
SUNİ TOHUMLAMA
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Hayvan sah�pler�, alınan ve satılan 
hayvanlarınızı 7 gün �çer�s�nde, 
doğum, ölüm ve zorunlu kes�m 

b�lg�ler�n� 30 gün �çer�s�nde 
b�ld�rmekle yükümlüdürler. Bu süre 
�çer�s�nde b�ld�r�mde bulunmayan 

�şletmelere �dar� para cezası 
uygulanacaktır. 

Desteklemelerden yararlanmak ve 
ceza� �şlemlere maruz kalmamak �ç�n   

İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğüne başvurarak 

�şletmen�z�n Türkvet ve  E-�slah  
b�lg�ler�n� güncelley�n�z.

Daha bol et,süt ve sağlıklı nesiller için 
suni tohumlama yaptırınız...

Yerli 

GENTÜRK 

Sperması Kullan

 50 TL Fazla

Buzağı Desteği Al

S�yah Alaca Holste�n, Jersey, S�mental ve Montofon 

ırkı sığırlarda tohumlama tar�h�nde dört yaşına 

kadar olan (1440 gün) hayvanlar kend� ırkı �le, 

bunun dışındak�ler �se kend� ırkı veya başka ırkın 

sperması �le tohumlanab�lecekt�r. Bu hükme 

uyulmadığının tesp�t� hal�nde uygulayıcının sun� 

tohumlama �zn� ve sözleşmes� �ptal ed�l�r..

!

KIZGINLIK BELİRTİLERİ NELERDİR

Ÿ D�ğer �nekler�n üzer�ne atlamak �ster ve atlar.

Ÿ D�ğer �nekler�n kend� üzer�ne atlamasına �z�n 

ver�r.

Ÿ Sık sık bağırır, huzursuz ve s�n�rl�d�r.

Ÿ Ahırda d�ğer �nekler yatarken kızgınlık 

gösteren �nek ayakta durur, yatmaz.

Ÿ Vulvası  ş�ş, kızarık ve neml�d�r. 

Ÿ Vulvasından yumurta akı kıvamında 

(cara)beyaz b�r akıntı gel�r.

Ÿ Süt ver�m� an�den düşer.

Ÿ Bel �n �n  kend � l �ğ �nden çökmes �  g �b � 

davranışlar göster�r.

Ÿ Kızgınlık başlangıcından, �k� gün sonra 

kızgınlık sonuna doğru �neğ�n arkasından 

kanlı b�r akıntı gel�r. 

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr/

den�zl�@tar�morman.gov.tr

Daha Geniş Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürülüklerine Başvurunuz



NEDEN SUNİ TOHUMLAMA ?
Ø Daha Yüksek Et ve Süt ver�m�ne sah�p 

hayvanlar elde etmek,
Ø Daha Sağlıklı ve güven�l�r hayvanlara sah�p 

olmak,
Ø Boğalardan �neklere geçeb�lecek 

hastalıklardan  korunmak (Brucella vb.),
Ø İşletmedek� boğa bakım ve beslenme 

masraflarından kurtulmak,
Ø Yet�şt�r�c�n�n çok pahalı olan yüksek ver�ml� 

boğa satın almak zorunda kalmaması,
Ø Hayvanların döl kontroller�n� sağlamak,
Ø Hayvanlarda ıslah faal�yetler�n� yürütmek,
Ø El�m�zdek� damızlıkların �stenmeyen 

özell�kler�n�n düzelt�lmes� amacıyla sun� 
tohumlama yapılır.

SUNİ TOHUMLAMA NEDİR ?

Uygun tohumlama zamanında olduğu 

bel�rlenen d�ş� hayvanların gen�tal kanallarına 

tohumun (spermaların) h�jyen�k koşullarda özel 

aletlerle nakled�lmes� �şlem�d�r.

SUNİ TOHUMLAMADA 

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ 

1-  Tohumlama yapı lacak hayvanın gel �şmes�n� 

tamamlamış olması gerek�r. Gel�şmes�n� tamamlamamış 

genç düveler gebe kalırsa , gel�şmes� yavaşlar güç doğum 

yapar. Ayrıca süt ver�m� de düşük olur. 

2- Kulak küpes� olmayan hayvana sun� tohumlama 

yapılmayacaktır.

3-  İnekler�n kızgınlık göstermemes� veya gebe 

kalmamasının en öneml� nedenler�nden b�r� beslenme 

bozukluğudur. Tohumlamaya ver�lecek hayvanlardan 

düzenl� döl ver�m� almak �ç�n kızgınlıktan doğuma kadar 

bakım ve beslenmeye özen göster�lmel�d�r. 

4- İy� b�r yet�şt�r�c� �neğ�n� kızgınlık yönünden �y� tak�p ed�p, 

zamanında tohumlama yapt ı rmal ıdı r.  K ızgın l ık 

(boğasama) �neklerde 18-21 gün arayla  olur. 

5- Yet�şt�r�c� �neğ�ne tohumlama yaptırmadan önce 

Veter�ner Hek�me �neğ�n ne zaman kızgınlık (Boğasaklık) 

gösterd�ğ�n�, kaçıncı defa tohumlama yapılacağı 

konusunda doğru b�lg� vermel�d�r.

6- Sun� tohumlama uygulamasında �lk tohumlama yaşı en 

az 13 ay (390 gün) olacaktır.

7- En �y� tohumlama zamanı kızgınlık bel�rt�ler�n�n 

başlamasından sonrak� 10-12. saatt�r. Kızgınlık süres� 

ortalama 18. saatt�r. Yan� en uygun tohumlama zamanı 

kızgınlığın ortasında ve saydam  akıntının (çara) görüldüğü 

zamandır.   

8- İneğ�n�zden şüphel� akıntı, düzens�z akıntı ve gen�tal 

organlarından aşırı koku gelmes� durumunda tohumlama 

yaptırmayınız. Bu g�b� durumlarda �neğ�n�z� mutlaka 

Veter�ner Hek�me muayene ett�r�n�z.

9-Buzağılamadan sonrak� 25 �nc� günden önce sun� 

tohumlama yapılmayacak ve e-ıslah s�stem�ne tohumlama 

kaydı g�r�lmeyecekt�r.

10- Düven�n �lk�ne buzağılama yaşında hedef 24-26 ay 

olmalıdır.

11- İneğ�n buzağılamasından sonra yen�den döl tutuncaya 

kadar geçen süren�n 85-115 gün olması hedeflenmel�d�r.

12- B�rb�r�n� �zleyen �k� doğum arasındak� süren�n 358-396 

gün aralığında olması hedeflenmel�d�r.

13- Gebel�k başına tohumlama sayısının 2 den aşağı 

çek�lmes� hedeflenmel�d�r.

Sun� tohumlama yaptırdığınız  

uygulayıcılardan  sun� tohumlama 

yapıldığı anda Sun� Tohumlama 

Belges�n� almayı unutmayınız.
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