
თხების გენეტიკა

Guido BRUNI - გუიდო ბრუნი
თხების გენეტიკის ტექნიკოსი

Pôle Caprin Est



ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ზემოქმედებენ პროდუქტიულობის შედეგზე (რძის რაოდენობა)
თხების მოშენებასა და მათ წონამატზე (წყარო : CCPA ჯგუფის საფრანგეთის თხების ფერმათა ქსელი )

ტექნიკური და ეკონომიური წარმატების მისაღწევად საჭირო 4 ძირითადი  
ფაქტორი
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კვება

ჯანმრთელობა

კეთილდღეობა

გენეტიკა & რეპროდუქცია



მერძეული თხების N1 პროგრამა & საწარმოო მაჩვენებლები

• მოშენების ინტენსიური მეთოდი დაიწყო დაახლოებით 30 წლის წინ

• ბოლო 10 წლის განმავლობაში, მოშნების პროგრამამ მიგვაღებინა 125 ლიტრით მეტი რძე წელიწადში ერთ თხაზე. 

ალპური ზაანენური ჯიშის თხა

მერძეული თხების ჯიშები



ალპური ადაპტირდება მერძეული თხების შენახვის ყველა სისტემასთან: დახურულ, ბალახებით კვება ან

მთის საძოვრები. მას არ დაუკარგავს გამძლეობის უნარი და შეინარჩუნა ძლიერი ძვლოვანი სისტემა, კარგად

გაწონასწორებული ჩლიქები და ფეხები. ისინი მოკლებეწვიანი არიან და ზოგადად გარუჯული ფერის

(ყავისფერი შავი ფეხებითა და შავი თმის ზოლით ხერხემლის გასწვრივ), თუმცა ალპინებს შეუძლიათ

მრავალი შეფერილობის და ფერის კომბინაციის დემონსტრირება.

ალპური ჯიში



ალპური
სულადობა *
450,000 თხა

1,299 ფარა, რძის აღრიცხვათა ოფიციალური სისტემით

151,566 თხა რძის აღრიცხვათა ოფიციალური სისტემით

42,762 განაყოფიერება

მახასიათებლები *
რძე: 929 კგ 298 დღეში
ცხიმიანობა: 3.78 %
ნედლი პროტეინის შემცველობა: 3.34 %

* რძის აღრიცხვათა ოფიციალური სისტემის 2016 წლის მონაცემები ( Institut
de l’Elevage & FCE)



ზაანენური ჯიშის თხა, რომელსაც სახელი ეწოდა შვეიცარიაში არსებული ზაანენის ველის საპატივცემულოდ,

ძირითადად მოშენებულია საფრანგეთის ცენტრალურ, დასავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში.

ამ მდიდარი, მსხვილი ძვლის მქონე თეთრი თხა, გამოირჩევა მსუბუქი ხასიათით. მას აქვს შესანიშნავი

თვისებები მერძეული თხისათვის და ის შესაფერისია ყველა სახის მეურნეობის სისტემისთვის, ინტენსიური

მეურნებოს ჩათვლით. ცური კარგად არის მიმაგრებული და აქვს ძალიან დიდი ზედა ნაწილი. მას აქვს კარგი

ჩლიქები და ფეხები, სათანადოდ დაბალანსებულ ტანზე.

ზაანენური ჯიშის თხა



ზააანენური თხა
სულადობა*

351,000 თხა

1,057 ფარა, რძის აღრიცხვათა ოფიციალური სისტემით

104,409 თხა, რძის აღრიცხვათა ოფიციალური სისტემით

26,210 განაყოფიერება წელიწადში

მახასიათებლები *

რძე: 985 კგ 311 დღეში
ცხიმის შემცველობა: 3.59 %
ნედლი პროტეინის შემცველობა: 3.22 %

*რძის აღრიცხვათა ოფიციალური სისტემის 2016 წლის მონაცემები ( Institut de l’Elevage & FCE)



官方产奶记录

养殖基地

სხვა ჯიშები:

პოატევინის ტხა
ფოტო: მარე პოატევინის ინტერრეგიონალური 

პარკის კოლექციიდან ფოსსეს თხა
ფოტო :  CRAPAL 

ცენტრალური მასივის თხა
ფოტო : მეცხოველეობის ინსტიტუტი

პროვანსული თხა
ფოტო :  მეცხოველეობის ინსტიტუტი

როვის თხა
ფოტო:  ADCR 

კორსიკული თხა
ფოტო: CAPRA SCELTA

პირენეების თხა
ფოტო : T. ABEN

მერძე
ული

მერძეულ-
მეხორცული



官方产奶记录

养殖基地

სხვა ჯიშები:

ანგორა
ფოტო: Anne-Marie CHARLES

კრეოლი
ფოტო: INRA

ბოერი პეი

ხორცი

მატყლი



CAPGENES
• ერთადერთი კომპანია, რომელიც ფლობს შთამომავლობების შესახებ

შემოწმებულ ინფორმაციას, რომელიც ავტორიზებულია საფრანგეთის
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და სანიტარულად დამტკიცებულია
საფრანგეთისა და ევროპის ვეტერინარული ორგანიზაციების მიერ (ცენტრი
მოწმდება ყოველ წელს)

• 2017 წლიდან: გენომების სელექცია. პირველ ეტაპზე (ტესტირება) ფოკუსირება
ხდება :
• რძის ხარისხი (ცხიმი და ცილა)
• სიცოცხლის ხანგრძლივობა
• რძის პერსისტენცია (პიკური წველის ხანგრძლივობა)
• კვების ეფექტურობა (იგივე რძე ნაკლები კონცენტრატებით)

• კვლევითი პროგრამები
• რეპროდუქტიულობის პროგრამა ნაკლები ჰორმონების ან საერთოდ

ჰორმონების გარეშე



მიზანი : ჯიშების გაიდლაინი

• მოშენების პროგრამების მიზნებისა და მეთოდების განსაზღვრა

• დონორი ცხოველების სტატუსი

• ადგილობრივი ჯიშების საინფორმაციო ბაზის მენეჯმენტი

 მუდმივი იდენტიფიცირება (ოფიციალური საყურე ნიშნები)

 პროდუქტიულობის ინფორმაციული ბაზა

(რძე, კომპონენტები, მახასიათებლების ტიპი)

 გენეტიკური იდექსის კალკულაცია

(EBV = მოსალოდნელი მოშენების ღირებულება)

 ხელოვნური განაყოფიერების გავრცობა

(ბევრი ხელ. განაყოფიერება) და ეფექტური (კარგი ნაყოფიერება)

• სერტიფიკაცია : pedigree



და რატომ ხელოვნური განაყოფიერება ფრანგული გამანაყოფიერებელი მასალით ?

გარანტიები დაავადებებთან მიმართებით
• სქესობრივად გადამდები დაავადებები
• რისკი მარების შესყიდვისას

შემოწმებული მამრები
• შთამომავლობის ექსტენციური ტესტი
• მამრის ♂ გენეტიკური ღირებულებები
• სხვადასხვა პროფილის მამრები ♂
• სისხლთა ხაზების მრავალფეროვნება და გენეტიკური განმასხვავებლები
• რძის სელექცია, კომპონენტები და ტიპი
• კაზეინ ალფა S1-ის სელექცია

სარგებელი
• გენეტიკური გაუმჯობესებები იძლევა უფრო მომგებიან თხებს

• + რძე
• + კომპონენტები
• + სიცოცხლის ხანგრძლივობა (ცურის მორფოლოგია)
• - სომატური უჯრედები

• შეჯვარებით მიღებული ნამეტი ცხოველების გაყიდვა



შეჯვარების გეგმა
2018 წელს 1200 თხის (მამრების დედების) პროდუქტიულობის მონაცემები:
ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით საუკეთესო მამრებთან შეჯვარება ზრდის და მაქსიმალურს ხდის გენეტიკურ 

მრავალფეროვნებას

რძის 
რაოდენობა ცილა % ცხიმი %

ალპური 1 261 კგ 3,52 3,98

ზაანენური 
ჯიშის თხა 1 334 კგ 3,35 3,64

რძის 
რაოდენობა ცილა % ცხიმი %

ალპური 942 კგ 3,35 3,78

აანენი 1 010 კგ 3,24 3,62

2018 წლის მონაცემები, ფრანგული თხების პროდუქტიულობაზე:



育种水平
5 წლის 

შემდგომ 

მინიმუმ 30 მდედრი შვილი

გენეტიკური დონე

ჩვენი შეჯვარების პროგრამა ზაანენური ჯიშის თხის & ალპური ჯიშის თხებისათვის

700 ფარა

1200 ფარა

160 000 თხა

390 000 თხა

1 მილიონი თხა

მამრები ცენტრში
ხელ. განაყოფიერებისთვის გამართლებული მამრები

სქესობრივი ფუნქციონირება, ზრდა

ჯანმრთელობა, დარწმუნებულობა

ინდივიდუალურ კონტროლში
მყოფი მამრები

ტესტირებაში მყოფი
მამრები



მამრების დისკვალიფიკაციის კრიტერიუმები

41%

23%

9%

12%

6%

9%

Testing period

CAEV

Growth

Sexual Behaviour

Semen quality

Resistance to freezing

ტესტირების პერიოდი

CAEV (თხების ართრიტის
ენცეფალიტურ ვირუსზე) 

ზრდა

სქესობრივი ქცევა

თესლის ხარისხი

ყინვაგამძლეობა



გენეტიკური პროგრესი ბოლო 10 წლის განმავლობაში

ჯიში რძის
რაოდენობა

ცილა ცხიმი

ზაანენური 
ჯიშის თხა

+125 კგ +0,80 გრ/კგ +0,59 გრ/კგ

ალპური +129 კგ +0,92 გრ/კგ +0,93გრ/კგ



ფრანგული ჯიშების შთამომავლობითი ტესტების სანდოობა

 მისათითებელი სულადობის რაოდენობა

 რძის ჩანაწერები

 ნებისმიერი მონაცემი დამყარებულია საფრანგეთის თხების 
სულადობის საშუალო მაჩვენებელზე



ფრანგული თხების გენეტიკა მსოფლიოში

Evolution International-ის მიერ იმპორტირებული სპერმა

5 სპექტრი ფართო არჩევანის შესათავაზებლად (140 მამრი)

სრული : მამრები რძის პროდუქტიულობით, კომპონენტები & 

ჯანმრთელი ცური

რძე : მაღალი მოცულობის რძის წარმოება

ტიპი ცურის ხარისხის გასაუმჯობესებლად

კომპონენტები : ცილებითა და ცხიმით მდიდარი რძის წარმოება

ბოერის ჯიში : ხორცის წარმოებისათვის



ფრანგული ხარისხის სანდოობა

IPC: თხების პროდუქტიულობის ინდექსი

 IPC = MP (ცილის მასა)+  0.4 TP (პროტეინის %) + 0.2 MG (ცხიმი) + 0.1 TB
(ცხიმის %)
მერძეული მახასიათებლების გენეტიკური პროგრესის, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი გარანტიები: 

100-ზე დამყარებული ინდექსი: თითოეული მამრი რომელსაც აქვს IPC > 100 ზრდის მერძეულ 
თვისებებს ფრანგულ საშუალო მონაცემთან მიმართებით



ფრანგული თხების სანდოობა

რძე
0-ზე დამყარებული ინდექსი: 174-ის ინდექსი, რომელიც ნიშნავს,რომ მამრი თავის მდედრ შვილს 

გადასცემს მისი რძის პოტენციალის +87 კილოგრამს 



ფრანგული თხების სანდოობა

IMC: თხბის მორფოლოგიური ინდექსი
 100-ზე დაყრდნობით
 ყველაზე რელევანტურ და ელემენტარული ტიპის ფაქტებზე დაფუძნებული კომბინაცია

IMC = ცურის წინა მიერთება + ცურის ფორმა პროფილში + ცურის განლაგება იატაკის ზედაპირის 
მიმართ + ცურის თავების მიმართულება + ცურის უკანა ნაწილის მიმაგრება



ფრანგული თხების სანდოობა

სომატური უჯრედები
100 ზე დამყარებული: მდედრების საშუალო ინდექსი, რომლებიც დაიბადნენ 2008-2011 წლებში

ინდექსი > 100 ნიშნავს რომ მამრი აუმჯობესებს ამ კრიტერიუმს. მის მდედრ შვილებს აქვთ სომატური 
უჯრედების საშუალოზე ნაკლები რაოდენობა



მოშენების ექსპერტიზა

2011 2012 2013 2014 2015
ALPINE (in %) 60,5 61,5 62,4 61,8 61,3
SAANEN (in %) 56 57,3 59,8 59,6 57,4
ALL GOATS 58,7 59,82 61,36 60,92 59,74
AI Numbers 67469 62770 61437 63676 63436

გააუმჯობესეთ თქვენი ტექნიკური რეზულტატები ფრანგული 
სპერმით ხელოვნური განაყოფიერის გაკეთებით
უფრო მეტი რაოდენობისა და ხარისხის რძე
უკეთესი მორფოლოგია
უკეთესი ცური
უკეთესი სიცოცხლისხანგრძლივობა

საფრანგეთში, წარმატების მაჩვენებელი პირველი ხელ. განაყოფიერებისას -
მსოფლიოში საუკეთესოთა შორის 

ალპური
ზაანენური 
ჯიშის თხა
ყველა თხა
ხ.გ. რაოდენობა



10 მიზეზი ფრანგული მამრების მეშვეობით 
ხელოვნური განაყოფიერების ჩასატარებლად

1. სანიტარული გარანტიები
2. მაღალი გენეტიური მაჩვენებლის მქონე სპერმა
3. გენეტიკური მრავალფეროვნება
4. შთამომავლობითი ტესტირებით 

გარანტირებული სპერმა
5. რეპროდუქციის ექსპერტების ობიექტური 

რჩევები
6. ეკონომიკური სარგებელი
7. გაუმჯობესებები რძის წარმოებაში
8. სამუშაოთა უკეთესი ორგანიზება
9. სპერმაზე ხელმსაწვდომობა
10. ნებისმიერი სახის წარმოებისათვის სპერმა

სათანადოდ ბალანსირებული მამრები რძის მაღალი პროდუქტიულობით, 
კომპონენტებით &ცურის ჯანმრთელობის შესანჩუნებით

სელექციურად გამოყვანილი მამრის ჯიშები უფრო მეტი 
რძის პროდუქციულობისათვის

თქვენი ფრის ცურის ხარისხის გასაუმჯობესებლად

ცილითა და ცხიმებით მდიდარი რძის საწარმოებლად



Thank you so much ! 
большое спасибо !

Rights Capgènes

Guido BRUNI – Mobile: +393397801527 – Mail: guido.bruni@auriva-elevage.fr

დიდი მადლობა !
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