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მეცხოველეობის განყოფილება

მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების
ინსტიტუტი



სასწავლო და სამეცნიერო ძირითადი მიმართულებები

 ცხოველთა და ფრინველთა ადგილობრივი გენოფონდის მოძიება და 
შენარჩუნება, ფენოტიპური და გენეტიკური შესწავლა, დაცვა და მოშენება;

 სასოფლო-სამეურნეო და შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და 
სამეურნეო-სასარგებლო მწერების  არსებული ჯიშების, ხაზების სრულყოფა, 
ახალი ჯიშების გამოყვანა, ცხოველთა მაღალპროდუქტიული ჯოგების შექმნის 
მეთოდების შესწავლა და შემუშავება;

 ცხოველთა და ფრინველთა პროდუქტიულობის გაუმჯობესების მიზნით
მაღალპროდუქტიული ჯიშების გამოყვანა ბიოტექნოლოგიის თანამედროვე 
მეთოდების ჩართვით;

 ცხოველთა და ფრინველთა მოვლა, კვებისა და შენახვის უახლესი
ტექნოლოგიების შემუშავება და მოწინავე მსოფლიო ტექნოლოგიების გამოცდა, 
ადაპტირება და დანერგვა;

 მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების გადიდება და ხარისხის გაუმჯობესება;
 ცხოველების და ფრინველისაგან მიღებული ნედლეულისა და სასურსათო

პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება;
 ახალი, არატრადიციული, მაღალი ხარისხისა და საგემოვნებო თვისებების მქონე

სასურსათო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიების შემუშავება;
 ცხოველთა და ფრინველთა სრულფასოვანი კვებისათვის ტრადიციული საკვების

(თივა, სილოსი, სენაჟი) წარმოებისა, კვებისათვის შემზადებისა და შენახვის
ტექნოლოგიების გაუმჯობესება; ს–ს ცხოველთა და ფრინველთა სრულფასოვანი
კვებისათვის აუცილებელი დანამატების შექმნა, წარმოების ახალი
ტექნოლოგიების შემუშავება და ბრენდირება;

 აგრო-ინდუსტრიული მცენარეული ნარჩენების ბიოკონვერსია დამატებითი
ღირებულების პროდუქტებად (საჭმელი და სამედიცინო სოკოები, კვებითი
დანამატები, ფერმენტები, ბიოეთანოლი, ანტიოქსიდანტები, პრობიოტიკები, 
ცხოველთა საკვები, ორგანული სასუქი).

 ხისდამშლელი სოკოების ფიზიოლოგია, ბიოქიმია და ბიოტექნოლოგია;
 ლიგნოცელულოზის-დამშლელი ფერმენტების სინთეზის მექზნიზმები და 

თვისებები; 
 ორგანული პოლუტანტებით დაბინძურებული ნიადაგების და ჩამდინარე 

წყლების მიკრობული და ფერმენტული რემედიაცია.



მეცხოველეობის მიმართულების მისია :

მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიების 

ცხოველთა გენეტიკის,  მოშენების, სელექციის,

სრულფასოვანი კვებისა და მოვლა-შენახვის პირობების 

მეცნიერული კვლევის ორგანიზაცია.

ცხოველთა მაღალპროდუქტიული ჯოგების შექმნის მეთოდების შესწავლა და

შემუშავება.

სასოფლო-სამეურნეო და შინაური ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა 

და სამეურნეო-სასარგებლო მწერების არსებული ჯიშების,

ხაზების სრულყოფა, ახალი ჯიშების გამოყვანა, 



ცხოველთა და ფრინველთა გენეტიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება,

უნიკალური ჯიშების დაცვა და მოშენება.

სრულფასოვანი კვებისა და საკვების ხარისხის უზრუნველყოფა, ერთეული

პროდუქციის წარმოებისას საკვების მაღალი ანაზღაურება.

მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოების გადიდება და ხარისხის

გაუმჯობესება.

მეცხოველეობის საწარმოების დაკომპლექტებისათვის მაღალპროდუქტი-

ული ჯიშების გამოყვანა ბიოტექნოლოგიის თანამედროვე მეთოდების

ჩართვით.

მეცხოველეობის განყოფილების კვლევების ძირითადი მიმართულებები



კვლევების შედეგები

(თემის პრიორიტეტულობა, სამომავლო გეგმები)

დასრულებული სამეცნიერო პროექტები

(შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი)

თემა: „ორგანული მჟავების გამოყენება მეფრინველეობაში“.

პროექტის მენეჯერი: თორნიკე ლაშქარაშვილი - მეცხოველეობის

მიმართულების დოქტორანტი.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ამროსი ჭკუასელი - ს. მ. დ., პროფესორი,

მაიკო ხუციშვილი - ს. მ. დ.,

პროექტის ხანგრძლივობა: 12 თვე, 2013-2014 წწ.



ევროკავშირის მიერ მეფრინველეობაში ანტიბიოტიკების, როგორც ზრდის

სტიმულატორების გამოყენების აკრძალვის შედეგად ინტენსი-ურად

მიმდინარეობს ალტერნატიული პროდუქტების ძიება, რომლის

საშუალებითაც უზრუნველყოფილი იქნება ფრინველისაგან უვნებელი და

მაღალი ხარისხის პროდუქციის მიღება, სწორედ ერთერთ ალტერნატიულ

პროდუქტს მიეკუთვნება ორგანული მჟავები.

პროქტის აქტუალობა:

კვლევის შედეგი:

პირველად საქართველოში ჩვენ მიერ გამოყენებულ იქნა ორგანული

მჟავების სხვადასხვა კომბინაცია ფრინველის კვებაში, ანტიბიოტიკების

როგორც ზრდის სტიმულიატორების ალტერნატიული პროდუქტი.



პროექტის ხანგრძლივობა: 24 თვე, 2014-2016 წწ.

თემა: „ადგილობრივი ქათმის კორნიშის ჯიშთან სამრეწველო

შეჯვარებით სატაბაკე ბროილერის მიღება“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: კობა ნაცვალაძე -ს. მ.დ.,

შემსრულებლები: მაიკო ხუციშვილი - ს. მ.დ.,

ამროსი ჭკუასელი - ს. მ.დ., პროფესორი,

ლაშა ბოხუა - მაგისტრანტი,

თამარ ხუცურაული - მაგისტრანტი



პროექტის აქტუალობა: მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი

პოპულაციის ქათმისათვის დამახასიათებელია გარემოსადმი მაღალი

რეზისტენტობის უნარი იგი გამოირჩევა დაბალი მეხორცული

პროდუქტიულობით. აღნიშნული თვისების გაუმჯობესება შესაძლებელია

მისი შეჯვარებით ბროილერის მეხორცულ ჯიშთან. შედეგად მივიღეთ

ისეთი ნაჯვარი თაობა, რომელიც გაცილებით მაღალპროდუქტიულობის

მქონეა და გამოსაზრდელად ადვილია ფერმერულ საკარმიდამო

მეურნეობის პირობებში.

კვლევის შედეგი: პირველად საქართველოში ადგილობრივი ქათმის

დედლები შევაჯვარეთ კორნიშის ჯიშის მამლებთან, შედეგად გამოყვანილ

იქნა სიცხის ამტანი ნაჯვარი ბროილერი, რომელიც ადვილად იზრდება

ბუნებრივ პირობებში და იძლევა ეკოლოგიურად სუფთა, ორგანულ

პროდუქციას.



შემსრულებელი: ლევან თორთლაძე - ს. მ. მ. დ., პროფესორი,

მიმდინარე სამეცნიერო  პროექტები

(რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო  ფონდი)

თემა: „გარემოსადმი ტოლერანტობისა და პროდუქტიულობის

მაჩვენებლების მემკვიდრეობა და ცვალებადობა ავსტრალიურ

მერძეულ ზებუსთან ადგილობრივი ძროხის ჰიბრიდიზაციისას“

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: გიული გოგოლი -ს. მ. მ. დ., პროფესორი,

პროექტის ხანგრძლივობა: 36 თვე, 2014-2017 წწ.



მაღალპროდუქტიულ ცხოველს (სარძეო მეძროხეობა) უმეტესწილად
ინახავენ ბუნებრივ პირობებში, ანუ როდესაც წლის უმეტეს პერიოდში ის
უშუალო კავშირშია მუდმივად ცვალებად გარემოსთან. ასეთ პირობებში,

რძის წარმოების სექტორის განვითარებისა და მისი ეფექტურობის
გადიდების ერთ-ერთი ყველაზე იაფი და მისაღები მიმართულებაა
გარემოსადმი ტოლერანტული და დაავადებებისადმი
მაღალრეზისტენტული ცხოველების მოშენება; ამის კარგი გამოცდილება
არსებობს მსოფლიოს სუბტროპიკული და ტროპიკული კლიმატის
ქვეყნებში, სადაც პრობლემა ცხოველთა მომშენებლებმა გადაწყვიტეს მეტად
ორიგინალურად: ერთის მხრივ ზებუს (Bos taurus indicus) სიცხისადმი
ტოლერანტობისა და დაავადებებისადმი რეზისტენტობისა და, მეორეს
მხრივ ევროპული ჯიშების (Bos taurus) პროდუქტიულობის გენეტიკური
პოტენციის ერთ ორგანიზმში გაერთიანებით.

პროექტის აქტუალობა: 

კვლევის შედეგი: მდგომარეობს იმაში, რომ ადგილობრივ ძროხასთან
ზებუსნაირი სარძეო ჯიშის, ავსტრალიური მერძეული ზებუს შეჯვარებით
მიღებული ჰიბრიდების ბიოლოგიური თავისებურებები და სამეურნე
ღირებულებები კომპლექსურად პირველად შეფასდება.



შემსრულებლები: მაიკო ხუციშვილი - ს. მ.დ.,

ავთანდილ ჩაგელიშვილი - ს. მ.დ.,

კობა ნაცვალაძე - ს. მ.დ.,

ნანა მაისურაძე - ს. მ.დ.,

თორნიკე ლაშქარაშვილი - დოქტორანტი.

გიორგი ჩაგელიშვილი - მაგისტრანტი,
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27 The diversity of georgian lokal agricultural animals. Известия аграрой
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ღირსების ორდენი 2013 წელი - ნაირა მამუკელაშვილი, ს. მ. დ.

ტექნოლოგიური ინოვაციების შესაძლებლობები

1. ადგილობრივი წარმოშობის ბენტონიტური თიხის - ასკანგელის,

როგორც მიკოტოქსინების ადსორბენტის დაპატენტება და სერიული
გამოშვება.

2. საქართველოს ადგილობრივ ძროხასთან და ზებუსნაირი სარძეო ჯიში
ავსტრალიური მერძეული ზებუს შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდების
ბიოლოგიური თვისებები და სამეურნეო ღირებულებების დაპატენტება
და მოშენება



დოქტორანტებისა და მაგისტრანტების ჩართულობა პროექტებში

თემა: „ორგანული მჟავების გამოყენება მეფრინველეობაში“.
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გვანცა ბეჟანიშვილი, მაგისტრანტი

თემა: „ქართული წარმობის ციტრუსების გადამუშავების შედეგად
მიღებული ანარჩენების გამოყნება ფრინვლის კვებაში“
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საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი

მეცხოველეობისა და საკვებ წარმოების 
ინსტიტუტი

მცენარეული სუბსტრატების 
ბიოკონვერსიის ლაბორატორია

(ხელმძღვანელი პროფ. ვლადიმერ 
ელისაშვილი)



ლაბორატორიის მისია

მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიის, ბიოქიმიისა და

ბიოსინთეზური პოტენციალის ფუნდამენტური კვლევა;

ადგილობრივი აგრო-სამრეწველო მცენარეული ნარჩენების

ბიოკონვერსია დამატებითი ღირებულების პროდუქტების

მისაღებად;

კონკურენტუნარიანი და ინდუსტრიულად მნიშვნელოვანი

ბიოტექნოლოგიების შემუშავება.



ფუნდამენტური 
კვლევების ძირითადი მიმართულებები

• ხისდამშლელი სოკოების ლიგნოცელულაზების სინთეზის 
რეგულაციის ფიზიოლოგიური მექანიზმების დადგენა

• საჭმელი და სამედიცინო სოკოების ზრდისა და ბიოლოგიურად 
აქტიური ნაერთების სინთეზის  თავისებურებების გამოვლენა

• მცენარეული ნედლეულის ბიოდელიგნიფიკაცია

• ორგანული პოლუტანტებით დაბინძურებული ნიადაგებისა და 
ჩამდინარე წყლების მიკრობული და ფერმენტული რემედიაცია

•Bacillus spp-ის პრობიოტიკების ფიზიოლოგია და ბიოქიმია 



კვლევების მიღწევები

1. შექმნილია ბაზიდიომიცების ცოცხალი კულტურების საქართველოში
ერთადერთი კოლექცია და ინტეგრირებული მონაცემთა ბაზა საჭმელი
და სამედიცინო სოკოების ფიზიოლოგიაზე და ბიოქიმიაზე.
2. გამომუშავდა ცოდნა და know-how:
 ლიგნოცელულოზური ბიომასის დამშლელი ფერმენტების სინთეზის

რეგულაციაზე მცენარეული სუბსტრატების სიღრმული და
მყარფაზოვანი ფერმენტაციის პირობებში (მსგავს თემაზე მუშაობს
ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია მიკრომიცეტების გამოყენებით).

 ნამჯის ბიოდელიგნიფიკაციის თავისებურებებზე, რომლებიც
უზრუნველყოფენ ლიგნინის სელექტიურ დაშლას, ზრდიან
მცენარეული საკვების მონელებას, ცილის, ვიტამინების შემცველობას
და დაშაქრიანების ხარისხს (მსგავს თემაზე არ მუშაობს არავინ).

 ხის სოკოს და შიიტაკის წარმოების პირობებზე, უმაღლესი
ბიოლოგიური ეფექტურობით და გამოსავლიანობით (მსგავს თემაზე
არ მუშაობს არავინ).

 17 სამედიცინო სოკოს ექსტრაქტებისა და ინდივიდუალური
ბიოაქტიური ნაერთების მიღებისა და მათი ფარმაცევტული
თვისებების დახასიათებაზე (მსგავს თემაზე არ მუშაობს არავინ).



 ლიგნინაზური ფერმენტების ნანონაწილაკებზე იმობილიზაციაზე და
ორგანული მიკროპოლუტანტის აღმოფხვრაზე (იმობილიზაციაზე არ
მუშაობს არავინ, ფიტორემედიაციზე - ბიოლოგიური ჟანგვის ლაბ.)

 ჰიდროლაზების და ოქსიდაზების სინთეზზე შერეული კულტივირების

დროს (მსგავს თემაზე არ მუშაობს არავინ).

 პრობიოტოკური ბაქტერიების (სპორების) წარმოებაზე მცენარეული
ნედლეულის მყარფაზოვანი და სიღრმული ფერმენტაციის დროს
(პრობიოტიკებზე მუშაობს ბიოტექნოლოგიის ლაბორატორია).

სამომავლო გეგმები
 ფერმენტების სინთეზის მექანიზმებისა და თვისებების დადგენა.

 სამედიცინო სოკოებისა და საკვები დანამატების წარმოების
ბიოტექნოლოგიების შემუშავება და დანერგვა.

 ორგანოპოლუტანტების მიკრობული და ფერმენტული რემედიაცია.

 აგროინდუსტრიული ნარჩენების ბიოკონვერსიის ბიოტექნოლოგიების
შემუშავება დამატებითი ღირებულების პროდუქტების მისაღებად.

კვლევების შედეგები



დღესდღეობით მსოფლიო ბაზარზე წარმოდგენილია
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