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SİZİN DERGİNİZ

2014 yılında

gerçekleşmesini
istediğimiz dileklerimiz
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Çiğ süt taban fiyatı 1.30 TL / Litre olmalı

Ziraat Bankası sübvansiyonlu
kredileri 2014 yılında cari faiz
oranları uygulanmadan ötelenmeli
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Çünkü; dolardaki artış süt üreticisini de vurdu!
• İthal yem hammaddeleri (mısır, soya, vs.)
• Enerji giderleri (mazot, elektrik, nakliye, vs.)
• Yem katkı maddeleri (Premix, By-pass)
• Hayvan sağlığı ve hijyen giderleri
(aşı, sperma, ilaç, vs.)

Türkiye Süt Besiciliği sektöründen 75 öncü
firma, İzmir’de 3 günlük bir programla 2022 Kasım 2013 tarihleri.arasında gerçekleştirilen.Amino
asit dengeleme
ve süt üretiminde uygulamaları
konulu eğitim
programında bir
araya geldi. Bu
eğitim programı, Yemsis‘ten
Sırrı Kayhan’ın
koordinasyonuyla ve aynı zamanda Adisseo
ve Vi-COR sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Sayfa 5’de

Süt sektörü
Tire’de buluştu

5 Aralık 2013 Perşembe günü Tire Organize
Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda II. Tire
Süt Sempozyumu düzenlendi. sempozyumda iki oturum ve bir panel yapıldı. Gazeteci
İsmail Uğural, Ankara Üniversitesi’n den
Prof. Dr. Atilla Yetişemeyen ve TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdan Çiftçi tarafından yönetildi.

Sayfa 3’te

2014’ü karşılarken…
Sevgili dostlar,
Biz üreticiler için hiçte iç açıcı olmayan bir yılı
daha geride bıraktık. Düşünüyorum da, insan
niçin üretim yapar? Hemde, vaktini ve kapitalini bu uğraşta riske ederek! Tabii ki amacı,
para kazanmak, çarkını çevirmek ve işini
büyütmektir…

Sayfa 3’te

BAŞKAN’DAN

2014’ü karşılarken…
Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili dostlar…

B

iz üreticiler için hiçte iç açıcı
olmayan bir yılı daha geride
bıraktık. Düşünüyorum da,
insan niçin üretim yapar? Hemde, vaktini ve kapitalini bu uğraşta riske ederek! Tabii ki amacı, para kazanmak,
çarkını çevirmek ve işini büyütmektir.
2013 yılında biz üreticiler, en azından
derneğimiz TÜSEDAD’ın üyeleri, para
kazanamadık, işimizi büyütemedik
hatta çarkımızı çevirmekte zorlandık,
zorlanıyoruz. Öncelikle suçu, her
zaman olduğu gibi, kendimizde aramayı esas aldım. Sevk ve idarede hata
yaptık mı diye sorgulayınca cevabımız
kocaman bir “HAYIR” . Üretip sattığınız
malın fiyatını sizin belirleme şansınız
olamıyorsa, hayvanınızı beslemek
zorundasınız ve bunun için almakla

mükellef olduğunuz hammaddelerin
fiyatlarını da siz belirleyemediğinize
göre üretici sevk ve idarede nasıl hata
yapabilir ki?
O halde problem nedir diye düşünmeye başlayınca, 2009 yılından beri derneğimizin yayın organı olan ve benimde her sayıda sektörün aksayan hususlarını dile getirdiğim dergimiz
TÜSEDAD’ı geriye doğru taradım.
Sektörün problemlerini ve beraberinde çözüm önerilerimizi tekrar tekrar
dile getirmişiz. Sadece dergimizde
yazarak değil, her platformda ve kademede anlatmaya çalışmışız. Yani bizler
üzerimize düşeni demokratik ve yasal
yollar ile anlatmaya sürekli gayret
etmişiz. Hatta gururla ve iç huzuru ile
ifade edebilirim ki; sadece tenkit
etmemişiz doğruları da alkışlamak gibi
bir erdemi de gösterebilmişiz.

2013 yılından mutlu olmadığımızı
yazımın başında ifade ettim. Tekrar
aynı dertleri gündeme getirerek ne
şahsımı ne de sizleri sıkmamak adına
sadece ve sadece 2014 yılına ve sonrasına üreticinin umutla bakabilmesi açısından kısa ve orta vadede yapılması
gereken beklentilerimizi izninizle sıralamak istiyorum;

4) Gebe düve ve et ithalatının mutlaka
durdurulması,
5) Ziraat Bankası kredilerinin ertelenmesi.
Bu 5 maddenin hayata geçirilmesinin
Sn. Bakanımız için hiçte zor olmadığını
düşünüyorum. Zira, başarıda süreklilik
esastır ve hem kendisi hem de biz üreticiler için geçtiğimiz 8 yılın büyük bir
avantaj olduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum.
Bu vesile ile tüm paydaşlarımızın 2014
yılını kutlarken sağlık, mutluluk ve
huzur getirmesini dilerim.
Saygılarımla…

1) Üreticilerin tamamının üye olacağı
bir çatı örgüt kurulması,
2) Bu çatı örgütü mahareti ile sütün
süt tozuna çevrilerek piyasaya istikrar
getirilmesinin sağlanması. Bu noktada
devletimize düşen görev süt tozu alım
garantisinin verilmesidir.
3) Bu sayede süt-yem paritesinin dünyada kabul gördüğü gibi
1 litre süt=1,5 kg yem almasının
teminidir.

Süt sektörü Tire’de buluştu…
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Aralık 2013 Perşembe günü Tire
Organize
Sanayi
Bölgesi
Konferans Salonu’nda II. Tire Süt
Sempozyumu düzenlendi.
Sempozyumda iki oturum ve bir panel
yapıldı. Gazeteci İsmail Uğural, Ankara
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla
Yetişemeyen
ve
TMMOB
Ziraat
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdan Çiftçi
tarafından yönetildi.
Düzenleme Komitesi Başkanlığını Ege
Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksek
Okulu Müdürü ve Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Uysal’ın üstlendiği sempozyumda süt işletmelerinin
sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.
Süt işletmeleri, mandıra sahipleri ve
yöneticileri, süt üreticisi ve teknolojisini
üreten firmaların katıldığı sempozyumda, Türkiye süt sektörü analizi, gıda
güvenliği açısından çiğ süt kalitesi, süt
sektöründe örgütlenme modeli, süt işleme tesislerinde modernizasyon ve yenilikler, süt ürünlerinde aflatoksin ve antibiyotik konuları konunun uzmanları tarafından masaya yatırıldı.
IDF Türkiye Ulusal Komite Sekreteri, AÜ.
Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Nevzat Artık Uluslararası Sütçülük
Federasyonu’nun bu yıl japonya’da yaptığı süt zirvesi hakkında bilgi verdi.

Sempozyumun
öğleden sonraki
panel bölümünde
konuşan Tire Süt
Koopeartifi
Başkanı Mahmut
Eskiyörük; “Türkiye
sütçülüğünde yol
haritamız tekelleşme değil, kooperatifleşme olmalıdır.
Süt
sektörünün
ülkemizin kırsal
alanında oluşturduğu ekonomik
canlılık, sanayi ve ticarete sağladığı
katma değer ile gıda sektörü içindeki en
önemli unsur haline gelmiştir’ şeklindeki haklı söylemi büyüyen süt sektöründe
önemli bir görüştür.
Tire için bu sempozyum büyük şans
diyen Ege Üniversitesi Tire Kutsan
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr.
Harun Uysal; “Meslek Yüksek Okulu ve
Sidas Organizasyon ile birlikte bölgemizdeki süt işletmelerini bir araya getirerek
süt sektörüne katkı sağladığımıza inanıyorum. İzmir Türkiye süt üretiminde
birinci sıraya yerleşti. Bölgemizdeki ciddi
anlamdaki süt ve süt ürünleri üretiminin
uluslararası standartlara getirilmesi ve
gerekli koşulların sağlanması için bu tür
sempozyumların önemli olduğuna inanı-

yorum. Başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Sempozyumu-muza destek
olan tüm katılımcılarımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
Sempozyumu Tire Organize Sanayi
Bölgesi Konferans Salonu’nda ev sahipliği yaparak desteklediklerini söyleyen
TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat
Gürler ise; “TOSBİ’de süt işletmelerinin
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu sempozyuma ev sahipliği yapmaktan gurur
duyduk. Süt sektörünün sorunlarının ve
çözüm önerilerini konuştuğumuz sempozyuma Türkiye’nin her yöresinden
katılımlar olması bizleri sevindirdi. Tire
gibi süt üretiminde ve işlenmesinde
önemli paya sahip ilçemizde yapılması
bizim gibi süt işletmelerini onurlandır-

mıştır” dedi. Tetra Pak Süt Grubu Müdürü
Nevra Tatargil’in ambalajlı sütün önemini anlattığı Süt Sempozyumuna başta
Küçükmenderes bölgesi olmak üzere,
Tire, Ödemiş, Bayındır, Torbalı, Beydağ,
Kiraz ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Adana,
Sakarya, Burdur, Aydın, Manisa, Bursa ve
pek çok ilimizden firma ve kişiler katılarak görüş alışverişinde bulundular.
İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İl Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi
Yusuf Güçer, Titan Çiftliği sahibi Mehmet
Doğan, İzmir Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Özer Türer, Kromel Makine A.Ş.
Ege, Akdeniz Bölge S&P Müdürü Basri
Çalışkan, Aybak Natura Gıda Laboratuarı
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Bakırcı,
Baltalı Çiftliği Yönetim Kurulu Başkanı
Funda Özer Baltalı, Ambalajlı Süt ve Süt
Ürünleri Sanayicileri Derneği Genel
Sekreteri İsmail Mert, Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Prof. Dr. İbrahim Ak oturumlarda ve panelde konuşmacı olarak yer aldılar. Basına açık ve ücretsiz olan sempozyuma özellikle Küçükmenderes Bölgesi
süt ve hayvan işletmelerinden yoğun ilgi
olduğu belirtildi. Ülkemizin süt hayvancılığını büyüteceğine ve üreticinin
korunmasına katkısı olacağına inandığımız bu toplantıların devam etmesi sektöre fayda sağlayacaktır.

• Süt içme oranıyla hastalanma oranı ters orantılıdır. • Sütü katı, sıvı ve krem halinde tüketebilirsiniz.
Kasım - Aralık 2013
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GÜNDEM

Aminoasit Besleme Modellemesi
Eğitimi İzmir'de gerçekleşti

T

ürkiye Süt Besiciliği sektöründen 75 öncü firma, İzmir’de 3
günlük bir programla 20-22
Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen Amino asit dengeleme ve süt
üretiminde uygulamaları konulu eğitim
programında bir araya geldi. Bu eğitim
programı, Yemsis’ten Sırrı Kayhan’ın
koordinasyonuyla ve aynı zamanda
Adisseo ve Vi-COR sponsorluğunda
gerçekleştirildi. Aminoasit temelli olarak gözden geçirilen süt rasyonları
bilimsel bir bakışla ele alındı ve özel
olarak süt inekleri için yapılan rasyonların, lizin ve metionin ihtiyaçlarına
uyum sağlayacak şekilde oluşturan ve
maksimum performans (süt hacmi ve
bileşenlerinde) sağlarken rasyon maliyetlerini azaltan yepyeni bir yazılım
olan Formulate2 tanıtıldı.
Seminerin ilk gününde, sahada başarılı
bir besleme programının yapılmasını sağlayacak olan yönetsel uygulamalar hatırlatıldı. Vi-COR’dan Dr. Charlie Elrod,
dünya çapında elde ettiği deneyimleri
paylaştı ve silo yönetimi, stoklama, hayvan konforu, sıcaklığa bağlı stres gibi
konuların hem etkisine hem de önemine
değindi ve bunun sadece hayvanları değil
karlılığı da olumsuz yönde etkileyebileceğinden bahsetti.
NRC 2001 protein bölümünün yazarı
olan Profesör Charles G. Schwab, meta-

Türkiye Süt Besiciliği sektöründen
75 öncü firma, İzmir’de 3 günlük bir programla
20-22 Kasım 2013 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Amino asit dengeleme ve
süt üretiminde uygulamaları
konulu eğitim programında bir araya geldi.
bolize olabilen metionin ve lizin ile ilgili
NRC tavsiyelerini oluştururken gösterdikleri güçlü bakış açısını açıkladı.
Sunumlar boyunca, Profesör Schwab,
dinleyicilere, hayvanların ham proteine
değil amino asitlere ihtiyaçları olduğunu
hatırlattı. Hayvanın ihtiyacı olan
Metionin ve Lizin konsantrasyonlarının
yükseltilerek istenen seviyede sağlandığı
sürece ham protein olarak düşük oranlarda besleme yapılabileceğini ve maliyetlerin düşebileceğinden bahsetti. AA dengelemesi, rasyonda daha az RUP kullanılmasını ve sonuç olarak da daha az metabolize protein (MP) kullanılmasına olanak sağlar.
Profesör Schwab aynı zamanda rumende
degrede olan proteine (RDP) ve süt ineklerine birincil metionin ve lisin kaynağı

olacak şekilde rumende verilen fermente
karbonhidratın mikrobiyel protein sentezleri aracılığıyla verilmesine daha çok
dikkat edilmesi gerektiğinin üzerinde
durdu.
Formulate 2 doğrusal olmayan ve süt için
NRC 2001 ile tamamen uyumlu çalışan
bir yazılımdır. Programın mimarı olan
Gary Foster (Central Valley Nutrition
Associates), halihazırda California’da
besleme üzerine aktif olarak danışmanlık
yapmaktadır.
Rasyon değerlendirme için basit bir destek aracı sunan NRC 2001’nin yayınlanmasından sonra, NRC 2001’de bulunan
doğrusal olmayan biyolojik fonksiyonların benzersiz bir entegrasyonu için doğrusal olmayan bir optimizer tasarlama görevini üstlendi. Sonrasındaki zorluk ise

bunu beslemeci için zaman kaybı yaratmadan isabetli ve hassas şekilde sonuç
üreten bir arayüze dönüştürmek oldu.
Gary ve Professor Schwab, başka herhangi bir yazılımda olmayan eşsiz
Formulate2 özelliklerini de tanıttı.
Amino Asit hesaplayıcısı, kullanıcılara,
AA formülasyon sınırlamalarını ve bunun
sonucu olarak da ihtiyaç duyulacak olan
MP miktarını sağladı. Bu özellik, rasyonun maliyetlerini asgariye indirmek için
temel bir basamaktır.
Katılımcıların da aktif katılımlarıyla,
Gary ve Dr. Schwab bir rasyon formülasyonunu bu bakış açısıyla deneyimlediler.
Katılımcılardan birinin nezaket göstererek paylaştığı güncel rasyon, güçlü ve
zayıf yönleriyle ele alındı. Ardından da
hammadde ve miktarlarda yapılan birkaç stratejik değişiklik ile rasyonun gerçekleşene göre tahmin edilebilirliğini ve
performansını artırırken aynı zamanda
maliyetleri nasıl düşürebildiklerini gösterdiler.
Seminerin son günü uygulamının katılımcılar tarafından uygulamalı olarak kullanılmasına ayrıldı. Uygulama, Yemsis’ten
Gökmen Arpağ tarafından 40 kullanıcıya
Gary Foster’ın da desteğiyle tanıtıldı.
Formulate2 aracı, şu an tamamıyla kullanılabilir şekilde FRB (Feed Ration
Balancer) uygulamasının bir eklentisi olarak kullanılabilmektedir.

• Süt içen toplumlar savaşmak yerine barışçıl çözümler bulur. • Süt en zararsız ve en yararlı beyazdır.
Kasım - Aralık 2013
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KONUK YAZAR

Hayvancılığın
2014 gündemi...
Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

H

ayvancılıkta pek çok gelişme üst
üste geldi. Her biri ayrı yazı
konusu olacak bu gelişmelere
bakarak 2014'te sektörü nasıl bir tablo
beklediğini görebiliriz. Hayvancılık sektörü ve ülke için çok kritik bir yıl olan
2014'ün aynı zamanda seçim yılı olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Hayvancılıkta bizi bekleyen gelişmeler
özetle şöyle:
1- Tarıma 2014 yılında 8.9 milyar lira
destek verilmesi öngörülüyor. Bu desteğin 2.7 milyar lirası hayvancılığa verilecek. Son yıllarda özellikle hayvancılık
destekleri ile ilgili yapılan öngörüler pek
gerçekleşmiyor. Daha doğrusu Bakanlık
bütçeyi tutturamıyor. Tarımın her alanında olduğu gibi hayvancılıkta da veriler
sağlıklı olmadığı için planlanan destekleme bütçesi genellikle yetersiz kalıyor.
Bakanlık 2013'ün bütçesini yaparken
hayvancılık desteklerini 2.4 milyar lira
olarak açıkladı. Ancak, Hükümetin 2014
Programı'nda görüldü ki, bu destek bütçesi yetersiz. Program'da hayvancılık
desteği 2.9 milyar lira olarak revize edildi. 2014'te hayvancılık destekleri için
öngörülen destek tutarı ise 2.7 milyar
lira. Bu verilere göre 2014'te hayvancılık
desteklerinde 2013'e göre artış değil bir
miktar düşüş olacak. Toplam destekleme
bütçesi içerisinde 2012 yılında yüzde
29.3 olan hayvancılığın payı 2013 yılında yüzde 32.5 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2014'te ise bu pay yüzde 29
olacağı öngörülüyor. Hayvan sayısındaki
artışa,et ve süt üretimindeki artışa rağmen desteklerin azalması demek bazı
destek kalemlerinin kaldırılacağı anlamına mı geliyor?
2- Hayvan ihracatı ve ithalatı 2014'ün en
önemli gündem konularından birisi olacak. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ilk kez damızlık düve ihraç etmenin
gururunu yaşıyor. Türkmenistan'da kurulacak bir işletme ihtiyacı olan 250 damızlık düveyi Türkiye'den almaya karar
verince yıllardır düve ithal eden Türkiye
bir anda düve ihraç eden ülke oldu.
”Rabbim bu günleri gösterdi, hayvan
ithal ederken ihracatçı olduk” diyen
Bakan Mehdi Eker, 2018 yılına kadar 6
bin baş düve ihracatı için gerekli bağlantıların yapıldığını söylüyor. Yani 5 yılda 6
bin düve ihraç edecekmişiz.
İhracat cephesinde bu gelişmeler olurken Türkiye damızlık düve ithalatını da
tam gaz sürdürüyor. Hükümetin 2014
Programı'na göre 2010 yılından bu yana
yapılan damızlık düve ithalatı 174 bin
501 baş. Program'a göre ayrıntılar şöyle:
“2010 yılında 25 bin 301 baş olan damız-

lık gebe düve ithalatı 2011 yılında 78 bin
565 başa ulaştı. 2012 yılında 48 bin 702
baş 2013 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla
21 bin 933 baş damızlık ithalatı yapıldı.
İthalat ve ihracat rakamları ortada.
Aslında ihracatı küçümsüyor değiliz. Tam
tersine, dünyadaki rakipleriyle eşit şartlara sahip olduğu taktirde Türkiye'nin
hayvan ithalatını tamamen bırakıp ihracatçı olacağına yürekten inanıyoruz.
Kaldı ki, geçmişte bunun örneği var.
1980 öncesini hatırlayanlar bilir. Türkiye
Ortadoğu’nun et ve canlı hayvan ihtiyacını karşılardı. Van’da 35-40 firma ihracat yapardı. Bugün bir tek ihracatçı yok.
Umarız tekrar ihracatçı olduğumuz o
günleri de görürüz. Türkiye’nin bu
potansiyeli fazlasıyla var.
3- Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi eker'in sık sık dillendirmeye başladığı önemli bir konu ise 2014'ten itibaren etçi ırklardan et,sütçü ırklardan süt
elde edilmesi projesi. Son olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde Bakanlığın
2014 Yılı Bütçesi görüşülürken Mehdi
Eker'in verdiği bilgilere gör, bitkisel üretimde olduğu gibi hayvancılıkta da
rekorlar kırıyoruz. Et üretimi son 10 yılda
407 bin tondan 916 bin tona çıkı.Süt
üretimi 8.4 milyon tondan 17.4 milyona

ulaştı. 2012'de hayvansal ürün ihracatı
1.1 milyar dolar oldu. 1 Ocak 2014'ten
itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da
etçi ırklardan et, sütçü ırklardan süt üretilecek proje başlayacak. Bu proje kapsamında etçi ırkların ıslahı desteklenecek.
Etçi ırklardan elde edilecek etin payı
yüzde 12'den yüzde 25'e çıkarılacak.
2014 yılında yoğun olarak gündemde
olacak konulardan birisi etçi ırkların ıslahı olacak.
4- Hayvan ıslahı ve damızlık birliklerinin
durumu ne olacak? 2014'ün en tartışmalı konularından birisi bu. Danıştay 10.
Dairesi'nin başvurusu üzerine Anayasa
Mahkemesi, “5596 Sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Yasası’nın hayvan ıslahı ve damızlık birliklerinin kuruluşu ile ilgili maddeleri
iptal etti. 2014'te bu maddelerin yarattığı boşluğu giderecek bir düzenleme
yapılması gerekiyor. Çünkü 20 Mart
2013′te Resmi Gazete'de yayınlanan
karara göre 1 yıl içinde gerekli düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bu düzenleme yapılmazsa hayvan ıslahı ve ıslah
yapmakla görevlendirilen damızlık birliklerin carlığı tehlikeye girecek.
5- Hayvancılıkla ilgili bir başka önemli
gelişme ise yılın son günlerinde yaşandı.

Danıştay, Genetiği Değiştirilmiş (GDO) 2
mısır geni ile ilgili yürütmeyi durdurma
kararı verdi. Alınan karar hayvan yeminde kullanılmak üzere GDO’lu ürünlerin
ithalatını, yem ve hayvancılık sektörünü
doğrudan etkileyecek. 2014'te bu konu
da yoğun olarak tartışılacak.
6- Geçmiş yıllarda olduğu gibi hayvancılıkta 2014'te de en önemli gündem maddesi girdi maliyetleri ve çiğ süt fiyatı olacak. Üreticilerin maliyetleri artarken çiğ
süt fiyatının aynı oranda artmaması
2014'te de gündemin ön sıralarında yer
alacak.
7-Hayvancılık sektörünün kullandığı
düşük faizli kredilerin geri ödenmesinde
yaşanan sıkıntılar da gündemin baş
köşesinde güncelliğini koruyor. Krediyi
ödeyemediği için el değiştirecek veya
kapanacak işletmelere tanık olacağız.
Özetle hayvancılıkla ilgili daha pek çok
sorun ve konu 2014'te gündemde olacak. Burada önemli olan bu sorunların
çözümüne yönelik yaklaşım tarzı.
Bakanlık, sorunların çözümü için sektörle işbirliği içinde olacak mı? Sektörle
diyalog içerisinde bir politika yürütülürse
sorunların çözümü için yol alınabilir.
Fakat bildiklerini okumaya devam ederlerse çok büyük sıkıntılar doğar.

• Çocuğunu seviyorsan, süt de içiyorsundur. • Süt içmeyen birinin hayatına birçok doktor girer.
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Kaba yemler
ve önemi
Prof. Dr. A. Esen ÇELEN

E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

K

aba yemin tanımını en basit ifadeyle yapacak olursak, su içeriği
%15-20’den yüksek, ham selüloz
içeriği de kuru maddede %16-18’den
daha fazla olan her türlü hayvan yemine
“kaba yem” adı verilir. Kaba yemler geviş
getiren hayvanların beslenme fizyolojilerine uygun bir yem kaynağı olmaları
yanında; hayvanların verim ömürlerini
arttırmaları, beslemeye bağlı hastalıkların (örneğin rumen asidozu, asit-baz
dengesinin bozulması, vitamin A yetersizliği vb.) meydana gelme olasılığını
büyük ölçüde azaltmaları ve geviş getirenlerde yemlemeye bağlı olarak meydana gelen ishalin ortadan kaldırılmasına
yardımcı olmaları gibi çok önemli yararları bulunmaktadır. Bütün bunların
yanında kaba yemler hayvan beslemede
en ucuz yem kaynağı olma özelliğini
taşımaktadırlar. Kaba yemlerin neler
olduğundan bahsedecek olursak, kaba
yemler öncelikle;
1. Suca zengin kaba yemler
2. Kuru kaba yemler
olarak iki guruba ayrılmaktadır.
Suca zengin kaba yemler içinde doğal ve
yapay çayır-mera yemleri, kök ve yumru
yemler dahil tarla koşullarında yetiştirilen yem bitkileri, fabrikalarda işlenen birçok bitkinin artığı, birçok meyve-sebzeler ile silo yemleri sayılabilir. Kuru kaba
yemlerin en önemlileri de her tür kuru
otlar ile samanlar, kavuz ve kesler gibi
harman kalıntılarıdır.
Kaba yemlerde nitelik dendiğinde,
yemin elde edildiği zamandaki özelliklerinin olanaklar ölçüsünde korunması
anlaşılmaktadır. Kaba yemde nitelik tanımı için birçok parametre ortaya konmuş
bulunmaktadır. Bu parametrelerden en
önemlileri;

Resim 1. Yonca bitkisi

1. Kuru madde ya da su içeriğine göre
niteliğin saptanması,
2. Protein, kül ve sellüloz gibi ham besin
maddelerinin içerikleri ile bunların sindirim
derecelerine göre niteliğin saptanması,
3. Enerji içeriğine göre niteliğin saptanması,
4. Fiziksel özellik ve duyu testlerine göre
niteliğin saptanması şeklinde sayılabilir.
Ot biçme ve depolamanın esas amacı
çiftlik hayvanlarına kaba yem temin
etmektir. Çiftlik hayvanlarından istenilen performansın alınabilmesi ona verilen yemin kalitesi ile yakın ilişkilidir.
Otlarda kalite kavramı değişken bir ifade
olmakla beraber, kalite, tüketilen otun
hayvansal ürüne dönüşüm oranı ile
ifade edilmektedir. Kaliteli otu tarif eden
özellikler; yapraklılık, ince saplılık, yeşil
renk, hoş kokululuk, yüksek protein
oranı, düşük sellüloz oranı, lezzetlilik
v.b., hayvanlar tarafından tüketilen miktar ve üretilen fazla hayvansal ürün miktarı olarak ifade edilir. Ot kalitesini belirlemenin en sağlıklı yolu hayvan besleme
çalışmaları sonucu elde edilen verilerdir.
Kaba yemlerde otun fiziksel özelliklerine
bakarak yem kalitesi hakkında kabaca
fikir sahibi olmak mümkündür. Ot kalitesini yetiştirme teknikleri de belirlemektedir. Hayvanlara verilecek kuru otun
kurutulması ve depolanması esnasında
da kalite doğrudan etkilenmektedir.
Hasat, kurutma ve depolamanın tekniğine uygun olarak yapılması kuru ottan
yararlanmayı arttırmaktadır. Kuru ot
üretiminde biçim zamanı, biçim sıklığı,
biçim yüksekliği, tür farklılıkları, sıcaklık,
yaprak-sap oranı, gübreleme, günün
saati gibi faktörler kuru ot miktarını ve
elde edilen otun kalitesini doğrudan
etkilemektedir. Bitkilerin büyüme ve

gelişmelerinin ilerlemesine paralel olarak, yeşil ve kuru materyal artışı, tam
çiçeklenme ve tohum bağlama olgunluğu dönemine doğru azalmaktadır. Hatta
çoğu türlerde, tohum olgunluğu dönemini takiben ölüm ve yaprakların dökülmesi, ürün miktarının önemli derecede
azalmasına neden olmaktadır. Bitkilerin
gelişme dönemleri ilerledikçe lif ve lignin oranı yükselmekte, ham protein
oranları düşmekte, sindirilebilirlik ve
hazmolabilir besin maddesi miktarı azalmaktadır. Böylece, düşük yem değerli
geç biçimlerin yüksek ürünü ile yüksek
değerli fakat az ürünlü erken ilk biçimler
arasında iki alternatif bulunduğu unutulmamalıdır. Sonuçta; kartlaşmanın, kimyasal kompozisyonu aleyhte çalıştırması
nedeniyle, diyebiliriz ki: yem değeri yüksek ürün elde edilmesinin en emin yolu,
en uygun sınırlar içinde, erken biçimden
geçmektedir. Örneğin yoncada çiçeklenmeyi takip eden her gün başına sindirilebilirlik %0.5 oranında azalmaktadır.
Genellikle baklagiller %10 çiçeklendiğinde biçim zamanının geldiği yargısına
varılmaktadır. Son yıllarda “Nispi Yem
Değeri”, otların kalitesini belirleyen
önemli kriterlerdendir. Nispi yem değeri
biçim zamanı ilerledikçe düşmektedir.
Yapılan araştırmalarda, yoncada tomurcuklanma öncesi 164 olan nispi yem
değerinin ilerleyen dönemlerde 100’e,
yonca- buğdaygil karışımlarında 135’ten
100’e, silajlık mısırda 133’den 76’ya, sorgumda 112’den 83’e düştüğü görülmüştür. Tüm bunlardan da anlaşılacağı gibi,
tarla koşullarında yetiştirilen yem bitkilerinin biçim uygulamalarına dikkat edilmesi son derece önemlidir.
Çok yıllık bitkilerde biçim zamanı, ertesi
yılın ürününü de etkilemektedir. Erken
bir son biçimden sonra besin maddelerinin depolanma olanakları ertesi yıldaki
gelişme için çok anlamlı olup büyük
önem taşımakta, bu şekilde kışa rezervlerce güçlü girilmektedir.
Biçim sıklığı, başka bir ifade ile biçim
sayısının çoğalması; artan her bir biçim
ile büyüme süresinin kısaltılması anlamına gelmektedir. Biçim sayısının en uygun
sayıyı aşması halinde, toplam ürün miktarı giderek azalmaktadır. Biçim sıklığı
ürünün kimyasal kompozisyonunu ve

dolayısıyla yem değerini de etkilemektedir. Artan biçim sıklığı ile otun ham protein, ham kül, fosfor, kalsiyum, potasyum içeriği genelde yükselmekte; azotsuz öz maddeler ile sellüloz kapsamı ise
azalmaktadır. Sonuçta yem değeri, artan
biçim sıklığı ile yükselmektedir.
Biçim zamanı ve biçim sıklığı yanında
dikkat edilmesi gereken bir önemli uygulama da biçim yüksekliğidir. Tarla yembitkileri yetiştiriciliğinde genellikle 5-10
cm biçim yüksekliği, sonraki gelişmeler
için uygun yükseklikler olarak söylenebilir. Birçok bitkinin ve bitki artığının kaba
yem sınıfına girmesine karşın, hayvan
beslemede önemli olan husus hayvanların kaliteli kaba yemlerle beslenmeleridir. Kaliteli kaba yem dendiğinde de,
öncelikle, tarla koşullarında yetiştirilen
tek yıllık ve çok yıllık birçok yem bitkisi
akla gelmektedir. Bu yembitkilerinin
uygun şekilde yetiştirilmesi ve kurutulmasıyla kaliteli kaba yemlerin elde edilmesi mümkün olabilecektir. Bölgemizde
kaba yem olarak yetiştirilebilecek başlıca
yembitkileri şunlardır:

1. Yonca (Medicago sativa)
İyi besleme özelliği ve yüksek veriminden dolayı yembitkilerinin imparatoriçesi olarak adlandırılan yonca; adaptasyon
yeteneğinin yüksek oluşu, uzun ömürlü
bir yembitkisi olması, bir vejetasyon
döneminde birçok defa biçilebilmesi,
yüksek verime sahip olması, ürününün
besin değerinin yüksekliği ve ekim nöbetinde önemli seçeneklerden birisi olması
nedeniyle en önemli yembitkilerinden
biridir. Bölgemize uygun çeşitlerin kullanılması ve biçim uygulamalarına uyulması kaydıyla ortalama %18 ham protein içeriğine sahip 8-10 ton/dekar yeşil ot
alınabilmektedir. Yoncanın en önemli
kısımları yapraklarıdır. Yonca sapı ortalama %9-10 ham protein içerirken, yaprakları %26-27 ham protein içermekte ve bu
nedenle yoncanın kurutulması ve balyalanması sırasında yaprak kayıpları olmamasına dikkat edilmelidir.
Yonca küçük alanlarda serpme olarak
ekilebilirken, büyük alanlarda ise sıraya
ekilmeli, serpme ekimlerde 3-3.5 kg/da,
sıraya ekimlerde ise 20 cm sıra aralığında
2-2.5 kg/da oranında safiyeti ve çimlen-

Resim 2. Yaygın fiğ

• Kendi sağlığınız için süt için. • Yoğurdun hası manda sütünden yapılır. Bulursanız kaçırmayın.
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Resim 3. Anadolu üçgülü
me gücü tam tohumluk kullanılmalıdır.
Ekim derinliği de 2 cm’yi geçmemelidir.
Yonca bölgemizde hem ilkbaharda, hem
de sonbaharda ekilebilmekte ise de, sonbahar ekimleri, bitkiye daha iyi bir gelişme sağlaması bakımından tercih edilmelidir. Yoncaya ekimle birlikte 2-3 kg/da
saf azot, ekim öncesi 12-16 kg/da saf fosfor ve gerekiyorsa 12-20 kg/da saf potasyum verilmeli, %10 çiçeklendiği dönemde biçilmeli ve ortalama 5-10 cm toprak
üzeri anızı kalacak şekilde biçim yapılmalıdır. Yoncada biçim sayısı ise çeşide,
yetiştiği bölgeye ve biçim zamanına göre
değişmekte olup, Ege ve Güney Anadolu
gibi kışı ılık geçen ve kış uykusu kısa olan
bölgelerde bir mevsimde 8-10 biçim, kışı
sert geçen Orta Anadolu'da 5 biçim ve
Doğu Anadolu'da da 3 biçim alınabilmektedir. Yonca yetiştiriciliğinde temel kurallara uyulmaması ve yoncalığı küsküt ve
yabancı bitkilerin sarması, yoncalığın
yaşlanması, taze ve şıralı hayvan gübresi
verilmesi, hayvan otlatılması, yaş yoncalığın çiğnenmesi, yonca toprağının kirecinin yıkanmış olması, ilk ekim yılınca
fazla sayıda biçim yapılması, biçimlerin
çiçek açmadan yapılması kışa giriş biçiminin çok erken ya da çok geç ve derinden yapılması, sulama suyunun göllenmesi, yetersiz sulama ve yüksek ve durgun taban suyu gibi olumsuz koşullar
yoncalığın seyrekleşmesine neden
olmakta ve ekonomik olarak yetiştirilebilecek olan 5 yıldan daha kısa bir zaman
içerisinde yoncalık bozulabilmektedir.

Resim 4. Silajlık mısır hasadı
da, ekim öncesi 5-6 kg/da saf fosfor ve 810 kg/da potasyum verilmesi verimi arttırmaktadır. Çiçeklenme başlangıcından
alt baklaların olgunlaşmasına kadar
geçen süre içinde hasat yapılabilmekte
ise de, yeşilyem olarak değerlendirilecekse % 25 çiçeklenme döneminde,
kurutulacak ya da silaj yapılacaksa alt
meyvelerde tohumların şişkin ve iyi
gelişmiş olduğu dönemde biçilmesi tavsiye edilmektedir. İyi bakım koşullarında
3-3.5 ton/da yeşilot, 600-800 kg/da kuru
ot vermektedir.

3. Anadolu Üçgülü-Acem
Üçgülü (Trifolium resupinatum)
Kışlık bir yıllık bir bitki olan Anadolu
üçgülü, kısa dönemli ekim nöbetlerinde
tek olarak ya da İtalyan çimi ve yulaf gibi
bir yıllık buğdaygillerle karışık olarak
yetiştirilebilmektedir. İyi bir tohum yatağı isteyen bitki, Akdeniz ikliminin hakim
olduğu bölgelerde sonbaharda, soğuk
bölgelerde ilkbaharda ekilmelidir.
Anadolu üçgülü çok küçük tohumlara
sahip olmasından dolayı iyi bir tohum
yatağı hazırlığına gereksinim duymakta
olup, 20 cm sıra aralığında 1.5-2 kg/da
tohumluk yeterli olmaktadır.
Anadolu üçgülü yılık bir bitki olmasıyla
birlikte, bir vejetasyon devresinde iyi
koşullar altında 4-6 biçim verebilmekte
ve birçok baklagil yembitkisinde olduğu
gibi çiçeklenme başlangıcında biçilmesiyle tınlı topraklarda toplam 8-9 ton/da
kadar yeşilot verimi alınabilmektedir.

2. Adi Fiğ-Yaygın
Fiğ (Vicia sativa)
Birçok fiğ türü içinde, Ege Bölgesi ve
benzer iklime sahip bölgelerimizde en
fazla yetiştirilen bu tür, ister tek başına,
isterse bazı tahıllar ile karışık ekilsin kaliteli yem veren bir yıllık bir yembitkisidir.
Kuru otu, biçim zamanına göre değişmekle birlikte %12-24 ham protein içermektedir. Bölgemiz gibi ılıman iklime
sahip yörelerimizde sonbaharda, kışı sert
geçen yörelerde ise ilkbaharda ekilmelidir. Sulu koşullarda ve nemli bölgelerde
ot üretimi amacıyla yapılan serpme
ekimlerde 10-12 kg/da, 20 cm sıra aralığında yapılan ekimlerde ise 8-10 kg/da
tohumluk kullanılmalıdır. Genel olarak
gübreleme yapılmasına gerek olmasa

Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerimizde yapılan araştırmalar, Anadolu
üçgülünün kışlık ikinci ürün olarak da
yetiştirilebileceğini ortaya koymuş ve
özellikle pamuk-pamuk ekim sisteminin
sürdürüldüğü bölgelerimizde bu bitkinin
yalnızca ilk biçiminden yararlanılabileceği ve tatminkar verimler alınabileceği
görülmüştür. Anadolu üçgülü biçilerek
değerlendirildiği gibi, otlatmaya da
uygun bir yembitkisidir.

4. Mısır (Zea mays)
Gerek dane üretimi, gerekse de silaj için
en önemli yembitkilerinden birisi olan
mısır, kumlu topraklardan killi topraklara
kadar her tip toprakta yetiştirilebilmektedir. Ekilecek çeşitlerin seçiminde ekolojik
faktörler, ana ve ikinci ürün şartları ile
yetiştirme amacı büyük önem taşımaktadır. Tane mısırda özellikle tek koçanlılık
ve yüksek tane verimi öne çıkarken, silajlık mısırda geniş yaprak ayası, bitkide
yaprak sayısının fazla oluşu, kısaca bitkinin toprak üstü aksamının fazla olması
istenen bir özelliktir.
Ülkemizde ana ürün ve ikinci ürün tarımında yer alan çeşitlerin vejetasyon
süresi 90-150 gün arasında değişmektedir. Mısırda çimlenme ve çıkışın sağlanabilmesi için minimum toprak sıcaklığı
10°C, en uygun toprak sıcaklığı ise 18°C
civarındadır. Ana ürün mısır tarımında,
Güneydoğu Bölgemizde Nisan başında
ekim, Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde
Nisan ayı ortalarında ekim yapılmakta-

dır. Mısır tane amacıyla yetiştirildiğinde
3 kg/da tohumluk kullanılmalı ve sıra
arası 70 cm, sıra üzeri ise 20-25 cm olacak şekilde (6000-7500 bitki/da) ekim
yapılmalıdır. Silaj amacıyla yetiştirildiğinde ise 4.5-5 kg/da tohumluk kullanılmalı, 70 cm sıra arası ve 10-15 cm sıra üzeri
olacak şekilde (10000-15000 bitki/da)
ekim yapılmalıdır. Ekim derinliği olarak
5-8 cm uygun olup, 8 cm'den daha derin
ekimler riskli olmaktadır. Silaj amacıyla
yetiştirildiğinde mısırın en uygun hasat
zamanı süt olum-hamur olum dönemi
arası olmaktadır.

5. Sorgum türleri
(Sorghum sp.)
Gerek ot ve dane yemi olarak kullanılan
sorgum (Sorghum vulgare), gerek otundan yararlanılan Sudan otu (Sorghum
sudanense) ve gerekse de son yıllarda
ülkemizde ekimi yaygınlaşan sorgum x
Sudan otu melezi (Sorghum bicolor x
Sorghum sudanense) hayvan beslemede
daha çok silaj üretiminde kullanılmakta
olup, son derece önemli yem bitkilerini
oluşturmaktadırlar. Yazlık yembitkilerinden olan bu türlerde de ekim için toprak
sıcaklığının 10-12°C civarında olması
gerekli olup, kıyı bölgelerimizde Nisan
ayı içerisinde, soğuk bölgelerimizde ise
Mayıs ayı sonuna kadar ekimleri yapılabilmektedir. Bu türlerin silaj için ekimlerinde 3-4 kg/da tohumluk kullanılmalı ve
sıra aralığı 20 cm tutulmalıdır. Sulama
kaydıyla bir vejetasyon süresi içinde birkaç biçim alınabilen bu türlerden,
Sorgum türlerine göre değişmekle birlikte ana ürün olarak 12-16 ton/da, ikinci
ürün olarak da 7-10 ton/da arasında
verim alınabilmektedir.

Kaynaklar:

Resim 5.Sorgum x sudan otu melezi
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İki zoonoz; tüberküloz ve
anthraks
Arş. Gör. Feyyaz KAYA

Balıkesir Üniversitesi Klinik Bilimler Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Z

oonoz hastalıklar insandan hayvana ve hayvandan insana geçebilen hastalıklara verilen isimdir.
Çağımızda tıp ve teknolojinin hızla gelişmesine rağmen yüzyıllardır bilinen zoonoz hastalıklar halen daha her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine
ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Toplum kaynaklı hastalıkların %60’ını
zoonozlar oluşturmaktadır. Zoonoz hastalık etkenleri hem hayvanları hem de
insanları enfekte edebildiğinden çok
hızlı yayılma eğilimindedirler. Nitekim
2011 yılında Dünya’da 8,7 milyon insan
tüberküloz (verem)hastalığa yakalanmış
bunların 1,4 milyonu hayatını kaybetmiştir. Diğer zoonoz hastalıklarda olduğu gibi bu derlemede bahsedilen zoonoz
hastalıklar da Dünya’da ve ülkemizde
sosyoekonomik koşulları kötü olan, bilhassa tarım ve hayvancılıkla uğraşan
insanlarda daha sık gözlenmektedir.
Zoonoz hastalıklarla mücadelede önce
etkenin özellikleri ve bulaşma yolları iyi
araştırılmalı sonrasında insanlar bulaşma
ve hastalıktan korunma yolları hususunda doğru bilgilendirilmeli ve hep birlikte
mücadele edilmelidir. Şu halde hem hayvan hem de insan sağlığı ile yakından
ilgili olan tek meslek grubu olması sebebiyle veteriner hekimlik mesleğine ve
veteriner hekimlere çok önemli görevler
düşmektedir. Veteriner hekimler ve tıp
hekimlerinin ortak çalışmalarıyla güncel
ve bilimsel veriler ışığında halkın aydınlatılması zoonoz hastalıklarla mücadelede
en kritik noktadır. Bu derlemede ülkemizde ve dünyada sık rastlanan hem insan
hem de hayvan sağlığını yakından ilgilendiren tüberküloz ve anthraks zoonoz
hastalıkları özetlenmiştir.

Tüberküloz etkenin çeşitleri
ve özellikleri:
Halk arasında verem olarak bilinen
tüberküloz hastalığı mycobacterium
etkenleri
tarafından
oluşturulur.
Mycobacterium
Mycobacteriaceae
familyasından zor boyanan, çomak şeklinde 2-4 µ x 0.2-0.5 µ ebatında toksini
ve sporu olmayan anaerob, çomak şeklinde bir bakteridir. Canlılarda çeşitli
mycobacterium etkenleri hastalığa
neden olabilir. Etken başta akciğer
olmak üzere diğer organ ve dokularda
kazeöz ve kazeökalseröz karakterde
tüberkellerin oluşumuyla seyreden kronik, bulaşıcı ve zoonotik bir hastalığa
neden olur. Mycobacterium tüberculosis
insanlarda, Mycobacterium bovis sığırlarda, Mycobacterium avium ise kanatlılarda tüberküloz hastalığının başlıca
nedenidir. Ayrıca bu etkenlerden başka

lır. Anne karnında enfeksiyon rahim
tüberkülozu sayesinde şekillenmektedir.
Hastalardan elde edilen sütlerin ısıl işleme tabi tutulmaksızın buzağılara içirilmesi kayda değer bulaşma yollarındandır.
Hasta hayvanların sürüde tutulması,
kontrolsüz hayvan hareketleri, genel ahır
hijyeni kurallarına dikkat edilmemesi, çok
sıkışık ahırlarda barındırma, yetersiz
bakım ve besleme hastalığın yayılışını hızlandırır. Yine insanlarda da tüberkülozlu
ineklerden elde edilen sütlerin ısıl işlem
görmeden tüketilmesi özellikle çocuklarda tüberküloza neden olmaktadır.

Tüberkülozda Teşhis

Mycobacterium tuberculosis
aşağıda adı geçen etkenlerde çeşitli canlılarda tüberküloz hastalığına neden
olur. Mycobacterium paratuberculosis:
Sığırların paratüberküloz etkenidir.
Mycobacterium lepra: İnsanlarda cüzzam
hastalığına
neden
olur.
Mycobacterium marinum: Balıklarda
tüberküloz etkenidir. İnsanlarda tüberkülozun deri formuna neden olur.
Etken çevre koşullarına değişik derecelerde duyarlıdır. Direk güneş ışığına ve
kurutmaya duyarlı olduğu halde mera,
ahır gibi nemli ortamlarda haftalarca
canlı kalabilir. Ayrıca çeşitli dezenfektanlara orta derecede duyarlıdır.

Sığırlarda hastalığın gelişimi
ve klinik belirtileri
Tüberküloz hayvanlar içinde en çok sığırlarda görülür. Sığırlardan başka domuz,
koyun, keçi, at, kedi, köpek ve kanatlılar
gibi evcil hayvanlarda hastalıktan etkilenirler. M. bovis etkeninin temel kaynakları manda, sığır ve insanlardır. Koyun ve
keçiler nadiren hastalanırlar.
Hastalığa yakalanan sığırlar genelde klinik olarak normaldir. Hastalarda ilerleyici zayıflama şüphe uyandırabilir. Ayrıca
hastalarda dalgalı ateş ve tüy yapısında
bozulmalar görülebilir. Sığırlarda tüberküloz genelde kronik öksürükle seyreder.
Öksürüğün yanında, arthritis, mastitis,
deri apseleri, keratokonjunktivitis,
meningitis ve döl verimi gibi sorunlara
da sebep olur. Hastalık akciğerlerde kronik bronkopneumoniye neden olur.
Bronkopneumoninin belirtisi olarak çok
şiddetli olmayan kısa, yavaş, arka arkaya
bir iki kere yaş öksürük şekillenmektedir.
Akciğer zarının etkilendiği ve akciğerle-

rin büyük zarar gördüğü olgularda solunum güçlüğü oluşabilir. Nekropsi yapıldığında akciğerlerde kalsifiye granülomatöz doku hasarı tipik bulgudur.
Hastalık diğer yutak lenf yumruları,
bağırsaklar, meme, rahim, kemik gibi
çeşitli organlara da yayılabilir.

Sığırlarda tüberkülozun
bulaşma yolları:
Bulaşma solunum, sindirim, kongenital
(anneden geçen), genital ve deri yolu ile
bulaşabilir. Ancak M. Bovis’in en önemli
bulaşma yolu solunumdur. Etken hasta
hayvanların her türlü vücut akıntıları,
dışkı ve idrarları ile çevreye saçılmaktadır.
Hastalarla sağlıklı olanların aynı kaplardan beslenmeleri ve hastaların öksürükle
yaydığı etkenlere sağlıklı hayvanların
maruz kalmaları sonucu enfeksiyon yayı-

Hastalığın teşhisinde sığırlarda tüberkülin
testi kullanılır. Tüberkülin testi sığırlarda
boynun yan tarafının orta kısmında yapılır. Bu bölgede 10-15 cm’ lik bölge tıraşlanarak kıllardan temizlenir. El ile deride
kıvrım oluşturulduktan sonra derinin kıvrımı kumpasla ölçülüp kaydedilir. Alkolle
dezenfekte edildikten sonra kuruyana
kadar beklenir. Daha sonra kılsız bölgenin
üst kısmına Avian PPD ve alt bölüme ise
Mammalian PPD Tüberkülin 0.1 ml intradermal zerk edilir. Genellikle 1 aylıktan
büyük buzağılara yapılabilir. 72 saat
sonra deride yangı belirtileri (ağrı, kızarıklık, şişlik, sıcaklık, duyarlılık) incelenir.
Derideki kalınlaşma miktarına göre sonuç
belirlenir. Avian uygulanan derideki pozitif reaksiyon Paratüberkülozu, tüberkülin
uygulanan derideki pozitif sonuçta
Tüberküloz ‘a işarettir. Hasta olduğu belirlenen hayvanlar kesime sevk edilir.
Şüpheli sonuç verenler 2 ay ayrı yerde
bekletilir ve test tekrarlanır.

Tüberkülozdan korunma
ve mücadele:
Sürüye hayvan girişi olacağı zaman hayvanlar mutlaka tüberkülin testi ile kontrol edilmelidir. Sürüde kronik öksürük ve
zayıflama şikayeti olan hayvanlar varsa
bunlar mutlaka teste tabi tutulmalıdır.
Pozitif çıkan hayvanlar derhal sürüden
ayrılıp zorunlu kesime gönderilir. Bu
hasta hayvan tarafından kullanılan
bütün alet ve ekipmanlar dezenfekte
edilmeli ve ayrıca sürüde diğer bireylerin
hastalığı taşıma ihtimaline karşı bütün
sürü testten geçirilmelidir. Kesinlikle

Tüberkülozlu bir hayvanda akciğerde meydana gelen lezyonlar.

• Bir fincan kahvenin hatırı ölçülebiliyorken, bir bardak sütün hatırı ölçülemez. • Süt içmek için torpil
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Sonuç okuma tablosu
KALINLAŞMA MİKTARI
0-3 mm
3-4 mm
4mm ve daha kalın

SONUÇ
NEGATİF
ŞÜPHELİ
POZİTİF

Deri kıvrımının kalınlığının ölçülmesi

Deri kıvrımının kalınlığının ölçülmesi
doğal aşım yapılmamalı suni tohumlamada güvenilir spermalar kullanılmalıdır. Hasta hayvanlardan elde edilen sütler buzağılarda dahil olmak üzere hiçbir
canlının tüketimine sunulmamalıdır. Bu
sütler yalnızca uygun ısıl işlemlerden
geçtikten sonra tüketime sunulabilir.
Diğer önlemlerin yanında bakım ve besleme koşullarının düzeltilmesi ve ahır hijyeni hastalıkla mücadele de çok önemli
bir noktadır. Benzer şekilde insanlarda
da bu hastalıktan korunmak için bireysel
olarak öksürürken ya da hapşururken
ağzımızı kapamalı, şüpheli insan ve hayvanlarla uğraşırken maske, eldiven gibi
aletleri kullanmalıyız. Ayrıca darülacaze,
hapishane, kreşler gibi toplu yaşam
alanları bol bol havalandırılmalıdır.

uzunluğunda ve 0.5-2.5 µm kalınlığında
olan bir basildir (çomak). Etkenin vejetatif(dayanıksız) formu güneş ışığı, kurutma, sıcak, soğuk ve genel dezenfektanlara duyarlı olduğu halde spor formu
çevresel koşullara karşı çok dirençlidir ve
uzun yıllar meralarda canlı olarak kalabilir. Genel olarak halk arasında kullanılan
dezenfektanlara dirençli olmakla birlikte
yoğun dezenfektanlarla temas halinde
canlılıklarını yitirirler. Dünya’da yaygın
olarak seyreden anthrax; sığır, koyun,
keçi, manda, at, eşek, deve, fil, domuz,
kedi, köpek, kobay, rat ve insanlarda
görülmektedir. Ancak sığır, koyun, keçi,
manda ve develerde hastalığa daha sık
rastlanmaktadır.

Anthrax (Şarbon):

Sığırlarda hastalığın oluşumu
ve klinik belirtileri:

Şarbon hastalığının etkeni Bacillus grubu
içinde yer alan, sporlu bir basil olan,
Bacillus anthracis’tir. Etken gram pozitif,
aerop veya fakültatif anaerop 1.2-10 µm

Etken hastalığa toksinleri vasıtasıyla
sebep olur. Etkenin 3 farklı toksini vardır.
Bunlar ödem toksini, koruyucu toksin ve
ölümcül toksindir. Ölümcül toksin ve

Bacillus anthracis’ in mikroskobik görüntüsü

ödem toksini koruyucu toksin varlığında
etkisini gösterebilir. Bu üç toksinin işbirliği sayesinde hücresel hasar ve hastalık
belirtileri meydana gelir.
Sığırlarda hastalık klinik açıdan perakut
seyreder. Genelde hayvanlar merada ya
da ahırda ölü olarak bulunurlar. Yaşayan
hayvanlar muayene edilebilirse vücut
sıcaklığı 40-42 C0 derece civarında ölçülür. Etkilenen hayvanlar depresiftir, kalp
atımı ve solunum sayısı artmıştır. Ölen
hayvanların anüs, vulva, ağız, burun gibi
doğal deliklerinden koyu renkli pıhtılaşmamış kan gelir. Bunun sebebi ise kanın
toksinlerin etkisiyle pıhtılaşma yeteneğini kaybetmesidir. Anthrakstan ölen hayvanların vücudunun muhtelif yerlerinde
küçük küçük kanama odakları görülür.
Dalak çok büyümüş ve çamur kıvamındadır. Dalağın aşırı büyümesi bu hastalık
için tipiktir. Kan koyu renklidir ve kolay
pıhtılaşmaz. Deri, deri altı dokular ve
seröz zarların altında serohemorajik
infiltrasyonlar birikmiştir. Şarbon şüpheli
olarak ölen bir hayvana nekropsi yapılması yasaktır. Çünkü ölen hayvanların
vücutlarında bulunan mikroplar oksijen
ile temas edince dayanıksız vejetatif
formdan dayanıklı spor formuna dönüşürler. Bu spor formları da çevrede çok
uzun yıllar canlı kalarak diğer canlılarda
hastalığa sebep olurlar. Antraks insanlarda Asya, Afrika ve Latin Amerika başta
olmak üzere birçok bölgede görülür.
Deri, akciğer ve gastrointestinal form
olmak üzere 3 farklı formda seyreder.
İnsanlarda en çok deri formu şekillenir.

Sığırlarda hastalığın
bulaşma yolları:
Bulaşma çoğu kez ölü hayvanların
vücutlarından çıkan spor formundaki
bakterilerin ağız ve solunum yoluyla
alınması sonucu şekillenir. Ancak hastalık deri yoluyla da bulaşabilir. Ahır koşullarında enfeksiyon, yem ve su kaplarının, ortak kullanılan çiftlik aletlerinin
etkeni taşıyan hayvanlar tarafından kirletilmesiyle yayılır. Meralarda ise etken
ölen hayvanların karkasları, dışkıları ve
idrarları ile çevreye yayılır. Benzer şekilde insanlarda deri formunun en sık
görülmesinin sebebi de enfekte hayvansal ürünlerle temastır. Bu yüzden bu
hastalık en çok veteriner hekimler,
kasaplar, çobanlar ve hayvancılık ile ilgilenen insanlarda şekillenir.

Sığırlarda hastalıkla mücadele
ve korunma yolları:
Sürüde hastalıktan ölen hayvan olduğunda derhal karantina önlemleri alınmalıdır. Karantina süresi boyunca bölgede kesinlikle hayvan hareketi olmamalıdır. Hastalığın çıktığı bölgeden hiçbir alet
ve ekipman uzaklaştırılmamalı, ölen
hayvanın bulunduğu yer, kullandığı
bütün herşey çok güçlü dezenfektanlarla
dezenfekte edilmelidir. Şarbondan şüpheli olarak ölen hayvanlara nekropsi
yapılmamalıdır. Ölen hayvanların karkasları ya usulüne uygun bir şekilde yakılmalı ya da hayvanların kazamayacağı
kadar derin çukurlar açılarak buraya
gömülmeli ve üzerine sönmemiş kireç
dökülmelidir. Anthraks etkenleri ile kirlenmiş meralarda asla hayvanlar otlatılmamalı hiçbir hayvan ve insanın giriş
çıkışına izin verilmemelidir. Ayrıca hastalığın görüldüğü bölgelerde her yıl mutlaka düzenli olarak aşılama yapılmalıdır.
Sığırlarda hastalıkla mücadelede başarı
sağlandıkça insanlarda etkene daha az
maruz kalacağından doğu bölgelerimiz
başta olmak üzere yurt genelinde hastalığın görülme sıklığı azalacaktır.
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B. anthracis etkeni ile kirlenmiş merada hastalığa yakalanıp ölen sığır sürüsü.
Hayvanlar çoğu zaman ölü bulunurlar.
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S

ığır yetiştiriciliklerinde buzağılarla
ilgili sorunların birincisi fötal
dönemde oluşup, doğumdan
hemen sonra veya doğum sonrası haftalar veya aylar sonrası ortaya çıkan gelişim bozukluklarıdır. Bu bozuklukların
neler olduğunu bilmek yeni doğmuş bir
buzağıda ortaya çıkacak anormal bir klinik bulguyu değerlendirmede çok
önemlidir. Yetiştiriciliklerde buzağılarla
ilgili ikinci önemli sorun güç doğumlardır. Müdahaleli doğumun gerçekleştiği
ineklerde ve doğan buzağılarda travma
ve stresin vücutta neden olduğu fizyopatolojik değişiklikler hastalıkların oluşumunda önemli rol oynar. Bu nedenle
müdahaleli güç doğum geçiren inek ve
buzağıların doğum sonrası bakımlarının
daha dikkatli şekilde yapılması, daha
özenle beslenmesi ve enfeksiyon gelişimine karşı daha dikkatli olunması gerekmektedir. Yetiştiriciliklerdeki üçüncü
sorun buzağılarda doğum sonrası gerekli besleme, bakım ve barındırma şartlarının yerine getirilememesi, meteorolojik
şartların kötülüğü, barınak içi hava ve
zemin şartlarının iyi olmamasıdır. Yeni
doğan buzağılarda yapılması gereken en
önemli uygulama buzağılara doğumdan
sonraki en kısa sürede yeterli miktarda
kaliteli kolostrumun verilmesi, buzağıların göbek kordonu hijyeninin gerçekleştirilmesi ve barındırılma yerinin hijyeninin sağlanmasıdır.
İşletmelerdeki dördüncü sorun işletmenin bulunduğu bölgede ve barınakta
önceki yıllarda veya aylarda buzağılarda
çeşitli enfeksiyon hastalıkların görülmüş
olmasıdır. Enfeksiyöz hastalıkların görüldüğü işletmelerde daha yoğun olmak
üzere, yeni doğan buzağıların tamamına
iyi bakım ve besleme yöntemleri uygulanarak enfeksiyöz hastalıklara karşı bireysel direnç artırılmalı, enfeksiyöz etkenlerin buzağılara bulaşması önlenmeli ve
hastalık belirtisi gösteren buzağılarda
gerekli sağaltım metotları uygulanmalı
ve hastalığın bulaşmaması için gerekli
önlemler alınmalıdır.
İşletmelerdeki buzağılarla ilgili diğer
sorunlar çeşitli organlarda gelişebilen
bireysel patolojik durumlar, vitamin,
mineral ve iz element eksikliğine bağlı
patolojiler ve çeşitli toksikasyonlardır.
Hasta buzağılarda organlara ait patolojik
durumlar değerlendirilip gerekli sağaltım uygulamaları yapılır ve koruyucu
önlemler alınır.

A. Buzağılarda ortaya çıkan
konjenital durumlar
Embriyonal veya fötal dönemde genetik

ve çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan
defektlerin %0,2-3,0 oranında ortaya
çıktığı belirtilmektedir. Gelişim defektine
yol açabilecek diğer nedenler bakteriyel
ve viral enfeksiyonlar, beslenme yetersizlikleri, kimyasal zehirlenmeler ve fiziksel travmalardır.
Embriyo ve fötüsün gelişim dönemine
göre gelişim defektlerinin etkisi şöyle
gerçekleşebilir:
1. Defekt fertilizasyonun ilk 14 gününde
gelişmiş ise embriyo ölür ve resorbe edilir.
2. Defekt embriyoda organ gelişiminin
başladığı 15-44. günlerde ortaya çıkmış
ise ölen embriyo rezorbe edilir veya
abort oluşur. Embriyo ölmez, canlı kalırsa doğan buzağılarda çeşitli organ fonksiyonlarının kaybı veya yetersizliği belirlenir.
3. Defekt fötüsün 45 günlükten doğum
anına kadarki gelişim döneminin başlangıcında ortaya çıkmışsa fötüsün rezorbsiyonu, mumlaşması veya abortu meydana gelir. Bu dönemin daha ileri zamanlarında ortaya çıkan fötal defektlerde ise
ölü buzağı doğumu olur.
4. Fötal defekti olan bazı buzağılar normal görünümde doğar ve büyür. Defektli
doğan bazı buzağılarda ise büyümede
gecikme, vücut yapısının küçük olması,
organ fonksiyonlarının tam kapasitede
çalışmaması veya cılız görünümlü buzağı
tablosu dikkati çeker.

Buzağılarda sıkça ortaya
çıkan başlıca defektler
1. Kardiovasküler sistemde: Ventrikuloseptal defekt, foramen ovale’nin açık
kalması, patent duktus arteriyozis sık
rastlanan defektlerdir.
2. Kanda: Pıhtılaşma bozukluğuna ve
akyuvar fonksiyon bozukluğuna yol açan
bazı defektler belirlenmiştir.
3. İskelet sisteminde: Uzun ve kısa
kemiklerin boyutlarında bozukluklar ve
deformasyonlar görülür.
4. Lenf sistemi: lenf yollarının konjenital
olarak tıkanması baş, kulak, boyun, kuyruk ve bacaklarda ödem gelişmesine yol
açar.
5. Sindirim sisteminde: Damak yarığı,
tavşan dudaklılık, atresia ilei (ince bağırsak geçişinin kapalı oluşu), atresia koli
(kalın bağırsak geçişinin kapalı oluşu) ve
atresia ani (anüsün kapalı oluşu) olguları görülebilir.
6. Kas sistemi: Dizler üzerinde basış,
bilek kıvrılması, kalça kaslarında aşırı
gelişme, bacak eklemlerinde hareket
kısıtlılığı veya aşırı gevşeklik ortaya çıkar.
7. Sinir sistemi defektleri: Hidrosefalus,
beyinciğin gelişmesinde gerilik ve bazı

yapısal bozukluklar, baş, boyun ve
bacaklarda kasılmalar, epileptik belirtiler, basış ve adım atma güçlüklerine yol
açan sinir yıkımlanmaları gözlenebilir.
8.Göz defektleri: Göz kapağı, konjuktiva
ve korneada deri parçasının üremesi, göz
yuvarlağının göz çukurunun dışına doğru
çıkması, doğmasal katarakt görülebilir.
9.Deri defektleri: Kılsız deri bölgelerinin
olması, kıl dökülmeleri, vücudun bazı
bölgelerinde deri ve mukozaların bulunmaması, derinin kepeklenmesi ve aşırı
kalınlaşması, Albinizm gözlenebilir.
10.Vücut boşlukları defekti: Göbek fıtkı,
kasık fıtkı, skrotal fıtık belirlenebilir.
11.Üreme sistemi defektleri: Testisin
küçük boyutta kalması, testisin keseye
inmemesi, yumurtalığın olmayışı veya
küçük boyutta olması, dişi üreme organlarının ikişer adet olarak gelişmesi, gebeliğin süresinin uzaması, iki cinsiyetten
organların bulunması, ikiz doğumlarda
dişinin fertil olmaması durumu gözlenir.
12.Üriner sistem defektleri: Göbekten
işeme belirlenir.
13.Diğer defektler: Kan ve idrarda porfirinin yüksek oranda birikmesi durumunda diş pembe veya kahve renginde boyanır, idrar pembe renk alır, deri ışığa
duyarlı hale gelir. Konjenital guatr ve
anomalik ikizler oluşabilir.

B. buzağıların sindirim
sistemi bozuklukları
Buzağılar doğumdan hemen sonra
kolostrumla beslenir ve birkaç gün içinde tam süt veya süt ikamesi ile beslemeye geçilir, daha sonraki haftalarda yavaş
yavaş katı gıda yemeye alışır ve sütten
kesildiği 6.-8. haftalardan sonra katı gıda
almaya başlar. Buzağı beslemesindeki bu
hızlı değişiklik ve buzağıların immunolojik durumunda ilk aylarda görülen değişkenlik buzağıları enfeksiyonlara ve sindirim bozukluklarına duyarlı hale getirir.
1. İshal
Yeni doğan buzağılar sindirim sistemi
hastalıklarına çok duyarlıdırlar ve sindirim sistemi bozukluğu ile ilgili en önemli klinik bulgu ishaldir. İshal buzağılarda
ölüm ve gelişim bozukluğu ve sağaltım
masrafları nedeniyle önemli ekonomik
kayıplara neden olur.
Buzağı ishalleri çok faktörlü kompleks bir
hastalıktır. Hastalığın oluşumunda beslenme, çevre şartları ve enfeksiyöz
etkenlerin rolü vardır. Hastalığın başarılı
şekilde kontrol altına alınabilmesi için
salgına yol açan faktörlerin tanımlanması ve barınaktaki sorunların giderilmesi
gerekir. İshale neden olan enfeksiyöz
ajanların tanımlanması hastalığın kont-

rolu için oldukça önemlidir. Hastalık
çıkan işletmelerde beslemenin uygun
şekilde yapılması, kolostrumun zamanında verilmesi, aşılama ve hijyen kurallarının yerine getirilmesi ve antibiyotik
kullanımının bilinçli şekilde yapılması
önemlidir. Buzağı ishallerinde rol oynayan
başlıca
enfeksiyöz
ajanlar
Salmonella türleri, E.coli türleri,
Rotavirus, Coronavirus, Breda virus,
Criptosporidium’dur.
Buzağılarda Salmonellozis genellikle
doğum sonrası 2-6 hafta içinde ortaya
çıkar. Hastalık durgunluk, iştahsızlık ve
yüksek ateş ile başlar. Bu belirtileri ishal
takip eder. Dışkı macun renginde ve
kıvamındadır içinde kan izi, fibrin ve
mukus içerebilir. Dışkı daha sonra sulu
ve kokulu özellik kazanır ve giderek
koyu kahve renge döner. Dışkı nadiren
aşırı kan ile sindirilmemiş süt, psödomembran ve nekrotik dokudan ibaret
iplikçikler içerir. Yaşı biraz daha ileri
olan buzağılarda dışkı sulu, koyu kahve
renkli ve kötü kokuludur. Hastalar zayıflar, dehidre hale gelir, 5-7 gün içinde
ölür. Bazı buzağılarda doğum sonrası 23 gün içinde septisemi gelişir ve ishal
görülmeden ölüm ortaya çıkarken bazılarında klinik bulgu görülmez, bazısında
ise sadece ishal belirtisi ortaya çıkar.
Salmonellozis belirtisi uzun süre devam
ederse hastalarda pnömoni, meningitis,
osteitis ve poliartritis komplikasyonları
gelişir.
İnce bağırsaklarda enterotoksijenik ve
enteropatojenik E.coli, kalın bağırsaklarda ise enterohemorajik E.coli ishale yol
açar. İshalli buzağılarda verositotoksin
salgılayan E.coli’ler de izole edilmiştir.
Enterotoksijenik E.coli’nin inkübasyon
süresi 12-18 saat olup ishal dört günlükten küçük yaştaki buzağılarda ortaya
çıkar. Hastalarda çok sulu dışkılama,
dehidrasyon ve hızlı ölüm meydana
gelir. Enteropatojenik E.coli ve verotoksijenik E.coli’nin neden olduğu ishallerde sulu sarı renkli dışkılama görülür.
Enterohemorajik E.coli ortalama olarak
15 günlük buzağılarda görülür.
Hastalarda iştah kaybı olmaz, ateş
görülmez, kan içeren hafif ishal gözlenir. Hastalık süresi uzayanlarda durgunluk, karın ağrısı, dehidrasyon ve ağırlık
kaybı ortaya çıkar. E.coli’ye bağlı septisemi 6 günlüğün altındaki buzağılarda
ortaya çıkar. Hastalarda mukoza ve sklerada kirli hiperemik görünüm, eklemler
ve solunum sisteminde yangı septisemik duruma işaret eden diğer klinik bulgulardır.
Buzağılarda rotavirusların neden olduğu
ishal en sık olarak 10-14 günlüklerde
ortaya çıkar. Dışkı soluk sarı-beyaz renklidir ve mukus içerir. Dışkının beyaz rengi
sindirilmemiş süt içeriği ile ilgilidir.
Şiddetli seyreden hastalarda dehidrasyon ve metabolik asidozis durumu
ölüme neden olur.
Coronavirus genellikle 1-3 haftalık buzağılarda ortaya çıkarsa da üç aylığa kadar
yaştaki buzağılarda da görülebilir. Dışkı
daha suludur ve dehidrasyon rotavirus
ishalinden daha hızlı gelişir.

• Süt veren hayvanlar, Allah'ın bize mükafatıdır. • Süt içen toplumlarda asgari ücret, açlık sınırının
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Cryptosporidium’a bağlı ishal 1-2 haftalıklarda gözlenir. Depresyon, sulu
mukuslu yeşilimsi çoğunlukla da kan içeren bol dışkılama ortaya çıkar. İshal 2-14
gün süresince aralıklarla ortaya çıkar ve
dehidrasyon tablosu belirlenir. Hastalık
çabuk yayılır fakat hastalıktan ölüm
oranı düşüktür. İnce ve kalın bağırsak
epitellerinde deformasyon belirlenir.
2. Abomazumda sütün
pıhtılaşma yetersizliği
Abomazumda sütün pıhtılaşma yeteneğinin azalması içerik pH’ının yükselmesine ve enfeksiyonlara duyarlığı artırır.
Yağlı dışkılama ortaya çıkar. Buzağıların
kondüsyonu zayıflar.
3. Süt ikamesinin verilmesi
ile ilgili sorunlar
Kalitesiz süt ikamesi veya uygun yapılmayan karıştırmalar pıhtılaşma yetersizliğine bağlı ishale ve buzağı gelişiminde
gerilemeye yol açar
4.Özafagustan abomasuma doğru
oluşan kanalın fonksiyon yapamaması
ve rumen şişliği
Alınan gıda abomazuma ulaşamaz ve
rumene geçerse 15-30 dakika içinde
akut bazen de öldürücü karın şişliği ve
koliğe yol açar. Kronik seyreden olgularda rumenin gelişmesi geriler, ishal ve
gelişme geriliği ortaya çıkar.
5. Rumen tıkanması
Sütten kesilen buzağıların uygun konsantre yem ve kaba yemle beslenmemesi sonucu rumende içerik birikir.
Hastalarda karın genişlemesi ve ölüme
kadar giden bozukluğa yol açar.
6. Abomazum genişlemesi,
şişliği ve ülseri
Buzağılar 2-3 haftalık iken yedikleri ot
veya saman abomazuma geçtiğinde
abomazumda genişleme ile birlikte
ülser meydana gelebilir. Hastaların çoğu
durgundur, gözler göz çukurluğuna
çökmüştür, hasta ayağa kalkamaz,
vücut sıcaklığı normal değerin altındadır
ve abomazumda sıvı birikir, abomazum
içeriği pH’ı 5-7’ye yükselir. İçerikte
Coliform bakterilerin sayısı artar.
Enterotoksemi benzeri bir tablo sonucu
ölüm oluşur. Abomazum ülseri oluşan
bazı olgularda klinik bulgu görülmezken
bazısında dışkı koyu renkli çıkar ve
anemi bulgusu ortaya çıkar. Bazı olgularda akut peritonitis, göğüs üstü
yatma, rumen içeriğini kusma ve ölüm
şekillenir.
7.Sütten kesilme dönemindeki
kronik ishal
Sütten kesilme döneminde 4-10 haftalık
buzağılarda 4-6 hafta süren gri-kahve
renkli dışkılama şeklinde gözlenen bir
ishal ortaya çıkar. Rumen sert içerikle
dolu ve kolon genişlemiştir. Nedenleri
Giardia, Cryptosporidia, Coccidia,
Campylobacter ve rotavirus’lardır.
Hastalar zayıflar, ölüm oranı düşüktür.

C. Buzağılarda solunum
yolu hastalıkları
Barınakta tutulan buzağılardaki solunum
yolu hastalıkları kronik ve akut seyreden
olmak üzere iki formda ortaya çıkar.
Kronik solunum yolu hastalığı barınakta-

1. Ölü veya zayıf doğum
Ölü doğan buzağıların yarısı doğumdan
önce ölmüştür. Olguların yaklaşık dörtte
biri ise doğum esnasında ölür. Zayıf yapıda doğan buzağıların yaklaşık beşte
birinde hipotroidizm, onda birinde leptospirozis, onda birinde pnömoni ve
onda birinde diğer bakteriyel enfeksiyonlar belirlenmiştir.

Orta kulak yangısında baş hasta kulak
tarafına doğru eyik tutulur, yürüyüş
bozukluğu gözlenir.
6. Papüler stomatitis
Ağız ve burun içinde etrafı kızarık merkezi kahve renkli içi beyaz renkli üreme
dokusu ile dolu lezyonlardır. Hastalık
genellikle hafif formda seyreder.
Lezyonun iyileşmesi aylarca sürebilir.
7. Kalsiyum, fosfor ve
D vitamini yetersizliği
Genellikle hızlı büyüyen buzağılarda
ortaya çıkar. Hastalarda topallık, ön
bacaklarda eğilme, bacak eklemleri ve
kostakondral bölgelerde şişlik belirlenir.
Olguların bazılarında sırtta kamburluk ve

2.Göbek ve eklem enfeksiyonu
Yeterli kolostrum alamayan, göbek bakımı yapılmamış buzağılarda ortaya çıkar.
Enfeksiyon göbekten girebileceği gibi
tonsillerden de girebilir. Enfeksiyon
göbekte yangıya yol açar. Göbek damarları yoluyla yayılarak karaciğerde yangıya neden olur. Septisemi şekillendiğinde
öncelikle eklemlerde olmak üzere kalp,
beyin ve böbrekte yangıya yol açar.
3.Oral ve laringeyal nekrobasillozis
Hijyenik şartların kötü olduğu barınaklarda 3 aylığa kadar yaşta olan buzağılarda
yanakta nekrotik ve kötü kokulu şişlik
gözlenir. Bazı olgularda dil de şişer ve
ağızdan dışarı sarkar. Laringeyal formda
solunum güçlüğü, ateş, larinks bölgesinde ağrı, nefeste kötü koku dikkati çeker.
Laringeyal formda ölüm oranı yüksektir.
4. Meningitis
Etkenlerin beyine veya medulla spinalise
kan yoluyla gelmesiyle veya çevre organlardaki yangıların beyne yayılmasıyla
oluşan enfeksiyonlardır. Hastalarda ani
ateş ve toksemi belirtisi ortaya çıkar.
Deride aşırı duyarlılık, kas titremeleri ve
yürüyüş bozukluğu dikkati çeker.
5. Otitis
Dış kulak yangısında kulakta kötü kokulu
akıntı olur. Kulak düşük pozisyondadır.

kuyruğu kalkık tutma ve yatma isteği
dikkati çeker.
8. Bakır yetersizliği
Birkaç haftalık buzağılarda görülürse de
en çok 3-4 aylık yaştakilerde ortaya çıkar.
Büyüme geriliği, adım anormallikleri ve
ataksi, kabuga ve bacak kemiklerinde
kırık meydana gelir.
9. Hipomagnezemik tetani
Fazla miktarda süt veya süt ikamesi alan
diğer besinleri almayan iki aylık buzağılarda ortaya çıkar. Hastalarda hiperekzitabilite ile başlayan belirtiler konvülziyonlara kadar ilerler.
10. Vitamin A yetersizliği
Çoğunlukla barınaklarda beslenen tane
yem, saman ve şeker pancarı posası verilenlerde ortaya çıkar. Hızlı büyüyen, stres
altında olan ve çevre sıcaklığı yüksek olan
buzağıların A vitamini ihtiyacı daha yüksektir. Vitamin A eksikliği olan buzağılar
kör doğarlar, konvülziyonlar gösterirler,
baş ve boyun aşağı doğru eğik tutulur.
Hastalar konvülziyon esnasında ölür.
11. İyot yetersizliği
İyot yetersizliği bulunan inekler abort
yaparlar veya ölü buzağı doğururlar.
Buzağıların troidleri büyümüştür. Buzağı
canlı doğmuşsa zayıftır ve süt emecek
güçte değildir.

ki bir-iki buzağıda ortaya çıkar, hastalık
hafif şiddettedir ve yavaş seyreder. Akut
seyreden diğer form ani başlar ve seyri
şiddetlidir. Hastalıkta çeşitli virus ve bakteriler rol oynar.

D. Buzağılardaki diğer sorunlar

12. Demir yetersizliği
Ot yemeyen sadece süt alan 3 haftalıktan büyük buzağılarda görülür. İştah
azdır, kilo alamama görülür. Mukoz
membranlar solgunlaşır.
13. Selenyum ve
Vitamin E yetersizliği
Süt emen buzağılarda ve Se-E vitamininden eksik gıdayla beslenenlerde doğumdan sonraki her yaşta kalp, iskelet ve
diaframa kaslarının dejenerasyonuyla
sonuçlanan bozukluğa yol açar.
Buzağılarda beslenme sonrası ani ölüm
ortaya çıkar. Akut kas distrofisinde buzağılar aniden yere yatar, solunum güçtür,
nabız aritmiktir ve ölüm meydana gelir.
En sık görülen form subakut muskuler
distrofidir. Buzağılar ayakta gergin olarak durur, yürümek istemez. Buzağı
zayıftır, bilekleri bükülür ve ayakta uzun
süre duramaz. Hayvanlar pnömoni gelişimine duyarlıdır.
14. Çinko yetersizliği
Barınakta bakılan 6-10 haftalık sütten
kesilmiş buzağılarda görülür. Büyümede
duraklama, kıl dökülmesi, bacak,
merme, anüs ve kuyruk kökü derisinde
parakeratozis ortaya çıkar.
15. Serebrokortikal nekroz
Genellikle hızlı büyüyen 6-18 aylıklarda
görülür. Endojen tiaminaz düzeyini artıran beslenmelerde veya ruminal sindirim bozukluğu durumunda ortaya çıkar.
Akut olgularda başlangıçta körlük, kaslarda titreme, başı dayama, diş gıcırdatma, köpüklü salya akışı, daha sonra baş
ve boyunda kasılma ortaya çıkar. Ölüm
1-2 gün içinde meydana gelir. Sağaltılan
olgularda 2-4 gün içinde iyileşir. Subakut
formda körlük, başı dayama ve ayakta
durma gözlenir. Belirtiler birkaç saatten
birkaç güne kadar sürer, sağaltım sonrası 24 saatte düzelir.
16. Urolitiyazis
Hastalık barınakta beslenen ve süt ikamesi verilen buzağılarda veya sütten
kesilen ve yüksek konsantre yemle beslenenlerde ortaya çıkar. Hastaların
çoğunda kısmi veya tam uretra tıkanması gözlenir.
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Durgun İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
TÜSEDAD dernek üyelerinin bizim gibi hayvancılık ile uğraşan firmaların
avantaj sağlayabileceği konularda; kaba yem ve kesif alımları, hayvan tedarikleri
konusunda birlik olup daha kaliteli ve daha uygun toplu alımlarda
yardımcı olmaları fayda sağlayacaktır.

D

urgun İnş. San. ve Tic. Ltd.
Şirketimiz 2010 yılında Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Sektörü’ne
DRG Çiftliği adı altında Edirne,
İpsala’da bulunan Karyağdı Bağlığı
Mevkii’nde 300 baş sağmal kapasiteli

40.000 m2 lik alan içerisinde 6000 m2’lik
kapalı alanda 10.11.2011 tarihinde ilk
olarak 180 adet büyük baş gebe düve ile
süt sığırcılığı ve besi hayvancılığı olarak
faaliyete başlamıştır.
Çiftliğimiz günlük 9000 lt süt üretimi

hedeflemektedir.
Çiftliğimizde bulunan gebe düvelerden
15.11.2011 tarihinden itibaren dişili erkekli buzağılarımız doğmuş çiftliğimizin hayvan sayısı çoğalmıştır. Çiftliğimiz
30.01.2012 tarihinde ilk olarak çiğ süt

satışına başlamıştır.
2012 yılında düvelerden dişi ve erkek
buzağı satışları yapılmaya başlanmış bu
satışlarımıza rağmen çiftliğimiz kapasitesini büyütmeye hızla devam etmiş ve hayvan sayısını; 380 adete çıkarmıştır.

• Süt içmek, toplumsal duyarlılığı arttırır. • Süt içmek için zengin olmak gerekmez. Süt ucuzdur.
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Çiftliğimiz 2013 yılı içerisinde bir kısım
tarım arazisinde kendi ekip-biçtiğimiz
mahsülleri yem olarak kullanmaya başlamış, mısır slajı ve samanı yem tedarikçilerinden temin etmekte, yakın çevreden
de; Yunanistan ve Konya’dan yoncayı,
kesif yem olarak matlı yemden yem tedarik edip kullanmaktadır.
DRG Çiftliği’nde süt ve besi hayvanlarının da dışında 1 adet alman safkan atı, 2
adet midillimiz ve 2 adet devemiz bulunmaktadır.
Çiftliğimiz de sağım işlemlerimiz günde 3
defa 12 x2= 24’lü makine kristal programı ile yapılmakta, ayrıca çiftliğimiz de
gece ve gündüz vardiye li çalışma düzeninde hayvanlarımızın doğum, süt sağım,
hayvanların sağım öncesi ve sonrası
dezenfekteleri, mekan temizlikleri, ilaçlama ve yemleme işleri itina ile çalışanlarımız tarafından yapılmaktadır.
DRG Çiftliği’nde;
• 1 uzman veteriner, 1 uzman danışman
ve 8 idari personel;

• 1 idari bina, 2 x 12 sağımhane ünitesi,
1000 m2 ’lik samanlık, 600 m2 ’lik 2 adet
slaj çukuru, gübre çukuru, buzağı kulübeleri, genç düve ve genç erkek kulübeleri, 75 tonluk su deposu bulunmaktadır.
2013 yılında çiftliğimizde yetiştirdiğimiz
besi danalarımızı helal gıda şartlarına
uygun şekilde kesilip merkezimiz olan
İstanbul, Ataşehir’de et şatış şubemiz
Çiftlik Et adı altında üreticiden tüketiciye satışlarımız başlamıştır.
TÜSEDAD dernek üyelerinin bizim gibi
hayvancılık ile uğraşan firmaların avantaj
sağlayabileceği konularda; kaba yem ve
kesif alımları, hayvan tedarikleri konusunda birlik olup
daha kaliteli ve daha uygun toplu alımlarda yardımcı olmaları fayda sağlayacaktır.
Bizim gibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık
sektörüyle uğraşan tüm işletmelere kolaylıklar diler; Ayrıca TÜSEDAD Yönetim
Kurulu’na başarılarının devamlılığını ve
teşekkürlerimizi sunarız.

Atilla CELEP

TÜSEDAD Genel Sekreteri

Süt
üreticisinin
duası…

• 2014 yılı hayırlı uğurlu olsun,
• Sütünüz bol olsun,
• İnekleriniz her sene bir yavru versin,
• Sütünüz 4 yağlı olsun,
• Bakteriniz az olsun,
• Buzağılarınız sağlıklı olsun,
• Düveleriniz para etsin,
• Danalarınız iyi et tutsun, randımanı 55 olsun,
• Süt verim ortalamanız 35 litre olsun,
• Süt yem paritesi 1-1,5 olsun,
• Ziraat Bankası borçlarınız ertelensin,
• Sanayici kapınızda kuyruk olsun,
• Gübreniz elektrik olsun,
• Çiğ süt satış izni çıksın,
• Primleriniz % 30 olsun,
• Taban fiyat 1.30 olsun,
• Devlet destekleri iki katı olsun,
• Tanklarınız süt dolsun,
• Saman eskisi gibi parasız olsun,
• Kaba yem bol ve ucuz olsun,
• Silajınız 34 kuru maddeli olsun,
• Yoncanız 20 proteinli olsun,
• Tarlalarınız çok verim versin,
• Ahırlarınız ineklerle dolsun, taşsın,
• İnekleriniz döl tutsun,
• Sürünüzün hep %60’ı gebe olsun,
• İnekleriniz topallık yüzü görmesin,
• Doğumlar güç olmasın,
• Tüberküloz, brusella, şap çiftliğinize uğramasın,
• 2014 yılı hayalleriniz bunlarla sınırlı olmasın,
• Bir tanesi bile inşallah gerçek olsun.

AMİN.

• Bir insan evladı, doğumundan ölene kadar süt içebilir. • İşyerinde süt içtiği için işten atılan yoktur.
Kasım - Aralık 2013
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Kapalı sistem hayvan
yetiştiriciliğinde fertilite
(döl verimi) sorunları
Dr.Mustafa İŞLER

Gen O Tek ( Genotekvet.com )

K

Kapalı sistem sığır yetiştiriciliği, büyük işletmelerin yaygın
olarak kullanılan yetiştirme
sistemidir. Oysa hayvanlar için en iyi
yetiştirme, meraya dayalı serbest dolaşımlı sistemdir.
Sürü bazında optimal döl verimi, yılda
bir yavru alınmasdır. Ahır içi serbest
dolaşımlı sistemlerde optimal döl verimi elde edilmesi, çok iyi düzenlenmiş
sürü fertilite programları ile mümkündür. Bağlı sistem yetiştirmede ise döl
veriminin optimal seviyelerde tutulması oldukça zordur.
Kapalı sistem yetiştiricilikte süt verimi için yapılan sürü yönetimine ek
olarak döl verimini (Reprodüksiyon)
esas alan fertilite programı yapılmalıdır.
Doğaldır ki, verimin düzenliliği ve
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sürekliliği döl veriminin iyi yönetilmesine doğrudan bağlıdır. Kapalı sistem
sığır yetiştiriciliğinde, uzun vadede
sürüde döl veriminin optimal seviye
tutmak için genetik eşleme için boğa
seçiminde konformasyon (tip) değerleri yüksek boğalar seçmek iyi yöntemdir.
Güçlü yapıya sahip sürülerde stres faktörlerine bağlı infertilite problemleri az
görülmektedir.

Fertilite programı
(Sürü Yönetimi)
nasıl olmalıdır?
Hayvanın doğurduğu andan, yeniden
gebe kalıncaya kadar sürenin iyi yönetilmesi, işletmeni ekonomik geleceği
açısından çok önemlidir.
1- Doğum sırasında ve sonrası ilk gün-

lerde alınacak sağlık önemleri çok
önemlidir.
2- Doğum sonrası 21-30 günlerde
infertilitiye neden olan uterus enfeksiyonları için önlem alınması ve ovaryum fonsiyonlarının kontrolü, sağlık
ve düzenli döl verimi için çok önemlidir.
3- Tohumlanacak hayvanlar sürü çizelgesi ile takip edilmelidir. Kapalı sistem
yetiştiricilikte, kızgınlık Peryodunda
olan hayvanların bir sürü takip çizelgesi üzerinden kontrol edilmesi iyi bir
yöntemdir.

Hayvanlar ne zaman
tohumlanmalı?
Tohumlama en iyi zaman yapılması
için, kızgınlığın başlangıcının tespiti
önemlidir. Daha önemlisi Hayvanın

durma reflexi gösterdiği zaman, diğer
ifadeyle diğer hayvanların üzerine atlamasına müsaade ettiği zaman, tohumlama için en iyi zamandır.
Kızgınlık tespiti için; sürü takip çizelgesi, kızgınlıkla ilgili davranışları,
çara akıntısı, kızgınlığa bağlı süt verimi düşüklüğünün özlenmesi gibi
ayrıntılı değerlendirmeler tohumlama zamanının tespitinde çok önemlidir.
Bağlı sistemde en iyi yöntem kızgınlık
olması gerektiğini düşündüğünüz
hayvanı gün içinde değişik zamanlar
birkaç hayvanla veya kızgın peryodunda olabileceğini düşündüğümüz
diğer hayvanlarla bir araya getirmek
gereklidir. Kapalı sistem ancak serbest dolaşımlı sistem yetiştirmede
kızgınlık takibi, hayvanların durma
reflexini kolay izlenildiğinden daha
kolaydır.
Hayvanların gün içinde kızgınlık gösterme zamanı, büyük oranda akşam
6 ile Sabah 6 arası kızgınlık gösterdiği unutulmamalıdır ve tohumlamanın zamanlaması buna göre yapılmalıdır.
Kızgınlığın düvelerde ve genç hayvanlarda kısa, yaşlı hayvanlarda uzun olduğu unutulmamalıdır.

BİLİMSEL

Süt ineklerinde
subklinik
asidozis
Prof.Dr.Hakan MUĞLALI

Ondokuz Mayıs Üniv.Veteriner Fak., Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Anabilim Dalı

S

ubklinik veya kronik ruminal asidozis rumen fermentasyon bozukluğuyla ilgili bir sendrom olarak
tanımlanmıştır. Bu sendrom ruminal
pH’nın 5.5 - 5.6’nın altına düşmesini içermesine rağmen, düşük ruminal pH’nın
neden olduğu ruminal asidozisi tanımlamaya yetmez. Ruminal sorunlar yüksek
sindirilebilirlikte karbonhidrat, etkin lif
tüketiminde yetersizlik veya bunların her
ikisini birden içeren rasyonlarla kötü besleme yönetimi sonucu ortaya çıkar.
Asidozisin en yaygın nedenlerinden birisi; yüksek seviyede lif içeren bir rasyonun, fermente olabilir karbohidratlar
(nişasta ve şekerler) bakımından zengin
olan konsantre yem oranı yüksek seviyede olacak şekilde çevrilmesidir. Rasyonda
nişasta ve şekerin fazla miktarda olması,
bakterileri; laktik asit üretmeleri için stimule eder. Bu örnekte, normal olarak laktik asidi kullanan bakteriler bu faaliyetlerini sürdüremez. Rumen asitlik miktarı pH
olarak ölçülür. Optimal rumen pH değeri
6.2-6.8 arasındadır. Ancak, sağlıklı ineklerde bile bu değerin altına inen günlük

dalgalanmalar olur. Laktik asit diğer
rumen asitlerinden yaklaşık 10 kat daha
güçlüdür ve rumen pH’sının düşmesine
neden olur. Rumen pH değeri 6.0’ın altına indiğinde lif sindirimi durur. Lif sindiriminin son ürünleri süt yağı sentezinde
kullanıldığından, süt yağı testindeki
düşüş asidozisin kesin bir belirtisidir.
Ayrıca, sindirim sisteminde asit birikmesi
dokulardan barsağa su geçişine neden
olur ve bunun sonucunda asidozisin
semptomu olan ishal ortaya çıkar.
Rumen pH’sı düşmeye devam ederek
5.5’in altına inecek olursa diğer birçok
normal sağlıklı rumen bakterisi de etkilenmeye başlar. Rumende biriken laktik
asit absorbe olur ve kan pH’sı düşer.
Yüksek asit seviyesi rumende ülserlere ve
bunun sonucunda bakterilerin kan dolaşımına infiltre olarak karaciğer apselerinin oluşumuna neden olur. Rumendeki
yüksek asit üretimi sonucu oluşan endotoksinler de tırnaktaki kapiller kan
damarlarını etkileyerek laminitis oluşturur. Hayvanlar subakut asidozisde distres
sırasında daha az yer, eğer daha sonra

rumen rasyona adapte olursa -eskisi gibi
olmamakla birlikte- iştahları düzelir.
Asidozisin bir diğer yaygın nedeni; etkin
lif seviyesi çok düşük veya çok küçük partikül büyüklüğüne sahip rasyonlardır.
Hayvanların normal gevişmelerini yapamaması tükürük eksikliğine neden olarak
(doğal tampon), rumen pH’sının düşmesine yardımcı olur. Bazı mikotoksinlerin
laktik asit metabolizmasını değiştirerek
miktarını arttırıp asidozise neden olabildiği son çalışmalarla bildirilmiş olup, bu
durum; mikotoksin sorunu olduğunda
neden asidozis ve laminitisin de yaygın
olarak görüldüğünü açıklayabilmektedir.

Süt ineklerinde asidozise
neden olan yaygın faktörler
•Rasyonda çok fazla fermente olabilir karbonhidrat bulunması; nişasta miktarı > %28,
•Konsantre yem : Kaba yem oranı > %55,
•Yüksek kaba yem seviyesini çok hızlı bir
şekilde yüksek konsantre yem seviyesine
çevirmek,
•Silaj seviyesini çok hızlı bir şekilde yüksek seviyede yeşil kaba yem hasıllarına
çevirmek,
•Rasyonda düşük lif seviyesi; < %30 NDF
ve < %19 kaba yem NDF,
•Rasyonun çok ıslak ve yüksek oranda
fermente olabilen yemler içermesi; su
miktarı >%52,
•Çok ince kıyılmış kaba yem; partikül
seperatöründe tablanın dibindeki örnek
miktarı > %5
•TMR’nin aşırı karıştırılması partikül
büyüklüğünün aşırı küçülmesine neden
olur; partikül seperatöründe tablanın

dibindeki örnek >%20.
İnekleriniz asidozis mi?
İnekleri aşağıdaki semptomlar bakımından izle:
• Düşük süt yağı, < %3.0-3.3
• Düşük süt proteini,
• Tırnak çürüğü-laminitis,
• Yem tüketiminin azalması,
• İshal,
•Geviş getirmenin azalması (ineklerin
%50’den daha azı gevişmeden yatar)
•Rasyon desteklenmesine rağmen, süt
veriminde azalma,
•Aynı besleme grubundaki hayvanların gaitalarında sertten diyareye kadar farklılık,
•Gaz baloncukları içeren köpüklü gaita,
•Gaitada musin/fibrin görülmesi,
•Gaitada lif partikül büyüklüğünün artması (> 1.3 cm),
•Gaitada sindirilmemiş bütün halde veya
parçalı tahıl danelerinin görülmesi,
•Yemden yararlanma oranının düşmesi.
Üreticiler sütteki yağ (ve bazı yerlerde
aynı zamnada protein) oranına göre prim
alır. Süt yağı azaldığında suçluyu aramak
için ilk önce besleme ve yemleme idaresine dikkat edilmelidir. Süt yağının düşük
olması rasyonda yetersiz enerji miktarı
veya yetersiz yem tüketimi nedeniyle olabilir. Kaba yem kalitesi ineğin rasyondan
aldığı enerji miktarını önemli bir şekilde
etkiler. Bu nedenle, hasat edildikten
sonra yapılacak testlerine ilâveten kaba
yemlere mümkünse sindirilebilirlik testi
de yapılmalıdır. Süt yağının düşük olmasına ya rasyondaki yüksek fermente olabilir karbonhidratlar ya da düşük kaba
yem kalitesi neden olur.
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Dünya Hayvancılık
İşletmesi A.Ş.

D

ünya Hayvancılık İşletmesi A.Ş.,
100 dönümlük arazi üzerinde,
19.000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermek üzere Nacar Ailesi tarafından 2011 yılında, Kırklareli Kavaklı
Beldesi’nde kurulmuştur.
Tesiste, 4 adet anaç hayvan ahırı, 3 adet
genç ahırı olmak üzere toplam 7 adet
ahır bulunmaktadır. Son teknoloji ile
donatılmış bin sağımlık hayvana hitab
eden bir sağımhane ve 180 adet hayvana hizmet sunan bir adet doğumhane
yer almaktadır. Çiftliğin kapasitesi nihayi
900 sağmal, 1000 genç olmak üzere
1.900 hayvandır. Hayvan cinsi olarak
%50 Simental, %50 Montofon planlanmış ve uygulanmıştır.
İşletme, süt üreticiliği amacıyla kurulmuştur. Ancak, hem kendi sütünü, hem
de yavruları değerlendirme imkan ve
kapasitesiyle kurulmuş olan işletmenin
gelecekte kombine bir yapıya ulaşması
hedeflenmektedir. Bu çerçevede işletmede, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu

İşletmemiz, son teknolojik imkanları kullanarak insan sağlığına
uygun, kaliteli, gelecek kuşakların yetişmesinde ihtiyaç duyacakları
ürünleri sunma çabasını sürekli olarak geliştirecektir.
Simental ve Montofon ırkının damızlık
olarak yetişirilmesine de katkı sağlanacaktır. Böylece ari ırklarda ülkemizin dışa
bağımlılıktan kurtarılmasında aktif rol
üstlenilmiş olacaktır.
İşletmemiz, son teknolojik imkanları kullanarak insan sağlığına uygun, kaliteli,
gelecek kuşakların yetişmesinde ihtiyaç
duyacakları ürünleri sunma çabasını
sürekli olarak geliştirecektir. Süt üretimi
yanında, gelecekte süt mamullerini de
aynı kalitede sunma imkanları araştırılacak ve işletmenin kombine hale gelmesi
sağlanacaktır.
Süt üretimindeki kalite anlayışımız;
‘’Kendi bebeğimize içirmediğimiz sütü
kimseye satmayacağız’’ olacaktır.

• Süt içmenin yeri ve zamanı yoktur, en güzeli de budur. • Süt içerseniz bacaklarınız çarpık olmaz.
22
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İÇİMİZDEN BİRİ

2014 zor yıl olmasın!
Nejat DEVECİ

ndeveci@superonline.com

O

rtalığı toz duman götürüyor. Biz üreticilerin derdini
dinleyecek, çare bulacak
birilerini bulmak bu ortamda
oldukça zor gözüküyor.
Döviz kurlarının hızlı çıkışı ve siyasi
belirsizlik hammaddeye ve girdi
fiyatlarına çok hızlı yansıdı. En
büyük giderimiz olan yem hammaddelerine gelen zamların karşısında mevcut çiğ süt taban fiyatıyla
üretimi devam ettirmek imkansız
gibi görünüyor. Ülke hayvancılığını
zor günler bekliyor.
Ülkemiz özellikle yağlı tohumlarda
dışarıya bağımlıdır. Yani soya,
kanola, keten tohumu, ayçekirdeği

gibi yağlı tohumlar yurt dışından
gelmektedir. Bu belirsizlik ve döviz
artışı çiğ süt üreticisi için 2014 yılının zor geçeceğinin işaretidir.
Hayvancılığı dışa bağımlılıktan kurtaracak ve üretimin devamlılığını
sağlayacak acil önlemler alınmalıdır.
Desteklemeler çare gibi gözükse
de, çiğ süt taban fiyatının üretim
maliyetlerinin altında kalması
sonucunda devletin verdiği desteklemeler üreticinin ölümünü yavaşlatmaktan başka bir işe yaramıyor.
Mutlaka yem maliyetlerine göre çiğ
süt taban fiyatı belirlenmelidir.
Gıda Tarım ve hayvancılık

Bakanımızın dediği gibi “1 litre süt
satan üretici karşılığında en az 1,3
kg. süt yemi almalıdır”. Sayın
bakan bu söylemin arkasında durmalıdır.
Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili
sorunlar göz ardı edilmemelidir.
Zor durumda olan ülke hayvancılığı, döviz fiyatlarının hızla yükselmesinden en az yara ile kurtulması
için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Özellikle Ziraat Bankası borçları acil
olarak ertelenmelidir.
Bulaşıcı zoonoz hastalıklarla etkin
mücadele yöntemleri uygulanmalıdır.
Bakanlığımız kendini sanayi bakan-

lığı gibi görmeden, üreticinin
yanında üretici bakanlığı gibi çalışmalıdır.
Biz üreticilerin borsada hisse senetleri yok, kasalarda altınlarımız yok,
ayakkabı kutularında dövizlerimiz
yok. Kısacası ranttan ve havadan
para kazanamıyoruz.
Otu, samanı, mısırı, soyayı ineğe
yedirip, gübrenin içinden çıkmadan iğne deliğinden sağdığımız
süt ile hayatta kalmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklanacak çiğ süt taban fiyatı, ülke
hayvancılığı için büyük önem taşımaktadır.
Bakanlığımız bu konudaki gerekli
çabayı çiğ süt üreticileri için göstermelidir. Nerede duracağı belli
olmayan bir dövizle üretim yapmak
imkansız olacaktır.
Bu durum göz ardı edilmeden, sürdürülebilir bir çiğ süt üretimi için
maliyetlerin üzerinde bir taban
fiyatı belirlenmelidir.
Yeni yılın biz üreticilere bereketli
gelmesi dileğimle.

Kasım - Aralık 2013

23

BİLİMSEL

Embriyo transferi Türkiye ve dünyadaki yeri
Prof.Dr.Mustafa KAYMAZ

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 06110 ANKARA

D

eğerli okurlar, bu makale embriyo transferinin tanımını, tarihçesini, dünyadaki ve ülkemizdeki
durumunu göstermektedir. Irkların ıslahı, verim miktarının artırılması ve aynı
zamanda verim veya ürün kalitesinin artmasını hedef alan embriyo transfer
uygulamalarında ülkemizdeki durum
dünya ile karşılaştırıldığında içler acısıdır.
Ülkemizdeki büyükbaş hayvancılık
sorunlarının çözülmesi için yurt dışından
getirilen hayvanlar yeterli olamamıştır.
Çiftçi, damızlık olarak getirilen bu hayvanları ya kesmiş ya da besleyemediği
için satmıştır. Açıkçası Suni Tohumlama
uygulamalarının bile hala kabul edilemediği sektörümüzde embriyo transferini
kabul ettirmek oldukça zor olacaktır.
Yetiştiricinin eğitimi bu sorunun aşılmasında en önemli noktayı oluşturmaktadır. Yetiştiricinin bu uygulamaya ikna
edilmesinde yurt dışından ithal embriyo
getiren ticari işletmelerin de kar paylarından oldukça büyük bir miktar feragat
etmeleri sorunun aşılmasında önemli bir
aşama olacaktır. Son olarak yerli kaynaklardan embriyo üretimini teşvik etmek
üzere bilimsel kuruluşlara daha fazla
destek verilmesi gerekmektedir. Bu kuruluşlar aynı zamanda eğitici pozisyonunu
kullanarak saha Veteriner Hekimlerini
daha fazla bilgilendirebilirler. Destek
verildiği taktirde ülke hayvancılığının
dışa bağımlılığı embriyo transfer uygulamalarıyla kısa bir sürede aşılacaktır. 8
Aralık 2011 tarih ve 28136 sayılı Resmi
Gazete’de belirtilen Suni Tohumlama,
Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi
Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin
Embriyo Transferi Uygulama Esasları
başlıklı 14. Maddesinin (a) bendinde
“Embriyo
transferi
uygulaması
Bakanlıktan embriyo transferi izni almış

Veteriner Hekimler tarafından yapılır”
ibaresi yer almaktadır.
Embriyo transferi (ET) genel anlamda
“verici (donör) hayvanların genital kanalından toplanan (in vivo) veya laboratuvar ortamında elde edilen (in vitro)
embriyoların taşıyıcı annenin genital
kanalına nakledilmesidir”. Ticari ve/veya
medikal yönden ise şu şekilde bir tanım
yapılabilir; “genetik kapasitesi ve verim
düzeyleri belirlenmiş olan elit dişi ve elit
erkeklerden elde edilen embriyoların taşıyıcı hayvanlara nakledilmesi işlemdir”.

Avantajları
Embriyo transferinin birçok avantajı
bulunmaktadır. En önemli avantajlarından biri ıslah çalışmalarında kullanılabilir
olmasıdır. Embriyo transferiyle istenilen
özellikte yavrular elde edilmektedir. Suni
tohumlama uygulamalarında bir senede
bir anneden sadece bir yavru elde edilebilirken, embriyo üretiminde aynı anneden birden fazla embriyo elde edilebilmektedir. Uygulamanın tipine göre verici anne 3 ayda bir 7-12 arasında canlı
embriyo verebileceği gibi (in vivo), aynı
anneden 1 veya 2 haftada bir, 5 ila 10
arasında oosit toplanıp laboratuvar ortamında embriyo üretilebilmektedir (in
vitro). Embriyo üretiminde önemli olan
tamamen sağlıklı ve verim düzeyi maksimum seviyede olan anne ve babaları
seçmektir. Bu şekilde zoonoz hastalıkların yayılması ET yoluyla engellenebilmektedir.

Dezavantajları
En önemli dezavantajı üretim laboratuvarı için gereken altyapı maliyetidir.
Uygulanacak tekniğe bağlı olarak maliyet de artmaktadır. Bir başka dezavantaj
ise her bir transferde elde edilecek gebe-

lik oranıdır. Her türlü koşulun en uygun
durumda olduğu bir Suni Tohumlama
uygulamasında gebelik şansı maksimum
%60-65’lerde seyrederken, embriyo
transferinde bu oran en iyi şartlarda
%50’yi geçememektedir. Uluslararası
arenada ET başarı oranı %20-40 arasında
başarılı sayılmaktadır. Birim embriyo
başına düşen maliyet maalesef oldukça
abartılmaktadır. Ülkemizde her bir uygulama için ithal edilmiş donmuş embriyolardan en az 1000 USD talep edilmekte
ve enteresandır ki “tutmaz ise ikincisi
bedava” şeklinde kampanyalar bile yapılmaktadır. Üretim tekniğine göre embriyo üretim maliyetleri aşağıda açıklanmıştır. Embriyo transferi suni tohumlamadan farklı değildir. Benzer şekilde rektovaginal yoldan girilerek serviks tutulur ve
katater serviksten geçirilir. Suni tohumlamadan farklı olan embriyonun korpus
luteum’un bulunduğu ovaryum tarafındaki kornunun en ucuna bırakılıyor
olmasıdır. Bu durumda transferi yapan
kişinin de tecrübesi transfer başarısını
olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

Embriyo üretim teknikleri
Embriyolar iki şekilde elde edilmektedir.
Bunlar;
1) İn vivo embriyo üretimi ve
2) İn vitro embriyo üretimidir.
İn vivo embriyo üretiminde birbirinden
farklı ve art arda olan aşamaların başarı
ile tamamlanması gerekmektedir. İn vivo
embriyo üretiminde en önemli konulardan biri embriyoların elde edileceği verici hayvanın seçilmesidir. İstenilen amaç
doğrultusunda seçilen ve hastalıklardan
ari, genetik ve fertilite yönünden problemi olmayan sağlıklı hayvanlar bu amaç
için seçilmelidir. Seçilen hayvanlarda
süperovulasyon ve senkronizasyon uygu-

lamalarına başlanırken, aynı zamanda
taşıyıcı hayvanların da senkronizasyonuna başlanmalıdır. Süperovulasyon uygulamasını takiben östruslar gözlenmeli ve
hayvanlar suni tohumlama yoluyla
tohumlanmalıdır. Burada seçilen babanın da verici hayvan kadar önemi bulunmaktadır. Benzer şekilde elit boğalardan
elde edilen sperma kullanılmalıdır.
Tohumlama sonrası 7. günde kateterler
kullanılarak verici hayvanların uterusuna
özel solüyonlar verilir ve hemen geri toplanır. Amaç uterusa henüz ulaşmış
embriyoların bu solüsyonlara karışması
ve bu sayede dışarı alınmasıdır. Bu sayede in vivo embriyo üretimi gerçekleşmiş
olur. Alınan embriyolar stereo mikroskop
altında değerlendirilip, uygun nitelikte
olanlar taşıyıcı hayvanlara transfer edilir
veya daha sonraki uygulamalarda kullanılmak üzere dondurulurlar. Büyük ruminantlarda embriyo toplama işlemi cerrahi olmayan yolla yapılırken, küçük ruminant ve diğer türlerde bu uygulama cerrahi yollarla yapılmaktadır. Anabilim
Dalımızda yapılan bir çalışmada in vivo
embriyo üretiminin maliyetinin toplamda 710 TL civarında olduğu hesaplanmıştır. Elde edilecek kaliteli embriyo sayısının 5-10 arasında olacağı düşünülünce
birim embriyo fiyatı 70-140 TL arasında
değişmektedir. Yapılan hesaplamalarda
altyapı maliyeti hesaba katılmamıştır.
İn vitro embriyo üretimi ise tamamen
laboratuvar ortam ve cihazları kullanılarak yapılmaktadır. Bu üretim tekniğinde
amaç ovidukt ve uterusun taklit edilerek
embriyoların gelişmesini sağlamaktır.
Embriyonun elde edilmesi için gereken
oosit kaynağı sığırlarda iki farklı yoldan
elde edilebilmektedir. Oositler;
1)Mezbahadan toplanan ovaryumlardan
veya,
2)Ultrasonografi eşliğinde canlı vericilerin ovaryumlarından aspire edilerek
(OPU- Ovum Pick Up) toplanmaktadır.
Embriyo üretimi ve transferinde amaç
istenilen verim özelliklerini taşıyan anne
veya babanın, bu özelliklerini bir sonraki
jenerasyona nakletmektir. Bu durumda
mezbaha materyalinden elde edilen
oositlerin genetik özelliklerini bilmek
çoğunlukla imkansızdır. Mezbaha materyalinden toplanan oositler genellikle
bilimsel çalışmalarda ve klonlama ve nük-

Tablo 1. Sığırlarda 2011 yılında in vivo embriyo aktivitesi
Kıta

Yıkama

Transfer

Transfer Edilen Embriyo Sayısı

Edilebilir Embriyo

Taze

Donmuş

Toplam

%

Afrika

1,438

9,401

4,056

2,469

6,525

1,14

Asya

15,444

124,362

24,026

51,697

75,723

13,23

Avrupa

23,480

108,712

41,040

69,381

110,421

19,29

K. Amerika

54,837

362,781

109,197

139,418

248,615

43,44

G.Amerika

12,174

68,187

36,953

26,054

63,007

11,01

Okyanusya

10,755

59,419

32,921

35,130

68,051

11,52

2011 Toplam

118,128

732,862

248,193

324,149

572,342

100

2010 Toplam

104,651

732,000

243,885

291,279

590,561

12,88

0,12

1,77

11,28

-3.09

% Değişim

• Çocuklarınızın sağlığı için süt için. • Hiçbir teknoloji süt yapamaz. Bugün süt içtiniz mi?
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Tablo 2. Sığırlarda 1991 yılında in vivo embriyo aktivitesi
Kıta

Yıkama

Transfer

Transfer Edilen Embriyo Sayısı

Edilebilir Embriyo

Taze

Donmuş

Toplam

%

489

2,337

-

-

1,918

0.80

2,111

9,285

-

-

22,299

9,26

Avrupa

24,982

123,275

-

-

115,685

48,06

K.Amerika

22,594

-

-

-

88,246

36,66

G.Amerika

2,556

11,847

-

-

12,582

5,23

Okyanusya

-

-

-

-

-

52,732

146,744

-

-

240,730

Afrika
Asya

1991 Toplam

leer transfer gibi ileri biyoteknolojik uygulamalarda kullanılmaktadır. OPU tekniğinde ise istenilen genetik özellikteki hayvandan reprodüktif yaşamı süresince haftada 1 veya iki defa oosit toplanabilmektedir. Her iki şekilde de elde edilen oositler laboratuvar ortamında donmuş çözdürülmüş sperma ile muamele edilerek
döllenmesi sağlanır (IVF - İn Vitro
Fertilizasyon). Döllenen embriyolar 7 gün
süre ile özel kimyasal solüsyonlar içerisinde ve özel inkübatörler içerisinde kültüre
edilirler. 6-7 günlük süre embriyonun oviduktta geçirdiği yolculuğu taklit etmektedir. 7 günün sonunda kültürden çıkarılan
ve değerlendirilen embriyolar transfer
edilebilir nitelikte ise senkronize edilmiş
ve siklusunun 7. gününde olan inek veya

düvelere transfer edilir. Anabilim
Dalımızda yapılan çalışma sonrasında in
vitro fertilizasyon için maliyet hesabı
yapılmış ve en az 10 embriyo üretildiği
düşünüldüğünde bir embriyonun maliyetinin yaklaşık 60 TL civarında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamalarda altyapı maliyeti hesaba katılmamıştır.

Tarihçe
Embriyoların transferine yaklaşık 120 yıl
önce tavşanlarda başlanmış, sığırlarda
1951, kısraklarda 1974, kedi ve köpeklerde 1978 yılında yapılmış, insanlarda
ise aynı yılda 1978 yılında gerçekleştirilmiştir. Özellikle ekonomik boyutunun
önemi anlaşıldıktan sonra sığırlarda yapılan çalışmalar oldukça hız kazanmıştır.

İneklerde ilk olarak cerrahi yöntemle
transfer uygulamaları yapılırken, 1964
yılından itibaren serviks yoluyla transfer
gerçekleştirilmiştir. 1973 yılından itibaren embriyoların dondurularak uzun
süre saklanması ve bu şekilde deniz aşırı
ülkelere transferi gerçekleşmiştir. 1981
yılında oldukça önemli bir adım daha atılarak ilk in vitro (IVF) sığır embriyosu üretilip transfer edilmiştir. 1980’li yıllarda
hız kazanan sığırlarda embriyo transferi,
1990’lı yıllarda da aynı süratle devam
etmiştir. Bu yıllarda üzerinde durulan
konular daha çok cinsiyeti belirlenmiş
embriyoların oluşturulması veya aynı
amaç için cinsiyeti belirlenmiş sperma
üretimi olmuştur. Bu yıllarda karşımıza
çıkan bir diğer önemli gelişme ise IVF

100

uygulamalarında kullanılacak olan oositin vaginal yolla ovaryumlardan (OPUOvum Pick Up) toplanabilmesidir. Bu
sayede oositin kaynağı hakkında bilgi
sahibi olunabilmekte ve elit anne yaşamı
süresince zarar görmeden oosit verebilmektedir. 1990’lı yılların ve millenyumun
en önemli gelişmesi ise Ian Wilmut, Keith
Campbell ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışma sonrasında doğan klon kuzu
Dolly olmuştur. Dolly ile başlayan klonlama çalışmaları sonrasında hedef yeni farmasötik ve benzerlerinin üretimi olmasına rağmen özellikle bu konuda fazla
gelişme elde edilememiştir. Bunun
yanında, sığırlarda ticari amaçlı klon üretimine ise özellikle Japonya’da oldukça
önem verilmektedir.
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Tablo 3. Sığırlarda 2011 yılında in vitro embriyo aktivitesi
KITA

Transfer
Edilebilir Embriyoo

Afrika

Transfer Edilen Embriyo Sayısı
Taze
Donmuş
Toplam

%

0

0

0

0

0,00

62,418

4,086

6,699

10,785

2,88

8,034

8,034

3,419

11,453

3,06

K. Amerika

48,474

17,850

2,930

20,780

5,56

G. Amerika

325,349

307,278

15,879

323,157

86,44

Okyanusya

9,196

6,679

1,015

7,694

2,06

Toplam

453,471

343,927

29,942

373,869

100

2010 Toplam

450,549

315,715

23,970

339,685

0.,65

8,94

24,91

10,06

Asya
Avrupa (8 Ülke)

% Değişim

Dünyada durum
2011 yılında dünya genelinde invivo
embriyo transfer verileri sabit kalsa da in
vitro transfer oranlarında son 6 yılın en
yüksek değerlerine ulaşılmıştır.
2011 yılında sığırlarda yapılan uterus
yıkamalarının sayısı her ne kadar %13
oranında artış göstermiş olsa da in vivo
elde edilen embriyoların transfer edilebilir nitelikte olanlarının sayısında 2010
yılında bildirilen değerler göre bir değişiklik olmamıştır. 2011 yılında toplanan
ve in vivo olarak üretilen embriyo sayısı
732,862 olarak bildirilmiştir. Bu sayı
2010 yılında bildirilen 732,000 sayısı ile
benzerlik göstermektedir. Ancak toplanan embriyolardaki benzerlik bir yana
transfer edilen embriyo sayısında ise
2010 yılına göre %3.09’luk bir azalma
söz konusu olmuştur (2010 yılında
590,561, 2011 yılında 572,342) (Tablo
1). Adı geçen bu azalma özellikle Asya,
Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da
gözlenmiştir. Okyanusya transfer edilen
in vivo embriyo sayısında artış bildirmiştir. Tüm bunların yanında transfer edilen donmuş embriyo sayısı ile (309,806
adet), taze embriyo sayısı (238,194
adet) arasında sadece 71,612 adet
embriyo bulunmaktadır. 1990’ların
ortalarından günümüze kadar devam
eden taze embriyo transferi eğilimi bu
verilerle donmuş embriyolara doğru yön
değiştirmiştir. Son olarak dünya genelinde 70,490 etçi ineğin ve 47,638 süt
ineğinin flushing işlemine tabi yutulduğu bildirilmektedir. Ancak Avrupa kıtasından alınan verilerde süt ve et ineklerinin sayısı ayrı ayrı verilmediği için sayılarda farklılıklar olabileceğine dikkat
çekilmektedir.
Transfer edilebilir durumda olan in vitro
üretilen embriyoların sayısı 2010 yılında
450,541 adet olarak bildirilmişken 2011
yılında bu sayı 453,471 adet kaydedilmiştir. Bu sayı silik de olsa son 6 yılın
verilerine göre en yüksek seviyede yer
almaktadır. Güney Amerika’da özellikle
Brezilya dünyada en fazla in vitro embriyo üretip aynı zamanda transfer eden
ülke konumundadır. Dünya genelinde
2011 yılında transfer edilen embriyoların sayısı ise bir önceki yıla göre %10
artarak 373,869’ya yükselmiştir. Brezilya
318,119 adet in vitro embriyo transferi

ile tüm transferlerin %85’ini gerçekleştirmiştir. Uluslararası Embriyo Transfer
Topluluğu (IETS) her yılın sonunda oluşturduğu komisyon raporlarını tüm
Dünya ile paylaşmaktadır. Paylaştığı veriler sadece büyük ruminantları kapsamamakta, embriyo transfer uygulaması
yapılan her hayvan türünde bildirilen
tüm veriler toplanarak sınıflandırılmaktadır. IETS verilerine göre 2011 yılında
kısraklarda yapılan embriyo transfer
uygulamaları bir önceki yıla göre benzerlik göstermiştir. Bildirilen verilere göre
2011 yılında yapılan 40,833 adet uterus
yıkaması sonucunda 28,661 adet embriyo transfer edilmiştir. Brezilya ve
Arjantin sırasıyla 16,800 adet ve 11,824
adet kısrak uterus yıkamasıyla bu konuda dünyada ilk iki sırayı almışlardır.
Amerika ve Avustralya verileri bir önceki
seneye göre değişmemiştir.
Küçük ruminantlarda yapılan embriyo
üretimi %40 oranında düşerek 2010
yılında 33,153 embriyodan, 2011 yılında
13,429 embriyoya gerilemiştir. Bu gerilemeye paralel olarak transfer oranları da
2010 yılına göre %75 azalmıştır.
Avustralya 2011 yılında da koyun embriyo transferinde öncülüğüne devam
etmektedir. Bildirilen raporlara göre
dünya genelinde 91 domuz vericiden
1567 embriyo elde edilmiştir. Tüm hayvanlarda in vivo ve in vitro yollarla elde
edilen embriyolar toplandığında 2011
yılında toplam 1,230,773 adet embriyo
üretilmiş ve 1,005,952 adet embriyo ise
alıcı hayvanlara transfer edilmiştir.
Aşağıda verilen tablolarda (Tablo 1, 3, 4)
2011 yılı içerisinde dünya genelinde toplanan veriler aktarılmaktadır. Tablo 2’de
iletilen değerler 1991 yılına ait değerlerdir. Bu tablodan in vivo ve in vtro embriyo uygulamalarının nedenli artış gösterdiği anlaşılabilmektedir.

Ülkemizde durum
Ülkemizde bilimsel yollarla elde edilen
veriler başarılı ülkelerde yapılan çalışmalardan geri kalır yönde değildir. 1984
yılında Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim
Dalı’nda Türkiye’de ilk defa koyunlar üzerinde embriyo transferi çalışılmış ve sağlıklı kuzular elde edilmiştir. Bu tarihten
günümüze konuyla ilgili yapılan çalışma-

lar tamamen bilimsel alanda gerçekleşmiş, ancak sahaya inilememiştir. Ülkemizde 2007 yılından itibaren yapılan
çalışmalarla (TURKHAYGEN-1) binlerce
koyun, keçi ve sığır embriyosu elde edilerek dondurulmuş ve klonlama teknolojisiyle birçok kuzu ve buzağı sağlıklı olarak
doğmuştur. Konuyla ilgili bilimsel altyapı
kurulmasına rağmen ilgili üretim teknolojilerinin pahalı olması nedeniyle fiziki
altyapılar yeterince kurulamamıştır.
Bunun yanında bilime verilen desteğin
de bir o kadar zayıf olması dünyanın üzerinde durduğu bu konudan uzaklaşılmasına neden olmaktadır.
Tarım Bakanlığı ülke çapında embriyo
üretim teknolojisine sahip 3 büyük laboratuvar kurmuş ancak bunlardan ikisi
Tarım Bakanlığı’na ait olmasına rağmen
yaşanan önemli sorunlar nedeniyle atıl
duruma geçmiştir. Her bir laboratuvar
altyapısı için harcanan bedel göz önüne
alındığında olay düşündürücüdür.
Çalışmalarına devam eden tek laboratuvar ise ürettikleri embriyoları henüz
halka arz edememiştir. Tübitak’a bağlı
bir Araştırma Enstitüsü ise ileri biyoteknoloji kullanabilme olanaklarına rağmen
çalışmalarını daha çok laboratuvar hayvanları boyutunda sürdürmekte ve aynı
şekilde ülke hayvancılığı yararına herhangi bir katkıda bulunmamaktadır.
Bunun nedeni ilgili laboratuvarda şu
anda hiçbir veteriner hekimin istihdamına olanak sağlanmaması olabilir.
Üniversitelerimizdeki duruma bakacak
olursak durumun fiziki altyapı yönünden
daha da vahim olduğu görülmektedir.
Nitelikli bilimsel makalelerin üretildiği
bu ünitelerde bütçe sıkıntıları nedeniyle
herhangi bir malzeme, ucuz dahi olsa
kolaylıkla temin edilememektedir. Ülke

çapında toplam 6 üniversitenin veteriner fakültesinde konuyla ilişkili altyapı
bulunmaktadır. Yeni kurulan fakültelerden birinin altyapısı DPT tarafından desteklenmiş olmasına rağmen yapılan bu
yatırımın sonuçlarına henüz ulaşılamamaktadır. Halen Ankara, İstanbul, Bursa
ve Konya’daki Veteriner Fakültelerinin
laboratuvarları aktif bir şekilde bilimsel
araştırmalar yapmakta, az da olsa üreticiye hizmet vermeye çalışmaktadır. Türk
Veteriner Jinekoloji Derneği’nin 2013
yılında yapmış olduğu Ulusal Kongrede
Veteriner Fakülteleri’nin sahaya indiğini
gösteren çalışmalara rastlanmaktadır.
Konya Selçuk Üniversitesi’nde 2011
yılından günümüze devam eden iki doktora çalışmada Saanen ırkı keçi embriyoları üretilmekte ve bunların dondurma
tekniklerinin çözdürme sonrası viyabilitelerine etkileri araştırılmaktadır. 2013
yılında Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim
Dalı’nda yapılan bir başka doktora çalışmasında ise Ankara Keçilerinde in vivo
koşullarda embriyolar üretilmiş ve taze
ve/veya dondurulup çözdürülerek transfer edilmiştir. Sonuçlar araştırıcıların
çalışmaları henüz tamamlanmadığı için
tam olarak verilememektedir. Verilen
son 2 örnekte görülmektedir ki sadece
sığırlarda değil küçükbaş hayvanlarda da
etkili biçimde çalışmalar yapılmaktadır.
Son 2 yıldır koyun ve keçi yetiştiricilerine
verilen teşvik ve bahsedilen bu çalışmalar birleştirilebilirse ülkemiz küçükbaş
hayvan yetiştiriciliğinde önemli adımlar
atılmasına çok az kaldığı görülebilmektedir.
Dünyada durum başlığı altında verilen
birçok veriye rağmen ülkemizde buna
benzer resmi veri elde etmek oldukça
güçtür. Resmi kanallardan elde edilebilecek veriler sadece ithal edilen dondurulmuş embriyoların sayısını vermektedir.
Üretilen ve transfer edilen taze embriyo
sayısı hakkında bilgiye ulaşılamamaktadır. Buna örnek verilecek olursa
Uluslararası
Embriyo
Transfer
Topluluğu’na 2011 yılı için gönderilen
sayılar bir veya birkaç firmanın ithal
etmiş olduğu embriyoların sayısını yansıtmaktadır. Embriyo Transferi konusunda ülkemiz Avrupa’da Veteriner Hekimlik
düzeyinde temsil edilememektedir.
Kanun gereği bu düzenlemenin de yapılması
gerekmektedir.
Uluslararası
Embriyo Transfer Topluluğu ise ülkemiz
tarafından 2012 yılında 4 ve 2011 yılında ise 3 veteriner hekimle başarılı bir
şekilde temsil edilmiştir.

Tablo 4. 2011 yılında taze ve donmuş embriyo transferleri
Kıta

Transfer Edilen Embriyo Sayısı
Taze
Donmuş
Toplam
AFRİKA
4,056
2,469
6,525
ASYA
24,026
51,697
75,723
AVRUPA
41,040
69,381
110,421
K.AMERİKA 109,197
139,418
248,615
G.AMERİKA
36,953
26,054
63,007
OKYANUSYA 32,921
35,130
68,051
TOPLAM
248,193
324,149
572,342

%
1,14
13,23
19,29
43,44
11,01
11,89

• Süt içmek, toplumsal duyarlılığı arttırır. • Süt içmek için zengin olmak gerekmez. Süt ucuzdur.
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Rasyona tampon madde katılması işkembe
(rumen) asitliğini düşürmede etkili midir?
Prof.Dr. Huzur Derya Umucalılar

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

T

ampon sistemi: Hayvanların
organizmalarında hücre içi ve
hücreler arası sıvıların pH'ları çok
dar sınırlar içinde değişme gösterir.
Hayvanlar tükettikleri yemlerle vücutlarına sürekli olarak klor, fosfor, kükürt gibi
asit; sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi baz karakterde elementler
almaktadırlar. Organizma asit-baz dengesini koruyabilmek için başta tampon
sistemi olmak üzere bazı mekanizmaları
devreye sokar. Bu mekanizmalardan biri
olan bikarbonat sistemi; kan ve hücreler
arası sıvıların en önde gelen tampon sistemidir. Kandaki hemoglobin, plazma
proteinleri ve çeşitli fosfat bileşikleri de
tampon madde özelliği gösterirler.
Ruminantlarda tükürük salgısı tampon
madde olarak görev yapar. Bikarbonat
(125 mEq/mL) ve fosfat (20 mEq/mL)
konsantrasyonunun yüksek olması
nedeniyle tükrüğün tampon kapasitesi
yüksektir ve rumen fonksiyonları için
önemlidir. Ruminantların tükürüğü diğer
hayvanlarınkinden biraz daha alkali olup
pH'sı 7.7 ile 8.7 arasında değişir. Rumen
sıvısının tampon kapasitesi tükürük sekresyonuna bağlıdır. Kaba yem tüketimine ve kaba yemin formuna bağlı olarak
günde koyunlarda 6-10 l, süt ineklerinde
110-180 l kadar tükürük salgılanmaktadır. Kaba yemlerin partikül büyüklüğünün dolayısıyla çiğneme süresinin artmasına bağlı olarak rumene gelen tükürüğün miktarı da artmaktadır.
Ruminasyon sırasında salgılanan tükürük miktarı (25 mL/dakika) ile yem yeme
sırasında salgılanan tükrük miktarı (20
mL/dakika) dinlenme sırasında salgılananın (10 mL/min) yaklaşık 2 katı kadardır.
Yem yeme, ruminasyon ve dinlenme
sırasında salgılanan tükürük süt ineklerinde üretilen asitlerin yaklaşık %30’unu
nötralize etmektedir.

Tampon etkili maddeler
nasıl etki ederler?
Bir bileşiğin rumende tampon madde
olarak görev yapabilmesi için, suda
çözünebilmesi, zayıf bir asit ve konjuge
bazından veya tuzundan oluşması ve
pH’sının rumenin fizyolojik pH’sına yakın
olması gerekmektedir. Tampon madde
pH’da artışa yol açmadan pH’daki düşüşü
azaltabilmekte, alkalizer madde ise pH’yı
artırarak
etkisini
göstermektedir.
Sodyum bikarbonat, sodyum sesquikarbonat, potasyum bikarbonat, magnezyum karbonat ve kalsiyum karbonat
tampon etkili maddelerdir. Sodyum karbonat, potasyum karbonat, magnezyum

oksit, sodyum hidroksit ve kalsiyum hidrit ise alkalizer maddelerdir. Sodyum
bentonit ise tampon madde özelliği göstermemekle birlikte tampon madde olarak kullanılmaktadır.
Süt ineklerinin beslenmesinde tampon
etkili maddelerin kullanılmasının;
- Laktasyonun başlangıç döneminde,
- Rasyonda kolay fermente olan karbonhidratların miktarı fazla olduğunda,
- Öğün aralıkları uzun olduğunda,
- Rasyonda mısır silajı
gibi fermente yemler
önemli oranda veya tek
kaba yem olduğunda,
- Konsantre ve kaba
yemler ayrı ayrı verildiğinde,
- Kaba yeme dayalı besleme programlarından
konsantre yeme ani
geçişlerde,
- Rasyon kuru maddesinin partikül büyüklüğü
parçalama,
öğütme
veya peletleme gibi
yem hazırlama metodları ile azaltıldığında,
- Sütün yağ içeriği düştüğünde
- Rasyonun NDF düzeyi
%25,
ADF
düzeyi
%17’nin altına düştüğünde yararlı olduğu
belirtilmektedir (NRC
2001).
Tampon kapasitesi; rasyona ilave edilen tampon maddelerin
kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre
değişir. Bazı tampon etkili maddeler
rumene girdikten kısa bir süre sonra erirler, bazılarının ise erime süreleri daha
uzundur ve erimeden önce büyük kısmı
rumenden geçer. Tampon maddelerin
asitliğin artışına bağlı olarak selüloz sindiriminin olumsuz etkilenmesini önlemek için özellikle laktasyon başlangıcında rasyona sürekli olarak katılmaları en
idealidir. Hayvanların tampon maddelere gösterdiği tepki; rasyondaki kaba-konsantre yem oranına, kaba yem çeşidine,
tüketilen yem miktarına, kaba yemin formuna, ilave edilen tampon etkili maddenin çeşidine ve miktarına bağlı olarak
büyük farklılıklar gösterir. Temel kaba
yem olarak mısır silajı kullanıldığı zaman
tampon madde ilavesi ile süt verimi ve
süt yağı artmakta, baklagil ya da çayır
silajı kullanıldığı zaman süt verimi ve süt
yağı ile ilgili çok belirgin sonuçlar elde
edilememektedir. Tampon maddeler ras-

yonda etkin NDF düzeyinin düşük olması halinde daha yararlı olmaktadırlar.
Yüksek verimli hayvanlarda süt verimindeki artışı karşılamak için kaba yeme
dayalı beslemeden kolay fermente olabilen konsantre yeme dayalı beslemeye
geçiş yapılmaktadır. Bu dönemde partikül büyüklüğü azaltılmış, lifli madde
içeriği düşük, asit içeriği yüksek silaj ile
yüksek miktarlarda konsantre yemlerin
kullanılması tercih edilmektedir. Bu tür

lerinin akışını ve sütteki trans yağ asitleri miktarını azaltmakta, süt yağı yüzdesini artırmaktadır (Umucalılar ve Gülşen,
2005). Laktasyonun başlangıç döneminde tampon etkili maddelerin en düşük
düzeyleri (rasyon KM'nin %0.7-1.5’i
kadar) ilave edildiğinde yem tüketimi ve
süt verimi artabilmektedir. Yüksek
düzeyde konsantre yem ihtiva eden rasyonlara ilave edilen tampon etkili maddeler rumen pH'sını normal sınırlar için-

bir besleme uygulanmasıyla subakut asidozis (SARA) gibi sindirim sistemi bozuklukları sıklıkla gözlenebilmektedir. Kolay
fermente olabilen karbonhidratların aşırı
tüketimi yemleme sonrasında rumende
laktik asit ve UYA birikiminden dolayı
rumen pH’sında geçici bir düşüşe neden
olur (Umucalılar ve ark 2012). Bu besleme şekli aynı zamanda tükürük salgısını
ve tampon madde miktarını da azaltarak
SARA oluşmasına zemin oluşturmaktadır. Bütün bu sonuçlar değerlendirildiğinde özellikle konsantre yemler bakımından zengin bir besleme uygulandığında rasyona tampon maddelerin ilave
edilmesi tavsiye edilebilir.
Tampon etkili maddeler; su tüketimini,
rumen sıvısının dilüsyon oranını, kolay
eriyebilir karbonhidratların rumenden
geçiş hızını artırmakta, rumende propiyonik asit sentezini azaltmaktadırlar.
Yüksek düzeyde konsantre yem içeren
rasyonlara tampon maddelerin ilave
edilmesi ince barsaklarda trans yağ asit-

de korumalarının yanısıra tampon kapasitesini de artırırlar ve rumen mikroorganizmalarının gelişmesi için daha
uygun bir ortam oluştururlar.
Laktasyonun başlamasıyla birlikte yüksek düzeyde konsantre yem içeren rasyonlara tampon madde ilave edilmesiyle
rasyonun da tampon kapasitesi artmaktadır. Rasyonun tampon kapasitesinin bir
ifadesi olan rasyonun anyon-katyon
farklılığı (DCAD)’nın bu dönemde yüksek
olması gerekmektedir. Anyon-katyon
farklılığı yüksek olan rasyonlar hazırlanmak istendiğinde sodyum bikarbonat ve
potasyum karbonat gibi tampon maddeler ilave edilmektedir. Sodyum ve potasyum bakımından zengin rasyonlar yüksek DCAD konsantrasyonuna sahiptir.
Anyon-katyon farklılığı yüksek olan rasyonlar rumen pH’sının artmasını desteklerken kuru madde tüketimi ile süt verimini de artırırlar. Laktasyon başlangıcında rasyonun en uygun DCAD’si +400
meq/kg, laktasyon ortasındaki hayvanlar

• Arabanıza yakıt alırken, kendinize de süt alın. • Süt içmeyen çocuk sorunludur. Doktora danışın.
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için ise +275-+400 meq/kg olması tavsiye edilmektedir.
Tampon etkili maddeler kaba yem tüketiminin dolayısıyla çiğneme aktivitesi ve
tampon etkisinin azalmasına sebep olan
çevre sıcaklığı ile neminin yüksek olduğu
durumlarda da kullanılabilmektedirler.
Terleme yoluyla kaybedilen potasyumun
yerine konulabilmesi için de potasyum
karbonat ya da potasyum bikarbonat
kullanılmaktadır. Rasyona tampon
madde ilave edileceği zaman; tampon
maddenin kimyasal kompozisyonu, rasyonun kaba-konsantre yem oranı, toplam rasyonun selüloz içeriği, kaba yemin
partikül büyüklüğü, çevre sıcaklığı ve
ilave edilecek tampon maddenin fiyatı
göz önünde bulundurulmalıdır.
Sodyum bikarbonat (NaHCO3): Piyasada
yemek sodası olarak bilinen NaHCO3
bazı göllerde, killerde ve kumlarda tabi
olarak bulunmaktadır. Günümüzde kullanılan rafine NaHCO3 1861 yılında
Ernest Solvey'in geliştirdiği amonyaksoda usulü ile fabrikalarda elde edilmektedir. Rafine NaHCO3; deterjan ve kağıt
endüstrisinde, lastik ve plastik yapımında, deri ve tekstil sanayisinde, bisküvi ve
pasta yapımında ve ilaç endüstrisinde
çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.
Sodyum bikarbonat; lokal ve sistemik
metabolik sistemlerde tampon olarak,
pH kontrolünde uçucu baz olarak ve pH
değişimlerini düzenleyen tampon sistemi olarak 3 şekilde etki eder. Sodyum
bikarbonatın ekonomik önemi süt verimini artırması ve antiasit etkili olmasından kaynaklanmaktadır.
Rumen asidozisi durumunda rumen
pH’sının sürdürülebilirliği için sodyum
bikarbonat yaygın olarak kullanılmaktadır. Sodyum bikarbonat’ın pKa’sı normal
rumen pH’sına yakındır (pKa=6.25) ve
6.2-6.5 arasındaki pH’da etkisini göstermektedir. Sodyum bikarbonat; 40 yıldan
daha uzun bir süredir kullanılmakta ve
rumendeki asit tüketme kapasitesinin
yüksek olmasından dolayı etkili bir tampon olarak bilinmektedir.
Sodyum bikarbonatın rumen üzerine
etkileri farklı şekillerde açıklanmaktadır:
1. Bikarbonat tampon sistemin dengesini karbondiokside doğru değiştirerek
rumen pH’sını nötralize etmektedir.
2. Rasyona ilave edilen karbonat rumen
sıvısı karbondioksitle doymuş olduğu için
ruminal tampon olarak görev yapmakta
ve tampon tuzlar su tüketimini dolayısıyla rumen dilüsyon oranını artırarak bu
etkiyi göstermektedir. Kolay fermente
olan karbonhidratlar küçük partikül içerdikleri için rumenin sıvı fazı ile birlikte
akmakta ve rumen pH’sı artmaktadır.
3. Sodyum bikarbonat böbrek fonksiyonu ve sistemik tampon dengesini etkileyerek vücut sıvılarında katyon-anyon
farklılığını artırmada önemli bir rol oynamaktadır.
Sodyum bikarbonat organik asitlerin hidrojen iyonlarını tamponlayan zayıf bir
bazdır. Rasyona ilave edilen sodyum
bikarbonat rumen pH’sını artırarak
rumen epitelinin zarar görmesini ve ruminal durgunluğu önler. Laktasyondaki hay-

vanlarda kuru madde tüketiminin %0.60.8’i düzeyinde kullanılması tavsiye edilmektedir.
Sodyum bikarbonat kullanılarak yapılan
çalışmalar yem tüketimini artırma ya da
sürdürmedeki başarısının değişiklik gösterdiğini ortaya koymuştur. Bazı çalışmalarda sodyum bikarbonat kuru madde
tüketimini, süt verimini ve süt yağını
artırırken, bazılarında ise etkinliği belirlenmemiştir. Yapılan 41 denemenin
sonuçları değerlendirildiğinde rasyonlarda %0.4-1.7 düzeyinde sodyum bikarbonat ilavesinin günlük süt verimini 0.8 kg,
süt yağını ise %0.22 artırdığı gözlenmiştir. Aynı şekilde sodyum bikarbonatın
kuru madde tüketimini (0.5-1.24
kg/gün), rumen pH’sını (0.07-0.13), süt
yağ içeriğini (1.6-2.7 g/kg süt) ve asetik
asit:propiyonik asit oranını (0.26-0.30)
artırdığı da ortaya konmuştur. Bu etkiler
laktasyon başlangıcında veya ortasındaki hayvanlarda mısır silajı tek kaba yem
kaynağı olarak kullanıldığı, tane yem
oranı 500 g/kg’dan fazla olduğu ve 24
g/kg KM altında sodyum bikarbonat ilave
edildiği durumlarda gözlenmiştir.
Ruminantlar rumen ozmolalitesindeki
artışı ve rumen pH’sındaki düşüşü kontrol altına alabilmek için yem maddelerinin özelliklerine göre tercihlerinde değişiklik yapabilmektedirler. Subakut asidozis oluşturularak yapılan bir çalışma süt
ineklerinin uzun formdaki yoncayı pelet
yoncaya tercih ettiklerini göstermiştir.
Hayvanlar SARA’yı önlemek için yüksek
tampon kapasitesine sahip yemleri tercih etmekte dolayısıyla rumen pH’sının
düşmesini önlemek için sodyum bikarbonat tüketimini artırmaktadırlar.
Sodyum bikarbonat; konsantre yemlerin
tüketilmesinden sonra rumen pH'sının
normal sınırlar içinde kalmasını sağlar,
asit-baz dengesi üzerine etkisi geçicidir.
Yemlemeden 4-6 saat sonra pH'da meydana gelen ani düşmeyi önlemek için
tampon kapasitesinin daha uzun süre
korunması, bu nedenle NaHCO3’ın
sürekli olarak yeme katılması gereklidir.
Fermente kaba yemler ve yüksek düzeyde tane yem bulunan rasyonlar pH'yı
azaltırken uçucu yağ asitlerinin molar

oranlarında değişmeye neden olarak süt
yağını düşürürler. Yapılan bazı çalışmalar, doğumdan sonra mısır silajı ve yüksek düzeyde konsantre yemle beslemeye ani geçişlerde rasyon kuru maddesinin %0.7-1.5'u kadar NaHCO3 ilavesinin
KM tüketimini ve süt verimini arttırdığını ortaya koymuştur. Magnezyum oksit
tek başına veya NaHCO3 ile birlikte verildiğinde laktasyonun başlangıç döneminde mısır silajına dayalı rasyonlarla
beslenen ineklerde süt yağ yüzdesi ve
süt veriminin arttırabilmektedir. Ancak
rasyona doğum öncesi dönemde katılan
NaHCO3'ın laktasyonun ilk 4 haftasında
süt verim parametreleri üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı da belirtilmektedir. Lifli madde düzeyi yüksek küçük
partiküllü kaba yemlere NaHCO3 ilave
edilmesiyle rumen sıvısının dilüsyon
oranı ve rumenden sıvıların geçişi artmaktadır. Bu etki ile sıvı fazla birlikte
hareket eden küçük partiküllü maddelerin ve eriyebilir besin maddelerinin
rumenden akışı da artmaktadır. Ancak
rumen sıvısının dilüsyon oranının artması bu maddelerin rumende tutulum
zamanının azalması dolayısıyla lifli maddelerin yıkımlanarak değerlendirilmesini olumsuz etkilemektedir.
Sodyum bikarbonat ve sodyum sesquikarbonatın yemleme sonrasındaki
rumen sıvısı H+ iyon konsantrasyonundaki kısa süreli artışları önlemede
MgO’den daha yararlı olduğu, MgO’in
rumen asit baz dengesini düzenlediği
ancak rumenden atıldıkları için etkilerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Ancak
tane yemlere NaHCO3 ve MgO ilavesinin
pH ve tampon kapasitesini artırdığı,
MgO’in rumen ortamının düzenlenmesi
açısından NaHCO3’dan daha etkili olduğu da iddia edilmiştir (Umucalılar ve
Şeker, 2000).
Sodyum bikarbonat tampon etkisinden
ayrı olarak sodyum iyonundan dolayı
rasyonun anyon katyon farklılığı üzerine
de etki etmektedir. Sodyumun yüksek
düzeyleri içme ve sulama için kullanılan
yer altı ve yüzey sularını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ABD’de yeni çevre
düzenlemeleri kapsamında sodyumun

süt ineği işletmelerinde kullanım miktarında sınırlama yoluna gidilmektedir.
Yüksek verimli süt ineği çiftliklerinin
%79’unda süt verimi ve süt yağ düzeyi
gibi özellikler üzerine farklı etkileri olduğu için sodyum bikarbonatın pratik açıdan faydalı olduğunu söylemenin mümkün olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle sodyum bikarbonatın verim üzerine
olan yararlı etkisine benzer etkiler gösteren, çevreye düşük düzeyde olumsuz
etki eden kalsiyum-magnezyum karbonat gibi yeni bir tampon madde arayışına gidilmiştir. Yapılan bir çalışmada, kalsiyum-magnezyum karbonat ile sodyum
bikarbonat arasında süt yağ verimi ya da
enerji kullanım etkinliği açısından farklılık olmadığı bulunmuştur. Süt yağı ve süt
verimindeki değişikliklerin anyon-katyon
farklılığındaki ya da rumenin tamponlanmasındaki artıştan kaynaklandığı, bu
nedenle sodyum bikarbonat kullanımının sodyum atılması sonucu su ve toprak
tuzluluğunu artırdığı ve kullanılmasının
gerekli olmadığı belirtilmiştir.
Sodyum sesquikarbonat (Na2CO3.
NaHCO3.2H2O): Sodyum bikarbonat ve
sodyum karbonatın kombinasyonudur.
%42 Na2CO3 ve %33 NaHCO3 ile %10
çözünmeyen maddeler içermektedir.
Hayvan beslemede NaHCO3’ın kullanımına benzer şekilde kullanılmaktadır.
Yapılan çalışmalarda sodyum sesquikarbonat süt yağını artırarak sodyum bikarbonata benzer etkiler göstermiştir.
Sodyum bentonit: Bir aluminyum silikat
kili olan sodyum bentonit iyon değişim
kapasitesi ile nemi absorbe etme kapasitesi yüksek olan bir maddedir. Tampon
etkili bir madde olmamakla birlikte bazı
durumlarda rumenin asitliğini düşürmektedir. Genellikle pelet yemlerin
hazırlanmasında yapıştırıcı veya nem
oranı yüksek yemlerin peletlenmesinde
kurutucu ajan olarak kullanılmaktadır.
Yapılan çalışmalarda bentonit ilavesinin
NaHCO3 ile karşılaştırıldığında rumen
pH'sını ve süt yağını azalttığı gözlenmiştir. Bu durumda yemlemeden önce mısır
silajına bentonit ilavesinin yararlı olmadığı, buna karşın NaHCO3 ilavesinin süt
verimini ve süt yağı yüzdesini artırdığı
belirtilmiştir.
Kalsiyum
karbonat
(Kireçtaşı):
Çözünebilirliğinin düşük olmasından
dolayı rumen pH’sı 5.5’in üzerinde olduğunda sınırlı bir tampon etkiye sahiptir.
Kalsiyum karbonat daha ziyade rasyonlara kalsiyum ihtiyacını karşılamak için
katılmaktadır. Kalsiyum karbonat sindirim kanalından daha yavaş emildiği için
etkisi daha uzun süreli olmaktadır.
Kalsiyum karbonat barsaklarda tampon
madde olarak daha etkili olmakta bu
nedenle rasyona kalsiyum ihtiyacı için
ilave edildiğinde yemden yararlanmayı,
süt verimini ve süt kompozisyonunu
etkilememektedir.
Magnezyum oksit (MgO): Magnezyum
oksit suda kolay çözünmediği ve belirlenmiş bir pKa’sı olmadığı için yavaş salınımlı alkalizer bir madde olarak tanımlanmaktadır. Magnezyum oksit, konsantre yem oranı yüksek, lifli madde
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oranı düşük rasyonların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan rumen asidozunu
ve sütün yağ oranının düşmesini önlemek için kullanılmaktadır. Alkalizer maddeler rumen asitliğini nötralize ederek
tampon madde özelliği gösterirken aynı
zamanda rumen pH’sını da artırarak
alkalizer madde özelliği gösterirler.
Magnezyum oksit günlük 41.9-49
meq’lık asit tüketme kapasitesi ile sodyum bikarbonattan (11.9 meq) daha
yüksek bir tampon kapasitesine sahiptir.
Magnezyum oksidin sudaki çözünebilirliği partikül büyüklüğüne bağlı olarak
değişmekle birlikte minimum partikül
büyüklüğü 425 mm olduğunda etkisi
artmaktadır. Magnezyum oksitin trigliseritlerin meme bezlerine geçişini artırdığı,
partikül büyüklüğü küçük olan MgO kaynaklarının eriyebilirliğinin daha yüksek
olduğu bildirilmektedir.
Magnezyum oksit rumen pH’sını artırmakta ancak çözünebilirliği düşük olduğu için etkisini 24 saat sonra göstermektedir. Magnezyum oksidin süt yağını
artırdığı ve etkisinin kaba yem düzeyi
azaldığı zaman daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Bikarbonatlar gibi magnezyum oksit de
laktasyon başlangıcında çevre ve rasyon
şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan süt
yağ oranındaki azalmayı önlemede etkilidir. Magnezyum oksitin rumen asiditesini düşürdüğü, yemden yararlanmayı,
süt verimini ve yağ oranını arttırdığı
belirtilmektedir. Magnezyum oksit laktasyon süresince süt ineği rasyonlarında
4-8 g/kg dozunda kullanılmaktadır Süt
yağı üzerine olan olumlu etkisi, MgO’in
rumenden ziyade sindirim sisteminin alt
kısımlarında emildiğini göstermektedir.
Pratikte, magnezyum oksitin lezzetsiz
olması tüketim düzeyini azaltarak 3-4
g/kg KM dozunda sınırlı tutulmasına
sebep olmaktadır. Alkalizerler rumen
pH’sını artırdığı, tampon maddeler de
pH’daki değişiklikleri engellediği için
sodyum bikarbonat ile magnezyum
oksidin birlikte kullanılması halinde
sinerjik veya eklemeli bir etkinin oluşabileceği düşünülmelidir. Yapılan çalışmalarda sodyum bikarbonat ve magnezyum oksidin etkisinin eklemeli olduğu
ve SARA’da kombine halde kullanılabileceği belirtilmektedir. Ancak yapılan
saha çalışmaları rumen pH’sının kontrolünde tampon ve alkalizerlerin birlikte
kullanılmasının yararlarının sınırlı olduğu ve tek başlarına yüksek düzeyde konsantre yemden kaynaklanan problemleri önleyemediğini göstermiştir. Süt ineği

rasyonlarına %1 NaHCO3 ve %0.5 MgO
ilavesinin ortalama süt verimini düşürmesine rağmen ortalama süt yağı oranını arttırdığı belirlenmiştir. Magnezyum
oksidin süt verim ve kompozisyonunun
olumlu yönde etkilenmesi açısından
NaHCO3’dan daha etkili olduğu bulunmuştur (Umucalılar ve Şeker 2001).
Benzer şekilde %0.4 MgO’in tek başına
veya sodyum bikarbonat ile birlikte ilave
edilmesi halinde süt verimini artırdığı
belirlenmiştir.
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Tablo 1. Tampon Maddelerin Kullanılabilecek Miktarları
Tampon Madde

Tane Yem
Karışımı, %

Toplam
Rasyon, %

Hayvan/
g/gün

Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)

1.0-1.5

0.6-0.8

110-220

Magnezyum oksit (MgO)

0.4-0.8

0.2-0.4

45-90

NaHCO3+ MgO

1.0-1.5

0.6-0.8

110-220

Bentonit

3.0-5.0

1.5-2.5

680-1000

Kireçtaşı

1.0-1.5

0.5-0.8

110-180

işi süt içmektir. Ancak karşılığı yüksektir.
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• “3 beyazdan uzak durun!” diye kastedilen süt değildir. • Süt içmek abonelik gerektirmez.
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