინება.

არსებობს მკვდარი ქვირითის გამოხშირვის რამდენიმე მეთოდი: მარწუხებით;  რეზინის თავიანი შუშის მილით; შლა-
ნგით, რომელიც სიფონის პრინციპით მოქმედებს (მარცვლების სიდიდის მიხედვით გამოიყენება 5-8 მმ დიამეტრის მილი).

იქ, სადაც ქვირითის რაოდენობა დიდია, საჭიროა უფრო მაღალი წარმადობის მეთოდის გამოყენება, მაგალითად, მე-
ქანიკური დახარისხება.

დღეისათვის არსებული მოწყობილობები მოქმედებენ ე.წ ფოტოელემენტის გამოყენებით, რომელიც გამჭვირვალე მა-
რცვალს ასხვავებს გაუმჭვირვალე (მკვდარი) მარცვლისაგან. 

მექანიკური დამხარისხებელი ძალიან ძვირი აპარატია ამიტომ, გამოიყენება მკვდარი ქვირითის მარილწყლის დახმა-
რებით გამოხშირვის მეთოდი.  



36 ტექნოლოგიაწარმოების

კალმახიცისარტყელა

მარილწყლის სათანადო კონცენტრაციის დასადგენად, მომზადებული ხსნარი ჩავასხათ მინის ჭიქაში, რომელშიც 
მოთავსებულია მკვდარი და ცოცხალი ქვირითის რამდენიმე მარცვალი. დაკვირვების შედეგად გამოვლინდება შემდეგი 
შედეგები:

~~ თუ ქვირითის მკვდარი მარცვალი ამოტივტივდება, ხოლო ცოცხალი ჩაიძირება, მაშინ მარილწყლის კონ-
ცენტრაცია შესატყვისია;

~~ თუ ორივე სახის მარცვალი ამოტივტივდა, მაშინ ხსნარი ძალიან კონცენტრირებულია;

~~ მარილწყლის დაბალი კონცენტრაციისას, ორივე სახის მარცვალი იძირება.

გაცალკევება დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში წარმოებს, ამიტომ, ხსნარის მომზადებას დიდი ყურადღება სჭირდება. 
მომზადებულ მარილწყალს ვასხამთ კალიფორნიული ან გრძელჭავლიანი აპარატის კორპუსში, მოტივტივე ქვირითს 

ფრთხილად მოვქაფავთ ისე, რომ ჯანმრთელი არ დავაზიანოთ. 
მარილწყლის კონცენტრაციის ოპტიმალური სიდიდე მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, როგორიცაა: ქვირითის გა-

ნვითარების სტადია, მისი წარმომავლობა, აგრეთვე, დრო რომელიც გავიდა ბოლო გამორეცხვიდან. 
კალიფორნიული აპარატის შემთხვევაში, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ კორპუსის და შიგთავსის შეე-

რთების ადგილებს, რათა უზრუნველვყოთ წყლის საჭირო გადინება აპარატში.
იმ შემთხვევაში, თუ ინკუბაცია მიმდინარეობს ფენოვან აპარატში, გამოჩეკვის წინ რეკომენდებულია მათი კალიფორნი-

ულ აპარატში გადატანა შემდეგი რაოდენობით - 4 მარცვალი 1 სმ² შიგთავსში, ან სპეციალურ კარტრიჯებზე ქვესაცავებში 
რაოდენობით - 10 ათასი მარცვალი 1 მ² ქვესაცავზე (არა შიგთავსი). 

ქვესაცავის ფსკერი ფოლადის ბადისაგან ან ფოროვანი მეტალიგან მზადდება. ფორების ნასვრეტებს გლუვი ზედაპირი 
უნდა ჰქონდეთ, რათა არ დავაზიანოთ ლარვის ყვითრი. არ შეიძლება გამონაჩეკის ფოროვანი მეტალის ფსკერიანი სათა-
ვსით გადატანა, რაც დაშვებულია ფოლადის ბადის შემთხვევაში.

იმ შემთხვევაში, თუ კარგი ხარისხის ქვირითს მაღალი პროცენტულობით გავანაყოფიერებთ, მაშინ მოსალოდნელია 
ყოველი ათასი მარცვლიდან 750 განაყოფიერებული კვერცხი და 700 ცალი ლიფსიტა მივიღოთ. 

ლიფსიტების წარმოება    

ლარვის  განვითარება

ლარვის სტადია კვერცხის გარსის დატოვებიდან თევზად ფორმირების მომენტამდე გრძელდება. ლარვა ყვითრის 
ადსორბირების შემდეგ, აქტიურად იწყებს ბუნებრივი და ხელოვნური საკვების მიღებას. ეს მონაკვეთი ორ ფაზად იყოფა:

~~ ლარვის განვითარება, როდესაც ის მხოლოდ ყვითრის შიგთავსის საკვებ მასალას მოიხმარს და გრძელდე-
ბა 120-200 დღეგრადუსი;

~~ ლარვა, რომლის  ყვითრი საწყისი ზომის 30%-ს აღწევს და   იწყებს გარემოდან საკვების მიღებას. 

ფსკერიდან წყლის ფენებში ამოსვლა და ცურვის დაწყება განვითარების მეორე ფაზაში გადასვლას ნიშნავს. ამ დროს 
თევზი იწყებს ეგზოგენურ კვებას, მისი სხეული ფარფლით იფარება და ხდება სქესობრივი დაყოფა. მიიჩნევა, რომ ეს რო-
გორც ბუნებრივ პირობებში გავრცელებული, ასევე, ხელოვნურად მოშენებული თევზებისათვის ყველაზე კრიტიკული პე-
რიოდია. ამ პერიოდში აუცილებელია შესატყვისი და საკმარი საკვები და ოპტიმალური და მასთან მიახლოებული  ტემპე-
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რატურები. 
საკვების არარსებობის შემთხვევაში, ლარვა ვერ სწავლობს საკვების მიღებას (კვებას) და მაშინაც კი თუ მოგვიანებით 

უზრუნველვყოფთ მისთვის საკვების მიწოდებას, ლარვა მაინც დაიღუპება გამოფიტვისაგან.
ეგზოგენური კვების პროცესის დაწყების კრიტიკული პერიოდი არის დროის მონაკვეთი საცურაო ბუშტის გავსებასა და 

ყვითრის საბოლოო დაცლას შორის (80-1500D).  ამ პერიოდის დაწყების გარეგან გამოხატულებას წარმოადგენს  ლარვის 
გამუქება და გახდომა. სხეულის პროპორციულობის თვალსაზრისით, დიდი ზომის თავის გამო, ლარვა ემსგავსება  ქინ-
ძისთავს.

პოლონეთში წარმოებულმა კვლევებმა, რომლებიც შემოდგომის ქვირითობის  შედეგად მიღებული კალმახების სიცო-
ცხლისუნარიანობას ეხებოდა გამოავლინეს, რომ გადამწყვეტი როლი ამ პროცესში აქვს წყლის ტემპერატურას. 

ეს ფაქტორი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო პოსტემბრიონალურ ფაზაში. როგორც კვლევებმა უჩვენა, იმისათვის, 
რომ ლიფსიტების სიცოცხლისუნარიანობა იყოს მაღალი, ლიფსიტების ზრდის პროცესის განმავლობაში წყლის ტემპერა-
ტურა უნდა შენარჩუნდეს 6-12˚C ფარგლებში, ხოლო აქტიურ კვებაზე გადასული ლიფსიტებისათვის - 3-16˚C ფარგლებში.

ლიფსიტების წარმოებისათვის საჭირო მოწყობილობები

ლიფსიტები გადაგვყავს სალიფსიტეებში მას შემდეგ, რაც ლარვები ყვითრის მარაგის 3/4-ს მოიხმარენ და აქტიურ ცუ-
რვას იწყებენ. 

ქვესაშენები უნდა აკმაყოფილებდნენ ორ მოთხოვნას - აქ ლიფსიტებმა უნდა ისწავლონ საკვების მიღება და გარდა ამი-
სა დაცული უნდა იყოს სისუფთავე. 

სალიფსიტეებს, როგორც წესი, აქვთ პატარა ფართი (1-25მ²), რაც ადვილს ხდის საკვების მოძიებას და მოპოვებას, ასევე 
სისუფთავის დაცვასა და თევზების ჯანმრთელობის კონტროლს. გამოყენებული მოწყობილობები შეიძლება დავყოთ ორ 
ძირითად ჯგუფად:

~~ აუზები გრძივი გადინებით: ვარცლი, გრძელჭავლიანი აპარატები, ლაბირინთული სალიფსიტეები, სალიფ-
სიტე აუზები;

~~ აუზები ბრუნვადი გადინებით: პლასტიკური და ბეტონის როტაციული აუზები.

მეორე ტიპის საშენების უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ მათ გააჩნიათ შესაძლებლობა გაფილტრონ წყალი 
სხვადასხვა სახის ნარჩენებისაგან.

აუზში ლიფსიტების ჩასმის სიმჭიდროვე

არსებობს ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები იმის შესახებ თუ როგორი უნდა იყოს ლიფსიტების გამოსაზრდელ აუზებ-
ში ჩასმის სიმჭიდროვე. ლიფსიტის წარმოების საწყის ფაზაში (ორ კვირამდე) უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი რეკომე-
ნდაციები: 

~~ სიმჭიდროვე - 10 ათასი ცალი ლიფსიტა 1 მ3 ფართობზე, რაც თევზის საშუალო მასის გათვალისწინებით (0.2 
გრ/ცალი) შეადგენს 2კგ-ს;

~~ თევზების ასეთი რაოდენობა მოითხოვს  წყლის მიწოდებას 10-40 ლ/წთ მოცულობით;

~~ წყლის სიღრმე ავზებში არ უნდა აღემატებოდეს 30 სმ-ს. 

საორიენტაციოდ შეიძლება ჩაითვალოს ზემოთ მოცემული ჩასმის სიმჭიდროვე, მიწოდებული წყლის  რაოდენობა და 
ჯერადობა, რამეთუ  წყლის საჭირო რაოდენობა დამოკიდებულია მასში ჟანგბადის გაჯერებაზე და ტემპერატურაზე. 
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ლიფსიტების კვება და ჰიგიენა

ლიფსიტის კვებას ვიწყებთ მაშინ, როდესაც მისი საჰაერო ბუშტი ჰაერით შეივსება (ამ დროს წყლის დონეზე ამოდის და 
ცურვას იწყებს). იმისათვის, რომ  საკვები კარგად ავარჩიოთ, საჭიროა შევასრულოთ რამდენიმე საბაზისო პირობა:

~~ სასტარტო საკვები ზომით 0.3-0.6 მმ უნდა იყოს მანამ, სანამ თევზები მიაღწევენ  მასას - 0.5გრ (4სმ); 

~~ სანამ არ შევამჩნევთ, რომ ლარვა აქტიურად იკვებება, საკვების ულუფა არ უნდა აღემატებოდეს ლიფსი-
ტის მასის 10%-ს.

ლიფსიტების სწორად წარმოებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა აუზების ყოველდღიური წმენდა. წყალს უნდა მოვა-
შოროთ საკვების ნარჩენები, მკვდარი თევზები და სხვა ნარჩენები. 

მრგვალ აუზებში საკმარისია წყლის დონის დროებით, სწრაფი დაწევა. ამ დროს ნარჩენები და მკვდარი ლარვები ამო-
ტივტივდება და წყლის გადინების მილზე ჩამოცმულ წვრილ ბადეზე დაგროვდება, საიდანაც მათი მოშორება უფრო ადვი-
ლი ხდება. ღარისებურ აუზებში შეიძლება სიფონის ან შლანგის გამოყენება. 

ინდივიდუალური მასის 0.3-0.4 გრ-მდე მიღწევამდე ლარვა არ ავადმყოფობს ბაქტერიული და ვირუსული ავადმყოფო-
ბებით, რაც შესაძლებელია დედის ორგანიზმიდან თანდაყოლილი იმუნიტეტის დამსახურება იყოს. ამ ასაკში სიკვდილია-
ნობა შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა ფაქტორებმა: 

~~ კვების გვიან დაწყებამ;

~~ ავარიამ წყლის მიწოდების სისტემაში;

~~ ასფიქსიამ თევზების რაოდენობის გადაჭარბების გამო;

~~ ანტისანიტარიამ სანაშენე აუზში.  

სიკვდილიანობის მიზეზი პარაზიტების მოქმედებაც შეიძლება გახდეს. ასევე, ლიფსიტებისთვის სახიფათოა წყლის აი-
რით გადაჯერება, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ვსარგებლობთ მიწისქვეშა  წყლებით ან ჭავლური აერატორებით. ამ დროს 
ლიფსიტები შეიძლება დაავადნენ აირ-ბუშტოვანი დაავადებით, რაც აირის (უფრო ხშირად აზოტის) მიკროსკოპული ბუ-
შტუკებით ლაყუჩების გაბიდვნით არის გამოწვეული. ეს ფაქტორი ხელს უშლის ჟანგბადის მიწოდებას ორგანიზმისათვის 
და იწვევს თევზის სიკვდილიანობას.   ასეთ ვითარებაში სიკვდილიანობამ შეიძლება 100%-ს მიაღწიოს.

სარეალიზაციო თევზის წარმოება

თევზის გამოზრდა - ნასუქობა

თევზის განვითარების სხვადასხვა ფაზაში, გარემოსადმი მისი არაერთგვაროვანი მოთხოვნების გამო, წარმოების პრო-
ცესს გარკვეული სპეციფიკა გააჩნია. 

მოზარდეული თევზი, ზრდასრულ თევზებთან შედარებით,  განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ვირუსული და ბაქტერიული 
დაავადებებისა თუ გარე პარაზიტების მიმართ. მათთვის აუცილებელია კარგი ხარისხის წყალი (როგორც თერმიკა, ასევე, 
ქიმია), ჰიგიენის დაცვა, პროფილაქტიკა, სწორი კვება და ზუსტად გამოთვლილი ჩასმის სიმჭიდროვე. 

ინკუბირების, ლარვის შეყოვნებისა და სიცოცხლისუნარიანი ლიფსიტის წამოზრდის პერიოდი  მთავრდება მას შემდეგ, 
რაც თევზების საშუალო ინდივიდუალური მასა აღწევს 0.4 გრ-ს (თევზები იძენენ აქტიურად კვების უნარს). ამ დროიდან 
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იწყება ფაზა, რომელსაც ეწოდება მოზარდეულის გამოზრდა  ანუ ნასუქობა.
1 გრ მასის მიღწევამდე საჭიროა ლიფსიტა გვყავდეს სალიფსიტეში, სადაც ადვილია ჰიგიენის ნორმების დაცვა და და-

ავადებების პროფილაქტიკა. 
თევზის ინდივიდუალური  მასის 1 გრ-მდე მიღწევის შემდეგ, მოზარდეული შეიძლება გადაიყვანოთ გამოსაზრდელ აუ-

ზებში (არა უმეტეს 200მ²). აუზს აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია და გულდასმით მოხდეს წყლის გადინების 
სისტემის შემოწმება, რათა გამოირიცხოს თევზების გაპარვა.

კვების დღიური და ერთჯერადი ულუფების დასადგენად, საჭიროა თევზების საშუალო მასისა და თითოეულ აუზში მათი 
რაოდენობის ცოდნა. ამიტომ, აუზში განსათავსებლად გამზადებული ლიფსიტის ყოველ პარტიას ვწონით და ვადგენთ 
თევზის საშუალო მასას (თითოეულ აღებულ სინჯში თევზის მინიმუმ 50 ცალი).

ფერმერმა ხშირ შემთხვევაში ზუსტად იცის თითოეული აუზის პროდუქციული შესაძლებლობები და მხოლოდ გამოცდი-
ლებაზე დაყრდნობით შეუძლია გათვალოს ჩასასმელი თევზის რაოდენობა.

მოზარდეულის გამოზრდის პერიოდი (თევზის ინდივიდუალური მასა 0.4-დან 10 გრ.-მდე) დიდ ყურადღებას მოითხოვს, 
რადგან ამ პერიოდში კალმახები მეტად  მგრძნობიარეები არიან  ბაქტერიული და ვირუსული დაავადებებისადმი, აგრეთ-
ვე, უხარისხო საკვებისა და გადამეტებული კვებისადმი.

აუზში შემავალ და გამომავალ წყალში ტემპერატურისა და ჟანგბადის შემცველობის გაზომვის შემდეგ, ფერმერი პირა-
დად აძლევს მოზარდეულს პირველ ულუფა საკვებს. 

თევზების კვებაზე დაკვირვებისას, ფერმერს  აქვს საშუალება შეამჩნიოს ქცევის ცვლილებები, რაც ხშირად დაავადე-
ბების მიმანიშნებელ სიგნალს წარმოადგენს. მსგავსი გამოვლინებების უგულებელყოფა გამოიწვევს დიდ დანაკარგებს. 
მაგალითად, უკვე განვითარებული ფურუნკულოზის დროს თევზები წყვეტენ კვებას. ამ დროს არ არის მიზანშეწონილი 
საკვებში წამლის შერევა, რაც როგორც წესი, შემდგომში მათ მკურნალობას შეუძლებელს ხდის. 

მნიშვნელოვანია  ვიცოდეთ, რომ თევზების ადრეული მკურნალობა ეფექტურია და საშუალებას იძლევა მათი სიკვდი-
ლიანობა თავიდან ავიცილოთ. 

გარდა დაკვირვებისა, ფერმერი ვალდებულია თვეში ერთხელ გამოიკვლიოს მოზარდეულის შინაგანი ორგანოების 
მდგომარეობა, ძირითადად, ღვიძლი, თირკმელი და ელენთის ბოლო მონაკვეთი. 

გამოკვლევისთვის ხდება ლორწოს აღება თევზის კანიდან, აგრეთვე, ლაყუჩებიდან - პარაზიტების არსებობის დასადგე-
ნად. ეს ყველაფერი, შესაძლოა, შევისწავლოთ სპეციალურ კურსებზე ან ვეტერინარის დახმარებით. 

უნდა გვახსოვდეს, რომ სტრესის გამომწვევი შეიძლება იყოს როგორც დაავადება, ასევე, ტემპერატურის მკვეთრი ცვლი-
ლება, წყლის დონის სწრაფი ვარდნა, ჟანგბადის შემცველობის კლება - განსაკუთრებით 6მგ/ლ ქვემოთ, არაიონიზირებუ-
ლი ამიაკის მაღალი შემცველობა, დაბინძურება და აირების დაგროვება.

აუზში თევზის დახარისხება

აუზებში თევზების დახარისხება ხელს უწყობს კანიბალიზმის აღმოფხვრას და ამცირებს კონკურენციის დონეს საკვების 
მოპოვებაზე სხვადასხვა ზომის თევზებს შორის. აუცილებელია ხშირი დახარისხება თუნდაც მცირე ზომის მოზარდეულს 
შორისაც კი. 

დახარისხება კვების დროებით შეწყვეტას მოითხოვს და შრომატევადი პროცესია, მაგრამ საშუალებას გვაძლევს მოცე-
მული აუზიდან მივიღოთ საუკეთესო ხარისხის ერთგვაროვანი პროდუქცია. 

ამ პროცესის წარმოებისთვის სხვადასხვა სახის მოწყობილობები გამოიყენება. უმარტივესიდან (მექანიკური დახარისხე-
ბა) -  რთულ კომპიუტერიზებულ პროგრამულ სისტემებამდე. 
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ცისარტყელა კალმახის კვება

კვება და საკვების მონელება

კალმახი მტაცებელ თევზებს განეკუთვნება, ამიტომ მას გააჩნია საჭმლის მომნელებელი სისტემა, რომელიც ცხოველუ-
რი ცილების გადასამუშავებლად არის ორგანიზებული.  მცენარეულით მკვებავი თევზებისაგან განსხვავებით, მისი ნაწლა-
ვები არ არის გრძელი. ამიტომ, კალმახს მცენარეული წარმოშოობის პროდუქტის მხოლოდ მცირე რაოდენობა შეუძლია 
გამოიყენოს ნატურალური სახით (წინასწარი გადამუშავების გარეშე). 

ცისარტყელა კალმახს სიცოცხლის სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა სახის საკვები სჭირდება. აქედან გამომდინარე, კალ-
მახის საკვების მწარმოებელი ფირმები რამდენიმე განსხვავებული სახის კალმახის საკვებს აწარმოებენ.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ფერმერები სახლში დამზადებული საკვებით (სიმინდისა და ქაფშიასგან) ანაცვლებენ კომერცი-
ული კალმახის საკვებ პროდუქტებს. თუმცა, ეს პრაქტიკა რეკომენდებული არ არის, რადგან დაავადების გაჩენისა და თევ-
ზის დაკარგვის რისკთანაა დაკავშირებული. მეტიც, სახლში დამზადებული საკვების გამოყენება არაეფექტურია, რადგან, 
კომერციულად წარმოებულ საკვებ პროდუქტთან შედარებით, თევზის ზრდას ანელებს. 

დღეისათვის, საქართველოს კალმახის სექტორისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი  პრობლემაა ადგილობრი-
ვი საკვების წარმოების არარსებობა. შედეგად, ფერმერებს იმპორტირებული, ძვირადღირებული საკვების შეძენა უწევთ, 
რაც მთლიანი საწარმოო ხარჯების 70%-ს შეადგენს. 

მეტაბოლიზმი

საკვების შემადგენელი რთული ნივთიერებები და შენაერთები მონელების პროცესში შედარებით მარტივ ნივთიერებე-
ბად იშლება:  ცილები - ამინომჟავებად, ცხიმები - გლიცერინად და ცხიმურ მჟავებად, ნახშირწყლები - მარტივ შაქრებად. 
ეს პროდუქტები შეიწოვება ნაწლავის კედლების მიერ, გადადის სისხლის მიმოქცევის სისტემაში და სისხლის საშუალებით 
გადადის ღვიძლში. 

ღვიძლი ასრულებს მრავალ ფუნქციას მონელებისა და მეტაბოლიზმის კუთხით. ღვიძლში მიმდინარეობს ნაღვლის 
პროდუცირება, რომელიც ცხიმების დაშლას ახდენს, აქვე, დროებით ხდება ამინომჟავების დასაწყობება, რომლებიც შემ-
დგომ გამოიყენება ახალი ცილების აგებისათვის. 

ცილების ერთი ნაწილისაგან ხდება ახალი ქსოვილების აგება, ზოგიერთისგან კი - ენზიმების. ღვიძლშივე არის კონცენ-
ტრირებული ენერგია გლიკოგენის სახით. 

მეტაბოლიზმის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს პანკრიასი, რომელიც კალმახში არ წარმოადგენს 
ჩამოყალიბებულ ორგანოს, არამედ არის ერთგვარი უჯრედების გროვა. მოსანელებელი ენზიმების გარდა, პანკრიასი 
გამოიმუშავებს ინსულინს, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ნახშირწყლების მეტაბოლიზმში.

ცილები და ამინომჟავები

ცილები შედგება ამინომჟავებისაგან. ისინი თავის მხრივ შედგებიან ნახშირბადის, წყალბადის, ჟანგბადისა და აზოტისა-
გან. ამინომჟავებს ახასიათებთ ამინური ჯგუფი (NH2) და კარბოქსილური ჯგუფი (COOH) ამიტომ, თევზის ორგანიზმს შეუძ-
ლია იმ ამინომჟავების სინთეზი, რომლის ნაკლებობასაც განიცდის. თუმცა, არსებობს შეუცვლელი ამინომჟავების სპეცი-
ფიკური ჯგუფი, რომლებიც თევზებს საკვებთან ერთად უნდა მიეწოდოს, რამეთუ მათი სინთეზი თევზების ორგანიზმში არ 
ხდება. 
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ცხრილში N18 მოცემულია ცილებში იდენტიფიცირებული ამინომჟავების ჩამონათვალი, რომლებიც დაყოფილია ორა-
გულისებრთათვის შეუცვლელ და დანარჩენ ამინომჟავებად. დანარჩენებში შედის ამინომჟავები, რომელთა სინთეზირება 
თევზს თავად შეუძლია და ისეთებიც, რომელთა ნაკლებობა საკვებში თევზის განვითარებაზე გავლენას არ ახდენს, რა-
დგან შესაძლებელია მათი ჩანაცვლება.

საკვებში არსებული ცილები აუცილებელია თევზის ზრდისთვის (ქსოვილის მშენებლობისთვის). მიღებულია, რომ ცილე-
ბის აუცილებელი შემცველობა  საკვებში არის 28%, თუმცა, წარმატებულად გამოიყენება გრანულირებული კომბინირებუ-
ლი საკვები 59% ცილის შემცველობით. 

კვლევებითა და დაკვირვებებით დადგინდა, რომ ცილის საჭიროზე მაღალი შემცველობა არ აუმჯობესებს პატარა თევ-
ზების ზრდის პროცესს დაბალი ტემპერატურებისას. 2 გრამიანი მოზარდეულის ოპტიმალური ზრდა 8,3˚C  ტემპერატურის 
პირობებში, 40% ცილის შემცველობის საკვებით გამოკვებისას იქნა მიიღებული. ცილის უფრო მაღალი ან დაბალი შემცვე-
ლობისას ეს ზრდა უფრო ნელი იყო.

ცილის ძირითად მასალად საკვებში გამოიყენება თევზის ან ცხოველის ფქვილი. განსაკუთრებით მაღალი ბიოლოგიური 
ხარისხი გააჩნია თევზის ფქვილს - LT (პროდუცირებულია დაბალ ტემპერატურებში). აგრეთვე, გამოიყენება კონცენტრა-
ტები მცენარეული ცილებისაგან, თუმცა, მათში უნდა მოხდეს ორაგულისებრთა ზრდისთვის აუცილებელი ამინომჟავების 
დამატება.

ნახშირწყლები

ნახშირწყლები შედგება წყალბადის, ნახშირბადისა და ჟანგბადისაგან. ცილებისგან განსხვავებით არ შეიცავს აზოტს. 
გადამუშავების პროცესში ისინი გარდაიქმნება მარტივ შაქრებად. 

კალმახს, როგორც მტაცებელს, არ გააჩნია ენზიმები ნახშირწყლების დასაშლელად. ამიტომ, მიღებულია, რომ მათი 
შემცველობა საკვებში არ უნდა აღემატებოდეს 9-12%-ს, რამეთუ მათი ჭარბი კონცენტრაცია თევზის ღვიძლში გროვდება 
და ხშირად დაავადებებს და სიკვდილიანობასაც იწვევს. შეუთვისებელი ფორმით არსებული ნახშირწყლები თევზისათვის 
არ არის საშიში, თუმცა, ზრდის საკვების ფასს და აგრეთვე, აბინძურებს გარემოს.

ვიტამინები

ორაგულისებრთა თევზების მოთხოვნა ვიტამინებზე საფუძვლიანად იქნა შესწავლილი სამოციან წლებში. განსაკუთრე-
ბით საინტერესოა ცხრილში N19 წარმოდგენილი ვიტამინების რეკომენდებული რაოდენობები 1 კგ გრანულირებულ სა-
კვებში. 

დღესდღეობით წარმოებული გრანულირებული საკვები აუცილებელი ვიტამინების საკმარის რაოდენობას შეიცავს. ამი-
ტომ, ავიტამინოზის საშიშროება (ცხრილი N20) კალმახებში შეიძლება წარმოიშვას მხოლოდ საკვების არამართებული ან 
ძალიან დიდი ხნით დასაწყობების, თევზების ანტიბიოტიკებით მკურნალობის ან მხოლოდ ნედლი თევზით პერიოდული 
კვების შემთხვევაში.

ვიტამინების დაშლა შეიძლება გამოიწვიოს მათზე ჟანგბადის მოქმედებამ - დაჟანგვამ, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს 
ვიტამინების ვარგისიანობის ვადის გასვლამდე (პერიოდი დატანილია შეკვრაზე) გამოყენებას. 

გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ ზოგიერთი ანტიბიოტიკი თევზის ორგანიზმში ბლოკავს C ვიტამინის შეთვისების უნარს. 
აგრეთვე, უნდა გვახსოვდეს ზღვის თევზები შეიცავენ ენზიმ ტიამინაზას, რომელიც შლის B1 ვიტამინს.

საკვების ენერგეტიკული ღირებულება

საკვების ენერგეტიკული ღირებულება იზომება კალორიებში და ჯოულებში, სადაც 1 კალ=4.187ჯ; 1ჯ=0.239 კალ; შესაბა-
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მისად 1000კალ=1კ/კალl=4.187კ/ჯ; 1000 კ/კალ=1მ/კალ=4.187მ/ჯ. 
გრანულირებული საკვების ენერგეტიკული ღირებულება, როგორც წესი, გამოისახება კილო კალორიებში (ბოლო 

დროს დაიწყეს მწარმობლებმა ჯოულების გამოყენება). ეს სიდიდეები მოცემულია როგორც: ბრუტო ენერგია, მოსანელე-
ბელი ენერგია და მეტაბოლიზებული ენერგია. 

სუფთა ენერგია არის სითბოს რაოდენობა, რომელიც გამოიყოფა საკვების მთლიანად წვის შემთხვევაში. გრანულირე-
ბული საკვების გათვლებისას, გათვალისწინებულია 7%- იანი ტენიანობა. (იხ. გრაფიკი 1)

თანამედროვე მაღალენერგეტიკული საკვები მზადდება მაღალი ხარისხის კომპონენტებისაგან, აქედან გამომდინარე, 
მათი მონელებადობა არის მაღალი. მაგალითისათვის წარმოდგენილია ერეთ-ერთი ცნობილი საკვების მწარმოებელი 
ფირმის მიერ წარმოდგენილი გათვლები, საკვების ენერგეტიკულ ხარისხიანობასთან დაკავშირებით (იხ. გრაფიკი 2).

ბრუტო ენერგიის გამოთვლისას, მხედველობაში უნდა მივიღოთ ბოჭკო (შეუთვისებადი ნახშირწყლები, საკვების შეუთ-
ვისებადი უხეში ნაწილი) ისევე, როგორც შეთვისებადი ნახშირწყლები. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია  
იხილეთ გრაფიკში N3.

მონელების ენერგია გამოთვლილია გამოცდილებაზე დაყრდნობით. მიღებული ერთეულები საკვების თითოეული 
კომპონენტისათვის მოცემული გრაფიკში N4.

მეტაბოლიზებული ენერგიის გამოთვლისას, უნდა გვახსოვდეს, რომ თევზები ვერ ახერხებენ გამოიყენონ ცილაში არსე-
ბული აზოტის ენერგია.

შესწორებებს ვაწარმოებთ ცილაში არსებული აზოტის ენერგიის გამოკლებით, რომელიც შეადგენს 1.2 კ/კალ ან 5.02კჯ 
ერთ გრამ ცილაში, აქედან გამომდინარე, მეტაბოლიზებული ცილის ენერგეტიკული სიდიდეა 23.66 - 5.02=18.64 კჯ.

ამ შემთხვევისგან განსხვავებით, ცხიმები და ნახშირწყლები მთლიანად მეტაბოლიზდება. მეტაბოლიზებული ენერგიის 
გამოთვლები იხილეთ გრაფიკში N5.

დიაგრამა N1-ზე მოცემულია კალმახის მიერ მიღებული საკვების საჩვენებელი ენერგეტიკული ბალანსი: სრული ენე-
რგია ერთ კილოგრამ საკვებზე ჩვენს შემთხვევაში შეადგენს 23.4 მჯ-ს, რაც უნდა შემცირდეს 8%-ით იმ საკვების ნაწილით, 
რომელიც ვერ მოინელება და შედის ნარჩენებში. 

ენერგიის რაღაც ნაწილი (ბრუტო ენერგიის 10%) მონელებული საკვებიდან იკარგება თირკმლებისა და ლაყუჩების საშუ-
ალებით, როგორც ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტები.

მეტაბოლიზების პროცესში გამოიყოფა სითბო, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს დანაკარგად (ბრუტო ენერგიის 5%). 
დარჩენილი ენერგია, რომელიც შეადგენს 18მმჯ-ს გამოიყენება სასიცოცხლო პროცესებისათვის და მოძრაობისათვის 
(ბრუტო ენერგიის 33%), ხოლო ბრუტო ენერგიის 44% ანუ 10.3 მმჯ უზრუნველყოფს თევზის ზრდას (დიაგრამა 1).

მინერალები

მინერალური ელემენტები და ნივთიერებები მონაწილეობენ პირველ რიგში, ძვლების ფორმირებაში, გარდა ამისა, 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სხვადასხვა სასიცოცხლო პროცესების მიმდინარეობაში: სუნთქვა, საკვების შეთვისება - 
მონელება, სისხლის მიმოქცევის  სისტემის მოქმედება. 

უმთავრეს მინერალურ ნივთიერებებს წარმოადგენენ ფოსფორი და კალცი, თუმცა, ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციო-
ნირებისათვის საჭიროა მცირე რაოდენობით კობალტი, რკინა, სპილენძი, მაგნიუმი, სოდა, ქლორი და იოდი. მათი ნაწი-
ლი წარმოადგენს კატალიზატორებს. 

კალმახს კალცისა და ფოსფორის (მოიხმარება ძვლის შენებაში, ამავეს ემსახურება მაგნიუმი) წყლიდან აბსორბციის  
უნარი გააჩნია. რკინა, კობალტი და სპილენძი შედის სისხლის წითელი უჯრედების შემადგენლობაში. სპილენძი ახდენს 
რკინის შეთვისების კატალიზირებას. თითოეული ამ მეტალის ნაკლებობა იწვევს ანემიას. 

კალიუმის ქლორიდი და ნატრიუმის ქლორიდი არეგულირებენ ოსმოსურ წნევას თევზის ორგანიზმის უჯრედებში. ქლო-
რიდები მონაწილეობას იღებენ მონელების პროცესში. სპილენძი სტიმულირებს ენზიმების მოქმედებას, იოდი ნივთიერე-
ბათა ცვლის პროცესებს, კალციუმი მოქმედებს სისხლის სტრუქტურაზე. 
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ცხიმები

თევზის ორგანიზმში სამი წარმომავლობის ცხიმია. საკვებში შემავალი ცხიმები, როგორც წესი, წვრილ ნაწლავში იშლე-
ბიან გლიცერინად და ცხიმოვან მჟავებად. მათი მონელება დამოკიდებულია დნობის კუთრ ტემპერატურაზე და მერყეობს 
70-90% შორის. ანუ “მაგარი” ცხიმები უფრო ძნელად შეთვისებადია, ვიდრე თევზის ქონი ან მცენარეული ზეთები. მაგარი 
ცხიმები აფერხებენ ცილებისა და ნახშირწყლების მონელებას, რადგან მათი მოლეკულების დაფარვასა და ენზიმების 
შეღწევის გაძნელებას იწვევენ.

ცხიმების წარმოშობის კიდევ ერთ წყაროს წარმოადგენს საკვებში ცილებისა და ნახშირწყლების გადამეტებული რაო-
დენობა. ცხიმებს ორგანიზმი ითვისებს ენერგეტიკული მიზნებისათვის და როგორც ენერგეტიკულ მარაგს შესაძლო შიმში-
ლობის შემთხვევაში. 

დაგროვილი ცხიმის ჭარბი რაოდენობა ძლიერ ცხიმიანი საკვების ან ბევრი საკვების მიღების შედეგია, რაც მნიშვნელო-
ვნად ამცირებს თევზის სამომხმარებლო ღირებულებას.  თევზის საკვებში დაჟანგული  ცხიმების არსებობა იწვევს თევზის 
ღვიძლის გადაგვარებას, თირკმლების დაზიანებასა და ანემიას. 

არც თუ ისე დიდი ხნის წინ საკვებში ცხიმის შემცველობის ზედა ზღვრად მიღებული იყო 8%, მაგრამ ბოლო დროს, დამძა-
ღებისაგან საკვების დაცვის მეთოდის გამომუშავების შემდეგ, ზღვარი  30%-მდე გაიზარდა. 

გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ საკვებში უნდა იყოს ცხიმოვანი მჟავები (ომეგა-3), რომელთა წყაროს წარმოადგენს თევ-
ზის ორგანიზმში არსებული ცხიმები. თანამედროვე გამოკვლევებზე დაყრდნობით აღმოჩენილია, რომ ომეგა-3 ჯგუფის 
ცხიმებს სამკურნალო თვისებები გააჩნიათ განსაკუთრებით რევმატიული დაავადებებისას, საჭმლის მომნელებელი სისტე-
მის წყლულებისას, აგრეთვე, მაღალი წნევის შემთხვევაში. 

საკვების ულუფები და მიწოდება

ცხრილში N21 მოცემულია საკვები ულუფების გამოყენება კალორიულობით  - 3000-3600 კკალ/კგ, რაც შესაძლებელს 
ხდის მოზარდეულის გამოზრდისას (80 გრ/ცალი) მივიღოთ კვებითი ერთეული 1.7-2.3. 

ულუფის სიდიდე დამოკიდებულია საკვების კალორიულობაზე. ამიტომ, მწარმოებლები სხვადასხვა ტიპის საკვებს ცალ-
კეულ ცხრილებს ურთავენ. მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ კვების ნორმები სასტარტო საკვებისათვის, ზრდი-
სათვის და ნასუქობისათვის (მეტაბოლიზებადი ენერგიის სიდიდე შესაბამისად: 16.8 მ მჯ, 17.6 მჯ, 18.2მ მჯ) (ცხრილი N22).

ერთ-ერთ ფერმაში მოზარდეულის ზრდაზე წარმოებულმა დაკვირვებებმა  გამოავლინა, რომ ულუფის შერჩევა უნდა 
მოხდეს ყოველდღიურად, იმის გათვალისწინებით თუ როგორია თავად საკვების კალორიულობა, წყლის ტემპერატურა 
და აგრეთვე, თევზის ბიომასის მატება შემცირებული სიკვდილიანობის გათვალისწინებით. 

ფერმერს უნდა ახსოვდეს, რომ ცხრილები კარგ პირობებში მაქსიმალური რაოდენობის ულუფის შესახებ გვაძლევენ 
ინფორმაციას. ძირითადად, უნდა ვიცოდეთ, რომ წყლის ტემპერატურის ზრდას მოყვება ულუფის გაზრდა, მაგრამ თუ 
დღე-ღამის განმავლობაში მოხდა წყლის ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა, მაგალითად 30˚C-მდე, ულუფა უნდა შევზღუ-
დოთ. ასევე, ოპტიმალური ტემპერატურის გადაცილებისას (ოპტიმალური 16-18˚C) საჭიროა ულუფის შემცირება თუ არ 
ხდება წყლის გამდიდრება სუფთა ჟანგბადით. 

კვების ინტენსიურობაზე გავლენა აქვს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა: ჟანგბადის შემცველობა, წყლის სიმღვრივე,  თევ-
ზის ჯანმრთელობა და თუნდაც, მათი გაყიდვისათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარების აუცილებლობა. 

იმ შემთხვევაში, თუ შევამჩნევთ, რომ თევზები გამოთვლილი საკვების ულუფას არაინტენსიურად იღებენ, ვიწყებთ მისი 
რაოდენობის შემცირებას სანამ არ მივაღწევთ საკვების ინტენსიური მიღების დონეს. 

კალმახის ზედმეტად დანაყრება, ვიდრე ეს ნორმით არის გათვალისწინებული, ნიშნავს რესურსის არაეფექტურ გამოყე-
ნებას და ასევე, მავნებელია თევზის ჯანმრთელობისთვის. ხშირად (განსაკუთრებით მოზარდეულის შემთხვევაში), ასეთი 
კვება  იწვევს ღვიძლის გადაგვარებას გადასუქების გამო, საჭმლის მომნელებელი სისტემის ანთებას,  სიკვდილიანობის 
მატებასა და კვებითი კოეფიციენტის მაჩვენებლის გაუარესებას.
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ზედმეტად მცირე ულუფას, გარდა ზრდის შეფერხებისა, მივყავართ კვებითი კოეფიციენტის გაზრდამდე, რამეთუ ასეთ 
შემთხვევებში საკვების ენერგიის უმეტესი ნაწილი ორგანიზმის მიერ მიმართული იქნება  ძირითადი, უმნიშვნელოვანესი 
სასიცოცხლო ფუნქციების მხარდასაჭერად.  

კვების რაციონის სარეკომენდაციო ცხრილები ისეთი სახით არის შედგენილი, რომ დაბალი კვებითი კოეფიციენტის 
შენარჩუნების პირობებში მიღწეული იქნას ზრდის კარგი ტემპი; დადგინდეს ოქროს შუალედი - კვების ეკონომიურ და რა-
ციონალურ დონეებს შორის. 

მაღალენერგეტიკული საკვების გამოყენება გვაიძულებს მათ რაციონალურ გამოყენებას, როგორც ეკონომიის თვალსა-
ზრისით, ასევე, ადრე ჩამოთვლილი დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით. 

ფერმა შეიძლება ჩაითვალოს რენტაბელურად, თუ დახარჯული საკვების ფასი თევზის გაყიდვის შედეგად ამოღებული 
თანხის 50%-ს არ აღემატება. სხვაობას კვებითი კოეფიციენტების 1.0 და 1.2-ს შორის შეუძლია გადაწყვიტოს საწარმოს 
ბედი.

იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ კვების ეკონომიურობა, პირველ რიგში, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ თევზის მასა. ამიტომ 
არის საჭირო დავადგინოთ მათი საწყისი რაოდენობა და მასა, ვაფიქსიროთ დინამიკაში მატება (აღნიშნული გამოთვლე-
ბი უნდა ვაწარმოოთ სულ მცირე ერთ კვირიან მონაკვეთებში).

კიდევ ერთი კომპონენტი, რომელსაც გავლენა აქვს კვებით დანახარჯებზე, არის  თევზების აუზებში ჩასმის სიმჭიდროვე. 
დაკვირვებებმა გამოავლინა თევზების აუზებში ჩასმის სიმჭიდროვის უარყოფითი გავლენა კვებით კოეფიციენტზე. ეს და-
მოკიდებულება გამოისახება ფორმულით 

WP=1.6505ZO0.1.33

სადაც  WP არის კვებითი კოეფიციენტი, ZO თევზის ჩასმის სიმჭიდროვე კგ/მ³-ში, იმ პირობებში, როცა ჩასმის სიმჭიდრო-
ვის საზღვრები მერყეობს 0.03 - 78 კგ/მ³-ს ფარგლები, კვების კოეფიციენტის  კი 1.2 - 3.02 ფარგლებში. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დამოკიდებულება დადგენილია 1977-1987 წლებში მოპოვებულ მასალებზე დაყრდნობით, 
როდესაც ჯერ კიდევ არ იყენებდნენ მაღალენერგეტიკულ საკვებს და არც ჟანგბადით ინტენსიური გაჯერების მეთოდი არ-
სებობდა. ამიტომ, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ თანამედროვე საწარმოებში ხსენებული უარყოფითი გავლენა არსებობს, 
მაგრამ გაცილებით ნაკლები დოზით

იმისათვის რომ, უზრუნველვყოთ საკვების ეკონომიური გამოყენება, საჭიროა მისი  თანაბრად გადანაწილება აუზის 
მთელ ფართზე, რათა ყველა თევზს საკვების მოპოვების ერთნაირი საშუალება  მიეცეს. 

რაც უფრო ახალგაზრდაა თევზი, მით უფრო ხშირად უნდა მოხდეს მისი კვება. თუ თევზის კვება ხელიდან ხდება მა-
შინ  ლიფსიტები უნდა ვკვებოთ დღეში 12-ჯერ, მოზარდი 4-6-ჯერ, სარეალიზაციო თევზი 2-3-ჯერ, ხოლო სადედე ჯოგი 
ერთხელ. ყველა თევზისათვის შედარებით თანაბარი რაოდენობის საკვების მისაწოდებლად შეგვიძლია სხვადასხვა ზო-
მის გრანულების გამოყენება. 

დიდი გრანულების გამოყენების შემთხვევაში, თევზისთვის მიწოდებული ულუფა შეიძლება შეიცავდეს გრანულების 
უფრო მცირე რაოდენობას, ვიდრე გამოსაკვები თევზების რიცხვია. ამ შემთხვევაში, ზოგ თევზს დავანაყრებთ, ზოგი კი მში-
ერი დარჩება. ძალიან პატარა ზომის გრანულების შემთხვევაში, საკმარისი რაოდენობის საკვების მიღებისათვის თევზი 
დიდ ენერგიას დახარჯავს. რეკომენდებული  გრანულების ზომა თევზის მასის გათვალისწინებით მოცემულია ცხრილში N 
23.

უფრო მოზრდილი გრანულების მონელება შედარებით ნელა ხდება იმ ფართის სიმცირის გამო, რომელთანაც შეხება 
აქვთ მომნელებელ წვენებს. ასე რომ, ზომის არჩევისას, საჭიროა ოქროს შუალედის გამონახვა. ამ ამოცანის გადაწყვეტა-
ში, გარკვეულწილად, ელიფსის ფორმის საკვები დაგეხმარებათ, რომელსაც მრგვალთან შედარებით უფრო მეტი მოცუ-
ლობა აქვს.
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კალმახის კვება ზამთარში

ფერმერულ პრაქტიკაში, დროის მონაკვეთი, როდესაც წყლის ტემპერატურა 4.0˚C-ზე დაბლა ჩამოდის მიჩნეულია პერი-
ოდად, რომლის დროსაც კვება წყდება ან იკლებს მისი ინტენსივობა

გამოკვლევებმა გვიჩვენა, რომ ზამთრის კვება მიზანშეწონილია თუ გამოვიყენებთ მაღალენერგეტიკულ და ადვილად 
შესათვისებელ საკვებს (მაგალითად, თევზის ფქვილი, რომელიც წარმოებული იყო დაბალ ტემპერატურებზე). დამტკიცე-
ბულია, რომ რაც მაღალია საკვების კალორიულობა მით ნაკლებად არის დამოკიდებული კვების კოეფიციენტი წყლის 
ტემპერატურაზე. საშუალო ენერგეტიკული ღირებულების საკვები, თევზის ჩვეულებრივი ფქვილისაგან უფრო კარგად 
შეთვისებადი იქნება თუ ძლიერ დაქუცმაცებული ფრაქციებით გამოვიყენებთ. ამ შემთხვევაში, უფრო ადვილად ხდება მო-
სანელებელი წვენების მიერ მათი გადამუშავება. არარეგულარული კვება (ორჯერ-სამჯერ კვირაში) გამოიწვევს კვების 
კოეფიციენტის ზრდას და შეამცირებს თევზის ზრდის ტემპს. 

სხვადასხვა ენერგეტიკული ღირებულების საკვების რეკომენდებული ულუფები კალმახის მოზარდეულისათვის (7-120 
გრ/ცალი) დაბალი ტემპერატურების პირობებში წარმოდგენილია ცხრილში N24.

ზამთრის კვება ზემოთ ჩამოთვლილი პირობების გათვალიწინებით და დაცვით ფინანსურად გამართლებულია მაშინაც 
კი როცა ტემპერატურა 10˚C-ზე დაბლა ჩამოდის, რადგან საშუალებას გვაძლევს შევამციროთ სარეალიზაციო თევზის წა-
რმოების ციკლის ხანგრძლივობა.

დაავადებების პროფილაქტიკა

ძირითადი საკითხები

პროფილაქტიკა ფართო გაგებით, ეს არის თევზების სიცოცხლისათვის ოპტიმალური გარემო პირობების შექმნა. 
თევზების სიკვდილიანობის გამომწვევი მიზეზები ხშირად, სწორედ, ფერმერის მიერ დაშვებული შეცდომებია, რასაც 

თევზების სტრესულ მდგომარეობაში ჩავარდნა, მათი იმუნიტეტის დაქვეითება და ავადმყოფობების გაჩენა მოსდევს. ამი-
ტომ, ფერმერმა სისტემატიურად უნდა ამოწმოს გარემო პირობები და თევზების ქცევა. ეს კონტროლი ეყრდნობა წყლის 
მოწოდების რეგულაციას, მისი თერმიკის შემოწმებას, აგრეთვე, ჟანგბადის შემცველობის დადგენას როგორც აუზში შემა-
ვალ, ასევე, აუზიდან გამდინარე წყალში. 

პირველ ეტაპზე, საჭიროა თევზებს ყოველდღიურად დავაკვირდეთ გარკვეული დისტანციიდან ისე, რომ ისინი ვერ 
გრძნობდნენ ფერმერის ყოფნას აუზებთან. დავაკვირდეთ თევზების განლაგებას და მათი ქცევის თავისებურებებს. ქმნიან 
ისინი ჯგუფებს ნაპირებთან და მოძრაობისას, თუ თანაბრად არიან განაწილებული (ასეთი ქცევა თევზების ჯანმრთელობის 
კარგ მდგომარეობაზე მიანიშნებს). მნიშვნელოვანია, აგრეთვე, თუ როგორ ცურავენ ისინი: 

~~ არ უნდა ეხახუნებოდნენ ფსკერს და აუზის კედლებს;

~~ არ უნდა იხრებოდნენ გვერდულად (ვერცხლისფერი ბრწყინვის ეფექტი), 

~~ არ უნდა ავლენდნენ არაკოორდინირებულ მოძრაობებს.

 შემდეგ საჭიროა დავაკვირდეთ მათ რეაქციას ფერმერის მიახლოებაზე:  ფრთხებიან და ავლენენ არაბუნებრივ ნერვი-
ულობას, თუ მოცურავენ ახლოს და ავლენენ კარგ მადას. კარგი მადა ჯანმრთელობის გამოვლინებაა, საკვებით სუსტი 
დაინტერესება კი შეიძლება დაავადების სიმპტომი იყოს (თუ არ არის გამოწვეული ტემპერატურისა და ატმოსფერული 
წნევის მკვეთრი ცვლილებით).
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ასევე, მნიშვნელოვანია, მკვდარი თევზების მოშორება და დანაკარგების მიზეზებისა და ოდენობის შეფასება. მკვდარი 
თევზი უნდა განადგურდეს კრემაციის გზით ან მათი მოთავსებით ჩაუმქრალ კირში.

თუ თევზები იქცევიან არაბუნებრივად, ფერმერმა უნდა ჩაუტაროს პირველადი გამოკვლევა, რათა დაადგინოს ვეტე-
რინარის ჩარევის აუცილებლობა. განსაკუთრებით საჭიროა ვეტერინარის ჩარევა იმ შემთხვევაში, თუ დაავადება გარე 
პარაზიტების მიერ არის გამოწვეული.

პირველადი კვლევებისათვის საჭიროა შემდეგი აღჭურვილობა: მიკროსკოპი, სკალპელი, პინცეტი, ქირურგიული პატა-
რა მაკრატელი, შპრიცი, ლუპა. 

თევზის გამოკვლევას ვიწყებთ მათი მოკვდინებით თავში ძლიერი დარტყმით, თავის მოჭრით ან ხერხემლის გადაჭრით 
თავთან შეერთების ადგილზე. გარეგან შემოწმებას ვიწყებთ სკალპელის საშუალებით ლორწოს გარკვეული რაოდენობის 
აფხეკით კანიდან. აღებულ სინჯს ვაცხებთ საპრეპარაციო მინაზე რამდენიმე წვეთი წყლის წინასწარი შერევით. ზევიდან 
ვაფარებთ საფარ მინას და პრეპარატი მზად არის მიკროსკოპის ქვეშ გამოკვლევისათვის. ლაყუჩების გამოსაკვლევად 
თევზს ვაჭრით ლაყუჩის ერთ ან რამდენიმე  სექციას და ლორწოსგან ვამზადებთ “სველ” პრეპარატს. 

მსგავს პროცედურებს ვატარებთ თვალის გამოკვლევის დროსაც. თვალის კაკლიდან ამოვკვეთავთ გუგას გარემომ-
ცველ სითხესთან ერთად, გავჭყლეტთ საპრეპარაციო მინაზე და ვიკვლევთ მცირე გადიდების მიკროსკოპით.

პარაზიტული დაავადებებიდან, რომელთა დიაგნოსტიკა შედარებით ადვილია  და ძალიან საშიშია თევზის მოზა-
რდეულისათვის (ერთ წლამდე თევზები) ყველაზე გავრცელებულია: Costia necatrix, - იქთიოფთირიოზი გამოწვეული 
Ichthyophthirius multifiliis-ისაგან, პარაზიტები ჯგუფიდან Scyfidia (Scyphidia,Epistilis, Glosatella), აგრეთვე, პარაზიტები ჯგუფი-
დან ტრიქოდინიაზისი (Trichodina, Trichodinella,Chilodonella). ეს პარაზიტები აზიანებენ კანს და ლაყუჩებს. ყველაზე შედეგი-
ანი მეთოდი მათი დამარცხებისათვის არის განბანა შემდეგ ხსნარებში: ფორმალინი, სპილენძის სულფატი, ნატრიუმის 
კარბონატი წყალბადის ზეჟანგი (OXIPER) ან ქლორამინი.

ბევრად უფრო რთულია შინაგანი პარაზიტებით გამოწვეული დაავადებები, ბაქტერიები, ვირუსები ან თევზის კვებაში 
დაშვებული  შეცდომები. ასეთი დაავადებები მხოლოდ გამოცდილ იქტიოპათოლოგს შეუძლია აღმოაჩინოს, ხოლო მათი 
მკურნალობა  (თუ საერთოდ შესაძლებელია) ძალიან ძვირი ჯდება და შეიძლება სასაქონლო თევზების გაყიდვის შეჩერე-
ბა გახდეს აუცილებელი.

კარგ ფერმერს, მუდმივი დაკვირვებების საფუძველზე, მრავალი დაავადების სიმპტომის დროულად აღმოჩენა შეუძლია. 
ამ მიზნით, რეკომენდებულია შინაგანი ორგანოების კვლევაზე დაფუძნებული კვლევები. 

თევზის მუცლის ღრუს გახსნის შემდეგ უნდა მოხდეს მასზე დაკვირვება საყლაპავიდან ბოლო წერტილამდე. განსაკუთ-
რებული ყურადღება უნდა მიექცეს ორგანოების (ღვიძლი, თირკმელი, ნაღვლის ბუშტი, ნაწლავები) ფორმას და ფერს. ამ 
შემთხვევაშიც ნაწლავების შიგთავსიდან ვამზადებთ “სველ” პრეპარატს პარაზიტების არსებობაზე (Octomitus) მიკროსკო-
პული გამოკვლევებისათვის. 

დაავადების უმეტესობის გავრცელება აუზებში ხდება შემავალი წყლის ან ველური თევზების საშუალებით. ამიტომ, 
რეკომენდებულია მეურნეობაში არტეზიული წყლების გამოყენება და შემავალი წყლის დაცვა ქვიშა-ხრეშის ფილტრით 
განსაკუთრებით ლიფსიტებისა და მოზარდეულის გამოზრდის ადგილებში. დაავადების გადამტანები არიან ფრინველე-
ბიც. ამიტომ, უკეთესია თუ აუზებს დავიცავთ ბადით ან მავთულხლართით. 

გადამდები ვირუსული დაავადებები, შესაძლოა, ადამიანის ფეხსაცმელს ან ცისტერნა მანქანებს შემოყვეს. ამიტომ, სა-
ჭიროა შევზღუდოთ უცხო პირთა და ავტომობილების შესვლა ფერმის ტერიტორიაზე. ხოლო, ადგილები სადაც ასეთი 
კონტაქტი ხდება უნდა ავღჭურვოთ ქვეშაგებით, რომლებსაც წინასწარ გავჟღინთავთ სადიზინფექციო ხსნარებით (კაუსტი-
კური სოდა, ქლორამინი, იოდისშემცველი საშუალებები).

ზოგიერთი ვირუსული და ბაქტერიული დაავადების შეღწევა შეიძლება მოხდეს ქვირითთან ერთად. ამიტომ, ქვირითის 
შესყიდვისას, უნდა მოვითხოვოთ შესაბამისი სერტიფიკატები, რომლებიც ადასტურებენ ქვირითის ხარისხს, რომ ის არ 
არის წარმოებული დაავადების მქონე ობიექტებზე. ყოველი შემთხვევისათვის, ნაყიდი ქვირითი უნდა გავავლოთ 10 წუთის 
განმავლობაში იოდის შემცველ ხსნარში (Actomar,wescidine,Argentine,Jospan) კონცენტრაციით 100 მგ/ლიტ.

დაავადებების პრევენციის მიზნით გამოიყენება პროფილაქტიკური (წინასწარი) ან თერაპევტული (სამკურნალო) და-
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ცვის საშუალებები, თევზებისათვის  მათი მიწოდება ხდება საკვებთან ერთად ან განბანის გზით.

სამკურნალო და პროფილაქტიკური განბანა

განბანა ხორციელდება შემდეგი მეთოდებით: მყისიერი, რომელიც მდგომარეობს სპეციფიკურ ხსნარში თევზის მყისიერ 
ჩაშვებაში; ხანმოკლე, რომელთა ხანგრძლივობა არ აღემატება ერთ საათს და ხანგრძლივი, რომელიც ტარდება აუზში 
წყლის მუდმივი შედინებით.

მყისიერი განბანისაგან განსხვავებით, სხვა ქმედებები ხდება მოსაშენებელ მოწყობილობებში, სადაც სამკურნალო 
პრეპარატების მუდმივი კონცენტრაცია ნარჩუნდება წყლის გადინების არარსებობის პირობებში, ან შემავალ წყალში კონ-
ცენტრირებული წამლის რეგულირებადი მიწოდებით. ხშირად, ხდება აუზში წყლის დონის საგანგებოდ დაწევა და მასში 
წამლის მაღალი კონცენტრაციით გახსნა, ხოლო შემდგომ აუზი წყლით ისევ საწყის დონემდე ივსება.

განბანა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს თევზების გარეკანიდან ან გარეგანი ორგანოებიდან პარაზიტების მოშორება, 
მთავრედება წყლის სიჩქარის საგრძნობი გაზრდით, რათა მოხდეს მოშორებული პარაზიტების აუზიდან ან მოწყობილო-
ბიდან გატანა წყლის ჭავლის მეშვეობით, რაც თევზების ხელმეორედ დაინფიცირებას გამორიცხავს.

ქიმიური პრეპარატების დოზირება, ყოველთვის უნდა გადამოწმდეს და უნდა შეესაბამებოდეს გამოყენების მომენტში 
წყლის ფიზიკურ-ქიმიურ თავისებურებებს.

განბანისას, საჭიროა აუცილებლად დავიცვათ შემდეგი წესები: 

~~ პროცედურის ჩატარებამდე 24 საათის განმავლობაში არ გამოვკვებოთ თევზები; 

~~ ხსნარები უნდა დამზადდეს ემალირებულ, პლასტმასის ან შუშის ჭურჭელში, რათა არ მოხდეს გაუთვალი-
წინებელი ქუმიური რეაქციები;

~~ დავრწმუნდეთ, რომ წამლის დოზა ზუსტად არის გათვლილი არსებული და გამდინარე წყლისათვის;

~~ ზაფხულში განბანა ჩავატაროთ ადრეულ საათებში, დაბალი ტემპერატურების პირობებში;

~~ ახალი საშუალების გამოყენებამდე, გამოვცადოთ ის თევზების შედარებით მცირე რაოდენობაზე;

~~ პროცედურის დროს მოვახდინოთ დაკვირვება თევზებზე და შემაშფოთებელი სიმპტომების აღმოჩენისას, 
მყისვე გავზარდოთ შემავალი წყლის რაოდენობა ან მოვახდინოთ მისი აერაცია;

~~ განბანის გამეორება შეიძლება მხოლოდ 30 საათის გასვლის შემდეგ.

ქიმიური საშუალებები განბანისათვის

სპილენძის სულფატი - CuSo4 გამოიყენება სოკოვანი დაავადებების მკურნალობისას და შემდეგი პარაზიტების წინაა-
ღმდეგ (Costia,Chilodonella,oodinium,Lethyophthiris). ამ ნივთიერების დოზირება დამოკიდებულია წყლის სიხისტეზე. რბილ 
წყალში ის უფრო ტოქსიკურია ვიდრე ხისტში, თუმცა, უფრო შედეგიანია პარაზიტებთან ბრძოლაში. ამ ნივთიერების კონ-
ცენტრაციის დამოკიდებულება წყლის კარბონატულ სიხისტეზე მოცემულია ცხრილში N25.

სპილენძის სულფატი, ისევე, როგორც სხვა მძიმე მეტალების მარილები, ერთდება თევზის ლორწოსთან და იწვევს სუნ-
თქვით პრობლემებს. 

ცნობილია, რომ სუფრის მარილი ახდენს თევზის ლორწოს მოშორებას, ამიტომ, რეკომენდებულია განბანისათვის გა-
მოვიყენოთ ამ ორი ნივთიერების ნარევი შემდეგი პროპორციით: ყოველ 0.5 გრ სპილენძის სულფატზე - 20გრ სუფრის მა-
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რილი. უნდა გვახსოვდეს, რომ სპილენძის სულფატი შედის რეაქციაში კალციუმის კარბონატთან და ქმნის წყალში უხსნად 
ნალექს, რომელიც ამცირებს საწყისი პრეპარატის კონცენტრაციას და შესაბამისად, მისი მოქმედების ეფექტურობას.

ფორმალინი

ფორმალდეჰიდის წყალხსნარი - HCHO წარმოადგენს გარე პარაზიტებთან ბრძოლის ერთ-ერთ შედეგიან საშუალებას. 
უნდა გვახსოვდეს, რომ პოლიმერიზირებული ფორმალინი (პარაფორმალდეჰიდის თეთრი ნალექი) წარმოადგენს თევ-
ზებისთვის ძლიერ ტოქსიკურ ნივთიერებას.

ფორმალინის პოლიმერიზაცია ხდება 5˚C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე. ამიტომ, ზამთარში მისი შენახვა უნდა მოხდეს 
თბილ სათავსოებში.

ფორმალინი ახდენს ჟანგბადის შემცველობის შემცირებას ხსნარში. ამ პროცესის კულმინაცია დგება 24 საათის გავლის 
შემდეგ. ამიტომ, აუზებში, რომელთაც არ გააჩნიათ კონტროლს დაქვემდებარებული წყლის მიმოქცევა, განბანისას, დიდი 
სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ. 

პარაზიტებთან საბრძოლველად ვიყენებთ თევზების ერთსაათიან განბანას ფორმლინის ხსნარით, რომელსაც ტემპერა-
ტურის მიხედვით შემდეგი კონცენტერაცია აქვს: 

~~ 10˚C-ზე დაბალ ტემპერატურაზე-1:4000; 

~~ 10-15˚C ტემპერატურაზე -1:5000; 

~~ 15˚C-ზე მაღლა - 1:6000.

მოცემული კონცენტრაციები გათვლილია 40%-იან ფორმალინზე, რამეთუ ბაზარზე მხოლოდ ასეთი არის წარმოდგენი-
ლი.

წინასწარ გახსნილ ფორმალინს ნელნელა ვანაწილებთ მთელ მოწყობილობაში, რათა მივიღოთ ერთგვაროვანი კონ-
ცენტრაცია. თუ განბანა ხდება წყლის შედინების გარეშე, მაშინ საჭიროა გამოვიყენოთ აერაცია, რათა უზრუნველვყოთ 
თევზები მოცემული წყლის მოცულობისათვის საჭირო ჟანგბადით. აერაცია ხელს შეუწყობს ფორმალინის და წყლის უკე-
თეს შერევას.

პარაზიტებისაგან განბანისთვის (60 წამის განმავლობაში) ფორმალინის კონცენტრაციაა:

~~ თევზებში - 1000-1600 მგ/ლიტ (1:1000-დან 1:650-მდე);

~~ ქვირითში 1600-2000 მგ/ლიტ (1:650-დან 1:500-მდე).

ფორმალინი შესაძლებელია გამოვიყენოთ ქვირითზე სოკოს დასაძლევად ინკუბაციის პერიოდში. 
რადგან ფორმალინი და მისი აირები აღიზიანებს ლორწოვან გარსს და ეპიდერმისს, მათი გამოყენებისას, აუცილებე-

ლია დამცავი ხელთათმანებისა და სათვალეების გამოყენება.

მალაქიტის მწვანე

დღეისათვის, მალაქიტის მწვანე  ქვირითზე სოკოსთან  ბრძოლის საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს. ის, ასევე, გა-
მოიყენება გარე პარაზიტებთან საბრძოლველადაც. თუმცა, მრავალ ქვეყანაში მალაქიტის მწვანე შეტანილია კიბოსწა-
რმომქმნელ ნივთიერებათა სიაში, ამიტომ, მისი გამოყენება აკრძალულია მეთევზეობაში. ბაზარზე ხელმისაწვდომია 
ფხვნილისა და კრისტალების სახით. უნდა გვახსოვდეს, რომ მეთევზეობაში გამოიყენება მალაქიტის მწვანე, რომელიც არ 
შეიცავს თუთიას, რამეთუ თუთიის იონები თევზებისათვის ტოქსიკურია. განბანისათვის რეკომენდებულია შემდეგი კონცე-
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ნტრაციები: 5მგ/ლიტ (1:200 000) 15მგ/ლიტ (1:75 000).  ქვირითის განბანას სასურველია წყლის უწყვეტი მოწოდების ფონზე, 
რათა შევინარჩუნოთ მუდმივად ზომიერი კონცენტრაცია. 

ლიფსიტებისა და ერთწლიანი თევზის განბანისათვის გამოიყენება კონცენტრაცია 2მგ/ლიტ (1:5000 000) უფრო ასაკოვა-
ნი თევზებისათვის - 1მგ/ლიტ (1: 1 000 000) ერთი საათის ხანგრძლივობით.

მიწის ტიპის ე.წ დანიურ აუზებში რეკომენდებულია განბანა მალაქიტის მწვანეში კონცენტრაციით 5 მგ/ლიტ. პრეპარატის 
გამოთვლილი რაოდენობა, 12 სექციას, შემავალი წყლის მეშვეობით დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში მიეწოდე-
ბა. 

უნდა ვიცოდეთ, რომ მწვანე არის ტოქსიკური ნივთიერება და იწვევს კანის გაღიზიანებას, რაც შემდგომში ონკო-
ლოგიური პრობლემების მიზეზი შეიძლება გახდეს. ამიტომ, უნდა ვეცადოთ თავიდან ავიცილოთ მისი გაუთვალისწი-
ნებელი გადმოყრა და ამტვერება. ამ პრეპარატით, ყოველი მოქმედება რეზინის ხელთათმანების გამოყენებით უნდა 
ჩატარდეს.

მალაქიტის მწვანიანი ფორმალინი

მალაქიტის მწვანიანი ფორმალინი დღემდე Ichthyophthirius-თან ბრძოლის საუკეთესო საშუალებაა. ვამზადებთ ხსნარს 
მალაქიტის მწვანისა და ფორმალინისაგან პროპორციით - 3.7 გრ მწვანე ერთ ლიტრ ფორმალინზე. ამ ხსნარს კონცენ-
ტრაციით - 20მგ/ლ (1:50 000) ვიყენებთ ქვესაშენებში მოზარდეულის 30-45 წუთიანი განბანისათვის ან აუზებში კონცენტრა-
ციით 25 მგ/ლიტ - 1:40 000. 

პრეპარატების სინერგიული მოქმედების გამო, მათი ნაკლები რაოდენობა იხარჯება, ვიდრე ეს მოხდებოდა ცალ-ცალკე 
გამოყენებისას.

ქლორამინი

პოპულარული სადეზინფექციო საშუალება თეთრი ფხვინილის სახით, რომელსაც ქლორის მკვეთრი სუნი აქვს. ბაზარზე 
გვხვდება ქლორამინ T და ქლორამინ B. მეთევზეობაში ორივე ეს საშუალება გამოიყენება რაიმე გამოხატული უარყოფითი 
ზემოქმედების გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ ქლორამინ T-ში შემავალი ტოლუოლი გაცილებით ნაკლებად ტოქსიკურია 
ვიდრე, ქლორამინ B B-ში შემავალი ბენზოლი. 

მეკალმახეობაში  ქლორამინ T გამოიყენება ლაყუჩების ბაქტერიული დაავადებების წინააღმდეგ. ლიფსიტებსა და ერთ 
წლამდე მოზარდეულში კონცენტრაციით - 4.5 და 6.5 მგ/ლიტ. აგრეთვე, რეკომენდებულია  პროფილაქტიკური განბანები 
კონცენტრაციით 10 მგ/ლიტ, რამეთუ ქლორამინი ავლენს ანტივირუსულ და ანტიბაქტერიულ მოქმედებას. 

განბანისთვის  წინასწარ აწონილი ქლორამინი უნდა გავხსნათ თბილი  წყლის საკმაოდ დიდ რაოდენობაში (მაგა-
ლითად 10 ლიტრი). მიღებულ ხსნარს მოწყობილობაში ვიყენებთ მხოლოდ ხელმეორე (უკეთესია ათმაგი) გაზავების შე-
მდეგ. განბანის დრო 30-60 წუთია.

 მეოთხედი ამონიუმის მარილები

 მეოთხედი ამონიუმის მარილები გამოიყენება ლიფსიტებისა და ერთწლიანი მოზარდეულის ლაყუჩების ბაქტერიული 
დაავადებების დასაძლევად, აგრეთვე, გარე პარაზიტების (Costia, Ichthiobodo, Ichthyophthirius, Trichodina) წინააღმდეგ. სა-
დეზინფექციოდ გვხვდება სხადასხვა დასახელებით: ჰამინე - 3500, ჰიამინე - 1622 ან უსპირტო ქლორიდი. სპილინძის სულ-
ფატის მსგავსად, მათი სარგებლიანობა დამოკიდებულია წყლის სიხისტეზე. განბანისთვის (35-40 წუთი) გამოსაყენებელი 
კონცენტრაციები  იხ. ცხრილში N26.
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წყალბადის ზეჟანგი (H
2
O

2
)-perhidroli 

ორაგულისებრთა გამრავლებისას, განსაკუთრებით ზღვის ტილის წინააღმდეგ საბრძოლველად, ამ ბოლო დროს წარ-
მატებით გამოიყენება წყალბადის ზეჟანგი. ეს პრეპარატი ძალიან კარგია ქვირითზე სოკოს დასაძლევად, დოზებით 0.5-1.5 
გ/ლიტ 40% პერჰიდროლი.

პარაზიტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მათი გამოყენება შემდგომ კვლევებს მოითხოვს, რამეთუ მცირედი გადამეტების 
შემთხვევაშიც თევზების მასიურ სიკვდილიანობას იწვევს.მომავალში ამ პრეპარატის გამოყენების სპექტრი აუცილებლად 
გაიზრდება, რადგან გარემოსთვის აბსოლუტურად უწყინარია.

OXIPER-ნატრიუმის კარბონატი წყალბადის ზეჟანგით გვხვდება თეთრი ფხვნილის სახით. გარე პარაზიტების დასაძლე-
ვად გამოიყენება ერთსაათიანი განბანა, რეკომენდებული დოზა - 50გ/მ³.

იოდ-ორგანული საშუალებები - Jodofor

ანტიბაქტერიული და ანტივირუსული საშუალებები, რომლებიც თევზებისათვის ძალიან ტოქსიკურია. დეტერგენტების 
დამატებით შეიძლება გამოვიყენოთ ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების გასაწმენდად ისე, რომ გამოირიცხოს ჩამდი-
ნარე წყალთან ერთად მათი მოხვედრა ბუნებრივ წყალსატევში.

ქვირითის სადეზინფექციოდ ვიყენებთ მხოლოდ დეტერგენტების გარეშე არსებულ სპეციალურ ნივთიერებებს სხვადას-
ხვა დასახელებით მაგალითად: Wescodyne, Argentine, Actomar, Josan CCT. დეზინფექციას ვახორციელებთ კონცენტრაციით 
50-100 მგ/ლიტ 10 წუთის განმავლობაში. არ შეიძლება ქვირითის დეზინფექცია გამოჩეკამდე ერთი კვირის განმავლობაში. 
მომზადებული ხსნარი რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გამოვიყენოთ, რადგან მზის სხივების მოქმედებით ის კარგავს ძა-
ლას, რისი მაჩვენებელიც მოყავისფრო-წითელი შეფერილობის დაკარგვაა.

დეზინფექცია

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროფილაქტიკური ინსტრუმენტი თევზსაშენ ობიექტზე არის სადეზინფექციო საშუალებე-
ბი, რომლებიც გამოიყენება ხელსაწყოების, აუზების, საინკუბაციო აპარატების გასაწმენდად, ქვირითის, აგრეთვე, სპეც.
ტანსაცმლის (ჩექმები, ფეხსაცმელები) და  მეურნეობაში შემომავალი სატრანსპორტო საშუალებების სადეზინფექციოდ.

ცხრილში N27 წარმოდგენილია ყველაზე პოპულარული სადეზინფექციო საშუალებები და მათი გამოყენება.

ანესთეზია

საანესთეზიო საშუალებებს იყენებენ თევზების გასაშეშებლად და მანიპულაციებით გამოწვეული სტრესის შესამცირებ-
ლად. დღესდღეობით შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ქვირითობის ჩატარება საანესთეზიო საშუალებების გარეშე. ყვე-
ლაზე ხშირად მოხმარებად პრეპარატია Propiscin (IRS), რომელიც თევზების მიერ ადვილად შეითვისება.

რეკომენდებული დოზით გამოყენებისას, გარდა მყისიერი გაყუჩებისა, იწვევს ჩონჩხის კუნთების მოდუნებას და ამცირე-
ბს ზედმეტ აღგზნებადობას. აადვილებს თევზების შეგუებას შეცვლილ გარემო პირობებთან და შესაბამისად, აადვილებს 
საჭირო მანიპულაციების ჩატარებას. მიორელაქსაციური თვისებების გამო აადვილებს კალმახის ქვირითობას, ამცირებს 
ქვირითის მარცვლების გახეთქვის და მოქვირითე თევზისთვის მექანიკური დაზიანების მიყენების შესაძლებლობას. 

რეკომენდებული დოზაა - 0.5-1 მგ/ლიტ წყალზე (1:2000-1:1000). გაყუჩება 1-3 წუთის შემდეგ ხდება და დამოკიდებულია 
წყლის ტემპერატურასა და თევზის მასაზე. ხსნარში თევზის ყოფნის მაქსიმალური დრო მოცემული კონცენტრაციისას წა-
რმოადგენს 30 წუთს. გამოღვიძების დრო - 10-30 წუთი თევზის ზომისა და ტემპერატურის შესაბამისად.

კიდევ ერთი საყოველთაოდ გამოყენებადი საანესთეზიო საშუალებაა პრეპარატი MS-222. თევზი თავსდება მის ხსნარში 
კონცენტრაციით  - 40-80 მგ/ლიტ (1:25000 - 1:12500). ანესთეზიაზე თევზის რეაქციისა და მისგან გამოსვლის  დრო 5 წუთია. 
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უფრო მაღალ ტემპერატურაზე (>16ºC) დოზა და თევზის ხსნარში გაჩერების დრო უნდა შევამციროთ.
შედარებით იაფი და ნაყოფიერი საშუალებაა etilenoglikol-monofenyloether C8H10O2  წარმოებული ფირმა Mersk-ის მიერ, 

რომელსაც ვხმარობთ კონცენტრაციით 1-1.5მლ/10ლიტ, ანუ 1:10000-1:6666. ის გამოიყენება თევზების გასაყუჩებლად გა-
ზომვისა და აწონვის პროცედურების დროს. ეს ნივთიერება ჯანმრთელობისათვის მავნეა.

თევზის რეალიზაცია

ძირითადი ღონისძიებები

შემდგომში ცოცხლად გასაყიდი თევზის მოსამზადებლად  ფერმერმა გარკვეული სავალდებულო სამუშაოები უნდა შე-
ასრულოს:

~~ კვების შეჩერება დაჭერამდე 1-3 დღით ადრე (რაც ნაკლებია ტემპერატურა, მით ხანგრძლივია შიმშილობა, 
1 გ/ცალ-ზე დაბალი მასის მოზარდეულს შესაძლებელია არ მივცეთ საკვები არა უმეტეს ერთი დღე-ღამისა);

~~ თევზის საშუალო ინდივიდუალური წონისა და მთელი ბიომასის ოდენობის დადგენა;

~~ თევზის გადაყვანა სუფთა აუზში;

~~ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კვლევების ჩატარება და შესაბამისი ვარგისიანობის ცნობის (სერტი-
ფიკატის) მიღება კომპეტენტური უწყებიდან, რომელიც შეაფასებს მათი შემდგომი გამოყენების შესაძლებ-
ლობას. 

~~ თევზის საშუალო ინდივიდუალური წონის დადგენა თევზის დაჭერის პროცესში, როდესაც ადგილი აქვს 
თევზების შემჭიდროებას (ბადეში, გალიაში);

~~ სამი სინჯის აღება (ჭერის დასაწყისში, შუაში და  ბოლო სტადიაზე); სინჯში მოხვედრილი ყოველი თევზის 
დათვლა და აწონვა (ყველაზე ცოტა 30 ცალი სინჯში);

~~ სამი გამოთვლიდან მიღებული შედეგებით თევზების საშუალო ინდივიდუალური წონის გამოთვლა (ეს აუ-
ცილებელია გასაყიდი თევზების რაოდენობისა და საბოლოო ფასის დასადგენად);

~~ გამყიდველმა ზუსტად უნდა იცოდეს, რამდენი და რა ასორტიმენტის თევზი მოამზადა ტრანსპორტირები-
სათვის;

~~ ხელსაწყოების, პერსონალისა და აუცილებელი პირობების მომზადება თევზის დაჭერის, გადარჩევისა  და 
სატრანსპორტო საშუალებაში ჩატვირთვისათვის. 

ამ ქმედებების ჩატარება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წყლის ტემპერატურა არ აღემატება 16 ˚C-ს.
სარეალიზაციოდ გამზადებულ თევზს საჭმლის მომნელებელი სისტემა და შესაბამისად, კუჭი დაცლილი უნდა ჰქონდეს 

საკვებისაგან (რეკომენდებული ხანგრძლივობა მაღალი ტემპერატურის პირობებში 3 დღეა ხოლო დაბალ ტემპერატუ-
რებზე 6-7 დღე).
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მაღალენერგეტიკული საკვებით გადამეტებულმა კვებამ შეიძლება გამოიწვიოს,  კუნთის ქსოვილების გადატვირთვა. 
ასევე, გაიზრდება შიგთავსის წილი თევზის მთელ მასაში. გამოშიგვნასთან დაკავშირებული მასის დანაკარგები უნდა მერ-
ყეობდეს 12-16%-ის ფარგლებში. 

პიგმენტის შემცველი საკვები უნდა გამოვიყენოთ საკმაოდ ადრე, რათა მივიღოთ ერთგავროვანი ფერისა და მოთხო-
ვნადი სიმკვრივის კუნთის მასა.

სარეალიზაციო თევზის სასაქონლო  სახე

თევზის შეფერილობა უნდა იყოს ნორმალური, ნათელი ბრწყინვალებით. თავისუფალი უნდა იყოს გარეგანი პარაზიტე-
ბისაგან და მათ მიერ გამოწვეული ჭრილობებისაგან. დასაშვებია მხოლოდ ფარფლების უმნიშვნელო დანაკარგი. დაუ-
შვებელია სხეულის სხვა დეფორმაციებიც. თვალები არ შეიძლება იყოს ამღვრეული ან გადმოკარკლული. თევზს უნდა 
ჰქონდეს სუფთა და საღი სუნი.  ახალი და მოტკბო სუნი უნდა ჰქონდეს თევზს გამოფატვრის და ფილედ დაჭრის დროსაც. 
ფერმერი ვალდებულია კვირაში ერთხელ გასაყიდი თევზის გემოვნებითი თვისებები შეამოწმოს. 

უნდა გვახსოვდეს, რომ თავის გასტრონომიულ თვისებებს უფრო უკეთ თევზი ავლენს მას შემდეგ, რაც გადაივლის სიკ-
ვდილთან დაკავშირებული გვამური გაქვავება. ამიტომ, უკეთესია კალმახი მომზადებამდე  12-24 საათით ადრე დავკლათ.

კალმხის ხორცისათვის არაბუნებრივი გემოს მიცემის ყველაზე ხშირი მიზეზია  Ephedra, რომელიც მასობრივად მრავ-
ლდება გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში. ამის აღმოჩენის შემთხვევაში, მიზეზის დადგენამდე, საჭიროა გაყიდვების 
სასწრაფო შეჩერება. 

თუ არასასურველი სუნის მიზეზი წყალმცენარეებია, საჭიროა წყლის შედინება შევაჩეროთ, რათა ხელი შევუშალოთ მათ 
მოხვედრას აუზებში. აუზები რეგულარულად უნდა დავაშროთ და გავწმინდოთ. უკეთესია ეს პროცესი ჩატარდეს აუზებში, 
რომელთაც გააჩნიათ პლასტიკატის ან ბეტონის ფსკერი, რამეთუ დამშეულმა თევზმა ვერ მოახერხონ წყალმცენარეებისა 
და ფსკერის ნალექის ჭამა. 

სხვა მიზეზები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხორცის გემოს შეცვლა შეიძლება იყოს ქიმიური დაბინძურება ან უხარისხო 
საკვები.

თევზებზე მანიპულაციები უნდა ჩავატაროთ რაც შეიძლება სწრაფად, რადგან სტრესს შეუძლია შეცვალოს სიკვდი-
ლისწინა გვამური გაქვავების მსვლელობა და გამოიწვიოს ხორცის ხარისხის დაქვეითება.

ხორცის ხარისხის შესანარჩუნებელი აუცილებელი პირობა მისი გაციებაა. ეს პროცესი უნდა დავიწყოთ ჯერ კიდევ გამო-
შიგვნისას, ამ დროს უნდა გამოვიყენოთ რაც შეიძლება ცივი წყალი, ტრანსპორტირებისათვის გამზადებული კალმახი ისე 
უნდა გავყინოთ, რომ მისი ტემპერატურა მერყეობდეს 4-დან 0 ˚C-მდე.

იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ კალმახის ხარისხი, აუცილებელია რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს მისი შიგნეულობი-
სა და ლაყუჩებისგან გათავისუფლება. 

კალმახი მტაცებელი თევზია და ის გამოყოფს ძლიერ საჭმლის მომნელებელ წვენებს, რომლებიც განსაკუთრებით 
აქტიურია დაბალ ტემპერატურებზე. ერთი მარტივი მოძრაობით (გაკვეთით) საყლაპავიდან გამოყოფის საბოლოო წერტი-
ლამდე, მუცლის ღრუ უნდა გავათავისუფლოთ ნაწლავებისაგან, შინაგანი ორგანოებისაგან, აგრეთვე, საცურაო ბუშტისა 
და სისხლიგან. მიუღებალია კუნთების ხილული დაზიანებების, პარაზიტების ან ცხიმის გროვების არსებობა. შეფუთვამდე 
თევზი კარგად უნდა გაირეცხოს.

ცხრილში N28 მოცემულია კალმახების დამუშავებისას პროდუქტის  გამოსავლიანობა და დანაკარგი (ნარჩენები) თევზის 
სქესის, წლოვანებისა და წონის მიხედვით, წლის ყოველ კვარტალში.

კარგი სასაქონლო სახის მიღწევის მეთოდები

კალმახის ხორცისათვის სასურველი შეფერილობის მისანიჭებლად გამოიყენება საკვები, რომელსაც გააჩნია სპეცია-
ლური დანამატი Astaxantyn-ი. 
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ამგვარი საკვების თევზისათვის მიცემა მიზანშეწონილად მიიჩნევა მისი კვების ბოლო ეტაპზე. მიუხედავად საბოლოო 
პროდუქტის ღირებულების მატებისა, კალმახის ხორცისათვის შეფერილობის მიცემა კომპენსირდება საბოლოო პროდუქ-
ტის მეტი მიმზიდველობით და კონკურენტუნარიანობით. 

კვლევებმა ცხადყო, რომ 1 კილოგრამზე 50მგ Astaxantyn-ის შემცველი საკვებით კვებისას, 0.5-1.0კგ, კალმახები სასუ-
რველ შეფერილობას იღებენ საწყისი მასის გაორმაგების შემდეგ. კვების დაწყების დრო შეგვიძლია დავადგინოთ თევზის 
დაგეგმილი ან ფაქტიური ზრდის ტემპის საფუძველზე, თევზის საწყისი მასისა და წყლის ტემპერატურის გათვალისწინებით. 

უფრო დიდი საწყისი მასის მქონე კალმახები სასურველ შეფერილობას აღწევენ, როდესაც მათი მასა 30-50%-ით იმატე-
ბს.  უფრო მცირე საწყისი მასის კალმახებში (0.1 - 0.5 კგ) პიგმენტის შემცველობამ კუნთებში შეიძლება 6-7 მგ/კგ-ს მიაღწი-
ოს, მაშინ როდესაც უფრო დიდ ეგზემპლარებში ეს მაჩვენებელი 25 მგ/კგ-საც აღწევს. 

ისეთი კომპონენტები, როგორც კვების ულუფის ოდენობა, წყლის ტემპერატურა, ან მისი მარილიანობაა, არ ახდენენ 
არსებით გავლენას თევზის ხორცში პიგმენტის რაოდენობაზე.

ტრანსპორტირება

კალმახის წარმოებაში ტრანსპორტირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია. 
სატრანსპორტო საშუალებაში არსებული წყლის ტემპერატურა უნდა იყოს არა უმეტეს 15˚C-ისა.                                                 
თევზის ჩატვირთვის წინ საჭიროა დავრწმუნდეთ სატრანსპორტო საშუალების გამართულობაში, გამოყენებადი სატრა-

ნსპორტო საშუალებების სისუფთავესა და ჰერმეტულობაში. მნიშვნელოვანია მათი შესაბამისი გავსება წყლით (თევზის 
ჩატვირთვის შემდეგ წყლის დონე არ უნდა აღემატებოდეს ზედა დონის ქვევით 10-15 სმ-ს), უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს 
აერაციის სისტემის გამართული მოქმედება, რაც გულისხმობს ჟანგბადის მუდმივ, ერთგვაროვან მიწოდებასა და მის თა-
ნაბარ განაწილებას წყლის მთელ მოცულობაში. 

დაბინძურებული წყლის გაწმენდის მეთოდები

კალმახის წარმოებაში გამოყენებული წყლის ხარისხი “უცხო ნივთიერებების” გამოყენების გამო განიცდის ხარისხობრივ 
ცვლილებებს. ეს ნივთიერებები სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებულ წყალში მოხვდნენ  სხვადასხვა გზით - საკვების, 
წამლების ან პროფილაქტიკისათვის საჭირო ქიმიური საშუალებების გამოყენებისას. თუმცა, მნიშვნელოვანია იმ  ზემოქმე-
დების შედარება, რომელსაც ახდენს გარემო პირობებზე მეთევზეობა და სხვა (უფრო გავრცელებული) დაბინძურების წყა-
როები. ამისათვის გამოვიყენოთ მონაცემები, რომლებიც ეხება დანიას, სადაც მეთევზეობა ძირითადად კალმახის მოშე-
ნებასთან არის დაკავშირებული (ცხრილი N29).

როგორც ჩანს, მეკალმახეობა ძალიან უმნიშვნელო დონეზე არის ჩართული ჩამდინარე წყლების დაბინძურების პრო-
ცესში. ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო, რომ ცივსისხლიანები, მათ შორის, თევზები უფრო ეფექტურად გარდაქმნიან სა-
კვებში აკუმულირებულ ენერგიას, ვიდრე თბილსისხლიანი ორგანიზმები.

თავის როლს ასრულებს მაღალენერგეტიკული საკვების წარმოებაში არსებული პროგრესიც. ყველაზე მნიშვნელოვა-
ნი პროგრესი დაფიქსირდა გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ბაზრიდან თითქმის მთლიანად გაქრა 
ეგრეთ წოდებული “სველი” საკვები. ამის შედეგად მიღწეული წინსვლა კარგად ჩანს ცხრილში N30.

კვებითი კოეფიციენტის საშუალო მაჩვენებლები შემცირდა და  2.6-დან 1.3-მდე და უფრო ნაკლებ მაჩვენებელზე დავიდა.
მეკალმახეობაში უკვე ნასუქობისთვის კვებითი ერთეული  1 და უფრო ნაკლებია, ხოლო მოზარდეულის და ლიფსიტის  

შემთხვევაში კვებითი კოეფიციენტი - 0.6-0.8. ანუ, რაც დაბალია კვებითი კოეფიციენტი, მით მცირეა ორგანული დამაბინძუ-
რებლების რაოდენობა  წყალში, რომელიც გამოედინება საკალმახე მეურნეობიდან. ეს დამოკიდებულებები დოკუმენტი-
რებულია ცხრილში N31. 

ყველაზე ხშირად გვხვდება ეგრეთწოდებული სალექარები გრუნტის ფსკერიანი წყალსატევების ან ბეტონის აუზების სა-
ხით. მათი მოქმედების ეფექტურობა დამოკიდებულია ურთიერთთანაფარდობაზე სალექარის მოცულობასა და წყლის 
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გადინებას შორის. რაც უფრო ხანგრძლივია წყალცვლის  დრო სალექარში, მით უფრო შედეგიანია წყლის დინების 
სისწრაფის შემცირებით გამოწვეული წყალში შეწონილი ნივთიერებებისა და საკვების ნარჩენების დალექვის პროცესი. 
რეტენციის დროს ვითვლით ფორმულით:

გადინების სისწრაფე ტბის (სალექავის) განივკვეთში არ ახდენს ზემოქმედებას სედიმენტაციის პროცესზე თუ არ იქნება 
გადაჭარბებული ზღვრული სიჩქარე 50 მმ/წმ=180მ/სთ. ეს იმდენად დიდი სიჩქარეა, რომ არასოდეს არ ხდება მისი გადაჭა-
რბება მართებულად დაპროექტებულ საგუბრებში. იმ შემთხვევაში, თუ საგუბრებს გააჩნიათ ნაჭრისებრი ფირმები ზღვრუ-
ლი სიჩქარე მცირდება 20 მმ/წმ=72მ/სთ-მდე.

გადინების სიჩქარეს - V ვითვლით ფორმულით:

t (საათი) 
სალექვის მოცულობა მ3

გადინება მ  საათში3

V (მ/სთ) = გადინება მ³ საათში / სალექის განივკვეთის  ფართი მ².
ცხრილში N32 მოცემულია შეტივტივებული მასალის ჩაძირვის სიჩქარე, დამოკიდებული მის სახესა და ნაწილაკის რა-

დიუსზე.

ცისარტყელა კალმახის გამოსავლიანობა

მდედრებმა ფილეტირებისას უკეთესი გამოსავლიანობა უჩვენეს თევზებში ზომით - 200-600 გრ, ხოლო უფრო მეტი წონი-
სას, უკეთესი მაჩვენებელი სტერილურმა  მასალამ (თევზებმა) გამოავლინა. სამი სახის თევზის გამოყენებითი ფასეულობა 
ნაჩვენებია ცხრილში N33. ცისარტყელა კალმახის დაავადებები და მათი პროფილაქტიკა

დარგის განვითარების შემაფერხებელი მრავალი ფაქტორიდან უმნიშვნელოვანესია თევზის დაავადებები, რომელთა 
შედეგად მცირდება თევზის პროდუქტიულობა; უარესდება პროდუქციის ხარისხი; კნინდება ჯიშისათვის დამახასიათებე-
ლი სანაშენე თვისებები; ხშირია მეურნეობებში თევზის მასობრივი განადგურებაც.

პირველ რიგში, დაავადებები ჩდება: სამრეწველო საწარმოების ჩამდინარე წყლებით დაბინძურებულ წყალსატევებში, 
სადაც დაბალია წყალში გახსნილი ჟანგბადის შემცველობა და გარემოს აქტიური რეაქცია (PH); ფერმებში, სადაც არ ტა-
რდება პროფილაქტიკური ღონისძიებები (მოკირვა, ფსკერის გადახვნა, ტბორის სველი ნაკვეთების ქლორირება, ამოშ-
რობა და ა.შ);  მწირი საკვები ბაზის მქონე ტბორებში; აგრეთვე, ისეთი ხელოვნური საკვების გამოყენებისას, რომელშიც 
მიკროელემენტების, ვიტამინებისა და ფერმენტების, ანტიბიოტიკების, ამინომჟავებისა და სხვა ნივთიერებათა ნაკლებო-
ბაა.

დაავადების მიზეზი შეიძლება გახდეს: თევზისადმი არასწორად მოპყრობა ჩასმის პროცესში, ლარვებისა და გაზრდილი 
ლიფსიტების გამოსაზრდელი ტბორების გათევზიანების დროს; თევზების ტრანსპორტირებისას, როდესაც წყალი ღარი-
ბია ჟანგბადით; ტრავმის შემთხვევაში, როდესაც ლიფსიტების გადასაზიდი ჭურჭლის შიგნით ირღვევა წყლისა და ტბორის 
წყლის ტემპერატურა; ტბორებში წყლის მცენარეების გადაჭარბებულად განვითარების შემთხვევაში, როდესაც დაავადე-
ბათა გამომწვევი ბაქტერიებისა და ზოოპარაზიტების გავრცელების ხელშემწყობი პირობები იქმნება. დაავადებების თვი-
სებებიდან გამომდინარე, ასხვავებენ თევზის დაავადებების სამ ჯგუფს:

~~ ინფექციურს, რომლებსაც იწვევენ მიკრობები;

~~ ინვაზიურს, რომელთა გამომწვევია სხვადასხვა პარაზიტები -მუცლის ჭიები, წურბელები, მოლუსკები, წვრი-
ლი კიბოსნაირები;

~~ არაგადამდებს, რომლებიც მექანიკური დაზიანების, ჟანგბადის უკმარისობის, აირის ბუშტით სისხლძარ-
ღვების დაცობის, დენის მოქმედების, მოწამვლის, საკვებში აუცილებელი ნივთიერებების უკმარისობისა და 
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სხვა შემთხვევების შედეგად ჩნდება.

დაავადებთა პროფილაქტიკური, პრევენციული   და სამკურნალო ღონისძიებების დაგვიანებამ შეიძლება ყველა ასა-
კის კალმახის დაღუპვმდე მიგვიყვანოს. ამიტომ, გამრავლებისა და გამოზრდის რაციონალური ბიოტექნიკის დაცვა, თევ-
ზის გადაზიდვისას ინსტრუქციების ზედმიწევნით შესრულება და კალმახის გამოზრდის ყველა ეტაპზე კარგი სანიტარული 
მდგომარეობის შენარჩუნება დაავადებათა შემცირების უმნიშვნელოვანესი   წინაპირობაა.

ზოგადად, საქართველოს მტკნარი წყლის თევზებში რეგისტრირებულია 100-ზე მეტი სახეობის პარაზიტი. მათ შორის 
პარაზიტული უმარტივესი 63 სახეობა, ჰელმინთი - 33 და პარაზიტული კიბოსნაირი -  4.

უშუალოდ, კალმახზე აღმოჩენილია დაახლოებით 90-მდე სახეობის სხვადასხვა პარაზიტი, რომელთა ერთი მესამედი 
იწვევს ინფექციურ და ინვაზიურ დაავადებებს.

ინფექციური დაავადებები

ინფექციური ეწოდება დაავადებებს,   რომლებსაც იწვევს   ვირუსები, ბაქტერიები, სოკოები და წყალმცენარეები.
ინფექციური დაავადებები  განსაკუთრებით საშიშია თევზების ხელოვნური აღწარმოების დროს. 
თევზისა და ქვირითის გადაზიდვის მასშტაბების გაფართოება ზრდის სხვადასხვა დაავადებების წარმოქმნის შესაძლებ-

ლობას და ქმნის მისი გავრცელებისათვის ხელსაყრელ პირობებს  თევზსაშენებში. 

ვირუსული ჰემორაგიული სენტიცემია

დაავადების გამომწვევია ფილტრირებადი ვირუსი, რომელიც ვრცელდება იმ წყალთან ერთად, რომელშიც ბინადრო-
ბენ თევზები; აგრეთვე, ქვირითთან, ინვენტართან, სხვადასხვა საგნებთან შეხებისას. უძლებს ყინვას, დიდხანს ცოცხლობს 
ტბორის ლამში. ამ დაავადებას შეუძლია მთლიანად გაანადგუროს მეურნეობაში არსებული თევზი. იღუპება როგორც მო-
ზარდი, ასევე, სასაქონლო თევზი. 

ავადმყოფ თევზებს აღენიშნებათ სხეულის საფარის გამუქება, თვალების   გადმოკარკვლა, ანემია, მუცლის შებერი-
ლობა, თირკმელებისა და ნერვული სისტემის დაზიანება. მკვდარ თევზებს წვავენ ან მარხავენ. ვირუსული ჰემორაგიული 
სენტიცემიის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანი ზომები შემუშავებული არ არის.

ავადმყოფობის პროფილაქტიკისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს თევზის გამოზრდისა და კვების ოპტიმალური პირობე-
ბის დაცვას. მეურნეობაში, სადაც დაფიქსირებულია ეს დაავადება, საჭიროა მკაცრი კარანტინის დაწესება, რადგან ვირუ-
სის გადაცემა შეიძლება მოხდეს   განვითარებადი ქვირითიდანაც.

კალმახის ინფექციური ანემია

დაავადების   გამომწვევია ვირუსი, რომელიც შეიძლება ჩაბუდებული იყოს ავადმყოფი თევზის ღვიძლში, თირკმელებსა 
და ელენთაში. დასნებოვნება ხდება წყლის მეშვეობით. ავადმყოფი და მკვდარი თევზები, აგრეთვე, დაავადებული თევზის 
ქვირითი ხელს უწყობს სხვა თევზების დასნებოვნებას. 

თევზს უავადდება  სისხლგამხსნელი ორგანოები - ღვიძლი და თირკმლები, რის გამოც სისხლი ხდება წყალწყალა. 
ღვიძლი ძლიერ გადიდებულია, აქვს თეთრლაქებიანი ღია მოყვითლო შეფერილობა, მუცელი მოშვებული და ჩამოკიდე-
ბულია, წარმოიქმნება წყალმანკი.

არსებობს ანემიის ორი ფორმა - გადამდები და არაგადამდები. პროფილაქტიკისათვის მკვდარი თევზები ამოჰყავთ 
ტბორიდან,  ტბორის დაბინძურებულ წყალს  ცლიან და ახდენენ მის დეზინფექციას ჩამქრალი კირით. მეურნეობაში აწე-
სებენ   მკაცრ კარანტინს.
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ფურუნკულოზი  

დაავადების გამომწვევია ბაქტერია (Aeromonas salmonicida), რომელიც სუფთა წყალში კვდება, ხოლო ძლიერ დაბინძუ-
რებულში - სწრაფად მრავლდება. არსებობს ფურუნკულოზის   ორი ფორმა - ნაწლავებისა და კუნთების.

დაავადება იწყება ნაწლავების ანთებით, რომელსაც თან ახლავს ჩირქის გამოყოფა და სისხლდენა. შემდეგ ტანზე ჩნდე-
ბა ჩირქოვანი მუწუკები. ჩირქოვანი ზედაპირი სკდება, საიდანაც გადმოედინება ჩირქი, სისხლი და ბაქტერიები. გამსკდა-
რი ჩირქგროვა გარდაიქმნება წყლულად, რომელზეც სახლდება საპროლეგნია. დაავადების განვითარების ოპტიმალური 
ტემპერატურაა 10-15˚C.

ცისარტყელა კალმახი ამ სენის მიმართ უფრო არამდგრადია და ადვილად ავადდება, ვიდრე მდინარის კალმახი და 
სხვა ორაგულისებრი თევზები. სათანადო სანიტარული პირობების დაცვა მკვეთრად ამცირებს დაავადების წარმოქმნასა 
და გავრცელებას.

კალმახი, რომელსაც გარეგნულად არ აღენიშნება ფურუნკულოზის ნიშნები, შესაძლებელია გახდეს დაავადების წყარო. 
ავადმყოფობის აღმოჩენისთანავე მეურნეობაში ცხადდება კარანტინი და ტარდება პროფილაქტიკური და სამკურნალო 
ღონისძიებები. სამკურნალოდ საკვებში შეაქვთ ანტიბიოტიკი (100 კგ თევზზე 10 გრამი ფურაზოლიდონი ან   5 გრამი ტერა-
მიცინი).

საპროლეგნიოზი  

დაავადების გამოწვევა ხდება საპროლეგნიასა ( Saprolegnia) და ახლიას (Achlya ) გვარის ობის სოკოებით. ეს სოკოები 
ჩვეულებრვ ვითარდება დასუსტებულ, ტრავმირებულ თევზებსა და ქვირითზე. 

სოკო სხეულზე ქმნის თეთრი ძაფების  ბუსუსებიან, ფაფუკ   ხლართს. მისი სპორები ბუნებაში მრავლად მოიპოვება. ამი-
ტომ, ხელსაყრელ პირობებში საპროლეგნია მკვდარ ქვირითსა და თევზზე სწრაფად მრავლდება.

საპროლეგნია უფრო კარგად სიბნელეში ვითარდება. ის 1 ლიტრ წყალში 0,5 მგ მალაქიტის მწვანეს ხსნარის კონცენ-
ტრატის ზემოქმედებით 15-30 წუთში იღუპება.

მალაქიტის მწვანეს გამოყენებისას, საჭიროა  სიფრთხილე გამოვიჩინოთ, რადგან ის უარყოფითად მოქმედებს განვი-
თარებად ქვირითზე. 

საპროლეგნიოზის  თავიდან ასაცილებლად საჭიროა:

~~ გამოსაზრდელი თევზის სრულფასოვანი გამოკვება და ხარისხიანი საკვების გამოყენება; 

~~ არ უნდა დავუშვათ თევზის ტრავმირება, შიმშილი;

~~ მუდმივად უნდა ვიზრუნოთ თევზის გამოსაზრდელი და შენახვის პირობების გაუმჯობესებისათვის.

სოკოთი ქვირითის  დაავადების საშიშროებას მკვეთრად ამცირებს ინკუბაციის  კარგი პირობები, ქვირითის გაბანისა 
და  აპარატებში ჩატვირთვის დროს თანაზომიერების დაცვა. წყალს გულდასმით ფილტრავენ ქვიშა-ხრეშის ფილტრებით, 
შემდეგ ატარებენ ბაქტერიოციდულ დანადგარში და დროულად აცილებენ მკვდრ ქვირითს.

ამასთან ერთად, სისტემატურად ახდენენ ქვირითის გაბანას მალაქიტის მწვანეს, ფორმალინის ან კალიუმის პერმანგა-
ნატის ხსნარში.

ღრმა მიკოზი

მოზარდეული კალმახის ეს მასიური დაავადება გამოწვეულია სოკოთი დეიტერომიცეტის კლასიდან, რომლის ლათი-
ნური დასახელებაა „Sclerophoma”. 
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სოკოს სპორები ჰაერთან ან წყალთან ერთად აღწევენ საცურავ ბუშტში, სადაც მრავლდებიან და ავსებენ მას. შემდგომ 
კი დაავადება ბუშტის კედლებიდან გადადის და აზიანებს შინაგან ორგანოებსა და კუნთებს. 

სოკო განსაკუთრებით ასნებოვნებს მოზარდეულს, როდესაც დიდია წყალში ორგანული ნივთიერებების რაოდენობა და 
მაღალია თევზის  სიმჭიდროვე.

დაავადებული მოზარდი თევზი ხდება ნაკლებად აქტიური, ეშვება წყალსატევის ფსკერზე. კუჭი ივსება ჰაერით  და იზ-
რდება მოცულობაში. კალმახი აღარ იღებს საკვებს. თევზს   უჩნდება წყალმანკი და უსივდება თვალები.

დაავადების პროფილაქტიკის მიზნით, იყენებენ ფორმალინის 5%-იანი ხსნარის აბაზანებს. აუზებს და მოწყობილობებს 
უტარებენ დეზინფექციას.

ინვაზიური  დაავადებები

თევზების ინვაზიურ დაავადებებს იწვევს ცხოველური ბუნების ორგანიზმები, როგორიცაა:

~~ პარაზიტული უმარტივესები;

~~ პარაზიტული ჭიები ანუ ჰელმინთები;

~~ პარაზიტული კიბოსნაირები;

~~ სხვა პარაზიტული ორგანიზმები.

როგორც უკვე ავღნიშნეთ, პარაზიტების მიერ გამოწვეული დაავადებები, რიგ შემთხვევებში, თევზებისთვის ძალიან სა-
შიშია და დიდ ზარალს აყენებს თევზის მეურნეობებს. ამასთან, საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ პარაზიტებისთვის, კერძოდ, 
ზოგიერთი ჰელმინთისთვის თევზი, როგორც დეფინიტური (საბოლოო), ისე შუამავალი მასპინძელიც არის -  თევზებიდან 
ავადდება მათი მჭამელი ცხოველებიც და ადამიანიც. 

კოსტიაზისი

კოსტიაზისი არის მოზარდი კალმახის ერთ-ერთი საშიში დაავადება. მას  შეუძლია გამოიწვიოს მოზარდი თევზის მასიუ-
რი სიკვდილი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა პარაზიტი სახლდება ლაყუჩებზე.

კოსტიაზისის გამომწვევია შოლტოსნების კლასის (Flagellata) უმარტივესი პარაზიტი ე.წ. «შოლტებიანი კოსტია» (Costia 
necatrix), რომლის დანახვაც შეუიარაღებელი თვალით შეუძლებელია. ის კანზე და ლაყუჩებზე იწვევს მოცისფრო-რუხი ფე-
რის ლორწოვანი ნადების წარმოქმნას, რომელიც შედგება პარაზიტებისგან, ცისტისაგან და კანის მკვდარი უჯრედებისგან.

პარაზიტი მარტივი აგებულებისაა. მუცლის მხარეზე აქვს გრძივი ღარი, რომელიც პირის ხვრელს უერთდება. ღარიდან 
გამოდის ორი გრძელი შოლტი, რომლითაც პარაზიტი ემაგრება თევზის კანზე და ლაყუჩებზე. პარაზიტი იკვებება თევზის 
ლორწოთი, კანისა და ლაყუჩების ეპითელური უჯრედების ჩამონაფცქვენებით. დაგროვების ადგილზე ჭარბად გამოყოფი-
ლი ლორწოს, დაშლილი ეპითელისა  და პარაზიტის მასობრივი გამრავლების შედეგად თევზი იღუპება.

არახელსაყრელი პირობების შემთხვევაში, პარაზიტს აქვს ინცისტირების უნარი. ცისტა რჩება წყლის ფსკერზე გარკვე-
ულ პერიოდამდე. პარაზიტს ინცისტირების მდგომარეობაში შეუძლია დარჩეს შემდეგი წლის გაზაფხულამდე. თევზები 
ინვიზირდებიან როგორც ერთმანეთისგან, ისე, ცისტების გარსიდან გამოსული პარაზიტებით. კოსტიაზისი ხელს უწყობს 
საპროლეგნიოზის გაჩენას, რაც თავის მხრივ აჩქარებს მოზარდი თევზის სიკვდილს. მოზარდის შენახვის არასათანადო 
პირობები და არასრულფასოვანი კვება ზრდის თევზის დასნებოვნების შანსს.
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ჩვეულებისამებრ, კოსტიაზისი ჩნდება ზაფხულში, როცა ტემპერატურა აღემატება 20°С-ს. მკურნალობისთვის 
რეკომენდებულია სუფრის მარილის აბაზანები -  მარილის 1-2,5%-იანი ხსნარი 15-20 წუთის განმავლობაში.

ჰექსამიტოზი (ოქტამიტოზი)

დაავადებას იწვევს შოლტოსანი Hexamita truttae, რომელიც ლოკალიზდება თევზის ნაწლავებში და ნაღვლის ბუშტში. 
პარაზიტი მსხლის ფორმისაა, აქვს 4 წყვილი შოლტი და გააჩნია ინცისტირების უნარი. მისი აღმოჩენა შესაძლებელია 

მხოლოდ  მიკროსკოპის საშუალებით. 
პარაზიტი იწვევს მოზარდის მასიურ დასნებოვნებას, თევზი წყვეტს საკვების მიღებას, იკლებს წონაში და იღუპება.

დაავადებასთან ბრძოლის ფორმები ზოგადპროფილაქტიკურია. არ უნდა დავუშვათ აუზში თევზის შერეული ჩასხ-
მა. მთავარი პირობაა დაავადების პრევენცია –   ჯანმრთელი და სიცოცხლისუნარიანი ლიფსიტების მიღება და მათი 
სრულყოფილი კვება კეთილსაიმედო და მაღალხარისხიანი საკვებით.

კალმახის მიქსოსპორიდიაზი (ტრიალი, ბრუნვა)

ეს მოზარდი კალმახის ერთ-ერთი ყველაზე მასიური და საშიში დაავადებაა. სნეულებას იწვევს მიქსოსპორიდიები 
(Mixosoma cerebralis) - სხვადასხვა ზომის მრავალბირთვიანი ამებოიდი, რომლის აღმოჩენა  მხოლოდ გამოცდილ იხტიო-
პათოლოგს შეუძლია მრავალჯერადი გადიდების მიკროსკოპის ქვეშ ქსოვილის დათვალიერებისას.

მიქსოსპორიდიებისთვის დამახასიათებელია ორსაგდულიანი სპორები, რომლებიც პანსპორობლასტებში წყვილ-წყვი-
ლად არიან მოთავსებული. თითოეული სპორა შეიცავს ორ ან ოთხ პოლარულ კაფსულას. გარდა ამისა, სპორაში მოთა-
ვსებულია ორბირთვიანი ამებური ჩანასახი. პარაზიტი იბუდებს მოზარდი თევზის ხრტილში, როცა ის ჯერ კიდევ არ არის 
ჩამოყალიბებული ძვლად და იკვებება, როგორც თავის ქალის, ასევე, ხერხემლის ღერძულას ხრტილოვანი ნივთიერებე-
ბით. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ მიქსოსპორიდიები, როგორც ქსოვილოვანი პარაზიტები, სახლდებიან თევზების 
თითქმის ყველა ორგანოში: ლაყუჩებში, შემაერთებელ ქსოვილში, თირკმლებში, ღვიძლში, კუნთებში, ნაღველსა და საშა-
რდე ბუშტების ღრუებში, ზოგჯერ ნაწლავის ღრუში და სხვა. დაავადების შესახებ მნიშვნელოვანია იცოდეთ:

~~ დაავადების დამახასითებელი ნიშნებია ხერხემლის გამრუდება, მოძრაობის კოორდინაციის დარღვევა, 
სხეულის გამუქება;

~~ ყურის ხრტილოვანი ნიჟარის დაშლის შემდეგ მოზარდი თევზი კარგავს წონასწორობას, იწყებს უწესრი-
გო ტრიალს (ბრუნვას), სუსტდება და გარკვეული დროის შემდეგ იღუპება; დასენიანების პირველი ნიშნები 
ჩნდება 18–60 დღის შემდეგ; 

~~ მოზრდილი თევზების დაღუპვა არ შეინიშნება, მაგრამ ის წარმოადგენს პარაზიტის მატარებელს;

~~ მოზარდის დაღუპვის ყველაზე მაღალი ინტენსივობა ფიქსირდება პირველი 2–3 თვის განმავლობაში;

~~ ხრტილის ძვლად გარდაქმნის შემდეგ თევზის სიკვდილიანობა წყდება და დიდი თევზისთვის ე.წ. ტრიალი 
საშიშროებას არ წარმოადგენს;
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~~ მოზარდეულის დაღუპვის შემდეგ პარაზიტის სპორები ინაცვლებს სხეულიდან წყალში;

~~ თევზი ავადდება, როდესაც ის წყლთან ერთად ყლაპავს სპორებს ან ჭამს დაავადებულ თევზს. 

დასნებოვნებულ მეურნეობებში აუცილებელია კარანტინის რეჟიმის დაწესება ყველა იმ მოთხოვნათა დაცვით, 
რომელიც ხელს შეუშლის დაავადების  შემდგომ გავრცელებას.

წყაროს წყალზე თევზის გამოზრდა გამორიცხავს თევზის ორგანიზმში წყალთან ერთად პარაზიტის სპორების შეტანას 
და გავრცელებას. 

დაავადების მასიურად გავრცელების თავიდან ასაცილებლად უნდა აიკრძალოს აუზებსა და ტბორებში თევზის შერეუ-
ლი ჩასხმა, რადგან მოზრდილი თევზები წარმოადგენენ პარაზიტგადამტანებს. 

აუცილებელია დაავადებული თევზების (ისინი ტივტივებენ წყლის ზედაპირზე) დაჭერა და განადგურება, რადგან ისინი 
წარმოადგენენ შემდგომი დაავადების წყაროს.

წამწამებიანი ინფუზორიებიდან ყურადღებას იპყრობს სამი დაავადება: ქილოდონიაზისი, ტრიქოდონიაზისი და იქთი-
ოფთირიაზისი.

ქილოდონიაზისი

ავადმყოფობის გამომწვევია ნაირწამწამებიანი ინფუზორიების წარმომადგენელი Chilodonella cyprinid-ი. პარაზიტის სხე-
ულის სიგრძეა 0,05-0,07 მმ; სიგანე - 0,03-0,04 მმ; გულისმაგვარი ფორმისაა; წინა მხარეზე პირის ხვრელია, რომლიდანაც 
გამოდის მოკლე მილი – ხახა (აღჭურვილია ჩხიროვანი აპარატით, რომელიც პარაზიტის მიერ გამოიყენება თევზზე თა-
ვდასხმის დროს); სხეულის შუაში მოთავსებულია ბირთვი, ხოლო გვერდებთან ორი კუმშვადი ვაკუოლი.

ქილოდონელა იკვებება ლორწოთი და ეპითელური უჯრედების ნაფცქვენებით. დაავადებული თევზის კანზე და ლაყუ-
ჩებზე ჩნდება მუქი-მოცისფრო ნადებები, რომლებშიც დიდი რაოდენობითაა დაგროვილი პარაზიტები. დაავადება, რო-
გორც წესი, ვლინდება ზამთრის ბოლოს ან ადრე გაზაფხულზე. პირველ რიგში, ავადდება გამოზრდისათვის არასათანა-
დო პირობებში მყოფი დასუსტებული კალმახი. 

დაავადებულ თევზს უჭირს სუნთქვა, არ იკვებება, ცურავს შენელებულად, მდგომარეობა თანდათან უარესდება და თევ-
ზი იღუპება.

დაავადებული თევზები საჭიროა გატარდეს სუფრის მარილის 1-2%-იან ხსნარში 15-20 წუთის განმავლობაში, ან კა-
ლიუმის პერმანგანატის 0,005%-იან ხსნარში, რაც კარგ პროფილაქტიურ საშუალებას წარმოადგენს. ასევე, იყენებენ 
მალაქიტის მწვანეს და ფორმალინის აბაზანებს (0,1–0,2გრ/მ³).

ტრიქოდინიაზისი  

ტრიქოდინიაზისი ფართოდ გავრცელებული დაავადებაა, რომლის გამომწვევია ნაირწამწამებიანი ინფუზორია 
Trichodina-ს გვარიდან. 

კალმახზე ეს დაავადება შესაძლებელია აღმოჩნდეს კოსტიაზისთან და ქილოდონიაზისთან ერთად.  ისინი, ძირითა-
დად, პარაზიტობენ თევზების კანზე და ლაყუჩებში, ზოგიერთი სახეობა ნაპოვნია შარდის ბუშტშიც.

ტრიქონიდებით, უმეტესად, ავადდებიან ახალგაზრდა თევზები, ზრდასრულები კი პარაზიტის მატარებლები და შესაბა-
მისად გამავრცელებლები არიან. დაავადება, ძირითადად, თავს იჩენს ზაფხულში, თუმცა, თევზის არასათანადო პირობებ-
ში  შენახვისას ის შეიძლება გამოვლინდეს წლის ნებისმიერ დროს.
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დაავადების დამახასიათებელი ნიშნები გამოხატულია კანზე და ლაყუჩებზე მოცისფრო ლორწოვანი ნადების სახით, 
რომელიც შედგება ლორწოსა და დაშლილი ეპითელური უჯრედებისაგან. ძლიერი ინვაზიის შემთხვევაში, ზიანდება თევ-
ზის ფარფლები, ლოკალიზაციის ადგილებში სცილდება ქერცლი და სუნთქვის ფუნქცია ირღვევა.

მკურნალობის მიზნით, სუფრის მარილის 2% ხსნარიანი აბაზანების გამოყენება 15-20 წუთის განმავლობაში მკვეთრად 
ამცირებს კალმახის დასნებოვნებას ტრიქოდინიაზისით. ამ პროცედურის შემდეგ, საჭიროა თევზი მოთავსდეს ძლიერ გა-
მდინარე წყალში.

იხტიოფტირიოზი (იხტიკა)

დაავადებას იწვევს საკმაოდ დიდი ზომის პარაზიტული წამწამებიანი ინფუზორია Ichthyophthirius multifiliis, რომელიც საკ-
მაოდ ფართოდაა გავრცელებული. 

ამ პარაზიტისთვის დამახასიათებელია მასპინძლის მრავალგვარობა, იგი გვხვდება თითქმის ყველა სახეობის თევზში. 
პარაზიტობს მასპინძლის კანის, სხეულის, ფარფლების შინაგანი და გარეგანი ლაყუჩის ფირფიტების ეპითელურსა და შე-
მაერთებელ ქსოვილებში და იწვევს მათ ანთებას. 

დაავადებული თევზის კანზე წარმოიქმნება თეთრი ლაქები; ძლიერი დაავადების შემთხვევაში კი ამგვარი ლაქებით 
იფარება მთელი სხეული და ნეკროზდება. თევზი ბრმავდება, ლაყუჩებში ხდება ძლიერი სისხლჩაქცევები, იშლება სუნ-
თქვის ფუნქცია, რაც ხშირად სიკვდილიანობით მთავრდება. 

პარაზიტს აქვს ინცისტირების უნარი. თევზის სხეულიდან მოწყვეტილი პარაზიტი ვარდება წყლის ფსკერზე და წარმოქ-
მნის ცისტას. ცისტის დაყოფით წარმოიქმნება 2 ათასამდე ახალი პარაზიტი. თევზები ინვიზირდებიან როგორც ერთმანე-
თისგან, ისე, ცისტების გარსიდან გამოსული პარაზიტებით. თუ დრულად არ იქნა მიღებული პროფილაქტიკური ღონისძი-
ებები, შეიძლება თევზი სრულად დაიღუპოს. 

პარაზიტისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა 16-22°C. აღსანიშნავია, რომ ზამთრის დაბალი ტემპერატურა (1–2°C) მხო-
ლოდ ანელებს პარაზიტის ქმედუნარიანობას და  ვერ ახდენს უარყოფით გავლენას მის  სიცოცხლისუნარიანობაზე. ხელ-
საყრელი პირობების შემთხვევაში, პარაზიტები კვლავ წარმატებულად მრავლდებიან.

არსებობს მკურნალობის მრავალი მეთოდი, მაგრამ კალმახისთვის არ არის შემოთავაზებული არც ერთი რაციონალუ-
რი გზა. მიუხედავდ ამისა, პარაზიტის სიცოცხლისუნარიანობის შესუსტება შესაძლებელია თუ კალმახს სისტემატურად გა-
ვატარებით მარილიან აბაზანაში. შეგვიძლია, აგრეთვე, დაავადებული თევზი გავაჩეროთ წყლის ძლიერი ნაკადის ქვეშ 
(მექანიკური მკურნალობა). ამ დროს მოწიფული პარაზიტები ტოვებენ თევზის სხეულს და მიყვებიან წყლის ნაკადს.

გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ პარაზიტთან საბრძოლველად, მისი  მაღალი მდგრადობის გათვალისწი-
ნებით, საჭიროა საკმაოდ ხანგრძლივი აბაზანები, მაგრამ ამ დროს რთულდება კალმახის მკურნალობა, რადგან ჟანგბა-
დის მოყვარული კალამახი დიდი ხნით ვერ ძლებს სუფთა წყლის მიწოდების გარეშე. აბაზანებს ატარებენ სუფრის მარი-
ლით და მალაქიტის მწვანისა და ფორმალინის ნარევით.

ბაქტერიული დაავადებების მართვის რეკომენდაციები

ბაქტერიული დაავადებების შემთხვევაში, წამალს როგორც წესი საკვებში ურევენ. წარმოებაში უკვე გამოჩნდა საკვები, 
რომელსაც გარეული აქვს წამლის შესაბამისი რაოდენობა, მაგრამ ხშირად ეს პროცედურები მაინც ადგილზე ტარდება. 
ამიტომ, უნდა გვახსოვდეს რამდენიმე ძირითადი პრინციპი:

~~ ვიყენებთ მხოლოდ ექიმის მიერ გამოწერილ წამლებს შესაბამისი რეკომენდაციებით;

~~ იმ შემთხვევაში, თუ წამალი ხსნარის სახით არ არის, მცირე ფრაქციებად დაქუცმაცებულ ფხვნილს ვხსნით 
საკვები ჟელატინის 5%-იან ხსნარში და გრანულებს მიღებულ სუსპენსიაში ვასველებთ;
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~~ გრანულს ან ფხვნილს საკვები ზეთის და გრანულის ნარევში (0.5ლიტრ 25კგ გრანულაზე) ვურევთ;

~~ წამალგარეული საკვები მთელი ულუფის ნახევარს უნდა შეადგენდეს, რათა მოხდეს მისი სწრაფი და 
მთლიანი შეთვისება;

~~ მკურნალობა უნდა ჩავატაროთ ბოლომდე, მაშინაც კი, როცა რაღაც ეტაპზე თევზების მდგომარეობა გაუმ-
ჯობესდება;

~~ განკურნებული თევზის საკვებად მოხმარება მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება, რომელსაც 
კარანტინის პერიოდი ეწოდება და იქტიოპათოლოგის მიერ დგინდება;  

~~ წამლების უმეტესობას კარანტინის პერიოდი განესაზღვრებათ 500 დღეგრადუსით (D0).  

~~ აწარმოეთ მკურნალობასთან დაკავშირებული ჩანაწერები, კულტივირებადი თევზის სახეობა და ზომები/
წონა, წამლის სახეობა, მათი მიწოდების დღე და დრო, აგრეთვე, მკურნალობის ეფექტურობა;

~~ ჩანაწერები უნდა წარვუდგინოთ იქტიოპათოლოგს და შესაბამის ადგილობრივ ვეტერინარიულ სამასახუ-
რს.

საკვებში წამლის დოზის განსაზღვრა

დღიური დოზის რაოდენობას (თევზის მასის ერთეულზე) და წამლის მიწოდების დროს ექიმი ადგენს. ფერმერმა უნდა 
იცოდეს დავადებული თევზების ზუსტი მასა. მკურნალობის დროს ვიყენებთ ჩვეულებრივი საკვები ულუფის ნახევარს.

ვადგენთ საკვების საერთო რაოდენობას, რომელიც მკურნალობის პერიოდში უნდა გამოვიყენოთ. ვთქვათ, სამკურნა-
ლო თევზების ბიომასა არის 450 კგ; საკვები ულუფის სიდიდე აუზში არსებული თევზების მასის 2.5%; ხოლო მკურნალობის 
პერიოდი 5 დღე - ამ შემთხვევაში, საკვების რაოდენობა იქნება: 450(კგ თევზი) x 2.5% (განაშენებული თევზების მასა) :100 x 
5(დღე)=56კგ.

ვთქვათ, რომ გამოწერილია მკურნალობა X მჟავით - დოზით 3 მგ/კგ თევზი დღეში, 5 დღის განმავლობაში. მჟავის საჭი-
რო რაოდენობა შემდეგი იქნება: 

3x450x5=6750მგ=6.75 გრ

წამლის ამ რაოდენობას (ძლიერ დაქუცმაცებული ფხვნილის სახით) კარგად ვურევთ წინასწარ ზეთით შეზავებულ 56 კგ 
საკვების გრანულს და ვყოფთ 5 ტოლ ულუფად. 

თანამედროვე  სტანდარტები

საერთაშორისო პარტნიორობა

საქართველო არის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (World Trade Organization – WTO) წევრი. გარკვეული შეღავათე-
ბით სარგებლობს ევროკავშირთან ვაჭრობის დროსაც (DCFTA) 1, ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები 
მოქმედებს დსთ-ის ქვეყნებსა და თურქეთთან. 
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საქართველო სარგებლობს ტარიფების პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემით (Generalized System of Preferences – 
GSP) აშშ-თან, ნორვეგიასთან, შვეიცარიასთან, კანადასა და იაპონიასთან. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება აქვს ევრო-
პის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ქვეყნებთან (ისლანდია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია და შვეიცარია), ჩინეთთან. 

ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებები ადგილობრივ მეკალმახეებს ახალ შესაძლებლობებთან 
ერთად ახალ ვალდებულებებსაცმოუტანს და მათ კონკურენტუნარიანობის მისაღწევად წარმოების ყველა ეტაპზე თანამე-
დროვე სტანდარტების დანერგვა მოუწევთ. 

ახალი ტექნოლოგიები მეკალმახეობაში

წარმოების მოცულობების გაზრდის მიზნით, ევროპული ქვეყნების კალმახის მწარმოებლები აქტიურად მუშაობდნენ 
ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების შემუშავებაზე. ამ მხრივ, ყველაზე   მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა   
თევზის საკვებმა (ექსტრუდირება, საკვების ენერგეტიკული დონის ზრდა, ფოსფატების რაოდენობის შემცირება და ა.შ.). 
პარალელურად, ხდებოდა ახალი საწარმოო ეკოლოგიური მეთოდების შემუშავება. შედეგად, დაინერგა ახალი სისტემე-
ბი, რომელთა ძირითადი უპირატესობებია: 

~~ წყლის დაბალი მოხმარება; 

~~ გარემოზე მცირე ზემოქმედება; 

~~ სტაბილურობა და სისტემის პარამეტრების კონტროლი.

დღეისათვის, თანამედროვე თევზსაშენ მეურნეობებს გააჩნიათ ბევრად ეკონომიური და ეკოლოგიურად გამართლებუ-
ლი მაღალტექნოლოგიური სისტემები:

~~ წყლის გაწმენდის საკუთარი ცირკულირებადი სისტემა, რომელიც მაქსიმალურად ამცირებს წყლის მოხმა-
რებას წყალმომარაგების წყაროდან (5%-მდე). ახალი წყლის 130 ლიტრი/წმ მოცულობის მიწოდების პირო-
ბებში, შესაძლებელია 1000 ტონა კალმახის გამოზრდა;

~~ თევზის კვება ხდება ავტოსაკვებურების მეშვეობით, რომლებიც ივსება დღეში ერთხელ;

~~ აერაციის თანამედროვე სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს წყლის ჟანგბადით გაჯერებას 70-90%-მდე;

~~ საჰაერო დიფუზორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ წყლის მუდმივ დინებას სისტემაში (აერაციისთვის გა-
მოიყენება კომპრესორები 0,3 ბარის წნევით);

~~ ელექტროენერგიის შეფერხების დროს ჰაერის მიწოდებისა და ენერგომომარაგების ავარიული სისტემები; 

~~ წყლის მექანიკური გაწმენდა ორი ხერხით - 100 მკმ-ზე მეტი მსხვილი ნაწილაკების შეკრება - დასალექი კო-
ნუსებით; 100 მკმ-დან 75 მკმ-მდე - დოლური მიკროფილტრებით (შეგროვებული ნალექი გადააქვთ სარწყავ 
მინდვრებზე სასუქის სახით,   ნიადაგის გასანოყიერებლად);

~~ ცირკულირებდი წყლის ბიოლოგიური ფილტრაცია (წარმატებითაა გადაწყვეტილი გადაღვრილი წყლის 
გაწმენდის პრობლემა ნიტრატებისა და ფოსფორისაგან);

~~ ნაგებობის მთელი კომპლექსის სწრაფი მონტაჟი (ფერმის აშენებასა და   მის ექსპლუატაციაში გაშვებას 
სჭირდება დაახლოებით 5 თვე);
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~~ შრომის ნაყოფიერების მაღალი დონე მექანიზირებული წარმოების ხარჯზე (წელიწადში 300 ტონა კალ-
მახის ფერმას შეიძლება მომსახურეობა გაუწიოს ერთმა ადამიანმა).

 ძირითადი ტექნიკური პირობები

საკალმახე მეურნეობის ინფრასტრუქტურა მოიცავს მთლიან ტერიტორიას, სადაც ხორციელდება კალმახის წარმოების, 
სარეალიზაციოდ მომზადებისა და ტრანსპორტირების ყველა ეტაპი. შესაბამისად, თანამედროვე სტანდარტებით გათვა-
ლისწინებული ტექნიკური მოთხოვნები ყველა მათგანზე ვრცელდება. 

სტანდარტები დაცული უნდა იყოს როგორც ძირითადი, ისე, დამხმარე საშუალებების (გზების, შენობა-ნაგებობების, მი-
მდებარე ტერიტორიების...)  გამოყენების დროს. 

შიდა საკომუნიკაციო გზები მუდმივად უნდა გამაგრდეს, გასწორდეს, რათა წვიმის დროს არ წარმოიქმნას გუბურები. სა-
კომუნიკაციო გზების სიგანე მინიმუმ 1.50 მ-ს უნდა აღწევდეს და ყოველგვარი დაბრკოლებებისაგან უნდა იყოს თავისუფა-
ლი. საწარმოო მასალების შემოტანისას, გზები არ უნდა იკვეთებოდეს პროდუქციის გატანისათვის განკუთვნილ გზებთან. 
გზების ზედაპირები პროფილის შესაბამისად უნდა იყოს მომზადებული, გლუვი და ჩასარეცხად ადვილი.

ჩატვირთვისა და გადმოტვირთვის მოედნებს მყარი ზედაპირი უნდა ჰქონდეს. საწარმოს მთელი ტერიტორია უნდა შემო-
იფარგლოს მესერით, შეიღებოს და მოხდეს საკანალიზაციო სისტემის ისეთი სახით კონსტრუირება, რომ წვიმის შედეგად 
წარმოშობილი წყლები ადვილად ჩაედინოს საკანალიზაციო ჭებში.

თანამედროვე საკალმახე მეურნეობაში ძირითადი და დამხმარე შენობა-ნაგებობები  უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ 
პირობებს:

~~ სათავსოების შიდა ტემპერატურის მოთხოვნილი მუდმივი დონის შენარჩუნება;

~~ კედლებსა და ჭერზე წყლის ორთქლის კონდენსაციის შესაძლებლობის გამორიცხვა;

~~ საწარმოო შენობების შიგნით მწერების, მღრღნელების შეღწევის შესაძლებლობის აღკვეთა;

~~ სათავსოების ისე დაგეგმვა, რომ უზრუნველყოფილი იყოს წარმოების პროცესების მუდმივობა და გამოი-
რიცხოს სხვადასხვა საწარმოო ხაზების ერთმანეთთან გადაკვეთა;

~~ იატაკს  უნდა ჰქონდეს ერთნაირი დონე და უნდა იყოს წყალგაუმტარი, აგრეთვე, მჟავის ზემოქმედების მი-
მართ გამძლე, ხორკლიანი (რათა თავიდან ავიცილოთ მოცურება) მასალისაგან. 

~~ იატაკზე რეკომენდებულია ბეტონი, სპეციალური იატაკის ფილები, იატაკის აგური და არამავნე პლასტიკა-
ტი (არ უნდა იყოს  ჩაღრმავებები, რათა არ მოხდეს წყლის ჩადგომა);

~~ იატაკი უმნიშვნელოდ უნდა იყოს დახრილი ცენტრიდან სადრენაჟო სადინარების მიმართულებით. უკეთე-
სია თუ საწარმო სათავსობეში ეს დახრა 2%-იანი ხოლო დამხმარე ოთახებში 1%-იანი იქნება;

~~ კედლებისა და იატაკის შეერთების ადგილი რაც შეიძლება სწორი უნდა იყოს, რათა ადვილად მოხდეს მისი 
გაწმენდა;

~~ აუცილებელია, რომ კედლების შიდა მხარეს გამოვიყენოთ არატოქსიკური მასალა მოკლებული აბსორ-
ბირების უნარს, აგრეთვე, შესაბამის სიმაღლემდე ავაკრათ სპეციალური დამცავი ფენა, რათა არ მოხდეს 
მათი დაზიანება სატრანსპორტო ურიკების მიერ;
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~~ ფანჯრის რაფები იატაკიდან მინიმუმ 0.9 მ სიმაღლეზე მონტაჟდება 450 დახრით სანიტარული მოთხოვნების 
დასაკმაყოფილებლად;

~~ საწარმო სათავსოების სიმაღლე მინიმუმ 3.0 მ სიმაღლის უნდა იყოს. ჭერი სწორი - დაბინძურების პოტენცი-
ური კერების, ყოველგვარი სადინარებისა და მილების გარეშე;

~~ კარის ჩარჩოს სიგანე, საიდანაც ხდება პროდუქციის ტრანსპორტირება ურიკებით, უნდა იყოს მინიმუმ 1.5 მ. 
კარები უნდა დამზადდეს უჟანგავი მეტალის ან სხვა დაშვებული ხელოვნური მასალისაგან; 

~~ თუ კარები ხის მასალიგან არის დამზადებული, მაშინ მას ორივე მხრიდან უნდა აეკრას უჟანგავი მეტალის 
ფირფიტები, იგივე ეხება ჩარჩოსაც, ოღონდ დამატებით, კედლებთან შეერთების ადგილები უნდა ამოივსოს 
ელასტიური წებო-ემულსიით;

~~ ყველა ფანჯარა და სარკმელი უნდა აღიჭურვოს მწერების საწინააღმდეგო ბადით;

~~ კიბეები, სასურველია, ჩამოსხმული საფეხურებისაგან შევკრათ. საფეხურის სიმაღლე 0.15 მ;

~~ ფანჯრებისა და ნათურების მინა სასურველია იყოს შეუღებავი, სინათლის მაქსიმალური გამტარობით;

~~ კედლებისა და იატაკის შეერთების ადგილები უნდა აღიჭურვოს მეტალის ბადით, რათა დავიცვათ სათავსო-
ები მღრღნელების შეღწევისაგან.

შრომის უსაფრთხოება - სოციალური ინფრასტრუქტურა

ადგილობრივ ბაზარზე კალმახზე მოთხოვნის ზრდის ტენდენცია და საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის მეტი შესაძლებ-
ლობები, ადგილობრივი მეკალმახეებისაგან წარმოების მასშტაბებისა და ხარისხის გაზრდას მოითხოვს. თუმცა, სტანდა-
რტების განახლება მხოლოდ საწარმოო პროცესს და სიმძლავრეებს არ ეხება. ამ მიმართულებით, თანამედროვე მსო-
ფლიოში  დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სოციალურ ინფრასტრუქტურას, პერსონალისათვის უსაფრთხო და ღირსეული 
გარემოს შექმნას. 

თანამედროვე საწარმო აღჭურვილი უნდა იყოს გასახდელებით, აგრეთვე, უნდა არსებობდეს ცალკე სასადილო ოთა-
ხი. სასადილოში უნდა იყოს სკამები პერსონალის ყოველი წევრისათვის, ხოლო გასახდელში - კარადები ან საკიდები. 
სააბაზანოში უნდა განვათავსოთ ხელსაბანი და შხაპი (ერთი 10 ადამიანზე). ტუალეტს უნდა გააჩნდეს ვენტილაცია და 0.30 
მX0.30 მ სიდიდის ჟალუზი კარის ქვედა კუთხეში. მსგავსი ჟალუზი უნდა ჰქონდეს გასახდელის კარებსაც. საწარმო უნდა მა-
რაგდებოდეს საკმარისი რაოდენობის ცხელი და ცივი წყლით. სათავსოების, ხელსაწყოების გასარეცხად საჭირო წყლის 
ჭავლის წნევა უნდა აღწევდეს სულ ცოტა 3 ატმ-ს. სამუშაო ადგილები უნდა აღიჭურვოს პირსაბანით, რომელთა ამუშავება 
ხელის გამოყენების გარეშეც არის შესაძლებელი. 

ცხელი წყალი, შესაძლოა, ცენტრალური ქვაბიდან ან ადგილებზე დამონტაჟებული აპარატებიდან მივიღოთ. სპეცია-
ლური საწმენდი პროცედურების ჩასატარებლად (დაინფიცირებული მასალა) წყლის ტემპერატურა მინიმუმ 82˚C-ს უნდა 
აღწევდეს. 

სათავსოები, სადაც ხდება წყლის გამოყენებასთან დაკავშირებული ქმედებები უნდა იყოს აღჭურვილი სპეციალური 
ტრაპებით გათვლით - 100 მმ-იანი რადიუსის ჩასარეცხი მილი 36 მ² იატაკის ფართზე შესაბამისი დახრით.

მოწყობილობები, სადაც ხდება პასტერიზაცია და ორთქლით დამუშავება, ისე უნდა დავამონტაჟოთ, რომ წყალი უშუა-
ლოდ კანალიზაციას ეწოდებოდეს და არ ხვდებოდეს იატაკზე.

ფეკალიებისათვის გათვლილი კანალიზაცია არ უნდა ერთვოდეს საწარმო კანალიზაციას. ტრაპებს უნდა გააჩნდეთ და-
ხურული სიფონები.
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შენობაში არსებული ოთახების ვენტილაცია უნდა ხორციელდებოდეს ისე, რომ დააკმაყოფილოს შემდეგი გათვლები:

~~ ოთახებში, სადაც ერთ მომუშავეზე გათვლილი კუბატურა არის 20 მ³-ზე ნაკლები და არ გამოიყოფა მავნე 
გაზები, ჰაერის ცვლა აუცილებელი არა უმცირეს 30 მ³ საათში თითო მომუშავეზე.

~~ კუბატურობით 20-30 მ³ არა უმცირეს 25 მ³ საათში.

~~ კუბატურობით 30მ³-ზე მაღლა 20 მ³  საათში.

იმ ოთახებში, სადაც მდებარეობს შესაბოლი ღუმელები, მოსახარში ქვაბები, ავტოკლავები, წარმოიქმნება ბოლი, ორ-
თქლი და სუნი უნდა დამონტაჟდეს გამწოვები საათში მთელი ჰაერის 4 ჯერადი გამოცვლის შესაძლებლობით. გამწოვებს 
უნდა გააჩნდეთ დამცავი ბადეები და თუ  საჭირო გახდა ფილტრები.

შენობაში არსებული ყოველი სათავსო შესაბამისი გასანათებელი სისტემით უნდა იყოს აღჭურვილი. თუ ეს სანათები 
მდებარეობს საკვები პროდუქტების მახლობლად, მათ უნდა დავუყენოთ სპეციალური დამცველები მინის ნამსხვრევების 
გაფანტვისაგან დასაცავად.



ცხრილი 1 კალმახის სიგრძის ნამატი გამოჩეკვიდან 2 წლის ბოლომდე

პარამეტრი
მეურნეობის ინკუბა-

ტორში
მეურნეობის აუზებში

წყლის ტემპერატურა˚C ქვირითისათვის 6 – 12
არა უმეტეს 20˚C

წყლის ტემპერატურა˚C ლიფსიტებისათვის 12 – 15

წყლის გამჭვირვალობა, მ 2 არა ნაკლებ 1,5
შეწონილი ნივთიერებები, გ/ლ 5-მდე 10-მდე
pH 7 - 8 6,5 – 8,5
გაზავებული ჟანგბადი, მგ/ლ 9 - 11 არა ნაკლებ 9

ჟანგბადით წყლის გაჯერება, % 100 სრულ გაჯერებასთან მია-
ხლოვებული

გოგირდწყალბადი, მგ/ლ 0 0

თავისუფალი ნახშირორჟანგი, მგ/ლ არა უმეტეს 10 10-მდე

ჟანგვადობა, მგO2/ლ

არა უმეტეს 10

X

პერმანგანატული 10-მდე

ბიქრომატული 30-მდე

ჟბმ5 მგO2/ლ 2-მდე 2-მდე

ჟბმსრული, მგO2/ლ 3-მდე 3-მდე

ამონიუმის აზოტი მგ/ლ 0,75-მდე

თავისუფალი ამიაკი, მგ/ლ 0,1-მდე მუდმივი - 0,03-მდე
წყვეტილი - 0,05-მდე

საერთო რკინა, მგ/ლ 0,1-მდე
0,5-მდე არაუმეტეს 0,1

ქვეჟანგი 0

თუთია, მგ/ლ 0,05-მდე X

სპილენძი, მგ/ლ 0,06-მდე რბილ წყალში / 
0,3-მდე ხისტ წყალში X

მანგანუმი, მგ/ლ 0,01-მდე
საერთო სიხისტე, მგ-ეკვ/ლ 3 – 10 (1,5 – 5) 3 - 7
ტუტიანობა, მგ-ეკვ/ლ 1,5 - 2
მინერალიზაცია, გრ/კგ (გრ/მ³) 1,0-მდე
ნიტრიტები, მგN/ლ X 0,55-მდე
ნიტრატები, მგN/ლ X 2-მდე
გაჯერებული აზოტი, % X 100-მდე
ფოსფატები, მგP/ლ X 0,5-მდე
შეფერილობა, გრად. X 540-მდე
სუნი, გემო X არ აღინიშნება
მიკროორგანიზმების საერთო რაოდენობა, მლნ.უჯრ./
მლ. X 1-მდე

საპროფიტების რაოდენობა, ათასი უჯრ./ლ X 3-მდე



ცხრილი 2 წყალში არაიონიზებული ამიაკის შემცველობის დამოკიდებულება ph-ზე და ტემპერატურაზე (%)

pH
ტემპერატურა 0C

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7.0 0.19 0.20 0.21 0.24 0.25 0.27 0.29 0.31 0.34 0.37 0.40

7.1 0.23 0.26 0.27 0.30 0.32 0.34 0.37 0.39 0.42 0.46 0.50

7.2 0.29 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.50 0.53 0.58 0.63

7.3 0.37 0.40 0.43 0.47 0.51 0.54 0.58 0.62 0.67 0.73 0.79

7.4 0.47 0.51 0.54 0.59 0.64 0.68 0.73 0.78 0.84 0.91 0.99

7.5 0.59 0.64 0.68 0.74 0.80 0.85 0.92 0.98 1.06 1.15 1.24

7.6 0.74 0.80 0.85 0.93 1.00 1.07 1.16 1.24 1.33 1.44 1.56

7.7 0.92 1.01 1.07 1.17 1.26 1.35 1.45 1.55 1.67 1.81 1.96

7.8 1.16 1.27 0.35 1.46 1.58 1.69 1.82 1.95 2.09 2.26 2.45

7.9 1.46 1.59 1.69 1.83 1.98 2.12 2.29 2.44 2.62 2.83 3.06

8.0 1.83 2.10 2.12 2.30 2.48 2.65 2.86 3.05 3.28 3.54 3.83

8.1 2.29 2.50 2.65 2.88 3.11 3.32 3.58 3.81 4.09 4.42 4.77

8.2 2.86 3.12 3.32 3.59 3.88 4.14 4.46 4.75 5.10 5.50 5.94

8.3 3.58 3.90 4.14 4.48 4.84 5.16 5.55 5.90 6.33 6.82 7.36

8.4 4.46 4.87 5.15 5.58 6.01 6.41 6.89 7.32 7.84 8.44 9.09

8.5 5.55 6.05 6.40 6.92 7.45 7.98 8.52 9.04 9.68 10.4 11.2



ცხრილი 3 კალმახის ჰიპოტეტური სიცოცხლისუნატრიანობა მოშენების სხვადასხვა ეტაპზე

ლიფსიტების 
მოშენება

თევზის ნამატი პირველ წელს

პირველი 
ზამთრობა

სიცოცხლი-
სუნარიანობა 

ეტაპზე

სიცოცხლისუნარიანობა კალენ-
დრის თვეების მიხედვით

VI VII VIII IX X XI

0.85 0.75 0.915 0.935 0.955 0.965 0.970 0.975 0.90

უკუგამოთვლის შედეგები

1.176 1.334 1.093 1.070 1.047 1.037 1.030 1.026 1.111

თევზის ნამატი მეორე წელს

სიცოცხლისუნარია-
ნობა ეტაპზე

სიცოცხლისუნარიანობა კალენდ. თვეების მიხედვით

III IV V VI VII VIII IX X XI

0.95 0.99 0.992 0.992 0.992 0.994 0.996 0.997 0.998 0.999

უკუანათვალი

1.053 1.010 1.009 1.008 1.008 1.006 1.004 1.003 1.002 1.001

*უკუანათვალი ადგენს რიცხოვნობას დაწყებული მათი საბოლოო მდგომარეობიდან საპირისპირო თანამიმდევრობით.



ცხრილი 4 ცისარტყელა კალმახის საკვანძო რეპროდუქციული მახასიათებლები

მდედრების სქესობრივი მომწიფება (წელი) 3

მამრების სქესობრივი მომწიფება (წელი) 2

სქესობრივი თანაფარდობა 3 - 8♀ : 1♂

ქვირითობის სეზონი ნოემბერი - მარტი
(თევზის ტიპიდან გამომდინარე)

ქვირითი 1 კგ. მდედრის სხეულის წონაზე (ცალი) 1600 - 3100

ქვირითი 1 კგ. მშრალ ქვირითზე (ცალი) 10 000 – 18 200

სპერმის რაოდენობა 1 მამრისაგან (სმ³) 5 - 27

სპერმატოზოიდების რაოდენობა 1 სმ³ სპერმაში 20 000 000

ქვირითის განაყოფიერების პროცენტი 85 - 100

ქვირითიდან გამოსავლიანობის პროცენტი 75 - 95

ემბრიოგენეზის ხანგრძლივობა წყლის ტემპერატურისას 10°C (დღე-ღამე) 30 - 34

ემბრიოგენეზის ხანგრძლივობა თვალის სტადიამდე წყლის ტემპერატურისას 
10°C (დღე-ღამე) 18 - 21

ლარვის სტადიის ხანგრძლივობა (აქტიურ კვებაზე გადასვლამდე) (დღე-ღამე) 20 - 21



ცხრილი 5 კალმახის სიგრძის ნამატი გამოჩეკვიდან 2 წლის ბოლომდე

წყლის საშ. ტემპ. OC
თვიური ნამატი სიგრძეში 

მმ
წყლის საშ. ტემპ. OC

თვიური ნამატი სიგრძეში 
მმ

1 1 10 12.8

2 3 11 14.8

3 5 12 16.9

4 6 13 18.9

5 7 14 20.9

6 8 15 23.0

7 8.7 16 25.0

8 9.7 17 23.0

9 10.8 18 20.9



ცხრილი 6 სხვადასხვა ზომის კალმახის მასა და მდგომარეობის ერთეული

სიგრძე სმ მასა გრ მდგომ. ერთეული სიგრძე სმ მასა გრ მდგომ. ერთეული

3 0.3 1.11 19 80.5 1.17

4 0.8 1.25 20 90.5 1.19

5 1.5 1.20 21 109.0 1.18

6 2.8 1.30 22 125.0 1.17

7 4.3 1.25 23 142.0 1.17

8 6.2 1.21 24 160.0 1.16

9 9.0 1.23 25 179.0 1.15

10 12.3 1.23 26 198.0 1.13

11 17.7 1.33 27 218.0 1.11

12 21.0 1.21 28 240.0 1.09

13 26.0 1.18 29 260.0 1.07

14 30.0 1.09 30 280.0 1.04

15 36.5 1.08 31 310.0 1.04

16 45.0 1.10 32 340.0 1.04

17 55.0 1.12 33 382.0 1.06

18 66.5 1.14 34 432.0 1.10



ცხრილი 7 ჟანგბადის მოთხოვნილება ტემპერატურის მიხედვით

ტემპ. 
OC

O
2
 100% გაჯერე-

ბა მგ/ლ
ადაპტაციის 

ზღვარი
ხელმისაწვდომი  O

2
 რაოდენობა 

100% გაჯერებისას

1 კგ თევზის მიერ O2 გამოყენება (მგ)

თევზი < 25 გ თევზი > 25 გ

1 წმ 1 წთ 1 წმ 1 წთ

1 14.2 8.5 5.7 0.009 0.54 0.005 0.3

2 13.8 8.3 5.5 0.011 0.66 0.006 0.4

3 13.5 8.0 5.5 0.015 0.9 0.008 0.5

4 13.1 7.9 5.3 0.018 1.0 0.009 0.6

5 12.8 7.6 5.2 0.025 1.4 0.012 0.7

6 12.5 7.4 5.0 0.026 1.6 0.013 0.8

7 12.2 7.3 4.9 0.030 1.8 0.015 0.9

8 11.9 7.1 4.8 0.034 2.0 0.017 1.0

9 11.6 6.9 4.7 0.040 2.4 0.020 1.2

10 11.3 6.8 4.5 0.045 2.7 0.023 1.4

11 11.1 6.6 4.5 0.050 3.0 0.025 1.5

12 10.9 6.5 4.3 0.055 3.3 0.028 1.7

13 10.6 6.3 4.3 0.061 3.7 0.031 1.9

14 10.4 6.2 4.2 0.070 4.2 0.035 2.1

15 10.2 6.1 4.1 0.076 4.6 0.038 2.3

16 10.0 6.0 4.0 0.084 5.0 0.042 2.5

17 9.8 5.8 3.9 0.091 5.5 0.056 2.8

18 9.6 5.7 3.8 0.100 6.0 0.050 3.0

19 9.4 5.6 3.7 0.110 6.6 0.055 3.3

20 9.2 5.5 3.7 0.120 7.2 0.060 3.6

21 9.0 5.4 3.6 0.130 7.8 0.055 3.9

22 8.8 5.3 3.5 0.141 8.5 0.072 4.3

23 8.7 5.2 3.4 0.160 9.6 0.080 4.8

24 8.5 5.1 3.4 0.167 10.0 0.084 5.0

25 8.4 5.0 3.3 0.181 10.9 0.086 5.5



ცხრილი 8
1 კგ კალმახზე გათვლილი წყლის აუცილებელი რაოდენობა ტემპერატურისა და წყლის ცვლის 
სიხშირის მიხედვით

OC

წყალი ლიტრებში

გაცვლის სიხშირე წთ გაცვლის სიხშირე წთ

60 30 15 10 5 60 30 15 10 5

ნამატი თევზი 3-40გ/ცალი თევზი მეტი ვიდრე 40გ/ცალი

7 44 22 11 7 3.7 20 11 5.5 4 1.8

10 72 36 18 12 6 36 18 9 6 3

12 90 45 22.5 15 7.5 46 23 11.5 7.5 3.8

14 120 60 30 20 10 60 30 15 10 5

15 134 67 33 22 11 66 33 16.5 11 5.5

16 152 76 38 25 13 78 39 19 13 6.5

18 180 90 45 30 15 90 45 22 15 7

20 228 114 57 38 19 114 57 28 19 9

22 284 142 71 47 24 144 72 36 24 12

24 360 18 90 60 30 180 90 45 30 15

ერთეულის მასის, ტემპერატურისა და წყლის ცვლის სიხშირის მიხედვით. წყალსატევის ოპტიმალური პროპორციების შეფარდებაა: 
სიგრძე - 30 მ; სიგანე - 3 მ; სიღრმე - 1 მ.



ცხრილი 9 მამრი ცისარტყელა კალმახის დახასიათება

ასაკი 
(წ)

საშუალო 
მასა (გ)

სხეულის 
სიგრძე (სმ)

ნაკვებობა
სპერმის 

მოძრაობის 
უნარი

სპერმის კონცე-
ნტრ. მლნ.ც/მმ³

ეაკულატი 
(სმ³)

სპერმის გა-
ნაყოფირების 

უნარი (%)

2 373 30,2 1,31 31,3 9,5 3,1 69,0

3 660 40,2 1,33 34,8 6,4 5,0 87,0

4 1215 46,4 1,23 37,1 7,1 6,8 92,7

5 1500 50,5 1,19 33,3 5,4 9,6 90,0

6 1900 55,3 1,12 31,9 4,7 11,6 80,7



ცხრილი 10 მდედრი ცისარტყელა კალმახის დახასიათება

ასაკი 
(წ)

საშუალო 
მასა (გ)

სხეულის 
სიგრძე 

(სმ)

ნაკვებობა 
ფულტონის 
მიხედვით

ნაყოფიერება, ქვირითი, ცალი

ქვირითის საშ. 
დიამეტრი (მმ)

ქვირითის 
საშ. მასა 

(მლგ)საშ. მაქს.
მასის 1კგ-

ზე

2 450 32,0 1,40 1600 3300 3600 3,70 23,5

3 1050 42,0 1,43 2700 4300 2500 4,59 44,7

4 1400 47,0 1,32 3500 5500 2500 4,85 50,8

5 1800 52,0 1,23 4000 5700 2200 4,97 52,5

6 2400 58,0 1,18 5600 7100 2100 5,54 70,2



ცხრილი 11 ცისარტყელა კალმახის მწარმოებლების დახასიათება

მაჩვენებლები σ c υ, %
ცვალებადობის ზომები

მინიმუმი მაქსიმუმი

ოთხწლიანები

სიგრძე (სმ) 325±3,81 54,0 27,0 242 435

მასა (გ) 417,5±1,13 160 38,3 200 920

ხუთწლიანები

სიგრძე (სმ)

მდედრი 377±2,99 41,0 21,7 267 485

მამრი 341,0±2,30 26,8 7,9 267 460

მასა (გ)

მდედრი 767±14,7 210 26,4 390 1460

მამრი 531,5±19,3 220 41,5 250 1200

ექვსწლიანები

სიგრძე (სმ)

მდედრი 417±2,2 40,0 12,5 330 591

მამრი 404,8±4,10 52,5 13,0 270 570

მასა (გ)

მდედრი 901,1±14,9 267 29,5 330 2550

მამრი 742,5±18,8 242 32,6 280 2040

შვიდწლიანები

სიგრძე (სმ)

მდედრი 432,7±2,48 50,25 11,6 292 620

მამრი 402,7±4,03 62,10 15,4 255 540

მასა (გ)

მდედრი 1084±21,6 432 39,9 350 3170

მამრი 784,5±25,4 374 50,0 210 2030

შენიშვნა:     - საშუალო არითმეტიკული;       - საშუალო ცდომილება;  σ - საშუალო კვადრატული გადახრა;  c υ, % - ვარიაციის კოეფიციენტი 



ცხრილების მონაცემების მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ, რომ სელექციის გარეშე მიღებული მწარმოებლები, რომ-
ლებსაც გააჩნიათ საკმაოდ კარგი მორფოლოგიური და ბიოქიმიური ნიშან-თვისებები (ცხრილი N13), მაინც მნიშვნელო-
ვნად  ჩამორჩებიან სელექციით მიღებულ მწარმოებელ ინდივიდებს.

ცხრილი 12
ცისარტყელა კალმახის მწარმოებლების ნაყოფიერებისა და სასქესო პროდუქტების ხარისხის 
მაჩვენებელი 7 წლის ასაკში

მაჩვენებლები σ c υ, %
ნაყობის ცვალებადობის ზღვრე-

ბი, ქვირითის მარვალი (ც)

მინიმუმი მაქსიმუმი

მდედრები

მუშა მწარმოებლობა (ც 3016±36 1,46 48,4 795 9120

ქვირითის დიამეტრი (გ) 4,61±0,01 0,13 0,13 3,8 5,3

ქვირითის მასა (მლგ) 59,3±0,2 12,9 12,9 32 90

მამრები

ეაკულატის მოცულობა (მმ³) 6,76±29 12,62 18,6 0,5 35

სპერმიების აქტივობა 23,0±0,44 3,46 14,7 18 35

სპერმიების კონცენტრაცია 
(მლნ.ცალი მმ³) 4,75±0,28 1,39 29,3 1,43 9,15



ცხრილი 13
ცისარტყელას კალმახის მწარმოებლების და მათი სასქესო პროდუქტების ბიოქიმიური შემა-
დგენლობა

გ
ამ

ო
კვ

ლ
ეუ

-
ლ

ი 
მა

სა
ლ

ა

ტ
ენ

ია
ნო

ბა

მშ
რ

ალ
ი 

 ნ
ივ

თ
იე

რ
ებ

ა

ნედლ ნივთიერებაზე მშრალ ნივთიერებაზე

პრ
ო

ტ
ეი

ნე
ბი

ც
ხი

მი

ნა
ხშ

ირ
წყ

ლ
ებ

ი

ნა
ც

არ
ი

პრ
ო

ტ
ეი

ნე
ბი

ც
ხი

მი

ნა
ხშ

ირ
წყ

ლ
ებ

ი

ნა
ც

არ
ი

მდედრები

სხეული 79,55 20,45 11,68 6,40 1,11 1,27 57,11 31,33 5,34 6,23

კუნთები 82,85 17,75 13,64 2,37 0,84 0,97 76,81 14,31 4,71 5,12

ქვირითი 61,79 38,21 27,47 3,84 5,46 1,43 71,89 10,05 14,31 3,75

მამრები

სხეული 81,08 18,92 11,11 5,92 0,12 1,78 58,74 31,25 0,58 9,34

კუნთები 79,93 20,04 15,76 2,46 0,68 1,13 78,64 12,26 3,45 5,05

ქვირითი 92,16 7,84 6,28 0,68 0,23 0,65 80,78 8,67 2,25 8,30



ცხრილი 14 კალმახის სამუშაო წარმადობა

წლოვანება წარმადობა 1000 ცალი მარცვალი

2 2460-4110

3 1300-5052

4 4055

6 4039-12545



ცხრილი 15 ქვირითის დათვლის მოცულობითი მეთოდი

მდედრის წლოვანება წლებში მარცვლების რაოდენობა 1 ლიტრში

2 18260-11836 (16000-15000)

3 10516-7000 (13300-9300)

4 10000-9500 (6900-6600)

5 7400-5500

6 5250

7 5850

8 7850



ცხრილი 16 ქვირითის დათვლა ვარცლის მეშვეობით

ქვირითის მარცვლების რიცხვი

ვარცლში ლიტრში ვარცლში ლიტრში ვარცლში ლიტრში

40 4861 41 5228 42 5612

43 6014 44 6435 45 6875

46 7335 47 7814 48 8313

49 8834 50 9375 51 9938

52 10523 53 11129 54 11759

55 12411 56 13087 57 13787

58 14511 59 15260 60 16034

61 16834 62 17659 63 18510



ცხრილი 17
კალმახის ქვირითის ინკუბაციის პერიოდის დამოკიდებულება ტე-
მპერატურაზე განაყოფიერებიდან გამოჩეკვამდე

საშუალო ტემპერატურა OC დღე ტემპერატურა დღეები OD

2.8 119 336

3.5 104 362

4.0 86 344

5.0 72 360

6.0 60 360

7.0 50 336

8.0 42 336

9.0 35 315

10.0 31 310

11.0 28 308

12.0 26 312

13.0 23 299

14.0 21 294

15.0 19 285



ცხრილი 18 ცილებში შემავალი ამინომჟავები და მათი როლი კალმახის კვებაში

აუცილებელი დანარჩენი

არგინინი თიროზინი

ჰისტიდინი გლიცინი

იზოლეიცინი ალანინი

ლეიცინი ასპარგინის მჟავა

მეთიონინი ცისტინი

ლიზინი გლუტამინის მჟავა

ფენილალანინი პროლინი

ტრეონინი სერინი

ტრიპფტოფანი

ვალინი



ცხრილი 19 გრანულირებულ საკვებში რეკომენდებული ვიტამინების რაოდენობა

ვიტამინების დასახელება
საკვებში შემცველობა 

მგ/კგ 

თიამინი 10-12

რიბოფლავინი B2 20-30

პირიდოქსინი B6 10-15

პანტოტენის მჟავა B5 40-50

ნიაცინი PP 150-175

ფოლიუმის მჟავა M 6-10

კობალამინი B12 50 mkg

ინოზიტოლი 300-1000

ქოლინი 2000

ბიოტინი H 1.2-2.5

ასკორბინის მჟავა C 150-500

აქსეროფტოლი (რეტინოლი) A 2000-2500

ტოკოფეროლი E 60

ფილოქინონი K 5



ცხრილი 20 ორაგულებრთა თევზებში ვიტამინების ნაკლებობა

დასახელება საკვებში შემცველობა მგ/კგ 

Tiamina მადის უქონლობა, კუნთის მასის შემცირება, კონვულსია, წონასწორობის დაკარგვა, 
ზრდის შენელება

Ryboflawina B2
კატარაქტა, ჩასისხლიანებული თვალის კაკალი, სინათლის შიში, სხეულის ფერის გამუქე-
ბა, მადის უქონლობა, ანემია

Piridoksyna B6
ნერვული სისტემის აშლილობა, არაადექვატური სწრაფი რეაქცია, ანემია, მუცლის ღრუს 
გამობერვა

Kwas pantotenowy B5 ლაყუჩის ფურცლების ნეკროზი და შეშუპება, უმადონა, ზრდის შეჩერება

Inozytol ზრდის შეჩერება, მუცლის შებერილობა, კანის დაზიანება, საკვების გაჭედვა საჭმლის მომ-
ნელებელ სისტემაში

Biotyna უმადობა, მსხვილი ნაწლავის დაზიანება, კუნთის მასის შესუსტება, კონვულსია, კანის და-
ზიანება

Kwas foliowy ზრდის შეჩერება, მოდუნებული მოძრაობა, კუდის ფარფლის ტყდომა, კანის გამუქება

Chlina ზრდის შესუსტება, გამოკვების კოეფიციენტის გაუარესება, თირკმელის გეფექტები, ღვი-
ძლის ცხიმიანობა

B12 უმადობა, ანემია, ჰემოგლობინის დაბალი მაჩვენებელი

Kwas askorbinowy ხერხემლის გამრუდება, კოლაგენის გამომუშავების პრობლემები, თვალის კაკლის ჭრი-
ლობები, გამობერილობა კანზე

A სინათლის შიში, კატარაქტა, სიბრმავე, ზრდის შენელება

E ზრდის შენელება, ანემია, ღვიძლის და ელენთის ცხიმური გადაგვარება

D კალცის მეტაბოლიზმის შეჩერება

K სისხლის შედედების შესუსტება



ცხრილი 21 რეკომენდებული გრანულირებული კომბინირებული საკვების ულუფა (% თევზის მასის)

OC

საშუალო ინდივიდუალური მასა, გრ

0.18 0.62 2.87 7.89 16.8 30.6 50.5 77.6 113 158 184

საშუალო სიგრძე, მმ

25 38 64 89 114 140 165 191 216 241 <254

2 2.7 2.2 1.7 1.3 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4

3 2.8 2.3 1.8 1.4 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

4 3.0 2.5 2.2 1.7 1.3 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5

5 3.3 2.8 2.2 1.8 1.4 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5

6 3.6 3.0 2.5 1.9 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5

7 3.9 3.2 2.7 2.1 1.6 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7

8 4.2 3.5 2.9 2.2 1.7 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7

9 4.5 3.8 3.0 2.4 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8

10 5.2 4.3 3.4 2.7 2.0 1.7 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9

11 5.4 4.5 3.6 2.8 2.1 1.7 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9

12 5.7 4.8 3.9 3.0 2.3 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0

13 6.2 5.2 4.2 3.2 2.4 2.0 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0

14 6.7 5.5 4.5 3.5 2.6 2.3 1.8 1.5 1.4 1.2 1.1

15 7.3 6.0 5.0 3.7 2.8 2.3 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2

16 7.8 6.5 5.3 4.1 3.1 2.5 2.0 1.8 1.6 1.4 1.3

17 8.3 6.9 5.6 5.5 3.4 2.7 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4

18 8.8 7.4 6.1 4.8 3.6 2.9 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5

19 9.3 7.9 6.4 5.2 3.8 3.0 2.3 2.0 1.8 1.6 1.6

20 9.9 9.4 6.9 5.5 4.0 3.2 2.5 2.1 2.0 1.8 1.7



ცხრილი 22 სასტარტო (S), გასაზრდელი (N), ნასუქობის (T) (% თევზის მასის)

თევზის 
მასა, გრ

საკვების 
სახე და 

ზომა

წყლის ტემპრატურა OC

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

>0.5 0.6 S 3.43 4.18 5.00 5.86 6.70 7.46 8.03 8.23 7.82 6.48

-2 1.0 S 2.15 2.62 3.13 3.66 4.19 4.67 5.02 5.14 4.89 4.05

2-5 1.3 N 1.52 1.85 2.21 2.59 2.97 3.30 3.55 3.64 3.46 2.87

5-15 1.5 N 1.12 1.36 1.63 1.91 2.18 2.43 2.62 2.68 2.55 2.11

15-50 2 T 0.77 0.93 1.12 1.31 1.50 1.67 1.79 1.84 1.75 1.45

-150 3 T 0.55 0.67 0.80 0.94 1.08 1.20 1.29 1.32 1.26 1.04



ცხრილი 23
საკვების  ზომა და ტიპი, ლიფსიტების, მოზარდეულის, სასაქონლო და სადედე ჯოგის თევზები-
სათვის

საკვების სახე საკვების ზომა, მმ თევზის მასა, გ თევზის სიგრძე, სმ

სასტარტო (ფქვილი) 0.42 0.15-0.23 <2.5

სასტარტო ბურღული 0.42-0.595 0.15-0.23 <2.5

ბურღული 0.595-0.841 0.23-0.55 2.5-4.0

ბურღული 0.841-1.19 0.55-1.51 4.0-5.0

ბურღული 1.19-1.68 1.51-3.03 5.0-6.0

ბურღული./გრანული 1.68-2.83 3.03-6.06 6.0-7.5

გრანული 2.83 6.06-15.1 7.5-10.0

გრანული 3.17 15.1-45.4 10.0-16.0

გრანული 4.76 45.4-142.8 16.0-24.0

გრანული 6.35 მოქვირითე 25.0>



ცხრილი 24 მოზარდეულის საკვები ულუფა დაბალ ტემპერატურებზე

t OC
მონელების ენერგია 3885 

კკალ
მონელების ენერგია 4066 

კკალ
მონელების ენერგია 4489 

კკალ

<1 0.20 0.18 0.16

1.0-1.69 0.24 0.22 0.20

2.0-2.4 0.28 0.26 0.24

2.5-2.9 0.32 0.30 0.28

3.0-3.4 0.36 0.34 0.32

3.5-3.9 0.40 0.38 0.36

4.0-4.4 0.44 0.42 0.40



ცხრილი 25 სპილენძის სულფატის კონცენტრაცია განსაბან წყალში, მისი კარბონატული სიმაგრის მიხედვით

წყლის სიხისტე მგ/ლ CaCO
3

ხსნარი CuSO
4

ნაკლები ვიდრე 50 ძალიან ტოქსიკური

50-100 არა უმეტეს 1:2000 000 
(<0.5 მგ/ლ)

100-200 არა უმეტეს 1:1000 000 
(<1 მგ/ლ)

200-40 არა უმეტეს 1:500 000 
(<2 მგ/ლ)

მეტი ვიდრე 400 არარეზულტატური



ცხრილი 26  მეოთხედი ამონიუმის მარილების კონცენტრაციები

წყლის სიხისტე mg/l CaCO
3

განსაბანი სითხის კონცენტრაცია

<100 1:500 000 (2 მგ/ლ)

100-200 1:330 000 (3 მგ/ლ)

>200 1:250 000 (4 მგ/ლ)



ცხრილი 27 სადეზინფექციო საშუალებები და მათი გამოყენება

დასახელება
დეზინფექციისთვის

აუზები დანადგარები ხელსაწყოები ბადე ქვირითი

CaO 90% 1-1.5 t/ha - 10-20% ხსნარი - -

CaCl2 0.3-0.5 t/ha - 1/3 წყლის ნაწილი - -

კალციუმის ქლორიდი 0.8-0.9 t/ha - - - -

NaOH (1%) 1 l/m2 - 5% ცელი ხსნარი -

Chloramina T - 30გ/ლ 30გ/ლ 30გ/ლ -

KMnO4 - 5გ/ლ 5გ/ლ - -

იოდოფორი - 250-300მგ/ლ/10წთ 250-300მგ/ლ/10წთ - 100მგ/ლ/5-10წთ

ფორმალინი - 5% წყალხსნარი 5% წყალხსნარი 5% წყალხსნარი ფორმალინი 
1:600/10წთ

Zeilen mal. - - - - 5მგ/ლ/20min

Czwart. zas. amonowe - + + + -

Steridial P 5% 5% 5% 5% 5%

იმპულსი 70AN + + + 1.5% -



ცხრილი 28
ჭრითი გამოსავლიანობა კალმახის სხვადასხვა სქესის და  სიდიდის წლის თითოეული კვარტ-
ლის მიხედვით

წონითი 
ზღვარი 

კგ

კვარტალი 1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4

ჭრითი გასა-
ვლიანობა %

ნარჩენების 
წილი %

ჭრითი გასა-
ვლიანობა %

ნარჩენების 
წილი %

ჭრითი გასა-
ვლიანობა %

ნარჩენე-
ბის წილი %

ჭრითი გასა-
ვლიანობა %

ნარჩენე-
ბის წილი %

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂

0.2-0.3 86.5 86.4 13.5 13.6 87 89.5 13 10.5 87.7 88.7 12.3 11.3 - - - -

>0.3-0.4 87.6 87.3 12.4 12.7 87.5 90.3 12.5 9.7 86.7 87.5 13.3 12.5 85.1 86.5 14.9 13.5

>0.4-0.5 87.4 87.2 12.6 12.8 88 88.8 12 11.2 87.2 84.2 12.8 15.8 86.5 83.8 13.5 16.2



ცხრილი 29 საკვების მარცვლების ზომა და ტიპი, ლიფსიტების, ნამატის, სასაქონლე და მოქვირითეები

დასახელება BZT
5

აზოტი მთლიანი ფოსფორი მთლიანი

სოფლის მეურნეობა 360000 (66) 260400 (89) 4400 (29)

კომუნალური 24000 (10) 25000 (9) 7200 (47)

წარმოება 50000 (21) 5000 (2) 3400 (22)

თევზების მოშენება 8645 (,3) 1715 (<1) 210 (<2)



ცხრილი 30 დანიის მეურნეობაში 1 ტონა კალმახის მიერ გამომუშავებული ბიოგენები (კგ)

დასახელება 1980 წლამდე 1991 წლის საშუალო

BZT5 600 247

აზოტი მთლიანი 180 49

ფოსფორი მთლიანი 30 6



ცხრილი 31
ორგანული დაბინძურება (აზოტი, ფოსფორი, (BZT

5
) საკვების სხვადასხვა კალორიულო-

ბის და გამოკვების კოეფიციენტის დროს (კილოგრამებში 1 ტონა გაზრდილ თევზზე)

აზოტი ფოსფორი BZT
5

5.9/3800 1.1 38.0 11.1 2.4 3.2 83.0

9.1/4600 0.9 24.2 10.3 0.7 2.3 21.6

1.3/5089 1.0 28.2 5.8 2.0 2.0 -

4.1/5768 0.81 21.9 5.1 1.9 2.0 -

9.76/4719 0.9 41.0 5.33 4.23 9.23 -



ცხრილი 32 შეტივტივებულობის ჩაძირვის სიჩქარე (მ/სთ) ტემპერატურაზე 100C ნაწილაკის რადიუსის მიხედვით

ნაწილაკის რადიუსი, მმ

1.0 0.5 0.2 0.1 0.05 0.01 0.005

ქვიშა 502 258 82 24 6.1 0.3 0.06

კანალიზაცია 122 61 18 3 0.76 0.03 0.005



ცხრილი 33
გამოყენებითი ფასეულობის მაჩვენებლები (მოგება, ჭრითი გასავლიანობა) შერეული პო-
პულაციის, მდედრების და სტერილურების სასაქონლე თევზის სამ ასორტიმენტში

ჩამონათვალი
პოპულაცია

შერეული მდედრების სტერილურები

200 გრამი/ცალზე მასამდე

უმაღლესი ხარისხის მოგება % 82.3 100 62.0

ჭრითი გასავლიანობა მთლიანი მასის % 86.8 89.1 -

300-350გრამი/ცალზე მასამდე

უმაღლესი ხარისხის მოგება % 72.3 100 81.4

ჭრითი გასავლიანობა მთლიანი მასის % 88.3 88.4 -

630-700გრამი/ცალზე მასამდე

უმაღლესი ხარისხის მოგება % 79.5 100 74.6

ჭრითი გასავლიანობა მთლიანი მასის % 86.0 88.1 90.0

ჭრითი გასავლიანობა საერთო მთელი მასის % 72.6 76.3 77.4



გრანულირებული საკვების გათვლები (7%- იანი ტენიანობის შემთხვევაში)გრაფიკი 1

სუფთა ენერგიის სიდიდეები

ცილა 5.7Kcal/g

ცხიმები 9.3Kcal/g

ნახშირწყლები 4.1 Kcal/g

მონელებადობა (%)

ცილა 88 %

ცხიმები 87 %

ნახშირწყლები 40 %

მონელების ენერგია (კ/კალ)

ცილა 5,0 კ/კალ

ცხიმები 8,0 კ/კალ

ნახშირწყლები 1,6 კ/კალ



გრაფიკი  2 მაღალენერგეტიკული საკვების მონელების გამოთვლა

ენერგია ბრუტოს გამოთვლა

ცილა 5.65 Kcal/g=23.66KJ/g

ცხიმები 9.45Kcal/g=39.57KJ/g

ნახშირწყლები* და ბოჭკო 4.10Kcal/g=17.17KJ/g 

სასუქი საკვების შემადგენელი ნაწილები 

ცილა 485 g/kg (48.5%)

ცხიმები 240 g/kg (24.0%)

ნახშირწყლები 130 g/kg (13.0%)

ბოჭკო 10 g/kg (1.0%)



კომპონენტი გრ. KJ/g ენერგია ბრუტო (KJ)

ცილა  485 23.66 =11475

ცხიმი 240 39.57 =9497

ნახშირწყლები  130 17.17 =2232

ბოჭკო 10 17.17 =172

ჯამი 23 376 KJ=23.4MJ

გრაფიკი 3 ბრუტო ენერგიის გამოთვლა



კომპონენტი გრ. მონელების ერთ. მონელების ენერგია  (KJ)

ცილა  485 0,94 23.66=10787

ცხიმი 240 0,92 39.57=8737

ნახშირწყლები  130 0,88 17.17=1964

ბოჭკო 10 0,00 17.17=0

ჯამი  21488KJ=21.5MJ

გრაფიკი 4 მონელების ენერგიის გამოთვლა



გრაფიკი 5 მეტაბოლიზირებული ენერგიის გამოთვლა

კომპონენტი გრ. მონელების ერთ. KJ/g მეტაბოლიზ. ენერგია KJ 

ცილა  485 0,94 18.64=8498

ცხიმი 240 0,92 39.57=8737

ნახშირწყლები  130 0,88 17.17=1964

ბოჭკო 10 0,00 17.17=0

ჯამი  19199KJ=19.2MJ



საერთო ენერგია
23,4 MJ

Kal 1.9 MJ

შარდი  2.3 MJ

სითბო 1.2 MJ

ზრდა 10,3  MJ

მეტაბოლიზმი  7.7 MJ

მონელების ენერგია
21,5 MJ

შესაძლო ენერგია
19,2 MJ

ენერგია ნეტო 
18,0 MJ

8%

10%

5%

44%
33%

დიაგრამა 1 ენერგეტიკული ბალანსის სქემა



დანართი 1 კალმახის სიგრძეში ყოველდღიური ზრდა  წყლის ტემპერატურიდან  გამომდინარე

ტემპერატურა 0C ცისარტყელა კალმახი შასტა ცისარტყელა კალმახი კამლოოპსი

სიგრძეში ზრდა მილიმეტრი დღეში

25 0.193 0.222

24 0.283 0.327

23 0.374 0.432

22 0.465 0.537

21 0.556 0.641

20 0.646 0.746

19 0.737 0.851

18 0.828 0.956

17 0.919 1.060

16 1.009 1.165

15 1.100 1.270

14 1.009 1.165

13 0.919 1.060

12 0.828 0.956

11 0.737 0.851

10 0.646 0.746

9 0.556 0.641

8 0.465 0.537

7 0.374 0.432

6 0.283 0.327

5 0.193 0.222

4 0.102 0.117

3 0.011 0.013

2 0.000 0.000

გარემოს სტანდარტული ტემპერატურა -  ცისარტყელა კალმახი შასტა /  ცისარტყელა კალმახი კამლოოპსი 15°C



დანართი 2 მინერალიზაციის გავლენა ჟანგბადის გაზავებაზე წყალში

ტემპერატურა 0C 0 10 20 30

გაზავების შემცირება (მგ/ლ) ყოველ 1000 მგ მარილებზე 0,08405 0,00217 0,04777 0,04085



დანართი 3 დამოკიდებულება წყალში ჟანგბადის ნორმალური კონცენტრაციის წყლის ტემპერატურაზე 

OC

წყლის ტემპერატურის მეათედი სიდიდეები

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

გაზავებული ჟანგბადი, მგ/ლ

0 14,65 14,61 14,57 14,53 14,49 14,45 14,41 14,37 14,33 14,29

1 14,25 14,21 14,17 14,13 14,09 14,05 14,02 13,98 13,94 13,90

2 13,86 13,82 13,79 13,75 13,71 13,68 13,64 13,60 13,56 13,53

3 13,49 13,46 13,42 13,38 13,35 13,31 13,28 13,24 13,20 13,17

4 13.13 13,10 13,рб 13,03 13,00 12,96 12,93 12,89 12,86 12,82

5 12,79 12,76 12,72 12,69 12,66 12,62 12;59 12,56 12,53 12,49

6 12,48 12,43 12,40 12,36 12,33 12,30 12,27 12,24 12,21 12,18

7 12,14 12,11 12,08 12,05 12,02 11,99 11,96 11,93 11,90 11,87

8 11,84 11,81 11,78 11,75 11,72 11,70 11,67 11,64 11,61 11,58

9 11,55 11,52 11,49 11,47 11,44 11,41 11,38 11,35 11,33 11,30

10 11,27 11,24 11,22 11,19 11,16 11,14 11,11 11,08 11,06 11,03

11 11,00 10,98 10,95 10,93 10,90 10,87 10,85 10,82 10,80 10,77

12 10,75 10,72 10,70 10,67 10,65 10,62 10,60 10,57 10,55 10,52

13 10,50 10,48 10,45 10,43 10,40 10,38 10,36 10,33 10,31 10,28

14 10,26 10,24 10,22 10,19 10,17 10,15 10,12 10,10 10,08 10,06

15 10,03 10,01 9,99 9,97 9,95 9,92 9,90 9,88 9,86 9,84

16 9,82 9,79 9,77 9,75 9,73 9,71 9,69 9,67 9,65 9,63

17 9,61 9,58 9,56 9,54 9,52 9,50 9,48 9,46 9,44 9,42

18 9,40 9,38 8,36 9,34 9,32 9,30 9,29 9,27 9,25 9,23

19 9,21 9,19 9,17 9.15 9,13 9,12 9,10 9,08 9,06 9,04

20 9,02 9,00 8,98 8,97 8,95 8,93 8,91 8,90 8,88 8,86

21 8,84 8,82. 8,81 8,79 8,77 8,75 8,74 8,72 8,70 8,68

22 8,67 8,65 8,63 8,62 8,60 8,58 8,56 8,55 8,53 8,52

23 8,50 8,48 8,46 8,45 8,43 8,42 8,40 8,38 8,37 8,35

24 8,33 8,32 8,30 8,29 8,27 8,25 8,24 8,22 8,21 8.18

25 8,18 8,16 8,14 8,13 8,11 8,10 8,08 8,07 8,06 8,04

26 8,02 8,01 7,99 7,98 7,96 7,95 7,93 7,92 7,90 7,89

27 7,87 7,86 7,84 7,83 7,81 7,80 7,78 7,77 7,75 7,74

28 7,72 7,71 7,69 7,68 7,66 7,65 7,64 7,62 7,61 7,59

29 7,58 7,56 7,55 7,54 7,52 7,51 7,49 7,48 7,47 7,45

30 7,44 7,42 7,41 7,40 7,38 7,37 7,35 7,34 7,32 7,31

(ატმოსფერული წნევა 760 მმ. ვერცხლისწყლის  სვეტი, ჟანგბადის პარციალური წნევა р = 0,209 ატმ.)



დანართი 4 დამოკიდებულება წყალში ჟანგბადის ნორმალური კონცენტრაციის წყლის ტემპერატურაზე 

OC
სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ)

0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350

0 14,6 14,34 14,09 13,84 13,59 13,35 13,11 12,88 12,65 12,43
1 14,2 13,95 13,7 13,46 13,22 12,98 12,75 12,53 12,30 12,08
2 13,81 13,57 13,33 13,09 12,86 12,63 12,41 12,19 11,97 11,76
3 13,45 13,21 12,97 12,74 12,52 12,29 12,07 11,86 11,65 11,44
4 13,09 12,86 12,63 12,41 12,19 11,97 11,76 11,55 11,34 11,14
5 12,76 12,53 12,31 12,09 11,87 11,66 11,46 11,25 11,05 10,85
6 12,44 12,21 12,00 11,78 11,57 11,37 11,17 10,97 10,77 10,58
7 12,13 11,91 11,70 11,49 11,29 11,09 10,89 10,69 10,50 10,32
8 11,83 11,62 11,41 11,21 11,01 10,81 10,62 10,43 10,25 10,06
9 11,55 11,34 11,14 10,94 10,75 10,55 10,37 10,18 10,00 -,82
10 11,28 11,08 10,88 10,68 10,49 10,31 10,12 9,94 9,76 9,59
11 11,02 10,82 10,63 10,44 10,25 10,07 9,89 8,71 9,54 9,37
12 10,77 10,57 10,38 10,20 10,02 9,89 9,66 9,49 9,32 9,15
13 10,53 10,34 10,15 9,97 9,79 9,62 9,44 9,27 9,11 8,95
14 10,29 10,11 9,93 9,75 9,58 9,40 9,24 9,07 8,91 8,75
15 10,07 9,89 9,71 9,54 9,37 9,20 9,02 8,87 8,71 8,56
16 9,86 9,68 9,51 9,34 9,17 9,00 8,84 8,68 8,53 8,37
17 9,65 9,48 9,31 9,14 9,98 8,81 8,66 8,50 8,35 8,20
18 9,45 9,28 9,12 8,95 8,79 8,63 8,48 8,32 8,37 8,03
19 9,26 9,09 8,93 8,77 8,61 8,46 8,30 8,15 8,01 7,86
20 9,08 8,91 8,75 8,59 8,44 8,29 8,14 7,99 7,84 7,70
21 8,90 8,74 8,58 8,42 8,27 8,12 7,98 7,83 7,69 7,55
22 8,73 857 8,41 8,26 8,11 7,96 7,82 7,83 7,54 7,40
23 8,56 8,40 8,25 8,10 7,96 7,81 7,67 7,68 7,39 7,26
24 8,40 8,25 8,10 7,95 7,81 7,66 7,52 7,53 7,25 7,12
25 8,24 8,09 7,95 7,80 7,6 7,52 7,38 7,39 7,12 6,99
26 8,09 7,95 7,80 7,66 7,52 7,38 7,25 7,25 6,98 6,86
27 7,95 7,80 7,66 7,52 7,38 7,25 7,11 7,11 6,86 6,73
28 7,81 7,66 7,52 7,39 7,25 7,12 6,99 6,98 6,73 6,61
29 7,67 7,53 7,39 7,26 7,12 6,99 6,86 6,86 6,61 6,49
30 7,54 7,40 7,26 7,13 7,00 6,87 6,74 6,74 6,50 6,38
31 7,41 7,27 7,14 7,01 6,88 6,75 6,63 6,62 6,38 6,26
32 7,29 7,15 7,02 6,89 7,76 6,64 6,51 6,50 6,27 6,16
33 7,17 7,03 6,90 6,77 6,65 6,52 6,40 6,39 6,17 6,05
34 7,05 6,92 6,79 6,66 6,54 6,42 6,30 6,28 6,06 5,95
35 6,93 6,81 6,66 6,55 6,43 6,31 6,19 6,18 5,96 5,85
36 6,82 6,70 6,57 6,45 6,33 6,21 9,09 6,08 5,86 5,75
37 6,72 6,59 6,47 6,34 6,22 6,11 5,99 5,98 5,77 5,66
38 6,61 6,49 6,36 6,24 6,13 6,01 5,90 5,88 5,67 5,57
39 6,51 6,39 6,27 6,15 6,03 5,91 5,80 5,78 5,58 5,48
40 6,41 6,29 6,17 6,05 5,94 5,82 5,71 5,69 5,49 5,39



დანართი 5 ცისარტყელა კალმახის მაქსიმალური ჩასმის სიმჭიდროვე 

სანტიმეტრი გრამი ცალი

თევზის რაოდენობა

ცალი/მ³ კგ/მ³

2 0,11 50000 50000 5,0

3 0,32 23000 23000 7,36

4 0,755 13000 11000 8,25

5 1,43 8200 6800 9,7

6 2,55 5000 5200 13,2

7 4,02 4200 3700 14,9

8 6,0 3750 2800 16,8

9 8,50 2600 2100 17,8

10 11,70 2000 1670 21,8

12,5 23,0 1300 950 22,8

15,0 39,70 750 590 23,4

17,0 63,50 575 400 25,4

20,0 94,50 425 300 28,3

22,5 132,00 340 210 27,7

25,0 182,00 250 150 27,3

წყლის ხარჯი - 1 ლ/წმ.  წყლის ტემპერატურა 11˚C



ნახაზი 1
pH-ის ოპტიმალური, მისაღები და ლეტალური დიაპაზონებები ცისარტყელას კალმახის განვითა-
რების სხვადასხვა სტადიაზე

განვითარება განაყოფიერებული ქვი-
რითიდან ზედაპირზე ამოსული ლიფ-

სიტის სტადიემდე

I - ოპტიმალური
II - მისაღები

III - ლეტალური

განვითარება ზედაპირზე ამოსული 
ლიფსიტიდან სასაქონლო თევზის 

სტადიამდე

უკან დაბრუნება



ნახაზი 2
წყლის გამოყენების დასაშვები ჯერადობა 
სხვადასხვა ph-ზე და ტემპერატურაზე
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ნახაზი 3
კალმახის სიმჭიდროვე საათში 
წყლის ოთხჯერადი გამოცვლისას
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32

16

0 5 10 15 20

kg
/m

3

თევზის სიგრძე (სმ)

უკან დაბრუნება



113 ტექნოლოგიაწარმოების

კალმახიცისარტყელა

წყლის 
მიწოდება

წყლის დამატება

ჟანგბადი

დამატებითი ჟანგბადი

დაბინძურების 
დამუშება

25-60 მკმ 
ნაწილაკების 

ფილტრი

აერაცია
ორგანიკისა და ამონიუმის დონის 

რეგულირება

წყლის  ჩადინება

საკალმახე ფერმის დაგეგმარების ნიმუში

ჟანგბადით 
გამდიდრება

კომპრესორები

წყლის ცირკულაციის 
ტუმბო

CO2 სა აზოტის მაჩვენებლის 
დამწევი წყლის უკუდინე-

ბის კომპრესორი

აერაცია
ამონიუმის, ნიტრიტებისა და 

ნიტრატების რეგულირება

CO2 და N2 

მოსაშორებელი დამბერი



114 ტექნოლოგიაწარმოების

კალმახიცისარტყელა

CO
2
-ის 

მშთანთქმელი 

მთავარი ტუმბო

ჟანგბადის კონტროლი

ულტრა იისფერი ფილტრი

მექანიკური ფილტრი

CO2 

მეურნეობის თანამედროვე 
სტანდარტებით 

დაგეგმარების ნიმუშიპროგრამული უზრუნველყოფა

საკვების მიწოდების სისტემა

ბიოფილტრი

გამყოფ-გამანაწილებელი
კვანძი

NH3



ნაკადულის კალმახი (Salmo trutta m. fario)

ტბის კალმახი (Salmo trutta m. lacustris)

ზღვის კალმახი (კუმჟა) (Salmo trutta m. trutta)

ამერიკული პალია (Salvelinus fontinalis)



116 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

კალიფორნიული ოქროსფერი კალმახი

კამლოოპსის კალმახი

დონალდსონის კალმახი



117 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

საკალმახე მეურნეობის მოწყობა გამდინარე აუზში მრავალსეგმენტიანი ტივტივებით

ბეტონის საკალმახე აუზები კალმახის სატბორე მეურნეობა



118 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

მრავალსეგმენტიანი ტივტივა-ცხაურას კონსტრუქცია

ტივტივა-ცხაურა საკალმაზე მეურნეობაში

ტივტივა-ცხაურას სქემა



119 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

მეურნეობა შემავალი წყლის უწყვეტი მომარაგების შესაძლებლობით

წყლის ხარისხის რეგულარული კონტროლის პორტატული მოწყობილობა წყლის რაოდენენობის განსაზღვრა 



120 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

სადედე ჯოგის შერჩევა ორზახიანი მეთოდით

ლიფსიტების ერთობლივი გამოზრდა

სადედე ჯოგის მასიური შერჩევა

გადარჩეული ლიფსიტების ჩაშვება აუზში



121 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

სათესლე მასალის მიღება გამოწურვის მეთოდით სათესლე მასალის მიღება პლასტიკური კათეტერით

ქვირითის მიღება გამოწურვის მეთოდით



122 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

გაჯირჯვლებული ქვირითი

ვარცლით თვლის მეთოდი

უშუალო დათვლის მეთოდი

წონითი თვლის მეთოდი

განაყოფიერებული ქვირითი



123 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

ვეისი საინკუბაციო აპარატი ქვირითის ინკუბაცია ვეისის აპარატში

ავზები ქვირითის განაყოფიერებისათვის



124 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

კალმახის ლარვები

სალიფსიტის აუზები

ლიფსიტების გადასაყვანი როტაციული აპარატი სალიფსიტე აუზი



125 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

წყლის ცირკულირების საამქრო

თევზის დახარისხება აუზში თევზის გაზომვა დახარისხების მიზნით

წყლის ცირკულირების  საამქროში ხდება წყლის გადამუშავების სრული ციკლი. საამქროს ავზში თევზსაშენი აუზებიდან შემოედინება გამოყე-
ნებული წყალი, რომელიც იწმინდება ფეკალიებისა და სხვა ნარჩენებისაგან; უტარდება დეზინფექცია, მდიდრდება ჟანგბადით და  ისევ აუზებში 
ბრუნდება. ცირკულირების ავზებში, ასევე, მოთავსებულია წყლის გამწმენდი ბაქტერიების შემცველი სპეციალური კაფსულები.



126 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

საკვები გრანულების ავტომატური მიწოდების აპარატი

საკვები გრანულების ხელით მიწოდებასხვადასხვა ზომის საკვები გრანულები



თევზის ხელით გამოკვება



128 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

დაავადებული თევზიდან სინჯის აღება "სველი" პრეპარატის მისაღებად

პრეპარატის გამოკვლევა მიკროსკოპის საშუალებით



129 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

აუზის ბადით გადახურვა დაავადების გადამტანებისაგან (ფრინვე-
ლები და სხვა) დაცვის მიზნით

თევზის პროფილაქტიკური განბანა წყლის მუდმივი შედინების მეთოდით

აუზის პროფილაქტიკური წმენდა



130 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

ლიფსიტების პროფილაქტიკური განბანვა ქიმიურ ხსნარში



თევზის განბანა სადეზინფექციო ხსნარში



132 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

ვირუსული ჰემორაგიული სენტიცემია

ფურუნკულოზი

ინფექციური ანემია

საპროლეგნიოზი

ღრმა მიკოზი

სამკურნალო პრეპარატით გაჯერებული საკვები



133 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

თანამედროვე ინკუბატორი (სალიფსიტე აუზებით)

წყლის დახურული ცირკულაციის დოლურა ფილტრი მექანიკური აერატორი

დისკოიანი აერატორი ბიოლოგიური ნარჩენების გაფილტვრა ტივტივა ბიოფილტრით



134 წარმოების ტექნოლოგიაცისარტყელა კალმახი

საშუალო წარმადობის თევზსაშენი მეურნეობის ინფრასტრუქტურული სქემა

თანამედროვე სალიფსიტე მეურნეობის ინფრასტრუქტურა ულტრა იისფერი ფილტრაციის სისტემა

შემკრებ-გამანაწილებელი სისტემაკონტეინერი თევზის ტრანსპორტირებისათვის

ფილტრაციის სისტემა



~~ კალმახის მოშენებისა და მოვლის ტექნოლოგიები. 
კრშიშტოფ გორიჩკო, ჯოანა გრუდიევსკა. 2015 წ;

~~ გროსი -  აჭარის სოფლის მეურნეობის სექტორის კონკუ-
რენტუნარიანობა და ექსპორტის წახალისების კვლევა. 
UNDP/ENPARD-ის პროექტი 2014 წ;

~~ მეკალმახეობა საქართველოში, ღირებულებათა ჯაჭვის 
რეგიონული კვლევა. (ENPARD) - 2016 წელი; 

~~ ჯ. ჰამფრი  - ღირებულებათა ჯაჭვების ფორმულირება სო-
ფლის მეურნეობის გლობალური ღირებულებათა ჯაჭვე-
ბის განვითარებისთვის (GTZ) - 2005 წ;

~~ საქართველოში მეთევზეობისა და აკვაკულტურის გა-
ნვითარების პოტენციალის მიმოხილვა. მ. ხავთასი, მ. მა-
კაროვა, ი. ლომაშვილი, ა. ფარცვანია, ტ. მოტ-პოულსენი, 
ა. ვოინაროვიჩი (FAO) - 2010 წ;

~~ ცისარტყელა კალმახის მოშენება მცირე ზომის ფერმებში. 
ა. ვოინაროვიჩი, გ. ჰოიტსი და ტ. მოტ-პოულსენი (2011 წ). 
(FAO);

~~ WWW.AGROKAVKAZ.GE

~~ WWW.KALMAXI.GE

~~ WWW.AGRONEWS.GE

~~ სხვა უცხოური ინტერნეტრესუსები 

ბიბლიოგრაფია

გამოყენებული ფოტომასალა

~~ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ფოტოარქი-
ვი;

~~ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
ფოტოარქივი;

~~ დიმიტრი მოდრეკელიძის ფოტოები;

~~ *ინტერნეტრესურსები.

*ინტერნეტრესურსებიდან მოპოვებული ფოტომასალა, რომელთა ავტორები ჩვენთვის უც-
ნობია (მათი მოთხოვნის საფუძველზე და ავტორთა იდენტიფიცირების შემთხვევაში,  სა-
ავტორო უფლებები გათვალისწინებული იქნება წიგნის ელექტრონულ ვერსიაში (ოფიციალურ 
ვებგვერდზე) და შემდეგ გამოცემებში.

მოცემული ტექნოლოგიები, ცხრილები, დიაგრამები და ნახაზები, ძირითადად, გამოყენებულია 
პოლონელი ავტორების  კრშიშტოფ გორიჩკოსა და ჯოანა გრუდიევსკას წიგნიდან „კალმახის 
მოშენებისა და მოვლის ტექნოლოგიები“ (2015 წ).



გამოცემაზე მუშაობდნენ
იდეის ავტორი

ნინო ზამბახიძე
 

პროექტის კოორდინატორი

თამარ თორია

რედაქტორი

რუსუდან ხუბულავა

ექსპერტები

არჩილ ფარცვანია

ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში, იქთიოლოგი

ბელა ჯაფოშვილი

იქთიოლოგი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

ედუარდ შერმადინი

ექსპერტი სოფლის მეურნეობის საკითხებში

საინფორმაციო უზრუნველყოფა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
აფხაზეთის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი;

ინტერნეტრესურსები;

დიზაინი და დაკაბადონება

დიმიტრი მოდრეკელიძე
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