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DAMIZLIK GEBE DÜVE TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

 

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 olacaktır. Bu belgeler, ihracatçı ülkenin bu konuda yetkili 

otoritesi tarafından ya da yetki verilmiş birlik/kooperatifler tarafından düzenlenmiş ve 

onaylanmış olmalıdır.  

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

küpesi/mikroçip) bulunacaktır. 

3) Damızlık gebe düveler; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomik değerlendirmeden 

geçmiş, aynı ırktan boğaların kızları olmalıdır. Bu durum pedigrisinde belirtilmelidir. 

4) Gebe düveler; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomik değerlendirmeden geçmiş 

aynı ırktan boğaların sperması ile suni tohumlama yoluyla tohumlanmış olmalıdır. (Holstein 

ırkında; siyah beyaz holstein dişi hayvanlar siyah beyaz boğaların sperması ile, kırmızı beyaz 

holstein dişi hayvanlar kırmızı beyaz boğaların sperması ile tohumlanmalıdır) 

5) Hayvanın babası ve doğuracağı yavrusunun babası BLAD, CVM ve Brachyspina genetik kusurları 

taşımamalıdır. Bu durum pedigrisinde belirtilmelidir. 

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

özelliklerini taşıyacaktır. 

7) Gelişim bozukluğu, kaşektik, görünür fiziki ve ortopedik kusurları (topallık, körlük vb.) patalojik 

oluşumlar (tümör, apse, konjuktivit, deri hastalıkları ve meme bozukluğu vb.) olmamalıdır. 

Genel kondisyonu iyi ve sağlıklı bir görünüme sahip olmalıdır. 

8) Seçilecek damızlık gebe düveler; seçim tarihinde 13-20 Aylık (390-600 gün) yaş aralığında 

tohumlanmış ve asgari canlı ağırlığı 425 - 500 kg. arasında olacaktır. 

9) Hayvanların gebelikleri Ankara’da Alıcının işletmesine teslim zamanı %30 oranında 4 aylık, %35 

oranında 5 aylık ve %35 oranında 6 aylık olacaktır. Bu oranlarda 20% tolerans kabul edilecektir. 

10) Hayvanlar ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş olmalıdır. 

11) Seçimi yapılacak damızlıkların anne süt verimleri ortalama anne süt verimleri (305 günlük süt 

verim kayıtları) 9.500 lt.’den az olmayacaktır. Bu kriterlerde 10% tolerans kabul edilecektir. (180 

günün altındaki süt verimlerini gösteren belgeler değerlendirmeye alınmaz. Annelerine ait süt 

kayıtları bulunmuyorsa veya süt verimi 180 günün altında olması halinde anneannelerin süt 

verimleri dikkate alınır) Bu değerler hayvanın pedigrisi ile doğrulanmalıdır.  

12) Belirtilmemiş durumlarda T.C.  Tarım ve Orman Bakanlığı kriterleri geçerli olacaktır.  

 

 


