
თ.ყურაშვილი



 ინსიტიტუტში შედის ვეტერინარული კლინიკა და 
ოთხი ლაბორატორია. 

 1.ბიოტექნოლოგიის
 2.იმუნოლოგიის
 3.მიკრობიოლოგიის
 4.დიაგნოსტიკის
 ინსტიტუტის დანიშნულებაა აწარმოოს სამეცნიერო 

კვლევები ვეტერინარიის აქტუალურ საკითხებზე.
 ბიოტექნოლოგიისა და იმუნოლოგიის 

ლაბორატორიის კვლევებს არ ქონიათ და არც აქვთ 
ვეტერინარული მიმართულება.



 ცხოველთა (მათ შორის ფრინველის, თევზის, ფუტკრის) გადამდები 
(ინფექციური, პარაზიტული) და არაგადამდები (მოწამვლები, 
ორგანიზმის სხვადასხვა სისტემის, ნივთიერებათა ცვლის 
ქირურგიული, გინეკოლოგიური) დაავადებების მიმდინარეობის 
შესწავლა

 დაავადებათა დიაგნოსტიკის (ლაბორატორიული კვლევები) და 
საწინააღმდეგო ღონისძიებების (მკურნალობა, პროფილაქტიკა) 
თანამედროვე მეთოდების დანერგვა და ახლის შემუშავება.

 ცხოველების და ადამიანის საერთო დაავადებების - ზოონოზებისაგან
(ჯილეხი, ცოფი, ბრუცელოზი, ტრიქინელოზი და სხვა) 
მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებების შემუშავება.

 საზღვარგარეთიდან ცხოველების ახალი გადამდები დაავადებების 
აღმძვრელების შემოტანისა და დაავადებათა გავრცელებისაგან 
ქვეყნის ტერიტორიის დაცვის ღონისძიებების შემუშავება.

 ვეტერინარულ-სანიტარული თვალსაზრისით სუფთა, ხარისხიანი 
და უვნებელი ცხოველური პროდუქტების (ხორცი, რძე, კვერცხი) და 
ნედლეულის (ტყავი, მატყლი) წარმოების და გამოყენების 
კონტროლის მეთოდების შემუშავება.



 ცხოველთა საკვებში ხარისხის და უვნებლობის 
შესწავლა. რეგიონებისათვის საკვებდანამატების
(პრემიქსების) შემუშავება. საძოვრების 
ვეტერინარიულ-სანიტარული შეფასება, ნიადაგის 
ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა.

 თევზის ტბორების და ბუნებრივი წყალსატევების 
(ტბები, მდინარეები, წყალსაცავები) 
ვეტერინარიულ-სანიტარული პირობების 
შესწავლა-შეფასება.

 მობილური ვეტერინარული მომსახურების გაწევა 
მოსახლეობისათვის.

 გადამდები დაავადებების აღმძვრელების 
(ბაქტერიები, ვირუსები, სოკოები, უმარტივესები) 
ბიოლოგიური თვისებების შესწავლა.



 ცხოველთა პარაზიტების (ტკიპების) 
იდენტიფიცირება

 ცხოველთა პათოგენების იდენტიფიკაცია 
თანამედროვე მოლეკულურ-ბიოლოგიური 
მეთოდების (MLWA, ELISA) გამოყენებით.

 საკვებისმიერი პათოგენების დეტექცია, 
მონიტორინგი.

 ბაქტერიათა რეზისტენტობის პრობლემების 
შესწავლა.



 დაინერგება ცხოველთა საკვების და სასმელი 
წყლის ხარისხის შეფასების მეთოდები.

 გაუმჯობესდება ცხოველთა მოვლა-შენახვის, 
ვეტერინარიულ-სანიტარიული და ჰიგიენური
პირობები, რაც ხელს შეუწყობს ცხოველთა 
ჯანმრთელობის ამაღლებას და 
პროდუქტიულობის ზრდას. წარმოებული 
პროდუქცია იქნება ხარისხიანი და უვნებელი.



 დიაგნოსტიკის ლაბორატორიის (ხელმძღვანელი თ. 
ყურაშვილი)  თანამშრომლებად ირიცხებიან ვეტერინარიის 
მიმართულებით მოღვაწე პროფესორ-მასწავლებლები.

 ლაბორატორია ჩამოყალიბდა ყველაზე ბოლოს და ვერ 
მოასწრო აღჭურვა სათანადო დონეზე.

 ლაბორატორიაში არსებული აპარატურა და ავეჯი  ძველია. 
შეგროვდა ყოფილი ზოოვეტერინარული უნივერსიტეტის 
ქონების ნარჩენებიდან.

 ლაბორატორია ამ ეტაპზე ეწევა მცირე კვლევებს და 
ასრულებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფასიან 
დაკვეთებს.

 ლაბორატორიამ დაფინანსების მისაღებად წარადგინა 
რამდენიმე პროექტი. 

 სამწუხაროდ გრანტები ამ ეტაპისათვის მოპოვებული არ 
არის. პროექტები გადიოდა თითქმის ყველა ეტაპს და 
საბოლოოდ რამდენიმე ქულა აკლდებოდა გამარჯვებამდე.



 ცხოველთა გამრავლების ორგანოების გაჯანსაღება საოჯახო და
ფერმერულ მეურნეობებში - MTCU/85/10-130/15 – 2015 წელი. 
(შემსრულებლები: თ. ყურაშვილი, ე. ღვალაძე, დ. გოდერძიშვილი, 
რ.ჭანტურიძე და სხვები)

 ცოფის საწინააღმდეგო პოსტვაქცინალური იმუნიტეტის  დაძაბულობის 
შესწავლა ცხოველებში. - (CRDF -Global), სსიპ - შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.  2014(დ.გოდერძიშვილი,თ.ყურაშვილი და 
სხვები)

 კამპილობაქტერიების გავრცელება ცხოველებში და ცხოველური 
წარმოშობის სურსათში. გამოყოფილი კულტურების იდენტიფიკაცია და 
ანტიბიოტიკორეზისტენტობა. - (CRDF -Global), სსიპ - შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.  2014 (თ. ყურაშვილი, დ. გოდერძიშვილი, 
ლ. თვალიაშვილი, ე. ღვალაძე და სხვები)

 ცხოველთა სასმელი წყლის ვარგისიანობის შესწავლა, გამოყოფილი 
პათოგენების იდენტიფიკაცია და ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა. - DTRA –
2014 თ.ყურაშვილი, დ. გოდერძიშვილი, რ. ჭანტურიძე, ე. ღვალაძე, ნ. 
ფაღავა)



 ცხოველთა აღწარმოების დაქვეითების (ბერწიანობის და უნაყოფობის) მიზეზების შესწავლა
და მისი თავიდან აცილების გზები - რუსთაველის ფონდი - 2013 თ. ყურაშვილი, დ. 
გოდერძიშვილი, რ. ჭანტურიძე

 ცხოველთა ტრიქოფიტიის   სამკურნალო მალამოს დამზადების სამრეწველო ტექნოლოგიის  
და დიზაინის შემუშავება (დახვეწა), სერიული წარმოების  დაწყება, მოხმარების არეალის 
ზრდა და ბაზრის გაფართოება - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.  
2014 (თ. ყურაშვილი, დ. გოდერძიშვილი, ზ. სამადაშვილი)

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის უცნობი დაავადების ეთიოლოგიის დადგენა  -
რუსთაველის ფონდი 2014 (თ. ყურაშვილი, ე. ღვალაძე, დ. გოდერძიშვილი, მ. თურმანიძე)

 ბრუცელოზის ეპიდემიოლოგიური კონტროლი, სასაკლაოებზე ცხოველთა დაკვლისწინა და 
დაკვლის შემდგომი (სეროლოგიური, პათომორფოლოგიური) გამოკვლევის შედეგების 
საფუძველზე  - CRDF GLOBAL DTRA – 2014 (თ. ყურაშვილი, დ. გოდერძიშვილი, გ. 
მაღლაკელიძე, ც. მაჩიტიძე)

 ცხოველისა და ფრინველის ადგილობრივი გენოფონდის მდგომარეობის შეფასება, მათი   
აღდგენის, მოშენების, ჯანმრთელობის დაცვის რეკომენდაციების შემუშავება და კატალოგის 
მომზადება. - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის  ილია II - ის  
საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი - 2014 (დ. გოდერძიშვილი და სხვები)



 მეფრინველეობაში სტაფილოკოკების საწინააღმდეგოდ ანტიბიოტიკების ალტერნატიული უსაფრთხო საშუალებების შემუშავება და
გამოყენება - MTCU და რუსთაველის ფონდი - 2013  (დ.გოდერძიშვილი და სხვები)

 Zoonotic Risk Assessment Study in Georgia and Kyrgyz Republic - CRDF GLOBAL DTRA – 2014 (თ.ყურაშვილი.დ.გოდერძიშვილი 
ლ. მაკარაძე სა სხვები)

 12. კამპილობაქტერიების გავრცელება ცხოველებში და ცხოველური წარმოშობის    სურსათში. გამოყოფილი კულტურების 
იდენტიფიკაცია და ანტიბიოტიკორეზისტენტობა. რუსთაველის ფონდი 2014 წელი (თ. ყურაშვილი, დ. გოდერძიშვილი  და სხვები)

 13. . .შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.თბილისი,საქართველო „საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელების ანალიზი და მისი გავლენის შეფასება ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე“.  
(ყურაშვილი თ., მაკარაძე ლ.) 2016 წელი

 14. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

 თბილისი,საქართველო„საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელების ანალიზი და მისი გავლენის 
შეფასება ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე“. 

 ლაბორატორიის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ  შემდეგ პროექტებში:

 1. ირადიაციული ვაქცინების გამოყენების პერსპექტივები ცხოველთა ტრანსმისიური ინფექციების საწინააღმდეგოდ.ატომური 
ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო (IAEA).2010-2014  ავსტრია, ვენა პროექტის ხელმძღვანელი ლ. მაკარაძე

 2. პრობიოტიკები და მათი გამოყენების პერსპექტივები მეფრინველეობაში:   სამამულო პრობიოტიკული პრეპარატის შემუშავება 
და მეფრინველეობაში დანერგვა.შოთა რუსთაველის  ფონდი. 2015-2018 მთავარი სპეციალისტი ლ. მაკარაძე

 3.A European Network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and 
animal diseases agents”
ევროპული ქსელი ადამიანის და ცხოველების დავადებების გადამტანი ფეხსახსრიანების გავრცელების მონაცემთა გაზიარებისთვის.

 (ყურაშვილი,მელაშვილი)

.



 თ.ყურაშვილი

 1.საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კომფერენცია, ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და 
უსაფრთხო განვითარებისათვის. თბილისი, 2013 წლის 3-4 ოქტომბერი.

 მოხსენება: ღორის კლასიკური ჭირის პრობლემები საქართველოში.

 2.საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კომფერენცია. უკრაინა, ლვოვი, 2013 წლის 2-4 სექტემბერი

 მოხსენება: საქარველოში წარმოებული ვეტერინარიული პრეპარატები. 

 3.CARD (სომხეთი), HEIFER (საქართველო) და ADA (ავსტრია) ერთობლივი კომფერენცია თემაზე: მეცხოველეობის მართვა და 
დაავადებათა პრევენცია. სომხეთი, ალავერდი, 2013 წლის 25-27 ნოემბერი.

 მოხსენება: სომხეთის მოსაზღვრე რეგიონებში გავრცელებული დაავადებების პრევენცია.

 4.საერთაშორისო სემინარი „ზოონოზები და მათთან ბრძოლა“. 05.05.-07.05. 2014წ., წახკაძორი,სომხეთი

 5.samecniero-praqtikuli konferencia `kvalificiuri specialisti _ warmatebis garanti~. Tbilisi 20.11.2015.

 moxsenebebi:

 msxvilfexa rqosani pirutyvis nodularuli dermatitis pirveli kerebi kavkasiaSi.

 rZis Semkreb da gadamamuSavebel sawarmoebSi nedleulis kontroli brucelozze.

 6.saerTaSoriso konferencia `globaluri daTboba da agrobiomravalferovneba~. Tbilisi, 4_5_6 noemberi, 2015 w.

 moxsenebebi:

 globaluri daTboba da cxovelTa janmrTeloba.

 gvalvis gavlena cxovelTa janmrTelobaze da produqtiulobaze.

 7. seminari „Modern Veterinary Medical Diagnostic Laboratory-Achievement and Prospect of New Technologies“. 
Tbilisi 22.02.2015.

 moxsenebebi:

 infeqciuri paTologiebi cxovelebSi da maTi diagnostika.

 cxoveluri sursaTis (rZe, xorci, kvercxi) uvneblobis kontrolis organizaciis Sesaxeb.

 8.samecniero-praqtikuli konferencia `niadagebis roli qveynis ekonomikuri zrdis, biomravalferovnebis 
SenarCunebisa da soflis meurneobis mdgradi ganviTarebis saqmeSi~.

 moxseneba:

 niadagi, rogorc daavadebis aRmZvrelis meoradi wyaro.

 9.seminari „Anthrax countermeasures: Vaccine and environmental decontamination“. Tbilisi 29.09.2015. diskusiaSi
monawileoba.

 10.seminari `brucelozis kontrolis strategia~. Tbilisi 07.05.2015. ganxilvaSi da diskusiaSi monawileoba
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პროფილაქტიკა მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში. - თბილისი, შ.პ.ს 
„კავკასიის გენეტიკა“. 11 აგვისტო 2014 წ.

 2.სასწავლო გარემოს მინიმალური სტანდარტების შემუშავება 
(ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი). - საქართველოს ბავშთა 
ფედერაცია. 15 აპრილი-31 აგვისტო 2014 წ.

 3.სემინარში მონაწილეობა - ბაიერის ფირმის პრეპარატები პროდუქტიული 
ცხოველებისათვის. ქ. ბორჯომი. 30 სექტემბერი 2014 წ.

 4.სემინარში მონაწილეობა - დერმატიტების ეტიოლოგია, დიაგნოსტიკა და 
მკურნალობა. ქ. თბილისი, 6 ივლისი, 2014 წ.

 5.ტრენინგი - ნინოწმინდის რაიონის ვეტერინარი ექიმებისათვის, თემაზე: 
ჩლიქების დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და პროფილაქტიკა. 
ორგანიზატორი „HEIFER“-ი. ნინოწმინდა, 10 თებერვალი 2014 წ.

 6.ტრენინგი - დმანისის რაიონის ვეტერინარი ექიმებისათვის, თემაზე: 
ცხოველთა გინეკოლოგიური დაავადებებეის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა 
და პროფილაქტიკა. ორგანიზატორი „HEIFER“-ი, დმანისი, 14 მარტი, 2014 წ. 

 7.ტრენინგი - ფრინველის დაავადებების დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და 
პროფილაქტიკა საოჯახო პირობებში. ახმეტა, 18 მარტი, 2014 წ.





 1.ვეტერინართა მსოფლიო კონგრესი  “ვეტერინარული განათლების 
გაუმჯობესების პერსპექტივები და სწავლების სამართლებრივი 
უზრუნველყოფა”2013

 2.სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო ორგანიზაციისა (FAO) და 
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA) მიერ 
ორგანიზებული საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა”ბრუცელოზის 
საწინააღმდეგო ახალი პროფილაქტიკური საშუალებების შემუშავება 
და ვეტერინარულ პრაქტიკაში დანერგვა”  2014

 3.საერთაშორისო VI სამეცნიერო- პრაქტიკული 
კონფერენციავეტერინარული სამკურნალო პრეპარატების 
შემუშავება,მათი ხარისხისა და გამოყენების კონტროლი. 2015 

 4. BIOMIN- ის საერთაშორისო ფორუმი.მეცხოველეობასა და 
მეფრინველეობაში არსებული პრბლემების კონცეპტუალური 
გადაწყვეტა.2015

 5.სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:ვეტერინარია-
მეცხოველეობის მეცნიერებები და სურსათის უვნებლობის 
მიმართულებები საქართველოში„კვალიფიციური სპეციალისტი -
წარმატების გარანტი“2015



 1.საერთაშორისო კურსი - Методы контроля и профилактики инфекционных заболеваний и 
санитарный надзор продуктов животного производства.

 26.02-12.03.  2013,  ისრაელი
 2.  საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია - "TRANSBOUNDARY
 ANIMAL DISEASES: RISKS, THE  ESTABLISHMENT OF MONITORING SYSTEMS AND ACTUAL 
 PROBLEMS OF BIOSECURITY" September, 15 – 19, 2014, Odessa, Ukraina
 3.საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია - „კლიმატის ცვლილება და მისი
 გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“  სსმმა
 2-4 ოქტომბერი, თბილისი 2014.
 4.საერთაშორისო სემინარი  „სამხრეთ კავკასიაში მდგრადობის უზრუნველყოფის სწავლება“ 2 -5 

დეკემბერი თბილისი 2014
 5.ტრენინგი პარტნიორები - საქართველო „ეფექტური მართვა“  25 – 28 თებერვალი თბილისი 2015.
 6. ცოდნის ამაღლების ტრენინგი  3 - 5 მაისი თელავი 2015
 7.ტრენინგი მომზადებული ევროკავშირის და გაეროს კრიმინალისა და სამართლის 

რეგიონთაშორისი კვლევითი ინსტიტუტის (EU/UNIGRI) C4 პროექტის ფარგლებში“ბიოლოგიური 
უსაფრთხოებისა და ბიოლოგიური დაცვის რისკის მართვა საქართველოსთვის“ 14 – 16 სექტემბერი 
თბილისი 2015

 8.ეპიდემიოლოგიის ტრენინგი  სექტემბერი - ოქტომბერი თელავი 2015
 9.BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD, Animal by-Products – ADVANCED Antwerp - Belgium 12th -

15th January 2016




 1.კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრადი და უსაბრთხო 
განვითარებაზე. ქ.თბილისი 2-3-4 ოქტომბერი 2014 წ..(საერთაშორისო)

 2. კლინიკური ჰემატოლოგიაუკრაინა, კიევი 28 ოქტომბერი 2014(საერთაშორისო)
 3. წვრილ ცხოველთა ვეტერინარული ასოციაციის  მე-12  მსოფლიო კონგრესიპოლონეთი, ვარშავა 24-

26 ქტომბერი
 4.საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს  1 საერთაშორისო კონგრესი. თბილისი 

2014 წ.16-18 ოქტომბერი
 5.საქართველოს წვრილ ცხოველთა ვეტერინარული ასოციაცია“ენდოკრინოლოგია, დერმატოლოგია“ 

28 სექტემბერი 2014 წ.(ადგილობრივი)
 6.საქართველოს წვრილ ცხოველთა ვეტერინარული ასოციაცია“ონკოლოგია“, 13  სექტემბერი 2015 

წელი
 7.საქართველოს წვრილ ცხოველთა ვეტერინარული ასოციაცია“ენდოკრინოლოგია“15 მარტი 2015 

წელი
 8.საქართველოს წვრილ ცხოველთა ვეტერინარული ასოციაცია, სემინარი „დერმატოლოგია“14 

აპრილი 2016 წელი
 9.Московский 20 междунардный       ветеринарний конгрес  23-25 арреля 2016 г.
 10 .საქართველოს წვრილ ცხოველთა ვეტერინარული ასოციაცია  სემინარი ”რადიოლოგია“12  

სექტემბერი2016 წელი
 11.საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია“ეკოლოგიურად   სუფთა პროდუქტების წარმოების 

თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისთვის“28-30 სექტემბერი 
2016 წელი

 1.პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოდულური 
საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის  შემუშავება. თბილისი 2015



 1.ღორის კლასიკური ჭირის პრობლემები საქართველოში.
 საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კომფერენციის მასალები. თბილისი 2013, 

311-334.
 2.Prevalence of brucelozis in Georgia in the past XX century. sonovactive medicine and 

biology. 8-9, 2013, Canada, pg. 54-63. 
 3. სასმელი წყლის ხარისხის გავლენა ქვეყნის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე და 

ცხოველების ჯანმრთელობაზე.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი  - „კვალი“ 2014 
გვ. 65-70

 4. ბროილერის ჯანმრთელად გამოზრდა და მისგან ხარისხიანი და უვნებელი ხორცის 
მიღება. ჟურნალი - „პროაგრო“ 2014 N3 გვ.26-28

 5. კლიმატური პირობების გავლენა ცხოველის ჯანმრთელობაზე.საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალები“კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის 
მეურნეობის მდგრად და უსაბრთხო განვითარებაზე. თბილისი 2014 გვერდი 419-421

 6. ბოცვრის ბიოლოგია, მოვლა-შენახვა, კვება და ვეტერინარული 
მომსახურება.ჟურნალი - „პროაგრო“ 2014 N4 40-43

 7.yuraSvili T., goderZiSvili d., faRava n. msxvilfexa rqosani pirutyvis nodularuli dermatitis 
pirveli kerebi kavkasiaSi. _ samecniero-praqtikuli konferenciis `kvalificiuri
specialisti _ warmatebis garanti~-s masalebi. Tbilisi 2015, gv. 58_60.



 8.maRlakeliZe g., yuraSvili T., goderZiSvili d. rZis Semkreb da 
gadamamuSavebel sawarmoebSi nedleulis kontroli brucelozze. _ 
samecniero-praqtikuli konferenciis `kvalificiuri specialisti _ 
warmatebis garanti~-s masalebi. Tbilisi 2015, gv. 61_63.

 9.yuraSvili T., RvalaZe e. globaluri daTboba da cxovelTa
janmrTeloba. _ saerTaSoriso konferenciis `globaluri daTboba da 
agrobiomravalferovneba~-s masalebi. Tbilisi 2015, gv. 443_445.

 10.yuraSvili T., RvalaZe e. gvalvis gavlena cxovelTa janmrTelobaze da 
produqtiulobaze. _ saerTaSoriso konferenciis `globaluri daTboba
da agrobiomravalferovneba~-s masalebi. Tbilisi 2015, gv. 446_448.

 11.yuraSvili T., RvalaZe e., arsenaSvili i. niadagi, rogorc daavadebis
aRmZvrelis meoradi wyaro. _ samecniero konferenciis `niadagebis roli
qveynis ekonomikuri zrdis, biomravalferovnebis SenarCunebisa da 
soflis meurneobis mdgradi ganviTareba~-s masalebi. Tbilisi 2015.

 12.ყურაშვილი თ.სოხაძე მ. ავალიანი ლ. „წვრილფეხა მცოხნავი პირუტყვის(ცხვრისა 
და თხის) ჭირი. აგრარული საქართველო 2016 N7(63) გვ.26-28



 ავადმყოფი და მკვდარი ცხოველებიდან გამოყოფილი სალმონელების 
რეზისტენტობა,ანტიბიოტიკომგრძნობელობა და მაღალეფექტური 
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