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صفات و شاخص هاي مهم در انتخاب و ارزيابي گاوهاي سيمنتال كشورهاي اتريش و آلمان به شرح زير  مي 

 باشد:

صفات و شاخص های تولیدی برای مادر و پدر تلیسه – 1  

 دوره شیردهی 1 2 به باال 3

 (2x-305)حداقل تولید شیر مادر  6500 7250 7500

 حداقل درصد چربی 8/3 8/3 8/3

 حداقل درصد پروتئین 4/3 4/3 4/3

 

كيلوگرم  520كيلوگرم و براي شكم دوم به باال 470مجموع كيلوگرم چربي و پروتئين براي شكم اول باالي 

و براي  110پروف و داراي دختر باالتر از براي اسپرم هاي  Total merit index و  GZWشاخص ژنتيكي 

 باشد. 118اسپرم هاي ژنوميک و فاقد دختر باالتر از 

  Beefيا  FWو شاخص توليد گوشت نباشد  110كمتر از  Milk indexيا  MWميزان شاخص توليد شير 

Index   كمتر نباشد و شاخص  100ازFeet ness   كمتر نباشد . 105از 

 شاخص های ژنتیکی برای اسپرم تلقیح شده در تلیسه ها – 2

تمام  و براي ژنوميکكمتر نباشد  110از  MWو   در مورد پروف 115باالتر از  MWو     GZWميانگين  – 1-2

 باشد.  120موارد باالتر از 

و مجموع چربي و پروتئين آنها  8500ميانگين توليد مادران گاوهاي نر ) اسپرم تلقيح شده ( بايد باالي  -2-2

 كيلوگرم باشد . 610باالي 

 ژنتيكي باشد.بزرگ پدري بايد داراي اطالعات كامل پدر و پدر  -3

 مادر پدري داراي اطالعات توليدي كامل باشد. -4

 پدر مادري و مادر مادري هم داراي اطالعات كامل ژنتيكي باشد. -5

نصب شده بر روي گوش دام ها با شماره هاي اعالم شده يكسان  RFIDماره هاي گوش ش - 2  – 1تبصره 

 باشد.
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 باشد. انجمن نژادي ه و وزارت كشاورزي كشور صادر كنند  به مهر شناسنامه ژنتيكي ممهور   - 2 – 2تبصره 

 شاخص های تولید مثلی : -3

 ماه باشد. 20سن تليسه ها در هنگام تلقيح نبايد بيش از  -1

 باشد . سانتي متر 130باالي  از راس شانه  در هنگام بازديدقد تليسه ها  -2

 بار نباشد. 2تلقيح منجر به باروري بيش از  -4

 كيلوگرم نباشد. 480وزن تليسه در هنگام انتخاب كمتر از  – 4

 .آبستن شده باشند  سيمنتال يا ساير  نژاد ها  نبايد با گاو نر ها تليسه -5

 .تليسه هاي انتخابي نبايد با گاو نر غير سيمنتال و يا اسپرم غير سيمنتال بارور شده باشند  -6

 صفات ظاهری : -4

 صورت تليسه ها بايد سفيد بوده و قرمز كامل نباشد. -1

 تبصره : چنانچه لكه هاي قرمز در صورت وجود داشته باشد نبايد به رنگ قرمز بدن يا گردن متصل باشند

 ت كامال قرمز مردود است .صور -2

 به ويژه در راه رفتن ، داشته باشدمشكل اندام حركتي تليسه نبايد در   -3

 نداشته باشد. متصل به كارتيه اضافه هاي  سر پستانک -4

پوزه تليسه ها بايد متناسب با طول سر باشد ، پيشاني هاي خيلي پهن و پوزه هاي باريک نامناسب مي باشند  -5

. 

 قرمز بدن بر رنگ هاي روشن و خاكستري ارجح هستند.رنگ  -6

 كليه موارد مرتبط با بهداشت و سالمت دام توسط دامپزشک تاييد گردد. -7

 تعهدات وارد کنندگان نسبت به مرکز اصالح نژاد دام کشور – 5

ارائه ليست كامل از مشخصات  تليسه هاي وارد شده ) شماره بين المللي ، شجره كامل دام ، خلوص نژادي   -1

 به  انتخاب كنندگان دام و مركز اصالح نژاد دام كشور. Excel( توسط شركت وارد كننده در غالب فايل 
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ردات توسط تعاوني يا اتحاديه مرتبط ( پس از وا 2-2كليه شناسنامه هاي تليسه هاي وارداتي بر اساس تبصره)  -2

با شركت يا گاودار وارد كننده مراحل ثبت مشخصات را بطور كامل طي كرده و اطالعات در سامانه تحت وب 

 مركز اصالح نژاد وارد گردد.

با توجه به اينكه هدف از ورود گله هاي گاو سيمنتال ايجاد هسته هاي اصالح نژادي در كشور مي باشد  -3

است شركت وارد كننده در ارتباط با انتخاب گاوهاي نر به منظور انتقال به ايستگاههاي توليد اسپرم  ضروري 

 همكاري الزم را داشته باشد.
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