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Son çare miting olmasın!..

SİZİN DERGİNİZ

BAŞKAN’DAN

Sevgili Dostlar,
Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

şimizin kaderi bu, yonca , saman ve
mısır silajı derken iki ayı daha geride
bırakmış olduk. Dergimizin son sayısındaki köşemde sektörümüzün dertlerini Bakanlığımıza iletmemizin, paylaşmaya çalışmamızın "Abesle İştiğal"
olduğunu yazmıştım. Çünkü, bizi anlar
gibi gözüküyorlar ancak dertlerimize
derman olmuyorlar, kanaati bende
oluşmuştu. Bu kanaatim değişmedi,
hatta, daha da kuvvetlendi.

İ

Bakın niye;
1- Trakya'daki süt üreticileri olarak bizler, bu seneki kaba yemimizi, samanı:
0,24 tl/kg yoncayı: 0,67 tl/kg ve mısır
silajınıda: 0,184 tl/kg’dan ancak çiftliğimize getirebildik. Tabii, parasal
imkanı olan arkadaşlar, diğerleri
ancak imkanları dahilinde alım yapabildiler. Kış aylarında hayvanları aç

veya çare olarak kesime gidecek. Bu
gerçek bir tesbit, tahmin değil.
2- Son günlerde döviz kurlarının yükselişi hepimizce malum. Evet, ineklerimiz
doğrudan ABD doları yemiyorlar (hani,
o da yeşil yaa...) ancak;
a) Keşif yem fiyat artışına doğrudan
etken. Mısır, Soya ve türevleri ithal mal.
b) Kurun artışı akaryakıt fiyatlarını
olumsuz yönde etkiliyor. Tonlar bazında alınan bu yem hammaddeleri gökten zembil ile çiftliklere inmiyor. Yani
nakliye bedellerimizde arttı.
3- Sn. Bakanımız Temmuz ayında bir
açıklama yaparak çiğ süte verilen desteğin 6 kuruştan 9 kuruşa çıkarıldığını
müjdelemişti. Aslında bu deklarasyonunu biz o günlerde (zamanlama olarak) hiç tasvip etmemiştik. Çünkü,

sütün alıcısı olan Sanayici Kesimi hatta
Bakanlık yetkilileri sütün referans satış
fiyatı hesabına bu destek priminide
dahil ediyorlar.Ulusal Süt Konseyi’ndeki
görüşmelerde biz bütün üreticiler olarak, hesap neticesinde 1 lt. sütün bize
maliyetini 1.1 tl / lt olarak masaya koyduk ve bu rakamı talep ettik. Karşı
tarafta; referans fiyat 1 tl / lt buna ilave
9 kuruş da devlet desteği alıyorsunuz
dediler ve Ağustos ayından geçerli olarak süt fiyatı 1.0 tl/lt oldu.
Ancak, hiç bunlar yaşanmamışcasına
Nisan - Mayıs - Haziran ayları için
Bakanlığımız 1 lt. soğutulmuş çiğ süte
destek primi 9 kuruş yerine 6 kuruş
verdikleini açıkladılar. Gerçekten,
Bakanlığımız üretici ile adeta alay ediyor. Yukarıda 1. ve 2. maddelerde sıraladığım tüm olumsuzluklara rağmen 9
kuruş olarak Sn. Bakan tarafından

deklere edilen destek primi nasıl olurda 6 kuruşa indirilebilir. Anlamak da
çok zorluk çekiyoruz hatta, ANLIYAMIYORUZ!
Bizce, gayri ciddi olan bu anlayış ve
davranış biçimi iki sebepden kaynaklanabilir;
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
gerçekten büyük bir bakanlık ( iş hacmi
ve yükü yönünden). Gerek Sn.
Bakanımız ve gerekse emrindeki personel iş yükü manasında yoğunlar ve
detaylara inebilecek zaman fırsatını
bulamıyorlar. O zaman bu Bakanlığın
3'e ayrılması veya en azından ayrı bir
Hayvancılıkdan sorumlu Bakanlık olursa bizler ve sektör kazanır diye düşünüyorum.
2- Bakanlığımızın ödenek sıkıntısı olabilir. Bu durumda da üretici mağdur
olmamalı diye düşünüyorum.
Ve, bir hatırlatma ile çözümü Sn.
Başbakanımızın dikkatine havale etmek
istiyorum: Sn. Başbakanım, hatırlarsanız bir seçim sonrası yaptığınız “Balkon
Konuşmasında” demiştiniz ki:
"BU ÜLKE İÇİN TAŞ ÜSTÜNE TAŞ
KOYANLARIN BAŞIMIN ÜSTÜNDE
YERİ VAR" işte biz süt üreticileride taş
üstüne taş koyanlardanız ve gerçekten
çok ama çok zor durumdayız.
Saygılarımla…
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BİLİMSEL

Süt sığırlarında süt ve döl
veriminde refahın önemi
Yrd. Doç. Dr. Jale METİN KIYICI

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Hayvan yetiştirme Anabilim Dalı

R

efah kelimesinin sözlük anlamı
yaşam kalitesidir. Bir canlının
yaşam kalitesi demek o canlının
her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı, hastalık vb. durumların söz konusu olmadığı
normal yaşamını sürdürme halidir
(Dereli, 2012). Hayvanlarda ve özellikle
ekonomik önemi olan çiftlik hayvanlarında refah: Hayvanların bolluk içerisinde,
rahat, huzurlu, sağlıklı ve kolaylıkla
yaşamlarını sürmesidir. Kısaca refah;
hayvanların fiziksel ve duygusal bakımdan iyi olma halidir (Savaş ve ark., 2009).
Çiftlik hayvanları sosyal hayvanlardır.
Sosyal çevrelerindeki her faktör onların
refahlarını doğrudan etkilemekte ve
onlarda stres ya da rahatlığa sebep olabilmektedir (Johnsgard, 1972; Thomas
ve ark., 2005). Hayvanlar kendilerine
sağlanan koşullara tepkilerini sağlık, fizyolojik ve davranış özellikleri ile gösterirler. Hayvanların refah düzeyini onların bu
özelliklerini inceleyerek ölçmek ve bilimsel olarak ortaya koymak mümkündür.
İneklerde refahı sağlayan önemli etmenlerden biri barındırma koşullarıdır ve ekonomik önemi olan süt sığırcılığı günümüzde entansif koşullar altında yürütülmektedir. İnekler genel olarak sakin
mizaçlı hayvanlardır ve beslenme, ruminasyon, ayakta durma, oturma ve uyuma
davranışları ineklerde başlıca gözlemlenen günlük davranış özellikleridir (Metin,
2009). Bir süt sığırcılığı işletmesinde
barınak ve yetiştirme şartları onların bu
davranışlarını normal olarak göstermelerine izin verecek şekilde düzenlenmelidir.
Süt sığırcılığında karşılaşılması muhtemel problemleri asgariye indirmek için
barınaklar planlanırken hayvan refahı ve
davranışları bakımından aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır;
a)10 baş veya daha az sayıdaki büyükbaş
hayvan grupları davranış ihtiyaçlarına
uygun olarak grup içerisinde tutulmalıdır.
b)Hayvanların gruplar halinde yetiştirilmeleri durumunda grubun büyüklüğü;
hayvan türünün gelişim evrelerine ve
davranış biçimlerine bağlı olarak, bir
uzman görüşü ışığında belirlenmelidir.
c)Hayvanlar yem ve suya kolayca erişebilmelidir.
d)Barınaklar; bol miktarda doğal havalandırma ve ışık girişine izin vermelidir.
e)Serbest gezinti alanları, açık hava
gezinti alanları veya açık barınak alanları
sağlanmalıdır.
f)Barınaklar hayvanlara rahat ve doğal
olarak durabilecekleri, kolayca yatabilecekleri, dönebilecekleri, kendilerini
temizleyebilecekleri, tüm doğal pozisyonları alabilecekleri ve doğal davranış-

ları yapabilecekleri büyüklükte ve şekilde olmalıdır.
g) İnekler yemleme ve tedavi amacı
dışında bağlanmamalılıdır.
h)Ahırdaki dışkı ineklerin iyi bir ayak
sağlığına sahip olması için devamlı
düzenli aralıklarla dışarı çıkarılmalıdır
(Anonim, 2005).
Ayrıca ayak-tırnak problemleri süt verimi
ve üreme performansını olumsuz yönde
etkileyen önemli bir refah problemidir.
Bu duruma besleme uygulamasının yanlışlığı, sağlık gibi faktörlerin yanı sıra
uygun olmayan zemin yapısı sebep
olmaktadır. Ayak tırnak problemine
sahip inekler uzun süre yatma, sağımhaneye daha geç girme, ayaklarını sık sık
kaldırma, sağım sırasında ağırlığını farklı ayaklara verme gibi anormal ve refahın bozulduğuna dair davranışlar gösterirler (Yaylak, 2008).
De Rosa ve ark., 2009 yaptıkları çalışmada
mandaların bir kısmını havuz şeklinde içerisinde çamur bulunan geniş bir alana
sahip bir barınakta diğer kısmını ise normal bir barınakta barındırmışlardır.
Davranış ve süt veriminin incelendiği
çalışmada, havuza sahip barınaktaki mandalar daha fazla çamur içinde yatma davranışı gösterirken süt verimleri de diğer
gruba göre daha yüksek bulunmuştur.
Bununla beraber sütün protein ve yağ
içeriğinde
farklılık
bulunmamıştır.
Araştırmacılar mandalara barınak içerisinde açık bir havuz alanının sağlanmasının
refah ve süt üretimi üzerinde yararlı etkileri olabileceği sonucuna varmışlardır.
Fregonesi ve Leaver (2000), tarafından
yapılan çalışmada kabin sistemi ve açık
alan sistemi olmak üzere 2 farklı barınakta kısa süreli (4 hafta) ve uzun süreli (17 hafta) barındırılan süt ırkı ineklerde refahın göstergesi olan sağlık, performans ve davranışları incelenmiştir.
Kısa süreli deneme sonucunda açık
alanda barındırılan ineklerin kabin sistemindekilere göre daha uzun süre yatma
ve ruminasyon davranışı gösterdikleri,
fiziksel olarak daha kirli oldukları ancak
verimlerinde ve sağlıklarında önemli
farklılık olmadığı belirlenmiştir. Uzun
süreli deneme sonucunda ise davranışlarda farklılık belirlenmemiş ancak vücut
kirliliği sonucu oluşan kontaminasyon
ve mastititis nedeniyle açık alanda
barındırılanlarda daha düşük süt verimi
elde edilmiştir. Süt sığırlarında refahı
sağlayan süt verimi ile ilişkili önemli
etmenlerden bir diğeri su ve beslenmedir. Sütün % 87’si ve ergin bir ineğin
vücudunun %56 sı sudur. Sığırda su tüketimi, kuru madde alımı ve süt üretimi ara-

sında yüksek ilişki söz konusudur. Bu
nedenle süt sığırlarında su;
-Sürekli ve serbest olarak verilmeli,
-Ahır içindeki sığır sayısına yetecek kapasitede suluk bulundurulmalı,
-Suluklardaki su belirli aralıklarla değiştirilerek tazelenmeli,
-Sığırlara verilecek su, temiz, taze ve
uygun sıcaklıkta olmalı,
-10, 15ºC sıcaklıkta olan suyu tercih edilmelidir.
Su gereksinmesi tam olarak karşılanmayan bir sığırda;
-Vücutta su kaybı (dehidrasyon),
-Besin maddelerinden yararlanmada
düşme,
-İştahta azalma,
-Hayvanda sinirlilik, ürkeklik ve tedirgin
davranışlar,
-Vücut ağırlığı kaybı,
-Verim seviyesinde düşme şeklinde belirtiler görülmektedir (Göncü Karakök ve
ark, 2008).
Eğer sığrlarda grup yemleme yapılıyorsa
yemlikte her ineğe küçük ırklar için 65 cm
ve büyük ırklar için 70 cm yeme alanı olmasına dikkat edilmelidir (Anonim, 2013).
İneklerde refahın dikkate alınması gereken bir diğer uygulama sağımdır. Sağım
memede biriken sütün alınması işlemidir
ve günlük uygulanan sağım sayısı ineklerin davranış özelliklerinin sürelerini etkilemektedir. Osterman and Redbo (2001)
tarafından yapılan bir çalışmada süt
sığırlarında yatma ve kalkma davranışlarında sağım sıklığının etkileri çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan 17 baş İsveç kırmızı - beyaz sığırı ineklerin 7’sine günde
2, 10’ una günde 3 sağım uygulanmış ve
günde 3 defa sağılan ineklerin oturma
davranışında 2 defa sağılanlardan önemli derecede daha uzun zaman harcadıkları belirlenmiştir. Bunun en önemli sebebi
sağım ile memenin boşaltılmasının inekte yarattığı rahatlama duygusu ve
memesi boşalmış ineklerin yerde oturarak istirahatinin daha kolay olmasıdır.
Son zamanlarda yapılan bir kısım çalışmalarda insanlarda rahatlatıcı ve dinlendirici
etkiye sahip olan müziğin hayvan refahı
üzerinde de etkili olduğu tespit edilmiştir.
Sesle ilgili uyarılar insanlar ve hayvanlarda
endişe, stres, depresyon ve acıyı azaltmak
için başarılı bir şekilde terapi yöntemi olarak kullanılabilmektedir (Wells ve ark.,
2006). Metin ve Tüzemen (2012) süt
sığırlarında yaptıkları çalışmada sağım
esnasında dinletilen klasik müziğin ineklerin sağıma istekli girişlerini önemli derecede pozitif etkilediğini belirtmişlerdir. Süt
sığırı barınaklarında sağımdan önce ineklerin toplu halde barındırılacağı bir alan

olmalı ve bu alan küçük cüsseli ırklar için
1.35 m2/baş büyük ırklar için 1.5 m2’lik bir
yere sahip olacak şekilde planlanmalıdır.
Günlük 25 kg’ın üzerinde süt veren ineklerin doğuma 10 hafta kalıncaya kadar
günde en az 2 defa sağılmalarının sağlanması unutulmamalıdır (Anonim, 2013).
Süt sığırlarında refah ve üreme faaliyetleri arasındaki ilişkide refahı bozan stres
faktörleri önemli önemli etkiye sahiptir.
Çiftlik hayvanları yetiştirmede sürü yönetimindeki eksiklikler ve olumsuz çevre
koşulları birçok fizyolojik yan etkilere,
yavru ölümlerine, ekonomik kayıplara ve
dolayısıyla üretimde gerilemelere yol
açar (Nowak ve ark., 2000). Daha az
stres altında kalan hayvanların hastalıklara karşı daha dirençli oldukları ve döl
verim oranının yükseldiği gözlemlenmektedir (Çiçek ve Tandoğan 2009).
Hayvanlar üzerine etkili olan stres faktörleri çevresel ve yönetimle ilgili stres faktörleri olarak 2 başlık altında toplanabilir
(Moberg, 1975). Sıcak stresi dişi hayvanlarda üremeyi, östrus ve implantasyon
noktasında iki farklı şekilde etkiler
Şiddetli sıcak ve radyasyon özellikle laktasyondaki hayvanlar için stres faktörüdür ve bu hayvanlarda öğle ve akşam
saatlerindeki sıcak nedeniyle hipertermi
oluşur. Bunun sonucunda hayvanlarda
seksüel aktivite azalır, östrus süresi kısalır, östrus davranışları belirsizleşir ve eğer
sıcak stresi uzun süre devam ederse hayvan anöstrusa bile girebilir (Labhsetwar,
1963; Stott ve Williams, 1962).
Süt ineklerinde sürü büyüklüğü arttıkça
östrus siklusunun kısaldığı bildirilmektedir
(McMillan ve Watson, 1971). Hayvanların
sürekli bağlı tutulmaları, yetersiz ışık, ahırdaki sıcaklığın yüksek olması, yüksek nem
oranı, ağrı, korku gibi stres faktörleri
östrusun dış semptomlarının oluşmasını
engeller. Çiftlik hayvanlarında bakıcının
sık değişmesi, alışık olmadığı kişilerle
temas etmesi ve köpeklerin kullanılması
hayvanları olumsuz etkilemektedir.
Normal sürü idaresi için gerekli bir işlem
olan hayvan manipulasyonu hayvanlar
üzerinde bir stres faktörü olmaktadır (Öziş
Altınçekiç ve Koyuncu, 2012).
Doğumdan sonra buzağının annesi ile
birlikte tutulması hem buzağının ihtiyaçlarının yeterince karşılanması hem de
anne-yavru refahı bakımından maternal
ilişkinin oluşmasında önem taşımaktadır
(Metin, 2002). Anne-buzağı ilişkilerinin
doğumdan 5 dakika sonra anne ile yavru
arasındaki psikolojik bağın oluşumuyla
başlayabildiği savunulmaktadır (Weary
ve ark., 2000). Pollock ve Hurnik (1978),
buzağısının çıkardığı seslerin bir inek için
süt salgısında ve emzirme davranışında
etkili bir davranış uyarısı olduğunu ifade
etmiştir. Sonuç olarak süt sığırlarının
bakım ve yönetiminde onların fiziksel ve
duygusal ihtiyaçlarının göz önünde
bulundurulması, stres yaratan etmenlerin bilinmesi ve hayvan refahını olumsuz
etkileyen faktörlerin belirlenmesi verimlilik açısından önemlidir. Hayvanlardan
beklenen verimin elde edilmesi ancak
onlara optimum çevre şartlarının sağlanmasıyla mümkün olabilir.

• Süt içmeyen birinin tedaviye ihtiyacı vardır. • Süt içmek, sanata olan saygıyı ve ilgiyi arttırır.
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KONUK YAZAR

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

H

ükümetin tarımla ilgili bir çok
uygulaması, politikası çiftçilerden büyük tepki görüyor. Özellikle yüksek girdi maliyetleri üreticinin
üretim yapmasını engeller noktaya
geldi. Girdi fiyatları artarken üreticinin
ürettiği ürünün fiyatı düşüyor. Daha da
ilginç olanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı fiyatları düşürmekle övünüyor.
Yemin, mazotun, tohumun, gübrenin
fiyatı bir yılda yüzde 30 ile yüzde 100
oranlarında artarken tarım ürünlerinin
fiyatını düşürmekle övünmek, çiftçiyi
göz göre göre iflasa sürüklemektir. Üretimi ve üreteni yok etmektir.
Hayvancılık politikası başlı başına uygulanan politikaların nasıl iflas ettiğinin
kanıtıdır.
Hükümetin en çok destek, en çok kredi
vermekle övündüğü hayvancılıkta uygulanan politika resmen her yönüyle iflas
etti. Öyle bir iflas etti ki, aylarca çiğ süt
fiyatı açıklanamadı. Açıklanan litre başına 1 liralık fiyat ise üretim maliyetinin
altında. Üretici inekten süt yerine zarar
sağıyor. Sağmak istemeyen verimli süt
ineklerini kesiyor.
Üretici maliyetin altında belirlenen fiyatın şokunu yaşarken çiğ süte verilen destekleme primi düşürüldü.
Evet yanlış okumadınız, Ağustos ayı
sonunda askıya çıkarılan destekleme
icmallerini gören üreticiler yeni bir şokla
sarsıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiğ
süt üreticilerine litre başına ödediği destekleme primini sessiz sedasız 9 kuruştan 6 kuruşa düşürdü. Sanki çok yüksek
prim veriliyormuş, sanki çiğ sütün fiyatı
piyasada çok artmış gibi, geriye dönük
olarak Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait
destekleme primi düşürülüyor.
Oysa, Haziran ayında İzmir'de yapılan
Gıda ve Tarım Zirvesi'nde kürsüye çıkan
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker salondakilere çiğ sütte destekleme
primini yüzde 50 artışla 9 kuruşa çıkardıklarını müjdelemişti.
Bakan Mehdi Eker, televizyon kameralarının önünde primi 9 kuruşa çıkardıklarını söyleyerek topluma “süt üreticilerini
destekliyoruz” mesajını verirken, askıya
çıkarılan süt icmallerinde prim sesiz
sedasız 6 kuruş olarak uygulanıyor.
Geçen süre zarfında ne değişti de destekleme primi düşürüldü?
Çiğ sütün fiyatında anormal bir artış mı
oldu?
Yem ve diğer girdilerin fiyatı mı düştü?
Hayır. Bunların hiçbiri olmadı. Bakanlık
keyfi olarak primi düşürerek üreticinin
hakkı olan primi adeta gasp ediyor. Bu

hayvancılık politikasının nasıl iflas ettiğinin göstergesidir.
Sütte maliyetin altında fiyat belirlenirken
üstüne birde süt priminin düşürülmesi
üretimi tehdit ederken et hayvancılığında neler oluyor?
Et hayvancılığında da farklı bir durum
yok. Besiciler 2010'da başlayan ithalat
politikasıyla adeta yok edildi. Kalanlar da
şu günlerde yeni bir ithalat dalgası ile
tamamen yok edilmek isteniyor.
Bakanlık kırmızı et sektörü temsilcileriyle
bir toplantı yaptı. Sütte olduğu gibi karkas etin maliyet hesabı yapıldı. Üreticiler
maliyetin 16 lira olduğunu savundu.
Bakan Mehdi Eker ve bürokratları ise 1
kilo karkas etin maliyetinin 15.7 lira
olduğunu ifade etti.
Et sanayicileri bu fiyata et aldıkları taktirde tüketicinin çok pahallıya et tüketmek
zorunda kalacağını bu nedenle ithalatın
açılmasını istedi.
Sütte olduğu gibi toplantı anlaşmazlıkla
sonuçlandı. Fakat, Üreticinin dile getirdiği 16 liralık maliyet bir yana Bakanlığın
ilan ettiği 15.7 liralık maliyetin altında
bir fiyata karkas et alınıyor. Hem de Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı

bir kurum olan eski adıyla Et ve Balık
Kurumu, yeni adıyla Et ve Süt Kurumu
maliyetin altında bir fiyata et alıyor. Et ve
Süt Kurumu sözleşme yaptığı üreticilerden 15.4 liradan karkas et alıyor.
Düşünebiliyor musunuz, devlet kendi
üreticisinden maliyetinin altında et satın
alıyor. Böyle bir devlet,bakanlık özel sektöre nasıl söz geçirecek?
Maliyetinin altında bir fiyata et ve süt
satan üretici sürdürülebilir bir üretim
yapabilir mi?
Görevi piyasayı düzenlemek olan Et ve
Süt Kurumu yani devletin kurumu üreticiden maliyetin altında karkas et alıyor.
Sözleşmeyi ihlal eden üretici hayvan
başına 300 lira ceza ödemek zorunda.Bu
nedenle maliyetin altında da olsa üretici
satmak zorunda. Böyle bir ekonomi
kuralı vahşi kapitalizmde bile olmaz.
Üreticiye bile bile "zararına üret" deniliyor. Daha açık anlatımla "madem zarar
ediyorsun üretme, biz ithal ederiz" mesajı veriliyor.
Çünkü, tarımı, ekonomiyi hiç bilmeyen
birisi bile 15.7 liraya mal ettiği bir ürünü
15.4 liraya satarsa zarar edeceğini bilir
ve o işi yapmaz,yapamaz.

Kurban Bayramı öncesinde hayvancılık
sektöründe yine hareketli günler yaşanacak. Kurbanlık ithalatının olup olmayacağı konuşulacak. Sütte fiyat ve
prim tartışması, ette ithalat tartışması
olacak.
Tabloya genel olarak bakıldığında hayvancılıkta ciddi sorunlar var. Üretici
maliyetin altında çiğ süt ve et satmak
zorunda kalıyor. Üreticinin ucuza sattığı
et ve süt tüketiciye bir kaç kat pahalıya
satılıyor. Hayvan besleyen, yüksek girdi
maliyetine rağmen üretimini sürdürmek isteyen üretici zararına satarken,
tüketici çok pahallıya et ve süt tüketmek zorunda kalıyor. Aracılar, marketçiler para kazanırken hem üretici hem
tüketici kaybediyor. Soruna çözüm
bularak üretimin devam etmesini ve
tüketicinin uygun şartlarda et ve süt
tüketmesini sağlamak olan Bakanlık,
maliyetin altında et alıyorsa,maliyetin
altında süt fiyatı belirliyorsa üretici derdini kime anlatacak?
Özetle, hayvancılık politikası iflas ederken,
Hükümet üreticiyi krediye boğmakla,en
yüksek desteği vermekle övünüyor. Bu
nasıl destek ki, arttıkça iflaslar artırıyor.

• Süt içmek, magazin programlarına olan ilgiyi azaltır. • Süt içmek, kadına ve çocuğa şiddeti azaltır.
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Kendi dilinden süt deposu inekler
Benim adım; Amanos
yaylalarında Siyah
Alaca, Karadeniz
yamaçlarında
Karakız, İç Anadolu
platolarının
düzlüğünde Ala düve,
Doğu Anadolu
dağlarında Sarıkız…

Ç

ift tırnaklı, sakin, iyi huylu, iri
cüsseli, eti, sütü, tereyağı ve peyniri ile Allah’ın insanoğluna hizmete memur kıldığı hayvanlar aleminin
bir ferdi. Derisiyle insanları kuşatan,
gübresiyle bahçelerin gülistan olduğu,
sığır ailesinin dişi ferdi inek…
Benim adım; Amanos yaylalarında Siyah
Alaca, Karadeniz yamaçlarında Karakız,
İç Anadolu platolarının düzlüğünde Ala
düve, Doğu Anadolu dağlarında
Sarıkız…
Yaşım 15. Dünyanın baharını da yazını

da gördüm. Hayatın sonbaharına doğru
kürek çekmekteyim. Sahibim iki katlı
köy evinin birinci katını bize tahsis
etmiştir. Anadolu insanı biz inekleri ve
evdeki diğer hayvanları ailenin bir parçası olarak görür. Çünkü buzağılarımız
da, bizim gibi ailenin çoçukları ile birlikte büyür. Bir odası samanlık olan evimizin diğer odasında minik buzağımla
beraber yaşarız.
Sabah güneş doğmadan kalkan sahibim
hemen sonrasında 2 okka samana 1 kilo
buğday ezmesi karıştırarak sabah yiyece-

ğimizi vermeden, rahat etmez. Ancak
ondan sonra kendi kahvaltısını yapar.
Ardından bağ bahçe tarla telaşı sarar
köyü.
Sahibimin küçük oğlunun görevidir
okula gitmeden mahallenin ineklerini
köy merasına, yamaçlara kadar uğurlamak. Sonra o ot senin, bu dağ benim
rızık telaşıyla geçer günler. En sevdiğimiz mevsim bol otlu bahar günleridir.
İrice başımızın üstünde 60 derece açıyla
dönebilen kulaklarımız vardır. Meraların
her nevi haşeratından korunmak için

kulak içlerimiz tüylerle kaplanmıştır.
Buna ilaveten kulaklarımız, böcekler ve
sinekler için öldürücü kulak sıvısı ile
koruma altındadır. Kulaklarımızın üst
tepe kısmında ahenkli iki boynuz yer
alır.
Ağız ve burunlarımızın bulunduğu siyah
doku sürekli ıslak olup, yerden belli bir
seviyede otları biçmek için çok idealdir.
Uzun dilimiz yardımıyla, otu bir pençe
gibi toparlayarak rahatlıkla yeriz.
Kuvvetli koku alma kabiliyetimiz sayesinde yüzlerce ot arasından hangisinin fay-

• Süt içerseniz daha az şeker kullanırsınız. Çünkü süte şeker konulmaz. • Hayatta kalmak için su,
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dır toprağı işlemede çiftçilere destek
olmuşuzdur.
Biraz da ürünüzmüz sütten bahsedelim.
Süt derken market raflarında süt diye
satılan ve aylarca bozulmayan şeyi kast
etmiyorum. Biz ancak, ineklerden
sağıldığı gibi size ula-

dalı, hangisinin zehirli olduğunu anında
tespit edebiliriz. Burunlarımız öyle hassas yaratılmıştır ki 8 km uzaktaki yavrumuzun kokusunu sezebiliriz.
Arkamızda tasarım harikası kuyruğumuzla, sakinliğimizden faydalanan
inatçı ve rahatsız edici sineklerle, kenelere gereken dersi bir tokat gibi veririz.
Kuyruklarımız etkili bir sineksavar
silahtır.
500-1000 kiloya ulaşan dev cüssemizi
taşımak için yarı bükülgen dört kuvvetli
bacağa sahibiz. İki arka bacağımız arasında bulunan mememiz tam bir süt
makinesidir. Bu süt deposu ile hem kendi
buzağılarımızın süt ihtiyacını karşılarız
hem de siz insanoğlunun besin ihtiyaçlarına katkıda bulunuruz. Süt, peynir, tereyağ, yoğurt, ayran, çökelek, kaşar peyni-

ri, sütlaç, güllaç vs… Bu
tasarım harikası depo,
saymaktan ağzım yorulacak kadar çok ihtiyacınızı
karşılacak berekettedir.
Öyle ki erişkin bir inek yılda 3000 kg ila
9000 kg arasında süt verebilir. Bir inek
hayatı boyunca ortalama 200.000 bardak süt verebilir. Süt verimi türlerimize
göre değişir. Günde 70 kg kadar ot yeriz.
Bu, 30 kg gübre, 20 kg süt verimi anlamına gelir. Kesilen sütümüzden bile
çökelek yaparlar. İsraf etmezler.
Çökelekten geri kalan suya sarı su derler
ki onu da keçilere verirler. Dünyanın yedi
ikliminin şartlarına uygun yapılarda
yaratılmış bir çok inek türü vardır. Bazı
türlerimiz sütü, bazılarımız eti ile hizmet
etmişiz, bazılarımız da gücü ile yüzyıllar-

şan sıvıya “süt“ deriz.
Duyduğuma göre geçenlerde bir profesörünüz araştırmış ve pastörize paket
sütlerin, yapılan kimyasal işlemlerden
sonra yararlarının birçoğunu kaybetmekle kalmayıp, bağışıklık sistemini tahrip
ederek, astım ve şeker gibi çağın amansız hastalıklarına neden olduğunu ortaya
koymuş ve şöyle demiş:
“Mümkünse günlük mandıra sütü tüketilmelidir. Sütü alınan hayvanın, meralarda otlamasına ve suni yem yememesi-

ne dikkat edilmelidir. Temiz olduğuna
güveniliyorsa, sokak sütçüsünden de süt
alınabilir. Şehirdeki en iyi seçenek, günlük pastörize şişe sütleridir. Uzun ömürlü
homojenize kutu sütlerini kesinlikle
içmeyin!“
Son sözüm: Proteiniyle, kalsiyum, fosfor gibi mineralleriyle, yaşamsal
öneme sahip vitaminleriyle harika bir

gıda olan sütü içerken ve bu sütten
imal edilen tereyağını, yoğurdu, peyniri, tüketirken; yediğimiz otlarla bu
nimetler arasında nasıl bir bağlantı
olduğunu hatırlayın. Ve unutmayın ki
Allah bize otu yedirtmekte ve vücutlarımızda bu otu değişime uğratarak, beslenmenin en temel gıdalarından olan
sütü yaratmaktadır.

hayatınızı yaşamak içinse süt içmelisiniz. • ABD Başkanı ile ortak noktanız süt içiyor olmanızdır.
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Çiğ Sütte Kalite ve Kalite
Yönetim Sisteminde Başarı
Başak ERDEM

Agrita Tarım Hayvancılık, Ziraat Mühendisi

Çiftliklerin çiğ sütte mikroorganizma yükünü aşağıya indirmekle ilgili çalışmalar yapmaları,
düzenli laboratuvar kontrolleri ile denetlenmeleri, çiftlik çalışanlarının ve sağımcıların
süt hijyeni ile ilgili temel eğitimleri mutlaka almış olmaları gerekmektedir.

S

ağlıklı nesiller yetiştirmek için çok
önemli bir besin maddesi olan,
yüksek kalitede protein, mineral
ve vitamin kaynağı sütün; çiftliklerden,
en yüksek kalitede ve kontaminantlar
ile bulaşmamış güvenli gıda olarak üretilmesi gerekmektedir. İster büyük ister
küçük ölçekli üretici olsun, sağlıklı çiğ
süt üretimi için bilinçlenmeli ve eğitim
almalıdır.
Ülkemizde süt sektörü, kullanılan hammaddeden ihracata kadar birçok alanda
ciddi sorunlar yaşamaktadır. Uluslararası
pazarda rekabet edebilmek için çiğ sütte
kalitenin artırılması ve kalite yönetim sistemi uygulaması için uluslararası bir

standart olan İyi Tarım uygulamalarının
çitfliklerde yaygınlaşması (Çevre insan
ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir
tarımsal üretimin yapılmasını, doğal kaynakların korunmasını ve gıda güvenliğinin sağlamasını amaçlayan üretim şekli),
tarladan sofraya güvenli gıda üretimi
yaklaşımı ile izlenilebilirliğin sağlanması
ve bu yönde tüm çiftliklerin bilinçlenmesi gerekmektedir.
Kalitesi düşük çiğ süt, üreticilerde
maddi kayıplara neden olduğu gibi, süt
sanayisinde verim kayıplarına neden
olmaktadır. Kaliteli süt üretimi ile daha
sağlıklı hayvanlar elde edilebileceği ve
çiftliklerin kazançları artırılabileceği
konusunda tüm üreticileri bilinçlendirecek çalışmalar yapılmalıdır. Sağlıklı
nesiller için sağlıklı süt, sağlıklı hayvan
ve yemden üretilebilmektedir. Çiftçilere
sağlıklı ve kaliteli süt üretimi için teşvikler arttırılmalı, uluslararası standartlar
ile belgelendirilmiş ISO 22000 ve İyi
Tarım Uygulamaları belgeli çiftliklerin
sayısı çoğaltılmalı, bu belgelendirme
sistemlerini teşvik edici desteklemeler
uygulanmalıdır.
Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi
her bir üreticinin ürünü tek tek kontrol
edileceği sistemler oluşturulmalı, kontrol laboratuvarının sayısının artırılması
ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
Çiftliklerin risk analizlerinin yapılıp,
sonuçlara göre proses kontrol planlanları oluşturmaları, sürekli iyileşme üzerine kurulu bir sistem ile uygunsuzluklara
göre düzeltici ve önleyici faaliyetlerde
bulunmaları gerekmektedir.
Laboratuvarların sadece analiz hizmeti
vermeyeceği, aynı zamanda bu dataları
yorumlayıp, hataların oluşmasını önleyecek veya oluşan hatayı düzeltmeye
yönelik önerilerin verileceği sistemler

oluşturulmalıdır. İnek başına sadece süt
verim kayıtlarını tutmak ile yetinmeyerek, aylık olarak tüm çiftliklerde bireysel
süt yağ, protein, laktoz, kazein, SHS gibi
analizlerin yapıldığı, bu analiz sonuçlarının yorumlandığı ve sonuçlara uygun,
başta besleme üzerine aksiyon planlarının uygulandığı çiftlikler ülkemizde yaygınlaşmalıdır.
Süt, geniş anlamda, bütün memeli hayvanların yavrulamalarından sonra
meme bezlerinde oluşturdukları biyolojik salgı olarak tanımlanır. Sütün bileşimi, önemli ölçüde farklılık gösterir.
Değişimler başlıca, hayvanın fizyolojisi
(laktasyon dönemi, gebelik, yaş, meme
sağlıgı), kalıtım ve çevre faktörlerine,
bir ölçüde de sağım sırasında yapılan
işlemlere ve uygulanan protokollere
bağlıdır.
Sütte kalite 4 ana başlıktan oluşur:
1- Çiğ sütün mikroorganizma yükü,
2- Kalıntı ve bulaşan miktarı,
3- Sütün bileşiminde bulunan
besin maddeleri,
4- Fiziksel ve duyusal özellikleri.

Çiğ Sütün
Mikroorganizma Yükü
Çiğ sütün mikroorganizma yükü, en çok
sağım ve mastitis yönetimi ile ilişkilidir .
Doğru uygulanmayan sağım protokolleri, iyi yönetilmeyen sağımaneler de sütte
mikroorganizma yükünü artıracaktır.
Sağım öncesi iyi temizlik, ön sağımın
yapılması, erken dönemde mastitis tespit edilip ayrılması, sütün çok hızlı soğultulması ve soğuk muhafaza edilmesi,
sağımane ve sağım sistemlerinde temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir.
Çiftliklerin çiğ sütte mikroorganizma
yükünü aşağıya indirmekle ilgili çalışmalar yapmaları, düzenli laboratuvar kontrolleri ile denetlenmeleri, çiftlik çalışanlarının ve sağımcıların süt hijyeni ile ilgili temel eğitimleri mutlaka almış olmaları gerekmektedir.
Yönetimsel kararların verilmesi ve sorunun nereden kaynaklandığının bulunması için tank sütünden kültür yapılarak,
sonuçlar yorumlanmadır. İyi bir çiftlik
sütü için hedef: SPC (Tank sütü 13ºC
sıcaklıkta 18 saat bekletildikten sonra
yapılan bakteri sayımı) 5000 CFU / ml ve

altında olması hedeflenmelidir. Bu değerin yüksek olması, sağım öncesi temizlik
işlemlerinin kötü olduğunu, sağım öncesinde iyi meme temizliği yapılmadığını
gösterir.
LPC (Tank sütü 62.8 ºC sıcaklıkta 30 dakika bekletildikten sonra yapılan bakteri
sayımı) 50 CFU / ml ve altında olması
istenir. Bu değerin yükselmesi daha çok
sağım ekipmanların iyi temizlenmediğinin göstergesidir.
Coli Form bakteri sayısı: 50 CFU/ml ve
altında olması istenir. Yüksek olması iyi
ekipman ve meme temizliği yapılmadığını gösterir.
Staphylococcus aureus sayısı: 50 CFU/
ml ve altında olması istenir. Bu değerin
altı iyi mastit kontrolünün göstergesidir.
Bu bakteri patojen grubunda olduğu için
ayrıca dikkatli olunmalıdır.
Staphylococcus ssp: 1000 CFU/ml ve
altında olması istenir. İyi mastit kontrolünün göstergesidir. Özellikle bu sayının
yükselmesi iyi meme temizliği yapılmadığını gösterir.
Streptococcus agalactiae: Tank sütününden tamamen eradike edilmesi istenir. Tank sütünde bulunması durumunda, toplam bakteri sayısı 20.000100.000 civarındadır. Süt kalitesini çok
olumsuz yönde etkiler.
Bunların haricinde salmonella ve sporlu
bakteriler yönünden de kontrol edilmeli,
iyi yem ve yemde hijyen uygulamaları ile
bu bakterilerin hayvanlara geçmesi
engellenmelidir.
Somatik hücre sayısı (SHS), çiğ süt kalitesinin ve meme sağlığının belirlenmesinde önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır. Sütte bulunan somatik hücreler; epitel hücreler, büyük skuamoz hücreler,
epitel hücre döküntüleri ve nükleussuz
hücreler, alyuvarlar (eritrosit), plazma
hücreleri, kolostrum korpuskülleri ve
lökositlerden ibarettir.
Yüksek somatik hücre sayısı; ineğin yaşı,
laktasyon evresi, stres, mevsim ve beslenme gibi unsurlara bağlıdır. Bunların
yanında SHS’nin en önemli artma nedeni
mastitis olup, mastitis sonucu sütte
artan SHS ile süt verim düzeyi arasında
negatif bir ilişki bulunmaktadır. Somatik
hücre sayısı üretici için de çok önemli bir

• Süt içen birinin kan bağışı yapması normaldir. • Süt içme oranı arttıkça, TV izleme oranı azalabilir.
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kriterdir; sürünün sağlık durumunun göstergesidir. Büyük ya da küçük tüm çiftliklerin 200.000’nin altını hedeflemesi
gerekmektedir.

Kalıntı ve Bulaşan
(Kontaminant) Miktarı
Kalıntı; veteriner ilaçları, antibiyotikler
ve hormonlar gibi belli bazı maddelerin
kullanımı sonucunda sütün salgılanması
ile bulaşan maddelerdir. Antibiyotik
kalıntılarının önlenlenmesi için veteriner
ilaçlarının kullanımına, çiftlik kayıt defterlerinin tutulmasına önem verilmeli,
ilaçların arınma süresine dikkat edilmelidir. İyi Veteriner uygulamaları prensipleri
ile çiftlikte oluşabilecek riskler azaltılmalıdır. Ayrıca yem hammadelerinin alımına özen gösterilmeli, tarladan sofraya
izlenilebilirlik sistemi kullanılmalıdır.
Yemde çapraz bulaşmaların önüne geçilmelidir. Özellikle yem ve hammadde
kaynaklı bulaşmalar, aynı zamanda süt
verimini de etkileyerek üreticiye de zarar
vermektedir.
Bulaşan (Kontaminant ); çiğ sütlere bulaşan dioksin ve mikotoksinler gibi maddelerdir. Kaliteli yem kullanımı ve hijyenik
depolama şartlarının sağlanması çok
önemlidir; mikotoksin bulaşması çoğu
tarlada ürün yetişirken oluşmakta ve
depoda çoğalmaya devam etmektedir.
Yemdeki mikotosinlerin belli oranlarda
süte geçtiği genel olarak kabul görmüştür. Mikotoksinler içerisinde insanlar için

en tehlikeli olanı AFM1’dir. AFM1 miktarının çiğ sütte 0,05 ppb’nin altında olması istenmektedir. Özel süt üretiminde
(bebek formülleri gibi) 0,025 ppb’nin
altında olması istenir.

Rasyon değişimlerinin süt yağı ve protein üzerine etkisi
Faktörler

Süt protein oranı

Artar.

0.2-0.3 puan artar.

Yem tüketimi artışı

Kesif yemin verilme sıklığında artış 0.2-0.3 puan artar.

Sütün bileşiminde
bulunanan besin maddeleri:

Enerji yetersizliği

İnek sütü, ortalama olarak;
Kuru madde
(%12,4), Su (%87,6)
Protein
(% 3,30)
Laktoz
(% 4,70)
Yağ
(% 3,70)
Mineral madde
(% 0,75)
Vitaminler
(% 0,35)

karbonhidrat içeren rasyon

Laktasyon dönemine, genetik özelliklere, mevsime ve besleme düzenine göre
değişir. Sütte besin maddelerinin artırılması ve süt kalitesine göre primlendirme sistemi üreticiler için çok önemlidir.
Çok düşük besin madde içeriği, yağ ve
protein arasındaki dengesizlikler, hayvanların sağlık durumlarının kötü olduğunun da göstergesi olduğundan, aynı
zamanda ineklerin düzgün beslenip beslenmediklerinin sorgulanması amacı ile
kullanılabilir. Doğru yapılan ve uygulanan toplam rasyonlar ile sütün besin
madde içeriği artırılabilir ve daha sağlıklı inekler elde edilebilir. Ayrıca sürü
genetiği çalışmalarında, genetik olarak
süt yağı ve proteini verim kabiliyeti yüksek seçimler yapılarak, genetik ilerleme
sağlanabilir.

Süt yağ oranı

Hafifçe yükselir.

Çok az etkilenir.

0.1-0.4 puan düşer.

%1 veya daha

0.1-0.2

fazla düşer.

puan artar.

Artar.

Normal düzeyde

Yüksek düzeyde kolayca yıkılabilir
(%45’den fazla) asidoz riski
Normal düzeyde kolayca yıkılabilir
karbonhidrat içeren rasyon(%30-40)

kalır.

Fazla selüloz tüketimi

Az miktarda artar.

0.1-0.4 puan düşer.

Düşük selüloz tüketimi

%1 veya daha

0.2-0.3 puan

(%17’nin altında)
Küçük partiküllü yem

fazla düşer.

artar.

%1 veya daha fazla düşer.

0.2-0.3 puan artar.

Etkisi yoktur.

Önceki rasyon proteince

Yüksek ham protein tüketimi

yetersiz ise artar.
Düşük protein tüketimi

Etkisi yoktur.

Eğer rasyon proteince
yetersiz ise düşer

Rumende yıkıma dirençli

Etkisi yoktur.

protein (%35-40)
Ek yağ (%7-8 den fazla)

Fiziksel ve
duyusal özellikler
Sütle temas edecek sağım, toplama ve
nakil için gerekli kaplar, taşıyıcılar, tanker gibi alet ve ekipmanlar düzgün,
kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen, korozyona dirençli ve insan sağlı-

Önceki rasyon
yetersiz ise artar.

Değişkendir.

0.1-0.2 puan düşer.

ğı açısından tehlike yaratmayacak veya
sütün duyusal özelliklerini olumsuz
yönde etkilemeyecek ve süte geçmeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır. Bu
tür malzemelerin gıda ile temasa
uygunluğunun
sertifikalandırılmış
olması gerekmektedir.

• Süt içmek abonelik gerektirmez. • Süt içen kişiler daha çok yaşar, hayatları da daha anlamlı olur.
Temmuz - Ağustos 2013
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Tarım arazisi oluşturarak, hayvan
ihtiyacı olan kaba yem üretimini

Çiftliğimizde şu anda 2010 yılında ABD’den ithal edilen 300 baş holstein damızlık süt sığırı,
2013 yılı temmuz ayında Almanya’dan ithal edilen 300 adet damızlık holstein gebe
düve ile birlikte işletmemizde üretilen 200 baş buzağı ve dana bulunmaktadır.

M

adatel Gıda Tarım Hayvancılık
Ltd. Şti, tarım ve hayvancılık
alanında faaliyet gösteren,
2007 yılında Kahramanmaraş‘ta kurulmuş bir şirkettir.
Çiftliğimizin Kahramanmaraş merkez
ilçeye 15 km. uzaklıktaki Yusuf Hacılı
köyü sınırları içerisindedir. inşaatı 2007
yılı mayıs ayında başlamış olup, Nisan
2008’de ilk hayvan girişi gerçekleşmiştir.
Şu anda 3. işletme faaliyete geçmiş olup,
nihai hedef 2015 yılında 1100 baş sağ-

mal kapasiteye ulaşmaktır. Çiftliğimizde
şu anda 2010 yılında ABD’den ithal edilen 300 baş holstein damızlık süt sığırı,
2013 yılı temmuz ayında Almanya’dan
ithal edilen 300 adet damızlık holstein
gebe düve ile birlikte işletmemizde üretilen 200 baş buzağı ve dana bulunmaktadır. İşletme toplam hayvan sayısı
800 baştır. Yukarıda verilen sayılara
göre yıl sonu sağmal kapasitesi 600
baş olacaktır.
Hayvansal üretimdeki amacımız, ekolojik

üretim yöntemleri ile, yüksek kalitede
süt üretiminin yanında, hastalıklardan
ari damızlık üretimi ile karlı bir ekonomik
faaliyet yürütmektir. Ürettiğimiz sütün
kalitesi sürekli kontrol edilmektedir. Bu
yolla somatik hücre ve bakteri sayısı
kabul edilebilir düzeyde süt üretimi sağlanmaktadır. Ekolojik üretim amacıyla
işletmede üretilen gübre separe edilerek
işletmenin kullanımına ayrılmış arazilerde kullanılmaktadır. Bu yolla toprak kalitesi ve organik madde içeriği artırılarak

kaliteli kaba yem üretimi gerçekleştirilmektedir. Gelecek planlarımız arasında,
Kahramanmaraş ili kapsamında Madatel
hayvancılık benzeri profesyonel işletmelerin oluşturacağı kümelenme modeli
ile, tam entegre bir yapılanma bulunmaktadır. Söz konusu kümelenme
modeli ile topraktan markete oluşturulacak üretim ve değer zinciri içerisinde, en
hassas ve kırılgan halka olan ve ülkemizde sürekli krizler sonucu damızlıkların
kesime gittiği hayvancılığımızı sürdürü-

• Bütün icatların temelinde ne kadar süt içildiği gizlidir. • Süt içerseniz canınız sigara istemez.
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larımızın
sağlayacağız…
lebilir hale getirmek hedeflenmektedir.
İşletmemiz;
3 sağmal ahır,
3 kaba yem deposu,
2 revir,
2 buzağılık,
2 adet sağımhane,
Genç hayvan ahırlarından oluşmaktadır.
Bünyemizde;
3 adet veteriner hekim,
1 sağlık teknikeri,
2 idari personel olmak üzere toplam 15
personelimiz bulunmaktadır.
İşletmemizde hijyen kurallarına uygun
şekilde hareket edilmektedir. İşletme
içerisinde sütü ve hayvanlarımızı takip
ettiğimiz bir de laboratuvarımız bulunmaktadır.
İşletmemizde nihai hedefe doğru giderken aynı anda yeni ithal edilen hayvanlarla beraber ari işletme olma çalışmaları
başlamış olup 2014 yılı ilk 6 ayında ari
işletme belgesi almayı ve bu hedefle

beraber Avrupa birliği kriterlerine uygun
süt üreten çiftlik olmak hedeflerimiz arasındadır.
İşletmemizin bir nihai hedefi de çiftliğimiz de bulunan hayvanlarımızın ihtiyacı
olan tüm kaba yem üretimini sağlayacak
tarımsal faaliyetleri için kendi tarım arazisini oluşturmaktır. Kaba yem üretimimizin bir kısmını kendimiz üretsek de
büyük çoğunluğunu tedarikçiler aracılığıyla temin etmekteyiz.
Yaşadığımız olumsuzluklara gelince
ülkemizde kaba ve kesif yem fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarından işletme olarak tüm çiftlikler gibi biz de
olumsuz etkilemekteyiz. Süt fiyatlarının
istenilen düzey de olmaması, girdi fiyatlarının yüksekliği, işletmeye verimsizlik
olarak yansımaktadır. Ayrıca süt çiftliği
kültürü bulunan Ege ve Trakya bölgelerine uzak olmamız sebebiyle vasıflı eleman sıkıntısı yaşamaktayız. Onun için
işletmemiz elemanlarını kendi bünye-

mizde yeterli bilgi eğitmen olmadan
yetiştirmek gibi zor bir sürecin için de
kendimizi bulduk. Bu konuda başarılı
olamaya gayret ediyoruz.
Tüsedad olarak derneğimizden bizim
gibi uzak çiftliklerin ihtiyacı olan işletme
kolaylığı sağlayacak diğer üyelerinizin
kullandığı, uyguladığı faydalı bilgi ve
materyallerin forum veya faydalı bilgiler

başlığı altında sitemiz de yayınlanmasını
talep ediyoruz. Bu bize ve ülkemiz hayvancılığına deneme yanılma yapmadan,
zaman kaybı yaşamadan büyük yarar
sağlayacaktır.
Bu zorlu süreçte hayvancılık işletmelerinin sıkıntılarını sürekli gündemde tutmaya çalışan Tüsedad Yönetim Kurulu’na
teşekkürlerimizi iletir.

Temmuz - Ağustos 2013
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Eda Et ve Süt Ürünleri A.Ş.

E

da Et ve Süt ürünleri, Kırklareli
Merkez ilçesi Asilbeyli Köyü’nde,
126 bin metrekare arazi üzerine,
yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alanda
kurulmuştur. Başlangıçta 300 büyükbaş
sağmal hayvan ile faaliyete başlayan çiftlik kapasitesi şu anda 800 sağmal olup,
1.000 baş sağmala kadar büyüyebilmektedir. Şirketin amacı, sağlıklı ortamlarda, sağlıklı yemlerle beslenmiş hayvanlardan kalite kurallarına uygun, hijyen
koşulları sağlanmış, soğuk zinciri oluştu-

rulmuş içilebilir süt ve süt ürünleri üretmektir. Ayrıca, firmamız kendi yeminin
temini için de yatırımlarina devam
etmektedir.
Arazi: 126 bin m2
Adres: Kırklareli ili, Merkez ilçesi,
Asilbeyli Köyü, Çilekli Mevkii, Kırklareli.
Kapasite: 1.000 sagmal, toplam 2.500 hayvan
İnşaat alanı: 25 bin metrekare kapalı, toplam 60 bin metrekare. 3 sağmal ahır, 1

sağımhane, 2 genç hayvan ahırı, 1 revir
ünitesi, ot deposu, silaj depoları, lojman
ve gübre çukurlarından oluşmaktadır.
Hayvan ırkı olarak tercih edilen Holstein
cinsi süt inegi, Macaristan ve Alman orijinlidir, agırlığı ortalama 450 - 550 kilogram arasindadir. Yillik süt verimi minimum 8000 litredir. Hayvanların tüm aşı
ve testleri yapılmıstır.
Eda Et ve Süt Ürünleri, sağlıklı ve hijyenik ortamı oluşturmak için teknolojinin
son olanaklarını kullanarak, makine ve

ekipmanlarını dünya markalari ve sektörün önde gelen firmalarından temin
etmistir. Şirketin çevreye verdigi önem
açısından, hayvan dışkılarının geri dönüşümünü saglamak için
gerekli sistem
kurulmuş olup, ahırlardan sıyırıcı sistemi
ile toplanan dışkılar uygun motor ve sızdırmaz kanallarla toplama kuyularına
transfer edilerek, ayırıcı seperatör sistemi
ile sıvı ve katı olarak ayrılır ve tekrar
doğal gübre olarak tarım sanayinde kullanılacak hale getirilir.

• Süt içen biri evleneceği kişiyi kendi bulur, TV programlarına çıkmaz. • Süt içmek haram değildir.
Temmuz - Ağustos 2013
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S

üt verimini artırmaya yönelik
uygulanan yoğun seleksiyon,
bakım-yönetim ve beslemedeki
iyileştirmeler birçok ülkede inek başına
süt verimini ülke ortalaması olarak 10
ton düzeyine çıkarmıştır. Büyük bir
bölümü son 20-30 yıllık süreçte görülen
bu artışta genotipin iyileştirilmesinin
(ıslahın) payının %60-70 dolayında
olduğu bildirilmektedir (Oltenacu,
2009; Dobson, 2009). Süt veriminin
artışı süt sığırlarında fonksiyonel özelliklerde çeşitli sorunlara yol açarak, dişilerde döl verimi, mastitise direnç, topallık ve sürü ömründe azalış ile metabolik
hastalıklarda artışlarla kendini göstermiş, sonuç olarak hayvan gönenci
(refahı) azalmıştır.
Süt sığırlarında süt verimini artırmaya
yönelik uygulanan yoğun seleksiyon
hayvanların cüsselerinde ve metabolik
olarak aktif olan sindirim kanalı ve karaciğer gibi organlarda artışlarla sonuçlanmış, tüm bunlar hayvanın yem tüketimini yükseltmiş, ancak yem değerlendirmede herhangi bir iyileşme sağlamamıştır (Rodriguez - Martinez et al. 2013).
Buna ilave olarak hayvanların yaşama
payı için tükettiği toplam enerji miktarını
düşürerek özellikle laktasyonun başındaki hayvanlarda negatif enerji dengesinin
teşvik edilmesine, vücut kondisyonunun
düşmesine ve bunların her ikisi de döl
verimi, süt verimi ve vücut direncinin
düşmesine yol açmıştır. İneklerin vücudundaki yağ deposu ve üreme ise beslenme yetersizliklerinden ya da dengesizliklerinden en fazla etkilenen özellikler olarak dikkati çekmektedir. Diğer
taraftan, sığırlarda süt verimindeki artışa
paralel olarak davranışsal kızgınlık süresinin ve belirtilerinin azaldığı (Rodriguez
- Martinez et al. 2013), kızgınlık gösteren hayvanları tespit etme derecesini de
düşürmektedir.
Süt sığırlarında geçmişte her ne kadar
yalnızca ya da ağırlıklı olarak süt verimini artırmaya odaklanılmış olsa da günümüzde birçok ülke süt verimini seleksiyon indeksinden çıkarmış ya da negatif
değerler vererek yeniden düzenlemişlerdir. Buradan süt veriminde tatmin edici
verim düzeyine ulaşıldığı, süt verimindeki artıştan dolayı olumsuz etkilenen ve
işletme için önemli sorun oluşturmaya
başlayan başta döl verimi olmak üzere
ürün kalitesi, sürü ömür süresi, hayvan
sağlığı ve gönencini artırmaya ağırlık
verildiği dikkati çekmektedir.
Sığırlarda verimler üzerine etki yapan
çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörleri kalıtsal, çevresel ve bakım-yöne-

timle ilgili faktörler olarak gruplandırmak mümkündür. Kalıtsal faktörler içerisinde ineğin ırkı, kendi genetik yapısı
gibi faktörlerin yanında vücut büyüklüğü, laktasyon sırası, süresi ve dönemi,
ineğin gebelik ya da kızgınlık durumu,
meme yapısı gibi faktörler yer alırken,
iklim koşulları, mevsim, kuruda kalma
süresi, günlük sağım sayısı, sağım yönetimi, sağım aralığı, besleme, barınak
koşulları, hastalıklar ve sakatlıklar da
diğer çevresel ve bakım - yönetim faktörleri olarak sıralanabilir. Bu faktörler
içerisinde yer alan mevsim diğer çiftlik
hayvanlarında olduğu gibi süt sığırlarında da bağışıklık sistemi, süt verimi ve
bileşiminde önemli değişikliklere yol
açmaktadır. Mevsim, hava sıcaklığı ve
günün ışıklanma süresi (fotoperiyot)
başta olmak üzere havanın oransal
nemi, yağışlar, rüzgar hızı gibi faktörlerin bileşimi olarak değerlendirildiğinde
hayvanlar üzerine direkt bir etki yaparken, üretilen yem materyalinin içeriği ve
kalitesi üzerine etkisinden dolayı besleme açısından da dolaylı bir etkisi bulunmaktadır. Fotoperiyot özellikle koyun,
keçi, manda gibi türlerde eşeysel aktivitenin mevsimselleşmesini sağlarken,
sığırlar ve atlarda sözü edilen türler
kadar büyük bir etki yapmasa da ilkbaharda eşeysel aktivitenin yükselmesine
katkı yapmaktadır. Bir diğer faktör olan
hava sıcaklığı ise havanın oransal nemi
ve rüzgar hızına bağlı olarak yapacağı
etkinin boyutu önemli ölçüde değişebilmektedir. Ülkemizin bulunduğu coğrafik
konum gereği birçok bölge açısından
sığırların düşük sıcaklıktan çok yazın
görülen yüksek sıcaklıklardan daha fazla
etkilendiği söylenebilir. Çünkü, sığırlar
için konfor bölge sıcaklıklarının 5-25°C
arasında, en uygun sıcaklıkların 13-18°C
ve alt ve üst kritik sıcaklık bölgelerinin 13.9°C ile 27.2°C olduğu (Atasever ve
ark., 2013; Yavuz, 2013; Sontakke and
Bisitha, 2013) dikkate alındığında özellikle Türkiye’nin güneyi ve batısında yer
alan iller başta olmak üzere önemli
sorunlar oluşturduğu söylenebilir. Bu
durum ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarla da dile getirilmiş, mevsimin süt
sığırlarında döl verimi, süt verimi, süt
içeriği, somatik hücre sayısı ve toplam
bakteri sayısı üzerine etkisinin önemli
bulunduğu ortaya konulmuştur (Koç,
2001; 2008; 2009; 20012; 2013;
Göncü ve Özkütük, 2002; Akçay ve ark.,
2007; Çerçi ve Koç, 2007).
Çevre sıcaklığı ve ortamın oransal nemine bağlı olarak sığırların vücut sıcaklıklarını (38.5°C-39.3°C) sabit tutmada zor-

lanmaları sıcaklık stresinin göstergesi
olarak değerlendirilmektedir. Sığırların
vücut sıcaklıklarındaki 1°C’lık değişimin
vücutta dokuların bütünlüğü ve metabolizma üzerinde bozucu etki yaparak
vücut proteinlerinin parçalanmasına ve
verimde önemli düşüşlere yol açtığı
belirtilmektedir. Çevre sıcaklığının yükselmesi durumunda hayvan radyasyon,
kondüksiyon ve konveksiyon gibi yollarla
vücuttan ısı atmaz hale geldiği, geriye
sadece evaporatif yolla vücut sıcaklığını
korumak kaldığı vurgulanmıştır.
(Atasever ve ark., 2013).
Hayvanlar düşük sıcaklığın etkilerini yem
tüketimini artırarak tolere etmeye çalışırken, yüksek sıcaklıklarda yem tüketimini
düşürüp, terlemeyi ve solunun sayısını
artırarak tepkiler vermektedirler. Her iki
durumda da hayvanlar tüketmiş oldukları yemlerdeki enerjinin bir kısmını bu
amaçla kullanmaktadırlar. Yüksek verimli hayvanların metabolik aktivitelerinin
daha fazla olmasından dolayı vücutlarında ürettikleri ısının artmasına bağlı olarak sıcaklık stresinden daha fazla etkilendikleri şüphesizdir (Dobson, 2009).
Sıcaklık stresinde kanın hayati organlardan çevre dokulara kayarak uterus ve
yumurtalığa ulaşan besin maddesi ve
hormon miktarının azalmasına bağlı uterus ve yumurtalık fonksiyonlarında
bozukluklar, sindirim sistemine kan akışının azalması durumunda ise besin
madde taşımasının olumsuz etkilenmesi
söz konusudur (Dobson, 2009; Görgülü
ve ark., 2011).
Yüksek sıcaklıklarda böbrek üstü bezi
adrenal korteks tarafından kana salgılanan progesteronun ineklerde kızgınlık
döngüsünün gecikmesi ya da yok olmasına neden olduğu (Atasever ve ark.,
2013), erkeklerde semen kalitesi ve miktarında azalmalar görüldüğü, dişilerde
ACTH ve kortisol üretiminin artışı ve
GnRH, LH ve östrojen üretiminin azalışına bağlı olarak folliküler gelişmenin
aksadığı, yumurta kalitesinin ve gebelik
oranının düştüğü, embriyonun 8-16
hücre arası döneminde hücreyi stresten
koruyan sıcaklık şok proteini üretiminin
bulunmamasından (Görgülü ve ark.,
2011) ve döl yatağının işlevinin bozulması ve hormonal fonksiyonlarda aksamalardan dolayı embriyonik ölümlerde
artışlar meydana geldiği, tüm bunların
sonucunda da servis periyodu ve buzağılama aralığı uzayarak sürünün döl veriminin düşmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.
Çevre sıcaklığının artmasıyla birlikte yem
tüketiminde azalma, su tüketiminde

artış, süt verimi, süt yağı oranı, süt protein oranı ve toplam süt kuru madde
oranı gibi süt bileşenlerinde düşüler ve
somatik hücre sayısı ve mastitis olaylarında da artışlar söz konusu olmaktadır.
Yüksek sıcaklıklarda özellikle kaba yem
tüketiminin azalmasına bağlı olarak
geviş getirmede düşüş, rumende uçucu
yağ asitlerinin üretiminde azalış ve dengesinde değişim görülerek, rumen
pH’sının ve sütteki yağ oranının düşmesine yol açmakta, su tüketiminin artması
sonucunda rumenin sıvı içeriğinin artmasına bağlı olarak da rumen sıvısı elektrolit konsantrasyonunun düşmesi söz
konusu olmaktadır. Sıcaklık stresi altında
yem tüketiminin düşmesine bağlı olarak
laktasyonun başındaki ineklerde negatif
enerji dengesinin şiddetinin arttığı belirtilerek, sıcaklık stresinin süt verimine
etkilerinin yem tüketiminin azalmasından kaynaklanan kısmının yalnızca %34
dolayında olduğunu ifade edilmiştir
(Görgülü ve ark., 2011). Diğer taraftan
yüksek sıcaklıklarda idrar ve terleme yolu
ile de başta Sodyum (Na) ve Potasyum
(K) olmak üzere mineral madde kaybında artışlar görülmektedir (Atasever ve
ark., 2013). Adrenal bezlerden salgılanan kortikostreoidlerin elektrolit-su dengesi, protein, lipit ve karbonhidrat metabolizmasını etkileyerek lenf doku aktivasyonunu azaltması nedeniyle bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilediği
bildirilmiştir (Atasever ve ark., 2013).
Sıcaklık stresindeki ineklerde dikkati
çeken diğer bazı olumsuzluklar ise asidoz, uzun süreli bikorbonat eksikliğine
dayalı laminitis, güç doğumlar, laktasyonun başındaki hayvanlarda yağlı karaciğer sendromu, mastitis olaylarında artışlar ve aşılara karşı yavru atmalar gösterilmektedir (Atasever ve ark., 2013; Yavuz,
2013).
Hava sıcaklığının 27°C’ın üzerine çıkması
durumunda Siyah-Alacaların yağ verimlerinde azalışlar meydana gelirken, rektal sıcaklığın 1°C yada daha yüksek
olması durumunda yağ asitleri kompozisyonunda da önemli değişiklikler meydana gelerek palmitik ve stearik yağ asitlerinin arttığı bildirilmiştir (Atasever ve
ark., 2013).
Kurudaki ineklerin de yüksek sıcaklıklardan etkilendikleri, kuru dönemde sıcaklık stresine maruz kalan ineklerin buzağılarında doğum ağırlığının düştüğü ve
doğum sonrası laktasyonda bu ineklerin
daha düşük süt verdikleri bildirilmiştir
(Dobson, 2009; Yavuz, 2013). Kurudaki
özellikle doğumdan bir hafta önceki
dönemde yem tüketimi %20 daha az
olan ineklerde doğum sonrasında orta
ya da şiddetli metritis görüldüğü, bu
ineklerin aynı zamanda günlük 6-8 kg
daha düşük süt verdikleri belirtilmiştir
(Dobson, 2009).
Sıcaklık stresinin etkilerini başta barınak
düzeyinde olmak üzere alınabilecek
çeşitli önlemlerle gidermek mümkündür.
Yemlik alanına sağlanan gölgelik havyaların yemlik alanında dah fazla kalarak
yem tüketimlerini artırıcı etki yapacaktır.
Yaz aylarında sağım ve yemleme saatle-

• 70 yaşında bisiklete binmenin yolu süt içmekten geçer. • ÖSS' de başarı için çalışırken süt için.
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rinin de değiştirilmesi, sağımın ve yemlemenin sabah erken akşam geç saatlerde serinde
yapılması, barınak içerisinde uygun hava akımının sağlanmasına dikkat edilmesi ve sağım
öncesi bekleme yerinin ve sağımhanenin
serinletilmesi gibi ölmeler de dikkate alınmalıdır. Bunların dışında hayvanlar üzerine su püskürterek fanlarla kurutmak ya da sisleme ile
soğuk buhar püskürterek serinletme sağlamak
mümkündür. Ayrıca, serbest durak tabanı kum
olan ahırların topallığı azaltıcı, yem tüketimini
artıcı etkisinden dolayı tercih edilmesi önemli
avantajlar sağlayacaktır (Dobson, 2009).
Rasyonda yapılabilecek değişiklikler ise yazın
yem tüketiminin düşmesi nedeniyle enerji
açığı rasyona yağ ilavesi ve yoğun yem miktarının artırılması ile karşılanabilir. Ayrıca sıcak
havalarda hayvanlara verilecek içme suyunun
sıcaklığının 10oC düzeyinde, verilecek kaba
yemin kalitesi yüksek ve kolay sindirilen olması ve kuru kaba yemlerin ıslatılarak ve 3-5 cm’yi
geçmeyecek uzunlukta kıyılarak verilmesi de
oluşabilecek sorunların önüne geçmek için
önemli katkı sağlayacaktır (Atasever ve ark.,
2013; Yavuz, 2013; Sontakke and Bisitha,
2013). Ayrıca Potasyum (K), Sodyum (Na) ve
magnezyum (Mg) gibi mieral maddelerin rasyondaki oranının artırılması, yoğun yem oranı
yüksek ham selüloz oranı düşük rasyonlarda
sodyum bikarbonat gibi tampon maddelerin,
süt yağında yaz aylarında görülecek düşüşü de
önlemek için magnezyum oksitin, aspergillus
aryzae gibi mantarlar ile niasinin (B3 vitamini)
kullanılması sıcaklık stresinde süt veriminin
düşüşünün önüne geçmeyi sağlamanın yanında süt bileşiminde oluşacak değişiklikleri de
önleyecektir (Sontakke and Bisitha, 2013).
Sözü edilen önlemlere ilave olarak sıcaklık
stresine karşı hayvanların genetik yapılarından
kaynaklanan farklılıklardan da yararlanılabilir.
Irklar arasında önemli farklılıklar olduğu gibi
aynı ırk içerisindeki sığırlar arasında da sıcaklığa tolerans bakımından önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Bireyler arasındaki genetik
yapı farklılığına ilave olarak, hayvanların deri
rengi ve kıl özelliklerindeki farklılıklar da dikkate alınması fayda sağlayacaktır. Çünkü, siyah
kıl renginin solar radyasyonu emme ve iletme
etkinliğinin yüksek olması nedeniyle beyaz kıl
rengine sahip ve birim alandaki kıl sayısı az, kıl
çapı fazla olan hayvanların yüksek sıcaklıklardan daha az etkilendikleri belirtilmiştir (Çerçi,
2004).
Sonuç olarak yüksek çevre sıcaklığı süt sığırlarında fizyolojik, metabolik, immunolojik,
endikronolojik ve davranışsal çeşitli değişikliklere yol açarak, ekonomik öneme sahip olan
döl verimi, süt verimi, süt bileşimi ve kalitesi
gibi özelliklerde düşüşler meydana getirip,
bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla hayvanların hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Yüksek sıcaklığın hayvanlar üzerindeki
etkisi barınak koşulları, bakım-yönetim ve besleme faktörlerindeki olumsuzluklarla birlikte
daha da arttığı da bir gerçektir. Yazın hava
sıcaklığının yüksek, sıcaklık stresinin görüldüğü bölgelerde bakım-yönetim ve besleme
yanında barınak koşullarında yüksek masraf
gerektirmeyen bazı basit önlemlerle yüksek
sıcaklığın hayvanlar üzerindeki etkilerini
önemli ölçüde azaltmak mümkün görünürken,
evoporatif serinletme ve sıcaklığa direnci yüksek hayvanların seçimine yönelik bazı seçenekler de söz konusudur.

Üye çiftliklerimizden, Doru Çiftliği
Anadolu’daki ilk ve tek AB uyumlu
çiftlik belgesini aldı

Kahramanmaraşlı işadamı Ahmet Kamil Şirikçi tarafından kurulan
Doru Çiftliği, Anadolu'daki ilk ve tek AB uyumlu çiftlik belgesi aldı.
Belgeyi Vali Şükrü Kocatepe Hacı Ahmet Şirikçi'ye verdi.
Emniyet Müdürü Metin Aşık, Borsa
Başkanı A. Duran Balsuyu, TSO Meclis
Başkanı Hanefi Öksüz ile işadamlarının
katıldığı kokteylde konuşan Doru
Çiftliği'nin sahibi Ahmet Kamil Şirikçi,
çiftliğin bitkisel ve hayvansal üretim
olmak üzere 2 bölümden oluştuğunu
söyledi. Bitkisel üretimdeki faaliyetlerinin 1986 yılından bu yana devam ettiğini aktaran Şirikçi, “Şu an bitkisel üretimde hayvansal üretimimizin kaba yem
ihtiyacı için bin 500 dekarda çift ürünle
3 bin dekar arazide pulluk altı ekim
yapılmaktadır. Bu bölümde ekimden
hasada, hasattan paketlemeye
kadar müteahhit kullanmadan
kendi imkanlarımızla üretim yapmaktayız” diye konuştu.

K

ahramanmaraş'ta 3 yıl önce işadamı Ahmet Kamil Şirikçi tarafından "Doğu Akdeniz'in model
çiftliği olma" vizyonu ve "Çocuklarımızın
sağlıklı geleceği için sağlıklı ve temiz
ürünler" misyonuyla kurduğu Doru
Çiftliği Anadolu'daki ilk ve tek AB uyumlu çiftlik olma hakkını elde etti. AB
Uyum Belgesi Kahramanmaraş Valisi
Şükrü Kocatepe tarafından Şirikçi ailesinden Hacı Ahmet Şirikçi'ye verildi.

Kokteyl düzenlendi
Uyum belgesi alması nedeniyle, çiftlikte
kokteyl düzenlendi. Vali Şükrü Kocatepe,
Belediye Başkanı Mustafa Poyraz,

Ari popülasyon
“2011'de çiftliğimize damızlık düveleri
getirdiğimizde ilk hedefimiz ari çiftlik
olmaktı. Çok şükür bu süreci başarıyla
tamamladık ve şimdi AB uyumlu çiftlik
olmayı başardık. Şu anda Anadolu'nun
ilk ve tek Avrupa Birliği uyumlu çiftliği
olma hakkını kazanmış bulunmaktayız. Avrupa Birliği uyumlu çiftlik öncelikle tüm canlı popülâsyonun hastalıktan ari olması demektir. En hijyenik
koşullarda en temiz en kaliteli sütü
üretmek demektir.”

Titiz çalışma
Hayvan çiftliğinin 170 dekar
alan üzerine kurulu olduğunu
vurgulayan Şirikçi, halen 600
yüzü sağmal olmak üzere bin
800 canlı hayvan kapasitesine sahip olduklarını belirtti.
Ahmet Kamil Şirikçi, yeni
yatırımla birlikte canlı hayvan kapasitesinin 2 bin
200'e çıkacağını ve yaptıkları titiz ve gayretli çalışmalarla çiftliğin AB uyumlu çiftlik haklarını elde
ettiğini anlatarak şunları
söyledi:

• Süt içen bebeklerin uyku düzeni daha güzel olur.
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Mila Çiftlik olarak hedefimiz
içerisinde 1000 sağmal ineğe
H

ayvancılık sektörüne 2012 yılında girmiş bulunan Radial İnşaat
Turizm İşletme San. ve Tic. A.Ş.
bünyesinde bulunan Kırklareli’ndeki
Mila Çiftliği ile sektörde faaliyet göstermektedir. Kurucu ortakları arasında
Okan Holding Yönetim Kurulu Üyelerinden Ömer Okan, Can Özkan Okan ve Işıl
Okan’ın bulunduğu firma, ortaklarının
diğer sektörlerdeki bilgi ve birikimini
hayvancılık sektörüne aktararak, bu sektörde yaptığı işlerle fark yaratma gayesiyle yola çıkmış bulunmaktadır.
Sektördeki genel işleyişin dışında, her
yönüyle kurumsal olmak ve kaliteli ürün
ve hizmetlerden vazgeçmeden sektöre
katkı sağlamak firmanın önceliklerindendir.
Kırklareli merkeze 7 km. uzaklıkta,
Edirne yolu üzerinde Koyunbaba Köyü
yakınlarında bulunan Mila Çiftliği 80
dönüm arazi üzerine kurulu bulunmaktadır. Faaliyetlerine Temmuz 2012 tarihinde başlayan çiftliğimiz, bugün itibari ile 520 sağmal baş kapasite ile üretimlerine devam etmektedir. Yakın
zaman içerisinde sağmal kapasitesi
1000 başa çıkarılacak olup, bunun için
tüm altyapı ve organizasyon çiftlik içerisinde ilk günden mevcuttur. 1 yıl
öncesinde Amerika’dan ithal edilen
560 gebe düve ile başlayan serüven,
bugünlerde sağmal, genç hayvanlar ve
buzağılar ile toplam 1020 hayvan ile
sürmektedir. Yüksek kondisyonlu ve
yüksek süt verimli ineklerin durumu
sektörün ileri gelenleri tarafından da
beğeniyle izlenmektedir. Genç bir işlet-

80 dönüm üzerine kurulu çiftliğimiz, 2 adet ahır, doğumhane ve
revir binası, ot yem deposu, sağımhane binası, genç hayvanlar
bölümü, buzağı merkezi ve idari binadan oluşmaktadır.

me olmasına rağmen Mila Çiftliği, ilk
laktasyonda yakaladığı standartların
altındaki yavru kayıbı oranı ve yüksek
döl tutma oranı ile sektöre örnek olabilecek niteliklerdedir. Bunun yanında,
yine 1. laktasyona göre, Trakya bölgesinde rekor olarak kabul edilebilecek
süt verimi ortalamalarına (mevsimsel
olarak hayvan başına 30-32 litre / gün)
ulaşılmıştır. Ayrıca, döl verimi ortalamaları da sektör normlarının üzerinde

seğretmektedir. Kısa süre önce yapılan
başvuru sonucunda da Mila Çiftliği
“Hastalıklardan Arı Çiftlik” belgesini alarak Avrupa standartlarında bir işletme
olduğunu kanıtlamıştır. Kısa bir süre
önce Tusedad üyesi olunarak sektöre
katkı sağlamak arzu edilmiştir.
80 dönüm üzerine kurulu çiftliğimiz, 2
adet ahır, doğumhane ve revir binası,
ot yem deposu, sağımhane binası,
genç hayvanlar bölümü, buzağı merke-

zi ve idari binadan oluşmaktadır.
Sağımhanede Afikim sürü yönetim sistemi kullanmakla beraber, Türkiye’de
sayılı çiftlikte bulunan Afimilk sistemi
ile birlikte her ineğin verdiği sütten
analizler yapılıp süt kalitesi, hastalık
olasılığı gibi veriler sistemden gorülebimektedir. Sağım sistemi SAC marka
olup, 2x15 balık kılçığı hızlı çıkış sistemidir, ancak 2x30’a ulaşmak için tüm
altyapı yapılmıstır.

• Çağdaş medeniyetler, o seviyeye gelmek için düzenli süt içmişlerdir. • Süt içenler daha mutlu olur.
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yakın zaman
ulaşmak…
Atilla CELEP

TÜSEDAD Genel Sekreteri

D

Ayrıca yem tedariğini daha ekonomik
hale getirmek için çevre bölgelerde
yaklaşık 700 dönüm arazi, tarım faaliyetlerinde bulunmak için satın alınmıştır. Tarım arazilerini çoğaltmak için
çalışmalar devam etmektedir. Kısaca,
Mila Çiftliği sektöre kısa süre önce girmesine rağmen hem kurumsal bir kimlikle yönetilmesi ile, hem de hayvan ve
süt kalitesinden ödün vermeyen tavrı
ile sektörde güçlü bir oyuncu olarak

fark yaratma peşindedir. Öncelikli
hedeflerimiz, çiftliğimizin kapasitesini
arttırmak ve ayrı bir besi çiftliği kurmak
arasındadır. Kaliteli ve ülkeye örnek
olacak nitelikte hayvan üretimi ve
Avrupa ve dünya standartlarında sağlıklı, hijyenik ve kaliteli süt üretimleri ile
ülkemize katma değer katmak en
büyük arzumuzdur.

Trakya’da
kaba yem
sorunu

eğerli dostlarım,
Bu yazımı tüm Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı bürokratlarının dikkatine yazıyorum. İnşallah yazımı
okurlar ve uyguladıkları yanlış
tarım politikalarını gözden
geçirirler.
Trakya’da bu sezon kaba yem
alımında yaşanan sorunları
anlatmaya 17 yıl öncesinden
başlayarak anlatmak istiyorum;
1996 yılında süt hayvancılığı
işine girmeye karar verdiğimizde Bakanlık yetkilileri ile görüşmeye gittik. Bize ilk söylenen
şey bir sağmal inek için 3
dönüm arazinin olması gerektiği idi. Biz de o dönem de 1000
başlık bir işletme düşünüyorduk
ve 3000 dönüm araziyi bir
arada bulamadığımız için ve
arazi maliyetinin büyüklüğü
nedeniyle yatırımı yapmaktan
vazgeçtik.
Akacak kan damarda durmaz
derler ya 2003 yılında söylenenlere kulak tıkayıp işletmemizi kurduk. O yıllarda bölgemizde kaba yem sorunu yoktu,
saman bol ve çok ucuzdu, mısır
sılajı için sözleşmeli ekim yaptırabiliyorduk yonca ise yine
Konya ve Aksaray’dan geliyordu ama bir yıl öncesinden sözleşme yapıp malımızı ehven
fiyatlardan alabiliyorduk. Bu
durum 2010 yılında, ülkemizde
yaşanan et krizi sonucu, GTH
Bakanlığımızın
hayvancılığı
desteklemek amacı ile Ziraat
Bankası aracılığıyla verilen ‘’0’’
faizli krediler ile hızla büyük
işletmelerin kurulmasına kadar
sürdü.
Bölgemizde kırktan fazla 1001000 baş kapasiteli işletme
kuruldu ve doğal olarak arz

talep dengesi değişti. 2010
yılında 70 kuruşa aldığımız mısır
sılajı 130-140 kuruşa, 270 kuruşa aldığımız yonca 670 kuruşa,
100 kuruşa aldığımız saman
250 kuruşa fırladı.
Oysa son 3 yıldır sattığımız
sütün fiyatı aynı.
Çiftlik sahipleri ve yöneticileri
kaba yem alım zamanı geldiğinde sanki malsız kalacaklarmış
gibi bir birlerini çiğneyerek
alıma başlıyorlar. Dernek olarak
ithal yonca ve saman getirme
çalışmalarımız veya mısır sılajı
için referans fiyat belirlememiz
biraz olsa da piyasayı frenlemiştir ancak yetmemiştir.
Şimdi GTH Bakanlığı yetkililerine soruyorum;
Sizin hiç mi ileriye dönük politikalarınız yok?
Bu kadar çiftliğin kurulmasına
izin verirken ileride bunların
kaba yeme ihtiyacı olacak, o
nedenle o bölgede kaba yem
ekilişine daha fazla bölgesel
destek verelim diye
hiç
düşünmediniz mi?
1996 senesindeki işletme açma
ruhsatı verirken , inek başına 3
dönüm arazi sahibi olmak veya
10 yıllığına kiralamış olmak şartını neden kaldırdınız?
Memlekette et ve süt fiyatının
ucuzlamasının tek yolu kaba
yem sorununu çözmekten
geçer. Eğer bu konuyu çözmezseniz milletin parası ile
destek verip kurdurduğunuz
bu işletmeler birer birer kapanacaktır. Hepsi birer milli servettir, seyirci kalmayın derhal
bir şeyler yapın !!!

• Süt olmazsa gıda piyasası çöker ve başımıza kötü şeyler gelir. • Her müzik türü ile süt içilebilir.
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Hayvan besleme ve yem
endüstrisinde probiyotik kullanımı
Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi , Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

B

ilindiği gibi, antibiyotiklerin insan
ve hayvan sağlığı üzerindeki
sakıncalarının anlaşılmasından
sonra antibiyotiklerin hayvan yemlerinde büyütme faktörü olarak kullanılması
yasaklanmıştır. Antibiyotiklerle ilgili bu
yasal gelişmeler, oluşan boşluğun doldurulması için probiyotik gibi alternatif
yem katkı maddelerini gündeme getirmiştir. Probiyotikler, mide-bağırsak flora
ve faunasını düzenlemek, patojen mikroorganizmaların gelişimini engellemek
ve yemden yararlanmayı artırmak gibi
amaçlarla yeme toz, granül, sıvı süspansiyon, kapsül ve pelet formlarında karıştırılan ya da içme suyuna verilen canlı
bakteri veya maya kültürleri içeren biyolojik ürünlerdir. Probiyotikler hayvan performansını iyileştirmesine rağmen kullanımlarında bazı ayrıcalıklar bulunmaktadır. Nitekim, probiyotiklerin canlı organizmalar içermesi en önemli konudur.
Bu yüzden probiyotikler, diğer yem katkı
maddeleri benzer şekilde ele alınmamalı
ve ticarete sunulmamalıdır. Saklama
süresinin uygun olabilmesi için probiyotiklerin, buzdolabında veya serin, kuru
yerde depolanmalı ve direkt güneş ışığından korunmalıdır. Nem içeriği, pH
düzeyi, hava ile temas ve depolanma
şartları gibi faktörler probiyotiklerin canlılıklarını önemli düzeyde etkilemektedir.
Son yıllarda, yem işleme, ambalajlama
ve ürün standardizasyonda ciddi ilerlemeler sağlanmakla birlikte probiyotiklerin etkinliği üzerine yem işlemenin
önemli etkileri bulunmaktadır.

Çizelge 1. Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Probiyotik Mikroorganizmalar
Bakteriler

Mantarlar

Mayalar

Bacillus coagulans
Saccharomyces cerevisiae
Bacillus lentus
Torulopsis candida
Bacillus lincheniformis
Bacillus pumilus
Bacillus subtilis
Bacteriodes amllophilus
Bacteriodes ruminocola
Bacteriodes suis
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium animalis
B.adoloscentis

Lactobacillus cellobiosus

Aspergillus niger

Lactobacillus curvatus

Aspergillus oryzae

Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium longum
B. thermophilum
Clostridium butyricum
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus brevis
Lactobacillus bulgaricus
Lactobacillus casei

Pediococcus shermanii
Pediococcus freudenreichii
Streptococcus cremoris
Streptococcus diacetylactis
Streptococcus faecium
Streptococcus intermedius
Streptococcus lactis
Streptococcus thermophilus

Lactobacillus delbruekii
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus lactis
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus reuterii
Leuconostoc mesenteriodes
Pediococcus acidilacticii
Pediococcus cerevisiae
Pediococcus pentosaceus

Hayvan besleme ve yem
endüstrisinde kullanılan
probiyotikler
Hayvan besleme ve yem endüstrisinde
kullanılan probiyotikler Lactobacillus,
Streptococcus, Bacillus gibi bakteri türlerini ve bazı mantar veya maya türlerini
içermektedir (Çizelge 1). Probiyotik ola-

L. acidophilus’tan daha dayanıklı olduğu
bildirilmektedir. Buna karşın, Bacillus
grubu migroorganizmalar oldukça stabildirler ve spor formda olmalarından
dolayı nem, presleme ve ısı değişimlerine karşı dirençli olmalarından dolayı
peletleme işlemi esnasında canlılıklarını
koruyabilmektedirler.
Maya ve Streptococcuslar, peletleme
işlemi esnasında canlı kalabilme yetenekleri bakımından Lactobacillus ve
Bacillus arasında yer almaktadır.
Hayvan beslemede kullanılan probiyotiklerin sahip olması gereken özellikleri şu
şekilde özetleyebiliriz. Probiyotik mikroorganizmalar;
1. Verildiği hayvanın bağırsak florasından izole edilmiş ve canlı olmalı, patojen
olmamalı.
2. Mideden geçerken mide asidine,
bağırsaklarda safra ve enzimlere karşı
dayanıklı olmalı ve hızlı bir şekilde aktive
olarak yüksek çoğalma oranı göstermeli.
3. Yem üretimindeki teknolojik işlemler
sırasında canlılıklarını koruyabilmeli.
4. Yem içindeki besin maddeleri ve diğer
yem katkı maddeleri ile karşılaştığında
yüksek stabilite özelliği bulunmalı.
5. Yeme katılmadan veya yeme katıldıktan sonra sıcaklığa karşı stabilite özelliğini sürdürebilmelidir.

Peletleme işleminin
probiyotiklerin canlılığı
üzerine etkisi

rak kullanılan canlı kültürlerin iki temel
formu bulunmaktadır: Bunlardan birincisi probiyotiklerin ısı ve neme duyarlı
formları olan vejetatif formlar olup tek
midelilerde mide asidinden etkilenebileceğinden daha çok ruminantlarda kullanılırlar ve peletleme esnasında canlılıklarını kısmen kaybederler. İkincisi ise güçlü
mide asidinden, antibiyotiklerden, ısı ve
depolama süresinden doğal olarak
korunmuş olan spor formlarıdır. Ancak
yararlı mikroorganizmaların tümünün
spor formu yoktur. Bu mikroorganizmaların, farklı çevre şartlarına karşı dayanma yetenekleri de oldukça değişkendir.
Lactobacillus grubu mikroorganizmalar
son derece hassastırlar ve gerek ısı ve
gerekse peletleme esnasında oluşan
basınca karşı dayanıksızdırlar. Çeşitli
çevre şartlarına karşı dayanıklılıkları
bakımından türler arasında da farklar
bulunmaktadır. Nitekim, L.Plantarum’un

Yem sanayisinde peletleme işlemi
esnasında oluşan ısının probiyotiklerin
dayanıklılığı üzerine etkileri bulunmaktadır. Nitekim, yapılan bir çalışmada,
%4 hayvansal yağ içeren kanatlı yemlerinde farklı peletleme sıcaklıklarının
Lactobacillus, Streptococcus ve mayaların canlı kalabilme yeteneklerine etkileri
araştırılmıştır (Çizelge 2).
Çizelgeden de anlaşılacağı gibi, toz
yeme maya orjinli bir probiyotik ilavesi
durumunda yapılan sayımda maya sayısı
2.4x107 bulunurken, peletleme esnasında sıcaklığın 72°C’ye çıkması maya sayısını 1.81x105’e, 80°C’ye çıkması ise
6.91x104 düzeyine kadar düşürmüştür.
Streptococcus faecium içeren bir probiyotiğin peletlenmesi durumunda ise toz
yemde 4.16x106 olan bakteri sayısı
peletleme sıcaklığı 72°C’ye çıktığında
bakteri sayısı 1.58x105’e, 80°C’ye çıkması ise 6.91x103 düzeyine düşmektedir.
Sıcaklığın 85°C’ye çıkması durumunda
Streptococcus faecium tamamen tahrip
olmaktadır.
Diğer yandan Lactobacillus acidophilus
kaynaklı bir probiyotiğin toz fromunda
3.98 x 104 olan bakteri sayısı peletleme

Çizelge 2. Peletleme esnasında oluşan sıcaklığın mikrobiyal canlılığa etkisi
Sıcaklık, °C
Toz yem

Maya

Streptococcus faecium

Lactobacillus acidophilus

2.39 x 107

4.16 x 106

3.98 x 104

52

5.00 x 105

4.46 x 105

8.91 x 103

66

6.45 x 105

4.26 x 105

0

72

1.81 x 105

1.58 x 105

0

80

6.91 x 104

6.91 x 103

0

• Süt içen birinden çekinin, çünkü sizden daha zeki olabilir. • Süt içen kişi çevreyi kirletmez.
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sıcaklığının 52°C’ye çıkması durumunda
8.91x103 düzeyine düştüğü görülmektedir. Peletleme sıcaklığının 66°C’ye çıkması durumunda Lactobacillus acidophilus kaynaklı probiyotiğin tamamen tahrip olduğu saptanmıştır. Bu çalışmadan
da anlaşılacağı üzere, maya kaynaklı probiyotikler peletleme sıcaklığına karşı
daha dayanıklı iken bakteri kaynaklı probiyotiklerde peletleme sıcaklığındaki
artışa paralel olarak önemli düzeyde
kayıplar meydana gelebilmektedir.
Bakteri türleri arasında peletleme sıcaklığından etkilenme bakımındanda önemli
farklar bulunmakatdır.
Nitekim, Streptococcus ve Bacillus türleri daha dayanıklı iken Lactobacillus türleri daha az dayanıklılık göstermektedirler.
Probiyotiklerin canlı kalabilme yetenekleri üzerine karma yemde kullanılan
komponentlerin etkileri de bulunmaktadır. Nitekim, yapılan bir çalışmada karma
yeme belli oranda hayvansal yağ ilavesinin maya hücrelerini peletleme kayıplarından koruduğu ortaya konmuştur.
Bunun nedeni, yağın karma yemin peletleme bölmesinden geçerken sürtünmeyi
azaltmasına bağlanmaktadır. Böylece
maya daha kısa süreli peletleme sıcaklığı
ile karşı karşıya gelmekte ve canlılığını
koruyabilmektedir. Günümüzde gelişen
teknoloji sayesinde probiyotiklerin pelet-

leme esnasında oluşan sıcaklıklardan
korunmasında (termo stabilite) çeşitli
teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en etkili olanı probiyotiklerin mikrokapsülasyonudur. Bu tekniğin simule
edilmiş bir örneği şekil 1’de verilmiştir.
Bu teknik ile buhar, basınç ve neme karşı
koruma sağlayan çok katmanlı kaplama
oluşturulmakta ve bu sayede yem işleme
teknikleri esnasında oluşan sıcaklığa
karşı etkin bir koruma sağlanmaktadır.
Bazı probiyotikler mikrokapsüllü formda
(termo stabil probiyotik) üretilerek yaklaşık 85°C peletleme sıcaklığına kadar
dayanıklılık göstermektedir. Bu nedenle,
pelet yemlerde probiyotik kullanımında
seçilen probiyotiğin kaynağı yanısıra
mikrokapsülasyon işleminin yapılıp
yapılmadığının da bilinmesi de büyük
önem taşımaktadır.

Süt sığırlarının
beslenmesinde probiyotik
kullanımının etkileri
Bir çok araştırıcı tarafından yapılan çalışmalarda, süt ineklerinde probiyotik kullanımı sonucunda süt miktar ve içeriğine
probiyotiklerin önemli etkileri olduğu
saptanmıştır. Çeşitli rasyonlardan oluşan
ve değişik araştırıcılar tarafından yapılan
çalışmalarınnın sonuçları Çizelge 3’te
verilmiştir.

Sonuç ve öneriler
Son yıllarda, hayvan beslemede büyütme faktörü olarak antibiyotiklerin kullanımına getirilen sınırlamalardan dolayı
alternatif büyütme faktörlerine karşı
önemli bir yönelim meydana gelmiştir.
Bu bağlamda alternatif bir büyütme faktörü olan probiyotiklerin hayvan beslemede kullanımı yaygınlaşmıştır.
Probiyotikler, rekabetle dışlama (competetive exclusion) sayesinde patojen mikroorganizmaların (coli ve salmonella)
sayısını düşürerek mide barsak florasının
dengeli gelişimini desteklemektedir. Bu
nedenle probiyotik kullanımı ile hayvan
performansında önemli iyileşmeler elde
edilebilmektedir. Ancak, probiyotiklerin
canlı mikroorganizmalardan oluşması
karma yem endüstrisinde uygulanan
yem işleme tekniklerinden etkilenmesine neden olmaktadır.
Probiyotiklerin canlılığını etkileyebilecek
en önemli yem işleme tekniği peletlemedir. Nitekim peletleme ile gerek bakteri
ve gerekse maya kaynaklı probiyotiklerin
peletleme sonrası canlılık oranları önemli düzeyde düşmektedir.

Ülkemizde de pek çok probiyotik çeşitli
isimler altında karma yem sektöründe
kullanıma sunulmuştur. Ancak söz
konusu probiyotiklerin hazırlanmış
yemlerde mevcut aktiviteleri konusunda yeterli araştırma ve bilgi bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da probiyotik kullanımı ile hayvan performanslarında beklenen artışları da görmek
mümkün değildir.
Karma yeme az da olsa ilave maliyet
getiren probiyotiklerin işleme tekniklerinden hangi düzeyde etkilendiğini bilmek büyük önem taşımaktadır. Bu kayıpların en aza indirilmesinde mikrokapsülasyon gibi tekniklerin probiyotik üretiminde kullanıldığı da bilinmektedir.
Sonuç olarak, hayvan besleme ve yem
endüstrisinde probiyotik kullanılırken
probiyotiğin mikrobiyal kaynağının, konsantrasyonunun ve veriliş şeklinin bilinmesi yanı sıra çeşitli tekniklerle peletleme esnasında oluşan sıcaklığa karşı
dayanıklılığının sağlanıp sağlanmadığının bilinmesi probiyotiklerden beklenen
verim artışının elde edilmesinde büyük
önem taşımaktadır.

Çizelge 3. Süt sığırlarının beslenmesinde probiyotik kullanımının süt miktarına etkisi
Probiyotik kullanılan
Süt Verimi, kg/gün
laktasyon günleri
Kontrol Grubu Probiyotikli Grup

Süt Veriminde
Gözlenen Fark, %

0-90

26.4

27.3

+3

60-150

25.9

27.3

+5

150-240

22.0

23.6

+7

56-94

18.9

20.1

+6

7-42

22.0

25.5

+14

0-305

18.7

20.5

+10

0-120

28.7

29.7

+4

0-100

28.7

31.1

+8

150-180

30.9

32.8

+6%

• Süt içmek, orman yangınlarını azaltır. • Süt içmek, doğaya saygıyı arttırır ve dünyanın ömrünü uzatır.
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Ağustos ayında Lüleburgaz’da
seminer düzenlendi
14 Ağustos’ta
Lüleburgaz’da
düzenlenen seminere
katılan,TÜSEDAD
Yönetim Kurulu Üyesi
aynı zamanda Saray
Çiftliği Genel Müdürü
Nadir Yürüktümen
katılımcılara, 3 farklı
işletmede 2.500 sağmal
ve 35.000 besi sığırı
barındıran Saray
Tarım’ın çalışmaları
hakkında bilgiler verdi.

S

aray Çiftliği Genel Müdürü Nadir
Yürüktümen konuşmasında, 3
farklı işletmede 2.500 sağmal ve
35.000 besi sığırı barındıran Saray
Tarım’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
“Tohumdan Sofraya”
• Bitkisel Üretim
• Besi
• Damızlık
• Gıda
İlk olarak bitkisel üretime değinen
Yürüktümen sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bitkisel Üretim kapsamında Saray
Çiftliği,

• 32.500 Dönüm tarım arazisine sahip
olup,
• Arazilerin %66’sında 2. Ürün yetiştiriciliği yapılmaktadır.
• Modern sulama sistemleri kullanılmaktadır.
• Organik gübre kullanımı,
• 100 bin ton kaba yem üretimi mevcuttur.
Damızlık Süt Sığırcılığı
• 6.000 baş hayvana sahip olup,
• Modern yarı açık ahırlar,
• Otomatik buzağı besleme barınakları,
• Hayvanlar için üst düzeyde konfor alan-

ları mevcuttur.
Modern, hızlı ve verimli sağım teknolojisi
hakkında bilgi vererek sözlerine devam
eden Yürüktümen, Saray Çiftliği’ndeki
çalışmaları şu şekilde sıraladı;

Süt sağım
•Aynı anda 128 hayvan sağılabilmektedir.
• Sağılan sütler otomatik tanklara gönderilmektedir.
• Türkiye’nin en kaliteli sütünü elde
etmekle birlikte,
• Gelişmiş laboratuvarlarımız mevcuttur.

Besicilik
• 40.000 büyükbaş hayvan mevcudu olup,
• Modern yarı açık hayvan barınakları
mevcuttur.
• Modern araçlarla yem servisi
• Karantina barınaklarına modern araçlarla yem servisi yapılmaktadır.

Et ürünleri üretimi
• 80 ton/ gün et işleyebilme kapasitesi
• 40 ton/ gün kemiksiz taze et üretimi
• 17.000 m2 kapalı alana sahip olup,
• %100 yerli et ve et ürünleri en üst
düzeyde hijyen şartları ile üretilmektedir.

Süt ve süt ürünleri
• Sağılan sütler aynı anda üretime alınmaktadır.
• Doğal lezzetle, tecrübeli ustalarla ğretim yapılmaktadır.
• 40’ın üzerinde ürün çeşidi mevcut olup,
• En üst düzeyde hijyen şartları sağlanmaktadır.

Kompost gübre
• 4 haftada hızlı kompost üretimi mevcuttur.
• Çevre ve ekonomiye katkı sağlar.
• 75.000 ton/ yıl üretim mevcuttur.
Yürüktümen, ‘Yeni Çiftlik Üretim
Modelleri’ hakkında bilgiler vererek
konuşmasına devam etti;
Ülkemizde yıllar önce kapalı ve kendine
yeterli bir üretim biçiminin hakim olduğu
hayvancılık işletmeleri, AB tarımsal

• Süt içerken ölen kimse görülmemiştir. Süt kahvaltı yapmayı kolaylaştırır. Çay yerine süt için,
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entegrasyonun da etkisi ile günümüzde
pazar için üretim yapan, ekonomik ve
teknik gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan daha büyük kapasiteli, modern,
ekonomik bir işletmeye dönüşüp , çiftlikler günümüzde daha doğal yapıda faaliyet
göstermeye başlayan, taze yem, taze süt
ve taze gıda ürünlerinin sıkça kullanılmaya başlandığı Yeşil Çiftliklere dönüşmeye
başlamıştır.

Hayvancılıkta etkin
yönetim ilkeleri
• Hayvancılık işletmelerin de yeşil çiftlik
yönetim yapısı güçlü bir şekilde planlanmalı ve etkin işletmecilik yapısı oluşturulmalıdır. Yaşama alanı ile doğal çevresel
alanları işletmede bulunan canlı materyale yakınlaştırmak temel amaçlardan birisi
olmalıdır.
• İşletmeci, temel işletmecilik ve mühendislik kuralarını uygulama beceresine
sahip olmalı, bütçe planlama ve stok
yönetimi konularında uzman rolü oynayabilmelidir. Yöneten, etkin ve profesyonel kadrolardan oluşan ekipler rol alabilmelidir.
• Rasyonel kararların alınabilmesi temel
ve ana işlevlerden birisi olup, bu çerçeve
de insan kaynakları politikası oluşturabilmelidir. Kararlılık operasyonel anlamda
işletme sermayesine katkıda bulunan
değerde olmalıdır.
• En ucuz girdi ile maksimum gelir ilkesine dayalı üretim modeli benimsenmeli,
karlı işletmecilik modeli oluşturabilmelidir.
• Yer, materyal, işletme yöneticisi, üretim modeli ve pazarlama metotları planlı
ve etkin bir şekilde seçilmeli sürekli iyileştirme sistemi kurulmalıdır.

Çiftliklerde profesyonel insan
kaynakları yapısını oluşturma
Yürüktümen konuşmasını şöyle sürdürdü;
• Üretim bazlı insan kaynakları planlaması,
• Seçme ve işe yerleştirme standartları
• Etkin oryantasyon süreci
• Koordinasyon ve kişisel gelişim
• Performans yönetimi, etkin değerlendirme
• Etkin ücret politikası
• Kariyer haritası ve planı
• Adil değerlendirme ve yönetme
• Sürekli eğitim ve iyileştirme, profesyonel insan kaynakları yapısını oluşturma
ilkeri arasında yer almaktadır.

Çiftliklerde otomasyon
ve yazılımın önemi
Hayvancılıkta yönetim modülü üzerinde
duran Yürüktümen, sağlık, canlı ağırlık
artış performansının önemi, süt verimi,
gebelik ve işletme karlılığının yönetim
modülü üzerinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Etkin otomasyon çıktıları
Sağlık verileri, süt verimi, sütün elektrik
iletkenliğinin her sağımda ölçümü, hayvanların haraketlilik ölçümü, hayvanların
yattığı süre, canlı ağırlık, yem tüketimi,
sütteki yağ, protein, laktoz, üre, somatik

hücre sayısı, kan miktarı ölçümleri, döl
verimi, hastalıklar, sağlıktaki değişimler,
verimlilik, sağımcı ve personel kontrolü
ve yem kaynaklı hastalıklar etkin otomasyon çıktıları arasında yer almakadır.

Optimum besi süresinin önemi
Yürüktümen, besicilikte performans
önemli bir ölçüttür. Bu bağlamda besi
işletmelerimizde bireysel olarak bütün
hayvanlar, düzenli olarak sistem üzerinde
izlenerek, performans takibi yapıldığını
ifade etti.

Yeni çiftlik kurulmadan
önce neler yapılmalıdır
• Etkin fizibilite çalışması ve sektör araştırması
• Yer seçiminin önemi (İklim, bölge, nakliye, hammadde vb.)
• Gerekli inşaat yatırım bütçesi planlama
• Makine ekipman ağının optimal düzeyde seçimi
• Çok iyi damızlık materyal seçimi
• İnsan kaynaklarının önceden planlanması ve sürdürülebilir bir yapıda olması
• Optimum işletme büyüklüğünde işletme kurulmasına dikkat edilmesi
• Suni mera ıslahı ve kaliteli yem bitkileri üretimi çiftlik kurulum aşamasında
önem taşımaktadır. Geleceği yönetmek,
küresel piyasaları takip etmenin önemine
de değinen Yürüktümen; ‘Son yıllarda,
et, tavuk, domuz gibi gıda bazlı ürünlerin
fiyatlarında artışlar görülebilmektedir.
Kimyevi gübre fiyatlarıda stabil hareketlerle ilerleyerek ani iniş ve çıkış trendinde
bulunmamaktadır.
Özellikle Bloomberg kaynaklı haberlerde
paylaşıldığı üzere, son yıllarda rekor seviyelere ulaşan et fiyatlarının da göz önünde bulundurulması sektör açısından
önem arz etmektedir’ dedi.

Doğru büyüme ile 2014-2018 yılı itibari ile kademeli besi materyeli kapasitesi artışına bağlı olarak, 2019 yılı itibari
ile 100 bin başlık dünyanın en büyük
sürülerinden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Yürüktümen gelecekteki
5 yıl içerisindeki hedeflerini şu şekilde
sıraladı;
• 5 yıl içerisinde 100 bin başlık kapasiteye
ulaşmak
• Artan kapasiteye bağlı olarak ek yatırım ile 30.000 dönüm mera arazisi üzerinde yem bitkisi yetiştiriciliği ile işlenecek
arazi miktarını yaklaşık 60.000 dönüme
çıkarılacaktır.

• İşletmedeki tarımsal yapılardan padok
üzeri alanlardan yararlanılarak yatırım
kararı alınan, elektrik enerjisi üretimi
yönünde “Solercell Yatırımı” tamamlanma sürecindedir. Biogaz yatırımı
konusunda fizibilite çalışmaları devam
etmektedir.
• Üretilen yüksek kalitedeki etin özel restoran zincirleri ile pazarlanması sağlanarak et üzerindeki katma değeri arttırmak,
Steakhouse Restorantları kurma yönünde
fizibilite çalışmaları devam etmektedir.
• Dünya markası olma yönünde sürekli
Arge ve Ürge çalışmaları yapılmaktadır.
• İşlenmiş et ve süt ürünlerinin pazarlanması yönünde sürekli büyüyen lojistik ve satış ağının kurulması, birkaç yıl
içerisinde zincir marketleri reyonlarında tamamen yer alması hedeflenmektedir.
• Çiftlik Turizmi için gerekli alt yapı
çalışmaları ve bölgesel potansiyelin fırsata çevrilmesi yönünde fizibilite çalışmalarını devam etmektedir.
• Dünyanın en büyük ve içerisinde çok
yönlü üretim modeline sahip elit,
modern ve sürekli büyüyen işletmelerinden birisi olmak en büyük hedeflerimiz
arasındadır.

30 dakika kazanın. • Altın yumurtlayan tavuk ile süt veren inek, keçi,koyun ve manda kesilmez.
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Ö

zellikle suni tohumlama uygulanan işletmelerde iyi bir döl
verimi performansının gerçekleştirilmesi için östrüs tespit oranının
yüksek olması oldukça önemlidir. Bir
önceki yazımızda östrüs tespit etkinliği
veya başarısı sürüde arz oranı hesaplanarak değerlendirilebilir ifadesini kullanılmıştı. Bu bölümde arz oranından
bahsedilecektir. Arz oranının belirlenmesi östrüs tespit etkinliğini değerlendirmede kullanılan en yaygın yöntemdir. İyi bir östrüs tespiti ve östrüs gösteren ineklerin uygun zamanda tohumlanması yüksek arz oranının yakalanmasını ile gerçekleştirilebilir. Arz oranının hesaplanması çok iyi bir kayıt sisteminin olmasını gerektirir. Bunun için
bilgisayar altyapılı sistemin bulunması
şart değildir. Sadece doğum sonrası
gönüllü bekleme süresi ve bunu izleyen
21-24 günlük süreçte (doğum sonrası
85 gün) tüm muayene ve gözlemlerin
yapılması ve olayların eksiksiz takip edilip kaydedilmesi yeterlidir. Bu işlem
küçük sürülerde (<100 baş sağmal)
basit kayıt sistemleri ile dahi gerçekleştirilebilir.
Yılda bir buzağı almak hedefini gerçekleştirmek için ineklerin doğum sonrası
85 gün içinde gebe kalması arzu edilir.
Ancak pp 85. güne kadar en az bir kez
tohumlanan inek oranının %100 olarak
başarılamaması ve ilk tohumlamada
ineklerde gebelik oranının %35-50 arasında gerçekleşmesi bu amaca ulaşmayı
önemli oranda sınırlamaktadır.
Doğum ilk tohumlama aralığı ve toplam
döl verimi performansını önemli oranda
etkileyen faktörlerden biri arz oranıdır.
Arz oranının %80 olması, doğum-ilk
tohumlama aralığının 70 gün civarında
olmasını sağlar. Arz oranında gerçekleşen her %10’luk artış, buzağılama oranına %2-7’lik bir artış olarak yansımaktadır. Arz oranı döl verimi performansının
anahtarı sayılabilir ve sadece arz oranı
izlenerek üremeye ilişkin bir çok şeyin
yolunda gidip gitmediği öğrenilebilir.
En basit tanımıyla arz oranı;gönüllü bekleme süresinden sonraki (örneğin 60
gün), 21-24 günlük süre içinde tohumlamaya uygun olan ineklerin, tohumlananlara oranıdır. Çok iyi yönetilen işletmelerde bu oran %70’den fazla olmalıdır. İdeal oran %80’dir.
Arz oranı genelde ineklerde östrüs süresi uzunluğu olan 3 haftalık periyotları
kapsayan süreler için hesaplanır ve
hesaplama yıl boyu veya mevsimsel
buzağılama politikası uygulayan işletme-

lerde tohumlama sezonu boyunca sürdürülür. Yıl boyu buzağılama politikası
uygulayan işletmelerde, ki süt ineği işletmelerinde bu politika benimsenir, arz
oranının başlangıcını gönüllü bekleme
süresi belirler. İneklerin doğum sonrası
yeniden gebe kalması için rahimin kendini toparlaması ve tamir edip yeni bir
gebeliğe hazır olması için histolojik olarak 42 gün gereklidir. Bu süreye mecburi
veya gönüllü bekleme süresi denilir ve
bu süre biyolojik sebeplerden dolayı 42
günden az olamaz. İşletmelerde genelde
2 aylık süre tercih edilir. Gönüllü bekleme süresi 60 gün olan işletmelerde (60
günden önce ineklerin tohumlanmadığı), arz oranın hesaplandığı süre 61-81
veya 61-84. günleri
kapsar. Ancak yüksek
süt verimine sahip
işletmelerde veya yüksek verim grubu ineklerde gönüllü bekleme
süresi ovaryum fonksiyon bozuklukları sebebiyle
uzamaktadır
(patolojik) veya ilk
tohumlamada
gebe
kalma şansını artırmak
için işletme politikası
olarak uzatılabilmektedir (management).
İyi bir fertilite performansının
anahtar
ögesi yüksek arz oranı
elde etmektir. Yüksek
arz oranı; öncelikle iyi
bir östrüs tespit etkinliğinin
yakalanması,
diğeri ise kızgınlık göstermeyen
ineklerin
mümkün olan en erken
sürede belirlenmesi ile
sağlanabilir. Örneğin
östrüs süresi kısa olan
veya östrüsün dış belirtileri zayıf olan ineklerde, veya doğum sonrası kızgınlık göstermeyen (anöstrüs) veya
düzensiz östrüs gösteren ya da kızgınlık siklusu düzenli olmayan
ineklerde
östrüsün
belirlenmesi oldukça
zordur. Kızgınlık gösteren ineklerin tespit
edilme oranı %60 civarındadır.
Gözlemlerin günde 3
yerine 5 kez yapılması

ile bu oran artırılabilir. Özetle; kızgınlık
gösteren, gizli kızgınlık gösteren,
düzensiz kızgınlık gösteren veya hiç kızgınlık göstermeyen ineklerin doğru
zamanda, en kısa sürede ve yüksek
oranda doğrulukla belirlenmesi arz oranını yükseltir. Bu amaca ulaşmak için
doğum sonrası dönem (post partum)
gözlem ve muayenelerinin titiz ve
düzenli olarak yapılması gerekir. Hekim
doğum bölmesinde inekleri yakın gözlem altında tutmalıdır. Doğum sonrası
akıntıların (lochia) normal miktarda,
karakterde ve sürede olduğunu /
tamamlandığını
belirlemelidir.
Akıntıları kötü olan ineği hemen tedaviye almalıdır. Vücut ısısının izlemesi de

enfeksiyonların belirlenmesine yardımcı olur. Doğum sonrası 21. gün rahimin
toparlanma düzeyi, kötü akıntı olup
olmadığı ve yumurtalıkların çalışıp
çalışmadığı (hayvanın doğum sonrası
ilk kızgınlığını gösterip göstermediği)
rektal ve ultrasonik muayene ile belirlenmelidir. Otuzuncu gün bu muayene
aynı amaç için tekrar edilmelidir.
Kızgınlık göstermeyenler aşağıda belirlenen programa dahil edilmeli veya 42.
gün tekrar muayene edilerek problemliler programa alınmalıdır. Gönüllü bekleme süresi sonunda aynı muayene tekrar edilerek normal inekler ayıklanmış
ve problemli olanlar programa dahil
edilmiş olmalıdır.
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Arz oranı nasıl hesaplanır? Yukarıdaki
açıklamaların ışığında gönüllü bekleme
süresini izleyen 21-24 günlük süre olan
61-81 veya 61-84. günler içerisinde olan
ineklerin (ki bu inekler normalde tohumlama için uygun dönemdedirler veya
östrüs göstermelidirler ve tohumlanmalıdırlar) bu süre içinde östrüs gösteren ve
tohumlanan ineklere oranıdır. Örneğin
bu süre içinde 20 baş ineğimiz olsun.
Bunlardan 14 tanesi kızgınlık göstermiş
olsun, ancak 2 tanesinde irinli rahim
yangısı (prulent metritis) gözlendiği için
tohumlamaya uygun olmadığına karar
verilsin. Kalan 12 baş inek tohumlanmış
olsun. Arz oranı 12/18*100=%66.6’dır.
Formül aşağıdaki gibidir;
Arz oranı (%) = Belirlenen sürede östrüs
gösterip tohumlanan inek sayısı /
Belirlenen sürede tohumlama için uygun
olan inek sayısı*100. (Tablo 1).
Bu sayıya, gönüllü bekleme süresini
geçiren ve yeniden tohumlanması gereken inekler de dâhil edilebilir. Buna
örnek vermek gerekirse. Gönüllü bekleme süresini tamamlamış ve pp 85-90.
günlerde olan ve hiç kızgınlık göstermemiş ve tohumlanmamış 3 ineğimiz daha
olsun. Diğer taraftan önceden tohum-

lanmış ama bu süre içerisine dahil olabilecek zamanda yeniden kızgınlık göstermiş olan 2 ineğimiz daha olsun. Bu takdirde hesaplamaya bu inekler de dahil
edildiğinde toplam sayı 25 olur. Bu ineklerin tümünün bu dönem içinde östrüs
gösterip tohumlama için uygun olduğunu varsayar isek hesaplama sonucu;
12+5=17/18+5*100=17/23*100=%73.9
olur. Ancak sonradan dahil edilen ineklerden (5 adet) bazılarının problemleri
devam ederse buna göre hesaplama
yapılmalıdır. Örneğin bunlardan 1 tanesi
kızgınlık göstermemiş olsun (anöstrüs),
1 tanesi de kızgınlık gösterdiği halde kistik ovaryum olsun. Bu takdirde tohumlama için uygun olan inek oranı 22 baştır.
Tohumlama için uygun olan sayıdan 1
inek eksilirken tohumlananların sayısından da 1 inek eksilir(anöstrüs). Hesap;
16/22*100= %72.72.
Arz oranını nasıl en üst düzeye çıkarabiliriz. Veya arz oranında %100 seviyesi
elde edilebilir mi? Bu sorunun cevabının
evet olması için öncelikle östrüs belirleme etkinliği yükseltilmeli ve kızgınlık
göstermeyen inekler erken dönemde
tespit edilmelidir. Bunun için yukarıda
tanımlanan izleme, gözlem ve muaye-

nelerin yapılması gerekir. Daha sonra
östrüs gözlemeyi gerektirmeyen ve aynı
zamanda kızgınlık göstermeyen ineklerin problemlerine kısmen çözüm getiren
senkronizasyon protokolleri uygulanabilir. Son zamanlarda çoğunlukla bu
amaca yönelik olarak uygulanan ovulasyon senkronizasyon yöntemlerinin ve
bu yöntemlerin etkinliğini artıran ön
senkronizasyon protokollerinin uygulanması ile bu mümkündür. Bir sonraki
yazıda bu yöntemlerden detaylı olarak
bahsedilecektir.
Bu yöntemlerde amaç; gönüllü bekleme süresini izleyen ve ineklerin tohumlama için uygun olması gereken
dönemde tüm hayvanların kızgınlık
gösterip tohumlanmasını beklemek
yerine, bu hayvanlarının tümünün
doğum sonrası erken dönemde ön senkronizasyon yöntemleri ile tedaviye alınarak belirlenen sürede östrüs gözlemini gerektirmeyen ovulasyon senkronizasyon protokolleri ile tohumlanmasını
sağlamaktır. Bu işlem bir kez gerçekleştirildiği takdirde, hayvan bu ilk tohumlamada gebe kalmasa dahi, izleyen siklusların (kızgınlık döngüleri) büyük
bölümü normal seyrine girecektir. Yani

her tohumlama sonrası gebe kalmadığı
takdirde her 21 günde bir kızgınlık gösterecektir. Dolayısıyla doğum sonrası
125. güne kadar en az 3 kez bazen de 4
kez tohumlama şansı elde edilecektir.
Örneğin doğum sonrası 55. günde ilk
tohumlaması yapılan inek gebe kalmadığı takdirde 125. güne kadar 4 kez
tohumlanabilme şansına sahip olur. Bu
süre zarfında bu şekilde düzenli tohumlama ile gebelik oranında >%90 oranına
ulaşılabilir. Örnek ile açıklayalım; bu
uygulamaya aldığımız 20 ineğimiz
olsun. İlk tohumlama gebelik oranımız
%40 olsun. Bu ineklerin hepsi tohumlanacaktır. Çünkü bunu biz düzenledik. İlk
tohumlamada 8 inek gebe kalır.
İkincide kalan ineklerden 6’sı gebe kalır.
Üçüncüde kalan 6 inekten 2’si gebe
kalır. Dördüncü tohumlama isteyen
inek sayısı 4 tanedir ve bunlardan da 2
tanesi gebe kalır. Toplam 18 inek gebe
kalmıştır. 18/20*100=%90 oranı yakalanmıştır.
Bir sonraki yazıda %100 arz oranını
gerçekleştirmeyi sağlayan ön senkronizasyon, ovulasyon senkronizasyon ve
resenkronizasyon yöntemlerinden bahsedilecektir.

• Süt içmek, linç duygusunu köreltir. • Süt içen toplumlarda güvenlik şeridinin ihlal edildiği görülmez.
Temmuz - Ağustos 2013

27

BİLİMSEL

Süt bileşenlerinin beslenme
bakımından incelenmesi
Prof. Dr. H. Melih YAVUZ

S

üt yağı ve proteini

Süt sığırlarının bakım ve beslenmesinde sağlanan ilerlemelere bağlı
olarak ineklerin süt verim kabiliyetleri
önemli ölçüde artmıştır. Süt verimindeki
bu artış sonucu, ineklerde görülen beslenmeye bağlı metabolik hastalıklar ve
döl verimi sorunları oldukça fazlalaşmıştır. Bu durumda, yüksek verimli ineklerden oluşan sürülerde, beslemenin hem
verim ile ilgili gereksinimleri karşılayacak
hem de doğabilecek problemleri önleyebilecek şekilde beslenmesi önemli bir
konu haline gelmiştir. Dolayısıyla beslenme konusu sürüde verimi ve karlılığı
etkileyen en önemli faktörlerden biri
olmuştur. Buna bağlı olarak ta beslenmenin doğru yapılıp yapılmadığını tespit
etmek için birçok yola başvurulmaktadır.
Belirli zaman aralıkları ile süt bileşenlerinin incelenmesi de bu yollardan sadece
biridir. Süt kompozisyonu ile ilgili pratikte uygulanabilecek bazı incelemeler aşağıda anlatılmıştır.

Süt yağ ve protein oranı
İneklerde beslenme bakımından kontroller yapabilmek için süt protein (P) ve yağ
(Y) oranını incelemek yapılabilecek
uygulamalardan biridir. En uygun Y/P
oranının 1.2-1.4 aralığında olması
gerektiği belirtilmektedir. Daha düşük
oranlar subklinik rumen asidozu olasılığını düşündürmektedir. Bu durum döl
verimi
ve mineral metabolizması
bozukluklarına yol açabilecektir. Aynı
zamanda subklinik asidozis sonucunda
ayak hastalıkları, yemlerin yetersiz
değerlendirilmesi ve diğer ilgili bozukluklar da görülebilecektir. Eğer Y/P oranı
1.4’ ten daha yüksekse de enerji yetersizliği ve subklinik ketozis olgusu akla gelmelidir. Bu bulguyu keton cisimciklerinin aranması kesinleştirir. Bazı araştırmacılar da bu Y/P aralığının kritik değerlerinin 1.1 -1.5 değerleri arasında olduğunu ileri sürmektedirler.
Subklinik durumlarda metabolik hastalıkların süt kalitesini de bozabileceği göz
önünde bulundurmalıdır. Yoğun subklinik sorunlar yaşanan çiftliklerden alınan
sütün süt ürünlerinin kalitesine olumsuz
yansıyacağını bilmek gerekir. Subklinik
ketozis durumunda fazla miktarda keton
cisimcikleri içeren süt acımsı bir tat verir
ve ısı işlemi ile çabuk yanık hal alır. Aynı
zamanda subklinik asidoziste elde edilen
sütün kuru madde ve yağ oranı da bazı
süt ürünleri için yeterli olmayabilir.
Sürüden süt örnekleri alınırken bireysel

örnekler alınması ve o hayvana ait günlük sütü temsil etmesi gerekir. Bütün
sürüye ait toplama tankından alınan
örnek sürüdeki metabolik hastalıkla ilgili
durum hakkında tam doğru fikir vermez.
Ancak bazen, tank sütünde de çok aşırı
değerler görülmesi ve bütün sürüye
yayılmış hatalar hakkında bir ölçüde
şüphe oluşturabilir. Sürüde gruplardan
düzenli yapılan örneklemelerden elde
edilen bireysel verim ve süt bileşimi
kayıtları sürünün beslenme durumu, rasyondaki nişasta ve lif oranlarının sağlıklı
olup olmadığı ve enerji ile protein oran
ve miktarlarının uygun olup olmadığı
konusunda bir düşünce oluşturabilir.
Daha önceki bölümlerde anlatılanlardan
da anlaşılabileceği gibi özellikle doğum
sonrası dönemdeki hayvanlarda ketozis
ve yüksek konsantre yem tüketimine
bağlı olarak asidozis riski yüksek olduğu
için özellikle bu grupların sıkı takibinde
yarar vardır.

Süt Üre Azotu Analizi
Süt üre azotu (SÜA) düzeyi beslenme ile
ilgili bazı potansiyel tehlikeleri saptamak
için önemli işaretler verebilir. Özellikle
yüksek SÜA, rasyonda aşırı ham protein,
rumende parçalanabilir protein fazlalığı
ya da rasyonda yetersiz kolay eriyebilir
karbonhidrat bulunduğuna işaret olabilir. Selüloz yapısında olmayan karbonhidratlar genellikle nişasta ve diğer
şekerlerden oluşurlar. Eğer rasyonda
yeterince tahıl tanesi yoksa, mısır silajı
yokluğu ya da eksik kullanımı veya tahıllar uygun metotlarla işlenmediyse kolay
eriyebilir karbonhidratlar yetersiz gelebilir.Bir süre SÜA’nu ölçerek rasyonda daha
ayrıntılı düzenlemeler yapmak aşağıdaki
konularda avantaj sağlar :
• Öncelikle gereksinimlerin doğru
karşılanması,
• Süte veriminin artırılması
• Yem maliyetinin azaltılması,
• Döl verimi performansında yükselme,
• Süt protein oranının artırılması,
• Çevredeki azot kirliliğini azaltılması.
Süt Üre Azotunun Kaynağı
İnek yemi tükettiğinde rumendeki bakteriler yemdeki proteinleri amonyağa
kadar parçalarlar. Rumen mikroorganizmaları bu amonyağı ve fermente olabilir
karbonhidratları kullanarak amino asitleri ve mikrobiyal proteinleri üretirler. Bu
mikrobiyal proteinler daha sonra ince
bağırsaklarda amino asitlere parçalanarak emilir. Rumende amino asitlere ve
mikrobiyal proteinlere dönüşemeyen

amonyak fazlası rumen duvarından emilerek kana karışır ve portal dolaşım
yoluyla üreye dönüştürülmek üzere
karaciğere gider. Karaciğerde sentezlenen üre ya tükürük yolu ile tekrar rumene gelir ya da idrar ile atılır. Kan üre
düzeyinin yüksek olması süt üre azotunu
da artırır. İyi bir zamanlama ile tes edilirse kan ve süt üre düzeyinin birbirine çok
yakın olduğu görülebilir.
Rumendeki karbonhidrat miktarı ve bu
karbonhidratların rumendeki sindirilebilirlik hızı mikrobiyal protein sentezinin
başlıca düzenleyicisidir. Rumen mikroorganizmalarının amonyağı kullanabilmeleri için, rumende eriyebilir karbonhidratlar şeklindeki enerji kaynaklarına
gereksinimleri vardır. Rasyondaki yağlar
mikroorganizmalar tarafından bu amaçla enerji kaynağı olarak kullanılamazlar.
Bu nedenle rumen fonksiyonların ve
mikrobiyal protein sentezinin en uygun
şekilde gerçekleşebilmesi için aşırı değil
ama yeterli miktarda rumende eriyebilir
karbonhidrat kaynağına ihtiyaç vardır.
İnek fazla üreyi idrar ile atabilmek için 2
Mkal ya da daha fazla enerji harcar. Yani
ürenin atılması enerji gerektiren bir
işlemdir. Kanda üre fazlalığının süt verimi, döl verimi, embriyonun yaşama
gücü ve bağışıklık sistemine zararlı etkileri olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Yine idrarla aşırı üre atılmasın çevre kirliliğine de yol açtığı unutulmamalıdır.
Üre aynı zamanda doku metabolizmasının da son ürünüdür. Eğer vücut dokuları enerji bakımından eksik kalırsa proteinler enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlar. Rasyonla ve dolayısı ile sindirim yolu ile sağlanan enerji yeterli düzeyde olduğunda dokulardaki protein katabolizması azalarak kandaki üre miktarını
düşürür. SÜA testlerini ekonomik ve
etkin olarak yapılabilmesi ve kullanışması aşağıdaki noktalara dikkat edilerek
gerçekleştirilebilir.
1. SÜA bakımından sürüde bir referans
aralığı oluşturmak gerekir. Küçük sürülerde bütün inekler test edilebilir. Büyük
sürülerde ise bütün hayvanların ya da
her gruptaki hayvan sayısının % 10
undan örnek alınarak SÜA’na bakılabilir.
2. SÜA tayini için süt örneklerinin alınması gereken zaman ve alınma şekli
önemlidir. Kan üre konsantrasyonu gün
boyunca yemleme zamanlarından da
etkilenerek dalgalanma gösterir. Kan üre
konsantrasyonu yemlemeden sonra 4-6
saat içerisinde en yüksek düzeye çıkar ve
yemlemeden önce en düşük düzeydedir.

Kaba ve konsantre yemin birlikte verilmediği yemleme sistemlerinde toplam
karma rasyonla beslenen sürülerdeki
değerle göre farklılıklar oluşabilir. Bu
durumdaki ineklerde konsantre yemi
yemeden önceki SÜA değerleri toplam
karma rasyonla beslenen ve gün boyu
yem tüketen ineklerdekinden düşük
çıkabilir.
SÜA analizi için örnekler normal sağım
zamanlarında alınmalıdır. Bu zamanda
alınan örnekler eğer günde iki sağım
yapılıyorsa son 12 saatlik, eğer üç sağım
yapılıyorsa son 8 saatlik kan üre azotu
düzeyinin yansımasıdır. Bu nedenle normal sağım zamanında süt örnekleri
almak yararlı olacaktır. Bir çok araştırmacı
artık süt ve kan üre azotu değerlerinin
eğer doğru zamanda ve doğru biçimde
alınan numunelerden ölçüldükleri taktirde benzer sonuçlara işaret edeceğini birbirini doğrulayacağını ileri sürmektedir.
Ürenin kandan meme dokularına ve
meme dokularından da kana rahatlıkla
geçebileceği bildirilmektedir. Böylece kan
ve süt üresi kolaylıkla dengelenecektir. Bu
durum kan ve süt üre azotu değerlerinin
çok benzer olmasıyla sonuçlanmaktadır.
Tabi ki sürüde stres oluşturmamak için
kan örnekleri yerine süt örnekleri alınmamasının çok daha uygun ve kolay olduğu
dikkate alınmalıdır. Sürüde güvenilir bir
referans aralığını kurabilmek için sürüde
ve gruplarda süt üre azotu testlerinin 2-3
ay boyunca yapılması gerekir. Yüksek
verimli inekler genellikle daha düşük
verimli olanlara ve geç laktasyondaki hayvanlara göre daha yüksek oranda SÜA
değerleri verirler. Bir sürü ya da grupta
referans aralığı oluşturulduğu zaman
testler her 3 ayda bir tekrarlanmalıdır.
Tabi büyük sürülerde sürü ya da gruptaki
hayvanların en az % 10-15’ inden örnek
alınması gerektiği unutulmamalıdır.
3. Rutin kontroller dışında da SÜA testleri yapmak gerekebilir. Her ne kadar beslenme sağlığını takip edebilmek için her
3 ayda bir SÜA testleri yapılması gerekse
de aşağıdaki durumlarda da testlerin tekrarlanması gerekir :
• Rasyonda büyük değişikliler
yapıldığı zaman.
• Hayvanlar çayır ya da meraya
çıkarılmışsa.
• Yeni bir kaba yem kullanımına
başlanmışsa.
• Fiziksel şekil ve nem oranı değişmişse.
• Değişik anormallikler başladıysa. Eğer
gebe kalma oranında bir azalma varsa,
süt proteini oranı düştüyse ve dışkı kıvamında değişiklikler varsa SÜA testi yapılmalıdır. Sürüde SÜA düzeyi 18 -19 mg/dl
den daha yüksek ise gebe kalma oranında % 15 -20 oranında azalma meydana
geldiği bildirilmektedir. Eğer dışkı şekilsiz görünümde, sulu kıvamda ve ahırda
yoğun bir amonyak kokusu varsa rasyonda protein miktarı ya da kalitesi ile karbonhidrat beslenmesi bakımından sorun
vardır ve SÜA testine gidilmelidir. Aşırı
protein, kolay eriyebilen nitelikte protein
fazlalığı ya da yetersiz kolay eriyebilir

• Sakız almak yerine süt alırsanız, ekonomiye katkısı katlanarak olur. • Süt yapılmaz, sadece içilir.
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karbonhidrat bakımından rasyon
gözden geçirilmelidir. Rasyonda
gereksinimden çok fazla protein
olması idrarla üre olarak fazla azotu
atmak üzere ineği enerji stresine
sokar. Bu ekstra enerji ihtiyacı laktasyonun erken dönemindeki ineklerde görülen negatif enerji dengesini %10-20 oranında daha artırır.
Yapılacak SÜA testleri problemlerin
yemleme ile ilgili olan kısmına yönelmeyi kolaylaştıracaktır.
4. SÜA değerleri iyi yorumlanmalıdır.
Yapılan araştırmalar sonucunda
Cornell ve Illinois üniversiteleri tarafından SÜA ile ilgi aşağıdaki değerler
referans olarak gösterilmektedir.
• SÜA sürü ortalaması 12 -18 mg/dl
olmalıdır.
• Bireysel SÜA değerleri 08-25 mg/dl
arasında değişebilir.
Yüksek SÜA değeri (16-18 mg/dl den
yüksek) şunları gösterir:
• Ham protein aşırı yüksek olabilir,
• Rumende fermente olabilen kolay
eriyebilir karbonhidratlar yersiz olabilir
• Rasyondaki proteininin büyük kısmının rumende hızlı parçalanan proteinlerden oluştuğu düşünülebilir.
• Rasyonda rumende parçalanmayan
protein miktarı düşük düzeyde olabilir.
• Rasyonda üre kullanılıyor olabilir.
Düşük SÜA değeri (12 mg/dl den
düşük) şunları gösterir:
• Rasyonda protein oranı gereğinden
düşüktür.
• Rasyondaki protein ve kolay eriyebilir karbonhidrat miktarları iyi kombine edilememiş olabilir.
• Rumende yüksek hızla fermente
olan kolay eriyebilir karbonhidrat
fazla olabilir (Subklinik asidozis).
Yukarında belirtilen faktörlere ilaveten hayvanların su gereksinimlerinin
karşılanamaması, yetersiz kuru
madde ya da aşırı kuru madde tüketimi, karaciğer ve böbrek fonksiyon
bozuklukları da üst üre azotunu etkileyen faktörler arasındadır.
Düşük ham protein miktarını düzeltmek kolaydır ve genellikle rumende
eriyebilen protein miktarı artırılarak
sorun halledilebilir. Düşük SÜA
genellikle süt verimi ve süt proteini
üretimindeki azalmayla birlikte seyreder. Tabloda SÜA değerlerini normal sınırlar içerisinde tutarak süt
verimi ve katı madde miktarını artırmak için gerekli olan ve besleme
yönetimi ile ilgili yapılması gereken
ince düzenlemeleri göstermektedir.
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki
düzenli SÜA testleri yapmak hem
yem maliyeti hem de döl verimi ile
ilgili getirdiği faydalar sayesinde
çiftliklere ekonomi sağlamaktadır.
Aynı zamanda, uygun şekilde gerçekleştirildiğinde, kolay uygulanabilir bir metot olması da avantaj sağlamaktadır.

Her dilde aynı şekilde kullanılan ayran,
dünyaya Türklerin hediye ettiği bir içecek. Sıcak yaz
günlerinde serinleten, yorgunluğu gideren, kısaca insanı
kendine getiren ayranın yararları saymakla bitmiyor…

Harika içecek: AYRAN
A

yranı kim buldu?

M.S. 552-745 yılları arasında
hüküm süren Göktürkler ekşiyen
yoğurdun ekşiliğini azaltmak için üzerine
su ekledi. Böylece tesadüfen ayran ortaya çıktı. Ayran Türkiye’nin yanı sıra
Balkan ve Asya ülkelerinde de içiliyor.

Ayranın yararları nedir?
Ümraniye
Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesi’nden Prof. Dr. Ziya Mocan
ayranın faydalarını şöyle sıralıyor: ‘Ayran
yoğurt bazlı olduğu için içinde bakteri
üremez, ayrandan zehirlenme olmaz.
Anti bakteriyeldir, mide ve bağırsaktaki
zararlı bakterilerin üremesini engeller ve
bakterileri temizler. Bu nedenle antioksidan etkisi vardır. Zehirlenmelerde ayran
kullanılır. Besleyicidir, kalsiyum ve magnezyumdan zengindir.’

Ayranı nasıl yapalım?
Piyasada satılan ayranlara itibar etmemek ve ayranı evde yapmak en iyisidir.
Ayranı en kıvamlı yoğurtla yapmalı ve
çok iyi çırpmalıdır. Eklenen su ise mutlaka soğuk olmalıdır.

Harika içecek
Yaz günlerinin en ideal içeceklerinden
olan ayran adeta ilaç gibi. Kanser başlangıcını önleyen ayranın faydaları saymakla bitmiyor.

Ayranın yararları

Tuz tansiyonu yükseltir, ayran dışında
hiçbir sıvıya tuz konulup içilemez. Ama
ayran ve tuz iyi birer bileşimdir. O nedenle tansiyon düştüğünde tuzlu ayran içilir.

Yaz günlerinin vazgeçilmez içeceklerinin
başında gelen ayran, içeriğindeki yoğurt
bakterilerinin antikanserojen etkisiyle
kanserin başlangıcını önlüyor ve tümör
hücrelerinin gelişimini geriletiyor.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa
Tayar, sıcak yaz günlerinde, vücudun ter
yoluyla kaybettiği su ve mineralin yerine
konması açısından büyük önem taşıyan
ayranın, sağlık açısından son derece
yararlı bir içecek olduğunu söyledi.

Ayran uyku getirir mi?

Mineral ve vitamin deposu

Ayranın rahatlatıcı etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Ziya Mocan bu etkisinin
neye bağlı olduğunun bilinmediğini söylüyor: ‘Bazılarında uyku haline neden
olur. Ama buna ayranın neden olduğu
ispatlanmış bir şey değil.’

Ayranın, hayli zengin bir içeriğe sahip
olduğunu belirten Prof. Dr. Tayar, kalsiyum ve potasyum içermesi nedeniyle
özellikle kemik ve dişlerin oluşumuna
olumlu etki yapan ayranın ayrıca, A,
B12, D, B2 ve B6 vitaminleri ile protein
deposu olduğunu kaydetti.

Tansiyon düştüğünde neden
tuzlu ayran içilir?

Yayık ayranı nedir?
Yayık, tereyağı çıkarmak için sütün,
yoğurdun içinde çalkalandığı kap veya
makineye verilen isim. Saatlerce süren
çalkalamadan sonra tereyağı oluşur,
yayıkta kalan içecek ise yayık ayranıdır.
Balıkesir’in Susurluk ilçesinden adını alan
Susurluk ayranı şöyle yapılıyor: Ayran,
küçük bir elektrikli motorlu kazan içine
ek dar bir boru aracılığıyla yukarıdan
hızlı bir şekilde boşaltılıyor. Böylece
ayran bol köpüklü oluyor.

Ayranın iyi olup olmadığı
nasıl anlaşılır?
Ayranın iyi olup olmadığı köpüğünden
ve kıvamından anlaşılır.

Yan etkisiz
Prof. Dr. Tayar, ayranın bugüne kadar
hiçbir olumsuz etkisinin saptanmadığına işaret ederek, şöyle konuştu: Ayran,
özellikle içeriğinde bulunun yoğurt
bakterileri sayesinde, çok önemli bir
içecektir. Yoğurt bakterilerinin antikanserojen etkileri araştırmalar sonucunda
ortaya konmuştur. Bu araştırmalarda,
özellikle yoğurt bakterilerinin kanser
başlangıcını önlediği ve tümör hücrelerinin gelişimini gerilettiği saptanmıştır.
Yoğurt bakterileri taşıyan ayran ayrıca,
kolesterol miktarını azaltmasının yanı
sıra, toksik maddelerin nötralizasyonunu da sağlar.

Yaz için ideal
Ayranın, vücudun sıvı dengesinin korunması açısından da önemli olduğunu dile
getiren Prof. Dr. Tayar, yaz aylarında aşırı
sıcaklar nedeniyle kaybedilen sıvının,
yine mutlaka sıvı tüketimiyle geri kazanılması gerektiğini ve bu sıvının sodyum
ve klorür iyonları açısından zengin olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.
Prof. Dr. Tayar, ayranın elektrolit yönünden oldukça zengin bir içecek olduğunu
belirterek, Bu sebeple, yaz aylarında
bolca ayran tüketmeliyiz. Ayran ayrıca,
bağırsak florasının stabilitesini artırıyor
ve düzenliyor. Sindirim sistemindeki
olumsuzlukların giderilmesine yardımcı
olur. Birçok sindirim bozukluğu üzerinde
tedavi edici etki yapar. Vücudun sıvı akışını dengelemek ve normal kan basıncını sağlamak için gerekli olan potasyumu
sağlar dedi.

Strese bire bir
Özellikle triptofan adlı maddeyi içeren
besinlerin sakinleştirici etkiye sahip
olduğunu ifade eden Tayar, “Kalsiyum
açısından zengin besinler de gevşetici
bir etkiye sahiptir. Bolca triptofan ve kalsiyum içeren ayran, antistres besinler
listesinin ilk sıralarında yer alır. Ayran
ayrıca, vücudun sıvı akışını dengelemek
ve normal kan basıncını sağlamak için
gerekli potasyumu sağlar, kasların kasılmasına yardımcı olur” dedi.

• Süt içmek özgürlüktür, kuralı ve yasağı yoktur. • Süt içen toplumlarda intihar oranı azalır.
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Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

TÜSEDAD Üye Başvuru Formu

Başvuru Tarihi:

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

N. Adnan YILDIZ
Atilla CELEP
Nejat DEVECİ

Tüzel Kişi ise
İşletmenin Adı

:

Vergi Dairesi / No

:

İşletmenin Adresi

:

Telefon

:

Cep

Faks

:

E-Mail :

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

Özhan EREM
Sorumlu Müdür

:

M. Can ÖZATAY
Görsel Yönetmen

Kerem ASLAN

Şirket Adına Vekil Tayin
Edilen Kişinin Adı Soyadı

:

Görevi

:

TC Kimlik Numarası

:

Diğer Önemli Bilgi ve Notlar

:

Grup Asistanı

Özlem SARAÇ
Baskı

Doğa Basım
(0212) 407 09 00

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

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.

• Bir insan sadece süt içerek yaşayabilir. • Süt insan icadı değildir, güvenle tüketebilirsiniz.
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Ön veya arka kapak içi

1 SAYI 1.250 TL
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Arka kapak

1 SAYI 1.500 TL
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1 sayı ya da 6 sayılık blok reklam satışı yapılacak olup,
ön görülen satış bedelleri;

1 SAYI 2.000 TL

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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