
შესავალი თხების მოშენებაში

Guido BRUNI - გუიდო ბრუნი
თხების გენეტიკის ტექნიკოსი

Pôle Caprin Est



• მსოფლიოში : 1 მილიარდი თხა 
აზიაში (52% მსოფლიო რაოდენობის), 
აფრიკაში (42% ) სხვა კონტინენტებზე
(4%)

• ევროპაში: 17 მილიონი თხა (2% 
მსოფლიოში)

• საფრანგეთში:  1 მილიონი თხა 6 000
ფერმაში : 95% არის ალპინა და 
საანენი, 5% ადგილობრივი ჯიშები

თხები მსოფლიოს გარშემო



თხები მსოფლიოს გარშემო

• მსოფლიოს გარშემო, ძირითადად თხების
მოშენება ხდება მეხორცეობის მიზნით და
ექსტენციურ სისტემებში: 6.000 ტონა ხორცი
(72% აზიაში, 24% აფრიკაში, 5% სხვა
კონტინენტებზე)

• მიუხედავად ამისა, თხის რძის წარმოება არც
ისე დიდია: 19.000 ტონა რძე (57% აზიაში, 24%
აფრიკაში, 15% ევროპაში, 4% სხვა ქვეყნებში)

• საფრანგეთში : 470 მილიონი ლიტრი თხის რძე
შეგროვებული მერძეული ინდუსტრიიდან
(70%) და 200 მილიონი პირდაპირირ ფერმებში
გადამუშავებული (30%), უხეშად რომ ვთქვათ
თხის რძის 100% არის გარდაქმნილი ყველის
გასაკეთებლად
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თხები ევროპაში

• 17 მილიონი თხა (2% მსოფლიოდან) 

საბერძნეთი

ესპანეთი

იტალია

რუმინეთი
პორტუგალია

ნიდერლანდები

საფრანგეთი
თხების 10 %



თხები ევროპაში

• რძის წარმოება : 2 400 მილიონი ლიტრი (მსოფლიო წარმოების 15 
% )

ესპანეთი 21%   
საბერძნეთი 14%     

ნიდერლანდები13%

რუმინეთი 10%

სხვა
საფრანგეთი
რძის 26%



თხები საფრანგეთში

თხების რეგიონული განაწილება (სულადობა) რძის წარმოება (მილიონი ლიტრი) და საბოლოო მიზანი

საფრანგეთის საბოლოო წარმოება:
630 მილიონი ლიტრი რძე



ექსტენციური მოშენება
ძალზე დამახასიათებელია მთიანი რეგიონებისათვის. ის უზრუნველყოფს თავშესაფარს
მხოლოდ ზამთარში და პარტსის პერიოდში და მოწველვისას. წელიწადის დანარჩენ
პერიოდში, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, თხები არიან საძოვრებზე, მაშინ როდესაც მთის
საძოვრები არის ზაფხულის განმავლობაში.
რძე გამოიყენება მხოლოდ თიკნების გამოსაკვებად და შემოსავლის ერთადერთი წყარო არის
ხორცი. ეს არის უმთავრესად მეხორცული საშენი. ამგვარი ფერმის ღირებულება დაბალია.
თხები თავიანთი საკვების ძირითად ნაწილს იღებენ საძოვრებიდან.მაგრამ, ამგვარი ფორმა
არ იძლევა თხების სელექციის საშუალებას მათი პროდუქტიულობის მახასიათებლებით და
წინაპრების (მშობლები) ცოდნა.
როგორც წესი ამგვარად ხდება ახდგილობრივი ჯიშების მოშნება, რომლებიც უფრო ამტანები
და ადაპტირებადი არინ ვიდრე სელექცირებულები.

თხების მოშენება: ოთხი ძირითადი ტიპი



ნახევრად ექსტენციური მოშენება
მოშენების ეს ტიპიც უფრო მეტად დამახასიათებელია მთიანი რეგიონებისათვის და ძალზე
წააგავს ექსტენციურ ტიპს. ძირითადი განსხვავებები არის რძის გამოყენებაში, რომელიც
თიკნის ძუძუდან მოშორების შემდგომ გამოიყენება ყველის წარმობისათვის.
თხები მთელი ზამთრის განმავლობაში არიან სადგომში და არა მხოლოდ დაბადებისას.
გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, თხებს აძოვებენ სადგომთან ახლოს ან გაყავთ მდელოებზე,
მაშინ როდესაც ზაფხულში თხები მიჰყავთ მთების საძოვრებზე. თიკნების ძუძუდან
მოშორების შემდგომ, ხდება ხელით მოწველვა და რძე როგორც წესი გამოიყენება ყველის
გასაკეთებლად.
წინა ტიპთან შედარებით, საოპერაციო ხარჯები უფრო მაღალია, მოწველვის და ყველის
წარმოებისდა გამო, მაგრამ მოგებაც შედარებით უფრო მეტია.
ამგვარი წესით მოშენებული თხები, როგორც წესი ადგილობრივი ჯიშებისაა

თხების მოშენება: ოთხი ძირითადი ტიპი



ნახევრად ინტენსიური მოშენება
განსხვავდება ინტენსიურისაგან რადგანაც საძოვრები არის თხების
გამოკვების ფუნადამენტური მომენტი.
გარდა ზამთარში შინ ყოფნის პერიოდისა, დარჩენილი დროის განმავლობაშ
თხები იმყოფებიან საძოვრებზე. აღნიშნულის მართვა ხდება თხებისთვის
სადგომში დამატებითი საკვების მიცემით.
ამგვარი გზით ხდება საკვებისათვის გააწევი ხარჯების არსებითი შემცირება
და იმ ადგილების გამოყენება, სადაც თივა საკმაოდ ცოტაა. თიკნებს კვებავენ
ბოთლიდან, ხოლო რძე გამოიყენება ყველის წარმოებისათვის.

თხების მოშენება: ოთხი ძირითადი ტიპი



ინტენსიური მოშენება 
ეს არის თხების მოშენების არატრადიციული ტიპი. ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ
გავრცელდა ველებზე. ძირითადად ხდება რძის წარმოება. ეს არის მერძეული თხების
მოშენებისათვის საუკეთესო ტიპი.
ცხოველები იზრდებიან თანამედროვე და დიდ ფერმაში. თიკნების კვება ხდება როგორც
ხელოვნური კვებით ასევე ძუძუს რძით, მაშინ როდესაც თხებს წველავენ ყველის
საწარმოებლად. მოწველვა ხდება საწველავ დარბაზებში, რომელიც შესაძლებელია იყოს
სხვადასხვა მოცულობის, რაც დამოკიდებულია თხების რაოდენობაზე.
როგორც წესი, თხების მოწველვა ხდება ოქტომბერი-ნოემბერში. კვების სისტემა
შემუშავებულია ცხოველების ყოველდღიური საჭიროებების საფუძველზე და სხვადასხვა
ფიზიოლოგიურ დონესთან კავშირში. საკვების უდიდესი ნაწილი მიწოდებულია ლაქტაციის
პერიოდში.

თხების მოშენება: ოთხი ძირითადი ტიპი



თხების მოშენება: ოთხი ძირითადი ტიპი

ექსტენციური
& ნახევრად 

ექსტენციური

ნახევრად 
ინტენსიური

ინტენსიური
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1. რა ვაწარმოოთ : რძე,  ყველი,  ხორცი,  ძაფი,  სუფთა ჯიში, 
 ..................

2. როდის ვაწარმოოთ:  „თხების სეზონზე“ ,  „თხების“ სეზონის გარეთ 
,  მთელი წელი

3. სად განვათავსოთ ჩვენი პროდუქცია :  რძის ინდუსტრიაში, დიდ 
მაღაზიებში,  მაღაზიებში,  მარკეტებში,  ფერმაში,  ..................

4. რა სავაჭრო ნიშანი მივცეთ პროდუქციას :  სტანდარტული, 
ორგანული სხვა დისციპლინების წესებიდან, ..................

რამდენიმე შეკითხვა, მონაწილეთა მიმართულებების გასაგებად: 



5. რა ღირებულებას უნდა მივაღწიოთ: ........ ₾ კილოგრამი რძისათვის 
ინდუსტრიისათვის მისაყიდად ან ყველის საწარმოებლად, ........ ₾ 
კილოგრამი ხორცი, ........ 

6. რა ფართობის სასოფლო-სამეურნეო მიწაა ხელმისაწვდომი : ........ 
ჰექტარი საკუთრებაში, ........ ჰექტარი იჯარით, ........ ჰექტარი 
სარგებლობაში, ........

7. რამდენგვარი კვება: ........ % ფურაჟი და ........ % კონცენტრატები, ........

8. რომელი შენობები გამოვიყენოთ:  რემონტი,  ახალი პროექტი, 
..................

რამდენიმე შეკითხვა, მონაწილეთა მიმართულებების გასაგებად: 



9. რამდენ სამუშაო ერთეულს უნდა მიეცეს ანაზღაურება: რაოდენობა........ 
მეწარმე, რაოდენობა........ ხელფასზე მომუშავე, ........

10. რამხელა უნდა იყოს ფარა: ........ მერძეული თხები

11. მოშენების როგორი სისტემა:  ინტენსიური,  ნახევრად ინტენსიური 
,  ნახევრად ექსტენციური,  ექსტენციური

12. ავტომატიზაციის როგორი დონე:  ADC კონცენტრატის ავტომატური 
დისპენსერები,  კარუსელით პრონციპით მოწველვა,  TMR, ........

რამდენიმე შეკითხვა, მონაწილეთა მიმართულებების გასაგებად: 



13. კვების რომელი სისტემა:  საძოვრები,  მწვანე ფურაჟი, 
სილოსი,  მშრალი რაციონი,  TMR სრულად შერეული რაციონი, 

..................

14. რომელი ჯიში ავარჩიოთ:  მოსახერხებელი საშენი სისტემისათვის, 
კონკრეტული მიმართულების გენეტიკა (მერძევეობა და ა.შ....), 
..................

15. რამდეი თხა ვიყიდოთ : ........ თხა (რეკომედებულია: 25%-დან 50%-მდე
საბოლოო ფარის ზომის, 4 თვის თიკნები)

16. რა გარანტიები უნდა ჰქონდეთ შესყიდულ თხებს:  ჯანმრთელობა, 
გენეტიკა,  ..................

რამდენიმე შეკითხვა, მონაწილეთა მიმართულებების გასაგებად: 



დიდი მადლობა!

Rights Capgènes

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