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ÖNSÖZ

 Tohumlamada yüksek düzeyde bir başarının elde edilmesi yetiştiricilerin ve yapay tohumlama kooperatiflerinin 
daima öncelikli uğraşısı olmuştur. Bununla beraber, özellikle son on yıllık süreçte süt sığırlarında döl veriminde 
hissedilebilir bir düşüş olduğu, diğer ülkelerde olduğu gibi Fransa’da da görülmektedir. Bu düşüşün nedenleri 
çeşitlidir. Bunlar;

- Hayvanların bireysel verimlerindeki artış,
- Sürüdeki hayvan sayısının artması karşısında, hayvanlarına en iyi koşullarda bakması gereken yetiştiricilerin 

mevcut koşullarının sınırlı kalması,
- Uzun yıllar boyunca verim ölçütleri dikkate alınarak yapılan yoğun seleksiyon olarak sıralanabilir.

 Süt sığırlarında döl veriminin fonksiyonel özellikleri ve sürekliliği 90’lı yılların başında dikkate alınmaya 
başlamıştır. Bu bağlamda 2002 yılından itibaren UNCEIA’nın bünyesindeki Yönlendirme Komitesi, Araştırma ve 
Geliştirme Bölümü’nün temel faaliyet çizgisini “öncelikle döl verimi” olarak belirlemiştir. 

 UNCEIA, Fransız Yetiştiricilik Enstitüsü (Institut d’élevage) ve yapay tohumlama kooperatiflerinin veteriner, 
mühendis ve teknisyenlerinden meydana gelen bir çalışma grubu, aşağıda belirtilen üç etkinlik alanında bu 
programı gerçekleştirmekle görevlendirilmişlerdir:

- Üreme konusunda bilgilerin güncellenmesini hedefleyen inceleme ve araştırma çalışmalarını yapmak,
- Yapay tohumlama kooperatifleri ve onlarla birlikte çalışan grupların sahadaki tavsiyelerinin kanıtlanmış 
 yöntemlerle değerlendirilmesi,
- Grup tarafından edinilen bilgilerin yaygınlaştırılması ve tavsiye etkinliklerinin geliştirilmesine yönelik gerekli
 eğitimin verilmesi.

 UNCEIA’nın bünyesindeki “Döl Verimi Grubu” “Başarılı Sığır Tohumlama Uygulaması Rehberi “ adlı yapıtlarından 
sonra, özellikle tohumlamacı, teknik eleman ve yetiştiricilerin yararlanması için “Üreme Rehberi-Repro Guide”i 
hizmetinize sunmaktadır. Temel bilgileri sentezleyen ve uygulamaya yönelik önemli tavsiyeleri kapsayan başlıklar 
halinde hazırlanmış olan Repro Guide, ulusal düzeyde üreme ile ilgili mesajların ve tohumlama konusunda genel 
bilgilerin yaygınlaştırılmasını hedeflemiştir. Bu çalışma, ilgili grup tarafından düzenli olarak güncellenecektir. 
Diğer taraftan, daha fazla bilgi içeren detaylı çalışmalar ileride sunulacaktır. 

 Önümüzdeki süreçte, her yapay tohumlama kooperatifi, üye yetiştiriciler, personel ve birlikte çalıştıkları kişilere 
verilen yönlendirme, tavsiye ve bilgilendirme faaliyetleri için bu eğitim desteğini değerlendirecektir. 

UNCEIA Dişi Fertilitesi Grubu

	 Yönlendirme	Komitesi’nin	beklentilerine	bir	yanıt	olarak,	Dişi	Fertilitesi	Grubu	tarafından	yepyeni	bir	referans	
niteliğinde	 hazırlanmış	 olan	Repro	Guide	 sayesinde	 kooperatifler,	 sığır	 yetiştiriciliğinde	 üremenin	 denetimi	 için 
vazgeçilmez bir başvuru rehberine sahip olmuşlardır. İçerisindeki bilgilere sağdık kalınarak kullanılmasına dikkat 
edilmelidir.
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İneklerde üreme organları 4 belirgin kısma ayrılmıştır:
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Döl Yolu (Vagina): Çiftleşme organı görevini 
yapar. Yaklaşık olarak 30 cm uzunluğunda ve 
silindir şeklinde olup vulva ile dışarıya doğru açılır. 
Vaginanın giriş kısmına uretra adını alan idrar kanalı 
açılır.

Döl Yatağı (Uterus): Gebeliğin oluşmasından sonra 
doğuma kadar yavrunun barındığı yer olan uterus, 
3 kısımdan meydana gelir:

-    Döl yatağı (uterus) nın boyun kısmı veya cervix 
olarak adlandırılan 5-10 cm boyunda ve 2,5-5 cm 
genişliğindeki, iç yüzeyi sert ve kalın yapılı kısım, 
bir çiçeğin taç yapraklarını andıran bir çıkıntı ile 
vaginaya açılır. Kıvrımlı bir mukoza tabakasına 
sahip olup kanal boşluğunun ortasında genellikle 
3 tane halka oluşturur.   
- Döl yatağı gövdesi (corpus uteri) 2-3 cm 
gibi nispeten kısa ve 2 adet olan döl yatağı 
boynuzlarına (cornu uteri) açılır.
- Uterus boynuzları (cornu uteri) 25-40 cm 
boyunda, nispeten bükümlü ve çapı ön kısımdan 
(2,5-4 cm) yumurta yolu (tuba uterina) ile birleştiği 
noktaya  (5-6 mm) doğru gittikçe daralan bir 
görünüm arz eder.

Yumurta Yolu (Tuba uterina): Boyu 20-30 cm kadar 
olup ince ve esnek bir yapıya sahiptir. Üç kısımdan 
meydana gelir. Bunlar;

- ilk ve en dar kısmı Isthmus,
- yumurtanın döllendiği orta kısım Ampulla,
- yumurtalığa (ovaryum) bakan ve kısmen 

üzerini örten bölüm.

Yumurtalıklar (Ovaryumlar): İçerisinde yumurta 
hücrelerini (ovocyte) taşıyan folliküller ve sarı 
cisimcik (corpus luteum). Yumurtalıklar 1-5 cm 
boyunda ve fasulye görünümündedirler.

Dişi Üreme 
Organlarının Anatomisi

1
Pelvis Boşluğunun Topografik Görüntüsü

Genital kanal karın ve pelvis boşluğu içinde uzun askı bağı ile asılı durumdadır
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Uterusun kısımları2

Uterusun önden görünüşü

Ovaryumun yana çekilmiş haliyle
uterusun yandan görünüşü

Vagina kesilmiş ve yanlara açılmış olarak uterusun üstten görünüşü (düve)

Birden fazla doğum yapmış ineğin uterusunun 
üstten görünüşü (Vagina ve uterusu açılmış)
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(Kaynak: UNCEIA)
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Ergenlik Çağından Gebeliğe 
Kadar Olan Dönem

 Bir düvenin üreme yeteneğini kazanması ergenlik çağına girmesiyle başlar. Bu olgu buzağının 
doğumundan sonra 6-15 aylık yaşa eriştiğinde yaşanan temel bir geçiş safhasıdır. Bu dönem hayvana üreme 
yeteneği kazandıran anatomik, histolojik ve hormonal olgularla betimlenir.    

 Ergenlik çağının başlamasıyla üreme döngüleri şu safhalarla yaşanır: Kızgınlık döngüsünün ortaya çıkması, 
çiftleşme, gebelik, doğum, doğum sonrası dinlenme dönemi (post-partum anestrus) ve tekrar kızgınlık 
döngüsünün ortaya çıkması.

 Dişi sığırlarda folliküllerin oluşumu yavru doğmadan önce gebeliğin 
4-5. aylarında tamamlanır. Doğumdan sonra dişi buzağının ovaryumları 
dinlenme konumunda olan 200 bin civarında follikül taşır.

 Doğumla 6 aylık yaş arasında periyodik olarak çapı 4 mm’nin 
üzerindeki follikülllerin sayıca arttığı ve zaman zaman bu yapıların büyük 
folliküllere dönüştüğü görülür. Bu dönemde gonadları (yumurtalıkları) 
uyaran hormonlar(FSH ve LH) düşük düzeydedir.  

 Ergenlik çağına geçiş döneminde folliküllerin gelişmesi daha kısa 
zaman aralığındadır. Baskın olanların boyca daha küçük olmasına 
karşılık, gelişimleri ergenlik çağındaki hayvanlarda gözlemlendiği 
gibi dalgalar halindedir. Ergenik çağına (pubertas) yaklaşırken follikül 
içerisindeki estradiol yoğunluğu ve LH’nın en üst seviyeye ulaşma sıklığı 
(LH pulsu) artar. Büyük bir olasılıkla, hayvanın büyümesini düzenleyen 
Büyüme Hormonu (STH) ve Leptin gibi hormonlar ergenlik çağının 
başlamasında temel rol oynamaktadır.

Üreme Etkinliğinin Devreye Girmesi Ergenlik Çağı 
Öncesinde Kademeli Olarak  Gerçekleşir 

1
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(Kaynak : UNCEIA) (Kaynak : Institut de I’élevage)
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 Ergenlik çağının başlaması vücut ağırlığı (ergin canlı ağırlığının %40’ı) ve mevcut yağ dokusuna bağlıdır. 
Erken yaşta damızlıkta kullanabilme (hayvanın aşımda en erken kullanılabileceği yaş)büyük ölçüde çevre 
koşullarına ve özellikle beslenmeye bağlıdır.
Yetersiz besleme rejimi ergenlik çağının gelişini geciktirir.

 Irk ve varyete gibi genetik unsurlar da ergenlik çağına ulaşma yaşını etkiler

 Üreme döngüsü, progesteron hormonunun karakteristik profilleri ile tanımlanan 3 safhanın birbiri ardınca 
ortaya çıkmasıyla kendini belli eder.

Ergenlik Çağının Ortaya Çıkması Genetik ve Çevre 
Faktörlerinin Etkisiyle Olur

Ergenlik Çağı Sonrası, Kızgınlık Döngüsü, Gebelik ve Anestrus 
(Cinsel Dinlenme Dönemi) Sırayla Ortaya Çıkar 

Progesteron
(Eşik: 1 ng/ml)

2
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(Kaynak : UNCEIA) (Kaynak : B. Grimard ENVA) (Kaynak : B. Grimard ENVA)
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Kızgınlık Döngüsü

Kızgınlık Döngüsü Nedir?

Hangi Organlar Üreme Etkinliğini düzenler?

Hormon Nedir?

1

3

2

 Kızgınlık döngüsü ovaryumun döngüsel faaliyetinin bir göstergesi olarak hayvanın anatomisi, fizyolojisi 
ve davranışlarındaki değişimlerin tümü olarak tanımlanır. 

 Her döngü ortalama 21 gün devam eder. Yaklaşık olarak 2-3 arası follikül gelişim dalgası ortaya çıkar. Her 
dalga hormonların düzenlediği birbirini izleyen çok sayıda safhadan oluşmuştur; küçük follikül gruplarının 
oluşması ve döngünün sonunda ovulasyon yapacak tek yapı olan baskın follikülün seçilmesi.

 Beyinin tabanında yer alan ve salgıladığı GnRH (Gonad Uyarıcı Salıverilme Hormonu) ile hipofiz hormonları 
veya gonad uyarıcı hormonlar adı verilen hormonların (FSH ve LH) salgılanmasını sağlayan hipotalamus.

 Hipofiz bezi büyüme hormonu ve oksitosin gibi pek çok sayıda hormon salgıladığı gibi, özellikle genital 
kanal ve ovaryumlar üzerinde etkili olan gonad uyarıcı hormonları (FSH ve LH) salgılar:

- FSH (Follikül Uyarıcı Hormon), follikül gelişim dalgasının başında salgılanarak folliküllerin gelişimini 
uyarır.

- LH (Lüteinleştirici Hormon), folliküller ve yumurta hücreleri (oocyte) nin olgunlaşmalarını tamamlaması, 
follikülün çatlaması (ovulasyon) ve sarı cisimciğin (korpus luteum) gelişmesini sağlar.

 Ovaryumlar steroid karakterdeki hormonları (östrojen ve progesteron) salgılarlar.

 Uterus ise prostaglandinlerden üreme ile ilişkili olan PGF α’yı salgılar.

Düzenleme mekanizmaları karmaşık olup büyüme, süt salgılanması gibi diğer faaliyetlerle ilişkili olarak 
cereyan eder. Bazı organ ve dokular (karaciğer, plasenta) başka hormonları salgılamak suretiyle rol oynar.

 Bir salgı bezi tarafından sentezlenen ve salgılanan 
moleküldür. Kan yoluyla
taşındıktan sonra uzaktaki hedef organa ulaşır 
ve onun faaliyetini olumlu veya olumsuz yönde 
etkiler.

Bu eylem hormonun üzerine kenetlendiği özel bir 
reseptörün aracılığıyla gerçekleşir.
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FSH ve LH
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Döngü Dalgalar Halinde Seyreder

Kızgınlık Döngüsü, Ovulasyon ve Gebeliğin  Gerçekleşmesi  
İçin Gerekli Bir Olaylar  Zinciridir  
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 Folliküler faz 3-4 gün kadar süren kısa bir safhadır. Bu 
sahada kızgınlıkların ve ovulasyonun hazırlığı gerçekleşir. 
Bu safhanın genel özellikleri:

- Kızgınlığın ortaya çıkmasından sorumlu olan baskın 
follikülün östrojenleri salgılaması

- Birbiri ardınca küçük dalgalar halinde gelen ve 
hipotalamustan salgılanan GnRH ile hipofizden   
hücresinin bırakılmasını sağlayacak olan ovulasyon 
öncesi LH’ın en yüksek seviyeye çıkmasını sağlayan 
olumlu bir kilit eylemdir.

 Follikülün çatlayarak içindeki yumurta hücresi’nin 
(oocyte) bırakılması olan ovulasyon, genellikle LH’nın 
kandaki seviyesinin en üst düzeye, yani pik noktaya 
ulaşmasından 24 saat sonra gerçekleşir. Gonad uyarıcı 
hormonların güçlü yükselişi, ovaryumlarda kan akışının hızlanması, damar geçirgenliğinin artması çatlamayı 
sağlayan follikül içindeki hücrelerin birbirinden uzaklaşması ve şekil değiştirmesine yol açar. 

 Lüteal faz organizmayı gebeliğe hazırlar. Ortalama 17-18 gün süren daha uzun bir safhadır. Korpus luteum 
tarafından salgılanan progesteron hormonunun salgılanmasıyla kendini belli eder. Progesteron, GnRH ve LH 
salgılanmasını engellemek suretiyle beyin üzerinde  olumsuz bir yansıma oluşturur. Bu da büyük folliküllerin 
dejenere olması ve tüm yeni ovulasyonların engellemesini sağlar.

 Gebelik durumu söz konusu değilse, lüteolizis adı verilen korpus luteumun ortadan kaldırılması olgusu 
kızgınlık döngüsünün 16-18. günlerinde uterustan salgılanan  prostaglandin (PGF2α) ile sağlanır. Bu durumda 
kandaki progesteron seviyesinin 24 saat içinde düşmesi görülür.

 Follikül dalgası 3 mm boyundaki follikül gruplarının 
ortaya çıkmasıyla kendini belli eder. Yaklaşık olarak 
8-9 günlük bir süreçte, döngünün sonunda ovulasyon 
yapabilmek için büyümesini sürdüren folliküllerin sayısını 
azaltan seçim işlemi gerçekleşir. 

 Özellikle düvelerde görüldüğü gibi, bir döngüde 2 dalga, 
bir döngüde 3 dalgadan daha fazla görülür. Bu durumda 
süreç 1-3 gün gibi daha kısadır.

1/Faaliyetin başlaması = Boyları 3 mm olan folliküllerin büyümeye başlaması. Bu süreçten hemen sonra 1-2 
gün süren geçici FSH artışı görülür
2/Seçim = Folliküller arasında baskın olanının ortaya çıkması 
3/Baskın duruma geçiş = Seçilmemiş olan folliküllerin küçülmesine neden olan baskın follikülün büyümesi
4/Küçülme = Döngünün sonunda etkin sarı cisimciğin ortaya çıkmasıyla baskın follikülün yapısının bozulması 
(dejenere olması)

FHS

ATRESYA

LH PULSU

LH 

LH PULSU

OVULASYONFHS
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Döllenme ve 
Embriyonun Gelişimi

Döllenme (fekondasyon)1

 Döllenme embriyonun gelişiminin başlangıcıdır

 Embriyonun gelişimindeki başarı, aşağıda sırayla sayılan olaylara bağlıdır:

  1/ Blastosist (Blastocyste) oluşumu
  2/ Ananın gebeliği tanıması 
  3/ Embriyonun kenetlenmesi (implantasyon)
  4/ Plasentanın oluşumu

 Eşey hücrelerinin niteliği döllenmenin ve embriyonun ileri aşamalarındaki gelişiminin sağlıklı bir şekilde 
tamamlanması için belirleyicidir. Eşey hücrelerinin yaşlanması (spermatozoidin 24, yumurta hücresinin 6 saatten fazla 
yaşlı olması) döllenme yeteneğinin ve/veya embriyonun yaşama gücünün düşmesine neden olur. 

 Olgunlasmış yumurta hücresi (ovosit) ile erkek eşey 
hücresi (spermatozoid) in birleşmesidir. Bu olay yumurta 
yolu (tuba uterina) nın ampulla adı verilen kısmında 
gerçekleşerek döllenmiş yumurta veya zigotu meydana 
getirir.

 Tohumlamadan sonra ampulla bölgesindeki depo 
yerine ulaşmak için 6-10 saatlik bir süreçte spermatozoidler 
uterusun gövde kısmına gelirler. Bu hareket birbirini izleyen 
pek çok aşamada gerçekleşir. Spermatozoidler özellikle 
uterus ile yumurta yolunun birleştiği noktada birikirler. Bu 
hareket esnasında spermatozoidler döllenme yeteneklerini 
kazanırlar. Buna kapasitasyon adı verilir. 

 Yumurta hücresi ovulasyon esnasında olgunlaşmasını 
tamamlamış haldedir. Döllenmenin gerçekleştiği ampulla 
kısmına 6 saatten daha kısa sürede ulaşır.

 Yumurta hücresi ve spermatozoidin karşılaşmasından sonraki 24 saat içinde anaya ve babaya ait 
kromozomlar birleşirler. 

SPERMATOZOİA

OVOSİT

OVOSİT

KÜMÜLÜS HÜCRELERİ

(Kaynak : UNCEIA)
(Kaynak : UNCEIA)

(Kaynak: CEVA’dan)

Olgunlaşma öncesi iyi kalitede
ovosit - kümülüs kompleksi

Fekondasyon: Spermatozoa ile çevrili ovosit
(Sağda spermatozoa flöresan boya ile boyanmıştır.) 
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(Kaynak: resim 1 ve 5 UNCEIA, resim 6 INRA)

 Gebeliğin 16 gününden 
itibaren  trofoblastin (inter-
feron Tau) salgısı prostaglan-
din salgılanmasını önler ve 
sarı cisimcik tarafından pro-
gesteron salgılanmasının de-
vam etmesini sağlar.

Günler Safha Yer Tanımı
1 Döllenme 

(Fekondasyon)
Y
U
M
U
R
T
A

Y
O
L
U

Döllenmeyle beraber embriyonun gelişim dönemi başlar. Bu, eşey 
hücrelerinin birbiriyle birleşmesi ve karşılıklı faaliyetleri ile yumurta 
hücresi içinde cereyan eden değişimin tamamıdır.

2 - 4 Bölünme
(segmentasyon)

Döllenmiş yumurta ya da zigotun ilk gelişim safhası segmentasyon 
olarak adlandırılır ve her bölünmede gittikçe küçülen, birbirinin 
benzeri hücrelerin (blastomerler)  doğması gerçekleşir.

5 Morula 
(150 µm)

U
T
E
R
U
S

Embriyonun sıkı bir hal aldığı yani hücreler arası güçlü bağın 
oluştuğu morula safhası (32-64 adet hücre)  kızgınlığı izleyen 5. 
günde ortaya çıkar. Bu sırada blastosiste dönüşüm için blastomerlerin 
yapısında farklılaşma olur.

7 - 8 Blastosist (150-350 µm) Blastosist; blastosol adı verilen ortada bir boşluğun ortaya çıkması, 
çevresinde plasentayı oluşturacak olan trofoblast hücrelerinin 
ve küçük bir grup hücrenin ise daha sonra buzağıyı oluşturacak 
embriyonik diski meydana getirmesiyle kendini belli eder. Etrafı 
koruyucu bir bariyer olan Zona pellucida ile çevrilidir.

9 - 10 Açılma 400µm -2  Açılma blastosistin Zona Pellusida içinden çıkışı ile olur. Bu 
zar incelip yarılması sonrasında embriyonun blastosol boşluğu 
genişler.

11 Uzama Gebeliğin 11. gününden itibaren embriyo yuvarlak formunu 
kaybederek hızla uzamaya başlar. Bu dönemde kademeli olarak 
uterus içini doldurur. Gebeliğin 18. gününe doğru yaklaşık 40 cm 
boyutuna ulaşarak  uterusu tamamen doldurur.

Blastosist Safhasına Kadar Olan Embriyonun Erken Gelişim Evreleri   

Kenetlenme öncesi embriyo ana uterusu tarafından 
tanınmasını sağlayan sinyaller yayar.

2

3

6
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Gebelik

 Gebelik yumurtanın döllenmesinden doğuma kadar süren, ortalama 9 ay 1 hafta kadar devam eden bir 
süreçtir. Bazı ırklara göre ortalama gebelik süreleri: Siyah Alaca 282 gün, Normandiya ırkı 286 gün, Fransız 
Simmentali-Montbéliarde  287 gün, Charolais sığırı 287 gün, Limousine 289 gün ve Blonde d’Aquitaine 294 
gün.  

 Embriyo uterus içerisinde geçirdiği serbest dönemden 23-35 gün sonra kornu uteri duvarına kenetlenmeye 
başlar. Buna implantasyon denir. Yavru ile ana arasında madde alışverişini sağlayan yapıların oluşumu (işlevsel 
plansenta) gebeliğin  ancak 60. gününde tamamlanır.

 Embriyo terimi genellikle gebeliğin 45. gününe kadar kullanılır. Bu safhada bütün dokular değişime uğrar. 
Daha sonra yavru için fötüs ifadesi kullanılır. 

 Korion fötüsü en dıştan saran zardır. Yüz kadar 
plasentomun devreye girmesiyle ana-fötüs arası 
gaz ve besin maddesi değişimini sağlar (Koriondaki 
kotiledon adı verilen oluşumlar uterus duvarında 
bulunan karunkula adlı yapılara kenetlenmiştir).

 Allantois  amniyon ve korion arasına boylu 
boyunca yerleşmiş ve fötusun boşaltım sistemine 
bağlı bir kesedir. Sayısı yüze varan plasentomlar 
aracılığıyla fötus ile ana arasında besin ve gaz 
alışverişini sağlar. Allantois fötus idrarını toplar 
ve bu sıvı gebeliğin sonunda 8-15 litreye ulaşır. 
Doğumun başlamasıyla ilk yırtılan su kesesidir.

 Göbek kordonu atar ve toplardamarları yavru karaciğeri 
ile kotiledonlar arası bağlantıyı sağlar

Yavru zarları, fötüsün korunması  ve beslenmesi 

Göbek kordonu: Ana ile yavru arasındaki 
damar bağlantısı 

1

2

FÖTUS

YAVRU ZARARLARI

UTERUS KARUNCULALARINA
KENETLENMİŞ KORİYON KOTİLEDONLARI

GÖBEK KORDONU VE EKLENTİLERİ İLE FÖTUS
(KAYNAK: P. Pulvery - BTIA)

UTERUS

 Amniyon yavrunun içinde yüzdüğü amniyon sıvısını ile dolu en büyük ve en derin kesedir. Bu sıvı koruma 
duvarı gibi rol üstlendiği gibi ince barsaklarda birikmiş olan mekonyun  adlı atığın dönüştürülmesini de 
sağlar. Bu ikinci su kesesi doğum esnasında kanalın kayganlaştırılmasını sağlar. 
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 Plasenta anadan gelen besin maddelerinin yavruya, yavrudan çıkan metabolitlerin (atıkların) ise anaya 
taşınmasını sağlar. Plasentanın epitelyo-korial (ana ile yavru arasında madde alışverişine izin vermeyen) yapısı 
sığırlarda koruyucu bir rol oynar. Bu sayede çoğu mikroorganizmanın geçişi plasenta tarafından engellenmiş 
olur. Yine de virüslerin ve bazı toksinlerin geçişine engel olamaz. 

 Antikorlar plasenta bariyerini geçemez. Anaya ait antikorlar doğumdan sonraki birkaç saat içinde 
kolostrumun (ağız sütü) alınmasıyla yavruya aktarılır.

 Plasenta aynı zamanda salgı bezi ödevi görür. Gebeliğin 150. gününden itibaren sarı cisimcikle beraber 
progesteron salgılamaya başlar. Plasenta aynı zamanda östrojen de salgılar.

İNEKTE FÖTAL BÜYÜME

Korion kotiledonları ve uterus mukozasının karunkulalarından meydana 
gelen ve madde alışverişinden sorumlu olan bölgeye plasenta denir

3

(Kaynak : P. Bonnand CEIA Mayenne)

(Kaynak : Baronne, 1978)

YAKLAŞIK 5 KG (44 cm)

YAKLAŞIK 3 AY (15 cm)

YAKLAŞIK 75 GÜN (9 cm)

YAKLAŞIK 52 GÜN (43 mm)

YAKLAŞIK 35 GÜN (15 mm)

Fekondasyon

FÖTUS

Korpus Luteumdan Plasentadan

Kenetlenme
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Doğum

 Doğum, gebeliğin sonunda yavrunun ve yavruya ait unsurların dışarıya çıkarılmasıyla tamamlanan 
fizyolojik ve mekanik olayların tümünü kapsar. 

 Doğum dört safhada gerçekleşir: Hazırlık, doğum kanalının açılması, yavrunun ve daha sonra yavru 
zarlarının dışarıya çıkartılması.

 Hazırlık dönemine ait belirtiler gebeliğin sonunda başlar.

 Doğumdan önceki 24 saat içinde açık bir biçimde 
yoğunlaşan belirtiler:

1) Rahatsızlık veren düzeyde memede şişkinlik-ödem 
2) Vulva dudaklarının şişmesi
3) Sağrıda sakrum kemiğinin arka kısmında yer alan   
  ligamentlerin gevşemesi, kuyruğun bağlandığı noktanın 
  yükselmiş görünmesi
4) Serviksi kapatan mukoz tıkacın gevşemesi neticesinde 
  vulvada sarımtırak beyaz renkli sıvının vulvadan dışarı 
  akması

 Doğumdan iki gün öncesinde rektal sıcaklığın 38 C nin altına inmesi

 Yavru keselerinin yırtılmasından sonra yavruya ait uzuvlar vulvada 
görülür.
 Otuz dakika ile 3 saat arası bir süreçte uterusun, karın kaslarının 
kasılması ve göbek kordonunun kopmasıyla beraber yavrunun dışarı 
çıkması tamamlanır.

 Doğum kanalının  açılması 4-8 saat kadar sürer. Elin girebileceği kadar 
(8 cm) açılan doğum kanalı doğumun 3 saat içerisinde gerçekleşeceği 
anlamına gelir. 

 Uterusun kasılmasıyla yavru zarlarının suları, önce allantois arkasından 
amniyon suyu doğum kanalından dışarıya doğru boşalır.

Hazırlık

Doğum kanalının açılması 

Yavrunun dışarıya çıkması

1

2

3

 Eğer 3 saat içerisinde yavrunun dışarı çıkması gerçekleşmemiş ise müdahale 
gerekli olur.

(Kaynak : INRAP Foucher Baskısı Koleksiyonu)

(Kaynak : BTIA-P. Pulvery)
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 Kotiledonların ve karunkulaların ayrılması işlemi yavaş seyreder. Bu da 
doğumdan 4-6 saat sonra plasenta ve zarların atılması demektir. 

 Eğer doğumdan 12 saat sonra bile hala atılamamışlarsa plasenta ve yavru 
zarlarının atılmadan kaldığı anlaşılmalıdır.

 Yavru tarafından önemli miktarda salgılanan kortikoidler (1) progesteronun plasenta aracılığı ile östrojene 
çevrilmesini sağlar(2).

 Artan düzeyde östrojen ve aynı zamanda azalan progesteron ile beraber uterustan prostaglandinlerin 
salgılanmasını ve aynı zamanda hipofizden oksitosin ve prolaktin hormonlarının (4) salıverilmesini uyarır (3). 
Bütün bu olaylar uterusun kasılmasını artırır.

Doğumu başlatan mekanizma

Korpus luteumun kaybolması

Plasenta ve yavru zarlarının dışarı atılması

Doğumu başlatan buzağı mıdır?  

4

5

HİPTALAMUS

HİPOFİZ

Prolaktin

Kasılmalar
Plasenta Progesteron

Uterus Prostaglandinler

Ovaryum

Östrojen

Oksitosin
(kan yoluyla)

Östrojen

Kortikoidler

Buzağı

Uterus

İlk Uterus Kasılmaları

CJ

MEME

Laktasyon
Hazırlık

Sinir Yoluyla Mekanik
Uyarım (uterusun 

gerilmesi)

(Kaynak : BTIA - P. Pulvery)

(Kaynak : S. Chastant - ENVA)
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Doğum Sonrası 
(Post Partum) Dönem 

 Bu dönem doğumdan hemen sonra başlar.

 Bu dönem nisbeten uzun bir anestrus döneminden sonra uterusun eski boyutlarına dönmesi (involüsyon), 
laktasyonun başlaması ve ovaryum aktivitesinin yeniden başlaması olarak sayılacak olguları kapsar.

 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. 

 İnvolüsyon pek çok mekanizmayı devreye sokar. Bunlar:

•	Prostaglandinlerin	 ve	 östrojenlerin	 etkisi	 ile	 artan	 uterus	 kasılmaları	 sayesinde	 uterus	 içindeki	
birikintilerin hızlı bir şekilde dışarı atılması

•	Dokulardaki	enzim	faaliyetiyle	önemli	düzeyde	resorbsiyon.
•	Uterus	mukozasının	en	üst	yüzeyinde	yenilenme

 Bu olaylar aynı zamanda fizyolojik olarak 3 hafta sonra kaybolacak bakteri bulaşmasıyla beraber 
seyreder.

 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.

Uterusun involüsyonu

Laktasyonun başlaması

1

2

 Lochia adı verilen kokusuz akıntı doğumu takip eden ilk birkaç günde görülür. Eğer otuz günden fazla devam 
ederse metritis, yani bir uterus yangısı şüphesi söz konusu olabilir. Bu durumda bir veteriner hekimin tetkik etmesi 

tavsiye edilir.

(Kaynak : B. Grimard ENVA) (Kaynak : ITEB)Yeni doğum yapmış uterus Doğumdan 40 gün sonrauterusGebe uterus
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Kızgınlık döngüsünün tekrar başlaması

Kızgınlık döngüsündeki değişimi etkileyen belli başlı faktörler

3

4

- Doğum sırasında progesteron ve östrojen seviyesinin düşmesinden sonra döngüsel faaliyet kademeli 
olarak tekrar ortaya çıkar:

•	FSH’nın	yeniden	salgılanması	ve	büyük	folliküllerin	büyümesinin	başlaması,
•	LH’nın	düzeyinin	ve	salınma	sıklığının	artması,
•	Folliküller	tarafından	salgılanan	estradiol’in	artması,
•	LH’nın	 ovulasyon	 öncesi	 en	 üst	 seviyeye	 ulaşmasıyla	 sonuçlanan	 östrojenlerin	 olumlu	 yöndeki	

kontrolünün gerçekleşmesi.
 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.

 Süt üretimi: Yüksek miktarda süt salgılanması döngünün başlamasını geciktirir (prolaktin/FSH-LH 
rekabetinin ortaya çıkması)
 Emzirme: Buzağının emme davranışı güçlü bir şekilde prolaktin/oksitosin sistemini uyarır ve yerli ırklarda 
daha erken ortaya çıkan döngüsel aktivitenin ortaya çıkışını aksatır.
 Beslenme: Kötü yönetilmiş bir kuruya çıkartma ve laktasyonun ilk haftalarında düşük enerji ile besleme 
(vücudun durumundaki değişimler) ilk ovulasyonu geciktirir.
 Doğum sayısı: Doğumdan ilk ovulasyona kadar geçen süre, daha önce doğum yapmış olanlara oranla, 
ilk doğumunu yapan hayvanlarda daha uzundur (genç dişiler henüz büyümelerini tamamlayamamış olup 
sindirim kapasiteleri daha zayıftır).
 Mevsimler: Doğum sonrası anestrus periyodu kışın, özellikle emziren hayvanlarda daha uzun sürer.
 Barındırma koşulları: Cinsel aktivitenin yeniden başlaması serbest, aydınlık ve açık havada dolaşma 
olanağı olan barınaklarda barındırılan hayvanlarda en iyi şekildedir.    

Normal döngüsel faaliyet
(ineklerin % 63’ü)

Anormal döngüsel faaliyet
(ineklerin % 22’si)

50 günden önce  faaliyet yok
(ineklerin % 15’i)

ovulasyon

Doğumdan sonra geçen süre (gün)

Dinlenmekte olan ovaryum

Dinlenmekte olan 
ovaryum

Sü
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e 
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n 
(n

g/
m

l) ovulasyon

Kalıcı korpus luteum
veya kist

(Disenhaus vd. 2003)

Korpus
luteum

Korpus
luteum

ovulasyon
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Kızgınlıkların 
Saptanması

Sürüde	iyi	bir	döl	veriminin	anahtarlarından	biri	kızgınlıkların	iyi	bir	şekilde	saptanmasıdır.	
Bu	konuya	önem	verilmesinin	getirisi	büyük	olur!

Hayvanın İyi Bir Şekilde Gözlemlenmesi

Kızgınlık nasıl ve ne zaman saptanmalıdır? 

1

2

 Kızgınlıklar ortalama 6-18 saat arasında sürer. Bu davranış 
hayvanın sağlık durumuna göre (bazı dişiler diğerlerine oranla 
daha sessiz gösterir) değişebileceği gibi dış faktörlerin de 
etkisindedir: Yaşanan çevre, mevsim, besleme, barındırma.

 Her işte olduğu gibi, mümkün olan en etkili şekilde 
organize olmalı, hayvandaki davranış değişikliğini saptamak 
için yeterli zaman ayırmalı, özellikle diğer hayvanların 
atlamasına izin vermesi halinin kızgınlığın tek özel davranışı 
olduğu bilinmelidir. 

 İneklere kızgınlık davranışlarını dışa vurmalarına izin veren 
koşulların sağlanması bu yüzden önemlidir.

- Gözleme dayalı tesbit etkili, güvenilir, basit ve ucuz olmakla 
beraber yeterli zaman ayrıldığı takdirde temel yöntem olarak 
değerlendirilir.
 En uygun zaman, sağım ve yemleme gibi işlerin yapıldığı 
saatlerin dışındaki sürünün sakin olduğu dönemdir.
 Gözlem için aynı zamanda her fırsattan da yararlanmalıdır. 
En az 20 dakika boyunca iki kez yapılması gereklidir. Çünkü 
ineklerin çoğu sadece bir gözlem periyodunda kızgınlık 
davranışı gösterir:

- Sabah sağımdan önce,
- Akşam, işlerin bitmesinden 1 saat sonra

 Üremenin iyi bir şekilde planlanması için tohumlama yapılmamış olsa bile gözlemlenen kızgınlıkların bir takvime 
veya deftere not edilmesi mutlaka gereklidir.
 Üçüncü laktasyonun sonuna gelmiş bir inek ergenlik çağından itibaren ortalama 12 adet kızgınlık döngüsü yaşar. Bu 
demektir ki, kızgınlık tespiti için toplam 12 günü vardır!
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(Kaynak : BTIA - P. Pulvery)
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Kızgınlık tespitinde anahtar noktalar

Yetiştiricinin gözlem yapmasına yardım 
eden tamamlayıcı araçlar gerekli olabilir

Çara akıntısı

(Kaynak: CEIA du Doulos)

Arka bölgeye ilgi gösterme

(Kaynak: UNCEIA du Doulos)

3

4
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(Kaynak : Institut de I’élevage P. KAMAR  )

İşaretleyici yular takılmış boğa

 Hayvanların kolay bir şekilde işaretlenmesi (kulak numarası, 
elektronik kolye, sıvı azotla numaralama gibi...)

 Tüm sürüde kolay ve fark ettirmeksizin yapılan gözlem (yeterince 
iyi görül alanı)

 Kızgınlık belirtilerinin iyi bilinmesi:

 - Diğer hayvanların atlanmasına izin vermesi tipik bir işarettir.
 - Gözlem sırasında aşağıda belirtilen en az 4 belirtinin tekrar etmesi:
   Çok sayıdaki ineklerin üzerine atlaması ya da atlamaya çalışması, 
diğer ineklerin sırtına çene ucunu dayaması veya vulvalarını koklaması, 
üzerine atlansığında hareket etmemesi veya sevecen davranış 
göstermesi.

 Bağlı barındırılan işletmelerde kızgın hayvanlarda özellikle sinirlilik 
hali, vaginadan gelen akıntı ve süt veriminde düşüş gözlemlenir.

Kaçınılması gereken tuzaklara dikkat:
 - Kaygan zemin
 - Gözlemi etkileyen kör noktalar
 - Yetersiz aydınlatma
 - Sadece sağım ve yemleme zamanı gözle yapma 

 Progesteron düzeyinin saptanması (kızgınlık 
sırasında düşüktür)

 - Atlama davranışını tespit edsen araçlar:
 KAMAR / OESTRUFLASH / ESTRUS ALERT / DEC /  
 Boya...
 - Vazektomize boğa
 - Adım sayıcı
 - Uzaktan izleme amaçlı kamera

R R R R

R
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Tohumlama Zamanı

İnek,	yetiştirici	ve	tohumlamacı	başarının	3	aktörüdür:
	 -	Kızgınlık	gösteren	bir	inek
	 -	Kızgınlığı	saptayan	ve	gecikmeden	haber	veren	bir	yetiştirici
	 -	Zamanında	gelen	tohumlamacı

Tohumlama zamanını belirleyen teknik unsurlar1

 Ovulasyon kızgınlığın başlamasından ortalama 24 saat sonra 
şekillenir. Fakat ovulasyon zamanı inekten ineğe önemli ölçüde 
çeşitlilik gösterir.
Dikkat: Kızgınlığın başlangıcı pratikte asla yetiştirici tarafından 
saptanan ilk kızgınlık olarak düşünülmemelidir. Eğer inek 
akşam kızgınlık gözlemlerinin yapıldığı saatten sonra geceye 
doğru kızgınlık göstermiş ise, bu kayma sabah yapılan kızgınlık 
kontrollerinde 10 saate kadar ulaşmaktadır. 

 Spermatozoanın yumurta yoluna ulaşması için geçen süre 6-10 
saat arasındadır. Dölleme kabiliyeti ise 24 saatten sonra düşmeye 
başlar.
Yumurtanın ovulasyon sonrasındaki ömür süresi daha kısa olduğu 
için mümkün olduğunca kısa sürede ineğin tohumlanması gerekir. 

 Buna göre, tatmin edici bir sonuç alabilmek için tohumlama 20 
saat içinde  yapılmalıdır.

KIZGINLIKLARIN BAŞI

OVULASYON

ERKEN YAPAY TOHUMLAMA GEÇ YAPAY TOHUMLAMA

ORTA ORTAİYİ

24 - 30 SAAT

Dikkat : İlk saptama sıklıkla gerçek kızgınlığın
başlangıcından saatler sonra yapılır. Sonuç olarak
ilk belirtiler görülünce tohumlamacıyı çağırınız.

spermatozad ovositi uzun 
zaman bekler

ovosit spermatozayı
uzun zaman bekler

Tohumlama için en uygun dönem
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(Kaynak : CEIA DU Doubs)
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Tohumlamacının günde bir ve iki kez tura çıkması 
Yapay Tohumlama başarısını etkilememektedir.

Günde iki tur şeklinde organizasyon

Günde bir tur şeklinde organizasyon

En uygun tohumlama  zamanı için tohumlamacı ile yetiştirici arasındaki diyalog sürekli olmalıdır.

2

3

4

Bir kez yapılan turun kızgınlığın tekrar ortaya çıkmasına (KT)etkisi (%)

Kuzey grubu (Haziran’dan Ağustos’a tek tur)

Güney grubu (İki kez yapılan tur)

Mart-Mayıs Haziran-Ağustos Eylül-Kasım

(Nebel vd 1994, 7240 siyah alaca inekten elde edilen veriler)

KT
 6
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 Bir önceki gün öğleden sonra veya akşam kızgınlık gösteren ineklerin sabah turunda tohumlanması

 Sabah kızgınlık saptanan ineklerin aynı gün öğleden sonra tohumlanması

- Eğer işletme sabah erken ziyaret edilmiş ise bir önceki gün kızgınlık gösterenlerin tohumlanması

 Eğer işletme öğlene doğru veya daha sonra ziyaret edilmiş ise bir önceki gün öğleden sonra veya 

akşam kızgınlığı saptanmış (sabah erken saatte kızgınlık belirtilerinin devam etmesi muhtemeldir) ineklerin 

tohumlanması

 Eğer işletme öğleden sonra ziyaret edilmiş ise bir gün önce öğleden sonra veya akşam kızgınlık gösterenler 

ile aynı gün sabah kızgınlık gösterenlerin tohumlanması

 Kızgınlık belirtileri fark edilir edilmez tohumlamacının çağrılması 

TNR 60 jours TNR 60 jours

1 tournee 2 tournee 1 tournee 2 tournee

64.6 % 65.6 % 58.4 % 57.8%

Her yapay tohumlama kuruluşu çalışma şekline göre öneri getirir.
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 Kızgınlıkların tespit edilmesi işlemine gerek duymaksızın yapay tohumlamanın (boğayla yapılan doğal 
aşımda genetik ilerleme düşük, hastalık bulaşması riski ise daha yüksektir) bir gruptaki tüm dişilerde ( daha 
elverişli koşullarda uygulama ve hayvan zaptı) yapılabilmesi.
 
 Buzağılama zamanının seçilebilmesi, faaliyetlerin organize edilebilmesi  (çalışma ve boş zaman takvimi), 
doğumların daha iyi takibi (oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınması) ve ürünlerin değerlendirilmesinin 
(süt, et) en üst düzeyde gerçekleştirilmesi.

- Bir prostaglandin F2 α enjeksiyonu 24 saat içinde aktif sarı cisimciğin (korpus luteum) küçülmesini sağlar 
ve kızgınlık döngüsü yaşayan ineklerin çoğunda 2-3 gün içinde kızgınlıklar görülür

 Prostaglandin F2 α ve analogları döngünün sadece 5. ve 17. günleri arasında etkilidir. Buna göre kızgınlıkların 
toplulaştırılması protokolleri için 2. enjeksiyonda tüm hayvanların lüteal fazda olmalarını sağlamak amacıyla 
11-14 gün arayla iki enjeksiyon öngörülür.

 Hızlı sarı cisimcik küçülmesine (lüteolizis) rağmen (24 saat), enjeksiyon ile kızgınlıkların ortaya çıkmasına 
kadar geçen zaman değişken olup uygulama zamanında folliküllerin gelişim safhasına bağlıdır.

 Doğal ya da sentetik olarak üretilmiş bir progestagen içermekte olan bir aracın hayvana yerleştirilmesi 
sarı cisimciğin görevini taklit eder. Bu aracın geri çıkartılmasından 7-10 gün sonra ovulasyon gerçekleşir.

 Bununla beraber, ovaryum üzerinde mevcut bir sarı cisimcik söz konusu ise, bu tür bir aracın geri 
çıkartılmasından 24-48 saat önce bir prostaglandin F2 α veya analogunun enjeksiyonu gerekir.

 Progestagen ve prostaglandinin birlikte kullanımı aşağıdaki şekilde de mümkündür:

•	Uygulama	yapılmış	tüm	dişilerde	en	iyi	şekilde	follikül	dalgası	eşlemesinin	yapılabilmesi	için	bir	GnRH	
analogunun kullanımı

•	Dişinin	durumuna	göre,	 progesteron	 içeren	 aracın	 çıkartılması	 sırasında	PMSG	enjeksiyonu	 kızgınlık	
döngüsü göstermeyen hayvanlarda ovulasyonu ve follikül gelişimini başlatır. 

Döngülerin Kontrolü

Dişi	hayvanlarda	dışarıdan	müdahale	ile	ovulasyon	zamanının	kontrolü,	
döngünün	lüteal	fazının	yönetimi	ile	ilişkilidir.

Faydaları1

Prostaglandin F2 α ile yapılan uygulamalar

Progestagenler ile yapılan uygulamalar

2

3
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Uygulamanın yapılması

Kurallar

4

5

Süt ineği Yavrusunu emziren inek
Düve İnek Düve İnek

PROSTAGLANDİNLER (PG) 

2 enjeksiyon
Evet Hayır, sadece döngü gösterenler

PRIDOESTROL 

(Döngü gösteren dişilerde + PG) 

Bir veteriner tarafından konulmalı

Evet Evet ± PMSG Evet + PMSG

PRID® + PG
Evet, eğer döngü 

gösteriyor ise
Evet, eğer döngü gösteriyor ise, ± PMSG

CRESTAR SO® + RECEPTAL® + PG Evet ± PMSG

Pridoestrol ® : (Estradiol içeren ve Ekim 2006 yılında kullanımdan kalkan) PRID® (estradiol içermeyen): Vagina 

içi spiral biçiminde doğal progesteron ürünü

Crestar SO® (Estradiol içermeyen): Norgestomet (progesteron analogu) deri altı implantı formunda

Receptal®: GnRH analogu

PMSG : Chrono-Gest® PMSG/Syncro-part® PMSG

Kulak derisi altına
İmplantın yerleştirilmesi

Vagina içi spiralin
yerleştirilmesi

- Uygulama kurallarına titizlikle uyulduğu takdirde (Kullanma biçimi, uygulama süresi, tohumlama zamanı 

vb) döl verimi sonuçları doğal kızgınlık seyrinde yapılan tohumlamalarda olduğu gibidir.

 Çok sayıda faktörün rol oynadığına dikkat etmelidir. Uygulamanın yapıldığı dişilerin yetiştirilmesi ile ilgili 

hatalar ( besleme, her çeşit stres, üreme planlaması vb) göze çarpan başarısızlıklara yol açar. 

- Kızgınlık döngülerinin kontrolü ile ilgili tüm program bir hayvan tohumlama kooperatifi tarafından ortaya 

konmuş ve Hayvan yetiştirme Sağlık Programı tarafından geliştirilmiştir.

 Reçete (programın yürütülmesinde sorumlu bir veteriner tarafından yapılmış ), gerekli ilaç temini ve 

uygulaması kayıtlı sürülerde titiz bir şekilde belirtilmekte ve kontrol edilmektedir. 

(Kaynak : INTERVET) (Kaynak : CEVA)
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Gebelik Teşhisi

Üremenin	gün	ve	gün	idare	edilmesinde	olmazsa	olmaz	bir	araçtır.

Doğru ve hızlı karar alımında verimli bir yatırımdır1

 Aşağıdaki nedenler için dişilerde gebeliği garanti altına alır:

•	Gebe	olmayanların	hızlı	bir	şekilde	tohumlanmaları
•	Ayıklama	ve	satın	alma	işlerinin	yönetimi
•	Kuruya	çıkartma	ve	doğumlara	hazırlık
•	Üretim	miktarının	tahmini	ve	kota	idaresi

 İyi yapılmış bir gebelik teşhisi: 

•	Güvenilir
•	Uygulaması	kolay
•	Az	masraflı	olmalıdır
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DÖLLENME

Döllenmeme veya erken 

Yapay 
Tohumlama

- Progesteron düzeyinin 

AY

GÜNLER

Rektal palpasyon

- Ultrason ile görüntüleme

AY AY
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Dört güvenilir yöntem 2

 Progesteron seviyesinin ölçülmesi

    Bu ölçümün içerisine koruyucu madde konmuş 

tüplere toplanan kan örneklerinde veya sütte yapılması 

mümkündür.

İki amaçlı kullanımı vardır:

•	Tohumlama	gününde	ovulasyon	zamanı	dışında	olan	

dişileri saptamak amacıyla 

•	Yapay	tohumlamadan	21-23	gün	sonra	gebe	kalmayan

 dişileri (düşük progesteron seviyesine sahip) erkenden 

teşhis etme amacıyla 

 Ekografi

Yapay tohumlamadan sonraki 35. günden itibaren gerçekleştirilebilir. Sonuç 

hemen alınmakla beraber uygulama kolaylığı ve maliyeti nedeniyle grup 

halinde çok sayıda dişide yapılmalıdır.

Dikkat: Çok erken yapılan teşhislerde yanılma payı artar. Bunun nedeni:

	 	 •			Gebeliğin	fark	edilememesi

	 	 •	 Gebelik	 teşhisi	 yapıldığında,	 yavrunun	 kenetlenmesi	 döneminde	

embriyonal ölüm risklerinin dikkate alınmaması 

 PSPB seviyesinin ölçülmesi (Gebeliğe özel plasenta proteini)

Yapay tohumlamayı izleyen 30. günden itibaren bireysel olarak 

alınan kan örneklerinde yapılması mümkündür. Sonuçlar 

laboratuar tetkikleri neticesinde 48-72 saat sonra alınabilir. Hatalı 

pozitif gebelik sonuçlarının (bir önceki gebeliğin kalıntısından 

kaynaklanan) önlenmesi için teşhis için kan örneği alındığında, 

ineğin son doğumunu en az 100 gün önce yapmış olması 

 Rektal palpasyon

Uygulayıcının yeteneği ve tecrübesine bağlı olarak yapay tohumlamadan 

sonraki 45. günden itibaren gerçekleştirilebilir. Teşhis kısa zamanda yapılır. 

Gebeliğin 45. gününden sonra yavru atmaların düşük düzeyde seyretmesi 

(% 5’den az) nedeniyle gerçekçi sonuçlar elde edilir.

Bu testin gebe kalmayan dişilerin tesbitinde etkili olduğu, 
21. günde progesteron düzeyi bakımından pozitif olarak 
belirlenen dişilerin ancak % 70’inin gebeliği sonuna kadar 
sürdürebildiğine dikkat edilmelidir.

(Kaynak : UNCEIA)

(Kaynak : UNCEIA)

(Kaynak : UNCEIA)

(Kaynak : CEIA du Doubs)



Dişi Fertilitesi Grubu Yayın Hakkı UNCEIA 2005 Fiş No II.5 Mayıs 2005

Sperma Üretimi

Sperma	üretimi,	ortaya	çıkan	ürünün	sağlık,	biyolojik	ve	teknik	yönden	
kalitesini	garanti	altına	alan	çok	titiz	kontrol	işlemlerinden	meydana	gelir.

1. Altı aşamada sperma üretimi1

 Sperma alma

Boğalardan sperma alınması her hayvana adapte edilmiş bir sıklıkla 
(boğanın sperma üretim yeteneği ve libidosu ile ihtiyaç duyulan doza 
bağlı olarak haftada ortalama 1-4 ejakülasyon ) gerçekleştirilir. Özel bir 
hazırlıktan sonra, toplama işlemini yapan uygulayıcı  boğanın içerisine 
spermini boşalttığı yapay vajeni getirir.

 Ön inceleme

Hangi boğadan alındığı not edilen içerisine spermin konduğu kadeh 
derhal laboratuara götürülür. Görsel kontrolden sonra (görüntü, renk 
vs) mikroskobik incelemeye tabi tutulur (motilite, hareketli sperma 
oranı). Ejakülat hacmi ve yoğunluğu sistematik olarak ölçülür. Uygun 
olmayanlar ise imha edilirler.

 Spermanın sulandırılması 

Sulandırıcı maddeler besleyici ve hücre koruyucu özelliklere (yumurta 
sarısı, bitkisel proteinler, gliserol, antibiyotikler vs) sahiptir. Bu işlem aynı 
zamanda her sperma dozu için spermatozoid sayısının ayarlanmasını 
sağlar. Sulandırılmış olan sperma daha sonra +4 C de soğutulur.

 Payet içerisine doldurma  

Payetler makinelerle otomatik olarak doldurulur ve kurallara uygun 
olarak tanımlaması yapılır. Üreticilerin çoğu, tohumlamacı tarafından 
otomatik okumayı ve izlenebilirliği garantilemek için daha sonra 
barkodu ile işaretleme yaparlar.

 Derin dondurma

İki aşamada gerçekleşir: On dakikalık bir süreçte sıvılaştırılmış azot 
buharı ile +4 C den -110 C ye, daha sonra doğrudan sıvılaştırılmış azot 
içerisine daldırmak suretiyle -110 C den -196 C ye geçiş. (Kaynak : UNCEIA)

(Kaynak : CIA d’Epinal)

(Kaynak : CIA d’Epinal)
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 Derin dondurma sonrası inceleme 

Rasgele  seçilen 2-3 payet çözdürülür: Sistematik olarak motilite ve canlı spermatozoa 
oranının ölçülmesi yapılır. Tamamlayıcı incelemelerin de yapılması oldukça gereklidir. 
Sadece bu incelemeler neticesinde tatmin edici olanlar “tohumlama amaçlı 
kullanılabilir” olarak bildirilir. Yaklaşık 30-40 gün sonra soğuk zincir kurallarına titiz bir 
şekilde uyularak depolanırlar veya sahada dağıtılırlar.

Sağlık yönünden çok yüksek bir kalite  

Kontrol edilmiş biyolojik kalite  

2

3

Çok yüksek kalitede sperma içeren payetlerin üretilebilmesi için boğaların 
düzenli ve titiz kontrolu gerekir.

Üretilen spermalar titiz kalite kontrollerine tabi tutulurlar.
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%
)

Toplam spermatozoa sayısı (milyon)

 Aşağıda sıralanan kontroller sayesinde Fransız boğalarının sağlık durumları mükemmeldir:
•	Kontrol	edilmiş	ve	bulaşıcı	hastalıklardan	arındırılmış	sürülerden	elde	edilen	buzağılar	istasyona
 alınmadan önce teste tabi tutulurlar
•	Sperma	üretimi	yapılacak	merkez	 için	seçilen	boğalar	ancak	60	gün	boyunca	ayrı	olarak	tutuldukları	

yerlerde iki bütünlüklü sağlık testinden geçirildikten sonra kullanılırlar
•	Boğalarda	 yıllık	 zorunlu	 tanı	 testleri	 şu	 hastalıklar	 için	 yapılır:	 Tüberküloz,	 brusella,	 lökoz,	 IBR,	 BVD,	

campylobacter ve trikomoniasis
•	Bu	testlerden	geçen	boğalarda	sonra	tamamlayıcı	testler	yapılır:	Paratüberküloz,	Q-fever	ve	leptospirozis

      
 Üretim istasyonları en az yılda iki kez veteriner hizmetleri tarafından teftiş edilirler. Sürekli sağlık dosyası 

Tarım bakanlığı kontrolündeki Ulusal Damızlık Kontrol laboratuvar tarafından onaylanır.

- Ulusal düzeyde tavsiye edilen, çözdürme sonrası 8 milyon adet ileriye doğru hareket eden spermatozoa 

olup, bu miktar döllenmenin iyi bir şekilde gerçekleşmesi için yeterli ve gerekli olmaktadır.

- Her ejakülat sitematik olarak kontrol edilir (çözdürme sonrası canlı spermatozoa oranı ve motilite). 

Spermatozoanın morfolojik bakımdan analiz edilmesi sorunlu olanların bertaraf edilmesini sağlar.

 Sperm üretim merkezinin kalite rehberi ve sığırda başarılı yapay tohumlama uygulamaları rehberi UNCEIA 

tarafından hazırlanmış ve kooperatiflerin hizmetine sunulmuştur.

Spermatozoa sayısı ve fertilite arasındaki ilişki 

(Den Daas, 1992)

Bütün boğalar aynı dölleme yeteneğine sahip değildir. Bazıları 

daha az spermatozoa ile çok iyi dölleme sağlarlar. Optimum 

yoğunluğun uygun teknikler ile belirlenmesi (Fertilite biyo-

markörleri, saha denemeleri vb)  her bir boğa için uygun olan 

doz sayısının en üst düzeye çıkartılmasını sağlar.

Boğa A

Boğa D

Boğa C

Boğa B

(Kaynak : UNCEIA)
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Tohumlamacının 
Malzemeleri

Hareket	etmeden	önce	malzemeyi	kontrol	ediniz:	
Tur	boyunca	en	az	gerilim	ve	kaliteli	işin	güvencesidir.

Tohumlamacının malzemeleri aynı zamanda 
kuruluş markasının imajıdır

1

 Giysiler

Elbise, tulum, önlük veya yedeği olan su geçirmez giysi ve bir çift 
çizme

 Sperma stoku

Emniyetli bir biçimde sabitlenmiş tank ve tank kapağı

 Tohumlama materyali

Çözdürücü veya termos, termometre
Pens, makas, yapay tohumlama kateteri (en az 4 adet)
Dereceli cam balon, hemostatik pens

 Çeşitli malzemeler

Alkol piseti, cep feneri,
Muşet pensi ve fırça

 Sarf malzemesi

Kılıflar
Beş ve iki parmak eldivenler
Kağıt peçete
Kayganlaştırıcı jel
Dezenfektan solüsyon

(Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)

J.Robert’in Çizimi
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Hijyen kuralları: Bir sürüden diğerine hastalık etmeni 
geçişinin engellenmesi için zorunludur

2

 Tank
Sperma tankı gözle görülür kirden temizlenmeli, ayda 
en az bir kez tozunun alınması ve dezenfekte edilmesi 
gerekmektedir.

 Ulaşım aracı
Mümkün olduğunca temiz tutulmalı ve tüm aksamlarının 
güvenlik ve sağlık bakımından en iyi halde olmasını sağlayan 
bakım yapılmalıdır.

- Giysi ve çizmeler

İş elbiseleri (giysi, tulum ve önlük) özel ve sadece yapay tohumlama amaçlı kullanılmalıdır. Bu malzemeler 

çok temiz tutulmalı ve değiştirilmesi mümkün olmalı. Çizmeler çok iyi bir şekilde temiz tutulmalı, işletmeden 

ayrılmadan önce temizlenip, fırçalanıp dezenfekte edilmelidir.

 Malzemeler

Pensler, makaslar, tohumlama kateterleri sürekli olarak temiz 

tutulmalıdır. Düzenli olarak alkol ile ( makas ve pensler günde bir 

kez, tohumlama kateterleri haftada bir kez) dezenfekte edilmelidir. 

Çözdürücünün dış kısmı her zaman temiz tutulmalıdır. Çözdürmede 

kullanılan su temiz olmalıdır. İçerisine bir bakteri öldürücü dezenfektan 

madde eklenebilir. Kateter kılıfları tozdan korunmalı, ambalajının 

açıldığı nokta mümkün olduğunca küçük olmalıdır.

(Kaynak : UNCEIA)

(Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)

J.Robert’in Çizimi
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Spermanın Çözdürülmesi 
ve Hazırlanması

Sperma	kalitesinin	güvencesi	için	çalışma	düzenine	uyulmalıdır!

Çıkartılmış payet mümkün olan en kısa sürede
çözdürücü içerisine konur.

Su sıcaklığı: Ne çok soğuk ne de çok sıcak

Kullanılacak sperma payeti  iyi bir şekilde 
belirlenip hemen çıkartılmalı

1

2

- Su sıcaklığı 34-38 C arasında 
tutulmalıdır.

 Çözdürücü içinde daima bir 
termometre bırakılmalıdır

 Günde pek çok kez su sıcaklığı 
ölçülmeli tur boyunca gerektiğinde su 
eklenmeli

 Her hafta çözdürücü suyu, termos 
suyu ise her gün düzenli olarak 
yenilenmelidir.   

- Tank için mevcut plana göre yerleşmiş payetlerin bulunduğu kanisterin 
belirlenmesi

 Sıvı azot buharında kalabilmesi için kanisterin tank boynunun yarısına  
kadar yükseltilmesi

 Payetlerin konduğu kabın tank planı ve işaretleyici kamış yardımı ile 
belirlenmesi

 Daha önce azot içerisinde bulunan payetin pens yardımıyla çıkartılması

(Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)

(Kaynak : UNCEIA)

J.Robert’in Çizimi
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Çözdürme süresi:  En az 20 saniye olacak şekilde ayarlayınız

Payetin kateter içine yerleşirilmesi:  Sıcak ya da soğuk olmamalı

3

4

- İnce payetler için en az 20 saniye olmakla birlikte 37 C de sürenin bir miktar uzaması olumsuzluk 

oluşturmaz. Ortalama boyuttaki payetlerde bu süre en az 30 saniyedir.

 Minimum süreye uyulabilmesi için en iyi yol çözdürme işlemi için her   zaman aynı uygulama zincirini 

tatbik etmektir. Örneğin, kanisterin yerine yerleştirilmesi, tankın ağzının kapatılması, tohumalama kateterinin 

hazırlanması gibi…

 Eğer çözdürücü araç kateterin 34-38 C arasında tutulmasını sağlayamıyor ise bir kurulama kağıdı yardımı 
ile ısıtılır (yanağa dokundurmak suretiyle sıcaklık kontrol edilir).    

 Payet çözdürücüden alınır, hızlı olarak silinir ve üzerindeki bilgiler kontrol edilir
 
 Hava kabarcıklarının kapalı uç kısma çıkması için payet silkelenir. 

 Payet üzerine yazılı barkod varsa okunur.

 Tıkaçlı olan kısım kateter içine doğru yerleştirilir ve uç kısmı hava kabarcığı hizasından temiz bir makasla 
kesilir

 Kılıf iyice yerleştirilir veya sıkıştırılır

 Payetin içinin dolu olduğu, spermanın bir damlasının bile kaybına izin vermeden yani dışarıya 
damlatmadan kateter itilmek suretiyle kontrol edilir. 

 Kateter bir eldiven içine konur ve tohumlamaya kadar sıcaklığını muhafaza etmesi için tohumlamacının 

sırtında tutulur.

Tohumlama hızlı bir şekilde yapılmalıdır

(Kaynak : UNCEIA) (Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)(Kaynak : CEIA du Doubs)
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- Tohumlama sırasında spermanın bırakılması işlemi büyük bir titizlikle 
yapılmalıdır

 Spermanın bırakılacağı yer sadece birkaç cm2 lik bir alandır. Bu 
bölgenin isabetle belirlenmesi zorunludur. Dişinin kontrolsüz hareketi 
döllenme şansını azaltan ve erken embriyonal ölümleri artıran küçük 
mukoza yaralanmalarına neden olabilir.

- Her çeşit bina inşaat projesi ile bütünleşebilmeli

 Mevcut binaya adapte edilebilmeli: Pratik ve ekonomik çözümler mevcuttur

 Çok yönlü ve kullanışlı olmalı

 Üstelik uygulayıcı emniyetli bir şekilde işini yapmalıdır. 2000-2003 yılları arasında; yapay tohumlama 
kooperatiflerinin çalışanlarını etkileyen 1190 kaza olmuştur. Hayvanların neden olduğu toplam 600 kazanın 
510’u sığırlar, 390’ı inekler tarafından, 240’ı hayvan tedavisinde, 260’ı müdahale ve hayvan zaptı sırasında, 
110’u ise hayvana yaklaşırken gerçekleşmiştir. Altmış meslek hastalığı içerisinde 50 adedi kas ve iskelet 
problemleri yer alırken 20 kadarı tohumlamacının hareketi ile ilişkilidir. (Veriler: Tarım Sosyal Sigortalar 
Merkez Sandığı,  Çalışma Sağlık-Güvenlik alt müdürlüğü )

Hayvanın Tutulması

Tohumlamanın	başarısı	ve	uygulayıcının	emniyeti	açısından	bir	gerekliliktir.

Hayvan zaptını sağlayan ekipman gereklidir

Kaçınılması gerekenler

İyi adapte edilmiş bir hayvan tutma ekipmanı 

Her durumda verimli ve herkesin ulaşabileceği bir yatırım:
Ondan yoksun kalmayın!

1

2

3

Yerden aşırı yüksek durak

Yataklık üstünde bulunuyorsam 
inek çok yüksekte olacağından 
organlara ulaşamam

Hayvanın arkasında 
duramayacağımdan rahat çalışamam

Sabit şekilde nasıl durabilirim? Bu 
durumda dişi sürekli hareket eder

Sağımhanede Tek başına kapanda tutulmuş dişi

Ahır dışında
YT

Ahırda YT

İlk
 to

hu
m
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m

a 
ba

şa
rı 
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an

ı (
%

)

Ahırda yapay tohumlama ve ilk 

tohumlamadaki başarı

(URCO-CL37-CL79/2003’ün verileri)
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- Basamak olmamalı

- Her iki yanda başka hayvanlar da olmalı ki yanlara doğru 

hareket önlensin

- Hayvanın başı zapt edilebilmeli

 Hayvanın geriye hareketi engellen-

ebilmeli

 Arkadan gelen diğer hayvanlar durdu-

rulabilmeli

- Çayırdaki hayvanların zapt edilmesi 

için idealdir.  

 Kendi kendine kapanan yemlik ot 

veya sap ile doldurulmalı ve hayvanın 

boğulmasını önleyici bir yapıda olmalı

 Hareketli kulvarlar hayvanların 

geçmeye alışık olduğu bir yerde 

kurulmalıdır

- Düz bir tecrithane az sayıda hayvanın 

zaptı için basit ve etkili bir çözümdür

 Tecrit bölmesinde dişi bloke edilmeden 

ayrı olarak tutulur. Tohumlama bariyeri 

hayvanın bloke edilmesi ve güvenli bir şekilde 

hayvana müdahaleyi mümkün kılar

Hayvan yakalama kapanında mı? Mümkün ama…..

Kulvar içerisinde mi? Mümkün ama…….

Tecrithanede

Kendi kendine kapanan yemlik ve hareketli kulvar

4

5

6

7

Her koşulda inek yem yemeli ve su içmelidir.
Mümkün ise diğer ineklerle göz ve fiziksel teması olmalıdır.

İnsanların emniyeti ve geçiş kolaylığı için insanların içinden geçebileceği şekilde tasarlanmalıdır.

(Kaynak : CAIA 17-85)(Kaynak : Génes Diffusion)

(Kaynak : CEIA du DOUBS)(Kaynak : CIA CREHEN)

(Kaynak : CAIA 17-85)(Kaynak : CAIA 17-85)

(Kaynak : CAIA 17-85)
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Dişinin tohumlamaya yatkın olup olmadığı kontrol 
edilmelidir

Tohumlamacı varlığını fark ettirerek hayvana yaklaşmalı 
ve iyi bir şekilde zapt edildiğini kontrol etmelidir

2

1

Tohumlama İşlemi

Emniyet,	hijyen,	yumuşak	ve	doğru	bir	çalışma	tohumlamacının	her	zaman	prensibi	olmalıdır!	

- Tohumlamacı hayvana sakin bir şekilde, çekinmeden ve varlığını fark ettirerek yaklaşır. Bu, özellikle dişi 

hayvan ile konuşarak ve görüş alanının dışına çıkmadan olmalıdır.

 Hayvanın zapt edilme şeklinin yetiştirici, tohumlamacı veya hayvan için risk oluşturmadığı kontrol 

edilmelidir.

- Rektumun zarar görmesinin engellenmesi için tohumlamacı 

dikkatli bir şekilde eldivenini boydan boya özel bir jel veya 

uygun bir kayganlaştırıcı ile muamele etmelidir.

Sağa sola çevirmek suretiyle kolunu yumuşak bir şekilde ineğin 

rektumuna sokar.

 Dişinin tohumlamaya elverişli olup olmadığından emin olur 

(üreme organlarının normal olması, fark edilebilir bir gebeliğin 

olmaması).

 Eğer tohumlamacı bir genital organ enfeksiyonu fark 

ederse yetiştiriciye bilgi verir ve tohumlamayı geciktirmeyi 

önerir. Ayrıca ona bir veteriner hekim tarafından muayenenin 

yapılmasını tavsiye eder.

(Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)

(Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)
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Spermanın yumuşak ve doğru bir şekilde bırakılması

Hijyen sürekli bir endişe kaynağıdır

Muamelenin mükemmel bir şekilde takibi için 
tohumlama başına bir kayıt

3

4

5

 Tohumlamacı bir kağıt havlu yardımıyla dişi genital kanalının 
içerisine dışkının gitmemesine özen göstererek ineğin vulvasını titiz 
bir şekilde siler. Kağıdı ineğin sırtına koyar, vulva dudaklarını aralar 
ve tohumlama kateterini sokar.

 Yaralanmalara yol açmamak için Uterus boynunun kateter ile 
geçilmesi,  mümkün olan en yumuşak biçimde,  kateterin ilerlemesini 
kontrol etmeye müsaade ederek gerçekleşir.

 Tohumlamacı kateterin pozisyonunu belirlemek için uterusun 
tepesine temas ederek uterus boynunun geçildiğini kontrol eder. 
Uterus boşluğunun içerisinde yaralanmalara yol açmamak için bu 
noktaya bastırmamak gerekir.

 Kateterin daha derine gitmesine izin vermeden (yaralama riski) 
uterus boynu çıkışının 1-2 cm ilerisinde sperma  bırakılır.

 Uterus boynunun ilerisine spermanın bırakılabilmesi için kateter 
geri çekilmeden piston itilmelidir.

 Kateterin çıkartılması da yumuşak bir tarzda yapılır.

- Her seferinde yeni bir eldiven ve kılıf kullanılmalıdır.

 Çalışmanın bitiminde, tohumlamacı kullanılan tüm kağıt havlu ve tek 
kullanımlık malzemeleri yetiştiricinin gösterdiği yere atmadan önce tek bir yerde 
toplamalıdır.

Tüm müdahaleler zorunlu bir şekilde elle veya dijital ortamda tohumlama
 bilgisi olarak takip edilmeli, bir kopyası yetiştiriciye verilmelidir.

Rektum

Serviks

Uterus
Vagina

Ovaryum

Yumurta Yolu
İdrar
KesesiPelvis

Sub-Uretral Çıkıntı

(Kaynak : CEVA’dan)

(Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)

(Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)
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Bakımı yapılmış ve doğru kullanılan bir araç!

Azot tanklarının taşınması: Etkili bir şekilde bağlanmaları gerekir

1

2

- Sizler ve diğerleri için: Trafik kurallarına titizce uyunuz (Sürat, emniyet kemeri, alkol, cep telefonu vs)

 Aracın bakımını kontrol ediniz: Güvenliğin teminatı

- Taşıtınız tehlikeli bir madde taşımaktadır. Sağlam bir şekilde aracın bagajında bağlanmalıdır. Bağlama 
sistemi kurum tarafından onaylanmalıdır.

 Takviye tanklarının kapağı kurumca onaylanmalı, devrilme halinde kapağın açılmasına izin 
vermemelidir.
 
 Tohumlamacının aracı tohumlama işinin dışında kullanması halinde ise azot tankları araçtan 
çıkartılmalıdır.
 

Tohumlamacının İş Güvenliği

Sürekli	dikkat	gerektirir!

(Kaynak : UNCEIA)(Kaynak : CEIA du DOUBS)
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Hayvanlara yaklaşma ve hayvana yapılan müdahale: 
Dikkat ve temkin!

Sıvı azot ile çalışma: İyi bir refelekse sahip olunmalıdır

Azotla temas halinde hızlı bir şekilde hareket etmelidir!

3

4

5

- Yetiştirici tohumlamacının tamamen emniyetli bir şekilde 
çalışmasını sağlayacak şekilde hayvanı zapt etmekle yükümlüdür.

 Tohumlamacı hayvanın zapt edilme biçiminin yetiştirici, kendisi 
veya hayvan için tehlike taşıyıp taşımadığını kontrol eder.

 Dişinin sert reaksiyon göstermesinden kaçınmak için 
tohumlamacı çekinmeden, sakin ve varlığını hayvana belli edecek 
şekilde yaklaşmalıdır.

 Tohumlamacı özellikle dişiyle konuşmalı ve onun görüş açısı 
dışına çıkmamalıdır.

- Sıvı azotun bir yere veya taşıt içerisine dökülmesi halinde 
zehirlenme risklerinden korunmak için hemen havandırma 
yapılmalıdır.

 Deri üzerinde :

•	Giysiyi	gevşetiniz	veya	çıkartınız,
•	 Ilık	 bir	 suyla	 kademeli	 olarak	 muamele	 veya	 vücudun	 sıcak	

olan başka bir kısmı ile temas ettirmek suretiyle donmanın 
önlenmesi

•	Doktor	çağrılması

 Gözler düzeyinde :

•	15	dakika	boyunca	bolca	suyla	yıkama
•	Doktor	çağrılması

Dışarıya olabilecek her türlü akışın önlenmesi için, ön 
tedbirler aldıktan sonra azotla çalışılmalıdır.
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(Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)
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- Sperma dozunun sperma numunesinin alımından dişinin genital kanalına  yerleştirilmesine kadar olan 
tüm aşamaların takip edilmesi plan için gereklidir.

•	Sağlık:	Muhtemel	bir	sorunun	(hastalık/anomali	vb)	boğada	saptanması	bu	sperma	ile	tohumlanan
 dişilerin ve kullanıldığı yerlerin bilinmesini gerektirir.
•	Genetik:	ECB	(	sığır	kayıt	kütüğü)	ve	SIG	(Genetik	Bilgi	Sistemi)	çerçevesinde	yapay	tohumlama	verilerinin	

dikkate alınması genetik ıslah programının ilk adımıdır.
•	İdari:	Yapay	 tohumlama	 pusulası	 (BIA)	 yetiştiricinin	müşteri	 hesabının	 idaresi	 ve	 kooperatifin	 sosyal	

bölümünün kaydı için kullanılan gerçek bir hizmettir.  

 Kulak küpesindeki numaranın kontrolü ve (ülke kodu -FR veya 33 ile başlaması Fransa’da doğduğunu 

belirtir- ve on rakam) sürü içinde mevcut olan dişilere ait veri tabanında tanımlanan numara ile sistematik 

karşılaştırılması.

 Eğer dişi herhangi bir kulak numarası taşımıyor ise tohumlama merkez sorumlusunun özel talimatı veya 

yetiştiricinin tam sorumluğunda tohumlama (açık bir şekilde tohumlama kayıt defterinde mevcut olmadığı 

ifade edilerek) yapılır.   

Tohumlamanın İzlenebilirliği

Spermanın	toplanmasından	kullanımına	kadar	bir	gerekliliktir	!

Dişinin kimliğinin gözden geçirilmesi1

(Kaynak : Ecole d’IA - UNCEIA)(Kaynak : CEIA du DOUBS)
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- Ejakülatlar, aşım salonunda sperma örneğinin alımından payetin hazırlanmasına (elektronik veya elle 
etiketleme sistemi) kadar olan çok titiz çalışmadaki aşamalara uyularak izlenir.

 Payetlerin dağıtımının yapılmasından sonra tohumlamacının sorumlu olduğu hususlar şunlardır:
•	Sürekli	bir	şekilde	titizlikle	sperma	tankını	muhafaza	etmek
•	Çözdürme	sonrası	ve	tohumlama	kateterine	yerleştirirken	uygun	yollar	kullanarak	kullanılan	boğa	ile	

ilgili bilgilerin (isim, çalışma ve ejakülat no)   sistematik kontrolü ( görsel, barkodun okunması)

- Eğer bir sürüde birden fazla dişi tohumlanacak ise 
aşağıdaki noktalara uyulmalıdır:

•	 Aynı	 anda	 ikiden	 fazla	 tohumlama	 kateteri	
hazırlanmamalı

•	Kateterleri	uygun	bir	renklendirme	ile	ayırt	etme
•	 Her	 tohumlama	 öncesi	 hangi	 ineğin	 hangi	 boğa	

sperması ile tohumlanacağından emin olma. 
Yapışkan kağıt ile dişi kulak no, kateter  rengi ve boğa 
ilişkilendirilerek not edilmesi tavsiye edilir.

Tüm müdahaleler yapay tohumalama kayıt defterinde basılmakta ve gerçek anlamda yapılan faaliyetlerin 
ve yetiştiriciye sunulanların bir örneğini oluşturmaktadır.

Her kuruluşa göre Yapay Tohumlama Defteri:

•	merkezi	olarak	ulaşılmayan	kişisel	bilgisayar	gibi	bir	araç	yardımıyla	basılır,
•	merkezi	olarak	ulaşılabilecek	şekilde	elle	yazılır	

Yapay tohumlama defteri 1969 yılından beri düzenle yürütülmektedir 
“ Kullanılan her sperma dozu, ilgili işletme için yapay tohumlama defterinde belirtilmelidir. Kayıt defterinde 
uygulama tarihi, tohumlama sırası, boğa adı ve kulak numarası, dozun referans numarası ayrıca tohumlanan 

ineğin kulak numarası ile beraber uygulama bedeli yazılmalıdır.

Erkeğin kimliğinin gözden geçirilmesi

Tohumlama kayıt defteri

Çok sayıda dişinin tohumlanması: Dikkat!

2

4

3

(Kaynak : UNCEIA)

(Kaynak : AGIRE)(Kaynak : UNCEIA)
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Sütçü Irk Düvelerin İdaresi

Düvenin	yetiştirilmesi	hem	üreme	ve	ömür	uzunluğuna,	hem	de	süt	
üretimine	olan	etkisi	nedeniyle	gelecekteki	konumun	belirleyicisidir.

Sıfır ile 6 aylık yaş arası: Makul bir büyüme oranı1

- Kolostrum doğumdan sonra en erken zamanda (2-6 

saat arası 2 litre kadar) ve 5-6 gün boyunca ilk bağışıklığın 

sağlanması için buzağı tarafından tüketilmelidir. 

Kolostrum aynı zamanda ihtiyaç halinde kullanmak üzere 

dondurulabilir. Kalitesinin korunabilmesi için benmaride 

yavaşça çözdürme en iyi yollardan biridir.

 Süt ikame yemi şu şekilde verilmelidir:

•	Sağlığın	daha	iyi	olması	için	sıcak

•	8-10	hafta	boyunca	miktarı	belirli	bir	şekilde

•	Üçüncü	haftadan	itibaren	günde	bir	kez.

 Otomatik süt dağıtıcısı kullanıldığında karışım 

yoğunluğu ve sıcaklığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

 Tamamlayıcılar üçüncü haftadan itibaren katı besin 

maddeleri ile 1-2 kg kesif yem, iyi kalitede kuru ot olarak 

verilmelidir. Bu uygulama işkembenin hacimce ve iç 

cidarı bakımından gelişmesini, yani sindirim kapasitesinin 

iyileştirilmesini sağlar.

 Önünde her zaman içilebilir ve temiz su 

bulundurulmalıdır.

Altı aylık yaşta 200 kg canlı ağırlığın hedeflenmesi, yüksek 
süt verimi ve yaşama gücü elde edilmesini sağlar. Bu 

dönemde istenen düzey yakalanamaz ise ileride 
asla telafi edilemez.

3. LAKTASYONDAKİ İNEKLERİN ORANI (%)

6. Aydaki ağırlık (Kg)

(Mayanne Ziraat Odası’nın çalışması, Eylül 1994)
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Altı aylık yaştan ergenlik çağına kadar: Ölçülü büyüme

Döl verimi iyidir, ancak…
24-36 aylık ve 32-36 aylık yaşta

buzağılamalar için büyüme eğrileri

2

3

- Ergenlik yaştan ziyade ağırlıkla ilişkilidir: Hayvan ergin 
canlı ağırlığının %40-50’sine ulaştığı zaman ortaya çıkar.

 İki seçim söz konusu olur: Günde 800 gram canlı 
ağırlık kazanımıyla 2 yaşında doğurma, günde 600 gram 
kazanımla 3 yaşında doğurma

 Büyüme oranı meme gelişimini etkiler. Meme gelişimi:

•	Zayıf	büyüme	ile	sınırlanır
•	Uzun	vadede	yağlanmayla	(özellikle	ad	libidum	mısır	

silajı ile tehlike oluşur) olumsuz etkilenir.

 Ergenlik çağına girerken ilk 
görünen kızgınlık döngüsü zayıftır. 
İlk tohumlama için ikinci veya 
üçüncü döngünün beklenmesi 
tavsiye edilir.
 Döl verimi, canlı ağırlık, 
büyüme veya yüksek ya da düşük 
vücut kondisyonundan olumsuz 
etkilenir. 

Düvenizin büyümesini kontrol 
etmek için onun vücudunu 

ölçünüz veya tartınız! 
Doğumundan itibaren istenilen 

dönemde doğum yapacağı 
tarihi dikkate alarak doğum 

planlanmalıdır.

Doğum zamanı vücut kondisyon puanı 3,5 ise başardınız! Kolay doğum özelliğine sahip bir boğanın 
sperması ile tohumlayınız!

Irklar itibarıyla ortalama ergenlik çağı yaşı ve canlı ağırlık

Irklar Ortalama yaş Ortalama ağırlık ve 
göğüs çevresi

Siyah Alaca 10 ay 260 kg, 150 cm

Normandiya 13 ay 300 kg, 155 cm

Montbéliard 15 ay 340 kg, 160 cm

URCO

Memede yağ dokusu oranı %

(Stelwagen ve Grieve’den, 1990)

Canlı Ağırlık (Kg) Gebeliğin sonunda
> 500 g/gün

24 - 26. ayda , 600 - 
630 Kg ve 200 cm’de  
doğum

14 - 16. ayda , 
400 - 420 Kg ve 
170 cm’de  YT

6. ayda
200 kg
135 cm

32-36. ayda, 650-680 
kg ve 205 cm’de doğum

22-26. ayda, 
450-480 kg ve 180 
cm’de doğum YT

32-36. ayda buzağılama 24-26. ayda buzağılama yaş(ay)

Günlük Ortalama Artış (g/gün)
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Sadece et üretimi amacıyla yetiştirilen bu sığırlarda ineklerin sütünün tamamı buzağıyla bıraklılır. 

Buzağı beslenmesini anasını emmek suretiyle gerçekleştirir. (Çevirenin notu)

Fiş No III.2 Ocak 2006

Farklı safhalarda düvelerde ergin ağırlıklar

(Hayvan Yetiştirme Ensitüsü’nden ”Yavrusunu emziren ırklarda faaliyet fişi: 
Düve idaresi)

Yavrusunu Emziren Etçi 
Irklardan Düvelerin İdaresi

Düvenin	yetiştirilmesi	geleceği	belirlemeyle	kalmaz,	hem	erken	gelişimi	hem	de	uzun	ömürlülüğü	belirler.

Doğumdan sütten kesime kadar: Makul bir büyüme oranı

U
N

CE
IA

U
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1

- Kolostrum doğumdan sonra en erken zamanda (2-6 
saat arası 2 litre kadar) ve 5-6 gün boyunca ilk bağışıklığın 
sağlanması için buzağı tarafından tüketilmelidir. 
Kolostrum aynı zamanda ihtiyaç halinde kullanmak üzere 
dondurulabilir. Kalitesinin korunabilmesi için benmaride 
yavaşça çözdürme en iyi yollardan biridir.

 Buzağının büyümesi anasının süt verimi ile ilişkilidir.
Kış sonunda buzağılayanlara ve büyümelerini tamamlayan 
buna karşılık sindirim kapasiteleri daha düşük olan ilkine 
doğum yapanlara dikkat edilmelidir. Doğumda vücut 
kondisyonu yetersiz ve uzun süreli düşük düzeyde besleme 
rejimi laktasyon başında süt verimini düşürür.

 Otlaktaki genç düve süttten kesime kadar ot tüketimini 
düzenli olarak artırır. 
Yazın ve sonbaharda miktar ve kalitesi azalan otun telafisi 
için kesif yem ile tamamlayıcı besleme sıklıkla gereklidir. 

 Sütten kesimdeki canlı ağırlık, doğumdaki yaşa ve canlı 
ağırlığa bağlı olarak 230-300 kg arası, ergin ağırlığın % 40-
45’i kadar olmalıdır.

Hedef ağırlık (kg)                                                        

Ergin ağırlık (kg)

550 650 750

•	Sütten	kesimden	8.	aya																																			 230 260 290

•	İlk	kışın	sonu																																																			 290 335 380

•	Tohumlama	 395 475 545

•	Üçüncü	kışa	giriş																																													 490 585 670

•	İlk	doğumdan	sonra																																									 470 560 650

Sürüde idareyi kolaylaştırmak için 

doğumlar mümkün olduğunca 

toplulaştırılmalıdır. 26-27 ayda 

yeterince gelişmiş dişiler elde 

etmek için ortalama bir erken 

doğum ayı seçilmeye çalışılmalıdır.
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Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönem2

- Ergenlik çağı yaştan ziyade ağırlıkla ilişkilidir. Ergin ağırlığının %55-60’ına ulaştığında ortaya çıkar.
 
 Ergin canlı ağırlığının % 65-70’ine ulaşması halinde (ırka ve doğumdaki canlı ağırlığına bağlı olarak 400-
550 kg arası) tohumlanmalıdır.
 
 Düveler vücut büyümelerinin % 60-80’ini otlaklarda gerçekleştirirler.
 
 Tohumlama öncesi zayıf büyümeyi ve gebelerde vücuttaki depoların erken kullanımını önlemek amacıyla 
sonbaharda otlaktan yararlanmaya yeterince erken son verilmelidir.
 
 Sonbaharda düzenli olarak kızgınlık göstermelerine karşılık, barındırma ve besleme koşullarının kış 
boyunca yetersiz olması, düvelerde anestrusa neden olabilir.
 
 İki yaşında doğumun gerçekleşmesi için büyüme eğrilerinin adaptasyonu çok önemlidir. Doğum sonrası 
hedeflenen ağırlık 3 yaşında doğum için de aynıdır. Bu durumda günlük canlı ağırlık kazanımı daha makul 
düzeydedir.

2 ve 3 yaşında gerçekleşen
Doğumlar için büyüme eğrileri
Geleneksel yöntemle idare edilen
Charolais sürüsü örneği
(ITEB: Sığır Yetiştiriciliği Teknik

Enstitüsü “Yavrusunu emziren sürülerde

İdare klavuzu. Daha iyi sürü idaresi için

düşünmek” 1991)

Düvelerde döl verimi iyidir, ama…..
Otlağa çıkartma zamanında kızgınlık toplulaştırması veya tohumlamadan kaçınmalı.

Aşırı semirtmeden kaçınılmalıdır: Vücut kondisyon puanı tohumlamada 2.5, doğumda 3.5 olarak 
hedeflenmelidir. Kolay doğum indeks değeri iyi olan bir boğa ile tohumlama yapılmalıdır.

Canlı Ağırlık (Kg)
Gebeliğin sonunda
400-600 g/gün24. ay , 585 Kg’da

doğum

14. ay, 430 
Kg’da doğum

8. ay, 
260-300 Kg 

36. ayda, 
620 Kg’da doğum 

26. ayda, 
460 Kg’da YT

36. ayda buzağılama 24. ayda buzağılama yaş(ay)
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Süt İneklerinde 
Kuruya Çıkartma

Yeni	bir	laktasyona	iyi	bir	şekilde	başlayabilmek	için	bir	dinlenme	periyodu	mutlaka	gereklidir.

Kuruya çıkartma neden gereklidir?

Süre: Genellikle 2 ay

1

2

- Kuruya çıkartma,  doğumdan itibaren iyi bir sindirim 
kapasitesinin sağlayan rumen mikro florası ve papillalarının 
optimum gelişimini sağlar.

 Meme bezinin dinlenmesi sayesinde süt salgılayan hücrelerin 
yenilenmesi sağlanır.

Bu dönem sub klinik meme enfeksiyonlarının tedavisi için 
uygundur.

 Kuruya çıkartma, gebeliğin son çeyreğinde gereksinimleri önemli hale gelen ana rahmindeki buzağının 
iyi bir şekilde gelişmesini sağlamak için gereklidir.

 Laktasyon sonunda vücut kondisyon puanı çok zayıf hale gelen ineklerin toparlanmalarını sağlamak için 
fırsat yaratır.

- Fizyolojik bir olgu
- Laktasyon süresinin uzatılması ile telafi 
edilmeyen, bir sonraki laktasyonda düşük 
verim
- Antibiyotik tedavisi uygulandığında 
bekleme süresine uyma zorunluluğundan 
kurtulma
- Durumu yeterince iyi olmayan 
hayvanların düzeltilebilmesi.

Birden fazla doğum
yapanlarda, vücudu iyi
durumda olan ve düşük
somatik hücre sayısı
olanlarda kısaltılabilir.  

- Fizyolojik bakımdan 
gereksiz
- Süt kotası, iş 
organizasyonu ve 
çok zayıf ineklerin 
durumunun 
düzeltmenin dışında 
ekonomik getirisi yoktur.

Kuru dönem süresi (gün)

En Uygun
Süre
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 Laktasyonun başında mevcut potansiyelini ortaya 
çıkartabilmesi için bir hayvanın doğum sırasında yeterli bir vücut 
kondisyonunda (3.5-4.0) olması hedeflenmelidir. Bu,  daha fazla 
süt verimi ve sütte yağ oranı demektir. 

Vücut depoları enerji üretirler. Laktasyon başında vücut 
kondisyonunun 1 puan azalması 150 UFL (*) enerjinin, yani 350 
kg sütün üretilmesi için gerekli rezervin kaybı demektir.

 İdeal olanı bu kondisyon değerine laktasyon sonunda 
erişebilmektir. Eğer bu mümkün değilse, kuru dönem bu konuma 
ulaşmak için bir fırsat olabilir.

 Kuru dönemde hastalık risklerinin azaltılması için (doğum 
güçlüğü, doğuramama, metabolik hastalıklar, üreme problemleri ve meme ödemi vb) 1 puanın üstünde aşırı 
kondisyon kazanımı veya zayıflamadan kaçınılmalıdır.  

(*) UFL (Unité Fourragere Lait): Bir yemin net enerji değeri anlamındadır. 1UFL= 1.65 kcal (1 kg olgun safhada hasat edilmiş arpaya 

eşdeğer) enerji (çevirenin notu)

 Kuruya çıkartmadan 8 gün önce bireysel olarak verilen kesif yem 
kaldırılmalıdır. Bu süt salgılanmasını azaltır.

 İneğin süt verimi ne olursa olsun tek sağımda kuruya çıkartmalıdır.

 Hayvana zararlı olacak sulu yemlerden kaçınmalıdır.

 Klinik meme enfeksiyonu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer böyle 
bir durum söz konusu ise laktasyon döneminde kullanılan bir ürünle tedavi 
yoluna gidip ineğin iyileşmesine kadar kuruya çıkartmayı geciktirmelidir.

 Önleyici olarak ve tedavi sonu için kullanımı gerekli olacak inekler için 
laktasyon dönemi dışında kullanılan antibiyotik veya tıkaç tarzı ürünler 
kullanılmalıdır.

 Kuru dönemden süt üretiminin başlangıç dönemine iyi bir geçiş çok 
önemlidir. Rumenin laktasyon başında verilen rasyonun sindirilmesine 
alışmasını sağlar.

 Doğumdan önceki üçüncü haftadan itibaren ineğe laktasyon dönemi 
verilen yem verilmelidir.

 Kuru dönemin sonunda laktasyon dönemi verilen kesif yem hayvanlara 
verilmelidir.

Hedef: Doğumda vücut kondisyon puanı 3.5 olmalı
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İyi bir kuruya çıkartma için pratik tavsiyeler

Doğum dönemine geçişte bakım

3

4

5

Meme içi tedavi

Enfeksiyonlu memeden süt 
örneği alımı 
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 En ideal olanı yeterince geniş (en az 4 x 4 m) ve 
ineğin sürüyle göz temasını sağlayabildiği bir bölmedir. 
İçerisinde doğum için müdahale gerektiğinde hayvanın 
zaptını sağlayacak uygun ekipman bulunmalıdır. Her 
doğumdan sonra temizlenmeli, her zaman temiz 
tutulmalı ve yeterince yataklık serilmelidir.

 Buna karşılık, gerektiğinde (mevsim koşullarına bağlı 
olarak) kolay yakalama olanağı verecek şekilde ineğin 
otlakta doğum yapmasına izin vermek de mümkündür. 
Bir ineğin bağlı halde doğum yapmasından daha iyi bir 
çözümdür .

 Mutlaka gerekli olan malzemeler şunlar olmalıdır:

•	 Irka	uygun	doğuma	yardım	aracı	(forseps)
•	 Mümkün	 ise	 farklı	 renklerde	 ayaklar	 ve	 baş	 için	

doğum halatı, ayrıca çekme işlemine destek 
sağlaması için ahşap değnek (her kullanım öncesi 
malzeme temizliği unutulmamalıdır)

•	 Muayene	eldivenleri
•	 Sabun,	bez	veya	kağıt	havlu
•	 Dezenfektan	ve	kayganlaştırıcı	jel
•	 Yeni	 doğan	 buzağıya	 gerekli	 olabilecek	

reanimasyon ilaçları (solunum, kalp-solunum 
sistemi uyarıcıları vb.)

Tüm gereçler temiz, düzenli bir şekilde dizilmiş ve kolay 
ulaşılabilir olmalıdır.

Doğuma iyi bir şekilde hazırlanma1

Doğumda Bakım

Canlı	ve	sağlıklı	doğan	bir	buzağı;	
yanında	süt	verebilen	ve	üreyebilecek	kadar	iyi	durumda	olan	bir	inek	!	
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Bilinçli bir şekilde müdahale
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 Eğer doğumun gerçekleşmesi normal seyrediyor 
ise dikkatli bir gözlem yeterli olur. Hafif de olsa, tam 
emin olmadan yapılan her müdahale doğum sonrası 
problemlerin ortaya çıkmasına ve takip eden dönemde 
döl veriminin olumsuz etkilenmesine yol açar.

 İkinci su kesesinin patlamasından sonra 3 saat 
geçmesine rağmen buzağı dışarı çıkmamış ise sağlık 
kurallarına uymak suretiyle (vulvanın dış kısmının 
yıkanıp, kurulanıp dezenfekte edilmesi)  yumuşak bir 
müdahale (kayganlaştırıcı jel kullanılmalı) gerekli hale 
gelir.

 Vaginal yoldan inceleme, buzağının çıkışının 
doğal yollardan gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini 
saptamak içindir. Bu inceleme buzağının gelişi, vaziyeti 
ve boyunun ananın kemik doğum kanalı boyutlarına 
uygun olup olmadığı ile ilişkilidir. Bu aynı zamanda ikiz 
buzağı olup olmadığının kontrolünü sağlar.

Sırasıyla emin olunması  gereken hususlar:
1- Serviks kanalının genişlemesi ve vaginal geçişte 

herhangi bir tıkanmanın (dönme, engel, tümör vb) 
olmadığı ,

2-Buzağının gelişi: Önden mi? Arkadan mı? Arkadan 
geliş her zaman daha hassas bir durum arz eder ve 
buzağının su yutma riski demektir.

3- Yavrunun pozisyonu: Normal veya değil. Buzağı 
dışarı çıkmadan önce buzağının aldığı tüm uygun 
olmayan pozisyonlar düzeltilmelidir.  

4- Yavru boyutu: Eğer çekme testi (yavrunun her ön
  ayağı başına bir kişi) her iki ayağının tamamen 

dışarı çıkmasına izin vermiyor ise veteriner 
müdahalesi gereklidir.

Hayvan doğurtma kısa zamanda kazanılabilen bir 
bilgi değildir. Bu işi yaptıkça deneyim kazanılır: Bilinçli 
olarak veterinerin çağrılacağı zamanın iyi bir şekilde 
bilinmesi gerekir (Endişe her zaman inek ve yavrusu 

lehinedir). İlkine doğum yapanlarda fazla aceleci 
olmaya gerek olmadığı gibi Birden fazla doğum 

yapanlarda doğum süresi uzatılmamalıdır.
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Laktasyon Başında Bakım

Her	şeyden	önce	enerji	açığı	kapatılmalıdır.

Önemli gereksinimlerin yanında sınırlı iştah

Yem tüketimini en üst seviyede tutma

1

2

 Doğum sonrası süt üretimi hızlı bir şekilde artar. Laktasyonun ilk haftasından 
itibaren gereksinimler en üst düzeye ulaşır. Günde 35 kg süt verimi için yaşama 
payının 4 katı enerji, 5 katı azot gerekir. 

 Bu dönemde fizyolojik olarak iştah sınırlıdır. Sindirim kapasitesi doğumdan 
ancak 8 hafta sonra en üst seviyesine ulaşır.

 Bu durumda enerji yetersizliği kaçınılmaz olacağından enerjiyi maksimum 
seviyede tutmalıdır. 

 Rumen faaliyetini elverişli hale getiren her türlü unsur 
sindirimi ve dolayısıyla yem tüketimini de olumlu olarak 
etkiler. Bu hal kaliteli bir rasyon ile sağlanır. Bunun için:

•		 İştah	arttırıcı	iyi	yem	materyali	sağlama
•		 Yemde	 azot	 düzeyine	 dikkat	 edilmeli	 (özellikle	

çözünebilir azot ) ve PDIN-PDIE (Metabolize olan 
protein-Rumende yıkılan protein) dengesi dikkate 
alınmalı

•		 Aşırı	 kesif	 yem	 verilmesinden	 kaçınarak	 tüketilen	
mısır silajının en fazla % 35’i kadar, ot silajının ise % 
50’si kadar  kesif yem hesap edilmelidir. Bu eşiğin 
ötesine geçildiğinde rasyonun sindirilebilirliği düşer 
ve asidoz riski artar.

 Hayvanların önünde her zaman ulaşılabilecekleri yem 
karması olmalı:

•		 Yemlik	 boyunca	 hayvan	 başına	 60	 cm,	 	 kapanlı	
yemlikte 35 cm genişlik verilmeli

•		 Yemlikte	 bir	 miktar	 tüketilmeyen	 yemin	 kalması	
(tüketilecek miktarın en az % 5 fazlası olmalı) normal 
olup her gün yenilenmelidir.

 Bazı yem dağıtım sistemleri tüketilen yem miktarını 
artırır:

•	Her	gün	sıklıkla	yemin	değiştirilmesi
•	Kapanlı	yemliklerin	sürekli	serbest	bırakılması
•	Yem	karmasının	üzerine	bir	miktar	kesif	yem	dökülmesi
•	Eğer	yem	karması	çok	kuru	ise	melas	ile	karıştırma
•	Gece	boyunca	yem	tüketilen	alanın	aydınlatılması
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Yem karmasının enerji içeriğini yoğunlaştırma

Rasyonun azot bakımından dengelenmesi

Vücut depolarından iyi bir şekilde yararlanma

3

4

5

 Enerji yoğunluğu öncelikle yem materyalinin kalitesi ile iyileştirilmelidir.

 İnek bir ruminanttır: Rumenin iyi bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için selüloz ve lif (kaba yem) tüketmelidir 
(toplam rasyonun % 20’si selüloz). Toplam rasyonun enerji yoğunluğu sınırlı düzeyde yer verilen kesif yemin 
eklenmesiyle artırılır. 

 Vücudun azot depoları hemen hemen sıfırdır. Laktasyonun ilk haftasından itibaren, göreceli olarak daha 
kolay olan takviyenin yapılmasıyla gereksinim karşılanır. Azotlu 1 kg kesif yem ilavesi, genellikle 5 litre süt için 
gereksinimin karşılanmasını sağlar.     

 Üretilen süt miktarı rasyondaki enerji yoğunluğundan çok azot yoğunluğuna bağlıdır. Bu yüzden, 
rasyondaki enerji-azot dengesi üretim hedeflerine uydurulmalıdır. 

 İlk koşul, doğumda yeterince rezerve sahip olmaktır. 
Bir önceki laktasyonun sonu ve kuru dönem bu hedef 
doğrultusunda yönetilmelidir.

 Doğumda 3.5 değerinde vücut kondisyonu için puan 
kaybı  laktasyon başında 1.5’i geçmemeli, en düşük değer ise 2 
olmalıdır. 

 Protein oranındaki değişim gibi diğer belirleyici unsurlar 
kullanılabilir. Siyah Alaca ırkında 28’in altındaki değerler döl 
veriminde düşüşe yol açar.

 Çok çarpıcı zayıflama üretimde düşüş, metabolik hastalıklar, 
uterus enfeksiyonları, kızgınlık döngüsünde düzensizlikler gibi 
sorunlara yol açar.

Laktasyon başında 
yem tüketimindeki, süt 
verimindeki ve enerji-protein 
gereksinimindeki değişim 
(Laktasyonun pik döneminde 35 
kg süt veren inek)  
(Süt kontrolü sonrası-Institut de l’Elevage-La 

Loire Ziraat Odası 1995)

Vücut kondisyonunun takibi laktasyon başındaki hayvanların idaresi için temel araçtır.

* Metabolize olan protein

* *Yemin net enerji değeri

Buzağılama

Laktasyon Haftaları
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Süt İneklerinde Vücut 
Kondisyon Puanı

Beslemenin	dengelenmesi	ve	yürütülmesi	yanında	
üreme	aktivitesinin	başlatıldığı	dönem	açısından	değerli	bir	araçtır.

Vücut depolarının değerlendirilmesi için 
vücut kondisyon puanı

Sapmalara dikkat !1 2

 Anahtar dönemlerde vücut kondisyon puanları; kuru 
dönem, doğum, laktasyonun 30. günü ve tohumlama 
dönemi için üremeye hazır olma ve beklenen verimi 
vermenin koşullarını hazırlar.

 İzleme bireysel (bir period boyunca değişim) veya 
toplu olarak ( özel bir besleme döneminin analizini 
yapmak için, tesadüfi seçilmiş en az 10 baş olmak üzere 
ineklerin % 20’sinde) olabilir.

 Kondisyon puanı vücut depolarının tahmin 
edilmesini (yağlanma durumu = lipidler) mümkün kılar.  
Rasyonla sağlanana oranla ineğin gereksiniminin daha 
yüksek olduğu zaman ineğin kullanması içindir. 

 Doğum sonrası muhtemel bir enerji açığı normal 
karşılanır. İnek sahip olduğu harekete geçebilir 
rezervlerine güvenerek bu duruma oldukça iyi 
dayanıklılık gösterir.

 Fizyolojik fonksiyonların çoğunluğu 
yetersiz vücut kondisyonu (zayıf inek) veya 
aşırı kondisyondan (yağlı inek) sekteye uğrar.
 

 Aşırı yüksek ve aşırı hızlı değişiklikler 
benzer biçimde olumsuz etkiye sahiptir.

Laktasyon sırasında vücut 
kondisyonunun optimal değişim eğrisi 

(hedefler)

Doğum Zamanı
Çok zayıf inek veya uzun süreli kondisyon kaybı :

•	 Anormal kızgınlık döngüsü
•	 Kızgınlık göstermede gecikme

Aşırı Yağlanmış inek :
•	 Anormal kızgınlık döngüsü
•	 Kızgınlık göstermede gecikme

Döl veriminde düşme

Laktasyon başında 
kondisyon kaybı > 1 puan (canlı ağırlık için 50 kg)

En düşük kondisyon puanı : 2,5 !

Tohumlama zamanı çok düşük kondisyon
•	 Döl veriminde düşüş
•	 İki doğum arası sürenin uzaması

Kuruya çıkarma dönemi 
kondiyon kaybı
Riskler:

•	 Metabolik bozukluklar
•	 Güç doğum
•	 Doğuramama

Buzağılama
Buzağılama

Buzağılamadan

2 ay sonra
Kuruya

Çıkartma

 Riskler
•	 Metabolik bozukluklar
•	 Döl veriminde düşüş
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Vücut kondisyonunun belirlenmesi standart bir aralığa göre gözlem ve değerlendirmedir.

Doğum zamanı puan 3,5 
Puanı 2,5 olan ve canlı ağırlığı artan ineği TOHUMLAYINIZ!
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 Vücut kondisyon puanı sıfır (çok zayıf inek) ile 5 (çok yağlı inek) arasındadır.

 Standart bir aralık ile karşılaştırma yaparak hayvanın farklı morfolojik bölgelerinin gözlemlenmesi 
temelinde ortalama arka ve yanal puanlar elde edilir.

 Siyah Alaca, Montbéliard ve Normandiya ırkları için özel vücut kondisyon puanlama skalaları mevcuttur. 
Kesin bir değerlendirme için söz konusu ırk veya morfolojik yapısı benzer bir ırk için hazırlanmış dokümanların 
kullanılması gerekir. Yöntemin öğrenilmesi ve düzenli olarak tatbik edilmesi için yeterli zaman ayrılması 
önemlidir.

Arka kısma ait puanların verilmesinde Kullanılan kıstaslar   Yanal kısma ait puanların verilmesinde Kullanılan kıstaslar   

Kuyruk
Boğazı

Kuyruk
Başı Sagro Tuberal 

Ligament Oturak Kemiği
Çıkıntısı

Kalça Kemiği
Çıkıntısı

Yan
Omurga Çıkıntısı

Sırt Omurları
Üst Çıkıntısı

Son Kaburgalar

Not 2

Not 4
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Doğum Sonrası Tohumlama

Ne	çok	erken,	ne	çok	geç	ama	iyi	durumdaken	tohumlama	!

Doğumdan 50-90 gün sonra ilk tohumlama1

 Neden minimum süre sınırı? Uterusun normal 
boyutlarına dönmesi için gerekli olan süredir. Bu dönemde 
döl verimi düşüktür. Hiçbir inek 50 günden daha erken 
tohumlanmamalıdır. 

 Neden  maksimum süre sınırı? 90-100 günü geçen 
ilk tohumlamaya kadar olan süreç,  döl verimine katkı 
sağlamaksızın iki doğum arası süreyi uzatır.

 Kötü vücut kondisyonu, önemli düzeyde uzamış zayıflama 
dönemi ( ağırlık kaybı ≥ 1,5 puan) fark edilir bir enerji yetersizliği 
demektir. Tohumlamada başarı genel bir kabul olduğuna göre 
kondisyonun artmasını bekleme tercih edilebilir. 

 Uygun bir besleme rasyonu 2,5 vücut kondisyonuna 
dönüşü hızlı bir şekilde sağlayabilir ve doğum-ilk tohumlama 
arası süreyi en uygun düzeye getirebilir.

 Uterusun sağlıklı olması gerekir: Uterus akıntılarının, 
özellikle doğum sırasında veya sonrasında sorun yaşayan 
ineklerin gözlemlenmesi.

 Topallık ve meme yangıları enfeksiyon mevcudiyetine 
yorumlanır.

 Parazit olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 En azından her biri 20 dakika süren iki kez kızgınlık gözlemi.
 Sabah sağımdan önce
 Akşam, işin bitirilmesinden en az 1 saat sonra
 İneklerin gözlemlenmesi için ayrıca her fırsatı değerlendirme

Tohumlama zamanı kondisyon puanı en az 2,5 

Sağlık durumu: En fazla dikkat edilecek nokta !

Kızgınlığın iyi bir şekilde saptanması

2

3

4

Tüm çalışmalar ineklerin doğumdan 50-90 sonra tohumlanması için olmalıdır: Gebeliğin 
başlatılmasında 40 gün stratejiktir.
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Verim ve besleme düzeyi

Besleme rejiminde geçişlerin yönetilmesi

5

6

 Verim düzeyi ve rasyonun kalitesi tohumlama 
kararı alınmasında   dikkate  alınmalıdır. Sadece verim 
gereksinimleri  ile beslenmeleri  (özellikle  enerji bakımından 
dengeli) dişilerin tohumlama başarılarını yükseltir.

 Verilen rasyon verim gereksinimini sağlayacak düzeye 
gelir gelmez inek tohumlanmalıdır.

 Toplam protein enerji gereksiniminin karşılanıp 
karşılanmadığını tahmin için kullanışlı bir araçtır. İkinci veya 
3. kontrolden itibaren toplam proteinde ilerleme veya en 
azından stabil hale gelişin gözlemlenmesi hedeflenmelidir. 

 Doğumdan bir ay öncesi ile tohumlama periyodu 
arasında besleme rejimindeki değişikliklerin en üst 
düzeyde sınırlandırılması gerekir.

 Rumen mikroorganizmalarının yeni rasyona uyum 
sağlayabilmeleri için geçiş dönemi en az 2 haftalık bir 
süreçte olmalıdır.

 Kontrol altındaki bir besleme:

•	 Laktasyon	başı	ile	doğumdan	bir	ay	öncesi	aynı	içeriğe	
sahip olan dengeli bir rasyon,

•	 Laktasyon	başında	enerji	bakımından	zengin,	dengeli	
ve hayvanın istediği kadar tüketebileceği bir rasyon,

•	 Mümkün	 ise	 silo	 değişiminden	 kaçınmalı,	 aksi	
takdirde bir silodan diğerine geçişte en az 15 günlük 
bir alıştırma dönemi gerektirir.

Siyah Alaca ırkı bir sürüde yakın zamanda yapılan bir çalışma ineklerin 
çoğunun doğum döneminde yetersiz kondisyonda olduğu ve/veya 
laktasyon başında çok kondisyon kaybettiğini ortaya koymuştur. 
Bu önemli kondisyon kaybı döllenememe /erken embriyonal ölüm 
oranlarına etki yapmaktadır.
(NEC + REPRO-UNCEIA, ELIACOOP, FIDOCL et PEP, 2005)

İyi yönetilmiş besleme, kızgınlığın 
isabetli saptanması ve doğum sonrası ilk 
tohumlama zamanına uyulması : Kazanç 

sağlayan üç husus !

< 1 Puan                          > 1 Puan

Doğum sonrası 0-60 arası vücut kondisyon kaybı

35. günde gebelik (%)Döllenmeme - erken embriyo ölümü(% )
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Yavrusunu Emziren Etçi Irk 
İneklerde Besleme

Grup	halinde	ekonomik	sürü	idaresi	üremeye	hazırlığı	sağlamalıdır.	

Ekonomik ve koşullara uydurulmuş rasyon
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 Besleme programı mümkün olduğunca ekonomik bir 
biçimde ve yıl içerisine dağıtılmalıdır. Bu durumda yem üretimi 
temel alınmalıdır (otlaklardan mümkün olduğunca fazla 
yararlanma).

 Diğer dönemler: Yemle verilen gereksinimi karşılayamıyor 
ise hayvan vücut depolarını kullanır.

 Yemle sağlanan ve tavsiye edilen enerji düzeyi  ineğin 
mevcut depolarını harekete geçirebilme kapasitesi dikkate 
alınarak ve dolayısıyla gerçek gereksiniminin altında 
sağlanabilir.

 Enerji açığı, ineğin üreme ile ilgili sıkıntıyla karşılaşması 
halinde kontrol edilmelidir.

 Hayvanlara tahsis edilen yem doğum dönemine göre grup 
halinde verilir.

650 kg canlı ağırlıkta (erken doğum, barınaklara alındıklarında vücut kondisyon puanı 3’ten fazla) 
ve 45 kg doğan buzağısı olan bir inek için doğum öncesi ve sonrası enerji gereksinimleri ve yemle 
verilmesi gereken enerji (A. Ponter-ENVA, INRA’dan 1987).

Laktasyon Ayarları

Barınaklara 
Dönüş

Sütten 
Kesim

Buzağılama
Üreme

Enerji Açığı
Olan Dönem

Otlağa
Çıkartma

Barınaklara
Dönüş

Yemle Sağlanan
Enerji

Enerji Gereksinimi
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Fizyolojik safhaya göre değişen gereksinimler

Pratikte uygulanan

2

3

 Enerji gereksinimleri doğumdan 6-8 hafta 
sonra en üst düzeydedir ( buzağının tamamen 
sütle beslendiği dönem). Bu aynı zamanda üreme 
aktivitesinin başladığı dönemdir.

 Beslemenin enerji içeriği hayvanın 
kondisyonunu ve kızgınlık döngüsünün başlaması 
ile ilgili koşulları belirler. Kışın en fazla 2 aylık ( 40-
60 kg canlı ağırlık kaybı) bir süre için günde 1,5 
UFL civarında kısıntılı yemleme sadece birden fazla 
doğum yapmış ve iyi vücut kondisyonuna ( > 3) 
sahip olanlar için mümkündür. 

 Azot içerikli besleme genellikle probleme 
neden olmaz (sadece aşırı çözünebilir azot veya 
düşük kalitede yemden kaynaklanan eksiklik 
söz konusu olduğunda). Mineral ve vitamin 
takviyesinin sağlanmasına dikkat edilmelidir. 

 Yemle dışarıdan verilecek olanlar hayvanın 
yağlılık durumu ve doğum dönemine göre 
değişiklik gösterir.

 Gebelik teşhisi ineklerin öngörülen doğum 
tarihine göre gruplandırılmasını sağlar: Bu tarih 
dişilerin tohumlandıkları zamana göre tahmin 
edilir. İlkine doğum yapacaklar genellikle daha 
erken doğurur ve ayrı bir grupta barındırılırlar.

 Hayvanın kondisyon puanı ve ağırlığının 
saptanması:

•	Otlak	dönüşü	iyi	bir	kondisyon	(>3)	
•	Doğumda	3-3,5	kondisyon	puanı
•	Tohumlama	zamanı	en	az	2,5	kondisyon	puanı

 Kapalı barınaklarda geçen dönem: Rasyonun 
belirlenip dağıtılan yemin tartılması

 Otlatma dönemi: Hayvanın otladığı otun miktar 
ve kalitesinin incelenmesi ( değişim, aşırı otlatma, 
tahrip olmuş çayır, zararlı otlar, kuraklık vs)

Döngüdeki inek (%)

Doğumdaki puan

Buzağılamadan 65 gün sonra Charolais ineklerinde vücut 
kondisyon puanının kızgınlık döngüsü gösterme oranına etkisi 

(Grimard vd, 1992) 

Doğumdan 65 gün sonraki puan
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Yavrusunu Emziren Etçi Irk 
İneklerde Vücut Kondisyonu

Beslemenin	dengelenmesi	ve	yürütülmesi	yanında	
üreme	aktivitesinin	başlatıldığı	dönem	açısından	değerli	bir	araçtır.

Vücut depolarının belirlenmesinde 
kondisyon puanlaması

Sapmalara dikkat !1 2

 En güvenilir ve ucuz yöntem olan canlı ağırlığın alınması 
ve vücut kondisyon puanlaması sayesinde ineğin yemle 
verilenden daha fazlasına gereksinim duyması halinde 
değerlendirebileceği vücut depolarının (lipidlerin) tahmini 
mümkün olur.

 Doğum sonrası ineğin besleme yetersizliği problemiyle 
bir şekilde karşılaşması normal kabul edilebilir ve mevcut 
harekete geçebilen rezervleri sayesinde bu duruma 
yeterince dayanım gösterir.   

 Kesin bir fizyolojik safhadaki ( doğum, otlak dönüşü, 
kızgınlık toplulaştırılması gibi) ve kategorideki (ilkine veya 
birden fazla doğum yapma) tüm ineklerin izlenmesi gerekir.

Üreme dönemine geçiş, otlak dönüşü ve doğumda hedeflenen vücut kondisyonu 

 Fizyolojik fonksiyonların çoğunluğu 
yetersiz vücut kondisyonu (zayıf inek) veya 
aşırı kondisyondan (yağlı inek) sekteye uğrar.
 

 Aşırı yüksek ve aşırı hızlı değişiklikler 
benzer biçimde olumsuz etkiye sahiptir.

MİNİMUM

VÜCUT KONDİSYON PUANLAMASI

YAPAY TOHUMLAMA
ÇİFTLEŞTİRME

DÖNÜŞ BUZAĞILAMA

Uzun Süreli Kondisyon Kaybı Gösteren veya Çok Zayıf :
•	 Tohumlama zamanının gecikmesi 

Çok Yağlı inek :
•	 Doğum güçlüğü (büyük buzağı, sezeryan, 

           metritis, sonun atılamaması)
•	 Yüksek buzağı ölümü

           Döl veriminde düşüş!

Çok Zayıf Kondisyon
•	 Döl veriminde sorun
•	 İki doğum arası sürenin uzaması
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Vücut kondisyonunun belirlenmesi standart bir aralığa göre gözlem ve değerlendirmedir.

(INRA, 1988)

CECNA

3

 Vücut kondisyon puanı sıfır (çok zayıf inek) ile 5 (çok yağlı inek) arasındadır.

 Kuyruk sokumu ve her iki yandaki son iki kaburgada gözlem yaparak iki değerin ortalaması alınmak 
suretiyle vücut kondisyon puanı bulunur.

 Düzenli olarak uygulama yapmak ve öğrenmek için zaman harcamak önemlidir.

Zayıf inek Orta kondisyon Yağlı inek
0 1 2 3 4 5

Arka puanı:
Sol el sakrum 
- tuber ischii 
arasında 
(kuyruk 
sokumu)

Sıkı deri

Parmak 
arasına alması 
güç

Gergin deri

Parmak 
arasına almak 
mümkün

Çekilebilir deri

Fark edilebilir 
hafif depo

Gevşek deri

Ele gelen yağ

Gevşek deri

İyice ele gelen 
yağ

Yuvarlaklaşmış 
deri

Çok miktarda 
ele gelen yağ

Yan kısım 
puanı:
Sol el düz 
olarak son 
iki kaburga 
üstünde

Deri gergin 
ve kaburga 
üzerine yapışık

Kuru kaburga

Deri gergin 
ve kaburga 
üzerine yapışık

Ayrılan 
kaburga

Gevşek deri

Kaburgalar 
hala 
farkedilebilir

Deri el 
ve kemik 
arasında 
hareketli

Kaburgalar 
arası göçük

Kaburgalar 
arası daha 
fazla göçük

Kaburgaları 
örten kalın bir 
yastık

Doğum zamanı 3,5 kondisyon puanı. Üreme döneminde en az 2,5 !  Grup halinde idareyi 
kolaylaştırmada kızgınlıkların toplulaştırılması düşünülmelidir.
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Barınak ve Üreme

Yaşamın	tümü	için	bir	yatırımdır.

Barınak: İki fonksiyonu vardır.

Barınak: Her gün dikkat edilmesi gereken yerdir.

Tasarım temel safhadır.

1

3

2

 Hayvanların yaşam yerlerinden biridir. En iyi 
koşullarda rahat etmelerini sağlayarak  üretim 
döngüsünün devam etmesini sağlamalıdır.

 Hem yetiştiricinin hem dışarıdan gelen müdahale 
edici şahısların temel çalışma aracıdır.

 Hijyen ve temizlik hayvanın sağlık durumunu, 
üretilen ürünün verimlilik ve kalitesini belirler.
      

 Düzenli olarak binalara yapılan bakım çalışma 
koşullarının iyileştirilmesini sağlar.

 İnşaat ve gerekli alan (hacim, hayvan başına yüzey ve 
havalandırma) normlarına riayet ederek kurulmalıdır. 

 Gelecekteki muhtemel eklemeler ve değişiklikler 
öngörülmelidir. 

 Hayvanla temas eden tüm alanlara ve kaygan ya da 
aşınmış durumda olmaması gereken zemine özellikle 
dikkat edilmelidir.

 Yeterli sayıdaki insanın gelip geçtiği stratejik özelliği 
olan yerlerin düzenlenmesi gerekir.
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Barınakların her kısmı üreme üzerine etki yapar

Bazı teknik öneriler

4

5

 Yemlemenin yapıldığı yer
Dişilerin serbest bir şekilde ulaşabilmesi yem tüketim 
düzeyi, süt verimi, doğum sonrası uterusun eski boyutlarına 
dönmesi, kızgınlık davranışını gösterme ve döl verimi 
üzerinde etkilidir.

 Gezinme alanı
Yeterince geniş ve zeminin kaygan olmaması kızgınlıkların 
ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

 Dinlenme alanı
Uygun sayıda yer olması hayvanların rahatının sağlanması, 
süt veriminin etkilenmesi, uterusun doğum sonrası eski 
boyutlarına dönmesi ve çevreden kaynaklanan meme 
enfeksiyonunun ortaya çıkma sıklığı açısından gereklidir.

 Hayvanın zapt edildiği ve tohumlandığı yer
Doğrudan yapay tohumlamanın kalitesini etkiler. 

Yeterli biçimde aydınlatılmış bir barınak hayvanın kızgınlık 
davranışını göstermesini sağlarken,  diğer taraftan 

yetiştiricinin kızgın hayvanları bulmasını kolaylaştırır.

 Yemlemenin yapıldığı yer
•	Kapanlı	yemlikte	inek	başına	30	cm
•	Normal	yemlikte	inek	başına	60	cm
•	İnek	başına	bir	kapan

 Yüzey alanı
•	Yataklıklı	alan:	İnek	başına	7-9	m2	+	3-5	m2	gezinme	

alanı
•	Dinlenme	durağı:	inek	başına	1	adet	+	3-5	m2	gezinti	

alanı

 Pencere alanı
•	Işığın	yandan	gelmesi	tercih	edilerek	zeminin	%	5-10’u	

kadar pencere alanı
•	Yarı	 saydam	 pencere	 yeterli	 değildir	 (yazın	 barınak	

sıcaklığını artırır, ultra viyole geçirmez ve kolay 
kirlenir.

 Havalandırma:
•	Hava	cereyanı	olmadan	hava	dolaşımının	iyi	işlemesi
•	Yandan	veya	alttan	giriş,	yüksekten	çıkış

 Oluklu beton yüzey:
•	Oluklar	1,0-1,5	cm	olmalı,
•	Oluklar	 arasında	 5-6	 cm	 mesafe	 olmalı	 ve	 temizlik	

fırçası yönünde olacak şekilde bırakılmalıdır

Hiçbir ayrıntıyı unutmamak için fikir 
alışverişinden kaçınmayınız! İdeal bir 

sistem yoktur! Her yetiştiricinin kendine 
göre barınağı olur: Tohumlamacı etkili 

bir biçimde görevini yapabilmeli, 
yetiştirici durumuna en uygun 

çözümlere yönelmelidir.
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Üreme Verimliliği ile İlgili Konular
IV. 1 Döl Verimindeki Varyasyon Faktörleri
IV. 2 Süt Sığırcılığında Üreme Hedefleri
IV. 3 Yavrusunu Emziren Etçi Irk Sığırlarda Üreme Hedefleri
IV. 4 Üreme ile İlgili Değerlerin Yorumlanması
IV. 5 Kendi Kendine Durum Tesbiti: Üreme Performansında   
 Durum Tesbiti
IV. 6 Üreme ile İlgili Sonuçların Ekonomik Etki
IV. 7 Sağlık ve Üreme
IV. 8 Kongenital Anomaliler ve Üreme
IV. 9 Aşırı Sıcaklar, Kuraklık ve Üreme

BÖLÜM 4

Araştırma ve Geliştirme Bölümü
Dişi Fertilitesi Grubu
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Döl Verimindeki 
Varyasyon Faktörleri

Çok	sayıdaki	varyasyon	faktörünün	önem	düzeyi	birbirinin	aynısı	değildir...

Laktasyonun ilk 2 ayında aşırı derecede zayıflayan 
veya doğum zamanı çok zayıf olan ineklerin ilk 
tohumlamada gebe kalma şansı 1/3’tür.

Beslenme ağırlıklı bir faktördür1

 Döl verimi yumurtanın döllenmeye olan yatkınlığını ifade eder ve 
döllenme oranının bir unsuru durumundadır.

 Döl verimi genetik, sağlık ve özellikle sürü idaresi (besleme, üremenin 
yönetimi) gibi  faktörlerin tümünün bir sonucudur.

 Süt ineklerinde doğum sonrası enerji açığı 
kaçınılmaz olup laktasyon sırasında gerekli enerji 
gereksinimleri yem tüketimi kapasitesinden 
fazladır. Bu yönde belirgin bir açık daha zor fark 
edilen kızgınlıklar ve düşük döl verimi ile ilişkilidir.

 Azotlu besin maddesi gereksiniminin 
karşılanması daha kolay olmakla beraber rasyonda 
enerji/azot dengesine dikkat etmek gerekir:

•	Çok	 düşük	 düzeyde	 azot	 yem	 tüketimini	 ve	
rasyonun değerlendirilmesini sınırlar,

•	Tersine,	 gereğinden	 fazla	 azot	 süt	 üretimini	
uyarır ve enerji açığının derinleşmesine yol 
açar, 

•	Gereğinden	 fazla	 çözünebilir	 azot	 karaciğere	
haddinden fazla yük demektir.

 Doğum zamanı zayıf olan inek tohumlama 
zamanı da zayıf olacaktır. Kuruya çıkartma ve 
doğuma hazırlık iyi bir döl veriminin garantisi için 
anahtar dönemlerdir.

 İnek doğum döneminde iyi kondisyonda olsa 
da, aşırı zayıflama ile karşılaşılmaması için laktasyon 
başında dikkatli olunmalıdır. Laktasyonun ilk 60 
günü boyunca aşağıdaki özelliklerin değişimini 
takip etmek tavsiye edilir: vücut kondisyonu, protein 
oranı, yağ oranı, süt verimi, dışkının durumu.

Yetersiz besleme (enerji ve azot) Aşırı azot

Nedenleri :
 Yetersiz yem veya eksik rasyon
 Serbest yemleme sisteminde yetersiz yemlik boyu
 Kalitesiz yem maddesi
 Kötü yem dağıtım sistemi
 Hastalık: Asidoz, alkaloz, topallık

Sindirilebilir kuru
madde miktarında
azalma

Optimal olmayan fermantasyon

Karaciğer Yağlanması:
•	 Bu durumda yüksek düzeyde azota daha 

hassastırlar

İşkembe
Karaciğer

Uterus

Döllenmeme
 Gecikmiş ovulasyon
 Kötü kalitede ovosit

Embriyonal ölüm
 Uygun olmayan 

 uterus ortamı
 Korpus luteum üzerine 

 olumsuz etki

Nedenleri :
 Protein tabiatında olmayan azot kullanımı
 Aşırı PDIN (rumende yıkılabilir azot)/PDIE 

 (sindirilebilir protein) oranı
 Aşırı PDI (suda çözünebilir protein) / UF (yem birimi) oranı
 Aşırı çözünebilir azot
 Ayrı ayrı dağılan enerji ve azot
 Kötü koşullarda saklanmış ot silajı
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Üremenin yönetimi: Doğumdan tohumlamaya kadar sürekli dikkat

Genetik faktörler: Kalıtım derecesi düşük, buna karşılık değişkenliği önemlidir

Sağlık yönünden etkili faktörlere karşı 
uyanık olmalıdır!

2

3

4

 Güç doğum, doğuma yapılan yanlış müdahale, döl 
veriminde düşüş riskini artıran doğum sonrası sorunların 
(plasentanın atılamaması, uterus involüsyonunun 
gecikmesi, uterus enfeksiyonu vb) ortaya çıkmasını 
kolaylaştırır.

 Üremenin yönetimi de belirleyicidir: Üreme 
planlamasının yapılması, kızgınlıkların saptanması, ilk 
tohumlamaya kadar olan sürenin kontrol edilmesi ve 
tohumlama koşulları.

 Günümüzde verim ile döl verimi arasındaki genetik 
korelasyonun negatif olduğu (-0,3 ile -0,5 arası) ortaya 
konmuştur. Buna göre sadece süt verimi yönünde 
yapılan seleksiyon tohumlama başarısını olumsuz yönde 
etkiler.

 Düşük kalıtım derecesine rağmen (% 1-3) genetik 
değişkenliğin önemli olması döl verimi yönünde etkili 
seleksiyonun yolunu açmaktadır.  Global sentez indeksi 
(ISU) 2001 yılından beri dişide döl verimliliğini diğer 
fonksiyonel özelliklerle (somatik hücre sayısı, ömür 
uzunluğu) beraber dikkate almaktadır.

 Boğalar arasında döl verimi bakımından farklılıklar 
mevcuttur (embriyonun erken dönemde gelişime 
yatkınlığı). Başarı oranı bakımından aradaki farklılık ± 4 
puan kadardır. 

 Mikrobik hastalıkların çoğu üremeyi etkiler: Yüksek 
ateş, embriyonun veya fötusun enfeksiyonu gebeliğin 
sona ermesine yol açar.

 Çok sayıda spesifik olmayan mikroorganizma genital 
bölgeyi, özellikle doğum zamanında enfekte edebilir.

 Hayvan için güvenli olmayan tüm hareketlerden 
kaçınarak ve sürüye yeni bir hayvan katılacağı zaman 
mümkün olduğunca uygulanabilen testleri yaparak 
bulaşma risklerine karşı tedbirli olmak her zaman dikkate 
değerdir.
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Süt Sığırcılığında Üreme 
Hedefleri  

Üremenin	iyi	bir	şekilde	kontrolü,	sürdürülebilir	ekonomik	sonuçları	ve	işletmenin	faaliyetlerini	en	iyi	
şartlara	 getirmek	 demektir.	Üreme	 performansında	 görülebilecek	 olumsuzlukların	 sonuçlarına	 dikkat	
ediniz!	

Bir sürünün üreme performansının korunması ve iyileştirilmesi: Gerçekçi hedefleri ve ortalama verimle 
ilişkilendirilmesini; belirlenen hedeflerin altına düşen bir performans ortaya çıktığında ise zamanında 
müdahale için sonuçların düzenli takibini gerektirir.

Üremenin idaresinde hedefler1

 Birbirinden ayrı iki unsura bağlıdır:

•	Fertilite,	 üreme	 döneminde	 dişinin	 döl	
tutmaya yatkınlığını ölçer. Üç veya daha fazla 
yapılan yapay tohumlamalardan sonra tekrar 
kızgınlık göstermeyen dişi (çevirmeyen) oranı 
ile ölçülür.

•	Fekondite,	 dişinin	 gebeliği	 sonuna	 kadar	
sürdürme ve beklenen sürenin sonunda bir 
buzağı verme yatkınlığıdır.

İki doğum arası süre, doğum-gebe bırakan 
tohumlama arası süre ile ölçülür.

Fertilite ve fekondite nosyonları  

Doğum yapan bir inek için kaçınılmaz olan 5 koşul 
vardır:

1- döngü göstermek
2- gözlemlenebilir kızgınlık göstermek
3- tohumlanabilme veya aşılabilme
4- döl tutma
5- gebeliği sonuna kadar devam ettirme

 Hedefler aşağıda belirtilen maddelere göre 
belirlenir:

•	İsteyerek	 olsun	 olmasın	 doğumları	 belli	
bir döneme getirmek ve aynı dönemde 
bakımlarını sağlamak,

•	En	 yüksek	 düzeyde	 veya	 makul	 bir	 verim	
düzeyini araştırmak

•	Irk
•	Ulaşılabilir	kaliteli	bir	rasyon	(	yemlerin	değeri,	

otlatma idaresi)
•	Barınak

Kızgınlık Kızgınlık Kızgınlık

Buzağılama Buzağılama

Gebelik Süresi

Döllenmeyi garantileyen süre = Döllenme (Fertilite)

İki doğum arası süre - Döl verimi (Fekondite)    

Tohumlamaya Kadar 
Geçen Süre

1. Yapay Buzağılama 2. YT = Dölleyen YT
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URCO URCO

Uygun kıstas ve eşik seçimi2

Önerilen eşikler alışılmış olarak kabul edilen minimum hedeflerle bağlantılıdır
HEDEF=YEŞİL BÖLGE!

 Fertilite göstergeleri

 Fekondite göstergeleri

Payet Kullanma
Katsayısı (%)

Doğum-Gebe Bırakan
Tohumlama arası süre (gün)

Doğum-Gebe Bırakan
Tohumlama arası süre (gün)

> 110 gün

Dönemlerin %’si
> 35 gün

3 kez ve daha fazla 
tohumlananların oranı (%)

Doğum İlk-Tohumlama
arası süre (gün)

Dönemlerin %’si
< 18 gün

1 kez tohumlanıp
doğuranların oranı (%)

1 kez tohumlanıp
doğuranların oranı (%)

90. günde Östrusa 
dönmeme (%)

Sürü Ortalaması

-> Buzağılama hedefine göre ortalama ilk tohumlama yaşı

Sürü Ortalaması

Bireysel

İNEKLER

İNEKLER

DÜVELER

DÜVELER
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Yavrusunu Emziren Etçi Irk
Sığırlarda Üreme Hedefleri

Üremenin	iyi	bir	şekilde	kontrolü,	sürdürülebilir	ekonomik	sonuçları	ve	işletmenin	faaliyetlerini	en	iyi	
şartlara	 getirmek	 demektir.	Üreme	 performansında	 görülebilecek	 olumsuzlukların	 sonuçlarına	 dikkat	
ediniz!	

Üremenin idaresinde hedefler1

 Birbirinden ayrı iki unsura bağlıdır:

•	Fertilite,	 üreme	 döneminde	 dişinin	 döl	
tutmaya yatkınlığını ölçer. Üç veya daha fazla 
yapılan yapay tohumlamalardan sonra tekrar 
kızgınlık göstermeyen dişi (çevirmeyen) oranı 
ile ölçülür.

•	Fekondite,	 dişinin	 gebeliği	 sonuna	 kadar	
sürdürme ve beklenen sürenin sonunda bir 
buzağı verme yatkınlığıdır. İki doğum arası 
süre, doğum-gebe bırakan tohumlama arası 
süre ile ölçülür.

Fertilite ve fekondite nosyonları  

Doğum yapan bir inek için kaçınılmaz olan 5 koşul 
vardır:

1- döngü göstermek
2- gözlemlenebilir kızgınlık göstermek
3- tohumlanabilme veya aşılabilme
4- döl tutma
5- gebeliği sonuna kadar devam ettirme

 Hedefler aşağıda belirtilen maddelere göre 
belirlenir:

•	İsteyerek	 olsun	 olmasın	 doğumları	 belli	
bir döneme getirmek ve aynı dönemde 
bakımlarını sağlamak,

•	En	 yüksek	 düzeyde	 veya	 makul	 bir	 verim	
düzeyini araştırmak

•	Irk
•	Ulaşılabilir	kaliteli	bir	rasyon	(	yemlerin	değeri,	

otlatma idaresi)
•	Barınak

Bir sürünün üreme performansının korunması ve iyileştirilmesi: Gerçekçi hedefleri ve ortalama verimle 
ilişkilendirilmesini; belirlenen hedeflerin altına düşen bir performans ortaya çıktığında ise zamanında 
müdahale için sonuçların düzenli takibini gerektirir.

Kızgınlık Kızgınlık Kızgınlık

Buzağılama Buzağılama

Gebelik Süresi

Döllenmeyi garantileyen süre = Döllenme  (Fertilite)

İki doğum arası süre - Döl verimi (Fekondite)

Tohumlamaya Kadar 
Geçen Süre

1. Yapay Buzağılama 2. YT = Dölleyen YT
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Uygun kıstas ve eşik seçimi2

Önerilen eşikler alışılmış olarak kabul edilen minimum hedeflerle bağlantılıdır
HEDEF=YEŞİL BÖLGE

 Fertilite göstergeleri

Hedefler
Gebe inek oranı

Doğumların aylık dağılımı

Geç doğum oranı (Doğumların en fazla yoğunlaştığı dönemden 2 ay daha geç gerçekleşen doğum oranı*

Boğanın serbest bırakılmasından 25 gün sonra, gebe olmayanlar arasında döllenmiş ineklerin oranı

> 90 %

Yetiştiricinin hedefine 

bağlı

% 15 > 

% 60 <                                                                      

 Fekondite göstergeleri

* Doğumların en fazla yoğunlaştığı tarih = doğumların % 50’sinin gerçekleştiği tarih

 Diğer göstergeler

İNEKLER

İNEKLER

DÜVELER

Sürü Ortalaması

Sürü Ortalaması

Doğum - ilk doğum
arası süre (gün)

90. günde östrusa
dönmeme (%)

3 kez ve daha fazla 
tohumlananların oranı (%)

Payet kullanma 
katsayısı (%)

1 kez tohumlanıp
doğuranların oranı (%)

Buzağılamadan 50 gün 
sonra kızgınlık 

gösteren ineklerin %’si

Sürünün medyan 
doğurma ve tarihini 2 ay 

geçen  ineklerin %’si

Doğum-Gebe Bırakan
Tohumlama arası süre (gün) İki doğum arası süre ( gün)

Doğum-Gebe Bırakan
Tohumlama arası süre (gün)

> 110 gün olanlar (%)
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İneklerin tohumlanması                                                                                     Sorun eşiği

Doğum-ilk tohumlama arası 50 günden az inek olan (%)                                
Doğum-ilk tohumlama arası 90 günden fazla olan inek (%)                                       
(Doğum yapalı 90 günden fazla olup tohumlanmayan inekler dahil)

>% 10 

> % 30                                                                   

Düve ve ineklerde döllenme oranı (fertilite)
* Eşik değerleri estrusa dönmeyenlerden hesaplanmış

Sorun eşiği* 
Düveler                İnekler

İlk tohumlamada başarı oranı                                
İkinci tohumlamada başarı oranı                                       
Üçüncü ve daha fazla tohumlamada başarı oranı

      <% 60                <% 50
      < % 60               <% 50
      > % 15               >% 20                                                                   

Tohumlamalar arası süre                                                                                    Sorun eşiği
(Düveler ve inekler)

Estrusa dönme oranı < 18 gün
Üçüncü haftada estrusa dönme oranı (18-24 gün)                                                
25-37 arası estrusa dönme oranı
Altıncı haftada estrusa dönme oranı (38-46 gün)
46 günden daha uzun sürede estrusa dönme oranı

>% 10 
< % 40
> % 15
> % 25
> % 20                                                                   

İneklerde döl verimi oranı (fekondite) Sorun eşiği

Doğum-gebeliği sağlayan ilk tohumlama arası süre 110 günden fazla                                                                                 
Gebe olmayan ayıklanmış ineklerin oranı

>% 50 

> % 10                                                                   

Düvelerde döl verimi (fekondite) Sorun eşiği

Gebe olmayan ayıklanmış düvelerin oranı > % 10                                                                   

“Repro Eylem” durum analizinde kullanılan kriterler (UNCEIA metodu)

Üreme ile İlgili Değerlerin 
Yorumlanması

Rakamsal	değerlerle	ve	mevcut	durum	tespiti	yapılarak	değerlendirilen	üreme	performansı	net	bir	şekilde	
durumumuzu	görmemizi	sağlayan	gerekli	bir	iştir!	

Üreme ile ilgili farklı unsurlar dikkate alınır1

 Üreme ile ilgili hesaplanmış kriterler bir önceki 
dönemde hedeflere oranla işletmenin durumunu 
değerlendirmemizi sağlar. Buna göre aşağıda 
sayılan unsurlar için mevcut problemin teşhis 
edilmesi mümkündür:

•	Üreme	dönemine	kadar	olan	süre
•	Düve	ve	ineklerin	fertilitesi
•	Düzensiz	veya	gecikmiş	kızgınlıklar
•	Düve	ve	ineklerin	fekonditesi

 Her bir kıstas için aşağıda belirtilen uyarı 
eşiklerini kullanarak mevcut sorun ortaya 
konabilir. Bununla beraber, üremenin yönetimi 
konusunda yetiştiricinin hedeflerine göre kıstaslar 
oluşturulmalıdır:
	 •	 Buzağılama	dönemi	(mevsime	bağlı		 						
  doğumun olup olmaması
	 •	 Sürü	yenileme	(Yüksek	oranda	gebelik),
	 •	 Genetik	yatırımın	optimizasyonu
	 •	 İşin	organizasyonu
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 Üreme değerleri üzerinde diğer kıstaslar kullanılabilir:

•	Kullanılan	 payet	 katsayısı	 (KPK=Kullanılan	 toplam	 payet	 sayısı	 /	 ilk	 tohumlamada	 gebe	 kalanlar)	
tohumlanan tüm dişilerin döllenme sonuçları hakkında bir sentezdir.

•	Estrusa	dönmeme	oranı	kooperatifler	tarafından	rutin	olarak	kullanılan	döllenme	üzerine	tamamlayıcı	
verilerdir. İlk tohumlamadan sonra müteakip tarihlerde (24. 56. 90. gün gibi) yapılan müdahalelerden 
yola çıkarak hesaplanırlar. 

•	Uygun	olduğu	zaman,	 inek	başına	tohumlama	sayısı,	doğum-ilk	 tohumlama	arası	süre	ve	 iki	doğum	
arası süre gibi veriler sorunlu ineklerin belirlenmesini sağlar.

 Genellikle, üreme ile ilgili veriler bir yıllık bir dönem için ilgili 
tohumlama ve doğum dönemlerine göre değerlendirilir. Eğer 
verilerin toplu değerlendirilmesinden en az 2 ay önce inceleme 
dönemi tamamlanmamış ise son tohumlamaların başarısı abartılı 
olabilir. Bu nedenle ileride yapılan değerlendirmeler ile onaylanması 
gerekir. 

 Dişiler özdeş ve tek bir olgudan yola çıkarak değerlendirmede 
dikkate alınırlar. Bu ya ilk tohumlama tarihi ya da doğurma tarihi 
şeklindedir. Bu durumda aynı dişinin bir çok kez hesaplamada 
kullanılması önlenir.  

 Kıstaslar düveler ve inekler için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. 
Sonuçta, yönetim ve üreme performansı inekler ve düveler için 
farklıdır.

 Tohumlama başarısı çeşitli biçimlerde tahmin edilebilir: Bu ya 
tohumlamadan sonra ineğin tekrar kızgınlık gösterip göstermediği 
ve yeniden tohumlanıp tohumlanmadığı, ya da gebeliğin teşhis 
edilmesi ile olur. Bu her iki yol farklı başarı oranları olarak hesaplanır.

 Analizin ilk safhası yetiştiricinin hedeflerine oranla sonuçların ortaya 
konmasını sağlar.

 Bu, saptanmış olan mevcut sorunların nedenlerinin araştırılması ile 
tamamlanır. Bu çalışma REPRO-action gibi ortaya konmuş bir araştırma 
metoduna dayandırılır. Genellikle, ortak özelliklerin (doğum sayısı, süt verimi, 
doğum mevsimi, tohumlama dönemi, besleme rejimi gibi) temsilcisi dişilerin 
oluşturduğu gruplardan elde edilmiş sonuçların karşılaştırılması mümkün olur. 

Üreme ile ilgili verilerin yazılması: Uyulması gereken kurallar ve kaçınılması gereken tuzaklar!

Üreme ile ilgili verilerin analizi: Ortaya konmuş bir metot 
kullanılmalıdır!  

2

3

Verilerin değerlendirilmesi ve kıstasların ortaya konmasında, öncelikle inceleme döneminin saptanması, 
değerlendirmeye alınan dişiler ve hesap kurallarının belirlenmesi gerekir. Bu unsurlar elde edilen sonuçları 
değiştirebilir ve yorumlamada karmaşaya yol açabilir.

Üreme ile ilgili verilerin değerlendirilmesi sürü idaresinde stratejik bir araçtır. 
Tohumlamacının tavsiyelerine kulak veriniz!
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Kendi Kendine Tanı: Üreme 
Performansının Değerlendirilmesi

Üreme	yetiştirici	için	günlük	bir	iştir!	Sürünün	günlük	olarak	izlenmesi,	önceden	belirlenen	hedeflere	
oranla	mevcut	durumu	belirten	işaret	noktalarının	saptanmasını	ve	risk	oluşturacak	durumların	gerekli	
zamanda	yönetimini	mümkün	kılar.

Üremenin izlenmesi objektif verilerin sağlanmasıyla olur. Tüm olayların kaydedilmesi temel unsurdur.

Üreme performansının hedeflerle kıyaslanması

Anormalliğe işaret eden belirtilerin gözlemlenmesi

1

2

 Üreme konusundaki hedefler (döl verimi ve döllenme) birbiri ile   
olduğu kadar (Aynı zamanda tüm kriterlerin iyileştirilebilmesi güçtür)  
koşullara ve üretim sistemleri ile de bağlantılı olmalıdır (doğum periyodu, 
üretim düzeyi, yem kaynakları vb). 

 Klasik olarak üreme ile ilgili yıllık değerler ve bu değerlerin analizi, 
durumun tam ve kesin olarak saptanmasını mümkün kılar. Problemli 
durumlarda bu veriler biraz geç elde edilir ve önlemler ancak bir sonraki 
dönemde alınabilir. Daha düzenli yapılan izleme tercih edilmelidir. Eğer 
veri toplama koşulları el veriyor ise birbirini takip eden çok sayıda veri 
değerlendirme sahada gerçekleştirilebilir. Veri toplama sıklığı mevcuda ve 
doğumların dağılımına uygun olmalıdır; örneğin aylık olarak veya 10-15 
baş doğum yapmış inek üzerinde değerlendirme yapılabilir.

 Her durumda yetiştirici periyodik olarak başarı oranı, üç ve daha fazla tohumlanan inek veya doğumdan 
90 gün sonra hala tohumlanmayan inek oranı gibi bazı basit kriterleri hesaplayabilir. Belirlenmiş eşiklerin 
ilk aşıldığı zamanlar ikaz olarak değerlendirilmeli, eğer yetersiz sonuçlar müteakip bir hesabın yapılmasını 
gerektiriyor ise   harekete geçilmelidir.

 Temel nokta elbette ki kızgınlıkların takibidir. Doğum sonrasında kızgınlık döngüsünün yeniden başladığını 
tetkik etmemizi sağlar ( doğumdan 2 ay sonra ineklerin en azından ¾’ünde kızgınlıkların saptanması gerekir). 
Tohumlama sonrası boş ineklerin ve anormal döngü gösterenlerin (18 günden daha kısa veya 24 günden 
uzun döngüler) belirlenmesini sağlar.

 Üremeyi olumsuz etkileyebilecek diğer belirtiler:
•	Sağlık	planı	 temelinde;	 	hızlı	bir	 tanı	koymak	amacıyla	güç	doğum	yapan	 inekler	kızgınlığı	geciktirip	

üremeyi olumsuz etkileyebilecek tüm enfeksiyonlar açısından izleyen haftalarda takip edilmelidir. 
Diğer taraftan ikinci bir yavru atma olgusunda özel bir hastalık olabileceği düşünülerek araştırma 
yapılmalıdır.

•	Beslemenin	üreme	üzerine	önemli	etkisi	vardır.	Eğer	çok	sayıda	inek	normal	verimlerini	veremiyor	ise	
ya az yem tükettiği ya da yetersiz geviş getirdiği düşünülmelidir. Bu durum yem rasyonu veya onun 
dağıtımı ile ilgili sorunla ilişkilidir. 

•	Besleme	veya	barınakla	ilişkili	topallık	aynı	şekilde	takip	edilmelidir.
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Elde edilebilen bilgilerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi

Hiçbir şey unutmamak için organize olmalı!

3

4

 Yetiştiricilikte üreme ile ilişkili olayların kaydedilmesi son derece gereklidir: Doğum, kızgınlıklar ve 
tohumlama tarihleri. Kayıt tutma gelecekte olacakların bilgisini verir (özelikle doğum veya bir önceki  
kızgınlık ya da tohumlama sonrası kızgınlıkların görülmesi) ve beklenen olayın normal zamanda gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin kontrolünü sağlar. 

 Çok sayıda not yazılan araç vardır: Karta, yazı tahtasına 
veya bilgisayara olabilir. En iyi olanı bu amaç için gerçekten 
kullanılanıdır.

 Diğer bilgilerin de değerlendirilmesi gerekir. Tohumlama 
tarihleri ve gebeliklerin teşhis tarihleri üreme verilerinin 
değerlendirilmesinde mutlaka gereklidir (başarı ve ilgili 
zaman aralıkları).

 Aylık süt kontrol verileri beslemenin düzenli olarak kontrol 
edilmesi demektir. Süt verimi ve bileşenlerinin oranlarındaki 
düşüşler dengesiz beslemenin uygun saptayıcılarıdır.

Takip Gözlem, kayıt, uygulama

Günlük - Kızgınlık gözlemi ve not etme
- Doğum koşullarının not edilmesi 
- Yeni doğum yapanların gözlemi
 - Yemeyen, geviş getirmeyen veya yeterince verim vermeyenlerin topallayanların saptanması         

Haftalık - Doğumdan sonra kızgınlık göstermeyenleri not etme
- Öngörülen tohumlamalar ve gebelik teşhisi

Aylık - Bazı üreme kriterlerinin hesaplanması
- Süt verimi kontrol sonuçlarının analizi: verimde veya bileşim oranlarında düşüş

Çok beklemek üremeye her zaman zarar verir. Eğer çok sayıda işaret ortaya çıkmış veya sürünüzün durumu 
anormal görünüyor ise teknik elemanınız ile konuşunuz; uygun bir metot ile sorununuzu analiz edecek ve 
size tavsiyede bulunacaktır.
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Üremede Elde Edilen Sonuçların
Ekonomik Etkileri

Çok sayıda ve çeşitli yansımalar

G
. C

ha
rb

on
ni

er
-E

LI
AC

O
O

P

1

 Sürünün üreme performansı işletmedeki çok sayıdaki işin üzerinde rol 
oynayarak ekonomik sonucu etkileyebilir. Buna karşılık, döllenememenin 
maliyetinin (noksanların toplamı problemin önlenmesi ve çözülmesiyle ilişkili 
döngü kontrolünün maliyeti)  kesin bir şekilde tahmin edilmesi güçtür. Üretim 
tarzına bağlı olarak bir işletmeden diğerine geniş bir varyasyon gösterir.

 Döllenmenin ve/veya döl veriminin düşmesi iki doğum arası sürenin uzaması ile kendini belli eder ve şu 
sonuçlara yol açar:

•	Gün	başına	süt	ve	buzağı	üretimi	düşer.	İki	doğum	arası	uzayan	süreye	oranla	buzağı	kaybının	görülmesi.	
Sütte bu daha değişken olarak ortaya çıkar (ayda yaklaşık -% 3’lük kayıp) ve bu durum süt üretiminde 
yüksek pik değeri olan ve verim sürekliliği düşük seyreden ineklerde daha fazla görülür. Laktasyonun 
uzamasıyla sütteki bileşenlerin oranları biraz yükselir. 

•	Süt	 üretiminin	 yıl	 içindeki	 dağılımı	 ve	 sapmaları	 şu	 olgulara	 neden	olur:	 Süt	 kotasına	 uyulamaması,	
ödeme aralığına göre süt fiyatında değişimler ve  uygun olmayan sezonda üretim maliyetlerinde 
artış. Yem üretimindeki takvimin idaresi genellikle etkilenir ve geciken doğumlar yüzünden rasyonun 
hesaplanması daha karmaşık ve güç hale gelir.  

 Döl tutmamadan dolayı yapılan ayıklamadan kaynaklanan kayıplar önemlidir. Çünkü;
•	Bu	nedenle	 yapılan	 ayıklamalar	diğer	nedenlerle	 ayıklananlara	 eklenir	 veya	onun	yerini	 tutar.	 Bu	da	

sürüde genetik, dış yapı ve sütte somatik hücre gibi nedenlerle yapılan ıslah çalışmalarını yavaşlatır.
•	Sıklıkla	ineğin	yaşamının	çok	erken	safhasında,	kimi	zaman	ilk	laktasyonda	ortaya	çıkar
•	Ayıklanan	inekler	isabetli	bir	şekilde	sürüden	çıkartılmamışlar	ise	onlardan	her	zaman	iyi	yararlanmamız	

mümkün olmaz.

 Üreme ile ilgili güçlükler ayrıca şu 
hususlarda artışa yol açar:

•	Hayvanların	 izlenmesi	 ve	 olaya	
müdahale ile ilgili yetiştiriciye fazladan 
iş gücüne mal olur. Kimi zaman zor fark 
edilen ve muhtemelen yıl içinde üreme 
faaliyetinin öncelikli olmadığı dönemde 
daha fazla saptanması gereken kızgınlık 
demektir.

•	Yetersiz	döl	verimi	durumunda	fazladan	
yapılan yapay tohumlamaların, 
müdahalelerin ve veteriner tedavi 
uygulamalarının maliyeti.
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Görülebilen	kayıplar	ve	eksiklikler	her	zaman	rakamsal	olarak	ifade	edilmese	de	
önemli	olabilir.
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Kesin ama değişken bir ekonomik etkenlik

İneğin sürüden ayrıldığındaki laktasyon sayısı H. Seegers - ENVN

2

 Ekonomik etkenliğin değerlendirilmesi, gerçekleştirilmesi güç olup bu yöndeki çoğu çalışma simülasyon 
modelleri üzerinde yapılır. Yetiştirici koşullarında elde ettiğimiz veriler aşağıda belirtilen kayıpların 
ortalamalarıdır:

•	Bir	puanlık	yapay	tohumlama	başarısındaki	azalış	için	inek	başına	yılda	1,5-3,0	avro.		
•	İki	doğum	arası	sürenin	1	ay	uzaması	durumunda	yılda	inek	başına	10-50	avro,	bu	da	kaybedilen	gün	

başına 0,35-1,50 avro demektir.

 Farklı durumlardan kaynaklanan döllenme yetersizliğinin maliyetinde büyük bir varyasyon vardır:
•	İneklerin	doğum	dönemi	veya	verim	düzeyine	göre	etkenlik	değişim	gösterir.
•	Üreme	ile	ilgili	sonuçlar	zayıfladıkça	ve	sorunlu	inek	sayısı	arttıkça	kayıplar	daha	da	yükselir.
•	Doğum	mevsimi	ve	toplulaştırma	gibi	uygulamalar	döl	tutmamanın	olumsuz	sonuçlarını	sınırlayabileceği
 gibi şiddetini artırabilir
•	Yıl	içerisine	işçiliğin	dağılımı	ve	uygun	dönemde	işçi	temini	gibi	hususlar	da	dikkate	alınmalıdır.
•	Ayıklanan	inek	ile	sürü	alınacak	düvenin	fiyatları	arsındaki	farklılık	önemli	bir	varyasyon	faktörüdür.

Önceden yapılan ayıklamanın maliyeti üretilecek her litre sütün belirlenmesi demektir.

Ayıklama ne kadar erken yapılırsa maliyet o derece arttığı gibi, ayıklanan ineğin fiyatı ile sürüye dahil edilen 
düvenin fiyatı arasındaki farklılık artar ; buna karşılık verim düzeyi zayıflar ( ergin yaşta laktasyonda 7000-
9000 litre verim, 500-700 avro  ayıklanan hayvanın değeri ve  sürüye katılan hayvanın maliyetini kapsayan 
teorik hesaplama).

Euro olarak 1 Lt. süt fiyatı

700 € fiyat farkı ve 9 ton ergin verimi

500 € fiyat farkı ve 9 ton ergin verimi

700 € fiyat farkı ve 7 ton ergin verimi

500 € fiyat farkı ve 7 ton ergin verimi

Institut del’ElevageUNCEIA
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Sağlık ve Üreme

Sağlık	da	önemlidir!	

 Bir dişinin üremedeki başarısı sadece zooteknik parametrelere bağlı 
değildir.

 Sağlık yönünden şu yönde müdahaleler olabilir:
•	Bireysel: İneğin genel sağlık durumu
•	Genel: Bütün safhalarda (gamet üretimi, embriyo ve fötus gelişimi) 

üreme kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilecek patojenler 

 Sağlıklı bir üreme organı (endo-
metritis / metritis göstermeyen) her 
şeyden önce sağlıklı bir inek demek-
tir.

 Doğum sonrası uterusa bakteri-
yel kontaminasyon olması normal 
kabul edilir. Doğumdan en fazla 9 
gün sonra (uterus içeriğinde 30 mi-
lyon/ml den fazla mikroorganizma) 
geçer ve 3 hafta sonra kaybolur.

 Kimi zaman virulent patojen 
ajanların yol açtığı masif bir bulaşma 

 Bir metritis/endometritisin dış 
belirtileri, vulvadan bol sayılabilecek 
düzenli, kötü kokulu irinli akıntılardır. 
Serviksin doğrudan muayenesi ile 
metritisin tamamen teşhisi gerekir. 

 Sıklıkla, metritis anestrus ile be-
raber seyreder. Uterus duvarından 
salgılanan prostaglandinlerin sek-
teye uğraması sarı cisimciğin kalıcı 
hale gelmesine yol açabilir.

neticesinde hayvanın genel durumu-
mu güçlü bir şekilde bozan, doğum 
sonrası ağır metritis şekillenebilir. Bu 
durumda hızlı bir veteriner müda-
halesi gereklidir.

 Güç doğum yapmış sağlık du-
rumu yetersiz olan veya laktasyon 
başında çok kondisyon kaybetmiş 
inekler düşük dirençli olurlar (im-
münolojik depresyon). Bu tip hay-
vanlar metritis veya endometritise 
yakalanma riski taşırlar.

 Şu özelliklere sahip inekler daha 
hassastırlar:
•	Güç	doğum	yapanlar	(ikiz	doğum	

gibi),
•	Doğuramayanlar,
•	Metabolik	problemleri	olanlar,
•	Doğum	 zamanı	 hasta	 olanlar,	

sürüde sıklıkla metritise maruz 
kalırlar.

 Tıbbı tedavi denildiğinde en sık 
olarak prostaglandinler (lüteolitik 
ve uterotonik etki) ve uterus içi an-
tibiyotik kullanımı akla gelir (Dik-
kat: Tohumlamacının veteriner 
tarafından uygulanan ilaçları kul-
lanma yetkisi yoktur). Diğer taraftan, 
İneğin genel sağlık durumunu dik-
kate almayı unutmamak gerekir. 

 Çok sayıda patojen ajanın 
genital organların faaliyetini 
olumsuz yönde etkileyen, 
döllenmeyi güçleştiren, 
erken ve geç embriyonal 
ölümlere, yavru atmalara yol 
açan etkileri vardır.  

Uterus genel durumu yansıtır

Metritis (uterus enfeksiyonu) hakkında önemli nokta

Özel Hastalıklar

Normal servis girişi

Kızgın olan dişinin serviks girşi

Prulent akıntılı serviks girişi

1

2

2
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Kongenital Anomaliler ve Üreme

Kongenital	anomaliler	(doğmasal)	diğer	türlerde	olduğu	gibi	çok	sayıda	ve	çeşitlilik	gösteren	bir	olgudur.	
Doğması	beklenen	hayvanda	ciddi	sonuçlara	yol	açabilirler.	
Bu	yüzden	saptanmaları	gerekir.

Farklı nedenler
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Kimi zaman biribiriyle ilişkili pek çok faktör rol oynar.

 Çevresel etmenler
•	Enfeksiyonlar:	 çok	 sayıda	 patojen	 ajan	 gebelik	

boyunca dişiyi etkiler ve yavru atma ya da anormal 
buzağı doğumuna yol açar: BVD virüsü en yaygın 
rastlanan bir örnektir.

•	Besleme:	çeşitli	yetersizlikler	ve	besin	zehirlenmeleri	
(acı bakla vb) anormal buzağı doğumlarına yol 
açar.

•	Toksik	 etmen:	 Çeşitli	 yapıdaki	 zehirlere	 sığırın	
çevresinde az veya çok rastlanır. Gebe hayvanlara 
uygulanan bazı ilaçlar da anomalilerin ortaya 
çıkmasına yol açabilir.

•	Travmalar…

 Genetik faktörler

Bazı mutasyonlar ve kromozom translokasyonları 
anomalilerin ortaya çıkmasına yol açarlar: Bunlar 
arasında 400 kadarı sığırlarda bilinmektedir. Sığır 
popülasyonlarında genetik variansın azalmasıyla 
–kimi damızlıkların yaygın olarak kullanılması- boğalar 
problemli gen taşıyıcısı (barsak atreziyası, BLAD-
Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency, CVM-Complex 
vertebral malformation, SHVC-Supra Hepatik Vena 
Cava, damaksız doğma vb.) iseler anomalilerin ortaya 
çıkışı kolaylaşır.
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Farklı ama kimi zaman ağır sonuçlar

Aktif bir gözlem gereklidir

2

3

 Maruz kalan organın tabiatına ve/veya çalışması sekteye uğramış fizyolojik fonksiyona göre anomaliler 
etkiledikleri hayvanda büyük arazlara hatta onların ölümlerine yol açarlar.

 Bazı anomaliler çeşitli belirtilerle özellikle üreme fonksiyonlarını etkilerler:
•	Genital	organın	anatomik	olarak	bozulması	(free	martinizm,	ovaryum	hipoplazyası),
•	Gametlerin,	embriyonun	ve	fötusun	yaşama	gücü

Anomalilerin kontrol edilmesi açısından, erken, 
objektif ve derin bir inceleme yapılması gerekir.

İşte bu nedenle bir yetiştiricilik mesleki örgütü “Ulusal 
Anomaliler Gözlemevi” kurulmuştur. Bu kuruluşun iki 
rolü vardır:

 Anomalilerin gözlemlenmesi
İşletmelerde bilgi toplama amaçlı standart bir fişin 
dağıtılması.

Her gün işletmeleri ziyaret eden tohumlamacı 
derin bir biçimde inceleyen ve bilgi veren teknik 
elemanlardan biridir.

 Ortaya çıkan anomalilerin kontrolü
Eğer bir anomalinin ortaya çıkışı çok sayıdaki sürüde 
yılda birkaç vakadan daha fazla ise genetik kökenden 
şüphelenmelidir. Gözlemevi buna göre her vaka için 
ayrı eylem planı hazırlar:
•	Anomaliye	maruz	kalan	hayvanların	pedigri	analizi	

ve gözlemlenmiş olan anomalilerin  kaynağı 
olabilecek ceddin açığa çıkartılması,

•	Genom	 analizi	 ile	 teşhis	 testinin	 yapılması	 (rol	
oynayan genin veya markerin tanımlanması). 
Bu ana-yavru çiftinden örnek alınmış bir DNA 
bankasının kurulmasını gerektirir: Örneklerin 
alınmasında sahada gözlem ağının oluşturulması 
gerekmektedir.

Sürülerde bu anomalilerin ekonomik etkileri düşük olsa da, doğru bir şekilde kontrol edilmeleri tüm 
işletmeciler için önemli bir avantaj haline gelmektedirler.

J.M
. L

et
er

m
e-

CA
IA

J.M
. L

et
er

m
e-

CA
IA



Dişi Fertilitesi Grubu Fiş No IV.9 Ocak 2006Yayın Hakkı UNCEIA 2006

Aşırı Sıcaklar, Kuraklık ve Üreme

Sıcaklık	ve	kuraklığın	hem	hormonların	salgılanması,	follikül	gelişim	dinamiği,	
ovosit	kalitesi,	hem	de	embriyonal	ve	fötal	gelişim	üzerine	etkileri	vardır.

Üreme üzerinde ani ve aynı zamanda orta vadede 
(2 ay civarı) ortaya çıkan etkiler

1

Embriyo gelişiminin ilk
Günlerinde sıcaklık şoklarına 
çok Hassastır (ilk 7 gün)

Embriyo ve fötusun 
gelişimi

Kılcal damarlarda kan akışı

Uterusta kan akışı 

Ovosit kalitesi  Ovulasyon 
öncesi mekanizmalarda araz 
(LH pikinde gecikme)      

Steroidogenesis 
Dominant follikülün 
gelişiminde sorun

Hipofiz ve hipotalamus 
hormonlarının Salgılanması

Follikül gelişim dinamiğinde sorun

Kızgınlık belirtilerini gösterme

Hipertermi

Termik 
Stres

Yem tüketimi
Enerji açığı
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Hızlı bir şekilde alınacak önlemler

Uzun vadede alınacak önlemler

2

3

 Vücut sıcaklığının yükselmesini sınırlamak amacıyla hayvanlar için gölgelikler sağlama, mümkün ise 
barınaklarda duş veya spreyleme, otlaklara çıkartma ve rasyon dağıtımının gece yapılması.

 Aşırı sıcak dönemlerde yem tüketiminin azaltılması, buna karşılık düşük kalitedeki yemin telafi edilmesi:
•	Suluk	sayısının	artırılması
•	Yem	dağıtımının	sabah	çok	erken	ve	akşam	geç	saatte	yapılması
•	Hayvanlar	barınakta	ise	yem	maddeleri	parçalara	ayrılmalı
•	Rasyonun	enerji	düzeyi	tahıl	ve	dane	yağlı	tohum	şeklinde	(yağı	alınmış	veya	ezilmiş	olarak)	artırılmalı,	

ancak asidoz riskine dikkat etmelidir! Tahıl bazında yemleri kırarak vermeli, una dönüşümden kaçınmalı 
ve tampon ürünler veya lif ( 2 kg ot veya 1 kg sap) verilmeli,

•	Silaj	kalitesi	konusunda	dikkatli	olunmalı	(siloda	tüketim	günde	25	cm	nin	üzerinde	olmalı)
•	Ot	veya	sapın	iştah	açıcı	olmasını	artırmak	için	melas	ilavesi
•	Embriyo	üzerine	olumsuz	etkilerin	azaltılması	için	anti-oksidan	ilavesi	(vitamin	A	ve	E,	beta	karoten	ve	

selenyum)

 Kızgınlıklar ve tohumlananların tutup tutmadığı  
daha sıkça kontrol edilmelidir:

•	Kızgınlık	tespitinde	araçlardan	yararlanma
•	Sistematik	tohumlama	ile	beraber	kızgınlıkların	

zamanlamalı yapılması
•	Tohumlamadan	19-21	gün	sonra	süt	veya	kanda	

progesteron düzeyinin saptanması veya gebe 
olmayan dişilerin daha isabetle saptanması için 
erken gebelik teşhisinin yapılması.

Çok belirgin kızgınlık gösteren hayvanların aynı
gün içinde tohumlanmasından kaçınma.

 Yemden kaynaklanan olumsuzlukları sınırlamak 
için:

•	İlkbaharda	 telafi	 büyümesi	 gösterecek	 9	 aylık	
yaştan daha fazla olan düve sayısını mümkün 
olduğunca kısıtlamak,

•	İyi	 muhafaza	 edilmiş	 	 ve	 doğru	 bir	 biçimde	
besin değeri tamamlanmış sap ilgi çekici bir 
alternatiftir.

 Enerji yetersizliğinden kaynaklanan 
olumsuzlukların sınırlandırılması:

•	Düvelerin	vücut	gelişimi	ve	doğumda	ineklerin	
vücut kondisyonuna göre üretim hedeflerinin 
gözden geçirilmesi: 30-36 aylık yaşta doğumlara 
öncelik verip tohumlamayı geciktirmek

•	Enerji	 açığından	 kaynaklanan	 olumsuzluğu	
sınırlamak için laktasyondaki pik noktasını 
düşürmek,

•	Doğumda	 kötü	 kondisyonda	 olan	 dişilere	
tohumlama döneminden önce flushing 
uygulanması: Enerji yönünde yapılan 
tohumlamadan önce ve sonra 3’er hafta süren 
ek besleme (2 kg kesif yem) rejimi.   
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