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Süt taban fiyatı

2 yılda yüzde 27 arttı
2008 yılı ocak ayında 66 kuruş olan süt taban
fiyatı 2010 yılı ocak ayında 84 kuruş oldu. Artış
yüzde 27, kimileri bu artışı çok fazla gibi göstererek kamuoyunu yanlış yönlendiriyor.

S

ÜT taban fiyatının yıllara göre
izlediği dramatik düşüş eğrisi
Tablo 1’de görülüyor. Bugün
gelinen nokta işte bu çok kötü dönemin sonucu. Bu konuda 1 yıl önce
derneğimiz Hürriyet Gazetesi’nde 3
gün üst üste ilan vererek yetkilileri
uyarmıştı.
2 yıl içinde 300 bin baştan fazla süt
veren inek kesime gitti. Süt veren
kaynaklarımız olan ineklerimizi yok
ettiğimiz için et ve süt azlığı yaşanıyor. Fiyatlar sanayicinin insafa geldiği için değil, hammadde arzı azaldığı
için yükseliyor. Bu durumun toparlanması minimum 2 yıl alacak.
İnşallah bu durumdan sanayicimiz ve

Bakanlık yetkililerimiz bir ders alır
ve bir daha üreticiyi hayvanını kesecek duruma düşürmez, yeniden süt
tozu ve gebe düve ithalatına izin vermez. Dernek olarak bugünkü yem
hammadde fiyatları ve üretim maliyetlerine göre tavsiye edilen süt
taban fiyatı 90 kuruş olmalı. Bu mevsimsel olarak yüzde 10 azalıp, yüzde
10 artabilir (bkz. tablo 2)
İçerisinde bulunduğumuz şu günlerde kamuoyunu fazlası ile meşkul
eden GDO’lu ürünlerin ithalatı konusunun yem üreticileri için yem fiyatlarının arttırılmasına yönelik bir fırsat
teşkil etmemeli. Onlar da unutmamalılar ki hepimiz aynı gemideyiz...

TÜSEDAD 9. Bilgilendirme Toplantısı 5
Aralık Cumartesi günü Ömer Matlı hayvancılık işletmesinin konferans salonunda yapıldı.

Sayfa 22’de

Geç gelen saadet
SON iki yıldır birçoğumuz ya battı ya da
batmak
üzere...
Hasta
öldükten
sonra aspirin vermişsiniz ne fayda veya
başlıkta da söylediğim gibi geç gelen
saadet..

Sayfa 23’te

Ziraat Bankası’ndan
müthiş bir yenilik daha
• Yatırım kredileri 2 yıl
ödemesiz toplam 7 yıl oldu.
Sayfa 25’te
Adnan YILDIZ

TÜSEDAD
Yönetim Kurulu Başkanı

İyi seneler…
DERGİMİZ aracılığıyla sizlere yeni yılda tekrar
merhaba diyebilmenin tatlı gururunu yaşıyorum. Henüz sayılı günlerini geride bıraktığımız 2010 yılının hepimize sağlık, başarı, mutluluk ve bol kazanç getirmesini diliyorum.

Sayfa 3’te
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BAŞKAN’DAN

İyi seneler...

Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

D

ergimiz aracılığıyla sizlere yeni yılda
tekrar merhaba diyebilmenin tatlı
gururunu yaşıyorum. Henüz sayılı
günlerini geride bıraktığımız 2010 yılının
hepimize sağlık, başarı, mutluluk ve bol
kazanç getirmesini diliyorum. Özellikle
ülkemize, barışın ve kardeşliğin egemen
olacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.
Sağduyunun hakim olması ile bu temennimin gerçekleşeceğine de inanıyorum.
Geçtiğimiz 2008 ve 2009 yıllarında süt
üreticisi olarak gerçekten çok zor günler
yaşadık. Süt taban fiyatının dramatik olarak düşürülmüş olması yem hammadde
fiyatlarının ters yönde artması birçok arkadaşımızı hayvanlarını kesmesi ve sektörden

çekilmesi durumunda bıraktı. O sıkıntılı
dönemlerde tüm taraflara, hepimizin aynı
gemide olduğumuzu, yapılanların üreticiye
reva olmadığını sıkça tekrarladık.
Atasözlerini hep akılda tutmanın ve zaman
zaman da kendi kendine de tekrarlamanın
faydası olduğuna inanıyorum. Ne demiş
atalarımız; “Ne Ekersen Onu Biçersin” veya
“Kendi Düşen Ağlamaz”. Ocak 2010’dan
geçerli olmak üzere süt taban fiyatı 0.84
Tl/Litre olarak belirlendi. Çiğ süt üreticisi
olarak tabii ki geçmiş zararların telafisi
anlamında mutluyuz. Ama bizler üretici
olmamızın yanı sıra birer nihai tüketici
olduğumuzu da hep aklımızda tutuyoruz.
Sütü işleyen sanayicinin beceremediğini,

atasözlerinden ders alabilmeyi, beceriyoruz. Yazımın başında 2008 ve 2009’da zor
günler geçirdiğimizi ve bunun bir nedeninin de artan yem hammadde fiyatları olduğunu söyledim. İçerisinde bulunduğumuz
şu günlerde de aynı endişeyi taşıyorum.
Çünkü bugünlerde yetkisi ve bilgisi olan da
olmayan da GDO’lu ürünler konusunda
ahkam kesiyor. Hayvanlarımızın yediği
soya, mısır ve türevleri gibi ürünler bu
konunun tam içersinde yer almaktadır.
Alınacak doğru veya yanlış kararlar biz üreticileri aşağıda sıralamaya çalıştığım başlıklar şeklinde etkileyecektir;
• Spekülatif hammadde fiyat değişimleri:
Öncelikle protein kaynağı olarak ithalatı
problem olan soya ve soya yan ürünlerini
kullanan sektörümüz, alternatif protein kaynaklarına yönelerek bazı hammaddelerin
(özellikle ayçiçek küspesi) fiyatlarının aşırı
yükselmesine sebep olmuştur.
• Hammaddelerde bulunabilirlilik sorunları: Rasyonlarımızda protein maliyetleri açısından olumlu etkilerini gördüğümüz Mısır
Gluten Yemi ve DDGS gibi hammaddeleri bulmak oldukça zor hale gelecek.
*Hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasında sorunlar: Özellikle yüksek verimli hayvanlar için kullandığımız soya ve ürünlerini

istenen miktarlarda bulmak güçleşecek,
bulunsa bile fiyatları oldukça yüksek olacak. Bu durum birim süt maliyetinin artışına sebep olacaktır.
• Zamanında hammadde temini: Sık sık
değişen GDO uygulamaları çerçevesinde,
rasyonu oluşturan hammaddelerin sürekliliğinin sağlanması güçleşecek. Bu durum işletmenin sürekliliği adına sık rasyon değişimlerine sebep olarak adaptasyon problemleri,
verim kayıpları ve sağlık problemlerine sebep
olacak. Bu çerçevede işletmelerdeki tedavi
masrafları artacak. Bu dönemden çıkartabileceğimiz en güzel ders, en kısa zamanda
kaba yem kalitemizin artırılması konusunun
gereğini fark etmemizdir. Rasyonlarımızın
önemli bir kısmını oluşturan kaba yemlerimizin protein oranları arttıkça (daha kaliteli
yonca slajı ya da otları, yonca) konsantre
yemlerimizde olması gereken protein ihtiyacımız düşecektir. Protein maliyetlerinin artmakta olduğu bu dönemde bu uygulama
bizlere ciddi tasarruflar sağlayacaktır.
Son söz olarak ümit ediyoruz ki en kısa
zamanda GDO konusu tartışma noktasından çıkarak uygulama aşamasına gelir.
Hayvancılık sektörüne zarar veren, uygulamaların devamlı değişmesi, prensiplerin
netleşmemesidir. g

Kaba yem kalitesi, süt üretiminde
en önemli faktördür

Charles C. Stallings, Ph. D. Virginia Tech. Üni.
Kaba Yem Test Laboratuarı Müdürü

S

üt üretimini bir yıldan diğerine etkileyen en önemli faktör kaba yem
kalitesidir. Bu husus özellikle de
mısır silajı açısından geçerlidir. Zira,
mısır silajı genellikle süt ineklerinin kaba
yem tüketiminin büyük bir kısmını teşkil
eder. Mahsul ve hasat bakımından iyi
şartların yaşandığı yıllarda süt üretiminin
de genellikle buna paralel olarak arttığını
görürüz. Diğer yıllarda ise süt üretimini
sürdürebilmek adeta bir mücadeleye
dönüşür. Aşağıdaki tabloda, Virginia eyaletinden oldukça tipik bir yıla ait neticeleri verdim. Tabloda kuru madde, ham protein, lif, TDN ve net enerji değerleri
görülmektedir. Ayrıca, her besin maddesi
içi standart sapmayı da (SS) tabloya ilave
ettim. Standart sapmayı ortalama değere
eklemek ve çıkartmak yoluyla numunelerin üçte ikisinin dahil olduğu değer aralığını bulabilirsiniz. Mesela, mısır silajının
ortalama kuru madde içeriği %38.3 +/6.1’dir. Buna göre, üç numuneden ikisi
kuru madde içeriği bakımından %32.2 ilâ
%44.4 aralığında bulunmalıdır. Bu aralığın dışında kalan numuneler tipik olarak
değerlendirilmediği gibi genellikle arzu
edilmezler. Kaba yemlerin kuru madde,
protein, lif ve enerji içeriklerinin düzenli
bir şekilde (4 ilâ 6 haftada bir defa) analiz
edilmesi çok yerinde olur. Bazı durumlarda mineraller gerekebilir. Rasyonlar, yeni
analiz neticelerini yansıtacak şekilde ayar-

lanmalıdır. Süt üreticilerinin hemen hepsi,
mısır silajının kuru madde üzerinden %7
ilâ %8 arasında protein ve 0.66 ilâ 0.72
Mcal/lb. net enerji içerdiğini bilir (analizi
yapan laboratuara bağlı olarak). Ancak
bu ölçümler, mısır silajının yem değeri
hakkında her zaman tam bir tablo halinde
vermezler. Depolama esnasında üretilen
asitlerin tip ve miktarları, fermantasyonun
yeterlilik derecesi hakkında bir fikir verebilir. Amonyak nitrojen içeriği, depolama
sırasında aşırı miktarda proteinin yıkıma
uğrayıp uğramadığının işareti olabilir.
Maya ve küfler, silaj kalitesinin bozulmasına yol açabilecek olumsuz biyolojik prosesleri gösterebilir. İyi fermente olmuş
mısır silajının fermantasyon profili şöyle:
pH
3.6-4.0
Laktik asit %4-6 (Kuru madde üzerinden)
Asetik asit
%2’den az
Butirik asit
%0.1’den az
Propiyonik asit
%0.5’ten az
Etanol
%0.5’ten az
Amonyak nitrojen
Toplam nitrojenin %5’inden az
Maya ve küfler 100,000 CFU/gram’dan az
Dengeli bir silaj için pH derecesinin
4.0’dan az olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Dominant asidin laktik asit
olması gerekir. Asetik, butirik veya propiyonik asit gibi diğer asitlerin daha fazla
ağırlık kazanması, kalitenin düşmesine ve
silajda lezzet kaybına neden olabilecek

profil değişikliklerini gösterir. Etanol
fermantasyonundan kaçınılması gerekir.
Yüksek amonyak seviyeleri de proteinlerin aşırı proteolizine işaret eder.
Çözülmesi gereken bir problemle karşı
karşıya bulunulduğunda bu ölçümler faydalı olabilir ancak bunların rutin şekilde
ölçülmesi pek gerekli değildir. Ancak,
silaj kalitesi hakkında ek bir ölçüt oluştururlar. Kimi zamanlar, yem tüketimi
kabul edilebilir düzeylerde olsa dahi rasyonlar beklenen süt üretimini sağlayamazlar. Bu takdirde problem, muhtemelen, diyetin bazı bileşenlerinin sindirilebilirliğinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Sindirilebilirlik, tüketilen miktardan,
dışkıyla atılan miktarın düşülmesiyle
bulunur. Mesela, hayvan 20 kg kuru
madde tüketmiş ve dışkıda da 7 kg kuru
madde bulunmuşsa sindirilebilirlik %65
demektir (20-7=13; 13/20*100=%65).
Bu örnekte tüketilen ve dışkıyla atılan
miktarın farkı olan 13 kg’ın, bir kısmı da
idrarla atılsa bile, hayvan tarafından kullanıldığı kabul edilir. Yüksek verimli
inekler için hazırlanan rasyonların çoğunluğu %65’ten fazla sindirilebilirliğe sahip
olacaktır. Mısır silajı ve diğer kaba yemlerdeki lif sindirilebilirliği, giderek üzerinde daha fazla durulan bir konu halini
almaktadır. Muhtelif mısır çeşitleri üzerinde lif sindirilebilirliği ölçümleri yapmaktayız. Lif sindiriminin büyük kısmı
rumende gerçekleştiği için esas itibarıyla
rumen muhtevası dahilindeki sindirilebilirlikle ilgilenmekteyiz. Elde ettiğimiz
neticeler, mısır çeşitlerine göre lif sindirilebilirliğinde değişiklikler olduğunu göstermektedir. Bazı ekin dönemlerinde
daha fazla lignifikasyon gerçekleştiği için
de lif sindirilebilirliğinde yıldan yıla farklılıklar görülmesi mümkündür. Michigan
Eyalet Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre (Oba and Allen, Journal of
Dairiy Science 82:589, 1999) rasyonun
nötr deterjan lif sindirilebilirliğinde
%1’lik bir artış, kuru madde tüketiminde
0.17kg/hayvan/gün mertebesinde bir artışa (evet, sindirilebilirlik ve tüketim bağın-

tılıdır) ve 0.29 kg daha fazla dengelenmiş
%4 yağlı süt üretimine sebep olmaktadır.
Şayet silaj olgun bir aşamada (siyah tabaka) hasat edilmişse taneler sert olacak ve
ineğin bunları sindirmesi güçleşecektir.
Kuru madde içeriği %45’in üzerinde olan
mısır silajları genellikle sert taneli olur.
Bu takdirde tane sindirilebilirliği azalacaktır ancak silaj üzerinde yapılan analiz
yüksek bir enerji içeriği gösterebilir. Zira
analiz laboratuarı yemi öğütüp taneleri
kırmakta ve dolayısıyla bunları sindirilebilir olarak kabul etmektedir. Bu nedenle,
genel bir laboratuar analizi, tane sindirilebilirliğindeki azalmaları tespit edemez.
Eğer laboratuar numuneyi uzun bir süre
inkübe ederek lifin kayboluşunu saptamazsa, bu durum azalan lif sindirilebilirliği için de aynen geçerlidir. Taneleri işlenmiş mısır silajı gittikçe daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır ve bazı beslenme
uzmanları işlenmiş taneli mısır silajının
işlenmemişe nazaran %10 daha fazla
enerji sağlayabileceğini söylemektedirler.
Eğer bu doğruysa, 1.5’lik net enerji hemen
hemen 1.65 Mcal/kg’a kadar arttırılabilir.
Bunun neticesi olarak silajın sağladığı
enerji belirgin ölçüde artar ve tahıl takviyesi ihtiyacı azalır. Son olarak, ot silajları
ve kuru otlarda silajlama ve depolama
esnasında ısınmaya maruz kalınması neticesinde liflere bağlanmış protein ortaya
çıkarılabilir. Buna asit deterjan lif proteini veya asit deterjan çözünmez nitrojen
adı verilir. Protein sindirilebilirliğinin
azalmasıyla bunun arasında doğrudan bir
ilişki mevcuttur ve bu durum rasyonlar
dengelenirken hesaba katılmalıdır.
Sıcaklıktan zarar görmüş kaba yemlerin
enerji içeriğinin de azaldığı düşünülmektedir. Kaba yem liflerinin, silaj tanelerinin
veya kaba yem proteinlerinin sindirilebilirliği-nin azalması, rasyonun beklentilere
cevap verememesi sonucunu doğurabilir.
Mısır silajı kalitesinde bir yıldan diğerine
görülen değişiklikler çoğu zaman lif
ve/veya tane sindirilebilirliğine bağlı olabilir. Laboratuar testleri bu değişimleri her
zaman tespit edemezler. g
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UZMAN GÖRÜŞÜ

Süt Sığırlarında Beslenmeye
Yönelik Dışkı İncelemesi
Prof. Dr. İ. İsmet TÜRKMEN

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Y

üksek verimli süt sığırlarının beslenme ile ilgili durumunun incelenmesinde pek çok araç ve yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan dışkı ya da gübrenin incelenmesi
hayvanların genel sağlığı, işkembe
(rumen) ve sindirim sisteminin çalışması hakkında değerli bilgiler verebilir.
Erişkin sığırlar her 1,5-2 saatte bir dışkılarlar ve günde en az 45-50 kg dışkı
yaparlar. Üretilen dışkı miktarı tüketilen
yem ve içilen su miktarına göre oldukça
değişkenlik gösterebilir. Dışkı incelemesi tüketilen yemlerin sindirimi ve fermantasyonu (mayalanma) açısından
değerli bilgiler verebilir. Sığırlar tarafından tüketilen yemlerin önemli bir kısmı
normal şartlarda rumende sindirilir.
Sindirilen besin maddelerinin önemli bir
kısmı rumen ve ince barsaklarda emilerek vücuda kazandırılır. Tüketilen rasyon
yeterli şekilde rumende fermente edilmediği zaman besin maddelerinin
büyük bir kısmı ince barsaklara sindirilmemiş halde ulaşabilir. Normal olarak
bu besin maddeleri ince barsaklarda da
sindirilebilir. Ancak miktar çok aşırı ise
besin maddelerinin ince barsaklardaki
sindirim ve emilim işlemi yetersiz kalabilir. Böylece bir kısım besin maddeleri
sindirim ve emilim için kalın barsaklara
gelir. Kalın barsak fermantasyonu normal şartlarda süt sığırlarında (daha doğrusu tüm geviş getirenlerde) genellikle
küçük bir role sahiptir. Sığırlar kaba
yemlerce (selülozca) oldukça yetersiz ya
da gereğinden fazla tahıl (nişasta) içeren bir rasyon tükettiklerinde barsaklardaki fermantasyon aşırı olabilir. Bu
durum ineğin sağlığını ve verimini
negatif yönde etkiler.
Dışkı incelemesi kesin ya da net sonuçlar vermez. Beslenme ile ilgili sorunlara
kesin ve belirleyici cevaplar vermeyebilir. Dışkı incelemesi sağlıkla ve beslenmeyle ilgili bazı konular için sadece teşhise yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Dışkı incelemesi sindirim işlemi sırasında meydana gelebilen olayların bir
yansıması şeklinde bazı bilgiler verebilir.
Bir dışkı üç yönden incelenmelidir.
Bunlar dışkı rengi, yoğunluk ve içeriktir.
Dışkı Rengi: Tipik olarak dışkı rengi sığırlar taze yeşil otlar yedikleri zaman koyu
yeşildir. Eğer hayvanlar kuru ot yiyorlarsa zeytuni kahverengine doğru koyulaşır. İnekler yüksek miktarda tahıl içeren
bir rasyon ile beslendikleri zaman dışkı
rengi genellikle zeytin sarısıdır. Eğer bir
hayvanda isal varsa dışkı rengi griye
doğru dönebilir. Hayvanlara bir tedavi
uygulanıyorsa kullanılan ilaçlar nedeniyle anormal dışkı renkleri görülebilir.
Koyu renkli ve kanlı bir dışkı sindirim sisteminde dizanteri, zehirlenme ya da

“İncelenecek dışkı akan suyun altında berrak su gelinceye kadar tutulmalıdır”
koksidiozisden ileri gelen bir kanamanın
olduğunu gösterebilir. Açık yeşil ya da
sarımsı sulu isal salmonella gibi bakteriyel enfeksiyonlardan ileri gelebilir.
Kıvam (Yoğunluk): Dışkının kıvamı
büyük ölçüde su içeriğine bağlıdır. Su
içeriği ise tüketilen yemin su miktarı ve
hayvanda yemin kalma süresi ile ilişkilidir. Normal bir dışkı orta kıvamdaki bir
lapa katılığındadır ve 2,5 ila 5 cm yüksekliğinde tepeye sahip bir formdadır.
İsal olayı; zehirlenme, enfeksiyon, parazitler ve de karbonhidratların kalın barsakta yoğun bir şekilde fermantasyona
uğraması ve yoğun asit üretiminin
sonucunda meydana gelebilir. Balçık
kıvamında çamurumsu dışkı aşırı protein tüketimi ya da rumende yıkılabilir
protein miktarının fazlalığından ileri
gelebilir. Bu durum muhtemelen alınan
aşırı nitrojeni idrar yoluyla atabilmek
için artan aşırı su tüketiminin bir sonucudur. Yine dışkı çamurumsu kıvamda
ısı stresi sırasında da ortaya çıkabilir.
Sınırlı su ya da protein tüketimi oldukça
katı bir dışkıya yol açar. Şiddetli su kaybı
olayları sert dışkı toplarının ortaya çıkmasına neden olur. İneklerde meydana
gelen sol taraflı abomasum deplasmanı
(halk arasında mide dönmesi olarak da
bilinir) olaylarında dışkı yapışkan ve
hamurumsu kıvamda olabilir.
İçerik: Dışkı örnekleri hayvanlara yedirilen yemlerin ve besin maddelerinin üniform bir sindirimini ve kullanımını göstermesi gerekmektedir. Eğer dışkıda
büyük miktarda sindirilmemiş tahıl ya
da 1 cm den büyük kaba yem parçacıklarını fark ederseniz bu durum zayıf
rumen fermantasyonunun ve de yoğun
kalın barsak fermantasyonunun bir göstergesi olabilir. Barsaklarda meydana
gelen fermantasyon sığırlar için rumen-

de meydana gelenden çok daha az
değerlidir. Bunun nedeni kalın barsaklarda sindirilen besinlerin çok az emilmesinden ileri gelmektedir. Böylece
kalın barsaklarda meydana gelen sindirim işleminden sığır besinsel değer olarak çok az kazanç elde eder. Büyük kaba
yem parçacıklarının ya da sindirilmemiş
tahılların dışkıda aşırı miktarda görülmesi, sığırların yeterli bir geviş getirmeye sahip olmadıklarını ya da yemlerin
rumenden hızlı geçtiğini gösterir. Bu
durum yetersiz kaba yem tüketiminin
sonucu olabilir.
Dışkı içersinde önemli miktarda sindirilmemiş tahıl parçacıklarının bulunması iyi
öğütülmemiş tahıl kullanımından ya da
mısır silajı için sert mısır tanelerinden de
ileri gelebilir. Sığırlar tüketmiş oldukları
yemleri çiğnemeden ya da çok az çiğneyerek yutarlar. Dolayısıyla kaba yemler
haricinde kalan yem maddelerinin özellikle de tahıl tanelerinin ince öğütülmüş
olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda
koyunlar farklılık gösterirler. Koyunlar
sığırlarla karşılaştırıldığında çok kuvvetli
bir çiğneme yeteneğine sahiptirler.
Tüketmiş oldukları tahılları bütün halde
olsalar dahi çok iyi bir biçimde çiğneyerek adeta kendileri öğütürler. Kurumuş
dışkı yüzeyi üzerindeki solgun beyaz
renk sindirilmemiş nişastayı gösterir.
Dışkı üzerindeki yapışkan ve sümüksü
görüntü barsaklarda kronik bir yangının
ya da hasarın belirtisi olabilir. Ayrıca
düşük pH ve alt sindirim sistemi kısımlarındaki aşırı fermantasyondan ileri gelen
kalın barsak hasarını gösterebilir. Bu
sümüksü madde barsak epitel hücreleri
tarafından etkilenen bölgeleri iyileştirmek için salgılanır. Köpüklü ve kabarcıklı
dışkı, gaz üretimine neden olan asidozis
(işkembenin aşırı asitleşmesi) ya da sin-

dirim sisteminin alt kısımlarındaki aşırı
fermantasyondan ileri gelebilir.
Fiziksel analiz: Dışkının parçacık büyüklüğünü incelemek için barınak içersinde
dolaşarak tüm barınağın dışkısı kontrol
edilmelidir. Bu incelemede yeni yapılmış
dışkılar ele alınmalıdır. Hayvan gurupları arasında dışkı parçacıklarının yoğunluğu kontrol edilmelidir. İncelenen dışkı
örnekleri arasında farklılıklar görmek
normaldir. Yine sağmal ineklerde gün
içersinde yapılan dışkılar arasında bariz
değişikliklerinin görülmesi normal olabilir. Bu günlük değişim gün içersindeki
yem tüketim farklılığı ve kısmen de
yemleme yöntemindendir. Günün benzer bir zaman dilimi içersinde aynı
gurupta yer alan inekler arasındaki
büyük farklılıklar inekler tarafından rasyon seçimi olayının ya da inekleri eşit
olarak etkilemeyen bazı sağlık ve bakım
problemlerinin açık bir belirtisi olabilir.
Böyle durumlarda rasyon ya da besleme
yönteminin yeniden düzenlenmesine
ihtiyaç duyabilir. Hayvan gruplarını temsil edebilecek şekilde en az beş hayvana
ait gübrenin toplanması gereklidir.
Toplanan örnekler karıştırılarak 1.3 mm
ila 2 mm delik çapına sahip süzgeç üzerine yerleştirilir (Bu amaçla süt süzgeçleri kullanılabilir). Daha sonra akan suyun
altında berrak su gelinceye kadar tutulur. Sonra akan su altında süzgeç üzerinde kalan kısım süzgecin bir kenarına
toplanarak buradan alınır. Sonra ıslak
materyal koyu ve düz bir zemin üzerine
konarak aşağıdaki parametreler yönünden incelenir.
a- Uzun kaba yem parçacıkları: Yıkama
sonucunda elde edilen süzüt içersinde
bir miktar uzun parçalı kaba yem parçacıklarının görünmesi kaçınılmazdır. Eğer
bu parçacıkların boyu çoğunlukla 1 cm
den daha büyük ise bazı problemler var
demektir. Kaba yemlerin iyi sindirilmemeleri kötü kaliteli olmalarından ya da
hayvanın yediği kaba yemi sindirme
yeteneklerindeki bir problemden kaynaklanabilir (Örneğin: Rumen asidozu, rasyonda aşırı yağ kullanımı vs.). Dışkı içersinde kaba yemlerin 0.5 cm civarındaki
parçacıklar şeklinde görülmesi idealdir.
b-Tahıl parçacıkları: İnce barsaklar nişastayı sindirme yeterliliğine sahiptir.
Bununla birlikte sindirilen nişasta miktarı
ince barsaklardan geçen gıda kitlesinin
geçiş sürati ile ilişkilidir. Bir miktar tahıl
parçası yüksek verimli süt sığırlarının
neredeyse tümünün dışkısında görülür.
Bu olay yüksek verimli süt sığırları fazla
yem tükettiklerinden ve buna bağlı olarak yem maddeleri rumenden hızlı geçtiğinden dolayı kaçınılmazdır. Ayrıca bu tip
sığırlar enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yüksek oranlarda tahıl tüketirler
ve tahılın tümü işkembenin sindirim kapasitesi dolduğundan dolayı burada tamamen sindirilmeyebilir. Böyle durumlarda
aşırı tahıl beslemesinden kaçınılmalıdır.
Yine de bir miktar tahılın dışkıda gözükmesi normal kabul edilmelidir.
Sonuç olarak dışkı incelemesi sığırların
beslenmesi hakkında kesin teşhise
götürmeyen bilgiler vermektedir. Dışkı
incelemesi asla kesin teşhis için değil
yardımcı bir teşhis aracı olarak kullanılmalıdır. Dışkının durumundan şüphe
edildiğinde olayın kesin nedenini bulmak için ilave teşhis yöntemleri mutlaka
kullanılmalıdır. g

Ocak - Şubat 2010

5

tusedad04_tusedad 05.01.2010 16:12 Page 6

tusedad04_tusedad 05.01.2010 16:12 Page 7

BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Ortaklar Grup 2011’de
Sütbox markasıyla pazarda
Ortaklar Grup 1968
yılında temelleri atılmış
bugün otomotiv,
elektronik, züccaciye ve
2009 yılı itibariyle tarım ve
hayvancılık sektöründe
faaliyet gösteren bir
şirketler grubu.
Şirket Müdürü Özbay
Ortak Ortaklar Grup’u
ve geleceğe yönelik
görüşlerini TÜSDAD
Dergisi’ne anlattı.

Y

atırımımızın 2007 yılında planlayarak uygun arazi seçimi, uygun
kapasite belirlenmesi, uygun yerleşim planları oluşturularak 2008 yılında
inşasına başlanıyor.
Yatırımımız 600’ü sağmal olmak üzere
bin 700 baş hayvan varlığına ulaşmak
amacıyla 97 bin metrekare arazi üzerinde 24 bin metrekare kapalı alan üzerine
kuruluyor. Kaba ve kesif yemin tamamını kendi arazilerinden temin eden, ayrıca
2011 yılı sonunda lansmanı planlanan
SÜTBOX markasıyla ürettiği sütü ken-

disi işleyerek niş bir pazara ulaşmak
hedefiyle planlanmış ve temelleri atılmış
bir işletme.
Bu bağlamda 2009 yılı itibariyle inşaatlarının bir kısmını tamamlıyor ve yaklaşık
200 adet hastalıklardan arî gebe düve ile
start veriliyor. 2009 yılı sonu itibariyle 4
bin lt/gün süte ulaşılıyor, 480 baş sağmal
barınakları tamamlanıyor, genç dişi ve
genç erkek barınaklarının inşasına başlanıyor. Ayrıca bölgeden 600 dönüm arazi

toplanıyor ve tarım ayağına da start veriliyor. 2011 yılı sonu itibariyle 4 bin
dönüm arazi ve günlük 18 - 20 bin litre
süt hedefleniyor.
Kurulum aşamasında sektördeki en
büyük sıkıntının bilgi kirliliği olduğunu
fark eden Şirket Müdürü Endüstri
Mühendisi Özbay Ortak Namık Kemal
Üniversitesi Zootekni bölümünde yüksek
lisansa başlıyor ve yıllardır söylenen üniversite – sanayi arasındaki kopukluğun

aslında var olmadığını gösteriyor. Bu
bağlamda kurulum aşamasında ve
halen devam etmekte olan çiftliğimizin her ihtiyacı için Namık Kemal
Üniversitesi Zootekni bölümünden
oldukça destek alınıyor.
Ortaklar Hayvancılık olarak işletmemizde
Kırklareli
Babaeski
Bölgesi’nden Veteriner Hekim
Bahattin
Oğuş,
Lüleburgaz
Bölgesi’nden Bayram Kervancı
olmak üzere 2 sözleşmeli veteriner,
1 adet sağlık teknisyeni, 1 adet bilgi
işlemci, 5 adet çalışma arkadaşımız
olmak üzere 9 kişilik bir ekiple çalışmaktayız.
Henüz birinci yılını tamamlamamış
olan Ortaklar Hayvancılık Gıda Ve
Tarım Ürünleri olarak; işletme içi
başarımızda en önemli etkenlerden
biri, diğer sektörlerimizde de olduğu
gibi çalışanlarımıza işçi olarak değil
çalışma arkadaşı olarak bakmamız,
hepimizin o işletme içinde birer çalışan olduğumuzu hatta gerektiğinde
tulumlarımızı giyerek kendilerine yardım ederek şartlarını daha iyi analiz
etmemizdir.
İşletme dışı başarımızda hammadde
girdi fiyatlarından süt satış fiyatına
kadar birçok parametrede söz sahibi
olmayan bir sektörün üreticileri olarak, TÜSEDAD gibi sivil toplum
örgütleri aracılığıyla sesimizin daha
çok duyulacağına inanıyoruz. g
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UZMAN GÖRÜŞÜ

Geleceğinizi
Doğru Besleyin
Araş. Gör. Arda KOVANLIKAYA

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA

G

ünümüzde Türkiye’de ve dünyada nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır. Buna bağlı olarak
hayvancılıkta verimi mümkün olduğunca arttırmak şart haline gelmiştir. Süt
işletmelerinde sürü üreme performansı
ve süt verimi sürünün verimi anlamına
gelmektedir. Dünyaya geldiklerinden
süt verene kadar sanki boş bir yatırım
gibi gelen düveler aslında bir çiftliğin
geleceğini belirleyen önemli bir dönüm
noktasıdır.
Düveler dendiğinde akla hemen 2
önemli nokta gelmelidir. Bunlardan
birincisi uygun zamanda tohumlama
yapılması, diğeri ise süt verimini etkileyecek hatalardan kaçınmak olmalıdır.
Doğru zamanda tohumlama yapmak
önemlidir. Düveler genelde ergin canlı
ağırlıklarının %45-50 ine ulaştığında
ergen hale gelmektedirler. Bunu takiben ergin ağırlığının 2/3 üne ulaştıklarında tohumlanabilirler. Tohumlama
zamanı olarak 13-15 ay arası ideal
görünmektedir. 15 ayın üstüne çıkıldığında işletmenin karlılığı azalmaktadır.
Unutulmamalıdır ki tohumlama yapılacak hayvanın canlı ağırlığının yanı sıra
kemik gelişimi de önem taşımaktadır.
Kemik gelişimi yeterli olmayan düveler
tohumlandıkları zaman güç doğum ile
karşı karşıya kalacaklardır. Güç doğum
sadece düve için kritik olmayıp buzağının da hayatta kalma şansını azaltmaktadır. Bu yüzden düvelerin kemik gelişimleri takip edilmesi gereken önemli
bir parametredir. Kemik gelişimini

Şekil 1- Göğüs çevresinin ölçülmesi

takip edebileceğiniz yerler sağrı-cidago
yükseklileri, pelvis genişliği ve göğüs
çevresidir. Bunları düzenli olarak ölçmek kemik gelişimi hakkında bilgi verecektir.
Canlı ağırlık takibi ise diğer önemli noktalardan biridir. Düveler günde 650-750
gram arasında canlı ağırlık kazanmalıdırlar. Hızlı canlı ağırlık kazandırmak için
aşırı besleme genelde yapılan ve geri
dönüşümü olmayan önemli hatalardan
biridir. Bilindiği üzere düvelerde meme
gelişimi 3. ay ile 9. ay arasında şekillenmektedir. Bu dönemde uygulanacak
aşırı besleme düvelerde et meme denilen durumun şekillenmesinde önemli
rol oynamaktadır. Et meme görülen
düveler ne yazık ki laktasyon döneminde düşük performans göstermektedirler. Et meme haricinde aşırı beslemeye
bağlı olarak yumurtalık kistleri de oluşabilmektedir. Yumurtalık kisti ise döl
tutma oranını önemli oranda düşürmektedir. Döl tutma oranının düşmesi
ise 13-15 aylar arası tohumlayamama
anlamına gelir ki bu aylara eklenen her
bir ay için 150-225 TL zarar edilir.

3-6 aylar arası
düve besleme
Besleme programlarını ise tamamen
düvenin ihtiyaçlarına göre planlamak
gerekmektedir. Düveler en fazla canlı
ağırlığı hayatlarının ilk 6 aylık kısmında
gerçekleştirmektedir. 3-6 aylık dönemde gerek düvenin kuru madde tüketiminin düşük olması gerekse protein ihtiya-

Tablo 1 - Yaşa göre göğüs çevresinin
uzunlukları

cının yüksek olmasından dolayı rasyon
%16 civarında protein içermelidir.
Rasyonun protein içeriğinin %50 si
kadarının by-pass olması önerilmektedir. 4 aylıktan sonra saman ve silaj düvelere yedirilebilir ancak bunları sınırlamak doğru bir yaklaşım olacaktır. Kaba
yemler hayvan başına doğal halde 2 kilo
kadar verilebilmektedir.

artışı ile birlikte bazal metabolizması
için gereken enerji ve protein miktarının artmış olmasıdır. Bu dönemde kaliteli kaba yem kaynakları var ise 3-4 kg
kadar düve yemi rasyona girilmelidir.
Eğer kalitesiz bir kaba yeme sahipsek
bu miktar 4-5 kg civarında olmalıdır.
Düvelerin kaba yem tüketimleri ergin
ağırlığa yaklaştıkça arttırılmalıdır.

6-12 aylar arası
düve besleme

Doğuma 2 ay kala
düvelerin beslenmesi

6-12 aylar arasında rasyonun protein
miktarı %13-15 civarında olmalıdır.
Düvelerin canlı ağırlıkları artıkça kuru
madde tüketimleri de artmaktadır buna
bağlı olarak rasyonun protein miktarı
hayvanın canlı ağırlığı arttıkça yüzdesel
olarak düşürülmelidir. Düvelerin kaba
yem tüketimi her 100 kilogram canlı
ağırlık başına 2-2,3 kg (kuru madde)
arasında olmalıdır. Rasyon düzenlenirken buna dikkat etmek gerekmektedir.
Hayvanların tüketemeyeceği miktarlar
önlerine sunulmamalıdır. Verilen kaba
yem kaliteli ise rasyona hayvan başına
2 kilo düve yemi eklenmelidir. Kaba
yemin kalitesiz olduğu durumlarda bu
oran 3-3.5 kg a kadar çıkarılmalıdır.
Rasyon %0.41 kalsiyum, 0.30 fosfor
içermelidir.

Doğuma son 2-3 ay kala buzağı gelişiminin 2/3 ü gerçekleştirmektedir. Bu
dönemde düvelerin ihtiyaçlarını karşılamak buzağının gelişimi için önem taşımaktadır. Yeterli derecede gelişemeyen
buzağı doğum sonrası hayatta kalmakta zorluk çekecektir. Rasyonun protein
miktarı %13 civarında olmalıdır.
Düvelerde hipokalsemi vakaları çok
görünmese de rasyonun kalsiyum seviyesi %0.35 civarında olmalı aşırı kalsiyum tüketimi engellenmelidir. Bu
amaçla doğuma 2 ay kala kalsiyumca
zengin olan baklagil otları sınırlandırılmalıdır. Gebe düve yemine geçilmesi
isabetli bir karar olacaktır. Bu dönemki
kaba yem kalitesine bağlı olarak 3-4
kilo arasında değişebilmektedir.
Gebeliğin son 20 gününde sağmal
yemine geçilmeli ve doğuma 1 hafta
kala düveler canlı ağırlıklarının %1 i
kadar sağmal yemi tüketiyor olmalıdır.
Düvelerin beslenmesi çiftliğin geleceği
için büyük önem taşımaktadır.
Buzağılayana kadar ortalama 1.600 TL
yatırım yapılan düvelerin genetik kapasitelerinin ortaya çıkarması tamamen
sizin elinizde bulunmaktadır. İyi bir
bakım ve besleme size maksimum performans getirecek ve çiftliğinizin karlılığını arttıracaktır. Unutmayın ki düve
döneminde yapılacak birçok hatanın
geri dönüşümü olmayacak ve size ekonomik külfetler getirecektir. Bu külfetlerden kurtulmak için biraz emek harcamanın çok önemli olmadığını düşünüyorum. Ya siz? g

12-22 aylar arası
düve besleme
12-22. aya kadar rasyonun protein miktarı %12-14 arasında olmalıdır. Bu
dönemde rasyonun protein oranı yüzdesel olarak düşmüş gibi görünse de
hayvanın kuru madde tüketimi arttığı
için tükettiği protein miktarı daha yüksektir. Rasyondaki protein miktarı yüzdesel olarak küçültülmezse aşırı bir protein beslemesi ile karşı karşıya kalınacaktır. Buda gebelik oranlarında düşüşe
neden olmaktadır. Aşırı protein verilmesinden kaçınılması gerekmektedir. Bu
dönemde düvelerin gelişimi yavaşlamıştır. Ancak hayvanın ihtiyaçları artmaktadır. Bunun nedeni canlı ağırlık

Şekil 2 - Sağrı Genişliğinin Ölçülmesi

Tablo 3 - Yaşa Göre Vücut Uzunlukları
Şekil 3 - Vücut Uzunluğunun Ölç Tablo

Tablo 2 Yaşa Göre Sağrı Genişlikleri

Tablo 4 - Yaşa Göre Sağrı Yükseklikleri
Şekil 4 - Sağrı Yüksekliğinin Ölçülmesi
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KONUK YAZAR

Ağız sütünün
(kolostrumun)
önemi
Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ağlıklı ve yüksek verimli bir işletmenin oluşturmasının temel şartı
işletmeye sağlıklı buzağılar kazandırmaktır. Sağlıklı bir buzağının hayata
sağlam başlamasının temel şartı da
yeterli ve kaliteli ağız sütünü almasıdır.
Ağız sütü yeni doğan bütün canlı türlerine hayata ilk tutunma gücü veren
eşsiz bir besin daha doğrusu yaşam
kaynağıdır. Bu muhteşem besin kaynağı annenin ona kadar geçirdiği tüm
mikrobiyel hastalık etkenlerine karşı
oluşan bağışık maddelerini kapsar. Bu
özellik geviş getiren hayvanlar için çok
daha fazla önem taşır. Bu hayvan türlerinin annenin enfeksiyonlara karşı oluşturduğu bağışıklık maddelerini (antikor) yavruya aktara bileceği tek yol ağız
sütü iken diğer canlı türleri kısmen
anne karnında iken göbek kordonu
yolu ile bu antikorları yavruya sunabilirler. Bu nedenle Buzağı, oğlak ve kuzular için doğuma takiben en kısa sürede
ağız sütü almaları sağlanmalıdır.

S

Kolostrumun alınımı
niçin önemlidir?
• Kolostrum çevre patojenlerine karşı
yüksek antikor seviyesine sahiptir.
• Barsaklardan emilen kolostrumdaki
antikorlar tüm vücuda yayılır ve mikronizmaların vücuda girişini engeller.
• Barsaklardaki lokal savunma bariyerini oluşturur.
• Savunma hücrelerini aktive eder.
• Bakterilerin büyümesini engelleyen
laktoferrin, laktoperoksidaz, thiosinat,
hidrojen peroksidaz gibi koruyucu
maddeleri kapsar.
• Hücre DNA sentezini arttıran ve hücre
bölünmesinde görev yapan büyüme
faktörlerini içerir
İyi nitelikteki kolostrum fiziksel görünümü nasıl olmalıdır?
– Sarı-krem renginde,
Koyu ve yapışkan kıvamda olmalıdır

Ağız Sütünü ne zaman ve
ne kadar vermeliyiz?
Doğuma takiben 12 saat sonrasının
ağız sütü özelliğini yitirmeye ve normal
süt formuna dönmeye başlar. Bu
nedenle iyi kaliteli ağız sütünü doğuma
takiben buzağını ilk 2 saat içersinde
beden ağırlığının %5 kadar alması sağlanmalıdır. İlk 24 saatte alması gere-

ken toplam miktarsa kabaca beden
ağırlığının %10 kadar olmalıdır Kaliteli
bir ağız sütünü alınımı buzağı bazı hastalıklara karşı 6 ay kadar koruyabilir.
Buzağı ilk ağız sütünü aldıktan sonra
arta kalan ağız sütünü buzağı ishallerinde ya da diğer hastalık durumlarında
kullanılmak üzere mutlaka depolayın.
Ağız sütü;
• Oda ısısında 1 gün,
• +4 derecede 1 hafta,
• - 20 derecede 1 yıl saklanabilir.
• Tekrar çözdürme ısısı 55 dereceden
düşük olmalıdır ve 37 derecede verilmelidir.
İyi bir kolostrum yapımını ve yeni
doğanlarda alınımını engelleyen bazı
durumlar şunlardır;
• Annenin doğuma 3 aydan az kala
ortam değiştirmesi ve doğumun yeni
ortamda şekillenmesi. Buzağının doğar
doğmaz annesinin yanından uzaklaştırılması,
• Gebeliğin son iki ayında anneyi kuru
dönem boksuna alınması ve bu döneme uygun beslenmesi, gebe hayvanın
bağlı bırakılmaması ve hareket etmesinin sağlanması
• Annenin (özellikle kuru dönem de)
bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklara maruz kalması veya kuru dönemde
bu yönde olumsuz etkilere sahip ilaçların uygulanması
• İlk ağız sütünün sonda ile verilmesi
(kolostrumun ince barsaklara geçişini
uzatır),
• Erken veya deformasyonlu buzağı
doğumları,
• Doğum öncesi meme sekresyonun
başlaması
• Annenin çok genç veya çok yaşlı
olması,
• Mevsimsel değişimler. Aşırı sıcak ve
rutubet
• Buzağının yeterince ve zamanında iyi
kaliteli kolostrum almaması,
• Barsaklarda kolostrumun emilimini
azaltan buzağıda doğum sonrası yavru
sularını yutması veya solunum güçlüğü
ile doğması.
Özetle, gerçek bir yaşam kaynağı olan
ağız sütünü buzağılara mutlaka yeterince verin. Onlara bu şekilde hayata
bir adım önde başlamalarını sağlayın.
Unutmayın ki, hiçbir medikal ilaç ağız
sütünden üstün değildir. g
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Şeker Süt’te hedef;
büyüyerek pazarda y
Şeker Süt Yönetim Kurulu Başkanı

Savaş KAYHAN

Ş

eker Süt’ün kuruluş yılı 1993’tür.
Konya
Pancar
Ekicileri
Kooperatifi ve Konya Şeker’in sermayedar olduğu Şeker Süt, SEK’in özelleştirilmesi kararının alınması ve kurum
bünyesindeki Konya Süt’ün de bu kapsamda satışa çıkarılması üzerine kurulmuş ve Konya Süt Fabrikasını satın
aldıktan sonra bu fabrikayı rehabilitasyon yatırımlarıyla modern bir işletme
haline getirmesini müteakip 1996 yılında
üretime başlamıştır. 16 yıl önce süt
endüstrisine adım atan Şeker Süt, 13 yıldır da üretimine aralıksız devam etmektedir. Ancak bu kronolojik tarihin arka
planına değinmezsek Şeker Süt’ün tarihi
eksik kalacağı gibi hedef ve amaçları da
tam olarak anlaşılamaz. Konya Pancar
Ekicileri Kooperatifi ve O’nun bir iştiraki olan Konya Şeker’in değişmez bir ilkesi vardır; üretimin sürekliliğini sağlamak
ve üreticinin tarımsal faaliyetini teminat
altına almak. Bu da ancak var olan sanayi tesislerine sahip çıkmak ve onlara
yenilerini eklemekle mümkündür. 1993
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yılında
Konya
Pancar
Ekicileri
Kooperatifini ve Konya Şeker’i yeni bir
sektörde yer almaya yönelten neden işte
budur, yani üreticinin ekonomik faaliyetinin riske girmesi. Tarım sektörünün bir
gerçeği vardır, çiftçi sadece bitkisel üretim ile ekonomik faaliyetini sürdürmez,
hayvancılık da yapar. Bu işin doğası gereğidir. Bitkisel üretimden elde ettiğiniz
yan ürünlerle hayvancılık da yaparsınız.
Bu hem ekonomik açıdan doğrudur hem
de tarım kesiminde ekonomik faaliyetin
alternatifli olarak gerçekleştirilmesi açısından doğrudur. Bu doğruya bizim açımızdan yani pancar üreticisi açısından
eklenen daha güçlü bir sebep vardır, pancarın yan ürünleriyle en çok desteklediği
ve gelişimini tetiklediği sektör hayvancılıktır. Yani pancar üreticisi ürettiği pancarın doğası gereği hayvancılık da yapmak zorundadır. O nedenle Konya
Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Konya
Şeker, Şeker Süt’e özelleştirme aşamasında sahip çıkarak, kendi üretici ortaklarına sahip çıkmış, onların bitkisel üretimlerinin devamı olarak yaptıkları hayvancılık sayesinde elde ettikleri sütün işlendiği
bir fabrikanın kapanmasına sessiz kalma-

mıştır. Yani Şeker Süt’ün kuruluş gayesi
üretimi ve üreticiyi sonu meçhul bir
maceraya terk etmemektir. Bunun ne
anlama geldiği bu kuru cümle ile elbette
anlaşılmaz. Ancak sektörün tarihi süreci
ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimlerle örtüştürürsek bu yatırımın önemi
daha iyi kavranır. Birincisi besin maddeleri içinde en önemli yere sahip ürünlerden biri hayvansal gıdalardır. Yani süt ve
süt ürünleri ile et ve et ürünleri beslenme
diyetleri açısından en kıymetli ürünlerdendir. Bunu hem beslenme uzmanları
söylüyor hem de ekonomik veriler teyit
ediyor. Mesela toplumların gelir seviyesi
yükseldikçe beslenme alışkanlıkları,
diyetleri de değişiyor. Düne göre Türk
toplumu daha çok süt, süt ürünleri ve et
tüketebiliyor. Bu hem toplum sağlığı,
hem yaşam kalitesi hem de yaşam uzunluğu açısından önemli. Gelir seviyesi arttıkça bu ürünlerin tüketimi de artıyor.
Mesela Çin’de pirinç ana besin kaynağıydı, son yıllarda refah seviyeleri yükselince
diyetlerinde değişim oldu ve hayvansal
ürün tüketmeye başladılar, bunun dünyadaki gıda fiyatlarını nasıl etkilediği hepimizin malumu.

Biz de gelişen bir ülkeyiz, refah seviyemiz
her yıl bir öncekinin üstüne koyarak artacak. O nedenle bu sektörün gelişeceği
öngörüsüyle sektöre yatırım yapmak bir
kere rantabl. Ama ondan daha önemlisi
ülkenin bu tür ürünleri artan veya artacak
talep nedeniyle ithal ikamesiyle karşılamak zorunda kalmaması için üretimin
muhafazası gerekiyordu. Biz Şeker Süt’ü
kurarak bunu yaptık. İçinde bulunduğumuz iklim kuşağının sağladığı avantajlar
veya mecburiyetler nedeniyle tarım sektörü içinde en önemli üretim alanlarından biri hayvansal üretim dolayısıyla süt
üretimidir. Buna rağmen dünyada süt
endüstrisi yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe
sahipken, ülkemizdeki süt endüstrisinin
henüz 50 yıllık bir mazisi vardır. Modern
anlamda ilk süt endüstrisi kuruluşu
1957’de işletmeye alınan Atatürk Orman
Çiftliği (AOÇ)’nin fabrikasıdır. 1963
yılında da SEK yani Süt Endüstrisi
Kurumu kurulmuştur. 70’li yıllardan itibaren özel sektör de gelişmeye başlamış,
80’li yıllarda mandıra ve fabrikaların
modernizasyonu süreci yaşanmış, 90’lı yıllardan itibaren de yabancı firmalarda sektörde yer almaya başlamıştır. SEK’in
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a yer almak
kurulması, özel girişimcilerin sektörde
yer alması şunu getirmiştir, birkaç hayvanla aile işletmelerinde yapılan süt üretimi pazara çıkmaya başlamış, süt ticari bir
ürün haline gelirken, üreticisi için de gelir
kaynağı olmaya başlamıştır. Süt ve süt
ürünlerinde ürün çeşitliliği artarken, aile
işletmeleri dışında modern çiftliklerde
kurulmaya başlanmıştır. 1965 yılında yaklaşık 4,5 milyon ton olduğu tahmin edilen
çiğ süt üretiminin, 2007 yılına gelindiğinde 12 milyon tona çıkmasının nedeni üretimin ekonomik değerinin olmasıdır.
1990’lı yılların başında süt endüstrisinin
gelişiminin öncüsü SEK, diğer tarımsal
işletmeler ORÜS, EBK, YEMSAN gibi
tarımsal KİT’lerle birlikte özelleştirilmiştir. SEK özelleştirilinceye kadar süt üretimi ve hayvancılığın gelişimine önemli
katkılar vermiştir. SEK’in özelleştirilerek
sektörden çekilecek olmasına bir üretici
kooperatifi olan Konya Pancar Ekicileri
Kooperatifi sessiz kalabilirdi. Ancak
Konya Şeker’i ve Konya Pancar üreticileri Kooperatifi’ni sorumluluk üstlenmeye
yönelten neden bu fabrikanın kapanabilecek olma ihtimalidir. Bu fabrikanın
kapanacak olmasının anlamı açıktır; süt
üreticisinin ürettiği sütün ekonomik
değerinin düşmesi ve üretim faaliyetini
yapamayacak olması. Nitekim bu endişenin haklılığını zaman teyit etmiştir.
SEK’in faaliyetteki 32 fabrikası özelleştirilmiştir. Bunlardan 19’u kapanmış, yani
sektörden çekilmiş, sadece 13’ü faaliyetlerini devam ettirebilmiştir. Faaliyetini
devam ettiren fabrikalardan biri de Şeker
Süt’ün devraldığı Konya Süt’tür. Şeker
Süt’ün faaliyetine devamının anlamı açıktır, binlerce süt üreticisinin ürettiği sütün
ekonomik değerinin muhafazası ve işlenerek mamul ürün haline getirilmeye
devam etmesi. Şeker Süt bugün 103 personel istihdam ediyor ve 80 ton/gün süt
işleme kapasitesine sahip. Şeker Süt’ün
işlediği sütün yüzde 70’ini üreticiden
temin ederek yarattığı dolaylı istihdamla
bölge ekonomisine verdiği katkı ise doğrudan istihdamla kıyaslanamayacak
kadar büyüktür. Şeker Süt işlediği sütün
yüzde 70’ini üreticiden temin ederken
yüzde 30’unu ise Şeker Süt Çiftliği’nden
ve yine Konya Şeker’in kurduğu ve model
bir proje olarak geliştirdiği Dana
Kreşi’nden temin ediyor. Şeker Süt
Çiftliği 2006 yılında Çumra Organize
Sanayi Bölgesinde kurulmuştur. Çiftliğin
kuruluşundaki amaç hem hayvancılığın
gelişimine katkı sağlamak, hem sağmal
ineklerin yer aldığı bu çiftlikte hijyenik
ortamda üretilen sütleri işletmede değerlendirmek, hem de bölgenin iklim yapısına uygun ırkların tespiti ve yaygınlaşmasına öncülük ederek bölgemizdeki süt veri-

minin artmasına katkı vermektir. 3900
dekarlık alana sahip bu çiftlikte üretimi
yapılan yonca, mısır, arpa, buğday, Macar
fiği vb. ürünlerle hayvanların ihtiyacı olan
kaba yem karşılanmaktadır. Tamamı
Holstein ırkı olan inekler ilk olarak çiftliğin kurulduğu dönemde değişik illerdeki
tarım işletmelerinden (TİGEM) 45 adet
olarak temin edilmiştir. Şu an işletmede
yaklaşık 200 sağmal inek mevcuttur.
Mevcut sağılmayan inekler, düveler,
erkek danalar ve buzağılar ile toplam
hayvan sayısı 750’dir. İşletmenin hedefi
ilk planda 1000 adet sağmal inektir. Bu
amaca yönelik olarak çalışmalar devam
etmektedir. Çiftlik içerisinde 240 başlık
kapalı ve 240 başlık yarı kapalı 2 ahır
mevcuttur. Konusunda uzman, uluslararası bir firmanın kurmuş olduğu sağım
hanede aynı anda 40 hayvanın sağımı
yapılmaktadır. İşletmede konusunda
uzman veteriner hekimler, zooteknist ve
sağlık teknisyenleri maksimum verim ve
kalite anlayışı ile çiftçilerimize üretim
modeli oluşturmayı amaçlamaktadır.
Şeker Süt’ün işletmede kullandığı sütü
temin ettiği kaynaklardan bir diğeri de
Dana Kreşi, popüler adıyla Danabanktır.
Dana Kreşi üreticiler için bir model proje
olarak Konya Şeker tarafından geliştirilmiş ve faaliyete geçirilmiştir. Dana Kreşi
olarak adlandırılan proje, ortak ahırlar
yapılarak toplu üretim ve toplu bakımın
sağladığı avantajlardan üreticinin faydalanabilmesi amacıyla geliştirilerek ülkemiz hayvancılığı için bir model olmak
üzere faaliyete geçirilmiştir. Dana
Kreşi'nde, bakılan her hayvanın yediği
yem miktarı ile verdiği süt miktarı ölçülebilmektedir. Bünyesinde besleme uzmanı
bulunduran ve veterinerlik hizmeti veren
kreşte, her sağımda hayvanların süt sıcaklığı ve diğer hastalık etmenleri bilgisayarla ölçülerek kaydedilip kontrol edilmekte, sağlık problemleri erken teşhisle
zamanında ve iptidai şartlara göre daha
ucuza çözülebilmektedir. Ayrıca hayvanların boğazına takılan aktivite ölçüm aleti
ile kızgınlık hareketleri anında tespit edilip, kızgınlığa gelen hayvana suni dölleme
metodu ile dölleme yapılmaktadır. Süt
sığırcılığında verimi artıran etkenlerden
yüzde 30'u hayvanın genetiği, geriye
kalan yüzde 70'i bakım ve çevre şartlarıdır. Bu şartların üretici lehine oluşması
için, Kooperatifimiz önderliğinde geliştirilen proje kapsamında bölge çiftçisine ait
hayvanlara bakılmaktadır. Sade bir anlatımla, tesise çiftçiler kreşe çocuklarını
bırakır gibi hayvanlarını bırakmaktadırlar. Ancak bu kreş yatılı ve uzun süreli bir
kreştir. Bir diğer farkı da buraya bıraktıkları ineklerinin masrafı düşüldükten
sonra kalan bakiyeyi gelir olarak almala-

rıdır. Bu nedenle işletme ayni mevduat
kabul eden bir banka işlevi gördüğü için
çiftçilerimiz bu projeye Danabank yakıştırması da yapmaktadırlar. Proje toplamında 500 genç hayvan ve 500 sağmal
inek olmak üzere toplam bin baş hayvan
kapasitesine ulaşılmıştır. Kreşte hayvanı
bulunan çiftçilerin internet aracılığı ile
kendilerine ait hayvanların bilgilerine
anında ulaşabilme ve hayvanları ile ilgili
hesaplarını görebilme imkânı vardır.
Projenin bir diğer özelliği de AB müzakerelerinde belirlenecek ülkemiz süt kotasının hesaplanmasında kayıtlı süt üretiminin dikkate alınacak olması nedeniyle
bireysel üretimden kaynaklanacak kayıpları giderebilecek olmasıdır. Şeker Süt’ün
üretim ve ürün yaklaşımının temelinde;
- Müşteri memnuniyeti,
- Kaliteli, güvenilir, sağlıklı, doğal ve fiyat
garantili ürünlerin tüketici ile aracısız
buluşturulması,
- Sürekli eğitim ile hijyen ve sağlığın önemini özümsemiş ve gıda sektöründe çalıştığının bilincinde personel istihdamı,
- Sağlıklı bir üretici, işletme ve müşteri iletişimi,
- Uzmanlık, deneyim, ekip ruhu ve üstün
görev anlayışı, vardır.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve
TS-EN-ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi belgelerine sahip Şeker
Süt “doğal ve katkısız” ürünler üretirken
teknolojik gelişimi ve güncelliği de takip
etmektedir. Ürün kalitesini arttıran her
türlü çalışma ve teknolojik yeniliği müşterilerinin karşısına standart üstü ürünlerle
çıkmanın bir aracı kabul eden Şeker Süt,
bu anlayışı çerçevesinde her yeniliği işletmesine adapte etmektedir. Çiftçinin
doğal şartlarda ürettiği kaliteli sütleri en

modern şartlarda işleyip, kaliteden taviz
vermeden, Şekersüt uzmanlığı ve
Şekersüt formülleriyle, yüksek besin
değerinde, en lezzetli şekilde imal ederek
güvenli ambalajlarda halkımızın hizmetine sunma ve böylece geleceğimizin teminatı, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunma amacındaki Şeker Süt’ün
gündeminin ön sıralarında hayvancılık,
süt endüstrisinin geleceği ile et ve et
entegre tesisleri yatırımı yer almaktadır.
Başta da vurgulandığı gibi bunun iki
temel sebebi vardır, birincisi ve en önemlisi hayvancılık bitkisel üretimle entegre
bir iştir ve üretici ortaklarımızın ekonomik faaliyetlerini doğrudan ilgilendirmektedir. İkincisi de sektörün geleceğine
olan inancımızdır. Bir diğer ve tüketici
eksenli sebep ise bizim sektörde yer
almamızın tüketicinin sağlıklı, kaliteli ve
doğal ürünlere makul fiyatla ulaşmasının
ve piyasa regülâsyonunun sağlanmasına
vereceği katkıdır. Normal bir ticari işletmede üretimden tüketime süreç 7 aşamada tamamlanır. Nedir bunlar, üretici-köy
toplayıcısı-toplama merkezi - fabrika toptancı - perakendeci - tüketici bizim
geliştirdiğimiz danakreşli ya da kooperatif modelin de ise buna diğer sektörlerle
de desteklenen güçlü pazarlama ağını da
dahil ettiğimiz de süreç 4 kademeye
düşer yani üretici veya üretim/fabrikaperakendeci-tüketici. Aradan çıkan her
aşamanın tüketici karı olarak fiyatlara
yansıyacağı açıktır. O nedenle Şeker Süt
olarak hem üretici refahını hem tüketici
memnuniyetini yükseltmek amacıyla bu
işlevimizi muhafaza etmek ve gelecekte
süt endüstrisinde büyüyerek yer alma
karlılığındayız. g

Ocak - Şubat 2010

13

tusedad04_tusedad 05.01.2010 16:13 Page 14

tusedad04_tusedad 05.01.2010 16:13 Page 15

İÇİMİZDEN BİRİ

Erdoğan Liman:

“Olumsuzlukları yargılayalım”
E

mekli bir eğitimci, yirmi yıllık
tekstilci olarak, hayvancılık işine
yatırım yapma sebep ve gerekçelerimi merak etmeyen yok. Kimi, özellikle çevre köylerde yaşayanlar, başarılı olamadıkları hayvancılıktan beklentilerimi
öğrenmek istiyor. Kimi, genellikle tekstilci olan iş adamları, iyi bir araştırmacı
olduğumu düşünerek, kazanç elde edebileceği iş kolu arıyor. Yıllarca emek verdiğim tekstil iş kolunda başarıyı getiren
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birliğinin
dağılması (ki bu dış ticarette milattır)
tekstile büyük bir talep getirdi, bölgeye
yakın bir ülke olan Türkiye yoğun emekle çalışma gerektiren tekstille bu dönemde bütün dünyaya açıldı. Aynı anda
demokratikleşme dönemine giren Çin ise
hemen arkasından büyük gücüyle
Türkiye’ yi takip etti ve maalesef geçti.
Türk hayvancılığı içinde bir miladın öncesinde olduğumuzu düşünüyorum. Bir
tarafta Bursa tekstilinden elde ettiği geliri yatırıma dönüştürmek isteyen sanayici,
diğer tarafta 3–5–15 hayvanla yapılmaya
çalışılan ve başarılı olunamayan hayvancılık. Gerçekte bu işten para kazananlar,
hayvancılık yapmayan ama yapanların
sağında, solunda, arkasında yer alan ve
büyük gelir elde eden yem ve süt ürünleri fabrikaları, veteriner hekimler, ilaç
tohum firmalarıdır. Bu konuda araştırıcı,
geliştirici, bilgilendirici olmaları gerekirken ufak hayvan gruplarıyla yapılan hayvancılıktan pek memnun kalmış olmalılar
ki (böl, parçala, yönet) katkı ortaya koymamışlar. Böylece doğadan gelen 1 litre
su 1 TL ye satılırken; önce tarlalardan
büyük bir emekle yetişen arpa, buğday,
mısır, yonca, fiğ; yine bir yıllık emekle
yetişen ineklerde (sakatlanır, ölür, hastalanır, döl ve süt verimi düşük kalabilir…)
süte dönüşürken: 1 litre süt 0,50 TL bile
etmez durumdaysa eğer, kendini sorgulaması gerekenleri bilmeliyiz! Bunun böyle
gitmeyeceğini görmelerine rağmen,
geçen her süreyi kar saymışlar, hayvancılık yapan insanları sindirmişler, kandırmışlar, esir almışlar. Sütü işleyen ve toplayan firmalar günlük, haftalık animatörlük yapmışlardır. Örneğin; süt fiyatları
düştükten sonra bayramı, seyranı neden
gösterip 3-4 gün süt almayacağını söylemeleri… Hayvancılık yapan insanlar fiyat
düşüklüğünü düşünmekten vazgeçirip, bu
3–4 günlük sütü ne yapacağını düşünmeye itmiştir. Buna şahitlik yapmam çok
kötü bir örnekti. En çok gücüme giden,
yem firmalarının yaptığı eğitim ve bilgilendirme toplantılarında son 3–5 yılda 510 fabrika kuracak güce ulaştıklarını söylemeleri. Bir başka engel: bir yandan
maliyet artışı deyip devamlı zam istemeleri, bir yandan karsızlıklarını yeni fabrikalarıyla taçlandırmaları! Hayvan sağlığıyla insan sağlığını ilişkilendirmek için
çok eğitimli olmaya gerek olmadığını
düşünüyorum. Bunda en çok sorumlu

Çiftlik sahibi
Erdoğan Liman, Liman
Çiftliği’nin kuruluş
hikayesini ve sektörde
yaşadığı bir yıllık zorluklar
neticesinde kendi
sütünü işleme durumuna
nasıl geldiğini
TÜSEDAD’a anlattı.
tuttuğum,
Veteriner
Hekimler!
Bindiğiniz dalda testere ile dolaşmanız
size ne kazandıracak? Türkiye’de ki hayvanlarımızda çok görülen Tüberküloz,
Paratüberküloz, Brucella, BVD, İBR
hastalıklarını konuşurken neden ses volümünüz düşüyor? Neden suyu, otu olmayan İsrail başarılı ve hastalıklardan arî bir
hayvancılık yaparken biz önümüze bakıyoruz, zooteknistler? Çiftliğimde bir bakteri araştırmasını eski bir eğitimci olarak
üniversitedeki dostlarıma rağmen, döner
sermaye sarmalından çıkarıp bana 15–20
günde veremeyen Sayın Veteriner
Fakültesi Hocalarım, yetiştirdiğiniz veteriner hekimlere çiftlikte ortaya çıkan bakterilerin dağılma ve yayılma hızını kontrol altına alabilmelerini sağlayan bir dua
mı öğretiyorsunuz? (İsmet Türkmen,
Yavuz Nak Hocalarıma teşekkürü bir
borç bilirim) İlaç firmalarının fiyat politikalarını kime şikâyet etsem? (Eczacı olan
kızım sayesinde bir ölçüde kendimi koruyabiliyorum)
Dolarla konuşulan “sperma sektörü”,
daha dün 50 dolar denilen tohumu 5
dolar indirip; yeni, çok yeni diyerek bu
tohumdan 75 dolar alınarak Türk hayvancılığına yapılan hizmette sizlere başarılar diliyorum… Tarım ve hayvancılıkta,
bulunmaz bir vatan toprağı olan
Mustafakemalpaşa ve Karacabey bölgelerinde yatırım yapmak isteyen kişilerin
bilmesi gereken en önemli bilgi, paranız
olsa bile Tarım Bakanlığı’nın işletme
kurma izni ve belediyenin inşaat ruhsatlarıyla ilgili uzun ince yol… (500 şamalın
altıysa 7–8 ay sürüyor, bunun üzerini sormayın
gitsin…
Nedense
Devlet
Demiryolları ve Türk Hava Kurumundan

görüş istenmedi!) Hayvancılığa girmek
çok kolay alınan bir karar değil. Gereksiz
izin için harcanan 7-8 ay, güreş müsabakasına çıkacak sporcunun soyunma odasında antrenörüyle ( yatırımı teşvik etmesi gereken tarım bakanlığı ve belediyelerin karşılığı) güreş tutup yorulması, minderde yenilmesini getirmez mi?
Aldığımız eğitimde sayın hocalarımız
hayvan hastalıklarından, döl veriminden,
tırnak bakımının öneminden, bütün bunları tetikleyen veya yok eden beslenmeden bahsederken; zor kararla, büyük
emekle kurulan işletmelerin yukarıda
belirttiğim kişi ve kuruluşlardan nasıl
korunması gerektiğini de (işletmenin
kurulma, korunma ve yaşama stratejileri
dersini de kursiyerlere vermelerinde
yarar vardır. Yaşadıklarımla bu dersi vermeye talibim) anlatmalıdırlar.
Unutulmasın ki bu işin odak noktası; süt
verimi, döl verimi, tırnak bakımıysa
tümünü tetikleyen en önemli etmenin
BES- LEN- ME olduğu kanaatindeyim.
Öyleyse “yem firmaları” hakkındaki yazımızı bir daha gözden geçirelim. “Kendi
yemini kendin yap” politikasını doğru
bulmuyorum. Bunu söyleyenler, genelde
taşın altına elini koymayan hayvancılık
çalışanları, bunun yatırım maliyetini
düşünüyorlar mı? (bekâra karı boşamak
kolay). Bir yıllık rasyona konacak değişik
yemleri satın almak, bunları çevresel
koşullardan korumak, alınacak yemlerin
kurulacak laboratuarda test edilmesi ve
rasyonun günlük hazırlanması…
Doğrusu, herkes kendi işini yapsın ama
işini doğru yapanlarla çalışılsın!
Köylü arpa, yulaf, buğday, mısırı hasat
edince, elindeki ekipmana ve koyduğu iş
gücüne rağmen kaç para kazanıyor ki,
modern hayvancılığı yapanlar; ayrıca binlerce dönümü satın alıp, ekipmanı bir
araya getirip, onca iş gücünü ortaya
koyup, bir de ziraata bölünüp parçalan-

sın. Yem firmaları kendi işini, köylü ziraatını, modern besi çiftlikleri de besi ve süt
sığırcılığını yapsınlar! Başarı bundan
geçer. İsrailli başarıyı elde ederken, dışarıdan aldığı gemilerle yem bitkilerini
ortak bir fabrikada rasyona dönüştürüp
yem karmasına koyduğu bu rasyonu hayvanlarına vermiyor mu? Ekiyor mu?
Biçiyor mu? Kendine özel palet yem işletmesi mi kuruyor? Yaşanan başarılı örnekler varken neden zaman kaybı yaşayalım?
Çiftliğimi kurmaya karar verdiğim
24.07.2008 tarihinde inşaatla birlikte
gebe düve alımına başladım. Dostlarım;
Veteriner
Hekim
Burak
Çelik,
Zooteknist Mete Küçükdüvenci’nin yardımıyla Trakya, Burdur, Çanakkale’de
beşli testlerle yüzlerce hayvan içinden
çok az sayıda bulabildiğim hastalıktan ari
düveleri topladım. Bu arada kendime
izah edemediğim “Kaymakamlık alımları” sözcüğünü duydum. Bir yandan
“Avrupa Birliği” kriterlerine uymak için
hayvanlar köyün 2 km. dışına çıkarılmaya
çalışılırken bir yandan da birer ikişer
gebe düveyle köylünün yaşam savaşını
kazanması istenmekte (her gün iki üç
sağım için 2 gidiş 2 geliş, 4 km. Bunu iki
üç sağımla çarpın köylüye komando eğitimi yaptırılacak sanki…)
Yukarıda anlatılan tüm olumsuzluklara
rağmen 01.01.2009 tarihinde çiftliğimizin
inşaatları bitti, düvelerimiz doğurmaya
ve süt vermeye başladı. Biz de para
kazanmaya başlayacakken, beni tekstil iş
kolumda vuran Çin bu sefer de süt sığırcılığında üstüme gelmeye başladı. Nasıl
mı? Melaminli süt tozuyla… (hem ekonomik olarak beni, hem de halkın sağlığını vurdu) Bundan da korunmak için
acele süt ürünlerinden birini yapmaya
karar verdim. Bursa Tarım İl Müdürlüğü
ilgili birimin bilgi desteğiyle (kendilerine
çok teşekkür ederim) önce yoğurt daha
sonra diğer süt ürünlerini ürütmeye
karar verdim. ‘Yoğurt nasıl yapılır?’ı
öğrenmeye başladım. Bizim gibi çiftliklerin, sütlerini ürüne çevirmek için müthiş
şanslı olduğumuzu gördüm. Taşıma süt
kullanılmayacağı ve çiftlik boyutunda
kalacağımız için içinden yağın alınmadığı, palm yağların katılmadığı, süt tozunun kullanılmadığı kimyasal ve küf önleyicilerin konmadığı sadece sütün yarı
yarıya vakumlanarak yüzde 20 katkı
maddeli bir yoğurt ile piyasaya çıktım ve
Bursa’da Özhan, Özdilek, Akuğur marketleri ve diğer tekli marketlerde yok satmaya başladım. Muhtemelen halkımız
bu tür etik ürünleri ararmış da bulamazmış. Şimdi ben derim ki: bir çiftlik yatırımı için harcanan paranın yüzde 3-5’i gibi
bir rakama sütümüzü ürüne çevirip yöresel satabiliyorsak, neden süt ihale sonuçlarını kovalıyoruz?
Yukarıda anlatmaya çalıştığım çiftlik
kurmaya karar verdikten sonraki bir yıllık serüven ve muhakememdir. g
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SEKTÖR DÜNYASI

Arslan Damızlık,

Hollanda’ya teknik bir gezi düzenledi

Arslan Damızlık Süt Sığırcılığı İşletmesi 26-28 Ekim 2009
tarihleri arasında Hollanda’ya teknik bir gezi düzenledi.

Embriyo transferi konusunda çalışan bir firma ziyaret edilerek bilgi alındı.
İşletmemizde uygulanması ile ilgili çalışmalar yapıldı.
2 bin 500 sağmal kapasiteye sahip Klaver Geit Saanen keçi işletmesi ziyaret edildi. Bu işletme
6 kg/gün sağmal ortalama ile oldukça yüksek bir süt verimine sahip. Keçiler tamamen kapalı ortamda barındırılıyor,
gezinti alanları yok ve merada otlatılmıyor, entansif bir yetiştiricilik yapılıyor.
2 bin 500 keçi ve sağımhane tek çatı altında. Sağmal keçilerin laktasyon süreleri 350 günün üzerinde.

B

u geziye işletme sahipleri
Sevim, Şebnem Arslan ve teknik personel Ufuk Arkıl,
Emrah Güler, Can Baklacı, Erhan
Gökdemir katıldı. Gezinin amacı
Hollanda’da ki süt sığırcı işletmelerini
yakından incelemek ve Türkiye’de son
yıllarda yıldızı parlayan Saanen keçisi
ile ilgili bilgi almak ve Arslan Damızlık

Süt Sığırcılığı İşletmesi’nin bir yıldır üretimini yaptığı süt danası besiciliği ile ilgili incelemelerde bulunmaktı. Geziyle
ilgili olarak bilgi veren Erhan Gökdemir,
şunları söyledi:
“Bu amaçla 400 sağmal kapasiteli bir süt
sığırcılığı işletmesi ziyaret edildi.
Bundan on yıl önce bu ülkeyi ziyaret
ettiğimizde işletmelerin altyapısı, hay-

van kalitesi, makine ve ekipman parkı
bize çok şaşırtıcı gelirdi ve hayretle
izlerdik. Bu ziyaretimizde, ülkemizde
yeni kurulan çiftliklerin bu çiftliklerden
pek farkı olmadığını hatta daha ileri
teknoloji ve altyapıya sahip olduğunu
gördük. İneklerimizin genetik kapasitesi henüz Hollanda seviyesinde değil,
fakat hayvancılık politikalarını oluştu-

Süt danası besiciliği (veal beef) konusunda çalışan bir firma ziyaret edildi(ALPURO). Firmanın süt
danaları için mama üretim tesisleri, ar-ge işletmesi ve sözleşmeli üretim modeli ile çalışan üreticileri
ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi alındı. Firmanın kesimhanesi ve et işleme tesisleri gezildi.
Kesim şekli, etlerin renklerine göre sınıflandırılması, parçalanması ve paketlenmesi izlendi.
Kesimhanede çalışanların bir kısmı da Türk işçilerdi.

ranlar geçen yıl yaptıkları hataları tekrarlamazlar ise önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu konuda da aradaki farkı
kapatacağımıza inanıyorum.
İşletme sahipleri ile görüşmelerimizde
sorunlarımızın benzerliği de dikkat
çekici idi. Girdi fiyatlarının yüksek, süt
fiyatlarının düşük oluşu sektörün ortak
sorunu.” g

Erhan Gökdemir
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“Kardeş işletmeler zinciri o
T

ÜSEDAD DERGİSİ:
Avşar Tarım ve
Hayvancılık İşletmesi
Müdürü Kamil Tabak,
işletmenizin kuruluşunu,
amacını anlatıp, aynı zamanda
kısaca tanıtır mısınız?
Kamil Tabak: Avşar Emaye San.ve
Ticaret yönetimi bazı tüketim ürünlerinin
Avrupa Birliği ülke insanları ile ülkemiz
insanı tarafından tüketilmesinin karşılaştırılmaya başlandığı ve AB sürecinin süt
ve et ürünlerinin dillendirilmeye başlandığı yıllarda nitelikli süt tüketiminin AB
sürecinde kazanacağı önemi görerek
tarım ve hayvancılığa yatırım yapmıştır.
İşletmemiz 1998 yılında Danimarka’dan
gebe düve ithal izni almış ancak 350 adetini ithal etmiş ve kalan kısım seçimi
esnasında ithal izni kaldırılmıştır. Bugüne
kadar işletmeye ülke içinden hiç hayvan
karıştırılmamış tamamen ithal edilen
hayvanlardan üretilerek kapasitesini
tamamlamıştır. İşletmemiz 800’ü sağmal
olmak üzere toplam bin 200 hayvan varlığı barındıracak kapasitede fiziki yapılanması olan bir işletmedir. İşletmenin kuruluş amacı ülke hayvancılığına genetik
kapasitesi yüksek gebe düve üretmek, bu
faaliyetin yanında AB standartlarında süt

18
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1998 yılında Danimarka’dan getirdikleri gebe düve ile hem hedef
kapasitelerine ulaşan hem de gebe düve satışı yapan
Avşar Çiftliği’nde yönetim kurulu başkanının kızı ve
işletmenin Zooteknisti Gonca Tabak ve İşletme
Müdürü Kamil Tabak ile bir söyleşi yaptık.
üretmek ve doğan erkek varlığını besleyerek kaliteli et üretmektir.

İşletmenizdeki sürü yönetimi
faaliyeti yapılanma nasıldır?
İşletmemizde 1 veteriner hekim ve 4 veteriner sağlık teknisyeni sağlık, üreme ve
koruyucu hekimlik faaliyetinde görevlidir.
Beslenme departmanında 1 zooteknist ve
yem hazırlama ve yemleme ekibi vardır.
Bunun yanı sıra 1 tarla bitkileri ziraat
mühendisi ve tarım ekibi bulunmaktadır.

ve 3 bin 400 metrekare açık erkek hayvan varlığı için besi ahırı alanına sahiptir. İşletmemizde 2x16 paralel sistem
sağım ünitesi ile sağım yapılmaktadır.
Sağımhanemizde; süt kalite değerleri,
meme yapısı ve hijyen konusunda eğitim
almış vardiya ile çalışan bir ekip tarafından sağım yapılmaktadır.

Çiftliğinizdeki fiziki yapılanmadan bahseder misiniz?

Her işletmede merak edilen
husus olduğu için sizin de yem
bitkilerini nasıl karşıladığınızı
ve bununla beraber
tarımsal faaliyetinizi
öğrenmek istiyoruz?

K.T: İşletmemiz az önce belirttiğim hayvan varlığı kapasitesi için7 bin 300 metrekare oturma alanlı kapalı alan yarı
açık serbest sistem dişi hayvan ahırları

Gonca TABAK (zooteknist): Avşar
Çiftliği tarım ekibi halen 2400 dekar
alanda 13 derinkuyu ile sulu tarım yapmaktadır Mısır slajı,yonca otu,arpa

hasılı ve yemlik arpamızı kendimiz
üretmekteyiz.Mısır slajı için mısır ekili
alan 2005 yılından bu yana damla sulama ile sulama yapılmaktadır.Böylece
yem bitkilerinde değişik yerlerden alım
yapmayıp tohumunu kendimizin aldığı
analiz değerleri stabil olan kaba yem
hammadde kaynağımız oluyor ve bunun
beslenmede istikrar sağlama yararını
görüyoruz.

Damızlık gebe düve satışınız
nasıl olmaktadır?
K.T: Biz Avşar olarak düvelerimizin tek
tek ahırlarda değerlendirilmesinden
ziyade en az 25’lik gruplar halinde satışını planlamaktayız. Böylece kardeş işletmeler zinciri oluşturarak satış sonrasında gebe düvelerimizin doğum sonrasın-
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ri oluşturmak istiyoruz”
da birinci neslin yetişmesine kadarki
süreçte o işletmelere bakım, besleme ve
koruyucu hekimlik konusunda destek
vererek onlarla beraber yaşamak ve
büyümek amacındayız.

Türkiye’de süt sektörü ile
ilgili genel bir değerlendirme
yapabilir misiniz?
K.T: Ülkemizdeki süt sektörünü diğer
birçok sektörde olduğu gibi, ancak daha
yoğun olarak üretimi ve kontrolü kayıt ve
denetim altında olanlar ve olmayanlar
diye ayırarak değerlendirmek gerektiğini
düşünüyorum. Kayıt ve denetim altında
olan işletmelerde elde edilecek sütün
üretime hazırlanışı, depolanışı ve nakliyesi bilinçli bir şekilde yapılır aşamaya
gelmiştir. Ancak kayıt ve denetim kalan
işletmelerde halen sağlık açısından sakıncalı olabilecek ortam ve hayvandan süt
elde edilmeye çalışılmaktadır. Soğutma
sistemine sahip olmayan işletmelerdeki
bu sütleri ürüne dönüştürmeye çalışan
firmalar ise sıcak havalarda karlılıklarını
ve sosyal sorumluluklarını gözden geçirmek zorunda kalmaktadırlar. Havalar
biraz serinlese de taşınan sütün işleyinceye kadar bozulmaması için hesaplar yapmak zorundadırlar. İşte denetim ve kaydı
sağlam işletmelerin nitelikli sütü elde

ederek işleyecek olan firmalara soğuk
zincirle nakline kadar ki aşamalarında
sağım öncesi, sağım esnası ve sağım sonrasında; malzeme, enerji ve işçilik giderleri olmaktadır. Yani kaliteye ulaşmak
için bedel ödenmektedir. Gerek ülke
yöneticileri, gerekse çiğ sütü işleyerek
mamül yiyeceğe dönüştüren işletmeler
bu bedele ortak olur. Destek verirlerse
ülkemizdeki kayıt ve denetimi yapılan süt
sektörü daha ileri aşamalara gelecektir.

mesi gerekir. Ülkemiz insanının protein
yönünden yeterli beslenebilmesi; zeki,
genç nesiller yetiştirebilmemiz için desteklemeler şarttır. Ama bu desteklemeler siyasi yatırım amaçlı gel geç yatırımlar değil uzun vadeli, yatırımcı için yeterli süreklilikte güvencesi olan desteklemeler olmalıdır.Yoksa gelecekte dışarıdan et, süt, pırasa, fasulye almak zorunda kalan bir ülke haline döneriz diye
endişe ediyorum.

Süt sektöründen
beklentileriniz nelerdir?

AB uyum çalışmalarında hangi
aşamadasınız, firmanızda yaptığınız iyileştirme ve geliştirme
çalışmalarınız nelerdir?

K.T: Bir önceki sözlerimle bu soruyu
birleştirmek istiyorum. Dünyanın hiçbir
yerinde tarım ve hayvancılık sektörü ;ne
bilişim teknolojisi, ne metal sektörü veya
aklınıza gelen herhangi bir üretim ve
finans sektöründen daha karlı değildir.
En azından süreklilik açısından böyledir.
Bu nedenle bu sektörler her gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkede desteklemeler
ile cazip hale getirilir. Bu işi yapan
insanların bu sektörü temel iş olarak
görerek çalışmaları için teşvikler sunulur. Ülkemizdeki hayvancılık sektöründe
çalışan insanların zor nefes alarak hayatını devam ettiren insanlar olmaktan
çıkartılıp, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
bu zor işi yaparken gördüğü desteklen-

Gonca Tabak: Biz Avşar işletmesi olarak
kurulduğumuz günden bu yana kalite
değerlendirmemizde hep AB standartlarını ve literatür değerlerini mukayese
ederek geldik. Bu işin en başında somatik hücre sayımızın, toplam bakteri sayımızın AB standartlarında kabul edilebilir
değerlerde olacak şekilde prosedürlerimizi düzenledik. İşletmemizin doğum,
bakım, besleme ahır konforu hususundaki faaliyetlerimizin süreçlerini, yurt dışındaki işletme gezilerimizden edindiğimiz
izlenimler, yurt içi ve yurt dışı eğitim
çalışmalarından aldığımız bilgiler, sürekli iletişim içinde olduğumuz üniversitele-

rin konusunda otorite olan öğretim
üyelerinin aktardığı bilgiler ışığında
sürekli iyileştirme faaliyeti içerisindeyiz. 1998 yılındaki beslemede materyal
olan yoncanın, mısır slajının hazırlanması süreçlerini kullanma sonuçları ve
laboratuvar analizlerinden aldığımız
enerji, protein, kurumadde ve yararlanma değerlerine göre yapılan iyileştirmeler ile tamamen farklı bir anlayışla yapıyoruz. Buzağı beslemede, doğuma hazırlanan hayvanların beslenmelerinde aldığımız sonuçlara göre geliştirdiğimiz yöntemler ile 1998 yılına
göre farklı yerde olduğumuzu zannediyorum. Ama şunu da biliyorum ki
gelişen teknikler ve materyallerdeki
yenilikler ile birlikte sürümüzden beklentilerimiz değiştikçe süreç iyileştirmelerimiz devam edecektir.

Dergimiz için
değerlendirmeniz nedir?
K.T: Aynı sektörün ve aynı derneğin
insanlarını bir gazete yayınında bir
araya getirmek, bilgi paylaşımını gerçekleştirmek ve çağımızın gücü olan
sivil toplum kuruluş gücünü kazandırmak için TÜSEDAD Dergisi’nin
önemi büyük. Ben zevkle ve önemseyerek okuyorum. g
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Birikimden gelen güç

Most çiftliğini zirveye taşıyor

M

ost Modern Süt Tek-nolojileri
olarak Türkiye’ de hızla büyüyen ve gelişen hayvancılık sektörüne bu alanda mevcut bilgi birikimimiz ve prensiplerimiz ile beraber 2007
yılında Bursa ili Karacabey ilçesinde faaliyete geçirdiğimiz çiftliğimizle girmiş
bulunuyoruz.
106 bin metrekarelik alanda nihayi kapasite olarak 740 sağmala ulaşacak şekilde
kurulu olan işletmemiz günümüz
modern süt sığırcılığı yapılan işletmelerdeki en son teknolojik ekipmanı barındırıyor. Yatırımın mevcut halinde 1 adet
288 sağmal hayvan kapasiteli barınak, 1
adet 180 hayvan kapasiteli genç hayvan
barınağı, 2 x 18 Paralel Hızlı Çıkış sağım
sistemi bulunan sağımhane binası ve
sürü yönetim sistemi, 1 adet 100 hayvan
kapasiteli revir, 80 adet buzağı kulübesi,
idari bina, laboratuar, personel dinlenme
odası, misafirhane, yemekhane, otopark,
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kaba yem ve slaj depolama alanları, yem
hazırlık alanı, yem karma ve dağıtma
römorku bulunuyor.
MOST çiftliğinde dördü idari olmak
üzere toplamda 18 personel bulunuyor.
2010 yılı içinde proje kapsamında olan
diğer barınakların inşaatı bitirilip hızlı
bir şekilde nihai kapasiteye ulaşılacak.
İşletmemizin şu anki hayvan mevcudu
280’i anaç olmak üzere 490 baştır.
İşletmemizde üretilen süt yüksek kalite

değerlerinden dolayı süt sanayicisi tarafından bağımsız bir tank ile alınıp çocuk
maması yapımında kullanılıyor.
Çiftliğimizde yönetim başta olmak üzere
tüm işletme personeli profesyonel ve bir
o kadar da işine gönül vermiş kişilerden
oluşuyor. Bu da başarıyı bizim için kaçınılmaz kılıyor. Başarı, prensiplerimiz arasında başta geliyor ve bu bağlamda hiç bir
masraftan kaçılmıyor. Crystal Sürü
Yönetim sistemini kullanmakta olan çift-

liğimizde her şey kontrol altına alınıyor ve
kayıt ediliyor. Sürü yönetim sistemi üzerinden, verimlilik, kızgınlık ve sağmal
performansına yönelik bilgiler gerçek
zamanlı olarak alınıyor ve değerlendirilmek üzere arşivleniyor. Kaba yem ihtiyacı bölgemizde çiftçiler ile yapılan yıllık
anlaşmalar ile sözleşmeli çiftçilik modeli
ile yapılıyor. İşletmeden çıkan hayvansal
gübre anlaşmalı çiftçilere verilerek döngü
sağlanıyor. Çiftliğimizin kuruluş amacı
ticari hayvancılık faaliyeti yanında potansiyel müşterilerimize doğruyu uygulamalı
olarak göstermek. İthalatını yaptığımız
tüm ürünler kendi işletmemizde kullanılıyor, ülke şartlarına uygun olmayan ekipmanların satışı yapılmıyor. Kurulmakta
olan işletmelerin başlangıç aşamasında
teknik personel ve işçileri çiftliğimizde
eğitim görüyorlar. Yönetim yapısı şeffaf
olan işletmemiz, elde edilen tecrübeleri
sektör içinde paylaşıyor. g
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2010 yılı dileklerim
Nejat DEVECİ

TÜSEDAD 2. Başkanı Alaca Çiftliği

2

008 yılından sonra 2009 yılı da
hayvancılık adına kara bir yıl olarak geçti.
Para etmeyen çiğ süt.
İptal edilen ve azaltılan desteklemeler.
Zamanında ödenmeyen teşvikler.
Sorumsuz birlik ve kooperatif yönetimleri.
Hastalıklarla yetersiz mücadele.
Duyarsız politikacılar ile 2009 yılında
sektör ağır darbe aldı.
500 kuruşları gören çiğ süt fiyatları ile 1
kg. yem alınamaz duruma gelen sektör-

de çaresiz kalan üretici anaç hayvanlarını kesmek zorunda kaldı.
Süt fiyatlarının aşağı çekilmesi sonucu
binlerce inek kesilerek arz talep dengesi
bozuldu. Aslında süt sanayicisi kendi
bindiği dalı kesti.
2010 yılında Türkiye’de çiğ süt fiyatları
Avrupa’daki çiğ süt fiyatlarının üzerinde
olacaktır. Dileğim çiğ süt fiyatlarında
istikrardır. Çiğ süt fazlası var diyen sanayici şimdi o fazla sütü bulamaz hale
geldi. Bu olumsuzluklarla birlikte çiğ süt
desteklemesi 36 kuruşa düşürüldü.

Hayvan başına destek dendi, çiftliğimizdeki hayvanların yüzde 30’una destek
alamadık. Bazı destek kalemleri de kaldırıldı.
2010 yılında bu desteklerin yeniden
gözden geçirilmesi ve yeniden yapılanması gerekmektedir.
2009/15498 karar sayılı ve 29/09/2009
tarihli bakanlar kurulu kararıyla
Güneydoğu Anadolu’ya yüzde 30 yatırım, yüzde 40 makine ve düve alım ile
ilgili hibe çıkmıştır. Dileğim 2010 yılında
da Türkiye’nin yüzde 99 sütünü üreten
diğer bölgedeki vatandaşlarımıza da
aynı imkanın sağlanmasıdır. 2008 ve
2009 yılı DSYMB yönetimi süt üreticisinin yok olmasını seyrederek geçirdi.
İktidar partisinin yan kuruluşu gibi çalışan süt birliklerinden de zaten üreticisinin bir beklentisi yoktur.
Süt satmak için kurulan kooperatif sayısını saymaya yetişemiyoruz. Çiğ süt kim,
kimler tarafından nasıl satılacağı ülkemizde hala belirlenmemiştir.
2010 yılında birlik ve kooperatiflerin
gerçek kimliğini bulacağı günleri ümitle

bekliyorum. 2009 yılı da hayvan hastalıklarıyla mücadele açısından yetersiz bir
yıl oldu. Brucella, Tüberküloz gibi zoonos hastalıklar birçok yerde yaygın halde
gözlenmektedir. Hayvan hastalıklarıyla
ilgili daha büyük bir bütçe ile daha hızlı
bir şekilde çalışılmasını dilerim.
Gelişmiş ülkelerde tarım ve hayvancılığa
20-30 yıllık öngörülerle politikalar oluşturulurken ülkemizde ortaya konan hayvancılık politikaları kısa mesafeli koşular
gibi. Desteklemeler, teşvikler kısa vadeli. Yarın ne olacağı bilemiyoruz, ürünü
satıyoruz. Bir sene sonra alacağımız
desteklemeler açıklanıyor. Her an, her
türlü hesabın değişebileceği gündemi
kurtarmak adına oluşturulan politikalar
yetersiz ve tutarsızdır. 2010 yılında dileğim Tarım Bakanlığımızda işin ehli
insanların söz sahibi olmasıdır. Bu kadar
olumsuzluk karşısında umutlarımızı
yitirmeden zorluklara göğüs gererek
üretmeye devam ettik. 2010 yılında da
üreteceğiz. 2010 yılının çiğ süt üreticisi
için bereketli ve kazançlı bir yıl olmasını
dilerim. g

TÜSEDAD 9. bilgilendirme toplantısı 5
Tüsedad 9. Bilgilendirme Toplantısı 5 Aralık Cumartesi günü
Ömer Matlı hayvancılık işletmesinin konferans salonunda yapıldı.

B

u yazıyı kaleme alırken Tüsedad
kurucu başkanı penceremden mi,
yoksa şu anki yalın üye penceremden mi, yoksa Genetik Avusturya
Türkiye temsilciliği penceremden mi
yazayım emin olamadım. Dolayısıyla
sırasıyla her üç bakışımdan düsüncelerimi belirttiğim yazımı keyifle okumanızı
umarım. Tüsedad’ı ilk kurma fikri 2000’li
yıllara ve işletmelerimizde yaptığımız bu
yıllardaki ufak toplantılara dayanır. 5-6
arkadaş her toplandığımızda genetikten
yeme, eleman sorunlarından alet ekipmana kadar birçok konuda fikir alışverişinde bulunur ve birbirimize ancak kendi
bildiklerimizi iletebilirdik. Bilgiler tabii
yetmezdi, bilgiye çok açtık; ciddi yatırımlar yapmış aslında belki de cahil cesareti
göstermiş sektör dışından insanlardık
çoğumuz. İşletmelerimizi en iyiye götürmenin –sürdürülebilir karlılığın tutkulu
kişileri olarak daha fazla öğrenmek isterdik. Tüsedad’ı kurmak 2-3 senelik sancılı
bir dönemdi. Ancak bu toplantılardaki
en büyük hayalim Tüsedad’ı kurmaksa
ikincisi de “bilgilendirme toplantıları”
düzenlemekti. Zaman zaman bazı konularda yönetsel düşünce ayrılıklarına düşsek de şu anda yönetimde bulunan arkadaşların bu hayali devam ettirmekteki
desteği çok memnuniyet verici. Sadece
üreticinin isteyeceği şeylerin objektif olarak bilir kişilerce anlatıldığı bu bilgilendirme toplantıları hem bizleri üretici olarak kaynaştıracak, derneğimize yeni üye
katılımlarını sağlayacak hem de bilgilen-
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mek isteyebileceğimiz konuda objektif
sunumlara bizleri kavuşturacak.
Tüsedad’ı kurma hikayem uzundur
başka bir makalede anlatılmalı ancak
derneğimizin ilk tanıtım ve bilgilendirme
seminerini kısaca anımsamadan edemeyeceğim. Tüsedad’ın ilk tanıtım ve bilgilendirme toplantısı o dönem temsilciliğini yaptığım bir firmanın ülke konsolosluğu ile yaptığım onlarca toplantı sonucu
finansmanını bulmam ile mümkün
olmuştu. Biri Konya’da diğeri de
İstanbul’da gerçekleşen toplantılar için
köyde kiraladığım tuvaleti dahi olmayan
tek göz bir odada (çiftlikte telefon yoktu
çünkü), yalvararak edindiğim telefon listeleri üzerinden haftalarca telefon başında herkesi arayarak organizasyon yapmış, toplantılarda ikram edilecek menü

seçiminden yatılı konaklayacak davetli
listesine söz konusu ülkeden gelecek
konuşmacıların seçiminden hangi konularda anlatım yapacaklarının belirlenmesine kadar epey bir uğraş vermiştim.
Bütçesi çok büyük, sektör için muazzam
bir organizasyondu. Bir bilgilendirme
seminerini o zaman düzenlemek çok
zordu, Tüsedad’ı kimse tanımıyordu
çünkü henüz kurulmamıştı bile- sektörel
erişim internet üzerinden bu kadar yaygın değildi. Ancak aradan yıllar geçti,
9.su düzenlenen ve benim için devam
niteliği taşıyan bu toplantıda bulunmak,
yoğun katılımı gözlemek sektörel gelisim
adına umut vericiydi- çok gururlandım.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Daha nice bilgilendirme toplantılarında
buluşmak üzere. Genetik Avusturya

temsilcisi olarak sunumları anlatan değil
de bir üye olarak salonda oturan ve dinleyen bir üretici olsa idim, aklımda şu
soruyla
salondan
ayrılırdım.
Sürdürülebilinir ve karlı hayvancılık için
sürümde dönem dönem dünyada da
uygulanan yeni trend melezlemeyi mutlaka uygulamalıyım. Ancak saf ırk dışındaki çalışmalarda herhangi bir destekleme alamıyorum, bunu nasıl çözeceğim?
Bu soru toplantının en sonunda fazlaca
tartışıldı ve verilen cevaplar, ortaya
çıkan kaygı dolu konuşmaları değerlendirdikten sonra çözümünü şimdi ifade
edebileceğimi düşünüyorum.
Sevgili hanımlar, beyler; bizim her ilimizde ve merkezi çatı kurumu da ülkemizde bulunan bir ISLAH birliği var.
Damızlık Birlikleri diye anılan bu birliklerin asli amacı ISLAH. Bilin bakalım bu
birlikler kime ait? Devlete ya da özel bir
kuruma değil- Üreticiye yani bizlere ait.
Aslında biz ve bizim seçtiğimiz üreticilerin yönetim kurullarınca bu ISLAH
hedefi belirleniyor, ISLAHta temel teskil eden- ülkemize ithal edilecek spermalardaki kriterleri dahi BİZİM birliğimizce istihdam edilmiş kadrolar belirlemekte. Dolayısı ile üretici olarak bizler sürülerimizde melezlemeyi uygulamak istiyorsak bunun düzenini yine bizi temsil
eden kişileri görevlendirmek suretiyle
yapacağız. Damızlık birlikleri devlete ya
da kişiye ait değil bizzat üreticilere aittir.
Dolayısıyla bilgilendirme seminerinde bu
cumartesi öğrenip tartıştığımız melezlemede kayıt ile ilgili düzenlemeler ancak
her üreticinin kendi il birliğindeki yönetimlere yazılı isteklerini bildirmeleri ve
bu isteklerin merkez birliğinde konuşulması ile mümkün olacaktır. Üretici tarafımla Genetik Avusturya Temsilciliği
tarafımın karışık olarak beni motive etti-
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Geç gelen
saadet…
Atilla CELEP

TÜSEDAD Genel Sekreteri

Merhaba,

B

ildiğiniz gibi 2009 yılını bitirmiş
olmamıza rağmen destekleme
ödemelerinden hala bir haber
yok. Bu durum yıllardır alışageldiğimiz
bir durum,yeni değil ancak bu yıl Tarım
Bakanımız Sayın Mehdi EKER bayram
öncesi hububat desteklerinin ödeneceğini açıklayınca açıkçası biraz umutlanmıştık. Ben hep merak etmişimdir,
Bakanlığımız yetkilileri, kafa patlatıp,

aylarca üzerinde çalışıp,hesaplar kitaplar yapıp hangi konularda ve ne kadar
miktarda destekleme ödemesi yapacaklarını ortaya koyuyorlar. Sonrasında
bunu Hazineden, Maliyeden ve Bakanlar
Kurulundan geçiriyorlar ve en sonunda
da ilan ediyorlar. Bütün bu titiz çalışmalar yapılırken, bunun gerekliliği herkesçe kabul edilmişken neden bu ödemelerin zamanı veya termini konmaz?
Madem gerekli olduğuna inanıyorsunuz
ve kabul ediyorsunuz neden zamanında

vermezsiniz? Madem vermeyecektiniz o
zaman bizleri neden umutlandırıyorsunuz?
Benim hayatta ki en önemli düsturum
yerine getiremeyeceğim bir sözü asla
vermem. Benden ziyade buna siyasilerimizin daha çok özen göstermesi gerek
diye düşünüyorum.
Biz üreticiler için gerçekten bu desteklemelerin zamanın da ödenmesi çok
önemli. Bir çoğumuzun yarsına merhem
olacak. Son iki yıldır birçoğumuz ya battı
yada batmak üzere hasta öldükten
sonra aspirin vermişsiniz ne fayda veya
başlıkta da söylediğim gibi geç gelen
saadet.
Çözüm olarak, o kararnamenin altına
her ayın 30 ‘unda ödenir gibi bir madde
ilave etseler çok mu basit olur acaba?
Tabii buraya kadar destekleme ödemelerinin sadece zamanında ödenmesi
konusu üzerinde durduk.Bir de bunların
iki yıl içerisinde kuşa çevrilmesi var.
Desteklemelerin tabana yayılması politi-

kası ile bir yanlışlığın içine düşülmüştür.
Asıl önemli olan herkese destek vermek
değil verimliliğe destek verilmesidir.
Bizler iki yıl önce sütün her litresi için
0.085 TL. destek alıyorduk. Ayrıca hastalıklardan ari hayvanlar için de be her
baş için destek alıyorduk. Ama şimdi süt
desteği yarıya indirilmliştir. Toplamda
bu yıl aldığımız destek pardon alacağımız destek bir yıl öncesine göre yarı
yarıya azalmıştır. Bakanlığın dağıttığı
toplam rakamlar evet daha öncesine
göre çok çok fazladır ama bu bazılarını
kısıp bazılarını artırarak olmamalıydı.
Yani şöyle açıklayayım yılda 8-9 ton süt
veren inekle 4-5 ton süt veren inek aynı
baş başına 250 TL. destek almaktadır.
Evet alsın her iki üretici de desteği hak
ediyor. Ancak diğeri kaliteden, arilikten,
verimlilikten dolayı ayrıca desteklenmeli. Böylece üretimdeki kalite ve verimlilik
artacağı gibi dünya piyasalarında rekabet gücümüz gelişir. Geçek saadeti bu
dünyada yaşamak dileğiyle… g

sı 5 Aralık Cumartesi Bursa’da yapıldı
ği geçen hafta içerisinde Tüsedad’ın talebi olan melezleme konusunda çalıştım,
iki sunum üzerinde kafa patlattım.
Sonunda Steiermar Eyaleti damızlık birliği baskanı ve Genostar Boğa İstasyonu
yöneticisi zooteknist Peter Stückler’den
öncelikle Avusturya’daki ISLAH sistemini, boğaların ülke çapında neye göre
programa alındığını ve dolayısıyla daha
küçük ölçekte biz üreticilerin kendi sürülerimizde boğa seçimini nasıl tayin edebileceğimizi anlatmasını istedim. İkinci
olarak da Holstein ırkında dölverimi ve
uzun ömür konusunda yaşanan problemlere çözüm bulma amacı ile son 4-5 senedir Avrupa’da uygulanan melezleme
çalısmalarını, bunların sonuçlarını örnek
resimlerle göstermesini istedim. Peter
Stückler Avustuya’daki birliklerin herhangi bir şey satma kaygısı olmadan
sadece sonuca yönelik kayıtlı işletmerin
ineklerindeki süt-et -sağlık ve dış görünüşe dair veri kayıtlarının nasıl yapıldığını anlattı. Konumuz sürümüze hangi
boğayı nasıl seçeriz idi ama ölçek farketmeksizin ister bir ülkede ister bir işletmedeki sürü için boğa seçimi sürü ıslahı
demektir ve ıslahı için sunlar gereklidir
dedi. Bay Stückler Sunumunu 5 başlık
altında izah etmeye çalıştı.
-Islah amacı (neye göre ıslah yapılacakdaha çok süte mi, daha çok yağa mı, daha
uzun boya mı….vs?)
-Verim Kontrolü (ulaşmak istediğiniz
amaca göre elimizdekinin ne kadar süt,
yağ, protein, et verdiğine dış görünüş
özelliklerine göre sahip olduğu özelliklerin kontrol edilerek bir veri bankasında
oluşturulması)
-Damızlık Değer Tahmini (belirlenen
hedef esas nokta alınarak, toplanan
verim kontrolleri ile ıslah hedefine yakın
olanların iyi not aldığı hedeften uzakla-

sanların zayıf not aldığı bir damızlık
değer tahmini. Böyle yazınca anlaşılmayabilir ama ülkemizde henüz olmayan
Amerika’da TPI, Avusturya’da GZW,
Fransa’da ISU… vb. de denen genetik
endeksin oluşumu)
- Boğa Seçimi (amaç belirlendiğinde,
eldeki veriler kullanılarak eldeki değer
tahmin edildiğinde seçimi yapmak pek
de zor değil aslında).
- Malum bu iş ülkemizde yapılmıyor,
(herkes kendi işletmesinde, kendi inekleri için bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyor) elimizdeki ülkesel sığır profiline dair
bir bilgimiz yok -et- süt sağlık ve dış görünüş özelliklerine dair bir veri toplanması
ve analizi yapılmadığı için de şu an bir
resim yok bakabileceğimiz. Elimizde
resim olmayınca ülkesel anlamda hangi
tür boğaları kullanarak ıslah hedefimize
ulaşacağımızı bilmiyoruz. Hoş ıslah hedefimiz de var mı o da tartışılır? Merkez
Birliğine sorsanız ülkesel ıslah hedefimiz
mutlaka vardır ama doğru mudur, üretici
bunun farkında mıdır, hedefe ulaşılmış

mıdır, hedefin güncel zirai ekonomi de
durumu nedir, güncellemek gerekir mi?
Merkez birliğinin ana sayfasında asli görevi olan ıslah hedefini aradım ama bulamadım halbuki daha yeni 19 Kasım’da
döl Kontrolü Projesi Tanıtım Toplantısı
düzenlenmiş, bilenimiz var mı- üretici
olarak yeterince ilgi gösteriyor muyuz?
Göstermeliyiz… Ülkemizdeki ineklerin
gelişimine dair bir veri tabanımız olmadan ıslahı anlamak çok zor. Aman işletmenizi sürünüzü değerlendireceğim diye
gelenleri iyi analiz edin; ülkesel değerlendirme sistemimiz oluşana kadar iyisi mi
kendi ineğinizi kendiniz değerlendirin,
boğanızı kendiniz seçin. Toplantımızın
ara bölümünde Ziraat Bankası Tarımsal
Krediler Daire Baskanı Levent Öztürk
güncel zirai kredileri anlattı, şubelerde
olabilecek işleyiş sıkıntıları konusunda
direkt merkezi bilgilendirmemizi ısrarla
istedi. Şubeler arası bilgi farklılığı varsa
bizim hatamızdır, bilgilendirin düzeltelim
dedi. Ziraat Bankası’nın hayvancılık için
verdiği desteklerden bahsetti. Haziran

2010 yılı itibariyle AB’den serbet kalacak
yüklü finansmanın kısmi hibelerle hayvancılık projelerine bankaları aracılığı ile
dağıtacaklarını, bu konudaki çalısmalarda son noktalara gelinmeye başladığını
söyledi.
Tüsedad 9. Bilgilendirme Toplantısı’nın
ikinci bölümünde ise hayvan ırklarına
dair yarım saatlik bir video izledik, dileyenler bir kopyasını derneğimizden alabilecekler. Sonrasında ise Bay Stückler
ülkesindeki
sığır
popülasyonunun
%80’ini oluşturan Sütçü simental
(Fleckvieh) ırkı başta olmak üzere
BrownSwiss, Pinzgauer, Holstein, Gri
Irk gibi sığır ırklarını tanıttı, verim özelliklerini anlattı ve Holstein inekler üzerinde yapılan Melezleme çalısmalarından; doğan F1 Melezlerinin (ana
Holstein - Baba sütçü simental) döl verimi, dayanıklılık ve uzun ömür gibi konularda üretici karlılığını nasıl garanti ettiğinden bahsetti. Sunumunu Hollanda’daki sürülerde süratle artan melez sağmal resimlerini ve verimlerini göstererek
bitirdi. Konuşmasının sonunda verdiği
örnek çarpıcı idi; Holstein’ın ana vatanı
olarak bilinen Hollanda’ya 3.000 doz
sütçü simental (fleckvieh) ile başladığımız sperma ihracatımız, elde edilen
başarılı sonuçlar ve üretici karlılığından
dolayı bu sene 30.000 doza çıkmıştır,
tümü melezlemede kullanılmaktadır”
dedi. Katılan üyelerimize ve üyemiz olabilecek üreticilere, salonlarını açıp bizi
misafir ettikleri için Matlı ailesine, teknik konusmacı Bay Stückler’in gelmesini
sağlayan Genetik Avusturya ve Türkiye
Distribütörü Çelik Danışmanlık şirketlerine derneğimiz adına teşekkür ediyor;
uzun bir aradan sonra kaleme aldığım bu
yazıdan işletmeleriniz adına fayda görmenizi umuyorum. g
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FİNANS

Ziraat Bankası’ndan müthiş bir yenilik!
ği için 1.000.000.-TL, kontrollü örtüaltı tarımı, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, sertifikalı tohum ve fide üretimi konularında 750.000.- TL, diğer
üretim konularında 250.000.- TL
Müşterilerimizin tarımsal kredi taleplerinin yukarıda belirtilen limitleri
aşan kısmına Bankamız cari tarımsal
kredi faiz oranı uygulanmaktadır. En
az 5 veya daha fazla ortağın hayvansal
üretim (süt hayvancılığı, arıcılık, kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik) faaliyetinde bulunmak üzere bir araya
gelerek bir tüzel kişilik oluşturması
halinde yukarıda belirtilen indirimli
(sübvansiyonlu) kredi limitleri her bir
ortak için ayrı ayrı dikkate alınarak bir
tüzel kişiye 7.500.000.- TL kredi limiti
tesis edilebilir.

Sübvansiyonlu
Kredi Faiz Oranları
Bankamız cari tarımsal kredi faiz
oranı üzerinden üretim konuları
bazında %25 ile %100 oranında indirim uygulanmaktadır. (Tarlaiçi basınçlı sulama sistemleri konusunda faiz
oranı %0)

1

5. TOBİ Bankacılığı

. Tarımsal Krediler
a- İşletme Kredileri

Bitkisel, hayvansal üretim ile su
ürünleri avcılığı/yetiştiriciliği konularında faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin; tohum, fide, gübre, zirai ilaç,
yem, aşı, hayvan sağlığı ilacı, yavru
balık, işçilik, akaryakıt, toprak işleme,
hasat, harman, pazarlama, elektrik, su,
bakım - onarım, sigorta gibi işletme
giderlerini finanse etmek amacıyla
azami 18 ay vade ile kullandırılan kredilerdir.

b-Yatırım Kredileri
Bitkisel ve hayvansal üretim ile su
ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği konularında;
• Tarımsal işletme kurulması
• Tarımsal işletme/arazi edindirilmesi
• Mevcut tarımsal işletmelerin modernize edilmesi veya büyütülmesi
• Bina/tesis inşası veya tadilatı
• Bağ, meyve bahçesi, fidan yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi tesis giderleri
• Süt hayvanı, fidan gibi sabit sermaye
yatırımı niteliğindeki canlı materyallerin ve diğer demirbaşların alımı
• Tarımsal amaçlı makine, araç-gereç
ve alet-ekipman vb. alımına yönelik
yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vade ile kullandırılabilen
orta ve uzun vadeli kredilerdir.

2- Tarımsal Kredi Ürünleri
• Hasat ve Pazarlama Kredileri
• Destekleme Ödemelerinin
Temliki Karşılığı Kredi
• Arazi Alım Kredisi
• İşletme Edindirme Kredisi

• Sözleşmeli Üretim Kredileri
• Birlik ve Kooperatif Kredileri
• Girdi Alımına Yönelik
Teminat Mektupları
• Hibe Desteklerine Yönelik
Teminat Mektupları
• Tarımsal Döviz Kredisi
• Çiftçi Destek Kredisi
• Nakliye Aracı
(Pikap, Kamyonet) Kredileri
• Tarımsal Kredili Mevduat Hesabı

3- Başakkart
Başakkart, tarımsal girdi/hizmetlerin
faizsiz dönem avantajı ile edinilebileceği bir bankkart olup, Üreticilerimiz,
tarımsal üretim faaliyetlerinde ihtiyaç
duyacağı tohum, fide, gübre, zirai ilaç,
yem, veterinerlik hizmeti, arıcılık / seracılık / balıkçılık… vb. malzemelerini,
traktör ve diğer mekanizasyon aletlerinin bakım / onarım / yedek parça giderlerini Başakkart anlaşması olan işyerlerinden 5 aya varan faizsiz dönemlerle;
mazot ve madeni yağı ise 6 aya varan
faizsiz dönemler ile Başakkart anlaşması olan akaryakıt istasyonlarından
edinebilmektedir.
3.Kredi Konuları.

Bitkisel Üretim
* Faizsiz Tarımsal Sulama
* Seracılık
* Organik Tarım
* Sertifikalı Tohum/Fide Üretimi
* Sertifikalı Tohum/Fide Kullanımı
* Sertifikalı Meyve Fidanı Üretimi
* Sertifikalı Meyve Fidanı Kullanımı
* İyi Tarım Uygulamaları

* Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
* Doğal Çiçek Soğanı Üretimi
* Süs Bitkileri

Hayvansal Üretim
• Arıcılık
• Süt Sığırcılığı
• Büyükbaş Süt Hayvancılığı
• Damızlık Düve Yetiştiriciliği
• Küçükbaş Süt Hayvancılığı
• Besicilik
• Tarıma Dayalı İhtisas Organize
Sanayi Bölgelerin'de Hayvansal Üretim
• Tavukçuluk
• Kanatlı Sektörüne Yönelik Bio
Güvenlik
• Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği
• Tarımsal Mekanizasyon
• Traktör
• Biçerdöver
• Ar - Ge

4. Sübvansiyonlu Krediler
Bankamız, tarımsal kredilendirme
usul ve esasları dahilinde kredi kullandırılması uygun görülen gerçek ve
tüzel kişilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç) tarımsal üretime yönelik
olarak düşük faizli (sübvansiyonlu)
yatırım ve işletme kredisi kullandırmaktadır.
Süt hayvancılığı, arıcılık, kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik konularında
1.500.000.- TL, su ürünleri yetiştiricili-

Stratejik öneme sahip tarım sektörüne
yeni açılımlar getirilmesi, tarımsal işletmelerin daha verimli çalışması ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırarak
tarım sanayi entegrasyonunu sağlayacak rekabetçi bir yapıya kavuşmaları ve
küçük işletmelerin orta ve büyük boy
işletmeler haline dönüştürülmesi amacıyla TOBİ Bankacılığı uygulaması başlatılmıştır.
Yıllık tarımsal faaliyet geliri 750.000.TL ve üzerinde olan veya tarımsal faaliyetleriyle ilgili krediye konu yatırım
tutarı 1.000.000.-TL ve üzerinde olan
mevcut ve yeni kurulacak TARIMSAL
ORTA VE BÜYÜK İŞLETMELER
(TOBİ) ile;
Kendi ürettikleri ürünleri hammadde
olarak kullanan TARIMA DAYALI
SANAYİ İŞLETMELERİNE,
• Tarımsal işletme ve yatırım kredileri
• Ticari kredi
• Bireysel kredi
• Destekleme ödemeleri/aracılık hizmetleri
• Dış ticaret ve kambiyo işlemleri
• Kredi kartı/bankkart
• Tahsil/tediye işlemleri
• Sigorta
• Yatırım ve mevduat ürünleri
• Nakit yönetimi
• İnternet bankacılığı
gibi tüm bankacılık ürün ve hizmetlerimiz TOBİ Bankacılığı konseptiyle
sunulmaktadır.
TOBİ
Bankacılığı
Şubelerimiz;
Antalya, Adana ve İzmir’de faaliyetlerine başlamış olup sayılarının artırılması konusundaki çalışmalarımız
devam etmektedir. g
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İÇİMİZDEN BİRİ

Süt İçen
Buzağıların Sağlık
Yönetimi
Dr. Abdurrahman ÖZLÜER

Ömer Matlı Hayvansal Üretim Eğt. ve Arş Mrkz. İşletme Müdürü

B

ir buzağıyı sağlıklı tutma işi
doğumda başlar. Sağlıklı buzağılar
ineğin ve buzağılama ortamının
düzenli işletilmesini gerektirir. Stresi azaltın ve enfeksiyon hastalıklarına maruz
kalmayı iyi barınma koşulları oluşturarak,
insanlar, aletler ve hayvanlar gibi potansiyel hastalık taşıyıcılarını kontrol altına alarak denetleyin. Doğumhane buzağı sağlığının temellerini oluşturur.

Buzağı sağlığı doğumda başlar

Buzağının Sağlık bakımı buzağının doğduğu ortamda başlar. Sağlıklı bir doğum
süreci ve sağlıklı buzağı yetiştirmeyi
Temiz, kuru, iyi altlığı bulunan, cereyan
bulunmayan doğum bölmeleri ile sağlamak gerekir. Buzağı kendi başına doğar
doğmaz ya da yardım edilerek yaptırılan
doğumlarda doğumdan hemen sonra
inekten uzaklaştırın. Buzağı inekle ve çevresiyle ne kadar uzun süre kalırsa enfeksiyon patojenlerine maruz kalma riski o
kadar fazla olur. Uzaklaştırma için buzağının emmesini beklemeyiniz. Göbeği mikroplardan korumak için güçlü bir tentürdiyot (en azından %7 iyot içeren) kullanınız. Bu, bulaşıcı bakterilerin açık olan
göbek bağından girmesini engeller ve
çözelti içindeki alkol göbek kordonunun
antiseptik bir bariyer ile kapatılmasına ve
kordonun kurumasına yardımcı olur.
Doğumdan 12-18 saat sonra göbeği tekrar tentürdiyoda daldırın. Buzağıyı ayrı,
kuru, ılık, iyi havalanan ve cereyansız bir
alana koyun. Buzağılar ineklerle ya da
diğer buzağılarla doğrudan temas etmemelidirler. Yeni doğmuş ıslak bir buzağıyı
tamamen kurumadan ve ağız sütü içmeden soğuk bir havada dışarı koymaktan
sakının. Vitamin A,D,E gibi her hangi bir
ilacı veya veterinerin tavsiye edeceği
selenyum uygulaması yapın.

Ağız Sütü: Buzağı sağlığının
en önemli anahtarı

Sağlıklı süt buzağıları yetiştirmenin
gerekli kısımlarından birisi de gerçek ağzı
sütünü yeni doğmuş buzağıya içirme
programıdır. Ağız sütü, buzağının, dört
haftalık olup kendi antikorlarını üretebilecek seviyeye gelene kadar, bulaşıcı hastalıklara karşı süratli bağışıklık kazanmasını sağlar – buna pasif bağışıklık denir.
Buzağı yetiştirme programı tasarlarlarken ağız sütünün içirme zamanına, hacmine ve kalitesine odaklanmalıdırlar.
1. Mümkün olduğunca kısa sürede ağız
sütü ile besleyin -ideal olarak yarım ila
bir saat içinde- bir şişe ile içirin. Eğer
buzağı içmek istemiyorsa bir Yemek
borusu sondası ile bu işlemi gerçekleştirin. Doğumdan bir saat sonra, yeni doğmuş buzağının bağırsağı, ağız sütü içinde bulunan büyük miktarlardaki antikoru
emme yeteneğini kaybetmeye başlar,
emme doğumdan dokuz saat sonra % 50
oranında azalır.
2. Buzağı doğduktan sonraki ilk 24 saat
içinde Ağız sütünü hayvanın vücut ağırlığının % 10-15’i oranında veriniz. İlk ağız
sütünü buzağı ağırlığına göre 1,5-2,5
litre arasında olmalıdır. İşletmenin olanaklarına göre 24 saat de içirilecek toplam miktar 3 ila 7 porsiyonda verilmelidir.
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3. Eğer bir kolostrometre uygun kaliteyi
gösteriyorsa inekten taze ağız sütünü
kullanınız. Eğer ineğin ağzı sütü kalitesi
iyi değilse, diğer ineklerden daha önce
biriktirilmiş olan donmuş ağız sütü kullanınız. İşletme sütle geçen hastalıkları
ortadan kaldırılamamış ise başka ineklerin ağız sütünü kullanmayınız. Ağız sütünü buzağılama öncesinde veren ineklerin sütüyle ya da içinde kan görünen,
ince veya sulu sütlerle besleme yapmayınız. Üçüncü veya dördüncü beslemeden
itibaren buzağı maması ya da geçiş sütü
kullanmaya başlayınız.

İlaçlar / Aşılar

Sıradan sürü aşılama programına ilaveten, gebe hayvanları stratejik olarak aşılama, ağız sütü içinde yoğunlaşan belirgin
antikorların üretiminin arttırır ve doğumdan sonra ağız sütü ile besleme ile yeni
doğmuş buzağıya aktarır Gebeliğin son 12 ayındaki İneğin aşılanması, bir aya kadar
olan buzağılarda, E.coli, Rotavirüs,
Coronavirüs, ve hayatın ilk bir haftasında
etkili olan Colostridium perfingens Tip C
gibi hastalıklara karşı pasif bağışıklıkları
geliştirir. Bağışıklığın uzun süreli olması
için hayvanın yaşamı boyunca daha sık
aşılanması ile sağlanır. Uyarlanmış canlı
aşılar, değiştirilmiş patojen parçacıkları
içerirler, böylece hastalığa sebep olmazlar, fakat sık sık koruyucu bağışıklığın
süresinin ve seviyesinin gelişimi ile sonuçlanır. Bu aşıların pek çoğu gebe hayvanlarda tavsiye edilmez. Üreticiler, kendi
sürüleri için uyarlanmış bir aşılama programı yapmak için sürü veterineri ile birlikte çalışmalıdırlar. İneği aşılamak buzağının bağışıklığını hastalıklara karşı geliştirmenin en iyi yolu olurken diğer seçeneklerde mevcuttur. Ağız sütü içinde verilen
antikorlara ilave olacak birinci seçenek,
buzağıyı, E.coli Rota ve Coronavirüs e
karşı korumak için, doğumu takip eden
12 saat içinde oral/ağızdan alınan antikor
ürünleri vermektir. Bunlar, kısa süreli
koruma sağlamak için, ağız sütü içindeki
antikorlar gibi davranacaklardır. Bu hızlı
çalışan ürünler, buzağılar üç beş günlük
olup belli patojenlerden ya da buzağı barınağında bir salgın görülüp hasta olduklarında yararlı olabilirler. Daima hatırlayın,
aşı yapıldıktan beş – yedi gün sonra buzağılar bağışıklık kazanırlar. Yine de, kuru
inek aşılamaları ile buzağı ağız sütü ile
buzağı hastalıklara karşı koruma işlemleri
yapılırken, ilave antikorların kullanımı kısa
vadeli çözüm olur. Aşılama, iyi bir sağlık
programının gerekli bir parçasıdır; programlar sadece ilavedir, diğer biyo-güvenlik önlemlerinin yerinin alamazlar. Kötü
biyo-güvenlik önlemleri, hijyen, barınma,
hava kalitesi, besleme ve stres gibi kötü
yönetim uygulamaları iyi bir aşılama programının üstesinden gelirler.

İshaller

İshal Üç haftadan küçük yaşlardaki buzağı
ölümlerinin yüzde 50 – 75’inin nedeni
buzağı ishalleridir. Ağız sütü içirme programı, sağlıklı koruma, barınma, gruplandırma stratejileri, havalandırma, stres ve
beslemenin de dahil pek çok etken ishal
enfeksiyonuna neden olur. Virüs, bakteri

ve protozoaların neden olduğu bu
durumlarda, hayvanın çevresi enfeksiyonların oluşmasına neden olur. Bu etkenler
ince bağırsağın mukozasına zarar ve
enfeksiyona neden olabilirler. Bu bağırsağa sıvıların ve elektrolitlerin salgılanmasını artırır. Bağırsağın bu sıvıları tekrar
emme yeteneğini zayıflatır ve bağırsak
sindirimi ve besinlerin emilmesini engeller. Sonuç olarak, buzağı, kan, su, elektrolitler ve protein ve şeker gibi besinleri dışkıyla kaybeder. Bunların sonrasında ise su
kaybı (dehydration), periferal dolaşım
bozukluğu, böbrek yetersizliği, metabolik
asidosis, kas zayıflığı, kardiyak aritmiye,
nabız artışı ve solunum sayısı artışı, fizyolojik açlık gözlenebilir. Şiddetli, akut ishal
hızlı su kaybı (dehydration) ile yaklaşık
vücut sıvılarının %6-12’sini bir günde kaybetmesiyle sonuçlanır. Eğer su kaybı
(dehydration) %5-6‘dan daha az ise buzağı normal görünür, fakat orta derecede
ishali olabilir ve arka bacaklarda ıslaklık
görülebilir. Vücut sıvılarının kaybı devam
ettikçe ve su kaybı (dehydration) %6’yı
aştığında, buzağı depresyon belirtileri
gösterir; iştahta ve vücut ağırlığında kayıp
oluşur, ağız solgun kurudur, gözler içeri
çöker, deri esnekliği azalır ve ayaklar
soğumaya başladığı gözlenir. Eğer su
kaybı (dehydration) %10-12’yi aşarsa ve
buzağı tedavi edilmezse, şok ve ölümün
takip etmesi muhtemeldir. Bir ishal sorununun kökeni her zaman patojenler
olmayabilir. Bir buzağı fazla yediğinde ya
da anormal bir bakım-besleme programı
varsa ishal olabilir. Görünümü beyaz olan
ishallerin sebebi bağırsağa geçen sindirilememiş süttür. Ayrıca kalitesiz üretilmiş
buzağı mamaları yeterince sindirilemeyen
besinler içerebilirler, fakat bağırsakta bakteriler için besin kaynağı olabilir ve besinsel ve patolojik ishal karışımı yaratabilirler. Yüksek bakteri seviyesine sahip artık
sütlerle besleme de benzer ishal oluşumlarına sebep olabilir.

İshal teşhisi ve tedavisi

Veteriner hekimler taze dışkı örneklerini
tanı laboratuarına götürerek ishalin sebebini teşhis ettirebilirler. Eğer buzağı ölürse, Bağlanmış bir bağırsak parçası da
analiz için götürülebilir. Yine de bağırsak
parçaları taze olmalıdır ve akut teşhisi
sağlayabilmek için soğuk veya donmuş
olarak götürülmelidir. İshale sebep olan
bulaşıcı patojen etken genellikle buzağıyı
öldürmez, genellikle ishali takip eden su
kaybı (dehydration) ve elektrolit dengesizlikleri ölüme sebep olur. İshal olan
buzağıları tedavi etmenin en başarılı
yolu, hasta olan buzağıların erken teşhisi
ve sıvılar ve elektrolitlerle erken ve agresif tedavi edilmeleridir. Buzağılar ishal
olduğunda, kaybedilen sıvıları tekrar yerine koyabilmek için piyasada ticari olarak
bulunan elektrolit çözeltilerinden birini
kullanınız. Kaybolan mineralleri yerine
koymak, metabolik asitleri ve hipoglisemiyi [asidoz ve hipoglisemi] düzeltmek
ve buzağının su dengesini yeniden sağlamak için, elektrolit çözeltileri su, elektrolitler, alkali solüsyonlar(bikarbonat, asetat veya sitrat gibi) ve bir enerji kaynağını (glikoz veya glisin) içermelidir. Eğer
buzağının hala güçlü emme refleksi
varsa, ishalin ilk belirtileri görüldüğü
zaman ağızdan [Oral] elektrolit tedavisine başlanmalıdır. Orta ve şiddetli su
kaybı (dehydration) günlük bir elektrolit
beslemesinden daha fazlasını gerektirmektedir. Eğer buzağının zayıf emme refleksi varsa, elektroliti istekli olarak içmeyecek ya da kalkamayacaktır, hem ağızdan hem de damardan sıvıya ihtiyaç vardır. Bu gibi durumlarda tam yağlı süt
veya buzağı maması ile besleme elektrolit tedavisine paralele devam ettirilmeli-

dir ve bazı durumlarda aşırı kilo kaybını
önlemek için artırılmalıdır. Bu özellikle
soğuk stres dönemlerinde önemlidir.
Ağızdan alınan elektrolit ürünleri süt
veya buzağı maması ile karıştırılmamalıdır. Süt veya buzağı maması elektrolit
beslemesinden farklı zamanlarda verilmelidir, örneğin, süt elektrolitlerle beslemeden tam olarak iki saat önce verilmelidir. Eğer arzu edilirse süt veya buzağı
mamasının miktarı azaltılabilir, ancak bu
durumda daha sık besleme yapılmalıdır.
Örneğin 4 litre süt günde dört seferde
verilebilir. Elektrolitlerle destekleyici
bakım sağlamak antibiyotik veya antimikrobiyal kullanımından çok daha
önemlidir. Antibiyotik ve antimikrobiyal
kullanımı mümkünse dışkı kültürüne
dayanmalıdır. Viral veya bakteriyel ishal
gözlenmesi durumunda, ikincil bakteriyel enfeksiyonları veya septisemi (kanın
mikroplar tarafından istila edilmesi) gelişimini önlemek için, antimikrobiyal
enjeksiyon kullanılabilir. Aspirin gibi nonsteroid yangı giderici ilaçlar ağrının hafifletilmesinde ve buzağıların yemeye
devam etmelerini sağlamada çok faydalı
olabilir. Uygun antimikrobiyal ve yangı
giderici ürün tavsiyeleri ve uygun tedavi
protokolleri için veterinerinize danışın. E.
coli, Salmonella ve Cryptosporidia gibi
buzağı ishaline sebep olan pek çok bulaşıcı unsur insanlarda da hastalıklara
sebep olabilir. Küçük çocuklar,17-18 yaşlarına gelmiş gençler ve özellikle bağışıklık sisteminde zayıflığı bulunan kişiler
yüksek enfeksiyon riski altındadırlar.
Bunun gerçekleşme şansını azaltmak için
düzgün temizleme yöntemleri kullanınız.

Zatürree (Pneumoni)

Süt buzağılarının ilk altı aylık dönemleri
içinde ishalden sonra en çok ölüme sebebiyet veren ikinci hastalık solunum yolu hastalıklarıdır. Ölüme bağlı kayıplara ilaveten,
solunum yolu hastalıklarının, yüksek tedavi giderleri, düşen büyüme hızı, geciken
buzağılama yaşı ve ilk laktasyonda kesim
riski nedeniyle ekonomik bir etkisi de vardır. Zatürre buzağının akciğerlerinde yangı
ve zarara sebep olan bir hastalıktır.
Bakteriyel solunum patojenleri şunları içerir; Pasteurella multocida, Pasteurella
hemolytica, Corynebacterium pyogenes,
Mycoplasma dispar, Hemophilus somnus.
Viral solunum patojenleri şunları içerir;
Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR),
Parainfluenza-3 virus (PI-3), Bovine
Respiratory Syncytial Virus (BRSV), Bovine
Virus Diarrhea (BVD). Solunum hastalıklarının belirtileri 39.5°C’den daha yüksek ateş,
iştahsızlık, uyuşukluk/letarji veya depresyon, öksürme, sıra dışı burun akıntısı ve
artan solunum oranı şeklindedir. Tedavini
başarısı erken teşhis ve uygun tedaviye
bağlıdır. Termometrenin düzenli olarak kullanılması şüpheli buzağıların tespitine yardımcı olur. Veterinerinizin tedavi protokolünü iyi uygulayın. Hem kısa dönem etkinliği
olan (28 gün) hem de uzun dönem etkinliği olan (3-4 ay) olan ürünler mevcuttur.
Tedaviye yetersiz cevap veren kronik zatürreesi olan buzağılar iyileşemeyebilir, canlı
ağırlık kazanımları az olabilir. Bakteri ve
virüslerin enfeksiyon ve hastalıklara sebep
olup olmadıklarını tespit etmek için buzağının çevresini ve işletme uygulamalarını iyi
değerlendirin. Zatürree ye neden olan
etkenler nemli hava, cereyan (hava akımı),
nemli ve aşırı soğuk koşullara maruz kalma
ve ani sıcaklık değişimleri vardır. Kapalı
barınaklardaki amonyak ve diğer gazların
oluşumu buzağının solunum sistemini tahriş etmekte ve enfeksiyonlara karşı olan
savunma sistemlerine zarar vermektedir.
Diğer risk etkenleri ise bir araya kalabalık
olarak toplama, nakil, sütten kesme ve
yetersiz barınma stratejileridir.
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Septisemi

Septisemi genelde doğumun ilk haftası
içinde, bakteri ve bunların toksinlerinin
(zehirleri) kan dolaşımına karıştığında gerçekleşir. E.coli (Septisemik kolibasillosis)
genelde buna sebep olurken, pek çok
Salmonella çeşidinin veya mikoplazma
bovis’in de septisemiye neden olduğu
görülmüştür. Bu bakteriler zarar görmüş
bağırsak duvarından veya göbekten kan
dolaşımına girebilirler ve sonra beyin
(meningitis - menenjit), kalp, akciğerler,
karaciğer, böbrekler, gözler veya eklemlerinde dahil olduğu organları enfekte
etmek için kanda dolaşmaya başlarlar.
Septiseminin etkilediği buzağılar durgunlaşırlar, zayıflarlar, zehirli bir şok’a (toksemik şok) girerler, ve klinik belirtilerin gözlenmesinden 12 saat sonra ölebilirler.
İyileşme erken teşhis önemlidir. Veteriner
Hekim tarafından belirlenen uygun antibiyotikler ve sıvılar veya yangı giderici ilaçlar
ve destekleyici tedaviyle hastalığı yenmek
mümkündür. Başlangıç septisemisinin
başlangıcından kurtulan buzağılar, tedavisi güç olan ağrılı septik arthritis (eklem
yangısı) gibi sorunlarla karşılaşabilir.

Kulak enfeksiyonları

Buzağılarda, Mycoplasma dispar ve sınırlı sayıdaki diğer Mycoplasma türleri zatüre ve arthritisin yanı sıra kulak enfeksiyonlarına da sebep olabilir. Bir virüs ya da
bakteri olmayan organizmalar sığır solunum sisteminin normal florasının bir parçası olabilir. Potansiyel enfeksiyon yolları, kan, hava ve memeler, kovalar, süt ve
hasta hayvanlara doğrudan temas gibi
oral bulaşma yollarını içerir. Kuluçka
dönemi genelde iki ile altı gün arasıdır.
Bu zaman zarfında organizma bölgede
tutunur, istila eder, kan dolaşımına girer,
enfeksiyonun 10-12. gününde buzağının
burnuna kadar ulaşarak yayılır. Burnunda
Mycoplasma bulunan tüm buzağılar
zatüre veya kulak enfeksiyonu geçirmezler. Mycoplasma solunum yolu enfeksiyonlarıyla birleştiğinde, birincil, ikincil
veya eş zamanlı gerçekleşen enfeksiyonlar olabilir. İçinde Mycoplasma bovis
bulunan ağız sütüyle besleme, buzağılarda kulak enfeksiyonu riskinin artmasında
sebep olur. Araştırmalar Mycoplasma
bovis mastitis taşıyan bir sürüde, atık sütlerle beslenen buzağıların %34’ünün burnunda etken bulunurken temiz bir sürüden sütle beslenen buzağıların sadece
%6 sında organizmalar gözlenmiştir.
Yinede, bu farklılık buzağı 12 aylık olduğunda ortadan kalkmaktadır. Kulak
enfeksiyonu olan buzağılar antibiyotik
tedavisine yeterli oranda cevap vermezken, bazıları iyileşir ve bu iyileşen hayvanların M.bovis geçirmemiş sığırlara
kıyasla bağışıklık sistemleri daha gelişmiş
olabilir. Buzağılardaki kulak enfeksiyonlarının tedavisi zordur. Hastalık gelişene
kadar hastalık belirtileri olan sarkık
kulaklar, eğik/yana yatık baş, iştah kaybı,
depresyon, ağızda salya akıntısı ve yere
uzanıp yatma gibi işaretler gözlenmez.
Mycoplasma’nın buzağılardaki kulak
enfeksiyonları, zatüre, arthritis veya sendrom kombinasyonların da rol oynaması
halinde penisilin, amoxicillin, ampicillin
ve ceftiofur kullanımı etkili olmayacaktır.
Buzağılardaki Mycoplasma enfeksiyonun
çözmenin anahtarı koruyucu uygulamalardır. İyi bir Ağzı sütü içirme programı,
sütün pastörizasyonu, iyi bir havalandırma gibi barınma koşullarının devamlılığının sağlanması hastalık sorunları riskini
azaltacaktır. Buzağıların birbiri ile teması,
nem veya genç buzağıların sütten kesilmiş buzağılar, hasta veya gebe ineklerle
karışık durması Mycoplasma enfeksiyonlarının yönetimine yönelik çabalara
engel olacaktır.
Parazitler: Buzağılara saldıran en yaygın

iki parazit Coccidiosis ve Cryptosporidia’dır.
Coccidiosis: Eimeria bovis veya Eimeria
zuernii, mikroskobik tek hücreli parazit,
süt sığırlarında tipik olarak Coccidiosis’e
sebep olur. Yaşam döngüsü buzağılar
dışkıyla kirlenmiş bir ortamdan bulaşıcı
oocystleri ağız yoluyla almasıyla başlar.
Bu olgun olmayan evreler (sporozoites)
daha sonra bağırsak mukozası hücrelerini işgal ederler. Parazitin olgunlaşması
ve sürekli bölünmesi bağırsak hücrelerini yok eder, böylece buzağının su ve
besinleri emebilme yeteneğini azaltır.
Dışkıyla dışarı atıldıktan sonra bu
oocystler yeni hayvanlara bulaşmak için
dışarıda olgunlaşırlar. Tüm yaşam döngüsünü tamamlaması tam olarak 17
gün sürer. Böylece ishal (bazen kanlı),
su çekilmesi (dehydration), iştahsızlık
ve kilo kaybı gibi Coccidiosis belirtileri
17 günlük ve daha büyük buzağılarda
gözlenebilir. Taze dışkıdan veya Hasta
bir hayvan öldükten sonra bağırsaktan
bir parça incelenerek de hastalık teşhis
konabilir. İshal buzağılar antikoksidiyal
ilaçlar, antimikrobiyal ler, sıvı ve elektrolit çözeltileri ile tedavi edilebilirler.
Coccidiosis buzağı maması veya buzağı
başlangıç yemi içerisinde decoquinate,
kullanarak önlenebilir. Uygun dozajlar
için veterinerinize danışın.
Cryptosporidiosis: Ağız yoluyla içeri
aldıktan sonra Cryptosporidia bağırsak
duvarına yapışır ve su ve besinleri emen
parmağa benzer yapılar olan mikrovillide
hasara sebep olur. Beş – otuz beş günlük
arası olan buzağılar bu hastalığa yakalanabilirler. Cryptosporidia ya doğrudan
etki eden hiçbir tedavi yoktur. Hastalıklı
buzağıların tedavisi destekleyici sıvı ve
elektrolit tedavisi ve ikincil bakteriyel
enfeksiyonları önlemek için antimikrobiyal terapiden oluşur. Saha gözlemleri
hastalığın baş göstermesi esnasında toplam rasyona besin maddelerinin eklenmesinin faydalı olabileceğini önermektedir. Yaygın olarak sütle veya buzağı
mamasıyla besleme üçte bir oranında
artar. Bütün buzağıların çevresinde belli
bir seviyede Cryptosporidiosis olabilir.
Yetiştiriciler buzağıların bu hastalıktan
kolay etkilenmesini en aza indirmek için,
işletmelerinde yüksek biyo-güvenlik tedbirleri uygulamalı, kuru altlık ve düzgün
havalanma sağlamalıdırlar.

Göbek fıtığı

Bu durum göbekteki karın duvarı düzgün
kapanmadığı zaman görülür. Büyük fıtık
olması halinde, karın içerikleri, göbek
bölgesinde deri altında bir şişliğe sebep
olarak karın duvarındaki delikten dışarıya çıkabilir. Bu durum genetik olabilir,
göbek enfeksiyonlarının da fıtık riskini
arttırdığı düşünülmektedir. Karın bölgesindeki tüm şişliklerin bir göbek enfeksiyonu mu yoksa fıtık mı olduğu ve uygulanabilecek en uygun tedavi yönteminin
tespiti için durum bir veterinerce incelenmelidir. Küçük fıtıklar tedavi gerektirmeden kapanabilir yada göbeğin bir
bantla sarılmasıyla kapanabilir. Büyük
fıtıklar cerrahi düzeltme gerektirebilir.

Ani ölüm sendromu

Enterotoxemia denilen hastalık, bir
başka deyişle ani ölüm sendromu buzağıları üç sekiz haftalık arası etkileyebilir.
Bu duruma toprakta ve buzağıların
bağırsağında doğal olarak bulunan
Clostridium perfringens adındaki bir
bakteri sebep olur. Clostridial organizmalar, buzağılar tahıl veya sütle fazla
beslendiklerinde, kan damarlarına, beyine ve diğer dokulara zarar vererek ani
ölüme sebep olan enterotoxin üreterek
hızlıca çoğalırlar. Kuru ineklerin
Clostridium C ve D toxoid aşı ile buzağılamadan tam altı ve üç hafta öncesinde
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Kolik

Buzağılar, aşırı yeme, soğuk su içme,
bağırsak engelleri veya yer değiştirmesi,
enfeksiyon ve diğer sebeplere bağlı olarak
karın şişliği ve buna bağlı olarak da karın
ağrısı çekebilirler. Belirtiler göbeğin tekmelenmesi, dişleri gıcırdatma, hırıldama
veya inleme, arka ayaklar üzerinde yürüme, yerinde duramama, sık sık kalkma ve
yatma ve depresyon olabilir. Eğer kolik bir-

Buzağı sağlığının günlük gözlenmesi

Buzağıları her gün düzenli olarak gözleyiniz, böylece hastalık belirtileri çabuk fark
edilir ve tedavi edilir. Yetiştiriciler kendi
çiftlikleri için teşhis, tedavi ve gözlem protokolleri oluşturmak için bir veterinerle birlikte çalışmalıdırlar. g
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Edilen Kişinin Adı Soyadı
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Başvuru Tarihi:
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Ön-Arka kapak içi
1 SAYI
1.500 TL + KDV
6 SAYI
1.250 TL + KDV = 7.500 TL + KDV
İç sayfalarda tam sayfa
1 SAYI
1.250 TL + KDV
6 SAYI
1.000 TL + KDV = 6.000 TL + KDV
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YIL: 1 SAY
I: 2

Arka kapak
1 SAYI
2.000 TL + KDV
6 SAYI
1.500 TL x 6 = 9.000 TL + KDV

YIL: 1 SA

Hayvanlar, aletler, insanlar ve taşıtların hepsi
hastalıkları çiftlikler arasında ya da aynı çiftliğin bölgeleri arasında taşıyabilir. Bununla
mücadele için, hayvan tesislerine girmeden
önce ziyaretçiler plastik çizme kullanmalı
yada ayakkabılarını steril etmelidir.
Buzağılarla uğraşırken önce ellerinizi yıkayınız ve üzerinde dışkı bulunmayan kıyafetler
giyiniz. İşletmeye giren tüm taşıt ve aletleri
tasarlanmış bölgelerde koruyun (yani her
yere sokmayın, gezinmeleri sınırlandırın).
Bu özellikle aletler ve ölü hayvanları atmaya
yarayan araçlar için önemlidir. Tüm hayvan
nakil taşıtları kullanım öncesinde ve çiftliğe
girmeden önce dezenfekte edilmelidir. Yeni
hayvanların karantinasını veterinerinizle
görüşün. Sinek, kuş ve kemirgen guruplarının hastalıkları yayma ihtimali olduğu için
bunları kontrol etme metotlarını gözden
geçirin. Hastalığın çabuk yayılmasını önlemek için sağlıklı hayvanlardan hasta veya
anormal inekleri ve buzağıları ayırınız. Buna
ilaveten hasta hayvancılık işletmeleri gebelik
bölmesi olarak kullanılmamalıdır. Bir kere
izole edildiğinde insanların hasta hayvanlara
bakarken diğer sağlıklı hayvanlara da hastalık taşıma potansiyelini önleyiniz. Hastalıklı
hayvanların bakımını sağlıklı hayvanların
günlük bakım işi bittikten sonra yapınız.
Kullanılacak olan besleme ekipmanlarını ayırınız. Hastalıklı inek veya buzağılara bakmadan önce eller yıkanmalı, kıyafetler değiştirilmeli ve çizmeler dezenfekte edilmelidir.
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Bir buzağının midesinde anormal miktarda
gaz biriktiğinde abomasal veya ruminal
şişme gerçekleşir. Buzağının seyrek aralıklarla fazla miktarda süt veya buzağı maması tüketmesi, sütün genellikle anormal fermantasyona ve bu da Ruminal şişmeye
sebep olur. Vücuttan su kaybına (dehydration) bağlı olarak yada sütü aceleyle içen
yada buzağılarda ruminal şişme eğilimi
daha fazladır. Ayrıca buzağı mamasının çok
sıcak veya çok soğuk derecelerde hazırlanması düzensiz içme seyrine sebep olabilir
ve buda dolaylı olarak şişmeye sebep olur.
Eğer şişme şiddetli ise, basınç buzağının
soluk alamsını engelleyebilir ve sonuç ani
ölüm olur. Birikmiş gazı çıkarmak için veterinerine danışın ve derhal tedaviye başlayın. Şiddetli olaylarda gazı bir mide sondası, trokar veya büyük bir iğneyle çıkarmak
gerekebilir. Karın bölgesi (abdominal) şişmesi ve ani ölüm sergileyen buzağılar
Clostridium perfringens kapmış olabilir.

Biyo güvenlik

) R RRRR%
) R RRR

Şişme

kaç saat içerisinde hafiflemezse veterinerinize hayvanı muayene ettiriniz
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aşılanmasıyla bir miktar koruma sağlanabilir. Bu, ağız sütündeki belirgin Clostridial
organizmalara karşı kolostral antikor
yoğunluğunu artıracak, buzağıya bir koruma sağlayacaktır. Küçük buzağılarda
devam eden hastalık sorunlarında, bir iki
haftalıkken aşılayarak ve tekrar dört altı
haftalıkken aşılamak yararlı olabilir. Yinede
besleme yönetim etkenleri gözden geçirilmeli ve düzeltilmelidir.

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
Eski Büyükdere Cad. No: 75
34460 Maslak / İSTANBUL
Tel: (0212) 346 26 26 Fax: (0212) 346 26 60
www.eremyayincilik.com
Yerel Süreli Yayın
2 Ayda Bir Yayınlanır
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