
EE New Hampshire                 5.9.2022                     TR: New Hampshire 

                    

Menşei: ABD’de ilk olarak sadece altın kahverengi renk çeşidi, etlik civcivlerin hızlı 
büyümesi ve Rhode Island ırkının büyük kahverengi yumurta özelliklerini birleştirmek 
için, 30 yıldan fazla süren bir seleksiyon sonucudur. Beyaz renk çeşidi,1954 yılına 
kadar hem Almanya ve aynı zamanda ABD’de altın kahveleri ile başka tavukları 
melezleme yoluyla yetiştirildi. 

Üretim sebebi: Yaygın, kombine bir ırktır. Et verimi iyi ve yumurta verimi uzun yıllar 
yüksektir. Hızlı büyüyen, erken olgunlaşan ve dirençli bir ırktır.  

Genel görünüm: Orta ağır, güçlü, iyi yuvarlatılmış, orta yüksek ve geniş duruşlu bir 
ırktır.  

Irka özgü özellikler – Horoz 

Gövde: orta uzunlukta; geniş; derin; iyi yuvarlatılmış. 

Boyun: orta uzunlukta; iyice kavisli; bol yele tüyleri omuzların üstüne düşer. 

Sırt: orta uzunlukta; geniş, hafifçe iç bükey; eyerde bükülmeden iyice yükselir. 

Omuzlar: yuvarlatılmış; çıkıntılı değil. 

Kanatlar: orta büyüklükte; iyice kapanmış; bedene yapışık taşınır. 

Eyer: geniş; yanlarda yuvarlatılmış; yastık oluşumu yok. 

Kuyruk: orta uzunlukta; iyice yayılmış taşınır; orak tüyleri geniş ve orta uzunlukta; 
ana kuyruk telekleri geniş ama iyice kapalı taşınır. 

Göğüs: derin; geniş; iyice yuvarlatılmış; göğüs kemiği nispeten öne uzanır. 



Karın: dolgun ve geniş. 

Kafa: orta büyüklükte; yuvarlaktansa daha düz. 

Yüz: pürüzsüz; narin dokulu. 

İbik: balta ibik; orta büyüklükte; sıkıca oturmuş; 4-6 dişli; ibik bayrağı ense hattını 
takip eder ama ona değmez. 

Sakallar: orta uzunlukta; eşit şekilli; kırışıksız. 

Kulak lopları: uzunca; pürüzsüz; parlak kırmızı. 

Gözler: büyük; turuncudan ile kırmızı arası. 

Gaga: güçlü; orta uzunlukta; altın kahverengi çeşitlerde sarıdan açık kemik rengine 
kadar, beyazlarda sarı. 

Uyluklar: Belirgin; kaslı; orta uzunlukta. 

Ayaklar: Düz; orta uzunlukta; pürüzsüz; sarı. 

Parmaklar: Düz; iyice aralıklı. 

Tüyler: Geniş ve sert; bedene yapışık. 

Irka özgü özellikler – Tavuk: 

Cinsiyetten kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı. Balta ibik orta büyüklükte ve 
narin dokulu. Karın dolgun, çok geniş ve biraz çıkıntılı. Kuyruk orta uzunlukta, geniş 
ana kuyruk telekleriyle ve geniş taşınır.  

Ciddi kusurlar:  

Fazla düz veya fazla dar sırt; fazla kısa ve tıknaz şekil; sığ göğüs; fazla yüksek veya 
alçak duruş; fazla kaba veya fazla ince kemik yapısı; kulak loplarında beyazlık. 

 

Ağırlık: Horoz 3 - 3.5kg, Tavuk 2.25 – 2.7kg 

Kuluçka yumurtası: 58 g 

Yumurta rengi: kahverengi 

Yıllık yumurta verimi: 220 

Bilezik boyu: Horoz 22, Tavuk 20 


