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SÜT SIĞIRCILIĞINDA BARINAK 

Prof. Dr. Numan AKMAN 

A.Ü. Ziraat Fakültesi  Zootekni Bölümü 

PLANLAMA 

 

 

PLANLAMA+HAZIRLIK=PERFORMANS+KAR 

 

PLANLAMAK, SORUN ÇIKTIĞINDA 

ÇÖZMEKTEN DAHA KOLAYDIR 

BARINAK 

İklim kaynaklı stres ve olumsuzlukları 
engellemek-hayvanlar ve çalışanlar için- 

 sıcak, soğuk, kar, dolu vb 

Yem ve su tüketimini kolaylaştırmak, her 
ikisinde de zayiatı azaltmak 

Yabani hayvanları engellemek,hırsızları 
caydırmak, 

Çeşitli yaş ve statüdeki hayvanları 
barındıracak ünitelere sahip olmak, 

BARINAK-2 

• Sağım, yakalama, aşılama vb işleri 

kolaylaştırmak, 

• İşgücü ihtiyacını azaltmak 

• Çalışanlar başta olmak üzere hayvanların 

insanlara zarar vermesini önlemek 

• Gübre çıkarmayı kolaylaştırmak 

• Gübrenin kirletici özelliğinin  en az etkili olmasını 

sağlamak, 

• Düşük maliyetli olmak gibi özellikleri olmalıdır. 
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KAYNAK KIT İSE ÖNCELİK DAHA DA 

ÖNEMLİDİR. 

AHIR İYİ BİR KONUT YANİ EV YAPABİLİR, 

FAKAT EV AHIR YAPAMAZ. 

Ahıra harcanan ile ev yapacak para 

kazanılabilir, fakat eve harcanan ile ahır 

yapacak para kazanılamaz 

 

Çevre istekleri 

• Sıcaklık 

• Nem 

• Rüzgar hızı 

 

İNSAN İÇİN SOĞUK OLAN HAVA  

SIĞIR İÇİN DE SOĞUK MUDUR? 

SIĞIRLARIN ÇEVRE İSTEKLERİ 

• Sığırlar vücut sıcaklığını 38-39
o C’de 

tutmak durumundadırlar. Sahip oldukları 

bazı özellikler sığırların farklı koşullarda bu 

sıcaklığı koruyabilmelerini sağlamaktadır. 

           

                          Vücut Sıcaklığı 

38-39o C 

Donma Sıcak Çarpması 

Sığırlar için en uygun sıcaklık  

SİZCE ? DERECE 

İnek  Buzağı Tosun 

En iyi 

Sıcak 

Soğuk 
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Kritik sıcaklık değerleri (Bucklin et all,1992) 

 

Sıcaklık -35 -29 -23 -18 -12 -7 -1 4 10 15 21 26 32 

                           

                          Kurudaki inek,  

SV<10 kg                           

                           

                          Doğum sonrası 

SV>22 kg                            

                           

                          Buzağı 

< 2 hafta                           

                           

            
   

        
 

  
Buzağı 

Bir ay 
                          

                           

                          Besi Sığırı 

                          

                           

Sıcaklık -35 -29 -23 -18 -12 -7 -1 4 10 15 21 26 32 

 
 Optimum Performans Alt kritik sıcaklık 

 Normal Performans Üst kritik sıcaklık  

Sığır ve Sıcaklık 

 Sığırlar için ideal sıcaklık 10-15derecedir. Fakat 

bunun altında ve üstünde de önemli azalmalar olmadan 

da verimlerini sürdürebilirler. 

Nem %60-80 
Yüksek nem çok yüksek veya düşük sıcaklık ile bir arada 

olursa sorun yaratabilir. 

-8 ile +25  dereceler arasında nem sorun 
oluşturmaz 

Rüzgar hızı yüksek ise sığırın ısı atması kolaylaşır. 
Kış aylarından rüzgardan korumak gerekir. Çok 

sıcaklarda da hava hareketi önemlidir. 

İneğin çevreyle ısı değişimi 

Hava hareketi 

Buharlaşma: 

Solunum 

Terleme 

İletim 

Radyasyon 

Sıcaklık nem indeksi 

 

Nem, % 

S
ıc

a
k
lı
k
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Sıcaklık-nem 

Nem ve sıcaklık artarsa 

Deri ve solunum yoluyla ısı kaybının hızı 

azalır, 

 vücut sıcaklığı artmaya devam eder 

artış önlenemezse 

Sıcaklık stresi oluşur 

Sıcaklık stresi 

• Süt verimini düşürür 

SV=47.722-0,4129*THI 

• Döl verimini azaltır,kısırlık artar 

• Yem tüketimi düşer  

• Solunum sayısı artar 

• Vücut sıcaklığı artar 

 

 

Sıcaktan korumak için 

 çatı örtüsü-gölgelik 

   doğal-ağaç gölgesi- veya yapay olabilir 

 gölgelik ağaç ise ağacın gövde ve kökü korunmalıdır. Hayvanların 

duracağı yer günün sıcak saatlerinde gölge düşecek şekilde 
düzenlenmelidir. 

 yemlik ve suluklar gölgelik altında olmalı 
Değilse inek daha az yem ve su tüketecektir 

 yeterli havalandırma 

 Saçak yüksekliği 3,5 m kadar olursa havalandırma daha etkin olur  

Ahır için yer seçimi 

• Ahır  yeri;  

İçme suyu kaynaklarını kirletmeyecek 

Çok işlek yollara uzak 

Taban suyu yüksek olmayan, geçirgen ve 

kısmen meyilli arazi 

Sel ve heyelan riski taşımayan 

İnsanların yaşam alanı ile iç içe olmayacak 

şekilde seçilmelidir. 
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Sığırcılık işletmesinin temel 

unsurları 

• Ahır 

– Sağmal Ahırı 

– Genç ahırı 

– Buzağılık 

– Sağımhane 

• Yem depoları 

– Silaj ve Samanlık 

• Gübrelik 

Hayvan sayısı 

• Bir işletmenin toplam hayvan sayısı 

– İnek sayısına, 

– Ayıklama oranına, 

– Genç ve yaşlıların ölüm oranına, 

– Döl verimine, 

– İlkine doğurma yaşına, 

– Erkeklerin elden çıkarılma yaşına 

 bağlı olarak değişir. 

Toplam hayvan sayısı 

• Her şey normal gidiyorsa  örneğin bir siyah 

alaca sürüsünde inek sayısının yaklaşık 

2.5 katı kadar hayvan bulunur. 

• Bu sayıda hayvanın yaş gruplarına 

dağılımını bilmek;  

– ahır planlama  

– üretimin planlanması 

– İhtiyaçların planlanması için gereklidir. 

Küçük ilkine doğurma yaşının etkisi 

Doğurma  Yaşı 20.6 22.7 23.6 25.6 

gcaa 0.95 0.85 0.75 0.75 

Doğum  öncesi 

vücut ağırlığı 622 664 640 665 

Doğum  sonrası 

vücut Ağır 552 590 580 600 

yükseklik 135 135 138 138 

zor doğ indeksi 2.7 4.2 2.8 3.4 

Süt ver 7520 7875 8300 8075 
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100 başlık bir sürüde İDY ve ayıklama hızına bağlı 

olarak tutulması gereken dişi sayısı 
ayıklama hızı*(1+düve öo)*idy*inek sayısı/12 

AYIKLAMA HIZI 

İDY 20% 25% 30% 35% 40% 

20 37 46 55 64 73 

22 40 50 61 71 81 

24 44 55 66 77 88 

26 48 60 72 83 95 

28 51 64 77 90 103 

30 55 69 83 96 110 

32 59 73 88 103 117 

34 62 78 94 109 125 

36 66 83 99 116 132 

Değişik yaş grupları ve her grupta 

hayvan sayısı 

Yaş Grupları 
İNEK SAYISI 

100 50 10 

18.1-24 Aylık Düve 17 10 2 

12.1-18 Aylık Düve 18 11 2 

6.1-12 Aylık Dişi Dana 19 12 2 

3.1-6 Aylık Dişi Buzağı 11 6 1 

0-3 Aylık Dişi Buzağı 12 6 1 

12.1-18 Aylık Tosun 18 11 2 

6.1-12 Aylık Dana  19 12 2 

3.1-6 Aylı Erkek Buzağı 11 6 1 

0-3 Aylık Erkek  Buzağı 12 6 1 

Toplam 257 130 24 

Ahır tipleri- örtülülük 

• Kapalı Ahırlar 

• Dört tarafı duvarlarla kapalı, çeşitli malzemelerle 

örtülmüş bir çatıya sahip ahırlardır. Kapalı 

ahırlarda duvar yüksekliği 3 m civarında 

olmalıdır. Daha önce belirtildiği gibi en az taban 

alanının %5'i kadar pencere bırakılmalıdır. 

Çatıda havalandırma bacaları yer alabileceği 

gibi, mahya boydan boya açık bırakılabilir. İnşaat 

maliyeti diğer ahır tiplerine göre oldukça 

yüksektir.  

 

Kapalı ahırlar 
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Ahır tipleri- örtülülük 

• Yarı Açık Ahırlar 

• Üç tarafı duvarlarla çevrili, üstü örtülü, 

genellikle güney cephesi açık olan 

ahırlardır. Özellikle aşırı soğuk olmayan 

bölgelerde rahatlıkla kullanılabilirler 

Sundurmalı ahırlar 

Ahır tipleri- örtülülük 

• Sundurmalı Ahırlar 

• Dört tarafı veya soğuk rüzgarları alan 

cephesi hariç üç tarafı açık, bir 

sundurmayla üstü tamamen veya kısmen 

örtülmüş ahırlardır.  

• Açık ahırlar 

• Etrafı çevrili üstü tamamen açık olan 

ahırlar 
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Açık ahırlar 

Ahır tipleri- Taban düzenlemesi 

kapalı, yarı kapalı veya sundurmalı yapılsın 

hayvanlara sağlanan hareket serbestisine 

veya ahır tabanı düzenlemesine göre üç 

tip ahırdan söz edilebilir. 

• 1- Bağlı duraklı ahırlar 

• 2- Serbest duraklı ahırlar 

• 3- Serbest ahırlar  

Ahır tipleri- Taban düzenlemesi 

Serbest ahırlar 

Bağlı duraklı ahırlar 

Serbest duraklı ahırlar 

Bağlı duraklı ahır 
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Bağlı duraklı AHIR-baş başa Bağlı duraklı AHIR- baş duvara 

Servis yolu 

Yem yolu 

Yem yolu 

Yemlik 

Yemlik 

Bağlı duraklı ahırda taban detayı 

160-170 
65-75 

50 

90 

60 

1
6
0
 

30 

10-15 
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Bağlı duraklı ahır için yemlik 

75 

3
0

-3
5

 

7
-1

5
 

1
5

-2
5

 

10-15 

3
0

-3
5

 

10-15 

1
5

-2
5

 

7
-1

5
 

Yemlik ve yem yolu 

Durak direği ve durak meyili 

15 

Yemlik 

Yem yolu  

Bağlı duraklı ahır için yemlik 

65-75 
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Bağlama elemanları 

2
0

0
-2

1
0

 

5
0

-7
0

 

Yemlik 

 

SULUK 

Hayvanlara istediklerinde temiz ve taze 

su içebilme imkanı sağlanmalıdır. 

Bağlı duraklı ahırlarda iki ineğe bir 

suluk gerekir. 

Hayvanlar serbest olarak tutuluyorsa 

10-25 başa kadar hayvan barındıran 

bir bölmeye bir suluk yeterli olur.  

Otomatik suluk 

SULUK 

Şamandıralı suluk 

Su deposu 

Şamandıra 

Boşaltma vanası 

Suluk 
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Gübre Kanalı 

5-7 
EN FAZLA 80 cm 

18-20 

Gübre kanal kapağı 

5-7 

EN FAZLA 80 cm 

1,5-2,0 
10-15 

3
0

-5
0

 

5-6 

Serbest duraklı ahırlar 

• serbest duraklı ahırlar süt sığırı 

yetiştiriciliğine en uygun yapılardır. Çünkü;  

• -gübrenin doğrudan servis yoluna 

düşmesini sağlar. İneklerin kirlenme ihtimali 

daha düşüktür. 

• - Yataklık kullanılıyorsa sadece duraklara 

yataklık serilir ve bu malzeme uzun süre 

kullanılabilir. Dolayısıyla yataklık masrafı 

düşüktür.  

Serbest duraklı ahırlar 

• Serbest duraklı sistemde sağım genellikle 

ayrı bir alanda yapılır. Bu nedenle sütün 

daha kaliteli olması ihtimali yüksektir. 

•  Gübre temizliği ve yemlemede 

makinelerden yararlanma imkanı, bağlı 

duraklı ahırlardan daha fazladır. 

• Bacak ve meme yaralanmaları daha azdır. 

• Hastalık ve kızgınlık takibi daha kolaydır. 
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Serbest duraklı ahırlar 

• 4Hayvan başına daha az alana ihtiyaç 

vardır. 

– sistemde ortak kullanılan alanların çoktur. 

– bir ahıra durak sayısından % 10-15 daha 

fazla hayvan konabilir 

• Serbest duraklı ahırlarda hayvanların bir 

bölümü yatarken bir bölümünün de ayakta 

veya yemlikte olması daha fazla hayvan 

konmasını mümkün kılar.  

Serbest duraklı ahırlar-2 

• Serbest duraklı ahırlar da, bağlı duraklı ahırlar gibi tek, 
iki, 3 veya 4 sıralı olabilir. 

• İkiden daha fazla sıralı ahırlarda, beklendiği üzere, ahır 
genişliği oldukça artar. 

•  İki sıralı ahırlarda bile, yemleme içeride yapılıyorsa, ahır 
genişliği yaklaşık 2.3+3.0+0.7+2.0+0.7+3.0+2.3 =14'm'yi 
bulur. 

230 300 70 200 

Serbest duraklı ahır zemini 

 

230 300 70 200 
600 

İki sıralı serbest duraklı 

3.0-3.5 3.0-3.5 
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Dört sıralı serbest duraklı ahır 

11.0 

2.5-3.0 3.0-3.5 2.35 

Dört sıralı serbest duraklı ahır 

Dört sıralı serbest duraklı ahır 
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Altı sıralı ahır 

Serbest duraklı ahırda durak 

yerleşimi 

3.0 - 3.5 m

3.0 - 3.5 m2.4 - 3.0 m

2.5 - 3.0 m 3.0 - 3.5 m

2,5-3,0 

İneğin kalkışı 

 

Baş Alanı Vücut Alanı 
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Serbest durak kesiti 

2 ½ galveniz  

boru 

200-205 

190 

1 ¼ galveniz 

boru 160-190 

28-30 

1 ½ 

boru 

50 80 30-45 

240 

15 

3 inç  

Gal. boru 

Serbest durak detayları 

160-190 

•http://www.agf.gov.bc.ca/resmgmt/publist/300series/326200-3.pdf 
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Değişik durak yan bölmeleri 
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Servis yolu 

• Hayvan hareketlerinin en yoğun olduğu 

alandır. Genişliği hayvanların rahat 

hareket etmelerine izin vermeli ve kolay 

temizlenmelidir. 

Serbest duraklı ahırda durak 

yerleşimi 

3.0 - 3.5 m

3.0 - 3.5 m2.4 - 3.0 m

2.5 - 3.0 m 3.0 - 3.5 m

2,5-3,0 
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 İneklerin yemlik ve suluğa ulaşmak için kat 

edecekleri mesafe 20 m’yi aşmamalıdır. 

 

>40 m 

Servis yolu 

İneklerin yemlik ve suluğa ulaşmak için kat 

edecekleri mesafe 20 m’yi aşmamalıdır. 

 

50 m 

Yemlik ve yem yolu 

Servis yolu 

Suluk 

• Serbest duraklı ahırlarda 10-15 inek için 
otomatik veya yarı otomatik bir suluk yeterlidir. 
Suluklar kirlenmenin en az olacağı alanlara 
yerleştirilmelidir.  

• Yemliğe çok yakın olan veya yemliğin hemen bir 
ucunda bulunan suluklar çabuk kirlenir ve 
yemliğin ıslanmasına yol açarlar. 

•  Suluklar için en uygun yerler, ikiden fazla sıralı 
ahırlarda, yem yoluna yakın sırada yer alan 
yemliğe geçiş koridorunun sağı ve soludur. iki 
sıralı ahırlarda ise sulukları yemliğe yakın 
yapmak gerekir  
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Tek sıralı ahırda suluk 

 

 
Yemlik ve yem yolu 

Servis yolu 

Duraklar 

İki sıralı ahırda suluk 

 

 
Yemlik ve yem yolu 

Servis yolu 

Duraklar 

Şamandıralı suluk Donmaz Suluk 
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Donmaz Suluk 

Yemlik- yem yolu 
SDA’da yemlik genişliği 70 cm’den az 

olmamalıdır. 

 

 

 

Hayvan başına yemlik boyu 60-70 cm 

civarında olmalıdır. 

60-70 cm 
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Yemlik ön koruyucuları 

70-75 

Bu tarz ön koruyucular ayarlanabilir 

şekilde yapılmalıdır. Boyun demirinin 

ön kenara uzaklığı 10 cm olmalıdır. 

Demir boru 

veya çelik 

halat. 
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50 

70-80 

60 derece 

Yemlik ön koruyucuları 
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Yemlik ön koruyucuları 

50 

17-19 
21-25 

70 
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Yemlik ön koruyucuları 

 

50 

70 

17-19 21-25 

 

 

Yemlik ön koruyucuları 

Yemlik ön koruyucuları 
Yemlik ön koruyucuları 
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Yemlikte yakalama imkanı veren  ön koruyucu-

şakşak 
65 

20 

100 

50 

Yemlikte yakalama imkanı veren  ön 

koruyucu-şakşak 

Yemlikte yakalama imkanı veren  ön 

koruyucu-şakşak 
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Yemlikte yakalama imkanı veren  ön 

koruyucu-şakşak 

 

Sağımhane 
Bir sürüde ne kadar inek sağılır ? 

Bir yılda ortalama 10 ay sağım iki ay kuru 

dönem kabul edilirse; 

10*N/12 = 0,85 N 

Sürünün yaklaşık %85 ‘i sağılır. 

Sağım ne kadar sürer ? 

• Bir ineğin sağımı yaklaşık 8-12 dakikada 

tamamlanır. 

Sığırların yönlendirilmesi 
Sağım durakları 
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Sağım durakları 

Sağım durakları 

 

Sağımhane 
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Sağımhane Sağım durağı kesiti 

Sağım durağı kesiti 

115 

115 

88 

40 derece 

165-170 

Gübre 
Bir sığırdan günde; 

Canlı ağırlığının yaklaşık %8’i kadar gübre 

(dışkı+idrar) yaklaşık %86-87 su ve %13-14 KM 

İnek 500 kg ise günde 40 kg 

  600 kg ise günde yaklaşık 50 kg  

Günde kg Yılda kg Yılda m3 

Gübre, dışkı+idrar 50.0  18000 Yaş- 20-25 

         azot 0.245 90 Kuru- 8 

         fosfor 0.045 16 

         potasyum 0.165 60 
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Gübrelik mi? 
Gübrelik mi? 

gübrelik 
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gübrelik 

 

Gübre temizlemede Makina 

Kullanımı 

• Gerek ahır içi, gerekse ahır dışı çalışmalarda 

insan gücü en aza indirilmeli ya da insanın 

yapması gereken işler makinalar yardımı ile 

kolaylaştırılmalıdır, 

 fakat  

• Yatırım masrafları, özellikle de bina ve ahır içi 

masraflar da kontrol edilmelidir. 

Katı Gübre Mekanizasyonu 

1. Mobil (hareketli) temizleme sistemleri  

2. Durağan (sabit) temizleme sistemleri 

  

a- Halat ile çekilen kürekli sıyırıcılar 

b- Sonsuz zincirli paletli sistemler 

c- Katlanır paletli sistemler  

– Yukarıya doğru katlanan paletli sıyırıcılar  

– Merkezden katlanan paletli sıyırıcılar  

– Yandan katlanan sıyırıcılardır  
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Standart Ön Yükleyicili Traktör  

 

Sıyırıcısı Arkada Olan Traktör Küçük Güçlü, Sıyırıcısı Önde Olan Traktör 
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Halat İle Çekilen Kürekli Sıyırıcılar 

Zincirli Paletli Sistemler 
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Bağlı Duraklı Ahırlarda  

Zincirli Paletli Sistemler 
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Merkezden Katlanan Paletli Sıyırıcılar 

Izgara Altında Çalışan Paletli Sıyırıcı 
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Izgaralı ahır 

7.5 

3-4 

15 

12.5 

Bir Atık Su Havuz Planı Gübre - Çevre  İlişkileri 

•  her 100 süt sığırı için, duraklarda (idrar, 

gübre, sağımdan önce hayvanların yıkanması 

için kullanılan su), sağım yerinde (makine ve 

teçhizatın temizlenmesi için kullanılan su) ve 

süt odasında (depo tankı durulama suyu) 

ortaya çıkan atık su miktarının yaklaşık 20 m3 

/ gün olduğu belirtilmektedir. 
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Gübre - Çevre  İlişkileri 

• Atık sular içerdiği nitrat – nitrojen ile yüzey ve 
yeraltı su kaynaklarını kirletebilmektedir.  

 

• Yüksek nitrat – nitrojen konsantrasyonuna sahip 
suları içen küçük çocuklarda, bağırsak 
sisteminde biyokimyasal indirgemeyle nitratın 
(NO3) nitrite (NO2) dönüştürülmesi, 
methemoglobinemia  sendromuna yol açarak 
ölümlere neden olabilmektedir.  

 

• Atık suların içerdiği mikroorganizmalar yeraltı ve 
yerüstü su kaynaklarına karışarak tifo, dizanteri 
ve hepatit gibi bulaşıcı hastalıklara yol açabilir . 

 

gübrelik 

 

Doğum bölmesi 

• Doğum bölmesi 

10-12 m2  

olmalıdır. 

Zemin kaygan 

olmamalı, 

dışarıdan içerisi 

kolayca 

görünmelidir. 
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Doğum bölmesi 

yemlik 

4 m 

3 

4 m 

BUZAĞILIK 

•  Buzağılıklar; 

• 1- Buzağılara uygulanacak bakım ve beslemede 
kolaylıklar sağlamalıdır. 

• 2- Hastalıkların yayılmasını en aza indirecek şekilde 
yapılmalıdır. 

• 3- Buzağılara uygun çevre koşulları sağlamalıdır. 

• 4- İnşası kolay ve ucuz olmalıdır. 

•  ilk hususu tam olarak karşılamak ancak, bireysel buzağı 
bölmeleri yapmakla mümkündür. Bireysel buzağı 
bölmeleri her bir buzağının ayrı tutulmasına imkan veren 
bölmelerdir.  

Buzağılık- Kapasite Tespiti 

 

• bireysel bölme sayısı (BB) o işletmedeki;  

• - İnek sayısı (N) 

• - Doğum oranı (DO) 

• - Bir yıldaki doğumların kaç aya toplandığı (A ,ay) ve 

• - Süt içirme süresi (S, ay) ile ilişkilidir. Bu özelliklere ait değerler bilindiğinde 
gerekli bireysel bölme sayısı (BB); 

• BB= (N x DO x S) / A , eşitliği ile hesaplanabilir.  

Örneğin 30 başlık bir işletmede  

• - Doğum oranının % 80 olacağı, 

• - Doğumların altı ay içinde tamamlanacağı ve 

• - Buzağılara iki ay süt içirileceği düşünülüyorsa, bireysel bölme ihtiyacı 

•  BB= (30 x 0.80 x 2)/6 = 8 dir. 

• Aynı işletmede doğumlar yıla dağılmış yani 12 ayda tamamlanıyorsa ihtiyaç 
duyulacak bölme sayısı 4, doğumlar 4 ayda tamamlanacak ise, bireysel 
bölme sayısı 12 olacaktır. Her ihtimale karşı hesaplanandan  % 10-20 fazla 
buzağı bölmesi  yapmakta fayda vardır. 
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• Buzağı bölmelerinin boyutları, bazı 

farklılıklar gösterir. 

•  Fakat, her durumda bir buzağı bölmesi, 

100 cm' den daha dar,  

• 120 cm'den daha kısa olmamalıdır.  

• Uygun yükseklik ise, bölme tabanından 

itibaren 100 cm' dir. 

Izgara Tabanlı Buzağılık 

120-140

4-5 

2-2,5 

5-6 

6-8 

• Kova bölmenin 
dışında kalacak 
şekilde yerleştirilir.  

• Boşluk; 35-40 cm 
yükseklik, 35-40 
cm genişlik. 

• Geri kalan saç, 
tahta , tahta ya da 
7-8 cm aralıklı 
çubuk demir veya 
çıta ile 
kapatılmalıdır. 

kapalı olan kısmın 

yüksekliği 140-150 

cm, bunun önünde yer 

alacak çitin yüksekliği 

100 cm, uzunluğu da 

150 cm civarında 

olmalıdır. 
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Buzağılık- ne eksik? 

  

 

Buzağılık mı? 
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Toplu Buzağı Bölmesi 

Toplu Buzağı Bölmesi Ahır Dışında Barındırma Sistemi (iglo) 
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Şekil 4 Buzağı kulübesi 

Genç Hayvan Büyütme 
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Trafik-1 

 

• İnekler 

– Sağıma 

– Yemliğe 

– Meraya 

– Su içmeye 

– Dinlenme yerine 

– Tohumlama ve benzeri işlere 

İNSAN  
hayvan  

Ekipman 

Trafik-2 
• İNSAN ve EKİPMAN 

–  Ahır 
• Yemleme 

• Gübre temizliği 

• İlaçlama 

• Tamirat vb 

– Tarla  

– Yem depoları 

– Sokak 

– Gübrelik  
• Doldurma ve boşaltma –zahmetsiz olmalı 

• Gübre korunmalı 

Kolay olmalı 
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Sığırların yönlendirilmesi 

Ayak banyosu 

İNEK NORMAL SU 

15-20 cm 

Dezenfektanlı SU 
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Kantar ve yakalama yolu 

 

Kantar ve yakalama yolu 

 

Operasyon Tezgahı 
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Trafiğin bazı nitelikleri 

 

• İnekler 
– Sağıma 

• Yerinde  

• Sağımhane 
– Genel tarafiği aksatmamalı 

– Başka hayvanlarla karışmamalı 

– İnsan işgücü gerektirmemeli 

 Yemliğe 
• Başka hayvanları engellememeli 

• Yemliğe girmemeli 

• Yemliği ıslatmamalı 

– Tohumlama ve benzeri işlere 
• İşgücü ihtiyacı az olmalı 

• Kolay zaptedilmeli 

• Normal iş düzeninde gerçekleşmeli 

–  Meraya 

– Su içmeye 

– Dinlenme yerine 

Havalandırma  

• Havalandırma kapasitesi  

460-580 m3/saat/inek 

Havalandırma açıklığı 1100-1400 cm 2 /inek 

Örnek: 

30 inek varsa; inek başına açıklık =1400,ahır 
uzunluğu=2100 cm= 21 m ise 

 çatı açıklığı=30*1400/2100 =20 cm 

Bu durumda giriş için 20*1,5=30; 

30/2=15 cm (her duvarda) 

 

Havalandırma bacası 
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2 m 

• Hava giriş alanı=1,5*hava çıkış alan 

• Çıkış 50 cm ise en az girişler 50*1,5/2=37,5 

cm olmalıdır 

Çatı feneri şekli- içeri basma  
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En az 2 m 

Hangisi daha rahat? 
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Havalandırma 

 

Sağımcının işi kolay mı? Süt temiz mi? 

Sağım doğru mu?  

Havalandırma ? 

 

Havalandırma? 
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Aydınlatma 

• Ahır tabanının en az %5’i kadar pencere 

• 11*30 m boyutundaki bir ahır için  

• 11*30*0,05=16,5 m2  pencere 

 karşılıklı iki duvarda yaklaşık 35-40 cm 

açıklık  

Işık geçiren örtü elemanları kullanılabilir 

aydınlatma 
• Geceleri aydınlatma gerekir 

Aydınlatma düzeyi  

Sağımhane için=100 lumen/m2   

 40 watt’lık floresan ampul =1600 lumendir. 

Bu durumda 40 watt’lık bir ampul 

sağımhanenin 16 m2 sine yeterli olur. 

 

 

 

aydınlatma 

• Yollardaki aydınlatma şiddeti sağım 

hanenin yarısı kadar hatta daha az olabilir.  

• 30-40 m2  için 40 watt’lık bir ampul yeterli 

olur 

Kapaklı floresan kullanmak daha uygundur. 

 

Silaj  

Havasız ortamda fermantasyona 

uğratılarak muhafaza edilmiş ve bu 

nedenle, azından, tat ve koku olarak 

değişikliğe uğramış yeşil sulu yemlere 

silaj denir.  
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Silaj yapılan yer 

• 1. Yeşil yemin sıkıştırılması ve hava 

almadan muhafazasını sağlamalıdır. 

• 2. Yeşil yem kolayca yüklenip, 

boşaltılabilmelidir. 

• 3. Kolay ve ucuz malzemeden inşa 

edilebilmelidir. 

• 4. Kullanılan malzeme yemin niteliğine 

zarar vermemelidir  

Toprak üstü silosu 

1 m3 silajın ağırlığı 

yaklaşık 650-850 

kg dır  

Hacim= yükseklik*genişlik*uzunluk*0.8  

Silaj Çukuru 

• Taban beton, %1-3 eğim 

• Duvar üst genişlik 30 alt genişlik 50 cm 

• Önü tahta ve naylon kapatılabilir 

Silaj çukuru 
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Silaj çukuru 
Silaj Çukuru 

Toprak üstü silaj çukuru 

• Silaj 1.5-20ay sonra açılabilir 

• 1-2 yıl saklanabilir. 

Torbada silaj 
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Doğurma Yaşı 

Bir düvenin kendine, ileri dönem verimlerine ve buzağısına 
zarar vermeden, olduğunca erken doğurması arzulanır. 

Bu durum sadece yaşa bağlı değildir. Bir düvenin boğaya 
verilebilmesi için yeterli yaş yanında belirli bir canlı 
ağırlığa da ulaşmış olması gerekir. 

Siyah-Alaca ve Esmer düvelerin 15-16 aylık yaşta yaklaşık 
300-350 kg. canlı ağırlığa ulaşacak şekilde büyütülmeleri 
ve bu yaş ve ağırlıkta boğaya verilmeleri uygundur. 
Jersey gibi küçük cüsseli ırklar için ilkine gebe kalma 
yaşı ve büyüklüğü olarak yine 15-16 aylık yaş ve 220-
240 kg. canlı ağırlık uygundur. 

Kızgınlık Belirtileri ve Tohumlama 
Kızgınlık Belirtileri 

 

• 1-  Çara görülmesi, bazı durumlarda akıntıdan bir parça kuyruğa  da 
yapışmış olabilir.  

• 2- Kızgınlık gösteren bir inek diğerlerinin kendisine aşmasına izin verir. 

• 3- Kızgınlık gösteren hayvan genellikle huzursuzdur ve bütün gün ayaktadır. 

• 4- Bazı inekler insanlara ve o sürüdeki diğer hayvanlara eskiye göre daha 
iyi davranırlar. 

• 5- Kuyruk sokumunun üstündeki tüylerinin kabarık veya o bölgenin ıslak ya 
da çamurlu olması o ineğin aşıma izin verdiği, bir başka ifade ile kızgınlık 
gösterdiği biçiminde değerlendirilir. 

• 6- Görünür herhangi bir neden olmaksızın süt veriminin azalması da 
kızgınlık belirtileri arasındadır. 

Kızgınlık gözleme işi hayvanlar serbestken, sabah ve akşam saatlerinde günde 
iki kez yapılmalıdır. 

Bu amaçla ineklerin bulunduğu sürü sabah ve akşam 20'şer dakikadan az 
olmamak üzere, yaklaşık bir saat izlenmelidir. 

Sabah kızgınlık gösterenler akşam, akşam kızgınlık gösterenler de sabah 
tohumlanmalıdır. 

Tohumlama zamanı ve gebelik 
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gebelik 

• Tohumlandığı halde gebe kalmayan 
ineğin, daha önce değinildiği gibi, 
tohumlanma tarihini izleyen 17-24. günler 
arasında ortalama 21 gün sonra tekrar 
kızgınlık göstermesi beklenir 

Sığırlarda gebelik yaklaşık 280 gün devam 
eder. Fakat nadir de olsa gebelik süresi 
bazı hayvanlarda  240 güne düşebildiği 
gibi kimilerinde de 300 günü geçebilir.  

Doğumdan Hemen Sonra 

Yapılacak İşler 
 

• buzağının nefes alıp almadığı kontrol edilmeli  

• ağız ve burundaki mukoz kalıntılar temizlenmelidir. 

•  Doğum esnasında solunum  yoluna sıvı kaçmasından şüphe 
ediliyorsa, arka ayaklarından tutulan buzağı havaya kaldırılarak 
birkaç kez hafifçe sallanmalıdır. Doğumu takiben solunum 
başlamamış ise; buzağının başına soğuk su dökülebilir veya burun 
deliğinin dip kısmına bir sap parçası ile hafif hafif dokunularak 
buzağının aksırması sağlanmaya çalışılır. Bu hareket solunumun 
başlamasına, varsa yutulan sıvının dışarı atılmasına yardımcı olur. 
Ağız ve burundaki sıvının  boşaltılması için bu işe özel pompa 
benzeri araçlardan da yararlanılabilir. Göğüs kafesine masaj 
yapmak da solunumun başlaması açısından fayda sağlar. Masaj, 
avuç içini göğüs kafesine aralıklarla bastırmak biçiminde yapılır. 

Göbek kordonu 

Eğer göbek kordonu uzun ise karından itibaren 4-6 cm 
öteden temiz ve keskin bir makas veya bıçak ile kesilmeli 
ve aşağı doğru sıvazlanarak içi boşaltılmalıdır. 

 Daha sonra göbek kordonuna tendürtiyotlanır. 
Tendürtiyotlama işi, göbek kordonunu içi tendürtiyot dolu 
bir şişe veya kaba sokmak suretiyle yapılmalı ve bu 
işlemin 2-3 gün süre ile günde bir defa tekrarlanmalıdır. 
Bir süre sonra göbek kordonu kurur ve düşer. 

• Buzağılar genellikle doğumu izleyen yarım saat 
içerisinde ayağa kalkarlar. Ayaklanan buzağı meme 
aramaya başlar. Buzağıların doğumdan sonra en kısa 
sürede ağız sütü içmeleri sağlanmalıdır.  

 

Sonun atılması 

• Sonun atılmaması süt veriminin düşmesine, ineğin hastalanmasına ve kısır 
kalmasına yol açabilir. Bir sürüde sonunu atamayan ineklerin sayısı yüksek 
ise (% 10 dan fazla) bu konuda bir sorun olduğu düşünülmelidir.  

•  
Yavru atan, erken doğuran, ikiz doğuran ve brucellosis benzeri hastalık 
taşıyan ineklerle güç doğum yapanlarda sonun atılmaması problemiyle 
daha sık karşılaşılır. Ayrıca Vitamin A, D, E ve Selenyum eksikliği, bakır 
yetersizliği ve yetersiz besleme de sonun atılmasında gecikmelere yol açar.  

• Sonun kolay atılmasına yardımcı olmak için doğumdan 20 gün önce 50 mg 
Sodyum Selenit - Vitamin E kombinasyonu ile enjeksiyonu yapılabilir. 

• Doğumdan 1-2 ay önce A ve D vitamini verilebilir. 

Ca:P>2.5 olmamalıdır 

• Son atılması ile ilgili sorun yaşamamak için  

• 1- İneğin doğum öncesinde gerekli besin maddelerini alması sağlanmalıdır. 

• 2- Buzağı hiç olmaz ise 12-24 saat anasıyla kalmalı ve anasını emmelidir. 
Buzağının sağlayacağı uyarı sonun atılmasına yardımcı olacaktır. 

• 3- İlk 24 saat içerisinde son atılmamış ise bir Uzman Veteriner Hekime 
başvurulmalıdır. 
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Ağız Sütü 

• Anaya iyi kaliteli yeşil yem sağlanmışsa ağız sütü A vitamini bakımından zengindir. 
Buna rağmen doğumdan sonraki 12-24 saat içerisinde enjeksiyonla buzağıya A, D, E 
vitaminleri verilmelidir.  

• Doğumdan sonra, anası ile birlikte kalıyor ise, buzağının  yeterince ağız sütü emip 
emmediği kontrol edilmelidir. Eğer anasından ayrılıyorsa yeterli ağız sütü, biberonla 
veya kovadan içirilmelidir.  

• Buzağıya ilk iiki saat içerisinde 1,5-2 kg ağız sütü içirilmelidir. İlk 12 saat içinde 
içirilecek miktar Canlı ağırlığının %8’i kadar olmalıdır. Doğum ağırlığı 40 kg olan bir 
buzağı için yaklaşık 3-3,5 kg demektir. 

• Bazen bir hata sonucu inekler doğumlarına 3-4 gün kalana kadar sağılırlar. Böyle 
ineklerin buzağıları ile, anaları doğumdan sonra ölen veya anaları süt vermeyen 
buzağılara, analarıyla aynı zamanda doğurmuş ineklerden sağılan ağız sütü 
verilmelidir. 

• Eğer buzağıya ağız sütü içirme imkanı yoksa yaklaşık 1 litre normal inek sütü 
içerisine bunun üçte biri kadar (yaklaşık 0.3 l) ılık su katılıp bir yumurta kırılmalı ve bir 
yemek kaşığı balık yağı ile bir çay kaşığı hint yağı eklenerek karıştırılmalıdır. Bir 
öğünlük olan bu karışım günde üç defa hazırlanmalı ve buzağıya içirilmelidir. Buzağı 
ilk dışkısını yaptıktan sonra karışımdan hint yağı çıkarılmalıdır. 

• 9. Eğer buzağı ağız sütü içemiyorsa, sağılarak elde edilen ağız sütü buzağıya uygun 
bir rumen sondası ile verilmelidir.  

Buzağı büyütme  

• Buzağının bir süre anasıyla birlikte 
kalması isteniyor ise bu sürenin 48 saat 
olması yeterlidir  

• Doğada günlük emme sayısı en az üçtür. 
Buzağılara, hiç olmazsa ilk on gün, üç 
öğün süt verilmeli daha sonra öğün sayısı 
ikiye indirilmelidir  

Günlük tüketim miktarının tek öğünde 
verilmesi şişmeye neden olabilir.  

Buzağı büyütme 

• Sütün yavaş yavaş içirilmesi daha uygundur  

Sütün hızlı içilmesi de bazı sindirim bozukluklarına 

yol açabilir.  

• Satın alınan buzağıların bir süre aç kalmış olma 

ihtimalleri vardır. Bunlara hemen süt verilmesi 

ishale yol açabilir. Bu nedenle işletmeye getirilen 

buzağıya önce litrede % 5 glikoz içeren ılık su 

veya şekerli su verilmeli, sütle beslemeye bunu 

takip eden öğünde geçilmelidir.  

7 haftada sütten kesme 

• ilk 4 hafta 4 kg, 5. hafta 3 kg 6 ve 7 haftalarda da 2 kg süt vermek 
uygundur (175 kg) 

  Buzağının en kısa sürede yeterli ağız sütü içmesi sağlanmalıdır 

•  Süt yeterince ve vücut sıcaklığında verilmelidir. 

 Süt içirme kova ya da emzikli kaplardan yapılabilir. 

 Süt kaplarının her zaman temiz tutulması gerekir. 

Günlük öğün sayısı hiç olmazsa ilk 10 gün üç, daha sonra ikiden az 
olmamalıdır. 

İkinci haftadan itibaren de önlerinde temiz su bulundurulmalıdır. 

Sütten kesilen buzağılar emmeyi unutuncaya kadar (yaklaşık 10 gün) 
ayrı bölmelerde tutulmalıdır. 

•  Günde 600-700 g kesif yem tüketebilen buzağı sütten kesilebilir. 

• Günlük kesif yem tüketimi bu değerlerin altında olan buzağılar sütten 
kesilir ise gelişme geriliği görülür. 
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Sütten Kesimden - Üç Aylık 

Oluncaya Kadar Büyütme 
 

• Sütten kesimden sonraki dönemde kesif yem tüketimi artırılarak 
devam ettirilmelidir. Fakat günlük buzağı başlangıç yemi 2 kg'ın 
üzerine çıkarılmamalıdır. Günde yaklaşık 500 g günlük canlı ağırlık 
artışının yeterli olacağı bu dönemde, ancak yedirilen kaba yemin 
kalitesi yüksek değilse, verilecek buzağı başlatma yeminin miktarı 
2,5 kg'a çıkarılabilir. 

• sütten kesimden sonra buzağılar, 5-10'ar başlık gruplar halinde 
tutulur. Bu tip bölmelerde daima iyi kalite kaba yem ve temiz su 
bulundurulmalıdır. Bölmelerin tabanının kuru tutulmasına çaba 
harcanmalıdır. Sık sık temizlenmeyen bölmelerde hastalık 
etmenlerinin yayılması hızlanır. Bölmeler temizlendikten sonra 
tabana toz çıkarmadan, ince bir tabaka halinde sönmemiş kireç 
atmak yararlı olur.  

Meme ve meme başı 

Elle sağım 

1 

2 

3 

4 

Tekme önleyici 
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Sağımcının işi kolay mı? Süt temiz mi? 

Sağım doğru mu?  
BAZI PRATİK BİLGİLER 

 
• Rasyonda selülozun yüksekliği sütün yağ oranını artırır. 

•  Son sütun alınmaması veya sağımın tam yapılmaması 
sütün yağ oranını azaltır. 

•  % 4 yağlı 1 lt süt üretimi için  ineğin 4-5 lt suya ihtiyacı 
vardır. 

•  Rasyonda kaba yem oranının düşmesi sütün yağ 
oranının düşmesine yol açar. 

•  Silaj kapatıldıktan 4-6 hafta sonra açılabilir. 

• Buzağı, dana ve sığırda ; 

•  Sürüde sonun geç atılması ya da atılamaması problemi 
varsa, doğumdan sonra 50-100 IU Oksitosin kullanımı 
sonun(eşin) atılmasını kolaylaştırabilir. 

• Kuru dönemin ileri aşamalarında aşırı kesif yem ve tuz 
tüketimi meme ödemi oluşumunu teşvik eder. 

BAZI PRATİK BİLGİLER 
• Süt en geç 2 saat içerisinde 4-5 0C’a 

soğutulmalıdır. 

• Başka anormalliği olmayan hafif kanlı görünüşlü 
ağız sütü buzağıya içirilebilir 

• Hayvanlara dilediklerinde taze ve temiz su 
içebilme imkanı sağlamak ineklerde süt verimini 
artırır, gençlerde gelişmeyi teşvik eder. 

•   Ağız sütü buzdolabında 3-4 gün muhafaza 
edilebilir 

•   Ağız sütü derin dondurucuda uzun süre 
saklanabilir. Yalnız derin dondurma işi sağımdan 
itibaren en geç iki gün içinde 
gerçekleştirilmelidir. 

BAZI PRATİK BİLGİLER 

• Eşi erkek olan ikiz doğmuş dişiler kısır olabilir. 

• Sağım makinasının memede gereğinden az ya 
da fazla kalması mastitisin nedenleri 
arasındadır. 

• Sağım esnasında bir inek toplam 4 kg civarında 
yem tüketebilir. 

• Yaz sıcaklarına karşı bir önlem alınmazsa hem 
gebelik oranı düşer hem de süt verimi azalır 

•   İnek ve düvelere günde yaklaşık 16 saat 
aydınlık bir ortam sağlamak gerekir 
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• Yüksek verimli inek ve gebe düvelerin 

doğumdan iki hafta önce günde 4 kg kesif yem 

tüketim seviyesine ulaştırıp, bundan sonraki her 

gün kesif yem miktarını 0.5 kg artırarak doğuma 

kadar her 100 kg canlı ağırlık için 1.0-1.5 kg’a 

(günde yaklaşık 7.5-9.0 kg) ulaşmak, doğumdan 

ilk kontrol yapılana kadar (en az 2 hafta) yine 

kesif yem miktarının her gün 0.5 kg artırmak, ilk 

kontrolden sonra verime göre yemleme yapmak 

süt verimini artıracaktır  

 


