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SATIN ALINACAK DAMIZLIK GEBE DÜVE TEKNİK ŞARTNAMESİ  

THE TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PURCHASED BREEDING PREGNANT HEIFER 

 

1) Damızlık gebe düveler, doğum tarihi, tohumlama tarihi ve ana-baba bilgilerini içeren tanımlama 

belgesine/sertifikasına/pasaportuna (saflık oranı en az % 87,5 olan)  sahip olup ilgili ülkenin 

yetiştirici birliğine kayıtlı olcaktır. 

The breeding pregnant heifers will be recorded in the Breeder’s Association of the relevant country 

with the specification document/certificate/passport (The purity ratio is at least 87.5%) containing 

the information of their date of birth, date of insemination and the information about their parents.    

 

2) Damızlık gebe düvelerde, bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (küpe ve elektronik kulak 

küpesi/mikroçip) bulunacaktır. 

The breeding pregnant heifers shall possess signs for particular specification (ear tags and electronic 

ear tags/microchips) 

 

3) Damızlık gebe düveler; aynı ırk boğaların kızlarından olup, etçi ya da kombine sığırların melezi 

olmayacaktır.  

The breeding pregnant heifers shall be the daughters of the same-race-bulls and shall not be the 

hybrids of the angus and combined races. 

 

4) Gebe düveler; aynı ırk boğalardan tabii ya da suni tohumlama yolu ile gebe bırakılmış olmalıdır. 

Holstein ırkına ait boğalar BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından, Angus ırkına ait boğalar ise 

arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus ve contractural arachnodactyly 

hastalıklarından ari olacaktır. 

The breeding pregnant heifers shall be impregnanted by the same-race-bulls through natural or 

artificial insemination methods. The bulls of Holstein breed shall be free from BLAD, CVM and 

brachyspinadefect, and the bulls of Angus breed shall be free from arthrogryposis multiplex, 

neuropathic hydrocephalus and contractural arachnodactyly. 

 

5) Damızlık gebe düveler; genel görünüş ve vücut gelişimi gibi fiziksel özellikler yönünden ırk 

özelliklerini taşıyacaktır. 

The breeding pregnant heifers shall carry the features of their races with respect to their physical 

aspects like their general appearances and their body buildings. 

 

6) Damızlık gebe düvelerin; ayak, göz, meme, deri, kulak ve diğer bölgelerinde hiçbir kusur 

bulunmayacaktır (papillom, tricophit, fazla meme başı, tek boynuz ve kulak, enfeksiyöz 

keratokonjuktivitis vd.)   

The breeding pregnant heifers shall not have any sort of defects in their paws, eyes, breasts, skins, ears 

and other organs (papillon, trichophit, extra nipple, unicorn and uniear, infectious 

keratoconjuctivities…etc.)  
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7) Seçilecek damızlık gebe düveler; seçim tarihinde 13-25 aylık (390-750 gün) yaş aralığında 

tohumlanmış ve 3-7 aylık (90-210 gün) gebe olacaktır. Seçim tarihinde 3 aylık gebe düvenin asgari 

canlı ağırlığı 500 kg. olacaktır. 

The breeding pregnant heifers shall be seminated between 13-25 months (390-750 days) and they 

shall be pregnant 3-7 months (90-210 days) at the date of selection. 3-months of breeding pregnant 

cattle shall have the total weight of minimum 500 kg. at the date of selection.  

 

8) Damızlık gebe düveler; Sütçü (Holstein), Kombine (Simmental (Fleckvieh), Montofon (Brown 

Swiss), Montbeliarde) ve etçi (Kırmızı/Siyah Angus, Limuzin, Şarole, Belçika mavisi) ırklarından 

olacaktır. 

The breeding pregnant heifers shall belong to milking (Holstein), combined (Simmental (Fleckvieh), 

Montofon (Brown Swiss), Montbeliarde) and angus (Red/Black Angus, Limousin, Charolais,Belgium 

blue) races. 

• Holstein (Holstein) : Vücut siyah-beyaz veya kırmızı-beyaz alaca olmalıdır. 

Holstein (Holstein): The body shall be black-white or red-white. 

• Simmental (Fleckvieh): Vücut sarı-beyaz veya kırmızı-beyaz alaca olmalı ve başta beyazlık 

bulunmalıdır. 

Simmental (Fleckvieh): The body shall be yellow-white or red-white and shall not be whiteness on 

head. 

• Montofon (Brown Swiss): Vücut gümüş griden siyaha yakın koyu kahve ve koyu kül rengine 

kadar değişen renkte ve burun ucu açık renkli olmalıdır. 

Montofon (Brown Swiss): The body shall be in a color ranging from silver gray to sepia and the tip 

of the nose shall be light-coloured. 

• Montbeliarde: Vücut kırmızı-beyaz alaca, baş ve vücudun alt kısımları beyaz renkli olmalıdır. 

Montbeliarde: The body shall red-white multicoloured, the head and the lower half of the body shall 

be white. 

• Kırımızı/Siyah Angus: Doğuştan boynuzsuz ve vücut kırmızı/siyah olmalı, beyazlık 

bulunmamalıdır. 

Red/Black Angus: Congenitally hornless and the body shall be red/black; there shall be no whiteness. 

• Limuzin: Açık veya koyu kızıl renkli, ağız ve göz çevresi açık renkli olmalıdır. 

Limousin: The body shall be light-couloured or dark-couloured reddish, mouth and the subraorbitals 

shall be light-coloured.   

• Şarole: Sarımsı beyaz veya beyaz renkli olmalıdır. 

Charolais: It shall be yellowish white or white. 

• Belçika mavisi : Kılları; gri-mavi alaca kırçıllı veya beyazdan siyaha kadar farklılık gösteren 

renklerde dış yapısı çift kat kas görünümlü olacaktır. 

Belgium Blue : The hair of the cattles shall be ranging between gray-blu mealy or in color from white 

to black; they shall have double layer muscle. 

 

9) İthalat, Bakanlıkça hayvan ithalatı için izin verilen ve veteriner sağlık sertifikası koşullarını sağlayan 

ülkelerden yapılacaktır.  

The importation shall be done by the countries from which the Ministry permit to import and which  

provide the conditions of veterinary sanitary certificate. 


