
თხების რეპროდუქცია

Guido BRUNI - გუიდო ბრუნი
თხების გენეტიკის ტექნიკოსი



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  
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სეზონურობა

არქტიკული ზონა : განედი > 60°

ზომიერი ზონა: განედი 35 – 60°

სუბტროპიკული ზონა : განედი 25 
- 35°

ტროპიკული ზონა : განედი < 25°

(ადაპტირებულია Bernard LEBOEUF et al. 
2009-დან)

ბუნებრივი ფოტოპერიოდულობა:
45° L  (მაგ. საფრანგეთი) = 16 სთ 
დღე და 8 სთ ღამე (ზაფხულის 
ნაბუნიობა); 8 სთ დღე და 16 სთ 
ღამე (ზამთრის ნაბუნიობა).
0° L (ეკვატორი) = 12 სთ დღე და 12 
სთ ღამე (მუდმივად მთელი წლის 
განმავლობაში).პარიზის განედი: 48°51’12’’ რომი: 41°54’39’’ თბილისი: 

41°41’38’’

სიმაღლე ზღვის დონიდან და დღე-ღამის ხანგრძლივობა



სეზონურობა

(Adapted from Hugues DARDENTE 2019)

ბუნებრივი 
სინქრონიზაცია :

გაზაფხულზე უფრო 
მეტი საჭმელია და 
უფრო მეტი რძე !

რეპროდუქციის დღე-ღამის ხანგრძლივობის კონტროლი (გარეული ან ნაკლებად მოშინაურებული ჯიშები

ფოტოპერიოდულობა
მთავარი 

მასინქრონიზირებელი

მელატონინი
ღამის 

ჰორმონი

შიდა საათი -
დროის გაზომვა

რეპროდუქცია შობადობა

გარეგანი სინქრონიზაცია
წინასწარი ცნობიერება & 
სანდოობა



სეზონურობა თხებში

(Adapted from Bernard LEBOEUF et al. 2009)
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ალპური თხები 
ზომიერ ზონებში 
(საფრანგეთი 45° N)

კრეოლის ჯიშის თხები 
ტროპიკულ ზონაში 
(გუადალუპე 15° N)
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სეზონურობა თხებში
სამხრეთ ევროპული ჯიშები

Guide pratique “La reproduction des chèvres en toutes les saisons” Projet FLOCK-REPROD (EU FP7 2007-2013) 

სქესობრივი სიმშვიდის პერიოდი
(წითელ ფერში)
მამრებში:
ახურების ნიშნების გამოვლინება 
და ბუნებრივი შეჯვარება ნულის 
ტოლია
სათესლე ჯირკვლების ზომაში 
შემცირება, სპერმულ გენეტიკურ 
აქტივობაზე აისახება
სპერმის ხარისხის შეცვლა, 
სპერმატოზოიდების მოძრაობის და 
მათი ნაყოფიერების მკვეთრი 
შემცირება. 
მდედრებში :
სქესობრივი ციკლის არქონა => არც 
ახურება, არც ოვულაცია
შეიმჩნევა ესტრუსი ოვულაციის 
გარეშე და ჩუმი ოვულაცია 
სქესობრივი სეზონის დასაწყისსა 
და ბოლოში.



მელატონინის გამოყოფა დღის ხანგრძლივობის მიხედვით

სეზონურობა თხებში

x

• შეგვიძლია ვთქვათ რომ მოკლე დღეები (JC) 
ხელს უწყობენ რეპროდუქციას, ხოლო 
გრძელი დღეები (JL) კი პირიქით, ხელის 
შემშლელეი ფაქტორია (ხელისშემშლელია 
მერძევეობაში), მაგრამ რეალურად ეს JC  
და JL ცვალებადობაა, რაც წამოიწყებს 
(პროვოცირებას უწევს) სქესობრივ 
აქტივობას.

• დღე-ღამის ხანგრძლივობის 
გარდამავლობა (რომელიც იყო 
უკანასკნელი JL-ის ან JC-ის წინ) სინათლის 
სტიმულირებით ზეგავლენას ახდენს 
ცხოველთა რეაქციაზე (მაგ: განათების 
პროტოკოლის თანახმად: არაუმეტეს 210  JL 
და არაუმეტეს 100 JC) 

• ალპინას და საანენის ჯიშებზე ძალიან დიდ 
ზეგავლენას ახდენს დღე-ღამის 
ხანგრძლივობის ცვალებადიბა, რასაც თან 
ახლავს ღრმა და ხანგრძლივი ანოესტრუსი 
(წითელი ზონა). 

მელატონინის 
გამოყოფა

გაზაფხული გრძელი დღეები შემოდგომა მოკლე დღეები



სეზონურობა: % ესტრუსსა და ოვულაციის პერიოდში მყოფი თხები
(საექსპერიმენტო ფერმა: მხოლოდ მდედრი თხები და არა მამრი; ალპინას ჯიში - INRA Bourges, 2009)

45° N (ჩრდილოეთ) ზონა (საფრანგეთი და იტალიის ჩრდილოეთი):
სქესობრივი აქტივობის პერიოდი (ესტრუსი) ნოემბრიდან თებერვლამდე: ახურება და ოვულაცია ყოველ 21 დღეში;

არა სქესობრივიი აქტივობის პერიოდი (ანოესტრუსი): მაისიდან აგვისტომდე: არც ახურება არც ოვულაცია;

გარდამავალი პერიოდი (ესტრუსი => ანოესტრუსი) მარტი და აპრილი: ოვულაცია (ჩუმი) ახურების გარეშე;

გარდამავალი პერიოდი (ანოესტრუსი => ესტრუსი) სექტემბერი და ოქტომბერი: ახურება (არაწესიერი 7 დღე) 
ოვიულაციის გარეშე;

წლების განმავლობაში ევროპაში შეინიშნებოდა სქესობრივი აქტივობის სეზონისა და რეპროდუქციულობის 
დაგვიანება: შესაძლებელია გამოწვეული იყოს კლიმატური ცვლილებებითა და რისკებით!

სეზონურობა ალპინასა და საანენის ჯიშებში

იანვარი    თებ         მარტი     აპრილი   მაისი      ივნ.         ივლ.     აგვისტო    სექტ.     ოქტ.       ნოემ.      დეკემ.



1. მოგების პერიოდის არჩევა და რძისა თუ ყველის წარმოების დაგეგმვა ბაზრის 
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში (რძის ინდუსტია და ყველის მომხმარებლები) 
შემოსავლების მაქსიმიზაციისათვის (რძისა და ყველის ფასი) => იხ. შემდეგი 
სლაიდი;
2. დააჯგუფეთ მოგების პერიოდი, ზრდასრული თხების კვების გამრტივებით
(მოგების გარშემო ტრანზიცია) და თიკნების „განახლება“ (ერთგვაროვნების 
შენარჩუნება);
3. სამუშაოთა ორგანიზების გამარტივება და მოშენების სტრუქტურების 
გამოყენებათა ოპტიმიზაცია (საწველი დარბაზი და შენობა თიკნებისათვის); 
4. გენეტიკური პროგრესისი უზრუნველყოფა მაკეობის პროტოკოლებისა და 
ხელოვნური განაყოფიერების შეთავსებით.

რატომ უნდა ვმართოთ სეზონური რეპროდუქცია?



რატომ უნდა ვმართოთ სეზონური რეპროდუქცია?
მოგების პერიოდის ზეგავლენა რძის ყოველწლიურ პროდუქტიულობაზე:
რძის წარმოებაზე სპეციალიზირებული ევროპული თხის ჯიშები (1 მოგება/წელიწადში, ლაქტაციის 10 თვე, შეიმჩნევა მეტიც, 2 თვე 
დაშრობა), საწყისი ფასი (პრემიუმ ხარისხი) თხის რძის: ზაფხული 8 თვე (თებერვალი- სექტემბერი) 550€/ტონა, ზამთარი 4 თვე (ოქტომბერი-
იანვარი) 800€/ტონა (+ 45%)

Atelier  CAPRI’TECH – Groupe Reproduction Caprine GRC - 2018

მოგებების პერიოდი
სეზონზე

სეზონის გარეთ არსებული 
მოგებები

და 25%-იანი გრძელი 
ლაქტაციები

ფარის 50% სეზონზე
და ფარის 50% სეზონის

გარეთ
- შემოდგომის რძის წილი: 25%
- წველვის შეწყვეტა
- შემოსავლების ფლუქტუაცია
- მოგებების აქტივობების პიკი

- შემოდგომის რძის წილი: 43%
- არ შეჩერებულა წველვა
- ნაკლები მოგებები
- თიკენის გადახარისხება

შემოდგომის რძის წილი: 36%
- არ შეწყვეტილა წველვა
- სამუშაოთა განაწილება
- ტექნიკური ოსტატობა



1. მამრის ეფექტი - თუ აღნიშნული სათანადოდ არის დაორგანიზებული, ნაკლებად 
სეზონური ჯიშების თხებში იძლევა არასეზონური რეპროდუქციის შესაძლებლობას (მაგ: 
ესპანეთის სამხრეთის მურჩიანა გრანადინ - Murciana Granadine)
2. სინათლის პროცედურები - აუცილებელია ძალზე სეზონური ჯიშის თხებისათვის (მაგ: 
ალპინა და საანენი, საფრანგეთის და იტალიის ჩრდილოეთიდან)
3. ჰორომონალური მკურნალობა - დაკავშირებულია ხელოვნურ განაყოფიერებასთან, 
გენეტიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფად => იხილეთ შემდეგი სალიდი
4. ხანგრძლივი ლაქტაციები - გამოწვეულია რეპროდუქციის არ დაწყებით და ერთი ან 
რამდენიმე წლის განმავლობაში მხოლოდ წველვით გაშრობის გარეშე (რაოდენობისათვის 
და რძის მდგრადობის გამო შერჩეული თხების ჯიშები).

რეპროდუქციის მართვის პოროტოკოლი



უპირატესობები:
რატომ არის ხელოვნური განაყოფიერება (AI) ძალზე მნიშნელოვანი თხებში:
1. ცხოველის ჯანმრთელობა: თესლი წარმოებულია ევროპაში აღიარებულ გენეტიკურ ცენტრში (Capgènes), 

რომელიც მკაცრად იცავს სანიტარულ პროტოკოლებს (ჯიშის წარმომავლობა, მამრის დედა, კარანტინი), ეს 
ყველაფერი კი იძლევა ჯანმრთელობის უმაღლეს გარანტიებს თესლთან მიმართებით, ამასთანავე თავიდანაა 
აცილებული ნებისმიერი ბუნებრივად გადამდები ვენერიული დაავადება.

2. გენეტიკური მრავალფერობნება: გამოიყენეთ ნაკლები ხელოვნური განაყოფიერება (მერძეული თხებში 10%) 
რომ განაახლოთ მამრი თხები და ამასთანავე თავიდან აირიდოთ ინბრიდინგი, იმისათვის რომ არ დაგჭირდეთ გარე 
შესყიდვების გადახარისხება გენეტიკისა და დაავადებების მიხედვით.

3. რეპროდუქციის ორგანიზება: ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით შესაძლებელია მოვახდინოთ 
ერთდროული  დამაკებებისა და მოგებების ორგანიზება, (ამარტივებს თიკნების და თხების კვებას) და დავგეგმოთ 
მოგებების სეზონი (სეზონურ და არასეზონურ რეპროდუქციის პროტოკოლებთან დაკავშირებული ხელოვნური 
განაყოფიერება). 

4. გენეტიკური პროგრესი: ჩაატარეთ ბევრი AI (30-50% მერძეული თხების) რათა მიიღოთ ახალგაზრდა თხების 
უმრავლესობა ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად, ეს საშუალებას მოგცემთ მაქსიმალურად გაზარდოთ 
გენეტიკური პტოგრესი, რომელიც არის ყოველი მომშენებლის მიზნების შესაბამისი: რძის რაოდენობა, რძის 
ხარისხი, ცური, ახალი სამომავლო მახასიათებლები (სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ეფექტურობა, მედეგობა, 
წინააღმდეგობის გაწევა, ...).

უარყოფითი მხარეები:
• ნაყოფიერების დონე ხელ. განაყოფიერების შემდგომ: თუ შედეგები სწორია (60% მოგების მაჩვენებელი, მხოლოდ ერთი
გაყინული სპერმით განაყოფიერებით) მომშენებლების მოტივაციაა შემდგომშიუც გამოიყენოს ეს ტექნიკა, ამიტომაც
ძალიან მნიშვნელოვანია ვუზრუნველყოთ ხელოვნურ განაყოფიერებაში კარგი და განმეორებადი შედეგები.

ხელოვნური განაყოფიერების მნიშვნელობა მერძეულ თხებში



გამრავლება უნდა დაიგეგმოს წინასწარ !
თუ განათების პროგრამა გვაქვს ერთი წლით ადრე :

გრძელი დღეები უნდა დაიწყოს რეპროდუქციამდე 5 თვით ადრე
მოკლე დღეები უნდა დაიწყოს რეპროდუქციამდე 2 თვით ადრე

მამრის ეფექტისას 2 თვით ადრე უნდა განცალკევდნენ მდედრები და მამრები

ხელ. განაყოფიერებამდე 1 თვით ადრე მდედრების არჩევა (ფიზიოლოგია გენეტიკამდე)
რეპროდუქციამდე ერთი თვით ადრე და ერთი თვის შემდგომ უნდა გამოირიცხოს სტრესი

ცრუმაკეობის აღმოჩენამდე 15 დღით ადრე

ხელ. განაყოფიერებამდე 13 დღის ადრე ძალზე ინტენსიური ჰორმონალური პროცედურები

ხელ. განაყოფიერებამდე ერთი დღით ადრე ახურების აღმოჩენახელ განაყოფიერების პროცესის
თანმიმდევრობის მკაცრი განსაზღვრა

ხელ. განაყოფიერების დღეს

ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით ნაყოფიერების ოპტიმიზება



ფიზიოლოგიური კრიტერიუმი:

წინა წელს წარმატებული ხელ. განაყოფიერება : - 19 ქულა შუალედი იმ მდედრებსათვის, 
რომელთათვისაც წინა ხელ. განაყოფიერება წარუმატებელი იყო!
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ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით

წარმატებული წარუმატებელი
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ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით
ფიზიოლოგიური კრიტერიუმები: 
მოგება/ხელ. განაყოფიერება ინტერვალი: - 10 ქულა შუალედი მდედრებისათვის 180 დღით 
ნაკლები და 240 დღეზე მეტით

% წარტმატებული ხ.გ. % წარმატებული AI + R

> 240 დღეზედღე დღე
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% réussite IA % réussite IA + Rწარტმატებული წარმატებული AI + R

ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით
ფიზიოლოგიური კრიტერიუმები:
ლაქტაციის რიგითობა: - 5 ქულა შუალედი მდედრებისთვის 4 ზე მეტი 
ლაქტაციით

2-დან 4-მდე
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Primipares Multipares

დღე

ფიზიოლოგიური კრიტერიუმები/;

მოგება/ხელ. განაყოფიერების ინტერვალი და ლაქტაციის რიგითობა: თუ პირველნაყოლს აქვს 
მოგებასა და ხელ. განაყოფიერებას შორის კაგი ინტერვალი, მაშინ შედეგიანობა უკეთესი 
იქნება, ვიდრე ზრდასრულ თხებში

ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით

დღე დღე
მრავალჯერ მოიგო პირველნაყოლი



დასკვნები
ხელ. განაყოფიერებისათვის მდედრების არჩევა:
წარმატებული ხელ. განაყოფიერება წინა წელს, 
მოგებასა და ხელ. განაყოფიერებას შორის 
ინეტერვალი არის 180-დან 240 დღემდე,
ლაქტაციის რიგი 1-დან 4-მდე.

ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით



ცრუმაკეობის აღმოჩენა ექოსკოპიის (ულტრაბგერითი 

აპარატის) მეშვეობით:

• სითხის აკუმულირება საშვილოსნოში (1-დან 7ლიტრამდე)

• შესაძლებელია გაგრძელდეს 1-დან 5 თვემდე

• ცრუმაკეობის მაჩვენებელი : საშუალოდ 3%-დან 5%-მდე 

•უფრო ხშირია არასეზონურ თხებში

• მინიმუმ ერთი მდგრადი ყვითელი სხეული 

• მკურნალობა : პროსტაგლანდინის ანალოგის ინექციები

• თავი ავარიდოთ ცრუმაკეობაში მყოფი თხების ხელოვნურ 

განაყოფიერებას და ჰორმონებით მკურნალობას

ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით

Source : INRA Nouzilly



ესტრუსის შემცირებისა და სინქრონიზაციის ჰორმონალური მკურნალობა:

დღე0                       დღე9                          დღე11                 დღე12                   დღე13           

ჰორმონიანი 
ტამპონები

PMSG (გონადოტროპინი) და 
კლოპროსთენოლის

შიდაკუნთოვანი ინექცია
ტამპონის მოშორება

ახურების 
აღმოჩენა განაყოფიერება

48 ± 1 სთ 30 სთ

43 ± 2 სთ

ოვულაციის 
ბლოკირება

ლუთეოლიზი
ფოლიკულირ

ი ზრდის 
აქტივაცია

ნეგატიური 
უკუკავშირის 

გაზრდა

იმ თხების 
გამოცალკევება, 

რომლებსაც 
ახურება არ 
აღენიშნათ

წინასწარ 
განსაზღვრულ 

დროს 
განაყოფიერების 

ჩატარება

ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით



ახურების აღმოჩენა:

• სქესობრივად აქტიური მამრების მეშვეობით
• განაყოფიერება ახურების ბოლოს წინა დღეს აღმოჩენილი (30 საათით ადრე ჰორმონებიანი 
ტამპონის მოცილება)

• აუჯობესებს IA ნაყოფიერებას (ბუნებრივ შეჰვარებაში წარუმატებელი თხები)

ადაპტირებული Baril et al., 1993-ის მიხედვით

ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით

ინტერვალო ჰორმონიანი ტამპონის მოშორებასა და ახურებას შორის

ახურების 
გარეშე

0 – 24 სთ     24-30 სთ      30-36 სთ       36-48 სთ      48-72 სთ

თ
ხე

ბი
ს 

ნა
ყო

ფ
იე

რ
ებ

ა 
ხე

ლ
. გ

ან
.  

შე
მდ

გო
მ



ახურების აღმოჩენის გამარტივებული მეთოდი:

ეტაპი 1 :

ეტაპი 2 :

ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით

თხა, რომელსაც აქვს
გამოხატული ესტრუსის 
ქცევები

მამრი, რომელსაც 
დაბმული აქვს თავი

თხა, რომელსაც უნდა აღმოუჩინონ
ახურება, მამრის მეშვეობით, 
რომელსაც აქვს 
მომნიშვნელი წინსაფარი

თხა, რომლის ახურებაც
ჯერ არ აღმოუჩენიათ

თხა ახურებისას, რომელიც
გამოავლინა მამრმა

მამრი, რომელიც აღჭურვილია
მომნიშვნელი წინსაფრით

მამრი + თხა, რომლის
ახურებაც აღმოსაჩენია

თხები, რომელთა ახურებაც
აღმოაჩინა მამრმა



ძირითადი მოქმედებები: 

• გალღობა :
30 წამი 37°C-ზე
გამოიყენეთ თერმომეტრი
აზოტის ღია ავზი : აზოტის ეკონომია

• პროცედურის საჭიროებები :
სკამი, თავის დასაჭერი (საფრთხილოა რომ არ დაიხრჩოს), საწველავი დარბაზი,
ორი დამხმარე 
თხის სწორად დაჭერა აადვილებს ხელ. განაყოფიერებას

• სხვადასხვა მომენტები:
გაათავისუფლეთ თხა სათანადო დროს
სინქრონიზაციის ჰორმონალური მკურნალობა არ უნდა იყოს ძალზე ხანგრძლივი
(დაიცავით თანმიმდევრობა IN-RE-IA)
აქტის ხანგრძლივობა 10-30 წამი
ყელში შესაღწევად არ გამოიყენოთ ძალა!
პროცედურების ჩატარება მშვიდ გარემოში

ნაყოფიერების ოპტიმიზაცია ხელოვნური განაყოფიერების მეშვეობით



დასკვნა

ცრუმაკეობის აღმოჩენა
ჰორმონალური მკურნალობა :
ადაპტირებული ხელსაწყოები, ტესტირებული და კარგად 
შენახული პროდუქტები, 
მკაცრი რეჟიმის დაცვა (დღიურად, საათობრივად და 
ქრონოლოგიურად).
ახურების გამოვლენა
ხელოვნური განაყოფიერების პროცესის ეტაპები :
გალღვობა, პროცესსა და მის პროგრესზე ზედამხედველობა.
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დიდი მადლობა!

Guido BRUNI – გუიდო ბრუნი - მობილური ტ: +393397801527 – Mail: guido.bruni@auriva-elevage.fr
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