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Tarımsal Ürünler Piyasa
Düzenleme Kurumu

Haziran 2015 seçimlerinden
sonraki hükümet boşluğunu
süt sanayicisi lehine çevirdi!
24 Haziran 2015’te yapılan Ulusal Süt Konseyi’nde süt sanayicisi üreticisine zam vermedi. Böylece;
1) Süt taban fiyatı Haziran 2014 - Haziran 2015 ayları arasında
1 yıl gibi bir süredir aynı kaldı.
2) Bu süre zarfında Süt ve Süt ürünleri market fiyatlarında minimum
%17 zamlandı. (bkz. www.tzob.org.tr)

T

DSYMM Genel Sek.Dr. Hüseyin
Velioğlu hayvansal ürünler piyasa düzenleme kurumu kurulmasına
dair kanun tasarısı taslak çalışmalarına ilişkin bilgiler... Sayfa 32’de

Süt, yoğurt fiyatı artıyor
üreticiye 1 krş yararı yok!

T

ürkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının sanayicilerin uzlaşmaz tutumu sebebiyle 1 yıldır yerinde saydığını bildirdi.
Sayfa 11’de

Tüsedad 1. Arama
Konferansı’nı tamamladı

T

ÜSEDAD 1. Arama Konferansı
10-12 Nisan’da Mudanya’da
gerçekleştirildi.
Sayfa 14’de

3) Eyyy, nihai tüketiciler ve sizlerin temsilcisi olan Tüketici Birlikleri
bu durumu ne zaman sorgulamayı düşünüyorsunuz?
4) Biz üreticiler diyoruz ki; ürettiğimiz çiğ süt %90 mertebelerinde
peynir, yoğurt, ayran gibi süt ürünlerinin ham maddesidir. 1 yıldır
çiğ süt fiyatları değişmediğine göre siz tüketicilere yapılan fiyat
artışlarını sizler haketmiyorsunuz.

Sorgulayın! Sorgulayın! Sorgulayın!

ÇATI ÖRGÜTÜ

D

eğerli süt üreticisi dostlarım, bu
köşemde sektörümüz için hayırlı olacağına, problemlerin çözümünü temelden halledeceğine
inandığım üreticilerin biraraya gelerek kuracakları “çatı örgütü”nden
bahsedeceğim.
Sayfa 5’te

3

İçindekiler

Reklam İndeksi

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Başkan’dan

Bizim Çiftliklerimiz

Çatı örgütü...

05

Bayraktarlar A.Ş.

Bu Sayıda

24

Güncel

08 24/06/2015 tarihinde gerçekleşen Süt Konseyi Toplantısı sonrasında
basında çıkan haberler…

11 Süt - yoğurt fiyatı artyor, üreticiye 1 krş yararı yok!

Söyleşi

12 Eriş Ar-Ge Büyükbaş Çiftliği ile söyleşi…

Ö.K.İ.
04
05
06
10
13
16
20
23
25
28
30-31
34-46
38
44
49
56
A.K.İ.
A.K.

Erişyem
Agrilab
Atermit
Balyem
Kartal kimya
İş Bankası
Öztürk Yem
Fimaks
Medyafors Fuarcılık
Markim
SCR
Demsa Genetik
Biokey Gıda Tarım
Delaval
Cetasoft
Bentley Merkim
Hasat
Lilly farmercostly
Denizbank

Konferans

14 TÜSEDAD 1, Arama Konferansı’nı tamamladı

Bilimsel

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

18 Türkiye’de farklı bölgelerde bulunan işletmelerdeki subklinik ketozisin (skk)
yaygınlığının (prevalans) belirlenmesi

26 Süt sığırlarının alternatif kaba yem kaynağı
29 Havalandırma
32 Tarımsal Ürünler Piyasa Düzenleme Kurumu
35 Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki süt sektörüne ilişkin bir değerlendirme
36 Düve mastitisleri
40 Düvelerin yetişme koşullarının ilk laktasyon süt verimi ile döl verimi özelliklerine etkileri
50 Sığırların arthropod enfestasyonları ve vektör borne hastalıkları

Sektör analizi

N. Adnan YILDIZ
Atilla CELEP
Nejat DEVECİ
EREM Yayıncılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
adına İmtiyaz Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı

Özhan EREM
Sorumlu Müdür

M. Can ÖZATAY
Görsel Yönetmen

Kerem ASLAN
Grup Asistanı

Özlem SARAÇ

57 Tuik’ten haberler

Baskı

Doğa Basım
(0212) 407 09 00

Yazarlarımız
Ali Ekber YILDIRIM

Atilla CELEP
EREM Yayıncılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti.
Maslak Mah. A.O.S. 53. Sk. No. 5
Sarıyer / İSTANBUL
Tel: (0212) 346 26 26 Fax: 346 26 54
Maslak V.D. 352 015 1459
Ticaret Sicil No: 593039
www.eremyayincilik.com
Yerel Süreli Yayın
3 ayda bir yayınlanır

07

27

Dergideki tüm yazılar yazarlarının
kendi görüşleri ve ürünleridir.
TÜSEDAD Dergisi ve editörleri
sorumlu değildir.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

5

Çatı örgütü
Adnan YILDIZ

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

D

eğerli süt üreticisi dostlarım,
bu köşemde sektörümüz
için hayırlı olacağına, problemlerin çözümünü temelden halledeceğine inandığım üreticilerin
biraraya gelerek kuracakları “çatı
örgüt”ünün mutlaka gerçekleştirilmesi gerekliliğine geçtiğimiz son
iki USK toplantısından sonra bir
kez daha inandım.
Geçmişi hatırlayacak olursak;
1) Süt taban fiyatı maalesef bir yıldır değişmedi,
2) Bu arada döviz bir yıl içerisinde
ciddi olarak yükseldi.(Haziran
2014’de 1$=2,13 TL, 2015’de
1$=2,70 TL)
Sektöre yabancı olanlar hayvancılığın döviz ile nasıl bir ilişkisi olabilir
diye sorgulayabilirler. Bunu dostlarımızın bilmesinde fayda olacağını düşündüğüm için belirtmekte
fayda görüyorum. Süt üreticisi hayvanını beslemek için aldığı hammaddeler içerisinde %28’lik bir

oran maalesef ithal hammaddedir.
Süt-döviz ilişkisi bundan dolayı biz
üreticileri etkilemektedir.
3) Geçtiğimiz bir yıl içerisinde ki
gerçek enflasyon %12 civarındadır.
4) Diğer yandan süt ürünlerine
market raflarında bir yıl içerisinde
%20 mertebesinde zam yapılmıştır.
Sıraladığım bu 4 maddenin ışığında
sektöre baktığımızda süt üreticisinin, çiğ sütün satış fiyatının belirlemesinde en ufak belirleyici bir rolünün olmadığını üzülerek görüyoruz.
Diğer yandan devletinde bu konuda belirleyici bir rol üstlenmediğini,
daha doğrusu süt sanayicisi karşısında etkisiz olduğunu üzülerek
görüyoruz. Oysa süt ve et stratejik
ürünlerdir. Serbest piyasa koşulları
veya liberal ekonomi koşulları geçerli olamaz, olmamalıdır. Diğer
yandan devlet, hayvancılık sektörünü kalkındırmak, canlandırmak
için ciddi manada hibeler ve destekler sağlamaktadır. Sağlanan bu

destekler hepimizin vergileri ile
toplanan paralardır. Hal böyle
olunca, devlet verdiği bu desteklerin yerini bulması için devamında
üreticisinin ürettiği ürünü satarken
hakem rolünü oynayabilmelidir,
oynamalıdır ve hatta üretici lehine
taraf olmalıdır. Yine geçmişi irdelediğimizde, bırakın üretici lehine taraf olmayı, üreticinin bertaraf olmasına bile çare olamamıştır.
Zaman zaman bu köşemde ki yazılarımda ata sözlerine yer vermeye
gayret gösterdim. Çünkü, ata sözleri yılların acı, tatlı tecrübelerinden
damıtılmış, uzun lafın kısası, anlamında söylenmiş özet cümlelerdir.
Üreticinin içinde bulunduğu bugünkü duruma uygun düştüğünü
düşündüğüm atasözümüz;

Başkan’dan

genetik gibi teknik konularla uğraşmalıdır.Diğer bacağı ise sütün toplanması, soğuk zincir, sütün yağ ve
protein gibi kalite değerlerinin belirlenmesi (sütün sınıflandırılması),
üretim miktarının belirlenmesi ve
çeşitli parametreleri dikkate alarak
“sütün 1lt’sinin satış fiyatının “tüm
alıcılara deklere edilmesidir.
Böyle bir Çatı Örgüt’ün belirleyeceği, yani üreticinin ürettiği hammaddenin fiyatını kendisinin hesaplaması, ürettiği ürünü değer fiyata satabilmesi anlamına gelmektedir.
Buda üreticinin refahı dolayısı ile ülke hayvancılığımızın gelişmesi hususunda ki birincil basamaktır.

“Kendi göbeğini
kendin kesiceksin”!
Evet, yazımın başlığına aldığım
“çatı örgüt” işte bu atasözü ile kısaca özetlenebiliyor. Bugün itibariyle sektörümüzde örgüt kirliliği
denebilecek sayıda üretici birlikleri
ve kooperatifler mevcuttur. Bunların büyük bir kısmıda göbekten kamuya bağımlıdır. Olması gereken
ise tüm üreticilerin tek çatı altında
birleşmesidir.
Bu örgütün bir bacağı; kalifiye ara
eleman ve aynı zamanda kaliteli
gebe düve yetiştirilmesi, ıslah ve
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Çiğ sütte köle düzeni...
Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

Ç

iğ sütte tam bir köle düzeni yaşanıyor. Üreticinin çiğ sütü tam 1 yıldır
aynı fiyattan satılıyor. Bilindiği
gibi Ulusal Süt Konseyi 6 ayda
bir çiğ sütte bir referans fiyat belirleyip açıklıyor.
Açıklanan bu fiyat adı üzerinde,
referans fiyat. Çiğ sütün çok büyük bölümü bu fiyatın altında
satılıyor. Üretici,sanayici ve bakanlık temsilcilerinin yer aldığı
Ulusal Süt Konseyi' nde süt sanayicileri söz sahibi. Bu nedenle
istedikleri zaman istedikleri fiyatı
belirleyebiliyorlar. Nitekim, geçen yıl Temmuz ayında litre başına 1 lira 15 kuruşluk çiğ süt referans fiyatı tam bir yıldır artırılmadı. Bu dönemde yem fiyatı
başta olmak üzere bir çok girdi
fiyatı arttı. Ama çiğ süt fiyatı sabit. Çiğ sütü hammadde olarak
alan sanayiciler, mandıralar bu
sütü pakete koyup rafta satışa
sunar. Yoğurt yapar,peynir yapar,tereyağı elde eder. Bu ürünlerin hepsinin son 1 yılda fiyatı
belli oranlarda arttı. Örneğin paket sütteki fiyat artışı yüzde 2030 aralığında gerçekleşti.Fakat,
çiftliklerden alınan, çiftçilerden
alınan çiğ süt fiyatı aynı. İşte bunun adı olsa olsa kölelik düzeni
olur.

Süt fabrikaları
mandıralar büyüyor
Bu kölelik düzeninde çiğ süt
üreten çiftlikler adeta yerinde
sayarken süt sanayicileri, mandıralar onların sırtından büyüyor. Büyük süt firmaları medyaya demeç veriyor.Milyon dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Yeni
fabrikalar kuruluyor.Mandıralar
mağaza sayısını artırıyor. Hipermarketler süt ve süt ürünlerinden çok tatlı karlar elde ediyor.
Dışarıdan bakılınca sanayicinin
büyümesi, yeni yatırımların yapılması, istihdam yaratılması ülke için önemli adımlar olarak
görülür. Sanayici büyüyecek ki,

çiftçinin sütü değer kazansın.
Sütü satacak daha çok yer olsun. Fakat, bu genel kurul Türkiye'de pek uygulanmıyor. Sanayici büyüyor. Mandıralar büyüyor. Çiğ sütü üreten çiftçiler
sattığı sütle yem alamadığı için
hayvancılığı bırakıyor.Kente göç
etmek zorunda kalıyor. Büyük
umutlarla ve devletin sıfır faizli
kredilerle teşvik ettiği orta ve büyük ölçekli işletmeler kredilerini
ödemekte zorlandığı için kapısına kilit vurulanlar var.
Tam 1 yıldır çiğ süt fiyatı artmıyor. Bunun faturasını çiftçi ödüyor. Madalyonun bir de tüketici
boyutu var. Çiğ süt fiyatı artmazken nihai tüketiciye ulaşan süt
ve süt ürünlerinin fiyatı artıyor.
Yani tam bir vahşi kapitalizm uygulaması. Çiftçi ucuza satıyor.
Tüketici pahalıya tüketiyor. Parayı aradakiler yani süt sanayicileri,mandıralar,marketler kazanıyor.
Çiğ süt üreticisinin ve tüketicinin
sırtından sağlanan bir büyüme
daha ne kadar sürdürülebilir?

Hükümet boşluğundan
yararlandılar
Geçtiğimiz günlerde gelecek 6
ay uygulanacak çiğ süt fiyatını
belirlemek için Ankara'da Ulusal
Süt Konseyi toplandı. Üretici,sanayici ve bakanlık temsilcileri
aynı masada buluştu. Üretici
doğal olarak 1 yıldır artmayan
çiğ süt fiyatının litre başına en
azından 10 kuruş artırılmasını
talep etti. Sanayiciler adeta isyan etti: "Depolarımız dolu. Bu
sene turizm sezonu daha açılmadı.Bu nedenle zarardayız" diyerek bu isteğe karşı çıktı. Fiyatın sabit kalması bir yana, fiyatı
düşürmekle tehdit ettiler.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, artan girdi maliyetleri nedeniyle fiyatın bir miktar artırılmasından yana tavır
koysa da, Hükümet boşluğu nedeniyle etkili olamadı.Daha doğ-

rusu süt sanayicileri koalisyon
görüşmeleri öncesinde yaşanan
boşluğu fırsat bilerek bakanlık
temsilcilerini yok saydı ve masadan kalktı.
Masadan kalkmasının anlamı fiyat artışının olmadan eski sistemin devam etmesi. Bir yandan
bu görüşmeler sürerken diğer
tarafta sahada süt sanayicileri
üreticinin deyimi ile "süt bırakmaya" yani çiftçinin sütünü almamaya başladı.

Geçmiş yıllarda da benzer durumlar yaşandı. Süt firmaları
kendi aralarında anlaşarak üreticiden çiğ süt almıyor. Bir miktar süt almayınca üretici telaşlanıyor ve elinde süt kalmasın diye ucuz da olsa satmaya çalışıyor. Çünkü elindeki sütü satacak yer yok. Depolaması,stoklaması da mümkün değil.
Güçlü kooperatifler olsa, sütü
değerlendirecek tesisler olsa
sanayici bu şımarıklığı yapamayacak. Avrupa Birliği' nin bir çok
ülkesinde olduğu gibi çiğ süt
tek elden, kooperatifler aracılığıyla satılsa alıcılar bu kölelik
düzenini sürdürebilir mi?

Süt tozu desteği sanayiciye
avantaj sağlıyor
Devlet süt tozu üretimine destek
sağlıyor. Bu desteği de sanayiciye veriyor. Dünyada böyle bir
uygulama ancak Türkiye'de
olur. Bu uygulamanın fikir babası Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ba-

Konuk Yazar

kanı Mehdi Eker. Her fırsatta
"süt tozu ithalatını sonlandırdık"
diye övünerek anlatıyor. Bugünlerde bakanlığa veda etmeye hazırlanan Mehdi Eker, yazdığı iki kitapta tarım ve hayvancılıkta ülkeye çağ atlattıklarını iddia ediyor. Alın size çağ atlatan
bir uygulama! Bir yandan Et ve
Balık Kurumu' nun adı değiştirildi.Et ve Süt Kurumu oldu. Et ve
Süt Kurumu sütte piyasayı düzenleyecekti. Bugüne kadar süt
ile ilgili ne yaptı?
Tamamen göstermelik bir isim
değişikliği oldu.Et ve Süt Kurumu' nun süt konusunda eli kolu
bağlanırken, Bakanlık süt tozu
desteğini sanayiciye verdi. Süt
sanayicileri piyasadan sütü ucuza alıyor ve tesislerinde süt tozuna dönüştürüyor. Bu uygulama halen devam ediyor. Çiğ süt
fiyatının belirlendiği Ulusal Süt
Konseyi toplantılarında sanayici
süt tozu silahını masaya koyarak pazarlığa başlıyor. "Elimizde
bize 3 ay yetecek süt tozu
var,depolarımız dolu.Bu nedenle süt almayacağım" diyebiliyor.
Yani üreticinin elinde olması gereken silah, karşı taraftan üreticiye doğrultuluyor.
Oysa süt tozu desteğinin gündeme geldiği ilk günden beri yazıyoruz. Süt tozu üretiminin ya
devlet tarafından veya üretici
birlikleri,kooperatifler tarafından
yapılmalı.. En azından yasal olarak piyasayı düzenlemekle görevlendirilen Et ve Süt Kurumu
süt tozunu mevcut tesislerde
ürettirerek deposuna koymalı.
Böylece piyasaya müdahale gücü olur. İsmail Kemaloğlu' nun
genel müdürlüğü döneminde
bu konuda bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Fakat daha sonra
süt sanayicileri,Bakan Mehdi
Eker'i veya daha üsttekileri ikna(!) ederek Et ve Süt Kurumu'
nun devre dışı kalmasını sağladı. Sanayicinin hem alıcı hem piyasa düzenleyici olduğu bir uygulamada üreticinin hiç bir gücü
olmaz,olamaz.
Özetle, çiğ sütte dağınık bir yapıda olan üretici, az sayıdaki sanayici ve mandıralara köle gibi
hizmet ediyor. Çalıştığının karşılığını alamıyor. Bu düzenin değişmesi için üreticilerin hem küçük üreticilerin hem de büyük
çiftliklerin örgütlenmesi gerekiyor. Aksi taktirde bu kölelik düzeni sürüp gider.
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Üretici, çiğ sütte fiyat dengesi için
6 bölgeye süt tozu fabrikası istiyor

Ç

iğ süt referans fiyatının
belirleneceği Ulusal Süt
Konseyi toplantısında
üretici 10 kuruş zam istedi,
sektör karıştı. Üretici, son bir
yılda maliyetlerin arttığını dile
getirirken, sanayici fiyatların
daha da düşebileceği uyarısında bulundu.
Önümüzdeki dönemin süt fiyatını belirlemek üzere geçtiğimiz günlerde toplanan Ulusal
Süt Konseyi toplantısında, süte 10 kuruş zam yapılması teklifini kabul etmeden masadan
kalkan sanayici temsilcileri,
süt fiyatlarının daha da düşeceği uyarısını yaparken, üretici
temsilcileri taleplerinde ısrar
ediyor.
Dünya Gazetesi, Ulusal Süt
Konseyi Yönetim Kurulu'nda
üretici ve sanayiciyi temsil eden
üyelerle görüştü. Hayvancılık
Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı ve Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk, yılda iki kez toplanan Konseyin sektörü değerlendirdiğini
ve 6 aylık dönem için çiğ sütte
referans fiyat belirlediğini hatırlattı.

Ertürk, Temmuz 2014’te yapılan
toplantıda 1 litre çiğ sütün referans fiyatını 1.15 TL olarak belirlendiğini belirterek, şunları söyledi:
“Bu fiyat bir yıldır değişmedi.
Bu arada üreticinin tüm maliyetleri arttı. Sanayici Aralık
2014’teki konsey toplantısında
kış şartlarında süt talebinin
azaldığını gerekçe göstererek,
zam konusunun 2015 Haziran
toplantısında görüşülmesini
teklif etmişti. Biz de bu toplantıda en azından enflasyon oranı
dikkate alınarak litrede 10 kuruş zam yapılmasını teklif ettik.
Şimdi ise ‘pazar açılmadı, stoklar var’ diyerek sanayici temsilcileri masayı terk ettiler.”

Et ve Süt Kurumu
devreye girmeli
Sanayici temsilcilerinin üslubunun kendilerini son derece rahatsız ettiğini belirten Ertürk,
üretici birlikleri olarak piyasada
fiyat dengesinin sağlanması için
Et ve Süt Kurumu’nun devreye
girmesini hükümet nezdinde isteyeceklerini söyledi.
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği, Türkiye Süt
Üreticileri Merkez Birliği, KöyKoop Merkez Birliği, HAYKOP,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve
Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği olarak bu girişimleri sürdüreceklerini aktaran Ertürk, “Sanayici sadece kendi menfaatini
düşünüyor. Bence bazı sert
tedbirler alınması lazım. Bunlara haddini bildirmezsek sonra
daha fazla sıkıntı olacak” diye
konuştu.

Çözüm süt tozu
fabrikalarında
Ege Bölgesi, Marmara, Trakya,
Akdeniz, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerine birer süt tozu
fabrikası kurulmasının sorunu
çözeceğini vurgulayan Ertürk,
“6 fabrikanın maliyeti 15 milyon
TL. Piyasada sütün bol olduğu
dönemlerde talep fazlası olan
süt bu fabrikalarda süt tozuna
dönüştürülürse, üreticinin pazarlık şansı artmış olur. Bunun
yüklenicisi Et ve Süt Müdahale
Kurumu olmalı. Süt toz haline
getirildiğinde iki üç sene stoklanabilir.
Bu ürünü dünya fiyatlarında sat-

Süt üreticisi istediği fiyatı alamadı
Tekirdağ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şerif Baykut,
süt üreticisinin bu yıl istediği fiyatı alamadığını belirterek,
süt fiyatının 1 lira 35 kuruş olması gerektiğini söyledi.

T

Tekirdağ Süt Üreticileri
Birliği Başkanı Şerif Baykut, geçtiğimiz hafta yapılan Ulusal Süt Konseyinde alınan çiğ süt fiyatı kararı hakkında
açıklamada bulundu. Konseyde
alınan karar gereği çiğ sütün litresinin 1,15 TL olarak belirlendiğini dile getiren Baykut, toplantıda alınan kararın süt üreticisini
memnun etmediğini söyledi.
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

Süt fiyatlarına geçen seneden
beri zam yapılmadığını belirten
Baykut, "2014 yılının Temmuz
ayından itibaren sütün fiyatı
1,15 kuruş ve halen de devam
ediyor. Geçen sene bu fiyat güzeldi. Üretici en azından kazanabiliyordu. O zamandan sonra
Ulusal Süt Konseyi toplandı ve
yapılan toplantıda süte zam yapılmadı. 2015 yılının toplantısı

geçen hafta yapıldı. Şuanda sütün fiyatının 1.15 lira olması gerçekten çok sıkıntılı, kurtarmıyor"
dedi.
Üreticinin kazanması için başka
çareler aradığını ifade eden Şerif Baykut, "Süt para yapmadığı
için üretici hayvanını et fiyatları
yüksek olduğu için kasaplara
gönderiyor. Bu sefer de hayvan
sayısı azalıyor. Bu geçmişte ay-

ma imkanı sağlar. Satılmazsa
bile yardıma muhtaç ülkelere
dağıtılabilir. Üretici birlikleri olarak bu konuyu aramızda konuştuk. Bu hafta Ankara’da bürokratlarla görüşeceğiz. Hükümet
kurulur kurulmaz biz üretici birlikleri bu talebimizi yeni bakana
da aktaracağız” dedi.
Ertürk, şu anda et fiyatları yüksek olduğu için çiftçinin elindeki hayvanı kasaba gönderdiğini, ilk aşamada ekonomik değeri düşen hayvanın kestirildiğini, ancak süt fiyatı böyle gittiği sürece süt veren ineğini de
kesime göndermek zorunda
kalacağını belirtti. Ertürk, “Sanayici, süt piyasasında talep
az, stoklarımız arttı diyerek üreticiye zam yapmıyor, ama raflarda 2 TL olan kendi ürünü sütü 2.5-3 TL’ye çıkardı. Peynir fiyatı 25 TL’yi buldu. Sanayicinin
kendisine hammadde sağlayan
çiftçilere saygılı olması lazım.
Çiftçiler ürettiği sürece onlar
fabrikalarında satacak süt bulabilir. Ocak ayında bir litre sütün
maliyeti 88 kuruştu şimdi 1.03
kuruş. Yani üretici litrede 12 kuruş para kazanabiliyor” açıklamasını yaptı.

Tarım Ürünleri
Piyasası
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ise süt üreticisinin ciddi sıkıntıda olduğu

nı şekilde yaşandı. Sütler para
yapmadı. Çiftçi hayvanı kasaba
götürdü.
Ondan sonra diyorlar ki; 'Hayvanlar yetmiyor dışarıdan ithal
edelim' deniliyor. Bu duruma
engel olmak için istikrar olması
gerektiğini düşünüyorum. İstikrar olması için kesinlikle süt
fiyatlarının belirli bir fiyata yükseltilmesi gerekiyor. Bu fiyatların hem sanayiciyi hem de çiftçiyi tatmin etmesini gerekiyor.
O yüzden süt para yaparsa
çiftçi hayvanını kestirmeyecek,
bizim de ülke olarak dışarından havyan ithal etmemiz azalacak. Tekirdağ ilinde hayvancılıkta son 1 yılda yüzde 10 ve
15 arasında azalma var" ifadesini kullandı.
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TOPLANTISI SONRASINDA BASINDA ÇIKAN HABERLER…
bu dönemde, raf fiyatına yüzde
20 zam yapan sanayicinin, üreticinin 10 kuruşluk zam talebi
karşısında masadan kalkmasının şık olmadığı açıklaması yapıldı. Zam talebinin yüzde 10
bile olmadığına işaret edilen
açıklamada, şu görüşlere yer
verildi:
“Sanayici sürekli bize Avrupa’daki süt fiyatını örnek gösteriyor. Avrupa’da mazot 1.5 TL,
yem fiyatı bizim yarımız kadar.
Son bir yılda kapanan 40-50
çiftlik sayarım ama kapanan bir
tek mandıra yok, hepsi para kazanıyor.
Sanayici üreticiden 1.3 TL’ye
aldığı yağlı sütü rafta 3 TL’ye
satıyor. Hükümet yok diye fırsat
kolluyorlar. Ama bu gemide beraberiz, batarsak beraber gideriz. Bunun çözümü kaliteli ürüne daha yüksek prim verilmesinde. Okul sütünün haftanın 5
günü, beşinci sınıfl ara kadar 8
ay boyunca dağıtılması gerekiyor. Buğday ve çayda fiyatı
devlet açıklıyor.
Garantili satış. Niye etin sütün
fiyatını açıklamıyor. Tarım Ürünleri Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmalı. 25 tarımsal ürün
üretiminden 10 binde 1 pay alarak kendi kaynağını oluşturacak
şekilde, BDDK, TMSF gibi, çok
fazla kadro olmadan, kendi
kaynağı ile piyasada dengeleyici olmalı.”

Süte zam yapılmazsa
hayvancılık darbe alır
Adana Çiftçiler Birliği İkinci
Başkanı Mutlu Doğru süte
zam yapılmamasının hem süt üretimi
hem de son yıllarda devlet tarafından
teşvikleri artan hayvancılığa darbe
vuracağını söyledi.

D

oğru, Birlik adına katıldığı Süt Konseyi'nde süt sanayicisinin, üreticinin enflasyon oranında yüzde 12'lik süt zammına karşı çıktığını belirterek, ortaya çıkan tablonun yol açacağı sakıncalara dikkat çekti. Süt
sanayicisinin son bir yıl içinde kendisini korumak adına yüzde 10 civarında zam yaptığına
işaret eden Doğru, "Son bir yıl içinde yem fiyatları, akaryakıt, işçilik, elektrik zamlandı. Bunlar
üreticiye yeni maliyet yükleri getirdi. Ancak sanayici piyasanın yüzde 15-20 daralmasını, ihracatın dumıa noktasına geldiği gibi gerekçeler
ileri sürerek bu zamma karşı çıktı. Sanayici kendine zam yaparken aynı orandaki bir zammı
üreticiye çok görüyor. Kendileri, son tüketiciye
ulaşan ürünlere yüzde 10 zam yaparken, sütçünün ürününe zam yapmayıp 'pazar daraldı'
demenin hiçbir mantığı yok" dedi.

"Hayvancılığa darbe vuracak"
Süt sanayicilerinin gerekçelerinin gerçekçi olmadığını ve süt zammına karşı hem gerekçe
gösterilemeyeceğini kaydeden Mutlu Doğru,

süte zam yapılmamasının
hem süt üretimi hem de son yıllarda devlet tarafından teşvikleri artan hayvancılığa darbe vuracağını söyledi. Türkiye'de et fiyatlarının yüksek olmasının, süte zam alamayan üreticinin
ineklerini mezbahaya göndermesine neden
olacağını belirten Doğru, "Et fiyatları çok yüksek. Şu an bir ineği karkas olarak 21-22 TL'ye
kestirebiliyorsunuz. Sütten kazanmayan küçük
üretici ineğini kesime göndermek zorunda kalacak. Bu da hem süt üretimimizi azaltacak
hem de devletin son yıllarda gelişmesi için büyük teşvikler verdiği hayvancılık sektörüne darbe indirecek" diye konuştu. Mutlu Doğru, süt
sanayicisinin olaya kısa vadeli baktığını, uzun
vadede ise üreticinin sütçülükten vazgeçmesiyle hem et hem de süt sektöründe daralmalar
yaşanacağını ve fiyatların öngörülenden daha
fazla artacağını vurguladı. Doğru, süt üreticileri
olarak ihracatın artması için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ihracat desteği verilmesi konusunda öncülük etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Üretici çiğ süt fiyatının artırılmasını bekliyor

E

dirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği
(SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez çiğ süt fiyatlarına
enaz geçtiğimiz yılın enflasyon
oranında artış yapılması gerektiğini belirtti. Sütte yapılacak artışa süt tedarikçisi firmaların
karşı çıktıklarını ifade eden Suiçmez, şunları kaydetti: "Geçtiğiniz günlerde Ulusal Süt Konseyi toplantı yaptı firmalarla. Bizim merkez birliği düzeyinde de
orada ulusal süt konseyinde
yönetici arkadaşlarımız var ancak bir netice alınamadı. Bunun
haberini aldık bir uzlaşma sağ-

lanamadı. Sağlayıcı firmalar
zam versin istemiyor süt fiyatlarına bizimde talebimiz en az
geçtiğimiz yılın enflasyon oranında en azından devletin resmi
rakamları belirlenen enflasyon
oranında 2015 yılının temmuz
ayından itibaren geçerli olmak
üzere bir fark talebimiz oldu.
Sanayicilere birlik olarak şunu
söylemek durumundayım. Üreticilerimiz hakikaten bir yıldır
aynı devam ediyor hiçbir fark
yok ama geçtiğimiz yıla baktığımızda bir yıl içerisinde yem
girdilerinden tutun, tüm materyallere zam geldi. Bir taraftan

süt üretiminde düşüş olduğunu
gözden kaçılmasınlar.
Yani şimdi bir gemide yol alıyoruz bugün üretici sanayici, tüketici bu dengeyi iyi korumaları lazım." Çiğ süt fiyatlarının yerinde
saymasına rağmen raf fiyatlarının zamlı olduğuna dikkati çeken Suiçmez. "Bir yıl önce market rafındaki sütlere baktığımızda bu sütlerde ciddi anlamda
bir artış olduğunu görüyoruz ve
zamma varan sütler var. Sanayici istediği gibi bu market rafına
giden zammı, farkı yapıyor, ancak üreticiye geldiğinde elinden
geldiğince olmazlarla masalara

oturuyor. Bu doğru bir gidiş değil. Merkez birliğimiz bazında
bütün üretici örgütleri, ulusal süt
konseyi bunu çözecektir diye
umut ediyoruz. Sanayiciler bunu bir kez daha düşünmeli. Süt
üretiminde ciddi düşüş var.
2014 yılının Nisan ayı ile 2015 yılı Nisan ayını karşılaştırdığımızda bizim birlik piyasaya arz ettiğimiz 10 ton gibi günlük süt üretiminde bir düşüş var. Bir daha
düşünsünler Temmuz ayından
geçerli olmak şartıyla süt fiyatlarını bu üreticimiz makul seviyelerde bir fark beklentisi içinde
beliyoruz" diye konuştu.
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Süt-yoğurt fiyatı artıyor
üreticiye 1 krş yararı yok!
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Ulusal Süt Konseyi'nde
belirlenen çiğ süt tavsiye fiyatının Temmuz 2014'ten
bu yana litrede 1 lira 15 kuruş olduğunu, sanayicilerin uzlaşmaz
tutumlarını sürdürdüğünü ve bu durumun üreticiyi
zor durumda bıraktığını belirtti.

S

on bir yıl içinde fiyatlar
perakende sütte yüzde
8,9 TZOB Başkanı Şemsi
Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının beyaz peynirde yüzde 7,9 ve yoğurtta yüzde 2,4 arttı sanayiciler
yüzünden bir yıldır yerinde saydığını söyledi. Bayraktar, Ulusal
Süt Konseyi'nde belirlenen çiğ
süt tavsiye fiyatının Temmuz
2014'ten bu yana litrede 1 lira 15
kuruş olduğunu, sanayicilerin
uzlaşmaz tutumlarını sürdürdüğünü ve bu durumun üreticiyi
zor durumda bıraktığını belirtti.

Çiğ süt fiyatı, tüccarın
elinde oyuncak oldu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Başkanı Şemsi Bayraktar, çiğ
süt fiyatlarının sanayicilerin uzlaşmaz tutumu sebebiyle bir yıldır yerinde saydığını bildirdi.
Bayraktar, 1 yıl içinde fiyatlar perakende sütte yüzde 8,9, beyaz
peynirde yüzde 7,9, yoğurtta
yüzde 2,4, fabrika yeminde yüzde 2, yoncada yüzde 3,6 artmışken, litresi 1 lira 15 kuruş olan
çiğ sütün fiyatının değişmemesi
kabul edilemez' dedi Bayraktar,Ulusal Süt Konseyi'nde beIirlenen çiğ süt tavsiye fiyatının
Temmuz 2014 tarihinden bu yana litrede 1 lira 15 kuruş olduğunu, üstelik birçok ilde fiyatın 1 lira 15 kuruşun altında satıldığını
belirtti. En son 24 Haziran 2015
tarihinde yapılan toplantıda, süt
sanayicilerinin uzlaşmaz tutumlarını sürdürdüğünü, önümüzdeki süreç için de fiyatın aynı
kalmasını istediğini bildirdi.
Üreticinin, sattığı ürünün fiyatında söz sahibi olamadığını vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri
verdi: Üretici mağdur. Kazananlar yine fabrikalarına fabrika katan 'sanayiciler' ile marketler zin-

cirine yeni bir halka daha katmayı düşünen 'marketler'; kaybeden ise üreticidir.
Burada yem fabrikalarını da
unutmamak lazım... Döviz kurundaki en ufak bir değişim,
üretici süt fiyatlarına yapılan en
ufak bir zam, verilen en ufak bir
destek, en kısa zamanda yemde zam' olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki şu an, girdisini kontrol edemezken, sabitleyemezken, sattığı ürününün fiyatı bir yıldır sabitlenmiş ve bunu daha da ileri götürmek isteyen birkaç sanayici grubunun
karşısında mağdur olmuş yüz
binlerce süt üreticisi vardır. Devlet, "serbest piyasa ekonomisi'
denilerek bu yaşananlara taraisız ve sessiz kalmamalıdır. Çünkü piyasa; fabrikalanna fabrika
katan, zincirlerine yeni halkalar

eklemek isteyen üç-beş tüccarın elinde oyuncak olmuştur.
Özellikle de sanayiciler, marketler ve yem sanayicileri karlarından başka bir şey düşünmezken, yüz binlerce ürctidnin sessiz kalmasını beklemek abesle
iştigal.

Yeni kriz gelebilir
Milyarlarca dolar harcanarak
oluşturulan damızlıkların kasaba gitmemesi, 2010'da ya şanan et krizinin tekrar yaşanmaması için sessiz kaîınmamasını
isteyen Bayraktar, 'Eğer fiyatlar
önümüzdeki dönem için de sa
bitlenecek olursa ne yazık ki
hayvanlar kasaba gidecek, yeni
bir kriz kaçınılmaz olacak' uyarısında bulundu. Bayraktar, şöyle
devam etti: 'Bu ülkelerde deviet
her zaman üretici lehine pozitif
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bir ayrımcılık yapmaktadır. Çünkü bilmektedir ki süt üreticisi
demek ye rinde istihdam demektir, süt üreticisi demek milyonlarca aiie demektir, süt üreticisi demek şehirlere göçün önlenmesi demektir, süt üreticisi
demek insanların beslenmesi
demektir, süt üreticisi demek turizm demektir, süt üreticisi demek ihracat demektir. Onlar için
sütün ve süt üreticisinin tek değil bilakis birçok anlamı var.'
Bayraktar, devletten beklentilerinin; 3-5 sanayicinin insafına
terk edilmiş milyonlarca üretici
ve ailesinin korunması, piyasaya müdahale edilmesi olduğunu vurguladı. Ticarette alıcı ve
satıcı olmak üzere iki taraf bulunduğunu hatırlatan Bayraktar,
'Dolayısıyla üreticilerin şu an itibariyle 'ürünümü satmıyorum'
deme lüksü yoktur. Sanayiciler
aynı zamanda şu an yaşanan
hükümet belirsizliğinden faydalanmaya çalışmakta, bu belirsizlikte 'fiyatı bövle ne kadar makta, bu belirsizlikte 'fiyatı böyle ne
kadar götürebilirsek götürelim'
düşüncesindedirler.
Kısacası 'şark kurnazlığı' yapıyorlar. Şu çok iyi bilinmelidir
ki, kesilecek her damızlık hayvanın, yaşanması muhtemel et
ve süt krizinin, dışan aktarılacak her türlü ülke kaynaklarının sorumlusu küçük hesaplar
peşinde koşan bu sanayiciler'
dedi.
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Eriş Ar-Ge Büyükbaş Çiftliği

2002 yılında Büyükbaş Ar-Ge çiftiliğimizi kurarak
Eriş Yem fabrikamızda ürettiğimiz yemlerin performans
ve verimliliklerini ölçerek değerli müşterilerimize sunuyoruz.

F

irmanızı tanıyabilir
miyiz?

Tarım ve hayvancılık sektörünün üretimden istihdama
ekonominin bütünü içerisinde
çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Hayvan yetiştirmede işletme
giderlerinin yaklaşık %70’ini
oluşturan yem; yetersiz ve bilinçsiz beslemeyle maliyetini arttırmaktadır. Hayvanlara verilen
yem maddelerinin gerek içerdiği besin zenginliği gerekse sağlıklı koşullarda üretilmesi hayvanlardan alınan verimi doğrudan etkilemektedir.
Bu amaçla 2002 yılında Büyükbaş Ar-Ge çiftiliğimizi kurarak
Eriş Yem fabrikamızda ürettiğimiz yemlerin performans ve verimliliklerini ölçerek değerli

müşterilerimize sunuyoruz. İsteyen müşterilerimiz çiftliğimize
gelerek uygulamalarımız (ekonomik beslenme metodları,
sağlık, üreme, hayvan refahı ve
sürü yönetimi) hakkında bilgi
alarak kendi işletmelerinde
yüksek kar almalarına yardımcı
oluyoruz.

Süt verimi üzerine
yaptığınız çalışmalardan
bahsedebilir misiniz?
Süt verimi üzerine yaptığımız
çalışmalarda amacımız ekonomik olarak besleyerek kaliteli ve
yüksek süt verimi için uğraşmaktayız. Bu sebepten dolayı
hayvanların bireysel olarak hareketlerini takip etmek amacı ile
son teknoloji olan insansız süt

sağım sistemini 2014 yılı sonu
ile bünyemize kattık. İnsansız
süt sağım sitemi ile hayvanların
tek tek canlı ağırlık, geviş getirme, kızgınlık, süt üretimi (sütün
sıcaklığı, protein, yağ, laktoz,
somatik hücre sayısı, iletkenliği
vb. özelliklerini takip edebiliyoruz) meme sağlığı gibi birçok
özelliği kayıt altına alabiliyoruz.
Beslenme uzmanlarımız hayvanların verim ve sağım dönemleri doğrultusunda besleme
programını tek tek hazırlayarak
beslemeye bağlı sağlık sorunlarını da minimize ederek ilaç ve
tedavi masraflarını da azaltmaktadırlar. Hazırlanan rasyonlar
hayvanlara tek tek uygulanarak
verdikleri tepkiler ölçülmekte ve
en ideal besleme programı
oluşturulmaktadır. Oluşturulan
program çerçevesinde hayvanlardan pik dönemi boyunca
yüksek süt verimi alırken hayvanların kondüsyonlarınında en
iyi seviyede tutulmaya çalışılmaktadır. Çalışmalarımız holstein, jersey, simental, montofon
ırkları ve bunların melezleri üzerine yürütülmektedir.

Döl verimi üzerine nasıl
bir yol izliyorsunuz?
Döl verimi üzerine yapılan çalışmalarda alanında üniversitede
alanında uzman profosörlerimiz
ile yürütmekteyiz. Düvelerde ilkine tohumlamayı 14 ayını dolduran ve gerekli canlı ağırlığı alNisan, Mayıs, Haziran 2015

mış olanları tohumlamaktayız.
Genetik kapasitesi yüksek damızlık değeri olan düveleri yetiştirmekteyiz. Sağmallarda ise
yüksek süt veren hayvanların
geç döl tutma sorunu üzerine
çalışmalar yaparak onların daha
erken döl tutmalarını ve erken
embriyonik ölümlerin önüne
geçmek üzere çalışmalar yapılmaktadır.

Çalışmalarınız süt
verimi, döl verimi ve
besi verimi üzerinde
yürütüyorsunuz.
Süt veriminden ve döl
veriminden bahsettik,
besi verimi için takip
ettiğiniz yollardan da
bahsedebilir misiniz?
BESİ çalışmalarımızda ise holstein, simental, Belçika mavisi
ırklarının besi kondüsyonları takip edilmekte. Canlı ağırlıkları
düzenli olarak takip edilerek
yaşlarına ve kilolarına uygun
rasyonlar hazırlanmaktadır. Belirlenen besi süresi sonunda hedefimize ulaşıp ulaşmadığımız
kesilen hayvanların karkas randımanları et kemik oranları değerlendirilerek hangi ırkların
ekonomik olduğunu kaydediyoruz. Tüm bu uygulamalarımızın
sonuçlarını değerli müşterilerimizle paylaşarak daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamanın mutluluğu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Konferans
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TÜSEDAD, 1. Arama Konferansı’nı tamamladı

K

onferans süresince ,sektörün sorunları üyelerin
katılımıyla masaya yatırıldı ve çözüm önerileri tartışıldı.
Toplantıya sponsor olan; Bayer,
Cetasoft, Kar-Vet (Semex) ve
Öztürk Yem firmaları yaptıkları
sunumlar ile sektöre katkı sağlayacak değişimler hakkında
üyelere bilgi verdi.
Açılış konuşmasını yapan Tüsedad Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan Yıldız ; Öncelikle derneğe destek veren tüm üye ve kurumlara teşekkür etti. İlk defa
gerçekleşen Arama Konferansı
ile derneğin daha aktif çalışacağını, sektöre ait sorunların çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alınacağını vurguladı. Üye çiftliklerin, yüksek kalite standartların-

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği
(TÜSEDAD) 1. Arama Konferansı 10-12 Nisan 2015
tarihleri arasında Mudanya’da yapıldı.
da süt üretimi yaptıklarını, bununla birlikte hakettikleri değeri
alamadıklarını belirten Yıldız;
Üretici ne yazık ki süt fiyatı belirlemesinde etkin bir rol oynayamamakta ve sektör kazançlı olmaktan çıkmaktadır vurgusunu
yaptı. 3 gün süren Arama Konferansı’nda Tüsedad üyeleri öncelikle, sorunları detaylı bir şekilde dile getirdi. Moderatörlüğünü
Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet
Tokeri’nin yaptığı ortak akıl çalışmasında, üyeler, gruplara ayrılarak sorunlara çözüm önerileri

getirdiler. Grup sözcüleri tek tek
söz alarak önerilerini üyelere
sunup, tartışmaya açtılar. Son
gün ise, hazırlanacak sonuç bildirgesi için nihai tartışmalar gerçekleşti.
Kapanış konuşmasında, tekrar
söz alan Başkan Adnan Yıldız;
“Çalıştayın oldukça verimli geçtiğini, üyeler özgür biçimde demokratik bir ortamda sorunları
tartıştılarını dile getirdi. Üyelerimizin göstermiş olduğu ilgi ve
özveriden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 3 günlük Ara-

ma Konferansı çalışmamız oldukça güzel ve uygulabilinir fikirlerin çıkması ile sonuçlanmıştır. Toplantımızın dernek üyelerimize ve sektörümüze çok fayda getireceğine inanıyoruz’ dedi.
Üyeler belirttikleri dilek ve temennilerinde; Birlikten güç doğar ve bizler daha sık biraraya
gelerek gücümüzü daha etkin
kullanmalıyız vurgusunu yaptılar.

Tüsedad Arama Konferansı sonuç bildirisi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 2014 yılında 44,3 milyar TL’lik bir hayvansal üretim değeri gerçekleşmiştir. Toplam üretim değeri içerisinde; ilk sırayı yüzde 45,5’lik
payla süt alırken, bunu yüzde
39,1 ile kırmızı et, yüzde 15,4 ile
de yumurta, bal, vb. hayvansal
ürünler izlemektedir. Görüldüğü
üzere toplam hayvansal üretim
değerinin yarıya yakınını süt
üretimi oluşturmaktadır.
Bugün Türkiye’de 1 milyon 250
bin adetten fazla süt üreten işletme bulunmakta olup, bunun
yüzde 1,6’sı yani 20 bin adetten
fazlası 50 baş ve üzeri hayvana

Nisan, Mayıs, Haziran 2015
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sahiptir.
Yine TÜİK verilerine göre 2014
yılında 16 milyon 867 bin 419
ton süt üretimi gerçekleşmiştir.
Bu sütün sadece yüzde 51’i yani 8 milyon 625 bin 745 tonu sanayiye aktarılmıştır. Biz TÜSEDAD olarak sanayiye aktarılan
ve ticarete söz konusu olan sütün yüzde 12’ sine yakınını üretiyoruz. Yani dernek üyelerimiz;
hem önemli bir miktarda süt
üretmekte hem de ülkenin en
kaliteli sütünü üretmektedir. TÜSEDAD üyelerini süt ineği sayıları mininum 100 baş ile 5000
baş arasında değişmektedir.
Bütün bu veriler ışığında Dernek
olarak yol haritamızı belirlemek
amacıyla 10-12 Nisan 2015 tarihinde üyelerimizin katılımıyla
geniş kapsamlı bir arama konferansı düzenledik. Konferansta;
üretimden sütün pazarlanmasına, eğitimden örgütlenmeye,
süt fiyatının belirlenmesinden

rak 50 milyon TL’ye kadar paramızı bu alana yatırmış, dünya
standartlarında üretim yapan,
istihdama katkı sağlayan, Türkiye’de el değmeden en gelişmiş
teknolojilerle üretim yapan bir
fabrika konumundayız. Kimsenin cesaret edemediği, çok ciddi riskleri bünyesinde barındıran
bir alana yatırım yaptık ve burada para kazanmaya, üretimimizi
devam ettirmeye çalışıyoruz.
Dolayısıyla yaşadığımız sorunlar
karşısında her gelişmiş ülkede
olduğu üzere korunmak, gelişmek için desteklenmek istiyor,
bu konuda devletimizden pozitif
ayrımcılık bekliyoruz.
Yaşadığımız süreçte ne yazık ki
bütün şartların aleyhimize geliştiğini yaşayarak gördük. Ne aldığımız yem fiyatlarını belirlemede ne de yoğun emekle elde ettiğimiz çiğ sütün fiyatının oluşumunda etkili olamıyoruz.
Bütün bu açıklamalardan sonra

desteklemelere hayvan hastalıklarına , ithalattan kamu ile ilişkilere, gübre yönetiminden maliyetlere, bir çok konuda önemli
kararlar aldık. Üyelerimizin görüşleriyle ve yoğun desteğiyle
alınan bu kararları Dernek olarak hayata geçirmek üzere en
kısa zamanda çalışmalar başlatacağız.
Hedefimiz; alınan bu kararları sivil toplum örgütlerinden kamu
kurumlarına, siyasi partilerden
basın yayın kuruluşlarına herkese ulaştırmak, sorun ve beklentilerimiz konusunda bu konularda farkındalık oluşturmak, desteklerini alabilmektir.
Sonuç raporunda da görüleceği
üzere bizler; ülkesine gönül vermiş, 5 milyon TL’den başlaya-

Arama Konferansında aldığımız
kararları aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

TÜSEDAD Arama Konferansı Sonuç Raporu

• Çiftliklerden çiğ sütün, soğuk
zincir şartı bozulmadan kanuni
olarak direkt tüketiciye satış ve
marketlerde satışının serbest bırakılması hususunda lobi faaliyetleri başlatılmalı,
• TÜSEDAD üyelerinin kaba
yem ihtiyacını karşılamaya yönelik, Ziraat odaları ile işbirliği
yapılmalı, iki örgütün belirleyeceği çiftçilerle sözleşmeli üretim
hayata geçirilmeli, bu sistem
için Devletten farklı bir destek
talep edilmeli, bu sistemin yaygınlaştırılmasına çalışılmalı,
• TMO’nun TÜSEDAD üyelerine
fonsuz mısır satması için girişimde bulunulmalı. Bu konuda
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin
desteği talep edilmeli,
• Yoğun gübrenin değerlendirilmesine yönelik Biogaz tesislerinin fizibilitesi araştırılmalı, bilgiler üyelerle paylaşılmalı. Bu konuda yatırım yapacak üyelerimiz için devlet desteği yapılması
konusunda girişimde bulunulmalı,
• TÜSEDAD üyeleri için ortak
bir veri tabanı oluşturulmalı.
Tecrübeler paylaşılmalı,
• Sütün stratejik ürün olduğunun kabulünden hareketle süt fiyatının belirlenmesinde yem –

Konferans

süt paritesine göre süt fiyatı belirlenmesi konusunda devletin
hakem rolü oynamasına, hatta
üretici lehine pozitif ayrımcılık
yapılmasına, yönelik Bakanlığa
baskı uygulanmalı,
• TÜSEDAD üyeleri için onaylı
yem tedarikçileri belirlenmeli.
Hammadde alımlarında ortak
hareket edilmeli,
• TÜSEDAD’ın cazibesini ve
üye sayısını artıracak tedbirler
alınmalı. Tedarikçilerden de üye
kabulü yapılmalı,
• Yem Üreticileri Birliği, Süt
Kooperatifleri vs. gibi sektör
paydaşları ile ortak hareket zeminleri araştırılmalı,
• Ulusal Süt Konseyi Toplantısına başkan ve yönetim kurulu
mutlaka katılmalı ve sorunlar ile
talepler dile getirilmeli,
• Çiftliklerde ucuz sanayi elektriği kullanan işletmeler bulunmaktadır. Bunun yaygınlaştırılması için bilgi paylaşımı yapılmalı,
• Et ve Sütün stratejik ürünler
olduğu, kamuoyuna anlatılmalı
bunun için görsel basından faydalanılmalı,
• TÜSEDAD üyeleri için ortak
danışmanlık sistemi kurulmalı.
Bu amaçla üniversitelerden bir

• Üyelerimizin ürettiği çiğ sütü
değer fiyata satabilmesi için,
ileriye dönük TÜSEDAD öncülüğünde bir süt tozu fabrikası
kurulmalı. Bunun için fizibilite
çalışmalarına acilen başlanmalı
ayrıca süt tozu ihracat pazar
imkânları araştırılmalı. Bu
amaçla bir çalışma kurulu oluşturulmalı,
• Çiğ sütün pazarlanmasında
üyeler ortak hareket etmeli. Bu
amaçla TÜSEDAD, tüm üyelerin
kullanacağı ortak bir “Süt Satış
Sözleşmesi” hazırlamalı,
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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danışman ekibi oluşturulmalı
bu ekip tüm üyelere hizmet
vermeli,
• Hayvan hastalıkları için hayvan hareketleri ve sınırlar kontrol altına alınması konusunda
Bakanlık ile işbirliği yapılmalı,
• Sektörle ilgili aylık “TÜSEDAD
Durum ve Tespit Raporu” hazırlanıp, Kamu Kurumlarına (Bakanlık, Enstitüler vb.), siyasi
partilere, sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine, üretici
örgütlerine, medya kuruluşlarına gönderilmeli,
• TÜSEDAD olarak hayvancılıkta kısa-orta ve uzun vadeli politikalar belirlenerek Bakanlığa

Konferans

sunulmalı, belirlenen bu politikaların lansmanı yapılmalı, bu
politikaların hayata geçirilmesi
için takipçisi olunmalı,
• Doğru, uygulanabilir, iç dinamikleri dikkate alan, sürdürülebilir bir ithalat politikası belirlenmeli, bu konuda beklentileri ve
görüşleri dile getiren rapor hazırlanarak, Bakanlığa iletilmeli,
•100 baş ve altı damızlık hayvan ithalatın yasak olması desteklenmeli,
• Sektöre ara eleman yetiştirmek konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak çalışmalar
yürütülmeli.

Yayınlanmış Basın Bildirimi

Süt üreticilerinden 5 önemli karar
Arama Konferansı'nda bir araya gelen çiğ süt üreten büyük çiftlik sahipleri
süt sektörüne damga vuracak 5 önemli karar aldı.

T

üm Süt Et ve Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) çatısı altında birleşen çiğ
süt üreticileri sektörün geleceğine damga vuracak 5 önemli karar aldı. TÜSEDAD' ın organizasyonu ile "Arama Konferansı"nda
bir araya gelen süt üreticileri çiğ
sütün değerlendirilmesi için süt
tozu fabrikası kurma, tüketiciye
doğrudan çiğ süt satışı, kooperatif çatısı altında örgütlenme,
bölgesel olarak süt pazarlama
ve sözleşmeli yem üretimi gibi
somut kararlar alındı.
Çiğ süt üreticileri olarak bir çok
sorunla karşı karşıya olduklarını
belirten TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yıldız şu değerlendirmeyi yaptı: "Ülkemizde
1 milyon 250 binden fazla süt
çiftliği var. Bunun yüzde 1,6’sı
yani 20 binden fazlası 50 baş ve
üzeri hayvana sahip. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verileri ile 2014 yılında yaklaşık
18.5 milyon ton süt üretimi gerçekleşti. Bu sütün sadece 8 milyon tonu sanayiye aktarılıyor.
Sanayiye aktarılan ve ticarete
söz konusu olan sütün yüzde
12’sini biz üretiyoruz. Yani dernek üyelerimiz; hem önemli bir
miktarda hem de ülkenin en kaliteli sütünü üretiyor. Süt sektörünün en önemli aktörlerinden
birisiyiz. TÜSEDAD üyeleri ola-

rak milyonlarca lira yatırım yapmamıza rağmen birçok konuda
önemli sorunlar yaşıyoruz. Dernek olarak yol haritamızı belirlemek amacıyla üyelerimizin katılımıyla geniş kapsamlı bir arama
konferansı düzenledik. Konferansta; üretimden sütün pazarlanmasına, eğitimden örgütlenmeye, süt fiyatının belirlenmesinden desteklemelere, hayvan
hastalıklarına, ithalattan kamu
ile ilişkilere, gübre yönetiminden maliyetlere, bir çok konuda
önemli kararlar aldık."
Yıldız TÜSEDAD'ın aldığı kararları şöyle sıraladı:
1-Dernek olarak her üyemizin
ortak olabileceği yine TÜSEDAD adıyla tüzel kişilik veya bir
kooperatif kuracağız.
2- Süt üretiminin yoğun olduğu
bölgelerde süt tozu üretim tesisleri kurarak sütün bol olduğu
zamanlarda sütümüzü süt tozuna işleyerek iç ve dış pazarlarda
satışının
gerçekleştirilmesini
sağlayacağız.
3-Halkımızın günlük taze çiğ süte yoğun talebi olduğunu biliyoruz. Bu talebi yasak olmasına
rağmen sokak sütçülerinin kayıt
dışı olarak karşıladığını da biliyoruz. Dernek olarak halkımızın
taze, günlük çiğ süt talebini karşılamak amacıyla özellikle mevzuatın çıkmasına yönelik, tüke-

tici dernekleri başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü ile
diyaloga geçerek desteklerinin
istenmesine, siyasi partilerden
destek istenmesine, kamunun
bu yönde mevzuat değişikliğine
gitmesi için baskı oluşturmasına, halkımızdan destek istenmesine, gerekirse bu konuda
“imza kampanyaları” başlatılmasına karar verdik.
4-Ürettiğimiz kaliteli süte katma
değer sağlamak amacıyla, bölgesel süt işleme tesislerinin kurulmasına ve üretilecek mamullerin yine bölgesel olarak pazarlaması çalışmalarına karar verdik.
Bu konuda başarısını kanıtlamış
Tire Süt Kooperatifi ve Konya Şeker (TORKU) gibi üretici örgütlerinden destek alacağız.
5-Kendi yemimizi uygun fiyata
almak için Ziraat Odaları ile işbirliği yaparak üyelerimizin ihtiyacı olan özellikle kaba yemi
sözleşmeli ürettireceğiz. Böylece hem uygun fiyata girdi sağlayacağız, hem de çiftçilerimize
pazar ve fiyat garantisi sunacağız. Devletimizden de bu tür
sözleşmeli üretim yapan çiftçilerimize ilave destek talebinde
bulunacağız."

Üreten de
tüketen de mağdur
Çiğ süt üreticilerinin aldığı yem

fiyatını da ürettiği çiğ sütün fiyatını belirlemede de söz sahibi
olamadığını vurgulayan TÜSEDAD Başkanı Adnan Yıldız: "Bir
elin parmaklarını geçmeyen süt
sanayicisinin fiyat dayatmalarını kabul etmek durumunda kalıyoruz.
Girdiğimiz her toplantıda bunu
dile getirdik ama maalesef sesimizi duyabilecek, bize el uzatabilecek bir güce ulaşamadık.
Çiğ süt referans fiyatı 1 yıldır
1.15 TL/litredir. Birçok ilimizde
bu fiyatın altında çiğ sütün satıldığı da biliniyor. Fakat buna karşılık tüketicilerimizin marketlerden aldıkları süt ve süt ürünleri
sürekli zamlanıyor. Ürettiği sütü
eder fiyata satamayıp, mağdur
olan bir üretici kesimi var. Diğer
mağdur olan kesim ise bu ürünü mecburen tüketmek zorunda olan tüketicilerdir. Kazananlar yine "sanayiciler" ile " marketler" dir.
Burada yem fabrikalarını da
unutmamak lazım. Döviz kurundaki en ufak bir değişim, üretici
süt fiyatlarına yapılan en ufak bir
zam, verilen en ufak bir destek
en kısa zamanda "yemde zam"
olarak karşımıza çıkmaktadır"
bilgisini verdi.
Yönetim Kurulu Başkanı
Adnan YILDIZ
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Türkiye’de farklı bölgelerde bulunan
işletmelerdeki subklinik ketozisin (skk)
yaygınlığının (prevalans) belirlenmesi
Prof. Dr. Melih Yavuz

K

etozis (hiperketonemi),
vücut sıvılarında keton
cisimciklerinin (Betahidroksi Bütürik Asit (BHBA), Asetoasetik Asit ve Aseton) artması
ile karakterize metabolik bir
hastalıktır (1). Süt sığırlarında
doğum sonrasında süt aniden
artış gösterme eğiliminde olmakla birlikte tüketilebilen yem
miktarı tek başına enerji ihtiyacını karşılamaya yetemez ve
negatif enerji dengesi problemi
oluşur. Bu enerji açığına adaptasyon göstermeye çalışan
ineklerde erken laktasyonda hiperketonemi (ketosiz) şekillenir. Ketozis oluşan ineklerde erken laktasyonda süt kaybı, pik
verime ulaşamama, diğer postpartum hastalıklara yakalanma
ve sürüden erken ayırma oranında artış ve üreme performansında düşüş gibi önemli

ekonomik kayıplara neden olan
problemler gözlenir (2,3,4). Negatif enerji dengesi (NED) sonucu gelişen ketozis luteinleştirici hormonun (LH) dalgalarının salınım sıklığını azaltır, kan
glikoz, insulin ve insülin benzeri
geliştirici faktör-1 hormonu
(IGF-1) düzeyini düşürür. Ketozis tüm bunların neticesinde
dominant follikülün östrojen
sentezini azaltmak suretiyle ilk
postpartum ovulasyon şekillenme zamanını, dolayısı ile ovaryumların yeniden siklik aktiviteye başlamasını geciktirir. NED
süresince ve oluşan ketozisin
sonucu devam eden düşük
enerji kullanımı sadece pulsatil
LH salınımını baskılamaz aynı
zamanda ovaryumların LH uyarımına cevabını da azaltır. İnsülin, ineklerde folikül hücrelerin
stimule eder, LH reseptörlerinin

Dr. Abdurrahman Özlüer
Serbest Çiftlik Veteriner Hekimi

gelişimini arttırarak, ovaryumların gonadotropinlere cevabını
arttırır. Ketozis esnasında düşen
insülin nedeni ile bu görevini yerine getiremez. Buna ek olarak
IGF-1 enerji durumu ile doğrudan ilişkilidir ve folikül gelişiminde kritik role sahiptir. Postpartum gelişen ilk dominant folikülü
ovule olan ineklerde ovule olmayanlara göre IGF-1 düzeyi
%40-50 daha yüksektir (5).
Süt sığırlarında ketosiz ve bununla birlikte subklinik ketozis
kavramı 1950’li yıllarda araştırılmaya başlanmıştır. Subkilinik
ketosiz yüksek süt verimli modern işletmelerde çok sık karşılaşılan bir hastalık halini almıştır.
Çok sık karşılaşılmamak ile birlikte klinik ketosiz de semptomları ile birlikte (sinirsel semptomlar, yem alımında ve süt veriminde ani düşüş gibi) gözlenebilir.

İşletmelerde subklinik ketosiz
klinik form gibi belirtiler göstermediği için gözden kaçmaktadır
ve hangi oranlarda olduğu net
olarak bilinmemektedir (3).

Subklinik Ketozisin
(SKK) Tespiti:
Ketosiz, kan, süt ve idrardaki keton cisimciklerinin ölçülmesi ile
tespit edilebilir (3). SKK; klinik
semptomlar gözlenmeden vücut
sıvılarında keton cisimciklerinin
tespit edilmesi yöntemine dayanır. SKK’nın değerlendirilmesinde kan veya sütten BHBA ölçümü kullanılır. Yapılan araştırmalarda subkilinik ketosiz için kan
BHBA değeri 1,0-1,4 mmol/L seviyelerinde gözlenmelidir (2).
Kan ile ölçümün yanı sıra süt
BHBA değerinin ölçümü de işletmelerde hayvan yanında kullanılabilen test metodudur. Süt
ile ölçümlerde ise 100 µmol/L ve
üzeri değerler SKK pozitif olarak
değerlendirilir. Kullanımının kolay olması ve %83 sensivite,
%82 spesivite ile çalışması
önemli bir özelliğidir (3).

Materyal ve metod

Resim 1. Keto-Test ve renk değişim skalasına göre ketozis değeri, numuneler ve kayıt işlemleri
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

Bu çalışma Türkiye’nin farklı
bölgelerinde yer alan sağmal
sayıları 200 ile 2300 arasında
olan 27 işletmede yapılmıştır. İşletmelerin tümü endüstriyel ve
modern çiftlikler olup, bünyesinde veteriner hekim, zooteknist
ve danışman bulundurmakta ve
negatif enerji dengesi konusunda geçiş dönemi prosedürlerini
uygulamaktadır.Çalışma 1 Temmuz - 30 Aralık 2014 ayları arasındaki 6 aylık dönemde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, sağmal gün sayıları 1-35 gün olan yeni doğum
yapmış inekler kullanılmıştır. Erken laktasyon döneminde SKK
belirlenmesi amacı ile sütten
BHBA ölçümü yapan KETOTEST® isimli test stripleri (Elanco Animal Health) kullanılmıştır.
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Teste tabi tutulacak ineklerden
süt numuneleri rutin sağım esnasında ineğin herhangi bir meme lobundan alınmıştır. Numune alma zamanının sağımın
başlangıcı, ortası ya da sonu olması ve ayrıca numunelerin sabah, akşam ya da gece sağımlarından alınması test sonuçlarını etkilememektedir (6).
Eğer numune sağımın başında
alınacak ise, süt numunesi alınacak olan ineğin meme kanalında bulunan süt el ile birkaç
kez sağılarak boşaltıldıktan sonra süt numuneleri alınmıştır. Alınan numuneler ineklerin kulak
numaralarına göre numaralandırılmışlardır. Testler yapılmadan önce KETO-TEST® ve süt
numunesi oda ısısına gelinceye
kadar bekletilmiştir. Bir adet KETO-TEST® stribi süt numunesi
içine daldırılmış ve 3 saniye beklenmiş ve çıkarılmıştır. Strip üzerindeki süt fazlalığı silkelenerek
uzaklaştırılmış ve 1 dakika sonunda sonuçlar stribin ucunda
yer alan reaksion alanındaki
renk değişimine göre değerlendirilmiştir (Resim 1).
Yapılan çalışmalarda olduğu gibi 100µmol/L ve üzeri sonuç veren inekler SKK pozitif olarak
değerlendirilmiştir (3). Elde edilen sonuçlar kayıt formuna hayvanın kulak numarası, sağmal
gün sayısı, laktasyon sayısı, varsa bulunduğu laktasyonda geçirdiği hastalığı ile birlikte kaydedilerek saklanmıştır. Verilerin
ayrıca internet ortamında işletmeler bazında depolanması
amacı ile KETO - TRACK®
(www.keto-track.com) (Elanco
Animal Healt) kayıt ve izleme
programına aktarımı yapılmıştır.
Çalışma süresi bittiğinde elde
edilen sonuçlardan Türkiye
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Grafik 1. Elde edilen test sonuçlarına göre inek sayısının dağılımı.
SKK prevalans oranı (yüzde),
laktasyon sayısına göre SKK
prevalans oranı (yüzde), testin
yapıldığı sağmal gün sayısı
aralığına göre SKK prevalans
oranı (yüzde), coğrafi bölgelerde yer alan işletmelerin SKK
prevalansı ile işletmelerin her
birinin SKK prevalansına (yüzde) bakılmıştır.

Bulgular
Çalışmada 27 farklı işletmeden
toplam 2708 erken postpartumda (laktasyonun ilk 35 günü)
inek test edilmiştir. Bu ineklerde
yapılan testlerin %46,89’u sıfır
µmol/L, %24’ü 50 µmol/L, %20’si
100 µmol/L, %5,9’u 200 µmol/L,
%2,1’i 500 µmol/L ve %0,99’u
1000 µmol/L olarak sonuç vermiştir (Grafik 1). Bu değerlerin
sonucunda 100 µmol/L ve üzeri
sonuç vererek SKK pozitif olan
ineklerin prevalans oranı %29,09
olarak hesaplanmıştır (Grafik 2).
İşletmelerde en düşük ve en
yüksek prevalans %11 ve %68
olarak bulunmuştur. Test edilen
ineklerin %20,93’ü birinci laktasyon, %47,41’i ikinci laktasyon,

Grafik 3. Test edilen ineklerin laktasyon sayılarına göre dağılımı.

Grafik 2. Test edilen ineklerde pozitif SKK prevalans oranı (yüzde)
%22,52’si üçüncü laktasyon,
%7,57’si dördüncü laktasyon,
%0,7’si beşinci laktasyon ve
%0,84’ü altıncı ve üstü laktasyonlardan oluşmaktadır (Grafik
3). Laktasyon sayısına göre SKK
prevalans oranları ise birinci laktasyonda %29,62, ikinci laktasyonda %27,95, üçüncü laktasyonda %32,95, dördüncü laktasyonda %22,92, beşinci laktasyonda %47,36 ve altıncı ve üzeri
laktasyonlarda %17,39 olarak

hesaplanmıştır (Grafik 4).
Testin yapıldığı sağmal gün sayısına (SGS) göre SKK prevalansı incelendiğinde SGS 1-7
olan inekler toplam sayının
%10,19’nu oluşturmakla birlikte
SKK prevalansı %41,66 olarak
bulunmuştur. Diğer taraftan
SGS 8-14, 15-21 ve 22-35 olan
inekler toplam sayının sırası ile
%37,33, %35,48 ve %16,98’ini
oluştururken bu grupların SKK
prevalansı sırası ile %32,04,

Grafik 4. Test edilen ineklerde laktasyon sayılarına göre SKK prevalansı oranı.
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%22,99 ve %27,82 olarak hesaplanmıştır (Grafik 5,6).
Çalışma Türkiye’nin farklı bölgelerinden 27 işletmede gerçekleştirilmiş olup bu işletmelerin
10’u Güney Marmara Bölgesi,
11’i de Trakya Bölgesinde bulunmaktadır. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde ikişer işletme ve İç Anadolu ve Ege bölgelerinde de birer işletme yer almaktadır (Grafik 7). Bölgeler arası SKK prevalans oranı (yüzde) ise Güney
Marmara bölgesi’nde %36,98;
Trakya Bölgesi’nde %33,32;
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde %26,66; Akdeniz Bölgesinde
%33,35; İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde ise sırası ile %18,27
ve %16,8 olarak bulunmuştur
(Grafik 8).
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Grafik 5. Test edilen ineklerin SGS’na göre sayıları ve oranları

Tartışma ve sonuç
Çalışma Türkiye’de yapılmış olan
en kapsamlı prevalans çalışması
olup, SKK’in sütçü işletmelerde
ne kadar yüksek oranda ve sık
görüldüğü gerçeğini ortaya koymuştur. Türkiye SKK ortalama
prevalans oranı %29 olarak bulunmuş olup, yine Türkiye’de yapılan (7) başka bir prevalans ça-

Grafik 6. Test edilen ineklerde SGS’ye göre Ketozis prevalansı oranı

Grafik 7. Bölgelere göre test edilen işletme sayıları

Grafik 8. Bölgelere göre test edilen işletmelerin prevalans oranı

lışması sonuçları ile benzerlik
göstermektedir (775 inek,12 işletme 3 farklı bölge %28).
Berge ve ark. (3) yaptıkları çalışmada Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde SKK prevalansını araştırmışlardır. Bu çalışmaya göre
SKK prevalansı Almanya’da
%42 (910 inek), Fransa’da %49
(578 inek), İtalya’da %32 (930
inek), Hollanda’da %48 (1056
inek) ve İngiltere’de %30 (1235
inek) olarak bulunmuştur. Çalışmanın toplamında 4709 inek
test edilmiş ve çalışmanın prevalansı %39 olarak tesbit edilmiştir. Kanada ve Amerika’ da
toplamda 1142 inekte yapılan
çalışmalarda da prevalans oranın %40-60 olarak bulunduğu
bildirilmiştir (Emery ve ark. (8)
ve Duffield ve ark.(9)). McArt ve
ark. (2011) 1717 inekte yaptıkları çalışmada SKK oranını %43,2
olarak bildirmişlerdir (2). Türkiye
çalışmasının üzerinde çıkan bu
prevalans oranlarının ülkeler
arasındaki süt verimi miktarı ortalamaları, çalışmaların yapıldığı
ayların farklılığı gibi nedenler ile
ortaya çıktığı şeklinde yorumlanmaktadır (2,3). Aynı çalışmaTüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Grafik 9. Çalışmanın yapıldığı işletmelerin çalışma sonundaki SKK prevalans oranı (yüzde olarak)
da süt BHBA oranı sıfır, 50, 100,
200, 500 ve 1000µmol/L olan
ineklerin yüzdesel oranları sırası
ile %31,5, %29,3, %25,5, %9,8,
%3,3 ve %0,6 olarak tespit edilmiştir. Türkiye prevalans çalışmasında ise bu oranlar %46,89,
%24, %20, %5,9, %2,1 ve %0,99
olarak saptanmıştır.Laktasyon
sayılarına göre prevalansın incelendiği Türkiye’de yapılmış
başka bir çalışmada (6) birinci,
ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci laktasyonlarda prevalans
oranları sırası ile %24, 16, 37, 47
ve 29 olarak bulunmuştur. Bu
çalışmada ise sırası ile % 29, 27,
32, 22, 47 ve 17 (altıncı laktasyon ve üstü) olarak bulunmuştur. İki çalışma arasında ikinci
laktasyondaki ineklerde SKK
prevalansının yüzdesel olarak
farklı olduğu diğer laktasyonlarda ise yüzdesel olarak benzer
olduğu izlenmektedir. SKK tespiti amacı ile yapılan testlerin
sonuçlarının SGS’ na göre etkilenip etkilenmediği de çalışmalarda incelenmiştir. Oetzel (2)
1717 adet inekte kan testi ile
yaptığı araştırmada postpartum

Nisan, Mayıs, Haziran 2015

5. günde SKK’ in en fazla oranda tespit edildiğini bildirmiştir
(%28,9). Bu çalışmada da postpartum 1-7. günlerde yapılan
testlerin SKK prevalansının en
yüksek olduğu bulunmuştur
(%41,66).

Sonuç
Tüm Dünya’da yapılan çalışmalar işletmelerde başta doğum
sonrası hastalıkların, üreme
performansı problemlerinin ve
süt kayıplarının ana nedeni olan
SKK’in çok yaygın bir hastalık
olduğunu kanıtlamıştır. Türkiye’de de modern damızlık işletmelerinin artışı ile birlike SKK
problemlerin merkezindeki yerini almaya başlamıştır. Ancak
işletmelerdeki SKK’in farkındalığının oluşturularak rutin testler
ile kontrol edilmesi ve gereken
koruyucu önlemlerin alınması
gerekliliği bir gerçektir. Yapılan
bu çalışma ile Türkiye’deki en
kapsamlı SKK prevalans çalışması gerçekleştirilmiş ve Dünya’nın bir çok ülkesinde elde
edilen sonuçlara yakın sonuçlar bulunmuştur. Sonuç olarak

SKK tüm Dünya’da olduğu gibi
Türkiye’de de yaygın olarak bulunan bir hastalık olup, rutin
kontrol protokollerine eklenerek takip edilmeli ve SKK bulunan işletmeler uygun koruyucu
önlemleri almalı, kayıplarını en
az orana indirerek karlılık oranlarını arttırmalıdırlar.
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Bayraktarlar A.Ş.
Bayraktarlar A.Ş. Hastalıklardan Ari İşletme ve AB
Onaylı Süt Çiftliği Belgelerine sahiptir. Bu kaliteyi korumak
içinde her gün kendisini geliştirmektedir.

B

ayraktarlar A.Ş. 2010 yılında Ankara merkezli
olarak Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Çıkrıkçı Köyü’nde
başlattığı hayvancılık işletmesi
yatırımı ile bulundugu bölgeye
toplam 400 dönüm alan üzerine
yayılmış, 1000 Sağmal Büyükbaş Hayvan kapasiteli bir tesis
kazandırmıştır.
Bayraktarlar A.Ş. Hastalıklardan
Ari İşletme ve Avrupa Birliği
Onaylı Süt Çiftliği Belgelerine
sahiptir. Bu kaliteyi korumak
içinde her gün kendisini geliştirmektedir. Tüm faaliyet alanlarında, Modern teknolojinin ve bilimsel yöntemlerin kullanıldığı
çevre duyarlılığını ön planda tutan Bayraktarlar A.Ş, çalıştığı
konularda eğitime önem veren
bir yönetim anlayışı ile sonuca
odaklı çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Yapılan Yatırımlarla
ilk günden itibaren modern hayvan barınaklarını bünyesinde
barındıran örnek bir çiftlik haline
gelmiştir. İşletme kaliteli üretim
için, teknolojiyi her alanda yakından takip etmekte ve bu takibi uygulayarak en iyi sonuçları
hedef almaktadır.

Vizyonumuz
Bünyesinde kaliteli süt üretiminden ödün vermeden faaliyet
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

gösterirken, tarımsal üretimin
daha akılcı ve karlı ve yapılabilmesi için tüm imkanlarını sefer-

ber eden, Türkiye’de örnek ve
Dünya’da da bilinen bir marka
olmaktır.

Misyonumuz
Ülkemizde büyükbaş hayvan işletmelerinin gelişimine katkıda
bulunarak; hayvan bakımı, beslenme ve kaliteli üretim ile ilgili
konularda bilinçlenilmesini sağlamak ve üretimimizle lider bir
marka olmaktır.

Tarımsal faaliyetler
Bayraktarlar A.Ş mevcut arazilerinde yapmakta olduğu yem bitkileri yetiştiriciliğinin yanısıra
çok sayıda yöre çiftçisi ile de
sözleşmeli tarımsal faaliyetlerde
bulunmaktadır.
Anlaşmalı üreticilerle dayanışma çerçevesi içerisinde çalışarak daha doğru sonuçlara ulaşmaktadır. İşletme anlaşmalı olduğu üreticilere her türlü teknik
desteği vermektedir.
Sahip olduğu modern ziraat
aletleri ve bünyesinde çalıştırdığı ziraat Mühendisleri ile Bayraktarlar A.Ş, bulunduğu bölgede en yüksek verim ve kalitede
tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Tarımsal
Üretim olarak bünyesinde başlıca yetiştirilen ürünler fiğ, yonca
ve silajlık mısırdır.

Hayvansal Faaliyetler
Sürü Yönetimi
İşletmede sürü yönetimi progra-
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mı sağım sistemiyle entegre çalışmaktadır. Düzenli ve sağlıklı
veri akışı temeline dayalı, özel
yazılım programı aracılığı ile yürütülmektedir.
İşletmemizdeki hayvanlara ait
doğumundan sürüyü terk edinceye kadar geçen süredeki
tüm bireysel bilgiler, verimlerine ilişkin değerler, gurup değişimleri, yaşam boyu yapılan
uygulamaların tamamı sürü yönetim programına kaydedilmekte ve anlık olarak izlenebilmektedir.

Sağım
Süt Sağım Ünitesinde 2X24
hayvan kapasiteli, paralel
system, hızlı çıkışlı, otomatik
süt sağım sistemi kullanılmaktadır. Sağım sitemine entegre
bilgisayar sistemi ile sağılan
hayvanlarla ilgili tüm bilgiler,
anında bilgisayar ortamına aktarılabilmekte ve böylece elde
edilen veriler teknik personel
tarafından değerlendirilip her
hayvanın yakından takibi sağlanmaktadır.

Bizim Çiftliklerimiz

Suni Tohumlama
Çiftliğimizde verimlilik ömrü
uzun, yüksek genetik potansiyele sahip, üstün verimli sağlıklı
nesiller elde etmek için ağırlıklı
olarak ithal spermalarla suni tohumlama yöntemi uygulanmaktadır.
Bu yöntemle işletmemizde her
yıl bir çok buzağı
ve
doğmakta
bunların yaşam
boyu verim özellikleri bilgisayar
ortamında sürü
yönetim programı aracılığı ile
takip edilmektedir.

Buzağı
Bakım
Besleme
Çiftliğimizde
doğan buzağılar üstü
kapalı yanları açık alanda bireysel buzağı barınaklarında doğum sonrası ilk üç gün sadece
anne sütü (kolostrum) ile bes-

lenmektedirler.
Üçüncü günün sonunda süt ile
beslenmeye başlayan buzağı-

larımızın
önünde buzağı başlangıç yemi ve temiz
su bulundurulmaktadır.
Buzağıların doğum
tarihleri, doğum ağırlıkları, doğum şekli gibi doğumuna ilişkin
her türlü veri sürü yönetim programına düzenli olarak kaydedilmektedir.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Süt sığırlarının alternatif kaba yem kaynağı:

Yerelması (heliannthus tuberosus) kuru otu, hasılı ve silajı
Kanber KARA

Yrd. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı

P

apatyagiller yani Asteraceae familyasına ait olan
yerelması (Helianthus Tuberosus L.) dünyanın birçok
bölgesinde ekimi yapılan ya da
doğal olarak yetişebilen ve anavatanı Kuzey Amerika olan bir
yumru bitkidir. Doğada Helianthus tomentosus Michx., Helianthus tuberosus, albus Cockerell,
Helianthus tuberosus, purpurellus Cockerell gibi varyeteleri
vardır. Yer elması bitkisi için toprağın pH değerinin 4,5-8,0 arasında olması ideal olup, tuzlu
topraklarda da ekimi yapılabilir.
Bitkinin yaprakları ve gövdeleri
çok soğuk iklim şartlarına duyarlı olmasına karşın kök kısımları soğuğa ve kış şartlarına dayanıklıdır. Bu nedenle kışın toprak altında kalan yerelması
yumrularından ilkbaharla birlikte tekrar yeni filizler çıkar. Yerelması bitkisi yumrularının hasadı
için ekildiğinde, bitki yapraklarının kurumaya başladığı yaz
mevsiminin sonu ya da sonbaharın başında (Eylül ya da Ekim
ayı) hasadı yapılabilir. Yerelması yumrusunun verimi toprağın
yapısı, sulanma düzeyi ve bitki
varyetesi gibi faktörlere göre
değişmekle beraber 2008 verilerine göre Kanada’da 41,4
ton/ha, Fransa’da 50-70 ton/ha
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

yıllık verim alınmaktadır. Ülkemizde tarım alanlarında sınırlı
düzeyde ekimi yapılmaktadır.
Türkiye istatistik kurumu (TÜİK)
verilerine göre 2014 yaklaşık
500 dekar ekim yapılmıştır. Çok
sınırlı düzeyde ekimi yapılan
yerelması bitkisinden, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2011 yılında 883 ton,
2012 yılında 871 ton, 2013 yılında ise 836 ton yerelması yumrusu üretilmiştir. Ancak yerelması
hasılı yada kuru otunun üretim
düzeyi ile ilgili veriye rastlanılmamıştır.
Yerelması bitkisi çok yıllık bir bitkidir ve ekildiğinde (yada doğal
olarak kendiğinden yetiştiğinde) yaklaşık 2-3 metre boya kadar ulaşabilmektedir. Dünyada

bir çok varyetesi bulunmakta
olup, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak bu varyetelerin
bitki uzunluğu, yumru rengi (yeşil yada mor-menekşe), dallanma ve gövde sayıları birbirinden
farklıdır. Bitkinin yetiştirilme döneminde çok fazla bir bakıma
ihtiyacı yoktur. Tohumlarıyla ve
yumrularıyla tekrar ekimi yapılabilmektedir.
Yerelması yumruları patatesin
aksine nişasta formunda enerji
depolamaz ve karbonhidratlar
fruktoz polimerlerinden oluşan
inulin formundadır. Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre yerelması
yumrusu kuru maddede % 6070 kadar frukto-oligosakkarit ve
yüksek molekül ağırlıklı fruktanları ihtiva etmektedir. İnulin içeriği nedeniyle endüstride (diabetik gıda üretimi gibi) yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca biyoyakıt üretiminde de değerlendirilme imkânı vardır.
Yumruları ve dalları sığır, koyun
ve domuz beslemede kullanılabilmektedir. Dalları ve yaprak
kısmı taze ya da silajı yapılarak
hayvan beslemede kullanılabilir.
Toprağa yakın olan gövde kısmı
sert ve tatsız olduğundan hayvanlar tarafından iştahla tüketilemeyeceğinden bu kısımların
mısır hasılıyla birlikte silajı yapılması önerilebilir. Böylelikle ayçiçeği hasılında olduğu gibi bu
bitki unsurlarının hem lezzeti

hem de sindirilebilirliği arttırılabilir. Yerelması bitkisi çiçeklenme öncesi biçildiğinde besin
madde içeriği ve sindirilebilirliği
daha yüksek olduğu çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Çiçeklenme sonrası lifli bileşiklerin içinde
lignin oranı artmakta ve bu durum sindirilebilirliği olumsuz etkilemektedir. Yerelması bitkisinin yaprak, gövde ve çiçek kısımlarının hasat dönemine göre
toplam yeşil ot içindeki oranı
değişmektedir. Amerika’da yapılan bir çalışmada doğal olarak
yetişen yerelması ile kaba yem
kalitesini arttırmak için kültürü
yapılan yerelması türlerinin vejetasyon başlangıcı, tam çiçeklenme ve olgunluk dönemindeki
gövde, yaprak ve çiçek oranları
Tablo 1’de gösterilmiştir. Bildirilen çalışmada yerelmasının kültürü yapıldığında yaprak oranının arttığı ve kaba yem kalitesinin olumlu etkilendiği saptanmıştır. Bu açıdan da bakıldığında yumrularından insan ve hayvan beslemede yararlanılabilmesi yanında toprak üstü aksamlarındanda kaba yem olarak
ruminant ve at beslemede kullanımı söz konusudur.
Yerelması bitkisinin gövde kısmı
fazla düzeyde hücre duvarı unsuru içermesine karşın yaprak
kısımları iyi sayılabilecek düzeyde protein içermektedir. Stauffer
ve ark.’nın çalışmasına göre;
yerelması hasılını filizlenmeye

Tablo 1. Farklı yer elması türlerinin gövde, yaprak ve çiçek oranları.Yer elması bitkisi Vejetasyon dönemi
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Daha da
Davos’a
gitmem !

Tablo 2. Yerelması yeşil otunun besin madde içeriği.
başladıktan sonra 1-12 hafta
arasında haftalık HP içeriklerini
belirledikleri çalışmalarında; kuru maddedeki en yüksek değerin 1. hafta %18, en düşük değerin 12. haftada % 6.2 olduğunu ve vejetasyonun ilerlemesine
bağlı olarak ilerleyen her hafta
HP içeriğinde azalma olduğunu
bildirmişlerdir. Yerelması bitkisi

yeşil otu KM’de ortalama %15
HP ve %15 HS içeriğine sahip
olup, ruminant beslemede kullanılabilecek alternatif bir kaba
yem kaynağı olduğu Tablo 2’e
göre söylenebilir.
Yapılan çalışmalarda yerelması
hasılı ve hasıl silajlarının kuru
madde, organik madde, ham
protein ile lifli bileşiklerin (NDF,
ADF) düzeylerinin çok farklı olmadığı saptanmıştır. Ayrıca yer-

elması hasılı silajı ve yerelması
hasılının in vitro organik madde
sindirim derecelerinin sırasıyla
%53 ile %62; metabolik enerji
değerleri ise 2.0 ile 2.2 Mcal/kg,
KM olarak belirlenmiştir. Sonuç
olarak, yerelması kuru otu, hasılı
yada hasıl silajı süt sığırı ve besi
sığırı beslemede kullanılabilecek
alternatif kaba yem olarak iyi kaliteli bir yeşil yem bitkisine benzer verim ve besin madde içeriğine sahip olduğu görmüşlerdir.
Yerelması hasılı çiçeklenme başlangıcında biçildiğinde içermiş
olduğu ham protein ve lifli bileşiklerin (NDF, ADF) içeriği bakımından iyi kaliteli bir yeşil ota yakın düzeydedir. Bunun yanında
içerdiği metabolik enerji bakımından ise mısır silajla benzer
seviyededir. Bu açıdan da bakıldığında hem protein ve selüloz
içeriği hem de enerji düzeyi yönünde kaliteli ve alternatif bir kaba yem kaynağıdır. Su kaynaklarının sınırlı olduğu ve tarımda
sulanan alanların kısıtlı düzeyde
olduğu göz önüne alınırsa yerelması bitkisinin yumru kısımları
insan beslenmesinde (yada pet
hayvanlarının diyetlerinde) kullanılıp geriye kalan sap, dal ve
yaprak unsurları ruminant beslemede değerlendirilebilir.
KAYNAKLAR
Kaynakları yazarlarımızdan
temin edebilirsiniz.

İçimizden Biri

Atilla CELEP

TÜSEDAD Genel Sekreteri

Y

önetim Kurulu Başkanımız Adnan Bey, USK toplantılarına katılmama kararını 6 ay önce vermişti. Ancak Derneğimiz adına temsil boşluğu olmasın diyerek bendenizi
görevlendirdi.
24 Haziran 2015 günü yapılan USK toplantısına katıldım. Toplantıda, tüm üretici temsilcileri olarak çok kararlı bir şekilde ve
gerekçelerini açıklayarak en az % 12 zam talebinde bulunduk.
Üreticileri temsilen USK Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Ertürk söz aldı; Mart ayında yapılması gereken USK toplantısının
nasıl ertelendiğini açıkladı. Sanayicilerin toplantının Haziran’a
ertelenmesi ve taban fiyata en az 15 kuruş zam vereceklerine
dair söz verdiklerini, bu yüzden Haziran’a kadar beklediklerini
belirtti. Sanayiciler ise böyle bir söz vermediklerini, hatta aralarında böyle bir görüşmenin geçmediğini belirttiler. Bu durumda, Ahmet Ertürk başta kendisini ve tüm üreticileri, kandırılmış olmasından dolayı çok rahatsız oldu.
Daha sonra USK Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muhittin Özder söz
alarak 1 litre süt maliyetinin 1,01 TL’ye yükseldiğini, en azından
enflasyon oranında artış yapılması gerektiğini söyledi.
En son Hayvancılık Genel Müdürü Sn. Mustafa Kayhan, bu kadar destekleme yaparak bir noktaya getirdikleri sektörümüzün
zarar göreceğini ve fiyat artışının olması gerektiğini vurguladı.
Ancak ne söylenirse söylensin sanayiciler son derece duyarsız
bir şekilde, her söylenene kulaklarını tıkayarak hep bir ağızdan,
herzamanki gibi, mal satamadıklarını ve zam yapamayacaklarını koro halinde söylediler.
Bunun üzerine Hayvancılık Genel Müdürü Sn. Mustafa Kayhan
sinirlenerek toplantıyı terk etti ve bir daha ben sizin toplantılarınıza gelmem dedi.
Bende Başkanımızın 6 ay önce verdiği kararın ne kadar doğru
olduğunu bir kez daha anladım ve içimden ‘’ daha da davos’a
gelmem ‘’ dedim.
Biz üreticiler orada sadece figuranlık yapıyoruz. Sanayici ne
dilerse ne isterse o oluyor. Bakanlık yetkilileri de sanki acizmiş
gibi seyirci kalıyorlar.
Halbuki devlet otoristesi; ‘’ ben bu kadar destek verdiğim bir
sektörün çöküşüne müsaade etmem, şimdi talimat veriyorum
4 bölgede süt tozu fabrikası kurduruyorum ve bundan sonra
herkim süt tozuna ihtiyacı varsa gelsin benden alsın süt fiyatıda 1,30 TL / Lt’dir. ‘’ dese.
Ayrıca ‘’sanayicilerin ihracatına da destekleme veriyorum ‘’ dese. Bu konu anında çözülür.
Devlet bu işi yapmak istemiyorsa üretici örgütlerinden birine
bu görevi verebilir. Bu örgüte destek verir, kurdurur. Böylece
Devlet ticaret’e bulaşmamış olur.
Artık USK toplantılarının bir anlamı kalmadığını düşünüyorum
ve acilen yeni bir yapılanmanın gerekli olduğunu ısrarla belirtmek istiyorum.
Saygılarımla,
Sütünüz bol olsun…
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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laştırılması için her zaman gerekli olan havalandırma.

Havalandırma

• Isı kontrollü hava değişimi:
Serin ve ılık koşullarda barınakta oluşan fazla vücut ısısını
uzaklaştırmak için gerekli olan
havalandırma.

Evren SAL

Çiftlik, Tüketim ve Servis Ürünleri Müdürü

Havalandırmanın temel olarak 3 işlevi vardır:
Ortama, temiz hava sağlamak, fazla nem ve gazın ortamdan
uzaklaşmasını sağlamak ve ısıyı kontrol etmek…

Ü

lkemizde birçoğumuzun
geçimini sağlayan hayvancılık ve özellikle süt
hayvancılığı, son yıllarda teşvikler, bilgi düzeyimizin artması,
bilginin daha fazla paylaşılması
ve çevremizde birçok başarılı
uygulamanın görülebilmesi sebebiyle hızlı bir teknolojik gelişme sürecine girmiştir. Bu gelişme sürecinde hayvan refahı,
inek konforu gibi daha önceleri
geleneksel çiftçilik yapımızda
fazla önemsenmemiş kavramlar
kazançlarımıza olumlu katkıları
sayesinde daha da ön plana
çıkmaktadır.
Yaz mevsimine yaklaştığımız
bu dönemde ineklerimizin, çiftlik çalışanlarımızın, makine ve
ekipmanlarımızın özellikle yaz
aylarında yüksek sıcaklıklardan dolayı havalandırma konusunda karşılaştıkları sıkıntıları
irdelememiz ve gereken önlemleri şimdiden alıyor olmamız kazançlarımızın düşmemesi anlamında çok fazla öneme
sahiptir.
Sürümüze sağlayacağımız en
önemli ve en ucuz besin şüphesiz temiz hava yani oksijendir.
Yapılan araştırmalar ineğimizden 1 litre süt alabilmek için
inek memesinde 400 litre kan
akışının gerçekleşmesi gerektiğini göstermektedir. Bunu yıl
bazında ineğimizin 10,5 ton süt
verdiği varsayımıyla düşündüğümüzde bu miktarda sütün 4,2
milyon litre kan akışı gerektirdiğini kolayca hesaplayabiliriz. Bu
da aslında bir insanın günde
tam 230 km koşmasında ihtiyaç
duyacağı enerji, ısı ve havalandırma miktarına eşit olmaktadır.
Örneğimiz, havalandırmamızda-
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ki olumsuzlukların elimize geçen süt miktarını çok kolay bir
şekilde düşürebileceğini açıkça
göstermektedir.
Havalandırma doğal ve mekanik olarak iki türde yapılabilir.
Havalandırmanın temel olarak
3 işlevi vardır: Ortama, temiz
hava sağlamak, fazla nem ve
gazın ortamdan uzaklaşmasını
sağlamak ve ısıyı kontrol etmek. Bu üç işlev birden gerçekleşmiyorsa tam anlamı ile
havalandırmadan bahsetmek
mümkün değildir. Süt hayvanlarımızın üreme ve süt verimleri
genellikle soğuk havadan
olumsuz etkilenmemekle birlik-

mu sırasında göz önüne alınması gereken önemli unsurlardan
bir tanesi de doğal havalandırmanın sağlıklı çalışabilmesi için
hakim rüzgar yönlerinin doğru
tespit edilmesidir.
Havalandırma sistemi seçimi ve
planlamasında tesisin bulunduğu iklim koşulları çok önemlidir.
Bölgenin iklimi değerlendirilmeden ve uzman tavsiyeler alınmadan bu konuda yapılacak yatırımlar kaynakların fazla veya eksik kullanımı ile sonuçlanacaktır.
Yapılan araştırmalar sonucu havalandırma mevsimleri ve gerekli havalandırma oranları tablodaki gibidir*.

te, özellikle kapalı barınaklarda
oluşan nemin soğuk hava ve iklimlerde bile havalandırma yolu
ile ortam dışına atılması çok
önemlidir.
Havalandırma sistemi binanın
içine planlanmış açıklıklardan
temiz hava gelmesini sağlamalıdır. Isı, nem ve diğer havayı kirleten etmenleri uzaklaştırıp içteki ve dışarıdaki havayı iyi bir şekilde karıştırırken; ısı, nem ve
kirlenme seviyeleri düşük tutmalıdır. Son olarak da içeriye
tekrar temiz hava girişini ve döngünün tekrarını sağlayabilmek
için nem ve kirli havayı dışarıya
çıkartabilmelidir. Çiftliğin kurulu-

Tercih edilen havalandırma sisteminin farklı mevsim koşullarına uyumu da çok önemlidir. Kısaca havalandırmanın esnekliği
olarak adlandırılan bu husus
özellikle ülkemiz gibi 4 farklı
mevsimin yaşandığı iklim bölgelerinde kullanılacak ekipmanın
türünü etkileyecektir. Havalandırmanın esnek olabilmesi için
aşağıdaki koşulları sağlayabilmesi gereklidir:
• Devamlı, düşük seviyede
hava değişimi:
Donma noktasının altındaki koşullarda bile hayvanlar tarafından üretilen nemin sürekli uzak-

• Hava ivmesi ve yüksek
oranlarda hava değişimi:
Sıcak havada ineğin vücudundan ve çevresinden büyük miktarda ısı uzaklaştırmasına yardımcı olmak için gerekli olan havalandırma.
Ortalama bir süt ineği yaz zamanı çevresine 30 litreye kadar ve
kışın 15 litreye kadar suyu terlemeyle verir. Barınaktaki yüksek
nem ineğin konforunu azaltır ve
bakteri üremesini artırır ve ek
olarak tahta barınak konstrüksiyonuna zarar verir. Açık yan duvarların nemi önlemede önemli
bir etkisi vardır ve barınağın içine çok fazla taze hava girmesine izin verir.
Hayvancılıkta unutmamamız
gereken unsurlardan bir tanesi
ineğimizin havalandırma açısından konforunun 0°C -15 °C aralığında en yüksek seviyede olduğudur. Havalandırmanın yeterli olmadığı özellikle sıcak iklim koşullarında ise gerekli önlemler alınmadığı takdirde karşılaşılacak en büyük sorun
hayvanımızın ‘ısı stresine girmesidir. Isı stresi 20°C - 22°C
den itibaren neme bağlı olarak
gözlenmeye başlanabilir. Isı
stresindeki bir inek bu duruma
daha fazla terleyerek ve hızlı
nefes alıp vererek tepki verecektir. Bir süre sonra yem alımını azaltarak ılık ortama adapte olacaktır. Bu savunma mekanizması ineğin metabolizmasını yavaşlatacak ve böylece
vücudunun ısı üretimini düşürecektir. Bunun sonucunda da
laktasyondaki bir inek için azaltılmış yem alımı süt üretimini
dramatik olarak düşürecektir.
Ayrıca yaz aylarında ineklerimizde tohum tutmama vb sıkıntılarımız da uygun havalandırma teknikleri özellikle mekanik
havalandırma (fan, perdeler,
paneller ve su kullanımı) ile azaltılabilecek unsurlardır.
* Kaynak: John T.Tyson - Agricultural Engineering Agent, Mifflin County Extension.
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Tarımsal Ürünler Piyasa Düzenleme Kurumu
Dr. Hüseyin VELİOĞLU
TDSYMB Genel Sekreteri

T

ürkiye'de tarımdan bahsedilirken çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) ile kıyaslama yoluna gidilmekte,Türkiye'nin bu konuda gelişmiş ülkeler ve AB ülkelerinin gerisinde
olduğu vurgulanmaktadır. Bu
durum tarımın en önemli alt sektörlerinden birisi olan hayvancılık için de geçerlidir.
Gelişmiş ülkeler ve AB ülkelerinde üretimin miktar ve kalitesinin arttırılması ile üretimde süreklilik sağlanmasında uygulanan tarım politikaları birinci derecede öneme sahiptir. Öyle ki
tarımsal politikaların oluşturulması ve uygulanması bitkisel ve
hayvansal ürün yetiştiricilerini
doğrudan veya dolaylı olarak
etkilemektedir. Özellikle tarımsal destekleme politikaları,
ürünlerin pazar ve fiyat mekanizmalarının doğrudan etkisi
göz ardı edilemez. Ayrıca birbirleri üzerinde etkileşim içinde
olan bitkisel ve hayvansal üretim sektörlerinin politikaların
oluşturulması ve karar alımında
koordinasyon içerisinde olması, uygulamaların sağlıklı bir şeNisan, Mayıs, Haziran 2015

kilde işlemesini sağlaması açısından önemlidir.
Türkiye ve AB tarım sektörü incelendiğinde ikisi arasında
önemli faklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farkların başında
Türkiye'de bir piyasa organizasyonu olmaması yer almaktadır.
Avrupa Birliği'nde ise tarım politikaları çoğunlukla ürünler bazında piyasa düzenlerinden

oluşmaktadır. AB'nde pek çok
ürün için belirli piyasa fiyatları
belirlenmekte ve bu fiyatın altına
düşürmemeye gayret edilmektedir. Fiyatlardaki istikrarsızlık
ise piyasaya müdahale ile sonuçlanmaktadır.
Türkiye son yıllarda tarım politikasını kurumlar ve mevzuat değişiklikleri yoluyla AB'nin Ortak
Tarım Politikasına uyum sağla-

yıcı yönde yeniden şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda AB'de 1962'den beri uygulanan
"Ortak
Piyasa
Düzeni"nin Türkiye'de ilk kez
hayvansal ürünlerde uygulanması düşünülmektedir. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Hayvansal Ürünler Piyasa
Düzenleme Kurumu kurulmasına dair kanun tasarısı tasiağına
ilişkin çalışmaları devam etmektedir.
Bu bağlamda altyapının oluşturulmasında;
• Koordinasyonun iyi işlediği,
• Bürokrasinin en az düzeyde
olduğu,
• Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin etkin olduğu,
• Doğrudan ödemeleri ve bitkisel ve hayvansal ürünlerin piyasalarını da kapsayan, "Tarımsal
Ürünler Piyasa Düzenleme Kurumu" şemsiyesi altında tek bir
yapı oluşturulmasının sektöre
ivme kazandıracağı kanaatindeyiz.
Ayrıca, ülkemizde stratejik ürünlerin üretiminden pazarlamasına kadar olan zincirde uzun yıl-
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lar etkili bir aktör olmuş ve halen
fonksiyonlarını devam ettiren
önemli kurum ve kuruluşlarında
yeniden yapılandırılmalı ve kamu elindeki bazı kuruluşlar (Örneğin Et ve Süt Kurumu) yetiştiricilerin oluşturduğu sivil toplum örgütlerine tahsis edilerek
daha etkin yapıya kavuşturulmalıdır.

Yapılandırılan kuruluşların, Tarımsal Ürünler Piyasa Düzenleme Kurumu içersinde etkin bir
şekilde görev alması Kurum'un
etkinliğini oldukça artıracaktır
(Hububat ürünleri -TMO, Çay ÇAYKUR, Hayvansal ürünlerESK gibi). Tarımsal Ürünler Piyasa Düzenleme Kurumu 4-5 yıl
içerisinde kendi maddi kaynak-

larını oluşturacak ve kamu bütçesine fazla yük getirmeyecektir. Örneğin süt, et, patates,
çay, pamuk, fındık, üzüm vb.
ürünlerin üretiminden tüketimine, ithalatından ihracatına her
aşamada yapılacak %0.1-0.01
gibi ufak parasal kesintilerle tarımsal ürünler finans kaynağı
oluşturulabilir.

Bilimsel

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda tarımsal üretimin temeli olan yetiştiricilerle tüm paydaşların karar mekanizmalarında yer aldığı kurumsal yapıya
örnek olabilecek ekteki model
çerçevesinde hazırlanacak kanun tasarısının ülkemiz adına
daha faydalı olacağına inanmaktayız.
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Kuzeydoğu Anadolu
bölgesindeki süt sektörüne
ilişkin bir değerlendirme
Doç. Dr. Pınar Ayvazoğlu Demir

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği AD, Kars

T

ürkiye’de hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı bölgelerin başında kuzeydoğu
Anadolu gelmektedir. Bölge gerek hayvan mevcudu gerekse
mevcut meralar ve kaliteli yem
bitkileri üretimi bakımından
önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, yapısal problemlerin en fazla yaşandığı bölgelerin başında gelmektedir. Oysa bölge ekonomisinin önemli
ölçüde hayvancılığa dayanması,
üretilen hayvansal ürünlerin ekonomik bir şekilde değerlendirilmesini önemli kılmaktadır.
Süt üretiminde küçük ölçekli işletmelerin dağınık ve sayısının
fazla olması, ekstansif beslemeye dayalı üretim yapmaları, kötü
bakım ve besleme koşulları,
üreticiler arasında örgütlenme
faaliyetlerinin yetersiz olması,
yerli ırk populasyonun fazla olması, hayvanların süt veriminin
düşük olması ve mevsimsel üretim, hayvancılık sektörünün ve
buna bağlı olarak süt sanayinin
ilde istenilen düzeyde gelişmesini engellemektedir (Demir ve
Aral, 2009). Bölgede yerli sığır
ırkının toplam sığır populasyonu
içindeki payının yaklaşık %65
gibi yüksek oranda bulunması,
üretim miktarını ve ortalama süt
verimini aşağı çeken önemli bir
faktör konumundadır. Bu durum
maliyetler üzerinde de olumsuz
bir etkiye sahiptir, zira aynı miktar maliyet ile Avrupalı üretici
daha fazla miktarda süt üretebilmektedir (Özden, 2007).
Ekstansif yetiştiriciliğinin yoğun
olarak yapıldığı bölgede, çayır
ve mera alanların mart ayından
kasım ayının sonlarına kadar
kullanılması ve verilen desteklemelerle yem bitkileri üretiminin
Türkiye ortalamasında fazla olması yem maliyetini önemli ölçüde düşürmektedir. Ancak
uzun süreli ve bilinçsiz kullanılan
çayır ve mera alanlarının verimini düşürmesi nedeniyle bu konuda üreticilerin bilgilendirilmesi, çayır-mera alanlarının ıslah
çalışmalarına ve yem bitkisi desteklemelerine devam edilmesi
bölge hayvancılığı için önem arz
etmektedir. Türkiye genelinde
olduğu gibi bölgede de süt üreticileri arasında birlikteliği sağlayacak örgütlenme yapısı, özellikle satış kooperatifleri istenen
düzeyde aktif ve yaygın değildir.

Oysa süt sığırcılık işletmelerinin
sayısının fazla olması, üretim hacimlerinin küçük olması ve sütün kısa zamanda bozulan bir
ürün olması nedeniyle üreticilerin ellerinden çıkarmak zorunda
olmaları, örgütsüz olan üreticinin pazarlık gücünün azalmasına, sanayi işletmelerinin ise fiyatları istedikleri gibi belirlemelerine neden olmaktadır. Demir
(2009) yapmış olduğu çalışmada ildeki üreticilerin %65’inin
herhangi bir kooperatife üye olmadıklarını ve ildeki üreticilerin
örgütlenme konusunda yetersiz
ve isteksiz olduklarını tespit etmiştir. Bu açıdan bölgedeki kooperatif ve üretici birlikleri gibi örgütlerin mevcut sorunlarının
saptanarak giderilmesine, etkinliklerinin arttırılmasına ve üreticilerin örgütlenmesine yönelik
teşvik ve desteklemeler olumlu
yönde bir etki sağlayacaktır (Atlı
ve ark, 2010). Ayrıca bölgedeki
birlik ve/veya kooperatiflerin;
Konya, Burdur, İzmir gibi illerdeki olumlu örnekleri inceleyerek
yapacakları atılımlarla bölgede
pazar ağı oluşturmaları ve üretim sanayi entegrasyonu ile işleme potansiyellerini arttırmaları
gerekmektedir.
Bölgede küçük ve orta ölçekli
mandıraların önemli bir yeri vardır. Sayıları çok az olan modern
işletmeler hariç tutulursa, bölgede kaşar peyniri üretiminin
önemli bir bölümü, mandıra olarak adlandırılan mevsimlik küçük işletmelerde gerçekleştirilmektedir. Bölgede süt üreticilerinin yanı sıra süt sanayicilerinin
de önemli sorunları bulunmaktadır. Bunlar; yeterli hammaddenin bulunamaması, işletme sermayesi yetersizliği, eski teknoloji
kullanan çok sayıda küçük ölçekli süt işletmesinin (mandıra)
bulunması, soğuk zincirin yetersiz olması, etkin toplama, dağıtım ve pazarlama kanallarının
yetersizliği gibi temel sorunlardır
(Berkel, 2006; Demir, 2009).
Kars ilindeki süt sanayi işletmelerinde, mevsimsel dalgalanma
gösteren çiğ süt üretimine bağlı
olarak düşük kapasite sorunu
yaşanmakta ve bu durum işletme karlılığını ve verimliliğini
olumsuz etkilemektedir. Mandıraların çiğ süt alımında uyguladıkları avans sistemi nedeniyle
Türkiye ortalamasına göre daha

düşük seyreden süt fiyatları yüzünden kaliteli ve yeterli hammadde temininde yaşanan sıkıntılar, pazarlama sorunları, talebin düşük olması ile merdiven
altı (kaçak) üretimlerden dolayı
yaşanan haksız rekabet bölgedeki süt sanayi işletmelerinin
düşük kapasitede çalışmalarının
başlıca nedenleri arasında yer
almaktadır (Demir, 2009). Bu
durum sanayici açısından üretimde maliyet artışına ve ürünün
fiyat rekabeti konusunda dezavantajlar yaratmaktadır. Ayrıca
ilde süt üretimini gerçekleştiren
süt sığırcılık işletmelerinin dağınık bir yapıda olması süt toplama etkinliğini zayıflatmakta ve
dolayısıyla ulaşım maliyetini artırmaktadır (Atlı ve ark, 2010).
Son yıllarda tarım ve hayvancılık
sektöründe yaşanan darboğazlar nedeniyle genel olarak girdi
fiyatlarının yükselmesi, süt fiyatlarındaki istikrarsızlık hatta süt fiyatlarının düşük seyretmesi üretici gelirinde büyük ölçüde kayıplara neden olmaktadır. Bu
durum verilen desteklemelere
rağmen önünü göremeyen süt
üreticisinin üretimden çekilmesine, sanayicinin ise kaliteli ve
yeterli miktarda hammadde temin edememesine neden olduğu gibi sektöre yapılacak yatırım
üzerinde de caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle kaliteli
süt üretimi ve tüketimi artırmak
için Avrupa Birliği’ndeki gibi çiğ
süt fiyatlarında istikrar sağlanarak üreticiye yeterli geliri, tüketiciye ise süt ve süt ürünlerini
mümkün olan en uygun fiyattan
satın almalarını sağlayacak bir
piyasa düzeninin oluşturulması
ve ulusal süt konseyinin daha
etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Nitekim fiyatlandırmada
üretici, sanayici ve tüketici yararının gözetildiği bir fiyatlandırma
sisteminin olmaması sektörün
rasyonelleşmesinin
önünde
önemli bir engeldir. Oysa süt
hayvancılığının gelişmesinde ve
süt üretiminin artmasında fiyat
politikasının önemli bir araç olduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye’deki süt sektörüne ilişkin yapılan mevzuat ve düzenlemeler
Avrupa Birliği ile uyum içerisinde olup temel sorun pratik uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Örneğin Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliğine göre, 1 ml sütte
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somatik hücre sayısı 500 bin rakamını, bakteri sayısının 100 bini geçmemesi gerekmektedir.
Ayrıca, gıda kodeksinde herhangi bir miktar verilmeksizin,
içersinde antibiyotik veya kimyasal ilaç kalıntısı bulunmaması
ve bu sütlerin imha edilmesi yönünde talimatların yer almasına
rağmen üretici ve küçük sanayi
işletmelerinin bu konuda yeterli
bilgi sahibi olmaması nedeniyle
uygulamada sıkıntılar yaşanmaktadır. Oysa Avrupa Birliği
standartlarında kaliteli ve hijyenik üretim yapabilmek için
AB’de olduğu gibi süt ve süt
ürünlerinde ihracatın desteklenmesi, sektörde fiyat ve pazar
garantisinin sağlanması ve gerek toplam bakteri sayısı gerekse somatik hücre sayısı bakımından süt kalitesinin geliştirilmesinde Avrupa Birliği’ndeki gibi ceza/prim sisteminin kademeli olarak uygulamaya sokulması gerekmektedir.
Bölge yaşanan en önemli sorunlardan biri de hayvan hastalıklarıdır. Özellikle tam olarak kontrol
edilemeyen hayvan hareketleri
hastalıklarının yurt geneline yayılmasına neden olduğu gibi
meydana gelen üretim ve verim
kaybının yanı sıra önemli bir boyutta ekonomik kayba da yol açmaktadır. Bu nedenle hayvan
hastalıkları ile etkin bir şekilde
mücadele edilmesi ve hayvan
hareketlerinin sınırlandırılarak
bölgede hayvansal ürünlerin
üretilip işlendikten sonra diğer
bölgelere nakil edilmesi hem
bölge hayvancılığının gelişmesinde hem de ahırdan sofraya
gıda güvenirliğinde hayvansal
ürünlerin izlenebilirliği açısından
önem arz etmektedir. Bugün
peynir üreticilerinin ürettikleri
ürünlerinin markalı olması piyasada pazar bulma imkanını artırmaktadır. Bu bağlamda Kars
ilinde 2013 yılında başlatılan
“Geleneksel Kars Kaşar Peynirinin Coğrafi İşaretlenmesi” projesi önemli bir gelişme olup, bu
sürecin iyi değerlendirilmesi durumunda; ulusal ve uluslararası
ticarette meydana getireceği fiyat ve pazar payı artışına paralel
olarak üreticilerin ve sanayicilerin kar marjını artıracağı ve yöre
ekonomisine önemli katkılar
sağlayacağı söylenebilir.
Sonuç olarak, tarım ve hayvancılık sektörüne ilişkin alt yapı sorunlarının en kısa zamanda çözüme
kavuşturulması ve verilen desteklemelere ek olarak süt ve diğer
hayvansal üretim alanlarında
kapsamlı reformların yapılması
gerekmektedir. Özellikle sektörde
fiyat ve pazar garantisinin sağlanması, kaliteli ve hijyenik üretime
verilen desteklerin artırılması ile
üretim-sanayi entegrasyonunu
geliştirecek örgütlenme modellerinin teşvik edilmesi sektörü
önemli ölçüde rahatlatacaktır.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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üt hayvancılığın modern
şartlarda yapıldığı işletmelerde, mastitis kontrol
programlarının oluşturulması,
karlı bir hayvancılık modeli için
zorunluluktur. Genellikle, bu tür
programlar, inekler için geliştirilmiş olmakla birlikte, son zamanlarda düvelerde gerek doğum öncesi subklinik, gerekse
doğumu izleyen ilk 14 günde
klinik mastitis prevalansındaki
artış, meme sağlığı kontrol
programlarının düveler içinde
oluşturulması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Düveler, sütçü sürülerin genetik
geleceği ve verimliliğidir. Sürüde önemli miktarda mastitisli
düve bulunduğunda, memede
sürekli bir hasar, toplam süt verimi ve kalitesinde düşme ile,
tüm sürü sağlığında önemli
problemler ortaya çıkmaktadır.
Düvelerde, meme gelişimi büyük oranda, ilk gebelik sırasında
tamamlanmakla birlikte, yetiştiriciler düvelerin memelerini sağıma ya da klinik mastitis gelişinceye kadar, pek gözlemlememektedir. Şayet, memede
subklinik bir enfeksiyon şekillenirse, meme parankiminde yıkım başlamakta, zamanla birlikte yıkım oranı artmaktadır.
Subklinik mastitis farkedilmediği
için tedavi edilmemekte, fark
edildiği zaman ise tedavide geç
kalındığı için tedavinin etkinliği
azalmaktadır. Bu durum düvelerin gelecek laktasyon dönemlerinde, süt verimlerini önemli derecede etkilemektedir.
Düvelerde subklinik meme içi
enfeksiyona, doğum öncesi dönemde bile rastlanabilmektedir.
Ayrıca doğumdan sonraki postpartum ilk 2 hafta içinde, düvelerde rastlanan mastitis insidensi ineklerinkinden daha yüksektir. Düveler, meme dokusunda
sekresyon yapımı başladığı gebeliğin 6-7. ayından itibaren patojenlere duyarlıdır.
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

neden olduğu meme içi enfeksiyonlar, sıklıkla laktasyon döneminde şekillenir, uzun sürelidir, süt verimini olumsuz etkiler
ve somatik hücre sayısında artışa yol açar.
Düvelerde mastitislerin oluşmasında birtakım hazırlayıcı ve yapıcı faktörler rol oynamaktadır.
Bu faktörler; düvenin bireysel
özellikleri, bakım-besleme, çevre koşulları ve mikroorganizmalardır.

Düvelerde
mastitislerden korunma

Bir düvede memede şekillenmiş ileri derecede ödem.
Düvelerde mastitis olmayacağına dair eski düşünce yanlıştır.
Günümüzde sürülerde en
önemli mastitise neden olan patojen kaynaklarından birisi olarak, sürüye yeni satın alınıp sokulan düveler gösterilmektedir.
O nedenle sürüye yeni bir düve
sokulmadan önce, mutlaka
mastitis yönünden kontroller yapılmalı ve bakteriyolojik yönden
negatif olduğu tesbit edilen düveler, sürüye katılmalıdır. Bu konuya özen göstermeyen işletmelerde, tank somatik hücre sayısının artacağı, süt kalitesinin
düşeceği ve sürüde klinik mastitis oranında artış olacağı unutulmamalıdır.
Düvelerde mastitise bağlı ekonomik kayıp gelişmekte olan ve
süt sentezi yapacak dokuların
büyük çaplı hasarı nedeniyle,
yaşlı ineklere oranla daha fazladır. Yapılan bir araştırma sonucunda, sürüdeki düvelerin %890’ının sağım öncesi birkaç kez,
değişik meme enfeksiyonları
geçirdiği belirtilmiştir. Bu oran
sıcak, nemli iklimlerde ve yaz
ayları boyunca sağılan düvelerde daha yüksek olmaktadır.
Araştırıcılar, özellikle yaz aylarında, düvelerin mastitis yönünden

sürekli izlenmesi gerektiğini belirtmektedir.
Düvelerde gebeliğin son 1/3’lük
döneminde, meme enfeksiyonlarının sıklığı artmakta, ancak
doğumla birlikte bu enfeksiyonlardan bir kısmı, spontan iyileşme göstermektedir. Spontan iyileşme sonrası, enfekte meme
lobu sayısı azalmaktadır. Düvelerde gebeliğin son döneminde
meme içi enfeksiyon oranındaki
artış, meme alveoler dokularının
ve kanal sisteminin gelişmesine
bağlanmaktadır.

Düvelerde
mastitis nedenleri
Düvelerde subklinik ve klinik
mastitise yol açan mikroorganizmalar bölgeye, ülkeye ve
mevsime göre değişiklik göstermekle birlikte, en sık izole edilen
patojen, koagulaz negatif stafilokoklardır. Oysa koagulaz negatif stafilokoklar, inekler için
ikinci derecede önemli bir patojen olarak kabul edilmektedir.
KNS’ler meme derisi florasının
fırsatçı bakterileridir. Koagulaz
negatif stafilokokların neden olduğu mastitisler genellikle kısa
sürelidir. Oysa S. aureus ve
non-agalaktik streptokokların

Çiftliklerde oluşturulan mastitis
kontrol programları, laktasyondaki genellikle ineklere yöneliktir. Düveler için ise çok az işletmede meme sağlığı kontrol
programları uygulanmaktadır.
Düvelerde süt üreten dokular
büyük oranda ilk gebelik sırasında geliştiğinden, ileri laktasyon dönemlerinde arzu edilen
süt veriminin alınabilmesi için,
düveler mastitis etkenlerinden
özenle korunmalıdır.
Düvelerde klinik ve subklinik
mastitise neden olan çok sayıda risk faktörü bulunmaktadır.
Mastitise neden olan faktörlerin
önceden bilinmesi, mastitisin
kontrolü ve gerekli koruyucu
önlemler açısından önemlidir.
Düvelerde meme sağlığına ilişkin risk faktörleri (meme hijyeni,
düvelerin inekler ile bir arada tutulması, meme ödemi, düvelerin
barındığı bölümler gibi) mutlaka
ortadan kaldırılmalı veya etkileri
azaltılmalıdır. Düvelerde meme
sağlığı kontrol önlemleri, tedaviden daha çok yönetsel faktörleri
içermektedir. Bu önlemler;

1.Çevrenin düzenlenmesi
Düveler için hazırlanan meme
sağlığı kontrol programları, meme başında bulunan mastitise
neden olabilecek bakterilerin
sayısını azaltmaya yönelik planlanmalıdır. Yeni doğan buzağıların barınakları ve düve bölmelerinin temizliği bu bakımdan
çok önemlidir. Bu nedenle düve
barınaklarında uygun altlık kullanılmalı, altlık temiz, kuru ve rahat olmalıdır.
Düvelerin yattığı arazi ve meraların çamurlu olması engellenmelidir. Padoklar iyi drene edilmeli, su birikintisi, akarsu ve su
kanallarından uzak olmalıdır.
Kirli, nemli veya çamurlu ahırlar,
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araziler ve meralar meme başlarına sürekli bakteri kolonizasyonuna neden olacaktır.

2.Hijyenik
önlemlerin alınması
Meme hijyeninin kötü olması,
düvelerde meme içi enfeksiyon
prevalansında önemli artışa yol
açmaktadır. Bu sürülerde düvelerin yattıkları yerlerin temiz ve
kuru tutulmasına özen gösterilmeli, doğum bölmeleri dezenfekte edilmeli ve doğumdan
sonra altlıklar değiştirilmelidir.
Meme içi enfeksiyonlardan korunmak için, meme başına bakterlerin kolonizasyonu engellenmelidir. Bu amaçla ineklerin memeleri sağım sonu antiseptikli
solüsyonlara daldırılmaktadır ve
bu yöntem ineklerde meme içi
enfeksiyon insidensini önemli
ölçüde azaltmaktadır.

3.Eksternal ve internal
meme başı kaplayıcıların kullanılması
Eksternal meme başı kaplayıcıları irritan olmayan, lateks, akrilik veya polimer bazlı bir film
olup, meme başını film tabakası
gibi kapatarak, meme başı kanalından bakterilerin memeye
girişini engellemektedir. Düvelerde meme başı kaplayıcılarının
mastitis prevalansını nasıl etkiledikleri konusunda yürütülen bir
araştırmada, meme başlarına
doğumdan 10 önce meme başı
kaplayıcıları
uygulandığında
(gerekirse tekrarlanır) meme içi
enfeksiyon oranı %19, önemli
mastitis patojenleri ve çevresel
streptokoklara bağlı meme içi
enfeksiyon oranının ise, sırasıyla %40 ve %50 oranında azaldığı belirlenmiştir.
Laktasyon sonunda, meme başı
kanalı yoluyla meme içine uygulanan bizmut subnitrat içeren
meme başı kaplayıcılar, meme
başı kanalını ve sinusunu kapatarak, meme başından mikroorganizmaların girişini engellerler
ve bu nedenle klinik mastitis insidensini azaltır.
Yapılan çalışmalarda bazı ineklerin kuruya çıkarılmayı izleyen
6. haftanın sonunda veya daha
ileri dönemlerde, meme başı
keratin tabakasının tam olarak
oluşmadığı belirlenmiştir. Meme başı keratin plağın tam olarak oluşmadığı veya yetersiz
oluştuğu inekler, yeni meme içi

enfeksiyonlar açısından risk altındadır. Düvelerde de inekler
kadar yüksek oranda olmasa
da, meme başı keratin plağın
yetersiz oluşması sözkonusudur. Bu durumda meme başı
kanalı tam olarak kapanamayacağı için, pre-partum dönemde
mastitis riski yüksek olmaktadır.
Bir araştırma sonucunda doğumdan 40 gün önce meme
başı kaplayıcıları (internal) uygulanan düvelerde, postpartum
dönemde meme içi enfeksiyon
prevalansı düşük bulunmuştur.
Meme başı kaplayıcılarının, meme başı kanalından bakteri girişini engelleyerek, meme içi enfeksiyon oranında önemli düşüşe yol açtığı düşünülmektedir.
Ayrıca bu maddeler, meme başını iyice kapatarak meme başından süt sızmasını da engellemektedir.
Meme içi kaplayıcılarının etkili
olabilmesi için, uygulama sırasında memenin temizliği, uygulama sonrası meme başının dezenfeksiyonu ve düvelerin barındıkları yerlerin hijyenik koşulları oldukça önemlidir.

önce bekleme bölümüne getirilmeli, daha sonra izleyen günlerde sağım alanına alınmalı, ilk
birkaç gün düvelerin meme
başları temizlenerek kurulanmalı ve bu şekilde sağıma alıştırılmalıdır. Bu uygulamalardan ancak birkaç gün sonra sağım
başlıkları takılarak makinalı sağıma geçilmelidir. Bu uygulama, özellikle doğum sırasında
önemli oranda mastitis problemi olan sürülerde önerilmektedir. Bununla birlikte, doğum öncesi sağılan düvelerin kolostrum
sentezlenmeyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, yeni doğan
buzağıların hastalıklara karşı immunglobulin ihtiyacını karşılamak için, daha önce doğum
yapmış ineklerin kolostrumları
dondurularak saklanmalı ve ihtiyaç duyulduğunda buzağılara,
bu kolostrumlar verilmelidir.
Sonuç olarak doğum öncesi sağım, mastitis insidensini ve prevalansını azaltmaktadır, fakat
doğum öncesi sağımın belirtilen
olumsuz etkilerini azaltmak için,
dikkatli bir yönetim planına ihtiyaç vardır.

4.Aşıların kullanılması

6.Sinekler ile mücadele

Günümüzde birçok enfeksiyöz
hastalıktan korunmak için aşılar
sıklıkla kullanılmaktadır. Aşılama
ile immunolojik yanıt artırılmaya
çalışılarak, hastalıktan korunmak amaçlanmaktadır. Aşılar
çevresel ve bulaşıcı patojenlere
bağlı meme içi enfeksiyonların
önlenmesi ve somatik hücre sayısını azaltmak bakımından etkilidir.

Bazı sinekler mastitise neden
olan bakterilerin taşınmasında
vektördür. Sinekler aynı zamanda meme başında kolonize olabilen birçok mastitis patojenini
taşıyabilmektedir. Bu nedenle
düveler laktasyonda veya kuru
dönemde olan ineklerden ayrılmalıdır. Sineklerin üreyebileceği
alanların engellenmesi, sinek
kontrolünde alınması gerekli
yöntemlerden birisidir. Sinekler,
ahırda ve bölmelerde bekletilen

5.Doğum öncesi sağım
Düvelerde beklenen doğum zamanından yaklaşık iki hafta öncesinden başlanarak, günde 2
veya 3 kez yapılan sağım, meme sağlığı üzerine olumlu etki
yapmakta, süt kalitesini artırmakta, doğum sonrası dönemde ise klinik mastitis riski ve somatik hücre sayısını azaltmaktadır. Doğum öncesi sağımın meme sağlığı ve süt kalitesi üzerine etkisi, meme ödemini önlemesi veya şiddetini azaltmasına
bağlanmaktadır.
Düvelerde mastitis insidensini
azaltmanın bir başka yolu da
düvelerin sağım alanına, kalabalığa ve ağrıya uyum sağlanmasıdır. Bu amaçla düveler sağımhaneye alınmadan 1-2 gün
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bozuk yemler veya gübrelerde,
dışarıda ise su birikintileri, göletler gibi alanlarda üremektedir.
Bu nedenle mutlaka sinekler ile
bu alanlarda gerekli mücadele
yapılmalıdır. Sinek kontrolü yapılan sürülerde, çevresel streptokoklar, S. aureus ve KNS’lere
bağlı mastitis insidensi, önemli
oranda düşmektedir. Sürülerde
sinek kontrol yöntemleri farklılık
göstermekle birlikte, piretrin içeren insektisidler, daha çok tercih edilmektedir. Bazı sürülerde
sineklerin kontrolü amacıyla sağım öncesi bekletme salonlarında, sinek kovucu ürünler bulundurulmaktadır. Yapılan bazı çalışma sonuçlarında bazı sineklerin piretrine ve organofosfatlara
karşı direnç kazandıkları bildirilmiştir. Bu nedenle bu sinekler
ile mücadelede insektisidlerin
belirli aralıklar ile değiştirilmesi
direnç gelişimini önleme açısından önemlidir.

7. Düvelerin veya
buzağıların birbirini
emmesinin engellenmesi
Başka ineği emen bir buzağı ya
da inek şayet o ineğin memesi
enfekte ise ağız yolu ile aldığı etkeni, başka bir ineğin memesine bulaştırabilmektedir. Özellikle de birbirini emme alışkanlığının yaygın olduğu işletmelerde
S. agalactia kaynaklı mastitis
riski yüksektir. Bir arada tutulan
yani toplu barındırılan buzağılarda emme davranışları devam ettiğinden, bir başka buzağının
memesini emerek, gelişimini tamamlamamış meme dokusuna
mastitis patojenlerini bulaştırabilmektedir (çünkü buzağıların

Bir düvenin bir başka düveyi emmesi.
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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ağzında mastitis patojenleri yaşarlar). S. agalactia içeren sütü
emen bir buzağı, başka bir buzağının memesini emer ise o
buzağının memesine etkeni bulaştırmaktadır. Bu durum, buzağıların ileriki yaşamlarında yani
düve olduklarında, mastitise neden olabilmektedir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere
buzağılara asla mastitisli memeden veya memelerden alınan
süt içirilmemeli ve birbirlerini
emmeleri engellenmelidir. Bu
problemi önlemek için bazı yönetsel önlemlerin (buruna halka
takılması veya ayrı bölümlerde
tutma) alınması gereklidir ve bu
yol ile mastitis riski önemli oranda azalmaktadır.

8.Düvelerin yetişkin
ineklerden ayrılması
Doğumdan önce düvelerin
inekler ile aynı barınakta tutulması, klinik mastitis riskini arttırmaktadır. Buna karşı doğum
öncesi dönemde ineklerden ayrı bölümlerde tutulan düvelerde,
klinik mastitis prevalansı düşmektedir. Klinik mastitis prevalansındaki azalma, yetişkin ineklerden düvelere patojenlerin bulaşma riskindeki azalıştan kaynaklanmaktadır.

ğıların, düve olduklarında S.
agalactia’ya bağlı meme içi enfeksiyon riskiyle karşı karşıya oldukları belirtilmektedir. Yapılan
bir epidemiyolojik çalışmada
mastitisli ineklerin sütünü emen
buzağılarda ileri yaşlarda doğum yaptıktan sonraki ilk laktasyon döneminde klinik mastitis
insidensinin arttığı bildirilmiştir.
Mastitisli süt ile buzağıların beslenmesinin sadece yaşamın ileriki döneminde meme sağlığı
üzerine etkisi dışında, süt ile birlikte antibiyotik alma ve bu antibiyotiklere karşı direnç gelişimi
gibi başka olumsuzlukları da
vardır. Ayrıca buzağılara mastitisli sütün verilmesi ile Mycobacterium avium ve paratuberkülozis transferi olabilmektedir. Bu
açıklanan sebeplerden ötürü
mastitisli sütler, buzağılara asla
verilmemelidir.

duyarlılığı artırmaktadır.
Bazı süt üreticileri ve veteriner
hekimler, düvelerden mastitis
varlığının tespiti için örnek almanın meme başı keratin tabakasını bozarak, yeni enfeksiyonlara
yol açabileceğinden endişelenmektedir. Daha önce yapılan ve
yaptığımız birçok çalışma sonucunda örnek alma öncesi meme başının dezenfeksiyonuna
dikkat edildiğinde ve sonrası
meme başlarının dezenfeksiyonu yapıldığında meme başından bakteriyolojik muayene için
örnek almanın, yeni meme içi
enfeksiyon oluşum oranı üzerine hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı görülmüştür.
Sürüye satın alınarak yeni katılan her düveden, doğum sonrası bakteriyolojik kültür yapılmalı
ve test sonucu negatif çıkan düveler diğer sağmal ineklerden

9.Güç doğum ve
peripartum hastalıkların
insidensini azaltma
Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda güç doğum geçiren düvelerde daha sık klinik mastitis görüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca retentio secundinarum ve hipokalseminin de klinik mastitis açısından risk faktörü olduğu açıklanmıştır. O nedenle işletmelerde
güç doğum, retentio secundinarum ve hipokalsemiyi önlemek
için mutlaka gerekli yönetsel önlemler alınmalıdır.

10.Doğum yaptığı yaş
Düvelerde doğum yaşı ile klinik
mastitis insidensi arasında bir
ilişki vardır. Normalden daha
büyük yaşta doğum yapan düvelerde klinik mastitis riski azalmaktadır. İleri yaşta ilk doğumunu yapan düvelerde, takip eden
laktasyonda süt veriminin de
yüksek olduğu bildirilmektedir.

11.Mastitisli süt
ile besleme
Mastitisli süt ile beslenen buza-

12.Sürüye yeni
katılan düveler
Sürüye yeni katılan düveler, sürü için mastitis veya diğer bulaşıcı hastalıklar bakımından
önemli bir risk faktörüdür. Bu
nedenle modern hayvancılıkta
ister inek, isterse düve olsun,
sürüye dışarıdan her türlü yeni
hayvan girişi yasaktır. İşletmeler
dışarıya bu anlamda kapalıdırlar
ve kendi sürülerini kendileri yetiştirir. Ancak sürüye yeni inek
veya düveler sokulacak ise mutlaka gerekli testler yapılmalı ve
sonucuna göre yeni hayvanların
sürüye katılmasına karar verilmelidir. Bu konuda bir başka
önemli nokta ise sürüye satın
alınan düve veya ineklerin sürüye ne zaman sokulacağıdır. Doğumuna kısa bir süre kalan (ideal olan hiç sokulmaması, sokulması gerekiyor ise en geç doğuma 20 gün kala) düve ve ineklerin çevre değiştirmesi mastitise

ayrı bir bölümde tutulmalıdır.
Düveler doğum sırasında dezenfekte edilmiş, temiz ve kuru
bir ortamda bulundurulmalı ve
yeni doğum yapmış ineklerin
dolaştığı meralar, gölet ile bataklık gibi alanlardan uzak olmalıdır. Aynı zamanda küçük bir
alanda fazla sayıda düvenin
toplanması engellenmeli ve gölgelik alanlar yeterli büyüklükte
olmalıdır. Ayrıca düveler kuruya
çıkarılan ineklerden ayrı bölümlerde tutulmalıdır. Bu önlem düvelerin meme başında lezyon
bulunan ineklerle temas etmesini, dolayısıyla etkenin bulaşma
olasılığı azaltacaktır.

13.Meme ödeminin
önlenmesi veya
etkisinin azaltılması
Düvelerde meme ödemi klinik
mastitis için önemli bir risk faktörüdür ve meme ödeminin
kontrolü, klinik mastitis insidensinde önemli oranda azalmaya
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yol açmaktadır. Düvelerde meme ödemi risk ve şiddetini artıran birçok faktör bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlileri prepartum dönemde aşırı enerji,
potasyum veya sodyum alınması, ilk buzağılama yaşının büyük
oluşu, buzağının erkek olması
ve doğumun kış aylarına denk
gelmesidir.
Düve mastitisleri konusundaki bilgileri özetlersek;
1. Düvelerde mastitis için risk
faktörleri ineklerden farklılık
göstermektedir. Bu nedenle düvelerde mastitis riskini ve somatik hücre sayısını azaltacak,
ineklerden farklı önlemler paketi
oluşturulmalıdır. Düve mastitislerinin tedavisinde doğum öncesi antibiyotik tedavisi etkilidir
fakat antibiyotik kalıntı ve direnç
problemi, antibiyotiklerin kullanımını kısıtlayan nedenlerdir. Bu
nedenle antibiyotikler dışında
çözüm yolları geliştirilmelidir.
2. Pre-partum dönemde meme
içi kaplayıcı maddelerin uygulanması, doğum öncesi yeni
meme içi enfeksiyon oranını ve
doğum sonrası 0-5. günlerde
klinik mastitis insidensini azaltmaktadır.
3. Eksternal meme başı kaplayıcılar kullanıldığında meme içi
enfeksiyon prevalansı azalmakta, fakat klinik mastitis insidensi
bu uygulamadan etkilenmemektedir.
4. Aşılar bir seçenek olmakla
birlikte, mastitis oluşumunu önleme de etkileri sınırlıdır.
5. Meme başlarının kirli olması,
meme içi enfeksiyon ve klinik
mastitis için çok önemli risk faktörüdür.
6. Sinekler ile mücadele düve
mastitislerinin kontrolünde çok
önemlidir. Bu konu düve mastitis
koruma programlarının önemli
bir parçası olarak kabul edilmektedir. Ayrıca doğum bölmelerinin
temizliği, kuru olması, doğumdan sonra altlıkların hemen değiştirilmesi de klinik mastitis prevalansını azaltmak için alınması
gerekli önlemlerdendir.
7. Meme ödemi, klinik mastitis
için risk faktörüdür ve konuda
gerekli besleme düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir.
8. Doğumdan önce düvelerin
sağılması klinik mastitis riskini
azaltmaktadır. Fakat negatif
enerji dengesi üzerindeki etkileri
dikkate alınmalıdır.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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S

üt sığırcılığı işletmelerinde
düveler, sürü yenileme
materyali olması ve damızlık satışları ile karlılıktaki belirleyici rolleri nedeniyle işletmenin geleceği anlamına gelmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, işletmelerin düve yetiştirme uygulamalarının, sadece yetişen düve sayısı değil düvenin
sürüye katılma yaşı, düvelerin
döl ve süt verimleri üzerinde de
etkili olduğunu göstermektedir.
Süt sığırcılığı işletmelerinde doğan dişi buzağılar hızlı veya yavaş büyüme performansı gösterebilirler. Ancak, ideal hedefleri
sağlamak için dişi buzağıların
değişik çağlarda gereksinme ve
fizyolojik gereksinmelerinin dikkate alınması ile başarılı bir düve
yetiştiriciliği yapılmış olur. Düve
yetiştirme sperma seçimi ile
başlar doğum öncesi, doğum ve
doğum sonrası bakım etkisi ile
sonlanan bir süreci içerir. Düve
yetiştirme programlarında bu

Şekil 1. Düve yetiştirme uygulamaları ve ilkine tohumlama yaşına etkisi
süreçlerin iyi yönetilmesi çok
önemli farklar meydana getirir.
Bu nedenlerle bu çalışma, düve

yetiştirme uygulamalarının cinsi
olgunluk, ilkine tohumlma, döl
ve süt verim perfromansları üze-

Resim 1. Ergin dönem performansına genç dönem bakım beslemesi etkilidir.
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

rine etkileri konulu çalışma sonuçlarının bir arada değerlendirilerek Türkiye süt sığırı yetiştiricilerinin bilgilerine sunulması
amacı ile yapılmıştır.
Süt sığırcılığı işletmelerinde döl
verimi, süt verimi, damızlık satışı ve dolayısı ile karlılık ile direkt
bağlantılıdır. Ayrıca yeni bir ortama gelen hayvanların ortama
uyumunu göstermesi açısından
da (Akbulut ve ark. 1992; Özçelik ve Arpacık, 2000) işletmelerin sürdürülebilirliği ile bağlantılıdır. Bir düvenin bir an önce
sağmal sürüye katılıp süt vermesi gebe kalıp doğurmasına
bağlıdır (Şekil 1). Ayrıca son yıllarda yapılan çalışmalar, işletmelerin düve yetiştirme uygulamalarının, sadece yetişen düve
sayısı değil düvenin sürüye katılma yaşı, düvelerin sonraki döl
verimi ve süt verim performansı
üzerinde de etkili olduğunu
göstermektedir. Süt sığırcılığı
işletmelerinde doğan dişi buzağılar bir şekilde büyümektedir.
Hızlı, yavaş veya normal hızda
büyüme gösterebilirler. Bu hedefleri sağlamak için dişi buza-

41

Şekil 2. Buzağının ilk tohumlama yaşına kadar geçen süreçlerde etkiler(Anonim, 2015)
ğıların değişik çağlarda gereksinme ve fizyolojik özelliklerinin
değiştiği dikkate alınarak düve
yetiştirme programlarının hazırlanması başarı için önemlidir.
Düve yetiştirme hayvanın doğumdan, gebe kalıp ilk buzağısını vereceği döneme kadar geçen uzun bir süreci kapsamakta
olup gereksinmeler sürekli değişim içerisindedir. Bu bakımdan doğumdan, ilk buzağılamaya kadar geçen süreci, kritik
dönemleri dikkate alarak yönetmek gerekir. Düve yetiştiriciliğinde bu dönemlerin beklenen
performansı verecek şekilde
yönetilmesi işletmenin düvelerini, değerlendirilebilmesinde büyük önem arz eder.
Hayvanlarda, ele alınması ve
üzerinde durulması gereken en
önemli özelliklerden birisi büyümedir. Birim zamanda canlıların
kütlesinde meydana gelen artış
büyüme olarak tanımlanmaktadır (Trenkle ve Marple., 1983;
Efe, 1990; Owens ve ark., 1993;
Akbaş ve ark., 1999). Canlıların
yaşa bağlı olarak büyümelerinde göstermiş olduğu değişim
ise büyüme eğrisi olarak isimlendirilir (Goonewardene ve ak.,
1981; Kocabaş ve ark., 1997).
Buzağıların hangi hızda büyüyeceği ve ne zaman hangi ağırlığa
ulaşacağı tahmin edilebilir.
Büyüme eğrisi, genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenen büyümenin matematiksel
bir ifadesidir. Bir başka ifade ile
büyüme eğrisi, hayvanın ağırlığı
ve yaşı arasındaki matematiksel
ilişkiyi göstermektedir (Bethard,
1997). Büyüme modelleri, büyümenin sona erdiği ergin canlı
ağırlığa ulaşılan döneme kadar
olan büyümenin fizyolojik mekanizmasını açıklayan biyolojik
parametrelere dayanır (Menchaca ve ark., 1996; Behr ve ark.,

2001). Bu parametreler sayesinde, karmaşık yapıya sahip olan
büyüme sürecinin anlaşılması
ve bu süreç içerisinde büyümeye etkili faktörlerin tespiti mümkün olabilmektedir (Brown ve
ark., 1976). Büyüme eğrisi modellerinin en önemli faydası, yaşa bağlı olarak farklı noktalarda
elde edilen ve yorumlanması
zor olan bilgilerin biyolojik olarak değerlendirilmesine yardımcı olmasıdır (Akbaş, 1995).
Ergin canlı ağırlık, canlı ağırlık
artış hızı, cinsi olgunluğa ulaşma
hızı ve bunlarla ilgili özelliklerin
ekonomik öneminin anlaşılması,
bilim adamları ve yetiştiricilerin
yaşam boyu ağırlık-yaş ilişkisinin
incelenmesine olan ilgilerini artırmıştır (Brown ve ark., 1976;
Lopez de Torre ve Rankin, 1978;
Krieter ve ark., 1987). Bunun sonucu olarak, gerek süt ve gerekse et ırkı sığırlarda çok sayıda

büyüme eğrisi çalışması yapılmıştır. Her sürüde güvenilir tahminlerin yapılabilmesi ve elde
edilen parametrelerin seleksiyon
amaçlı kullanılabilmesi için öncelikle uygun modelin kullanılması gerekir. Uygun model tespit edildikten sonra, bu model ile
büyümeyi açıklama, tahmin etme ve karşılaştırma yapılabilir
(Goonewardene ve ark., 1981).
Özellikle ergin ağırlığa ulaşma
hızı arasındaki ilişkiden faydalanılarak sürünün ergin canlı ağırlığının istenilen yönde değişimini
yönetmek de mümkündür.
Entansif bir işletmenin döl verim
performansı ise, pek çok faktörün etkisinde şekillenir. İşletmenin yılda ürettiği buzağı sayısı
ise sağmal inek sürüsünden elde edilen buzağılar ile o yıl sürüye katılan düvelerin buzağılarından oluşacaktır. Ancak yapılan çalışmalarda süt verimi ve
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döl veriminin ardışık olası nedeni ile ayrı değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.
Laktasyon sayısının; süt verimi
(Ali ve ark., 1996; Barash ve
ark., 1996; Bernard ve ark.,
1995), laktasyon süresi (Afifi ve
ark.,1994; Ali ve ark., 1996;
Uğur ve ark. 2001), kuru dönem (Vij ve ark.,1992) gibi süt
verimi özelliklerine; bir gebelik
için tohumlama sayısı (Ray ve
ark., 1992; Bekele ve ark.,
1991), servis periyodu (Afifi ve
ark.,1994, Moon., 1994; Ahn ve
ark., 1996), gebelik süresi (Moon., 1994, Silva ve ark., 1992)
ve buzağılama aralığı (Moon.,
1994, Rege ve ark., 1993) gibi
döl verimi özelliklerine etkisinin
incelendiği birçok araştırma
bulunmaktadır. Ayrıca inek yaşının bazı süt ve döl verimi
özelliklerine etkisi de bazı araştırıcılar tarafından incelenmiştir
(Alpan ve Arpacık.,1996; Souza
ve ark., 1996; Thaler ve ark.,
1996). Ancak düve yetiştiştirmeye bütünsel anlamda yaklaşarak net öneri getirebilecek
çalışma yoktur.
Düve yetiştirmede cinsi olgunluk yaşı, meme bezleri gelişimi
nedeniyle ayrıcalık arz etmektedir. Bu konuda da diğer özelliklerde olduğu gibi hayvanın performansı genetik ve çevre etkisinde şekillenmektedir. Her bir
özellik için etkili genlerin çevre
ile interaksiyonu sonucunda

Şekil 3. Holstein ve jersey ırkı sığırda ilk buzağılama yaşına kadar gelişme durumu (Sorensen, 1989)
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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performans şekillenir. Özellikle
süt sığırcılığı denildiğinde çok
fazla genler ve genler arası ilişkiler ile bunların çevre koşulları
ile interaksiyonları söz konusudur. Buda, o hayvanın genlerinin belirlediği performansı verebilmesinin gerekli koşulların teminine bağlı olduğunu göstermektedir. Son yıllarda yapılan
çalışmalar daha canlının anne
karnındayken bulunduğu koşulların ergin hayatını etkilediğini göstermektedir. Ana, yavrunun performansına iki yoldan
katkıda bulunur. Birincisi doğrudan genetik etki ve ikincisi de
sağladığı çevre etkisi iledir. Fötal dönemde anneden farklı nedenlerle gelen uyarıların (hastalık, besleme yetersizliği, sıcaklık stresi gibi nedenlerle) yeni
doğan bireylerin gelecek yaşamlarını etkilemesi konsepti
fötal veya gelişimsel programlama olarak tanımlanmaktadır
(Vonnahme, 2007). Ayrıca,
anaya ait eklemeli genetik unsur ise yavrusuna geçer, ancak
bu yalnızca dişi yavru kendi
döllerine sahip olduğunda etkisini gösterir.
Bu yüzden seleksiyon programlarında optimum genetik ilerlemeyi sağlayabilmek için direkt
etki ve analık etkilerinin birlikte
dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır (Bradford, 1972;
Meyer, 1992; Maria ve ark.,
1993; Mrode, 1996; Al-Shorepy,
S.A. 2001). Süt ve süt yağ oranı
için kalıtım derecesi<h2 = .30
süt proteini için 0.26 ve SNF için
0.27 olarak bildirilmektedir. Doğum ağırlığı için analık etkisinin
kalıtım derecesi Snyman ve ark.
(1995) 0.09 olarak bildirirken,
diğer birçok araştırıcı 0.10 ile
0.65 arasında değişen değerler
bildirmişlerdir (Burfening ve
Kress, 1993; Tosh ve Kemp,
1994; Nasholm ve Danell, 1996;
El Fadili ve ark., 2000; Duru ve
Koyuncu, 2005 ).
Rae ve ark. (2001) koyunlarda
yaptıkları çalışmada fötal dönemde %50-70 kısıtlama yaparak beslendiklerinde fötal ovaryum dokusunda ve cinsiyet
hücrelerinde azalma olduğunu
saptamışlardır. Ayrıca fötal dönemde kısıtlamaya maruz kalmış genç dişilerde ovulasyonda
%20 azalma meydana geldiği
bildirilmektedir (Rees, 2002).
Benzer şekilde Kelly ve ark.
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

Şekil 4. Düve yetiştirme çalışmalarından bir örnek (Le Cozler ve ark. 2009)
(2005) gebeliğin 71-100 ve/veya 101-126 günlerinde yaşama
payının %70’i düzeyinde beslemeye maruz kalmış analardan
elde edilen 9 haftalık yaştaki dişi yavrulardan toplanan yumurtaların in vitro blastosit üretimlerinin yaşama payının 1.5 katı
beslenen analardan doğan dişilere göre daha düşük olduğunu
gözlemlemişlerdir. Rees (2002)
fötal dönemdeki besleme farklılığının hormonal salınımı etkilemediği ve yetersiz beslenenlerde ovulasyon oranının azalmasının gonadotropinlerden bağımsız olarak ovaryumun etkilenmesinin söz konusu olduğunu bildirmişlerdir. Bu yaklaşım
aynı ekibin (Rae ve ark., 2001)
maternal yetersiz beslemenin
dişi fötüslerde follikülojenezi
geçiktirdiği bulgusuyla da
uyumlu görülmektedir.

Düve yetiştirme
uygulamaları
İşletmelerde doğan dişi buzağıların ideal kabul edilen 22 aylık
yaşta doğum yaparak sağmal
sürüye katılması istenir. Düvelerin 22 aylık yaşta doğum yapabilmesi ise doğumdan itibaren
hayvanın performansı ile yakından ilişkilidir. Ancak dişi hayvanların dönemlerine göre uygun
performans gösterebilmeleri için
o döneme uygun bakım beslemenin sağlanması zaruridir. Düve yetiştirme uygulamalarının
cinsi olgunluk yaşı, ilkine tohulama yaşı ve ilk laktasyon süt verimi üzerine etkileri konusunda
pek çalışma yürütülmüştür (Capuco ve ark., 1995; Sejrsen ve
Purup, 1997; Waldo ve ark.,
1997; Meyer ve ark., 2006a).
Robelin, (1986) vücut yapısı ve
kompozisyonunun ırk, günlük
canlı ağrlık artışı ve yaş ile şekillendirildiğni bildirmektedir. Buzağının gelişme durumu ırk
standartları göz önüne alınarak
amaçlara ulaşma konsunda za-

man zaman yapılacak kontrollerle büyüme programında düzenlemeler yapılması gerekir.
Eğer 24 aylık yaşta ilk buzağısını
vermesi isteniyorsa düvenin ilk
buzağılamaya kadar 800 g/Gün
canlı ağırlık artışı sağlaması bundan fazla canlı ağırlık artışının ise
olumsuz etkide bulunduğu bildirilmektedir (Troccon, 1993a;
Sejrsen ve ark., 2000; Zanton
and Heinrichs ,2005).
Troccon, (1993a) ayrıca, doğumdan 6 aylık yaşa kadar süreçteki gelişmenin sürüdeki ömrü artırdığını bildirmektedir. Bu
nedenle bu sürece ayrıca dikkat
edilmesi gerektiğini bildirmektedir (Le Cozler ve ark., 2008). Ayrıca, Meyer ve ark. (2006a) cinsi
olgunluk öncesi yoğun beslemenin olumsuz etkisinin kronolojik yaştan ziyade fizyolojik yaşa bağlı olduğunu bildirmektedir. Dufour (1975) ve McCartor
ve ark., (1979) kullanılan kesif
yem miktarının düvelerde cinsi
olgunluk yaşını önemli düzeyde
kısalttığı bildirmektedirler.
Ayrıca Moseley ve ark., (1977;
1982) de rasyonda monensin
kullanımının düvelerde cinsi olgunluk yaşını önemli düzeyde
kısalttığı bildirilmektedirler. Bazı
araştırıcılar (Arije ve Wiltbank,
197l; Short ve Bellows, 1971;
Lemenager ve ark. 1980) bahar
doğumlu düvelerde kış aylarında canlı ağırlık artışının yüksek

olmasının cinsi olgunluk yaşını
ve sonrasında da ilkine çiftleşme yaşını geciktirdiğini bildirmektedirler.
Clanton ve ark. (1983) aynı rasyonla beslenen düvelerde çiftleştirme sezonu tartımında farklı
gelişme hızlarında olmalarına
rağmen cinsi olgunluk yaşlarında fark olmadığını bildirmektedir. Ancak 1993 yılında yapılan
Daccarett ve ark. (1993)’nın
NRC (1989)’nin önerdiği değerlerin %100 üzerinde beslemenin
etkisi konulu çalışmalarında düvelerin (NRC önerisine göre
beslenenlere göre) daha kilolu,
daha geniş göğüs çevresi, geniş göğüs genişliği, daha uzun
fakat buzağılamada fazla yağlı
olmadığı ve 23.8 aya karşın 22.6
aylık yaşta da erken yaşta buzağıladıklarını bildirmektedir.
Bortone ve ark. (1994) ise farklı
GCAA gösteren gruplardaki düvelerin vücut ölçüleri arasında
farklılık olmadığını bildirmektedirler.
Bagg ve ark. (1985) 85 gün ile
120 günler arası dönemde gereksinmenin %80, %100 ve
%120’si düzeyinde beslemenin
ağırlık ve yükselik açısından etkisini inceledikleri çalışmalarında canlı ağırlıklar arasında farkın önemli cidago ve kuru madde alımları arası farkın ise
önemsiz olarak saptandığını bildirmektedirler. Araştırıclar ayrı-

Çizelge 1. Irklara göre ilkine çiftleşme kilo ve yaşlar
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ca 71 ile 182 günler arasında
%80, %100 ve %120’si düzeyinde beslemenin yüksek protein
grubunda daha iyi sonuç alındığını bildirmektedirler. Ancak sürekli yüksek protein alanlar değilde düşük veya orta düzeyde
protein alıp daha sonradan 182
günden sonra yüksek protein
alan grupta interaksiyon etkisi
bildirilmekte ve mevcut önerilen
düzeylerin buzğıların 6 aylık
yaşlarına kadar yeterli olabilirken sonrasında yetersiz olabileceğini bildirmektedirler. Beslemenin yoğunluğundan başka
kullanılan yemlerin içeriği ve
yemleme sistemi gibi faktörler
de ileriki dönem süt verimlerini
etkilediği bildirilmektedir(Capuco ve ark, 1988; Gaynor ve ark.,
1995). Gardner ve ark., (1977)
ve Harison ve ark. (1983) yüksek enerjili rasyonlarla büyütülen düvelerin daha yüksek canlı
ağırlık artışı gösterdikleri, daha
hızlı büyüdükleri ve cinsi olgunluğa daha erken ulaştıkları, fazla kilolu oldukları ancak gebelik
başına aşım sayısının daha yüksek olduğu ve düşük enerji grubunda büyütülen düvelere göre
daha az süt verdiklerini bildirmektedirler.
Yapılan bir diğer çalışmada ise
Schurman ve Kesler (1974) buzağılarda 74 ve 142 kg canlı
ağırlığa kadar HP/ME oranı
(49.3, 52.2, ve 89.7 gr HP/Mcal
ME) etkisi konulu çalışmalarında, en düşük HP/ME oranları,
49.3 ve 52.2, en yüksek süt verimi ve yem değerlendirme etkenliğini
sağladığını,
49.3
HP/ME oranının rasyon sindirilebilirliği ve N kullanımının
(Schurman ve Kesler, 1974) iyileştiğini bildirmektedirler.
Lammers ve Heinrichs (2000)
ise cinsi olgunluk öncesi 200
den 341 kg a kadar olan dönemde, günlük enerji alımını 16 Mcal
ME’yi sağlayacak şekilde 46.3,
54.2, ve 60.9 HP/ME oranların ile
kuru madde alımını %2.45 ile sınırlandığı çalışmada en iyi performansı 60.9 HP/ME oranında
saptandığı bildirilmektedir.
Gabler ve Heinrichs (2002) 125
kg ile 234 kg arası dönemde
0.80 kg GCAA ile sınırlanan 60
baş cinsi olgunluk öncesi dönemdeki Holstein düvelerle yürüttüğü çalışmasında HP/ME
oranı 48.3 olan grubun 59.1,
67.5 ve 76.5 olan gruba göre kö-

tü performans gösterdiğini bildirmektedir. Ayrıca, yüksek HP/ME
oranının cidago ve sağrı yüksekliğinde de doğru orantılı bir artış
sağladığını bildirmektedir.
Ayrıca Pirlo ve ark. (1996) 300
kg canlı ağırlık öncesi beslemenin buzağılamaya kadar olan
dönem
GCAA
değerlerini
önemli derecede etkilediğini bildirmektedirler.
Troccon (1993b) 1971-1973 yılları arasında doğan hayvanlar
üzerinde yaptığı çalışmada otlatmanın ilk buzağılama öncesi
ve sonrası performansı olumlu
etkilediğini bildirmektedir.
LeCozler ve ark. (2009) 3 yıl bahar aylarında doğan 113 baş
düvenin 4-12 aylık süreçlerinde
otlatma, ile düşük ve yüksek
konsantre ile ahırda yüksek ve
düşük enerji düzeyli yemleme
sisteminde tutulan gruplarla
yaptıkları çalışma sonucunda ilkine tohumlama yaşı 24 ay olmuş ancak sezonal tohumlama
uygulaması nedeniyle bazı
hayvanların 36 aylık yaşta doğurduklarını bildirmişlerdir. Cinsi olgunluk yaşı 106 düvede
269 gün (SD=±28) ve 286
(±36) kg canlı ağırlık civarında
tespit edilmiş ve yüksek enerjili
yemlerle beslenen düvelerin 28
gün daha erken cinsi olgunluk
yaşına ulaştıkları bildirilmişlerdir. 24 aylık yaşta doğum yapan düvelerin tek tohumlamada gebe kalma oranı otlatma
grubuna göre (%77’e karşı
%55) daha yüksek olmuştur. İlk
laktasyonda 24 aylık yaşta doğum yapan düvelerin pik noktasının daha yüksek (otlatma
27.3, yüksek enerji 28.8 ve düşük enerji 24.7 kg/g,) olduğu
tespit edilmiştir.
Grupların tamamlanmış laktasyon sayıları arası farklar (2.81
laktasyon (otlakta), 2.67 laktasyon (düşük enerji), 2.30 laktasyon (yüksek enerji) sayısı ile
önemli düzeyde farklılık göstermiştir. Yüksek enerji, düşük
enerji ve otlak gruplarında 2.
laktasyonda ayıklama oranı
%52.2, %38.1 ve %17.6 ile
önemli düzeyde farklı oranlarda gerçekleşmiş ve temel neden döl verim problemleri olarak bildirilmiştir. 120-300 gün
arası süreçte 150 ve 260 kg
arasında değişen canlı ağırlıklarda aşırı kilo almanın olumsuz
etkisi gözlenmiştir.
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Çizelge 2. Bazı ırklarda ergenlik yaşı ve canlı ağırlıkları.

1. Düve yetiştirme
uygulamalarının cinsi
olgunluk yaşı ve ilkine
buzağılama yaşına etkisi
Sığırda pubertas veya cinsi olgunluk, dişi danaların kızgınlık
belirtilerini (seksüel davranışlarını) açıkça göstermeye başladığı ve yumurtalıklarından yumurta hücresini bırakmaya başladığı bir dönem olarak ifade edilir.
Cinsi olgunluk yaşı, hayvanın
gün olarak yaşından ziyade
canlı ağırlığı ve vücut gelişimine
bağlıdır. Ancak genel olarak ergenlik yaşı üzerine genetik ve
çevre faktörleri, etkilidir. Ancak
aynı ırktan oluşan Siyah Alaca
sürüsü içinde bile cinsi olgunluk
ve dolayısıyla ilkine tohumlama
yaşlarında önemli varyasyonlar
söz konusudur. Hayvanın içinde
bulunduğu çevre şartları (iklim,
ısı, ışık ve stres), bakım ve beslenme durumu, ırkı, yaşı, vücut
ağırlığı ve genetik kapasitesi gibi faktörler farklı etkilerde bulunmaktadır. Hayvanların cinsi olgunluğa ulaşmasında yaştan
çok vücut gelişimi etkili olup
(Sorensen ve ark., 1959; McDowell, 1972; Boyd, 1977; McDonald, 1980) ilkine damızlıkta kullanma yaşı bakımından ırklar ve
sürüler arasında da farklılıklar
vardır. Genel bir kabul olarak
sütçü sığırlar ergin canlı ağırlıklarının % 30-40‘ına, besi sığırları
%45-55’ine ulaştıklarında ergenliğe ulaşmış olurlar. Normal yetiştirme koşullarında sütçü sığırlar 300-360 günlük, besi sığırları
ise 320-460 günlük olduklarında
ilkine tohumlama yaşına ulaşmış sayılırlar. Düveler ergenliğe
ulaştıktan sonra damızlıkta kullanılabilmeleri ve tohumlanabil-

meleri için vücut gelişiminin bir
süre daha devam etmesi gerekir. Erken yaşta tohumlanan düvelerde süt verimi ve canlı ağırlık
artışı, normal yaşta tohumlanan
düvelere göre daha düşük kalmaktadır. Ayrıca gelişimini tamamlamadan tohumlanan düvelerde güç doğumlar daha sık
görülmektedir. Bu nedenle düvelerin erken yaşta ergenliğe
ulaşıp kızgınlık gösterseler bile
hemen tohumlanmamaları, ancak 15 aylık olduktan sonra tohumlanmaları önerilmektedir.
Morrow (1969) Holstein düvelerde ilk ovulasyonun 42.3 haftalık
yaşta olduğunu bildirmektedir.
Young ve ark (1978) Holstein
melezleri düvelere ilk ovulasyon
yaşını 53.8 hafta olarak bildirmektedir. Pritchard ve ark.
(1972) ve DesJardins ve Hafs
(1968) Holstein melezi düveler
için bu süreyi 225 gün (32.14 hf)
ve 208 gün (29.7 hf) olarak bildirmektedirler. Menge ve ark.
(1960) ile Hawk ve ark. (1954)
Holstein düveler için cinsi olgunluğa ulaşma yaşını 345 (49
hf) ve 397 (56.7 hf) gün olarak
bildirmektedirler.
Otlakta tutulan ve yüksek enerji
düzeyinde büyütülen Holstein
düvelerin büyüme performansları konulu çalışmalarında Le
Cozler ve ark. (2009) 4-12 aylık
yaşlar arasında benzer büyüme
performansı gösterdiklerini ancak otlakta tutulan düvelerin 4
aylık yaştan pubertasa kadar
olan süreçte (180-250 kg’ma
kadar) yüksek enerji grubuna
göre daha yavaş gelişme göstererek daha geç pubertasa eriştiklerini bildirmektedirler. Le
Cozler ve ark. (2009)’nın sonuç-
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Çizelge 3. Türkiye’de Siyah Alaca ırkı ile yürütülen ilkine damızlıkta
kullanma yaşları(Tuna ve ark. 2007)
ları Sejrsen ve Purup (1997)’un
pubertastan önce yüksek büyüme oranının yüksek gelişme dönemine göre değişmekle beraber olumsuz etkide bulunduğu
sonucunu desteklemektedir. Le
Cozler ve ark. (2009) ve Sejrsen
ve Purup (1997) 100-300 kg
arasında Holstein düvelerin yüksek canlı ağırlık artışı göstermeye eğilimli olduklarını bildirirken
Pirlo ve ark. (1997) ile Abeni ve
ark. (2000) farklı yönde sonuç
vermektedirler. Gasser ve ark.
(2006) erken sütten kesilen düvelerin 126-196 günlük yaşlar
arasında yüksek enerjili diyetlerle beslenmesinin, 196 gün sonra verilen diyet ne olursa olsun,
ergenlik yaşını öne aldığını göstermiştir. Uygulamada, düve yetiştirmede bu yüksek canlı ağırlık artışı sağlamanın mümkün
olduğu ancak büyük sorunlar
olmadan, ergenlik ve ilk tohumlama arasında da olabileceğini
ifade etmektedirler. Radcliff ve
ark.,(2000), pubertastan önce
canlı ağırlık artışının hızlandırılması ilkine doğurma yaşında ve
süt veriminde azalma olduğu
ancak döl verim performansını
etkilemediğini bildirmektedirler.
Wiltbank ve ark (1969) Hereford, Angus ve melezlerinde
sütten kesim sonrası yüksek
besleme düzeyinde tutulan ve
820 g ve 730 g günlük canlı
ağırlık artışı (GCAA) ve düşük
besleme düzeyinde tutulanların
ise 300 ve 360 g GCAA kazandıklarını bildirmektedirler. Buna
bağlı olarak da cinsi olgunluğa

ulaşma yaşının yüksek besleme
grubunda 381 gün, düşük besleme grubunda ise çapraz melezlerde 424 gün ile kendi içinde elde edilen melezlerde ise
572 gün olarak tespit edildiğini

len ilkine damızlıkta kullanma
yaşlarının 498 ile 669 gün arasında değiştiği çalışma sonuçlarının verildiği Çizelge 3’den anlaşılmaktadır. Kopuzlu ve ark
(1997) Esmer ve Siyah Alacalarda karşılaştırmalı yürüttükleri çalışma sonucunda Esmer düvelerin 1083.4±44.8 gün ve Siyah
Alaca düvelerin damızlıkta kullanma yaşını ise 936.7±33.2
gün olarak bildirmektedir.
Yukarıda verilen çalışmalar farklı
sonuçlar bildirmektedir. Çünkü
büyüme dönemleri ve dönemlerdeki besleme düzeyi farklılık
göstermektedir. Meme bezleri
ve süt verimi de bu dönemlerde
gelişmiş olan meme bezlerinde
üretildiği için verime yansıması
da değişkenlik göstermektedir.
Ayrıca bu azalmanın daha sonraki laktasyonlarında da tespit
edildiğini bildirmektedirler. Ayrıca erken yaşta ilk laktasyonlarında olan düvelerde zor doğum
veya servis perydounda uzama
olmadan süt verimlerinin daha
düşük olduğu bildirilmektedir.

Şekil 11. Cinsi olgunluk öncesi besleme düzeyinin müteakip laktasyon
süt verimine etkileri (Andersen, 1987)
bildirmektedirler. Tuna ve ark.,
(2007) ilkine damızlıkta kullanma yaşına ait genel ortalamanın
18,98 ± 2,73 ay (569,4 gün) olduğu ve süt sığırı yetiştiriciliğinde arzulanan bir süre olan 1518 ay yani 450-540 günlük yaşın
aşıldığını bildirmektedir. Türkiye’de Siyah Alaca ırkı ile yürütü-

Foldager ve ark. (1978) Pubertastan önce yüksek gelişme
gösteren düvelerin erken buzağı verdiklerini ancak süt verimlerinin düşük olduğunu bildirmektedirler.
Pirlo ve ark (1996) cinsi olgunluk öncesi dönemde yüksek
enerji ve protein düzeylerinde
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beslenen düvelerin gelişme ve
süt verim özelikleri başlıklı çalışmalarında 100 kg ile 300 kg
CAA değerleri arası dönemde
günlük ortalama 800 gr GCAA
sağlayan koşullarında NRC’nin
önerilerinin %90 ve %110’nu düzeyinde beslendiklerinde olumsuz bir etki olmadan gelişme
sağladıklarını bildirmektedirler.
McDonald ve ark. (2005) pubertastan önce ilk allometrik büyüme döneminde besleme düzeyinin otlaktaki mevsimsel buzağılayan 24 aylık yaşta buzğılaması için yetiştirilen düvelerde
izleyen laktasyon süt verimini
etkilemediğini bildirmektedir. Le
Cozler ve ark. (2009) pubertastan önce günde 850 g dan fazla
günlük canlı ağırlık artışının ilk
laktasyon süt verimi için36 ayda
doğranlara göre daha düşük
kaldığını bildirmektedirler. Ayrıca, 24 aylık yaşta doğuranlar
karşılaştırıldığındadoğumdan
pubertasa kadar olna dönemde
benzer canlı ağırlık artışı gösteren otlakta tutulan ve düşük
enerj, grubunda olanlar arsında
fark olmadığı bildirilmektedir.
Ancak pubertastan önce otlaktaki düveler düşük enerji, grubuna göre elafi edici büyüme
olarak kabul edilebilen yüksek
günlük canlı ağırlık artışı göstermiştir (Ford ve Park 2001).
Anders (1987) cinsi olgunluk
dönemi öncesi için 90-200 kg
arası canlı ağırlıklar kritik dönem
olduğunu ve cinsi olgunluk öncesinde günde 400, 600 ve 800
g/gün canlı ağırlık kazanacak
şekilde beslenen düvelerden
800 g/gün canlı ağırlık kazananların daha düşük süt verimine
sahip oldukların bildirmektedir
(Şekil 11).
Jerseylerde yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur. Sürekli yüksek (600
g/gün) canlı ağırlık kazancında
tutulan Jersey düvelerin , düşük
(400 g/gün) canlı ağırlık kazancında tutulan düvelere göre daha
düşük süt verimine sahip olduklatrı bildrilmektedir (Çizelge 4).

Çizelge 4. Jersey düvelerde cinsi olgunluk öncesi besleme düzeyine bağlı olarak elde edilen süt verimleri
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Cinsi olgunluk öncesi için kritik
dönem olan 200 kg’dan sonra
canlı ağırlık kazancının 400
g’dan 600 g yükseltilmesi süt
veriminde 300-500 kg artışa neden olmaktadır (Şekil 12). Ancak canlı ağırlık kazancının 800
g çıkarılması 600 g canlı ağırlık
kazancına göre süt veriminde
önemli bir etki yapmamaktadır.
Bu değerlendirmeler cinsi olgunluktan sonra 600 g canlı
ağırlık kazancının süt verimi için
optimum canlı ağırlık kazancı olduğunu göstermektedir.

2. Düve yetiştirme
uygulamalarının
meme gelişmine etkisi
Düve yetiştirme uygulamaları
sadece ilkine tohumlama yaşı
ve dolayısı ile ilk doğurma yaşı
ile sürüye katılma yaşını değil
ineğin meme bezleri gelişmini
de etkilemektedir (Peticlerc ve
ark. 1984, Sejrsen ve ark 1982;
Sejrsen ve ark 1983; Valentine
ve ark. 1987). Memeler, ineklerde birbirlerinden tamamiyle bağımsız, dört bölümden oluşur.
Sağ ve sol memeler dışarıdan
bir olukla, ön ve arka memeler

Şekil 12.canlı ağırlık kazancının 800 g çıkarılması 600 g canlı
ağırlık kazancına göre süt verim durumu (Andersen, 1987)
ise içeriden bir perdeyle ayrılmıştır. Memeleri örten deri yumuşak ve ince olup üzerinde
çok az ince tüyler bulunur. Her
meme bölümlerinin alt kısmında
meme başları bulunur. İneklerin
meme başlarında tek bir kanal
ve meme ucunda da bir meme
başı deliği yer alır. Meme başında büzücü kaslar sütün kendiliğinden akmasına engel olurlar

Şekil 5. Memenin dıştan görünüşü

(Wattiaux, 2015).
Meme bezi gelişimin ve fonksiyonları genetik ve çevresel şartlar ile endokrin sistemin etkisi
altındadır. Bu nedenle uygun
bakım besleme memenin normal gelişimi için olduğu kadar
fonksiyonları içinde gerekli. Süt
alveollerde üretilir. Her bir alveol
0,01 ml süt kapasitesindedir. Bir
yetişkin inek memesi 10-30 kg
civarındadır. Bir ineğin memesinde bir kilogram süt üretimi
için 400-500 litre kan geçişine
ihtiyaç vardır.
Meme bezleri gelişminde en
çok olumsuz etkilenen dönemin
90 ile 300 kg arası dönem olduğu bildirilmektedir (Foldager ve
Haarbo, 1994; Sejrsen, 1978 ve
Sejrsen ve ark. 1982; 1983).
Cinsi olgunluk dönemi öncesi
GCAA için üst limit olarak ergin
canlı ağırlığı 800 kg olan bir düve için 800 gr/gün ile sınırlı olması gerektiği bildirilmektedir
(NRC, 1989).
Meyer ve ark. (2006a,b) yüksek
besleme düzeyinin yağ dokuyu
etkilerken salgı dokuyu etkilemediğini bildirmektedir. Araştırıcılar, besleme düzeyi meme

Şekil 6. Meme başının yapısı ve meme içi salgı dokusunun yapısı (Wattiaux, 2015)
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epitel hücre çoğalması, parankim doğkuda DNA birikimi ve
toplam parankim kitlesi üzerinde sınırlı etkiye sahip olduğunu
bildirmektedir. Bu nedenle, ergenlikte meme büyümesine, süt
verimi için belirleyici olmayan
veya hızlı gelişme ile etkisi gizlenen bazı belirgin zararlı etkileri
olduğu bildirilmektedir.
Davis Rincker ve ark. (2008), pubertas öncesi yüksek büyüme
hızı için beslenen düvelerde meme epitel hücre yüzdesinde ve
herbir birim karkas yağ hariç meme parenkim kütlesinde azalma
olduğunu bildirmektedir.
Le Cozler ve ark. (2009) 4-12 ay
arası dönemde 2 farklı besleme
prpogramı uygulanan dönemde
2 farklı günlük canlı ağırlık artışı
120-250 günlük yaşdan veya
120-330 günlük yaşlarda benzer
performans gösterdikleri ve otlakta olan grubun bu dönemde
telafi edici büyüme gösterdiği
bildirmektedirler. Pubertas öncesi yüksek büyüme hızı (1000
g/g den fazla) hayvanların performanslarını değiştirmemiştir.
Ford ve Park (2001), belirli hormonal hassas büyüme dönemlerinde (enerji kısıtlaması sonrası
enerji desteği sağlanmasını izleyen dönem süt verimlerini etkilemektedir. Bu durum genelde telafi edici büyüme olarak kabul
edilebilir. Bu gibi koşullarda yetiştirilen düveler genellikle önerilere göre beslenenlerden daha
yüksek ilk laktasyon süt üretimine sahip oldukları bildirilmektedir (Park ve ark.,1989; Lammers
and Heinrichs, 2000). Gerçekte,
telafi edici büyüme meme gelişimi üzerinde doğrudan etki ederek dolayısıylada süt üretiminie
etkilemiş olabilir (Choi ve ark.,
1997; Ford and Park, 2001). Telafi edici büyüme, daha önce kısıtlı büyüme koşullarına maruz
kalmış hayvanların daha sonraki
yüksek canlı ağırlık kazancını ta-

Şekil 7. Memede süt salgılama
hücresi (alveol) (Wattiaux, 2015)
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Şekil 10. İnekde memelerin çağlara göre gelişimi
nımlayan bir terimdir. Düvelerin
canlı ağırlık kazanç hızları kısa
süreli olarak düşük kaliteli yem
verilerek özellikle cinsi olgunluktan önce düşürülebilir. Düveler
bu düşük performansı daha
sonradan telafi edebilirler. Ancak bu durum sadece yeterli
enerji, protein ve diğer besin
maddelerinin bulunması halinde
söz konusudur.
Telafi edici büyüme ile zayıf düvelerin uygun damızlıkta kullanma yaşına (13-15 aylık) zamanında ulaşması, veya düşük
besleme nedeniyle daha geç
damızlıkta kullanılan düvelerin
uygun ağırlıkta doğum yapmaları ve ilk laktasyonlarında genetik potansiyellerine yakın düzeyde süt vermeleri sağlanabilir.
Düveler telafi edici büyüme için
çiftleştirme veya doğum öncesinde uygun canlı ağırlığa ulaşmak için 3-4 aylık bir döneme
gereksinim duyarlar. Düvelerde
telafi edici büyümeden yararlanmak yukarıda tarşılan cinsi olgunluktan önceki dönemdeki
yüksek besleme düzeyinin düvelerin meme bezleri gelişimine
ve müteakip laktasyondaki süt
verimine olan olumsuz etkisi nedeniyle arzu edilen bir uygulamadır. Zira cinsi olgunluk öncesi yavaş geliştirilen düveler cinsi
olgunluktan sonraki besleme
düzeyinin artrırılmasıyla daha
hızlı gelişebilirler. Bilindiği gibi
cinsi olgunluk sonrası besleme
düzeyinin meme gelişimi ve müteakip laktasyon süt verimini etkisi olumludur. Telafi edici büyüme sergileyen düvelerde bu
avantaj da kullanılmış olur.
Harrison, (1983) ve Peticlerc ve
ark. (1983; 1984) de cinsi olgunluk öncesi gelişimin meme
bezi gelişimini sınırlayan GCAA
değerlerinden sakınılması geNisan, Mayıs, Haziran 2015

rektiğini bildirmektedirler.
Diğer bazı çalışma sonuçlarında
da meme gelişiminin allometrik
(memenin vücuda göre hızlı gelişmesi) safhasında (cinsi olgunluk öncesi) yüksek enerjili yemlerle büyütülen gruptaki düvelerin meme bezlerinde düşük
enerji grubuna göre daha az
salgı doku, daha çok yağ doku
olduğu bildirilmektedir (Reid ve
ark., 1964; Swanson, 1960 ve
Swanson ve Spann. 1954; Valentine ve ark. 1987).
a. Embriyonik ve Fötal Gelişme:
Meme gelişimi (mammogenesis) embriyonik gelişim sırasında başlar. Gebeliğin ilk üç aylık
döneminde embriyo süt kanalları, süt haznesi ve ilk meme
bezleri gelişir (Andersen, 1987).
b. Doğumdan ilk gebeliğe kadar: Buzağı doğduğunda gerçek süt kanalları, meme başları
ve meme koruyucu yağ tabakası olarak gelişmemiş formda
vardır. Meme ilk sütü verinceye
kadar olan süreçte allometrik ve
izometrik büyüme şekilleri gösterir. Meme doğumdan 3 aylık
yaşa kadar izometrik, yani diğer
dokulardan yavaş gelişir. 3 ay
ve 1 yaş arasındaki dönemde
ise meme diğer dokulara göre
daha hızlı, allometrik olarak gelişir, ve sonra izometrik gelişimine döner. Özellikle 3 ve 9. aylarda gelişmenin 3 katı artış daha
fazla olur. İnekte memeler hormonal etkiye bağlı olarak gelişir.
Memeler, her kızgınlık siklusundaki ovaryum hormonlarının seviyelerindeki değişmelere bağlı
olarak etkilenir.
c. Cinsi olgunluk (pubertas);
Östrojen, Progesteron ve Prolaktin Lobül ve terminal kanal
gelişiminde Kortikosteroidler
ve Büyüme hormonu (somatotropin) kanal sisteminin gelişimi-

nin tamamlanmasını sağlar
d. Üremeyi kontrol eden hormonlar aynı zamanda meme
gelişimi üzerinde de etkilidir.
Meme gelişimin önemli bir kısmının üremenin belirli olayları sırasında örneğin ergenlik döneminde gebelikte ve buzağılamayı izleyen kısa süre içinde olması da bunu gösterir. Ovaryumca
salgılanan ostrojen ve progesteronun ergenlik ve gebelik döneminde meme gelişimini teşvik
eder. Meme kanalının büyümesi
üzerine östrojen tek başına , alveollerin gelişmesi üzerine progesteron ile birlikte etki eder.
Östrojenin meme büyümesini
sağlayan prolaktinin salgı miktarını artırıcı etkileri olduğu biliniyor. Buradan anlaşılmaktadır ki
ovaryum hormonları ergenlik ve
gebelik dönemlerinde meme
gelişimini teşvik eder. Ergenlik
çağından önce ovaryum alınırsa
meme gelişiminin yavaşlaması
bunun kanıtıdır.
e. Hipofizin ön lobundan salgılanan büyüme ve prolaktin hormonlarıda meme bezinin büyümesi üzerine etkilidir.
f. Ayrıca adrenalin ve tyroksin
de meme gelişimi üzerine 2. dereceden etkilidir.
g. Gebelikte gelişme: Kanal sistemi hızlı bir şekilde gelişir. Gebelik sırasında salgılanan östrojen kanal sistemi ve meme bezinin büyümesini teşvik eder.
Gebeliğin 7. ve 8. aylarda
önemli miktarda sıvı toplanmaya başlar. Kolostrumun toplanması ile meme iyice büyür ve
gelişir. Gebelikte; Östrojen artışı
ve Progesteron artışı ile İntralobüler kanallar gelişir, alveoller
oluşur ve yağ depolanır.
h. Düve gebe olduğunda, meme gelişimi hızlanır. İlk 3 ay boyunca süt kanalları büyür ve ar-

tar sonra salgıcı doku gelişmesi
hızlanır. Süt salgılayan dokuların sadece % 10, doğum sonrası yaklaşık 2 ay içierinde artar,
böylece de laktasyon pik verim
noktyasıda bvu sürece denk gelir. Pik dönem sonrasında alveol
sayısı azalmaya başlar. Inek tekrar gebe alırsa düşüş daha da
hızlı olur.
İ. Laktasyon sırasında gelişme:
Laktasyon başında da alveol
sayısı artmaya devam eder
(Knight & Peaker, 1982, 1984).
Bu artış maksimum verime kadar devam eder. (verim 85-110
gün) Laktasyonun geri kalan
günlerinde azalır (Wilde &
Knight, 1989). Azalma hızı artışdan daha yüksektir (Capuco ve
ark. 1997; Capuco ve Byatt
1998; Wilde ve ark. 1997).
j. Gebeliğin laktasyon süt verimi
ve alveol gelişimi üzerine etkisi
önemli değildir. Olumsuz yönde
olan bu etki kendini en çok gebeliğin 5. ayından itibaren göstermeye başlar. Kuruda kalma
periyodunun başında ilk bir kaç
gün meme sağılmadığından şişer. Bu dönemler de alveollerde
önemli miktarda dejenerasyon
ve kayıp sözkonusudur. Alveollerin tamamen kaybolmasının
75 gün sürdüğü sanılıyor. Kuruda kalma dönemin de hayvan
gebe ise meme gelişmeye devam eder. Gebe değilse azalma
devam eder. Gebe kalırsa gebeliğn uyarıcı etkisi ile alveoller gelişmeye devam eder.

3.Düve yetiştirme
uygulamalarının süt
verimi üzerine etkisi
Düvelerin süt verimini belirleyen
en önemli faktörler olarak memede süt salgılayan hücrelerin
sayısı ve hayvana sağlanan koşullar olarak sıralanabilir. Yapı-
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lan çalışmalar cinsi olgunluk öncesinde dişi danaların gelişim
hızlarının artmasının özellikle birinci laktasyondaki süt verimlerini %10-20 düşürebileceğini ortaya koymaktadır. Cinsi olgunluk döneminde düveler, ırkına
ve sürünün ergin canlı ağırlığına
bağlı olarak 200-300 kg arasında ağırlığa sahip olabilirler. Buda 200-300 kg canlı ağırlıklarına
kadar dişi danaların beslenmesinin ve büyüme hızlarının ayarlanmasında dikkatli olunması
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Süt verimi ve optimum büyütme
düzeyi konulu pek çok çalışma
yapılmış ve farklı sonuçlar öne
sürülmektedir ; 3–10 aylık yaşlar
arasında, 700 g/g; veya ilk buzağılamada 600 kg canlı ağırlıkta olması (Carson ve ark. 2000),
pubertastan önce 800 g/g (Sejrsen ve ark. 2000; Zanton ve Heinrichs 2005). En yüksek 49.3
ve 60.9 HP/ME oranını çalışan
Schurman ve Kesler (1974) ile
Lammers ve Heinrichs (2000)’in
çalışmalarında günlük 1 kg canlı
ağırlık artışı sağlandığı ve bu-

nunda ilk laktasyon süt verimini
olumsuz etkilediği bildirilmektedir (Van Amburgh ve ark 1998).
Üç aylık yaştan, tahmini buzağılama yaşından 21 gün öncesine
kadar olan dönemde NRC’nin
%115‘i düzeyinde beslenen düvelerin 24 aylık yaşta istenen
canlı ağırlığa ulaştığı ve sonraki
laktasyonu olumsuz etkilenmemektedir. Süt veriminin İlkine
Buzağılama Yaşı (IBY)’na bağlı
olarak artması veya azalması bu
verim özelliğinin önemini arttırmaktadır. İlk buzağısını 23-25.
aylarda doğuran ineklerde birinci laktasyon süt veriminin en
yüksek ve bu çağın bir sığırcılık
işletmesi için, en ekonomik ve
optimum IBY olduğu, buna bağlı olarak verimli ömür süresinin
de arttığı saptanmıştır (Kumuk
ve ark. 1999; Savaş ve
ark.,1999). Bu yaştan daha geç
doğuran ineklerde, inek başına
işletme maliyeti yükselmektedir
(Kumuk ve ark.,1999; Yalçın,
2000). Ç.Ü. Z.F Süt Sığırcılığı
Araştırma Uygulama Çiftliği koşullarında yürütülen çalışmalar-

da Siyah Alaca ineklerin ergin
yaş canlı ağırlıkları 487, 499 ile
502 kg arasında olduğu bildirilmektedir (Serbester ve ark.
2005). Ayrıca 15-19 yaşlar arası
33 düvenin tartımında canlı ağırlığın 296 ile 416 kg arasında değiştiği ve ortalama 339 kg olduğu anlaşılmıştır. 24-27 aylık yaşta ilkine buzağılayan düvelerin,
daha geç buzağılayan düvelere
göre sürüde daha uzun süre
kaldıkları, hayat boyu elde edilen buzağı sayısı ve süt miktarının daha yüksek olduğu için düvelerin 24-27 aylık yaşlarda doğurmuş olmaları istenmektedir.
İlkine doğum yaşının önerilen
aralıktan (24-27 aylık) daha geç
kalması sağmal sürüde yenilenme için gerekli düve sayısını artması ile karlılığı ayrıca olumsuz
yönde etkilemektedir.
Örneğin ayıklama oranı %30
olan bir sürüde ilk buzağılama
yaşının 24 aydan 28 aya yükselmesi, sürü büyüklüğünü korumak için gerekli düve sayısını
%10 artırmaktadır. Başka bir
yaklaşımla sürüde ilkine buzağı-
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lama yaşının 27 aydan 24 aya
düşürülmesi durumunda ise satılabilecek düve saysının %10
artması anlamına gelmekte olup
karlılık açısından çok büyük fark
oluşturmaktadır. İlkine doğum
yaşının 1 aylık değişimi 100 başlık sürüde, sürü yenilemede gerekli düve sayısını ±3 baş değiştirmektedir. Ancak burada yaştan ziyade, kilo, cüsse ve vücut
gelişimi de ileri dönem verim
özelliklerinde belirleyicidir. Bu
nedenle yaş veya cüsse yeter
gösterge olmayacaktır. Düve yetiştirme damızlık satışı nedeniylede çok önemli olduğu için düve yetiştirmede teknik kabullerin
belirlenmiş ve düve yetiştirme
programının hazırlanmış olması
gerekir. Bu amaçla, özellikle düve yetiştirme de büyüme dönemlerine gore düzenlenmiş
gruplama yapılması ve bu gruplara göre gereksinmeleri karşılayacak besleme programını uygulyarak, düve yetiştirme maliyetlerinin düşürülmesi ve işletme
karlılığının arttırılmasında büyük
farklar meydana getirecektir.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Sığırların arthropod enfestasyonları
ve vektör-borne hastalıkları
II-Sığırların Vektör-Borne Hastalıkları
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S

ığırların vektör - borne
hastalıklarına geçmeden
önce “Vector - Borne”
hastalıkların tarihini kısaca hatırlamakta yarar vardır. Erken dönem bilginlerin sinekler ile insan
ve hayvanlarda görülen hastalıklar arasındaki ilişkinin farkında
olmalarına rağmen, hastalıkların
arthropoda ile taşınmaları konsepti nispeten yenidir. İlk olarak
1877’de Sir Patrick Manson, bir
insan paraziti olan Wuchereria
bancrofti’nin insanlar arasında
bir sivrisinek [(Culex pipiens fatigans (Cx. pipiens quinquefasciattus)] ile bulaştırıldığını göstermiştir. Takiben 1893’te Smith
ve Kilborne “Texas Cattle Fever” olarak bilinen ve daha sonra “Bovine Babesiosis” olarak
adlandırılan hastalığın mera kenesi Boophilus annulatus tarafından bulaştırıldığını; 1898’de
Nobel ödüllü Ronald Ross, insan sıtmasının Anopheles türü
sivrisineklerle
nakledildiğini
göstermişlerdir. O tarihten sonra insan ve hayvanlarda önemli
hastalıkları oluşturan çok sayıda
patojenin kan ile beslenen arthropoda ile bulaştırıldığı gösterilmiştir. Vektör artropoda infeksiyöz etkeni patojenleri insan ve
hayvanlara esas olarak mekanik
ve biyolojik yollarla bulaştırırlar.
Son yıllarda dünyada emerging,
re-emerging ve zoonotik karakterli vektör-borne hastalıkların
sayısında çok önemli bir artış ol-

muştur. Günümüzde dünyada
emerging ve re-emerging olarak
ortaya çıkan infeksiyöz hastalıkların yaklaşık %70’i vektör-borne veya zoonotik karakterlidir.
Diğer taraftan Dünya Sağlık
Teşkilatı, 2012 yılında dünyanın
global infeksiyözler yükü içerisinde vektör-borne hastalıkların
payını %17 olarak rapor etmiştir.
Bu genel perspektif içerisinde
sığırlarda virus, bakteri, mantar
ve parazit orijinli çeşitli patojenlerin sebep olduğu bulaşıcı
(contagious), bulaşıcı olmayan
(non-contagious), emerging, reemerging, zoonotik ve vektörborne karakterli bir çok hastalık
görülmektedir. Bu hastalıkların
pek çoğu da vektör artropoda
ile bulaştırılmakta olup bunlara
kısaca “Sığırların Vektör-Borne
Hastalıkları” denilmektedir.

Sığırların VektörBorne Hastalıkları
Hastalıkları, patojenlerin orijinlerine göre parazit (protozoa, helmint), virus (arboviruslar), bakteri ve mantar (fungi) kaynaklı
infeksiyonlar olarak sıralamak
mümkündür.

1.Parazit orijinli
vektör-borne hastalıklar
Parazit orijinli hastalıklar, kendi
aralarında protozoa, helmint
(nematod) ve bazı riketsiyal (rickettsia) infeksiyözler olarak ayrılırlar.

1.1. Protozoa orijinli
vektör-borne hastalıklar
1.1.1. Babesiosis,
Bovine Babesiosis (BB)
(Redwater, Tick fever)
Sığır babesiosis’i halk arasında
“ağrıma” veya “ağrık” olarak bilinir. Vektör ixodid kenelerle
transovarial veya transstadial
yollarla bulaştırılan mevsimsel
hastalık, dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de yaygın olup hemen her bölgede ilkbahar ve
yaz mevsimlerinde daha sık görülmekle beraber bazen “kış babesiosis’i” veya “ahır babesiosis’i” şeklinde kış mevsiminde
de görülebilir. Türkiye’de sığırcılık için çok büyük tehlike ve tehdit oluşturan, özellikle kültür ırkı
sığırlar ve onların melezlerinde
büyük ekonomik kayıplara yol
açan babesiosis; başlıca B. bigemina, B. bovis (serebral babesiosis etkeni), B. divergens ve
B. major tarafından oluşturulmaktadır. Morbidite ve mortalitesi yüksek olan hastalıkta klinik
olarak yüksek ateş (41,5°C), tüylerin bozulması, hemoglobinüri
(idrarın koyu renkli olması, halk
arasında kan işeme olarak da bilinir), anemi, ikterus, iştahsızlık,
inkoordinasyon gibi sinirsel belirtiler ve diş gıcırdatma görülür.
Teşhiste, hasta hayvanın perifer
kanından hazırlanan frotilerde
parazitin eritrositer formları aranır ve parazitemi hesaplanır. Ayırıcı tanıda, BB’ye benzer şekilde

Babesia spp. ve hayat siklusu
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

ateş ve hemolitik anemiye yol
açabilen anaplasmosis, trypanosomiasis, theileriosis, bacillary hemoglobinuria, leptospirosis, eperythrozoonosis, kolza tohumu zehirlenmesi (rapeseed
poisoning), eğrelti otu zehirlenmesi ve kronik bakır zehirlenmesinden (chronic copper poisoning), ayrıca kuduz (rabies) ve
diğer encephalitidlerden de ayırt
edilmelidir. BB’nin kesin teşhis
için PCR gibi moleküler temelli
ileri yöntemlerinden yararlanılabilir. Hastalığın tedavisinde erken teşhis, spesifik etkili ilacın
kullanılması ve gerekli takviye tedavinin yapılması başarı için kritik öneme sahiptir. Çoğu zaman
hasta sığırlara enjektable çözelti
anti-babesial ilacın (Imidocarb
dipropionate) 3 mg/ kgBW dozda verilmesi tedavide başarı için
yeterli olabilmektedir. Hastalıktan korunmada esas olan vektör
kenelerle mücadeledir. Ayrıca
bazı ülkelerde sığır babesiosis’ine karşı aşılama yapılmaktadır. İnsanlar için, B. bovis ve B.
divergens orijinli BB’in zoonotik
potansiyeli mevcuttur.
1.1.2. Theileriosis, Zehirli
Sığır Sıtması (Şark Sahil
Humması, East Coast Fever,
Corridor Disease, Buffalo
Disease, January Disease,
Turning Sickness; Akdeniz
Sahil Humması, Mediterranean
theileriosis, Tropical theileriosis)
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Vektör kene Hyalomma sp. (dişi ve erkek) ve Tropikal Theileriosis
Sığırlarda Theileria parva, T. annulata, T. mutans, T. taurotragi,
T. velifera ve T. sergenti/orientalis/buffeli theileriosis’e sebep
olurlar. Theileria parva, Doğu Afrika’da sığırlarda, mandalarda
(African Buffalo, Syncercus caffer) ve su geyiklerinde (Waterbuck, Kobus defassa) Doğu Sahil Humması’nı (East Cost Fever, Corridor Disease, Buffalo
Disease, January Disease, Turning Sickness); T. taurotragi, sığırlarda dönme hastalığını (Turning Sickness); T. annulata, sığırlarda Akdeniz Sahil Humması’nı (Tropical Theileriosis, Mısır
Humması) oluşturan patojen
türlerdir. Diğer türler T. mutans,
T. sergenti/orientalis/buffeli, T.
velifera ise non-patojen türler
olarak kabul edilmektedir. Theileria soyunda Theileria (Babesia) microti’nin (Amerika’ya özgü bir tür, rodentlerin yanında
insanları da enfekte eder) dışında zoonotik potansiyeli olan tür
bulunmamaktadır. Şark Sahil
Humması, Güney Sudan’dan
Güney Zimbabve’ye kadar olan
Doğu Afrika’da; Tropikal Theileriosis, Kuzey Afrika, Sudan, Eritre, Avrupa’nın Akdeniz sahilleri,
Kafkasya, Ortadoğu, Hindistan,
Çin ve Orta Asya; Oriental theileriosis (T. sergenti / orientalis /
buffeli), kozmopolit bir yayılış
göstermekte olup Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avusturalya’da; diğer iyi huylu theileriosis
tipleri Afrika’nın subsahran bölgelerinde, T. mutans ayrıca Karayip adalarında görülebilmektedir.
Türkiye’de yaygın görülen sığır
theileriosis’i halk arasında bilinen adıyla “Zehirli Sığır Sıtması”, T. annulata’nın meydana
getirdiği “Tropikal Theileriosis”

veya diğer adıyla “Akdeniz Sahil
Humması” olup hastalık Türkiye’nin her bölgesinde vektör kenelerin aktif olduğu yaz aylarında yaygın olarak görülmekte ve
özellikle enzootik stabiliyete sahip bölgelere ithal edilen duyarlı
sığırlarda yüksek morbidite ve
mortaliteye sebep olarak her yıl
sığırcılık ekonomisine milyonlarca Amerikan Doları zarar ver-

rında büyüme (asimetrik lenf
yumrusu büyümesi), yüksek
ateş (40,5-41,5°C), anoreksi,
lakrimasyon, letarji (uyuşukluk),
genellikle konstipasyon (bazen
ishal) ve dışkıda kan izleri (abomasumdaki hemorajilere bağlı),
progresif anemi (göz konjunktivası porselen renginde beyaz),
ikterus, hematüri ve hastalığın
terminal evresinde solunum

Vektör tabanid sinekler ve kan frotisinde Trypanosoma theileri
mektedir. Ayrıca bazı bölgelerde örneğin Trakya’da olduğu gibi T. sergenti/orientalis/buffeli’nin neden olduğu “Oriental
Theileriosis” vakaları da görülebilmektedir.
Theileria annulata sığırlara 2 ve
3 konutlu Hyalomma keneleriyle
bulaştırılmaktadır. Duyarlı bir sığıra hastalığın bulaştırılması için
tek bir enfekte kene dahi yeterlidir. Hastalığın inkübasyon periyodu enfekte kenelerin sayısıyla alakalı olarak değişmekle birlikte kenenin tutunmasını takiben 5-15 gün arasında tamamlanmaktadır. Akdeniz Sahil
Humması mandalarda subklinik
seyrederken sığırlarda yüksek
mortaliteye sahiptir. Hasta sığırlarda, enfekte kenenin kan emmek için tutunduğu bölgesel
lenf yumrusu özellikle olmak
üzere süperficial lenf yumrula-

güçlüğü (dyspnoea) görülmektedir. Tropikal theileriosis’den
ölen sığırlarda, enfekte kenenin
sığıra naklettiği enfektif form
sporozoitlerin öncelikle monositleri ve makrofajları enfekte etmesi ve takiben parazitin geçirdiği şizogonik çoğalma sebebiyle lymphocytosis tablosu oluşur. T. annulata’nın şizogonik
çoğalma döneminde RES sistemi inhibe edilir ve buna bağlı
anemi ve ileri derecede ikterus
şekillenir. Parazitin şizogoni dönemini takiben gelişen merozoitlerin eritrositleri enfekte etmesiyle piroplasmik gelişme evresine (piroplasmik formlar steril
kenenin enfekte sığırdan beslenmesi sırasında paraziti alması ve hastalığın yayılması bakımından çok önemlidir) geçilir ki
bu dönemde anemi de ilerlemiştir. Pulmoner ödemden do-

layı pneumonia görülür, göğüs
ve karın boşluğunda bol miktarda eksudat toplanmıştır. Lenf
yumruları dissemine kanamalı
ve hiperplazik (bazen timüs, dalak ve karaciğer büyümüştür),
çoğunlukla abomasumda ülserasyonlar, sekum mukozasında
ve sidik kesesinde çizgi halinde
kanamalar, böbrek korteksinde
ve myocardda lenfoproliferatif
noktalar, epi-endo ve myocard
da peteşiler ve hemorajiler görülür. Tropikal theileriosis’in teşhisi, süperficial lenf yumrularından (özellikle asimetrik büyümüş bölgesel lenf yumrusundan) alınan biyopsi materyalinden hazırlanan Gieamsa ile boyanmış frotilerin immersion objektifi altında muayenesiyle T.
annulata’nın makro ve mikro şizontlarının; perifer kandan hazırlanan sürme frotinin mikroskobik muayenesinde parazitin
piroplazmik formlarının görülmesiyle; spesifik schizont antijenlerinin kullanıldığı IFAT veya
diğer serolojik testlerle yapılabilir. Günümüzde ileri teknolojik
moleküler yöntemler ile tür ve
variyete bazında net teşhis yapılabilmektedir. Akdeniz Sahil
Hummasının tedavisinde Parvaquone “Bimeda” i.m. 20 mg/
KkgBW, Buparvaquone “Butalex” i.m. 2.5 mg/kg BW ve Halofuginone “Terit” p.o. 1 mg/kg
BW uygulamalarından başarılı
sonuçlar alınabilmektedir. Öte
yandan hastalık kene kontrolü
ve aşılama (attenüe schizont
aşısı, Türkiye’de mevcuttur) ile
de kontrol edilebilir.
1.1.3. Trypanosomiasis
(Nagana)
Sığırlarda trypanosomiasis’i,
önceleri “Paranagana”, “Sou-
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sinekleri (Phlebotomus spp. ve
Lutzomyia spp.) ile biyolojik
olarak nakledilmektedir.

Besnoitiosis’li bir sığır
ma”, “Surra” ve “Nagana” gibi
değişik hastalık isimleriyle bilinmiş ise de günümüzde etken
Trypanosoma türüne bakılmaksızın sadece “NAGANA” olarak
adlandırılmaktadır.
Afrika’da yaygın görülen hastalığın vektörlüğünü çeçe sinekleri
(Glossina spp.) yapmaktadır.
Türkiye’de sığırlarda görülen tür
non-patojen Try. theileri’dir. Try.
theileri sığırlara Tabanid sinekler aracılığı ile bulaştırılmaktadır.
Fırsatçı bir tür olan Try. theileri,
immun sistemi baskılanmış
özellikle tropikal theileriosis’e
yakalanmış sığırlarda zaman zaman sekonder enfeksiyon olarak görülebilmektedir.

ğırlarda besnoitiosis’in etkeni
Bestonitia besnoti’dir. Heteroxen hayat siklusuna sahip parazitin sığırlara bulaşmasında
Glossina, Tabanus, Stomoxys
gibi bazı kan emen sinek türlerinin rol oynayabilecekleri ileri
sürülmektedir. Hastalık sığırlarda birbirini takip eden akut ve
kronik evreler halinde seyretmekte olup derideki klinik belirtiler ikinci evrede ortaya çıkmaktadır. Özellikle deride kalınlaşma, katlanma, kıl dökülmesi
ve fil derisi görüntüsü sikloradermi aşamasını gösterir. Hastalığın tedavisinde tetracyclin
grubu antibiyotiklerin etkili olduğu not edilmiştir.

1.1.4. Besnoitiosis
(Bovine Elephantiasis,
Bovine Anasarque)
Son yıllarda Avrupa’da artış
gösteren emerging karakterli
besnoitiosis’in son konağı olarak her ne kadar kediler sorumlu tutulmuş ise de son konak
henüz kesin bir şekilde belirlenebilmiş değildir. Ara konak sı-

1.1.5. Leishmaniasis
Çeşitli Leishmania türleri, L. donovani, L. siamensis, L. infantum ve L. braziliensis insanlarda
ve diğer hayvanlarda olduğu gibi sığırlarda da deri ve iç organ
leishmaniasis’ine yol açarlar. Sığır leishmaniosis’i Orta Doğu,
Asya ve Doğu Afrika’da görülmektedir. Hastalık çeşitli tatarcık

1.2. Flarial Nematod orijinli
Vektör-borne hastalıklar
1.2.1. Theleziasis,
Göz Kurtçukları
Thelezia cinsindeki türler sığır,
insan, diğer memeliler ve kuşların gözlerinde enfeksiyon oluştururlar ve halk arasında “Göz
Kurtçukları” olarak bilinirler. Ergin nematod parazitler genellikle göz kapaklarında, göz yaşı
bezlerinde, göz yaşı kanallarında, üçüncü göz kapağında ve
bazen gözün saydam sıvısı olan
vitreus içinde dahi bulunabilirler. Sığırlarda Thelezia rhodesii,
T. gulosa, T. skarjabini ve mandalarda T. bubalis theleziasis’e

1.2.2. Setariasis
Özellikle merada otlatılan sığırlarda Setaria digidata’nın neden olduğu ve çeşitli sivrisinek
türleriyle nakledilen, zoonotik
karakterli filarial bir vektör-borne hastalık olup koyun ve atlarda da görülür.
Filarial kurtlar normalde karın
boşluğunda bulunduklarında
zararsız sayılırlarken, zaman
zaman erratik göç geçirerek
Merkezi Sinir Sistemine girerler

Bir ineğin korneasında ergin Thelezia sp. kurtları
yol açabilirler. Sığırlarda hastalığın bulaştırılması “Yüz Sineği”
olarak da bilinen Musca autumnalis ve diğer türler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Sığırların
göz yaşı ile beslenen vektör sinek M. autumnalis enfeste ettiği

Leishmania donovani amastigotları ve bir ineğin alt çenesinde cutaneous leishmaniosis
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

sığırda beslenmesi sırasında T.
rhodesii’nin larvalarını alır ve parazit larvaları sinekte gelişir. Enfekte sinek takiben başka bir sığırda göz yaşı ile beslenmesi
esnasında enfektif Thelezia larvasını o sığıra bulaştırır. Böylece
hastalık sürüde yayılır.

ve epizootik serebrospinal nematodiasis’i oluşturabilirler. Setaria digitata mikrofilerlerinin erken dönem merkezi sistem
göçlerinde “bel felçleri” (lumbar
paraliz) görülebilir. Bazen de
kan dolaşımında bulunan mikrofilerler göze göç edebilirler ve
kornea çemberine yerleşerek
önce gözde matlık arkasından
da kısa sürede körlüğe sebep
olabilirler. Setariasis Uzak Doğu ve Asya’da mevsimsel bir
hastalık olup yaz mevsiminin
son dönemlerinde veya son
baharın başlarında özellikle
yağmurlardan sonra artan sivrisinek popülasyonuna bağlı
olarak görülür.
1.2.3. Parafilariasis,
Yaz Kanaması
Halk arasında “Yaz Kanaması”
olarak da bilinen sığırlarda parafilariasis, filaria tipi nemotod-
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okinawaensis tarafından oluşturulan vektör-borne filarial bir
nematod enfeksiyonudur. Hastalıkta, genellikle karın altında
yüzeyi pullu, kılsız, kabuklu lezyonlar oluşur.

1.3. Riketsiyal
(rickettsia) orijinli
vektör-borne hastalıklar

Atta oküler seteariasis
larda Parafilaria bovicola’nın
vektör arthropod yüz sineği
Musca autumnalis tarafından
bulaştırılan, deri ve subkutan
dokularda fokal hemorojilerle
karakterize, mevsimsel seyir
gösteren ve zaman zaman insanlarda da görülebilen bir vektör-borne hastalıktır.
1.2.4. Onchocerciasis
Sığırlarda onchocerciasis, vektör sinekler Simulium spp. ve
Culicoides spp. tarafından
nakledilen Onchocerca gutturosa, O. gibsoni, O. armillata,
O. linealis ve O. ochengi tarafından oluşturulan zoonotik karakterli filarial bir vektör-borne
hastalıktır. Enfekte sığırlarda
oluşan nodüller sebebiyle karkas zaiyatı oluşmakta ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Hastalık Afrika’da insanlar
arasında “Nehir Körlüğü” olarak yaygındır.

1.2.5. Stephanofilariasis
Sığırlarda stephanofilariasis, ülseratif nodüler dermatitis ve kıl
dökülmesi ile karakterize, Hae-

1.3.1. Anaplasmosis
Sığırlarda anaplasmosis, tropikal ve subtropikal alanlarda riketsiyal parazitler Anaplasma
marginale ve A. centrale’nin neden olduğu vetör-borne karakterli kan hastalığıdır. Hastalık
bulaşıcı değildir ancak çoğunlukla kenelerle intrastadial olarak nakledilir. Hastalık kenelerin
dışında kontamine operasyon
aletleri, enjeksiyon materyali ve
sokucu sineklerle de bulaşabilir.
Eritrositlere yerleşen parazitler
eritrositlerde yıkımlanma yapa-

Onchocerciasis’li bir sığırda karın altında intra dermal nodüller
motobia irritans gibi sokucu sineklerin yanında sokucu olmayan Musca autumnalis gibi sineklerle bulaştırılabilen; Stephanafilaria stilezi, S. assamensis, S. zaheeri, S. kaeli ve S.

Yaz Kanamalı” bir sığır

rak anemiye yol açarlar. Ayrıca
enfekte sığırlarda yüksek ateş,
kilo kaybı, solunum güçlüğü,
hareketlerde inkoordinasyon,
abort ve ölüm görülür. Her yaştaki sığırda görülebilen anaplos-
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mosis’e yakalanan hayvanlar 4
gün içerisinde ya ölürler ya da
kurtulurlar. Mortalite yaşlı sığırlarda daha fazladır. Hastalık erken farkedilir ise tedavide başarı
şansı yüksektir. Tedavide tetracycline grubu antibiyotikler
kullanılır. Örneğin, chlortetracycline (CTC) tedavinin yanında anaplasmosis riskinin azalmasını da sağlayabilir.
1.3.2. Ehriclichiosis
Sığırlarda ehriclichiosis, Ehrlichia ruminantium’un neden olduğu klasik ehriclichiosis (Heartwater) ve E. ondiri’nin sebep olduğu “Bovine Petechial Fever”
olarak iki formda görülür. Önceleri Cowdria ruminantium olarak
adlandırılmış olan E. ruminantium mecburi hücre içi bir rickettsial parazittir. Tabiat şartlarında
E. ruminantium üç konutlu Amblyomma keneleriyle nakledilmektedir. Aç larva veya aç
nymph döneminde ehriclichiosis’li bir sığırdan beslenirken
enfekte olan kene hastalık etkeni patojeni aç ergin döneminde
beslendiği başka bir duyarlı sığıra bulaştırır (transstadial nakil). Hastalığın epidemiyolojisinde transovarial nakil yoktur. Ancak endemik bölgelerde hastalığın erkek kenelerle intrastadial
(aynı nesil içinde, erkekler tarafından) nakilleri ve enfekte sığırlarda vertikal yolla (kolostrum
aracılığıyla) yavruya bulaşması
epidemiyolojik manada oldukça önemlidir. Ehrlichia ruminantium ilk olarak makrofajlarda
ürerler ve daha sonra vasküler
endothelium hücrelerine girerler
ve orada çoğalırlar.
Sığırlarda görülen diğer ehrlic-

Bir sığırda cutaneous stephanofilariasis
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Vektör kene Rhipicephalus spp. (dişi, erkek) ve smearda Anaplasma centrale
hiosis formu bovine petechial fever olup hastalık etkeni Ehrlichia
ondiri’dir. E. ondiri de keza mecburi hücre içi bir rickettsial parazit olup dolaşım kanında löykositlerin sitoplazmik vakuollerine
yerleşir. Bu tür daha çok yabani
ruminantların özellikle antiloplarda endemik olduğuna inanılmakla beraber sporadik olarak
merada otlayan evcil sığırlarda
da enfeksiyon oluşturabilmektedir. Enfeksiyon yolu bilinmemekle beraber hasta sığırların
dolaşım kanında granülositlerde
(nötrofil ve eozonofil), monositlerde ve nekropside dalakta E.
ondiri görülebilmektedir.

2. Viral orijinli vektörborne hastalıklar
2.1. Aino virus
Aino virus, sığırlarda sinirsel
semptomlara neden olan arthropod-borne viral bir hastalık olup
hayvanlar arasında sivrisinekler
ve Culicoides spp. ile bulaştırılmaktadır. Hastalığın klinik formları Japonya ve nadiren Avusturalya’dan rapor edilmiştir. Hastalık etkeni hydroensefali ve

arthrogryposis sendromlu danalarda bulunmuştur. Yeni doğan
buzağılarda Aino virus enfeksiyonu sonucu oluşan hydroencephali ve arthrogryposis, Akabane virus enfeksiyonundan klinik olarak ayırt edilemez.
2.2. Akabane Virus (Bovine
epizootic ensefalomyelitis)
Bovine epizootic ensefalomyelitis; Avusturalya, Japonya, Kore,
İsrail ve Türkiye’de sığırların
arthropod-borne viral bir hastalığı olup Akabane virus sivrisinekler ve Culicoides spp. ile bulaştırılmaktadır. Hastalık sığırlarda nörolojik semptomlara neden olur. Akabane virusu sığırlarda arthrogryposis-hydraensefali sendromlu abortlara, ölü veya premature doğumlara, kongenital anormalliklere yol açar.
2.3. Bovine Ephemeral
Fever (BEF)
Bovine Ephemeral Fever (BEF),
sığır ve mandaların bir diğer vektör-borne hastalığıdır. Hastalık
çeşitli Culicoides türleri tarafından bulaştırılır ve Türkiye’nin fark-

lı bölgelerinden rapor edilmiştir.
2.4. Bovine Leukomia Virus
(BLV), Sığır Löykozu
BLV, onkojenik karakterli olup
sığır löykozunu yapar. Hastalığın prevalansı ülkeden ülkeye
değişir. Hastalık Avrupa ülkelerinde, Avusturalya’da ve Yeni
Zelanda’da yürütülen eradikas-

Bir tabanid sinek
yon programlarıyla ihmal edilebilir seviyeye düşürülmüştür.
Bununla beraber bazı ülkelerde

Vektör Amblyomma sp. ve Ehriclicia sp. smear
Nisan, Mayıs, Haziran 2015

örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde hastalığın prevalansı,
sütçü sığırlarda yaklaşık %44,
etçilerde ise yaklaşık %10 olarak tahmin edilmektedir. Deneysel koşullar altında hastalığın bir
çok yoldan bulaşabildiği gösterilmiştir.
Bir çok vücut sıvısının; idrar,
dışkı, tükürük, respiratorik salgılar, semen, uterus sıvısı ve embriyonların BLV pozitif oldukları
gösterilmiştir. BLV-virus pozitif
ineklerin kolostrum yoluyla da
hastalığın nakledildiği gösterilmiştir. Hastalık vertikal olarak
transplasental ve kolostrum ile
bulaşmakla beraber, BLV’nin
başlıca bulaşması horizontaldir.
Yani BLV’li sığırın yanındaki
sağlıklı sığır ile yakın teması sonucu hastalık bulaşır. Dolayısıyla, BLV-pozitif sığırlar, BLV-negatifler için her zaman risk oluştururlar. Bunun yanında hastalığın bulaşmasında bir çok işletme pratikleri de oldukça önemlidir. Örneğin; boynuz yakma,

sırt numarası vurma, rektal muayene, enjeksiyonlar ve kan örneklerinin toplanması gibi ameliyeler de hastalığın epidemiyolojisinde önemli bulaşma dinamiklerini oluşturmaktadır. Bunların ötesinde Tabanid sinekler
ve diğer kan emen sineklerin de
hastalığı nakledebilecekleri ileri
sürülmüştür.
2.5. Bovine viral
diarrheal virus (BVDV)
BVDV, direkt veya indirekt temas yoluyla, burun akıntısı, dışkı, semen, idrar, göz yaşı, süt ve
insektlerle bulaştırılmaktadır.
Hastalık başlıca sığırlarda görülür. Bununla beraber diğer ruminantlarda da ortaya çıkar.
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spor üretmektedir. Hastalık sığırlar arasında Musca domestica ile de mekanik olarak bulaştırılabilmektedir.
3.2. Borreliasis
3.2.1. Lyme Disease
Hastalık etkeni Borrelia burgdorferia, Gram-negatif anaerobic spirochete bakteri olup ahır
kenesi veya yumuşak keneler
olarak da tarif edilen argasid kenelerle özellikle Ornithodoros
türleri tarafından nakledilirler.

Lumpy skin disease’a ait göz ve deride klinik belirtiler (Orijinal, Prof. Dr. Veysi ASLAN)
2.6. Crimean and Congo haemorhagic fever (Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi)
Crimean-Congo Hemorrhagic
Fever (CCHF), insanların akut
ve bulaşıcı bir artropod viral
hastalığıdır. Hastalığın epidemiyolojisinde yabani hayvanlar ve
aralarında sığırlarında bulunduğu çiftlik hayvanları CCHF virusunu çoğaltıcı manada rezervuar vazifesi görürler. Hastalık
başlıca ixodid kenelerle özellikle
Hyalomma marginatum kenesiyle bulaştırılır. Hastalık etkeni
virusun sığırlardaki pozitifliği
Türkiye’den rapor edilmiştir.
2.7. Chuzan virus
Chuzan virus, bir arthropod-borne viral hastalık olup sığırlarda
nörolojik semptomlara neden
olur. Chuzan virus, hayvanlar
arasında sinekler aracılığı ile
nakledilmektedir. Özellikle Culicoides türleri ve sivrisinekler
vektörlük yapmaktadırlar.
2.8. Epizootic Hemorrhagic
Disease (EHD)
Epizootic Hemorrhagic Disease
(EHD), ruminantların bir Culicoides-borne ve non-contagious viral hastalığıdır. Hastalık etkeni virüs esas olarak geyiklerde şiddetli hastalık yapmakla
birlikte sığırlarda da hastalık
oluşturur. Hastalık Türkiye’den
rapor edilmiştir.
2.9. Neethling poxvirus,
Lumpy Skin Disease (LDS)
LSD, vektör artropodlar aracılığı
ile mekanik olarak bulaştırılan
bir viral hastalıktır. Ahır sineği
olarak da bilinen kozmopolit sinek Stomoxys calcitrans, bazı
sivrisinek türleri, Aedes natrionus, Ae. aegypti, Culex mirifi-

cens, bazı sert keneler Rhipicephalus (Boophilus) decoloratus, R. appendiculatus ve Amblyomma hebraeum endemik
bölgelerde LSD’nin epidemiyolojisinde hastalığın naklini gerçekleştirirler. Hastalık Türkiye’de rapor edilmiştir.
2.10. Orbivirus, Mavidil (Blue
tongue, Reoviridae)
Orbivirus, bir arthropod-borne
viral hastalık olup sığırlar arasında Culicoides türleri tarafından
nakledilir. Türkiye’de Ege ve Akdeniz bölgelerinden rapor edilen bir hastalıktır.

riner hekimler ve sığırla ilgisi olan
diğer insanlarda örneğin mezbaha çalışanlarında özellikle kesimin dini ritüel bölümünde görevli
ve sığırın boğazını kesen kasapların kesme işlemi esnasında fışkıran kana ve kanın buharına
maruziyetleri önemlidir. Hastalığın bulaşması, infekte sığır dokularıyla temasla, sivrisineklerle
(Aedes spp.) ve marazi materyalin laboratuvarda işlenmesi ve
analiz proseslerinde gerçekleşir.

2.11. Peaton virus
Peaton virus, sığırların bir arthropod-borne viral hastalığı olup
nörolojik semptomlara neden
olur. Peaton virus, hayvanlar
arasında vektör sinekler (Culicoides spp. ve sivrisinekler) tarafından nakledilmektedir.

2.13. Schmallenberg
virus (SBV)
SBV, son yıllarda Almanya’da
tarif edilmiş bir arthropod-borne
viral hastalık olup sığırlarda nörolojik semptomlara neden olur.
Schmallenberg virus, hayvanlar
arasında çeşitli insektler tarafından nakledilir. Özellikle Culicoides türleri ve sivrisinekler hastalığın epidemiyolojisinde önemli
role sahiptirler.

2.12. Rift Valley fever (RVF)
Sığırların akut zoonotik bir viral
hastalığıdır. Hastalık sığırcılık işletmelerinde çalışan işçiler, vete-

3.1. Anthrax
Hastalık etkeni Bacillus anthracis Gram-pozitif bir bakteri olup

3.Bakteriyel enfeksiyonlar

3.2.2. Epizootic
bovine abortion
Hastalık etkeni spirochete Borrelia crocidurae, Gram-negatif
bakteri olup argasid kenelerle
nakledilir.
3.3. Tularaemia
Hastalık etkeni Francisella tularensis, Gram-negatif endosymbiontik bir bakteri olup sığırlarda, diğer hayvanlarda ve insanlarda tularaemia’ya neden olur.
Antijenik olarak Brucella spp. ile
ilişkili olan F. tularensis çeşitli
ixodid kenelerle (Dermacentor
andersoni, D. variabilis, Amblyomma americanum) ve geyik sineği de denen Chrysops
discalis ile nakledilebilmektedir.
3.4. Myxobacteria,
Epizootic bovine abortion
Myxobakteriler, bir grup Gramnegatif bakteri olup dünya çapında sığırlarda metritise ve epizootic abortlara yol açarlar. Proteobacteria grubuna mensup
bu toprak bakterileri Amerika
Birleşik Devletleri’nde dağlık
bölgelerdeki çayırlarda otlayan
sığırlardan izole edilmiş ve argasid kene Ornithodorus coriace-

Ergin dişi Dermacentor andersoni ve Ergin dişi Chrysops discalis
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Bilimsel

56

us ile bakterinin nakledildiği
saptanmıştır.
3.5. Yaz Mastitisi
(Summer Mastitis)
Yaz mastitisi (summer mastitis),
kurudaki ineklerin ve düvelerin
bir hastalığı olup Kuzey Avrupa’da yaygındır. Hastalığın epidemiyolojisinde sinekler önemli
role sahiptirler. Bunlar arasında
Hydrotaea irritans önemlidir.
Hydrotaea irritans (Diptera:
Muscidae), dünyada daha çok
ılıman iklimlerde yaygındır. Yaz
aylarında daha çok dışkı üzerinde bulunan bu sineğin sığırlarda
“Yaz Mastitisi”ne yol açan
Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactae, Arcanobacterium pyogenes, Peptococcus indolicus ve Trueperella
pyogenes gibi bakterilerin bulaştırılmasında rol aldığı ileri sürülmektedir.
4. Fungal enfeksiyonlar
4.1. Scopulariopsis spp.
Enfeksiyonu
Scopulariopsis spp., her yerde

Nisan, Mayıs, Haziran 2015

bulunabilen saprofitik mantarlardır. Nadiren hastalık oluştururlar. Bazen etçi ve sütçü sığırlarda deri hastalığı olarak ortaya
çıkmaktadır. Bazı ağır vakalarda
sütün bozulmasına dahi sebep
olabilmektedirler. Sığırlarda patojen tür, Scopulariopsis brevcaulis’dir. Bu mantar türü zaten
sığır derisinde kommensal olarak bulunur ve normalde de keratinolytik etki göstermez. Ancak bazen özellikle bağışıklık
sistemi baskılanmış zayıf sığırlarda S. brevicaulis hastalık
oluşturabilir ve hatta ölüme bile
yol açabilir. Zoonotik potansiyeli
olan Scopularopsis brevicaulis,
sığırlarda hiperkeratize nodüller
oluşturabilir. S. brevicaulis’in
kenelerle nakli üzerine yapılan
araştırmalarda, patojenin biyolojik olarak olmasa da mekanik
olarak taşınabileceği gösterilmiştir. Diğer yandan başka bir
çalışmada da bu mantarın entomopatojen etkiye sahip olduğu
ve kenelerin kontrolünde biyolojik bir ajan olarak görev aldığı
da gösterilmiştir.

Vektör kene Rhipicephalus spp. (dişi, erkek)
ve smearda Anaplasma centrale
28. sayıdaki Abdullah İnci’nin yazısındaki tashihden dolayı özür dileriz.
1. Insectler
1.1. Sokucu ve Kan emen Insectler
(Biting, Blood Sucking, Hematophagous Insects)
1.1.1. Sinekler (Diptera Dizisi, bir çift kanatlı sinekler)
1.1.1.1. Kara Sinekler (Black flies, Simulium spp, Gnats,
Diptera: Simulidae)
Dünyada yaklaşık 1750 türü kapsayan cümle yanlışlıkla yazılmıştır. Bu
sütunun başı Diptera dizisi içerisinde … diye devam etmesi gerekiyordu.
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Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Nisan 2015

Ticari süt işletmelerince Nisan ayında 816 843 ton inek sütü toplandı

T

oplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 arttı. Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından
içme sütü üretimi 123 bin 230 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki
yılın aynı ayına göre %2 a rtış gösterdi. İnek peyniri üretimi 52 bin
955 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Koyun, keçi,
manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 7 bin
889 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %55,3 artış gösterdi. Yoğurt üretimi 92 bin 702 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
%0,9 artış gösterdi. Ayran üretimi ise 54 bin 1 ton ile bir önceki

yılın aynı ayına göre %7,4 arttı. Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi.

Toplanan inek sütü, Nisan 2015
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü
miktarı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı. Takvim
etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 arttı.

Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2014
Büyükbaş hayvan sayısı 14,2 milyon adet oldu

B

üyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2 azalırken küçükbaş hayvan sayısı ise %7,7 arttı. Yıl sonu itibariyle sığır
sayısı 14 milyon 123 bin baş, koyun sayısı 31 milyon 115 bin
baş, keçi sayısı ise 10 milyon 347 bin baş olarak gerçekleşti.

Toplam süt üretimi 2014 yılında bir önceki
yıla göre %1,5 arttı
Toplam süt üretimi 2014 yılında 18 milyon 499 bin ton olarak

gerçekleşti. Bu miktarın %91,2‘sini inek sütü, %6’sını koyun
sütü, %2,5’ini keçi sütü ve %0,3’ünü ise manda sütü oluşturmaktadır.

Yapağı, kıl, tiftik, bal üretimi artarken,
balmumu ve yaş ipek kozası üretimi azaldı
Bir önceki yıla göre yapağı üretimi %6,5, kıl üretimi %11,4 ve
tiftik üretimi ise %7,8 arttı. Bal üretimi 2014 yılında bir önceki
yıla göre %8,2 artarak 102 486 ton, balmumu üretimi ise %5,1
azalarak 4 024 ton oldu.
İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı 2014 yılında 2013 yılına göre %4 arttı ve 340 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile
sayısı da %24,9 oranında azalarak 1 760 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre %28,9 azalarak 3 739 adet, yaş
ipek kozası bir önceki yıla göre %34,1 azalarak 80 ton olarak
gerçekleşti.

Toplam kümes hayvanı sayısı bir önceki
yıla göre %10,3 arttı
Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı %12,7 artışla 200 milyon adet
ve yumurta tavuğu sayısı ise %5,7 artışla 94 milyon adet olurken hindi sayısı ise %2,2 artışla 3 milyon adet oldu. Ördek ve
kaz sayılarında 2013 yılına göre artış görüldü. Ördekteki artış
%8,7 olarak kazdaki artış ise %20,7 olarak gerçekleşti.
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bir işbirliği içerisinde olabilmek amacıyla düzenlediğimiz tanıtım paketimiz
çok ilgi gördü ve birçok firma bu pakete iştirak etti. Başarıyla çıkarttığımız
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