
  

Sağım Teknikleri ve Meme Sağlığı 

Çiftlik ve sürü yönetimi faktörleri 

Sütün kalitesi ve miktarı 

Çiftçinin kârlılığı 



  İnek aktivitesi:               saat  

Dinlenme       14 
Yem yeme        6 
Su içme        0,5 
Yürüme ve ayakta durma      2 
Toplanma yerinde bekleme      1 
Sağım                           0,5 

24 saat inek aktivitesi: 



  

Doğru Sağım Tekniği 

Bu teknik, çiftçinin daha fazla ve kaliteli süt elde 

etmesine, aynı zamanda, kârlı bir işletme 

yürütmesine yardımcı olur. 

Ellerinizi 
Yıkayın 

Ön sağım 
yapın 

Memeleri 
temizleyin 

Sağımı 
yapın 

Memeleri 
dezenfektana 
daldırın 



Çiftlik ve sürü yönetim faktörleri 

 Mastitis, aşağıdaki sebeplerden dolayı hayvanın doğal 
savunması zayıfladığı zaman, daha kolay bulaşır: 

• yanlış sağım teknikleri  
• kötü barındırma koşulları 
• bozuk sağım sistemleri 
• sürüdeki hastalıklar 
• yanlış yemleme 



  

Sağlıklı İnekler 

Az hastalık oranı Daha fazla ve kaliteli süt 

Yüksek gelir 
Az 

veteriner 
masrafı 

Kârlı Çiftçi 



  

Mastitis’in gerçek maliyeti 

• İstatistikler, ineklerin %53’ünün yılda en az bir kere 
mastitis’e yakalandığını söylüyor. 

• Bir hayvanın tedavisi 40 YTL’den fazla. 

• Türkiye’de toplam 4.600.000 inek var. 

 

Türkiye’de mastitise harcanan para……... 



  

Mastitis’in Tanımı: 
 
  
        Mastos = Meme 

        itis = İltihap, yangı 

 

 Mastitis’in oluşması için meme 
başlarından içeriye bakterilerin 
girmesi gerekmektedir. 



  

Mastitis Nedir? 

 Mastitis, süt sığırcılığında en fazla para harcanan 
hastalıktır. 

 Tedavi etmektense önlemeye çalışmak gerekir. 

 Mastitis önleme yöntemleri: 

   * Memeleri dezenfektana daldırmak - çok önemli 

   * Hayvanlara kuru dönemde antibiyotik tedavisi 

   * Hastaları sürüden çıkarma veya ayrı yere alma 

   * İyi çiftlik ve sürü yönetimi 



  

Klinik ve Sub-klinik Mastitis 

                

                  HASAN AĞA. . . 

 

Fakat gerçek farklıdır !!!! 



  

Mastitis ne yapar? 

• Hasarlı tabaka hiçbir 

zaman iyileşmez 

 

• Süt üretimi düşer 

 

• Yeniden hastalanma 

riski artar 

• Hasarlı tabaka hiçbir 

zaman iyileşmez 

 

• Süt üretimi düşer 

 

• Yeniden hastalanma 

riski artar 

• Hasarlı tabaka hiçbir 

zaman iyileşmez 

 

• Süt üretimi düşer 

 

• Yeniden hastalanma 

riski artar 



  

Somatik Hücre Sayısı (SCC) 

 
• Bakteri memeden 

içeri girince, beyaz 

kan hücreleri ona 

saldırır 

 

• Somatik hücre 

sayısı beyaz ve 

epitel hücrelerden 

oluşur 



  

Bakteri sadece 4 yoldan girebilir 

• Memeyi dezenfektana 

daldırmak veya 

spreyleme, canlı 

bakterilerin girmesini 

önler 

 

• Memeleri dezenfektana 

batırmak sadece yeni 

hastalıklara karşı korur, 

eskiyi tedavi etmez. 



  

Mastitis nasıl önlenir? 

Memenin

kirlenmesi

sağım sırasında

eller, başlıklar,

havlular, cilt yarası

sağım arasında

çevre,  cilt yarası

Memeden içeri

girmesi

sağım sırasında

hemen sağım

ertesinde, laktasyon

başı/sonu

sağım arasında

iki sağım arasında

başlık sökülüp

takılırken

Önlenmesi Daldırma/spreyleme

ör: Staph. aureus,

Strep. ag

Daldırma/spreyleme

Coli forms, Strep.

uberis

Bulaşıcı    Çevresel 



  

Etkili bir meme ilacı ne yapmalıdır? 

 

 Etkin, tam anlamıyla dezenfekte etmeli 

 Meme derisini yumuşatıp, korumalı 

 Zararsız artıklar 

 Yüksek stabilite 



  

Dezenfektan kimyasalları: 

• Alkol 
• Juvelit, Deosan Thixodip 

• LDBSA 
• Blugard,  Blue Ny 

• Chlorhexidine 
• Deosan Plus , Della-Blue, SAC 11, 12, Trempex, 

Propisderm, Novalin. 

• Chlorine dioxide 
• Udder Gold, 4XLA 

• İyot 
•  Quartermate, Dipal, Proactive, Ioderm, Theratec 



  

Teknoloji Alkol LDBSA Chlorhexidine Chlorine dioxide İyot

Etki: Tam değil Tam değil Tam değil Tam değil Herşeyi öldürür

Bakteri + Tam değil Tam değil + +

Virüs Kötü + Bazı + +

Sporlar Kötü - - Tam değil +

Fungi + - Kötü + +

Cilt etkileri: Yağı alır ve cildi 

kurutur. Yüksek 

seviyede 

yumuşatıcı 

gerektirir. pH 

nötr.

Düşük pH cildi 

tahriş eder. 

Yüksek seviyede 

yumuşatıcı 

gerektirir.

Allerjik 

reaksiyon. pH 

nötr.

Düşük pH cildi 

tahriş eder. 

Yüksek seviyede 

yumuşatıcı 

gerektirir.

Düşük pH cildi 

tahriş eder. 

Yüksek seviyede 

yumuşatıcı 

gerektirir.

Diğer: Yanıcıdır Gıda 

nizamnamesine 

uygun değil

Karıştırılmalıdır

Meme ilaçlarında kullanılan dezenfektanların özellikleri 

Kaynak: “Desinfektion i husdyrbruget” Danish slaughteries, 4.baskı 1996. 



  

Neden cilt bakımı? 

Sağlıklı ve normal bir meme, doğanın, 

mastitise karşı en büyük 

koruyucusudur 



  

Cilt sağlığının önemi! 

Cilt kuruyabilir 

Kuru cilt kolaylıkla 

çatlar veya yarılır 

Tahriş olmuş 

meme, ineklerde 

strese yol açar... 

Çatlaklar veya yarıklar 

mikropları barındırır 
Süt veriminde düşme, 

uzun sağım zamanı 



  

Neden İyot? 

 

Çünkü şimdiye kadar kanıtlanmış, en iyi 

mikrop öldürme özelliğine sahip, ve... 

 

DeLava iodophor dezavantajlarını en aza 

indirgemiştir. 
 



  

Mastitis’in gerçek maliyeti 
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Kaynak: Danish Dairy Board, 1991 & 1994 



  

Süt Kaybı... 

Somatik Hücre 

Sayısı (SCC)

Kayıp (%) Yılda 6000 kg Süt 

veren bir ineğin 

yıllık süt kaybı (kg)

100,000 3 180

200,000 6 360

300,000 7 420

400,000 8 480

500,000 9 540

600,000 10 600

700,000 11 660

1,000,000 12 720

Kaynak: “SCC-Milk production loss, Dairy Herd Improvement Association”

Kaynak: “SCC-Milk production loss, Dairy Herd Improvement Association” 



  

Somatik hücre sayısı (SCC) 

azaltılarak ne kazanılır? 

• Varsayımlar: 

– Süt fiyatı:    270 YTL/1000 litre 

– Ortalama süt verimi:   20 litre/gün 

*Süt fiyatı tahmini olarak alınmıştır 



  

Parasal Kazançlar 
SCC: 500,000  

Normal gelir 5,40 YTL/gün 

- 9% 

 süt kaybı -0,49 YTL/gün 

--------------------------------- 

Toplam      4,91 YTL/gün 

SCC: 100,000  

Normal gelir 5,40 YTL/gün 

- 3% 

 süt kaybı -0,16 YTL/gün 

--------------------------------- 

Toplam      5,24 YTL/gün 

•SCC’yi 500,000’den 100,000’e indirmek, bize inek başına 
yıllık 98,82 YTL kazandırır!!! 

• Toplam 10 ineklik bir sürüde bu kazanç yıllık  
 988,2 YTL’yi geçer!!! 



  
• Mastitis çok pahalı bir hastalıktır 

• Mastitisi kontrol etmek için, bilinçli sürü yönetimi 

gereklidir 

• Düzenli kullanılan meme  dezenfektanı hastalık riskini en 

aza indirir 

• Meme dezenfektanları mastitisi tedavi etmez 

• Zayıf meme ilaçları problemler yaratabilir 

• DeLaval meme dezenfektanında, dünya teknoloji 

lideridir.... 

Sonuçlar 


