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Giriş 

Süt verimi yüksek ineklerin üreme faaliyetlerini 

sınırlayan unsurlar: 

• Vücut kondisyonunu etkileyen her türlü faktör 

• Kuru madde tüketimi 

• Kuru dönemden laktasyon dönemine geçiş 

• Normal kızgınlık döngülerinin başlaması 

• Kızgınlık takibi ve ineklerin tohumlanmasından 

sonra ana rahmindeki yavrunun yaşama gücü 

olarak sıralanabilir. 

Süt işletmesinde dikkate alınması gereken 

detaylar: 
• Ekstrem sıcaklık ve nem koşulları dahil olmak üzere:  

• İneklere verilen günlük yem karmasında denge ve 

düzenli yem dağıtımı 

• Bağlı ve serbest durakta, sağım odasında hayvanların 

rahat ettirilmesi 

• Ayak ve tırnak bakımlarının yapılması 

• İyi bir sağım yönetimi ve meme enfeksiyonunu önleyici 

uygulamalar, 

• Kızgınlık ve ovulasyonun takibi 

• Gebeliğin erken teşhis edilmesi 

 

 

• Dünya’da hayvan başına üretilen süt miktarı 

arttıkça döl veriminde düşüş görülmektedir. 

• ABD’nin son 40-50 yılında inek başına süt 

üretimi 3,3 kat artmış ancak ilk tohumlamada 

gebe kalma oranı % 56 dan %40 lara gerilemiştir. 

• Yine Ortalama buzağılama aralığı 370 günden 

390 güne çıkmıştır. 

• Bunun nedeni ineklerin döl verim güçlerinde 

kalıtsal bir gerileme değil, yüksek verimli ineklere 

gereken bakım, yönetim ve besleme rejiminin 

yeterince uygulanamamasıdır. 
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Düvemizi ne zaman tohumlamalıyız? 

• Dişi hayvanlarda kızgınlık davranışlarının 

görülmeye başlaması, ergenlik çağına 

girdiğinin göstergesidir. 

• Ergenlik çağı dişilerde 8-11 aylık yaşta başlar. 

• Erkek danalar 8-10 aylık yaşta ergenlik çağına 

ulaşır. 

• Ancak bu düvemizin çiftleşmeye hazır olduğu 

anlamına gelmez. 

• Vücut gelişiminin gebelik için yeterli olması 

gereklidir.  

• Bu çağa DAMIZLIK ÇAĞI deriz. 

 

Damızlık çağı 

• Yetiştiriciliğini yaptığımız kültür ırklarının 

damızlık çağı 15 aylık yaşta başlar. 

• Yerli sığırlarımızın gelişimi daha geç olduğu için 

damızlık çağının başlaması 2 yılı geçebilir. 

 

Sığırlarda ırklar itibarıyla ergenlik 

çağı 

Irklar Yaş (gün) Canlı ağırlık (kg) 

Jersey 322 ±7 219 ±5 

Simmental 372 ±6 286 ±4 

Siyah Alaca 335 288 
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Sütçü ırklarda damızlıkta kullanmak için 

kabul edilen en düşük yaş ve canlı ağırlık 

Irk Yaş (Ay) Canlı ağ(kg) Göğüs 

çevresi(cm) 

Ayrshire 13 272 150 

Esmer 15 340 163 

Siyah Alaca 14 318 157 

Guernsey 13 250 145 

Jersey 13 227 140 

Sütçü Short 

Horn 

14 295 152 

Türkiye’de yetiştirilen kültür ırkları ve 

melezlerinde damızlıkta kullanma yaşı  

Irk Yaş (ay) Ağırlık (kg) 

Esmer 20-22 325-350 

Esmer melezi 24-26 275-300 

Siyah Alaca 18-20 300-325 

Siyah Alaca melezi 20-22 275-300 

Jersey 15-17 220-230 

Jersey melezi 16-18 200-220 

Kızgınlık nedir? 

 • Gebe olmayan düveler ve 

ineklerin aşımı kabul 

ettikleri dönemdir. 

• Östrojen adı verilen bir 

hormonun beyni 

etkilemesi ile ortaya 

çıkar. 

•  Bu süreç 36 saat gibi 

uzun olabileceği gibi 33 

dakika kadar da kısa 

olabilir. 

• Ortalama 7 saatlik bir süreç olduğu 

söylenebilir. 

• Çevre sıcaklığı 25° C nin altında olduğunda 

uzar, 30° C nin üstüne çıktığında belirtiler 

zayıflar ve süre kısalır. 
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• Follikül adını taşıyan ve inekte yumurtalıklar üzerinde bulunan yapı 
kızgınlık davranışlarının ortaya çıkmasını sağlar. 

•   

• Sadece bu safhada inekler boğanın veya başka ineklerin kendi üzerlerine 
atlamalarına izin verir.   

 

• Kızgınlık esnasında yumurtanın olgunlaşması tamamlanır. 

 

• Belirtilerin ortadan kalmasından yaklaşık 6-12 saat sonra follikül çatlayarak 
içindeki yumurta hücresini serbest bırakır.  

 

• Follikülün çatladığı bölgede sarı cisimcik adı verilen yeni bir yapı oluşur. 
Muhtemel bir gebelik için vücudu ve rahmi hazırlamaktır.  

 

Kızgınlık döngüsünün evrelerine göre yumurtalıklardaki değişim Kızgınlık tespitinin yapılacağı zaman 

• Gözleme dayalı kızgınlık tespiti en ekonomik ve 
basit olandır. 

• Sağım ve yemleme gibi işlerin yapılmadığı en 
sakin zamanda kızgınlık gözlemi yapılmalı. 

• Günde en az 2 kez ve 30 dakika süreyle 
yapılması halinde %75-80 isabetle kızgın olanları 
saptamak mümkündür. 

• En uygunu, sabah sağım öncesi, akşam işlerin 
bitmesinden sonra yapılmasıdır.  
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• Gözlem sayısı günde 3 kez yapılır ise isabet  

   % 85, 4 kez yapılır ise % 90’ın üzerindedir. 

  

Kızgınlık gözleminden bir kişinin görevlendirilmesi 

fazladan bir iş gücü gibi görünse de süt 

sığırcılığında ne kadar önemli bir iş olduğu 

unutulmamalıdır. 

ABD süt endüstrisinin kızgınlık gözleminde 

yapılan hatalardan kaynaklanan kaybı yıllık 300 

milyon USD nin üzerindedir. 

Kızgınlık belirtileri 

• Kızgınlığın başında ya da sonunda olan hayvan; 

• - boğa gibi atlama davranışı gösterir 

• - sinirlilik 

• -  ileriye doğru koşma 

• - diğer hayvanları itme  

• - diğer hayvanların vulvasını veya idrarını koklama 

• -  ineklerin birbirini peşi sıra takip etmeleri 

• -  pembe ve ıslak vulva, berrak çara akıntısının vulvadan gelmesi 

• Zaman zaman iştah ve süt veriminde azalma, arka partinin 
gübreyle kirlenmesi, kuyruk başının üzerindeki kılların dökülmesi 
veya o bölgenin pürüzlenmesi 

 

• Kızgın olan hayvan; 

• üzerine atlama davranışı gösteren hayvana izin 

verir 

• kızgınlığın başında ve sonunda gösterdiği 

davranışları da, bu davranışa ek olarak gösterir 

 

Kızgınlık belirtilerinde günlük değişim 

 

• En fazla hareketlilik akşam geç saatlerde, gece boyunca 
ve sabahın erken saatlerinde görülür.  

• Atlama davranışının %70 inin akşam 19:00 ile sabah 
07:00 arasında olduğunu göstermiştir.  

• Kızgınlıkları %90 ın üzerinde bir isabetle saptayabilmek 
için ineklerin sabahın erken saatlerinde ve akşamın geç 
saatlerinde, en az 4-5 saat aralıklarla gözlemlenmesi 
gerekmektedir. 
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Sığırlar kızgınlık belirtilerini daha 

çok geceleri gösterir 

Kızgınlık davranışının ortaya çıkmasını 

etkileyen diğer faktörler 
• Ahırın tipi (bağlı ya da serbest gezinmeli barınak, otlak veya çitle 

çevreli çayırlık olması) kızgınlık davranışının ortaya çıkış şiddetini 
etkiler.  

• Büyük sürülerde çoğunlukla birden fazla inek aynı gün kızgınlık 
gösterir. Atlama davranışı bu durumda daha fazla görüleceği için 
kızgınlıkları saptamak kolaylaşacaktır.   

• İki inek aynı gün kızgınlığa gelirse, birbiri üzerine atlama 
davranışı üç kat artacaktır.  

Kızgınlık belirtilerinin görülmesini 

engelleyen faktörler  

• Yüksek çevre sıcaklığı ve nem, rüzgar, yağmur 

veya kar.  

• Küçük alanda barındırma,  

• Kapalı ve bağlı ağırda barındırma 

• kaygan zemin  

• Ayak ve tırnak hastalıkları 

Kapalı ve bağlı ahırda nasıl gözlem 

yaparız? 

• Kızgın olan inek yanında bağlı duran hayvanı 

yalama davranışı gösterir. 

• Şişkin ve kızarmış vulva dudakları 

• Kuyruğa yapışmış çara 

• Durakta yatar vaziyette açılan içi kızarık vulva 

görünümü 

• Dışarı sızan çara akıntısı 
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Bazan çara akıntısı göremeyiz 

• Bunun nedeni bazı hayvanlarda çaranın döl 

yolunun dibinde birikmesidir 

• Çevre sıcaklığı kızgınlık davranışının ortaya 

çıkmasında önemli bir faktördür. Örneğin yılın 

soğuk aylarında günün en sıcak saatinde kızgınlık 

davranışı ortaya çıkarken;  

• Yılın sıcak aylarında günün en serin saatlerinde 

kızgınlık davranışları görülür. 

En  Uygun Aşım veya Tohumlama 

Zamanı  

• Yapay tohumlama veya doğal aşım, sadece 

gereken zamanda ve yerde yeterli er suyu 

bulunduğu zaman gebelik sağlar.  

• Yumurta kızgınlık başlangıcından 28-32 saat, 

bitiminden ise 10-14 saat sonra ovaryumdan 

bırakılır ve sadece 6-12 saat içinde tohumlanması 

gerekir.  

• Buna karşılık, spermanın dişi genital kanalındaki 

canlılığı 24-30 saat kadar sürer. 

Tablo: Süt ineklerinde kızgınlığın başlangıcından itibaren 

farklı zamanlarda yapılan yapay tohumlamalarda 

başarı(Dransfield et al., 1998).  

Kızgınlığın başı ile yapay 

tohumlama arası süre 

(saat) 

Çalışmanın yapıldığı inek 

sayısı 

Gebelik oranı (%) 

0-4 327  43.1  

4-8 735  50.9  

>8-12 677  51.1  

>12-16 459  46.2  

>16-20 317  28.1  

>20-24 139  31.7  

>24-26 7  14.30 
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• En bilinen uygulama yapay tohumlama için 

sabah-akşam kuralının uygulanmasıdır. Sabah 

kızgınlık gösteren inek o günün akşamı 

tohumlanmalı, ilk kızgınlık belirtisi öğleden 

sonra görülen inek ise ertesi sabah 

tohumlanmalıdır.  

• Doğal aşım uygulandığında ise, kızgınlık 

belirtileri görüldükten birkaç saat sonra boğaya 

vermek ve ineğin boğayı reddetmesine kadar 

buna devam etmek tavsiye edilebilir.  

 

Dikkat edilmesi gereken nokta ! 

• Ancak, yapılan çalışmalar bu yöntemle yüksek 

gebelik oranı sağlanamadığını göstermiştir.  

• Nitekim, Yapılan çalışmalarda sabah kızgınlık 

gösteren ineklerde yine sabah tohumlama 

yapılması ile öğle- akşam saat 18 arası 

tohumlama yapılması arasında gebelik oranı 

bakımından bir farkın olmadığı görülmüştür. 

• Gece veya ertesi gün sabah kızgınlıkları saptanan 

ineklerin o gün öğleden önce (saat 8-11 arası) bir 

kez tohumlanmaları halinde en yüksek gebelik 

oranları elde edilmektedir.  

• Klasik olarak uygulanan sabah kızgınlığı 

saptananın akşam tohumlanması geç 

tohumlamaya neden olabileceğinden başarılı bir 

döllenmeyi olumsuz etkileyecektir.  
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Bir örnek verecek olursak ! 

• Gece yarısı saat 1'de kızgınlığa gelen bir ineğin 

kızgın olduğu sabah saat 6'da yapılan gözlemde 

farkedilir ise, tohumlama akşam 18'de yapılacak 

demektir. 

• Bu da, ineğin kızgınlığın başlamasından 17-18 

saat sonra tohumlanacağı anlamına gelir.  

• Bu da gebelik oranını düşürür. 

• Zira, kızgınlığın başından 16 saat sonra yapılan 

tohumlamalarda gebelik oranı daha düşük 

bulunmaktadır 

 

İneğin en uygun tohumlanma 

zamanı 

Kızgınlığın Saptanmasında Yardımcı Tekniklerden 

Yararlanma 

• Kızgın olan ineğin atlama davranışı yapan diğer 

ineklerden kaçmaması tipik bir davranıştır. 

• Ancak bazıları bu tipik davranışı çok az veya çok 

kısa bir süre için gösterebilir. 

• Bazıları atlama davranışına gösterdikleri tipik 

reaksiyon 5-10 saniyelik bir süreçle sınırlıdır. 

• Bu durumda yardımcı araç, gereç ve metotlardan 

yararlanılabilir. 

İşaret kalemleriyle boyama 
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Atlama davranışının oluşturduğu basınca hassas 

etiketlerden yararlanma 

Erkeklik hormonu verilmiş inek veya enenmiş arama 

boğasından yararlanma 

• Vaginal prob kullanımı: Kızgınlık dönemi 

yaklaşan ineğin vaginasındaki kimyasal 

değişimleri saptayarak kızgınlık tespiti yapan 

cihazlar 

• Adım sayıcılar ile boğaya gelen ineğin 

hareketliliğindeki artışın saptanması 

• Hormon uygulamaları ile kızgınlığın istenen 

zamana getirilmesi (Ovy-synch, Select-synch, 

Heat-synch vb uygulamalar) 

 

Yapay tohumlama nasıl 

yapılır? 
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GEBELİK  

 

• Gebelik 

• Döllenme 

• Döllenme ersuyu içerisindeki sperm hücresi ile 
yumurta hücresinin birleşmesi ve ilk embriyo 
hücresinin ortaya çıkmasıdır. Döllenme yumurta 
yolu içinde olur.  

• Döllenmiş yumurta 2-3 gün sonra rahim 
içerisine iner. Ancak rahim duvarına 
kenetlenmesi 28 günden önce  başlamaz. 

Gebeliğin hassas dönemi 

• Kenetlenmeye kadar olan dönem gebeliğin hassas 
dönemini oluşturur. 

• Bu dönemde yapılacak beslenme hataları, yem 
değişiklikleri, protein içeriği yüksek yemleme 

• makattan yapılan muayeneler, uygun olmayan barınak 
koşulları, donmuş ve küf içeren yemler , 

• İlaç ve aşılar, 

• Erken yavru ölümlerine neden olabilir  !!! 

• Gebeliğin 16 ıncı gününe kadar olan yavru 

ölümleri ineğin tohumlamadan yaklaşık 21 gün 

sonra kızgınlık göstermesine yol açar.  

• Bu durumda döllenmenin olmadığı gibi bir 

izlenim ortaya çıkabilir. 

• Tohumlamadan 3-4 gün sonra kuyruğa bulaşmış 

kanlı çara akıntısı normaldir.  

 

 

Gebelik Oranının Düşmesine Yol Açan 

Faktörler 

 
• Bir sürüde bulunan ineklerin %90 ının gebe kalması için 3 

kereden daha az tohumlama yeterli olur.  

• Düşük gebelik oranları (%50 nin altında) çeşitli şekillerde 
yorumlanabilir: 

• 1-Kızgınlık tesbitinde yapılan hatalar; 

•    - kızgın hayvanın tohumlanmaması (sakin kızgınlık) 

•    - kızgın olmayan hayvanın tohumlanması 

•    - uygun olmayan tohumlama zamanı 

•    - kayıtların doğru tutulması 
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  2- Doğal aşım ya da yapay tohumlama ile ilgili 

sorunlar; 

    - döl verimi düşük boğa kullanımı 

    - uygun olmayan tohumlama tekniği kullanmak 

• 3- İnek faktörü; 

•  - üreme kanalında iltihap 

•  - hormonal dengesizlik 

•  - tıkalı yumurta yolu 

•  - anatomik kusurlar (Beyaz düve       

      hastalığı,ikizlik kısırlığı) 

•  - erken yavru ölümleri 

• Yumurtalık kistleri 

•  4- Besleme ile ilgili sorunlar 

• Döllenmenin gerçekleştiği ilk günden doğuma 

kadar geçen süreçte yavru kayıpları yaşanır. 

• Örneğin tohumlamanın ilk günü bir sürüde  

   % 96 oranında gebelik teşhis edilirken, bu oran 

30uncu günde %82 , 90ıncı gün %70 dir. 

• Üstelik, ancak ineklerin % 62si  buzağılar  

 

• Döl tutma kabiliyeti yüksek hayvanlar önce gebe 

kalırlar. Geriye sürünün zor gebe kalan 

hayvanları kalır. 

• Üçüncü kez tohumlanan ineklerin sürünün 

küçük bir kısmını oluşturması beklenir. 

• Üçüncü tohumlamada sürünün yaklaşık %91 i 

gebe kalır 
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Sürüde döl verimi düşüklüğü pratik 

olarak nasıl anlaşılabilir? 

• Doğumlar arası süre 400 günü aşıyorsa 

• Doğum-gebe bırakan tohumlama arası süre 120 günden 

uzun ise 

• İlk tohumlamada gebe kalanların oranı %50’nin altında 

ise  

• Sürüdeki hayvanların en az 1/3 üne buzağı başına 3’ten 

fazla tohumlama gerekiyor ise,  

        SÜRÜDE ÜREME SORUNU VARDIR 

     

SÜRÜ YÖNETİMİNDE DÖL VERİM DÜZEYİNİ 

GÖSTEREN ÖLÇÜTLER 

• Süt sığırcılığında istenilen verimin elde edilmesi ve sürünün 

devamı, başarılı bir sürü idaresine 

    bağlıdır. 

• Sürü yönetimi denildiğinde, bir süt sığırı işletmesinden sağlanan 

geliri en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, sürü düzeyinde yapılması 

gereken uygulamalar anlaşılmalıdır. 

• Döl verimi sürü yönetiminden büyük ölçüde etkilenir. İyi bir döl 

veriminin anlamı; daha yüksek günlük süt verimi, yıllara göre 

daha fazla buzağı üretimi, daha yüksek bir verim için daha fazla 

seleksiyon imkanı demektir. 

İlk buzağılama yaşı 

• İneklerin ilk defa buzağıladığı yaştır. Doğal olarak ilk defa 
damızlıkta kullanma yaşına bağlıdır. Düvelerin ilkine damızlıkta 
kullanılma yaşı; hayvanın gelişmesinde, yaşam boyu veriminde ve 
kondisyonunda bir gerilemeye yol açmayacağı en erken yaştır. 

• Bir hayvanın, hayatının her gününe düşen verimin maksimum 
olabilmesi için, ilk buzağılama yaş ortalamasının 24 ay olması 
gerekir. 

• Düvelere ilk tohumlama veya aşım, hayvanlar ergin ağırlıklarının 
2/3’üne ulaştıklarında yapılabilir. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan 
Siyah Alaca’ların 320-330 kg,İsviçre Esmer’lerinin 325-340 kg ve 
Jersey’lerin 250 kg canlı ağırlıkta iken ilk defa gebe bırakılmaları 
önerilmektedir. 

İlk buzağılama yaşı 

İlk buzağılama yaşı Buzağılama aralığı 

• Birbirini izleyen iki doğum arasındaki süredir. 

• Buzağılama aralığının, süt sığırcılığında optimum 12 ay 

olması istenir. Bir sürüde buzağılama aralığı süresi 

ortalamasının 13 ayı geçmesi durumunda nedenler 

belirlenip sorunlar giderilmelidir 
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Servis periyodu 

• İneğin buzağılamasından yeniden döl tutuncaya kadar 

geçen süredir. 

• Buzağılama aralığının 12 ay dolaylarında gerçekleşmesi 

için servis periyodunun 70-90 gün olması gerekir. 

• Servis periyodunun 70 - 90 günde gerçekleşmesi içinde 

inekler doğumdan sonra gözlemlenen ilk kızgınlık 

yerine, onu izleyen ikinci kızgınlıkta tohumlanmalı ve 

gebe kalmalıdır 

Servis periyodu 

Buzağılamadan sonraki ilk kızgınlık 

• İdeal buzağılama aralığı olan 365 güne ulaşılabilmek için 
tohumlama veya aşımların buzağılamadan sonra 
olabildiğince erken başlatılması gereklidir. 

• Buzağılamadan sonra her ineğin belli bir süre dinlenip 
üreme organlarının yenilenmesine ihtiyacı vardır. 

• Sağlıklı ve normal görünümde olsa da hiçbir inek 50 
günden önce tohumlanmamalıdır. 

• Buzağılamadan sonra ilk tohumlama veya aşımın 60. gün 
civarında yapılması halinde gebelik oranı daha yüksek olur 
(%60 - %70). 

• 90-100 günü geçen tohumlama ise döl verimine bir katkı 
sağlamadığı gibi iki doğum arası süreyi uzatır. 

Gebe kalma oranı: 

• Buzağılamadan sonraki ilk tohumlama ya da aşımda gebe 

kalma oranı çiftliğin döl verimliliğini gösteren önemli bir 

ölçüttür . 

• İlk aşım ya da tohumlamada gebe kalanların oranını verir 

• Ancak bu ölçüt; tohum kalitesi, ineğin sağlığı, 

   tohumlama zamanı, sperma taşıma ve tohumlama 

tekniğine bağlı olarak değişmektedir 

Gebelik başına tohumlama sayısı: 

• Sürüde her bir gebelik için gerekli olan ortalama 

tohum veya aşım sayısı olup, ideali 1’dir. 

• Buna ulaşmak mümkün olmaz. Normal ortalama 

değer 1,3-1,6 olarak kabul edilir. 

• Bu değerin 1,7’yi aşması sürüde üreme gücünün 

düşük olduğunu gösterir. 
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Buzağılama oranı (doğan buzağı oranı) 

• Sürü düzeyinde toplam inek sayısına göre yılda 

doğan buzağı oranını tanımlar. 

• İyi yönetilen işletmelerde buzağılama oranı  

   % 90' ın üzerindedir. 

• % 80-90 oranı orta, % 80'nin altındaki sürülerde 

sorun olarak kabul edilir 

Üreme etkinliği 

• Bir ineğin gebe kalıp canlı bir buzağı doğurabilme 

yeteneği üreme etkinliği olarak 

   tanımlanabilir.  

• Sığırların her yıl buzağı vermesi ilkesine göre 

düzenlenmiş bir ölçüttür.  

• Sürüde inek başına yılda ortalama bir canlı buzağı elde 

ediliyorsa üreme etkinliği % 100' dür. 

• Üreme etkinliği için % 75-85 değeri uygun sayılır. 

 

 

 

Buzağılama aralığının süt verimine 

etkisi 

Buzağılama aralığı (ay) Süt üretimi (kg) 

12 aydan kısa 6350 

12-13 ay 6315 

13-14 ay 6096 

14 aydan uzun 5840 

Sürü üreme etkinliği ölçütleri 

Ölçütler                                                               Birim            Optimal Değer  

İlk damızlıkta kullanılma yaşı                                ay                        14-16 

İlk buzağılama yaşı                                               ay                         23-26 

İlk kızgınlık görülene kadar geçen süre                gün                       <45 

İlk aşım için geçen süre                                         gün                       <70 

Servis periyodu                                                      gün                      <110 

Buzağılama aralığı                                                 gün                    12,5-13 

Gebelik başına aşım sayısı                                    sayı                        <1.7 

İlk aşımda gebelik oranı                                         %                               60  

İkinci aşımda gebelik oranı                                    %                               80 

Üçüncü aşımda gebelik oranı                                %                               90 

Düşükler                                                                 %                               <5  

Sonun atılmaması                                                  %                               <8  

Metrit (uterus enfeksiyonu)                                    %                              <10 

Yumurtalık kistleri                                                   %                             <10  
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Gebeliği nasıl teşhis ederiz ? 

• Kızgınlık gösterip uygun zamanda tohumlanmış 

olan bir düve veya inek 3 hafta sonra tekrar 

kızgınlık göstermez ise GEBE olma ihtimali 

yüksektir.  

• Yine de 3 hafta sonra kızgınlık göstermese de 

izlemeye devam etmek gerekir. 

• Kimi zaman inekler gebe olmalarına rağmen 

kızgınlık davranışı gösterebilir. 

 

•    Kızgınlığın görülmemesi,Huyun yumuşaması, 

gebeliğin erken döneminde semirmeye eğilim 

•    Gebeliğin 2nci yarısında karın bölgesinde 

büyüme, meme gelişimi ve salgı gelmesi, 

  

 

• Doğuma yakın vulvada şişkinlik ve gebeliğin 

sonuna doğru arka kısımda kasların gevşemesi 

• Döl yolundan dışarıya gelen akıntı 

Doğuma hazırlık 

• 1 hafta öncesinden doğum bölmesine alma (12-

16 m2) 

• Dezenfekte edilmiş doğum bölmesi 

• Temiz ve bol yataklık serme 

• Bağlanmadan bölmede barındırma 
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Doğumun aşamaları 

• Hazırlık: Gebeliğin sonunda ortaya çıkan ve 

doğumdan 24 saat önce yoğunlaşan belirtilerdir. 

- Memede ve vulva dudaklarında şişlik 

- Sağrının arka kısmında gevşeme 

- Sarımtırak bir akıntının gelmesi 

- Doğumdan 2 gün önce makat sıcaklığının 38 ºC nin 

altına inmesi 

 

   

• Doğum kanalının açılması: 4-8  saat kadar sürer. 

  - Elin girebileceği kadar (8 cm) açılması doğumun 3 saat 

içinde gerçekleşeceği anlamındadır 

  - Güçlü karın ve döl yatağı kasılması 

  - Yavru keselerinden birinin patlaması ve su gelmesi 

 - Diğer yavru kesesinin döl yolu ağzında görünmesi 

   

• Yavrunun dışarı çıkması: Yavru keselerinin 

yırtılmasından sonra yavruya ait uzuvların 

vulvada görünmesi 

• 30 dakika -3 saat içinde göbek kordonunun 

koparak yavrunun dışarı çıkması 

• Üçüncü dönem: 4-6 saat 

 - Yavru zarlarının atılması 

 - Kasılmaların azalması 
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Sonun (eşin) atılamaması: 12 saat içinde 

atılmazsa atılmayacak demektir ! 
Doğum sonrası ineğin bakımı 

• Terli vücudu kurulanmalı 

• Hava cereyanından koruma 

• 2-3 gün boyunca soğuk su içirmekten kaçınma 

• Dane yemlerin kırılıp çorba halinde verilmesi 

• İyi kalitede kuru ot, silaj veya havuç gibi yemler 

verilmesi 

• Sonunu atıp atmadığı kontrol edilmeli 

Yavrunun bakımı 

• Baş aşağı çevirme 

• Vücudunun kurulanması 

• Ananın yalamasına izin verme 

• Soluk alıp vermesinin uyarılması 

• Ağız sütünün içirilmesi 

• Soğuktan koruma 

Doğum sonrası ineğin durumu 

   İneğin döl yatağında şu aşamalar yaşanır: 

• Rahmin eski boyutlarına ulaşması 

• Rahmin iç dokusunun yenilenmesi 

• Yumurtalıkların faaliyete başlaması 
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Rahmin eski boyutlarına dönmesi 

• 26-52 günde tamamlanır 

• Genç hayvanlarda daha hızlıdır 

• İlkbahar ve yaz daha hızlı olur 

• Yüksek verimli ineklerde daha geçtir 

• Serbest gezen ineklerde daha hızlıdır 

• Rahim iltihabı olanlarda daha uzun sürer 

• Sonu atamama, ikiz ve güç doğumda daha uzun 
sürer 

Gebe kalmamış düvenin döl yatağı 

İki kez doğum yapmış 5 yaşlı, gebe olmayan ineğin döl yatağı Gebe olmayan 9 yaşlı ineğin döl yatağı 
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Rahmin iç dokusunun yenilenmesi 

 

• 10-15 gün içinde rahmin iç yüzeyindeki eski 

doku ayrılır 

• Yeni dokunun meydana gelmesi 25 günde 

tamamlanır 

Yumurtalıkların faaliyete başlaması 

• Doğumdan 13-26 gün sonra birinci yumurta 

bırakılması,  

• Birinci yumurta bırakılmasından 14-17 gün sonra 

ise ikinci yumurta bıraklması gerçekleşir. 

• Bu yumurtlamalarda kızgınlık pek fark edilmez 

• 21 gün sonra ise gerçek yumurtlama gerçekleşir 

ve bu 21 günde bir düzenli olarak görülür. 


