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3- 6 aylık buzağılar;
• Vücut ağırlıkları, yaşları ve cidago yüksekliklerine göre 5 - 6 lı gruplar 
halinde sınıflandırılır.

• Bu dönemde hayvanların yeme ve suya ulaşıp ulaşmadığından emin 
olunmalıdır.
• Kulübeden çıkarılan hayvan strese girebileceğinden ishal ve pnemoniye 
açık hale gelecektir.  Bu nedenle hayvanlar bireysel olarak takip edilmelidir.
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• Aşırı sıcaktan ve soğuktan, hava cereyanından korunmalı, altları kuru 
tutulmalıdır.

• Grup değişimlerinde barınak dezenfeksiyonu  yapılmalıdır.
• Bu yaş grubu hayvanlar ergin hayvanlardan ayrı alanlarda  barındırılmalıdır.
• Sürü gözlemlenmeli ve hasta olanlar gruptan ayrı bir yerde bakılıp tedavi 

edilerek sürüye katılmalıdır.
• Zayıf ve gelişim problemi yaşayanlar sürüden ayrı bir bölümde bakılmalıdır.

Dana ve Düvelerin Bakımı
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• Kulübeden çıkan hayvanlara 2 
haftalık geçiş beslemesi uygulanır.

• Geçiş beslemesinden sonra 6. aya 
kadar 2,5 – 3 kg buzağı yemi  ve 
yanında buzağılar için hazırlanmış 
özel TMR verilir. 
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• Düvelerin beslenmesi üreme için önemlidir.
• Aşırı besleme yağlanmaya, tohum tutmamaya sebep olur.
• Yetersiz beslenme gelişme geriliğine ve cinsi  olgunluğun gecikmesine sebep olur. 
• Düşük enerji yumurtalık gelişimini olumsuz etkiler.
• Düşük protein düzensiz veya gizli kızgınlığa yol açar.
• Düveler  13-15 aylıkken, yetişkin canlı ağırlığının

%60 – 70’ine sahip olmalıdır ve 13 
aylık iken (Sağrı yüksekliği 130 - 135 cm) 
tohumlanmalıdır.
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Gebe Düvelerin Beslenmesi
• Gebe düvelerin günlük 1 .1 kg canlı ağırlık kazanması beklenir. 
• Yavru ve meme gelişimi,
• Doğum sonrası kaliteli kolostrum üretimi,
• Metabolik hastalıkların en aza indirilmesi için vitamin ve minerallere 

ihtiyaç duyarlar

Dana ve Düvelerin Beslenmesi



Sütaş Grubu

8

Gebe Düvelerin Beslenmesi
• Bu dönemde meradan yararlanılabilir.
• Günde 1,5 - 2,0 kg gebe hayvan yemi verilebilir.
• Gebe düvelere, doğuma 3 ay kala buzağı için ilave kuru dönem yemi 

verilmelidir. 
• Gebe düvelere de kurudaki ineklerin yediği yemlerden yedirilebilir.

Dana ve Düvelerin Beslenmesi



Sütaş Grubu

9

Dana ve Düve Sağlığı
Brucella
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Dana ve Düve Sağlığı
Mantar

• Evcil hayvanlarda ve insanlarda hızla yayılan, kıl ve deride görülen bir hastalık 
çeşididir.

• Yaralar para şeklinde ve gri renkle kaplanmış haldedir. Hayvandan insana 
geçebilir. Ahırın yeterince havalandırılmaması, nemli ve ılık olması hastalığın 
hızla yayılmasına neden olur.

• Erken teşhis ile tedavisi kolay olur. 
• Aşıyla koruma sağlanabilir. 
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Sığır Tüberkülozu
• 2 Aylık yaştaki buzağıları direkt olarak etkilemez. Hasta anneden doğan 

buzağılara bulaşmaması için önlemler alınmalı. (Doğum esnasında dışkı 
ile temas etmemeli, hasta annelerin sütleri yavruya verilmemeli, 
yalatılmamalıdır.)

• Analarında görülen tüm 
hastalıklar dana ve 
düvelerde de görülebilir.

Dana ve Düve Sağlığı
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Parazitler
• İç parazitler; sütten kesilmemiş 

buzağılarda criptosporidia ve Eimeria 
türleri bulunur. İshale neden olurken 
büyümeyi yavaşlatır. Bunun dışında 
karın - barsak kurdu, akciğer kurdu ve 
akciğer kelebeği de olabilir.

• Dış parazitler; bit, pire, sinek, kene 
• Parazitlere karşı önlem alınmalı ve 

hayvanlar yakalanmış ise erken teşhis 
ile tedavileri yapılmalıdır.

Dana ve Düve Sağlığı
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Teşekkür Ederiz.

Dana ve Düvelerin Bakımı ve Beslenmesi
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