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♣ İşletmede her yıl ineklerin yaklaşık %25’i sürüden 

çıkarılır  

 

♣ Düve yetiştirmede esas amaç, sürünün uzun 

ömürlü ve verimli hayvanlardan oluşmasını 

sağlamaktır.  

 

♣ Buzağıları kendileri yetiştirirken (ki Türkiye’de 

işletmelerin büyük çoğunluğu bu şekilde hareket 

etmektedir), bazıları ihtiyaçlarını diğer 

işletmelerden sağlarlar.  
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♣ Toplam süt üretim maliyetinin %15-20’ini sürü 

yenilemede kullanılan hayvanlar oluşturmaktadır.  

 

 

♣ İşletme her on inek için yaklaşık 3-4 dişi 

buzağıyı damızlık olarak elde tutmalıdır.  
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Buzağı ölümleri ergenlik yaşına kadar %20 dolaylarına 

yükselebilmektedir.  

 

İyi bakım besleme bu oran % 3-5’e kadar 

düşürülebilmektedir.  

BUZAĞI YETİŞTİRME 



tatar@agri.ankara.edu.tr 5 

 

Buzağı büyütmenin amacı, sütten kesimde sağlıklı 

ve iyi gelişmiş olan, daha sonraki dönemlerde de 

bakım ve beslemeden en iyi şekilde yararlanabilen 

buzağılar üretmektir.  

Buzağı Yetiştirme 
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♣ Buzağı performansının tatmin edici düzeyde 

olması sağlanmalıdır (hastalık ve ölümlerin en 

aza indirilmeli ve optimum büyüme hızı elde 

edilmeli), 

 

♣ Girdi masrafları ve işgücü ihtiyacını en aza 

indirilmedir. 

 

Buzağı Yetiştirme 
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Buzağının sağlıklı olarak doğması ve büyümesi 

büyük ölçüde doğum öncesi, doğum ve doğumun 

hemen sonrasında ana ve yavruya uygulanacak özenle 

çok yakın ilişkilidir. 

 

Buzağı Yetiştirme 
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Çizelge 1. Siyah alaca buzağının gebeliğin çeşitli dönemlerinde büyümesi  

Gebelik 

Dönemi 

(aylık) 

Embriyo 

uzunluğu 

(cm) 

Ağırlık 

Doğum 

Ağırlığının 

yüzdesi 

Gebelik 

Dönemi 

(aylık) 

Embriyo 

uzunluğu 

(cm) 

Ağırlık 

Doğum 

Ağırlığının 

yüzdesi 

1 1 2 g  0,005 6 45 6.5 kg 16.25 

2 8 25 g  0,062 7 60 10.0 kg 25.00 

3 15 250 g  0,625 8 75 16.5 kg 41.25 

4 25 1.0 kg  2,500 9 80-100 40.0 kg 100.00 

5 35 2.6 kg  6,500       

Doğum öncesi buzağı bakımı 
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 12-16      'lik alanlardır (Akman 2003).  

 sakin bir alanda olmalı, bol ve temiz yataklık 

kullanılmalıdır.  

 Aydınlatma ve havalandırma sağlanmalı, hava 

cereyanı engellenmelidir.  

 ölü doğum oranı %5’e kadar düşürülebilmektedir.  

 

Doğumda buzağı bakımı 

2m
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Doğumdan sonra buzağı bakımı 

 

Buzağıya doğumdan hemen sonra yapılması gerekenler: 

• ağız ve burun delikleri temizlenerek buzağının nefes alması 

sağlanmalıdır. 

• göbek kordonu yaklaşık 3-4 cm kalacak şekilde kısaltılır.  

dogum.mpg


tatar@agri.ankara.edu.tr 11 



tatar@agri.ankara.edu.tr 12 

 

Kolostrum (ağız sütü)  

 

İlk iki sağımda elde edilen (24 saat) süte kolostrum, 

3.-6. (hatta 8.) sağım arasında elde edilen süte 

“transit milk” geçiş sütü adı verilmektedir.  

AĞIZ SÜTÜ 
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Çizelge 2. Ağız sütü ile normal sütün karşılaştırılması 

İçerik  
Ağız Sütü Geçiş sütü 

Normal süt 
1. gün 2. gün 3. gün 

Kuru madde % 23.9 17.9 14.1 12.9 

Protein % 14.0 8.4 5.1 3.1 

Kazein % 4.8 4.3 3.8 2.5 

Yağ % 6.7 5.4 3.9 3.5 

Laktoz % 2.7 3.9 4.4 5.0 

Mineral % 1.03 0.90 0.81 0.74 

İmmunoglobulinler % 6.00 4.20 2.40 0.09 

Vit. A (mg/100ml) 295 190 113 34 

Vit. B12 (mg/100ml) 4.9 - 2.5 0.6 

Vit. D (IU/g yağ) 1.8 - 0.9 0.41 

Vit. E (mg/g yağ) 84 76 56 15 
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Kıvamlı ve sarımtrak yapı 

kolostrumun immunoglobulinlerce 

zenginliğini, bir başka deyişle 

kalitesini gösterir.  

 

KOLOSTRUM (AĞIZ SÜTÜ) 
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Kolostrumun immunglobülin miktarı ile 

özgül ağırlığı (optimum 1.056 gr/   ) 

arasındaki bağıntıyı baz alarak ölçen 

aletlerdir.  

KOLOSTROMETRE (Ağız sütü kalite ölçer) 

3cm

colostrometer yeni.jpg
colostrometer yeni.jpg
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3 sınıfa ayrılır (Waterman 1998, Bernard 2006):

  

1. Zayıf (kolostrometre kırmızıda) <22 mg/ml  

2. Orta (kolostrometre sarıda) 22-50 mg/ml 

3. Çok iyi (kolostrometre yeşilde) >50 mg/ml 

KOLOSTROMETRE (Ağız sütü kalite ölçer) 
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♣ İlk yarım saat içinde, iki litreden az olmayacak miktarda ağız 

sütü içmesi sağlanmalıdır.  

♣ Buzağı ince barsağının bağışıklık maddelerini geçirme 

yeteneğinin, doğumu izleyen 3 saat içinde %30, 12 saat içinde 

%50 azalması, 24 saat içinde de hızla ortadan kalkmasıdır.  

♣ Isı üretmek için gerekli olan enerji kolostrumdan sağlanır. 

♣ Kolostrumun laksatif (barsak yumuşatıcı) özelliği ana karnındaki 

dönemde buzağıların sindirim sisteminde biriken atık 

maddelerin (mekonyum) dışarı atılmasına yardımcı olur.  

KOLOSTRUM (AĞIZ SÜTÜ) 

immunglobilin.mpg
antikor.mpg
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Dondurularak  

 

Ekşitilerek saklanabilir 

 

Kolostrumun Muhafazası 
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Kolostrumun dondurulması 

♣ Buzdolabında bir hafta saklanabilir.  

 

♣ Bir öğünlük miktarlara (1,5-2 kg’lık şişelerde) 

ayrılarak dondurulabilir   (-20 °C).  

 

♣ Çözdürmenin 45-50 °C’lik sıcak su 

banyosunda gerçekleştirilmesi ve içirme 

öncesi vücut sıcaklığına (36-38°C) indirilmesi 

uygun olur. 

 

Kolostrumun Muhafazası 
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Kolostrumun fermantasyonu 

☺ Fermantasyonda % 0.3 formik asit, % 0.7 asetik asit veya % 1 

propiyonik asit kullanılmaktadır.  

☺ Fermantasyon sırasında ortam oda sıcaklığında (20 °C) olmalı  

☺ Plastik bidon kullanılması ve günde bir kez karıştırılması 

önerilmektedir.  

☺ Küf miktarı fazla olan kolostrum kullanılmamalıdır.  

☺ Bir aydan fazla depolanmamalıdır.  

☺ Immunoglobulin, fermente kolostrumda iyi korunmasına rağmen, 

absorbsiyon taze kolostrumdakine göre daha düşük olmaktadır. 

Kolostrumun Muhafazası 
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Çizelge 3. Farklı koşullarda saklanan kolostrum ve süt ikame yemi ile 

beslenen buzağılarda canlı ağırlık ve sıvı yem reddetme oranı 

Özellik 

Kolostrum saklama şekli Süt ikame  

Yemi 

(n=10) 
Buzdolabında  

      (n=10) 

Dış ortamda 

     (n=8) 

Sıvı yemi reddedenler, % 0.10 0.75 0.40 

Sütten Kesim Ağırlığı, kg (3-37. gün) 56.40 46.69 55.86 

Canlı Ağırlık artışı, g (3-37. gün) 478.4 201.0 463.0 
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Rumen gelişimi 

Şekil 1. Değişik yaşlarda rumenin gelişimi 
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Süt, Tahıl ve Ot Süt ve Tahıl 

Süt 

Süt ve Ot 
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6 hafta  8 hafta 

Papilla gelişimi  (Süt ve tahılla besleme) 

http://www.das.psu.edu/dcn/CALFMGT/RUMEN/15INT14A.JPG
http://www.das.psu.edu/dcn/CALFMGT/RUMEN/07INT09A.JPG
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  Süt emme döneminde amaç, buzağıların sağlıklı ve 

yeterli iskelet gelişimi sağlamalarıdır. 

 

• Normal süt en önemli seçenektir.  

• Süt tipi, öğün sayısı, besleme metodu ve sütün sıcaklığı 

gibi faktörler de önemlidir. 

• Her 10-12 kg/gün canlı ağırlığı için 1 kg süt verilmesi, 

• Buzağıya sütün iki öğünde verilmesi önerilmektedir 

• Buzağının ihtiyacı olan süt bir öğünde verildiğinde fazla 

süt sindirim bozukluklarına neden olabilir 

Doğumdan Sütten Kesime Kadar Buzağı Büyütme 
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Doğal emzirme   

 

Elden içirme 

 

Süt içirme yöntemleri 
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Doğumdan Sütten Kesime Kadar Buzağı Büyütme 
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Doğumdan Sütten Kesime Kadar Buzağı Büyütme 
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Biberon ve çeşitli emzikli kovalar 
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Buzağı beslemede ekşitilmiş süt, fazla kolostrum, fazla geçiş 

sütü, satılamaz süt (mastitisli veya antibiyotikli), yağsız süt 

veya normal süt kullanılabilir. 

Beslemede kullanılacak süt tipi 
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a) Ekşitilmiş süt 
  

Kolostrum, geçiş sütü veya normal süt ekşitilerek buzağı 

beslenmesinde kullanılabilir.  

 

Fazla kolostrum plastik kaplara konup, ağzı kapatılarak 

oda sıcaklığın (20°C) da saklanır. Yaklaşık 12 gün sonra 

laktik asit fermantasyonu sonucu kolostrumun pH’sı 4 

civarında sabitleşir ve bu şekilde 3 - 4 hafta 10-15 °C’de 

saklanarak beslemede kullanılabilir.  

 

Beslemede kullanılacak süt tipi 
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Çizelge 4. Normal sütle besleme programı 

b) Normal Süt 

  

  

Beslemede kullanılacak süt tipi 

Buzağı doğum 

ağırlığı (kg) 

Haftalar ve günlük içirilecek süt miktarı (kg) Toplam süt 

tüketimi (kg) 1. hafta 2. hafta 3. hafta 4. hafta 5. hafta 

25 - 29 2,5 3,0 3,0 2,0 1,5 84,0 

30 – 34 3,0 3,0 3,5 3,0 2,0 101,5 

35 - 39 3,5 4,0 4,0 3,5 2,0 119,0 

40 – 44 4,0 4,5 5,0 3,5 2,0 133,0 

45 - 49 4,0 5,0 5,5 4,0 3,0 150,5 

       5,0 5,5 6,0 4,0 3,0 164,5 50
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c) Mastitisli Süt 

   VERİLMEMELİDİR? 

 

d) Yağsız Süt 

 

♣ Yağsız süt, diğer sütlere göre protein içeriği yüksek, ancak enerji (%50) 

ve çözünebilir vitaminler (Vitamin A ve D) bakımından içeriği düşüktür.  

♣ 3 haftalık yaşta buzağı başlangıç yemini önemli miktarda tüketen 

buzağılarda kullanılmalıdır.  

Beslemede kullanılacak süt tipi 
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e) Süt İkame Yemi (Buzağı Maması) 

 

Süt ikame yemleri süt kuru maddesi içeren toz 

halindeki ürünlerdir.  

Kuru madde içeriğine ve üretici firma tavsiyesine 

göre 6-7 veya 9 kısım su ile karıştırılarak kova, 

emzikli kova, biberon veya otomatik buzağı 

besleyiciler ile buzağılara verilir.  

 Beslemede kullanılacak süt tipi 
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Çizelge 5. Süt ikame yemi ile besleme programı 

Yaş (gün) Besleme yöntemi 
Buzağı doğum ağırlıkları (kg) 

23 34 45 

0-5 Kolostrum ve geçiş sütü, kg 0.9-1.1 1.4-1.8 1.8-2.3 

Mama, g  Su, g Mama, g  Su, g Mama, g Su, g 

6-14 Süt ikame yemi1 91       817 136       1262 182   1634 

15-sütten 

kesim 
Süt ikame yemi2 136      1000 182       1317 227   1680 

(Bir birim süt ikame yemi 9 birim su ile karıştırılır. 

Bir birim süt ikame yemi 7 birim su ile karıştırılır. 

Karışımdaki suyun sıcaklığı 40-45 °C olursa içirilme 

esnasında 36-37 °C sıcaklık sağlanabilir. 
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Çizelge 6. Günlük su ihtiyacı, (L) 

Buzağıların su ihtiyacı  

 

 

Doğumdan Sütten Kesime Kadar Buzağı Büyütme 

Yaş (Ay) Miktar Yaş (Ay) Miktar 

1. 5.0-6.0 5-14 14.0-17.0 

2. 6.0-9.0 15-17 22.0-29.0 

3. 8.0-11.0 18-24 28.0-36.0 

4. 11.0-13.0 
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GÜNLÜK TÜKETİLEN KESİF YEM MİKTARI 

 

Doğum ağırlığının yaklaşık %1’i kadar kuru madde 

tükettiğinde sütten kesilebilir.  

 

Bunun yanı sıra; 

Buzağılar yaş,  

canlı ağırlık,  

canlı ağırlık artışı,  

günlük toplam sıvı ve katı yem tüketimi göz önüne alınarak da 

sütten kesilir.  

Sütten Kesme 
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Sütten Kesme 

Çizelge 7. Siyah Alaca ve Jersey ırkları için önerilen sütten 

kesim ağırlığı ve günlük canlı ağırlık artışları  

Siyah Alaca Jersey 

Doğum ağırlığı (kg) 35 25 

Sütten kesim ağırlığı (kg) 75 60 

Sütten kesim için istenilen günlük canlı ağırlık artışı (kg/gün) 

6 hafta 1 0,8 

8 hafta 0,7 0,6 

10 hafta 0,6 0,5 
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Buzağı 2 gün üst üste 800-1000 gr / gün (> 500 gr) kesif yem 

tüketiyorsa sütten kesilebileceği bildirilmiştir (Anonymous 

2006).  

 

Siyah Alaca buzağılar  

  35-40 günlük yaşta ve  

  65-70 kg canlı ağırlıkta 

 

 

Erken Sütten Kesme 
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Çizelge 8. Normal sütle buzağıları 5 veya 7 hafta süreyle 

büyüterek sütten kesme programları 

Hafta 
Canlı A. 

(kg) 

5 Hafta 7 Hafta 

1. Seçenek 

Süt (kg/gün) 

1. Seçenek 

Süt/CA (%) 

2. Seçenek 

Süt (kg/gün) 

2. Seçenek 

Süt/CA (%) 

Doğum 40 
Ağız Sütü 

(2-3 kg) 
6 

Ağız Sütü 

(2-3 kg) 
6 

2 44 3.0-3.5 7-8 4.0 9 

3 48 3.5-4.0 7-8 4.0 8 

4 52 4.0 7-8 4.0 8 

5 56 3.0-3.5 5-6 4.0 7 

6 60 2.0 3-4 3.0 5 

7 64 2.0 3 

8 68 2.0 3 

Toplam 130-140 180-190 
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Erken Sütten Kesme 
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Akbulut ve Bayram (1999), esmer ve siyah alaca ırkı 

buzağıların  

500 gr/gün kesif yem  

4-5. haftalar sütten kesme 

 

 

 

Erken Sütten Kesme 
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31 baş Siyah Alaca buzağı,  

3 gün analarını emen ve elden kolostrum içirilen buzağılar 3. 

günden itibaren farklı formlarda başlangıç yemi vermiş ve 

buzağıların gelişmelerini takip edilmiştir.  

Buzağılar ardışık 2 gün 0.68 kg başlangıç yemi tükettiğinde 

sütten kesilmiştir.  

 

 

Erken Sütten Kesme 
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Siyah Alaca 100 dişi buzağıyı 28.,  35., 42., 56. ve 70. günde sütten kesmişlerdir.  

 

Erken Sütten Kesme 

Sütten kesim yaşı (gün) 

28 35 42 56 70 

180. Gün canlı ağırlığı (kg) 160.0 162.4 167.7 169.3 175.4 



tatar@agri.ankara.edu.tr 46 

Buzağıların Bakımı 

♣ Numaralama 

 

♣ Boynuz köreltme 

 

♣ Fazla meme başlarının alınması 
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Buzağıların Bakımı 

♣ Numaralama 

 

Tetovir 

Kulağa veya boyuna numara takma 

Dağlama 

Elektronik   

Tetovir 

Elektronik Kulak  

    Numarası 

Plastik Kulak  

Numarası 
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Buzağıların Bakımı 

♣ Boynuz köreltme 

 

 

Kimyasal yolla boynuz köreltme 

 

Dağlayarak boynuz köreltme 
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Buzağıların Bakımı 

♣ Fazla meme başlarının alınması 

 
Doğumdan hemen sonra veya 3 aylık yaştan önce alınması önerilir.  
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Sütten kesim -3 ay, 4-6 ay, 7-12 ay, 13-22 ay ve 23 ay-

doğum arası.  

Sütten Kesimden Sonra Büyütme 
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Grup halinde (5-10’ar baş) yerleştirilirler. 

Canlı ağırlığı ve cinsiyetleri dikkate alınarak 

ayrılmalıdır.  

500 g/gün canlı ağırlık artışı 

Buzağı başlatma yemi 2.0 kg’a yükseltilebilir.  

Sütten kesimden - üç aylık oluncaya kadar büyütme 
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Dişiler için günlük 550-650 g canlı ağırlık artışı, 

Hayvanların belirli aralıklarla tartılması,  

Kesif yem miktarı günlük 2,5 kg, 

Erkek ve dişi buzağılar en geç 6 aylık yaşta ayrılmalıdır, 

3-8 aylık yaşlar arasında bulaşıcı yavru atma (Brucella abortus) 

hastalığına karşı aşılanmalıdır. 

Üç - altı ay arası büyütme 
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Altıncı aydan bir yaşına kadar büyütme 

•Kaba yem ve varsa mer’aya dayalı bir besleme, 

 

•Günlük canlı ağırlığın %1’i kesif yem. 
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Fötal dönemde ebriyo 35 günlükken meme şekillenmekte,  

2 aylık olduğunda meme tomurcukları ve meme başı şekillenmekte,  

Meme lobları 5 aylıkken oluşmaktadır.  

3 aylık yaşta meme dokusunda hızlı bir büyüme olmakta, 

Diğer vücut kısımlarına göre 2-4 kat daha fazla büyüme 

Meme dokusundaki en hızlı büyüme gebelik döneminin 7. ayından 

sonra gerçekleşir. 

Meme gelişimi 
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Tohumlamadan önceki dönemde fazla ağırlık kazancı meme 

bezlerindeki salgı dokusunun yetersizliği nedeniyle ilk ve 

sonraki laktasyonlarda süt verimini azaltmaktadır. 

Tohumlamadan önce ortalama canlı ağırlık kazancının 700-800 

gr/gün olması önerilmektedir.  

Altıncı aydan bir yaşına kadar büyütme 
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14-16 aylık yaşta damızlıkta kullanma 

Günlük 650-750 gr canlı ağırlık kazancı 

Yeterli vücut kondüsyonunda (3,0) olması gerekir. 

 

Bir yaşından doğuma iki ay kalana kadar bakım ve besleme 
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Siyah Alaca  

 

tohumlama yaşını 13-15 ay,  

canlı ağırlık 340-370 kg, 

cidago yüksekliği 122-127 cm, 

buzağılamanın yaklaşık 24 ay, 

doğumdaki canlı ağırlık 550-600 kg, 

cidago yüksekliği 132-137 cm, 

Bir yaşından doğuma iki ay kalana kadar bakım ve besleme 
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Çizelge 9. Siyah Alaca ve Jersey ırkı genç dişi damızlıkların farklı gelişme dönemleri 

için önerilen canlı ağırlık, göğüs çevresi ve cidago yüksekliği 

Yaş (ay) 

Siyah Alaca Jersey 

Canlı Ağ. 

(kg) 

Göğüs Çev. 

 (cm) 

Cidago Yük. 

 (cm) 

Canlı Ağ. 

 (kg) 

Göğüs Çev. 

(cm) 

Cidago 

Yük. (cm) 

Doğum 42 74 74 25 62 66 

1 52 81 79 32 75 69 

2 73 91 86 50 79 76 

4 123 111 99 82 97 86 

6 177 127 107 127 112 97 

8 232 140 112 163 122 102 

10 277 150 117 200 132 107 

12 318 157 122 232 141 109 

14 354 164 125 259 147 112 

16 386 169 127 281 151 114 

18 413 173 130 304 154 117 

20 445 178 132 327 160 119 

22 477 182 135 350 163 122 

24 513 187 137 377 168 125 
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Siyah Alaca düveler için ilk doğurma yaşının 22-24 ay ve canlı 

ağırlığın 580-610 kg olması uygun bulmaktadır.  

Buzağılamadaki vücut büyüklüğüne ek olarak büyüme 

döneminin çeşitli zamanlarındaki büyüme hızı meme 

gelişimini ve ömür boyu performansı etkileyebilir.  

Gill ve Allaire (1976), ilk buzağılama yaşının 22,5-23,5 ay  

canlı ağırlığın ilk laktasyon süt verimini daha çok etkiler  

23. ay ile doğuma kadarki dönemde düvelerin bakım ve beslemesi 
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Optimum ilk laktasyon süt verimi, buzağılama yaşından bağımsız olarak, 

buzağılama öncesi canlı ağırlığı yaklaşık 550-600 kg olduğunda meydana 

gelmiştir.  

23. ay ile doğuma kadarki dönemde düvelerin bakım ve beslemesi 
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23. ay ile doğuma kadarki dönemde düvelerin bakım ve beslemesi 

Şekil 2. İlkine buzağılama yaşı 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 ay ve farklı 

canlı ağırlıkta olan Siyah Alaca düvelerin ilk laktasyon süt 

veriminin tahmini (Looper ve Bethard 2000) 

6350

6580

6810

7040

7270

7500

7730

417 454 499 545 590 636 681

Buzağılama Ağırlığı (kg)
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ABD’de doğumdan sonra aylık masrafı 55-65 dolar  

İlk buzağılama yaşının bir gün gecikmesinin servis periyodunun bir gün 

gecikmesinden 13 kez daha masraflı olduğu tahmin edilmektedir.  

Buzağılama yaşının gecikmesinin yetiştirme masraflarını ilk 24 aydan 

sonraki her ay için düve başına 50-150 YTL artırdığı bildirilmektedir.  

23. ay ile doğuma kadarki dönemde düvelerin bakım ve beslemesi 
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Çizelge 10. İlk buzağılama yaşı ve sürü yenileme oranına bağlı olarak, 100 

başlık bir sürüde sürü büyüklüğünü korumak için ihtiyaç 

duyulacak doğurmamış her yaştan dişi sayısı 

23. ay ile doğuma kadarki dönemde düvelerin bakım ve beslemesi 

Sürü yenileme 

oranı (%) 

İlkine buzağılama yaşı (ay) 

22 24 26 28 30 32 34 36 

20 40 44 48 51 55 59 62 66 

22 44 48 52 56 61 65 69 73 

24 48 53 57 62 66 70 75 79 

26 52 57 62 67 72 76 81 86 

28 56 62 67 72 77 82 87 92 

30 61 66 72 77 82 88 94 99 

32 65 70 76 82 88 94 100 106 

34 69 75 81 87 94 100 106 112 
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Buzağı vücut ısısını, doku izolasyonu, dış izolasyon (kıl 

örtüsü), terleme ve solunum yoluyla suyun buharlaşması 

mekanizmaları aracılığıyla düzenler.  

Termonötral bölge 

 

üç aylıktan küçük buzağılar için 15-20 °C,  

üç aylıktan büyük buzağılar içinse 10-15 °C’dir. 

BUZAĞI BARINDIRMA SİSTEMLERİ 
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• Zemin; sert olmalı, kaygan olmamalı, temiz olmalı,  

• Altlık; sap altlık kullanılmalıdır. 

• Alan 

Buzağılara ayrılması önerilen minimum alanlar; 

 

- Bireysel bölmeler: 0- 6 hafta, 1.5 x 0.9 m (1.35       ) 

   0-8 hafta, 1.8 x 1.0 m (1.8       ) 

 

- Grup bölmeler: 0-8 hafta, 1.1  

   0-12 hafta, 1.5  
2m

BUZAĞI BARINDIRMA SİSTEMLERİ 

2m
2m

2m
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Bir buzağı barınağının taşıması gereken temel özellikler; 

 

 buzağılara uygun çevre koşullarını sağlamalıdır, 

 tedavi gereksinimini ve buzağı ölümlerini en aza    

indirmelidir, 

 buzağıların bakım ve beslenmesi kolay, işgücü 

gereksinimi az olmalıdır, 

 kolay ve ucuz inşa edilmelidir. 

BUZAĞI BARINDIRMA SİSTEMLERİ 
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Ahır İçi Barındırma Sistemleri 

 

• Bireysel bölme 

• Grup bölmeleri 

 

 

 BUZAĞI BARINDIRMA SİSTEMLERİ 
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Buzağıların bireysel bölmelerde barındırılması 

İnek sayısı (N),  

Doğum oranı (DO),  

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

Süt içirme süresi (S, ay)  

Bireysel bölme sayısı (BB)=? 

BB= (N x DO x S) / A      eşitliği ile hesaplanabilir (Akman 2003).  

 

Örneğin 100 başlık bir işletmede  

- Doğum oranının % 90 olacağı, 

- Doğumların altı ay içinde tamamlanacağı ve 

- Buzağılara iki ay süt içirileceği düşünülüyorsa, bireysel bölme ihtiyacı 

BB= (100 x 0.90 x 2)/6 = 30 adet 

 

BUZAĞI BARINDIRMA SİSTEMLERİ 
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Grup bölmeleri 

1. Serbest barındırma sistemlerinde, buzağıların hareket gereksinimleri 

karşılanmaktadır.  

2. Sığırlar beraber yemlenmek ve dinlenmek isteyen sürü hayvanları 

olduğu için beraber yem alımı buzağının öğrenme sürecini 

hızlandırarak kesif yem ve kuru ot tüketimi üzerinde olumlu etkide 

bulunur.  

3. Yeterli altlık kullanılması durumunda hayvanlar her zaman kuru ve 

temiz olur. 

4. Özellikle emzikli süt otomatları ile veya emzikli büyük tanklarda 

ekşitilmiş soğuk sütle besleme yapılması durumunda işgücü kullanımı 

en düşük düzeyde olur.  

BUZAĞI BARINDIRMA SİSTEMLERİ 

toplu buz süt içme.mpg
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SAKINCALARI 

• Hayvanların karşılıklı olarak birbirlerinin kulak, göbek bağı, meme 

başları gibi vücut kısımlarını emmelerine oldukça sık rastlanır.  

• Daha az güçlü buzağıların yem yemeleri güçlü buzağılarca 

engellenecek ve gelişmelerinin gerilemesine neden olacaktır. 

Grup bölmeleri 
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Toplu Buzağı Bölmesi 
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Toplu Buzağı Bölmesi 
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Ahır Dışında Barındırma Sistemi  

 

 

BUZAĞI BARINDIRMA SİSTEMLERİ 
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Buzağı kulübesi (iglo) 
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Buzağı kulübesi 
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Özkütük ve Göncü (1998), üç ayrı materyalden (sac, fiberglas ve 

kontrplak) yapılan kulübelerin buzağı gelişmeleri ve yem tüketimleri 

üzerine etkileri araştırmıştır.  

 

Araştırıcılar fiberglas kulübede büyütülen buzağıların en iyi değerleri 

oluşturduğunu ve buzağı kulübelerinde buzağı büyütmenin, geleneksel 

barındırma şeklinden daha iyi sonuç verdiğini bildirmiştir. 

 

BUZAĞI BARINDIRMA SİSTEMLERİ 
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Sığır barınaklarının özellikleri; 

 

1. Kötü hava koşullarından korumalıdır.  

2. Hayvanların yem ve su ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarına imkan 

vermelidir.  

3. Gübre temizliği ve yemlemenin kolayca yapılabilmesine imkan 

vermelidir. 

4. Çeşitli yaş gruplarından hayvanları barındıracak ünitelere sahip 

olmalıdır. 

5. İşgücü ihtiyacını en aza indirmelidir. 

6. Ahır maliyeti olabildiğince düşük olmalıdır. 

7. İşletmenin zamanla büyütülebileceği göz önüne alınarak inşa 

edilmelidir. 

8. İşletmenin zamanla yaratacağı kirliliğin çevreye vereceği rahatsızlık 

ve zararı en aza indirecek bir alan seçilmeli ve bunun için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. 

GENÇLERİN BARINDIRILMASI 
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Çizelge 11. Bir işletmede bulunabilecek farklı yaş gruplarında 

hayvan sayısı 

GENÇLERİN BARINDIRILMASI 

İNEK SAYISI 

Yaş Grupları 100 250 500 1000 

18-24 Aylık Düve 17 43 85 170 

12-17 Aylık Düve 18 45 90 180 

6-11 Aylık Dişi Dana 19 48 95 190 

3-5 Aylık Dişi Buzağı 11 28 55 110 

0-2 Aylık Dişi Buzağı 12 30 60 120 

12-17 Aylık Tosun 18 45 90 180 

6-11 Aylık Dana 19 48 95 190 

3-5 Aylı Erkek Buzağı 11 28 55 110 

0-2 Aylık Erkek  Buzağı 12 30 60 120 

Toplam 237 593 1185 2370 
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Genç hayvanlar bağlanmamalı ve serbest büyütme sistemleri üzerinde 

durulmalıdır.  

 

Hayvan başına 30-60 cm yemlik alanı  

her 15-20 hayvan için bir suluk  

beton zeminde hayvan başına yaklaşık 3-3,5 m2/baş,  

toprak zeminde ise hayvan başına yaklaşık 8.0      alan yeterlidir. 

 GENÇLERİN BARINDIRILMASI 

2m
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Hayvan refahı ile ilgili düzenlemelerde canlı ağırlığa bağlı olarak en az; 

 

  <150 kg  1,5  

150 - 220 kg  1,7  

  >220 kg  1,8      taban alanı  

2m

GENÇLERİN BARINDIRILMASI 

2m

2m
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Sığırların Çevre İstekleri 

Sığırları etkileyen iklim unsurları denilince ilk akla gelenler sıcaklık, nem 

ve rüzgar hızıdır. 

 

GENÇLERİN BARINDIRILMASI 
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Sıcaklık 

 

• verimlerini ve vücut sıcaklıklarını hiç zorlanmadan koruyabildikleri    

sıcaklık dereceleri arasıdır.  

• 10-15 °C’ler arası olarak bilinir 

• -18 °C den başlayıp +24 °C'e kadar uzanır  

 

   Türkiye'de sığırlar için soğuğu bir problem olarak görmemek 

gerekir. Bu sadece ergin sığırlar değil, gençler ve buzağılar için 

de geçerlidir. 

Sığırların Çevre İstekleri 
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Nem 

 

% 60-80 

Yüksek nem, çok yüksek veya çok düşük sıcaklıkla bir arada seyrederse 

sorun yaratır. 

-8 ile +25 °C  

 

Rüzgar hızı 

 

Sığırları kış aylarında sert esen rüzgardan korumak gerekir  

GENÇLERİN BARINDIRILMASI 
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Havalandırma 

 

Havalandırma ahır içerisindeki fazla ısı, nem ve kötü kokunun dışarı 

atılması için gereklidir.  

 

Kapalı ahırda barındırılan bir buzağı için 10      /saat ve sağmal bir 

inek için 50      / saat civarında havalandırma sağlanmalıdır. 

GENÇLERİN BARINDIRILMASI 

3m
3m
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Aydınlatma 

 

ahır tabanı alanının % 5'i kadar pencere alanına 

11*30*0.05=16.5 

 

çatıya ışık geçiren örtü elemanları 
 

florasan ampul 

 

Sağım hane dışındaki alanlar 16       'ye kadar 40 watlık bir florasan 

ampül yeterli iken, sağım hanede aynı alan için iki ampüle ihtiyaç 

olur. 

GENÇLERİN BARINDIRILMASI 

2m

2m
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Hayvansal üretimin başarısı temelde elde edilen döllerin sağlıklı bir 

şekilde büyütülmesine dayanmaktadır.  

 

Bu hem hayvan ıslahı ile sağlanacak ilerlemenin hem de işletmenin 

gelirinin artması için zorunludur.  

 

Süt sığırcılığı gibi, her anadan yılda bir yavru alınabilen hayvan türleri için 

konu çok daha fazla önem kazanmaktadır. 

 

SONUÇ 


