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YIL: 1 SAYI: 1 7 TL

YIL: 3 SAYI: 16 90 Krş !

Kaderde varsa
sağılmak, neye
yarar ağlamak.

www.tusedad.org

SİZİN DERGİNİZ

• Üreticinin sessiz çığlığı yine duyulmadı.
• Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıktı!
• Yem’e %70 zam süt’e %11 zam!

Bakanlığımız 90 kuruşta
kalan süt taban fiyatını
üretici lehine kompanse
edebilmek için
süte verilen 6 kuruşluk
desteği arttırmak yönünde
çalışmalar başlatmıştır.
YORUMSUZ 1
2010 Yılı
2012 Yılı
Ocak-Mart D. Ocak-Mart D.
Çiğ Süt Taban Fiyatı

85 kuruş

80 kuruş

1 Çuval Yem Fiyatı

23 TL

45 TL

Bu nasıl matematik?

25

Eylül 2012’de Ulusal Süt Konseyi’nde yapılan
toplantıda 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren önümüzdeki 6 ay için çiğ süt taban fiyatı 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Sanayici temsilcilerinin, üretici temsilcilerinin ve bakanlık yetkililerinin katıldığı toplantıda USK’nın
1,5 yıldan beri hazırlamakta olduğu 1 litre çiğ süt maliyet tablosu üzerinde çalışılmış ve yem hammadde rayiç bedelleri
tabloda yerine konulmuştur. Buna göre 1 litre çiğ süt maliyeti 1.15 TL/Litre olarak tespit edilmiştir. (Bkz. Tablo)
Ancak sanayici temsilcileri 86 kuruşta ısrar etmişlerdir. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür
Yardımcısı en son söz almış ve fiyatı 90 kuruş olarak deklare etmiştir. Bunun üzerine üretici temsilcileri bu işin bu
fiyatla sürdürülemeyeceğini ifade etmişlerdir. Bakanlık yet-

kilisi devletin 1 litre süte verdiği 6 kuruşluk desteği 15
kuruşa çıkartılacağının sözünü vermesi üzerine, üretici
temsilcileri sessiz kalmışlardır. Yine aynı gün 25 Eylül
sabahı Tarım Bakanımız Sn. Mehdi Eker’in bir beyanatı
TV’lerde alt yazı olarak geçmiştir. Sayın Bakan ‘Üretici 1
litre sütünü satarak 1.2 kg yem alabilmeli’ şeklinde demeç
vermiştir. Sayın Bakanımız’ın 1 litre süt= 1.5 kg yem paritesinde neden indirim yaptığı ise anlaşılamamıştır. Buna
rağmen Sayın Bakanımız’ın söylemine göre 1 çuval yem’in
45 TL olduğu bugünlerde 1 kg yem 90 kuruştur.
1 kg yem 90 kuruşx1.2= 1.1 TL/1 litre süt yapmaktadır.
Üreticiler şimdi heyecanla Bakanlıktan gelecek olan 1
Temmuzdan itibaren geçerli olacak olan 6 kuruşluk süt
desteğinin 15 kuruşa yükseltilmesini beklemektedir.

YORUMSUZ 2
Haziran 2012

Ağustos 2012

Buğday Kepeği

390,00 TL

600,00 TL

ATK

410,00 TL

570,00 TL

1.116,00 TL

1.386,00 TL

Arpa

580,00 TL

610,00 TL

Mısır

580,00 TL

580,00 TL

Yonca

35 kuruş

70 kuruş

Saman

12 kuruş

48 kuruş

110 kuruş

165 kuruş

Soya Küspesi

Mısır Silajı

Artış: %50 - %100

ULUSAL SÜT KONSEYİ'NİN HAZIRLADIĞI
HESAPLAMA TABLOSUNA GÖRE
10 BAŞLIK BİR İŞLETMEDE
1 LİTRE ÇİĞ SÜT MALİYETİ HESABI

Sevgili dostlar,
Geçtiğimiz Eylül ayında sık sık derneğimiz TÜSEDAD’ ı temsilen Ankara’yı
ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizin adresi Bakanlığımız ve Ulusal Süt Konseyi
oldu, tabii ki hedefte Ekim 2012 –
Mart 2013 ayları arası süt taban fiyatının hak ettiği değerinin belirlenmesiydi.

Sayfa 3’te

BAŞKAN’DAN

Bir Geminin Hikayesi:
“TİTANİK”
Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

evgili Dostlar,
Geçtiğimiz Eylül ayında sık sık
derneğimiz TÜSEDAD’ı temsilen Ankara’yı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizin adresi Bakanlığımız ve
Ulusal Süt Konseyi oldu, tabii ki
hedefte Ekim 2012 - Mart 2013
ayları arası süt taban fiyatının hak
ettiği değerinin belirlenmesiydi.
Hepimizin bildiği gibi süt taban
fiyatı 90 kuruş olarak belirlendi.
Kaba yem fiyatlarının %100 %400 artması ve kesif yeminde %
50–70 bandında artmış olması
belirlenen bu fiyatın üreticiyi tatmin etmesi mümkün olmamıştır.

S

Belirlenen bu fiyat ile üretici
bugün itibariyle 1 litre süt satarak
ancak 1 kg yem alabilmektedir.
Sürekli aynı şeyi tekrar etmiş
olmaktan sıkılmamıza rağmen
dünyada kabul gören gerçeği 1
litre süt=1,5 kg yem paritesini tekrar edersek, olması gereken fiyat
1 litre süt = 1,35 TL / litre’dir.
Fiyatın 90 kuruş bile olmasına
sanayici dostlar itiraz etmişlerdir.
Argümanları ise her zaman olduğu
gibi “Bu fiyat taşımaz“ yani demek
istiyorlar ki biz sütü 90 kuruştan
alırsak, satışlarımız düşer.

Geçtiğimiz hafta otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV’ ye artış
geldi. Yani nihai ürün olan otomobilin satış bedeli arttı, zamlandı.
Otomotiv sektörü çarşaf çarşaf
ilan vererek “ÖTV bizden“ dediler.
Satışlarının düşmemesi, nihai
tüketicinin etkilenmemesi için bu
kararı aldılar. Yani, karlarından
fedakarlık ettiler.

Kıssadan hisse!
Konu süt taban fiyatı olunca, hararetli tartışmaların sonunda gerek
sanayiciler gerekse üreticiler
“Hepimizin aynı gemide“ olduğun-

da birleşiyorlar. Doğru, bende katılıyorum. Ancak, izninizle, bahse
konu bu geminin bir resmini çizmek istiyorum; artık meşhur “TITANIC“ gemisini görmeyen kalmadı.
250 metre boyunda, 12 veya 15
katlı, içerisinde birkaç tane asansörü olan bir gemi. Bu geminin kaptan köşkü en üst kattadır, sevk ve
idare oradan yapılır ve orası konforludur, püfür püfür eser. Sanayici
dostlar işte o katta oturuyorlar. Bir
de bu geminin yüzmesini sağlayan
makine dairesi vardır. Orası küf,
pas ve sıcak olur. Çalışırken terlersiniz. Biz üreticiler bu kattayız.
Ayrıca, 2012 yılı itibariyle geminin makine dairesi su almaya da
başladı. Nefes alabilmek için herkes kafasını suyun üzerinde tutmaya çalışıyor. Bu güzel geminin
kıç tarafı suya gömülmeye hızla
devam ediyor.

Kıssadan hisse!
Saygılarımla…

• Birini işe alırken süt içip içmediğini sorun, eğer içiyorsa ona bir şans verin.
Eylül - Ekim 2012
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Biz gelecek için çalışıyoruz

Derneğimiz üye işletmesi, ‘Doru Çiftliği’
Kahramanmaraş’ın ilk ‘Hastalıklardan Ari İşletme’
sertifikasını alarak AB standartlarında çiftlik
olma yolunda büyük bir adım atmıştır.
Doru Çiftliği Kurucu Başkanı Ahmet Kamil
Şirikci ve çalışanlarını bu vesile ile tebrik ediyor
başarılarının devam etmesini diliyoruz.

A

hmet Kamil Şirikci çiftliğinin
kuruluş hikayesini şu cümlelerle
özetliyor;
‘Yurt dışı seyahatlerimizde özellikle gelişmiş toplumlarda tarım ve hayvancılığın ne
denli bütünleşik ve entansif bir şekilde
uygulandığını görür, protein tüketen toplumların yaşam kalitelerinin ileri seviyesine tanıklık eder, ülkemize dönüşte böyle
yatırımların hayalini kurardık. Yatırım
derken, söz konusu tarım ve hayvancılık
olunca; yani beslenme kalitemiz aslolunca yüreğimiz kabarır, en iyisi nasıl olur
diye düşünürdük.
Dile kolay, canlı ile uğraşmak sevgi, ilgi,
nezaket ister. Dahası, sabır ister. Üstelik
en kaliteli sütü insanoğluna sunmak gibi
bir coşkunuz varsa, çokça emek ister. İşte
bu duygularla ve büyük bir hayalle başladık. Doru Çiftliği’nde sayısını hatırlamadığım kadar çok insanın emeği var. Büyük
fedakarlıklarla, büyük iş başardı bu insanlar. Eminim ki, yarınlarda ne düşündüğümüz, ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Yepyeni, pırıl pırıl ve sağlıklı
bir nesil için artık çok umutluyum. Dün
yurtdışında gördüklerim, fazlasıyla bugün

benim topraklarımda. Hayal artık gerçek
oldu, Doru Çiftliği’nin sağlıklı nesillere
vesile olmasını diliyorum.’
2010 yılında “Doğu Akdeniz’in model
çiftliği olma” vizyonuyla, uzun süreli araş-

tırmalara dayanarak inşasına
başlanan Doru Çiftliği, 2011 yılında tüm
tesisleriyle hazır hale getirilerek hizmete girdi.

• Süt içen biri, evleneceği kişiyi kendi bulur, televizyon programlarına çıkmaz.
Eylül - Ekim 2012
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BİZİM ÇİFTLİKLERİMİZ

Çocuklarımızın sağlıklı geleceği için sağlıklı ve temiz ürünler” misyonuyla bu
yola adım atılmış. “Sektöre, üretim ve
hayvan hakları konusunda öncülük edebilmek, birlikte çalıştığımız şirketlerle
doğru bir iş yapmanın gururunu yaşayabilmek ise en büyük motivasyonumuz’’
diyorlar.
Sağlıklı süt üretimi ve damızlık hayvan
yetiştiriciliğinde sektörde kısa sürede
örnek teşkil eden bir çiftlik olmuşlar.
Yaşadıkları bu mutluluğun temelinde
sadece kâr amacı güden bir kuruluş olmamaları yatıyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle, damızlık düve üreticiliğiyle öncelikle bölgenin, ardından da Türkiye’nin
genetik potansiyelini artırmaya katkıda
bulunmak, öncelikli hedefleri arasında
yer alıyor.
Kısaca çiftlikten bahsetmek gerekirse;

150 dönümlük alanda hayvansal üretim
gerçekleştiriliyor. 2600 dekar pullukaltı
(işlenen) alana sahip çiftlik mısır, fiğ,
tiritikale gibi kaba yemlerini üretirken,
620 sağmal inek, 330 dişi buzağı, 250
erkek buzağı olmak üzere toplam 1200
başlık bir kapasite ile çalışmalarını sürdürüyor.
Hedefleri, tüm ineklerden maksimum
yavruyu elde ederek, üstün ırk özelliklerine sahip yeni jenerasyon hayvanları da
sürüye katıp 1200 sağmal inek kapasitesine ulaşmak. Canlı hayvan popülasyonunu 3500 hayvanla sabitleyerek daha
çok insana en sağlıklı ürünlerle ulaşabilmek
için
diğer
bir
hedefleri.
Veterinerleri, Ziraat Mühendisleri ve
teknikerleri ile hayvancılığı geleneksel
yöntemler yerine adeta bir labaratuvar
olarak yorumluyorlar.

Doru Çiftliğinin Kalite Prensipleri;
• İnsan sağlığına asla zarar vermeyen ürünler üretebilmektir.
• Her zaman tercih edilen bir marka olabilmektir.
• Hayvan haklarına saygılı bir kuruluş olarak anılabilmektir.
• Çevreye duyarlılığımızı yitirmemektir.
• Son teknolojiyi en verimli şekilde kullanabilmektir.
• Hizmette ve ilklerde öncülük edebilmektir.
• Eğitebilen, gerektiğinde de eğitilebilen bir kurum olabilmektir.
• Yani bir kuruluşun kaliteli olarak anılabilmesi için,
önce yaşama kalite sunması gerekir. Biz bu vizyonu koruyarak
geleceğe bakmayı tercih ediyoruz.

• Hayatta kalmak için su içmek gerekir. Hayatınızı yaşamak içinse süt içmek gerekir.
6
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KONUK YAZAR

Çiğ sütte fiyat sabit,
girdilerde artış serbest…

Gerçekten hayvan ihraç
edebilir miyiz?

Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

U

lusal Süt Konseyi’nin öncülüğünde üretici, sanayici ve
bakanlık (Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı) temsilcileri bir
araya geldi. Çiğ sütün 6 aylık referans
fiyatı belirlendi. Buna göre 1 Ekim
2012’den 31 Mart 2013’e kadar sanayiciler tarafından çiğ sütün litresi 90
kuruştan alınacak.
Ulusal Süt Konseyi’ndeki toplantıda çiğ
sütün maliyeti hesaplandı. Yapılan
hesaplamada 1 litre çiğ sütün maliyeti 1
liranın üzerinde çıktı. Bu hesabı üretici
tek başına yapmadı. Üretici,sanayici ve
bakanlık temsilcileri birlikte yaptılar.
Maliyeti 1 liranın üzerinde olan çiğ süte
90 kuruş fiyat belirlendi. Bu, üreticilere
zararına üretim yapın demek. Üstelik
Eylül ayı sonundaki verilerle bu maliyet
ortaya çıktı. Ama çiğ sütün 90 kuruşluk
fiyatı 6 ay boyunca sabit olacak. Bu 6
ayda girdi maliyetlerindeki artışın ceremesini de yine üretici çekecek. Böyle bir
üretim sürdürülebilir mi?
Kaldı ki, 90 kuruşluk fiyata bile Ülker firması itiraz etti. Konsey kararına rağmen
bu fiyattan süt almayacağını ilan etti.Bu
nedenle maliyetin altında belirlenen 90
kuruşluk fiyatın bile uygulanıp uygulanamayacağı belli değil.
Üreticinin süt fiyatı 6 ay süreyle sabitlenirken girdi fiyatları da sabitlendi mi?
Yemin fiyatı da 6 ay sabit olacak mı?
Veterinerlik hizmetleri, aşılar, ilaçlar,
personel giderleri, enerji ve diğer girdilerin fiyatı 6 ay sabit olacak mı?
Üreticiden alınan çiğ sütün fiyatı sabit
tutulurken tüketiciye satılan işlenmiş
süt ve süt ürünlerinin fiyatı da 6 ay
süreyle sabit olacak mı?
Ne yazık ki olmayacak. Çiğ sütteki sabit
fiyat daha uygulamaya geçmeden yani
daha önce 6 ay 80 kuruş olarak uygulanan çiğ sütün fiyatı 90 kuruşa çıkar çıkmaz marketteki kutu süte ve süt ürünlerine zam yapıldı.
Ulusal Süt Konseyi’nin internet sayfasında çiğ süt yem paritesine ilişkin bir tablo
var. Buna göre 2007’de 1 litre çiğ sütle
1.23 kilo yem alınırken, süt inekçiliğinin
dibe vurduğu ve yaklaşık 1 milyon süt
ineğinin kesildiği 2008’de bile parite
1.13 olarak gerçekleşti. Yani 2008’de 1
litre sütle 1.13 kilo yem alınıyordu.2009’da bu oran 1.45’e yükseldi.
2010’da 1.19 oldu. Geçen yılın Ağustos
ayında parite 0.90’a düştü.Yani 1 litre
sütle 900 gram yem alınabildi.Yılın son
üç ayında parite 1.02 oldu. Bu yılın
Haziran ayında parite tekrar 1’in altına
düştü.Şu anda 2008’den daha kötü bir
durumda.

Geçen yıldan bu yana yoncanın fiyatı
yüzde 75, samanın fiyatı yüzde 350,
Ayçiçeği küspesi yüzde 90, Soya küspesi
yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.
Türkiye, canlı hayvan ve et ithalatından
sonra ot ve saman ithal etmek zorunda
kaldı. Sonbaharda fiyatlar bu kadar yüksekken kışın nereye varacağını tahmin
etmek zor değil.
Amerika’da yaşanan kuraklık nedeniyle
yem hammaddesi olan mısır ve soyadaki fiyat artışının devam ettiği dikkate
alındığında süt /yem paritesinin daha da
bozulacağını söylemek için uzman
olmaya gerek yok.
Tüm bu veriler üst üste konulduğunda
çiğ süt fiyatının maliyetin altında belirlenmesinin ve 6 ay süreyle sabitlenmesinin süt hayvancılığını büyük bir çöküşe
sürükleyeceği çok açık.
Bu tablo ortada iken, devletten sıfır faizli kredi alarak yatırım yapanların bu kredileri geri ödemelerini beklemek ne
kadar gerçekçi?
Üstelik, yatırım yaparken ortalama 7 bin
liradan aldıkları damızlık ineğin fiyatının
yarı yarıya düştüğünü ve sadece inek
alımından ciddi zarara uğradıklarını söyleyebiliriz. Hayvancılık sektörü bir fela-

bütün ekonomik krizlere rağmen var.”
Başbakan’ın sözlerinden anlaşılan şu:
Hayvancılıkta o kadar doğru ve yerinde
politikalar uygulanıyor ki, kurbanlık
ithalatından vazgeçildi. İçerde ihtiyaçtan çok daha fazla hayvan var. Bu politikalarla yakında hayvan ihracatı bile
yapılabilir.

ketle karşı karşıya.2008’de olduğu gibi
süt inekleri kesiliyor. Küçük işletmeler
kapanıyor. Büyükler alıcı bulabilirse satılacak. Hükümetin bu felaketi dikkate
alarak hayvancılıkta acil önlemler almalı. Öncelikle süt ineklerinin kesilmesi
durdurulmalı. Süt teşvik primi artırılmalı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’ye olan
borçlar ertelenmeli.

Hükümet bu önlemleri
alabilir mi?
Başbakan Erdoğan’a doğru anlatılırsa bir
umut bu önlemler alınabilir. Çünkü,
Başbakan bu konuda yanlış bilgilendiriliyor. Bu nedenle Başbakan sorunların
farkında değil. Hayvancılıkta pembe
tablo çiziyor. Hatta hayvan ihracatından
söz ediyor.
Sayın Başbakan 2 Ekim 2012 tarihli AKP
Grup Toplantısı’nda şunları söyledi.:
“Bakın, bu yıl Kurbanda artık dışarıdan
kurban almıyoruz. Niye? Çünkü, hamdolsun artık fazlamız var. Bak buraya
geldi, buraya geldi. Nasıl? İşte hayvancılıkta attığımız adımlarla. İnşallah biraz
daha devam edelim, ihracına başlayacağız. Buralara böyle durup dururken gelmedik. Önümüzde güzel günler var,

İhraç edebiliriz. Fakat,halen uygulanan
yanlış politikalarla değil. Hayvancılığın
bugünkü durumu, Başbakan’ın söylediği
gibi ihracat yapacak kadar iyi değil.
Bunu öğrenmek için Türkiye’nin herhangi bir köyüne, kasabasına giderek gördüğünüz ilk hayvancılık işletmesinin
sahibine, çalışanına sorabilirsiniz. İster 3
ineği, isterse 20 bin ineği olsun hayvancılık yapan herkes gerçeği anlatacaktır.
Çiğ sütün ucuz, yemin çok pahallı olduğunu, üretimin bu şartlarda sürdürülemediğini söyleyeceklerdir. Yem ve diğer
girdilere para yetiştiremeyen üreticilerin
süt ineklerini kesime gönderdiklerini
anlatacaklardır. Besicilerin yüksek maliyet nedeniyle hayvanlarını zararına kestirdiklerini ve ucuz ithalat nedeniyle
işletmelerini kapatmak zorunda kaldıklarını dile getireceklerdir.
Devletten aldıkları sıfır faizli kredi ile
yatırım yapanların bin pişman olduklarını, krediyi ödeyemeyeceklerini mutlaka
söyleyeceklerdir.
Özetle, hayvancılık konusunda bir başarıdan hele ihracattan söz etmek mümkün değil. Çiğ süt fiyatının sabit, yem ve
diğer girdi fiyatlarında artışın serbest
olduğu bir sitemde hayvancılığı sürdürmek mümkün değil.

• Süt içmek, okuma-yazma oranı yanında, okuduğunu anlama oranını da yükseltir.
Eylül - Ekim 2012
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BİLİMSEL

İneklerde beslemenin
döl verimine etkisi
Prof. Dr. H. Melih YAVUZ

D

amızlık süt sığırı işletmelerinde
verimliliği belirleyen ölçüler içerisinde döl verimi de süt verimi
kadar önemlidir. Hatta sürünün süt verimi performansının döl verimi konusundaki başarıya bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Birçok literatürde damızlık işletmelerin karlılığını devam ettirebilmesi için
ineklerin iki doğum arasında geçen
zamanının ortalama 13-14 ay olması
gerektiği bildirilmektedir. İneklerde yemden yararlanma değerinin (Süt / tüketilen
yem kuru maddesi) takip edilmesi önem
taşımaktadır. Yemden yararlanmanın
karlı olduğu kritik nokta 1,5-1,6 değerleri arasındadır. Bu değerlerin altına düşüldüğünde hayvan karlılığını yitirmektedir.
Laktasyonun erken dönemlerinde bu
değer iyi bir bakım ve besleme programı
ile 2,5 civarlarına ulaşabilmekte, ancak
laktasyon dönemi ilerledikçe bu değer
düşerek laktasyonun 5. Aylarında 1,5
civarlarına inmekte ve daha sonra daha
da azalmaktadır. Döl verimi sorunları
nedeni ile gebe kalma tarihi geciktikçe
sürünün büyük bir kısmı bu karsız bölgede toplanmakta ve sürü ekonomik
olmaktan çıkmaktadır. Süt veriminin artmasıyla birlikte döl verim kabiliyetinin
azaldığı ve çiftliklerde sürünün ekonomik
sınırlar içerisinde devam ettirilebilmesi
için aşağıdaki şekilde de belirtildiği gibi
bir buzağılama döngüsü içerisinde olması gerektiği belirtilmektedir.
Aşağıdaki şekilde belirtilen 13-14 aylık
buzağılama aralığı çoğu zaman çiftliklerde çeşitli faktörler nedeni ile başarılamamaktadır ve işletmenin karlılık düzeyi
giderek düşmektedir. Ancak, her ne
kadar, birçok etken ile bu sürenin uzaması yüksek verimli sürülerde olağan
hale gelmiş olsa da bu buzağılama aralığına yaklaşmak için bütün uygulama ve

tedbirler dikkate alınmalıdır.
İneklerde döl verim kabiliyeti ile süt
verim kabiliyeti arasındaki ilişki birçok
araştırmaya konu olmuştur ve hala da
tartışmalı bir haldedir. ABD’de bazı üniversitelerin yaptıkları araştırmaların
sonuçları, ineklerin yüksek süte verimine
sahip olmalarının mutlaka zayıf döl verimine sahip olmaları anlamının gelmediğini göstermiştir. Fakat bir çok üniversitenin araştırma sonuçları ise, düşük verimli olanlara göre, yüksek verimli ineklerin
daha zayıf bir döl verimine sahip olduklarını, gebe kalmaları için daha çok tohumlama gerektiğini ve yüksek verimlilerin
açık günlerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. İneklerde döl verimi problemlerini incelerken beslenme ile ilgili
faktörler mutlaka dikkate alınmalı ve beslenme hakkında mutlaka şu iki konu göz
önünde tutulmalıdır:
a) Beslenme döl verimiyle ilgili problemlerin muhtemel nedenlerinden sadece
biridir. Diğer ihtimaller hiçbir zaman
ihmal edilmemelidir. İşletmede kızgınlığın saptanmasında yetersiz kalınması ve
tohumlama zamanın iyi uygulanamaması, doğum sırasındaki hijyen ve sağlık
koşullarının yetersiz olması, yanlış
doğum uygulamaları (doğuma zamansız
ya da gereksiz müdahale, aşırı zorlamalar vb), enfektif hastalıklar gibi bir çok
neden elimine edildikten sonra beslenme ile ilgili koşullar dikkatle gözden
geçirilmelidir. Beslenme dışındaki bu
faktörler de ciddi şekilde döl verimi problemleriyle sonuçlanmaktadır.
b) Hayvanların beslenmelerinde protein,
enerji, vitamin ve mineraller bakımından
gereksinimlerini tam ve dengeli olarak
karşılayacak bir beslenme programı
uygulanmalıdır. Ayrıca iyi bir geçiş dönemi beslenmesi ve metabolik hastalıklara

karşı alınacak bazı özel önlemler ile
metabolik hastalıklara karşı olan eğilim
en aza indirilmelidir. Rasyonun kaliteli
yem maddelerinde oluşması, hayvanların kuru madde tüketimlerinin doğru
saptanıp yönetilmesi de önemli bir konudur. Bir damızlık işletmede döl verimini
etkileyen başlıca faktörler ve bu faktörler
içerisinde beslemenin yeri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Yukarıda bahsedildiği gibi, döl verimi
problemlerinin oluşmasında hijyen,
doğum ile ilgili uygulama hataları ve
diğer sağlık problemlerinin etkisi büyük
olduğu kadar, beslemenin de çok önemli rolü bulunmaktadır. Özellikle geçiş
dönemindeki besleme uygulamaları ve
rasyon ile ilgili faktörler ineklerde döl
verimini ciddi şekilde etkilemektedir.
Uzun süredir süt sığırlarında hep süt

verimine göre seleksiyon yapılmaktadır
ve geçmişe bakıldığında ineklerde süt
verim kabiliyeti 1940’lı yıllara göre
2000’li yıllarda 5 kat artmış durumdadır.
Ancak bu süreç içerisinde döl verim kabiliyeti ciddi şekilde düşmüştür. Bu durumda özellikle de doğumdan hemen önce
ve doğum sonrası oluşan stres faktörlerine karşı iyi bir besleme yönetimi zorunlu
hale gelmiştir. Gebeliğin son dönemi ile
doğum sonrası erken dönemde ineğin

besin maddeleri gereksinimi fötal büyüme, meme gelişimi ve süt verimi nedeniyle önemli ölçüde artmakta, buna karşın kuru madde (KM) tüketimi azalmaktadır. Doğumdan sonra yükselen süt
verimi nedeniyle ineğin gereksinimleri
laktasyon pikine kadar önemli bir artış
göstermektedir. Bu dönemde ineğin
enerji gereksinimi ineğin o dönemdeki
KM tüketim kabiliyeti ile karşılanamayacak kadar yüksektir ve dolayısıyla hayvan
bir miktar kondisyon kaybına uğrar. Her
ne kadar bu durumla ilgili tedbirler alınsa da tüketilebilen KM ile alınan enerji
yetersiz kalır ve negatif enerji dengesi
(NED) denilen durum ortaya çıkar. Bu
konuda yapılan çok sayıda araştırma da
göstermiştir ki, NED durumunda enerji
gereksinimini karşılayabilmek için vücuttaki enerji depoları olan yağ doku kullanılır ve bu nedenle yağ dokulardan çözünen esterifiye olmamış yağ asitleri
(NEFA) düzeyi kanda oldukça artış gösterir. Buna karşın, kanda insülin benzeri
büyüme faktörü-I (IGF-I), glukoz ve insülin düzeyi düşer. Bu metabolik değişim
hayvanın sağlığına zarar verdiği gibi,
ovaryum yani yumurtalık faaliyetlerini
ve gebe kalmayı da olumsuz etkiler. Bu
olumsuz etkileri en aza indirebilmek için
özellikle de daha önce bahsedilmiş olan
geçiş döneminde çok iyi bir besleme
yönetimi uygulanması şarttır.
Geçiş dönemi ve negatif enerji dengesi
dışında, döl verimini etkileyen beslenme
ile ilgili birçok etken bulunmaktadır.
Bundan sonraki sayıda bu faktörler üzerinde ayrıntıları ile durulacaktır.

• Süt kahvaltı yapmayı kolaylaştırır. Çay yerine süt için 30 dakika kazanın.
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KONUK YAZAR

Sütçü ineklerde
embriyonik ölümler
Dr. CAN BAKLACI
Veteriner Hekim

S

üt ırkı inek yetiştiriciliği yapılan
işletmelerde, ekonomik sınırları
aşmadan hedeflenen fertilite
verilerinin yakalanmasında sakin kızgınlık ve çeşitli nedenlere bağlı embriyonik
ölümler önemli engeller olarak karşımıza çıkmaktadır.
Son yıllarda sütçü işletmelerde önemli
ekonomi ve zaman kaybına neden olan
embriyonik ölümler yumurta ile spermanın birleşmesiyle (fertilizasyon) oluşan
yeni canlının (zigot) 45. Güne kadar ki
dönemde (embriyonik dönem) şekillenen kayıplar olarak değerlendirilir.
Sığırlarda fertilizasyon oranları %90 civarındadır. Gebelik oranları 10-13. günlerde embriyonik gelişmedeki yetersizliğe
bağlı olarak %80’e,19. günde embriyonun gelişimi için yeterli gebelik hormonu(progesteron) seviyesinin sağlanamamasına bağlı olarak %60-65’lere düşmektedir. Yani yaklaşık olarak gebeliklerin %25-30’u erken embriyonik ölüm
nedeniyle son bulmaktadır.
Araştırmacılar tarafından gebeliğin 1517. Günleri yani gebeliğin anne tarafından tanınması periyodu kritik dönem
olarak tanımlanmakta ve araştırmalarda
da bu döneme yoğunlaşılmaktadır.
Embriyonun erken dönemde üreme
kanalında ölmesi veya atılması çoğunlukla fark edilmez. Embriyonun yaşayabildiği günlerin sayısı kızgınlık siklusunun süresini etkiler. Şayet embriyo siklusun 15. gününden önce ölürse inek
muhtemelen beklenen zamanda (1824.günde) tekrar kızgınlık gösterir. 16.
günden sonraki embriyonik kayıplar siklusun uzamasıyla sonlanır.
Sığırlarda embriyonik ölümlerin muhtemel nedenleri; genetik, hormonal ve
çevresel orijinli olmak üzere üç başlık

altında toplanmaktadır.
Genetik bozukluklara bağlı embriyonik
kayıpların en önemli nedeni kromozom
anomalisidir. Kromozom anomalisine
sahip boğaların kızlarının yaklaşık
%50’sinde embriyonik ölümlere bağlı
olarak buzağılama-tekrar gebe kalma
aralığında uzama, gebelik oranlarında
düşme, nedeni belirlenemeyen tekrar
etme (repeat breeder) olgularına rastlanabilir.
Resesif letal genler de embriyonik kayıplara neden olabilmektedir. Genetik
potansiyelin arttırılması amacıyla özellikle Holstayn ve Jersey ırklarında kullanılan aile içi çiftleştirme sisteminin embriyonik ölümler yoluyla fertiliteye olumsuz
etkileri olabileceği düşünülmektedir.
Hormonal nedenlere bağlı embriyonik
kayıplar; gebeliğin şekillenmesi ve devamında temel etkili hormon corpus luteumdan salgılanan progesterondur. Bu
hormonun kan ve süt düzeyi gebeliğin
ilk 8 gününde belirgin bir yükselme gösterir. Gebelerde yüksek düzey devam
ederken siklik hayvanlarda luteolizis
(progesteron salgılayan oluşumun erimesi)
şekillenmektedir.
İneklerde
doğum sonrası ilk yumurtlama kısa
yaşam süreli bir corpus luteum oluşumu
ile karekterizedir ve bu nedenle bu kızgınlıkta gebelik oranları çok düşük hatta
%0 olmaktadır.
Araştırmalar, erken gebelik sırasında
artan prostaglandin sekresyonunun
embriyonik ölümlerde artışa sebep olduğunu ve bu periyot ta prostaglandin
sentzinin azaltılması ile embriyonik
kayıpların azalacağını ve gebelik oranlarının artacağını ortaya koymaktadır.
Yüksek ısı stresi, suni tohumlama ve
embriyo transferi gibi maniplasyonlar,

özellikle gram negatif mastitisler, süt
indirilmesi amacıyla oksitosin uygulamaları prostaglandin konsantrasyonlarında
artışa neden olmaktadır. Gebeliğin 5-8.
Günleri arası oksitosinle indüklenen
prostaglandin sentezi artışı, etçi ineklerse tohumlama sonrası 30. Günde gebelik oranlarını %80’den %30’a düşürmüş,
oksitosinin etkisinin nötralize edilmesiyle gebelik oranlarına yeniden %80’e
çıkartılmıştır.
Çevresel etkenlere bağlı embriyonik
kayıplar; gerek uterus içi gerekse uterus dışı nedenlere bağlı olarak şekillenen gerilimli ortamlar, embriyonun
normal gelişimini engelleyerek embriyonik ölümlere ve rezorpsiyonlara yol
açabilir. Süt üretiminin arttırılması
amacıyla kullanılan yüksek proteinli
rasyonlar, kan-amonyak ve üre seviyesinin yüksekliğine,buna bağlı olarak
uterus ph’sının normalin altına düşmesine neden olmaktadır.
Enerji alımındaki kısa süreli değişimler
embriyo üzerine olumsuz etkilerde
bulunmaktadır. Gebeliğin 28-56. günleri
arasında vücut kondisyon skorlarında
düşme gözlenen hayvanlarda embriyonik kayıp oranı, kondisyonları değişmeyen veya yükselen ineklere göre çok
daha yüksek olmaktadır.
Kızgınlığın başlamasıyla yumurtlama
arasında geçen süre ve gebeliğin ilk birkaç günü ısı stresine (yüksek ısı, yüksek
nem) en duyarlı olunan dönemdir.
Yüksek ısı ve nemin tohumlamayı izleyen ilk 15 gün içerisinde devam etmesi
durumunda fertilizasyonda %10 oranında azalmanın olduğu bildirilmektedir.
Araştırmalarda tohumlama zamanının
ovulasyon zamanıyla uyumlu olmaması,
Spermatozoit anomalileri ve yaşlı inek-

lerde (4-5. Doğumdan sonra) dejenere
yumurta sayısının yüksekliği ve uterusta
meydana gelen değişimler nedeniyle
embriyonik kayıp görülme oranında artış
olduğu bildirilmektedir.
Erken gebeliğin tespiti, amacıyla uygulanan rektal muayene tohumlama sonrası
35-50. günlerde sıklıkla başvurulan yöntemdir. Araştırmalarda bu erken dönemde uygulamaya bağlı kayıpların %3-9
arasında olduğu, rektal palpasyonda kullanılan yöntemin embriyonik ölüm riski
oranını etkilediği, ultrasonografi tekniğinin ise ineklerde embriyonik ölüm nedeni olmadığı bildirilmektedir.
Saha koşullarında tohumlamaların
önemli bir kısmı uygun olmayan zamanlarda yapılmaktadır. Bu yanlış uygulamaların büyük kısmı gebe olan hayvanların
tohumlanması şeklindedir. Bu uygulamalar sonucu gebeliklerin yarısında,
oluşmuş gebeliklerin kaybı şekillenmekte ve bu, rezorpsiyon veya servikal yolla
atılma şeklinde sonuçlanmaktadır.
Tohumlama sonrası östrusa benzer belirtilerin gözlendiği hayvanlarda uterus içi
tohumlama yerine servikal tohumlama
tercih edilmelidir. Gebe olan hayvanların
yanlışlıkla tohumlanması sahada kullanılan progesteron testleri kan veya süt) ile
engellenebilmektedir.
Vitamin E ve selenyum yetmezliği, östrojenik etkili gıdaların verilmesi çok taze
ilkbahar yeşil otları,yonca), mikotoksinler fötal anomalilere ve embriyonik
ölümlere neden olabilirler.
Trichomonas foetus ve vibrio foetus gibi
özel enfeksiyon etkenleri, subklinik
endometritis olguları da özellikle embriyonun inplantasyon döneminde ölüm
sebebidirler.

Embriyonik ölümlerin
tanısında kullanılan
yöntemler
Ultrasonografi yöntemi ile gebeliğin
19-24. günlerinde belirlenebilen kalp
atımlarına bakılarak gebelik teşhisi
yapılması önerilmektedir. 25-40. günler
arasında embriyonun kalp atımlarının
sayısı yaklaşık dakikada 150 civarındadır. 28. günden sonra oluşan embriyonik ölümlerde yavru keselerinin bütünlüğünün bozulması, ekojen bölgelerde
daralma, kar tanesi şeklindeki dağılmalar ve kalp hareketlerinin saptanamaması kriterlerine bakılarak tanı konulabileceği bildirilmiştir.
Anormal östrus aralıkları; tohumlamanın uygun dönemde gerçekleştirildiği,
fertilizasyonun da başarılı olduğu düşünüldüğünde 24 günden uzun östrus siklusları gebeliğin anne tarafından tanınmasından sonraki embriyonik ölümlerin
sonucudur.
Progesteron seviyesi ölçümleri; plazma
ve süt progesteron seviyesi ölçümleri
gebelik tanısı ve embriyonik ölümlerin
belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Tohumlama sonrası yüksek seyreden
progesteron seviyesi gebeliğe işaret
ederken, progesteron seviyesindeki
düşüş embriyonik ölüm olarak değerlendirilmektedir.

• Süt içerken ölen kimse görüşmemiştir. Ancak süt içmediği için ölen çoktur.
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BİLİMSEL

Bu Yemler, Süt İneklerinin Yem
Karışımlarıyla Sınırlanmalıdır
Charles C. Stallings, Ph.D.
Süt Ürünleri ve Beslenme Uzmanı Virginia Tech, Blacksburg
Tercüme: Nadir FAYAZOFF Kaynak: www.brillfeedformulation.com

S

üt ineklerini beslerken bazı yemleri sınırlamak yerinde bir davranıştır. Lezzet, yüksek katı ve sıvı
yağ içeriği ve bazı besinlerde dengesizlik problemleriyle karşılaşılabilir. Bu
sınırlamaları bilmek problemlerin ortaya
çıkmasını önleyebilir. Ayrıca, verilen
besinlerin tipine ve miktarına bakılmadan maksimum miktar kullanıldığı takdirde bu yemlerden bazılarının kombinasyonu problem yaratabilir. İşte bu
aşamada, yemin maliyetini hesaba katarak optimum ilişkileri değerlendirme
konusunda beslenme uzmanınızın rolü
önemli olabilir. Aşağıdakilerin optimum
değil maksimum miktarlar olduğunu
unutmayın.
Üre, protein yapısında olmayan bir azottur ve %28,1 ham protein içerir.
Kullanım ve gerçek proteine dönüşüm
işkembe mikroorganizmalarıyla birleşme yoluyla olmalıdır. Aşırı miktarlar
ineklerin ölmesine sebep olabilir; bu
yüzden rasyona aşırı ilaveden kaçınılması önemlidir. Ayrıca, yeşillik ve ot gibi
amonyaklı yemlerle üre kullanılmamalıdır. Üre, bazı diyetlerde bulunamayan
ucuz bir çözünür azot kaynağıdır.
Balık unu ve kan unu, üretim için sınırla-

yıcı amino asitleri temin etme girişimiyle yem karışımlarına ilave edilir. Yüksek
katkı karisim oranlarında lezzetli değildir. Balık unu, ayrıca, tavsiye edilen miktarların üzerinde yedirilirse süt yağını da
azaltır. Her ikisi de nispeten pahalı protein kaynaklarıdır ve selektif olarak kullanılmalıdır.
Hayvansal yağ, doymuş bir yağdır ve
yogun enerji kaynağıdır. Yüksek yağ
seviyeleri işkembede lif sindirimine
müdahale ettiğinden, önemli miktarda
yağ içeren yemler sınırlanmalıdır. Mısır
veya soya yağı gibi doymamış yağlar,
geviş getiren hayvanların yem karışımlarında serbest formda kullanılmamalıdır.
Yağ tohumları (soya fasulyesi ve pamuk
tohumu) belirli oranlarda yedirilmelidir.
Melas, şeker formunda enerji verir.
Şekerler işkembede hızla fermente olduğundan aşırı miktarlar yedirilmemelidir,
işkembe asidik hale gelebilir. Karisimin
%6’sında veya 0,9 kg/inek/gün’de, başka
şeker kaynakları kullanılmadığı sürece
problem olmamalıdır. Molaslar çoğu kez
lezzeti arttırmak için kullanılır.
Hem fıstık kabuğunun, hem de firincilik
sanayi yan urunlerinin yem olarak kullanılması güç olabilir. Fıstık kabukları tüy

konsantre %
Üre

gibidir ve genelde torbalanır. Hamur
artıkları plastik ambalaj içinde olabilir.
Her iki yemin de kullanımı bir miktar elle
yemleme gerektirebilir. Fıstık kabuklarında sığır için enerji kaynağı olabilecek
bir miktar yağ vardır. Tanin içeriği
kabukların protein sindirilebilirliğini
azaltır. Hamur artıkları nişasta temin
edebilir ve yem karışımındaki bazı tahılların yerini alabilir.
Soya kabukları veya parçaları, sindirilebilir seluloz kaynağıdır. Mandıra yemlerinde nişastanın veya tahılların yerini
alabilir. Aşırı miktarlarda kullanılmadıkça yem selulozunun yerini almamalıdır.
Soya kabukları saman gibi çiğneme ve
geviş getirmeyi teşvik etmez.
Kepek, protein ve enerji açısından orta
düzeydedir. Karisimlardaki yüksek seviyeler düşük enerji konsantrasyonuna ve
düşük süt üretimine sebep olabilir.
Pamuk tohumu ve kabuklu tohumlar,
kaba yemin bir kısmının yerini alabilir,
çünkü çiğnemeyi ve geviş getirmeyi teşvik ederler. Her ikisi de nispeten yüksek
seluloz seviyesine sahiptir. Pamuk tohumu kabukları, başka yemlerle birlikte
yedirildiğinde yem tüketimini teşvik
eder. Kabuklu tohumlarda %20 yağ

kg/inek/ gün

kg/100 kg Vücut Ağ.(BW)

1,5

0,2

0,03

Balık unu

3

0,5

0,08

Kan unu

3

0,5

0,08

Hayvansal yağ

4

0,7

0,12

Melas, kuru

6

0,9

0,15

Fıstık kabuğu

-

1,8

0,3

Firincilik sanayi yan urunleri

-

1,8

0,3

Soya kabuğu

20

2,3

0,4

Kepek

20

2,3

0,4

Pamuk tohumu kabuğu

20

2,3

0,4

-

3,2

0,5

soya

25

3,2

0,5

fasulyesi, merdaneyle ezilmiş

25

3,2

0,5

25

3,2

0,5

-

3,6

0,6

Kabuklu pamuk tohumu
Kızartılmış(Roasted)
Bira mayasi, kuru
Damıtık bira mayasi, kuru
Turunçgil posasi, kuru
Pancar posasi, kuru

-

3,6

0,6

Mısır glüteni yemi

30

4,5

0,8

Pancar posasi, yaş

-

10

1,7

Bira mayasi posasi, yaş

-

14

2,3

bulunur ve yemde aşırı yağı önlemek
için sınırlanmalıdır. Ayrıca, gosipol
zehirlenmesi riskini ortadan kaldırmak
için pamuk tohumu ürünleri (kabuklu
tohumlar, küspe ve kabuk) da sınırlanmalıdır.
Kızartılmış(Roasted) soya fasulyesi,
özellikle geviş getirmeyen hayvanlar
için çiğ, işlenmemiş fasulyeden daha
yararlıdır. Soya tohumları, pamuk tohumunun aksine yedirilmeden önce merdanede ezilmeli veya kırılmalıdır. Soya
fasulyesinde %20 yağ ve yüksek enerji
bulunur. Ayrıca, ısıtma işlemi işkembeye
dirençli proteini arttırır, fakat aşırı pisirme sindirilemez proteine sebep olabilir.
Bu nedenle, ısıtma veya kızartma(roasting) kontrol altında olmalıdır.
Bira mayasi ve distile yan urunleri, kuru
veya yaş olarak yedirilebilir. Kurutma
prosesi işkembeye dirençli proteini arttırır. Bu ürünlerde düşük oranda nişasta
bulunur, çünkü nişasta fermentasyon
prosesinde kullanılır. Geriye kalan
genelde protein ve selulozdur. Damıtık
içki tahıllarında %10 yağ bulunabilir ve
mayalı içki tahıllarından daha yüksek
enerji sağlar. Mayalı içki tahılları enerji
içeriği açısından daha çok mısır yaprağına benzer.
Mısır glüteni yemi, mısır şurubu imalatının bir yan ürünüdür. Bu yemde çoğunlukla işkembede ayrışan protein bulunur
ve işkembeye dirençli protein kaynağı
olarak düşünülmez. Enerjisi bazı tahıllarla aynıdır. Mısır glüteni yemi, yem
karışımlarında kullanım için genelde
ekonomik bir yemdir.
Turunçgil posasi, sindirilebilir lif kaynağıdır ve yem karışımlarına hacim katar.
Ayrıca, kaba yem sleulozunun bir kısmının yerini alabilir, fakat protein içeriği
açısından nispeten zayıftır.
Pancar posasi, mükemmel bir sindirilebilir seluloz kaynağı olabilir ve yem karışımlarındaki kaba yem selulozunun bir
kısmının yerini alabilir. Kuru veya yaş
olarak yedirilebilir. Protein ve enerji
içeriği mısır yapraklarından biraz daha
yüksektir.
Bu yemlerin kombinasyonları kullanıldığında uygulanması gereken maksimum
düzey belirsizleşir. Genelde, bu yemlerin kombinasyonlarını yem karışımlarının kuru maddesinin %25’iyle sınırlayabilirsiniz. Bazı yemler için bu aşırı olabilir. Örneğin, soya fasulyesi ve pamuk
tohumu bu maksimum düzeyde birlikte
yedirilseydi 6,4 kg yedirilecekti ve bu da
1,3 kg yağ içerecekti. Bunun aşırı olduğu açıktır. Her bir yemin karışıma katkısını bilin ve diğer bileşenlerle dengeli
miktarlarda kullanın. Maliyet tabii ki dikkate alınması gereken bir husustur fakat
tek başına düşünülmemelidir.

• Altın yumurtlayan tavuk ile, süt veren inek, keçi, koyun, manda kesilmez.
14

Eylül - Ekim 2012

İÇİMİZDEN BİRİ

Atilla CELEP

Ziraat Bankası da
süt işine giriyor!

TÜSEDAD Genel Sekreteri

orunlu olarak Ziraat Bankası
da süt işine giriyor desem
daha doğru olur sanırım.
Bildiğiniz gibi bir yıldır 80 kuruş
olan çiğ süt taban fiyatı %11 zamlanarak 90 kuruş oldu. Ancak sadece 1 Haziran / 30 Ağustos 2012 3
aylık dönemde ise yem hammaddelerine %50-%100 zam geldi. Bu
durumda bu iş gerçekten sürdürülebilir olmaktan çıktı.

Z

Bu Durumda Ne Olur?
Önümüzdeki günlerde küçük üretici kurban fırsatı ile birlikte ineklerini keser. 10 ineği varsa 5’ini kestirir
ve küçülür. Kötü dönemde sattığı 5
ineğin parasıyla idare eder. Kesif
yem vermez süt miktarı azalır.
Bizler gibi büyük üreticiler için bu
küçülme operasyonu mümkün

değildir.
Sağmal sayısı azalırsa sonun başlangıcı demektir. Zaten kredili alınmış olan inekleri 5 yıl satmama
taahhüdü vardır. O zaman kaçınılmaz sonu ötelemek için üretici
genç hayvanlarını satma cihetine
gidecektir. Bu da geleceğini satmak
demektir. Kaba yemini alabilmiş
olan çiftlikler 2013 Haziranı’na
kadar idare edebilirler ancak yeniden kaba yem alım sezonu geldiğinde, örneğin; 300 başlık bir işletme için minimum 1.000.000 TL
kaba yem alımı için para gerekecektir. Ve maalesef aynı dönemde,
2011 yılında almış olduğu ‘0’ faizli
kredinin ilk taksitini ödemek zorunda olacaktır. Eğer ortalama
5.000.000 TL kredi almışsa 1. taksiti 1.000.00 TL demektir.

Hem kaba yem için 1.000.00 TL
hem de kredi taksiti için 1.000.000
TL toplam 2.000.000 TL 90 kuruşlarla birikmez! Dolayısı ile bankaya
borçlar ödenemez. Eğer Ziraat
Bankası bu durumu şimdiden görür
ve borçların yeniden yapılandırılması için önlem almaz ise evet bankanın elinde bir sürü işletme olur
ve ister istemez banka süt işine
girer.
Bu iş bir tekstil fabrikası gibi değildir. Şalteri kapatıp, işçileri çıkarıp
sonlandıramazsınız. İçeride canlı
hayvanlar vardır ve onlara bakmaz
iseniz ölürler.
Galiba Ziraat Bankası bu durumun
biraz farkına varmış olacak ki 07
Eylül 2012 tarihinde Ziraat Bankası
işletme ve yatırım kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir

kararname yayınlamış ve bu kararnameye göre ‘krediler sübvansiyonlu krediler statüsünden çıkartılarak
cari faiz üzerinde faiz tahakkuk ettirilerek vadesi içerisinde yeniden
yapılandırılır’ deniliyor. Örnekle
açıklayacak olursak;
2013 Haziran’ın da ödenecek 1.
taksit olan 1.000.000 TL, 2014
Haziran’ın da 2 taksitle beraber
2.140.000 TL olarak ödenecek
demektir.
Üretici bir de bu faiz sarmalına
girerse sonuç çok daha kötü olacaktır.
Sözün özü; yapılması gereken,
Ziraat Bankası vermiş olduğu sübvansiyonlu kredileri minimum 1 yıl
faizsiz olarak ötelemelidir. Aksi takdirde Ziraat Bankası Türkiye’nin en
büyük çiğ süt üreticisi olacaktır.
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En büyük sıkıntımız hammadde
fiyatlarındaki anormal artıştır
Karakuş Çiftliği Tarım Hayvancılık adı altında 2008 yılında Balıkesir merkez
İbirler Köyü’nde 40 dönüm üzerine kurulan işletmemiz 400 sağmal kapasitesine
ulaşmayı hedeflemektedir.
üreticilerin de söz sahibi konuma gelmesi ve
fiyat belirleme de biz yetiştiricileri temsil
etmesi en büyük beklentimizdir. Bu anlamda yapılacak her türlü oluşuma destek verebileceğimizi belirtir herkese hayırlı işler bol
kazançlar dileriz.

B

u bağlamda Karakuş Çiftliği olarak yurt dışından temin ettiğimiz gebe düvelerin doğumlarıyla beraber işletmemizde bulunan dişi
hayvanlar en güzel koşullarda yetiştirilmekte ve kaliteli bir damızlık elde etmek
için çaba gösterilmektedir. Buzağı doğumundan sağmal hayvan oluncaya kadar
ki geçen süre titizlikle takip edilmekte,
bakım ve beslemeleri profesyonelce
yapılmaktadır.
İşletmemizde 2 sağmal ahır, 2*12 balık
kılçığı sağımhane, genç düve ahırı ve
doğumhane üniteleri bulunmakta tüm
sürü sevk ve idaresi bünyemizde bulunan Veteriner Hekimlerce yapılmaktadır. Sektörümüz de son zamanlarda baş
gösteren hammadde fiyatlarındaki
anormal artış buna bağlı olarak süt
fiyatların da herhangi bir değişiklik
olmaması en büyük sıkıntılarımızın
başında gelmektedir.
Bu bağlamda ki sorunlarında temelleri
sağlam olan birlik beraberlik ve örgütlenmeden geçtiğini tüm sektör temsilcileri gibi bizlerde sonuna kadar desteklemekteyiz. Piyasa koşullarını belirlemede

• Süt içerseniz, hem kariyer hem de çocuk yapabilirsiniz. • Süt içerseniz, bacaklarınız çarpık
16
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olmaz. • Süt içmek seçimlere katılımı arttırır.
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Süt ineği
rasyonlarında partikül
büyüklüğünün önemi
Hıdır GENÇOĞLU, gencoglu@uludag.edu.tr
Doç .Dr. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

S

üt sığırı işletmelerinin temel
amacı sahip oldukları sürülerin
ortalama süt verimlerini artırarak,
yüksek bir karlılık sağlamaktır. Bu kapsamda inekler son 50-60 yıldan beri
daha fazla süt verimi elde etmeye yönelik olarak genetik seleksiyona tabi tutulmuş ve daha iyi bakım-beslenme şartları
sağlanarak süt verimlerinde artışlar sağlanmıştır. Ancak süt verimlerinin artması
ile birlikte hayvanların kuru madde tüketiminin, artan enerji ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu
nedenle, yüksek süt verimli ineklerin
enerji ihtiyacını karşılamak için, rasyonlarda kolay sindirilebilir karbonhidratlarca zengin konsantre yemlerin miktarları
artırılmış ve hayvanların kuru madde
tüketimlerinin artırılması amacıyla, kaba
yemlerin partikül uzunlukları da zaman
içerisinde kısaltılmıştır. Fakat yapılan
bütün bu uygulamalar zamanla rasyonların fiziksel yapısını bozmuştur.
Dolayısıyla, rasyonlarda kolay sindirilebilir karbonhidratlarca zengin konsantre
yemlerin fazla kullanılması ve kaba yemlerin partikül uzunluğunun kısalması
yeterli düzeyde çiğneme aktivitesini
uyarmayınca, bunun sonucu olarak da;
subklinik rumen asidozisi (SARA), lif sindiriminde azalma, süt yağında düşme,
abomasum deplasmanları ve laminitis
gibi hastalıkların oluşma riskinin de arttığı görülmüştür. Bu yüzden rumenin
işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için rasyonun yeterli miktarda ve uzunlukta kaba yem/yemler içermesi gerekmektedir. Ancak rasyonlarda çok fazla
miktarda ve uzunlukta kaba yemin kullanılması durumunda ise rumen dolum
kapasitesi artmakta ve dolayısıyla hayvanların kuru madde tüketimi baskılanmaktadır. Bu yüzden optimum rumen
pH’sı, iyi bir lif sindirimi ve süt yağı oranı
elde etmek için ve ayrıca SARA, laminitis
ve abomasum deplasmanları riskini
azaltmak için süt ineği rasyonlarının
mutlaka hem kimyasal, hem fiziksel
etkin NDF, hem de selüloz olmayan karbonhidratlar yönünden iyi ve dengeli bir
şekilde formüle edilmesi gerekmektedir.

Konuyla İlgili Bilimsel
Araştırmalar
Süt ineği rasyonlarında, belli bir partikül
büyüklüğüne sahip kaba yem kullanımı
hem hayvan sağlığı hem de hayvanın
besin maddesi ve enerji gereksinmelerinin karşılanabilmesi bakımından önemlidir. Türkiye’de kaba yem kullanımındaki
eksiklik ve hatalar; verim kaybı ve metabolik bozukluklara bağlı hastalıklar nedeniyle ulusal ekonomide önemli zararlara
neden olmaktadır. Ortaya çıkabilecek
verim kayıpları ve metabolik bozuklukla-

18
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rın giderilmesi için yeni rasyon ve besleme metotlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Yang ve ark. (2001) rumen sağlığı
ve fonksiyonu için çiğneme aktivitesi ve
tükürük üretiminin rasyonların bir belirteci olduğunu ileri sürmektedirler. Rumenin
işlevlerini tam olarak yerine getirebilmesi
için de rasyonun yeterli miktarda ve uzun
partikül büyüklüğüne sahip kaba
yem/yemler içermesi gerekmektedir.
Rumen içeriğinin tampon kapasitesi süt
sığırlarında büyük ölçüde çiğneme işlemi
ile ilişkilidir. Çünkü yüksek miktarda tampon maddeler içeren salyanın üretimi
büyük oranda toplam çiğneme zamanına
bağlıdır (Bailey ve Balch, 1961). Çiğneme
zamanı ise çeşitli faktörler tarafından ve
de en çok rasyonun lif içeriği (Oba ve
Allen 2000) ve partikül büyüklüğünden
(Mooney ve Allen, 1997) etkilenmektedir. Mertens ve ark. (1984) büyük parti-

küllerin çiğneme aktivitesini uyardığını ve
buna bağlı olarak da salya üretiminin arttığını belirtmişlerdir. Buna karşın küçük
partikül büyüklüğüne sahip biçimde
hazırlanmış kaba yemlerin çiğneme
zamanını azalttığı, asetat/propiyonat
(A/P) oranını düşürdüğü, daha düşük
rumen pH’sının ortaya çıkmasına ve daha
düşük süt yağı elde edilmesine yol açtığı
ileri sürülmüştür (Beauchemin ve ark.,
1994;
Grant
ve
ark.,
1990).
Rasyonlardaki lif içeriğinin ve kaba yem
partikül büyüklüğünün artması çiğneme
aktivitesini etkin bir şekilde uyararak;
tükürük üretimini, rumen pH’sını, A/P oranını ve süt yağını artırıp, rumen asidozisi
ve laminitis gibi hastalıkların oluşmasını
engelleyebilmektedir (Beauchemin ve
Rode, 1997; Norgaard, 1983). Ayrıca,
Allen (1997) yemlerin fiziksel etkinliklerinin yem tüketimini, sindirim etkinliğini,

MS
% KM
>19.0 mm
3c
19.0 - 8.0 mm
41a
8.0 - 1.18 mm
40b
<1.18 mm
16a
fef1
0.84b
feNDF2, % KM
33.24b
Çiğneme aktivitesi, Yem yeme davranışı
Dakika/Gün
158.3b
Dakika/kg KM
10.1b
Dakika/kg NDF
25.5b
Geviş getirme Davranışı
Dakika/Gün
363.3b
Dakika/kg KM
23.1
Dakika/kg NDF
58.5
Toplam çiğneme aktivitesi
Dakika/Gün
521.7b
Dakika/kg KM
33.2b
Dakika/kg NDF
84.0b
pH
Ortalama
6.26
pH<5.8, saat/gün
7.3a

hayvan sağlığını, süt miktarını ve bileşimini etkileyebileceğini açıklamaktadır.
Diğer taraftan, Kristensen ve Nørgaard
(1987) çiğneme zamanının tükürük üretimini ve rumen motorik fonksiyonlarını
uyardığını, dolayısıyla rumende selülolitik
mikroorganizmalar için uygun bir fermantasyon ortamı sağlamış olduğunu ve
bunun içinde yemlerin çiğneme zamanının her kg kuru madde için en az 30 dk
olması
gerektiğini
bildirmişlerdir.
Nørgaard (1989) uygun rumen ortamının; yeterli sayıda rumen hareketlerine,
nötre yakın rumen pH’sına ve selülotik
bakterilerin yaşaması için yüksek A/P
oranı gibi şartlara bağlı olduğunu ileri
sürmüştür. Nørgaard (1981) yaptığı bir
başka çalışmada uzun doğranmış arpa
samanının yem yeme ve geviş getirme
zamanları ile toplam rumen hareketleri
üzerine pozitif bir etki yaptığını belirtmektedir. Rasyonun partikül uzunluğu ve
NDF içeriği, rumen fermantasyonunu
değiştirebilmekte ve sonuç olarak süt
verimi ve kompozisyonunu etkileyebilmektedir (Leonardi ve Armentano,
2003). National Research Council (NRC)
(2001) süt inekleri beslenmesinde süt
yağının düşmemesi için rasyonun en
düşük NDF düzeyinin % 25 ve bunun da
% 75’inin kaba yemlerden gelmesi gerektiğini belirtmektedir. Fakat NRC (2001)
ineklere verilecek yemlerin partikül
büyüklüğü ile ilgili detaylı bir tavsiyede

MSS

MSY

MSSY

SH

P

14b
27b
43a
16a
0.84b
36.30a

12b
27bc
49a
12b
0.88a
33.59b

24a
19c
42b
15a
0.85b
35.30a

1.2
2.1
1.3
0.7
0.1
0.2

***
**
***
*
***
***

217.1a
13.6a
31.4ab

200.8a
12.9a
33.9a

223.8a
14.1a
34.1a

6.7
0.4
1.0

***
***
**

445.5a
27.8
64.4

398.3ab
25.7
67.2

410.0ab
25.9
62.3

11.3
0.7
1.7

*
ÖD
ÖD

662.5a
41.4a
95.8ab

599.2ab
38.6a
101.1a

633.8a
40.1a
96.4ab

15.9
1.0
2.3

**
**
*

6.42
4.5b

6.24
5.0b

6.30
5.3b

0.1
0.3

ÖD
***

MS = %50 mısır silajı + %50 konsantre yem karışımı, MSS = %35 mısır silajı + %15 buğday samanı + %50 konsantre yem karışımı, MSY = %35 mısır silajı + %15 yonca kuru otu + %50 konsantre yem karışımı, ve MSSY = %25
mısır silajı + %10 buğday samanı + %15 yonca kuru otu + %50 konsantre yem karışımı.
1Fiziksel etkinlik faktörü (fef) yatay olarak sallanan PSPS’ in, 1.18mm üzerinde kalan miktarın yüzdesel ifadesidir
2feNDF = Fiziksel etkin neutral detergent fiber; her bir TKR örneğinin NDF yüzdesi ile aynı rasyonun fef değerinin
çarpılmasından elde edilir (Kononoff ve ark. 2003a).
ÖD = Önemli değil, P>0.05
* P<0.05
** P<0.01
*** P<0.001
a-d = Aynı satırdaki farklı harf taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur.

Tablo 2. Farklı kaba yem kaynaklarının partikül büyüklüğü
dağılımının feNDF, çiğneme aktivitesi ve rumen pH’sı üzerine etkisi (Gencoglu ve Turkmen, 2006)
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bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, son yıllarda toplam karma rasyon
(TKR) veya kaba yemlerin partikül büyüklüğünün belirlenmesi kolay uygulanmasından dolayı Penn State Particle
Separator (PSPS) vasıtasıyla yapılmaktadır. Buna göre süt sığırlarında TKR için en
uygun partikül büyüklüğü dağılımı tablo
1’de gösterilen oranlarda tavsiye edilmektedir (Heinrichs ve ark., 2005). Tablo
1’den anlaşıldığı üzere TKR için 19 mm’lik
eleğin üzerinde kalan partikül oranının %
3-8 arasında olması gerektiği belirtilmektedir. Çünkü 19 mm’lik eleğin üzerinde
kalan büyük partiküllü yemler, hayvanın
yem yeme ve geviş getirme süresini ve
dolayısıyla tükürük üretimini artırmakta
ve bu durum rumen ortamının nötralizasyonunu sağlamaktadır. Gencoglu ve
Turkmen (2006) farklı kaba yem kaynakları kullanarak yaptıkları bir çalışmada
rasyonun 19 mm’den büyük partikül miktarı ile toplam çiğneme zamanı arasında
pozitif bir korelasyon bulmuşlardır. Aynı
araştırmada 19 mm’lik eleğin üzerinde
kalan miktarın tüketimi ile SARA insidansının belirteci olan 5.6’nın altında kalan
rumen pH süresi arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Gencoglu ve Turkmen
(2006) farklı kaba yem kaynaklarının partikül büyüklüğünün çiğneme aktivitesi ve
rumen pH’sı üzerine etkisi Tablo 2’de
sunulmuştur. Kononoff ve ark. (2003b)
farklı partikül büyüklüğüne sahip mısır
silajının süt ineklerinde kullanılması durumunda benzer sonuçlar elde etmişlerdir.

Yemlerin Partikül
Büyüklüğünün Belirlenmesi
Kaba yem ve TKR partikül büyüklüğünün
belirlenmesi PSPS elek sistemi yardımıyla
yapılmaktadır. İlk kez Lammers ve ark.
(1996) tarafından yapılan bu elek sistemi
üst üste konulmuş 19 mm, 8 mm delik
çaplarına sahip ikili elek sistemi ile en alt
kısımda bir tava olmak üzere toplam 3
bölümden oluşmaktaydı. Daha sonra
2003’de yine aynı çalışma grubu mevcut
elek sistemine 1.18 mm çapında bir elek
daha eklemiş dolayısıyla biraz daha geliştirmişlerdir (Kononoff ve ark., 2003a).
Toplam karma rasyon içerisindeki konsantre yemlerin çoğunluğunun 8mm’lik
elekten geçtiği ve 1.18mm’nin üzerinde
kalan partiküllerin ise geviş getirmeyi
uyardığı düşünülerek 1.18mm delik çapına sahip bu elek sisteme ilave edilmiştir.
Birçok süt sığırı işletmesi ve araştırmacılar yaptıkları TKR’ların ve kullandıkları
kaba yemlerin partikül büyüklüğü dağılımını belirlemek için bu elek sistemlerinden herhangi birisini kullanmaktadırlar.

Etkin ve Fiziksel Etkin
Nötral Deterjan Fiber
Etkin NDF (eNDF) ile fiziksel etkin NDF
(feNDF) kavramları 1997 yılında

>19.0 mm
19.0 - 8.0 mm
8.0 - 1.18 mm
<1.18 mm

American Society of Dairy Science tarafından organize edilen bir sempozyumda
bir grup bilim adamı tarafından detaylı bir
şekilde tartışıldı ve Mertens (1997) tarafından bu kavramların anlamları daha da
geliştirildi. Bu iki kavram ve aralarındaki
ilişki şekil 1’de sunulmuştur. Buna göre
eNDF süt yağı ile ilişkili iken, fiziksel etkin
NDf (feNDF) ise daha çok rasyonun fiziksel yapısı (özellikle partikül uzunluğu)
yani çiğneme aktivitesi ile ilişkilidir.
Mantıklı olarak eNDF ile feNDF arasında
yüksek bir korelasyon olduğu düşünülebilir. Ancak bu her zaman doğru değildir.
Örneğin yağ oranı yüksek rasyonlarla
beslenen ineklerde çiğneme aktivitesi artmaksızın sütteki yağ oranı artmaktadır.
Böyle bir durumda eNDF feNDF’den daha
yüksek olabilir. Ya da tam tersi şeker oranı
yüksek rasyonlarla beslenen ineklerde süt
yağı azaldığından eNDF feNDF’den daha
düşük olabilir. Dolayısıyla eNDF feNDF’yi
etkileyen faktörleri kapsamakla birlikte,
süt yağı oranını etkileyebilecek faktörleri;
rasyonun yağ miktarı ve kompozisyonu,
asit nötralizasyon kapasitesi, eriyebilir
karbonhidrat ve protein ile rumende üretilen uçucu yağ asitlerinin miktarı ve oranını da kapsamaktadır. Ancak bu kavramlardan eNDF’nin pratikte kullanımı yok
denecek kadar azalmış, feNDF üzerine
araştırmalar ise daha da yoğunlaşmıştır.
Aslında feNDF; toplam NDF’nin geviş
getirmeyi uyaran kısmı olarak tanımlanmakta ve şekil 1’de belirtildiği gibi
feNDF’nin her zaman NDF’den daha
düşük olduğu görülmektedir. FeNDF üç
şekilde hesaplanmaktadır: 1. Rasyonun
1.18 mm lik eleğin üzerinde kalan miktarın o rasyona ait NDF miktarı ile çarpılmasıyla (Mertens, 1997), 2. Rasyonun PSPS
(19mm ve 8mm elek sistemi kullanılarak)
ile elendikten sonra 19mm ve 8mm’lik
eleğin üzerinde kalan toplam miktarların
o rasyona ait NDF miktarı ile çarpılmasıyla (Lammers ve ark., 1996), 3. Rasyonun
PSPS ile elendikten sonra 19 mm, 8 mm,
ve 1.18 mm’lik eleğin üzerinde kalan toplam miktarın o rasyona ait NDF miktarı ile
çarpılmasıyla (Kononoff ve ark., 2003a)
elde edilmektedir. Doğal olarak burada
sorulacak en önemli soru pratikte yani
saha şartlarında hangi yöntemle belirlenen feNDF değerini kullanmak gerektiğidir. Bu soruya yanıt olarak Yang ve
Beauchemin (2006) yaptıkları bir çalışmada, yukarıda belirtilen ve farklı yöntemlerle hesaplanan feNDF değerlerini hayvanların çiğneme aktivitesi, rumen asidozu
ve sindirimi konusunda verdikleri cevapları araştırmışlardır. Buna göre Lammers
ve ark. (1996) geliştirdikleri ikili elek sisteminin rasyonların partikül uzunluğunun;
çiğneme zamanına ve rumen pH üzerine
daha iyi bir tanımlama yaptığını diğer
yandan Kononoff ve ark. (2003a) geliştirdikleri yeni üçlü elek sisteminin de top-

TKR, %
5±3
40±10
40±10
≤ 20

Mısır silajı
5±3
55±10
40±10
≤5

Tablo 1. Toplam karma rasyonlar ve mısır silajı için tavsiye edilen ideal
partikül büyüklüğü dağılımı (Heinrichs ve ark., 2005)

lam çiğneme zamanı üzerine tutarlı bir etki gösterdiğini bulmuşlardır. Yang
ve Beauchemin (2006)
aynı çalışmada rasyonlarda kaba yemlerin partikül
uzunluklarının artmasının
feNDF değerlerinde artış
sağlandığını, dolayısıyla
bununda feNDF tüketimini artırdığını ve buna bağlı
olarak toplam lif sindiriminde artış sağlandığını
saptamışlardır. Bu konu ile
ilgili olarak Mertens
(1997) günlük ortalama
rumen pH’sının 6 olması için feNDF’nin
%22; süt yağı yüzdesinin %3.4’ün üzerinde olması için ise feNDF değerinin %20
olması gerektiğini belirtmektedir.

İneklerde Yem Seçme Davranışı
Partikül uzunluğu iyi ayarlanmamış bir
rasyonun ineklerde en tipik belirtisi yem
seçme davranışıdır. Son yıllarda süt ineği
rasyonları kaba ve konsantre yemler birlikte karıştırılarak TKR şeklinde kullanılmaktadır. Süt ineklerinin TKR yöntemi ile
yemlenmesinin rumende oluşabilecek
pH dalgalanmalarını azaltıp ve mikroorganizmalar için daha uygun rumen ortamı sağlaması bakımından faydalı olduğu
düşünülmektedir. Ancak sığırlar kendilerine verilen TKR içersinde, bazen başta
tahıllar olmak üzere konsantre yem parçacıklarını ve mısır silajını öncelikle
yemeyi tercih ederek bahsi geçen yemleri daha uzun parça büyüklüğündeki kaba
yemlerden ayıklama eğilimi içersine
girebilirler. Bu durum dengesiz bir rasyon tüketimine neden olmakta ve yem
seçme davranışı gösteren bu ineklerin
bir süre sonra SARA problemi ile karşı
karşıya kalmalarına yol açmaktadır
(Stone, 2004). Bunun sonucunda süt
veriminde düşme ve çeşitli sağlık sorunları da ortaya çıkabilmektedir. Süt sığırı
sürülerinde yem seçme olayının varlığı,
verilen TKR ile gün sonunda hayvanların
önlerinde arta kalan kısmının fiziksel
(partikül büyüklüğü dağılımı) ve kimyasal yapısının incelenmesiyle anlaşılabilmektedir. Sunulan rasyonla arta kalan
rasyon arasındaki bariz farklılıkların
bulunması, bir yem seçme olayının
yaşandığını göstermektedir.
Hayvanlarda yem seçme davranışının
olduğu tespit edildiğinde şu uygulamaların gözden geçirilmesine gerek olabilmektedir: Daha az ve sık yemleme, rasyonda daha az kuru ot kullanımı, kuru
otun daha da ince doğranması, daha
kaliteli kuru otların kullanılması, rasyon
kuru ise su ilave edilmesi.
Yem seçme olayı pek çok faktöre bağlı
olarak değişebilmektedir. Kaba yemlerin
partikül büyüklüğü (Leonardi ve
Armentano, 2003; Kononoff ve ark.
2003b), kaba yem tipi, kaba/konsantre
yem oranı, konsantre yem kompozisyonu, günlük yemleme sıklığı, rasyonun
nem düzeyi bu faktörlerden bazılarıdır.
Kononoff ve ark. (2003b) mısır silajının
partikül büyüklüğünün azaltılmasının;
kuru madde tüketimini artırdığını,
rumen fermantasyonuna olumlu katkı
yaptığını ve yem seçme olayını azalttığını saptamışlardır. Aynı çalışmada PSPS ile

eleme yöntemine göre 19 mm’den
büyük partiküllerin oranı artınca, toplam
çiğneme süresi ve yem seçme davranışlarında bir artış olduğu gözlemlenmiştir.
Leonardi ve Armentano (2003) farklı
partikül uzunluklarına sahip yonca kuru
otu ile yaptıkları çalışmada, hayvanların
uzun partiküllü yemler aleyhine yem
seçme davranışı gösterdiklerini saptamışlardır. Aynı çalışmada süt inekleri 19
mm’lik delik çapına sahip eleğin üzerinde kalan miktarın aleyhine ve 1.65
mm’lik delik çapına sahip eleğin lehine
yem seçme davranışı sergiledikleri belirlenmiştir. Genel olarak hayvanın yemediği arta kalan uzun kaba yemlerin NDF
düzeyi hayvanlara sunulan TKR’nin NDF
düzeyinden daha yüksektir. Benzer olarak, Kononoff ve ark. (2003b) mısır silajı
partikül büyüklüğünün artmasıyla hayvanın önünde kalan yemlerdeki NDF
düzeyinin yükseldiğini dolayısıyla da
NDF tüketiminde bir azalmanın ortaya
çıktığını tespit etmişlerdir. Böyle bir
durumda, hayvan yem seçtiğinden dolayı daha az NDF tüketecek ve ardından
yukarıda sayılan metabolik hastalıkların
oluşma riski doğacaktır.

Sonuç
PSPS kaba yem ve TKR’ların partikül uzunluklarının tahmini için iyi bir elek sistemidir. Rasyonlardaki kaba yemlerin partikül
boyutunun kısalması kuru madde tüketimini, sindirilebilirliği ve toplam uçucu yağ
asit miktarını artırabilir ve aynı zamanda
yem seçme davranışını da minimize edebilir. Diğer yandan hayvanın önüne sunulan ile ertesi gün arta kalan 19mm’nin
üzerindeki partikül oranları arasında çok
fazla fark olması yem seçme davranışının
olabileceğine işarettir. Rasyonun fiziksel
yapısı ruminantlarda sağlıklı bir rumen
fermantasyonunun
sürdürülebilmesi
bakımından önemlidir. Rasyonların fiziksel anlamda yetersiz olmaları durumunda; geviş getirmenin zayıflaması veya
durması, geğirmede zorluk, timpani, iştahın azalması, yem tüketimi ve sindirimde
azalma, verim kaybı, SARA, rumen parakeratozu ve süt yağında düşme gibi
olumsuz belirtiler görülmektedir. Bu yüzden hayvanların verim performansları ve
yukarıda belirtilen metabolik hastalıkların
önüne geçmek için rasyonların fiziksel
yapısını her zaman göz önünde bulundurmak gereklidir.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Anabilim Dalı, Görükle, Bursa
Tel: 224 294 13 63 Fax: 224 294 12 02
Bu yazı Yem Magazin Dergisinde yayımlanmıştır.
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İÇİMİZDEN BİRİ

İflas
ediyoruz!
Nejat DEVECİ

ndeveci@superonline.com

K

aba yem fiyatlarının hızlı tırmanışı, kesif yemin önlenemeyen yükselişi, elektrik,
mazot gibi enerji maliyetlerimizdeki
dünya birinciliklerimiz, engelleyemediğimiz şap, brucella vb. hastalıklarının üzerine sanayicinin çiğ süt
fiyatlarını baskılaması süt üreticisinin iflasına neden olacaktır.
Süt sanayicisi sürekli büyürken, üreticinin ezilmesi, yok olması, kime
fayda getirir? Anadolu 500 listesinde süt sanayicileri yerini alırken, çiğ
süt üreticileri hayvanları besleyecek
saman, silaj, ot gibi kışlık ihtiyaçlarını yerine koyamadılar.
Bu işlerde bir terslik olduğunu
fark edecek bir Müslüman evladı
yok mudur?
Her geçen gün daha fazla ithalat ile
dışa bağımlı olduğumuz hayvansal
ürünlerin, ülkemizde üretilmesi için
gerekli planlamanın yapılması gerekirken, et ve süt üreticisi ithalat baskısı ile yok ediliyor.
Neden et ve süt üreticisi bu kadar
fiyat baskısı altında eziliyor?
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mizde azalması kimin menfaatine
olur?
Elektriğin, mazotun, otun, samanın,
hayvan yeminin, sanayicisinin vurduğu üreticiye bir de Ziraat Bankası
vuruyor. Ticari kredi kullandırırken
%1 komisyon alan Ziraat Bankası
sübvansiyonlu kredi kullandırırken
%2’si peşin, sonraki yıllarda kalan
bakiyeler üzerinden %1 olmak üzere
toplam %5’i geçen komisyonu hayvanlardan ve çiftçiden almaktadır.
Bu kadar yüksek komisyon aldığı
yetmiyormuş gibi, bankacılık literatürüne girecek komisyonlar uydurup
üreticinin sırtına ağır bir yük olarak
biniyor. Proje değerlendirme, skoring ücreti, limit tahsis ücreti, ipotek
tesis ücreti, mali analiz ücreti,
dönemsel komisyonlar gibi isimler
altından paralar hayvancıdan ve çiftçiden alınmaktadır.
Normal bir ticaret yapan bir firmada
bu paralar alınmazken tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlardan bunların alınmaza sizce normal midir?
Meydan boşken vurun abalıya.

Türkiye’de üretici sahipsiz mi?
Yoksa yurtdışından ithal sahip mi
bekliyoruz?

Bankacılık
Düzenleme
ve
Denetleme Kurumu, Rekabet
Kurumu ne işe yarar?
Bu ülkede çiftçisini, hayvancısını
düşünen bir bürokrat var mıdır?

Ülkeler için stratejik öneme sahip
protein kaynaklarının bizim ülke-

Üreticinin sırtından karlarınıza kar
katarak yola devam.

BİLİMSEL

Güney bölgelerimizi saran tehlike:
Üç Gün Hastalığı
(Bovin Ephemerel Fever)
Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

A

dının 3 gün hastalığı olması sizleri hastalığın basit bir enfeksiyon
olduğunu sakın düşündürmesin.
Yol açtığı komplikasyonlar sonucu birçok
hayvanın ölümüne yol açabilir. Özellikle
eylül ayından beri Güney bölgelerimizde
hastalığa bağlı büyük kayıplar şekillenmektedir. Hastalık bir Rhabdovirus olan
Ephemerovirus tarafından meydana
getirilmektedir.
Hastalık ilk kez 1906 yılında güney Afrika
da tanımlanmıştır. Ülkemizin güney ve
batı kesimlerinide kapsayan tsutropikal
ve tropikal ülkelerde yaygın olarak gözlenir. Bulaşma oranı %30 – 100 arasında
değişebilir. Ölüm oranı klasik litaretürlerde %1-3 oranında belirtilse de bu oran
hepatik lipidozis, lökozis, BVD gibi
savunma sistemlerini zayıflatan hastalıkların varlığında ve obez olan hayvanlarda %30 kadar çıkabilir.
Hastalık bir sığırdan diğerine sadece

sokucu sinekler ( özellikle sivrisinek) ve
streil olmayan koşullarda yapılan operatif müdahaleler, aynı enjektörler birden
fazla hayvanın aşılanması veya ilaç yapılması, aynı rektal muayene eldivenle birçok hayvanda yapılan rektal muayene
sırasındaki kanamalara bağlı olarak bulaşabilir. Hasta olan hayvanın idrarı, dışkısı
ve burun akıntısına maruz kalan hayvanlarda ve doğrudan temasla inekten
ineğe bulaşma meydana gelmez.
Hastalık her yaş dönemindeki hayvanlarda görülmekle birlikte genellikle 6 -24 ay
arası hayvanlarda etkilenim en şiddetli
olur. Virüsü sivrisineklerin ısırması ile
alan hayvanlarda genellikle 4 gün içersinde nadir olarak 9 günde hastalık belirtileri şekillenir. Altı aylıktan küçük hayvanlarda klinik yansıma hemen hemen
hiç gözlenmez. Aşırı kondisyonlu hayvanlarda oldukça şiddetli seyreder.
Klinik bulgular 3 dönemde ele alınır.

Birinci gün, günde 2 veya 3 kez yükselen beden ısısı dikkati çeker, süt verimi
hızla düşer. İştahsızlık başlar. Kaslarda
seğirmeler, hızlı solunum, ağızdan
köpüklü salya, bazen kabızlık bazense
ishal dikkati çeker. Hayvanlar bazen
başlarını sürekli sallar ve deri altında
hava birikimleri, hafif toplalık şekillenir.
Bu dönemde şiddetli akciğer solunum
güçlüğüne bağlı hayvanlar hayatını kaybedebilir.
İlk günü atlatan hayvanlarda 2 gün
topallık belirgin hale gelir, çene altında,
göz çevresinde ödemler oluşabilir.
Hayvan yerde yatmak ister, solunum
sayısı ve güçlüğü gözlenebilir. Bu dönemi atlatan hayvanlarda 3 günden itibaren iştah yavaş yavaş normale dönse de,
yerde yatma haftalarca sürebilir. Süt
verimi düşüklüğü o laktasyon için artık
düşük kalır hatta diğer mastit etkenlerinin işe karışması ile meme tamamen

kaybedilebilir. Ayağa kalkan bazı hayvanlarda topallık uzun süreli veya kalıcı olabilir. Hastalığın korunmasına öncelikli
yöntem sokucu sinek mücadelesidir. Ölü
ve canlı aşılar koruma amacı ile kullanılabilir. Hastalığı atlatan immunitesi yüksek
hayvanlar yıllarca bağışık kalırlarken, çok
yaşlı veya lökozis, BVD, karaciğer yağlanması, yemlerde toksin bulunan rasyonla
sürekli beslenen hayvanlarda istenilen
bağışıklık oluşmaz ve yaklaşık 2 yılda bir
hastalığa yakalanabilirler.
Ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm
özverili yetiştiricilerimize sağlıklı bereketli kazançlar dilerim.
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Buzağılarda stres
Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI*

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SALMAN*

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
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tres; fiziksel ve psikolojik rahatsızlık halidir. Hayvanlar strese girdiğinde yemden yaralanma oranı
azalır, gübre üretimi artar, immunite
seviyesi düşer ve gübreleriyle patojen
mikroorganizma atımı artar. Buzağıların
rutin yakalama, yükleme ve taşınmaları
sırasındaki her türlü çaba, stresin azaltılması üzerinde yoğunlaşmalıdır.
Kronik stresin buzağı üzerinde ne gibi
etkileri olur? Buzağının büyümesi geriler,
sağlığı kötüleşir ve mortalite yükselir.
İmmun sistem, çevresel değişikliklere
karşı buzağının savunma mekanizmasıdır. Kronik stres de immun sistemi baskılayarak buzağıyı hastalıklara karşı daha
savunmasız hale getirir. Yaygın stres
oluşturucu faktörler şunlardır: soğuk,
sıcak, nem/ıslanma, nakil, grup oluşturma ya da gruba katma, rekâbet, sütten
kesme, yakalama, kaygan zeminler, aşılama, küpeleme, medikal uygulamalar,
enjeksiyon ve tartma.

Stres nedir?
Buzağı yaşamının ilk birkaç ayında çok
fazla stres bulunur. Sadece doğmak bile
büyük bir strestir. Bunu üzerine çok az
kontrole sahibiz. Bununla birlikte, strese
neden olan diğer hususlar idari kararların sonucudur. Daha iyi yönetimler, stres
unsurlarını zamana yayarak etkilerini
azaltırlar.
Stresin ne olduğu bilinmesine rağmen,
tanımlanması güçtür. Stres; hayvanın
fizyolojisini ve davranışlarını zorlayan
çevre ve idari sistemin olumsuz etkileri
olup, fizyolojik olumsuzluklar meydana
getirir ve çevreye ile başa çıkmasını zorlaştırır. Hayvan bu değişikliklere fizyolojik, biyokimyasal, immunolojik, anatomik ve davranış mekanizmalarının da
dahil olduğu bir dizi etkileşim mekanizmasıyla anında cevap verir. Stres durumlarını tanımlamak ve en aza indirmek
hayvanın daha iyi olması, daha fazla
canlı ağırlık artışı sağlaması (kilo kazancı) ve reprodüktif etkinliğinin artması
gibi üretici ve tüketiciye ekonomik yararlar sağlar.

Stres neden istenmez?
Bir buzağı streste iken, adrenal bezler
steroid bir hormon olan kortizol üretir.
Kortizolün başlıca etkileri şunlardır:
1. Kan basıncını arttırır,
2. Kalp kasının kasılma gücünü arttırır,
3. Kanın periferal organlardan vital
organlara yönlendirilmesini sağlar (örn.
ekstremitelerden kalp ve akciğerlere),
4. Kan şekerinin yükselmesini ve şekerin

vücut hücreleri tarafından kullanımını
sağlar,
5. Travma ve/veya toksinlere karşı doku
hücrelerinin akut reaksiyonlarını önleme
veya inhibe edilmesini sağlar.
Kortizolün bu etkileri yaşamı tehdit eden
durumlarda hayatta kalabilmek için
önemlidir. Fakat kortizolün de dezavantajı her zaman mevcut olup, vücut
savunma mekanizmalarını en az dört
yolla azaltır:
1. Lökositlerin enfeksiyon bölgesine
hareketini yavaşlatır, vücut hücreleri
tarafından yabancı materyallerin yıkımını (fagositozis) azaltır,
2. İnterferon üretimini azaltır (viral
enfeksiyonlara karşı),
3. İki tip lökosit üretimini azaltır (eosinofiller ve lenfositler),
4. Antikor üretimini azaltır.
Bunların hepsi, kriz durumlarında
hayatta kalma çabası içinde olan vücudun immun sistem savunmasını kapatır. Bu durum kısa vadede canlı kalma
şansını arttırmakla birlikte, sonuç
genellikle şiddetli bir enfeksiyon ve
ölüm olabilir.

Yaygın stres tipleri?
Buzağı için tatminkâr bir çevre; termal
konfor, fiziksel konfor, minimal hastalık
veya maksimum sağlık ve davranış ihtiyacını karşılar. Bu dört alandan her biri,
buzağı için potansiyel bir stres kaynağı
olabilir.
a) Termal stres
Soğuk ve sıcak stres çok genç ve hasta
hayvanları, yetişkin ve sağlıklı hayvanlardan çok daha şiddetli etkiler. Termal konfor, termal nötral alanla belirtilir.
Buzağıda bu alan; durgun hava şartlarında 10-25°C arasıdır.
Bu optimal termal çevre, maksimum performansı teşvik eder ve buzağı için en az
stres oluşturur. Termal nötral alan içindeki buzağı; kan damarlarının konstraksiyon ve dilatasyonunu değiştirerek,
konumunu veya davranışını değiştirerek,
kıl örtüsünü değiştirerek veya terleyerek
ve solunum yoluyla vücut ısısını veya
homeotermiyi koruyabilir. Hava ısısı,
buzağılar için kritik ısı olarak bilinen 10
Cº’nin altına indiğinde, buzağı tüketmiş
olduğu yem enerjisini, verim veya büyüme için kullanmak yerine, ilâve metabolik ısı elde ederek vücut ısısını korunmak
amacıyla kullanır.
Sonuçta, yemden yararlanma etkinliği
azalır. Soğuk stres, yeni doğmuş buzağılarda kolostrum absorbsiyon oranın azalmasına neden olur. Çevre ısısı 25 Cº üze-

rine çıktığında buzağı homeotermiyi
korumak için metabolik ısıyı çevreye
yeteri kadar dağıtamaz. Bu nedenle, yem
tüketimi azalarak besin maddelerinin
sindirim ve absorbsiyonu sırasında ortaya çıkan ısının azalması sağlanmaya çalışılır. Bu durumda buzağının büyüme oranını azalır. Nem, rüzgâr, yağmur veya
çamur nedeniyle ıslanmak gibi diğer
çevresel faktörler daha üst ve alt kritik
çevre ısısını etkiler.
b) Çevre
Buzağı çevresinin fiziksel komponentleri; mevcut kullanılan alan ve hayvanın
temas ettiği zeminin yüzeyidir.
Yaralanmaları önlemek için hem bireysel kulübelerde ve hem de grup bölmelerinde kaygan zeminlerden kaçınılmalıdır. Grup bölmelerinde, bütün buzağıların aynı anda kullanmalarına imkân
sağlayacak kadar yeterli yemlik alanı
bulunmalıdır.
Özellikle küçük, genç buzağılar suya
kolayca ulaşabilmelidir. Buzağının sağlık
ve refahı üzerine büyük etkiye sahip
diğer bir çevresel stres faktörü; atık
yönetim sistemidir. Başta yükselen
amonyak seviyesi olmak üzere toksik
gazlar, akciğer epitelyumunda zarara
neden olarak respiratorik hastalıkların
çıkışını kolaylaştırır. Buzağılar, gübre ve
idrardan kaynaklanan bu gazlara sürekli
olarak maruz kalabilir.
c) Hastalık
Bir stres faktörü hastalığı başlatıp yayabilir. Buzağının hassasiyeti onun immun
seviyesine, patojenin gücüne ve sağlık
koruma programının da dahil olduğu
birçok faktöre bağlıdır. Yeni doğan
buzağılar ilk 30 gün için immunite bakımından kolostruma bağımlıdır. Daha
yüksek mortalite, daha yüksek morbidite ve daha düşük canlı ağırlık kazancı
kolostrum tüketimiyle ilişkilidir. Buzağı
ilk altı saat içinde ve pasif immunite
transferini en üst seviyede başarabilmek için tercihen ilk yarım saat içinde
kolostrum almalıdır. Normal sütle karşılaştırıldığında kolostrum sadece gerekli
immunoglobulinleri değil, aynı zamanda yüksek konsantrasyonda protein,
yağ, vitamin ve mineral de içerir. Bu
nedenle, kolostrum yeni doğan buzağıya hem immunite ve hem de yoğun
besin maddesi sağlar.
Temizlik ve grup yoğunluğu buzağının
patojenlerle mücadelesini etkileyebilir.
Kuru, sanitize ve temiz barınaklar hastalıkları en az seviyeye indirir. Göbek kordonunun %7’lik iyot solüsyonuna batırıl-

ması, patojen bakteri girişini engeller.
Aşılama ve parazit kontrol programları
hastalıklar ve paraziter enfeksiyonlarla
savaşta önemli araçlardır. Sürü geçmişi
ve buzağıların yaşı, koruyucu sağlık
programlarının plânlanmasına yardımcı
olur.
d) Diğer stres faktörleri
Sütçü buzağı yönetiminde birçok stres
faktörü mevcuttur. Bunlar arasında
küpeleme, boynuz köreltme ve nakliye
de yer alır. Uygulamalar bu stres kaynaklarının buzağı üzerindeki toplam etkileri
en az olacak şekilde plânlanmalıdır.
Buzağı, sürüdeki arkadaşlarından izole
edildiğinde ya da sürü arkadaşlarıyla
etkileşimi engellendiğinde sosyal stres
oluşur. Sürüye henüz yeni katılan buzağılar ile hasta veya sakatlanmış olanlar
sosyal stres yaşayabilir. Buzağılarda hem
davranışsal ve hem de fizyolojik strese
neden olabilen bakıcıların yanlış muameleleri, kolaylıkla ortadan kaldırılabilen
stres faktörleridir.

Stresin etkileri
Hayvanların stres oluşturan faktörlere
karşı reaksiyonu; bunların süresine ve
yoğunluğuna, hayvanın stresörlere
karşı daha önceki deneyimine, fizyolojik durumuna ve çevresel kısıtlamalara
bağlıdır. Bir hayvan strese karşı davranışsal veya fizyolojik olarak yanıt verebilmesine rağmen, verilen yanıt sıklıkla
her ikisinin kombinasyonu şeklinde
olur. Stresin süre ve yoğunluğu hayvanın büyüme, üreme ve sağlığını koruma
kapasitesini etkiler.
Akut tip bir strese karşı normal bir davranışsal yanıt kolaylıkla gözlenir. Çevre
eğer uygunsa ve buzağı kısıtlanmamışsa
genellikle kaçış tepkisi verir. Bu tip strese
örnek olarak; gürültülü ses veya enjeksiyon yapmak gibi kısa süreli acı veren bir
işlem verilebilir.
Bazı anormal davranışsal yanıtlar “stereotip” (sabit) olarak sınıflandırılır.
Stereotip hareketler; her hangi görünen
bir fonksiyon yapmaksızın ardışık olarak
tekrarlanan hareketlerdir. Buzağılarda
stereotip aktivitelere örnek olarak; dil
yuvarlama, kafa tokuşturma ve objelerin
tekrarlanan emilmesi ve/veya kazınması
verilebilir.
Stereotip davranışları indükleyen stresörler arasında buzağının sürü arkadaşlarından uzun bir süre izole edilmesi
veya beslenme programlarındaki eksiklikler sayılabilir. Strese verilen fizyolojik
yanıtlar davranış profillerinden daha
fazla incelenmiştir. İnsan ve hayvanlarda
strese verilen yanıt; beyin ve diğer
organlardan salınan hormonlar, lökosit
hücre parametrelerindeki dalgalanmalar
ve kalp atım sayısındaki değişikliklerin
ölçümü ile saptanır. Şiddetli ses gibi kısa
süreli bir stresör kalp atışı sayısını arttırır
ve kan damarlarında kontraksiyona
neden olabilir. Birkaç saniyeden bir dakikaya kadar devam eden bir stresör kalp
atım sayısını ve solunum oranını artırır
ve sindirim sisteminin bozulmasına veya
yem tüketiminin azalmasına neden olur.

• Süt içen kişi hayvanları sever ve korur. • Süt içmek, futbolda şikeyi, ihale de fesatlığı azaltır.
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Genellikle 24-48 saat süren uzun süreli
nakliye veya termal rahatsızlık kronik
strese neden olur. Bu daha uzun süreli
stres, hayvanın immun, sindirim ve reprodüktif olmak üzere bir seri sistemini
etkiler.
Uzun süreli stres; reprodüksiyon, büyüme ve enerji metabolizması için gerekli
hormonlar ile hastalık ve enfeksiyona
verilecek yanıtı etkiler. Bu eksiklikler,
stresörden kaynaklanan stimulusun azalması veya ortadan kalkmasından sonra
da devam edebilir.

Stresin ölçümü
Bir strese verilen yanıtın ölçülmesinde
genellikle sadece fizyolojik veya davranışsal yanıtlar incelenmektedir. Bununla
birlikte, son çalışmalarda davranışsal ve
fizyolojik yanıtların birleştirilmesiyle
multidisipliner bir yaklaşım kullanılmaya
başlanmıştır.
Kronik veya uzun süreli strese karşı davranışsal yanıtların gözlenmesi oldukça
zor olabilir. Buzağıda bu durum şu şekilde gözlenebilir: daha az yatma, sürü
arkadaşlarıyla daha az temas veya yeme
ve su içme faaliyetleri için daha az
zaman harcama. Bu davranışsal yanıtların hepsi fizyolojik bir etki göstererek
canlı ağırlık artışında azalmaya ve muhtemelen immun sistemin zayıflamasına
yol açar.
Davranışlar üzerine yapılan çalışmalarda, buzağıların temel duruş ve aktiviteleri video ile kayıt edilerek, süre ve sıklıkları analiz edilir. Böylece, farklı çevrelerdeki buzağılar karşılaştırılarak özel
durumlar için davranış profilleri elde
edilir.
Stresin fizyolojik ölçümü birçok sistemin birbiriyle etkileşimine bağlıdır. Bazı
stres yanıtları temel sistemin işlevselliğiyle ölçülebilir. Örnekler arasında;
solunum sayısının, terlemenin ve vücut
ısısının artmasına neden olan yüksek
çevre ısısı bulur. Kolostrum eksikliği, bir
aylık yaştan daha küçük buzağılarda
immun sistemi riske sokar. Kortizol veya
reprodüktif hormonlardaki değişiklikler
stresin nicel yanıtları olarak kullanılır.
Stresin immun yanıt üzerine etkisinin
bir indikatörü lökosit hücre çeşitleri
olan nötrofil : lenfosit oranıdır. Kalp
atım sayısı da kardiyovasküler sistemin
strese karşı yanıtının izlenmesinde kullanılır. Stresin uzun vadeli etkileri buzağının yetişkin hâle gelişi ve üreme yeteneğini etkilediğinden süt üreticisi için
önem taşır.

Stresi azaltmak
Üretim faaliyetleri sırasında stresi en az
seviyeye indirmedeki ilk adım, stresin
hem bireysel ve hem de sürüdeki işaret
ve semptomlarını tanıyabilmektir. Bu
durum; normal/doğru ve anormal davranışları, hastalık belirtilerini, azalan ağırlık
artışı ve takiben büyümedeki yavaşlamayı gözlemeyi kapsar. Stresör bir kez
tanımlandığında, hızla yok edilmesi stres
yanıtının sonlanmasına yardımcı olur.
Buzağının uygun idaresi; stresi en aza
indirmek için esansiyel olan barınak, atık

yönetimi, sanitasyon, koruyucu sağlık
programları ve beslenme yönetimini
kapsar. Buzağıların doğru bakımı, kazalara karşı korunmaları ve buzağı refahı ile
ilişkilendirilen uygun tesis tasarımı,
yetişkin hâle gelinceye kadarki davranışları üzeride sürekli bir etkiye sahip olacaktır. Bu amaçla;
İnek doğum öncesinde düşük
stresli bir çevreye alınmalıdır.
Aşırı kalabalık dinlenme alanları, çok
küçük durak alanları, yetersiz altlık ve
kötü hava kalitesi doğum öncesi inekte
stres yaratan şartlardır. Stres, bu ineklerde kortisol salınımını indükleyerek
doğum öncesin de bile buzağı üzerinde
olumsuz etkide bulunur.
Doğum bölümündeki patojen yükü.
Doğum alanı/bölmesi ne kadar temiz
olursa, yetişkin annenin gaitasıyla buzağının ağız ve burnunun temas şansı da o
kadar az olur. Temiz bir bölmedeki buzağı en kısa sürede ayağa kalkacaktır. Bazı
işletmelerde, doğum bölmesinde annenin buzağıyı yalamasına izin veren fakat
buzağının annenin kontamine kıl örtüsüne ulaşmasını engelleyen bir bölme
bulunur.
Yeterli besleme.
Bütün buzağılar sadece yaşama payı
değil aynı zamanda büyümeleri için de
yetecek kadar yem tüketmelidir. Süt/süt
ikame yemi ve/veya buzağı yeminden
kuru madde alımı yaşama payı seviyesinin altına inecek olursa, buzağı büyük bir
strese girer. Bu durum çoğunlukla dondurucu soğuklar altında meydana gelir.
Buzağının nakli.
Buzağıları kamyona yüklemek ve indirmek 10 dakikadan kısa bile sürse, stres
dolu bir olaydır. İndir-bindir olaylarının
sayısını en aza indirmek için gerekli plânlama yapılmalıdır.
Buzağıların sütten kesilmesi.
Sütten kesme, stresi indükleyerek bir
hafta kadar uzunca bir süre kortizol salımına neden olabilir. İmmun savunmanın
bu uzun süreli baskılanmasının kümülatif etkisi olarak; sütten kesim sonrası en
azından bir hafta boyunca canlı ağırlık
artış oranında azalma beklenmelidir.
Alternatif olarak, süt kesimi sonrası
buzağılarda 5-7 gün içinde pnömoni de
gözlenebilir.
Bireysel kulübelerden grup
barınaklarına nakil ve diğer idari
uygulamalar.
Bireysel kulübelerden grup barınaklarına
nakil stres yaratır. Grup oluşturmak stres
yaratan bir iştir. Relatif olarak kısa sürse
bile, boynuz köreltme ve aşılama gibi
idarî uygulamaların her biri stres yaratır.
Stresörler aynı anda meydana geldiğinde, respiratorik hastalıklar ve daha
düşük büyüme oranı için risk çok daha
fazla olur.
KAYNAK:
Kaynaklar yazardan temin edilebilir.

• Süt içmek,facebook kullanım oranını azaltabilir.
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AGRİLAB: İneklerde DG29 ile
kanda gebelik testinde bir ilk

Dernek üyemiz ve aynı zamanda Yönetim Kurulu üye işletmemiz Agrita Tarım, Aydın’da
ilk veteriner teşhis laboratuarını hizmete açmıştır. İşletmeniz de tarım ve hayvancılık alanında
ihtiyaç duyduğunuz her türlü analize cevap bulabileceğiniz Agrilab’a başarılar diliyor
ve sizleri röportajımızla baş başa bırakıyoruz.
TÜSEDAD

Ö

ncelikle yeni laboratuvarınız
hayırlı olsun. Laboratuvarınızın ismi, kuruş amacınız ve
kuruluş standartlarınızdan bahseder misiniz?
Agrilab Laboratuvarları, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine paralel
olarak endüstriyelleşen işletmeler ve
sahada hizmet veren teknik ekiplerin
ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hizmet vermeye başlamıştır. Şirketimiz,
koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri,
büyükbaş ve küçükbaş hayvan sağlığı ve
tarımsal amaçlı analizler konularında
hizmet vermektedir.

Hizmet alanlarınız ve özellikle üzerinde duracağınız konular neler olacak, sebebi nedir?
Agrilab Laboratuvarları Veteriner teşhis
ve toprak, yaprak, su analizleri olmak
üzere iki ana alanda hizmet vermektedir.
Günümüzde hayvancılık işletmelerinin
sayısının artması ve modernizasyonu ile
birlikte çok sayıda hastalığa karşı doğru
karar verebilmek için klinik çabalar çoğu
zaman yetersiz kalmaktadır, koruyucu
hekimlik giderek önem kazanmaktadır.
Sürülerin sayısal büyüklüğü, hastalıkların

aniden çıkıp hızlı yayılması gibi sebepler
işletmeler için büyük riskler taşımaktadır.
Laboratuar bulguları ile çalışmak, günümüz modern hayvancılığı için artık kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca bu büyüme ile
beraber tarım işletmelerinde de, modern
tarım tekniklerinin kullanılması birim
alandan en yüksek kazanç elde edilmesi
için toprak, yaprak, su analizlerinin yaptırılması ve bu analiz sonuçlarının doğru
bir şekilde yorumlanması ile işletmeler
kazanç artışı sağlayabilmektedir.
Agrilab, analiz hizmetlerinin yanında
üreticiye danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktadır. Günümüzde hayvancılık işletmelerinin en önemli sağlık
problemlerine bakıldığında üreme ve
meme sağlığı problemleri başta gelmektedir. Hayvancılık işletmelerinde en
önemli ve karlılığın göstergesi olan kriter
buzağılama aralığıdır. Buzağılama aralığını kısaltılması için gebelik teşhisinin
olabildiğince erken yapılması ve gebe
olmayan ineklerin bir an önce tohumlanması çok önemlidir. DG29 gebelik testi
ile tohumlamadan 29 gün sonrasında
%99 doğruluk ile kanda gebelik testi
yaparak Veteriner Hekimlere hizmet
vermektedir.

İşletmelerde Mastitis kontrolü için sütte
kültür yapılması hem doğru antibiyotiklerin seçimi hem de işletmede görülen bu
hastalığın kaynağının bulunması ve bu
hastalığın kontrol altına alınması için çok
önemlidir. Hastalık kaynağı çevresel faktörlerden kaynaklanabileceği gibi bulaşıcı
nedenlerden de kaynaklanıyor olabilir bu
nedenler hastalığa sebep olan faktörün
tespitinde bakteri kültürünün yapılmış
olması önem taşır. Örneğin bir işletmede,
ortaya çıkan mastitis enfeksiyonlarından
alınan süt örneklerinden elde edilecek
kültür sonuçları, bize mastitis etkenlerinin çevresel mi ya da kontagiyöz mu
(bulaşıcı) olduğu hakkında bilgi verir. Bu
sonuca göre veteriner hekimler mastitis
hastalığına karşı koruyucu ve tedavi edici
protokollerini daha doğru ve ekonomik
yapabilirler. Etken izolasyonu süt kalitesi
için de çok önemlidir.
Gübreleme programının uygulanabilmesi
ve sürdürülebilirliği sağlamak için Toprak,
yaprak analizlerinin önemi büyüktür.
Toprakta bulunan bitki besin elementlerini tespit edilerek toprağın verimliliğini
arttırmış fazla gübre kullanımından kaynaklanan toprak kirliliği önlenmiş olur.
Ayrıca yapılacak yaprak analizlerinde

besin elementlerinin belirlenmesi ile verilecek gübre miktarı ve uygulama zamanın
bilinmesi üretici için fırsattır. Toprakta
yaptırılacak olan analizler tarım bakanlığı
tarafından desteklenmektedir. Laboratuvarımız tarafından verilen toprak analiz
raporları sayesinde üreticilerimiz analiz
desteği alabilmektedir.
Toprak analizleri hayvancılık işletmeleri
içinde çok önemlidir. Metabolik hastalıkların önlenmesi için kuru dönemde inekleri düşük potasyumlu kaba yemler ile
beslemek önemlidir. Bunun için ise topraktaki potasyum içeriğini bilmek düşük
potasyumlu topraklardan elde edilen
kaba yemleri kurudaki ineklerin beslemesi için kullanmak, hipokalsemi gibi metabolik hastalıkların önlenmesinde bir araç
olacaktır.

Laboratuvarınızın teknik özellikleri
ve kapasitesi hakkında bilgi alabilir
miyiz? Burada hangi analizleri
yapacaksınız? Gerçekleştirdiğiniz
analizlerin yeterliliğini belgeleyen
bir akreditasyon sertifikasına sahip
misiniz?
Tarım analiz laboratuvarında Toprakta;
Makro, Mikro elementler, pH, Tuz,

• Süt içme oranı arttıkça, tv izleme oranı azalabilir. • Süt içmek, organ bağışını arttırır.
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Kireç, Organik Madde, Bünye, Katyon
Değişim Kapasitesi, Yaprakta; Makro,
Mikro elementler, Suda; pH, Tuz,
Karbonat, Bikarbonat, Klorür, Makro
elementler, ekstra element Bor, SAR,
RSC analizleri yapılmakta ve analiz
sonuçlarına göre gübreleme programı ve
sulama uygunluğu raporu verilmektedir.
Veteriner teşhis laboratuvarın da, DG29
kanda gebelik testi ve IBR, BVD, BRSV,
Brucellosis, Tuberkulosis, Paratuberkulosis, Neosporiosis gibi önemli hastalıklar
ELISA yöntemi ile teşhis edilmektedir.
Mastitis hastalığı etkenleri identifikasyonu için sütte kültür ve antibiogram, ayrıca Mycoplazma bovis mastitis etkeni süt
kültürü yapılmaktadır
Hem Veteriner Teşhis, hem de Toprak
Yaprak ve Su analiz laboratuarımız, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanıp, yetkilendirilmiştir. Ayrıca,
laboratuarlarımızda ISO 17025 ‘e uygun
akreditasyon çalışmalarımız aralıksız
devam etmektedir.

Laboratuar personeli ile ilgili bilgi
alabilir miyiz?
Laboratuar teknik kadromuz Uzman
Veteriner Hekimler, Mikrobiyoloji
Uzmanları ve Ziraat Mühendislerinden

talep eden müşterilerimize doğru
numune alma yol haritalarımızdan gönderiyoruz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

oluşmaktadır. Ayrıca danışmanlık ve eğitim hizmeti için konusunda uzman kadromuz bulunmaktadır.

Sadece bulunduğunuz bölgeye mi
hizmet vereceksiniz yoksa çevre bölgelere de hizmet vermeyi düşünüyor
musunuz?
Tüm bölgelere hizmet veriyoruz. Agrilab
Laboratuarları, ülkemizin her bölgesine

hizmet verecek, alt yapı, teknik kadro
derinliğine, bilgi ve tecrübeye sahip olup,
‘Yeni Nesil Laboratuar Çözümleri’ sloganıyla hareket eden ve tüm müşterilerimizin çözüm ortağı olmak için tüm enerjisiyle çalışan, müşteri odaklı şirkettir.
Müşterilerimiz numunelerini kargo ile
bedelsiz olarak laboratuarımıza gönderebiliyor. Laboratuar analizlerinde
doğru numune almanın önemi büyük,

Modern tarım tekniklerini kullanmak
günümüz şartlarında giderek önem
kazanmakta işletmelerin verimliliklerini,
karlılıklarını artırabilmeleri için laboratuarlar bir fırsattır. Üretici ürün kalitesini
arttırmaya, hayvancılık işletmelerinde
hastalıkları kontrol altına alarak bilinçli
uygulamalar yapmaya yardımcı olur ve
hastalık eradikasyon programlarında yol
göstericidir. Bu nedenle işletmelere hizmet veren ve yol gösteren Veteriner
Hekim ve Ziraat Mühendisleri’nin, laboratuar hizmetlerinin önemini üreticiye
aşılaması ülkemiz tarım ve hayvancılığına
ayrıca katkı sağlayacaktır.
Çiftliklerin artan kaba yem sorunlarına
sezonda çözüm bulmak amacıyla kalibrasyonlarını geliştirmiş olduğumuz hızlı
yem analiz (NIR) hizmetini üreticiyle
paylaşacak, kaba ve kesif yemlerin analizlerini numune kabulden yarım saat sonra
sonuçlandırıp üreticiye rapor vereceğiz.
NIR kalibrasyonlarımız ülkemiz hammaddeleri ile oluşturulduğundan sonuçların güvenilirliği çok yüksektir.

• Süt içerseniz, doktor yazısı, reçete okumak zorunda kalmazsınız.
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Mastitisin süt verimi, yapısı
ve kalitesi üzerine etkisi
Prof Dr. Ayhan BAŞTAN

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

astitis, süt verimini olumsuz
etkilemekte ve yapısı değiştirmektedir. Bireysel bazda bu
değişiklikler; enfeksiyonun süresi, neden
olan bakteri ve mastitisin ciddiyetine
göre değişmektedir.
Mastitis, genelde bakterilerin neden
olduğu bir meme dokusu hastalığıdır.
Mikroorganizmalar meme bezinde süt
üreten hücrelerde yıkıma yol açan toksin
üretmektedir.
Mastitislerin patogenezleri genelde şu
şekildedir. Bakteriler memeye girdikten
sonra immun sistem uyarılmakta ve
bakterilere karşı savaş başlatılmaktadır.
Bu olaylar sırasında şekillenen yangı, süt
üretiminde azalmaya ve yapısında birtakım değişikliklere yol açmaktadır.
Mastitis sonucu sütün yapısındaki değişiklikler, kandan süte bazı maddelerin
geçmesi, bu maddelerin miktarlarının
süt içerisinde artması, bu olaylar sonrası sütün kendi yapısını oluşturan maddelerin miktarındaki azalmadan kaynaklanmaktadır.
Süt sektörü birçok ülkede tarım ekonomisinin büyük, aynı zamanda en dinamik parçasıdır. Amerikada süt endüstrisinin pazar değeri yaklaşık yıllık 25 milyon dolardır.
Tüm dünyada süt ve süt kaynaklı ürünlerin tüketimi her geçen gün artmaya
devam etmektedir. Özellikle son yıllarda
bazı bulaşıcı hastalıkların hayvansal kaynaklı ürünler yolu ile insanlara bulaşması, insanların kaliteli gıda tüketimi konusundaki duyarlılıklarını arttırmıştır.
Günümüzde globolizasyonun, yüksek
kaliteli sütün tanımı üzerine önemli etkileri olmuştur.
Holstein ırkı inek sütü %87 oranında su,
%3,8 oranında yağ, %3,4 oranında protein, %4,5 oranında karbonhidrat (laktoz), %1,3 oranında mineraller ve diğer
bazı maddelerden oluşmaktadır. Normal
sütte ayrıca dökülmüş epitel hücreleri ve
lökositler de mevcuttur. Günümüzde süt
yetiştiricilerinin en önemli amacı; kalitesi yüksek olan süt üretmek ve bunları
yüksek fiyatla pazara sunmaktır. Kaliteli
süt beyaz renklidir, içerisinde herhangi
bir kötü hissedilmez ve zirai ilaçlar, ilave
su veya antibiyotik - antiseptik gibi maddeler içermez.
Sütün lezzeti ve aroması içerinde yaklaşık %10 oranında bulunan süt protein ve
yağından kaynaklanmaktadır. Mastitis
sütün yağ ve protein oranında yaptığı
değişiklik nedeniyle sütün lezzetinde ve
aromasında önemli derecede değişikliğe

M

Normal sütten yapılmış taze peynirin görünümü

Mastitisli sütten yapılmış taze peynirin görünümü

Solda normal, sağda ise mastitisli (somatik hücre sayısı yüksek)
sütten yapılan peynirin görünümü
yol açmaktadır.
Süt ve süt ürünlerindeki lezzetin bozulması, sütte mikrobiyel çoğalma, enzimlerin miktarındaki artış, sütün yetersiz
soğutulması, sütün çiftlik saklama tanklarında dondurulması, aşırı çalkalanması, süte meme temizliği amacıyla kullanılan antiseptik solüsyonlarının karışması,
ineklerin yetersiz beslenmesi, sağım
öncesi memelerin kirli veya nemli olması, meme temizliğinde kullanılan bez ve
süngerlerin kirli olması, sütün gün ışığı
veya florasan ışığına maruz kalmadan
kaynaklanmaktadır.
Hayvancılık endüstrisi gelişmiş birçok
ülkede, süt kalitesinin göstergesi olarak
süt içindeki somatik hücre sayısı ve pastörizasyon öncesi sürü tank sütündeki

bakteri sayısı (standart plate count veya
SPC) kabul edilmektedir. Somatik hücreler büyük oranda lökosit ve daha az
oranda da epitel hücrelerinden oluşmaktadır. Normal süt içerisinde en çok
bulunan lökosit tipi makrofajlardır ve
makrofajlar, bakteri meme dokusunu
istila ettiği zaman erken uyarı işaretini
veren hücrelerdir.
Süt içindeki somatik hücre sayısını etkileyen en önemli faktör mastitistir.
Sağlıklı bir memede somatik hücre sayısı 200.000 hücre/ml’den genellikle ise
100.000 hücre/ml’den azdır. Mastitise
yol açan bakteri meme dokusuna girdiğinde, makrofajlar meme savunma sistemine uyarı yollarlar ve immun sistem
bakterileri yıkımlamak ve fagosite

etmek için nötrofilleri yangı bölgesine
gönderir. Yangı bölgesine gönderilen
somatik hücrelerin %90’dan fazlası nötrofillerdir.
Mastitis sadece yetiştiricilerin gelirini
değil, aynı zamanda süt kaynaklı ürünlerin kalitesinde de yaptığı düşüklükten
ötürü önemlidir.
Süt kalitesindeki
düşme, SHS 400.000 hücre/ml olduğunda söz konusu olmaktadır. Somatik
hücre sayısı yangı ve meme sağlığı ile
yakından ilgili olmakla birlikte, süt kalitesinin göstergesi olarak kabul edilen
uluslararası bir standarttır. Bu nedenle
birçok ülkede süt fiyatları SHS’na göre
düzenlenmektedir. Kaliteli süt üretimi,
süt yetiştiriciliğinin en önemli hedefidir.
Çünkü süt kalitesi yetiştiricilerin karlılığını etkilemektedir. Bu açıklamalardan da
anlaşılacağı üzere somatik sürü hücre
sayısını düşürmek, süt verimi ve kalitesi
açısından oldukça önemlidir. Somatik
hücre sayısının %50 oranında azaltılması, bir inek için günlük 0.6 kg,
400.000’den 100.000 düşürülmesi ise
bir inek için günlük 1.6 kg süt verimi
artışı demektir.
Somatik hücre sayısı yüksek sütte,
meme bezinin yağ ve laktoz sentez yeteneği azaldığından süt içindeki yağ ve
laktoz oranı düşmektedir. Subklinik
mastitislerde süt protein miktarı, çok az
oranda değişmektedir. Oysa protein
tipinde (ör. immunglobulinler) belirgin
değişiklik olmaktadır. Normal sütte en
önemli süt proteini kazeindir. Bu proteinin besin değeri çok yüksektir ve kalitesi peynir yapımı açısından önemlidir.
SHS yüksek sütlerde, kazein miktarı
azdır, fakat düşük kalitedeki peyniraltı
suyu proteinleri miktarı artmıştır. Oysa
mastitisli süt içindeki toplam protein
oranı değişmemiştir.
Peynir yapımında SHS yüksek olan sütlerin kullanılmasının, üretilen peynir miktarı ve kalitesi üzerine olumsuz etkileri
vardır. Çünkü mastitisli sütlerden yapılan çökelek ve peynirin miktarı azalır,
peyniraltı suyunda yağ ve kazein miktarı düşer ve bu durumda peynirin fiziksel
görünüm bozulur, lezzet kaybolur. Bu
nedenlerden dolayı, peynir yapan fabrikalar, SHS düşük süt üreten çiftlik sahiplerine yüksek kalite primi ödemesi
yaparlar.
Somatik hücre sayısı yüksek süt içerisinde, sodyum ve klor miktarı, bu minerallerin kandan süte geçişlerindeki artışa
bağlı yüksektir. Potasyum ise normal
sütte en fazla bulunan mineral olmasına
rağmen mastitiste süt içerisindeki miktarı düşüktür. Kalsiyum ise sütte kazeine
bağlı olarak bulunmaktadır. Mastitisli
sütlerde kazein sentezinin bozulmasından dolayı kalsiyum düzeyi de düşmektedir. Süt içindeki mineral maddelerin
miktarlarında meydana gelen değişiklik
sütün pH’sı ve elektrik iletkenliğini etkilemektedir. Süt pH’sı normalde 6,6’dır
fakat mastitis sırasında 6,9 veya daha
yukarı çıkmaktadır.
Mastitiste sütün yapısında ki diğer
önemli yapısal değişiklikler, yıkımlanan
meme dokusu, somatik hücrelerden ve

• Ey türk gençliği, birinci vazifen süt içmektir. Gerisi kendiliğinden gelir. Süt içmek ağlatmaz.
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kandan köken alan enzimlerin miktarındaki artıştır. Bu enzimlerin çoğu süt kalitesini olumsuz etkilemektedir. Özellikle
asit fosfataz, α1-antitripsin (antitripsin
veya α1-proetaz inhibitör), alkalin fosfataz, arilsülfataz, β-glukoronidaz, katalaz,
glutamik-oksaloasetik transaminaz, laktat dehidrogenaz, lipaz, lizozim,
NAGase, plazmin, ksantin oksidaz ve
çeşitli esterazların düzeyi mastitis durumunda artmaktadır.
Mastitis sırasında düzeyi artan lizozomal bir enzim olan NAGase, doku yıkımının bir göstergesi olarak mastitis tanısında da kullanılmaktadır. SHS’daki artış
ile birlikte sütte serbest yağ asitlerinin
miktarında da artış olmaktadır. Mastitisli
sütlerde lipaz düzeyindeki artış, süte
kötü tat veren serbest yağ asitlerinin
miktarında artışa neden olmaktadır.
Bunlara ek olarak mastitisli sütlerde
plazmin enzim miktarı da normal süttekinin 2 katına çıkmaktadır. Plazmin
kazeini parçalar ve süt kazein miktarını
azaltır. Şayet bu tür sütlerden peynir
yapılırsa, elde edilen peynir miktarı azalır ve sütten yapılan diğer ürünlerin lezzeti de değişir.
Mastitislerde enfeksiyonu takiben
somatik hücre sayısındaki artışla birlikte sütü oluşturan temel yapısal maddelerin miktarında da değişiklik olur.
Aşağıda tabloda normal, somatik hücre
sayısı düşük ve yüksek sütün yapısı gösterilmiştir.
Mastitise bağlı sütün yapısında meydana
gelen değişikliklere ek olarak fiziksel
özelliklerinde de değişiklik olmaktadır.
Aşağıda tabloda subklinik mastitiste sütteki fiziksel değişiklikler gösterilmiştir.
Genelde halk arasında, uygun şekilde
pastörize edilen sütlerin kaliteli olduğu
inancı yaygındır. Oysa pastörizasyon
sütün kalitesini arttırmaz. Çünkü pastorizasyon enzimlerin yapısını bozmaz ve
mikrobiyel üreme sonrası ortaya çıkan

Bileşen

Kirli sağım ekipmanları süt koliform bakteri sayısını arttırır.
enzimler işlenmiş süt içindeki protein,
şeker ve yağın yapısını bozmaya devam
ederler. Bu nedenle, çiftlikten üretilen
sütün yüksek kalitede olması zorunluluktur. Herhangi bir işlem ile çiğ sütün kalitesini arttırmak mümkün değildir.
Çiğ sütün önemli kalite göstergelerinden biri de çiğ içindeki bakteri sayısıdır.
Süt kalitesinin bir diğer göstergesi olan
süt bakteri sayısının ortaya konulmasında birçok metot kullanılmaktadır.
Bunlardan en sık kullanılanı, standart
plate sayısı (SPC) veya plate loop sayısıdır (PLC). Bu basit testte 320C’de 48
saat standart agarda 1 ml süt inkübe
edildiğinde, üreyen bakteri koloni sayısı
sayılmaktadır. Şayet, sağım ekipmanlarının dezenfeksiyonu iyi ve uygun
soğutma işlemi yapıldığında, SPC 5.000

Normal SHS Düşük SHS Yüksek
Sütteki
Sütteki
Sütteki
Oranı (%) Oranı (%) Oranı (%)

SNF (katı olmayan yağ)

8,9

8,8

99

Yağ

3,5

3,2

91

Laktoz

4,9

4,4

90

Toplam protein

3,61

3,56

99

Toplam kazein

2,8

2,3

82

Peynir altı suyu proteini

0,8

1,3

162

Serum albumin

0,02

0,07

350

Laktoferin

0,02

0,10

500

İmmunglobulinler

0,10

0,60

600

Sodyum

0.057

0,105

184

Klor

0,091

0,147

161

Potasyum

0,173

0,157

91

Kalsiyum

0,12

0,04

33

Tablo. Normal, SHS düşük ve yüksek sütteki bileşenlerin oranı (Harmon,1994).

koloniden azdır. Süt, bakterilerin
çoğalması için ideal bir ortamdır. Süt
içindeki az sayıdaki bakteri bile gerekli
soğutma işlemi yapılmadığında kısa
sürede çok hızlı bir şekilde çoğalabilir.
Süt içerisindeki bakterilerin kaynağı, ya
mastitisten ya da sağım ve sağıma
hazırlık aşamaları sırasında, sütün çevresel patojenler ile kontaminasyonundan kaynaklanmaktadır.
Süt bakteri sayısının yüksek olduğu
durumlarda, süt bakteri kaynağının
bulunmasında iki test birlikte uygulanmalıdır. Bu testlerden laboratuvar pastörize bakteri sayısı, sütün 630C’de 30
dakika ısıtılarak pastörize edilmesi sonrası kalan bakterilerin sayımını ifade
eder. Bu işlemde mastitise neden olan
canlı bakteriler ölür, iken çevresel kaynaklı bakteriler yüksek ısıda yaşamaya
devam eder. LPC sayısı, sağım ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu
gerektiği gibi yapıldığında 100-200
cfu’nun altındadır. LPC sayısı 10 cfu’dan
az ise bu durum sağım ekipmanlarının
temizliğinin çok iyi olduğunu düşündürür. Süt içerisindeki koliform bakterilerin
bulunması, dışkı kaynaklı bulaşmayı
düşündürmelidir. Koliform bakteriler, süt
içinde sağıma hazırlık döneminde meme
temizliğinin yeterince yapılmadığı veya
sağım makinalarının aşırı kirli olduğu
durumlarda fazla oranda bulunurlar. Süt
içerisinde koliform sayısı 1000’den fazla
olduğunda, sağımla ilgili ekipmanların
temizliğinin gözden geçirilmesi önerilir.
Amerikada süt tanklarını taşıyan kamyonlar, tank sütünü boşaltılmadan önce
antibiyotik kalınıtısı yönünden kontrol
edilir. Eğer tank sütünde antibiyotik
mevcut ise o tanktaki süt dökülür, antibiyotiğin kaynağını bulmak için her çiftlikten örnek alınır ve antibiyotiğin süte
hangi işletmeden bulaştığı tesbit edilir.
Kaynak bulunduğunda çiftlik sahibine
para cezası verilir ve aynı olay tekrar edilir ise bu çiftliğin süt satması yasaklanır.

Sütte antibiyotik kalıntısı, halk sağlığı
açısından istenmeyen bir durumdur.
Amerikada süt yasaları antibiyotikli sütlerin özellikle penisilin gibi antibiyotiklerin insanlarda hiperalerjik reaksiyonlara
ve antibiyotik direnç problemlerine yol
açması nedeniyle kullanılmasını yasaklamıştır. Süt içinde antibiyotik rezidüesi,
mastitisin tedavisi amacıyla kullanılan
antibiyotiklerin kullanımındaki hatalardan kaynaklanmaktadır.
Sütteki bakteriler, en iyi ürediği ısı derecesine göre sınıflandırılmaktadır. Düşük
ısıda üreyenlere psikrofil veya soğuk
sevenler, yüksek ısıda üreyenler termofil
veya sıcak sevenler, ılık ya da atmosferik
ısılarda üreyenlere ise mezofil bakteriler
olarak sınıflandırılmaktadır. Termodürik
mikrorganizmalar pastörizasyonda canlı
kalabilmekte ve uzun saklama koşullarında ürün içinde üreyebilmektedir. Bu
tür mikrooorganizmalar süt kalitesini,
sütteki kazein, laktoz ve yağ gibi bileşenlerinin yapısını bozan enzimler üreterek
sütün lezzet ve fiziksel görünümünde
değişikliklere neden olurlar ve bu yol ile
süt kalitesini etkilerler.
Sürü tank sütünde, bakteri sayısının
25.000/ ml, başlangıç inkübasyon sayısının (PI) 50.000 / ml ve SHS’nın 400.000
hücre/ml üzerinde olması, süt kalitesi
ve/veya mastitis açısından acil dikkat
gerektiren bir durum şeklinde değerlendirilmelidir. Ayrıca, kaliteli sütte hiçbir
ilaç kalıntısı bulunmamalı ve saklama
sıcaklığı mümkün olduğunca düşük
(7°C’nin altında) olmalıdır.
Sonuç olarak somatik hücre ve çiğ süt
bakteri sayısı, önemli süt kalite standartlarındandır. Amerika ve Avrupada birçok
süt işleyen fabrika ve tüketici, SHS’ı
düşük olan sütleri satın almayı tercih
ederler ve süt işleyen fabrikalar süt üreticilerine yüksek kalitede süt üretmeleri
için parasal teşvik vermektedir.
KAYNAK:
Kaynaklar yazardan temin edilebilir.

Aksine süt içmeyenlerin daha çok ağladığı görülür. • Süt için ki analar hiç ağlamasın.
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Süt sığırlarında persistensi ve hesaplama
yöntemlerine ilişkin yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Kemal YAZGAN

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

P

ersistensi kalıcılık, kalma süresi
gibi anlamlara gelmektedir.
Bununla birlikte mesleki ve bilimsel Türkçe ve yabancı literatürde muhtelif tanımlamalara yer verilmiştir. Bunlar,
süt veriminin maksimumdan düşüş
oranı veya hızı, erken laktasyonda süt
veriminin sabit kalma derecesi, bir sığırın
laktasyonu boyunca en yüksek süt verimi seviyesinde üretim kabiliyeti, pik veriminin sabit kalma ölçüsü, laktasyon eğrisinin düzlüğü, laktasyon boyunca fazla
veya az oranda sabit bir verimde kalma
kabiliyeti (Grossman ve ark., 1999;
Güler, 2006) şeklinde sıralanabilir. Bu
ifadelerden yola çıkmak suretiyle bir ineğin laktasyon eğrisi pik verimden sonra
daha az meyilli ise ineğe ait laktasyon
eğrisinin daha persist olduğu söylemek
yanlış olmaz. Laktasyondaki ineklerin
persistensi değerlerinde bazı önemli
genetik farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar
özellikle eksik laktasyonlar kullanıldığında, 305 günlük laktasyon verimlerinin
genetik değerlendirmelerinde doğruluk
oranını azaltan bir etkiye sahiptirler (Van
Arrendonk ve ark., 1995; Dekkers ve
ark., 1998).
Persistensi, ekonomik olarak büyük
önem arz eder. Çünkü üreme, sağlık ve
yem maliyetleri (Sölkner ve Fuchs,
1987; Dekkers ve ark., 1998; Güler,
2006) ve standart olmayan laktasyon
süresinde farklı süt üretimi üzerine
olumlu bir şekilde etki etmektedir
(Dekkers ve ark., 1998; Güler, 2006).
Bu konuda yapılan bir çalışmada
(Gengler, 1996; Güler, 2006) sağlık
maliyetleri, üreme performansı ve yem
maliyetleri üzerine persistensinin ve
305-gün süt üretiminin ekonomik katkısı araştırılmış ve persistensinin sağlık ve
üreme performansı bakımından %7
oranında, yem maliyetleri bakımından
ise %3 oranında daha yüksek katkıya
sahip, olduğu tespit edilmiştir (Dekkers
ve ark, 1998; Güler, 2006),
Aynı toplam laktasyon süt verimine
sahip bununla birlikte pik verimi diğerinden daha düşük fakat süt verimi, laktasyon boyunca diğerinin aksine çok
daha yavaş olarak azalan persist bir
hayvanın ucuz kaba yemlerden daha iyi
yararlanacağı (Solkner ve Fuchs, 1987)
bildirilmektedir. Bununla birlikte persist
hayvanların yüksek pik verim stresinden, enerji dengesinin negatife yönelmesi sonucu oluşan vücut rezervlerinden yıkımın nispeten düşük düzeyde
olması sebebiyle (Harder ve ark., 2006)

daha az etkileneceği (Zimmermann ve
Sommer, 1975) ve bu sebeple de hastalıklara daha dirençli olduğu ve sonuçta
karlılığı artıracağı bildirilmiştir. Bu
durum süt verimi ve persistensinin biri
diğerine baskın gelmeyecek şekilde,
üreme etkenliği problemlerine yol
açmadan (Muir ve ark., 2004) her ikisininde artırılmasını gerektiren hassas bir
noktayı ortaya çıkarır. (Togashi ve Lin,
2003).
Süt verimi ve persistensi arasındaki
genetik korelasyonun 0.20 - 0.50 arasında değiştiği (Jakobsen, 2000) bildirilmiştir. Laktasyon süt verimi ve persistensi
arasındaki genetik korelasyonun persistensi hesaplama yöntemlerine büyük
ölçüde bağlı olduğu ve hesaplanan korelasyon değerlerinin orta derecede olduğu ve persistensi ile süt veriminin her ikisininde artırılmasının istendiğinde bu
durumun (Uygun persistensi hesaplama
yöntemi belirlenerek) verimlilikte bir fırsat ortaya çıkarabileceği (Gengler, 1996;
Swalve ve Gengler, 1999; Togashi ve Lin,
2003) belirtilmektedir.
Diğer taraftan birçok çalışma, özellikle
pik verim ve fertilizasyonun persistensi
ile antagonistik etkileşimde bulunduğunu göstermiştir (Muir ve ark., 2004;
Weller ve ark. 2006). Bar-Annan ve
Wiggans (1985) persistensi ile fertilizasyon arasında pozitif genetik korelasyon bulunduğunu belirtirken, Muir ve
ark. (2004) persistensinin hastalıklara
direnci ve fertilizasyonu azaltmayacak
şekilde selekte edilmeleri gerektiğini
bildirmişlerdir (Weller ve ark. 2006).
Araştırmacılar birinci laktasyona ait persistensi ile doğum sonrası 56. günde
kızgınlık gösterme oranı arasında
0.32’lik bir genetik korelasyon tespit
etmişlerdir. Bununla birlikte Jakobsen
ve ark. (2003), persistensi ile hastalıklara eğilim arasındaki düşük ve negatif
korelasyon bularak bunun düşük persistensi değerinin daha yüksek hastalık
direnci anlamına geldiğini belirtmişlerdir (Weller ve ark. 2006).
Yukarıdaki bilgiler ışığında aynı laktasyon süt verimine sahip iki hayvandan
laktasyon eğrisi pik verimden sonra düz
olan hayvanın pik verimden sonra hızla
azalan ve bu durumda daha az persist
hayvana göre tercih sebebi olması açık
bir nedendir. Bu durumda süt verimlerinin düşük ya da yüksek persistensiye
sahip olmaları sebebiyle oluşan sağlık ve
benzeri problemler neticesiyle hayvanların güvenilir damızlık değeri tahmini

yapılması güçlükleri ortaya çıkar.
Persistensi değerleri ile sağlık sorunları
(Düşük fertilizasyon oranı, enerji dengesinde bozulmaya bağlı sorunlar vs.) arasında bulunacak yüksek ve güvenilir
korelasyonlar ile rutin boğa değerlendirmede persistensi değerine ait damızlık
değerleri şansa bağlı regresyon modeli
ile yapılan değerlendirmelerden elde
edilebilmektedir. Bu da üreme ve diğer
sağlık problemleri açısından maliyeti
düşürmeye yarayacağı için karlılığı artıran bir etmendir (Dekkers ve ark. 1998;
Harder ve ark., 2006).
Persistensinin niceliğini belirlemek için
çok çeşitli ölçüm metotları bildirilmiştir
(Gengler, 1996; Grosman ve ark., 1999;
Tohashi ve Lin, 2004; Macciota ve ark.,
2006). Fakat hiçbirinin tek başına en iyi
yöntem olduğu ve genel kabul gördüğü
bildirilmemektedir (Weller ve ark, 2006).
Bununla birlikte literatürde bulunan yöntemler 4 grupta toplanabilir;
i) Laktasyonun belirli aşamalarındaki
verim miktarlarını birbirlerine oranlayarak (Dannel, 1982; Sölkner ve ark.,
1987; Grossman ve ark., 1999), veya
çıkararak (Jakobsen ve ark. 2002),
ii) Test günü verimlerinin varyasyonuna
yönelik varyasyon katsayısı, standart
sapma hesaplamaları yaparak (Gengler,
1996; Sölkner ve ark., 1987; Grosman,
1998; Tekerli, 1999,),
iii) Laktasyon eğrisini tanımlayan modelin / modellerin parametrelerinden yararlanarak (Gainnes 1927, Gravert ve ark.,
1976, Grosman, 1998, Yılmaz, 1996,

Tekerli, 1999)
iv) Şansa bağlı regresyon test günü
modeli kullanarak (Schaeffer ve
Dekkers, 1998; Jamrozik ve ark., 1998;
Toghashi ve Lin, 2003; Macciotta ve
ark., 2006).

Persistensi hesaplamada
şansa bağlı regresyon test
günü modelinden
yararlanma
Laktasyonun belirli aşamalarındaki test
günü verim kayıtlarının kümülatif olarak
birbirlerinden çıkarılması, oranlanması,
varyasyonlarının ölçülmesi veya sabit
verimin devam ettiği gün sayısının tespitine yönelik metotlar basit ve doğrudan
yöntemler olarak adlandırılır (Macciotta
ve ark., 2006).
Fakat bu parametrik ölçümlerin periyodik zamana bağlı olarak sabit olmamaları sebebiyle persistensiyi tam olarak
karakterize etmediklerine (Rekaya ve
ark., 2001; Macciotta ve ark., 2006) dair
bildirişler mevcuttur.
Diğer taraftan laktasyon eğrisi fonksiyonunun parametrelerine dayalı persistensi ölçümlerinin hayvanlar arasındaki
büyük varyasyondan oldukça etkilendikleri bildirilmiştir (Olori ve ark., 1999;
Macciotta ve ark., 2005; Macciotta ve
ark., 2006).
Bunun sonucu olarak son zamanlarda
Şansa bağlı regresyon modeli (Random
Regression Model) temeline dayandırılan persistensi ölçüm metodları geliştirilmiş olup aynı zamanda süt verimine ait
damızlık değer tahminleri ile kombine
biçimde seleksiyon ölçütü olarak kullanılmaya başlanmıştır.

• Süt içmek, toplumsal duyarlılığı arttırır. • Süt içen toplumlarda, güvenlik şeridinin ihlal edildiği
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Kistemaker (2003), Kanada, Finlandiya
ve Hollanda’da persistensi hesaplama
yöntemi olarak kullanılan ve şansa bağlı
regresyon modelinde legendre polinomiyal fonksiyonlarının kullanıldığı
metotları karşılaştırmıştır. Araştırmada
ele alınan Persistensi hesaplama yöntemleri eşitlik 1-3’de verilmiş olup burada PKan: Kanada yöntemi, PFin:
Finlandiya yöntemi ve PHol: Hollanda
yöntemini ifade etmekte olup DDTi i.
gündeki şansa bağlı regresyon modeliyle
hesaplanmış damızlık değer tahminini
göstermektedir. Araştırmacı Hollanda
(PHol) yönteminin, Kanada’daki Siyah
Alaca popülasyonuna ait verilere uygulandığında birtakım olumsuzluklar gösterdiğini bildirmiştir. Bu olumsuzluklar
hesaplanan persistensi değerleri 305günlük laktasyon süt verimine ait DDT ile
gerçekte düşük olmasına karşın en yüksek korelasyonu göstermesi, laktasyon
boyunca verimdeki küçük değişimlere
daha duyarlı olmasıdır. Bununla birlikte
araştırmacı, Finlandiya (PFin) ve Kanada
(PKan) yöntemlerinin performanslarının
benzer olmakla birlikte Kanada (PKan)
yöntemimin azda olsa Finlandiya (PFin)
yönteminden daha iyi özellikleri bulunduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte
Kanada yönteminin bu ülkede dört yıldan fazla kullanıldığı ayrıca diğer persistensi hesaplama yöntemleri de araştırılmış olmasına rağmen, bu yönteme karşı
her hangi bir üstünlüklerinin olmadığı
bildirilmiştir. Toghashi ve Lin (2003),
üçüncü derece legendre polinomiyalini
şansa bağlı regresyon modelinde kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği çalışmasında 305 günlük laktasyon süresini beş
bölüme ayırmıştır (Şekil: 1). 1.bölüm 1
ila 30., 2. Bölüm 31 ila 60., 3. bölüm 61
ila 170, 4. bölüm 171 ila 280 ve 5.
bölüm ise 281 ila 305. günleri kapsamaktadır ve araştırmacılar her bir hayvan için Eşitlik 4’de verilen indeks değerini kullanmışlardır. Burada DDTj j.
bölümdeki DDT, mj ve nj: sırasıyla

dize edilmiş i. sıra legendre polinomiyalini, α: i. şansa bağlı regresyon katsayısını ve k: uyumu yapılan şansa bağlı
regresyon katsayı numarasını ifade
etmektedir. Burada legendre polinomiyal matrisi Φ, laktasyonun beş aşaması
ile ilgili olarak beş alt matris Φi, bununla birlikte S matrisi her bir sıra (k = 1, 2,
3 ve 4) legendre polinomiyali toplamlarını içermektedir.
Tanıma göre tek bir süt sığırına ait laktasyonun beş damızlık değer tahmini
(DDT), ø=S şeklinde ve tüm laktasyon
içinde DDT= S ifadesi ile hesaplanabilir.
Her bir bölüme ait damızlık değer tahmini (DDT) bölümlerdeki günlük
DDT’lerinin toplamına eşit olup laktasyon bölümlerinin genetik kovaryans
matrisleri (G) = var(ø) olacaktır bu
durumda beş bölümün tümünü kapsayan indeks (I) değeri, eşitlik 5’de verilen
ifadeyle hesaplanmıştır. Tanıma göre
her bir bölümdeki genetik değişim eşitlik 6’da verildiği gibidir ve i: seleksiyon
yoğunluğunu, K ise şansa bağlı regresyon model katsayılarıyla ilişkili 4x4
boyutundaki genetik kovaryans matrisini göstermektedir.

j. bölümdeki ilk ve son günler, bj: j.
bölümdeki indeks ağırlığını, ø(t) i: t
gününde ve -1 ve 1 aralığında standar-

ve 6 değerleri (Eşitlik 8), hayvanın
persistensi değerinin genetik olarak
bir ölçüsüdür.

Araştırmacı yukarıdaki ifadenin Gb (i/i)
şeklinde yeniden yazılması sonucunda
i/ ifadesinin bütün laktasyon bölümlerinde sabit olduğu varsayımına dayanarak,
ifadesindeki, beş farklı laktasyon bölümündeki genetik değişimi içeren 5x1
boyutundaki vektörü (_) eşitlik 7’de verilen ifadenin çözümüyle hesaplamıştır
(eşitlik 2.132).
Diğer bir değişle bu vektörün elemanlarından her biri (0, -11, 5, 6 ve 0)
şekil 2.5’de gösterilen bölümlerdeki
genetik değişimi göstermekte olup, 5

Pik verim dönemine (Şekil 1’de gösterilen 2. bölüm) hızlı bir şekilde yükselerek ulaşan hayvanların seleksiyona tabi
tutulması gelecek generasyonlarda süt
veriminde pik verimden sonrada hızlı
bir şekilde düşüş özelliği gösteren hayvanların elde edilmesiyle sonuçlanmaktadır (Batra ve ark., 1987). Ayrıca hayvanın yüksek pik değerlere hızlı biçimde gelmesi enerji dengesinin negatife
dönmesiyle önemli bir stres faktörü
teşkil eder.
Araştırmacılar tarafından 2. ve 3. bölümlerdeki genetik etkiyi (5 ve 6) artırma
diğer bölümlerdeki genetik etkiyi ise 0’a
yaklaştıracak şekilde azaltma yönünde
seleksiyon yapılırsa vektör elemanları
toplamı ‘’0’’ olduğu için süt verimi değişmeden daha persist hayvanların elde
edileceği bildirilmiştir.
Lin ve Toghashi (2005), persistensiyi
azaltmaksızın süt veriminin maksimize
edilmesine yönelik çalışmalarında persistensiyi laktasyonun 280. gün DDT’nin
60. gündeki DDT’ye bölmek suretiyle
hesaplamışlardır (Eşitlik 9).

Araştırmacılar bununla birlikte laktasyonun 60. ve 280. günleri arasındaki 220.
gün esnasında gerçekleşen ortama
genetik artışı laktasyon eğrisindeki azalma oranını (β) olarak tanımlamışlardır
(Eşitlik 10).
Araştırmacılar bu tanıma göre, β’nın
pozitif değer almasıyla eşitlik 9’da verilen persistensi değerinin azaldığını,
negatif değer alması ile arttığını ve 0
olması durumunda ise sabit kaldığını bildirmektedirler. β değeri arttıkça laktasyon eğrisinin 60 ila 280. günleri arasındaki eğri parçası dike yakın bir biçimde
azalmaktadır. Bu durumda β’nin büyüklüğü persistensinin gösterdiği genetik
değişimleri karşılaştırmada objektif bir
ölçüdür (Lin ve Toghashi, 2005).
Toghashi ve Lin (2006), süt verimi ve
persistensiye göre seleksiyonda şansa
bağlı regresyon modeline ait katsayı
matrisinin öz vektörlerinin (Eigenvectors) kullanımına dair bir çalışma yapmışlardır. Araştırmacılar şansa bağlı
regresyon model katsayılarıyla ilişkili
genetik kovaryans matrisinin (K) öz
vektörlerine dayandırarak oluşturdukları indeks (IK) değerlerini eşitlik 11’de

verilen ifadeyle hesaplamışlardır.
Burada, b: indeks katsayılarına ait (k x
1)’lik vektörü göstermekte olup, bu
tanıma göre ifadesi şansa bağlı regresyon modeline ait katsayıların verilen öz
vektör elementlerine göre ağırlıklı doğrusal kombinasyonlarıdır. Bu durumda
birinci indeks değeri (I1) en büyük öz
değer (Eigenvalue) ile birlikte birinci öz
vektörü ifade etmektedir. İkinci indeks
değeri (I2), ikinci büyük öz değer ile birlikte ikinci öz vektörü ifade etmekte
olup I3, I4 ve I5 aynı metot ile sıralanmaktadır.
Araştırmacılar I1’in laktasyonun her
gününde sabit değer aldığını ve bu
indeks değerinin laktasyon eğrisinindeki
biçimi değiştirmeksizin yükselmeyle ilişkili olduğunu, I2’nin günlük genetik
değişimle birlikte zamana bağlı biçimde
doğrusal olarak arttığını, I3’ün laktasyonun ortalarında negatif fakat laktasyonun başında ve sonunda ise pozitif
değer aldığını (İç bükey eğri) ve I4’ün
aldığı değerlerin ise laktasyon boyunca
‘’0’’ civarında olduğunu bildirmişlerdir.
Araştırmacılar bu sonuçlara dayanarak
ikinci ve üçüncü öz değerlerin laktasyon
eğrisinin biçimiyle ve persistensiyle
doğrudan ilişkili olduğunu, dördüncü ve
beşinci öz değerlerin ise laktasyon süt
verimi ve persistensinin artırılması çalışmalarında daha az etkili olacağını belirtmişlerdir. Sonuç olarak süt sığırcılığında
karlılığı doğrudan etkileyen bir faktör
olan persistensinin üzerinde yeterince
durulmalı ve eğer yeter derecede ve
düzenli kayıt tutma imkanı bulunuyorsa
yukarıda bahsettiğimiz şekilde doğrudan oran ya da oranlamalar, laktasyon
eğrisi model parametreleri vs. kullanmak yerine genetik analiz metotlarıyla
(Örneğin şansa bağlı regresyon molei)
tespit edilmiş persistensi değerlerinden
yararlanılmalıdır.

Bu makale Yrd.Doç.Dr.Kemal Yazgan’ın
doktora çalışmasındaki bir bölümden
yararlanılarak hazırlanmıştır.
Kaynaklar yazardan temin edilebilir.

görülmez. • Muasır medeniyetler, o seviyelere gelmek için düzenli süt içmişlerdir.
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Sayfa 3’te

750 TL

6 SAYI

500 TL x 6 = 3.000 TL
Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

TÜSEDAD Üye Başvuru Formu

Başvuru Tarihi:

Tüzel Kişi ise

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Derneği (TÜSEDAD) Yayın Kurulu

N. Adnan YILDIZ
Atilla CELEP
Nejat DEVECİ

İşletmenin Adı

:

Vergi Dairesi / No

:

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
adına İmtiyaz Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı

İşletmenin Adresi

:

Özhan EREM
Sorumlu Müdür

:

M. Can ÖZATAY

Telefon

:

Cep

Faks

:

E-Mail :

Şirket Adına Vekil Tayin
Edilen Kişinin Adı Soyadı

:

Görevi

:

Halkla İlişkiler

TC Kimlik Numarası

:

Özlem SARAÇ

Diğer Önemli Bilgi ve Notlar

:

İşletme Bilgileri
Mevcut Hayvan Kapasitesi

:

Mevcut Sağmal Sayısı

:

Hedeflenen Sağmal Sayısı

:

Günlük Süt Üretim Miktarı

:

Hedeflenen Süt Üretim Kapasitesi :
İşletmeniz için gelecekte ulaşmak istediğiniz kapasite hedefiniz nedir? Bu hedefe ne kadar zamanda ulaşmayı planlıyorsunuz?

TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği)
Abide-i Hürriyet Cad. Arpa Suyu Sk. Dikra Apt. No: 4, D: 3, 34380 Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 219 07 77 Faks: (0212) 219 07 78 tusedad@tusedad.org www.tusedad.org

Muhabir

Özge KURTULAN
Görsel Yönetmen

Kerem ASLAN

Baskı

Doğa Basım
(0212) 407 09 00

EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
Maslak Mah. A.O.S. 53. Sk.
No. 5 Maslak / İSTANBUL
Tel: (0212) 346 26 26 Fax: (0212) 346 26 54
www.eremyayincilik.com
Yerel Süreli Yayın
2 Ayda Bir Yayınlanır
Dergimizin yayına başladığı günden
itibaren dergimizde yer alan tüm yazılar
yazarlarının kendi görüşleri ve ürünleridir.
Yazılardan TÜSEDAD Dergisi ve
editörleri sorumlu değildir.

• Şu an süt olmazsa, gıda piyasası çöker, başımıza çok kötü şeyler gelebilir.
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Arka kapak

1 SAYI 2.000 TL

2

YIL: 1 SA
YI:

1 sayı ya da 6 sayılık blok reklam satışı yapılacak olup,
ön görülen satış bedelleri;

Şubat 201

1 7 TL

Derneğimiz TÜSEDAD'ın tanıtımı ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarla
daha yakın bir işbirliği içerisinde olabilmek amacıyla düzenlediğimiz tanıtım
paketimiz çok ilgi gördü ve birçok firma bu pakete iştirak etti.
Başarıyla çıkarttığımız TÜSEDAD dergimize ilan vermek isteyen firmalar
için reklam bedelleri aşağıda belirtilmiştir. Göstermiş olduğunuz
ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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