
DİŞİ KÖPEK ANAHTARDIR! 
 

Köpek üretiminde en önemli kısım dişi köpeğin geldiği kan hattır. Peki dişi köpeğin kan hattı ne 
demektir?  
 
Bu özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde oldukça değer verilen bir konudur. Dünyadaki bir çok 
diğer üreticiler de dişilerin değerinin farkına varmışlardır. Fakat İskandinav ülkelerinde bu 
konunun önemi daha çok dile getirilmektedir. Sadece köpeklerin babaları ile ilgili konuşan 
üreticiler mevcut. Ve aynı zamanda da köpeklerin anneleri ile ilgili konuşan üreticiler var. 
 
Süper bir köpek görüyorsunuz. İlk olarak bu köpeğin babası kim diye mi düşünüyorsunuz? Yoksa 
ilk olarak annesi kim diye mi düşünüyorsunuz? Benim düşünceme göre önce anne, sonra da 
baba gelir.  
 
Siz köpeklerinize baktığınızda hangisini düşünüyorsunuz? Hepimiz genetiği az çok biliyoruz. 
Genotip %50-%50’dir. Fakat fenotip öyle değildir! Annenin önemi çok daha fazladır. Yavrular ilk 
haftalarını anneleri ile geçirirler. O yüzden, annenin mizacı ve anneliği bu işte anahtardır. Bir 
şekilde herkes en iyi damızlık erkeği kullanabilir. Sadece en iyi üreticiler en iyi dişileri kullanırlar. 
Bu yüzden dişi köpeğin hattı köpek üretiminde anahtardır.  
 
Benim fikrime göre, dişi her zaman en önemlidir. Kendi dişilerim için en iyi damızlık erkek 
köpekleri araştırırken bile o erkek köpeğin annesinin çok iyi bir dişi olmasına dikkat ederim. Yeni 
damızlık bir dişi ararken bile, benim için en önemlisi o dişinin annesinin nasıl olduğudur. Daha 
önce iyi kalitede büyük ve sağlıklı yavrular vermiş mi? O dişinin annesi ve büyük annesi 
şampiyon mu? O dişi şampiyon mu? Eğer bu sorularımın cevapları evet ise, o dişi köpek ilgimi 
çeker. Çok iyi damızlık bir dişi altın değerindedir. Eğer o dişinin şeceresinin anne tarafında da 
çok iyi damızlık dişiler var ise, buna dişinin kan hattı derim. Genellikle, bu dişiler aynı üretici 
tarafından üretilirler. Bu köpekler aynı tip ve stile sahiptir. Eğer bir üretici bu anlattıklarım gibi 
gerçek bir dişi üretebiliyorsa, o üretici benim için gerçek bir üreticidir ve o üreticiye saygı 
duyarım.  
 
Daha çok üretici, dişilerin değerini bilmelidir. Dişi köpeğin kan hattı zaman içerisinde 
jenerasyonlar geçtikçe üretilebilecek bir hattır. Bu tip dişiler, yarışmalarda hem kazanan, iyi bir 
mizaca ve enerjiye sahip, gelecekte de aynı tipi üretebilen dişilerdir. Bu yüzden gözlerimizi açık 
tutmamız gerekiyor. Ürettiğiniz ırkta kim nerede en iyisini üretiyor bilmek ve takip etmek lazım. 
Şahsen her zaman dişi hattıyla ilgili dünya üzerinde gözlem yapıyorum. Şüphesizdir ki, bu 
şecereli üretim konusundaki başarımın en temel nedenidir.  
 
Dişilere yeteri kadar saygı gösteriyor musunuz? Dişilerinizi yarışmalara götürüp şampiyon 
olmalarını sağlayabiliyor musunuz? Hattınızın doğurganlığını ve enerjisini koruyabiliyor 
musunuz? Peki ya karakter? En iyi dişinizden doğan en iyi dişiyi kendinizde tutuyor musunuz? 
Eğer bir dişi hattı oluşturmaya çalışıyorsanız, bu soruların hepsine evet cevabı vermeniz 
gerekiyor. Kendi adıma, orta karar ama annesi harika bir üretim dişisi olan bir erkeği, annesi 
üretimde vasat olan süper bir erkek köpeğe tercih ederim. Bir feribotta rulet oynayabilirim ama 



konu köpek üretimi olunca rulet oynamam. Dişi kan hattı düşüncesi köpek üretimine yaklaşımın 
bir metodudur. Şüphesiz şunu çok net bir şekilde belirtebilirim ki, dişi köpeğin kan hattı köpek 
üretiminin anahtarıdır.  
 
Saygı duyduğum bir çok üretici, hatlarını genellikle kuvvetli dişiler üzerine kurmuşlardır. Bu 
genellikle ortalamanın üstünde bir kalite yakalamak için en kolay yoldur. En iyi dişiyi mümkün 
olan en iyi erkek (dişiye uygun olan en iyi erkek) ile eşlediğinizde – en iyiyi üretebilirsiniz. Bu 
kadar  basit  bir yöntem. Bir dişi hattını jenerasyonlar boyunca  elde etmek ise tamamen başka 
bir hikaye. Bununla ilgili daha sonra bir yazı yazma isteğindeyim. Ama şunu unutmayın. Elinizde 
oluşturmak istediğiniz hattı kuvvetli dişilerden oluşturarak bir dişi hattı oluşturun. Anahtar bu.  
 
Kuvvetli dişiler genellikle üst kalite dişi ve erkek yavrular üretirler. Burda önemli olan 
jenerasyonlar boyunca aynı tipte damızlık dişiler üretilmiş olması. İşte bunu bir dişi kan hattı 
olarak tanımlarım.  
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