
Koyunlarda Üreme ve Döl Verimi 

Koyunculukta başarılı olmak, düzenli ve 

çok miktarda yavru olmaya bağlıdır. Elde edilen 

yavru sayısı ne kadar çok olursa sürüde iyileşme 

o kadar hızlı olur. Bu da hayvanın ırkına ve 

beslenmeye bağlıdır. 

 

 
 

Koça Verme 

Dişi tokluyu koça vermekte 18 ayı 

geçmemeliyiz. Sürüdeki koyunlar pratikte 6-8 

yaşlarına kadar, koçlar se 4-5 yaşlarına kadar 

damızlık olarak kullanılabilmektedir. 

 

 

Kızgınlık (Koça Gelme) 

Koyunlarda kızgınlık genelde mevsime 

bağlıdır. Kızgınlık 28-30 saat devam etmektedir. 

Kızgınlık 14-19 günde bir tekrarlanır. Şayet 

sürüde koç katımı serbest olarak yapılıyorsa koç 

sürüde en az 35 gün kalmasında fayda vardır. 

Koç katımında önemli faktör dişilerin kızgınlığa 

gelmesidir. 20-30 koyuna 1 koç düşünülür. 

 

 
 

Kızgınlık Belirtileri 

Koyunlar meleyerek erkek koyunun 

yanına sokularak veya birebir üzerine atlayarak 

kızgınlığı belli ederler. Bu dönemde ferç 

şişmiştir, çara akıntısı gelir ve sık sık idrar yapar. 
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Koyunlarda Üreme 

 

Ülkemiz hayvancılığında küçükbaş 

yetiştirmede koyunculuk çok önemlidir. 

Koyunlardan et, süt, kuzu, yapağı, deri ve gübre 

elde edilir. Ülkemiz meralarının büyük bir 

bölümü koyun yetiştirmeye elverişlidir. 

 

 
 

Kuzu etinin çok kıymetli bir et olması ve 

Ülkemiz insanın damak zevkine uyması ve son 

yıllarda kuzu etinin çok yüksek fiyatlara 

satılması koyun yetiştirmenin nedenli önemli 

olduğunu bir kez daha göstermektedir. 

Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini 

kalkındırmak için koyunculuğun 

yaygınlaştırılması şarttır. Ama bakım ve 

beslenme koşullarının iyileştirilmesi, öte yandan 

koyunların saf yetiştirme ve melezleme yolu ile 

ıslah edilerek verimliliğin artırılması 

gerekmektedir. 

 

Damızlık Seçimi 

Bölgemize göre yetiştiriciliğini 

yapacağımız koyun ırkını seçtikten sonra iyi bir 

damızlıkla işe başlamak başarıyı arttıran en 

önemli şartlardan biridir. Seçilen damızlık;  

Vücudu düzgün ve kusursuz 

Kendi ırkının özelliklerini taşıyan 

Yüksek verimli, hastalıksız 

Döl verimi yüksek 

Uzun ömürlü olmalıdır. 

 

 
 

Damızlık olacak etçi koyunda mümkün 

olduğu kadar büyük, derin geniş ve dolgun bir 

vücut yapısı gözlenmelidir. Baş kısa ve geniş, 

boyun kısa ve kalın olmalıdır. Göğüsün geniş 

derin ve kaburgaların mümkün olduğu kadar dışa 

dönük olması istenir.  

 

 

Bol et veren sırt, bel ve sağrının düz bir 

hat oluşturması ve olabildiğince geniş olması 

istenen etçi özelliklerdendir.  

Damızlık sütçü koyunlarda kemikler ince 

boyun uzun vücut yüksek ve uzundur. Sağrı uzun 

ve arka bacakları arası büyükçe memeye yer 

verecek şekilde olmalıdır. 

Karın nispeten gelişmiş memeler yeter 

büyüklüktedir. Baş kuru, asil ve zarif yapıda 

olmalıdır. 

Kulaklar büyük ve nispeten sarkıktır. Süt 

verimi ile tanınmış ırklar boynuzsuz veya zarif 

boynuzludur. Koçun yumurtaları ne kadar 

büyükse dölleme kabiliyeti o kadar iyidir. 

 

 
 

Damızlık Koç Seçiminde Dikkat Edilecekler 

 Kuvvetli ve sağlıklı olmalı, 

 Irkın bütün özelliklerin göstermeli 

 Canlı parlak bakışlı ve hareketli olmalıdır. 

 Yumurtalıklar torbaya inmiş olmalıdır 

 Yapağısı kendi ırkının özelliklerini taşımalı. 

 Bacaklar kısa ve düzgün olmalıdır  

 Sağrısına basıldığında çömelmelidir. 

 Ergin bir koç iyi beslendiğinde ortalama 35-

40 koyuna aşabilmektedir.  

 


