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A native breed originating in the semi-arid areas in south 

eastern Spain (Murcia, Almeria, Granada, and Alicante).

Murcia Granada goats are well adapted to the hot and dry 

conditions of the semi-arid areas and have the highest 

milk yield found in such climate. Currently, the number of 

Murcia Granada goats in Spain is 400’000, spreading over 

di�erent areas of the country.

مورسـیا نژاد  بـز  درباره 
گرانادا 

 نژاد مورسیا گرانادا بومى مناطق نیمه خشک جنوب شرقى اسپانیا (مناطق
 مورسیا، آلمریا، گرانادا و آلیکانته) است. بز مورسیا گرانادا به خوبى با شرایط
 گرم و خشک مناطق نسبتًا کم  آب سازگارى پیدا کرده است و بزرگ ترین

 تولیدکننده شیر در این شرایط آب و هوایى محسوب مى شود.  در حال حاضر،
 جمعیت بز مورسیا گرانادا در اسپانیا 400 هزار رأس برآورده شده است. این

بزها در مناطق مختلف کشور پراکنده هستند.

About the
Murcia Granada goat



Treseus is specialised in exporting Murcia Granada goats. 

We are the exclusive distributor of Acrimur, 

Spanish Association of Murcia Granada Breeders, in Iran. 

We are the only company which can certify the purity of 

the breed.

We can certify the purity of the breed:

1 / Goats are registered in the Genealogic Book.

2 / Study of the milk production of each goat.

         (registered in the Genealogic book)

3 /  Goats come from farms free of:

3. a. Brucelosis

3. b. Tubercullosis

3. c.  Scrapie

صـادرات مزایـاى 
از طـریق ترسئوس   
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ترسئوس متخصص صادرات بز نژاد مورسیا گرانادا و توزیع کننده انحصارى
 آکریمور، انجمن ملى پرورش دهندگان بز مورسیا گرانادا اسپانیا،

 در ایران است. ما تنها شرکتى هستیم که مى تواند اصیل بودن این نژاد
 را گواهى کند.

ترسئوس مى تواند اصیل بودن نژاد بز مورسیا گرانادا را گواهى کند:

1 / ثبت بزها در کتاب شجره  نامه.

2 / کنترل میزان شیردهى همه بزها.
       (ثبت شده در کتاب شجره  نامه)

3 / بزهاى صادراتى در مزرعه هایى پرورش یافته  اند که عارى
 از بیمارى هاى زیر هستند:

1-3 بروسلوز (تب مالت)

2-3 سل

3-3 اسکرپى

Bene�ts of exporting
through treseus
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There are two varieties of Murcia Granada:

1 / Veguesi: This variety is found in irrigated and �at lands.

2 / Montana: This variety is found in mountainous areas.

The Veguesi goat is larger and a better milk producer than 

Montana. Coloration is similar for both varieties.

Murcia Granada is a dual-purpose goat and is raised for 

both meat and milk production.

ها: 01/ سویه 

TR
ESEUS, Exclusive  

di
str

ibutor of

in Irán

ACRIMUR

بز مورسیا گرانادا دو سویه دارد:

1 / وگوسى: این سویه در زمین هاى آبى و هموار یا صاف یافت مى شود

2 / مونتانا: این سویه در مناطق کوهستانى یافت مى شود
 وگوسى، در مقایسه با موناتانا، شیر بیشترى تولید مى کند و از لحاظ جثه

 نیز بزرگ تر است. رنگ دو سویه یکسان است.
 بز مورسیا گرانادا نژادى دو منظوره است و هم براى تولید گوشت و هم

براى تولید شیر پرورش داده مى شود.

01 / Varieties:



Murcia Granada goat has a black to brown color skin 

and hair.

Does usually have short, thin hair; and buck’s hairs 

are longer.

Does don’t have horn, while bucks are horned.

Murcia Granada goat’s ears are of medium size and 

erect.

Body size: Medium

a. Doe: 50-55 Kg

b. Buck: 55-60 Kg

Murcia Granada does have well-shaped udders with 

well-placed teats.

هـا: ویـژگـى   /02
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پوست و موى بز مورسیا گرانادا سیاه تا قهوه اى است.

 بزهاى ماده معموًال مویى کوتاه و باریک دارند و موى بزهاى
نر بلندتر است.

بزهاى ماده بدون شاخ هستند و بزهاى نر شاخ دارند.
 اندازه  گوش هاى این نژاد متوسط است و گوش ها به صورت

ایستاده قرار مى گیرند.

اندازه بدن: متوسط

الف. ماده ها: 50-55 کیلوگرم

   ب. نرها: 55-60 کیلوگرم

 شکل پستان بز نژاد مورسیا گرانادا بسیار خوب و محل
قرارگیرى سر پستانک  ها نیز بسیار مناسب است.

02 / Characteristics:



 03/ مصـرف و
شیـر:  تولــید 

03 / Consumption
& Milk Production:
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The excellent characteristics of the Murcia granada goat’s 

milk is worldwide recognised, based on the quantity of the 

grease and protein in its milk. It is, perhaps, the goat with 

the best cheesy performance of the world. The number of 

litres needed to prepare a kilogram of cheese is much less 

than other breed of goats.

Moreover, the goat’s milk is very digestive and it does not 

produce any milky allergy. For that reason, its milk is 

highly recommended to children, and elderly as well as 

sick people.

1 / High e�ciency: High yield – low feed intake.

2 / Producing high-fat and high-protein milk.

240-day period
614 KG

Milk yield

5,6 - 5,8

Milk fat

3,6 - 3,8

Milk protein

در یک دوره 240 روزه
614 کیلو گرم

تولید شیر

5/8 - 5/6
درصد چربى شیر

3/8- 3/6
درصد پروتئین شیر

 ویژگی هاى عالى شیر بز مورسیا گرانادا بر اساس چربى و پروتئین
 موجود در شیر، در سراسر جهان شناخته شده است. میزان چربى و
 پروتئین موجود در شیر این بز از دالیل شهرت جهانیش است. این

 نژاد از بز را شاید بتوان بهترین تولیدکننده پنیر جهان دانست. مقدار
  شیر الزم براى تهیه یک کیلوگرم پنیر بز مورسیا گرانادا بسیار کمتر

از سایر نژاد ها مى باشد.
 عالوه بر این، هضم شیر بز مورسیا گرانادا بسیار آسان است و

 نوشیدن آن باعث بروز آلرژى هاى شیرى نمى شود. به همین دلیل
 است که نوشیدن شیر این نژاد از بز به کودکان، سالمندان و بیماران

توصیه مى شود.

1 / بهره  ورى باال: تولید باال - مصرف کم.

2 / تولید شیر با پروتئین و چربى باال.



Murcia Granada is the only breed of goat capable of 

maintaining its high yield under unfavorable food and 

environmental conditions. The harsh conditions won’t 

have a negative e�ect on the milk yield of Murcia Granada 

goat.

The Murcia Granada breed of goat is mainly bred in 

intensive or semi-intensive systems and under di�erent 

weather conditions.

Throughout the year, the Murcia Granada goat grazes on 

natural pastures and bushes. Under critical conditions 

(shortage of pastures), commercial feed supplements or 

byproducts are used to feed the animal.

The superior milk yield of Murcia Granada breed has been 

proven worldwide.

تغذیـه:  /04
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/

 مورسیا گرانادا تنها نژادى از بز است که در شرایط سخت غذایى و
 محیطى تولید شیر باالیش را حفظ مى کند و بدون آن که با کاهش

 میزان شیر تولیدى مواجه شود، از محصوالت فرعى کشاورزى و
کارخانه اى تغذیه مى کند.

 بز نژاد مورسیا گرانادا عمدتًا در سیستم  هاى متمرکز و نیمه  متمرکز
و در شرایط آب  و  هوایى مختلف پرورش داده مى شود.

 طى سال، این نژاد از مراتع طبیعى و بوته  ها و در شرایط بحرانى
 (کمبود مراتع)، از مکمل  هاى خوراکى تجارى یا محصوالت فرعى

استفاده مى کند.

 برترى نژاد مورسیا گرانادا از لحاظ تولید شیر در جهان به اثبات
رسیده است.

04 / Feeding:



Murcia Granada reproduction is not seasonal, giving it the 

advantage of producing milk throughout the year.

Does reach sexual maturity at the age of 8-10 months. 

Their body weight should be 33-35 kg and they usually 

give birth once a year.

Bucks reach sexual maturity at the age of 5-8 months and 

their mating age starts at 10 months.

In natural mating, 25 does are bred to one buck.

Does’ conception rate is 90%.

The average �rst litter size is 1.7 and will reach an average 

of 2 in the next pregnancies.

Triplets are common in the �fth pregnancy.

The economic life span of Murcia Granada breed is 7 years.

مـثل: تـولید   /05
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 تولید مثل بز نژاد مورسیا گرانادا فصلى نیست و بنابراین، این نژاد از مزیت
تولید شیر در کل سال برخوردار است.

 ماده  ها در سن 8-10 ماهگى به بلوغ جنسى مى رسند. وزن بدن ماده  ها
باید بین 33-35 کیلو گرم باشد و معموًال سالى یکبار زایمان مى کنند.

نر ها در سن 5-8 ماهگى به بلوغ جنسى و در 10 ماهگى به سن جفت
  گیرى مى رسند. هنگام جفت گیرى طبیعى، براى هر 25 رأس بز ماده یک

بز نر در نظر گرفته مى شود.

بارورى در بزهاى ماده 90 درصد است.

 تعداد بزغاله  ها به ازاى هر زایش در شکم اول 1/7 و در شکم هاى بعدى
به طور متوسط 2 است.

سه  قلو زایى در شکم پنجم رایج است.

طول عمر اقتصادى بز مورسیا گرانادا 7 سال است.

05 / Reproduction:



تولیـد  /06 
 گـوشـت:

P. 10 | ص 10

Murcia Granada is primarily raised for milk production. 

However, kids are an excellent source of meat production.

30% of goat farming revenue comes from meat 

production. Murcia Granada kids reach a body weight of 

6-9 kg at the age of 45 days.

The mortality rate among Murcia Granada kids is low.

The kids have a mortality rate of  2-3% during their

suckling period.

هدف اصلى از پرورش بز مورسیا گرانادا تولید شیر است.

البته، میزان گوشت تولیدى از بزغاله  هاى این نژاد نیز قابل  توجه است.
 تولید گوشت 30 درصد از درآمد بزدارى را تشکیل مى دهد. بزغاله هاى

مورسیا گرانادا در سن 45 روزگى به وزن 6-9 کیلوگرم مى رسند.

درصد تلفات بزغاله  هاى نژاد مورسیا گرانادا پایین است.

نرخ مرگ و میر بزغاله ها تا پایان شیرخوارگى 2-3 درصد است.

06 / Meat
Production:



07 / Breed
Association:

ACRIMUR (Asociación Española de Criadores de Cabras de 

Raza Murciano Granadina) is the Spanish National 

Association of Breeders of Murcia Granada Goat.

نژاد انجمن   /07
گرانـادا: مورسیا   
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ACRIMUR

 (Asociación Española de Criadores de Cabras de Raza              

Murciano Granadina) انجمن ملى پرورش  دهندگان بز مورسیا گرانادا
در اسپانیا است.

آکریمور



a. Breed preservation and improvement.

b. Genealogical registration of the breed.

c. Conducting o�cial milk controls every 6 months.

d. Performing speci�c disease inspections (e.g. 

tuberculosis, brucellosis, scrapie).

e. ACRIMUR is the only organization issuing breed 

authenticity certi�cate for Murcia Granada goats.

f. ACRIMUR has everything under control to ensure the 

breeding of the best Murcia Granada goats.

Introducing Treseus as the exclusive agent of ACRIMUR 

(the Spanish National Association of Breeders of Murcia 

Granada Goat).

ها: مسئـولیـت   /08
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الف. نگهدارى و ارتقاى نژاد مورسیا گرانادا.

ب. ثبت حیوانات در کتاب شجره  نامه.

 ج. کنترل رسمى شیر (میزان تولید و درصد چربى و پروتئین شیر) هر 6 ماه
یک بار.

د. بازرسى ساالنه بیمارى  ها (از جمله سل، بروسلوز (تب مالت) و اسکرپى).

 ه. آکریمور تنها سازمانى است که مى تواند اصیل بودن نژاد مورسیا گرانادا را
گواهى کند.

 و. آکریمور همه چیز را تحت کنترل دارد تا پرورش بهترین بز هاى مورسیا
گرانادا را تضمین کند.

معرفى ترسئوس به عنوان نماینده انحصارى آکریمور (انجمن ملى پرورش 
دهندگان بز مورسیا گرانادا در اسپانیا).

08 / Responsibilities:



Breeding Nucleus

Bidirectional Rotation

of Genetic Material

Second Layer

Third Layer

هسته اصالحى

چرخش دوطرفه
الیه دوممواد ژنتیکى 

Superior Gene Transfer
انتقال ژنتیک برتر

الیه سوم

 هدف برنامه  هاى اصالح نژادى بز مورسیا گرانادا بهبود بهره  ورى،
افزایش سودآورى و ارتقاى کیفیت شیر این نژاد است.

 مقایسه عملکرد نژادهاى بز سانن، مورسیا، آلپاین، نوبیان، توگنبرگ،
 نیجر و گاو هلشتاین.

پروتکل  /09-01 
نژادى  اصالح 

گرانادا: مورسیا  بز   
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Murcia Granada breeding programs are aimed at 

improving the breed’s productivity, pro�tability, and milk 

quality.

Performance Comparison of Saanen, Murcia, Alpine, 

Nubian, Toggenburg, and Niger Breeds of Goat and 

Holstein Breed of Cattle.

09. 01 / Breeding
Protocol:



پروتکل  /09-02
نژادى  اصالح 

گرانادا: مورسیا  بز   
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09. 02 / Breeding
Protocol:

Natural mating

of selected bucks

with does

(minimum 1000)

Transfering bucks to

the sperm center;

selecting bucks

based on their

parent´s mean EBV

Buck´s annual

test results

Based on does´ 

performance (25-100)

Bucks selected

based on the

results

A percentage

of bucks (arti�cial

insimination)

5.5 Years

 بر اساس عملکرد ماده ها
(100-25)

 آمیزش طبیعى بزهاى
 نر انتخاب  شده با بزهاى
ماده (حداقل 1000 رأس)

 انتقال بزهاى نر به مرکز اسپرم؛

انتخاب نرها بر اساس  میانگین

EBV والدین

 نتایج تحقیقات
بزهاى نر انتخابساالنه بزهاى نر

  شده بر اساس
نتایج تحقیقات

 درصدى از بزهاى نر
(تلقیح مصنوعى)

Commercial
Herds

گله هاى تجارى

5,5 سال



Major Performance Analysis indices (Saanen, Murcia, 

Alpine, Nubian, Toggenburg, and Niger breeds of goat and 

Holstein breed of cattle).

03-09/ پروتکل
 اصالح نژادى

 بز مورسیا گرانادا:
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 شاخص  هاى اصلى تحلیل عملکرد نژادهاى بز سانن، مورسیا، آلپاین،
نوبیان، توگنبرگ، نیجر و گاو هلشتاین.

Saanen

Murcia

Alpine

Nubian

Toggenburg 

Niger

Holstein

70

50

70

75

70

30

680

980

600

962

620

830

370

10000

3

5.8

3.3

4.5

3.4

7.5

3

3

3.8

2.9

3.5

2.7

3.7

3.1

27

35

27.8

21.7

22.4

27.75

3

27

22.8

27.8

21.7

28

13.7

310

1022

803

1022

1095

1022

438

10950

Body
Weight (kg)

Milk Yield 
(kg)

Fat 
Percentage

Protein 
Percentage

Total Fat (kg) Total Protein 
(kg)

Annual Feed 
Ration (kg)

سانن

مورسیا

آلپاین

نوبیان

توگنربگ

نیجر

هلشتاین

70

50

70

75

70

30

680

980

600

962

620

830

370

10000

3

5.8

3.3

4.5

3.4

7.5

3

3

3.8

2.9

3.5

2.7

3.7

3.1

27

35

27.8

21.7

22.4

27.75

3

27

22.8

27.8

21.7

28

13.7

310

1022

803

1022

1095

1022

438

10950

  وزن بدن
(کیلوگرم)

حجم شیر
(کیلوگرم)

درصد چربى درصد پروتئین چربى کل
(کیلوگرم)

پروتئین کل
 (کیلوگرم)

 مصرف علوفه
 ساالنه (کیلوگرم)

09. 03 / Breeding
Protocol:



Despite having a good milk production record and a high 

feed conversion ratio (FCR), Saanen breed of goat 

performs extremely low on some fairly important indices:

1 / Saanen (albino) is highly vulnerable to direct sunlight 

and heat.

2 / Poor milk quality and composition.

3 / Susceptibility to common diseases in Iran.

4 / Saanen needs top quality feed in order to reach its 

productivity standards.

5 / Saanen farming is not cost-e�ective unless intensive 

systems and hygienic halls are used.

بـز ضعـف  نقاط   /10
سـانن: نـژاد 
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 بزهاى سانن، على رغم تولید حجم باالیى از شیر و برخوردارى از نرخ
 باالى تبدیل خوراك، در چند شاخص بسیار مهم عملکردى بسیار

ضعیف دارند:

 1 / سانن حیوانى زال به شمار مى  رود و نسبت به تابش مستقیم نور
خورشید و گرما به شدت آسیب  پذیر است.

2 / کیفیت و ترکیب نامطلوب شیر.

3 / حساسیت به بیمارى  هاى رایج در کشور.

 4 / سانن، براى دستیابى به استانداردهاى تولید خود، به علوفه بسیار
با کیفیت نیاز دارد.

 5 / پرورش سانن تنها در سیستم  هاى متمرکز و سالن  هاى کامًال
بهداشتى مقرون  به  صرفه است.

10 / Disadvantages of 
Saanen Breed:
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Compared to Holstein cattle and Saanen goat, Murcia 

Granada goat needs a lower feed intake to produce milk 

fat. In addition, compared with similar breeds, Murcia 

Granada breed needs equal feed to protein conversion 

ratio.

Murcia Granada goat needs more feed intake to produce 

milk compared to Holstein cattle and Saanen goat. 

However, in recent years, milk yield has declined in 

importance and milk fat and protein production have 

assumed an added importance throughout the world 

including Iran.

تبدیل راندمان  بررسى   /11
شیر، تولید  به  خوراك   

پروتئین: و  چربى   

 بز مورسیا گرانادا، در مقایسه با گاو هلشتاین و بز سانن، میزان علوفه
 کمترى براى تولید چربى شیر مصرف مى کند و نرخ تبدیل پروتئین این

نژاد با سایر نژادهاى مقایسه  شده برابرى مى کند.

 بز مورسیا گرانادا، در مقایسه با گاو هلشتاین و بز سانن، میزان علوفه
 بیشترى براى تولید شیر مصرف مى کند. البته، طى سال هاى اخیر، در

 همه کشورهاى جهان از جمله ایران، اهمیت حجم شیر تولیدى کاهش
یافته است و میزان چربى و پروتئین شیر اهمیت بیشترى دارد.

11/ Evaluating FCR and
Feed to Milk, Feed to Fat:



تبدیل راندمان هاى   /12
پروتئین: به  خوراك   
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5.36 1.1 91%32.35

Feed to protein
conversion ratio

Feed to fat
conversion ratio

Feed to milk 
conversion ratio

FCR

Murcia Granada

5.36 1.1 91%32.35

 میزان مصرف علوفه به
ازاى یک کیلو پروتئین

 میزان مصرف علوفه به
ازاى یک کیلو چربى

 میزان مصرف علوفه به
ازاى یک کیلو شیر

نرخ تبدیل خوراك

مورسیا گرانادا

12 / Feed to Protein 
Conversion Ratios:
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a. High adaptability to hot and dry conditions.

b. High record breeding in intensive industrial systems and 

unrivaled adaptability to whole grazing methods and 

open and semi-intensive industrial systems.

c. Highly adaptable to long hours of marching and 

resistance to di�erent types of stress.

d. Good resistance to common diseases.

e. Non-seasonal reproduction.

f. Dual-purpose (meat and milk production).

g. High quality milk composition suitable for cheese 

manufacture.

h. High milk yield.

i. High milk yield under harsh conditions including 

shortage of feed resources.

j. Easy and stress-free milking.

مورسیا بز  برترى  13/ دالیل 
نژاد ها: سایر  بر  گرانادا   

الف. سازگارى باال با شرایط آب و هوایى گرم و خشک.

 ب. امکان پرورش با رکوردهاى بسیار باال در سیستم هاى متمرکز
 صنعتى و سازگارى بى رقیب با روش هاى چراى کامل و سیستم هاى

آزاد و نیمه متمرکز.

ج. قدرت راهپیمایى طوالنى و تحمل تنش  هاى مختلف.

د. مقاومت مطلوب در برابر بیمارى  هاى رایج.

ه. تولید مثل خارج از فصل.

و. دومنظوره (تولید گوشت و شیر).

ز. ترکیب شیر بسیار خوب براى تولید پنیر.

ح. تولید شیر باال.

ط. توانایى ادامه تولید شیر در شرایط سخت و کمبود منابع خوراك.

ى. دوشش آسان و بدون استرس.

13 / The Reasons for the
superiority of Murcia Granada
breed over other breeds
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