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Menşei: 

İtalyan köy tavuklarından türetilmiştir. 

 

Üretim sebebi:  

Erken olgunlaşan yumurtacı bir ırktır. Uzun yıllar yumurta verimi yüksektir. Civcivleri 

kolayca ve hızlı büyür. Tanı rengi çeşitlerinde ,bir günlük civcivlerin, erkek ve dişilerin 

farklı renkli olduğunda, çinsiyeti ayırılması mümkündür. 

 

Genel görünüm: 

Orta büyüklükte, güçlü bir ırk, arkaya uzatılmış ve özellikle tavukta arka kısmı 

belirgin şekilde uzun olur. Orta yüksek, geniş duruşlu. Tüyleri yoğun ve bedene 

yapışık. Kafa noktaları (ibik, sakal, gaga, kulak lobu) bu ırkta oldukça iyi oturmuş. 

Gururlu tavırla, çok canlı ve hareketli mizaçlı. Birçok renk çeşitlerinde yetiştirilir.  

 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

 

Gövde: Güçlü; geniş, uzun, yatay taşınır; gül ibik varyasonunda daha az hacimli 

olmasına izin verilir. 

Boyun: Zarif taşınır; gür yele tüyleri. 

Sırt: Uzun; arkaya doğru hafif kavisli; hafif yükselen kuyruk hattına kırılmadan geçiş 

yapar. 

Tavuk, sarı 
Horoz, lavanta turunç 

 boyunlu (izabel) 



Omuzlar: Geniş ve yuvarlatılmış. 

Kanatlar: Uzun; iyice kapalı ve bedene yapışık taşınır. 

Eyer:  Yoğun tüylü. 

Kuyruk: Uzun; geniş; sağlam başlangıçla; hafif yükselir; bol tüylü; uzun, ana ve yan 

orak telekleri güzelce kavisli ve geniş. 

Göğüs: Geniş ve dolgun. 

Karın: İyice gelişmiş ve arkaya doğru uzanır. 

Kafa: Uzunca, fakat dar değil; yeterli büyüklükle ,nispeten büyük ibik için ahenkli  bir 

zemin oluşturur. 

Yüz: ; İnce derili; tüysüz, kırmızı. 

İbik: Balta ibik sağlam oturtulmuş böbrek şeklinde; çöküntü, buruşuk ve çıkıntı 

yoktur, ibik bayrağı enseye değmeden onu takip eder; 4-5 dişler geniş temelli ve 

bayrağın ortasına kadar kesilmiş; dişlerin merkez çizgileri gözde buluşur.  

Gül ibik varyasyonunda, ibik sağlam oturmuş; küçük noktalı, ön tarafta kafa 

genişliğinde ve arkaya doğru incelir. Orta uzun ibik dikeni, enseye değmeden boyun 

kırvrımı takip eder.  

Sakal: Orta uzunlukta; iyice yuvarlatılmış; ince dokulu. 

Kulak Diskleri: Orta büyüklükte; oval; düz yerleştirilmiş; beyaz ile krem rengi 

arasında. 

Gözler: Büyük; canlı ifadeli ,kırmızı; keskin sınırlı iris ile. 

Gaga: Orta uzunlukta; güçlü; hafif kavisli ; renk çeşitlerine göre sarı ile kemik rengi 

arasında. 

Uyluklar: Güçü; belirgin; sıkı tüylü. 

Ayaklar: Orta uzunlukta; ince kemikli; sarı. 

Parmaklar: Orta uzunlukta; iyice aralıklı. 

Tüyler: Yoğun ve bedene yapışık. 

 

Irka özgü özellikler - Tavuk:  

 

Hacimli, dolgun, güçlü gövde; geniş göğüs, iyice gelişmiş dolgun ve yumuşak karın; 

orta yüksek ve geniş duruşlu. Kuyruk başlangıcı geniş, oldukça kapalı ve hafif 

yükselen bir hatta taşınır. İbik yapısı horozdaki gibi aynı, ama ön kısmı dik ve arka 

kısmı gözü kapatmayacak şekilde yana yatık. Tüyler orta uzun, geniş, iyice yuvarlak. 

Gül ibikli varyasonunda daha az hacimli gövdeye izin verilir ve ibik horozdakine göre 

daha zarif.  

 



Ciddi kusurlar:  

 

Özellikle horozda yetersiz, kısa, tıknaz ve dar, ince vücut şekli; tavukta az gelişmiş 

karın; sığ göğüs; dar, fazla yüksek veya alçak duruş; horozda az gelişmiş kuyruk 

veya dar orak telekleri; fazla dik veya alçak kuyruk taşıması; tavukta dik veya 

buruşuk ibik. Gül ibikli varyasyonunda çok kaba veya yamuk ibik; fazla yukarıya 

doğru kalkık ibik dikeni.  

 

Ağırlık: Horoz 2.25 - 3 kg, Tavuk 1.75 -2.5 kg. 

Altın rengi ve tanı rengi : Horoz 2.5 - 3 kg, Tavuk 2 - 2.5 kg 

Kuluçka yumurtası: 55 g, Altın rengi ve tanı rengi 56 g 

Yıllık yumurta verimi: 190 

Yumurta rengi: beyaz 

Bilezik boyu: Horoz 18, Tavuk 16 

 


