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BUZAĞI BESLEME
Buzağılara içirilmesi gereken kolostrum miktarı
Buzağılara verilmesi gereken kolostrum miktarı kolostrum kalitesine ve
buzağının doğum ağırlığına göre değişmektedir. Kanada’da uygulanan
sisteme göre en mükemmel uygulama, Holstein ırkı buzağıya doğumu
takiben 1 saat içinde iyi kaliteli kolostrumdan 4 L vermektir. İkinci kolostrum
besleme zamanı ise 2-3 L halinde ve doğumdan 8 saat sonra verilmelidir
(Lang, 2010). Amerikan sisteminde benzer bir uygulama mevcuttur. Bu
sisteme göre:
Doğum ağırlığı 45 kg ve üzeri olan buzağılara 4 L doğumda, 2 L ise doğumdan
12 saat sonra,
Doğum ağırlığı 23-45 kg olan buzağılara 3 L doğumda, 2 L ise doğumdan 12
saat sonra, doğum ağırlığı 23 kg altında olan buzağılara 2 L doğumda, 2 L ise
doğumdan 12 saat sonra verilmelidir (Chester-Jones ve Broadwater, 2009).
Ancak bu miktarlar kolostrumun kalitesi ile doğrudan ilgilidir.
Avustralya sistemine göre (Dairy Australia, 2012) buzağılara verilmesi
gereken kolostrum miktarı, Kanada ve Amerikan sistemine benzer olup
aşağıdaki gibidir:
Tablo 3. Buzağılara içirilmesi gereken kolostrum miktarları
Buzağı doğum ağırlığı, kg
İlk 12 saatte içirilmesi gereken miktar, L*
30

3-3,6

35

3,5-4,2

40

4-4,8

45

4,5-5,4

50

5-6

55

5,5-6,6

60

6-7,2

65

6,5-7,8

70

7-8,4

*12 saat sonra aynı miktarlar tekrar verilir.
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Ülkemizde uygulanan kolostrum içirme yöntemi yukarıdaki metotlara benzer
olup, kimi işletmelerde ise buzağılara, içirilebildiği kadar kolostrum
verilmektedir.
Kolostrum kalitesi
Kolostrum kalitesi, içerdiği immunoglobulin miktarına bağlıdır. Avustralya
sistemine göre kolostrum sınıflandırılması şu şekilde yapılmaktadır:
Tablo 4. Kolostrum kalite ölçüsü*
Sınıflama

IgG, mg/ml kolostrum

Çok iyi

60

İyi

50

Zayıf

30

*Dairy Australia, 2012.
Kolostrum kalitesi birçok faktörden etkilenmektedir.
1- İneğin ilk sağımından elde edilen süt miktarı arttıkça immunglobulin
konsantrasyonunu düşmektedir.
2- İneğin yeteri kadar kuru dönemde bulunmaması immunglobulin
konsantrasyonunu azaltmaktadır (en az 3-4 hafta).
3- İneğin kuru dönemde protein ve enerji bakımından zayıf beslenmesi
kolostrum konsantrasyonunu azaltmaktadır.
4- İneğin yaşı önemlidir, 2 yaşındaki inekler düşük konsantrasyonlu
immunglobin üretir.
5- Jersey ırkı ineklerin kolostrumunda bulunan immunglobin
konsantrasyonu Holstein ırkı ineklerinkinden daha fazladır (66 g/L’ye
karşın 48 g/L immunglobulin).
6- Aşırı iklim koşulları (aşırı sıcak veya soğuk) kolostrum kalitesini
düşürmektedir (Chester-Jones ve Broadwater, 2009).
Kolostrum, sütte olduğu gibi buzağılara vücut ısısında verilmelidir.
Birçok inekten alınan kolostrumun karıştırılarak buzağılara verilmesi faydalı
bir uygulamadır. Ülkemizde bu tür uygulamalar mevcuttur ve fayda sağladığı
için tercih edilmektedir.
Kolostrum ile besleme buzağılarda bir miktar hafif ishale neden olur. Bu
durum normaldir ve herhangi bir müdahale gerektirmez. ….
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Bir süt ineğinin, bir buzağının tüketebileceğinden çok fazla miktarda (yaklaşık
50-80 kg) kolostrum salgıladığı bilinmektedir. Kolostrum, buzağılara ineği
emmesi yoluyla değil, plastik şişeler yardımıyla verilmelidir. Amerika ve
İngiltere’de yapılan araştırmalarda, inekleri (analarını) emen buzağıların
kolostrumu tamamen alamadığı tespit edilmiştir.
Kolostrumun bulunamaması halinde ticari kolostrumlar kullanılabilir. Ancak,
bu tür ticari ürünler doğal kolostrumun yerini tutamayacağı gibi ekonomik de
olmayabilir. Bu yüzden, yukarıda bahsedildiği gibi süt sığırı işletmelerinde,
mutlaka dondurulmuş kolostrum bulundurulmalıdır.
Kolostrum sonrası buzağılara içirilen süt ve diğer sıvı türleri
Buzağılar kolostrum ile beslemenin ardından sıvı olarak, kolostrum, ziyan süt,
tam yağlı süt, buzağı maması ve yağı alınmış süt ile beslenebilirler. Bu
maddelerden ne kadar tüketmesi gerektiği, buzağı ihtiyacını karşılama
manasında ilgili maddelerin besin madde içeriklerine bağlıdır. İlgili sıvılar
biberonlu sistemde toplu olarak veya bireysel bokslarda kap içinde de
verilebilir. İlgili sıvıların besin içerikleri tablo 5’de verilmiştir.
Buzağı maması, buzağının besin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde hazırlanmış
formülasyondur. İlaçlı buzağı mamaları, buzağının hastalıklara karşı
korunması ve büyümesinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanır ve oksitetrasklin,
neomisin, dekokuinat, klortetrasikin ve lasolosid gibi antibiyotikler
içerebilirler. İlgili antibiyotiklerin dozu koruyucu ve tedavi edici özelliklerine
göre değişmektedir (USDA, 2007). Ziyan süt, insan tüketimi için satışa
sunulamayacak derecede sakıncalı, mastitli hayvanlardan elde edilen veya
kolostrum fazlasından oluşan veya ilaçlı (antibiyotikli) sütlerden oluşan süt
olarak tanımlanır. Ziyan sütün değerlendirilmesi süt işletmeleri açısından
oldukça ekonomik bir uygulama olmaktadır. Ancak pastörizasyon yapılmadan
buzağı tüketimine sunulan bu tür sütlerde riskler daima mevcuttur. Bahsi
geçen riskleri azaltmak adına bu tür sütlere pastörizasyon işlemi
uygulanmaktadır. Pastörizasyon ile birlikte M. paratuberculosis, Salmonella
spp., and Mycoplasma spp. etkenleri başta olmak üzere bir çok hastalık
etkeni ortadan kalkmakta veya sayıları önemli derecede azalmaktadır
(Rademaker ve ark., 2007). Pastörizasyon işlemine tabii tutulsa dahi
antibiyotikli sütlerin buzağılar tarafından tüketimi antibiyotik resiztansına yol
açabilir. Ayrıca, ziyan sütlerin devamlılığında yaşanacak problemler bu tür
uygulamaların gerekliliğini de ortadan kaldırabilir. İşletmenin kendi şartlarına
göre pastörizasyon ünitesinin kurulmasına karar verilmelidir.
İnsan tüketimine sunulabilecek tam yağlı sütlerin pastörizasyonu süt sığırı
işletmelerine oldukça maliyetlidir. Bunun ekonomik hesabı yapılarak
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uygulamaya karar verilmelidir. Ülkemizde, tam yağlı sütlerin pastörizasyonu
sonucunda buzağılara içirildiği örnekleri mevcuttur. Kaldı ki buzağılara
içirilecek sütler, vücut ısısında verileceğinden zaten ısıtılmak zorundadır.
Sütün ısıtılması işlemi ile birlikte pastörizasyonunun da yapılması buzağılar
için daha sağlıklı süt tüketimi demektir. Ancak bu işlemin ekonomisi daima ön
planda tutulmalıdır.
Süt ve diğer sıvıların içirilmesinde öğün sayısı
Buzağılara sıvıların içirilmesindeki öğün sayısı, 1 ila 4 arasında değişmektedir.
Bu tamamen işletmenin uygunluğuna, iş yoğunluğuna ve maliyete bağlıdır.
Günde 1 veya 2 kez buzağı maması ile beslenen Holstein ırkı buzağılarda CAA
ve yem tüketimi değişmemiştir (Stanley ve ark., 2002). Ancak yapılan başka
bir çalışmada, Holstein ırkı buzağıların aynı miktar buzağı maması ile
beslenmesi durumunda beslenmenin sık aralıklarla yapılmasının buzağılarda
vücut yağ birikiminin artmasına neden olduğu bulunmuştur (van der Borne et
al., 2006). Bu çalışma sonucu, az miktar ve sıkça beslemenin buzağıların
tükettikleri besinlerden daha iyi yararlandıklarını göstermektedir.
Tam yağlı süt ve buzağı maması ile besleme
Doğumu izleyen 3-4. günden başlayarak sütten kesime kadar buzağılara
verilecek süt miktarı her öğünde canlı ağırlığın %5’i olmak üzere günde
toplam canlı ağırlığın %8-10’u kadar olmalıdır (Tisch, 2006). Buzağılara
verilecek süt ile süt mamasının miktarı KM bazında aynı olmalıdır (vücut
ağırlığının %8-10’u kadarı). Buzağılara verilecek süt veya buzağı mama
miktarı, soğuk havalarda artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla %20-25
oranında artırılır (BAMN, 1997).
Buzağılara verilecek süt miktarı, başlangıç yem tüketimini destekler nitelikte
olmalıdır. Bu manada buzağılara ilk günlerde fazla miktarda, daha sonraları
ise buzağı başlangıç yemini artırmak amacıyla azaltarak verilmesi şeklinde bir
program da izlenebilir. Örneğin,
3-35. günlerde, günde 8 litre,
36-53. günlerde, günde 4 litre,
54-56. günlerde ise günde 2 litre süt verilebilir.
Bu yöntemle sütten kesme işlemi ile birlikte buzağıların yaşayacağı stres de
azaltılmış olur. Buzağılar, alıştıkları ve severek içtikleri sütün aniden kesilmesi
veya azaltılması ile birlikte strese girerler, yem tüketimini azaltırlar, huzursuz
olurlar ve bağırırlar (kişisel gözlemler).
Buzağılara ne kadar çok miktarda süt içirilirse o kadar az miktarda katı yem
tüketimi gerçekleştirirler. Süt, göreceli olarak kaliteli bir besin (yem)
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olduğundan ne kadar çok içirilirse buzağılarda o kadar çok büyümeye neden
olur. 6 haftalık yaşta Freisian (Holstein türü) buzağılar ad libitum olarak 12
litreye kadar, Jersey ırkı buzağılar ise 9 litreye kadar tam yağlı süt (%3,5 yağ)
içebilirler. Hatta buzağılara ad libitum olarak süt verildiğinde vücut
ağırlıklarının %16-20’si kadar (KM bazında %2-2,5 vücut ağırlığı) süt
tüketebildikleri bildirilmiştir (Hafez ve Lineweaver, 1968). Ancak bu
durumdaki buzağılar 6 aylık yaşa gelinceye kadar sınırlı miktarda süt tüketen
buzağılara oranla daha az CAA gösterirler. Yapılan bir araştırmada, günde 4 L
süt tüketen buzağıların, günde 12 L süt tüketenlere oranla 3-4 haftalık sürede
daha fazla buzağı başlangıç yemi tüketmelerine rağmen büyümelerinde daha
az gelişme görülmüştür. Ancak sütten kesim sonrasında az süt tüketen
buzağıların diğer buzağılara oranla daha fazla yem tükettikleri gözlenmiştir
(Borderas ve ark., 2009). Özetle, fazla süt tüketimi sütten kesim dönemine
kadar büyümeyi desteklemekle birlikte sütten kesim sonrasında yem
tüketimini kısıtladığı için büyümeyi tam destekleyemez. Dolayısıyla, içirilen
süt miktarı ve başlangıç yemi arasında denge oluşturulması esastır. Buradaki
hassas denge, sütten kesmede tüketilen başlangıç yemi miktarıdır. Aşağıda
bu konuyla ilgili kriterler verilmiştir. Bu manada, fazla sütle beslemenin
avantajlı bir besleme rejimi olmadığı bilinmelidir. Kaldı ki, süt ile beslemenin
yemle beslemeye oranla maliyeti de fazladır.
Tam yağlı süt ile buzağı beslemek, buzağı maması ile besleme ile
karşılaştırıldığında oldukça pahalı bir besleme yöntemidir. Ülkemiz
şartlarında bu ekonomik analiz henüz netlik kazanmamış olup ithal olarak
gelen buzağı mamalarının fiyatı konusunda temkinli olmak gerekir. Ancak
ülkemizde de buzağı beslemede, buzağı maması kullanımı giderek
yaygınlaşmaktadır. İthal edilen bazı buzağı mamalarında, ülkemiz kanun ve
yönetmeliklerine uygun olmayan ilaç ve diğer katkı maddeleri bulunabilir.
İthal edildiği ülkelerde (USA) yasal, ancak ülkemizde yasak olan bu tür katkılı
ürünlerin kullanılması konusunda hassasiyet gerekmektedir. Ayrıca,
kullanılacak buzağı mamalarının enerji ve protein içerikleri kontrol edilmeli ve
buzağının günlük ihtiyacını karşılayacak nitelikte ve miktarda mama
verilmesine özen gösterilmelidir. Talep doğrultusunda, ilaçsız (antibiyotiksiz)
ve özel besin düzeyleri içeren (enerji-protein) buzağı mamaları satın
alınabilir.
Yapılan bir çalışmada (Hill ve ark., 2008), Holstein ırkı buzağılar ad libitum
pelet buzağı başlangıç yeni ve taze suyun yanı sıra;
1- günde 2 öğün şeklinde toplam 450 gr buzağı maması (4 litre su
içinde çözünmüş),
2- aynı miktarda kuru madde içeren tam yağlı süt veya,
3- %50-%50 olmak üzere aynı miktar kuru maddenin sütten ve
buzağı mamasından oluşan karışımla beslenmişlerdir.
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Çalışma sonunda, sadece buzağı maması ile beslenen buzağılarda günlük
canlı ağırlık artışı (GCAA) (436 gr), yemden yararlanma (0,51) ve buzağı
başlangıç yemi tüketiminin (418 gr) diğer uygulamalara oranla arttığı
belirlenmiştir.
Buzağıların sütten kesilmesinde kriterler
Buzağıları sütten kesmenin ölçüsü; buzağının yaşı, canlı ağırlığı veya tüketilen
konsantre yem miktarına bağlı olarak değişebilir. Farklı işletmelerde farklı
ölçüler kullanılmaktadır. Ancak sütten kesim sonrasında yeteri miktarda
başlangıç yemi tüketemeyen buzağılar, yaş ve canlı ağırlıkları fazla dahi olsa
sütten kesim sonrasında başarılı bir yetiştirme programına alınamazlar.
Amerikan sisteminde sütten kesmede 2 farklı yöntem kullanılmaktadır.
Ülkemiz işletme şartlarına göre maliyeti en uygun olanı tercih edilebilir.
1- Serbest süt sistemi: 3-4 aylık yaşa kadar buzağılar vücut ağırlıklarının
%8-10’u kadar süt veya süt maması ile beslenirler. Sütün yanı sıra
buzağılara tane yem (buzağı başlangıç yemi) verilir. Bu sistem biraz
pahalıdır.
2- Sınırlı süt ile besleme: burada 2 farklı uygulama söz konusudur: a)
klasik yöntem ve b) erken sütten kesme yöntemleri.
a)Klasik yöntem: Buzağılar, 908-1362 gram buzağı başlangıç yemi
tüketinceye kadar vücut ağırlıklarının %8-10’u kadar süt, süt maması veya
kolostrum ile beslenirler. Bu aşamadan sonra süt kesilir veya azaltılarak 7.
haftaya kadar işlem tamamlanır.
b)Erken sütten kesme yöntemi: 1 aylık yaşa kadar buzağılara verilen sütün
tamamen kesilmesidir. Bu uygulamada sütün yanı sıra buzağı başlangıç yemi
buzağılara, mümkün olduğunca erken verilir. Bu sistemde:
0-3. günlerde buzağı başına 1,815-2,725 kg süt,
4-24. günlerde buzağı başına 2,270-3,178 kg süt ve
25-31. günlerde buzağı başına 1,362-1,815 kg süt tüketmesi tavsiye edilir.
Buzağılar, sütten kesime kadar sütün yanı sıra kuru yemlerden vücut
ağırlığının %1,5’i kadar tüketebilmelidir.
Sütten kesimde buzağı başlangıç yemi tüketim miktarının, vücut ağırlığının
%1’i kadar olması gerektiği görüşü de geçerli bir ölçüdür. Bu ölçü, küçük ırk
buzağılar (Jersey) için 500-600 gram/gün, büyük ırk buzağılar [Holstein and
Brown Swiss (Montofon)] için 700-800 gr/gün olmalıdır. Cüsse manasında
orta irilikte buzağı-sığır ırkları, Ayrshire ve Guernsey’dir. Orta büyüklükteki
buzağı ırkları için miktar, büyük ve küçük ırk değerlerinin arasındadır.
Buzağıların sütten kesimde ne kadar başlangıç yemi tüketmeleri konusunda,
farklı bir görüş daha mevcuttur. Bu görüşe göre, bir buzağı 3 gün üst üste
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doğum ağırlığının % 1,5’i kadar başlangıç yemi tüketebiliyor ise sütten
kesilebilir. Buzağının ırkı (Holstein veya Jersey) bu ölçü için önemli değildir.
Yapılan bir çalışmada buzağıların 4 haftalık yaşta (erken) sütten kesilmesi
durumunda, yeteri başlangıç yemi tüketilemediği için sütten kesim
döneminde büyümede yavaşlama görülmektedir. Davis ve Drackley’e (1998)
göre sütten kesilmiş buzağıların beklenen büyümeyi gösterebilmeleri için
sütten kesildiklerinde günlük olarak 0,79-0,91 kg başlangıç yemi tüketmeleri
gerekir. Bu yüzden, işletmelerde bu miktarlara ulaşmak adına sütten kesim
stratejisi belirlenebilir, yani içirilen süt veya mama miktarı azaltılabilir.
Sütten kesim sonrasında hayvanlar 3-4 aylık oluncaya kadar günlük konsantre
yem tüketimi 2 kg kadar yükseltilmelidir. Ancak mera bulunması durumunda
konsantre yem miktarı azaltılabilir.
Damızlık olarak kullanılacak buzağıların kimi durumlarda 3 aydan daha fazla
süreyle süt tüketmeleri temin edilebilir. Doğu illerimizde uygulanan bu
besleme türünde uzun süreli süt tüketen buzağıların anaç olarak daha fazla
verim verdiğine inanılmaktadır. Bu konunun bilimsel temeli için araştırmalara
ihtiyaç vardır.
Buzağı maması (süt ikame yemi) özellikleri ve hazırlanışı
Buzağı maması, daha çok süt ürünlerinden elde edilir ve toz (powder)
şeklinde bir formülasyondur. Buzağı mamalarının kuru maddesi (KM) yaklaşık
% 95 iken çiğ tam yağlı sütün KM’si yaklaşık %12,5 kadardır. Buzağı
mamalarına USA’da; farklı yağ ve protein kaynakları, antibiyotikler, antiviral
etkenler, anti koksidiyal preparatlar, mineraller, vitaminler, asit
düzenleyiciler, yem tüketimini artırıcı katkılar, patojen mikroorganizma
inhibitörleri, bitki ekstraktları, MOS ve FOS gibi kompleks şeker ve hücre
duvarı unsurları, laktobacillus ve diğer katkı maddeleri katılmaktadır.
Buzağı mamalarında kullanılan protein düzeyi %18-30 aralığında, ancak en
yaygın olanı %20 olanıdır. Protein kaynağı olarak daha çok kazein gibi süt
kaynaklı proteinleri daha az ve alternatif olarak da soya proteinleri
kullanılmaktadır. Et, balık ve buğday proteinleri buzağı mamalarında
kullanılmaz (BAMN, 2008). Şeker (karbonhidrat) olarak, laktoz, dektroz ve
galaktoz mamalara katılabilir iken, nişasta ve mutfak şekeri (sükroz) katılmaz.
Buzağı mamasının enerji değeri, içerdiği yağ ve proteine bağlıdır.
Buzağı mamalarında kullanılan yağ düzeyi %10-28 aralığında ancak en yaygın
olanı %20 olanıdır. Yağ kaynağı olarak daha çok hayvansal-katı yağlar ve daha
az oranda da bitkisel-sıvı yağlar kullanılmaktadır.
Uygulamada, protein ve yağ oranının %20’şer olduğu ve 20:20 diye
adlandırılan buzağı mamaları yoğunlukla kullanılmakta olup bu ürünler buzağı
beslemede adeta standart haline gelmiştir.
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Buzağı mamalarında ham selüloz oranının %0,15 den fazla olması bitkisel
protein kaynaklarının (soya, buğday vb.) kullanıldığı şüphesini doğurur ancak
kesin karar verilemez (BAMN, 2008).
Buzağı mamasının fiyatı, içerdiği protein, enerji ve diğer unsurlar nispetinde
değerlendirilmeli ve tam yağlı süt ile kıyaslanarak (kuru madde bazında) fiyat
ve kullanım konusunda karar verilmelidir.
Buzağı maması 38-40 oC’deki 8 L sıcak suya 1 kg mamanın (toz) karıştırılması
ile hazırlanır. Önce az miktarda mama ve su hazırlanarak homojen karışımı
sağlamak için daha büyük hacimlere ulaşılır. Buzağı mamaları genelde suda
çok kolay çözünen nitelikte hazırlanır. Kuru madde oranı ve besin madde
içeriği beyanı esas alınmak suretiyle ve üreten ticari firmanın tavsiyesi
doğrultusunda, ne kadar buzağı mamasının, ne kadar suda çözüleceği ve
buzağı başına ne kadar verileceği konusunda değişiklikler de olabilir.
Buzağı başlangıç yemi (konsantre yem) içerik ve formları
Buzağı başlangıç yemlerinin içerik ve kalitesi genellikle değişmez. Kullanılacak
buzağı başlangıç yemleri lezzetli, sindirimi kolay ve rasyon olarak dengeli
olmalıdır. Buzağı başlangıç yemleri genellikle kırılmış veya ezilmiş mısır
taneleri, yulaf, yulaf yan ürünleri, melas, soya küspesi ve süt ürünlerinden
oluşur. Melas total rasyonun %5-8’i kadar katılabilir.
NRC (2001) tarafından belirlenmiş buzağı başlangıç yemlerinin besin maddeenerji içerikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
Buzağı başlangıç yemlerine katılan iyonofor (ülkemizde kullanımı yasaktır)
koksidiyoz problemlerini azalttığı gibi buzağı ve düvelerde yemden
yararlanmayı da artırmaktadır.
Buzağı başlangıç yemi içeriğinde bulunan tane temler, bütün, kalın kırılmış
veya ezilmiş formda olabilir. Başlangıç yemi pelet formda olabileceği gibi
dökme (ve çuvalda) de olabilir. Peletin çok sıkı veya gevşek olması yem
tüketimini olumsuz etkiler. Dökme yemlerin çok ince öğütülmesi ve tozlu
olması buzağıların severek yem tüketmesini engeller.
Buzağı başlangıç yemlerinin (konsantre yemlerin) rumen gelişimini uygun
şekilde sağlayabilmesi, şişkinliğe (timpani) sebebiyet vermemesi ve
parakeratozise neden olmaması için 1,19 mm çapından (uzunluğundan) daha
büyük olması gerekir (genelde 3 mm tercih edilir). Ülkemizde çok sık
karşılaştığımız yeni doğan buzağılarda timpani problemini azaltmak için toz
şeklindeki konsantre yemlerin yedirilmesinin önlenmesi gerekir. Bu konuda
sadece tozlu yemler değil, buzağılar arasında bireysel farklılıklar (predispoze)
dâhil olmak üzere diğer faktörler de irdelenmelidir.
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Buzağı başlangıç yemi tüketiminin zamanla nasıl değiştiği tahmini olarak
aşağıda verilmiştir:
Tablo 7. Zamana bağlı olarak buzağı başlangıç yemi tüketim miktarları*
Başlangıç yemi tüketimi,
Yaş, hafta
Vücut ağırlığı, kg
gr (doğal halde)
1

45,40

˂227

2

45,40

˂454

3

49,95

500

4

54,50

863

5

59,02

1180

6

63,56

1500

7

68,10

1816

8

72,64

2088

9

77,18

2406

10

81,72

2500

11

86,26

2951

12

90,80

3223

Diğer bir ölçü ile buzağılar 1., 2., 3. ve 4. haftalık yaşlarda sırasıyla 100, 200,
500 ve 1000 gr konsantre yem tüketirler (4 haftalık ortalama 500 gr) ve
sırasıyla 100, 100, 500 ve 600 gr GCAA gösterirler (4 haftada ortalama 300
gr). Verilen rakamlar doğum ağırlığı başta olmak üzere birçok faktörden
etkilenmektedir.
Buzağı başlangıç yemlerinin işletme tarafından hazırlanması oldukça kolaydır.
Ancak, besin madde ve enerji bakımından dengeli karışımların hazırlanması
konusunda dikkatli olunmalıdır. Örneğin, buzağıların beslenmesinde demir ve
bakır bakımından yetersiz olan tam yağlı sütün kullanılması durumunda,
buzağı başlangıç yeminde sütteki yetersiz miktarı karşılayacak/telafi edecek
ve yeteri oranda demir ve bakır bulunmalıdır. Bu durumda, ticari firmalar
tarafından üretilmiş vitamin-mineral karmaları veya yalama taşları
kullanılabilir. Diğer bir ifadeyle, süt içen buzağılar demir ve bakır yetersizliği
yaşadıklarından başta anemi ve diğer problemler bakımından risk
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altındadırlar. Buzağı mamalarının kullanılması durumunda bu tür problemler
genellikle ortaya çıkmaz çünkü buzağı mamaları buzağı ihtiyaçlarını tam
karşılayacak şekilde dengeli olarak hazırlanmaktadır. Bu yüzden, buzağı
başlangıç yeminin tersine, işletmelerde buzağı maması ve karışımları
hazırlanması oldukça güç olup, işletme dışından yeterli ve dengeli olarak
hazırlanmış mamaların satın alınması daha uygun olabilir.
Üreticilerimiz tarafından kolayca temin edilebilecek ve hazırlanabilecek
buzağı başlangıç yemi örnekleri aşağıda verilmiştir (Tablo 8, 9 ve 10):
Tablo 8. Buzağı başlangıç yemi karışımı örnekleri*
Yem maddesi, %
Örnek 1
Örnek 2

Örnek 3

Mısır, ezilmiş

50

39

50

Yulaf, ezilmiş

35

-

26

Arpa, ezilmiş

-

39

-

Buğday kepeği

-

10

-

Soya küspesi

13

10

17

Melas, sıvı

-

-

5

Dikalsiyum fosfat

1

1

1

Vitamin karışımı**

1

1

1

100

100

100

HP, %

16,4

15,8

17,5

TDN, %

82,6

82,6

83

NEyp, Mcal/kg

2,07

1,99

2,08

NEb, Mcal/kg

1,41

1,35

1,42

Ca, %

0,61

0,69

0,61

P, %

0,33

0,33

0,39

Analiz, KM

*Rasyonun hammaddeleri doğal haliyle verilmiştir (KM bazında değil). 4 hafta yaştan sonra sütten kesilen
buzağılar için tavsiye edilmiştir. Başlangıç yemi ile birlikte kaba yem de verilmelidir. Buzağı başlangıç yemi,
buzağılara 3 günlük yaştan 12 haftalık yaşa kadarki sürede yedirilebilir. Başlangıç yemi, buzağı başına
günlük 1,4-1,8 kg kadar olmalıdır.
**vitamin karışımı 1 kg yeme 900 IU vitamin A ve 225 IU vitamin D kadar olmalıdır.
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Buzağılarda sütten kesim öncesinde kaba yem kullanımı
Amerikan Sığır Birliği tavsiyelerine göre süt sığırı işletmelerinde yetiştirilen
buzağılara sütten kesim öncesinde kaba yem verilmesi tavsiye
edilmemektedir. Bu dönemde verilen kaba yemin, rumen gelişimini
yavaşlattığı (rumen duvarındaki kas tabakasını geliştirdiği ancak rumen
papillarının gelişimini – sayı ve büyüklüğünü - yavaşlattığı) ve rasyonun enerji
yoğunluğunu düşürdüğü bildirilmektedir (BAMN, 1997). Rumen papillarının
(epitelinin) gelişimi daha iyi besin madde emilimi demektir. Daha iyi besin
madde emilimi ise daha iyi bir buzağı gelişimi ve büyümesi demektir. Porter
ve ark. (2007), 1-5 günlerde 136 g, 6-8 günlerde 181 g, 9-11 günlerde 227 g
ve 12-56 günlerde 272 g olmak üzere buzağılara, buzağı maması (20:20)
yedirmiş ve buzağı başlangıç yemi rasyonlarının ham selülozunu mısır koçanı
ve şeker pancar posası gibi yemlerle yükseltmiştir. Çalışma sonunda, buzağı
başlangıç yemi, buzağı mama tüketimi ve GCAA’nın değişmediğini
bulmuşlardır. Buna karşın, Coverdale ve ark. (2004) buzağı rasyonlarına %7,5
ve %15 oranında ilave ettikleri brom otunun, aynı otun katılmadığı rasyonları
tüketen buzağılara oranla daha fazla GCAA ve YYO sergilediğini bulmuşlardır.
Buzağılara kaba yem verilecek ise, hangi uzunlukta ve ne oranda yedirileceği
konusunda görüş birliği mevcuttur. Buzağı rasyonlarının %10-25 kadarı kaba
yemden oluşmalıdır (Dairy Avustralia, 2013). Yem tüketiminin göstergesi olan
NDF, buzağı rasyonlarında yaklaşık %10-25 olmalıdır (Dairy Avustralia, 2013).
Sindirim göstergesi olan ADF ise, buzağı rasyonlarında %6-20 olmalıdır (Dairy
Avustralia, 2013). İdeal buzağı rasyonu, düşük ADF ve yüksek NDF içermelidir
(Dairy Avustralia, 2013). Buzağı rasyonlarında kullanılacak kaba yemlerin
uzunluğu ise 1-2 cm olmalıdır (Dairy Avustralia, 2013). Kaba yem, Amerikan
sisteminde de genelde 8-18 mm (0,8-1,8 cm) uzunlukta doğranarak
buzağılara yedirilmektedir (Covardale ve ark., 2004). Bu değerler (0,8-1,8 cm)
Avustralya sistemi ile (1-2 cm) uyumludur.
Kaba yem ayrı verilebileceği gibi konsantre yem ile karıştırılarak da verilebilir.
Konsantre yemle besleme sonucu rumende oransal olarak daha fazla oluşan
propiyonik ve bütürik asitler yeni doğan buzağılarda rumen papillarının
gelişimini hızlandırır. Rumende oluşan asetik ve propiyonik asit rumen
duvarından emilerek karaciğere giderken, bütürik asit rumen duvarında
keton cisimlerine (beta-hidroksibütürat) dönüşür ve rumen duvarı için temel
enerji kaynağı oluşturur. Bu konuda detaylı bilgiler önceki bölümde verilmiş
idi. Buzağıların rumeni, yeteri ve önemli derecede yem tüketebilecek duruma
ancak konsantre yeme başladıktan 3-4 hafta sonra ulaşabilir. Bu manada,
rumen gelişiminin hızlı olması bakımından konsantre yemle besleme
önerilmektedir.
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Buzağıların sütten kesim döneminde su ihtiyacı
Buzağılara su, taze ve temiz halde daima önlerinde hazır bulunacak şekilde
verilmelidir. Su, rumendeki mikroorganizmaların yaşaması için gerekli olup,
rumende üretilen uçucu yağ asitlerinin emilimine yardımcı olur ve yem
tüketimini daha erken başlamasına ve artmasına neden olur …..
..
Süt buzağısı (beyaz et besisi) besleme
..
Ülkemizde uygulanmakta olan buzağı büyütme (rasyon) program örnekleri
Ülkemizde, büyük işletmeler dâhil, halen uygulanmakta olan sütten kesim
öncesi programlar aşağıda verilmiştir. Sığır işletmeleri, kendilerine uygun
olanı tercih ederek uygulayabilirler.
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Tablo 19. Tam yağlı süt ile yapılan besleme programına örnek*
Tam yağlı
süt

Buzağı başlangıç
yemi, gram

Kaba yem
(yonca)

1.gün

İçirilebildiği
kadar (en az
3,5-4 L)

-

Ad libitum (Bir
avuç ile başlar ve
artarak devam
eder)

Ad lib (çok az
miktar ile başlar
ve artarak devam
eder)

2.gün

4-4,5 L

-

Ad libitum

Ad libitum

3.gün

4,5-5 L

-

Ad libitum

Ad libitum

4.gün

-

5-5,5 L

Ad libitum

Ad libitum

5.gün

-

5,5-6 L

Ad libitum

Ad libitum

6.gün

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

51.gün

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

Ad libitum (1,5-2
kg başlangıç yemi
tüketecek
durumda)

Ad libitum
(başlangıç yemi
kadar olmasa da
önemli miktarda
kaba yem
tüketecek
durumda)

Yaş

Kolostrum

70.gün
(sütten
kesim)

-

0

*Süt 3 öğün halinde verilir. Su, sadece yaz aylarındaki hava sıcaklığına göre
verilir.
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Tablo 20. Tam yağlı sütle yapılan başka bir besleme programına örnek*
Buzağı
Tam yağlı
Kaba yem
başlangıç
Yaş
Kolostrum, L
süt
(yonca)
yemi, gram
İçirilebildiği
kadar
(3 öğün de
buzağı
büyüklüğüne
göre
2,5 L + 2,5 L
+ 2,0-2,5 L
toplamda
6-7 L)

2.
gün

-

Ad libitum
(Bir avuç ile
başlar ve
artarak
devam eder)

Ad lib (çok az
miktar ile
başlar ve
artarak
devam eder)

İçebildiği
kadar

-

Ad libitum

Ad libitum

3.
gün

İçebildiği
kadar

-

Ad libitum

Ad libitum

4.
gün

-

4,5 L (3 öğün
halinde)

Ad libitum

Ad libitum

5.
gün

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

29. gün

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

30. gün

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

31. gün

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

32. gün

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

…

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

60. gün

-

6L

Ad libitum

Ad libitum

1.gün
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Tablo 20. Tam yağlı sütle yapılan başka bir besleme programına örnek
(devamı)*
Buzağı
Tam yağlı
Kaba yem
başlangıç
Yaş
Kolostrum, L
süt
(yonca)
yemi, gram
61. gün

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

62. gün

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

63. gün

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

64. gün

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

65. gün

-

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

…

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

…

4,5 L

Ad libitum

Ad libitum

71. gün

4L

Ad libitum

Ad libitum

72. gün

3L

Ad libitum

Ad libitum

73. gün

2L

Ad libitum

Ad libitum

74. gün

1L

Ad libitum

Ad libitum

Ad libitum
(1,5-2 kg
başlangıç
yemi
tüketecek
durumda)

Ad libitum
(başlangıç
yemi kadar
olmasa da
önemli
miktarda
kaba yem
tüketecek
durumda)

75. gün
(sütten
kesim)

-

0

*Su, ad libitum olarak verilir.
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DÜVE BESLEME
Sütten kesim sonrası geçiş dönemi - genel
Sütten kesme işlemi tedricen dahi olsa, gerek süt gerek besi tipi olsun,
buzağılar alıştıkları ve severek içtikleri sütün ortadan kaldırılması ile birlikte
strese girerler. Sütten kesme işleminin dereceli olarak yapılması, sütten
kesim sonrası stresi kısmen azaltmaktadır. Stres belirtileri, yem tüketiminde
düşme, etrafta can sıkıntısından dolayı başıboş dolaşma, huzursuz-tedirgin
olma ve bağırmadır (kişisel gözlemler). Bu dönemde buzağıların stresten
dolayı hastalanma riskleri özellikle solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı
olarak artar.
Süt işletmesinde yetiştirilen gerek erkek, gerekse dişi hayvanlar sütten kesim
sonrasında stres yaşayacağı gerçeğiyle bütün buzağılar için geçiş programı
uygulanır. Sütten kesim sonrasında, önceki bölümde açıklandığı üzere, dişi
buzağılara özel bir besleme rejimi uygulanmakla birlikte (düve beslemenin ilk
adımı), erkek buzağıların akıbeti tamamen piyasa şartlarına ve talebe bağlı
olarak değişmektedir. Ancak buzağıların akıbetine karar vermeden önce
sütten kesim sonrası dönemde adaptasyonunun mümkün olduğunca stressiz
atlatılması gerekir. Bu bakımdan geçiş döneminde, stresi azaltıcı katkı
maddeleri ve mineral-vitamin karışımları kullanılabilir.
Geçiş döneminde stresin azaltılması amacıyla buzağıların sütten kesildikten
sonra aynı bireysel bokslarında kalarak yaklaşık 1 hafta sonra gruplara
ayrılması önerilmektedir. Hatta stresi artırmasın diye gruplara ayırma
işleminde dahi rasyon değişikliğine gidilmemeli ve belli bir süre
beklenmelidir. Aşırı ve olumsuz hava şartları stresi artıracağından, bu tür
hava şartlarında buzağıların sütten kesilerek gruba dâhil edilmemeleri ve
mümkünse hava şartları biraz düzeldikten sonra bu işlem gerçekleşmelidir.
Buzağılarda uygulanan kastrasyon ve boynuzların kesilmesi işlemleri ilave
stres oluşturacağından dolayı bu döneme denk getirilmemeli ve mümkünse
daha erken yaşta bu işlemler yapılmalıdır. Buzağılar, bireysel bokslardan
sonra 4-6 lı gruplar halinde gruplandırılmalıdır.

Düve beslemesinde genel stratejiler
Düvelerin beslenme düzeyi, aşırı enerji alımını önleyecek şekilde planlanır. Bu
yapılırken, yüksek miktarda kaba yemin ad libitum düzeyde yedirilmesi ile
veya konsantre yemle birlikte az miktarda kaba yemin, sınırlı miktarda
yedirilmesi ile gerçekleştirilir. Sınırlı yemleme ekonomik olduğu kadar,
yemden yararlanmayı artırır ve daha az dışkı üretilmesine neden olur. Sınırlı
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yemlemede, daha az miktarda yem kullanıldığından yemin enerji-besin
madde içeriği yüksektir, diğer bir ifadeyle kaba yem oranı düşüktür.
Konsantre karışımı, genelde %80 oranında tahıl tanesi, protein küspesi ve yan
ürünlerden ve kalan %20’lik kısım ise kaba yem ve mineral takviyesinden
(saplement) oluşur. Bu sistemde yem tüketimi vücut ağırlığının %2-2,3
oranında gerçekleşir ve bu düzeyde besleme 681-908 gram GCAA’nı
destekler niteliktedir.
Düve rasyonlarında konsantre yemlerin %75 gibi yüksek oranda kullanılması
durumunda köpüklü şişme (timpani - bloat) şekillenebilir. Ancak düvelerde
konsantre yemin yoğun kullanıldığı durumlarda sınırlı yemleme yapıldığından
bu problem çok görülmez. Ayrıca, köpüklü şişme dâhil timpani türlerini
(primer ve sekonder) önleyen yem katkıları da kullanılabilir.
Yapılan bir araştırmada, kontrollü olarak (sınırlı miktar) yedirilen konsantre
yemin düvelerde, GCAA, iskelet büyüme oranı, gebe kalma oranı, puberta
yaşı, doğum yaşı ve ağırlığı ve laktasyon performansını olumlu manada
desteklediği bulunmuştur.
Düvelerin sınırlı yem miktarı verilerek beslenmesinde tam doyum
gerçekleşmediği için açlıktan kaynaklanan aşırı davranış problemleri
görülmemektedir. Düveler, bağırma ve farklı davranışlar sergileseler dahi
bunlar problem oluşturacak düzeyde asla olmaz ve 7-10 gün içinde ortadan
kalkar. Sınırlı yemleme sonrası düveler tam yemlemeye geçtiklerinde, rumen
kapasitesinin çok çabuk bir zamanda kendini ayarlayarak yem tüketim artışını
desteklediği bilinmektedir.
Buzağı döneminden başlamak üzere düve dönemi boyunca yemden
yararlanma oranı değişmektedir. Yaş ilerledikçe yemden yararlanma
düşmektedir.
Tablo 3. Buzağıdan düveye kadarki yaş grubunda yemden yararlanma oranları*
Yemden yararlanma
Yaş - büyüme durumu
Beslenme şekli
oranı
Buzağı

Süt

2/1 – 2,5/1

Sütten kesilmiş buzağı

%25 kaba yem

3/1 – 4/1

Genç düve

%50 yüksek kaliteli
kaba yem

4/1

Düve
Yaşlı düve

Toplam karıştırılmış
rasyon (TMR)

6/1 – 7/1

Düşük kalite kaba yem

8/1 – 15/1

*İyonofor gibi yem katkıların kullanılması durumunda rakamlar değişebilir. Rasyonun ve NDF’nin sindirimi
arttıkça yemden yararlanma artmaktadır. **Tüketilen yem miktarı, kg/CAA, kg.
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Düvelerin 12 hafta yaştan 1 yaşına kadarki dönemde beslenmeleri:
beslenme, yem tüketimi, GCAA, meme gelişimi ve puberta ilişkisi
Bu dönemde düvelere ad libitum kaba yem ve sınırlı miktarda tane yem
yedirilmelidir. Yedirilecek tane yem karışımının miktar ve içeriği tamamen
kaba yem kalitesi ile ilgilidir. Bu dönemde mera, başarılı bir şekilde
kullanılabilse de düvelerin hedeflenen büyüme hızlarını desteklemekte
yetersiz kalır. 6 aylık yaştan küçük düvelerin merada beslenmesi durumunda
hem tane yem karışımı hem de kuru ot takviyesi gereklidir.
Bu dönemdeki düvelerin yedikleri kaba yemin kalitesine göre nasıl bir
konsantre yem karışımının verilmesi gerektiği aşağıda bildirilmiştir.
Tablo 4. Kaba yem kalitesine göre düvelere yedirilecek ilave konsantre yem
karışımları*
CA, kg
Kaba yem
kalitesi

91-182

227-318

363-545

˃ 545

Gram tane yem/baş/gün

Baklagil otu
Mükemmel

908-1362

0

0

0

İyi

1362-1816

454-908

454

0

Orta

1816-2270

1816-2270

1362-1816

1362-1816

Mükemmel

1362-1816

0-908

0

0

İyi

1816-2270

908-1362

908-1362

908-1362

Orta

2270-2724

1816-2270

1816-2270

1816-2270

Buğdaygil otu

Başka bir değerlendirmede, düvelerin beslenmesinde kaba yem kalite ve
miktarına göre konsantre yem miktarı belirlenmiştir. Bu değerlendirmeye
göre, yukarıdaki değerlendirmede olduğu gibi, kaba yem kalitesi düştükçe
daha fazla tane yem ve ham protein ihtiyacı belirlenmektedir.
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Tablo 5. 272 kg CA’da ve 772 gram GCAA gösteren düve ve 636 kg CA’da ve
kuru dönemdeki bir ineğin kalitesine göre kaba yem ve konsantre yem
ihtiyaçları*
Kaba yem kalitesi
İyi

Orta

Zayıf

HP, KM’de %

14

11

8

TDN, KM’de %**

63

58

52

Düve kaba yem ihtiyacı, kg/gün

5,902

4,994

3,632

Düve konsantre yem ihtiyacı,
kg/gün

1,362

2,497

3,632

12

18

18

Kurudaki ineğin kaba yem ihtiyacı,
kg/gün

11,804

10,896

9,080

Kurudaki ineğin kaba yem ihtiyacı,
kg/gün

0,908

1,816

3,632

7

16

20

Düve yemi konsantre karışımda
HP, % (doğal halde)

Kurudaki inek yemi konsantre
karışımda HP, % (doğal halde)

2 aylıktan 10 aylık yaşa kadar (pubertadan önce) düvelerde büyüme hızı ne
eksik ne fazla olmak şartıyla günde yaklaşık 795 gram kadar gerçekleşmelidir.
Bu hedefin dışında eksik ve fazla GCAA, ileriki dönemde süt verimini olumsuz
etkilemektedir. Benzer rakamlarla Zanton ve Heinrichs (2006b), 2 aydan 10
aylık yaşa kadar (puberta öncesi) düvelerin büyüme hızının günlük 795 gram
olmasının, ileriki dönemde en yüksek süt verimini (ve süt proteinini)
sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca, Dyer (2011), düvelerin sütten kesimden
tohumlanıncaya kadar geçen sürede 568-794 gram GCAA gerçekleştirmek
durumunda olduğunu bildirmiştir. Her ne kadar bireysel araştırmalarda
düvelerin günlük olarak 590 ila 1000 gram aralığında GCAA sağlamalarının,
ileriki dönemde süt verimi bakımından fark göstermediği yönündeki görüşler
mevcut ise de, gerçekte popülasyon olarak ortalamalar alındığında, ideal
GCAA rakamının bu dönemde 795 gram olması gerektiği ifade edilmiştir.
Puberta (9-11 ay) sonrası düvelerin büyüme hızı, hedeflenen doğum ağırlığını
tutturmak için artırılıp azaltılabilir. Dolayısıyla, puberta sonrası düvelerin
büyüme hızında tam bir standart yoktur.
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Meme bezinin gelişimi, özellikle düvelerin 3-9 aylık yaşlarında kritiktir.
Pubertaya ulaştıktan sonra meme gelişimi GCAA’dan etkilenmemektedir. Bu
dönemde meme dokusu diğer dokulara oranla 3,5 kat daha fazla gelişirbüyür. Bu dönemdeki besleme düzeyinin fazla olması ileriki laktasyon
verimini olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden, bu dönemdeki besleme asla
yağlanmaya yol açmayacak düzeyde olmalıdır. Bu dönemdeki (pubertadan
önce) yağlanma, meme dokusunun gelişimini engellemekte, endokrin
sistemini bozmakta ve memenin yağ biriktirmesine sebep olmaktadır. Sınırlı
yemleme yapılan düvelerin meme hacmi, ad libitum beslenenlerinkine oranla
pubertada %30 daha büyük tespit edilmiştir. Ayrıca, yüksek enerjili rasyonla
beslenen düvelerde puberta öncesinde meme gelişimini sağlayan bovine
somatotropin (BST) hormon düzeyinin baskılandığı bildirilmiştir. Meme
gelişimini sağlayan diğer bir etken olan büyüme hormonu, yüksek beslenme
rejimi (yüksek enerji) sonucunda baskılanmaktadır. Yağ dokudan salgılanan
leptin hormonu düvelerin yüksek beslenme rejiminde artmaktadır. …..
Puberta öncesi dönemde rasyonun yüksek protein (%14-16) içermesi
rasyondaki yüksek enerjinin etkisini azaltarak yağlanmayı önlemektedir.
Puberta sonrası meme gelişiminde beslemenin rolü tartışmalı olup, kimi
araştırıcılar ad libitum beslemenin meme gelişimine etkisini vurgularken, kimi
araştırmacılar ise bu tür bir etkinin olmadığı yönünde görüş bildirmektedirler.
Holstein düveler normalde 9-10 aylık yaşta pubertaya ulaşır, 14-15 aylık yaşta
tohumlanır ve 23-24 aylık yaşta doğum yaparlar. Holstein ırkında olduğu gibi
diğer ırklarda da puberta yaşı aynıdır, ancak Jersey ırkı düvelerde puberta
yaşı 12-13 aydır. Doğum yaşının 23-24 aya denk getirilmesi, süt veriminde
optimal performansın yakalanmasıyla ilgilidir. Yapılan çalışmalarda,
düvelerin daha erken yaşlarda (19-21 ay) daha az maliyetlerle ve kısa sürede
doğum yapabilecekleri, ancak bu durumda düvelerin güç doğum, metabolik
problemler ve süt veriminde düşme problemleri ile karşılaştıkları
bildirilmiştir. Ayrıca, doğumda gerek zayıf gerekse yağlı düveler zor doğum
problemleri ile karşılaşırlar.
Tablo 6. Düvelerde GCAA ve puberta yaşı ilişkisi*
Puberta yaşı,
GCAA, gram
Açıklama
ay
908

7

Aşırı kilo artışı, memede yağlanma

681-772

9

3-9 aylık yaşlarda ortalama GCAA

545

12

Averajın çok altında GCAA

363

14

Pubertada gecikme, doğumda gecikme

*Bailey ve Murphy (2009)’den uyarlanmıştır.
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Tablo 7. Farklı ırktan düvelere ait tohumlama yaşı, kilosu ve VKS*
Yaş,
ay

VKS

Holstein/Brown
Swiss

Ayrshire/Shorthorn/
Guernsey

Jersey

CA, kg

CA, kg

CA, kg

Alt sınır

Üst sınır

Alt sınır

Üst sınır

Alt sınır

Üst sınır

-

40,86

45,40

29,51

34,05

24,97

27,24

1

-

54,48

59,02

40,86

45,40

31,78

36,32

2

2,3

77,18

86,26

68,10

72,64

49,94

54,48

4

2,2

124,85

136,20

108,96

113,50

86,26

90,80

6

2,3

177,06

186,14

145,28

154,36

122,58

127,12

12

2,8

335,96

345,04

267,86

276,94

231,54

236,08

14**

3,0

363,20

385,90

304,18

313,26

258,78

272,40

18

3,2

476,70

499,40

385,90

394,98

340,50

351,85

22

3,5

567,50

590,20

465,35

488,05

408,60

431,30

Doğum

*Linn ve ark. (2008b)’den uyarlanmıştır. VKS (Vücut Kondüsyon Skoru): Vücuttaki yağ
depolarının bir ölçüsüdür. 1 ila 5 üzerinden değerlendirme yapılan sistemde, düvelerde 1 aşırı
zayıflığı, 5 ise aşırı yağlı-kilolu olmayı ifade eder. VKS olarak düşük düveler, pubertaya geç erişir
ve doğum ile laktasyonda problemler yaşarlar. Buna karşın yağlı düveler, döl tutmada sorun
yaşar, güç doğumla karşılaşır ve doğum yaptığında az süt üretirler. VKS, sübjektif (bireye bağlı)
bir değerlendirme olup, farklı iki şahıs tarafından aynı hayvana farklı VKS puanları verilebilir.
**14 aylık yaşta ve belirtilen kilo aralığında düveler tohumlanabilir. Düveler uygun olarak
beslendiğinde tabloda belirtilen veriler ve 14-16 aylık yaş tohumlama için uygundur.

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, Holstein ve Montofon ırkı düveler, 14
aylık yaşta, 363-386 kg CA’da ve 3,0 VKS’da, Jersey ırkı düveler ise yine aynı
yaş ve VKS’de ancak vücut yapıları küçük olduğundan 259-272 kg CA’da
tohumlanmalıdır. Yukarıdaki tabloyla uyumlu olarak, Eastridge ve Weiss
(1998), 13 aylık yaşta tohumlanacak düvelerin Holstein ırkı için 352 kg CA’da,
Jersey ırkı için ise 250 kg olmasının uygun olacağını bildirmiştir. Düvelerin
tohumlanıncaya kadarki dönemde büyüme hızlarının (GCAA) Holstein ırkı için
772 gram, Jersey ırkı için 590 gram olmasının uygun olduğu belirtilmiştir.
Düvelerde, puberta, tohumlama ve doğum ağırlığı ölçülerinden biri de, ergin
CA’dır. Düveler, ergin CA’nın %50-55’ine ulaştığında pubertaya erişir, 3-5
östrus siklüsü geçirdikten sonra ergin CA’nın %60-65’inde tohumlanır, ergin
CA’nın %85’ine ulaştığında ilk doğumunu yapar, ergin CA’nın %92’ine
ulaştığında ikinci doğumunu yapar ve ergin CA’nın %96’sına ulaştığında ise
üçüncü doğumunu gerçekleştirir. Düvelerde ergin canlı ağırlık, küçük ırlar için
400 kg, iri ırklar için 680 kg’dır.
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Düvelerin 1 yaşından doğuma 2 ay kalıncaya kadarki dönemde
beslenmeleri: beslenme, yem tüketimi, GCAA, vücut kondüsyon skoru,
östrus ve fertilite ilişkisi
Bu dönemde sadece kaliteli kaba yem düvelerin ihtiyacını karşılar, ancak Ca-P
ve diğer vitamin-mineral takviyesi yapılması önerilmektedir (Linn ve ark.,
2008b). Kaliteli merada otlayan düveler de, başka bir yeme ihtiyaç
duymazlar, ancak meranın mevsime bağlı olarak kalitesinin düşmesi
durumunda bir miktar ilave yem verilmelidir (Linn ve ark., 2008b). Bu
dönemde arzu edilen GCAA 772-908 gramdır ve bu hedefin tutturulmasında
gerekli tane yem takviyesi yapılmalıdır (Linn ve ark., 2008b; Fricke, 2013).
Beslenme ve döl verimi ilişkisi detaylı bir konudur. Ancak burada kısaca
beslenme ve düvelerde (ve genel manada ineklerde) fertilite konusuna
değinilecektir. Düve rasyonlarında enerji, fosfor ve vitamin A eksikliğinde
östrus görülmez (Linn ve ark., 2008b). Dolayısıyla rasyon hazırlarken bu besin
unsurları ve enerjinin dengeli olmasına özen gösterilmelidir. Rasyondaki
enerji fazlalığı, kan glikoz, insülin, IGF-1, gonadotropin serbestleştirici
hormon (GnRH) ve luteinize edici hormon (LH) düzeylerinin yükselmesine
neden olmaktadır (Santos, 2008). Kandaki bu hormon ve metabolitlerin
yüksek düzeyde olması, hızlı büyümeyi, erken pubertayı ve östrusu tetikler.
Rasyondaki enerji düzeyinin düşük olması durumunda ise, tersi etki
oluşturarak büyüme yavaşlar ve olumsuz reprodüktif etkiler şekillenir.
Düvelerde ilk östrus birçok faktöre bağlı olmakla birlikte genelde CA ile
ilgilidir ve 12 aylık yaştan önce gerçekleşir (Linn ve ark., 2008b). Normalden
fazla besleme (yüksek enerji) rejimi durumunda, östrus erken görülürken,
zayıf besleme koşullarında da östrus gecikir (Linn ve ark., 2008b). Her iki
durumda da östrus gizli de seyredebilir (Linn ve ark., 2008b). Yağlı düvelerde
ilk seferde döl tutma şansı da zayıf olur (Linn ve ark., 2008b). Dolayısıyla,
düve rasyonlarında enerji dengesinin (ne eksik ne fazla) kurulması gerekir.
Garnsworty ve ark. (2008), ineklerde tohumlama döneminin başında, sağlıklı
ovaryum fonksiyonları için rasyon nişastasının 160 gr/kg KM üzerinde, rasyon
yağının ise 44 gr/kg KM altında olması gerektiğini bildirmiştir.
β-karoten, vitamin A’nın prekürsörüdür. β-karoten, merada ve diğer yeşil yaş
yemlerde bolca bulunmaktadır. Ancak kuru ot ve mısır silajında β-karoten
düzeyi düşüktür (Kamimura ve ark., 1991). β-karoten, vitamin A’dan bağımsız
olarak çalıştığı ve süt sığırları rasyonlarında konsantrasyonları arttıkça
reprodüktif performansın artırdığı bildirilmiştir (Kawashima ve ark., 2012).
Rasyon fosfor düzeyinin % 0,2’den az olması durumunda reprodüktif
fonksiyonların aksadığı bildirilmiştir (McClure, 1994). Ancak, fosforun
rasyonda fazla oranda bulunması ise rasyonun dengesini bozmakla birlikte,
dışkı ile atıldığından çevre kirliliğine neden olmaktadır (Spears ve ark., 2003).
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İz minerallerden selenyum, rasyona ilave edildiğinde reprodüktif fayda
sağladığı rapor edilmiştir (Santos, 2008).
Rasyonda kullanılan iyonoforlar, leptinin etkisini artırarak fertiliteyi
etkilemekte ve puberta yaşını düşürmektedir (Pence ve ark., 2008). Leptin
düzeyi, yüksek enerjili rasyonla beslemede yükselmekte ve GnRH salınımını
artırmaktadır (Schneider, 2004). Yüksek miktarda pamuk tohumu ile birlikte
tüketilen gosipol, düve ve ineklerde fertiliteyi olumsuz etkilemektedir
(Bisinotto ve ark., 2012). Pamuk tohumunun rasyonlarda kullanımı ve
sınırları, aşağıda yemler kısmında verilmiştir.
Düvelerin ergenlik öncesi protein ihtiyaçları %14-15 kadardır. Bu miktar,
vücut CA’nın KM bazında günlük %2,15’ine karşılık gelir (Zanton ve Heinrichs,
2008). Protein ihtiyacı ergenlik sonrası düveler için %13-14 olup, bu miktar
vücut CA’nın KM bazında günlük %1,65’ine karşılık gelir (Zanton ve Heinrichs,
2008).
Düve için hazırlanan rasyonda ham protein düzeyi, özellikle protein türü,
düve fertilitesinde önem taşımaktadır. Fazla miktarda rumende çözünen
türden protein (RDP), fertilite problemlerine neden olmaktadır. önceki
bölümlerde RDP ve RUP hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Elrod ve Butler
(1993), 14 aylık yaştan büyük Holstein düve rasyonlarına ham proteinin %73
kadarı RDP (normal düzey) veya %82,5 düzeyinde RDP (yüksek düzey)
yedirmişler ve yüksek düzeyde RDP içeren rasyonun, ilk kızgınlıktaki gebe
kalma oranını düşürdüğü (%61 ve %82), plazma üre nitrojen (PUN) düzeyini
yükselttiği ve uterus pH’sını düşürdüğünü bulmuşlardır. Bu sonuçlara göre,
rasyondaki fazla miktardaki RDP, luteal fazda uterus pH’sını düşürerek
fertilite problemlerine neden olmaktadır (Elrod ve Butler, 1993). Uterus
pH’sının yükselmesi aynı zamanda folüküler gelişmeyi ve embriyonik
büyümeyi de engellemektedir (Tamminga, 2006).
Rasyonlarda yüksek düzeyde RDP kullanımı sadece düvelerde değil aynı
zamanda süt sığırlarında da fertilite problemlerine neden olmaktadır. Ancak
bu durum, düve ve süt ineklerinde ürenin uygun düzeylerde kullanımına
engel değildir. Üre hakkında detaylı bilgi aşağıda yemler kısmında verilmiştir.
Rasyonlarda protein ve RDP kullanımı konusunda önemli kriterler
belirlenmiştir. Örneğin, süt sığırlarında rasyon ham proteini %20’yi aşmamalı,
total proteinin %65’ten fazlası RDP olmamalı, protein ve enerji dengesi
kurulmalı (bunun için rasyona yağ katılabilir) ve rutin olarak süt üre nitrojeni
(BUN) takip edilmelidir (Young, 2003).
Plazma ve süt üre nitrojen konsantrasyonları benzer değerleri taşımaktadır,
dolayısıyla bu iki parametreden birinin ölçülmesi diğeri hakkında yaklaşık
olarak aynı bilgiyi vermektedir (Broderick ve Clayton, 1997). Ancak daha
pratik olması bakımından laktasyondaki inekler için sütte üre bakılması tercih
edilmektedir. Düvelerde henüz süt salgısı gerçekleşmediğinden plazma üre
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düzeyine bakılabilir. Plazma üre nitrojen ve süt üre nitrojen değerleri tipik
olarak sırasıyla 16,2 ve 14,8 mg/100 ml olarak belirtilmiştir (Broderick ve
Clayton, 1997). Bu manada, kan ve sütteki üre düzeyinin yüksek çıkması
daima fertilite bakımından risk olarak algılanmaktadır. Bu sonuçları
destekleyen birçok araştırma mevcuttur.
Düveler 12 aylık yaştan önce kızgınlık gösterir ve tohumlanması durumunda
da gebe kalarak doğum yapabilir. Ancak bu durumda, düvenin buzağıyı
(fetüsü) büyütmesi ve sağlıklı bir buzağı vermesi beklenemez. Düvelerin
ancak uygun canlı ağırlık ve vücut yapısında olduklarında tohumlanarak gebe
kalmaları gerekir. Düveler için uygun yaşa gelmiş olanlardan, yine uygun canlı
ağırlık ve VKS şartlarına sahip olanlar tohumlanmalıdır. Düveler ancak bu
durumda sağlıklı buzağı vererek optimal laktasyon performansı
gösterebilirler.

Tablo 10. Düvelerin (iri ırk) farklı canlı ağırlıkta KM ve besin madde
ihtiyaçları*
CA
136 kg

272kg

408 kg

545 kg

KM tüketimi,
kg/gün

4,222

6,220

8,807

12,223

HP, KM %’si

16,9

15

14,2

13,3

RUP, HP’nin
%’si**

39,4

33,8

30,3

26,3

RDP, HP’nin
%’si***

60,6

66,2

69,7

73,7

TDN, KM %’si

67,4

65,3

63,3

62,3

ME, Mcal/kg

2,445

2,423

2,379

2,247

*NRC (2001) ve Hoffman (2003)’den uyarlanmıştır. Termanötral ((+10) –
(+21) oC) bölgede ve 817 gram GCAA sağlayacak şekilde besleme durumunda
geçerlidir.
**RUP (rumen undegradable protein).
***RDP (rumen degradable protein).
Düvelerin besin madde ihtiyaçları hesaplanırken, çevre faktörleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Düvelerin besin madde-enerji ihtiyaçları, barınak tipleri,
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mevsim, çevre çamur durumu, parazit varlığı ve rasyonda iyonofor kullanma
durumuna göre değişmektedir (Fox ve ark., 1988; Howard ve ark., 1993).
Kötü çevre şartlarında doğal olarak stres oluştuğundan, besin madde ve
enerji ihtiyaçları artmaktadır. Örneğin, açık barınak tipinde ve yaz
mevsiminde, parazitlerden arınmış ve etraftaki çamur varlığının ortadan
kaldırıldığı ve rasyonda iyonofor kullanıldığı bir beslenme rejiminde 365 kg
CA’ya sahip (817 gram GCAA) bir düvenin konsantre yem ihtiyacı 908 gram
tane mısırdır. Ancak, kötü çevre şartlarında barındırılan (açıkta barınma, kış
şartları ve aşırı çamurlu çevre) ve rasyonda iyonofor kullanılmayan aynı
özelliklerdeki bir düvenin konsantre yem ihtiyacı ise 2859 gram tane mısır ve
227 gram soya küspesidir (Howard ve ark., 1993). Bu tür çevre şartlarına,
çevre ısısı, rüzgâr hızı, tüylerin uzunluğu gibi etkenlerde eklendiğinde
düvelerin besin madde ve enerji ihtiyaçları tekrar gözden geçirilmelidir (Fox
ve ark., 1988). Monensin ve lasolocid gibi iyonoforlar, yemden yararlanmayı
ve GCAA destekler nitelikte özelliğe sahiptir. Düvelerde kullanılan iyonofor
günlük NEb ihtiyacını 0,23 Mcal kadar azaltmaktadır (Crowley ve ark., 1991).
İyonoforların antibiyotik etkisi dışında koksidiyozla mücadele konusunda da
etkileri söz konusu olup, düve rasyonlarına katılması durumunda hedef
tohumlama canlı ağırlığına (363 kg) 1 ay erken varılması gibi avantajı vardır
(Kellems ve Church, 2002). Düve rasyonlarında iyonofor kullanımı, ülkemizde
yasak olmasına karşın yemden yararlanmayı artıran bir etmendir. Bu
manada, ülkemizde düvelerden elde edilen verilerin yurtdışındaki verilerle
karşılaştırılması yapılırken bu konular dikkate alınmalıdır. İyonoforların
ruminant rasyonlarında kullanılması, avantaj ve dezavantajları, Avrupa Birliği
müktesebatı ve diğer detaylar başka bir platformda tartışılması gereken
konulardır.
Holstein ve Jersey ırkı düvelerin aylara göre KM tüketimleri, GCAA ve uygun
iskelet gelişimi için önemli bir parametredir. Canlı ağırlık temelinde
tüketilmesi gereken KM miktarları, düvelerin aşırı yağlı veya zayıf olmalarına
engel olmak bakımından da önemlidir. Bütün bu parametreler, reprodüktif
fonksiyonlarla da ilgilidir.

…. doğuma yaklaştıkça özellikle son dönemde (2 ayda) yem tüketimi
düşmektedir. Yem tüketiminin regülasyonu, hormonal ve sinirsel faktörler
dahil, çok detaylı ve kompleks bir konu olup burada tartışılmayacaktır. Ancak
tabloda verilen yem tüketimindeki düşüşün en önemli nedenlerinden biri,
fetüs ve ilgili doku ve sıvıların özellikle ilerleyen gebelik döneminde karın
boşluğunu doldurarak rumeni baskılaması sonucu rumen kapasitesini,
dolayısıyla yem tüketimini sınırlamasıdır.
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Eastridge ve Weiss (1998), düvelerde gebeliğin son 3 ayında 772 gram GCAA
gösterdikleri ancak buna ilave olarak fetüs ve ilgili dokuların (uterus) yaklaşık
günde 681 gram arttığını, dolayısıyla bir düvenin gerek kendi öz GCAA
gerekse fetüs ve ilgili dokulardaki büyümesinin toplamda 1453 gram
olduğunu bildirmişlerdir (772 + 681 = 1453 gr).
Doğuma 2 ay kala besleme
Doğumuna 60 gün kala düveler, daha önce doğum yapmış kurudaki ineklerle
birlikte adaptasyon sağlamaları ve sosyalleşmeleri için aynı ortamda
barındırılırlar (Litherland, 2009). Daha önce doğum yapmış kurudaki ineklere,
yüksek enerji tüketimini engellemek için orta düzey (kontrollü) enerji içeren
(%60 TDN) ve temelde silaj ve samandan oluşan rasyonlar ad libitum olarak
yedirilir (Beever ve ark., 2006; Janovick-Guretzky ve ark., 2006). Ancak, ilk
doğumunu yapacak düveler için bu dönemde beslenme rejimi hakkındaki
bilgiler henüz netlik kazanmamıştır. Yapılan bir araştırmada, doğum öncesi
orta düzeyde enerji içeren (%60 TDN) rasyonları tüketen düvelerin, daha
yüksek enerjili (%70 TDN) rasyon tüketen düvelere oranla, doğum sonrası
daha çok KM tükettiği ancak süt verim ve kalitesinin etkilenmediği
bildirilmiştir (Grummer ve ark., 1995). Başka bir araştırmada, yüksek kaba
yemden oluşan ve orta düzey enerji içeren rasyonları tüketenlere veya sınırlı
yemleme yapılanlara oranla, düvelerin doğum öncesinde fazla enerji ile
beslemeleri sonucu doğum sonrası yem tüketiminin düştüğü bulunmuştur
(Janovick-Guretzky ve ark., 2006). Düvelerin bu dönemde yüksek enerjili
rasyon tüketmeleri aynı zamanda güç doğumlara ve doğum sonrası
metabolik problemlere de neden olmaktadır (Hoffman ve ark., 1996).
Bu dönemdeki besleme, laktasyondaki süt verimini etkilemektedir (Linn ve
ark., 2008b). Bu dönemde düvelere %12,7 den fazla HP içeren rasyonlar
verilmesi gerekir (Santos ve ark., 2001). Yapılan bir araştırmada, %14,7 HP
içeren rasyonla beslemede, %12,7 HP içeren rasyonla beslemeye oranla,
düvelerin ilk 120 günlük laktasyon döneminde günde ortalama 3,1 kg daha
fazla süt (%3,5 yağlı) ürettikleri gözlenmiştir (Santos ve ark., 2001).
Doğuma 2 ay kala dönemde kaba yemin kalitesine ve düvenin kondüsyonuna
bağlı olarak tane yem takviyesi yapılır. Buradaki doğru ölçü, doğumdan 6
hafta öncesinden başlamak üzere rasyonun protein, mineral ve vitamin
dengesinin sağlanmasının yanı sıra, düvelere günlük olarak vücut
ağırlıklarının %1’i kadar tane yem vermektir (Linn ve ark., 2008b). Düvelerin
büyüme hızı bu dönemde 800-1000 gr/gün olabilir (Linn ve ark., 2008b;
Fricke, 2013). İdeal doğum ağırlığına ulaşmak için belirtilen aralıkta GCAA için
küçük değişimler ve manipülasyonlar yapılabilir. Doğuma kadar hızlı
büyümelerini devam ettiren ancak laktasyonda da ilave büyümeye ihtiyaç
duyan düveler, doğumda büyümeyi tamamlamış düvelere oranla daha
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verimli laktasyon dönemi geçirirler. Dolayısıyla, doğum yapan düvelerin
doğum sonrasında da büyümeye devam etmeleri normaldir ve arzu edilen bir
durumdur. Kaldı ki, aşırı büyüme oranıyla doğum yapan düveler, güç doğumla
karşılaşır, metabolik problemlerle karşılaşırlar ve süt veriminde düşüş
yaşarlar.
Doğum öncesi metabolik faaliyeteler bakımından da düve ve daha önce
doğum yapmış inekler arasında farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar, daha çok
hala büyümekte olan düvelerin, besin maddelerini öncelikli olarak büyümeye
dönüştürmeleri tarzındadır. Örneğin, daha önce doğum yapmış ineklere
oranla, ilk kez doğum yapan düvelerde yüksek leptin ve IGF-1 ancak düşük βhidroksibutarat (BHBA) konsantrasyonları tespit edilmiştir.
Düvelerin ilk doğumlarında karşılaşabilecekleri süt humması ve abomasum
deplasmanı gibi sağlık problemleri, 2., 3. doğumlarını gerçekleştiren ineklere
oranla, daha az sıklıkla görülür. Ancak, ilk doğumlarını gerçekleştiren
düvelerde, 2., 3. doğumlarını gerçekleştiren ineklere oranla, mastitis görülme
prevalansı çok daha yüksektir. Doğum sonrasında, ilk doğumunu
gerçekleştiren düveler, diğer ineklere oranla daha az süt verirler ancak yine
de negatif enerji dengesi problemi ile karşı karşıya kalırlar.
Doğum yapacak düve ve ineklerde meme ödemi doğumdan birkaç hafta önce
başlamaktadır. Doğumdan 2 hafta öncesinde meme ödemine neden olan tuz
miktarının fazlasından sakınmak gerekir. Meme ödemlerinde, genetik, aşırı
miktar tane yemle besleme ve rasyonda sodyum (mutfak tuzu) ve potasyum
gibi minerallerin fazlalığından kaynaklanmaktadır. Yapılan bir araştırmada,
özellikle düvelerde daha önce doğum yapmış ineklere oranla meme
ödemlerinin daha sık görüldüğü bildirilmiştir.
Düvelerin ve daha önce doğum yapmış ineklerin kuru dönemde egzersiz
yaptırılması (etrafta dolaştırılması – hareket ettirilmesi), stresi azalttığı gibi
doğum sonrasında daha az problemlerle karşılaşılmalarına ve asit-baz
dengesini kurmaya yardımcı olduğu bildirilmiştir.
Doğuma 2 ay kala, kuru dönemdeki bir ineğe yedirilen rasyon aynı zamanda
düveye de yedirilebilir. Bu manada farklılık bulunmamaktadır. Ancak doğuma
birkaç hafta kala, gebe düve ve kurudaki ineğin beslenmeleri farklıdır.
Doğuma birkaç hafta kala, düvelerin protein ihtiyacı %15-16 iken, aynı
dönemde kurudaki ineğin ihtiyacı %12-14 kadardır. Bu dönemde düve ve
kurudaki ineğin enerji ihtiyaçları benzer olmakla birlikte (Mcal/gün) düve
rasyonlarındaki enerjinin %20 kadar artırılması faydalıdır. Özetle, bu
dönemde düvelerin enerji ve protein ihtiyaçları kurudaki ineklerinkinden
fazladır. Yine bu dönemde, kurudaki ineklere verilen anyonik tuzlar düvelere
verilmemelidir. Anyonik tuzlar (magnezyum sülfat, kalsiyum sülfat, amonyum
sülfat, amonyum klorit, kalsiyum klorit ve magnezyum klorit), anyon-katyon
dengesini (dietary cation-anion differences - DCAD) düzenleyerek (düşürerek)
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doğum sonrası özellikle süt humması problemi ile başa çıkmada ve
kemiklerden Ca mobilizasyonu ve bağırsaklardan emilimine yardımcı olan
önemli yem katkı maddeleridir. İlk doğumunu yapacak olan düveler hala
büyümelerine ve kemik gelişimlerine devam ettikleri için kemikteki Ca
kolayca mobilize olabilir. Bu manada, doğum yapacak düvelere anyonik tuzlar
verilmez. Yapılan bir araştırmada, DCAD olarak, +15, 0 ve -15 meq/100 gr
değerler içeren yem katkılar kullanılmış ve ilk doğumunu yapacak ve -15
DCDA rasyonu ile beslenen düvelerde, daha önce doğum yapmış ineklere
oranla, yem tüketiminde, canlı ağırlıkta ve enerji balansında düşmeler
görülmüştür. Bu manada düveler kendi metabolik düzenlemelerini yaparak
anyon-katyon dengesine ihtiyaç duymadan Ca dengesini kurmaktadırlar.
İleriki kısımlarda (inek besleme) ve hipokalsemi başlığında DCDA ile ilgili daha
fazla bilgi verilecektir.
Gebeliğin son döneminde (son 2 ay) düvelere yedirilecek tane yem karışımı,
laktasyonda yedirilecek tane yem karışımına benzer olmalıdır. Bu tür bir
besleme stratejisi, hem son dönemde fetüsün gelişimini desteklemek için
hem de doğum sonrasında büyümelerine devam eden düvelerin büyümesi ve
süt verimini desteklemek için yem tüketimini artırmak adına gereklidir.
Tablo 12. Düvelerin gebelikte günlük besin madde ve enerji ihtiyaçları*
Tohumlamadan doğuma
Doğuma 2 ay kalıncaya
İhtiyaç
2 ay kalıncaya kadarki
kadarki dönem
dönem
HP, gr

1180

1634

NEyp, Mcal (kg)

3,62

4,26

NEb, Mcal (kg)

1,46

1,65

Ca, gr

29

29

P, gr

21

21

*Kellems ve Church (2002)’den uyarlanmıştır. Tohumlamadan doğuma 2 ay
kalıncaya kadarki dönemde ortalama düve CA’yı 443 kg, doğuma 2 ay
kalıncaya kadarki dönemde ortalama düve CA’yı 522 kg olarak alınmıştır.
Düvelerin GCAA 772 gram olarak kabul edilmiştir.

Besi tipi düvelerin büyüme hızı ve beslenmesi
..
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SÜT SIĞIRI BESLEME
USA-Wisconsin eyaletinde bir Holstein ırkı inek 2017 yılında toplam 35490 kg
süt üreterek rekor kırmıştır. Bu miktar, günde ortalama yaklaşık 97 kg süte
denk gelmektedir. Bu miktar sütün elde edilmesi, ülkemizde ve birçok
işletmede ve şartta zor görünse de, imkânsız değildir. Süt işletmelerinde
amaç, hayvan sağlığını bozmadan ve sürü devamlılığını temin ederek
maksimum süt verimini elde etmek olmalıdır. Bu amacı gerçekleştirmenin en
etkin yollarından biri, uygun beslemedir.
Süt sığırlarının beslenmesi, süt verim ve kalitesiyle direk ilgili olup, aynı
zamanda reprodüktif fonksiyonlar için de önemlidir.
Süt sığırlarının beslenmesi, süt verimi, reprodüktif performans ve hayvan
sağlığı açısından 5 aşamada değerlendirilir (aşamalı besleme - Phase
Feeding):
1- Erken laktasyon

: doğum -70. gün (pik süt verim
dönemi) (10 hafta),

2- Pik kuru madde tüketim dönemi

: 70. - 140. gün (azalan süt verim
dönemi) (10 hafta),

3-Laktasyon orta ve son dönemi

: 140. - 305. gün (azalan süt
verimi),

4-Kuru dönem

: doğuma 60 gün kala (far-off) doğuma 14 gün kala dönem,

5-Geçiş dönemi (close-up)

: doğuma son 14 gün kala dönem.

Bu aşamalar ayrıntılı olarak aşağıda tartışılmıştır.
1-Erken laktasyon dönemi
Bu dönemde süt verimi hızla artarak 6-8. haftalarda pik düzeye çıkar. Ancak
bu dönemde yem tüketimi (özellikle enerji) aynı hızla artmayacağı için süt
verimini tam olarak destekleyemez. Maksimum yem tüketimi ancak 12-15
haftalarda gerçekleşir. Bu yüzden artan süt verimini ve enerjiyi karşılamak
için vücut rezervleri (yağları) mobilize olarak kullanılır. İyi bir kondüsyona
sahip inek, bu dönemde yaklaşık 90-135 kg CA kaybeder. Bu miktar CA kaybı
700-900 kg süt verimini karşılayacak düzeydedir. Enerji ihtiyacı, vücut
rezervlerinden (yağ) sökülerek karşılanabilir ise de, protein ihtiyacı için aynı

30

oranda vücut protein rezervinin kullanılması söz konusu değildir. Bu yüzden
rasyonda uygun protein oranı bulunmak zorundadır.
Bu dönemde rasyon, süt verimine uygun olarak dengelenmelidir. Doğumdan
sonraki gün başlamak üzere tane yemi günde 454 gram artırmak, yem
tüketimini artırır ve asidoz problemlerini minimize eder. Tane yemin hızla
artırılması asidozise neden olacağı gibi abomazum deplasmanı problemi de
oluşturur. Toplam KM’nin %60’ından fazlasının tane yem içermesi
durumunda asidoz şekillenir ve süt yağ oranı düşer. Bu dönemdeki rasyonda,
ADF %18’den, NFD ise %28’den az olmamalıdır. Bu dönemdeki rasyon toplam
NDF’sinin en az %75’i (veya NDF’nin en az %21’i) kaba yemden gelmelidir.
Yine bu dönemde kullanılacak rasyondaki kaba yemin %20’sinden fazlasının
uzunluğu ruminasyonu stimule edecek uzunlukta ≥5,1 cm kadar olmalıdır.
Bu dönemdeki protein ihtiyacının karşılanması, yem tüketimini artıracağı gibi,
süt üretimi için vücut rezervlerinin daha az harekete geçmesini de sağlar.
Rasyon proteini %19 ve daha fazlası olmalıdır. Rasyonda kullanılacak protein
tipi (RDP veya RUP) için belirlenen ölçü, 23 litre ve yukarısı süt veriminden
başlamak üzere, her 4,5 litre ilave süt verimi için 450 gram soya küspesi veya
denk protein saplementi kullanmaktır. Rasyonda üre kullanılacak ise, mısır
silaji ile birlikte verilmesi veya tane yemlerle birlikte karıştırılması gerekir.
Hayvan başına kullanılabilecek üre miktarı, rasyon proteininin yüksek olduğu
durumlarda 90 gram kadardır.
Bu dönemde yem tüketiminin yeteri düzeye ulaşamaması, pik süt verimini
düşürür ve ketozise neden olabilir. Pik süt verimindeki düşüş ise laktasyon
bazında önemli süt verim kayıplarına neden olur. Pik dönemdeki 1 litre süt
kaybı (düşüşü) toplamda laktasyon döneminde 220 litre kayıp demektir.
Dolayısıyla, yem tüketiminin teşvik edilmesi gerekir. Bunu sağlamak için, bu
dönemde kaliteli kaba yem kullanılmalı, yeteri protein miktar ve türü (RDP ve
RUP) kullanılmalı, doğum sonrası tane yem tüketimini dereceli ve sabit
oranda artırılmalı, hayvan başına günde 450-680 gram yağ kullanımı
düşünülmeli, ineklerin önünde yemin sürekli bulunması sağlanılmalı (ad
libitum) ve stres oluşturacak etkenler ortadan kaldırmalıdır.
2-Pik kuru madde tüketim dönemi
İneklerin bu dönemde mümkün olduğunca uzun süre pik süt veriminde
kalmaları sağlanmalıdır (Linn ve ark., 2008). Bu dönemde yem tüketimi
neredeyse maksimum düzeye ulaşır ve süt verimini destekler düzeye çıkar
(Jacobs ve Hargreaves, 2002; Holstein Foundation Inc., 2003; Linn ve ark.,
2008; Chiba, 2009). İnekler, bu dönemde vücut ağırlığı kaybetmeyi
durdurarak artık kaybetmemeye (sabitleme) hatta bir miktar CAA
göstermeye başlarlar (Linn ve ark., 2008). Tane yem tüketimi vücut ağırlığının
%2,5’ine ulaşabilir ancak bu miktarı geçmemelidir (Linn ve ark., 2008).
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Rasyon KM’sinin %55-60’ının tane yemden oluşması durumunda, problem
olacak rumen şartlarını engellemek için önlem alınmalıdır. Bu konudaki
önlem, rasyonun %40’ından fazlasının fiber olmayan karbondihratlardan
(nişasta, şeker, beta-glukan) gelmemesidir. Bu dönemde de kaba yem kalitesi
yüksek olmalı ve KM bazında vücut ağırlığının en az %1,5’i kadar olmalıdır.
Bu dönemde görülen problemler, süt veriminde hızlı düşüş, gizli kızgınlık veya
kızgınlığın görülmemesi ve ketozisdir.
Bu dönemde de yem tüketimini maksimize etmek amacıyla, kaba ve
konsantre yemin günde birkaç seferde yedirilmesi, çok kaliteli yemlerin
kullanılması, üre kullanılması durumunda hayvan başına günde 90 gramla
sınırlandırılması ve hayvanların stresten uzak tutulması gelmektedir.
3-Laktasyon orta ve son dönemi
Sorunsuz atlatılabilecek bir dönemdir. Bu dönemde süt verimi azalır (her ay
%8-10 düşüş hızıyla olmalı), inekler gebeliklerini sürdürürler ve yem tüketimi
kolayca ihtiyacı karşılayacak düzeyde; hatta fazlasıyla gerçekleşir. Tane yem
tüketimi, süt verimini karşılayacak düzeyde ve erken laktasyondaki kilo
kayıplarını kapatacak şekilde olmalıdır. Ancak, aşırı yağlanmaya da izin
verilmemelidir. Laktasyondaki bir inek, kuru dönemdeki bir ineğe oranla daha
az yem ile aynı vücut dokusunu (kilo) kazanabilir. Genç ineklerin büyüme için
ilave besin madde-enerji ihtiyaçları karşılanmalıdır (2 yaşındakiler yaşama
payının %20 fazlası, 3 yaşındakiler ise %10 fazlası). Bu dönemde üre kullanımı
düşünülebilir.
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Erken
laktasyon

18-19

35-40

≥1,72

Arası

Arası

Arası

dönemi
Pik kuru
madde
tüketim
dönemi

Laktasyon

orta ve
son
dönemi

13

3035

1,58

Rasyonda
minimum
kaba yem
miktarı,
her 100
kg canlı
ağırlık
için 1,5
kg olmalı.
Kaba
yemin
çoğunluğ
u, erken
dönemde
kaliteli
kaba
yemden
oluşmalı.

18

18≥21

≥21

35-40

Rasyon yağı
toplam
%7’yi
geçmemeli,
bu
sınırlarda
saplement
edilecek
yağ oranı
%4’den
fazla
olmamalı
Yağlı
tohumlarda
n gelen yağ
oranı
rasyonun
%2’sinden
fazla
olmamalı.

Diğer

Yağ

Fiber olmayan
karbonhidrat
**

ADF, ras yonun
%’si

Kaba yem

NEL, Mcal/kg

RUP, HP %’si

HP, %

Dönem

Tablo 1. Yukarıdaki 3 dönemin bir tabloda özetlenmiş hali*

Tuz miktarı,
rasyonun
%0,5’i
kadar
olmalı.
Tane yemin
yaklaşık
%1’i Ca-P
dan
oluşmalı.
Vitamin A,
D ve E
ihtiyaçları
için takviye
yapılmalı.

*Linn ve ark. (2008)’den uyarlanmıştır. **Fiber olmayan karbonhidrat (NFC): nişasta, şeker, çözünen fiber
ve β-glukandan oluşur. Çözünen fiber: pektin ve β-glukandan gibi fraksiyonlardan oluşur. Bu konularla ilgili
detaylar rumen karbonhidrat metabolizmasında verilmiştir.

4-Kuru dönem: doğuma 60 gün kala (far-off) – doğuma 14 gün kala dönem
Laktasyon verimi için kritik öneme sahip bir dönemdir. Bu dönemin iyi
yönetilmesi ve doğru besleme yapılması, laktasyondaki süt verimini artıracağı
gibi, doğum sonrası problemleri de minimum düzeye indirir.
Bu dönemde vücut ağırlığının yaklaşık %2’si kadar yem tüketimi (KM
bazında), yaşama payı, fötüsün büyümesi ve diğer ihtiyaçları tamamlar
miktardadır. KM tüketimi, doğumdan 21 gün öncesinden başlamak üzere
doğuma 2-3 gün kalana kadar 10,00-10,90 kg/gün olması arzu edilir. Bu
dönemde kaba yem tüketimi, vücut ağırlığının en az %1’i kadar veya rasyon
KM’sinin %50’si kadar olmalıdır. Tane yem miktarı, ihtiyaç duyulduğu kadar
ancak vücut ağırlığının %1’ini geçmeyecek miktarda olmalıdır. Kuru dönemde,
genelde vücut ağırlığının yaklaşık %0,5-0,8’i kadar tane yem yeterli
olmaktadır. Kuru dönemde ineklerin aşırı yağlanmasını önlemek amacıyla,
rasyonun sadece mısır silajının yoğun olarak kullanıldığı durumlarda veya
enerji bakımından zengin diğer yemlerin rasyonda bulunması durumunda,
KM tüketiminin vücut ağırlığının %2’sinden az olması gerekir. Bu dönemde
mısır silajı, yağlanmaya neden olmaması için kaba yem KM’sinin %50’sinden
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fazlasını oluşturmamalıdır. Bu dönemde kalitesi düşük kaba yemlerin
kullanılması, KM tüketimini bir miktar sınırlandıracaktır. Yem tüketiminin
sınırlandırıldığı durumlarda, rasyonun dengeli olması gözetilmelidir. Kuru
dönemde rasyon enerjisi 1,32 Mcal/kg olmalıdır. Baklagil kaba yemleri,
toplam kaba yem KM’sinin en çok %30-50’si kadar olmalıdır.
Bu dönemde rasyon HP düzeyi en az %12 olmalıdır. Ca ve P rasyon düzeyleri
ihtiyacı karşılayacak düzeyde ancak asla fazla olmamalıdır. Çoğu inek için bu
dönemde, günde 60-80 gram Ca ve 30-40 gram P yeterli olmaktadır. Kuru
dönemde rasyonun Ca düzeyinin %0,6 ve P düzeyinin %0,4 den fazla olması
durumunda süt humması problemi riski artmaktadır. Buzağı yaşama şansının
düşmesi, dışın atılmaması ve süt humması problemlerinin daha az görülmesi
amacıyla, rasyonda A, D ve E vitaminleri yeterince bulunmalıdır. Selenyum
gibi özel minerallerin bu dönemde rasyona ilavesi faydalı bir uygulamadır.
Kuru dönemde yağlı ineklerde görülen problemler, hipokalsemi, abomasum
deplasmanı, dışın atılmaması, yağlı inek sendromu (yağlı karaciğer), iştahsızlık
ve diğer metabolik problemlerdir. Bu yüzden, ineklerin yağlanmaması için,
rasyon enerji miktarının düzenlenmesi ve aşırı yemlemeden kaçınılması
gerekir. Bu dönemin başarı ile atlatılması ve ileride problemlerin
görülmemesi için, aşırı Ca-P alımının önlenmesi, meme ödemlerini azaltmak
için Na miktarının fazla olmaması, tuz miktarının 28,35 gram/baş/gün’den
fazla olmaması ve doğuma 2 hafta kala geçiş rasyonuna başlanması
gerekmektedir.
5-Geçiş dönemi (close-up): doğuma son 14 gün kala dönem
Laktasyon rasyonuna hazırlık yapılması ve metabolik problemlerin azaltılması
amacıyla doğuma 2 hafta kala inek ve düveler kritik bir geçiş dönemine tabi
tutulurlar. Kuru dönemin başlarında tane yem rasyona girilmemiş ise bu
dönemde tane yemler verilmeye başlanır. Laktasyon rasyonunda önemli
oranda konsantre yem kullanılması gerektiğinden, kuru dönemin sonunda
(close-up) inekleri bu tür bir rasyona hazırlamak gerekir. Bu hazırlık daha çok
rumen mikroorganizmalarının ilgili yeme adaptasyonu da demektir. Sadece
konsantre yem değil aynı zamanda laktasyonda kullanılan birçok rasyon
bileşeninin geçiş döneminde rasyona ilavesi, doğum sonrası rasyon değişikliği
stresini azaltmaktadır.
Close-up döneminde rumen mikroorganizma adaptasyonunu sağlamak
amacıyla 2725-4540 gram/baş/gün tane yemin rasyonda bulunması gerekir.
Tane yemin adaptasyonu günde en çok 500 gram artırılarak yapılır. Bu
dönemde kullanılacak tane yem türü laktasyon için hazırlanan rasyonda
kullanılacak tane yemle aynı olmalıdır. Bu dönemde rasyon HP düzeyi %14-15
olmalıdır. Fetüs büyümesi için ilave by-pass (RUP) protein verilmesi faydalıdır.
Rasyondaki yağ 113 gram ile sınırlandırılmalıdır. Rasyondaki fazla yağ, yem
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tüketimini düşürmektedir. Ruminasyonu stümile etmek için uzun boylu kaba
yemlerden 2725-4540 gram/baş/gün vermek gerekir. Bu dönemde mısır silajı
veya laktasyon rasyonu kullanılacak ise, KM tüketiminin vücut ağırlığının
%1’ini geçmeyecek miktarda olmalıdır. Meme ödemlerinin görülmesi
durumunda rasyondaki tuzu çıkarmak gerekir. Laktasyon döneminde, ketozis
problemi için niasin ve hipokalsemi problemi için anyonik tuz kullanılacak ise,
bu yem katkıları close-up döneminde rasyona girilmelidir.
Doğuma sadece 24 saat kala gereken enerji ile hemen doğum sonrasındaki
enerji ihtiyacı arasında büyük fark vardır. Bu süre içinde, yani bir gecedeki
enerji ihtiyacı 2 katına çıkmaktadır. Bu manada, doğumdan sonra enerji başta
olmak üzere ihtiyaçların yemle karşılanması adeta imkânsızdır. Kaldı ki, bu
geçişte yem tüketimi artışı oldukça düşüktür. Bu yüzden ihtiyacı karşılamak
amacıyla doğum sonrasında vücut rezervleri kullanılmaktadır.
Böylesine büyük bir değişiklik için vücutta metabolik bir adaptasyon
gerçekleşmektedir. Bu adaptasyonu sağlamak amacıyla, büyüme hormonu
düzeyi bu dönemde artmakta ve yağ dokuda lipolitik faaliyetleri artırıcı
sinyaller (nörepinefrin) hızlanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, yağ dokuda
esterifiye olmayan yağ asit (NEFA) (serbest yağ asitleri) düzeyi yükselerek
karaciğerde keton cisimlerine dönüşmekte ve alternatif enerji kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Keton cisimleri, suda çözünür özellikleri nedeniyle birçok
dokuda glikozun yerine kullanılmak suretiyle glikozun daha önemli
fonksiyonlarda (sütte laktoz sentezi gibi) kullanılmasını sağlar.
Doğuma 7-14 gün kala KM tüketimi yaklaşık %10-30 civarında azaldığından,
rasyon yoğunluğunun artırılması yoluyla aynı miktarda yemle daha fazla
enerji-besin maddesi sağlanması mümkündür. Yem tüketimindeki bu düşüşü
telafi etmek amacıyla, close-up rasyonundaki enerji ve proteinin sırasıyla 0,2
Mcal/kg KM ve %2 oranında artırmak gerekir. Bunu sağlamanın yolu,
rasyondaki kaba yem oranını düşürürken, konsantre yem oranını artırmaktır.
Kaliteli kaba yemlerin kullanılması, rasyon enerji yoğunluğunun artırılmasına
yardımcı olmaktadır. Yine rasyon enerjisini artırmak amacıyla, şeker pancarı
posası ve mısır gluten yemi gibi sindirimi yüksek yem sanayi yan ürünleri,
rasyon enerjisini artırmaya katkıda bulunurlar. Bu tür bir beslenme rejiminin
close-up dönemi dışında bütün kuru dönem süresince uzatılması faydadan
çok zarar getirmektedir. Dolayısıyla bu besleme rejimi sadece close-up
döneminde uygulanmalıdır. Doğumda 4’ten daha yüksek VKS’ye sahip
inekler, hem güç doğum ve metabolik problemlerle karşılaşırlar hem de
doğumdan sonra daha az yem tüketirler.
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5 aşamada değerlendirilen beslenme rejiminin özeti
Yukarıda 5 aşamada değerlendirilen süt sığırlarının beslenmesi, tablo halinde
farklı bir perspektif ile aşağıda özetle verilmiştir.
Tablo 3. Süt sığırlarında farklı aşamalar için enerji-besin madde ihtiyaçları*
Erken
Pik
Far-off
Close-up
laktasyon
laktasyon
KM tüketimi, kg

13-14

12-13

+19

+23

NEL, Mcal/gün

15-17

16-18

-

-

NEL, Mcal/kg

1,30-1,39

1,40-1,45

1,72-1,76

1,69-1,76

˂16

˂ 15

˂ 18

˂ 18

1000-1100

1200

?

?

Kaba yem NDF’si,
CA %’si (optimum)

0,7-0,8

0,6-0,7

0,85-1,0

0,85-1,0

peNDF, KM %’si

30-40

28-35

24-26

23-25

Nişasta, KM %’si
(maksimum)

16

19

27

30

Şeker, KM %’si

˂3

˂3

5

5

26-30

30-34

38-42

38-42

Total yağ, KM %’si
(optimum)

3,5

3,5

4

5

Total yağ, KM %’si
(maksimum)

4,5

4,5

5

6

0,5-0,7

0,9-1,1

0,8-1,0

0,8-1,0

P, KM %’si

0,30-0,35

0,30-0,35

0,35-0,40

0,35-0,40

Mg, KM %’si

0,20-0,25

0,40-0,45

0,3-0,4

0,25-0,35

K, KM %’si

˂ 2,0

˂ 1,3

1,5-2,0

1,5-2,0

Na, KM %’si

˂0,10

˂0,10

0,4-0,6

0,4-0,6

Cl, KM %’si

0,4-0,8

0,4-0,8

0,3-0,4

0,3-0,4

S, KM %’si

0,3

0,3

0,25-0,30

0,25-0,30

Protein
HP, KM’de %
Metabolize
protein, g
Karbonhidrat

NFC, KM %’si
Yağ

Makro mineraller
Ca, KM %’si**
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Tablo 3. Süt sığırlarında farklı aşamalar için enerji-besin madde ihtiyaçları*
(devamı)
Erken
Pik
Far-off
Close-up
laktasyon
laktasyon
Eser elementler
Se, ppm

0,3

0,3

0,3

0,3

Co, ppm

0,3

0,4

0,4

0,3

I, ppm

0,8

0,8

0,8

0,8

Cu, ppm

15-20

15-20

15-20

15-20

Mn, ppm

60-80

60-80

60-80

60-80

Zn, ppm

60-80

60-80

60-80

60-80

Fe, ppm

60

60

60

60

A, IU/gün

100000

125000

150000

150000

D, IU/gün

25000

30000

45000

45000

E, IU/gün

1000

1800

1000

1000

Vitaminler

*Overton ve Chase (2009)’dan uyarlanmıştır.
**Close up rasyonda DCDA hesaplanıyor ise, Ca 1,2-1,3’e yükseltilmeli ve
idrar pH’sı için Cl kaynağı kullanılmalıdır.
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Yukarıda tartışılan 5 aşamalı besleme rejimi ve farklı parametrelerdeki
değişimler, görsel olarak aşağıda sunulmuştur:

Şekil 1. Laktasyonun başlaması ile birlikte enerji dengesi değişimi.
Şekilde görüleceği üzere doğumda negatif olan enerji dengesi ancak doğumu
izleyen 7. haftadan itibaren pozitife dönüşmektedir. Dolayısıyla laktasyonun
7. haftasına kadar CA kaybı söz konusudur (Şekil 2).
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Şekil 2. Doğum sonrası inekte canlı ağırlık değişimi.
Şekilde görüleceği üzere, doğumla birlikte negatif enerji dengesi nedeniyle
canlı ağırlık kayıpları yaşanır. Laktasyonun 10. haftasından sonra canlı ağırlık
kazancı gerçekleşmeye ve kaybedilen vücut rezervleri yerine konmaya
başlanır. Gebe ineğin canlı ağırlığı, 44. haftadan sonra özellikle fetüs canlı
ağırlık artışı ile birlikte artar ve 713 kg’a kadar yükselebilir. Doğum
gerçekleştiğinde, buzağı, ilgili sıvı (amniyon) ve dokuların vücudu terk etmesi
sonucu ineğin gerçek ağırlığı yaklaşık 650 kg’a kadar düşer. Şekilde verilen
canlı ağırlık değişimi, Holstein gibi iri saf sütçü ırklardan ve 2-3. doğumlarını
gerçekleştirmiş ineklerden elde edilebilir. Daha düşük canlı ağırlığa sahip inek
ırklarında (Montofon, Jersey gibi), benzer oranlarda canlı ağırlık değişimi
beklenmelidir.
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Şekil 3. Doğum sonrası inekte vücut kondüsyon skoru (VKS)
değişimi.
Şekilde görüleceği üzere, doğumla birlikte negatif enerji dengesi nedeniyle
canlı ağırlık kayıplarına paralel olarak VKS’de de düşüşler yaşanır. Doğum
sonrasında artan süt verimini karşılamak için vücut enerji rezervleri (yağ)
kullanılır. Vücut enerji rezervleri ve yağ birikimi, VKS’nin ölçüsüdür.
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Şekil 4. Doğum sonrası inekte kuru madde (yem) tüketimi.
Şekilde görüleceği üzere, kuru madde tüketimi doğumdan sonra artar ve 1215. haftada pik düzeye ulaşır. Doğum sonrası gerçekleşen kuru madde
tüketimindeki yükseliş maksimum süt verim döneminde (6-8 hafta, Şekil 4)
en yüksek düzeye ulaşamadığından, süt verimi tam olarak yem tüketimi ile
desteklenemez. Kuru madde tüketimi özellikle 20. haftadan sonra azalmaya
başlar. Kuru madde tüketiminin doğuma 2 ay kala hızla düşmesinin olası
nedenleri düve besleme bölümünde tartışılmıştır. Kuru madde tüketimi canlı
ağırlığın %’si olarak ifade edilirse; doğumda %2,5 ile başlar, 10. haftada %3,7
ve 20. haftada %4,1’e kadar yükselir, 40. haftada %3,1’e ve 44. haftada tekrar
%2’ye kadar düşer. Şekilde verilen kuru madde (yem) tüketim değişimi,
Holstein gibi iri saf sütçü ırklardan ve 2-3. doğumlarını gerçekleştirmiş
ineklerden elde edilebilir. Daha farklı ırka sahip ineklerde (Montofon, Jersey
gibi), benzer oranlarda (%) kuru madde tüketim değişimi beklenmelidir.
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Şekil 5. Doğum sonrası inekte süt verimi değişimi.
Her ne kadar Şekil 5’te süt veriminin ilk günlerde 38,59 kg’dan başladığı
gösterilse de, laktasyon başlangıcında (ilk 1-2 gün) süt verimi genelde 15-25
kg ile başlar. Ülkemiz şartlarında da durum böyledir. Ayrıca laktasyon pik
dönemde günlük süt verimi 50 kg ve fazlasına da ulaşabilir. İlgili şekil daha
çok semboliktir.
Şekilde görüleceği üzere süt verimi, doğumdan sonraki 6-8 haftada en yüksek
(pik) düzeye ulaşır. Bu düzey izleyen haftalarda azalarak devam eder. Şekilde
verilen süt verimi, ideal şartlarda (iri saf sütçü ırk, bakım, besleme, sağlık)
elde edilebilir. Şekilde verilen süt verimi, Holstein gibi iri saf sütçü ırklardan
ve 2-3. doğumlarını gerçekleştirmiş ineklerden elde edilebilir. Daha farklı ırka
sahip ineklerde (Montofon, Jersey gibi), benzer oranlarda süt verim değişimi
beklenmelidir.
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Yem tüketimi (KM tüketimi), yemleme sıklığı ve pratikteki önemi
…….
KM tüketimi arttıkça süt verimi artmaktadır. İlk doğumunu gerçekleştiren
düvelerin yem tüketimi, laktasyonun 16. haftasına kadar yavaşça yükselerek
sabitlenmekte, buna karşın 2. ve sonraki laktasyondaki ineklerin yem
tüketimi, ilk birkaç haftada hızla yükselerek, daha kısa sürede en yüksek
düzeye ulaşır ve azalarak devam eder.
Tablo 5. Orta-geç laktasyonda süt sığırlarının maksimum yem tüketim
miktarları, CA %’si ve kg KM olarak.
Canlı ağırlık, kg
450
Süt
verimi,
kg

550

650

CA %’si

Kg KM

CA %’si

Kg KM

CA %’si

Kg KM

10

2,6

11,7

2,3

12,7

2,1

13,7

20

3,4

15,3

3,0

16,5

2,8

18,2

30

4,2

18,9

3,7

20,4

3,4

22,1

40

5,0

22,5

4,3

23,7

3,8

24,7

50

5,6

25,2

5,0

27,5

4,4

28,6

Süt sığırlarının tükettiği rasyonların (total mixed ration - TMR) kuru madde
oranı %50-75 olmalıdır. Daha ıslak yemler, yem tüketimini düşürür. Rasyonda
aşırı oranlarda silaj kullanılması durumunda (nem oranı arttığında) yem
tüketimi, rasyondaki her %1’lik KM azalmasına bağlı olarak CA’nın %0,02’si
kadar azalır.
Genel olarak yem tüketimini dolayısıyla süt verimini artırmak için sürü
yönetimi manasında;
1- Her yemlemede 4 kg’dan daha az tane yem yedirmek,
2- İki büyük öğün yerine, daha fazla öğün ile tane yem yedirmek
(özellikle sıcak havalarda),
3- Protein takviyelerini tane yemle birlikte veya tane yemden sonra
yedirmek,
4- Tane yem yedirmeden 1-1,5 saat önce kaba yem yedirmek,
5- Kaba yemleri (kuru ot-silaj vb.) kombine olarak birlikte yedirmek,
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6- Yemlik yolunda taze yem bulundurmak veya inekleri süt sağımdan
sonra yemlemek,
7- Hayvan davranışına uygun yem tüketim stratejilerini geliştirmek,
8- Kaba yemi günde birçok defa, TMR’ı ise en az 2 kez hayvanlara
yedirmek,
9- Yemlik yollarını sürekli temiz tutmak,
10- Sulukları sürekli temiz tutmak,
11- Hayvan başına en az 60 cm yem yeme aralığı bırakmak,
12- İneklerin günde en az 22 saat yeme ulaşmalarını temin etmek (ad
libitum),
13- Hayvanları sağlıklı tutmak,
14- Ayak bakımlarını düzenli olarak yapmak gerekir.
Ayak bakımları hayvanların düzenli hareket etmesini ve daha iyi yem
tüketmesini sağlar.
Dolayısıyla, sığırlara kaba ve konsantre yem ayrı-ayrı yedirilebilir ancak bu
işlem sağlıklı bir rumen sindirimi için daha uygun ortam sağlamakla birlikte,
yukarıda belirlenen sıra ve zamanlama ile yapılmalıdır. Kaba ve konsantre
yem ayrı-ayrı yedirilmiyor ise yani birlikte yediriliyor ise (TMR) bu uygulama
ile ilgili kurallar yine yukarıda belirtilen şekilde yapılmalıdır.
Yem tüketimi ile ilgili bilgiler, birbirini tamamlar nitelikte olduğu için besi
sığırlarındaki yem tüketimi bilgileri ile birlikte değerlendirmelidir. Yem
tüketimi ve sindirim ile ilgili ilave bilgiler rumen protein metabolizması
başlığında verilmiştir.
Yem tüketimi ve içilen su miktarı
Yem tüketiminin maksimum düzeyde gerçekleşmesi için temiz, taze ve soğuk
suyun sürekli hayvanların önünde bulunması gerekir (ad libitum). Suyun,
yemin bulunduğu konumdan 15 metreye kadar uzakta olması gerekir. Sığırlar
bir seferde yaklaşık 5 litre su içer. Günde 40 litre süt veren bir inek günde
yaklaşık 200 litre su tüketir. İnekler sağıldıktan sonra, hemen su ve yem
ihtiyacı hissederler. Su tüketiminin %40 kısıtlanması, yem tüketimine %16-24
azalmaya ve buna bağlı olarak önemli derecede süt veriminde düşmeye
neden olur.
Daha önce tartışıldığı üzere, sıcak havalarda su ihtiyacı artar. Havadaki nem
oranı hissedilen sıcaklığı artırdığı için yem tüketimini daha da olumsuz etkiler.
Yazın sıcak günlerinde yem tüketimi %15-20 azalabilir.
Yaz sıcağında yemleme
Özellikle yaz aylarında gündüz vakti ve sıcak saatlerde süt ineklerinin (genel
olarak sığırların) yaşadığı ısı stresi nedeniyle yem tüketimi önemli düzeyde
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düşmektedir. Yazın sıcak günlerinde yem tüketimi %15-20 azalabilir. Yem
tüketimindeki düşüşler, direk süt verimini de düşürmektedir. Azalan yem
tüketimi, süt verimindeki düşüş ile birlikte canlı ağırlık kaybı, düşük
reprodüktif performans, ilgili diğer hastalıkların ortaya çıkmasına ve düşük
işletme gelirine de neden olmaktadır. Bu durumda ineklerin, daha sık (günde
6 kez) yemlenerek, gündüz sıcak saatlerde tüketemedikleri yemi, serin akşam
saatlerinde tüketmeleri sağlanmalıdır. Toplam rasyonun en az %60’ı akşam
serin saatlerde yedirilmelidir. Yine önlem olarak rasyondaki kaba yem miktarı
bir miktar düşürülerek konsantre yem artırılmalıdır. Bu dönemde rasyonda
yağ kullanımı ısı stresinin olumsuz etkilerini azaltmak için oldukça faydalıdır.
Enerji bahsinde bu konularla ilgili olarak detaylı bilgiler verilmiştir. Isı stresi ile
baş etme konusunda, ahırda fan sistemleri, püskürtmeli sulama sistemleri
kullanarak ve gölgelik (sundurma) yapılarak önlemler alınabilir.
Aşırı yem tüketimi
Aşırı yem tüketimi genelde laktasyonun ilerleyen dönemlerinde veya kuru
dönemde gerçekleşir. Aşırı yem tüketmenin en önemli problemi maliyetidir.
Ancak aşırı yem tüketiminin diğer önemli bir olumsuz etkisi, hayvanların aşırı
yağlanmasıdır. Yağlanan ineklerde, güç doğum, doğum sonrası iştahta
azalma, ketozis riskinde artış, , meme ödemi, bağırsak bükülmesi, mastit ve
metrit riskinde artış gibi problemler oluşur.
Rezidüel yem tüketimi (residual feed intake = net feed efficiency)
……
Yemden yararlanma oranı
Yemden yararlanma, tüketilen yemin ne derecede ürüne (canlı ağırlık, et, süt,
yumurta, yapağı, vb.) dönüştüğünü ifade etmektedir. Yem dönüşüm oranı
gerek yem maliyeti gerek se hayvanın performansının ölçmesi bakımından
önemlidir. Zira besi işletmelerinde maliyetin %60-80’i, süt sığırı
işletmelerinde ise %50-60‘ı yemdir. Yemin sindirimi ile de ilgili olan yemden
yararlanma, yemin daha fazla sindirimi sonucunda çevreye atık olarak verdiği
zararın (gübrenin) az olması bakımından da kritiktir.
Yemden yararlanma, yem dönüşüm oranı (feed conversion ratio) olarak
bilinmektedir. Bu manada yemden yararlanma = tüketilen yem miktarı/ürün
miktarı olarak hesaplanır. Yemden yararlanma; kültür balıkçılığında yaklaşık
1, broyler tavuklarda 1,6, yumurtacı tavuklarda 2,0, ördeklerde 2,4,
hindilerde 2,5, domuzda 3,8, kazlarda 3,3, tavşanda kaba yemle beslemede
3,5-4, konsantre yemle beslemede 2,5-3, koyunlarda kaba yemle beslemede
6 (samanla beslemede daha yüksek), konsantre yemle beslemede 4-5 (Küçük,
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1996), besi sığırlarında ise koyunda olduğu gibi kaba-konsantre yem ile
beslemeye bağlı olarak 4,5-7,5 kadardır. Yani besi sığırları 7,5 kg kuru madde
(yem) tüketerek sadece 1 kg canlı ağırlık artışı sağlarlar. Süt emen buzağılarda
yemden yararlanma 2-2,5, %25 kaba yemle beslenen ve sütten kesilmiş
buzağılarda 3,4, %50 kaba yemle beslenen genç düvelerde 4 ve kalitesiz kaba
yemle beslenen yaşlı düvelerde 8-15 kadardır.
Genç hayvanlarda yemden yararlanma daha iyi durumdadır. Koyun ve keçi
karşılaştırıldığında, koyunların keçilerden dahi iyi yemden yararlanmaya sahip
oldukları bilinmektedir. Bu yüzden koyunlar keçilerden daha hızlı büyürler.
Keçilerin yaşama payı ihtiyacı koyunlara oranla daha yüksektir ve selülozu
daha az sindirebilirler.
Yemden yararlanma konusunda süt sığırları için farklı bir hesaplama söz
konusudur. Süt sığırlarında yemden yararlanma (feed efficiency) = süt
miktarı/tüketilen yem miktarı şeklinde değerlendirilir. Süt sığırlarında 1,3-1,7
arası değerler normaldir. Buradaki süt miktarı %3,5 yağ içeren süte göre
yapılmalıdır.
Süt yağı düzeltme-çeviri formülü:
%3,5 yağ ve %3,2 protein içeren süt standart olarak alındığında farklı yağprotein içerikli sütlerin bu standarda çevrilmesi gerekir. NRC (2001)
normlarına göre çeviri formülü aşağıdaki gibidir:
= [(0,3246 × kg süt) + (12,86 × kg yağ) + (7,04 × kg protein)]
Ayrıca, düzeltme faktörü için farklı bir formül de kullanılmaktadır:
= (0,4324 x kg süt) + (16,216 x kg süt yağı)
Yemden yararlanmanın artırılması için aynı yem miktarı ile daha fazla verim
elde etmek veya aynı miktar verimi daha az yem ile gerçekleştirmek gerekir.
Aynı miktar yem ile daha fazla verim alabilmek için yemin sindirilebilirliğinin
artması gerekir. Özellikle süt sığırlarında süt veriminin artması için yem
tüketiminin artırılması hedeflenir. Ancak yem tüketiminin artması yemin
sindirimini düşürmektedir. Dolayısıyla yem tüketimini maksimize değil
optimize etmek daha doğru bir stratejidir.
Yemden yararlanmayı etkileyen en önemli faktör sığırlar için kaba yemdir.
Kaba yemin kaliteli olması sindirimi artıracağı gibi yemden yararlanmayı da
artırır. Kaba yem ayrıca rumende yemlerin genel sindirimi için gerekli olan
ortamı sağlamaktadır. Uygun uzunluktaki kaba yem, rumende
kontraksiyonları ve ruminasyonu stimüle edeceği için salya salımını da artırır.
Salyanın artması asidozu önleyerek kaba yem sindirimini artırmaktadır. Erken
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laktasyon döneminde yemden yararlanmanın >2,0 olması ineğin aşırı
derecede kilo kaybettiğini ve metabolik problemler yaşadığının habercisidir.
Ancak laktasyonun geç döneminde inekler kilo alacağı için yemden
yararlanma değeri düşmektedir. İlk laktasyonda ineklerin yemden
yararlanması daha düşüktür. Yemden yararlanmayı artırmak için yemlere
farklı yem katkı maddeleri ilave edilmektedir.
Tablo 7. Farklı süt ineği grupları için arzu edilen yemden yararlanma oranları
Laktasyonun
İnek grubu
Yemden yararlanma
dönemi, gün
Bütün inek grupları genel
olarak

150-225

1,4-1,6

İlk laktasyondaki grup

<90

1,5-1,7

İlk laktasyondaki grup

>200

1,2-1,4

İkinci ve fazlası doğum
yapanlar

<90

1,6-1,8

İkinci ve fazlası doğum
yapanlar

>200

1,3-1,5

Erken laktasyondaki grup

<21

1,3-1,6

150-200

<1,3

Problemli grup

Kaba yem uzunluğu (partikül büyüklüğü)
Kaba yemin uzunluğu ruminasyonu stimüle etmesiyle ilgilidir. Kaba yemin
uzunluğu ile ilgili olarak çiğneme aktivitesini etkileyen fiziksel efektif NFD
(peNDF) önceki bölümde detaylı olarak izah edilmiş idi. peNDF’nin ana
kaynağını kaba yemler oluşturur. Sağlıklı rumen pH’sı, arzu edilen
ruminasyon aktivitesi ve süt yağının düşmesini önlemek için ideal kaba yem
uzunluğu en az 6,5 mm’dir. Ayrıca, yukarıda ifade edildiği üzere, erken
laktasyonda sığırlara yedirilecek rasyonda kullanılacak kaba yemin
%20’sinden fazlasının uzunluğu ruminasyonu stimule edecek uzunlukta ≥5,1
cm kadar olmalıdır. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında laminitis bahsinde de
belirtildiği üzere, asidoz sonucu şekillenen laminitisi önlemek amacıyla da
kaba yem uzunluğu uygun büyüklükte olmalıdır (kaba yemin %15-20’si ≥3,8
cm olmalı).
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Süt verimi ve fertilite ilişkisi
Süt verimi arttıkça ilginç bir şekilde fertilite problemleri görülmektedir.
Ancak, fertilitenin en önemli nedenlerinden; 1- negatif enerji dengesi ve post
partum uterus enfeksiyonlarının birinci derecede önemli olduğu, 2- östrus
takibi ve kaliteli semen kullanımının (0. gün) önemli olduğu, 3- yüksek kaliteli
oositin ovulasyonu ve fertilizasyonunun gerekli olduğu, 4- korpus luteumdan
3-7. günlerde progesteron salınımının önemli olduğu, 5- 6-13. günlerde
embriyo gelişimi için uterusun uygun olması gerektiği, 6- embriyonun 14-18
günlerde yeteri miktarda interferon tau salgılaması ve 16-18. günlerde
maternal gebeliğin tanınması için gerekli siyallerin olması gerektiğini
bildirilmiştir. Bu etkenlerden birincil derecede olanı yine beslenme ile ilgili
olan VKS’dir. VKS ise, vücut rezervleri, negatif enerji dengesi ve beslenme ile
ilgilidir. Doğumda düşük veya çok yüksek VKS’ye sahip inekler, ovulasyonda,
tohum tutmada ve gebeliğin devamlılığında sorun yaşarlar. Doğumda yüksek
VKS’ye sahip (VKS ≥ 3.5) ineklerin yem tüketiminde doğum öncesi düşmeler
gözlenmekte ve yem tüketiminin normale dönmesi için doğum sonrasında
daha fazla süre gerekmektedir. Bu durumdaki inekler doğum sonrasında
daha fazla yağ mobilizasyonu gerçekleştirdikleri için negatif enerji dengesi
büyük problem olmaktadır. Bu yüzden doğum sonrasında ineklerin 2,75–3,0
VKS’ye sahip olacak şekilde beslenme rejimlerinin uygulanması gerekir. Bu
bölümün ilerleyen başlıklarında, VKS, negatif enerji dengesi, metabolik
hastalıklar ve beslenme ilişkileri detayları ile tartışılmıştır.
Çift yönlü (besi ve süt) verime sahip sığırlarının beslenmesi – Simmental
örneği
….
Avrupa Kırmızısı (European Red - Nordic Red - Scandinavian Red - Viking Red)
ve ülkemiz şartlarında tercih edilmesi
….

Rasyon örnekleri
…..
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Süt sığırlarında görülen beslenmeye bağlı hastalıklar ve
teşhis için pratik testler
Rasyon enerjisi ile ilgili problemler
Karaciğer yağlanması, ketozis ve abomazum deplasmanı, enerji ile ilgili
metabolik problemlerdir. Burada bahsi geçen enerji, doğal olarak VKS, rasyon
enerji düzeyi ve yem tüketimi ile direk ilgilidir. Aşırı lipoliz (yağ yıkımlanması)
ketozis ve karaciğer yağlanmasına yol açar. Vücutta enerji alımı salınan
(harcanan) miktardan az ise negatif enerji dengesi var demektir ve bu
durumda lipoliz hızlanır. Lipoliz, aynı zamanda, insulin düzeyinin azaldığı,
glukagon, glukokortikoid (kortisol) ve ketokolamin (epinefrin-norepinefrin)
düzeylerinin arttığı durumlarda artar.
Endometrit, mastitis ve eşin atılmaması problemleri de enerji ile ilgili
hastalıklardır. Süt sığırlarında enerji eksikliği sonucu oluşan keton cisimleri,
nötrofilleri baskılamaktadırlar. Vücudun savunmasında görev alan nötrofiller,
gebeliğin sonuna doğru azalır ve doğumda en düşük seviyeye iner.
Nötrofiller, plesantanın atılmasında da görev alır. Tüm bu bilgiler, enerji
eksikliğinin nötrofilleri baskılandığını ve süt ineklerinde doğum sonrası
enfeksiyon ve problemlerin oluşmasına neden olduğunu ifade etmektedir.
Enerji dışında metabolize protein eksikliğinin, immun sistemde baskılanmaya
yol açtığı bildirilmiştir. İmmun sistemdeki aksamalara bağlı olarak gelişen
dışın atılmaması problemi de protein beslemesindeki problemlere
bağlanmaktadır.
Yağlı inek sedromu - Karaciğer yağlanması
Kuru dönemde, aşırı enerji konsantrasyonu ile besleme sonucunda ineklerde
yağlı inek sendromu görülür. Dolayısıyla kuru dönemde ineklerin aşırı VKS’na
sahip olması bu hastalığın ana nedenidir. İneklerde sık görülen, süt humması,
ketozis, abomazum deplasmanı ve metrit gibi problemlerin kaynağında da
yağlı inek sendromu vardır.
Laktasyonun başlangıcı ile birlikte, yağ dokudan mobilize olan yağ asitleri
enerji ihtiyacını karşılamaya çalışır. Bu durum, laktasyondaki bütün memeliler
için geçerlidir. Ancak kanda aşırı serbest yağ asidi (esterifiye olmayan yağ
asidi) (non-esterified fatty acids - NEFA) konsantrasyonu, trigliseritlerin
karaciğerde birikmesine ve karaciğer fonksiyonlarının aksamasına neden olur.
Grummer (2008)’e göre, propilen glikol (lipolizi önler) ve rumende korunmuş
kolin (karaciğerden yağ asitlerinin taşınmasını sağlar) ve her ikisinin
kombinasyonu karaciğer yağlanmasını önlemede önemli yem katkılarıdır.
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Yağlı inek sendromunu önlemek için, kurudaki inekler doğum yaptıklarında,
3,5 VKS’ye sahip olmalı ve bu VKS’yi kuru dönemde korumalıdırlar.
Kanda non-esterified fatty acids – NEFA testi
Doğum öncesi ölçülen kan serbest – esterifiye olmayan yağ asit (NEFA)
düzeyi, enerji balansı (negatif enerji dengesi) hakkında önemli bilgiler verir.
Doğum öncesi yükselen NEFA düzeyi, negatif enerji dengesinin ifadesi ve
doğum sonrası problemlerin habercisidir. Doğuma 2-14 gün kala ölçülen kan
NEFA düzeyinin, 0,400 mEq/L üzerinde çıkması ketozisin habercisidir.
Ketosiz - Gebelik Toksemisi - Asetonemi
Ketosiz, inekte glikoz ihtiyacının karşılanamaması sonucu doğum öncesinde
veya doğumdan sonra 1 ay içinde görülen bir hastalıktır. Yüksek süt verimli
ineklerde veya dengesiz-yetersiz rasyonla beslenen diğer ineklerde görülür.
Glikoz ihtiyacı glikoneogenesis yoluyla karşılanmaya çalışılırken, karaciğer
fazla miktardaki asetil CoA’yı keton cisimciklerine (asetoasetik asit, βhidroksibütirik asit (BHBA) ve daha az olmak üzere aseton) çevirir.
Ketozisin oluşma mekanizması biyokimyasal olarak karmaşıktır. Oksaloasetik
asit (OAA) yetersizliği ketozisin ana nedenlerindendir. Glikoz üretimi için
(glikoneogenesis) mitokondrial OAA kullanılmaktadır. Rumende üretilen
UYA’lerinden asetik ve bütürik asit ketogenik özelliğe sahip iken, propiyonik
asit glikogeniktir (glikoza çevrilir). Pürivik asitten asetil CoA’ya geri reaksiyon
imkânsız olduğundan, glikoneogenensis OAA ile başlar. Bütürik asit, asetik
asite dönüşmektedir. Gerek asetik asit, gerekse bütürik asit TCA siklüsüne
girmek için OAA’e ihtiyaç duyarlar. Asetatın katabolizması sonucu OAA
üretilemez. Bu yüzden, propiyonik asitin dışında başka bir kaynaktan glikoz
elde edilemediğinden dolayı metabolizmada sürekli acetil CoA üretilir. Fazla
miktardaki asetil CoA ise TCA siklüsünde OAA eksikliğinden dolayı
oksidasyona uğratılamadığından keton cisimlerine dönüşür. OAA, TCA
siklüsünde hem başlangıç hem de son ürün olup, aynı zamanda amino
asitlerden glikoz üretimi için de gereklidir. Konsantre (tane) yemlerle
besleme durumunda rumende propiyonik asit üretimi artacağından ketosiz
problemi oluşmaz. Bu manada ketozisin tedavisi veya koruyucu önlemi olarak
rasyondaki konsantre (tane) yemin belirli bir düzeyde olması gerekmektedir.
Beyin ve merkezi sinir sisteminin tek enerji kaynağı glikozdur. Keton cisimleri
glikozun olmadığı durumlarda kısmi olarak bu ihtiyaca cevap verirler. Yağ
asitleri, beyin-kan bariyerini molekül büyüklüklerinden dolayı geçemedikleri
için, glikoz yerine keton cisimleri beyin enerji ihtiyacını karşılamada önemli
rol oynarlar. Bu önemli görevleri yerine getirmelerine rağmen keton sicimleri
süt verimindeki düşüş ve hastalığın semptomları ile baş etmede bu denli
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başarılı değildir. Glikoz, ineğin beyin fonksiyonu dışında süt şekeri (laktoz)
sentezi için de gereklidir. Dolayısıyla glikoz üretimindeki aksama süt
veriminde düşme ile sonuçlanır.
Bozuk silajlarda yüksek oranda bulunan bütürik asit ketojeniktir, yani ketosize
neden olur. Yani, bütürik asit, keton cisimlerinin prekürsörüdür. Dolayısıyla
kalitesiz silajda yüksak oranda bulunan bütürik asit ketozis sebebidir. Bu
yüzden silaj kalitesi, her aşamada olduğu gibi süt inekleri rasyonlarında da
önemlidir. Kaliteli silajda bütürik asit istenmez. Ketosiz, süt veriminin
azalmasına neden olduğu gibi doğum sonrası diğer metabolik hastalıklara da
davetiye çıkarır. Örneğin, ketozisin, mastitis ve abomazum deplasmanı için
bir risk faktörü olduğu ortaya konmuştur. Ketozisin süt verimini ve proteinini
düşürdüğü ancak süt yağını yükselttiği bulunmuştur. Bu manada, basitçe süt
yağ ve proteinine bakarak ketosiz teşhisi yapıldığı da literatürde bildirilmiştir.
Reprodüktif fonksiyonların ketosizle birlikte aksadığı, örneğin doğum sonrası
ilk ovulasyonun geciktiği bildirilmiştir.
Ketosizle karşılaşmamak için, close-up rasyonlarda ketojenik yemlerden
sakınmak ve konsantre yemi artırmak en önemli önlemlerdir. Laktasyonun
son dönemi ve kuru dönemin başında ineklerin aşırı yağlanmasını önlemek
yardımcı önlemlerdendir. Close-up dönemde, KM tüketiminin en az 12 kg
olması ketosizin önlenmesi bakımından hedeflenmelidir.
Kanda β-hidroksibütürik asid (BHBA) testi
Bireysel ya da sürü olarak sığırlarda ketozis, kanda β-hydroxybutyric acid
(BHBA) bakılarak takip edilebilir ve ketozis teşhisi için kesin sınır kanda 14,4
mg/dl (1400 μmol/L) düzeyi üzeridir. Bu test, laktasyonun ilk 5-50 gününde
yapılır.
Sütte ve idrarda keton testi
Sütte duyarlı olmayan ancak spesifik olan testlerin yanı sıra idrarda duyarlı
ancak spesifik olmayan testler mevcuttur (Duffield, 2012). Testlerin esası,
nutropürissidin aseton ve asetoaseton ile reaksiyonu sonucu pembe veya
mor renk oluşturmasıdır (Duffield, 2012). Süt ve idrarda keton tespiti, teşhis
için önemlidir.
Abomazum deplasmanı
Yukarıda bahsedildiği üzere, abomasum deplasmanı rasyon enerjisi ile ilgili
bir hastalıktır. Doğumda VKS’nin yüksek olması, deplasman için önemli bir
risktir. Abomazum deplasmanlarının %80-90’ı sola doğru gerçekleşmektedir.
Doğum öncesi aşırı veya çok az miktarda konsantre yemle besleme
durumunda abomazum deplasmanı oluşmaktadır. Doğuma birkaç hafta kala,
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konsantre yemin (enerji-protein) tedricen artırılarak yedirilmesi hem ketosiz
hem de deplasman riskini azaltmaktadır (Curtis ve ark., 1985).
Sekal torsiyon (caecal torsion) ve hemorragic jejunal syndrome (HJS)
Önceki bölümlerde (rumen ve sindirim sisteminin diğer bölümlerinde
karbonhidrat, protein ve lipitlerin sindirim dereceleri) bu hastalıklar ile ilgili
bilgiler verilmiştir.
Hipokalsemi (süt humması)
Hipokalsemi, diğer isimleri ile süt humması veya doğum felci, doğumdan
sonra Ca kan düzeyinin düşmesi ile felç şekillenmesi ile karakterizedir. Süt
humması ve doğum felci farklı problemlerdir. Ancak süt hummasında doğum
felci şekillenir. Subklinik hipokalsemi, doğumu izleyen 48 saat içinde plazma
Ca düzeyinin 5,5-8,0 mg/dl seviyesine düşmesi ile karakterize olup, ilk
laktasyonda daha az rastlanmakla birlikte (%25), 2. ve 3. laktasyonlarda
sırasıyla %44 ve %58 oranında görülür (Reinhardt ve ark., 2004). Hipokalsemi;
mastitis, güç doğum, eşin atılmaması, abomazum deplasmanı ve ketozis
riskini de artırır (Kelton ve ark., 1998).
Anyon-katyon dengesi (dietary cation-anion differences - DCAD) düve
bölümünde kısmen bahsedilmiş idi. DCAD’nin negatif olması, rasyonun anyon
ağırlıklı olması, DCAD’nin pozitif olması ise, rasyonun katyon ağırlıklı olması
demektir. 100 gram KM rasyonda eşdeğer (milliequivalent - mEq) cinsinden
DCAD, aşağıdaki formül ile hesaplanır (Bethard ve ark., 1998):
DCAD, mEq/100 gr KM rasyon = [(% sodyum/0,023) + (% potasyum/0,039)] –
[(% klor/0,0355) + (% sülfür/0,016)]
Rasyon katyon (Na ve K) ve anyon (Cl ve S) dengesinin süt hummasını
önlemek için negatif olması gerekir. Süt hummasını önlemek için DCDA’nın 100 ila -200 mEq/kg KM rasyon ((-10) – (-20) mEq/100 gr KM rasyon) olması
arzulanmaktadır (Goff ve Horst, 1997). Bu durumu sağlamak için de doğum
öncesi gebe inek rasyonlarına anyonik tuzların katılması (Goff, 2004), rasyon
Ca düzeyinin %1,2 olması (Oetzel ve ark., 1988) ve rasyonun düşük potasyum
(K) düzeyinde olması (Goff, 2004) arzulanır. Hipokalsemiyi önlemek, rasyon K
düzeyinin %1,8’den büyük olması durumunda zorlaşmaktadır (Goff, 2004). Bu
manada, tarlalarda kullanılan gübrelerde K düzeyinin kontrolü ve doğum
öncesi kullanılan rasyonların K analizinin yapılması önemlidir. Kaba yemler
potasyum bakımından zengin yem kaynaklarıdır. Tane yemler K bakımında
yetersiz olup, protein küspeleri iyi K kaynaklarıdır (Ammerman ve ark., 1995;
Perish ve Rhinehart, 2008). Ancak, potasyumum suda çözünür olması,
yağmurlu ortamda hasat edilen ve depolanan yemlerde K eksikliği manasına
gelebilir (Ammerman ve ark., 1995; Perish ve Rhinehart, 2008).
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Mineraller kısmında K dışındaki diğer minerallere bakılacak olursa; öncelikle
kaba yemlerin (özellikle baklagil) tane yemlere oranla daha fazla Ca içerdiği
bilinmektedir (Perish ve Rhinehart, 2008). Kaba yemler, konsantre yemlere
oranla daha az P içerir (Perish ve Rhinehart, 2008). Baklagil otları, buğdaygil
otlarından, protein küspeleri ise tane yemlerden daha fazla Mg içerir (Perish
ve Rhinehart, 2008). Kaba yemlerde Na düzeyi oldukça fazla değişkenlik
göstermekle birlikte, konsantre yemler iyi Na kaynaklarıdır (Perish ve
Rhinehart, 2008). Yemlerde sülfür, daha çok proteinin bir parçası olarak
bulunur, dolayısıyla yemin sülfür içeren protein kaynağı, rasyonun sülfür
düzeyini belirler. Ancak, rasyonda fazla miktarda bulunan mısır silajı, sorgum
otu, kartlaşmış otlar ve yüksek düzeyde üre kullanımı (gerçek protein eksikliği
dolayısıyla sülfür eksikliği demektir) hayvanlarda sülfür ihtiyacını
artırmaktadır (Perish ve Rhinehart, 2008).
Rasyonda DCAD düzenlemesine geçmeden önce idrarda pH uygulaması
yapmak uygun bir stratejidir (Mulligan ve ark., 2006). Süt humması
(hipokalsemi), rasyonda aşırı katyon (K ve Na) bulunması ile metabolik
alkolozun şekillenmesi ve akabinde Ca dengesinin (homeostatik mekanizma)
kurulamaması sonucu oluşur (Phillipo ve ark., 1994). Rasyona ilave edilen
anyonik tuzlar, metabolik asidoz oluştururarak idrar pH’sını düşürmek
suretiyle Ca dengesini kurmaya yardımcı olur (Joyce ve ark., 1997). Böylece
bağırsaklardan Ca emilimi ve vücutta birikimi gerçekleşir. Anyonik tuzla
besleme sonucu kan pH’sı düşer ve bu durum kan Ca düzeyini yükseltir. Kan
pH’sının düşmesiyle birlikte idrar pH’sı da düşer. Dolayısıyla, kan ve idrar
pH’sı birbirini yansıtmaktadır. Pratikte kan pH’sının ne kadar düştüğünü
izlemek için idrara bakmak yeterlidir. İdrar pH’sının çok düşük ya da yüksek
olması istenmez. Optimal idrar pH aralığı 6,75-7,25’dir ve bu aralığın altında
veya üstündeki pH değerleri Ca metabolizması bakımından problem oluşturur
(Oetzel, 2008). İdrar pH’sının 7’nin üzerine çıktığında durumlarda anyonik tuz
kullanımı önerilir, ancak idrar pH’sı 5,5’in altında olduğunda anyonik tuz
kullanımı yem tüketimini düşürdüğünden azaltılır veya terkedilir (Bethard ve
ark., 1998).
Magnezyum (Mg), Ca’nın kemiklerden mobilizasyonu için gereklidir (Lean ve
ark., 2006). Bu manada, doğum öncesi gebe ineklere rasyonun %0,4’ü kadar
Mg vermek gerekir (Goff, 2004; Lean ve ark., 2006). Doğuma 24-48 saat kala
gebe ineklerin ideal kan Mg düzeyi, 0,8 - 1,3 mmol/l olarak belirlenmiştir
(Whitaker, 1997). Yukarıda bahsedilen potasyum, bağırsaklardan Mg
emilimini azalttığı için, dolaylı olarak ta hipokalsemi oluşturur (Mulligan ve
ark., 2006).
Doğum öncesinde rasyon Ca düzeyinin düşürülmesi taktiği, düşük düzey Ca
ile birlikte doğum öncesi parathormon ve vitamin D3 ün aktivasyonunu
(kandaki düzeyini) artırmak ve doğum sonrasında artan Ca ihtiyacına, aktif
hale geçen parathormon ile cevap aramak için yapılan bir uygulamadır. Bu
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taktiğin işe yaradığı, bağırsak Ca emilim mekanizması (Ca-binder) ile
gösterilmiştir (Wilson, 2001). Ancak, pratikte bu taktiğin uygulanabilmesi için,
günlük Ca alımının 30 gr ve aşağısı düzeyinde olması gerekir (Mulligan ve ark.,
2006). Bu denli düşük miktar Ca’nın tüketilmesi, kuru dönemde gebe ineklere
yedirilen yaygın yemlerin kullanılması durumunda zor görünmektedir
(Mulligan ve ark., 2006). Dolayısıyla, bu uygulama pratikte muhtemelen
geçerli değildir.
Kuru dönemde tercih edilecek Ca kaynakları önemlidir. Yukarıda ve düve
besleme konusunda ifade edildiği üzere, kalsiyum karbonat yerine, anyonik
tuz özelliği taşıyan kalsiyum sülfat kullanılmalıdır (Oetzel ve ark., 1988).
Rasyonda bulunan yem maddeleri (özellikle yüksek Ca içeren kaba yem –
yonca gibi) ve anyon katyon düzeylerine göre (özellikle K) DCDA
düzenlenmelidir. Etkili bir kullanım için, anyonik tuzların kombinasyonu
kullanılmalıdır (Adams ve ark., 1996). Rasyona katılan anyonik tuz miktarı
295-340 gramdan (gün/baş) fazla ise ve hala etkili bir asitlik sağlamıyorsa,
rasyon ve kaba yemden gelen anyon-katyon gözden geçirilmelidir (Adams ve
ark., 1996). Bu manada gözden geçirmeden kastedilen, rasyonun ve kaba
yemlerin özellikle potasyum düzeyidir. Fazla miktarda anyonik tuz kullanımı
(özellikle amonyum tuzu), lezzetsiz yapıda olduğundan genel manada yem
tüketimini düşürür (Adams ve ark., 1996). Ayrıca, rasyondaki fazla miktardaki
anyonik tuzlar, DCDA’nın fazla negatif olmasına, idrar pH’sının 5,5’in altına
düşmesine ve böbreklere aşırı yük binmesine neden olur (Davidson ve ark.,
1995). Anyonik tuzların kullanıldığı durumlarda, rasyona tampon (buffer)
madde asla katılmamalıdır, çünkü tampon maddeler iyon dengesini
bozmaktadır (Adams ve ark., 1996).
Kuru dönemin sonlarına doğru, doğum sonrası hipokalsemiyi önlemek ve
anyon-katyon dengesini kurmak için ülkemiz şartlarında beyaz toz formunda
nişadır (NH4Cl – amonyum klorür) kullanılmaktadır (yeme katılmaktadır).
Daha ucuz bir yem katkısı olan nişadır, endüstride farklı alanlarda kullanıldığı
gibi idrar taşlarının önlenmesinde de kullanılmaktadır.
Serum Ca testi
Doğumdan itibaren ilk 12-24 saat içinde ölçülen serum kalsiyum düzeyi, 8,0
mg/dl (2,0 mmol/l) den düşük ise süt humması oluşmuş demektir (Oetzel,
1996).
İdrar pH testi
Süt hummasını önlemek için doğum öncesi rasyonlara ilave edilen anyonik
tuzların ne denli etkili olduğu idrar pH’sına bakılarak değerlendirilir. Bu
konuyla ilgili bilgi yukarıda verilmiştir.
Rumen asidozu
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Daha az sıklıkta da olsa, doğum sonrası görülen bir problemdir. Fazla
miktarda konsantre yem ile beslemeye bağlı olarak uzun süreli rumen
pH’sının 5,5 altında kalması asidoza neden olur (Eicher ve ark., 1998).
Laktasyon başlangıcında %60’dan fazla konsantre yem kullanılması
durumunda asidoz oluşur ve süt yağı düşer. Subklinik rumen asidozu
semptomları arasında, yem tüketiminde dalgalanmalar (genelde düşme),
ishal, süt yağının düşmesi, burun kanaması, süt veriminde düşme, laminitis ve
daha birçok spesifik olmayan belirtiler yer alır (Oetzel, 2000). Rumen pH’sını
ölçerek asidoz teşhisi yapmak oldukça zordur, çünkü rumen pH’sı günden
güne inekten ineğe farklılıklar göstermektedir (Nordlund ve Garrett, 1994).
Rumen pH’sı, tane yemlerle beslemeden 2-4 saat sonra, total rasyon (TMR)
beslemesinden 6-10 saat sonra en düşük düzeye ulaşır (Oetzel, 2008).
Asidoz, daha çok laktasyon başlangıcında ve yem tüketiminin pik seviyede
olduğu dönemlerde görülür (Oetzel, 2005). Subakut ruminal asidozda yem
tüketiminin düşme nedeninin, rumendeki selüloz (fiber) sindiriminin
azalmasından değil, daha çok birtakım organlardaki yangıdan kaynaklandığı
fikri günümüzde ağırlık kazanmaktadır (Plaizier ve ark., 2008). Subakut
ruminal asidozun, nötrofillerin problemli bölgeye göç etme hızlarını azaltarak
ve fagositoz aktivitesini azaltarak immun sistemi baskıladığı ortaya
konmuştur (Enemark, 2008).
Rumen pH testi
Asidoz teşhisi için rumen pH ölçümü yapılabilir, ancak ölçümün hassasiyeti,
sakıncası ve geçerliliği yukarıda tartışılmıştır. Rumen içerik örneği alınırken
tükrük ile bulaşma sonucu pH değişimi de söz konusudur.
Laminitis
Yüksek konsantre yem kullanımı sonucu asidoza bağlı ve sekonder olarak
ortaya çıkan bir problemdir. Laminitis süt sığırlarında aseptik bir ayak
yangısıdır (Cook ve ark., 2004). Close-up dönemde artan ve laktasyonda
devam eden yoğun konsantre yem içinde hızlı çözünen karbonhidrat
miktarının fazlalığı ve düşük kaba yem oranı (fiber) subakut asidozu tetikler
(Nocek, 1997; Stone, 2004). Isı stresi, laminitisi tetikleyen diğer bir etkendir
(Cook ve ark., 2004). Süt sığırı işletmelerinde asıl problem, akut değil subakut
asidozdur, çünkü bu durumda rumende laktik asit birikimi çok az iken rumen
pH’sı düşmektedir (Nocek, 1997). Subklinik asidozun semptomları, yemden
düşme, CA kaybı, ishal ve laminitistir (Norlund, 1995).
Rumendeki pH’nın düşmesi, kandaki pH’nında düşmesine neden olarak
vazoaktif mekanizmanın devreye girmesini sağlar (Nocek, 1997). Vazoaktif
mekanizmanın devreye girmesiyle, ayaklarda tansiyon ve kan akışının artarak
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endotoksin ve histamin salgılanır (Nocek, 1997). Bu durumda kan basıncı
daha da artar ve damar duvarı zarar görerek sızıntıya neden olur (Nocek,
1997). Zarar gören damar duvarından serum sızarak, ödeme, internal
hemorajiye ve aşırı ağrıya neden olur (Nocek, 1997). Ödem oluşan bölgede,
işemi (lokal anemi) şekillendiğinden epidermal hücrelere çok az besin ve
oksijen akışı gerçekleşir (Nocek, 1997). Epidermis tabakasında stratum
germinativum zarar görür, corium dejenerasyona uğrar, dermal-epidermal
bağlantısı zarar görür ve sonuçta stratum germinativum ve corium
birbirinden ayrılır (Nocek, 1997). Özetle, ayağın yapısı tamamen bozularak
tırnak düşmesine varan sonuca varılır. Subklinik laminitis, daha uzun sürede
gelişen ve daha az şiddetli semptomlarla kendini gösterir.
Rasyon (aşırı konsantre yem) dışında laminitisin nedenleri arasında, uygunsuz
zemin, altlık malzemesi eksikliği, hayvanlarda çok az veya aşırı egzersiz,
bacaklara aşırı yük binmesini sağlayan aşırı CA, genetik, alerjik reaksiyonlar ve
stres gibi birçok etmenler sayılabilir (Bergsten, 1994).
Laminitis ve öncelikle asidozla ilgili problemlerin önlenmesi için, ˃30 kg/gün
süt veren sığırlarda rasyonun %25-30 NDF (%75’i kaba yemden gelmeli) ve
%30-40 nişasta içermesi gerekir (Norlund, 1995). Ancak, kaba yem uzunluğu
uygun büyüklükte olmalı (kaba yemin %15-20’si ≥3,8 cm olmalı), rumende
yıkımlanabilir nişasta toplam nişastanın %60-70’i ve rumende yıkımlanabilir
NFD ise toplam NDF’nin %50-60’ı kadar olmalıdır (Nocek, 1997). Rasyondaki
protein türü de laminitisle ilgilidir, Rasyondaki yüksek RDP oranının laminitisi
tetiklediği bildirilmiştir (Manson ve Leaver, 1988; Nocek, 1997).
Rasyonda yanlış protein kaynaklarının kullanımı ile ilgili problemler
Laktasyondaki ineklerin gerek süt verim ve kalitesi gerekse reprodüktif
fonksiyonlarının aksamadan gerçekleşmesi için protein kaynaklarının ve
uygun beslemenin yapılması gerekir. Bu manada, en önemli problem
rasyonda yemlik üre kullanımıdır.
Rumen alkolozu ve üre zehirlenmesi
Alkoloz, rumen asidozuna oranla daha az rastlanan bir beslenme problemidir.
Rumen alkolozu, yukarıda bahsi geçen ve doğumla ilgili bir hastalık olmayıp,
sığır beslemenin her aşamasında görülebilen bir problemdir.
Aşırı miktarda ürenin tüketilmesi sonucu üre zehirlenmesi şekillenir. Bu
durum, ya ürenin rasyondaki oranının yanlış hesaplaması ile ya da rasyona iyi
karışmamış ürenin toplu olarak yemde tüketilmesi sonucu oluşabilir. Kazara
hayvanların açıkta bulunan üreyi çuvalından veya depodan tüketmeleri
sonucu da üre zehirlenmesi oluşabilir. Üre zehirlenmesinin semptomları, kas
titremesi, aşırı salya akıntısı, hızlı solunum, koordinasyon bozukluğu, yüksek
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rumen pH’sı (pH = 8) ve timpanidir (Whittier, 2011). Kan amonyak düzeyinin
ve pH’sını yükselmesi en önemli bulgulardandır (Whittier, 2011). Kan
amonyak düzeyi 5 mg/dL düzeyine geldiğinde ölüm gerçekleşir (Whittier,
2011). Pratikte ilk yapılacak tedavi, asit içeriğinden dolayı hasta hayvanlara
sirke içirmektir.
Rumen alkolozu, üre zehirlenmesinde belirtilen nedenlerden dolayı
şekillenebilir ancak semptomlar daha az şiddetlidir. Rumen alkolozu aynı
zamanda dengesiz rasyonla beslemede ortaya çıkar. Dengesiz rasyondan
kasıt, rasyonda yeteri çözünür karbonhidrat (konsantre yem – tane yem)
olmaması ve protein kaynaklarının fazla ve orantısız şekilde üreden
oluşmasıdır. Rumende mikroorganizma gelişimini sağlayan rumen sıvısındaki
amonyak düzeyi 5-7 mg/100 ml dir (Sederevicius ve Kantautaite, 1993).
Bunun düzeyin üzerindeki fazla amonyak rumen pH’sını yükseltir ve amonyak
rumen duvarından emildikten sonra karaciğerde üreye çevrilir. Üreye çevrilen
amonyağın bir kısmı salya ile rumene dönerken (üre siklüsü), bir kısmı idrar
ile atılır ve ekonomik kayıplara neden olur. Kanda üre miktarının fazla
olmasında kaynaklanan döl verimi problemleri düve besleme bölümünde
tartışılmış idi. Rumen alkolozunda rumen pH’sı 7,2’nin üzerine çıkar,
rumende bakteriyel sindirim azalır, glikoz fermentasyonu ve uçucu yağ
asitleri üretimi azalır (Sederevicius ve Kantautaite, 1993).
Kan ve süt üre nitrojen testleri (BUN ve MUN)
Düve kısmında bu testler hakkında bilgi verilmiştir. Bu testler ineklere doğru
protein kaynağının yedirilip yedirilmediği ve reprodüktif riskin olup olmadığı
(infertilite) hakkında bilgi vermektedir.
Yukarıda bahsi geçen beslenmeye bağlı hastalıkların sürü içinde görülme
sıklıkları, müdahale ve risk bakımından önem taşımaktadır. Aşağıdaki tabloda
bazı beslenme hastalıkları, hedef görülme sıklığı ve müdahale için gerekli
oranlar verilmiştir.
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BESİ SIĞIRI BESLEME
Kültür ırkı besi sığırlarının isim telaffuzu
Charolais: Türkçe olarak Çerolayz diye okunan bu ırk sığırlar, bir araba
markası olan Chevrolet (şevroley) ile aynı terim olmayıp, karıştırılmamalıdır.
Fransız ırkıdır, beyaz renktedir, hızlı büyür ve aşırı kaslıdır. Vücut yapısı uzun
ve derindir. Süper büyüme özellikleri, yüksek yemden yararlanma oranları ve
verimli karkas özellikleri ile bilinirler.
Chianina: Türkçe olarak Çianina diye okunan bu ırk sığırlar İtalyan orijinlidir.
İri ırk olan bu sığırlar büyüme ve yağsız et özelliği ile ön plandadır.
Limousin: Türkçe olarak Limavzın diye okunan bu ırk sığırlar, sedan türü bir
araba markası olan Limousine (lımuziin) ile aynı terim olmayıp,
karıştırılmamalıdır. Fransız ırkıdır, kırmızı ve siyah renkte olabilir, aşırı kaslı
karkası ve yağsız eti ile öne çıkar. Bu ırkın diğer en önemli özellikleri ise
yüksek yemden yararlanma oranı ve yüksek adaptasyon yeteneğidir.
Belçika mavisi (Belgian Blue): Dış görünüş itibari ile gelişmiş kas yapısına
sahip bir besi ırkıdır. Karkasta depo edilen et kısmında yağ oranı azdır. Ancak
buna rağmen etteki yumuşaklık konusunda problem olmadığı iddia
edilmektedir. Karkas randımanı %70’e yakındır. Duble kas (double-muscling)
fenotipine sahiptirler. Duble kas durumunda, kaslardaki hücre büyüklüğü
sabit olup, hücre sayısı fazladır (hiperplazi). Doğum sırasında yaşanan aşırı
zorluklar, yağ depolarının çok geç dolması nedeniyle kesime geç
gönderilmesi, çevre şartlarına çok az adaptasyonunun olması ve daha fazla
konsantre yeme ihtiyaç duyması nedeniyle Belçika Mavisi ırkı sığır
yetiştiriciliğinin yaygın hale gelmesi problem olarak değerlendirilmektedir.
Gelbvieh: Gelbih olarak telaffuz edilen bu sığır ırkı Alman orijinlidir. Bu ırktaki
sığırlar için; erkeklerde yüksek yemden yararlanma ve büyüme oranları,
dişilerde ise yüksek süt verimi ve fertilite özellikleri söz konusudur.
Amerika’da yaygın olarak kullanılan sığır ırkları içinde inek başına en yüksek
buzağı canlı ağırlığı elde edilen ırktır. Yani, bu ırktan yüksek oranda sağlıklı ve
hızlı büyüyen buzağı elde edilir.
……………………………………………………………………… .
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Sığırlarda büyüme
Büyümenin ilk evrelerinde, vücutta daha çok protein depolanır. Hayvan
büyüdükçe yağ da depolanmaya başlar. Büyüme döneminde, rasyon miktarı
ve enerji-protein oranı önem taşır. 90 kg CA’ya sahip Holstein ırkı buzağıların
0,23 ve 0,53 kg GCAA sağlayacak şeklinde beslenme rejimine tabi tutulmaları
sonucunda vücutta yağ oranının sırası ile %14,2 ve %16,5 olduğu bildirilmiştir
(Abdalla ve ark., 1988). Bu veriler, rasyondaki fazla enerjinin yağ depolanması
için kullanıldığını ifade etmektedir. Büyümenin başlangıcında, yağlar
(fosfolipid) hücre membranlarının büyümesi için gereklidir (Murray ve ark.,
1988). Vücutta biriken yağlar, protein, kül ve su oranını düşürür. Vücut
kompozisyonunun %28’inin yağdan oluştuğu aynı canlı ağırlıktaki hayvanlar
karşılaştırıldığında; ilk önce vücut protein ve yağlarını tamamlayanlar
sırasıyla, Angus dişi, Holstein dişi, Angus kastre edilmiş erkek, Holstein kastre
edilmiş erkek, Angus boğa ve Holstein boğa olduğu gözlemlenmiştir (NRC,
1996). Bu sonuçlar, aynı canlı ağırlıktaki bütün gruplar arasında, dişilerin
erkeklere oranla daha yağlı olduğunu, kastre edilmiş erkeklerin (steers)
edilmemişlere oranla daha erken yağlandığını ve Angus ırkı sığırların Holstein
ırkı sığırlara oranla daha erken yağlandıklarını ifade edilmektedir.
Mermerleşme başlığında büyüme ile ilgili daha fazla bilgi verilmiştir.
Besi performansına etki eden faktörler
Besiye etki eden en önemli faktör genetiktir. Genetik adı altında bu bölümde
yoğun bir bilgi verilmiştir. Genetik dışında besi performansına birçok faktör
etki eder. Bunların başında besleme gelmektedir. Besi sığırları performansına
etki eden besleme ve farklı yetiştirme sistemleri ileriki başlıklarda ayrıca ve
detayları ile tartışılacaktır.
a) Canlı ağırlık: düşük CA’ya sahip sığırlar, yemi CA’ya çevirmede daha
etkilidirler (Mies, 1992; Dunkel, 2000). Bunun nedeni düşük CA’ya sahip
sığırların düşük yaşama payı enerji ihtiyaçlarıdır (Dunkel, 2000). Bu manada,
besi için hayvan satın alırken, VKS olarak daha düşük hayvanların tercih
edilmesi daha karlı bir tercih olmaktadır. Düşük yaşama payından arta kalan
enerji ve besin maddeleri CAA’ya katkıda bulunur. Düşük CA’ya sahip sığırlar
daha çok su ve protein depolarken, yüksek CA’daki sığırlar daha çok yağ
depolarlar (Dunkel, 2000). Yağ depolayan hayvanlarda canlı ağırlık artışı
(CAA) ekonomik değildir. Yağ depolanması için daha çok enerji harcanır ve
karkasta biriken yağların değerlendirilmesi ve pazarlanması zordur. Yağlı
karkas ve etler, tüketiciler tarafından tercih edilmezler. Bu yüzden besiye
alınacak hayvanlar düşük CA’da olmalıdır.
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b) Cinsiyet: erkek sığırlar (daha çok kastre edilmişler) dişilerden %8-10 daha
hızlı CAA sağlar ve yem dönüştürmede %6-8 daha avantajlıdır (NRC, 1996;
Dunkel, 2000). Bu yüzden besiye alınacak sığırlar mümkünse erkek olmalıdır.
c) İrilik: iri ırk sığırlar (geç olgunluğa erenler), daha az yağlı karkas üretirler
(Dunkel, 2000). Buna karşın küçük ırklar ise (erken olgunluğa erenler), daha
yağlı karkas ürettiklerinden ekonomik yetiştirmeye uygun değildir (Dunkel,
2000).
d) Kondüsyon: iyi beslenmemiş ve zayıf sığırlar telafi büyüme göstererek
daha hızlı gelişirler (Mies, 1992; Dunkel, 2000). Kondüsyon, aynı zamanda
VKS ile de ilgilidir. Bu yüzden besiye alınacak hayvanlar canlı ağırlık
faktöründe belirtildiği üzere mümkünse zayıf olmalıdır. Bu tür hayvanların
uygun fiyata satın alınması da mümkündür. Kondüsyon konusunda, besiye
alınacak sığırların hastalıklara karşı aşılanmış (immunite sağlamış) ve parazit
mücadeleleri yapılmış olması, yeni hastalıklara karşı dirençli olması manasına
da gelmektedir (Dunkel, 2000). Bu yüzden, besiye alınacak sığırlar daha önce
yapılmamış aşı ve paraziter mücadeleden geçirilmelidir. Sağlık problemleri
yaşayan ve parazitlerin infestasyonuna maruz kalmış bir sığırdan besi
performansı beklenemez.
e) Çevre şartları: çevre şartları denince akla gelen, çevre ısısı, nem, yağmur,
kar ve çamur gibi unsurlardır. Bu tür olumsuz şartlar hayvan performansını
olumsuz etkilemektedir (Dunkel, 2000). Holstein ırkı sığırların bu konuda
hassas olduğu bilinmektedir. Bu yüzden besideki hayvanlara, uygun
rasyonların hazırlanması gerekir. NRC (1996) normlarına göre rüzgârın hızı,
hayvandaki tüylerin uzunluğu gibi etkenlerde enerji ihtiyacını etkilemektedir.
Çevre şartlarının örneğin soğuk, aşırı rüzgâr hızı, havadaki yüksek nem oranı,
hayvanlardaki kılların kısa olması gibi durumlarda yem tüketimi artmaktadır.
Ancak, ısı stresi de (aşırı sıcak havalarda) tek başına veya havadaki yüksek
nem oranı ile birlikte yem tüketimini ve CAA’yı olumsuz etkilemektedir
(düşürmektedir).
Çevre ısısının, hayvanın en rahat ettiği düzeyde olması termokonfor zon (TKZ)
ile mümkündür. Bu şartlarda hayvanlar, vücut ısısı regülasyonu için hemen
hemen hiç enerji harcamazlar, dolayısıyla vücutta verim için daha çok pay
ayırmış olurlar. Küçük yaştaki buzağılar için (1 aydan küçük) TKZ (+15) - (+25)
o
C, besi sığırları için TKZ (-10) - (+20) oC’dir (Young, 1985; Gaughan ve ark.,
2008). Ancak hayvanlar TKZ dışındaki ısılara adapte olarak yaşayabilir ve bu
şartlara da termonötral zon (TNZ) denir. Hayvanlar TKZ dışındaki ısılarda
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yaşarken (TNZ şartlarında) vücut ısısı regülasyonu için bir miktar fazla enerji
harcamak zorundadır. Küçük yaştaki buzağılar için (1 aydan küçük) TNZ (+10)
– (+30) oC, besi sığırları için TNZ (-35) - (+25) oC’dir (Young, 1985; Gaughan ve
ark., 2008). Yani besi sığırları -35 oC’de de yaşayabilirler ancak bu durumda
performans, TKZ şartlarına göre daha düşük olur. Yeni doğan ve 21 günlük
yaştan genç olan buzağıların soğuk stres ısı sınırı +15,5 oC, 21 günlük yaştan
daha yaşlı olan buzağılar için +5,5 oC’dir (NRC, 2001). Dolayısıyla, yeni doğan
buzağıların gerek soğukla birlikte artan enerji ihtiyaçlarının karşılanması,
gerekse soğuk stresine maruz kalmaları durumunda koruyucu önlemler
alınması önemlidir.
30 kg/gün süt veren bir süt ineği için, (+25) – (+26) oC üzeri (üst kritik ısı – ısı
stresi) veya (-16) - (-37) oC’den düşük ısılar (düşük kritik ısı – soğuk stresi)
hayvan verimini olumsuz etkileyerek rahatını bozmaktadır (Kadezere ve ark.,
2002). Isı stresi bir bakıma göreceli bir kavramdır. Örneğin, -35 oC’de
yaşamaya adapte edilmiş bir besi sığırı için +10 oC, ısı stresi nedenidir (FASS,
2010). Tersi durum da, soğuk stresi için geçerlidir.
Çevre şartları arasında, zemindeki çamur varlığı ve derinliği gibi etkenlerde de
bulunur. NRC (1996), bu tür çevre şartlarını da hesaplayarak hayvan
ihtiyaçlarını belirlemektedir. Örneğin, meradaki hayvanların aktivitesi
(yürüme) kapalı veya çevrili alanlardaki hayvanlara oranla daha fazla
olduğundan, enerji ihtiyaçları daha fazla olmaktadır. Ayrıca, meranın düz alan
yerine engebeli, meyilli veya tepeli olması durumunda enerji ihtiyacı daha
fazla olmaktadır.
f) Besideki gün sayısı: besideki gün sayısı arttıkça özellikle besi sonu
dönemde yetiştiricilik ekonomik olmaktan çıkmaktadır (Dunkel, 2000). Besi
sonunda daha çok yağ depolama söz konusu olduğundan, yağ depolamanın
ekonomik olmadığı ve tüketiciler tarafından tercih edilmediği bilinmektedir.
g) Genetik: Besi sığırlarının beslenmesinde ve kârlılığında en önemli etken,
sığır ırkıdır. Besi ırkları arasında her yönüyle (besi performansı, karkas
özellikleri ve diğer) ideal bir besi ırkı mevcut değildir. Bir ırkın performans
özellikleri iyi olsa da diğer özellikleri bakımından ideal olmayabilir. İdeal ırkın
seçimi için, üreticilerimizin besi ırkı sığırlarının çevre hassasiyetlerini, karkas
özelliklerini, besi performanslarını ve diğer bütün özelliklerini bir bütün
halinde değerlendirip, buna göre kararlarını vermeleri gerekir. Ancak şurası
unutulmamalıdır ki, gerek yurtdışında gerekse ülkemizde saf ırk olarak
yetiştirilen ve melezleme sonucu elde edilen ırklar ve özellikleri farklıdır. Kaldı
ki, saf ırk sığırlar üretim yapmak ve et elde etmek için değil, daha çok damızlık
amaçlı kullanılmaktadır. Dolayısıyla, sığır ırkını seçerken bu konuya da dikkat
etmek gerekir.
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Aşağıdaki tablolarda, besi ırklarıyla ilgili detaylı ve karşılaştırmalı bilgiler
verilmiştir.
Tablo 3. Besi ırkları ve özellikleri bakımından avantaj ve dezavantajları*
Sığır ırkı

Avantaj

Dezavantaj

British
Angus
Hereford
Shorthorn

Düşük doğum ağırlığı
Yüksek fertilite
Orta derecede süt verimi
Orta irilikte

Düşük büyüme hızı

European
Charolais
Gelbvieh
Maine-Anjou
Pinzaguer
Simmental
South Devon

Yüksek büyüme oranı
İri ırk
Yüksek süt verimi

Doğum zorluğu
Bakım zorluğu

Tarentaise
Diğer

Zebu
American Brahman
British Derivatives
European Derivatives

Kötü şartlara adaptasyon
Orta-yüksek süt verimi
Farklı ırk melezlemesinde
yüksek heterozis

*Hick ve Dyer (2010)’dan adapte edilmiştir.
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Düşük büyüme hızı
Kalitesiz karkas

Besi ırkları arasında yaşama payı dâhil ihtiyaç duydukları enerjiler farklıdır.
Besiye alınacak hayvanlar tercih edilirken düşük yaşama payına sahip sığırlar
tercih edilmelidir. Bu tür hayvanlar, tükettikleri yemin daha fazla kısmını
verim için (CAA) harcarlar. Enerji bahsinde bu konu detaylandırılmıştır.
Tablo 4. Saf besi ırkı sığırlarda enerji ihtiyaçları*
Yaşama payı
Yoğun besi
enerji ihtiyacı,
enerji ihtiyacı,
Irk
Kcal/kg.0,75/güna
Mcal/kgb

Yoğun besi
enerji ihtiyacı,
Mcal/kgc

Hereford

108

12,25

11,87

Angus

109

12,31

11,87

Simmental

121

11,72

11,87

Limousin

118

11,74

11,87

Charolais

116

11,69

11,87

Brahman

109

11,89

11,87

Red Poll

117

11,98

11,87

Gelbvieh

116

11,69

11,87

Maine Anjou

110

11,87

11,87

Braunvieh

117

11,76

11,87

Chianina

125

11,85

11,87

Brangus

109

11,89

11,87

Pinzgauer

114

11,74

11,87

Tarentaise

113

11,89

11,87

*Tomsen ve ark. (2001)’den adapte edilmiştir.
a

laktasyonda olmayan gebe inek içindir. Kısırlaştırılmış erkek (steer) ve
düveler içindir.
b

Aynı yaşta kesime gitme hedefine göre, kısırlaştırılmış erkek (steer) ve
düveler içindir.
c

Eşit vücut yağ oranında kesime gitme hedefine göre düzenlenmiştir.

Tabloda görüleceği üzere, Brahman, Brangus, Hereford ve Angus ırkı sığırlar
daha az yaşama payı enerjisine ihtiyaç duyarlar. Bu tür sığırlar dolayısıyla
tükettikleri yemin daha fazla kısmını verim olarak kullanırlar.
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Kaslılık (et)
durumub

Kasaplık et
oranıc

Erken

Düşük

Yüksek

Orta

Düşük

Düşük

Orta

Düşük

Yüksek

Orta

Düşük

Orta

Red Angus

Yüksek

Orta

Erken

Düşük

Yüksek

Orta

Düşük

Yüksek

Shorthorn

Yüksek

Orta

Erken

Düşük

Yüksek

Orta

Düşük

Yüksek

Charolais

Çok
yüksek

Düşük

Geç

Düşük

Orta

Çok
yüksek

Çok
yüksek

Düşük

Chianina

Çok
yüksek

Çok
düşük

Geç

Orta

Düşük

Yüksek

Çok
yüksek

Düşük

Limousin

Yüksek

Çok
düşük

Geç

Düşük

Orta

Çok
yüksek

Çok
yüksek

Çok
düşük

Braunvieh

Yüksek

Yüksek

Erken

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

Orta

Gelbvieh

Yüksek

Yüksek

Erken

Düşük

Orta

Yüksek

Yüksek

Düşük

Maine-Anjou

Yüksek

Orta

Orta

Düşük

Orta

Yüksek

Yüksek

Düşük

Salers

Yüksek

Orta

Orta

Düşük

Orta

Yüksek

Yüksek

Düşük

Simmental

Çok
yüksek

Yüksek

Düşük

Orta

Yüksek

Yüksek

Düşük

Holstein

Çok
yüksek

Aşırı
yüksek

Erken

Düşük

Düşük

Düşük

Yüksek

Orta

Jersey

Çok
düşük

Çok
yüksek

Çok
erken

Orta

Orta

Çok
düşük

Çok
düşük

Çok
yüksek

Yüksek

Yüksek

Çok
geç

Çok
yüksek

Yüksek

Orta

Orta

Düşük

Vücut yağ
tutma
kapasitesia

Orta

Yüksek

Sıcak iklime
uyumu

Puberta yaşı

Yüksek

Hereford

Büyüme hızı

Angus

İngiliz besi
ırkları

Süt kapasitesi

Mermerleşmed

Tablo 5. Farklı sığır ırk özelliklerin göreceli karşılaştırmaları*

Yüksek

Continental
besi ırkları

Continental çift
verim özellikli
besi ırkları

Orta

Süt ırkları

Bos indicus besi
ırkları
Brahman
American besi
ırkları
Beefmaster

Yüksek

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

Orta

Orta

Düşük

Braford

Orta

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

Orta

Orta

Düşük

Brangus

Yüksek

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Santa Gertrudis

Yüksek

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

Orta

Orta

Düşük

Simbrah

Yüksek

Yüksek

Orta

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Düşük

Çok
düşük

Düşük

Orta

Düşük

Orta

Düşük

Orta

Düşük

Red Brangus

Özel besi ırkları
Texas Longhorn
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Yerli ırklarımız ve kültür ırkları besi sığırlarının performans karşılaştırmaları
Ülkemize özgü ırklarla kültür ırkları arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.
Bozkurt (2007), Boz ve Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) ırklarını kültür ırklarıyla
karşılaştırarak performansları ölçülmüştür.
Tablo 11. 4 aylık besi büyütme programı sonunda yerli ve kültür ırklarının
karşılaştırılması*
Toplam
Kültür ırkı
İlk CA, kg
Son CA, kg
GCAA, kg
CAA, kg
Holstein

202

310

108

0,902

Brown Swiss

196

300

104

0,865

Simmental

213

324

111

0,923

Boz

203

275

72

0,603

GAK

222

291

69

0,561

Yerli ırk

*Hayvanlar 1 kg/gün CAA sağlayacak rejimde beslenmiştir.

Tablo 12. 3 aylık besi bitirme (finishing) programı ile yerli ve kültür ırklarının
karşılaştırılması*
Toplam
Kültür ırkı
İlk CA, kg
Son CA, kg
GCAA, kg
CAA, kg
Holstein

339

400

61

0,680

Brown Swiss

327

386

60

0,658

Simmental

356

424

68

0,754

Boz

300

345

45

0,502

GAK

311

352

41

0,456

Yerli ırk

*Hayvanlar 1 kg/gün CAA sağlayacak rejimde beslenmiştir.
Tablolarda görüleceği üzere, yerli ırklarımız, kültür ırklarına oranla besi
performansı bakımından oldukça düşük düzeydedir.
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Bozkurt ve Kaya (2008) yaptıkları bir çalışmada, farklı CA gruplarındaki Boz ve
GAK ırkı sığırlara 210 günlük bir besi programı uygulamış ve sonuçları
aşağıdaki gibi paylaşmışlardır.
Tablo 13. Boz ve GAK yerli ırkların farklı CA başlangıcı ile 210 günlük besi
performansları*
Toplam CAA,
Başlangıç CA, Kg
İlk CA, kg
Son CA, kg
GCAA, kg
kg
Boz-GAK
182
309
126
0,600
(150-200 kg)
Boz-GAK
223
363
138
0,661
(200-250 kg)
Boz-GAK
264
405
140
0,671
(250-300 kg)
Irk ortalaması, kg
Boz
210
370
145
0,690
GAK
224
350
125
0,600
*Hayvanlar 1 kg/gün CAA sağlayacak rejimde beslenmişlerdir.
Tablodan görüleceği üzere, besiye alınacak Boz ve GAK ırkı sığırlar en uygun
200-250 kg CA’da olmalıdır. Ayrıca, Boz ırkı sığırlar GAK ırkı sığırlara göre
daha iyi besi performansı göstermektedir.
Ülkemiz şartlarında yapılan bir çalışmada, Siyah Alaca (Holstein) ve Esmer ırk
(Brown Swiss) sığırların besi performansları karşılaştırılmıştır.
Tablo 14. Siyah Alaca (Holstein) ve Esmer ırk (Brown Swiss) sığırların besi
performansların karşılaştırılması*
Parametre
Holstein
Brown Swiss
Başlangıç CA, kg

258

256

Bitiş CA, kg

502

518

GCAA, gr

1,33

1,44

Yemden yararlanma
(Yem/CAA)

6,85

6,40

*8-10 aylık yaşta sığırlar kullanılmıştır. Çalışma 183 gün sürmüştür.
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Tabloda görüleceği üzere, besi performansı bakımından Brown Swiss ırkı
sığırların Holstein’e göre daha iyi olduğu âşikârdır.
Hayvanlarda kısırlaştırma ve besi performansına etkisi
…..

Besi sığırlarının beslenmesi
Besi sığırları performansına etki eden en önemli faktör genetikten sonra
beslenmedir (Berger ve Faulkner, 2003). Bu kısımda beslenme ve besi
performansı konuları irdelenecektir.
Besi sığırlarında besleme evreleri
Besi sığırları buzağı döneminden sonra “büyütme” rejimine ve akabinde ise
“bitirme” rejimine tabi tutulurlar. Büyütme dönemi (growing), daha çok mera
veya yüksek kaliteli kaba yemler kullanarak yapılır. Bitirme rejimi, yoğun
konsantre yem ile yapılmakta olup, aynı zamanda “finishing” olarak
isimlendirilir.
Besi öncesi hazırlık dönemi
Besiye alınacak hayvanlar, işletmeye getirildiğinde, yol stresi ve diğer
faktörler (farklı ortam vb.) nedeniyle özel bir beslenme rejimi uygulanmalıdır.
Kaldı ki, yolculuk sonrası sığırların yem tüketimi de düşmektedir. Gerek stresi
azaltmak gerek se enerji ve besin madde ihtiyaçlarını karşılamak için,
işletmeye gelen sığırlara yedirilecek rasyonların enerji-besin madde
bakımından zenginleştirilmiş olması gerekir (Gadberry ve Troxel, 2010). Stres
sırasında potasyum ihtiyacının %20 oranında arttığı gerçeği ile, rasyonda
özellikle potasyum düzeyinin artırılması gerekir (Gadberry ve Troxel, 2010).
İşletmeye genç hayvanlar getirilmiş ise (136 kg altında), bu hayvanların
büyüme ihtiyaçları da gözetilerek, rasyonda konsantre yem oranı
artırılmalıdır (Gadberry ve Troxel, 2010). Kaldı ki, genç hayvanlar kaba yem
ağırlıklı yemleri yeterince tüketemediği için hızlı büyüme sağlayamazlar. Bu
durumdaki genç sığırlar, vücut ağırlıklarının %3-3,5’i kadar yem tüketebilir ve
yaklaşık 900 gr GCAA sağlayabilirler (Gadberry ve Troxel, 2010). Yoğun
konsantre yem tüketmenin önemli problemi asidozdur. Ancak kaba yemle
birlikte karıştırılarak verilen konsantre yemler bu problemi önlemede
etkilidir. Ayrıca, asidozu ve timpaniyi önlemek amacıyla tampon maddeler de
kullanılmaktadır.
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İşletmeye getirilen sığırlar genç değilse ve konsantre yeme alışkın değillerse,
alıştırma döneminden sonra konsatre yem ağırlıklı rasyon yedirilebilir.
Konsantre yeme problemsiz bir alıştırma dönemi için yaklaşık 20 gün
gereklidir.
Sığırlarda büyütme beslemesi (mera ve diğer sistemler) (ekstansif)
Besi sığırları beslenme metotları, merada (ekstansif) ve yoğun besi programı
(intensif) olmak üzere 2 gruba ayrılabilir. Merada, besi sığırları CA’larının
yaklaşık %2,5’i kadar ot tüketirler (ZoBell ve ark., 1999). Tüketilen bu miktar,
otun kalitesine ve lezzetine de bağlı olarak değişebilir (ZoBell ve ark., 1999).
Kaliteli ve lezzetli otlar daha çok tüketileceği ve sindirileceğinden, bu
durumda yem tüketimi artabilir. Merada 1 kg CAA için sığırlar kuru madde
bazında 8-10 kg ot tüketilmesi gerekir (ZoBell ve ark., 1999). Örneğin, 350 kg
CA’ya sahip bir besi sığırı günde 8,75 kg kuru madde tüketir (350 x %2,5) ve
bu miktar yemden günde yaklaşık 1 kg CAA sağlar. Bu sığırın günde 8,75 kg
kuru madde tüketebilmesi için yaklaşık 35 kg doğal (yaş) halde mera otu
yemesi gerekir (mera otlarında yaklaşık %25 KM olduğu varsayımı ile
hesaplanırsa). Meradaki hayvanların daha fazla CAA sağlaması amacıyla tane
yem takviyesi yapılmalıdır. Bu uygulama aynı zamanda birim alanda daha
fazla hayvan otlamasını da sağlar. Ancak meradaki hayvanlara yapılacak tane
yem takviyesi fazla miktarda olduğunda, yem tüketimi düşmektedir. Buradaki
mekanizma, selüloz sindiriminin düşmesi (negatif assosiyatif etki) ve
otlamaya daha az zaman harcanmasıdır (Bargo ve ark., 2003; Doyle ve ark.,
2005). Yapılacak tane yem takviyesinin meradaki kaba yem (ot) tüketimini
düşürmemesi için canlı ağırlığın %0,4’ünü geçmemesi gerekir (Hess ve ark.,
1996; Elizalde ve ark., 1998; Pavan ve Duckett, 2008). Bu miktar, 400 kg
CA’ya sahip bir hayvan için, örneğin 1600 gram/gün tane mısır kadardır.
Meradaki sığırlara tane yem dışında sıvı yağ, yağlı tohumlar ve protein
saplementleri kullanılmaktadır. Meradaki hayvanlara ayrıca vitamin-mineral
takviyesi yapmak gerekir.
Mera dışındaki besleme rejimlerinde büyütme rasyonu, az miktarda
konsantre yem ve daha çok kaba yemden oluşur (Comerford ve ark., 2001).
Sığırlar büyüdükçe, rasyonda kaba yem oranı azaltılarak konsantre yem oranı
artırılır (Comerford ve ark., 2001). Bu uygulama aynı zamanda arzu edilen
karkas verim ve kalitesi için de gereklidir (Comerford ve ark., 2001). İri ırk
sığırlar, küçük sığırlara oranla, verimli ve kaliteli karkas elde edilmesi için
rasyonda daha çok konsantre yeme ihtiyaç duyarlar (Comerford ve ark.,
2001). Bu yüzden, sığırlara yedirilecek rasyonun özelliği, karkas verim ve
kalitesinin nasıl arzu edildiğine göre de şekillenir (Comerford ve ark., 2001).
Büyüme dönemindeki sığır rasyonlarına, mısır silajı veya diğer ot silajları
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rahatlıkla kullanılabilir. Ancak kaba yem ve diğer yem tercihleri fiyata göre
belirlenmelidir.
Bitirme (finishing) dönemi besleme (intensif)
Besi sığırlarının yoğun besi programlarına tabi tutularak kesim ağırlığına
ulaştırılmaları çok daha hızlı gerçekleşmektedir. 315 kg CA üzerindeki sığırlar,
yüksek konsantre yemlerden oluşan rasyonları tüketerek daha hızlı CAA
gösterirler (ZoBell ve ark., 1999). Konsantre yemlerin işlem görmesi, besi için
daha olumlu bir uygulamadır. Konsantre yemin, asidoz ve yemden kesilme
problemleri oluşturmaması için, günde 225 gram artırılarak hayvanlara
yedirilmesi gerekir (ZoBell ve ark., 1999). Asidozu önlemek için ayrıca tane
yemleri çok ince öğütmemek ve bir seferde hayvan başına 2,5 kg’dan fazla
tane yem vermemek gerekir (Vickers ve Brown, 2012). Ayrıca kaba yemin
uzunluğu 5-10 cm olmalıdır (Brown ve ark., 2008). Örneğin 295 kg CA’ya
sahip bir sığırın günde 1135 gr GCAA göstermesi için, 5 kg kuru yonca, 2750
gram arpa ezmesi ve 450 gram %10 protein içeren bir takviyeden (vitaminmineral de içeren) oluşan bir rasyon tüketmesi gerekir (ZoBell ve ark., 1999).
Kuru yonca yerine çayır otu yedirilecek ise, 450 gramlık protein takviyesinde
HP oranı %14-16 olmalıdır (ZoBell ve ark., 1999). Besi sığırları 365 kg CA’ya
ulaştıklarında daha çok konsantre yem tüketebilirler (ZoBell ve ark., 1999). Bu
durumdaki sığırlar 1360 gram GCAA gösterebilirler (ZoBell ve ark., 1999). Bu
durumdaki bir sığır, günde 9,1 kg KM tüketir (ZoBell ve ark., 1999).
Normal şartlarda besi sığırları büyütme evresinden sonra yaklaşık 340 kg
CA’ya ulaştıklarında finishing dönemi beslenme rejimine tabi tutulurlar. Bu
sistem daha çok orta irilikteki besi ırkları için uygundur (Boyles ve ark., 1995).
Bu sistemde, orta irilikteki ırklar daha yüksek CA’ya ulaşarak kesime
gönderilebilirler (Boyles ve ark., 1995). İri ırklar için uygun besleme sistemi
ise, sütten kesimden sonra (205 günlük iken) direk finishing besleme rejimine
tabi tutulmasıdır (Boyles ve ark., 1995). Aslında iri ırklar, büyütme devresinde
kaba yemle beslendiklerinde daha iyi performans gösterirler ancak bu
durumda arzu edilen kesim ağırlığının çok üzerine çıkarlar (Boyles ve ark.,
1995). Ülkemiz şartlarına da uygun olan yöntem; üreticinin kendi tercihi,
piyasa şartları (et kesim fiyatları), yem (mera) varlığı ve fiyat
değerlendirilmesi sonucu yapılmasıdır.
Besi sığırlarında sınırlı besleme yöntemi
Besi sığırlarında kısıtlı yem uygulaması, finishing döneminde karkas yağının
azaltılması ve büyütme döneminde ise istenilen kadar CAA’nın
gerçekleşmesini sağlamak amacıyla uygulanır (Loerch, 1995). Büyütme
döneminde sınırlı yemleme yapılan besi sığırlarının, finishing döneminde
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sınırlı yemlemeye tabi olmayan sığırlarla benzer performans gösterdikleri
bildirilmiştir (Boyles ve ark., 1995). Ad libitum beslemeye oranla, finishing
döneminde sınırlı miktarda (az) yem yedirilen besi sığırları %15-25 daha az
karkas yağına sahip olmaktadır (Boyles ve ark., 1995). Bu uygulama, yem
tasarrufu da sağlayarak ekonomik bir yetiştirme imkânı sunmaktadır. Ancak
burada da yine üreticilerin kendi şartlarını değerlendirerek karar vermeleri
gerekir.
Besi sığırlarında telafi büyüme
….
Damızlık boğa beslenmesi
Damızlık boğaların tohumlama kapasitesi 36 aylık yaşta maksimum düzeye
çıkar (White ve ark., 1993). Ancak bu özellik, 5-6 yıl yaştan sonra azalır (White
ve ark., 1993). Herford ve Angus gibi İngiliz ırkı boğalar 205 günlük yaşta 250
kg CA’da, Simmental ve Charolias gibi Continental ırkı boğalar ise 205 günlük
yaşta 272 kg’dan fazla CA’da olmalıdırlar (White ve ark., 1993). Boğa adayları
sütten kesimden sonra uygun bir büyüme hızıyla (yüksek konsantre yemle
besleme ile 1350-1360 gr GCAA sağlayacak şekilde) 1 yaşına geldiklerinde
454 kg’dan fazla CA’ya sahip olmaları gerekir (White ve ark., 1993). Bu tür bir
büyümeyi temin etmek için, vücut ağırlığının %1’i kadar konsantre yemle
beslemek gerekir (White ve ark., 1993). Örneğin, 272 Kg CA’ya sahip bir boğa
adayının ad libitum kaba yemin (ot veya silaj) yanı sıra 2725 gram tane yem
tüketmesi gerekir (White ve ark., 1993). Bu tür bir beslenme rejimi,
yağlanmayı önleyecek türde uygun bir CA sağlar (White ve ark., 1993). Boğa
adayının CA’sı arttıkça, rasyondaki tane yem miktarı da artırılır, ancak tane
yem miktarı yine vücut ağırlığının %1’i kadar olmalıdır (White ve ark., 1993).
Çiftleşme döneminde boğalar fazla enerji harcadıklarından 45 kg kadar CA
kaybedebilirler (White ve ark., 1993). Bu kilo kaybı vücut yağlarından
karşılanmalıdır. Ancak vücut yağları aşırı olduğu durumlarda, libido azalır,
çabuk yorulurlar ve boğanın fertilitesi düşer (White ve ark., 1993). Boğaların
yağlanması durumunda rasyon enerji oranı düşürülmelidir. Büyüme
döneminde rasyon protein oranı %13-14 TDN ise %65-70 olmalıdır (White ve
ark., 1993). Boğalar, 10-12 aylık yaşa ulaştıklarında ise rasyon protein oranı
%10’a düşürülebilir (White ve ark., 1993). Rasyondaki mineral ve vitamin
dengesi de gözetilmelidir.
Boğaların aşım için kullanılma zamanı, pubertaya ulaştıktan 3-4 ay sonra
olmalıdır (White ve ark., 1993). Pubertaya ulaşmada farklı faktörler rol oynar.
Bu arada, testis büyüklüğü ile sperm hacmi ve kalitesi pozitif olarak
ilişkilendirilmektedir (White ve ark., 1993).
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“Cow-calf operation” besi sığırı üretim sistemi
Amerikan sisteminde besi sığırlarının yetiştirilme-üretilme esası 3 aşamadan
oluşur: 1- cow-calf operation (buzağı yetiştirme), 2- backgrounding (yoğun
besiye hazırlık), 3- feedlot (yoğun besi). Ülkemizde de uygulanmasını bilhassa
arzu ettiğim ve et ihtiyacı için dışa bağımlılığı (ithalat) azaltacak bu sistemin
detayları aşağıda verilmiştir. Damızlık (anaç) besi inekleri olmadan, besi sığırı
ve et üretilemez. Ülkemizin problemi tam da budur. Yurt dışından ithal olarak
getirilen besi sığırları, ülkemizin et ihtiyacını karşılamakta sadece geçici
çözümler üretebilir. Üreticilerimiz bu tür sistemle üretim yapmalı ve/veya
bakanlık eliyle anaç besi inek-buzağı (cow-calf) üretim sistemleri
geliştirilmelidir.
Cow-calf (buzağı yetiştirme) aşaması: Buzağılar merada anneleri ile birlikte
hem annelerini emerek hem de merada otlayarak 5-9 ay süreyle (ortalama
205 gün – 7 ay) kalırlar. Belirtilen süre sonunda buzağılar, sütten kesilmiş
olup 175-300 kg CA’ya (ortalama 240 kg) ulaşırlar. Ortalama 35 kg CA’da
doğan buzağılar ortalama 207 günde ve ortalama 240 kg CA’da sütten
kesilirler. Bu sistemde hayvanların kullanımına sunulan alanlarda genelde
mısır, soya, protein küspelerinin yetiştirilmesi uygun değildir. Dolayısıyla
hayvanlar kısmi mera, kısmi olarak ta yem takviyesi ile yetiştirilirler
(beslenirler). Bu dönemde buzağılar CA’larının %1,25’i kadar kaba yem (KM)
tüketerek günde yaklaşık 1 kg CA artışı gösterirler. …..
Background (yoğun besiye hazırlık) aşaması, kısırlaştırılmış erkek ve damızlık
olarak kullanılmayan diş sığırlar (düve) için uygulanır. Sütten kesilen
kısırlaştırılmış erkek danalar ve damızlık dışı düveler, kaba yem ağırlıklı
besleme programına tabi tutularak süre sonunda yoğun besi (finishing)
programına alınırlar. Kaba yem ağırlıklı beslemede, meralardan, ekilen taze
yeşil otlardan, silajlardan ve hasat sonrası elde edilen kuru kaba yemler
kullanılır. Bu aşamanın amacı yoğun besi (finishing) öncesi hayvanları kaba
yem ağırlıklı rasyonlarla besleyerek özellikle küçük ırk sığırlar için iskelet
gelişimini hızlandırmak ve vücutta yağsız et oranını artırmaktır. Kullanılan
kaba yem türüne göre değişmekle birlikte bu dönemde hayvanlar 12-15 aylık
yaşa kadarki dönemde günde 350-1150 gram CAA sağlayarak yoğun besiye
300-400 kg CA’da girerler. Bu dönemde sığırlar başlangıçta ortalama 240 kg
CA’dan başlayarak, yoğun besiye geçtiklerinde 320 kg CA’ya ulaşmış olurlar.
Feedlot (yoğun besi) aşamasına gelinceye kadar sığırlar kaba yem (mera)
ağırlıklı beslendiklerinden dolayı hem ekonomik bir besleme programı
izlenmiş olur hem de besi öncesi sığırlar bu besleme rejimi sayesinde yoğun
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beside daha iyi kilo almak için daha fazla yağsız et oranını biriktirmiş olurlar.
Dolayısıyla burada, yağsız et üretimi için kaba yem ağırlıklı besleme yapılması
gerektiği gerçeği de ortaya çıkmaktadır.
Gerçek yoğun besiye geçildiğinde konsantre yem oranı rasyonda %80-90
arasındadır. Bu dönemde yedirilen ad libitum rasyonların NEb ve ham protein
oranları sırasıyla ortalama 1,50 Mcal/kg ve %13,3 olması gerekir. Bu
rasyonlara yaklaşık %1 oranında yemlik üre ve vitamin-mineral premiksleri
katılmaktadır. …..Yoğun besi programı kapsamındaki sığırlar 120-240 günlük
besi süresince günde 1,2-1,8 kg CAA ve 5-7 kg ile 1 kg yem dönüşümü
göstermektedirler. Ortalama 150 günlük besi performans sonuçları
incelendiğinde; kısır erkek besi sığırları (steer) için 1,4-1,6 kg/gün CAA ve
düveler için 1,25-1,35 kg/gün CAA, yem dönüşüm oranları ise, kısır erkek
sığırlar için 6,6-5,8 kg yem/kg CAA, düveler için ise 6,7-6,2 kg yem/kg CAA
olarak bildirilmiştir. Ancak bu rakamlar, ülkemizde kullanımı yasak olan
iyonofor ve hormon implantı gibi takviyelerle gerçekleşmektedir.
……Ortalama CA’sı 450 kg olan bir sığır için bu oran, 8,42 kg/gün yem
tüketimine (KM) denk gelmektedir (450x0,0187). Bu tür bir sistemde sığırlar
ortalama 17 aylık yaşta ve 580 kg CA’da kesime gönderilmektedir.

Holstein ırkı erkek sığır yetiştirme sistemleri, beslenmeleri ve besi
performansları
………

Holstein ırkı sığırlarda büyütme-bitirme dönemi beslenmesi
a) Süreli konsantre yem ağırlıklı rasyonla bitirme
Büyütme için 136-181 kg CA’ya sahip hostein danalar, ideal performans
gösteren canlı ağırlık grubudur (Chester-Jones ve DiCostanzo, 1996). Sürekli
olarak %90 konsantre %10 kaba yem yedirilen Holstein danalar, 227-318 kg
CA’ya kadar hızla büyürler, ancak bu aşamadan sonra yem tüketimi
artmasına rağmen büyüme hızı yavaşlar (Chester-Jones ve DiCostanzo, 1996).
Holstein ırkı erkek sığırların besi performansı CA ilerledikçe ekonomik
olmaktan çıkmaktadır. Yem tüketiminin sürekli CA artışına bağlı olarak
artmasına rağmen yemden yararlanma düşmektedir. Bu durum genel
manada diğer besi ırkları için de geçerlidir.
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Uzun süre ve kesime kadar bu tür bir beslenme rejim uygulamanın, rumen
papillalarının ülserleşmesi ve karaciğer apselerine neden olma ihtimali söz
konusudur (Schaefer ve ark., 1989). Bu manada, önlemler alınmalıdır.
b) farklı kaba yem oranı içeren rasyonlarla aşamalı büyütme-bitirme
Holstein ırkı danalar 182 kg’dan 340 kg CA’a kadar büyütme ve sonrasında
bitirme programlarına tabi tutulabilirler. Bu besleme rejiminde, büyütme
programı için %75 kuru yonca %25 tane mısır ve diğer konsantre yemlerden
oluşan rasyon, bitirme programında ise %7-10 kuru yonca ve %90-93
konsantre yemden oluşan rasyon yedirilebilir. Bu tür bir uygulamada hem
yem maliyeti düşer hem de asidoz ve ilgili problemler azalır.
Büyütme döneminde rasyon proteini yüksek (%16) enerjisi ise orta düzeyde
yüksek olmalıdır. Rasyonda yüksek oranda enerji (tane yem) istenmeyen
düzeyde yağlanmaya neden olur. Bu dönemde meradan faydalanan Holstein
ırkı erkek hayvanlar meranın kaliteli olması durumunda 0,9 kg GCAA
sağlayabilirler. Bitirme döneminde amaç, yemden dönüşümü maksimize
etmektir.

Holstein ırkı erkek sığırlar ile kültür ırkı besi sığır performanslarının
karşılaştırılması
Aşağıdaki tablolarda, Holstein ırkı kısırlaştırılmış erkek (steer) besi sığırları ile
diğer besi ırkı sığırların performansları karşılaştırılmıştır.
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%’si

KM tüketimi,
kg/Vücut CA

Yemden
yararlanma oranı
(yem/CAA)

KM tüketimi,
kg/gün

GCAA, gr

Son CA, kg

İlk CA, kg

karşılaştırması

Tablo 26. Süt (Holstein) ve besi ırkı erkek sığırların (kısırlaştırılmış – steer)
performans karşılaştırmaları*
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Tablo 26. Süt (Holstein) ve besi ırkı erkek sığırların (kısırlaştırılmış – steer)
performans karşılaştırmaları* (devamı)

Montofon (İsviçre esmeri = Brown Swiss) ırkı erkek sığırların besi
performansı ve karkas olarak değerlendirilmesi
…
Tablo 27. Montofon ve Holstein ırkı erkek sığırların besi performans karşılaştırmaları*
Başlangıç CA,
Toplam CAA,
Irk
Bitiş CA, kg
GCAA, kg
kg
kg
Holstein

264

535

268

1,275

Montofon

273

477

209

0,997

Tablo 28. 407 kg CA’ta (267 günlük yaşta) kesime gönderilen Montofon ırkı sığırların canlı
performans ve karkas özellikleri*
Parametre
CA, kg

407

GCAA, kg

1,28

Sıcak karkas ağırlığı, kg

229,5

Karkas randımanı, %

61,2

Aslan gözü genişliği,

cm2

Jersey ırkı erkek
değerlendirilmesi

42,7

sığırların

besi

performansı

ve

karkas

olarak

….
Gelecekte et tercihleri – in vitro et projesi
Merada beslenen sığır etlerinin daha lezzetli ve daha sağlıklı olmaları söz
konusu iken, günümüzde farklı bir yaklaşımla geleceğin et üretimi ve tercihi
konuşulmaktadır. 1 kg et üretimi için 15.000,00 litre (15 ton) suya ihtiyaç
duyulması (1 kg pirinç üretimi için 2500 litre suya ihtiyaç vardır) ve artan
dünya nüfusunun et ihtiyacının karşılanması için daha rasyonel metotlar
geliştirilmelidir. Böylelikle sığırların metan üretimi de engellenerek global
ısınmaya olumlu katkılar sağlanacaktır. “in vitro meat project” veya “in vitro
et projesi” sayesinde laboratuvar şartlarında sığır eti üretimi
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla inek omuz kası kök hücrelerinden (stem cell –
satellite cell) üretilen et, gelecek için önemli bir ümit vadetmektedir. İn vitro
sığır eti üretimi için zaman ve maliyet konusunda gelişmeler devam
etmektedir. Laboratuvar şartlarında tavuk eti üretimi de gerçekleştirilmiştir.
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Besi sığırları için rasyon hazırlanmasında NRC 1996 ve NRC 2016 kullanım
karşılaştırılması
Öncelikle her iki NRC sürümü kullanılarak yapılan rasyonlar kesinlikle
doğrudur. Veteriner hekim ve zooteknistlerin besi sığırları için rasyon
hazırlarken mevcut programlarından memnun olması halinde NRC 1996
sürümünü kullanmaları, yeni denemeler yaparak karşılaştırma usulü ile
rasyon programını tercih etme konusunda ise NRC 2016 sürümünü
kullanmaları tavsiye olunur. NRC yeni sürümünde (2016) daha fazla faktör
gözetilerek rasyon hazırlanması yoluna gidilmekte fakat teknik olarak daha
fazla zorluklar ile karşılaşılmaktadır. Bilindiği üzere her iki NRC sürümü de
internetten ücretsiz olarak temin edilebilmekte fakat bu programların
İngilizce olması nedeniyle gerek lisan gerekse teknik konularda veteriner
hekim ve zooteknistler zorluklar yaşayabilmektedir. Bu konuda uzman
kişilere danışılması tavsiye olunur.
Besi sığırlarında verimi artırmak için hormon kullanımı (implant)
Besi sığırlarında kullanılan hormon implantları yetiştiricilere inanılmaz
derecede kâr sağlamaktadır. Yan etkilerinin de tartışıldığı hormon implantları
ülkemizde tamamen yasaktır. Ülkemiz hayvancılık konularında daha çok
Avrupa Birliği müktesebatına dâhil olmaya çalıştığından, Avrupa ülkelerinde
uygulanan hormon yasakları bizde de aynen uygulanmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri’nde hormon implantları ve bu tür uygulama sonucu
üretilen sığır etlerinin, bilimsel verilere dayanarak sağlık yönünden sakıncalı
olmadığı 1954 yılından beri bilinmektedir. Besi sığırlarına hormon uygulama
konusunda ülkeler ve kıtalar arası ticaret ve pazar payı kaygıları da söz
konusudur. Kısacası bu konu, sadece hormon kullanımı değil, ülkeler arası
hayvan-et ticareti yarışıdır.
Hormon implantları, mercimekten daha küçük peletler şeklinde, hayvanların
kulak arkası derisinin altına (deri-kıkırdak arasına) özel tabancasıyla
yerleştirilir. Kan akışının olmadığı kıkırdak içine yerleştirilen implantlar
emilemediği için etkili olmaz. Bu yüzden peleti yerleştirme lokasyonu
önemlidir. Hormonlar yavaşça salınarak etkisini gösterir. Hormon implantları
içinde doğal olan hormonlardan, östradiol, progesteron ve testesteron,
sentetik olarak ta zeranol ve trenbolin asetat bulunmaktadır (Stewart, 2013).
Bu hormonlardan, östradiol, progesteron ve zeranol östrojenik etkiye sahip
iken, testesteron ve trenbolin asetat androjenik etkilidir (Stewart, 2013).
Zeranolun östradiola benzer etkisi varken, trenbolin asetatın etkisi
testesterona benzer (Stewart, 2013). Östrojen dişi karakterlerini etkilerken,
androjen erkek özellikleri üzerinde etkilidir (Stewart, 2013). Hormon
implantları somatotropin ve insulin-like growth-factor 1 (IGF-1) kan düzeyini
yükselterek etki göstermektedir (Stewart, 2013). Bunun sonucunda büyüme
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hormonu salınımı arttığından kas (et) büyümesi hızlanmaktadır (Stewart,
2013). Kesim öncesi herhangi bir süre için implant uygulamasının
durdurulması gerekmez.
Buzağı döneminden başlamak üzere kesime kadar sığırlar 4-6 kez implant
uygulamasına tabi tutulabilirler. Genelde damızlık hayvanların hormon
dengesini bozma ihtimaline karşın implant kullanılması sakıncalı ise de, bu
duruma uygun ticari hormon implantları da mevcuttur. Uygulanan hormon
implantı üretici firma beyanına göre değişmekle birlikte 100-120 gün sonra
etkisini kaybetmektedir. Bu süre üretici firmanın talimatına göre daha kısa da
olabilir (60 gün). Bu durumda implantın tekrarlanması gerekir.
Hormon implantı sonucu hayvanlarda büyüme oranı %10-20 oranında
artmakta ve sığır eti üretiminin maliyeti %5-10 azalmaktadır. Buzağılara,
büyütme ve bitirme dönemindeki sığırlara uygulanan hormon implantları
GCAA’yı sırasıyla %5, %15 ve %20 oranında artırmaktadır. Dolayısıyla hormon
implantları en çok bitirme döneminde etkilidir. Hormon implantı uygulanan
hayvan karkası daha fazla ağırlıkta ve daha az yağlı olmakta ancak bu nedenle
mermerleşme ideal olmamaktadır. Hormon implantı yapılan hayvanlardan
elde edilen etlerin bir miktar daha sert olduğu bildirilmiştir. Bu tür etlerin
tüketilmesinde bir miktar çiğneme güçlüğü söz konusudur.
Hormon implantı sonucu elde edilen etlerin insan sağlığına muhtemel
zararları tartışılmaktadır. Ancak şu nokta unutulmamalıdır ki, bir akşam
yemeğinde yenen sığır etindeki hormon miktarı diğer gıdalara oranla
inanılmaz derecede azdır.
Tablo 48. Hormonlu sığır eti ve farklı gıdalarda bulunan hormon miktarları*
Yarım kg gıdada bulunan östrojenik
Gıda
aktivite, nanogram
Soya yağı

908000

Beyaz lahana

10896

Yumurta

15890

Beyaz ekmek

300000

Yer fıstığı

100000

Süt

59

Gebe inekten elde edilmiş sığır eti

636

İmplant edilmiş (hormonlu) sığır eti

10

Hormonsuz sığır eti

7
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Bu yüzden, insan sağlığı bakımından riskleri tartışılırken, hormonlu sığır eti
tüketimi sonucu alınan hormon miktarları diğer yiyeceklerden alınan hormon
miktarına oranla daha azdır. Ancak günümüzde GDO’lu yemlerin dahi hayvan
beslemede kullanılmasının tartışıldığı bir ortamda, hormonlu etlerin
tüketilmesi konusundaki kaygıları anlamak gerekir. Sığırlarda hormon
kullanımının ülkemizde serbest olması ancak pazarlamada gerçek beyanla
tüketiciye ucuz et alternatifinin sunulması düşünülebilmelidir. Kaldı ki, 300
milyon insanın yaşadığı ABD’de hormon kullanımı sorunsuz olarak
uygulanmaktadır.

Besi sığırlarında kullanılan diğer etken maddeler
Besi sığırlarında çok farklı amaçlarla değişik etken maddeler kullanılmaktadır.
Bunlardan sadece belirli olanlar burada bahsedilecektir.
Melengesterol asetat (MGA), sentetik progesteron preparatıdır. Besiye
alınan düvelerin kızgınlıklarını ve ovulasyonu önlemek için rasyona katılan bir
maddedir. Kızgınlık, belirtileri ile birlikte huzursuzluk ve enerji tüketimini
artırmaktadır. Dolayısıyla bu etken maddenin rasyona katılması ile birlikte
belirtilen hareketler ile kaybedilen enerjiden tasarruf edilir ve diğer
hayvanların rahatsız edilmesi önlenir. MGA, genelde implantlarla birlikte
kullanılır.
Beta-adrenerjik agonist, besi sığırlarında karkasta et oranını artırmak ve yağ
oranını azaltmak için yeme katılan preparatlardır.
Ractopamine, besinin son 28-42 günlerinde kullanılan ve yemden yararlanma
ve CAA artırmak için yeme katılan preparatlardır (beta-adrenerjik agonist tir).
Zilpaterol, besinin son 20-40 günlerinde kullanılan ve yemden yararlanma ve
CAA artırmak için yeme katılan preparatlardır (beta-adrenerjik agonist tir).
Besi sığırı yetiştiriciliğinde, iyonofor ve hormon implantı kullanılmaması
durumunda KM tüketimi ve NE düzeltme faktörleri (ülkemiz şartlarına
uyarlanması)
Ülkemizde yasak olmasına rağmen özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde
hormon implantı ve iyonofor kullanımı rutinde uygulanmaktadır. Ülkemiz
şartlarında yapılan besi sığırı yetiştiriciliğinde KM ve NE ihtiyaçları aşağıdaki
düzeltme faktörlerine göre düzenlenmelidir (NRC, 1996).
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Tablo 49. Hormon implantı ve iyonofor kullanılmaması durumunda KM ve
enerji düzeltme faktörleri*
Yaşama yayı için
Durum
KM tüketimi
rasyon NE, Mcal/kg
İyonofor yok – implant yok
0,94
1,00
Sadece iyonofor
0,94
1,12
Sadece implant
1,00
1,00
İyonofor ve implant birlikte
1,00
1,12
*NRC (1996)’dan adapte edilmiştir.

Tabloya göre ülkemiz şartlarında ilk tercihe göre (iyonofor yok – implant yok)
düzeltme yapılmalıdır. Bu durumda, iyonofor ve implant uygulaması yok ise,
uygulamaların yapıldığı durumlara oranla, yaşama yapı enerjisi değişmemekle
birlikte KM tüketimi daha az olmaktadır.

Besi sığırlarında özel yem katkıları
Avrupa ve ABD’de besi sığırları rasyonlarında kullanılan yem katkı maddeleri
ülkemizdekilere kıyasla oldukça farklıdır. Yem katkı maddelerinin amacı besi
sığırlarının performansını artırmaktır.
Melengestrol acetate (MGA), sıvı ve katı formda düvelerin mera veya bitirme
rasyonlarına katılan sentetik progesterondur. Buradaki düveden kasıt, besi
tipi süt ineğinden doğmuş düvedir. Bu tür düvelerin bir kısmı damızlık olarak
ayrılırken bir kısmı besiye alınarak kesime gönderilir. Bu konu daha önce
tartışılmış idi. MGA, hormon yapısında olduğundan düvelerde kızgınlığı
baskılayarak besi performansını artırmaktadır. Rasyona MGA katımı
durumunda (0,25-0,50 mg/baş/gün), GCAA’nın %10,3 ve yemden
yararlanmanın ise %6,5 arttığı bildirilmiştir (Sewell, 1993). Rasyona MGA
katımı durumunda karkas kalitesi değişmemekte ancak uygulamanın
kesimden 48 saat önce bitirilmesi gerekmektedir (Sewell, 1993).
İyonofor (Rumensin, Lasolosid, Bovatec): iyonofor bahsi daha önce detaylı
olarak işlenmiş idi. Burada da tekrarlanmasının nedeni, ABD’de besi
sığırlarında rutin olarak kullanılmakta olmasıdır. Ancak ülkemizde iyonofor
kullanımı yasaktır. Birgün muhtemelen iyonoforların ülkemizde serbest
olacağını umarak besi sığırları için de doz ve kullanımından bahsetmek
gerekir. İyonoforlar ilk kez kanatlılarda koksidiyozla mücadele için kullanılan
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polieter antibiyotiklerdir. Ancak sonradan ruminant rasyonlarına da
katılmıştır. İyonoforlar, rumende propiyonik asit:asetik asit oranını artırarak
(propiyonik asit üretimini destekleyerek) rumende uçucu yağ asitleri
oluşumunda enerji kaybını önlemektedir (Sewell, 1993). İyonoforlar, 5-30
gr/ton yeme katıldığında özellikle yüksek konsantre yem ile beslemede,
yemden yararlanmayı %7-10 artırmaktadır (Sewell, 1993). İyonofor
kullanımında kesim öncesi uygulamayı terketmek gerekmez (Sewell, 1993).
Suya katılarak sığırlara verilen antikoksidiyoz ilaçlar da (Corid - amprolium)
mevcuttur.
Antibiyotikler: klortetrasiklin, oksitetrasiklin ve diğer antibiyotikler, 35-100
mg/baş/gün dozunda ruminant yemlerine katılarak hastalıklardan koruma ve
karaciğer apselerini önlemede etkindir (Sewell, 1993). Yemlerine antibiyotik
katılan sığırlar %3-4 daha fazla performans gösterirler (Sewell, 1993).
Antibiyotikler, iyonoforlardan farklı değerlendirilmeli ve çapraz direnç
konusunda daha duyarlı olunmalıdır. Ülkemizde ruminant rasyonlarında
antibiyotik kullanımı yasaktır.
Tampon maddeler: daha önceki bölümlerde tartışılan tampon maddelere,
besi sığırlarında özellikle bitirme döneminde, yüksek orandaki konsantre
yemlerle besleme durumunda ihtiyaç duyulur. Bu amaçla birçok tampon
madde kullanılmaktadır. Örneğin, sodyum bikarbonat, rasyon KM’sinin
%0,75-1,5’i kadar kullanılmaktadır (Sewell, 1993). Tampon maddeler
ülkemizde de kullanılmaktadır.
Timpani önleyiciler: besi sığırı rasyonlarına ilave edilen ve rumen sıvısında
yüzey gerilimini azaltarak timpaniyi (şişme – bloat) önleyen yem katkı
maddeleridir (poloxalene).
Diğer yem katkılar: Bu yem katkılar dışında, yağsız et elde etmek için yem
katkı formunda beta-agonistler (ractopamine hydrochloride), koksidiyoz
(decoquinate), sinek (tetraclorvinphos) ve helmintlerle (fenbendazole)
mücadele için yem katkıları, mikotoksin bağlayıcılar, verim artırıcılar
(laidlomycin proprionate), mayalar (yeast), karaciğer apselerini azaltmak için
kullanılan antibiyotik ve diğer yem katkıları (tylosin) sıralanabilir.
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Besi sığırlarında görülen yaygın beslenme problemleri
Timpani – şişme – bloat
Timpani (şişme), besi sığırlarında sıkça görülen bir problemdir. Rumende
mikrobiyal fermentasyon sonucu oluşan gazın geğirme yoluyla dışarı
atılamaması nedeniyle şekillenir. Bunu nedeni, özafagusun rumen girişinin
tümör, yumru yem ve benzeri bir etkenle tıkanmasıdır. Rumen şişkinliği
diyafram ve akciğerlere baskı yapar. İleri durumlarda hayvan boğularak
ölebilir.
Köpüklü gaz oluşumu ise özafagusun rumen girişinin tıkanmasıyla ilgili
olmayıp, gazın rumen içeriğinde hapsolmasıdır. Bu tür gazlar, 1 mm çapında
küçük baloncuklar şeklindedir. Bu durum, genelde yüksek konsantre yem ile
besleme (finishing besi dönemi) sonucu oluşur. Köpüklü gaz, taze yonca gibi
yemlerin sindirimi sonucu rumende hızlı çözünen proteinler (özellikle
fraksiyon I (18S) ve fraksiyon II proteinleri) nedeniyle de şekillenir. Gerek
tane yem gerek se yaş yonca fermente eden rumen bakterileri hem gaz hem
de sümüksü kıvamda bir içerik (polisakkarit) salarlar. Salınan polisakkaritler
rumen sıvısının viskozitesini artırarak küçük gaz baloncuklarının rumen
içeriğine hapsolmasına neden olur. Ayrıca, sığırların taze yonca tükettiği
durumda dakikada 2 litre gaz üretilmektedir. Yoncada bulunan özellikle
saponin maddesi köpük oluşumunu artırmaktadır. Köpük oluşumuna katkıda
bulunan diğer bir madde, saponin kadar olmasa da, yoncadaki pektindir. Yani
köpük oluşumunda saponin daha etkilidir. Pektin, pektin metil esteraz enzimi
sayesinde rumen vizkozitesini artırarak gazlı köpük oluşumuna katkı sağlar.
Bu yüzden yonca, hayvanlara soldurulduktan sonra yedirilmelidir. Yonca
biçildikten 24-48 saat sonra yedirildiğinde (soldurulduğunda) şişme riski
oldukça düşmektedir. Başka bir ifade ile yoncadaki nem oranı 48 saat içinde
%81’den %50’ye düşürüldüğünde şişme problemi görülmemektedir.
Dolayısıyla, şişme problemini önlemek için yaş yoncanın soldurularak
(neminin azaltılarak) yedirilmesi veya hayvanlara 4-5 kg kuru ot yedirdikten
sonra yaş yonca tüketmelerinin sağlanması gerekir. Ancak en doğrusu, legüm
bakımından zengin merada hayvanları otlatmamak veya sınırlı zamanlarda
otlatmaktır. Burada legüm türü bitkilerin tamamının yonca ve üçgül (tırfıl)
gibi timpaniye neden olmadığı vurgulanmalıdır. Örneğin, korunga yaş halde
yüksek miktarlarda tüketilse dahi bu tür problemlere neden olmaz. Şeker
pancarı posası ve melas ile fazla miktarda besleme de rumende köpüklü gaz
oluşumuna neden olabilir. Yüksek oranda tanin içeren bitkiler (mısır, sorgum
gibi) köpük oluşumuna neden olan proteinleri bağladıklarından ve bitkilerin
rumen degradasyonunu azalttıklarından dolayı şişmeye neden olmazlar.
Rumende gaz birikimi, rumen hareketlerinin sekteye uğraması sonucu da
oluşabilir. Bu gibi durumlar örneğin N. Vagus’un zarar görmesi (yangı vb.)
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sonucu meydana gelir. Bu konuda bireysel duyarlılık ta göz ardı
edilmemelidir.
Serbest gazın rumenden çıkarılması oldukça kolay olup bir sonda yardımıyla
(acil durumlarda trokar ile) gerçekleştirilebilir. Ancak köpüklü gazın tedavisi
daha zordur. Evlerde kullanılan hamur mayası (yeast) ve sıvı yağlar köpüklü
gaz tedavisinde kullanılabilir. Mayalar probiyotik etki göstererek rumende
fiber fermente eden Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus Albus ve
Ruminococcus flavefaciens gibi bakterilerin 16S rRNA oranlarını artırmak
suretiyle aktive ederek ve rumen pH’sını stabilize ederek (dengede tutarak)
şişme problemi ile birlikte seyreden asidoza yardımcı olur. Evlerde kullanılan
deterjanların, farklı katkılar ve çamaşır suyu içerebileceklerinden dolayı
kullanılmaları önerilmez. Bu amaç için özel deterjanlar (dioctyl sodium
sulfosuccinate) kullanılmaktadır. Tedavi için ayrıca özel köpük önleyici yem
katkı maddeleri, iyonofor antibiyotikler ve disodyum fosfat kullanılabilir.
Yoğun besi döneminde görülen köpüklü gazın önlenmesi amacıyla rasyonda
kaba yem miktarının artırılması, yemlerin çok ince öğütülmemesi ve
konsantre yeme dereceli geçiş yapılması gerekir.
Karaciğer apsesi
Karaciğer apsesi bütün sığırlarda görülmekle birlikte daha çok konsantre
yemle beslenen besi sığırlarında görülür. Rumen duvarının asidite sonucu
ülserleşmesiyle birlikte etkenlerle bulaşması ve etkenlerin kolonizasyonuna
maruz kalır. Sphaerophorus necrophorus (diğer ismi ile Fusobacterium
necrophorum) isimli bakteri, karaciğer apsesinin ana etkenidir. Bu etken aynı
zamanda ayak çürüğü, buzağı difterisi ve ayak apselerinin de ana kaynağıdır.
Rumen duvarında kolonizasyonunu tamamlayan bu bakteri, rumen duvarında
apseler oluşturabileceği gibi kana karışarak karaciğere gider ve burada da
apse oluşturur.
İdrar taşları (Urolithiasis - urinary calculi)
Urolithiasis, üriner yollarda mineral birikmesidir. Bu durum, idrarın dışarı
atılmasına engel olabilecek düzeye çıkabilir. İlerlemiş hastalık durumunda
idrar kesesi patlayarak, idrar etraf dokulara dağılır ve “water belly” denilen
karın altında ödemlerle kendini belli eder. Hayvanlar karın bölgesini
tekmelemeye çalışır. Erkek hayvanların üretrası uzun ve kıvrımlı olduğundan,
dişilere oranla problem daha çok erkek hayvanlarda görülür. Urolithiasis,
hayvanların uzun süre susuz kalmaları, rasyondaki potasyum ve fosfor
fazlalığı, rasyonda aşırı oranda şeker pancarı posası ve sorgum tane
yemlerinin kullanılması, rasyonda Ca:P oranındaki dengesizlikler, kaba yemin
az olması ve idrar pH’sının alkali olmasına bağlı olarak şekillenir. Hastalığın
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oluşumunu önlemek için Ca:P oranının yaklaşık olarak 2:1 olması gerekir.
Ayrıca, amonyum klorit gibi idrarı asitlendirici maddeler yeme katılabilir.
Rasyondaki tuz oranının %3-4 kadar artırılması su tüketimini artıracağından
tedavide etkili olabilir.
Asidoz
Diğer bölümlerde bu konu ile ilgili bilgi verilmiştir.

Ayak problemleri
Diğer bölümlerde bu konu ile ilgili bilgi verilmiştir.

Besi sığırları için örnek rasyonlar
…..

Hayvan besleme alanında teknolojik gelişmeler ve gelecek eğilimler
-in vitro et projesi
-İnsektler, algler (yosunlar), ipekböceği pupası (Silkworm pupae meal) ve
nanoteknolojik ürünler
-Fetal program
-Seleksiyon
-Rumen ekosistemi (rumen microbiome)
-Erken uyarı sistemleri (Early warning systems)
-Akıllı hayvancılık teknolojileri (smart farming technology
livestock farming)

= precision

-Hayvan besleme alanında geliştirilen yazılımlar ve robot teknolojisi – yapay
zekâ (Artificial intelligence – AI = machine intelligence)
-Rasyon hesaplamalarında algoritma kullanımı - Evolution Strategies –
evrimsel algoritma - evolutionary algorithms
-Genomik (geneomics) ve besleme modeline uygulanması
-NIRS (Near Infrared Reflectance Spectroscopy), LECO, ANCOM ve diğer
teknikler - hayvan beslemede uygulama alanı

Besi sığırları rasyon program (BCNRM 2016)
kullanma kılavuzu ve detaylı açıklama
(Yeni NRC Rasyon Programı 2016) ………………….
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