
Վրաստանի մեղվաբ�յծների ասոցիացիա

ՎԱՐՈԱՏՈԶ



Վարրոա- ն մեղ�ների ինվազիվ հիվանդ�թյ�ն է, որի տիզը Varroa Destructor- ը 
վարակ�մ է մեղ�ները զարգացման բոլոր փ�լեր�մ: Դրա հիմնական թիրախը 
հանդիսան�մ են ար� մեղվաբջիջները):

Տզերի      զարգացման համար օպտիմալ պայմաններն են `բարձր խոնավ�թյ�նը 
(60-    80%), ջերմաստիճանը (30-33 0C) և սն�նդը (մեղվի հեմոլիմֆ, ճարպային 
հյ�սվածք):

Մեղ�ների վարակման աստիճանը գարնանը համեմատաբար ցածր է : 
Բարձրան�մ է     ամռանը    բոռերի  հայտ գալ�ց հետո: Ամռան վերջին 
հիվանդ�թյ�նը հասն�մ է իր գագաթնակետին:

Վարրոազի տարածման հիմնական աղբյ�րը վարակված մեղ�ների ընտանիքն է,.  
Ար� մեղ�ներ, բ�ծող մեղ�ներ, անվերահսկելի մեղ�ներ և մեղվաբ�յծներ, որոնք 
չեն պահպան�մ մեղ�ների սանիտարահիգիենիկ նորմերը:

Հիվանդ�թյ�նը արագ զարգան�մ է միմյանց մոտ գտնվող մեղ�ների մոտ:

Հիվանդ մեղ�ների ընտանիքները աստիճանաբար թ�լան�մ են, նյարդայնան�մ, 
մեղ�ները չեն կարող թռչել թերզարգացած թևերի պատճառով, սող�մ են  ՝ 
մեղ�ների  դ�րս թռչել� համար    անցքի մոտ,  ավելի քիչ կենս�նակ են : Շատ 
դեպքեր�մ վարակված ընտանիքները թողն�մ են իրենց բ�յնը, թռչ�մ են և չեն 
վերադառն�մ : Ձմռանը նրանք անհանգիստ են, թիմը չի կարող սերտորեն   
փաթեթավորվել և  դրա համար էլ սատկ�մ  են:   

Վարրոա- ն իր մեջ կր�մ է բազմաթիվ վիր�սային և բակտերիալ հիվանդ�թյ�ններ, 
ինչպիսիք են `թևերի դեֆորմացիայի վիր�սը, քրոնիկ և ս�ր կաթվածը, փորոքային 
ֆիբրիլյացիան, ամերիկյան կաթվածը և այլն: Թ�լացած մեղ�ների ընտանիքները 
հեշտ�թյամբ  ենթակա են տարբեր հիվանդ�թյ�նների: Երբ  մեղ�ների մեջ 
միանգամից մի քանի հիվանդ�թյ�ններ են առաջան�մ,  ավելի արագ են 
մահան�մ:

Տզերի   բն�թագր�մը   և  տարած�մը 

Վարրոա- ի դեմ պայքարի Համալիր (IPM) մեթոդները

IPM -  Integrated  Pest Management methods  Սա  Վնասատ�ների   կառավարման 
ինտեգրված մեթոդն  է  Varroa- ի  Դեմ : Պայքարի այս բարդ մեթոդը , տարբերվ�մ է 
մշտական քիմիական մշակ�մից: Անհնար է մակաբ�յծն ամբողջ�թյամբ արմատախիլ 
անել: Պետք է շեշտը դրվի Վարրոայի բնակչ�թյան քանակական կառավարման վրա: 
IPM- ն վերաբեր�մ է վերահսկման տարբեր մեթոդներին (գենետիկական / ֆիզիկական 
/ քիմիական / զոտեխնիկական), ինչպես նաև մակաբ�յծների կյանքի ցիկլի 
զարգացման կարևոր ժամանակին, որի ընթացք�մ օգտագործվող մեթոդները շատ 
արդյ�նավետ են:



Մեղ�ների վարոազի դեմ բարդ մոտեց�մները հիմնված են հետևյալ 
սկզբ�նքների վրա.

Համեմատաբար ճշգրիտ հաշվարկ / ստ�գ�մ մեղ�ների ընտանիքի վարիոների 
քանակի վերաբերյալ;

Իրականացված թեստի արդյ�նքների հիման վրա հիվանդ�թյան դեմ պայքարի 
մեթոդի իրականաց�մ;

Մ`եղ�ների   մեղվափեթակ�մ   ժամանակին բ�ժ�մ վարրոայի դեմ ընտրված 
դեղամիջոցով, անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ` հաշվի առնելով ակտիվ նյ�թերը.

Պաշտպանված Մեղ�ների բ�ժման ընթացք�մ դեղամիջոցի դեղաչափի և 
հաճախական�թյան պահպան�մը.

Դեղերի փոփոխ�թյ�ն `դրա արդյ�նավետ�թյ�նը բարձրացնել� համար:

Վերոնշյալ բարդ միջոցառ�մները կօգնեն նվազագ�յնի հասցնել մեղ�ների 
վարոատոզը, ամրապնդել մեղվի իմ�նային համակարգը, ստեղծել մեղ�ակայ�ն 
մեղ�ների պոպ�լյացիաներ, ձմռան համար անհրաժեշտ առողջ սեր�նդ բ�ծել, 
բարձրացնել մեղվաբ�ծական արտադրանքի որակը և կանխել վարրոայի 
օգտագործ�մը: Այն նաև կանխել� է վարոայի անհանդ�րժողական�թյ�նը 
օգտագործվող դեղերի նկատմամբ և կնվազեցնի թ�նաքիմիկատների ազդեց�թյ�նը 
մեղվի օրգանիզմի վրա:





Վարրոազի ճնշող մեծամասն�թյ�նը   բ�ժվ�մ է մեղ�ների կողմից (ֆորեզի փ�լ), 
որը ձեռք է բերվ�մ սահ�ն ժամանակահատված ստեղծել� միջոցով.

Օգտագործել վերարտադրողական փ�լը, Վարրոայի մեծ մասին  խաբել ն�յնիսկ 
երեք «ծ�ղակների» մեջ (քանի որ եռակի մահակը նրա համար ավելի գրավիչ է): 
Դրանից հետո կոտրեք «թակարդները» խայթոցների մեջ (մոմ, սառեցրեք և պտտեք 
չղջիկը)

Քիմիական նյ�թեր. Amitraz, fluvalinate, tao-fluvalinate, flumethrin և thymol 
պար�նակող պատրաստ�կներ.

Եթերայ�ղեր պար�նակող պատրաստ�կներ;

Օրգանական թթ�ներ. Մրջնաթթ�, քացախաթթ� և կաթնաթթ�: Օրգանական 
թթ�ներով բ�ժման լավագ�յն ժամանակահատվածը սահ�ն 
ժամանակահատվածն է:

Ֆիզիկական մեթոդներ. Թերմոկամերա (43-46 C0 ջերմաստիճան), Բադիան 
լեռնադահ�կային արմատներ, մեղ�ների ընտանիքների վերամշակ�մ շաքարի 
փոշիով, սոճ� փոշի

Կենսատեխնիկական մեթոդ. ար� բջիջների պլանային կտր�մ:

Զ ոոտեխնիկական մեթոդներ. Մեղվաբ�ծական մայրերի մեկ�սաց�մ և 
արհեստականորեն բերրի ժամանակահատվածի ստեղծ�մ:

Մենք պետք է տնտեսական և արդյ�նավետ մեթոդ ընտրենք, որպեսզի 
հիվանդ�թյ�նից առավելագ�յն   արդյ�նք ստանանք

Քայլ 1  -  Մենք մորը 24 օրով դն�մ ենք մեկ�սարան�մ, բոլոր վարարոիդները  
հավքվ�մ են   մեղ�ների վրա, և 24 օր հետո մենք բ�ժ�մ ենք նրանց `միանգամից 
ցողելով արդյ�նավետ դեղերից մեկը:

Քայլ 2 -  Մայրը դրեք մեկ կամ երկ� շրջանականոց մեկ�սարան�մ և թ�յլ տվեք, որ 
ձ�ն դնի: Եվ 9 օր հետո այն կվերատպվի, հենց որ այն ամբողջ�թյամբ վերատպվի, 
մենք մայրիկին դ�րս ենք բեր�մ այս մեկ�սարանից, հան�մ շրջանակները, 
փաթաթ�մ մոմով կամ սառեցն�մ, 

Հիշեք, որ մայրերը կարող են երկար ժամանակ գտնվել մեկ�սարան�մ (35-40 օր):

Վարրոա- ի դեմ պայքար�մ հաջող�թյան հասնել� բանալին է.

Վարրոա  տզերի  դեմ  դ�ք կարող եք օգտագործել.



Մեղ�ները պետք է տեղադրվեն

      Չոր, քամ�ց պաշտպանված տարածք�մ `մերձափնյա կայաններին մոտ (մինչև 
2 կմ):

   Հեռանալով հարևան մեղվափեթակներից (մեղ�ների միջև հեռավոր�թյ�նը 
պետք է լինի մինչև 500 մ) և յ�րաքանչյ�ր մեղվափեթակ�մ դնելով մինչև 60 
ընտանիք:

Ցանկալի է փոքր ծառեր տնկել մեղվափեթակ�մ, որպեսզի մեղ�ները �նենան 
�ղենիշ և նվազեցնեն մեղվաբ�ծ�թյ�նը:

Մեղվի փեթակ�մ աշխատանքային գործընթացը պետք է իրականացվի 
անհատական գ�յքագրմամբ և հատ�կ հագ�ստով, որի օգտագործ�մը այլ 
մեղվափեթակներ�մ չի թ�յլատրվ�մ:

Եթե  վարրոա տեզերը 100-ից ավելի է  վարվեք մեղվաբ�ծական ընտանիքների հետ 
`լիովին համապատասխանելով Վրաստան�մ գրանցված առաջարկվող 
պատրաստ�կների օգտագործման ց�ց�մներին: Գնեք դեղը անասնաբ�ժական 
դեղատանը, �շադր�թյ�ն դարձ րեք դեղամիջոցի ակտիվ նյ�թին, պահպանման և 
օգտագործման պայմաններին :

Առաջարկ�թյ�ններ.

Ա կտիվ հոգնած�թյան ժամանակ դեղերի օգտագործ�մը չի թ�յլատրվ�մ.

Օգտագործեք շնչառական միջոց և ձեռնոցներ անձնական անվտանգ�թյան 
համար, երբ բ�ժման համար օգտաործւմ ենք թթ�ներ:

Զգ�շաց�մ



Նմ�շները պետք է �ղարկվեն Գյ�ղատնտեսական կամ  ցանկացած պետական 
հավատարմագրված լաբորատորիա, `հիվանդ�թյան ախտորոշման լաբորատոր 
հաստատման համար: Փորձաքնն�թյան են �ղարկվ�մ, դահ�կասահքի հատակին 
սատկած մեղ�ներով թափոններ և դահ�կասրահի առջև սողացող մեղ�ներ: Եթե 
հետազոտ�թյան համար նմ�շ եք վերցն�մ երկ� կամ ավելի դահ�կներից, ապա 
անհրաժեշտ է յ�րաքանչյ�ր դահ�կից վերցված նմ�շները տեղադրել առանձին 
տարայի մեջ (կենդանի մեղ�ների նմ�շ վերցնել� դեպք�մ, կարող եք օգտագործել 
ցանկացած տարա, որը կ�նենա օդ,) և համարակալել   սեփականատիրոջը   Հասցե,   
նմ�շառման ամսաթիվ, հեռախոսահամար:

Նմ�շառ�մ և լաբորատոր հետազոտ�թյ�ն
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Վրաստանի մեղվաբ�յծների ասոցիացիա

Տեքստը,  պատրաստել է Վրաստանի մեղվաբ�յծների ասոցիացիան, որը առաջարկվել 
է Սննդամթերքի ազգային գործակալ�թյան և Գյ�ղատնտեսական հետազոտ�թյ�ննեի 
կենտրոնրի  կողմից `Գյ�ղերի զարգացման գործակալ�թյան աջակց�թյամբ:


