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İneklerde 
Süt Verimini 

Etkileyen Faktörler

Sağımın 
Başında ve 

Sonunda Elde 
Edilen Sütün Yağ Oranı 

Aynı Değildir

Sağımın hemen başında elde edilen 
sütte yağ oranı düşük (%1-2) iken, sağımın 

son evrelerinde elde edilen sütte yüksektir ( 
%6-7). Süt örnekleri elle alınacak ise sağımın 
başı ya da sonunda alınan örnekler, özellikle yağ 
oranı bakımında yanıltıcı olur. Sağımın dikkatlice 
yapılmadığı, son sütün alınmadığı işletmelerde 
hem yağ oranı olması gerekenden düşük olur hem 

de mastitis görülme sıklığı artar.

Kuruda Kalma Süresi

Buzağılamalarına 45-60 gün kalan ineklerde sağımın 
durdurulmasına, yani laktasyonun sonlandırılmasına kuruya 
çıkarma denir. İneklerin sağılmadığı 45-60 günlük bu süre de 
kuru dönem olarak adlandırılır. Bu dönemin çok kısa olması 
izleyen laktasyonda süt veriminin düşmesine neden olur. 
Ayrıca inek ve buzağı için de bazı sorunlara yol açabilir. İnek 
kendiliğinden veya çeşitli nedenlerle kuruya çıkarılmadığı 
sürece, kuruda kalma süresinin 60 günden uzun tutulması 
ise o dönem laktasyon süresinin, dolayısıyla da laktasyon 
süt veriminin düşmesine yol açar. Eğer kuru dönem bakım 
beslemesi de özenle yapılmazsa, doğum ve doğum 
sonrasında yağlanmaya bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. 

İki Doğum Arası Süre

İneklerin yılda bir defa doğurmaları istenir. Bu durumda bir yıldaki 
sağım süresi, yani laktasyon uzunluğu 305-320 gün, kuruda 
kalma süresi de 45-60 gün olur. Bu durumu gerçekleştirmek için  

ineklerin doğurduktan en geç 80-90 gün sonra gebe kalmaları 
sağlanmalıdır. Aksinde iki doğum arası, yani buzağılama aralığı, 
uzar.  Bu sürenin iyice artması, örneğin 15-16 aya çıkması 
hem yıllık süt verimini düşürür hem de ineğin ömrü boyunca 
verebileceği buzağı sayısını azaltır.

Rasyon İçeriği

Sığırlara yedirilen rasyonun miktar ve içeriği; hem süt miktarını 
hem de süt kalite özelliklerini etkiler. Rasyonda kaba yem oranı 
%40’ın altına inerse sütün yağ oranı düşer. Buna karşılık kaba 
yem oranının %50’ye doğru yükseltilmesi yağ oranını artırır. 
Çok gerekli olmadıkça sağılan ineklerin rasyonlarında kesif 
yem oranı %60’ın üzerine çıkarılmamalıdır. Rasyonda nişasta 
miktarının artması protein oranını arttırırken yağ oranının 
düşmesine neden olur.

Yüksek kesif yem kullanılan dönemlerde ve özellikle kaba yem 
olarak sadece mısır sılajı kullanıldığı durumlarda rasyona bazı 
tampon maddeler (soda) eklenmesi yağ oranının düşmesini 
engelleyebilir. Yeterli ve dengeli bir rasyonda; selüloz içeriği 
yüksek, partikül büyüklüğü 3-4 cm olan kaliteli kaba yemler 
süt sığırlarında geviş getirmeyi teşvik eder, işkembe PH’sının 
normal fizyolojik sınırlarda tutulmasına yardımcı olur. Bunlar da  
selülozun sindirimine ve sütün yağı oranının artmasına imkan 
sağlar. 

Partikül Büyüklüğü

Rasyonda yer alan kaba yemlerin partikül büyüklüğü arttıkça 
çiğneme oranı ve buna bağlı olarak da salya üretimi artar. Yeteri 
düzeyde çiğneme sayısı ve salya üretiminin sağlanabilmesi için 
kaba yemlerin partikül boyutunun 3-4 cm arasında olması 
istenir. İnce kıyılmış, örneğin 1-2 cm boyutlarına indirilmiş kaba 
yemlerin yedirilmesi durumunda rumen asit seviyesi yükselir, 
sütte yağ oranı düşer asidoz, laminitis, abomasum deplasmanı 
gibi hastalık ve olumsuzlukların ortaya çıkma ihtimali artar.

Bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz. Hem  sağlığınızdan hem 
de nitelikli ürünler üretmekten vazgeçmemeniz en temel 
dileğimizdir.



Süt, içerdiği protein, yağ, karbonhidrat, mineral maddeler, 
vitaminler vb. unsurlar nedeniyle insanlar için önemli 
besin maddelerindendir. Öyle ki, dünyada tüketilen 
hayvansal  proteinin %26,5’i, enerjinin de %26,8’i sütten 
sağlanmaktadır. Bu değerler Türkiye’de sırasıyla%49,8 ve 
%54,5’tir. Dünya ve Türkiye süt üretiminde sığırın payı 

sırasıyla %81,0 ve %90,6 kadardır. Sığırlardan elde edilen 
günlük ya da yıllık süt miktarı ve süt bileşenlerinin oranı birçok 
faktöre bağlı olarak değişir. Bu faktörlerden önemli görülenlerin 
bir kısmına aşağıda kısaca değinilecektir.

Genotip (Irk, Tip)

Laktasyon ya da günlük süt verimi bakımından ırklar arasında 
önemli farklılıklar vardır. Öyleki Siyah Alaca gibi bazı yüksek süt 
verimli ırkların laktasyon süt verimleri bazı yerli ırkların, örneğin 
Yerli Karanın 10-15 katı olabilir. Ancak her ırk normal verim 
seviyesini onun için uygun olan çevrede gösterebilir. Eğer çevre 
koşullarından öncelikle bakım-besleme ve barındırma yeterli 
değilse, özellikle yüksek süt verimli ırklarda verim seviyesi hızla 
düşer. Buna karşılık düşük süt verimli ırktan ineklere ne kadar iyi 
koşullar sağlanırsa sağlansın, o ırkın genotipinin izin verdiğinden 
fazla verim alınamaz. Kısaca Yerli Kara ırkının ineklerine çok iyi 
çevre koşulları sağlandığında bile Siyah Alaca ırkının yarısı kadar 
süt alınamayabilir. Buna karşılık kötü koşullarda Siyah Alaca 
ırkından ineklerin süt verimleri de  yerli ırklar seviyesine düşebilir. 
Hatta bazı koşullarda Siyah Alaca’nın üremesi ve hayatta kalması 
bile zorlaşır. Özetle çevre koşulları ne kadar iyi olursa olsun verim 
genotipin izin verdiği seviyeyi geçemeyeceği gibi, genotip 
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Etkileyen Faktörler
ne kadar iyi olursa olsun verim çevrenin izin verdiği değerden fazla 
olamaz. Bir başka ifadeyle inek süt, yağ ve protein verimi bakımından 
ne kadar üstün değerli olursa olsun, bakım ve besleme başta olmak 
üzere uygun çevre şartları sağlanmazsa genetik yapıya uygun 
seviyede süt, protein ve yağ elde etmek mümkün olmaz.

Laktasyon Dönemi

Süt verimi doğumdan hemen sonra artmaya başlar. Laktasyonun, 
yani süt verme döneminin 45-60’ıncı günlerinde en yüksek 
seviyesine ulaşan verim; bir süre bu düzeyde kalır ve sonra yavaş 
yavaş düşer. Süt verimi ile süt yağı ve protein oranları arasında 
negatif bir ilişki vardır. Yani aynı ırk içerisinde süt verimi arttıkça sütün 
yağ ve protein oranı azalır.  Bu durum aşağıda görüldüğü üzere, 
süt veriminin önce artıp, sonra azaldığı laktasyon dönemi için de 
geçerlidir. 

Bir laktasyon döneminde süt verimi ile sütte yağ ve protein oranlarının değişimi 

Süt Verimi

Laktasyon Dönemi (Hafta)
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Sıcaklık Stresi

Sığırlar için uygun sıcaklık aralığı 4-15 derecedir.
Sıcaklık 25 derecenin üzerine çıktığında, nem de 

yüksek ise, örneğin %60 ve daha fazla, sıcaklık sığırları 
olumsuz etkilemeye başlar. Sıcaklık ve nemin birlikte artmasıyla 
stres düzeyi de iyice yükselir. Örneğin %80 nem ve 26 derece 
sıcaklıkta ortaya çıkan stres düzeyi ,  %60 nem ve 30 derece 
sıcaklıktaki stres düzeyine benzerdir. Kısaca sıcaklığın etkisi 
irdelenirken sadece sıcaklıkla değil nem oranı da dikkate 
alınmalıdır. Sıcaklık stresi söz konusu olduğunda, stresin şiddetine 
bağlı olarak ineklerin;

yem tüketimi ve süt verimi azalır, 
sütte yağ ve protein oranı düşer (örneğin yağ oranı 
3,8’den %3.4’e,  protein oranı da  %3.2’den %2.8’e 
inebilir),
döl verimi oldukça olumsuz etkilenir. 

Günlük Sağım Sayısı

Günlük sağım sayısını artırmak, sağımlar arası sürenin birbirine 
eşit veya yakın olması koşuluyla, laktasyon süt verimini artırır. Süt 
verimindeki artış oranı; sürüye uygulanan bakım- besleme ve 
laktasyon dönemi ile iki yerine üç sağımın uygulandığı süreye 
bağlı olarak, %5-%15 arasında olabilir. 

Günlük sağım sayısını artırmak, yağ ve protein oranını düşürmez. 
Dolayısıyla günlük sağım sayısı artırılınca süt verimindeki artışa 
bağlı olarak, sürünün günlük yağ ve protein üretimi de artmış olur. 

Sağım hijyenine özen gösterilmesi koşuluyla, günlük sağım 
sayısının mastitise yakalanma oranını artırmadığı, aksine azalttığını 
gösteren araştırmalar vardır. Şayet eklenen sağımın masrafları ve 
yem giderindeki artış karşılanabiliyorsa,  işçilik yeterli ise ve eklenen 
sağımda elde edilen süt  korunabilecekse, özellikle orta ve yüksek 
verimli sürülerde, günlük sağım sayısı üçe çıkarılabilir.


