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ბოცვრის ხორცის წარმოების ეს ტექნოლოგიური რუქა შედგენილია ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მებოცვრეობის კოოპერატივ “ახალი გურიანთა”-სთვის  გამოსა-
ყენებლად. რუქა ემყარება ამ კოოპერატივის მონიტორინგების მასალებს, მაგრამ 
იგი გამოადგება ყველა იმ კოოპერატივს ან ფერმერს, ვინც დაინტერესებულია მე-
ბოცვრეობით, რადგან კოოპერატივ “ახალ გურიანთაში” ბოცვრის ხორცის წარმოე-
ბაში არსებული პრობლემები  მეტნაკლებად საერთოა ყველა მებოცვრისთვის.
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არსებული მდგომარეობა 

სულადობა, საკვები ბაზა და კვება
კოოპერატივს ამჟამად ყავს 65 დედალი და 10 მამალი სხვადასხვა ჯიშის (ახალ-

ზელანდიური, კალიფორნიული, უკრაინული გოლიათი, ფლანდური და პეპელა) 
ბოცვერი.

კოოპერატივს გააჩნია 7 ჰა მიწა, სადაც 2 ჰა-ზე მოყავთ სიმინდი და აქვთ 5 ჰა თხი-
ლის პლანტაცია, საიდანაც მოაქვთ საკვებად ნედლი ბალახი. ზამთრისთვის მარნე-
ულში ყიდულობენ იონჯის თივას და კვებაში მასთან კომბინაციისთვის გორში ყიდუ-
ლობენ ძირხვენას (თალგამს). 

ბოცვრებს კვებავენ გრანულით, რომელსაც თავის დანადგარზე სხვადასხვა მა-
რცლეულის ნარევისგან ამზადებს. კოოპერატორი ბოცვრების კვების საკითხში გა-
რკვეულია და გეგმავს სხვა რეცეპტების გამოყენებით მისი ხარისხის გაუმჯობესე-
ბას. თავისი საკვებით ვერ იღებს ერთ სასუქ სულზე თვეში სასურველ 1 კგ წონამატს 
(ახლა იღებს 400 გრ-ს). ამჟამად გადაწყვეტილი აქვს შეიძინოს ახალი საწარმოს შპს 
“ნუტრია მაქსის” (თბილისი) საკვები, რომელიც მისმა მეგობრებმა მებოცვრეებმა 
საცდელი პარტია გამოსცადეს და მიიღეს ახლად ასხლეტილ ბაჭიებზე თვეში 800 
გრ წონამატი (რეცეპტით სარეკლამო 1200 გრამია). 

ნედლ ბალახს წინასწარ აჭკნობდნენ და ბოცვრებს საკვებურის უქონლობის გამო 
გალიაში პირდაპირ იატაკზე აძლევდნენ. საკვებურის მოწყობა ამ შეზღუდულ ფარ-
თზე არც იყო გათვალისწინებული, რაც გალიაში ცუდ სანიტარულ მდგომარეობას 
ქმნიდა. გრანულით კვებაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ეს პრობლემა ნაწილო-
ბრივ მოიხსნა, მაგრამ მაიც რჩება, რადგან გრანულით კვება ფერმერულ მეურნეო-
ბაში ნედლი ბალახის და თივის მიცემას სრულად არ გამორიცხავს.



ბოცვრის ხორცის წარმოების ტექნოლოგიური რუქა

ბოცვრების შენახვის პირობები
ბოცვრები ყავთ ორ სათავსოში -კაპიტალურ შენობაში და ნათელ, ნახევრად ღია 

ფარდულში. მათ ინახავენ სხვადასხვა ტიპის გალიებში. 
კაპიტალურ შენობაში შენახვის პირობები არადამაკმაყოფილებელია. კერძოდ: 
�� წლის ცივ პერიოდში გალიებში არის ანტისანიტარული მდგომარეობა, რაც 

გამოწვეულია ადგილზე დამზადებული ორსართულიანი გალიებით, რომ-
ლებიც შენახვის კარგ პირობებს ვერ უზრუნველყოფენ. 

�� დედა ბოცვრები იმყოფებიან შეზღუდულ პირობებში, გალიები მცირე ზო-
მისაა; მათი ფართი დაახლოებით 0,4-0,5 კვ.მ-ია, ნაცვლად, ამ ჯიშებისთვის 
გათვალისწინებული 0,8-1კვ.მ.-სა; არსებული ჯიშების ბოცვრის მიერ ამ ფა-
რთზე ბაჭიების გაჩენა და ასხლეტამდე გამოზრდა წარმოუდგენელია. ასე-
თი ფართის გამოყენება მხოლოდ 3-5 ბაჭიის ასხლეტვის შემდეგ 2-3 თვის 
ასაკამდე გამოზრდისათვის არის შესაძლებელი. 

�� შენობის ვენტილაცია არასაკმარისია და ამიაკის მაღალი შემცველობა 
იგრძნობა, რაც ბოცვრებისთვის დაუშვებელია – უარყოფითად მოქმედებს 
ბოცვრების პროდუქტიულობაზე.

�� უფანჯრო შენობაში წლის ცივ პერიოდში განათების ნაკლებობაა. 50 კვ.მ-ზე 
დღე-ღამის განმავლობაში მუდმივად ანთია 2 ასვატიანი ნათურა, ნაცვლად 
12 ცალისა (ნორმით 1 კვ.მ-ზე უნდა მოდიოდეს 25 ვატი). ღამის განმავლობა-
ში (6-8 საათი) განათება გამორთული უნდა იყოს.

�� თბილ პერიოდში შენობის 3 გვერდის ზედა ნაწილს საერთოდ ეხსნება ფანე-
რის კედელი, რომელსაც ზამთრობით შენობაში სითბოს შენარჩუნებისათ-
ვის აკეთებენ და სანიტარული მდგომარეობა ნაწილობრივ უმჯობესება.

�� ფარდულში, სადაც ბაჭიებს ზრდიან, შენობასთან შედარებით, შენახვის პი-
რობები უკეთესია, რადგან თვითონ სათავსო ფართოა, მაღალია, მუდმივად 
ნახევრად ღიაა, ნათელია და გალიები განლაგებულია ერთ სართულად. 
თუმცა ოთხ გალიას გარედან ბუდეებისთვის დამატებით სათანადო ზომის 
ყუთები აქვთ მიდგმული. ამით მათი შენახვის პირობები გაუმჯობესებულია. 
დანარჩენი გალიები სხვადასხვა ზომისაა. 
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ზოოტექნიკური აღრიცხვა
ზოოტექნიკურ აღრიცხვას სათანადოდ არ აწარმოებენ. მას განსაკუთრებით მე-

ბოცვრეობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგი წარმოადგენს ჯიშის შენარჩუ-
ნების ანუ სელექციის სისტემატურად ჩატარების საშუალებას. მისი ზედმიწევნით 
შესრულების გარეშე ბოცვრები მივლენ ნათესაურ შეწყვილებამდე და სულადობა 
დაუკნინდებათ. ყოველი დედის ფიზიოლოგიური და სამეურნეო მაჩვენებლებიA ჩა-
ნაწერებით დაფიქსირებული არ აქვთ. ამბობენ, რომ წუნდების დროს იყენებენ თა-
ვის მეხსიერებას დედების ნაკლოვანებებზე და ამით სარგებლობენ. ნაყოფიერების 
მაჩვენებელს წუნდების დროს არ იყენებენ. ამბობენ რომ ზოგი დედა 5 ბაჭიას აჩენს 
ზოგი 10-ს, უმეტესობა 8-9 ბაჭიას და ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნიათ, თუმცა დარ-
წმუნებული არიან, რომ საშუალოდ ერთ დედაზე 7 ბაჭიის რეალიზაციას ახდენენ.

კოოპერატივში ვერ ახერხებენ ერთი ბოცვრისგან წელიწადში 6 თაობის მიღებას. 
ამჟამად იღებენ მხოლოდ 4-5 თაობას. ამავე დროს სრულფასოვანი მოვლა-შენახ-
ვის პირობებში ბიოლოგიურად შესაძლებელია 10 თაობის მიღება. ბოცვრის მაკე-
ობის ხანგრძლივობა ხომ 28-30 დღეა და ბაჭიების გაჩენიდან მეორე-მესამე დღეს 
დედა ახურებაში მოდის, რომელიც ყოველ 3-5 დღეში მეორდება

პრობლემები და რეკომენდაციები
კოოპერატივში სურვილი ქონდათ გაეგოთ შემდეგი მიზეზები, მათი პროფილაქტი-

კა და მკურნალობა:
�� კანიბალიზმის;

�� ბოცვრების გაუნაყოფიერებლობის;

�� ბოცვრების ფეხის გულების დაზიანების; 

�� სხეულის სხვადასხვა ადგილებში ბოცვერის კანქვეშ ჩირქოვანი კვანძების 
გაჩენის;

�� დაბალი შობადობის;
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კანიბალიზმი
შემთხვევის მიზეზის დადგენის დროს აღმოჩნდა, რომ ეს არ იყო კანიბალიზმი. 

აღწერეს ორი შემთხვევა, როდესაც ერთმა ბოცვერმა პირველი გაჩენის დროს 
ახალგაჩენილ ბაჭიას მოაჭამა ყურები და თათები, მაგრამ ნათიამ (კოოპერატორის 
მეუღლემ) გალიიდან ამოიყვანა დედა, ბაჭიები მოაწესრიგა (გაწმინდა, გაამშრალა) 
და დედა ისევ უკან ჩასვა, მაგრამ მას ბაჭიების “ჭამა” არ გაუგრძელებია და ისინი 
ბოლომდე გაზარდა. ახალგაზრდა დედებს ასეთი შემთხვევები გამოუცდელობით 
ხშირად ემართებათ. ისინი ცდილობენ ბაჭიების ალოკვას, მაგრამ ბასრ კბილებს 
ფრთხილად ვერ იყენებენ და შემთხვევით ყურების და თათების ნაზ ქსოვილებს მი-
აყოლებენ ხოლმე. 

ასევე დაემართა მეორე დედას, როდესაც ერთერთ ბაჭიას კბილებით ჭიპლარს 
აჭრიდა, იგივე მიზეზით მუცლის ნაწილიც მიაყოლა.

ბოცვრები ბალახისმჭამელი ცხოველები არიან და მათ მენიუში ცხოველური სა-
კვები არ შედის. მაგრამ მათი არასრულფასოვანი კვება  და შენახვის პირობების 
(სიმჭიდროვე) დარღვევა სამ წელზე მეტი ასაკის ბოცვრებში სტრესულ მდგომარე-
ობას იწვევს, რასაც ბოცვრები ვერ ეგუებიან და სხვა ცუდი თვისებების გაჩენასთან 
ერთად (შობადობის შემცირება, დამაკების გართულება, აგრესიულობა და სხვა) 
ზოგჯერ კანიბალიზმს ადგილი აქვს. ასეთი ცხოველები გამოწუნებული უნდა იქნენ. 
ამიტომ საჭიროა ზოოტექნიკური აღრიცხვიანობის ზედმიწევნით წარმოება და კვე-
ბის და შენახვის ყველა ნორმების დაცვა.

ბოცვრების გაუნაყოფიერებლობა 
მიზეზის დადგენის დროს აღმოჩნდა, რომ ორი ბოცვრიდან ერთმა, რომელმაც 

ბაჭიები გააჩინა და შემდეგ დამაკდა, მაგრამ ბაჭიები აღარ გააჩინა. ამის მიზეზი შე-
იძლება იყო ის, რომ მაკეობის პირველ ნახევარში ბოცვერმა განიცადა სტრესი (საკ-
მარისი მიზეზები ზემოთ არის ჩამოთვლილი) და განვითარდა ცნობილი მოვლენა, 
როდესაც ასეთ შემთხვევაში ორგანიზმის მიერ ნაყოფის ნაწილობრივი ან მთლიანი 
გაწოვა ხდება (ეს ეფექტი ღორებში ცუდი კვების გამო ვლინდება).

მეორე ბოცვრის შემთხვევაში, მამალთან ყოველდღე ჩასმის შემდეგ აქტი ხდება, 
მაგრამ არ მაკდება. ესაც ასევე ბოცვრებში ცნობილი მოვლენაა და ცრუ მაკეობა 
ქვია. ასეთ შემთხვევაში მეორე აქტის შემდეგ გამეორება საჭირო აღარ არის. 14 
დღის შემდეგ ბოცვერი უნდა შეამოწმონ მაკეობაზე ემბრიონების მოსინჯვით, რის 
გამოცდილებაც კოოპერატორს გააჩნია. თუ მაკე არ არის, იგი მამალს უნდა მიუყვა-
ნონ მხოლოდ 18 დღის შემდეგ. ეს ის დროა, როდესაც თავიდანვე რომ დამაკებუ-
ლიყო, ბაჭიები უნდა გაეჩინა და ახურებაში მოსულიყო (14+18 დღე). ასეთ შემთხვე-
ვაში ბოცვრის დამაკების შანსი მკვეთრად იზრდება. აღსანიშნავია, რომ პირველ 
დამაკებაზე დედების 10-15% უნაყოფოა.
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ბოცვრების ფეხის გულების დაზიანება 
სამრეწველო მებოცვრეობაში მაღალწონიანი ბოცვრის ჯიშების ფეხის გულების 

დაწყლულებით დაავადება მასიურად არის გავრცელებული. იგი გამოწვეულია 
მაღალი მასის მქონე ცხოველების თვისება მავთულბადეზე შენახვის დროს. ჩვენ 
შემთხვევაში ეს დაავადება გართულებულია სანიტარული მდგომარეობის გამო და 
მოსალოდნელია დედების ვადაზე ადრე (2-3 წელი) წუნდება. 

კანქვეშა ჩირქოვანი კვანძები
სხეულის სხვადასხვა ადგილებში ბოცვერის კანქვეშ ჩირქოვანი კვანძების გაჩენის 

გართულების შედეგად 2017 წლის იანვარ-მარტში ბაჭიების სიკვდილიანობა გამოი-
წვია და კოოპერატივმა ზარალი განიცადა. სტაფილოკოკზე ბიცილინ-3 მკურნალო-
ბამ და გალიების ცეცხლის ღია ალით თერმიულმა დამუშავებამ შედეგი გამოიღო 
და ბაჭიების დახოცვა შეწყდა. 

სხეულის სხვადასხვა ადგილებში ბოცვერის კანქვეშ ჩირქოვანი კვანძების გაჩე-
ნის მთავარ მიზეზად უნდა ჩაითვალოს გალიების სანიტარული მდგომარეობა. სხვა 
მიზეზებზე საუბარი შეიძლება იმის შემდეგ, როდესაც სანიტარული მდგომარეობა 
გამოსწორდება და დაავადება უკან არ დაიხევს. 

დაბალი შობადობა
მიზეზები შეიძლება იყოს მრავალი, მათ შორის: ბოცვრების ასაკი (3 წელზე მეტი), 

არასრულფასოვანი ან გადაჭარბებული კვება, შენახვის პირობები. 
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კოოპერატივის საბოცვრეში მდგომარეობის 
გამოსწორებისათვის გასატარებელი ღონისძიებები

�� გალიებში სანიტარული მდგომარეობის გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრა 

ამ საკითხზე საუბრისას კოოპერატივის დირექტორმა გადაწყვიტა, ფინანსური შესაძლებ-
ლობის გაჩენისთანავე ორ გალიას ერთ გალიად გააერთიანებს. ამ შემთხვევაში გალიაში 
ცხოველების კვების ზონაში მოთავსდება უხეში საკვების საკვებური და 0,5X0,4X0,32 სმ ზომის  
დახურული ფანერის ბუდე, რომელსაც ერთი მხარის ბოლოში, გვერდითა კედელში ამოჭ-
რილი ექნება 17X20 სმ ზომის საძრომი. ასეთი ბუდე დედა ბოცვერს უქმნის ბუნებრივ სორო-
ში ყოფნის შეგრძნებას, ანუ მისი ბიოლოგიური თავისებურების პირობებს, რაც გულისხმობს 
საშიშროების დროს, აგრეთვე მოწოვისთვის ბაჭიების აბეზარ ძალადობას გაექცეს და იყოს 
სიმშვიდეში. ასეთი პირობები ამცირებს გარემოს სტრესული ზემოქმედებების ზეგავლენას, 
აუმჯობესებს ჯანმრთელობას, რაც თავის მხრივ დადებითად მოქმედებს შობადობაზე და სი-
ცოცხლისუნარიანი ბაჭიების გამოზრდაზე. საკვებურის გამოყენებით, შემცირდება საკვების 
დანაკარგი და გალიის დაბინძურება.

�� ბოცვრის ფეხის გულების დაზიანების პროფილაქტიკია

მებოცვრეების გამოცდილებებიდან, გარდა ტექნოლოგიურ სქემაში გათვალისწინებული 
ღონისძიებისა გალიაში კვების არეში იატაკი უნდა დაიფაროს ფანერის ნაჭრით, რომელიც 
წინასწარ დამუშავებული იქნება ახლად ჩამქრალი კირის 30%-ნი სადეზინფექციო ხსნარით, 
რაც, სასურველია, 3 თვეში ერთხელ გამეორდეს. გალია მთლიანად, თვეში ერთხელ დამუ-
შავდეს კირის 10%-ნი ხსნარით. 



ბოცვრის ხორცის წარმოების ტექნოლოგიური რუქა

�� განათების მოწესრიგება

ამისათვის ზემოთ აღნიშნული ნორმების ფარგლებში, უსაფრთხოების და ეკონომიის მიზნით, 
გამოყენებული იქნეს დღის განათების ნათურები.

�� ზაფხულში კვების გაუმჯობესება

ბოცვრის კვების წინ ნედლი ბალახის დაჭკნობა არასწორია. ამით იკარგება ნედლ ბალახში 
არსებული ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების (ვიტამინები, ფერმენტები) გარკვეული 
ის ნაწილი, რისთვისაც ნებისმიერი სახის ცხოველის კვებაში ნედლ ბალახს, ანუ საძოვარს 
იყენებენ და ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლას მკვეთრად აუმჯობესებს. ნედლი ბალახის 
დაჭკნობას მიმართავენ მხოლოდ მცოხნავი ცხოველების იონჯით კვების დროს, რათა მან 
ცილების მაღალი შემცველობის გამო ტიმპანია არ გამოიწვიოს. თუ ბალახნარევში იონჯის 
შემცველობა 50%-ზე ნაკლებია ამ ცხოველებს მას დაჭკნობის გარეშე აძლევენ, ოღონდ იგი 
უნდა იყოს მშრალი და არა სველი. ბოცვრისთვის თხილის პლანტაციიდან მოტანილ ბალა-
ხში იონჯა საერთოდ არ არის, ამიტომ დაჭკნობა საჭირო არ არის – ეს ზედმეტი შრომაა, თა-
ნაც ბოცვრისთვის ნაკლებად სასარგებლოა (იგი თივის კონდიციას ემსგავსება). ამავე დროს 
უნდა აღინიშნოს, რომ ბოცვერს, ისევე როგორც სხვა სახის ცხოველებისთვის, სველი ნედლი 
ბალახის მიცემა სასურველი არ არის იმ მიზეზით, რომ სველი ბალახი მოაქვთ შორიდან, 
მოაქვთ იმ ანგარიშით, რომ ბალახი ერთი დღე მაინც უნდა ეყოს და მის ნაწილს დილით 
მოტანილს საღამომდე ინახავენ. სველი ბალახი ამ დროის განმავლობაში იწყებს ჩახურებას, 
ლპობას და მისი საკვებად გამოყენება არ შეიძლება. უმჯობესია ბალახი მოითიბოს, როცა 
იგი ნამისგან ან წვიმისგან გაშრება, ანდა თუ ამ პირობის დაცვა შეუძლებელია, რაც დასა-
ვლეთში ხშირად ხდება, მოითიბოს გონივრული რაოდენობით იმ ანგარიშით, რომ იგი ფა-
რდულში გაიშალის თხელ ფენად შეშრობის და არა დაჭკნობის მიზნით.
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�� ზოოტექნიკური აღრიცხვის მოწესრიგება

კოოპერატივის წარმატებული მუშაობისათვის ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჟურნალში შე-

ტანილი უნდა იყოს  დედებზე ყველა ჩანაწერი: დაგრილების დრო, მოგების დრო, ბაჭიების 

რაოდენობა, დედის რძიანობის მაჩვენებელი, მისი ბაჭიების ზრდის ტემპების მაჩვენებელი, 

დედის მიერ ბაჭიების დაზიანების ფაქტი და ა.შ. ასეთი ჩანაწერი მებოცვრეს დაეხმარება შე-

რჩევა-გადარჩევის წარმოებაში და შესაბამისად, მაღალი ეკონომიური შედეგების მიღებაში.

�� ერთი დედიდან წელიწადში 6 თაობის მიღების უზრუნველყოფა 

ამჟამად მებოცვრეები წელიწადში 6 თაობას იღებენ. ამისათვის განაყოფიერება უნდა მოხ-

დეს ბაჭიების გაჩენიდან 30 დღის შემდეგ, ხოლო მათი ასხლეტვა 45 დღის ასაკში. მაკეობის 

ბოლო 15 დღის განმავლობაში ხდება მისი წონის აღდგენა, ემბრიონების ნორმალურად 

განვითარება და ჯანმრთელი ბაჭიების გაჩენა. ევროპის ქვეყნებში ბოცვერის ხორცის წა-

რმოება ხდება დახვეწილი სამრეწველო ტექნოლოგიის გამოყენებით  და ერთი ბოცვერის-

გან ბაჭიების გაჩენის 49-დღიანი ციკლით წელიწადში იღებენ 7,4 თაობას (365 დღე:49 დღე) 

შემდეგი სქემით: თავიდან მთლიან სულადობას ერთ დღეში ანაყოფიერებენ. მე-14-ე დღეს 

გამოარჩევენ გაუნაყოფიერებელ დედებს. 31-32-ე დღეს ყველა დედა ერთდროულად აჩენს. 

გაჩენიდან 18-ე დღეს მეორედ ანაყოფიერებენ. 25-ე დღეს ყველა მაკე ბოცვერი გადაყავთ 

ანალოგიურ სხვა შენობის გალიებში ბაჭიების გასაჩენად. წინა გაჩენის ბაჭიებს თავის გალი-

აში ტოვებენ გასასუქებლად. 6 დღის შემდეგ სხვა შენობაში გადაყვანილი დედები ბაჭიებს 

აჩენენ და 18-ე დღეს ისევ ანაყოფიერებენ, რომლებიც 25-ე დღეს ბაჭიებს ისევ გააჩენენ. ამ 

დროისთვის პირველი გაჩენის ბაჭიებს 88-90 დღის ასაკიში ყველას სასაკლაოში უშვებენ. 

მთლიან შენობაში ატარებენ ყოველნაირ სანიტარულ ღონისძიებებს და მეორე შენობიდან 

ყველა დედა გადმოყავთ პირველ შენობაში მესამედ სამშობიაროდ. შემდგომში ეს ციკლი 

მეორდება. 49 დღის შემდეგ მეორე გაჩენის ბაჭიები დასაკლავები ხდებიან. ამგვარად მიი-

ღება წარმოების 7 კვირიანი ციკლი. განაყოფიერის დღის შეცვლით შესაძლებელია 6 ან 8 

კვირიანი ციკლის მიღება. თუმცა ბაჭიების 8 კვირაზე მეტხანს შენახვა სქესზე გარჩევის გარე-

შე რეკომენდებული არ არის, რადგან იწყება მათი სქესორივი სიმწიფე, რასაც ერთმანეთში 

ჩხუბი და სხეულის დაზიანებები მოყვება. გარდა ამისა, სხეულში იწყება ცხიმის დაგროვება 

და ხორცის დიეტურაბა ქვეითდება. ტექნოლოგიის ასეთი სქემის გამოყენების დროს გალიე-

ბი უნივერსალურია. ისინი ასრულებენ როგორც სამშობიარო გალიის, ისე, ბუდის ამოღების 

შემდეგ ბაჭიების სასუქი გალიის ფუნქციას.
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გარდა ბაჭიების სულადობის გაზრდის წელიწადში 6 თაობის მიღების სქემისა,  
მკაცრად უნდა დასაცავია  ბოცვრების ფიზიოლოგიური მდგომარეობის მიხედვით 
კვების შემდეგი დღიური ნორმების სქემა (გ/დღეში):-

�� დედალი და მამალი ბოცვრები დაგრილების გარეშე პერიოდი: გრანული – 
180, 
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა – 0

�� დედალი და მამალი ბოცვრები დაგრილების პერიოდი: გრანული – 230
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა – 0

�� დედები მაკეობის დროს: გრანული – 180
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა – 70

�� დედები ლაქტაციის დროს: 1-10 დღემდე გრანული – 330
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა –110

�� 11-20 დღემდე გრანული - 440
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა- 190

�� 21-30 დღემდე გრანული - 560
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა-200

�� 31-45 დღემდე გრანული - 700
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა-230

�� მოზარდი 46-60 დღის: კ/ს გრანული – 125
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა – 0

�� მოზარდი 61-90 დღის: კ/ს გრანული – 170
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა – 0

�� მოზარდი 91-120 დღის: კ/ს გრანული – 225
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა – 0

�� სარემონტო (სანაშენე) მოზარდი 120 დღის ზევით: კ/ს გრანული – 200
�Ð ბალახის ფხვნილის ბრიკეტი (გრანული) ან თივა –120

კვების ასეთი სქემა უზრუნველყოფს ბოცვრების მაქსიმალურ პროდუქტიულობას 
და ბაჭიების წონამატის ზრდას.
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კოოპერატივის მოსალოდნელი წარმოების მაჩ-
ვენებლები

შემოსავალი
�� კოოპერატივს ყავს 65 დედა.

�� ერთი დედიდან წლის განმავლობაში იღებენ 4-5 თაობას.

�� დედა ერთ გაჩენაზე ზრდის საშუალოდ 7 ბაჭიას.  

�� ერთი დედა წლის განმავლობაში ზრდის 35 (5X7) ბაჭიას.

�� 65 დედა წლის განმავლობაში ზრდის 2275 (65X35) ბაჭიას.

�� ბაჭიებს ყიდიან 3,5 თვის ასაკიდან, როდესაც მიაღწევენ 2,5 კგ, ანუ აქვთ 1,2 კგ 
ხორცი. 1 კგ აბარებენ 14 ლარად, ანუ ერთი ბოცვრიდან იღებენ 16,8 ლარს.

�� 2275 ბაჭია იძლევა 2730 კგ (2275X1,2) ხორცს, ანუ 38220 ლარს (2730X14).

ხარჯი
�� კოოპერატივი დღეში ხარჯავს 20 კგ საკვებს - 16 ლარის (1 კგ 0,8 ლარი).

�� სულ ხარჯავს წელიწადში 5840 ლარს (365 დღეX16 ლრ).

�� სხვა დანახარჯები (წამლები, დეზინფექციები, სატრანსპორტო) პერიოდუ-
ლია და არ აფიქსირებენ.

მოგება
�� 32380 ლარი (38220 ლრ-5840 ლრ).
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ბოცვერის გამოზრდა-დაკვლის საწარმოო კალენდარი  (სანიმუშო)
�� გათვალისწინებულია დღეში 10 კგ ხორცის წარმოებისათვის

�� 1 ბოცვერი ცოცხალი - 3 კგ, 3,5 თვის ასაკში (ხორცი- 1,6 კგ)

ხორცის გამოსავალი  5 დედიდან 1 გაჩენაზე

1 დედის ბაჭიებიდან  ხორცის გამოსავალს 1 გაჩენაზე

ცხრილი N2

ცხრილი N1

ჯგუფი დაგრილების 
რიცხვი

გაჩენის  
რიცხვი

ბაჭიები          
5 ბოცვრიდან

ასხლეტვის     
რიცხვი

ბაჭიები  5 
ბოცვრიდან

დაკვლის,  
რიცხვი

ბაჭიები         
5 ბოცვრიდან

ხორცი,          
5 დღეში,    

კგ

1  ჯგუფი                    
5 დედა   01-05-16 01-06-16 45 15-07-16 40 15-09-16 35 50

2  ჯგუფი                    
5 დედა   06-05-16 06-06-16 45 20-07-16 40 20-09-16 35 50

3  ჯგუფი                    
5 დედა   11-05-16 11-06-16 45 25-07-16 40 25-09-16 35 50

4 ჯგუფი                    
5 დედა   16-05-16 16-06-16 45 30-07-16 40 30-09-16 35 50

5  ჯგუფი                    
5 დედა   21-05-16 21-06-16 45 05-08-16 40 05-10-16 35 50

6  ჯგუფი                    
5 დედა   26-05-16 26-06-16 45 10-08-16 40 10-10-16 35 50

7  ჯგუფი                    
5 დედა   01-06-16 01-07-16 45 15-08-16 40 15-10-16 35 50

8  ჯგუფი                    
5 დედა   06-06-16 06-07-16 45 20-08-16 40 20-10-16 35 50

9 ჯგუფი                    
5 დედა   11-06-16 11-07-16 45 25-08-16 40 25-10-16 35 50

10  ჯგუფი                    
5 დედა   16-06-16 16-07-16 45 30-08-16 40 30-10-16 35 50

11  ჯგუფი                    
5 დედა   21-06-16 21-07-16 45 05-09-16 40 05-11-16 35 50

12  ჯგუფი                    
5 დედა   26-06-16 26-07-16 45 25-09-16 40 10-11-16 35 50

სულ 60 
დედა   540  480  420 600

ხორცის შემოსავალი 1 დედიდან 1 გაჩენაზე

ჯგუფი დაგრილება გაჩენა  ბაჭიებ. 
რაოდ.

ბაჭიების 
ასხლეტვა     

ბაჭიების 
რაოდ.

დაკვლა,  
რიცხვი ბაჭ. რაოდ. ხორცი, 

კგ,  დღეში

1  ჯგუფი                    
1 დედა   01-05-16 01-06-16 9 15-07-16 8 15-09-16 7 10

დაგრილების წლიური გრაფიკიცხრილი N3

ჯგუფი დედა 1 დაგრ. 2 დაგრ. 3 დაგრ. 4 დაგრ. 5 დაგრ. 6 დაგრ.

1  ჯგუფი                   5 დედა   01-01-16 01-03-16 01-05-16 01-07-16 01-09-16 01-11-16

2 ჯგუფი                       5 დედა 06-01-16 06-03-16 06-05-16 06-07-16 06-09-16 06-11-16

3  ჯგუფი                      5 დედა 11-01-16 11-03-16 11-05-16 11-07-16 11-09-16 11-11-16

4  ჯგუფი    5 დედა 16-01-16 16-03-16 16-05-16 16-07-16 16-09-16 16-11-16

5  ჯგუფი     5 დედა 21-01-16 21-03-16 21-05-16 21-07-16 21-09-16 21-11-16

6  ჯგუფი   5 დედა 26-01-16 26-03-16 26-05-16 26-07-16 26-09-16 26-11-16

7 ჯგუფი    5 დედა 01-02-16 01-04-16 01-06-16 01-08-16 01-10-16 01-12-16

8 ჯგუფი     5 დედა 06-02-16 06-04-16 06-06-16 06-08-16 06-10-16 06-12-16

9 ჯგუფი     5 დედა 11-02-16 11-04-16 11-06-16 11-08-16 11-10-16 11-12-16

10 ჯგუფი  5 დედა 16-02-16 16-04-16 16-06-16 16-08-16 16-10-16 16-12-16

11 ჯგუფი   5 დედა 21-02-16 21-04-16 21-06-16 21-08-16 21-10-16 21-12-16

12 ჯგუფი   5 დედა 26-02-12 26-04-16 26-06-16 26-08-16 26-10-16 26-12-16

ცხრილი N1 გვიჩვენებს 1 დედის ბაჭიებიდან  ხორცის გამოსავალს 1 გაჩენაზე. 
ცხრილი N2  გვიჩვენებს, რომ თითო ჯგუფში 5 დედაა და ისინი ერთდროულად აჩენენ 9-9 ბაჭიას,  

სულ 45 ბაჭიას, გამოზრდის პერიოდში შეიძლება დანაკლისი იყოს და დაიკლას  1 დედიდან 7 ბა-
ჭია, ანუ 35 ბაჭია.  ბაჭიების დაკვლა 3,5თვეშია გათვალისწინებული. ამ ასაკში ჯიშიანი ბაჭიები დაა-
ხლოებით 3 კგ-დე იწონიან, რაც  დაახლოებით 1,6 კგ ხორცია. ბოცვრების დაგრილების პერიოდე-
ბს შორის 5 დღეა. ანუ  ჯგუფების დაკვლაც 5-5 დღის ინტერვალით უნდა მოხდეს, რათა დამკვეთთან 
ხორცის მიწოდების უწყვეტი ციკლი არ დაირღვეს. ცხრილში N2 ჩანს, რომ დედების ხელმეორედ 
განაყოფიერება ხდება მხოლოდ 2 თვის შემდეგ, ანუ ბაჭიების ასხლეტამდე 15 დღით ადრე.

დაგრილების გრაფიკი 1 წლის განმავლობაში N3 ცხრილშია მოცემული. გრაფიკიდან ჩანს, რომ 
ყოველდღე 10 კგ ხორცის წარმოებისათვის უნდა გყავდეთ 60 დედა, მკაცრად 12 ჯგუფად გაყოფი-
ლი და ცალკ-ცალკე  გამოყოფილი.   თუ მეტი რაოდენობის ხორცის წარმოება გახდა საჭირო, ისა-
რგებლებთ N1 ცხრილით და ამის მიხედვით დედას (ებს) ჯგუფში dedebi დაუმატეთ. ასეთი გრაფიკის 
შესრულებას უნდა ძალიან მკაცრი და ზუსტი ზოოტექნიკური აღრიცხვა. დედების პერიოდულად 
შეცვლის, წუნდების ჩატარებისათვის, უნდა გყავდეთ კიდევ ერთი, ბაჭიების სანაშენე ჯგუფი,  რომ-
ლებსაც 3 თვის ასაკში სასუქი ჯგუფიდან  მიზანმიმართულად, კვების ნორმების დაცვით სანაშენედ 
6-7 თვის ასაკამდე გამოსაზრდელად გამოარჩევთ. მათი გადასუქება არ შეიძლება, თორემ ისინი 
დედებად არ გამოდგებიან.  რაც შეეხება დაკვლას, ბაზრის მოთხოვნილების მიხედვით, შეგიძლი-
ათ ერთ დღეში დაკლათ იმდენი  ბაჭია, რომ  ხორცი შეინახოთ 0-4 გრადუსზე, შეგიძლიათ ყოველ 
დღე, საჭიროების მიხედვით, დაკლათ. ბაჭიების სახორცედ დაკვლა 2-2,5 თვის ასაკშიც შეიძლება, 
მაგრამ ამ დროს ბეწვს იცვლიან და ასეთი ტყავი საბეწვედ არ გამოდგება. 3,5-4 თვის ასაკში ბეწვის 
შეცვლა მთავრდება და ასეთი ტყავები მნიშვნელოვან შემოსავალს მოგიტანენ. 
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ბოცვრის დაავადებების პროფილაქტიკური ღონისძიებების გრა-
ფიკი

ვეტღონისძიებებს მებოცვრეობაში აქვს 2 მიმართულება: 
�� შენახვის ჰიგიენა

�� დაავადებების პროფილაქტიკა

ღონისძიებების გეგმები ფერმებში ერთმანეთისგან შეიძლება განსხვავდებოდეს, 
მაგრამ ყველა მათგანი უნდა ითვალისწინებდეს სულადობის დათვალიერებას, ვაქ-
ცინაციას, დეჰელმენტიზაციას, დერატიზაციას, დეზინსექციას და დეზინფექციას.

ყველა ღონისძიება ტარდება წლის სეზონის გათვალისწინებით. შენობის სრულ 
და ზედმიწევნით გასუფთავებას აწარმოებენ ზამთარში 2 დღეში ერთხელ, დანარჩენ 
სეზონებზე - ყოველ დღე; შენობის დეზინფექციას ატარებენ კვარტალში ერთხელ, 
ინვენტარის დეზინფექციას - 10 დღეში ერთხელ; სანიტარულ წყვეტას, ანუ ბოცვ-
რებისგან შენობის სრულ განთავისუფლებას 10-15 დღით მიმართავენ წელიწადში 
ერთხელ. დერატიზაციას და დეზინსექციას ატარებენ წლის განმავლობაში აუცი-
ლებლობის მიხედვით. ბოცვრებს ათვალიერებენ ყოველ დღე, რათა გამორიცხონ 
ინფექციური დაავადებების ეპიდემია. დაავადებაზე ეჭვის შემთხვევაში, ბოცვერს 
გამოაცალკევებენ და კარანტინზე აყენებენ, ხოლო დაცემის შემთხვევაში ვეტექიმი 
აწარმოებს მის გაკვეთას და მთელი შენობის დეზინფექციას.
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ვეტერინალურ-პროფილაქტიკური ღონისძიებების სანიმუშო გეგ-
მა

�� სულადობის კლინიკური დათვალიერება და წუნდება

�Ð ყოველდღე

�� საკვების ლაბორატორიული გამოკვლევა

�Ð კვირაში ერთხელ

�� კოკციდიოზის, პასტერელიოზის,ინფექციური რინიტის პროფილაქტიკა

�Ð ყოველთვე - გრაფიკის მიხედვით 10 დღის განმავლობაში

�� პროფილაქტიკული დამუშავება კუჭნაწლავის დაავადებების წინააღმდეგ

�Ð აუცილებლობის მიხედვით - “მარგანცოვკის” სუსტი ვარდისფერი სითხით (1გ 2ლ 
წყალზე

�� საბოცვრის აეროზოლური დეზინფექცია

�Ð ყოველთვე 4 სეანსი დღეგამოშვებით - 2 გ სკიპიდარი+20გ ქლორიანი კირი 1 მ³ 
ჰერმეტულ  სივრცეზე, ექსპოზიცია 1 სთ.

�� სასუნთქი ორგანოების დამუშავება ანტიბიოტიკების სიგარის ბოლით

�Ð აუცილებლობის მიხედვით - სადედე და სარემონტო გუნდი

�� გალიების, საბუდარის, ყუთების, ინვენტარის დეზინფექცია, გადასასვლე-
ლების, სანაკელე არხების და თხრილების სველი დეზინფექცია

�Ð ცხოველების გადაყვანის დროს- აირის ცეცხლის ალით, კაუსტიკური სოდის 2%-
ნი სითხით

�� კანის დაავადებების პროფილაქტიკა

�Ð 2-ჯერ ერთკვირიანი ინტერვალით - ქლოროფოსის 3% ხსნარი ვაზელინზე, სკიპი-
დარი მზესუმზ. ზეთზე (1:1), ფენოტიაზინი

�� საბოცვრის მოწყობილობების და ინვენტარის პროფილაქტიკური დამუშა-
ვება

�Ð ზაფხულის განმავლობაში 2-3-ჯერ - 0,5% აქტივირებული კრეოლინის ცხელი სი-
თხე

�� საბოცვრის, საწყობის, დამხმარე შენობის დერატიზაცია

�Ð ყოველთვე 1-დან 20 რიცხვამდე - ბაქტოკუმარინი, ზოოკუმარინი, თუთიის ფოს-
ფიდი

�� მიქსომატოზის წინააღმდეგ ვაქცინაცია

�Ð 2-ჯერ წელიწადში გაზაფხულზე და ზაფხულში მწერების გამოჩენისას

�� სანიტარული დღე

�Ð კვირაში 1 დღე - სამუშაო ადგილების, გალიების, ინვენტარის მიმდინარე დეზინ-
ფექცია

�� სანიტარული წყვეტა

�Ð წელიწადში 10-15 დღე - საბოცვრის განთავისუფლება სულადობისგან, ყველა სა-
ხის დეზინფექციის ჩატარება, მ.შ. აეროზოლური 25% ფორმალდეგიდის სითხით, 
ერთდღეღამიანი ექსპოზიციით.
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ბოცვრების ვაქცინაციის სქემა

ბოცვრების ინფექციური დაავადებებიდან განსაკუთრებით საშიშია 3 ძირითადი 
დაავადება. ესენია მიქსომატოზი, ბოცვრის ვირუსული გემორაგიული დაავადება 
და კოკციდიოზი. მათგან პირველი ორი ვირუსული დაავადება აუცრელ ბოცვრებს 
100%-ით მოულოდნელად ანადგურებს.

მაწოვარა ბაჭიებს დაავადებების მიმართ ძალიან მაღალი იმუნიტეტი აქვთ, ამი-
ტომ არ არის აუცილებელი მათი აცრა, მაგრამ იგი ყოფნის ასხლეტვიდან 1 თვის 
განმავლობაში და ამ დროს უნდა მოხდეს მათი აცრა.

ბოცვრების აცრის სქემა

დაავადება
I ვაქცინაციი-
სას ბოცვრის  

ასაკი

II ვაქცინაციი-
სას ბოცვრის  

ასაკი

III ვაქცინაცი-
ისას ბოცვრის  

ასაკი

გეგმიური 
ვაქცინაცია

მიქსომატოზი
4 კვირა გაზა-

ფხულზე
I აცრიდან 4 კვირის 

შემდეგ
I აცრიდან 5-6 თვის 

შემდეგ

2-ჯერ წელიწადში, 
მარტში და სეტემ-

ბერში

ბოცვრის ვირუსუ-
ლი გემორაგიული 
დაავადება

6 კვირა, მასა 500 გ
I აცრიდან 3 თვის 

შემდეგ
-

ყოველი 6 თვის 
შემდეგ
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კოკციდიოზი ბოცვრებისთვის მესამე ყველაზე საშიში და გავრცელებული დაა-
ვადება, რომელსაც იწვევს ერთუჯრედიანი პარაზიტი კოკციდია და ნაწლავებსა 
და ღვიძლს აზიანებს. სამკურნალოდ ყველაზე კარგი და გამოცდილი პრეპარატია 
იოდი.

�� იოდით მკურნალობის სქემა (იოდის ხსნარს წყლის ნაცვლად უსხავენ სა-
წყურებელში კვებამდე):
�Ð დედებს მაკეობის 25-ე დღიდან ლაქტაციის 5-ე დღემდე იოდის 0,01%-ნი ხსნარი 50 

მლ სულზე ყოველ დღე;

�Ð  შესვენება 5 დღე;

�Ð  ლაქტაციის 10-25 დღის განმავლობაში იოდის 0,02%-ნი ხსნარი 200 მლ. მას ასევე 
სვამენ ბაჭიები;

�Ð  ბაჭიებს ასხლეტიდან 10 დღის განმავლობაში ასმევენ 0,01% ხსნარს. 5 დღით შე-
სვენების შემდეგი 5 დღის განმავლობაში ასმევენ 0,02%-ნი ხსნარის 70 მლ დღეში. 
მომდევნო 10 დღის განმავლობაში ყოველ დღე ასმევენ იგივე კონცენრაციის 100 
მლ სითხეს.

�� შენიშვნა: 
�Ð ვაქცინაციის ჩატარებამდე 14 დღით ადრე ატარებენ დეჰელმინტაციას არა მა-

რტო ბოცვრების, არამედ სხვა შინაური ცხოველებისა და ადამიანებისაც კი.

�Ð  აკრძალულია მაკე და მაწოვარა დედების ვაქცინაცია, გარდა რეგიონში ეპიდე-
მიის მოლოდინისა;

�� არ შეიძლება:
�Ð  უკვე ამ ავადმყოფობით დაავადებული ცხოველების ვაქცინაცია;

�Ð  დასუსტებული და ავადმყოფი ცხოველების ვაქცინაცია;

�Ð  500 გ-ზე ნაკლები წონის ცხოველებისა. ვაქცინაციის ჩატარებისათვის უნდა დაე-
ლოდოთ აღნიშნული მასის მიღწევას.

დაკვლა დასაშვებია ვაქცინაციიდან ერთი კვირის შემდეგ, რადგან ნანემსარ 
ადგილას შეიძლება განვითარდეს ანთებითი პროცესი და ხორცის სასაქონლო 
სახე დააქვეითოს.



წიგნი გამოიცა ევროკავშირის „სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 

ევროპის სამეზობლო პროგრამის“ (ENPARD), ავსტრიის განვითარების სააგენტოსა 

(ADA) და ქეას (CARE) ერთობლივი მონაწილეობით. წიგნის შინაარსი არის მხოლოდ 

ავტორების პასუხისმგებლობა და არ წარმოადგენს ევროკავშირის, ავსტრიის 

განვითარების სააგენტოსა და ქეას პოზიციას.

კოორდინატორი

გოდერძი გოდერძიშვილი

შემდგენელი

უშანგი აბაშიძე

დიზაინი და დაკაბადონება

დიმიტრი მოდრეკელიძე

თბილისი
2017 წელი


