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შინაარსი:

• ტერიტორია,

• ეკოსისტემა და ბიომრავალფეროვნება,

• ისტორია,

• მეცხოველეობა და სასურსათო უსაფრთხოება,

• აგარული სექტორის მეცნიერ უზრუნველყოფა

• მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების დეპარტამენტი



ტერიტორია
ათ. ჰა %

ფართობი 6970,0 100

აქედან:  1. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 3025.8 43,4

მათ შორის: - სახნავი 801.8 11,5 (26,5)

- მრავალწლიანი ნარგავები 263.8 3,8 (8,7)

- სათიბები და საძოვრები 1940,4 27,8 (64,1)

2. ტყის ფონდი 3005,3 43,1

3. სოფლის მეურნეობაში გამოუყენებელი მიწები 938.9 13.5%.



✓მევენახეობისა და მეღვინეობის აკვანი:

- 500-ზე მეტი ყურძნის ჯიში;

✓მარცვლოვნების კულტივირების კერა:

- ხორბლის 20 სახეობიდან 5 საქართველოს
ენდემია;

✓ქვევრი მზადდებოდა ადრეული ბრინჯაოს
ხანიდან და მეღვინეობასთან ერთად
გამოიყენებოდა ყველის შესანახად (დერგი ...

მეგრ.)

ისტორიიდან(1)



✓ყველს საქართველოში ამზადებდნენ დაახლოებით 5-6 ათ. წლის
წინ, ამდენად, აშენებდნენ მეწველ პირუტყვს;

✓ბერძნული მითოლოგიის მარგალიტი “არგონავტები” გვამცნობს,
ძველ კოლხეთში მიწათმოქმედებისა და მეცხოველეობის მაღალ
კულტურაზე.

✓არსტოტელე (ძვ.წ.აღ. 384-322 წ.წ.) წერს, „…მართალია ფურის
მერძეულობას განსაზღვრავს მისი სხეულის სიდიდე, იბერიაში,
ფაზისში, ჰყავთ ძალიან პატარა ტანის ძროხა, რომელიც იძლევა
ბევრ რძეს” .

✓უძველეს მონეტაზე “კოლხური თეთრი” (ძვ. წ. აღ.VI-III ს.)
ძროხის თავის გამოსახულება, აგრეთვე სხვა არტეფაქტები
ადასტურებენ ქართველური ტომების განსაკუთრებულ
დამოკიდებულებას მეცხოველეობისადმი.

ისტორიიდან (2)



ზოგადად ეკოსისტემის, მათ შორის ფლორისა და ფაუნის ნაირფეროვნებით, 
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ღირსეული ადგილი უკავია
პლანეტაზე: 

მრავალი უცხოელი მეცნიერების მტკიცებით, დედამიწაზე პრაქტიკულად
არ გვხვდება სხვა ადგილი, სადაც ასეთ მცირე ფართობზე აღინიშნება...

- კლიმატის, 

- ნიადაგების, 

- ფლორის და

- ფაუნის

მსგავსი ნაირფეროვნება!!!  

აღიარებულია, რომ საქართველო არის 
ბიომრავალფეროვნების  საგანძური! 



აგარული სექტორის სამეცნიერო
უზრუნველყოფა

❑ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი 
ცენტრი დაარსდა 2014 წელს. 

❑ სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების 
ძირითადი მიმართულებებია აგრარული 
სექტორის ორივე დარგი, მემცენარეობა და 
მეცხოველეობა, აგრეთვე:

• სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის 
გადამუშავება, 

• სურსათის უვნებლობა, 
• სერტიფიკაცია მემცენარეობაში,
• სანაშენე მუშაობის აღდგენა 

მეცხოველეობაში.... 



მეცხოველეობისა და 
საკვებწარმოების დეპარტამენტი

პროგრამა # 370402 - საქართველოში გავრცელებული შინაური ცხოველების, ფრინველების, 
თევზების და კომერციულად სასარგებლო მწერების ადგილობრივი ჯიშებისა და 
პოპულაციების მოძიება, აღდგენა-გაუმჯობესება , საქართველოში შემოყვანილი კულტურული 
ჯიშების კვლევა-ადაპტაცია” და გენეტიკური ბანკის შექმნა;

სარძეო მეძროხეობის მიმართულებით მუშავდება პროექტი: „საქართველოში ძროხის ჯიშობრივი 
რესურსების გაუმჯობესების მეცნიერული ხელშეწყობა“ რომელიც მოიცავს ორ  თემას:

• თემა 1. “მსხვილფეხა პირუტყვის ადგილობრივი ჯიშების და პოპულაციების მოძიება, 
შესწავლა, აღდგენა-გაუმჯობესება  და გენეტიკური ბანკის შექმნა” (02.01.01),  და

• თემა 2. “ინდუსტრიული მეძროხეობის შესაქმნელად საქართველოში  შემოყვანილი 
მაღალპროდუქტიული  ჯიშების შესწავლა და  მოშენების რეკომენდაციების 
შემუშავება” (02.02.02); 

საქართველოს მეცხოველეობაში სანაშენე მუშაობის აღსადგენად პროგრამის ფარგლებში 
მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები;



სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების, 
ფრინველების და სამეურნეო სასარგებლო

მწერების ჯიშები და პოპულაციები
 ძროხა: ქართული მთის ძროხა, მეგრული წითელი და კავკასიური წაბლა ჯიშები; 

 კამეჩი: კავკასიური კამეჩის ქართული პოპულაცია;

 ღორი: კახური, სვანური; 

 ცხვარი: თუშური, იმერული , ქართული ნახევრადნაზმატყლიანი–ცხიმკუდიანი, ქართული 
ნაზმატყლიანი–ცხიმკუდიანი; 

 თხა- მეგრული;  

 ცხენი: თუშური, მეგრული, ჯავახური; 

 ძაღლი: კავკასიური მეცხვარულა, ქართული, მეკვერნე (ჩაქირა);

 ქათამი (პოპულაციები): ჩალისფერი, ნაცარა, შავი, მეგრული, ყელტიტველა; 

 ინდაური: თიანეთური; 

 ბატი: ჯავახური (თეთრი და ნაცრისფერი);

 იხვი: ჭრელი; 

 ფუტკარი: კავკასიური (ქართული)  რუხი;

 თუთის აბრეშუმმხვევია: 28 ჯიში (მ.შ. 8 უძველესი); 



ცხოველების, ფრინველების და სამეურნეო სასარგებლო
მწერების აბორიგენული/ენდემური ჯიშები



ქართული მთის ძროხა

❑ წარმოდგენილია 5 პოპულაციით:

- ფშავ-ხევსურული, 

- მოხევური, 

- რაჭული, 

- აჭარული,

- აფხაზური;  

❑ ფერი არაერთგვაროვანი: შავი-51%, 
წითელი - 24%, შავჭრელი 15%, 
წითელჭრელი 8%....

❑ ადვილად გადაადგილდება მთის ციცაბო, 
350- მდე დაქანებულ ფერდობებზე და 
ითვისებს ბალახნარს;  

❑ პირობითად ხალასჯიშიანი პირუტყვის 
რაოდენობა ≈ 5–7 ათასი;

❑ სიმაღლე მინდაოში (♀) 98-100 სმ; 

❑ ცოცხალი მასა: 

• ზრდასრული პირუტყვის ♀180 - 230 კგ; 

♂ 290 - 370 კგ; 

• ახალშობილი ხბოს 11–17 კგ; 

❑ ლაქტაციური მონაწველი: 1100-1300 კგ; 

❑ რძეში ცხიმის % 4,2-4,3 

❑ რძეში ცილის %– 3,3-3,4;

❑ რეკორდული მონაწველი 4111 კგ რძე, 4,93% 
ცხიმით; 





მეგრული წითელი

❑ გამოყვანილია  XIX - XX ს-ის მიჯნაზე 
ქართული მთის ძროხის მეგრული 
პოპულაციის ხალასად მოშენებით; 

❑ ფერი ღია წითელიდან 
შინდისფრამდე, რქა და ჩლიქები 
თაფლის სანთლის ფერის, დრუნჩი 
ვარდისფერი; 

❑თანაბრად კარგად ითვისებს ალპური 
და კოლხეთის დაჭაობებულ 
საძოვრების ბალახნარს, აგრეთვე 
იტანს გადარეკვას და მთელი წლის 
მანძილზე უბინაოდ შენახვას, 
მდგრადია დაავადებებისადმი;

❑ პირობითად ხალასჯიშიანი 
პირუტყვის რაოდენობა ≈ 3,5 - 4,5 
ათასი; 

❑ სიმაღლე მინდაოში 114–116 სმ (♀); 

❑ ცოცხალი მასა: 

• ზრდასრული ასაკში -♀ 270 – 280კგ; 

♂ 390 - 420 კგ; 

• ახალშობილი ხბოს 15-22 კგ; 

❑ ლაქტაციური მონაწველი: 1400-1500 კგ; 

❑ რძეში ცხიმის %: 4,2–4,4%; 

❑ რძეში ცილის %: 3,4–3,5%;

❑ რეკორდული მონაწველი 4315 კგ რძე, 
4,28% ცხიმით; 





კავკასიური წაბლა
❑ გამოყვანილია  ქართული მთის ძროხის 

შვიცურთან და მის მონათესავე ჯიშებთან 
შეჯვარებით;  

❑ ჯიშად აღიარებულია 1960 წელს;

❑ ფერი ღიადან მუქ წაბლისფრამდე შვიცური 
ჯიშისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით;  

❑ კარგად ითვისებს საძოვრის საკვებს და 
მდგრადია  დაავადებებისადმი;

❑ პირობითად ხალასჯიშიანი პირუტყვის 
რაოდენობა ≈ 10 - 12 ათასი; 

❑ სიმაღლე მინდაოში 123–125 სმ (♀); 

❑ ცოცხალი მასა: 

• ზრდასრული ასაკში -♀ 430-470 
კგ.

♂ 630–680 კგ; 

• ახალშობილი ხბოს 22–27 კგ; 

❑ ლაქტაციური მონაწველი: 2500-3200 
კგ; 

❑ რძეში ცხიმის %: 3,7–3,8

❑ რძეში ცილის %: 3,3-3,4%;

❑ რეკორდული მონაწველი კგ 8789
რძე, 3,95% ცხიმით; 





გადასაწყვეტი ამოცანები
❑ ადგილობრივი ჯიშების გავრცელების რეგიონებში ექსპედიციური გამოკვლევები და 

ტიპიური სულადობის გამოვლენა-გამოკვლევა-რეგისტრაცია; 

❑ სანაშენე მუშაობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა და კომპეტენტური ორგანოს 
დაფუძნება; 

❑ სანაშენე მუშაობასთან დაკავშირებული რეგულაციების შემუშავება; 

❑ მეცხოველეობის განვითარების სტრატეგიული გეგმისა და ჯიშებთან სასელექციო 
მუშაობის პროგრამების შემუშავება; 

❑ სანაშენე საქმისა და ხელოვნური განაყოფიერების ქსელის მატერიალურ-ტექნიკური 
უზრუნველყოფა:

❑ სელექციონერებისა და ხელოვნური განაყოფიერების ოპერატორების მომზადება-
გადამზადება;  

❑ ზოოტექნიკური და სანაშენე აღრიცხვიანობის მოწესრიგება; 

❑ სანაშენე ცხოველებზე მონაცემთა ბაზისა და გასამრავლებელი მასალის ბანკის შექმნა;

❑ სანაშენე ცხოველების ბაზრის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;  




