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 ژنی مواد وشیری  گاومیش واردات ضوابط

به شرح زیر  می باشد: گاومیش شیریصفات و شاخص های مهم در انتخاب و ارزیابی   

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

به باال 3  دوره شیردهی نژاد 1 2 

 ایتالیایی 2700 3000 3500
 روز 270حداقل تولید شیر مادر در 

 هندی یا پاکستانی 2200 2400 2700

7 3/7  5/7 هندی یا پاکستانی -ایتالیایی   حداقل درصد چربی 

4 2/4  4/4 هندی یا پاکستانی -ایتالیایی   حداقل درصد پروتئین 

   50باالتر از  ، کیلو گرم باشد ،  برای اسپرم های پروف و دارای دختر   150 باالی   MILK و   100باالی    PKM   ژنتیکیشاخص 

 کیلوگرم تعیین میشود. 200باالی   میزان شاخص تولید شیر

 شاخص های ژنتیکی برای اسپرم تلقیح شده  – ب

 باشد.در مورد پروف    200     باالتر از  MILKو    PKM  100میانگین -1

 کیلوگرم باشد . 25و مجموع چربی و پروتئین آنها باالی  3000) اسپرم تلقیح شده ( باید باالی  های نرمیشمیانگین تولید مادران گاو-2

 پدر و پدر بزرگ پدری باید دارای اطالعات کامل ژنتیکی باشد. -3

 مادر پدری دارای اطالعات تولیدی کامل باشد. -4

 هم دارای اطالعات کامل ژنتیکی باشد.پدر مادری و مادر مادری  -5

 نصب شده بر روی گوش دام ها با شماره های اعالم شده یکسان باشد. RFIDشماره های گوش   – 1تبصره 

 شناسنامه ژنتیکی ممهور به مهر   وزارت کشاورزی کشور صادر کننده و انجمن نژادی  باشد.– 2تبصره 

 شاخص های تولید مثلی : -ج

 ماه باشد.   30 هنگام تلقیح نباید بیش از  های انتخابیگاومیش سن  -1

 بار نباشد. 2تلقیح منجر به باروری بیش از  -2

 آبستنی صورت گرفته باشد حتما دارای شجره کامل و ثبت شده باشد. کلچهی که گاومیش آبستن انتخاب گردد و با در صورت – 3

 صفات ظاهری : -د

 نباید در اندام حرکتی مشکل داشته باشد ، به ویژه در راه رفتن گاومیش  -1

 سر پستانک های  اضافه متصل به کارتیه نداشته باشد. -2

 کلیه موارد مرتبط با بهداشت و سالمت دام توسط دامپزشک تایید گردد. -3
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 نر و ماده گاومیش واردات اختصاصی ضوابط  -ه
 

 :باشند زیر اطالعات حاوی شناسنامه دارای باید انتخابی  های گاومیش (1

 انجمن تائید مورد مادری و پدری مادربزرگ و پدربزرگ ثبت شماره ، مادر و پدر دقیق ثبت شماره ، انفرادی ثبت شماره ، تولد محل و دقیق تاریخ

 . ای شجره ازاطالعات کننده معتبرتایید مرجع یا و نژادی

 .باشد می سال 3های انتخابی  گاومیش سن حداکثر (2

 .باشند نمایندگان آن یا و اصالح نژادمرکز تائید مورد حرکتی اندامهای وضعیت و ظاهری شکل نظر از باید وارداتی دامهای (3

 ماه باشند. 30تا  24محدوده  در آنها سن باید بودن آبستن صورت در وارداتی های گاومیش تلیسه (4

 مراجع یا و نژادی انجمن از تائیدیه با رسمی شناسنامه ارائه و باشد % 100 باید گاومیش شده نراصالح گوساله هر برای نژادی خلوص (5

 .است الزامی متبوع کشور معتبر دار صالحیت

 .است ضروری واردات از قبل آنها مستندات ارائه لذا باشد  ژنتیکی ناهنجاریهای و اختالالت فاقد باید گاومیش شده نراصالح گوساله (6

 ارائه لذا .شندهابا  شاخص سایر ویا تیپی تولیدی، صفات نظر از کامل اطالعات دارای باید گاومیش شده نراصالح های گوساله تمامی(  7

 .است ضروری اطالعات ژنومیکی براساس اقتصادی صفات اطالعات

 .باشند واقعی عملکرد اطالعات دارای باید والدین باشد ژنومیک اطالعات فاقد گاومیش شده نراصالح گوساله چنانچه :تبصره

 بر مبداء کشور رسمی منابع توسط آنها PKM و بوده واقعی تولید عملکرد دارای باید گاومیش شده نراصالح های گوساله تمامی مادران( 8

 .باشد شده برآورد واردات سال به مربوط اطالعات آخرین اساس

  باشند پروف باید ترجیحا   گاومیش شده نراصالح گوساله پدران 10) 

 شجره(ژنتیکی تنوع رعایت باشد می از همخونی ناشی که ... و باروری ، زایی مرده مشکالت از گیری پیش و کشور در کم جمعیت به توجه با11)

 .ضروری است گاومیش شده نراصالح گوساله واردات در )مختلف های

 .باشد منفی نباید شده گاومیش اصالح نر های گوساله برای پستان و پا و دست و تیپ صفات برای بینی پیش13)   

 میش گاو وارداتی منجمد اسپرم و جنین ضوابط - و

 انجمن تایید مورد اولیه مبدا نژاد، اجداد، نسل دو تا و مادر و پدر دقیق ثبت شماره حاوی هویت برگه دارای باید وارداتی منجمد جنین .1

 .باشد مرکز تایید معتبرمورد مراجع یا و نژادی

 .باشند شده پروف باید ترجیحا   تی واردا های جنین پدران :تبصره

 .باشد پدر  PKM و مادر شیر دورهیک  رکورد واقعی تولید به مربوط اطالعات حاوی کامل مشخصات دارای باید وارداتی منجمد جنین .2

 یک در حداقل نر گاو دختران شیر تولید رکورد میانگین و  نر دام تصویر حاوی انفرادی مشخصات دارای باید وارداتی منجمد اسپرمهای .3

 باشد شده قید کاتالوگ در باید اسپرم مولد نر گاوهایPKM  است بدیهی .باشد شیردهی دوره

 شده قید کاتالوگ در دقیق طور به باید )اسپرم مولد نر گاو پدریو  یمادر بزرگپدر ، مادر و پدر نام و ثبت شماره( کامل مشخصات  .4

  .باشد



4 
 

 برای گاومیش گرم کیلو 2000 و گرم کیلو 2700 ایتالیا ای مدیترانه های گاومیش برای اسپرم مولد نر گاو دختران تولید شیر حداقل .5

 .باشد پاکستانی و هندی های

 

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

وارد شده ) شماره بین المللی ، شجره کامل دام ، خلوص نژادی ( توسط شرکت  گاومیش هایارائه لیست کامل از مشخصات   .1

 به  انتخاب کنندگان دام و مرکز اصالح نژاد دام کشور. Excelوارد کننده در غالب فایل 

احل ده مروارد کنن دامداروارداتی پس از واردات توسط تعاونی یا اتحادیه مرتبط با شرکت یا  گاومیش هایکلیه شناسنامه های  .2

 ثبت مشخصات را بطور کامل طی کرده و اطالعات در سامانه تحت وب مرکز اصالح نژاد وارد گردد.

ایجاد هسته های اصالح نژادی در کشور می باشد ضروری است شرکت وارد  میشبا توجه به اینکه هدف از ورود گله های گاو  .3

 قال به ایستگاههای تولید اسپرم  همکاری الزم را داشته باشد.های نر به منظور انتمیش  کننده در ارتباط با انتخاب گاو

 

  


