Yayın No.9

Kızgınlık
Bir işletmede her ineğin
süt veriminin yanı sıra yılda bir buzağı vermesi istenir. Normal gelişimini
tamamlamış düveler 15-16 aylık yaşta tohumlanıp gebe bırakılmalıdır. Bundan daha erken yaşta sağlanan
gebelik düvelerin hem gelişmelerini geriletir hem de işletmeye sağlayacağı toplam yararı azaltır. Hangi yaşta
olurlarsa olsun, dişi sığırların belirli fizyolojik belirtiler eşliğinde gösterdikleri çiftleşme isteğine kızgınlık
denilmektedir. Yöremizde kızgınlık ile eş anlamlı olarak öğürsemek kelimesi de kullanılmaktadır. Gebelik
sağlanamadığı sürece sığırlarda kızgınlık ortalama 21 günde bir tekrarlanır. Bu durum da Kızgınlık
Döngüsü olarak tanımlanır. Kızgınlık döngüsü, ovulasyon ve gebeliğin gerçekleşmesi için gereken ve
hayvan gebe kalmadığı sürece birbirini izleyen olaylar zinciridir.
Dişi sığırlar kızgınlık göstermeye başladıkları yaştan itibaren gebe kalmadıkları sürece her 18-21 günde
bir kızgınlık gösterirler. Her döngü ortalama 21 gün devam eder.
Düveler mümkünse doğum güçlüğü yaratmayacak boğaların spermalarıyla tohumlanmalıdır. Melezleme
yapılacak ise küçük cüsseli ırklar tercih edilmelidir. İkinci ve daha sonraki yavrulara gebe bırakılacak
ineklerde, inekten kaynaklanan zor doğum olasılığının düşmesi beklenir.
İnekler doğumlarını takip eden 1. ayda kızgınlık gösterirlerse de hemen tohumlanmamalıdır. Doğuran bir
sığırın tekrar tohumlanması için hiç olmazsa 50-60 gün geçmesi beklenmelidir. Bu hem yeterince süt elde
edebilmek hem de tohumlama başarısını artırmak, yani gebelik sağlama ihtimalini yükseltmek için gereklidir.
Gebe kalan inekler izleyen doğumlarına 45-60 gün kala kuruya çıkarılmalıdırlar. Böylece ineklerin bir yılda 10
ay kadar sağılmaları ve bir doğum yapmaları sağlanmış olur.
Doğumu takip eden 85-90. günde hala gebe bırakılamamış inekler işletmeye yük olmaya başlarlar.
Çünkü bu dönemden sonra gebelik sağlanamayan her kızgınlık laktasyonun düşük süt verimli dönemi
ya da hayvanın sağılmayacağı sürenin 20 gün uzaması, bir yılda elde edilecek buzağı sayısının
azalması ve verimsiz dönem masraflarının artması anlamına gelir. Bu nedenle ineklerin kızgınlıklarının
iyi takip edilmesi, tohumlamanın zamanında ve hatasız yapılması gerekir.
Tohumlama başarısı sadece tohumlamacının becerisi değil, uygun tohumlama zamanının iyi belirlenmesi ile
yani iyi kızgınlık takibi ile de ilişkilidir. Bunun için
ineğin doğurduğu tarih, kızgınlık gösterdiği tarihler,
tohumlama tarihleri kaydedilmeli ve kızgınlık takibi
bu bilgilere göre yapılmalıdır.
Başta yüksek verimliler olmak üzere bazı ineklerin
kızgınlık belirtilerini fark etmek oldukça zordur. Gizli
kızgınlık olarak tanımlanan bu durumun size zarar
vermemesi için kızgınlık takibinin dikkatli bir şekilde
yapılması ve günde sabah ve akşam iki kere en az
20 dakika süre ile kızgınlık göstermesi beklenenlerin
izlenmesi gerekir. İneklerin çoğu gece veya sabaha
karşı kızgınlık gösterirler. Bu nedenle sabahın erken
saatlerinde yapılacak kontroller daha önemlidir.

Kızgınlıkların saptanması
Sürüde döl verimi bakımından iyi bir sonuç alabilmenin ilk koşulu kızgınlıkların zamanında ve doğru şekilde
saptanmasıdır. İşletmenin karlılığı açısından bu konu çok önemlidir.
Temel prensipler
Kızgınlık ortalama 6-18 saat arasında sürmektedir. Bu süre ve davranış biçimi ahırın yapısı, hayvanın
ayak ve tırnak sağlığı başta olmak üzere mevsim, besleme vb çevre faktörlerinden etkilenmektedir.

İşletme sahibi veya görevli, hayvandaki davranış değişikliğini saptamak için yeterli zaman ayırmalı,
özellikle bir sığırın diğer sığırların aşmasına izin vermesi halinin kızgınlığın tek özel davranışı olduğu
bilinmelidir. Gözleme dayalı tespit etkili, güvenilir, basit ve ucuzdur. Dikkatli bir kişi yeterli zaman
ayırarak kızgınlık gözlemi yapıyorsa bu temel yöntem olarak değerlendirilebilir.
Gözlem için en uygun zaman, başta sabahın ilk saatleri olmak üzere, sağım ve yemleme gibi işlerin
yapıldığı saatlerin dışındaki sürünün sakin olduğu dönemdir.
Gözlem için aynı zamanda her fırsattan da yararlanmalıdır. İnekler en az 20 dakika boyunca ve günde iki
kez izlenmelidir. Çünkü ineklerin çoğunun kızgınlık davranışı göstermeleri arasında geçen süre 20
dakika kadardır. Günde iki sefer gözlem yapılacak ise;
- Sabah sağımdan önce ve
- Akşam, işlerin bitmesinden 1 saat sonra uygun zamanlardır. Her gözlem en az 20 dakika olarak
gerçekleştirilmelidir.
Kızgınlık gösteren ineklerin başlıca belirtileri
İnekler huysuzlaşırlar, az yem yer ve az su içerler,
Diğer ineklerin sırtına çene ucunu dayar veya vulvalarını koklarlar,
Diğer hayvanların üzerine atlarlar, başka hayvanların kendi üzerlerine atlamasına rıza gösterirler.
Emziren inekler buzağısını teper, ona karşı huysuzlaşır ve emzirmek istemezler,
Süt verimleri azalır. Vulva dudakları kızarmış ve hafif şişmiştir, yumurta akına benzer bir akıntı (çara)
görülür.
Üremenin iyi bir şekilde planlanması için tohumlama yapılmayacak olsa bile, gözlemlenen kızgınlıklara ait
bilgilerin, hiç olmazsa tarih ve tespit saatinin kayıt edilmesi gereklidir.

Tohumlama zamanı
Suni tohumlamada inek, yetiştirici ve tohumlamacı
başarıya etki eden 3 önemli aktördür:
- Kızgınlık gösteren bir inek
- Kızgınlığı zamanında saptayan ve gecikmeden
haber veren bir yetiştirici
- Zamanında
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Düveler 15 aylık yaşı (On dört aylık (420 gün)
yaştan önce tohumlanan sığırlar için anaç sığır ve
doğan buzağıları için devlet tarafından buzağı
desteği verilmez.) tamamladıklarında, ineklerde
doğumu takip eden 2. aydan sonra kızgınlık belirtisi
gösterdiklerinde, kızgınlık gösterdikleri andan itibaren
24 saat içerisinde tohumlanmalıdır.
Kızgınlık başladıktan 12 saat sonra yapılan
tohumlama en uygun tohumlama zamanı olarak
kabul edilir. Bir başka ifade ile kızgınlık
başlangıcından sonraki 6.-18. saatler arasında
yapılan tohumlamalarda gebe kalma ihtimali
yüksektir.

Ne var ki ineklerde kızgınlığın gözlem saatinden
önce başlamış olacağı ihtimali gözden ırak
tutulmamalıdır. Yani kızgınlığın başlama zamanı
konusunda tereddüt yaşanabilir. Eğer son izleme
vakti ile kızgınlığın belirlendiği izleme vakti arasında
12-15 saat fark varsa kızgınlığın 5-6 saat önce
başladığı varsayılabilir. Bu durumda tohumlamanın
10-12 saat sonra yapılması yerinde olur. Fakat
işletmelerde hem sabah hem de akşam saatlerinde
kızgınlık izlenmeli, sabah kızgınlık gösterenlerin
akşama doğru, akşam kızgınlık gösterenlerin de
öğleden önce tohumlanmaları sağlanmalıdır.
Kızgınlık başlangıcından itibaren 24 saat geçen
hayvanların tohumlanması gebelik sağlamaz. Zamanında tohumlanamayan ineğin yeni bir kızgınlık
göstermesini beklemek gerekir. Bu da ancak 18-21 gün sonra gerçekleşir. Bir ineğin kısa sürede arka
arkaya iki veya daha fazla tohumlanması gebelik başarısını artırmaz. Sadece masrafı artırır.

Suni tohumlamanın önemi
Uygun tohumlama zamanında olduğu belirlenen dişi hayvanların genital kanallarına spermanın nakledilmesi
işi suni tohumlama olarak tanımlanabilir. Suni tohumlamada taze ya da dondurulmuş sperma
kullanılmaktadır. Sığırlarda suni tohumlama faaliyeti dondurulmuş sperma ile yürütülür. Dondurulmuş
spermanın tohumlamadan hemen önce uygun teknikler ile çözdürülmesi gerekir.

Suni tohumlama imkanı olmayan yörelerde ve etçi ırklarda tabi tohumlama, bir başka ifade ile boğa kullanımı
yaygındır. Boğalar ya inek sürüsüne katılır ya da sürüden ayrı tutulurlar. Boğalar sürüden ayrı tutulduğunda
yine kızgınlık gösteren ineklerin belirlenip boğa ile bir araya gelmeleri sağlanmalıdır. Boğa sürüye katılacak
ise her 40-50 baş inek için bir boğa yeterli olur. Yok, elden aşım yaptırılacak ise bir boğa ile yaklaşık 100
inek gebe bırakılabilir.
Tabi tohumlamada kullanılan boğaların başta Brusella olmak üzere çeşitli bulaşıcı hastalıklara yakalanmış
olmaları sürüde hastalıkların hızla yayılmasına sebep olur. Bu hastalıkların bir kısmı insanlara da geçer. Bu
nedenle sağlığından emin olunmayan boğalar aşımda kullanılmamalıdır. Aynı şekilde hasta olan bir inekle
çiftleşen boğa da hastalanır. Bu da sürüde hastalığın yayılması demektir. Bu nedenle suni tohumlama için
şartlar zorlanmalı ve ineklerin bu yolla gebe kalmaları sağlanmalıdır. Özetle, tohumlamacı da dikkatli
davranırsa, suni tohumlama ile hastalık bulaşma riski yoktur.
Tohumlama tarihi bilindiğinde, ki suni tohumlama yapılmış ise kesinlikle bilinmelidir, tohumlanan hayvanların
gebelik kontrolleri ve yaklaşık doğurma tarihleri konularında doğruluk derecesi yükselir. Suni tohumlamada
kullanılan boğalar seçilmiş hayvanlardır. Dolayısıyla döllerinin yüksek verimli ve daha nitelikli olması beklenir.
Bölgede çok sayıda boğadan sperma bulundurmak üreticilerin, doğrudan veya birlik elemanlarının önerisiyle
boğa seçme şansını artırır.

Doğum
Sığırlar da gebelik süresi yaklaşık 280 gündür. Bu sürenin sonunda yavrunun yavru zarlarıyla birlikte ana
rahminden çıkmasına doğum denir. Yavrunun çıkması için ciddi bir yardımın gerekmediği doğumlar normal
doğum, ciddi müdahale gerektirenler de güç doğum olarak tanımlanır.
Doğum yaklaştığında memeler sütle dolar, vulva dudakları büyür ve kızarır, çatı kasları gevşer ve çöker.
Doğum başladığında ise vulva iyice büyür, sancılar başlar ve baş suyu denilen yavru suları akar, arkasından
yavrunun önce ayakları, sonra kafası, sonrada bütün vücudu çıkarak doğum gerçekleşir. Buna normal
doğum denir.
Normal doğuma da bazen müdahale etmek
gerekebilir. Özellikle genç düvelerde vulva tam
büyümediği için yavrunun çıkması zorlaşır.
Yavrunun ayakları ve kafası görüldüğü halde
hayvan ıkınmasına rağmen yavru çıkmıyorsa eller
dezenfektanlı sularla yıkandıktan sonra yavrunun
ayaklarından tutularak çekilebilir. Bazen yavrunun
burnu leğen kemiğine takılır ve yine hayvanın
ıkınmasına rağmen yavru çıkmaz. Bu durumda yine
eller dezenfektanlı sularla yıkanarak yavrunun
burnu aşağı doğru bastırılır ve yavru çıkarılır.
Yavrunun büyük, çatının dar olduğu durumlarda
yavru; ayaklarına dezenfektanlı suya batırılmış ve
yara açmayacak özellikte ipler bağlanarak
çekilebilir. Ancak çok zorlayıp anaya ve yavruya
zarar vermemek gereklidir. Yavruyu çıkarmak için
çok fazla zorlama olursa yavru ile birlikte yavruluk da dışarı çıkar.
Doğum başladıktan ve yavru suları aktıktan sonraki 1 saat içerisinde doğum gerçekleşmezse doğumda bir
güçlük var demektir ve doğuma müdahale gereklidir. Doğuma rastgele kişiler müdahale etmemelidir.
Müdahale mümkünse bir Uzman Veteriner Hekimce yapılmalıdır. Yetersiz kişilerin yaptığı müdahale
sonucu yavru suları boşalır ve zaman kaybedilirse yavruluktaki kayganlık ortadan kalkar ve buzağının
çıkması iyice zorlaşır. Ya da yavrunun güç doğumuna sebep olan başı veya ayakları iyice aşağıya kayarak
doğumu daha da zorlaştırır. Doğuma bilinçsiz olarak müdahale eden kişi gerekli temizlik kurallarına
uymayacağı için hayvanın hastalanmasına ve yavruluğun iltihaplanması ihtimali iyice artar. Hatta bu

kişilerin müdahalesi esnasında yavruluk yırtılarak iç kanama meydana gelebilir. Yeterli kayganlık
sağlanmadan zorla çekilirse doğum kanalında ve
vulvada yırtıklar oluşabilir.
Doğumda önden veya arkadan gelişler normal
doğum olarak kabul edilir. Ancak bu gelişlerde de
baş veya ayaklar katlanmış olurlarsa güç doğumlar
şekillenebilir. Güç doğumun hangi şekilde olduğunu
bilmeden doğuma müdahale ederek yavruyu
çıkarmaya çalışmak hem anaya hem yavruya zarar
verir.
Doğumdan sonraki 1-2 saat içerisinde de yavru
zarlarından oluşan ve eş (etene) olarak adlandırılan
kitle dışarı atılır. Eşin düşmesi için hayvan bazen
çok fazla ıkınır ve bu ıkınma esnasında da yine
yavruluk çıkabilir. Yavru zarlarını atmak için fazla
ıkınan hayvanları ayakta tutmak bir ölçüde yavruluğun çıkmasını önler. Ancak bu çoğu zaman yeterli
olmayabilir. Doğumdan sonra yorulan hayvan yatmayı tercih eder ve ayakta durmakta zorlanır. Yatan ve
fazla ıkınan hayvanların yanından eşlerini atıncaya kadar ayrılmamak gereklidir. Ikınmanın çok fazla olduğu
ve yavruluğun çıkma tehlikesinin bulunduğu durumlarda top şekline getirilmiş bir çuval veya minderle vulvaya
baskı yapıp çıkmasını önlemek ve hemen bir Veteriner Hekime müracaat etmek uygun olur. Veteriner Hekim
gelinceye kadar yavruluk çıkarsa yavruluğu bir temiz torbanın içinde tutmak en iyisidir. Bu mümkün olmazsa
altına temiz bir bez ya da naylon serilerek yavruluğun kirlenmesi önlenmelidir. Yavruluğu çıkan veya çıkma
tehlikesi gösteren hayvanların altı hemen temizlenmeli, alt beton ise su ile yıkanmalı, toprak ise alta temiz
naylon serilmelidir. Böylece çıkan yavruluğun kirlenmemesi sağlanır. Hayvanın altına gübre kurusu veya
saman atılmamalıdır. Bunlar çıkan yavruluğa bulaşır ve kolay temizlenmezler. Özellikle saman yavruluğa
batarak yırtılmalara ve kanamalara sebep olabilir.
Doğumdan sonra en geç 24 saat içerisinde yavru zarları (eş, etene ) atılmamış ise müdahale edilerek yavru
zarları alınmalıdır. Yavru zarları alınmadığı takdirde hayvanda önce iştahsızlık başlar, sonra geçen zaman
içerisinde çürüyen yavru zarlarının emilmesi ve kana karışması sonucu zehirlenme belirtileri görülür ve bu
durum hayvanın ölümüne kadar gidebilir. Yavru zarlarını atmayan veya yavru zarları alınmayan hayvanlar
yaşamaya devam etseler dahi süt verimleri düşer, zayıflarlar ve yeniden yavru vermeleri mümkün olmaz. Bu
gibi hayvanların barındırıldığı ahırlarda ağır ve pis
bir koku vardır.
Yavru zarlarının sağlık kurallarına uygun ve tam
olarak alınması gereklidir. Yavru zarlarının atılıp
atılmadığı takip edilmeli, atılan yavru zarları hemen
alınarak dışarı atılmalıdır. Aksi halde inekler
içgüdüsel olarak yavru zarlarını yerler. Yavru
zarlarını yiyen hayvanlarda işkembede tıkanmalar
oluşabilir. Bu durumda hayvanda iştahsızlık başlar
ve süt verimi düşer. Müdahale edilmezse hayvanın
ölümüne dahi sebep olabilir. Bütün bunları önlemek
için hayvanın yavru zarlarını yemesini önleyici
tedbirler alınmalıdır. Hayvanın yanında uzun süre
beklemek mümkün olmayacağından hayvanı kısa
bağlamak bir çözümdür.
Doğumdan 8-10 gün önce memelerde başlayan süt üretimi memeleri şişirir, ancak bu şişlik normaldir ve
hayvan sağılmamalıdır. İlk doğumunu yapan düvelerde bu şişlik daha çok görülür ve karın altına kadar
yayılır. Şişlikler bazen ineklerde de görülebilir. Doğumdan sonra sağım yapıldıkça bu şişlikler 8-10 gün
içerisinde kaybolur ve memeler normal halini alır. Bu şişliklere ilaçla hemen müdahale edilmemeli, sadece

memelere ılık suyla pansuman yapılmalıdır. Ancak geçen süre içerisinde şişliklerde azalma olmaz ve
sertleşme başlarsa memedeki kan dolaşımını hızlandıran ilaçlarla müdahale edilmelidir.

Doğum sonrası dönem
Doğumdan sonra, uterusun eski boyutlarına dönmesi (involüsyon), laktasyonun başlaması ve ovaryum
aktivitesinin yeniden başlaması safhaları yaşanır.
1. Uterusun involüsyonu
Uterusun yeni bir gebeliğe hazır hale gelebilmesi için eski durumuna yavaş yavaş dönmesidir. Bu süreç
normalde 40-45 günde tamamlanır. Uterus boynu, yani serviks normal boyutlarına dönüşümü en son
tamamlayandır. İnvolüsyon ilk doğumunu yapan ineklerde daha hızlı tamamlanır.
2. Laktasyonun başlaması
Laktasyon hazırlığı gebelik boyunca süregelir, doğumla beraber ortaya çıkar. Çeşitli hormonlar laktasyonun
ortaya çıkması ve sütün indirilmesinde katkı sağlar:
Östrojenler ve progesteron meme bezinin ve kanalların gelişmesi için elverişli bir ortam hazırlar.
Büyüme hormonu ve prolaktin sütün oluşumunu başlatırken aynı zamanda sütün salgılanmasında
devamlılığı sağlar.
Oksitosin sütün indirilmesini başlatır.
3. Kızgınlık döngüsünün tekrar başlaması
Doğum sırasında progesteron ve östrojen seviyesinin düşmesinden sonra döngüsel faaliyet kademeli olarak
tekrar ortaya çıkar.
Süt ineklerinin % 80’inde ilk ovulasyon doğumu izleyen 8-20. günlerde gerçekleşir. Bu olgu yavrusunu
emziren ırklarda 30-60 gün arasında, yani daha geç ortaya çıkar. İlk ovulasyon, çoğunlukla fark edilebilir bir
kızgınlık davranışı ile beraber ortaya çıkmaz. Doğumdan sonra tespit edilen ilk kızgınlık, genellikle daha
sonra gerçekleşen ovulasyonlarda ortaya çıkar.
İneklerin % 25’i ise 50. günden itibaren anormal uzunlukta kızgınlık döngüleri gösterirler. Bu durum ya kalıcı
korpus luteum, ya da döngünün aksamasıyla ilişkilidir.

Kızgınlık döngüsündeki değişimi etkileyen belli başlı faktörler
Süt üretimi: Yüksek miktarda süt salgılanması döngünün başlamasını geciktirmektedir.
Emzirme: Buzağının emme davranışı güçlü bir şekilde prolaktin/oksitosin sistemini uyarmakta ve yerli
ırklarda daha erken ortaya çıkan döngüsel aktivitenin ortaya çıkışını aksatmaktadır.
Beslenme: Kötü yönetilmiş bir kuruya çıkartma ve laktasyonun ilk haftalarında düşük enerji ile besleme
(vücudun durumundaki değişimler) ilk ovulasyonu geciktirmektedir.
Doğum sayısı: Doğumdan ilk ovulasyona kadar geçen süre, daha önce doğum yapmış olanlara oranla,
ilk doğumunu yapan hayvanlarda daha uzun seyretmektedir (genç dişiler henüz büyümelerini
tamamlayamamış olup sindirim kapasiteleri daha zayıftır).
Mevsimler: Doğum sonrası anestrus periyodu kışın, özellikle emziren hayvanlarda daha uzun
sürmektedir.
Barındırma koşulları: Cinsel aktivitenin yeniden başlaması serbest, aydınlık ve açık havada dolaşma
olanağı olan barınaklarda barındırılan hayvanlarda daha kısa sürmektedir.
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Tel. : 0 358 513 42 82 - 0 358 514 09 49 Faks : 0 358 513 20 02

Suluova Şube

Hacıbayram Mah.Şehit Üsteğmen Serhat Yurtbaşı Cad. No.114 SULUOVA
Tel. : 0 358 417 23 03

Gümüşhacıköy Şube

Artıkabat Mah.Ülkü Cad.No:64 GÜMÜŞHACIKÖY
Tel. : 0 358 717 18 11

Taşova Şube

Yeşilırmak Mah. Hasan Aykan Cad. No:9/A TAŞOVA
Tel. : 0 358 312 42 21

Göynücek Şube

Merkez Mah. Pancar Kantarı Yanı No: 45 GÖYNÜCEK
Tel. : 0 358 666 00 45

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
www.amasyadsyb.org

www.amesia.com.tr

