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SORUYORUZ

Türkiye’de 2.5 yıldır fiyatı artmayan
gıda hammaddesi hangisidir?
03 Ekim 2016 tarihinde Ulusal Süt Konseyinde yapılan
toplantıda çiğ süt taban fiyatı değişmedi ve
6 ay daha aynı fiyat ile devam etme kararı alındı.
Bu fiyata soğutma primleri de dahil edildi.
Dolayısıyla çiğ süt taban fiyatı %15 geri gelmiş oldu.
Yani 1 Temmuz 2014 tarihinden bu yana 30 aylık süre
zarfında çiğ süt taban fiyatı üretici için aynı kalırken,
tüketici marketlerden 2.5 yıldır %25 zamlı süt
ve süt ürünleri almaya devam ediyor.

SİZİN DERGİNİZ

Başbakan Yıldırım, Milli
Tarım Projesi’ni açıkladı
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5 Ekim'in Dünya Çiftçi Kadınlar
Günü olduğunu hatırlatarak ekmeğini topraktan çıkaran kadınların
gününü kutlayan Yıldırım, tarım ve
hayvancılık sektörü için "Milli Tarım
Projesi"ni hayata geçirdiklerini, açıklayacakları müjdelerin, başta çiftçiler olmak üzere tüm millete hayırlı
olması diledi.
Sayfa 20’de

Sn. Osman Uzun’a başarılar

H

ayvancılık Genel Müdürü
Sn. Osman Uzun
'a TÜSEDAD olarak yeni görevinde
başarılar diliyor,
hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
TÜSEDAD

Değerli Dostlar,

B

akanlığımızın Strateji Geliştirme
Başkanlığı bölümü Türk Tarımının ve Hayvancılığının 2023 yılı hedeflerine hazırlanması hususunda "Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları" başlatmayı hedeflemiş bulunmaktadır. Bu
kapsamda 3 Kasım 2016 tarihinde
“Dış Paydaş Çalıştayı” düzenlendi.
Sayfa 5’te
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kendi görüşleri ve ürünleridir.
TÜSEDAD Dergisi ve editörleri
sorumlu değildir.
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Başkan’dan

Değerli dostlar,
Adnan YILDIZ
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı

B

akanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanlığı bölümü
Türk Tarımının ve Hayvancılığının 2023 yılı hedeflerine hazırlanması hususunda " Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları " başlatmayı hedeflemiş bulunmaktadır.
Bu kapsamda 3 Kasım 2016 tarihinde " Dış Paydaş Çalıştayı " düzenlemiştir. Bu çalıştaya derneğimiz Tüsedad'
da davet edilmiştir. Sektörümüz adına çok faydalı olacağına inandığımız bu çalıştaya katkı sunabilmek adına derneğimiz yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan birisi
görevlendirilmişdir. Yaklaşık 15 yıldır hayvancılık sektörünün içinden birisi olmak ve 7 senedir sektörümüzün ilk ve
tek sivil toplum kuruluşu olan Tüsedad'dın başkanı olarak
bende bahse konu çalıştay için hazırlanmış olan konu
başlıkları içerisindeki hayvancılık bölümüne yönelik sorulardan bazılarına şahsım adına cevap ve çözüm aramaya
gayret edeceğim;

Soru 1) GTH Bakanlığının faaliyet alanı ile ilgili olan hayvancılık alanında en temel ve en önemli 3 sorun nedir?
Bu sorunlara çözüm üretmek için Bakanlığımızın ne yapmasını önerirsiniz!
Cevap 1) Süt üretimi ile ilgili olarak;
• Sütün arz-talep dengesinin sağlanması (mevsimsel ve
coğrafik olarak)
•Çiğ sütün bölgeler arası transferinin önlenmesi (ABD'de
eyaletler arası dolaşımın yasak olduğu gibi)
• En başta, üretilen çiğ sütün sahibinin olmasını temin etmek! Bunun için de Birliklerin ve Kooperatiflerin tek çatı
altında toplanmasını sağlamak. Bu kuruluşlarda devletin
hiçbir etkisinin olmaması gerekir.
• Güçlendirilmiş kooperatiflerin süttozu ve süt mamülleri
imalatı yapabilecek kapasiteye getirilmesi. (devlet desteği/ Z.B. kredileri gibi). Torku ve Tire Süt kooperatifi örnek
verilebilir.
• Çiğ sütün kaliteye göre sınıflandırılmasını ve fiyatlandırılmasını sağlamak
• Verilen devlet desteklerinin ve hibelerin amaca hizmet
edip etmediğinin kontrol edilmesi. ( doğru ve hızlı çalışan
veri tabanı oluşturularak)
• Süt-yem paritesinin 1:1,5 olmasının tesis edilebilmesi
için yem üretim havzalarının belirlenmesi. Süt üretim böl-

gelerinin yoğun olduğu yerlerde gerekli kaba yem üretiminin farklı desteklenmesini sağlamak.
• Islah çalışmalarına önem verilmeli. Düve yetiştiriciliği
özendirilmeli.
Et üretimi ile ilgili olarak;
• Küçükbaş hayvancılığın özendirilmesi
• Oluşturulacak düve merkezlerinde etçil ırkların anaçlarına özendirici destekler sağlanmalı
• Et Süt Kurumunun besilik dana ithalatı yapması yerine
bu kuruma ait satış noktalarını hızla artırmasının rekabeti
körükleyecegine ve böylece fiyat istikrarını daha etkin ve
hızlı temin edeceği kanısındayım.
Son olarak, GTH Bakanlığının en önemli
Stratejik Hedefi ne olmalı ve bu hedefe
ulaşmak için ne yapmalı diye soru yöneltiyorlar;
Bu soruya tek cevabım var! Gerek
süt ve gerekse et üreticisi bu ülkede çok büyük fedakarlıklar yaparak boğaz tokluğu seviyelerinde,
üretimine devam ediyor! Üretici
ile nihai tüketici arasındaki zincirin halkalarını disipline etmek
gerekiyor.
Her iki üründe her fırsat da ve
her platformda dillendirdiğimiz gibi STRATEJİK öneme
sahip besin hammaddeleridir. Durum böyle olunca
Serbest Piyasa Koşulları
unutulmalıdır.
Sözlerimi sonlandırırken
bir kez daha hatırlatmak amacı ile sormak
istiyorum, "Marketler
Yasası" niçin uygulanamıyor?
Saygı ve
Sevgilerimle…
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Hayvancılıkta
“Milli politika” dönemi...
Ali Ekber YILDIRIM - www.tarimdunyasi.net
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı

T

ürkiye, 1 Ocak 2017 itibariyle tarımda Milli Tarım
Politikası'na geçiyor.Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir
Ödemiş’te açıkladığı “Milli Tarım Projesi”nin en önemli ayağını hayvancılık oluşturuyor. Dolayısıyla 2017 itibariyle hayvancılıkta "milli politika" dönemi başlayacak.
Milli Tarım Projesi’nin ana unsurlarını;
1-Bitkisel üretimde havza modeline geçilmesi
2- Hayvancılıkta bölge bazlı üretimin desteklenmesi,
3- Hayvan hastalıkları ile mücadele,
4-Büyük ovaların korunması,
5-Tarım desteklerinin yılda 2
taksitte ödenmesi,
6- Çiftçiye kullanacağı mazot
bedelinin yarısının devlet desteği olarak ödenmesi oluşturuyor.
Hayvancılık sektörü açısından
önemli bir politika değişikliği
olacak. Bitkisel üretimde uygulanacak Havza Bazlı Destekleme Modeli'nin kapsamı genişletilerek yem bitkileri üretiminin
Türkiye'deki her havzada desteklenmesine karar verildi. Bu
karar, yem bitkileri üretimini artırması bekleniyor. Yıllık 15 milyon ton kaba yem ve 5 milyon
ton fabrika yemi açığı olan Tür-
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kiye için üretimin artması hem
açığın bir nebze kapanmasını
hem de dışa bağımlılığı azaltabilir. Ayrıca, yem bitkileri de dahil çiftçinin üretimde kullanacağı
mazotun bedelinin yarsının devlet tarafından karşılanacak olması üretim maliyetlerini düşüreceği için üretim artışını artırıcı
bir faktör olarak görülebilir.

Hayvancılıkta
yeni dönem
Milli Tarım Projesi’nin temel unsurlarından biri olan hayvancılıkta ise, temel amaç hayvan
varlığının artırılarak dışa bağımlılığın azaltılması.Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
göreve geldiğinden beri hayvancılıkta farklı bir politika uygulayacaklarını, ithalatı değil yerli
üretimi artıracaklarını söylüyor.
Çelik, Milli Tarım Projesi’nin kitapçığına yazdığı önsözde hayvancılıkla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Milli Tarım Projesi'nin ikinci bölümünü Hayvancılık Destekleme Modeli” oluşturmaktadır. Bu model; hayvansal üretimde sürdürülebilirliği
sağlamayı, kaliteyi iyileştirmeyi,
dışa bağımlılığı azaltarak hayvancılıkta ihtiyacımızı yerli üretimle karşılamayı ve hayvansal
ürün ihracatımızı artırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda; mera varlığı ve
yetiştirici kültürü göz önünde
bulundurularak kırmızı ette
hammadde kaynağı oluşturan
yetiştirici bölgeleri belirlenmiştir.
Böylece hayvan sayısı ve hayvansal üretim en uygun bölgede, ihtiyaca göre karşılanacaktır. Damızlık üretim merkezlerinin oluşturulması, hayvan barınaklarının altyapısı ve ölçeğinin
büyütülmesi de bu kapsamda
teşvik edilecek ve desteklenecektir. Yeni modelde meralar
hayvancılık yapmak ve ıslah etmek şartıyla uzun süreli kiraya
verilecektir. Ayrıca, yem bitkileri
desteklemelerinin Havza Bazlı
Modele dahil edilmesi ve destek
miktarının artırılması ile üretimde önemli gelişme sağlanması
hedeflenmektedir.Milli Tarım
Projesi ile yapısal sorunlara kalıcı çözümler getirilerek, planlı,
yeterli ve bilinçli üretim ön plana
çıkarılacak, gıda güvenliğimizin
garanti altına alınması ve tarımsal hasılamızın artırılması sağlanacaktır. "

Çiğ sütte ihracata
bazlı büyüme hedefi
Milli Tarım Projesi'nde çiğ süt
ile ilgili ise şu değerlendirme yapılıyor: "Çiğ sütte arz fazlalığı ve
mevsimsel dalgalanma; üretici
fiyatlarını baskılamakta ve piya-

sada istikrarsızlığa neden olmaktadır. Süt sığırcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve
arz talep dengesinin oluşması
için; üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kalitenin yükseltilmesi
ve izlenebilirliğin sağlanması
gerekmektedir. Bunun yanında
sektörün dış pazarlara açılması,
rekabet gücüne erişmesi, süt tozu ve süt mamullerinde ihracat
bazlı büyüme öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Süt sığırcılığında ihracat bazlı büyüme kırmızı et arzında da önemli bir güvence sağlayacaktır.
Refah düzeyindeki artış, tüketim
alışkanlıklarındaki değişim, hızlı
kentleşme ve turizm sektöründeki büyüme kırmızı ete olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Yeni bir bakış açısıyla süt sığırcılığında üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak ve planlı büyümeyi hedefleyecek, kırmızı ette ise üretimi artıracak projeler
geliştirdik."

Mera Hayvancılığı
Yetiştiricilik Bölgesi
Milli Tarım Projesi'ne göre, Ağrı,Ardahan,Artvin,Bayburt,Bingöl,Bitlis,Çankırı, Çorum,Elazığ,
Erzincan, Erzurum,Giresun Gümüşhane,Iğdır,Kars,Kastamonu,Kayseri, Malatya, Muş, Samsun,Sivas,Şırnak,Tunceli,Van
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Yozgat’tan oluşan 25 il, “Mera
Hayvancılığı Yetiştirici Bölgesi”
kapsamında ilave destekler alacak.Bu illerde ağıl ve ahır yapımına veya yenilenmesine yüzde
50 hibe desteği verilecek. Et sığırcılığına uygun 200 başa kadar düve alımına yüzde 30 hibe
desteği sağlanacak.Bu bölgedeki yetiştiricilere buzağı başına
200 lira daha fazla destek ödenecek.

Damızlık Düve Üretim
Merkezleri
Proje kapsamında, Adana,Adıyaman,Afyon,Aksaray,Amasya,Aydın,Balıkesir,Burdur, Bur-

sa,Çanakkale,Çorum,Denizli,Ed
irne,Erzurum,İzmir,Kars,Kastamonu,Kayseri,Kırklareli, Konya,Malatya,Manisa,Muğla,Muş,
Samsun,Sivas,Şanlıurfa,Tekirdağ,Tokat,Trabzon,Yozgat’ı
kapsayan 31 il Damızlık Düve
Üretim Merkezi olarak ilan edildi. Bu illeri kapsayan bölgede
en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Kurulacak
bu işletmeler için inşaat,hayvan
alımı ve makine alımında yüzde
50 hibe desteği verilecek.
Ayrıca 22 ilde en az 500 baş
kapasiteli Damızlık-Koç Teke
Üretim Merkezleri, 8 ilde ise en

az 250 baş kapasiteli Damızlık
Manda Üretim Merkezleri kurulması öngörülüyor. Ette sınıflandırma,sütte anlık kayıt sistemi,
hayvan hastalıklarıyla mücadele
gibi konularda da düzenlemeler
öngörülüyor.
Milli Tarım Projesi ile hayvancılıkta yapılmak istenen üretimin,
ticaretin ve ihracatın planlanması. Bu gerçekleştirilebilirse Türkiye, hayvancılıkta düştüğü krizden çıkabilir. Ancak uygulamada özellikle çiğ sütle ilgili ciddi
sorunlar var.
Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği çiğ süt referans fiyatı Temmuz 2014 yılından bu yana artı-
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rılmıyor. Çiğ süt fiyatının artmaması ve buna karşılık maliyetlerin artması üreticinin üretim yapmasının önündeki en büyük engel.
Hem Milli Tarım Projesi'ne yansıyan hem de bakanlık yetkilileri
ile konuşmalarımızda edindiğimiz izlenim bundan sonra çiğ
süt üretiminin ikinci planda olacağı, ağırlığın et üretimini artırıcı
çalışmalara verileceği yönünde.
Bu sektördeki yapının da değişmesini sağlayacak.
Özetle, hayvancılıkta yeni yılda
yeni bir dönem başlayacak.
Sektördeki herkesin buna hazırlıklı olmasında yarar var.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Güncel

Süt ve süt ürünleri sektör temsilcileri bir araya geldi
Edirne ili süt ve süt ürünleri sektör temsilcileri sektörün sorunlarını görüşmek
üzere Edirne, Keşan, Uzunköprü, İpsala Oda ve borsa Başkanları
ETSO ev sahipliğinde bir araya geldi.

E

dirne’deki Süt ve Süt
Ürünleri sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü istişare toplantısı, Edirne Ticaret ve Sanayi
Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası, Keşan Ticaret ve Sanayi
Odası, Keşan Ticaret Borsası,
İpsala Ticaret Borsası, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası,
Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanları, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, İl ve İlçe süt ve süt ürünleri üreticilerinin katıldığı toplantıda Edirne Peynirini ön plana çıkarmanın önemine ve

yöntemlerine vurgu yapıldı.
Coğrafi işaret tescili bulunan
Edirne Peyniri’nin en önemli
sorununun satış ve pazarlama
eksiklikleri olduğunu dile getiren peynir üreticileri bu konuda
ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Trakya Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi kurumların desteğiyle pazarlama
ve tanıtım konusunda birlikte
adım atabileceklerini ve böylece yeni pazarlama stratejileri
oluşturabileceklerini belirtti.
Toplantıda dünyanın fabrikasyona değil butik ve yöresel
ürünlere eğiliminin arttığı ifade
edilerek Edirne Peynirinin de
mevcut butik mandıraları üze-

rinden pazarlanması gerektiği
konusunda görüş birliğine varıldı. Asıl hedefin ihracat veya
büyük zincir marketlerden çok
yöresel ürün noktaları olması
gerekliliği vurgulanırken bu konuda Trakya Bölgesi’ne özgü
ürünlerin yer aldığı tek mağaza
altında niş yapılanmalar oluşturulabileceği belirtildi. Bu konuda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nden teknik
destek talep edilerek, Edirne
Peyniri pazarlama stratejisi hususunda toplantıda görüşülen
konulara istinaden gerek teknik
gerekse finansal yönden bir çalışma hazırlanması ve bir sonraki toplantıda bu çalışma üze-

rinden somut verilerle görüşme
yapılması istendi. Ayrıca hükümetin son zamanlarda aldığı
kararlar ve yaptığı çalışmalarla
sektörel teşviklerin çok avantajlı hale geldiği ve devletin sağladığı bu özel teşviklerin araştırılarak bu fırsatlardan yararlanılması yönünde çalışmalar yapılması gerekliliği vurgulandı.
Edirne il ve ilçe oda, borsa başkanları ve peynir üreticilerinin,
toplantı sonucunda pazarlamatanıtım stratejileri üzerine çalışmalar yapılması, birlikte hareket edilmesi, kapasite artışıyla
birlikte karını da artırabileceği
modeller oluşturulması gibi konularda görüş birliğine varıldı.

6 milyon öğrenciye haftada 3 gün süt...
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Program kapsamında
6 milyon öğrenciye, haftada 3 gün süreyle 200 mililitre süt dağıtılacak" dedi.

O

kul sütü uygulamasının devam
edeceğin açıklayan Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Çelik, "Program kapsamında 6 milyon öğrenciye, haftada 3 gün süreyle 200 mililitre süt dağıtılacak" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, okul sütü dağıtımının
2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 6 Şubat
2017'de başlayacağını ve dönem boyunca
devam edeceğini bildirdi. Bakan Çelik,
okul sütü uygulaması ve Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO) ürün alımlarına ilişkin yazılı
açıklama yaptı.

İkinci dönem başlayacak
Hükümetin 2012 yılından beri uyguladığı
okul sütü programına, bu eğitim-öğretim
döneminde de devam edeceğini belirten
Çelik, Okul Sütü Programı kapsamında
özel okullar dahil yaklaşık 34 bin bağımsız
anaokulu, anasınıfı ve ilkokuldaki 6 milyon
öğrenciye, haftada 3 gün süreyle 200 mililitre sade, yağlı uzun ömürlü içme sütü da-

ğıtılacağını kaydetti. Çelik, okul sütü dağıtımının 2016-2017 eğitim öğretim yılının
ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 6 Şubat 2017'de başlayacağını ve dönem boyunca devam edeceğini açıkladı. Okul Sütü Programı ile öğrencilere süt içme alış-

kanlığını kazandırmayı amaçladıklarına işaret eden Çelik, okul sütü temininin, açık
ihale usulüyle yapılacağını ve ihale kapsamında temin edilecek sütlerin bakanlık tarafından onay verilmiş işletmelerden sağlanacağını vurguladı. (AA)
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SÜTCAN ENTEGRE

2011 Mayıs ayında başlayan inşaat faaliyetleri ile 360 dönüm
arazi üzerinde 78.000 m2 kapalı alanla 2011’de sona ermiştir.

Ü

lkemizde üretilen sütün
hayvan başına miktar ve
kalite kriterleri bakımından Avrupa Birliğine göre olan
durumu ve AB birliği müzakere
sürecinde bunun ülkemiz adına
olan önemine istinaden firmamız damızlık süt sığırcılığı yatırım kararı almıştır. Yatırım kararının alınmasında 2007’den itibaren artan gıda ve yem fiyatları
ile tarım ve hayvancılığın çok
stratejik bir sektör haline gelmesi de önemli rol oynamıştır. Öte
yandan yıllardır damızlık gebe
düve ithalatından beslenen süt
hayvancılığımızı, ithal edilen gebe düveleri süt makinesi olarak
değil gen kaynağı olarak görmek ve kendi damızlık üretimimizi yapmak da henüz proje
aşamasında iken kararlaştırılmış

Temmuz, Ağustos, Eylül 2016

ana hedefimizdir.
Bu hedeflerle başlayan yatırımımızın 2011 Mayıs ayında başlayan inşaat faaliyetleri ile 360 dönüm arazi üzerinde 78.000 metrekare kapalı alanla 2011’de sona ermiştir. Planlanan kapasitemiz 2880 anaç sağmal hayvandır. Orta vadede hedeflerimiz
arasında tam entegre bir tesis
olmak vardır. Bu süreçlerden biri olan yem fabrikamızda ilk üretimimiz 2014 Ekim ayında gerçekleşmiştir. Bunu yem bitkileri
üretim yatırımı, süt işleme tesisi
ve ar-ge yatırımının izlemesiyle
tam entegrasyon hedeflenmektedir. Hayvanlarımızın tamamı
ABD menşeili olup partiler halinde 2011 Aralık ve 2013 Kasım
arasında konusunda uzman
teknik kadromuz tarafından

ABD’deki tesislerden seçilmek
suretiyle ithal edilmiştir.
2013 Kasım’da 1600 aktif sağmal inek ve 3800 hayvan sayısı
ile günlük 50.000 litre mikrobiyolojik açıdan AB standardının
da üzerinde süt üretimine ulaşılmıştır. Haziran 2014’de 2880
anaç ve 2400 aktif sağmal inek
hedefine ulaşılmış olup günlük
80.000 litre süt üretimi gerçekleşmiştir. 2014 yılında yapılan
müracaatlar neticesinde Hastalıktan Ari İşletme ile AB Onaylı
Süt Çiftliği Sertifikaları alınmıştır.
Ayrıca diğer kalite yönetim sistemlerine ilişkin girişimlerimiz
devam etmektedir. 2015 yılından itibaren işletmemizin ana
mottolarından biri olan damızlık
gebe düve satışlarımız başlamış
olup halen devam etmektedir.

2015 yılının ilk çeyreğinden sonra Avrupa Birliği’nde 30 yıldır uygulanan süt üretim kotaları kaldırılarak serbest üretim ekonomisine geçilmişti. Kotaların kaldırılmasından sonra AB genelinde süt arzının artması ile süt fiyatları düşüş göstermiştir. 2014
yılının son çeyreğinden itibaren
Brent petrol fiyatı düşmeye başlamıştır. Petrol fiyatlarındaki bu
düşüşün istikrarlı bir şekilde sürmesi ile biyoyakıt amacı ile kullanılan bitkisel ürünlere (mısır,
buğday, soya, kanola vb.) talep
azalmış olup bitkisel ürün fiyatlarında düşüşler meydana gelmiştir. Ayrıca Amerika’da tarımsal üretimin en yüksek maliyetini oluşturan yakıt giderleri düşen petrol fiyatlarına paralel düşüş göstererek yem bitkileri fi-
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yatlarının biraz daha ucuzlamasına sebebiyet vermiştir. AB kotaları ve düşen petrol fiyatlarının
direk ve dolaylı etkileri ile Amerika, Avrupa ve Avusturalya gibi
süt lokomotifi bölgelerde süt fiyatları düşüş göstermiş ve bu
düşüş ülkemizde de olmak üzere tüm dünyada olumsuz olarak
hissedilmiştir. Bu olumsuz tablonun küresel ekonomik kriz ile
2017 yılı içinde devam edeceğini öngörmekteyiz.
Süt fiyatlarında yaşanan son negatif değişimler, ülkemizin büyükbaş kırmızı et arz-talep dengesi ve küresel ekonomi rakamlarının yorumlanması ile işletmemizin 2016 ve 2017 yılında bu
süreci en az zararla geçirebilmesi adına ırk çeşitlendirmesi
planlanmıştır. Bu bağlamda
kombine ve besi ırklarından dişi
ve gebe düve ithalatı düşünülmüştür. 2017 Mart ayına kadar
2000 adet 8-13 ay yaş aralığında simental dişi danası ithalatı
anlaşması yapılmıştır. Simentallerden bir kısmı işletmemiz anaç
sürü içerisine dahil olacak olup
kalan kısmı ise gebe düve olarak iç piyasaya satışı gerçekleşecektir. Ayrıca 2017 yılı içerisinde Belçika Mavisi, Şarole veya Hereford ırkı damızlık gebe
düve ithalat projelendirmesi devam etmektedir.
Kurumsal anlamda hedef bazlı
yönetim modelini benimsemiş
şirketimiz, Sütcan Entegre tesisimizin kuruluşundan bugününe kadar işletmenin hedeflerine
ulaşmasını sağlayacak insan
kaynakları politikası ile gerek
akademik dereceler gerekse
sektörel tecrübeli ve sadece bü-
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yükbaş damızlık süt sığırcılığı
alanında uzmanlaşmış genç ve
dinamik teknik kadro vasıtasıyla
faaliyetlerine yön vermektedir.
Bu yaklaşımın şirketler grubumuzun kurum kültürü ve vizyonu ile birleşmesi çiftlik olmaktan
öte profesyonel bir işletme haline bu kadar kısa sürede gelmemizde en büyük destekçimiz olmuştur. Üretimde ve yönetimde
bilimsel yaklaşım, modern teknoloji ve çevre duyarlılığımız
hep ön plandadır.

Barınaklarımız
78.000 metrekare kapalı alanda
doğu batı istikametinde tüm
hayvanlarımız serbest duraklı
yarı açık ancak gezinti alanları
olan ahırlarda barındırılmaktadır. 4 adet 480, 2 adet 240 sağmal kapasiteli sağmal hayvan
barınağı, bir adet 570 hayvan
kapasiteli doğumhane, revir barınağı bir adet 3-6 aylık dişi buzağı barınağı ve 3 adet 6-24 aylık yaş grubu barınağı bulunmaktadır. 0-3 aylık grupta ise
360 hayvan kapasiteli iki adet
barınak mevcuttur.

Buzağı ünitelerimiz
Buzağı ünitelerimiz 2 adet yarı
açık bireysel bölmeli iki ahırdan
oluşmaktadır. Doğum yoğunluğuna ve mevsime bağlı olarak
da bireysel buzağı kulübelerinde de yararlanılmaktadır. Doğumhaneden 3.günde sevki yapılan buzağı besleme uzmanlarımızın programları dahilinde
45-60- veya 90 günlük süreyle
bireysel bölmelerde emzikli kovalar vasıtasıyla beslenmektedir. Erkek buzağılarımız bu sü-

reçte veya sütten kesim sonrasında satılmakta işletmemizde
et besisi yapılmamaktadır.

Sağımhanelerimiz
İşletmemizde 2 adet 2*30 paralel sistem hızlı çıkışlı, bir adette
hastane revir barınağında olmak üzere 1*12 balık kılçığı olmak üzere 3 adet tam otomatik
sağım hane bulunmaktadır. Süt
hijyenik olarak memeden direkt
olarak soğutma tanklarına sevk
edilmekte +4 derece günlük
olarak alıcı firmaya teslim edilmektedir. Asit ve alkali ajanlarla
sistem ve çevre dezenfeksiyonu
her sağım sonrasında yapılmaktadır. Üretilen sütün kimyasal ve
mikrobiyolojik analizi ve değerlendirmesi günlük olarak alınan
numunelerle takip edilmektedir.

Seperasyon ve
arıtma bölümlerimiz
Barınaklardan gübrenin toplanması sıyırıcılar vasıtasıyla olmakta ve kanalizasyona iletilen
karışık gübre seperatörden geçirilerek katı sıvı ayrışması sağlanmaktadır. Ayrıştırılan sıvı
70.000 ve 40.000 toplamda
110.000 metreküplük geçirmez
membranlı depolama havuzu-

muzda depolanmakta oradan
da kimyasal ve biyolojik ileri arıtma tesisimizde arıtılıp deşarj suyu niteliğinde çevre ile dost ve
kullanılabilir forma dönüştürülmektedir. Bu sürecin denetimi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
yetkilileri tarafından periyodik
olarak kontrol edilmektedir. Arıtmadan çıkan sıvı ve katı gübre
işletmemizin peyzaj alanlarında,
çevre arazilerin sulanması ve
gübrelenmesi amacıyla ve sosyal sorumluluk bilinciyle de talep edenlere ücretsiz verilmektedir. Bitkisel üretim projemizin
bir parçası olan kompost işleme
tesisimiz devreye girdiğinde
kendi yem bitkileri tarlalarımızda
değerlendirilmesi ön görülmektedir.

Yem ünitelerimiz
Yem ünitesinde 8 adet toplam
24.000 ton kapasiteli silaj havuzları, 6.000 m2 kuru kaba
yem deposu ve 10 ton/saat konsantre yem üretim fabrikasından
oluşmaktadır. Yem bitkileri üretimi faaliyetlerimizle ilgili araştırmalarımız devam etmektedir.
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Şemsi Bayraktar’a göre süt fiyatları
Türk tarımının büyük örgütü olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin
Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar’ın tarım alanında ortaya çıkan son günlerdeki
gelişmelerle ilgili görüşlerini “Türk tarımının liderliğinin'' yansıtılması
bakımından aktarmayı sürdürüyoruz.

S

on gün ve ayların en
önemli sorunlarından birisi süt fiyatları. Ulusal
Süt Konseyi'ne hakim süt sanayicilerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk
Çelik’i aldatmaya kadar uzanan entrika ve manevraları artık
süt üreticilerini canından bezdirmiş durumda.

'Süt alımı arttı''
Bu konuda Sayın Bayraktar;
“Nisan ve Mayıs aylarında gerileyen sanayiye aktarılan inek
sütü miktarının Haziran ayında
artışa geçtiğini bildirerek, “sanayiye aktarılan inek sütü miktarı, Haziran ayında geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 791 bin 429 tondan 808 bin
582 tona yükseldi.”
“2015 yılında sanayiye 8 milyon 937 bin 141 ton inek sütü
aktarılmıştı. Haziran ayında sanayiye aktarılan inek sütü miktarı yüzde 2,2 arttı. Ocak-Haziran döneminde de sanayiye
aktarılan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı döneminin yüzde
2,2 üzerinde gerçekleşti. Rakamlar, hem aylık hem de 6 aylık dönem ele alındığında sanayicinin geçen yılki seviyelerin

üzerinde süt almaya devam ettiğini gösteriyor.“
Sayın Bayraktar izlenen ve gelişen süt politikalarının sürüklendiği noktaya işaret etmektedir:
“Tespitlerimize göre, çiğ süt litre fiyatı Türkiye ortalaması olarak 2016 yılı Mart ayında 99 kuruşken, Nisan ayında 1 lira 2
kuruş, Mayıs ayında 1 lira 3 kuruşa, Haziran ayında 1 lira 6
kuruşa çıktı. Temmuz ayında 1
lira 5 kuruş oldu. Et ve Süt Kurumu, çiğ süt litre fiyatında Türkiye ortalaması 1 lira 15 kuruşu
geçene kadar alımlara devam
etmelidir. Eğer süt fiyatları 1 lira
15 kuruşun üzerine çıkarılamazsa hayvancılığımız sıkıntı
yaşayabilir.”

'Üreticide düşüyor,
markette artıyor''
“İhracat, 2016’nın Ocak-Haziran dönemindeki tüm aylarında
sürekli arttı. Bu rakamlar çok
daha fazla artırılabilir. Ülkemiz,
bu alanda milyarlarca dolarlık
ihracat yapabilir. İhracat devamlılığının sağlanması için
üreticiyi üretimden vazgeçirmeyecek alım fiyatlarına ihtiyaç
vardır. Fakat değişen olumlu

hava yani ihracatta yaşanan
yukarı yönlü bu ivme, ne yazık
ki üretici fiyatlarına yansımamaktadır. En kısa zamanda bunun üretici fiyatlarına yansımasını bekliyoruz.”
“Temmuz 2014 ile Temmuz
2016 tarihleri arasında üretici çiğ
süt fiyatları yüzde
8,7 azalarak 1 lira
15 kuruştan 1 lira 5
kuruşa
inerken,
market ürünlerinin
fiyatlarının yüzde
0,7 ile yüzde 24,9
arası
değişen
oranlarda artması
kabul edilebilir bir
durum
değildir.
Üreticimiz yoğun
emek sarf ederek
elde ettiği ürününü
2 yıl öncesinin bile
değerine satamazken, marketlerde

içme sütünün yüzde 11,6, yoğurdun yüzde 0,7, beyaz peynirin yüzde 9,8, tulum peynirinin yüzde 22,3, kahvaltılık tereyağın yüzde 16, dondurmanın
yüzde 23, ayranın ise yüzde
24,9 oranında artmasını kabul
etmemiz mümkün değildir. Biz
üreticiler 24 ay önceki fiyatı
muhafaza etmenin mücadelesini verirken marketlerde fiyatların artıyor olmasını, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Bu işte bir yanlış olduğu herkes tarafından net olarak görülmektedir. Sütte şu an ülkede ne üretici ne de tüketici lehine işleyen bir piyasa vardır;
sadece belli kazananların olduğu bir piyasanın sürdürülemez olduğu yakın zamanda
görülecektir.”
Naim ÖZDAMAR
Buharkent Ziraat Odası Bşk.
naim.ozdamar@gmail.com

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını

Güncel

14

Türkiye et üretim liginde kürsüde…
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
kırmızı et üretiminin daha da artması için desteğin devam etmesi gerektiğini
bildirerek, “destek verince çiftçimiz üretimde şahlanıyor.

T

ürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, “Türkiye, çiftçisi sayesinde, et üretimartışında Venezuela ve Endonezya’nın ardından üçüncü;kırmızı et üretiminde 11’inci ülke
oldu” dedi. Bayraktar, yaptığı
açıklamada, sığır, manda, koyun ve keçi eti üretiminde, 2010
yılında 859 bin ton üretimle
18’nci sırada yer alan Türkiye’nin, 2013 yılına kadar üretimini yüzde 42,2 artışla 1 milyon
221 bin tona, dünya üretimindeki payını ise yüzde 1,1’den yüzde 1,5’e çıkardığını belirtti.
Türkiye, kırmızı et üretiminde,
bu dönemde, hayvancılıkta en
ilerde yer alan Almanya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, İtalya’nın yanı sıra Güney Afrika ve
Mısır’ı da geride bıraktığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
“Sığır, manda, koyun ve keçi eti
üretimi bazında baktığımızda,
ABD, 2013 yılında, 11 milyon
772 bin ton kırmızı et üretimiyle
ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 10

milyon 811 bin tonla Çin, 9 milyon 791 bin tonla Brezilya takip
ediyor. Üç ülkenin dünya üretimi
içindeki payı yüzde 40’ı buluyor.
Bu ülkeleri oldukça geriden 3
milyon 323 bin tonla Hindistan,
3 milyon 4 bin tonla Avustralya,
2 milyon 881 bin tonla Arjantin,
2 milyon 105 bin tonla Pakistan
izledi. 8’inci sırayı 1 milyon 904
bin tonla Meksika, 9’uncu sırayı
1 milyon 823 bin tonla Rusya,
10’uncu sırayı 1 milyon 524 bin
tonla Fransa alırken, Türkiye 1
milyon 221 bin tonla 11’inci oldu. Türkiye’yi 1 milyon 142 bin
tonla Almanya, 1 milyon 136 bin
tonla İngiltere, 1 milyon 73 bin
tonla Kanada, 1 milyon 30 bin
tonla Güney Afrika Cumhuriyeti,
1 milyon 15 bin tonla Yeni Zelanda izledi.”

ABD’nin payı %14,5,
Çin’inki %13,3,
Brezilya’nınki %12,1
Sığır, manda, koyun ve keçi
etinde dünya üretiminin yüzde
14,5’ini ABD, yüzde 13,3’ünü
Çin, yüzde 12,1’ini Brezilya’nın

toplam üretimdeki payının yüzde 40’a dayandığına dikkati çeken Bayraktar, “Hindistan’ın payı yüzde 4,1, Avustralya’nınki
yüzde 3,7, Arjantin’inki yüzde
3,6, Pakistan’ınki yüzde 2,6,
Meksika’nınki yüzde 2,4, Rusya’nınki yüzde 2,3, Fransa’nınki
yüzde 1,9, Türkiye’ninki yüzde
1,5 düzeyinde. Almanya ve İngiltere’nin payı yüzde 1,4, Kanada, Güney Afrika ve Yeni Zelanda’nın yüzde 1,3 payı var” dedi.

Üretim artışında birinci
Venezuela, ikinci Endonezya, üçüncü Türkiye
Dünya sığır, manda, koyun ve
keçi eti üretiminde ilk 40’da yer
alan ülkeler içinde 2010-2013
döneminde üretimini en fazla artıran ülkenin yüzde 83,8 ile Venezuela olduğunu, bu ülkeyi
yüzde 63,6 artışla Endonezya’nın izlediğini, Türkiye’nin
yüzde 42,2 artışla üçüncü sırada yer aldığını belirtti.
Türkiye’nin üretiminin bu dönemde, 362 bin ton artmasının
fevkalade önemli olduğunu bil-

diren Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“40 ülke içinde sadece 523 bin
tonla Avustralya ve 402 bin tonla ABD’de bundan fazla üretim
miktarı artışı var. Türkiye’nin
üretimini büyük ölçüde artırması
fevkalade önemlidir; üstelik, Kanada’da 475, Fransa’da 391, Almanya’da 244, Meksika’da 191,
İrlanda’da 120, Uruguay’da 112,
Yeni Zelanda’da 95, Etiyopya’da 88, Polonya’da 86, Rusya’da 82, İngiltere’de 48, İtalya’da 42, Kazakistan’da 10,
Kenya’da 43, Vietnam’da 3, Ukrayna’da 2 bin ton üretim düşüşü olmuşken…

Dünyadaki artışın üçte
biri Türkiye kaynaklı
2010 yılında 79 milyon 995 bin
olan dünya üretimi, 1 milyon 22
bin ton artışla 81 milyon 17 bin
tona çıktı. Üretim artışının üçte
birinden fazlası yüzde 35,4’ü
Türkiye’deki üretim artışından
kaynaklandı. Bütün bunlar, Türk
çiftçisinin, üretimden kaçınmadığını, destek verildiğinde, olağanüstü bir hızla üretimini artırdığının bir göstergesidir.”
Türkiye’nin toplam sığır ve koyun eti tüketiminin 13,1 kilogram olduğunu, bu rakamın Arjantin’de 42,8 kilograma kadar
çıktığını vurgulayan Bayraktar,
“sığır ve koyun eti tüketimi Uruguay’da 38, Yeni Zelanda’da
32,8, Avustralya’da 31,9, Brezilya’da 30,4, ABD’de 25,3, Kanada’da 20,6, Rusya’da 15,2 kilogramı buluyor. 27 üyeli Avrupa
Birliği’nin ortalama sığır ve koyun eti tüketimi 12,6 kilogram ile
Türkiye’nin altında kalmaktadır”
dedi.

“Üretim artışı
üreticimizin başarısıdır”
Verilen ülke içi teşviklerle birlikte
üretimde sürekli artış olduğunu
belirten Bayraktar, şu bilgileri
verdi:
Temmuz, Ağustos, Eylül 2016
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“Üretimin sürekli artıyor olması
üreticimizin başarısıdır. Piyasada istikrarın sağlanması ve devam ettirebilmesi için ithalattan
kolay para kazanmak isteyenlerin piyasayı tedirgin edici ithalat
söylemlerini bırakmaları gerekir.
Üreticimiz, devletin vereceği
desteklerle ve gümrük vergilerindeki koruyucu önlemlerle birlikte halkımızın et ihtiyacını rahatça karşılayabilir. Üretim artışı
da bunu desteklemektedir.

“Üretimde sorun yok.
Destek sürerse ithalat
gündemimizden çıkar”
Üretimde sorun yok. Önümüzdeki yıllarda destek sürürse, kırmızı et üretimi 1,5 milyon tona
ulaşır; üretimde Fransa seviyesi
yakalanır, ithalat gündemimizden çıkar. Türkiye’nin kendi ihtiyacı olan kırmızı eti kendisinin
üretmesinden başka yol yok, ithalatla bu ülke beslenemez; aksini iddia eden art niyetlidir. İthalat artık ülke gündeminden
çıkarılmalıdır. Ne kadar çok ‘ithalat’ söylemini dillendirir ve sıcak gündemde tutarsanız, üreticiyi o kadar tedirgin eder, yatırımı ve geleceğe yönelik planlamaları riske atarsınız. Üretici
üretime devam etmek, geleceğe güvenle bakmak istiyor. İthalat söylemlerini sürekli gündem tutarak bunu sağlamak
mümkün değildir.”

“Avustralya’nın
kırmızı et ihracat geliri
9 milyar doları geçiyor”
Kırmızı etin büyük bir dış ticaret
potansiyeli de yarattığını bildiren Bayraktar, sadece sığır eti
olarak 7 milyar dolarlık ihracat
yapan Avustralya’nın 2,1 milyar
dolarlık koyun eti ihracatı da dahil edildiğinde toplam ihracatının 9 milyar doları geçtiğine dikkati çekti.
Bayraktar, şunları kaydetti:
“Sadece sığır eti ihracatı olarak
Avustralya 7, ABD 5,2, Brezilya
4,7, Hollanda 2,5, Yeni Zelanda
2,3, İrlanda 1,9, Kanada ve Almanya 1,5, Uruguay 1,4, Polonya 1,3, Paraguay 1,1, Fransa 1,
Arjantin 0,9 milyar dolar ihracat
yapıyor. Ayrıca Yeni Zelanda
2,15, Avustralya 2,1 milyar dolarlık koyun eti satıyorlar. Türkiye, kırmızı et üretimini artırarak
özellikle küçükbaş hayvancılıkta
bir ihracat ülkesi olabilir. Bunun

için potansiyel var. En azından
1 milyar dolarlık küçükbaş hayvan eti rahatlıkla satabilir.”

“Fiyat, besi hayvanı ve
yem maliyetlerine bağlı”
Ette fiyatların düşmesinin besi
hayvanı ve yem maliyetlerine
bağlı olduğunu belirten Bay-

raktar, “üreticimizin maliyeti
belli...
Üretici maliyetinin yüzde 8590’ını oluşturan besi hayvanı
ve yem fiyatları düşerse, karkas et fiyatları da ucuzlar. Ülke
içi üretim teşvikleri devam etmeli, ette üretim artışının sürmesi için gereken her şey ya-

pılmalıdır” dedi.
En fazla sığır, manda, koyun
ve keçi eti üreten 40 ülkenin
2010 ve 2013 yılı üretim rakamları, üretimdeki miktar ve
yüzde değişimi, dünya üretimindeki payları tabloda gösterilmiştir.
Kaynak: FAO
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Çocukların okuldaki başarısı
süt içmekten geçer
Et ve Süt Kurumu’nun yaptığı araştırma hayvansal protein tüketimiyle matematik
zekanın çok ciddi bir bağlantı içinde olduğunu ortaya çıkardı.

K

uşadası Efes Kongre
Merkezi’nde, GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 4. Ulusal
Süt Zirvesi’ne de ev sahipliği
yapan Anadolu 3. EXPO Canlı
Hayvan Fuarı’ndaki “Süt Sektöründeki Yenileşim” konulu
oturumda konuşan Et ve Süt
Kurumu Piyasa İzleme ve Değerlendirme Başkanı Ferda
Yıldırım, gündemde “süt arzı
fazlalığı” nedeniyle yaptıkları
bir araştırmanın sonuçlarını
açıkladı. Yıldırım, Türkiye’nin
önümüzdeki 5 yılda 2-15 yaş
arası nüfusunun 15 milyona
ulaşacağını belirterek “Şu an
piyasada arz fazlası olan sütü
mutlaka çocuklarımıza ulaştırmalıyız” dedi.

'Başarıyı artırıyor'
Yıldırım, gündemde “süt arzı
fazlalığı” nedeniyle yaptıkları
bir araştırmanın sonuçlarını
açıkladı. OECD tarafından
2000 yılından itibaren 70 ülkede15 yaş grubunun katıldığı

Temmuz, Ağustos, Eylül 2016

Uluslararası Öğrenci Başarısını
Değerlendirme Çalışması (PISA) adı verilen sınavın yapıldığını belirten Yıldırım, “Bu sınav,
çocukların matematik, fen
okuryazarlık düzeyini ölçüyor.
Türkiye bu sınavda başarı olarak maalesef en alt sıralarda
yer alıyor. Seviye çok düşük.
Bunun bilimsel bir açıklaması
var mı diye detaylı bir araştırma
yaptık” dedi.

'Protein deposudur'
Çıkan sonucu değerlendiren
Yıldırım şöyle devam etti; “Hayvansal protein tüketimiyle matematik zekasının çok ciddi bir
bağlantısı olduğu tespit edildi.
Madem süt fazlalığından dem
vuruyoruz neden iç tüketime
yönelik daha fazla çalışma yapmıyoruz.
Çocuklar bizim geleceğimiz.
Önümüzdeki 5 yılda 2-15 yaş
arası nüfusunun 15 milyona
ulaşacak. Büyük bir protein
açığıyla karşı karşıya kalmamak için piyasada arz fazlası

olan ve büyük bir protein deposu olan sütü mutlaka çocuklarımıza
ulaştırmalıyız.
Hem bir anne hem de bir tüketici olarak buna dikkat çekmek
istiyorum. İç tüketim mutlaka
artırılmalı."

'Aileler çocuklarını
sütle buluşturmalı'
Oturumun yöneticisi Ankara
Üni. Ziraat Fakültesi Öğretim Ü.
Prof. Dr. Atila Yetişemeyen de
1950’li yıllardan beri tüm dünyada okul sütü uygulamasının
gerçekleştirildiğini, sütün zekayı geliştirdiğinin bilinen bir gerçek olduğunu söyledi. Yetişemeyen, “Japonya’da 1970’li yıllarda okul sütü programının uygulanmasıyla ilkokuldaki çocukların hem okula devam oranında ciddi bir artış oldu hem
de matematik notları epeyce
yükseldi. Okul sütü tüm öğrencilerle buluşmalı, aileler süt tüketimine ayrı bir özen göstermeli” diye konuştu. Öte yandan fuarın ikinci günü üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle
karşılaştı. Tarım ve hayvancılık
sektörünün önde gelen firmaları açtığı stantlarda ise üreticilere yeni teknolojiler hakkında
bilgi verdi. Fuar en verimli sığır
yarışması ve açık artırma düve
satışıyla devam edecek.
Kaynak:
ENVER ÖNDER
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Milli Tarım seferberliği
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılından itibaren tarımda
sistem değişikliğine gideceklerini duyurdu. Çelik, bundan sonra devletin
önereceğini çiftçinin yetiştireceğini vurguladı.

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
2017’den itibaren başlatacakları ‘Milli Tarım’, ‘Kendi
Kendine Yeten Hayvancılık ve
Tarım’ projeleriyle ilgili ayrıntılı
bilgi verdi. Öne çıkan 942 ayrı
havzada belirlenen ürünler ekilecek, bu ürünleri ekmeyenler
destekten yararlanamayacak.
Damızlık çiftlikleri, hem besi,
hem damızlık üretecek. Şap
hastalığı için üçlü sistem kuruldu, Antalya’dan Sinop’a sınır
çizildi.

Belirlenmiş ürün üretimi
Çelik, köklü sistem değişikliğinin Türkiye’nin üretim anlayışını
toptan değiştireceğini söyledi.
Çelik, “2017’de düğmeye basıyoruz, bizim yılımız olacak” dediği projelerle iki alanda önemli
çalışmayı tamamladıkları müjdesini verdi. Bakan Çelik projeleri şöyle anlattı:
Birincisi, havza bazlı sisteme
2017’de geçiyoruz. 11 milyar liralık tarımsal hasılat artışı bekliyoruz. 941 tane havza belirlendi.
Hangi bölgenin, hangi ürüne
uygun olduğu belirlendi. Ona

göre ekim söz konusu olacak.
Alternatifli ürünler sunulacak.
2017’de buna göre destek verilecek. Başka ürün ekerse, destek alamayacak. Neye ihtiyacımız varsa, onu üretmek hedefimiz.

süt ve damızlık için kullanılacak.
Türkiye’nin 22 ilini yetiştirici bölge ilan ediyoruz. Doğu Anadolu
başta olmak üzere. Önce 50
bin, sonra 300 bin damızlık hayvanı sisteme sokmak istiyoruz.

Damızlık çiftlikleri

Kendi hayvan varlığımızı yaratırken, yem fiyatlarını da aşağı çekeceğiz. Bunu nasıl yapacağız?
Havza bazlı üretimine, yem bitkilerini de dahil ettik. Türkiye’nin her yerinde ekebilirsiniz
bunları dedik.
Ayrıca meraların vatandaşa,
hayvancılık yapanlara verilmesi
gündemde. Meraları ıslah etmesi kaydı ile merayı tahsis edeceğiz. Köy, hayvancılık yapıyorsa,
öncelikli olarak onlara verilecek. Yapmıyorsa, başka üreticilere 20 yıllığına verilecek. Böylece, hem yem fiyatları düşecek, hem de meralar iyi ve verimli kullanılacak.

İkincisi hayvancılık. İthalata dayalı bir hayvancılık var. Yerli üretim için düğmeye basıp, alt yapı
eksiklerimiz tamamlandı. Damızlık çiftlikleri kuruluyor, özel
ve kamu tarafından.
İlk etapta 20 adet kuruluyor. Biri
hayvancılık yapacaksa, istediği
cins ve ırk hayvanı buralardan
seçip alacak. Küçük baş için
benzer merkezler kuruyoruz.
Yaygın bir şekilde hayvan ithal
eden değil, üreten sisteme geçiyoruz.

22 il ilan edilecek
500 bin hayvan ithal ediyoruz.
12 aylık alıp, 6 ay besliyor kesime gönderiyoruz. Bu besilik
hayvanı, dışarıdan ithal değil de,
damızlık çiftliklerinden temin
edeceğiz.
Bu çiftliklerin, yarısı erkek, yarısı
dişi olacak. Erkekler besi, dişiler

Meralar üreticilere

Şap’a üç
merkezli kontrol
Hayvancılıkla ilgili bir diğer projemiz ise şaptan ari bölge ilanı
olacak. Trakya bu açıdan önemli. Bayramdan sonra Antal-

ya’dan Sinop’a bir hat çekiyoruz.
Bu hattın batısında kalan her yeri, şap hastalığına karşı ari bölge
ilan edeceğiz. Türkiye’nin yarısını şapa karşı ari bölge olacak.
Hayvan geçişleri için üç merkez
konulacak.
Bu merkezlerdeki kontrollerden
sonra batıya geçişlere izin verilecek. Bu bölgede arilik sağlandıktan sonra doğu için de aynı
karar alınacak.

Gıda sahteciliğine
10 kat ceza
BAKAN Faruk Çelik, gıda sağlığı
açısından denetimleri sıklaştırdıklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Gıda sağlığı açısından
denetimleri sıklaştırdık. Hiç kimse kusura bakmasın. Vatandaşın sağlıklı ürün tüketmesi konusunda yaptığımız çalışmayı Başbakanlığa gönderdik. Cezalar
artacak. Tağsiş yapanlar, katkı
maddeleri konusunda kurallara
uymayanlar, artık bunları yapamayacak. Para cezaları 10 misline kadar artacak. Bunu yapan
firmalar kapatılacak. Başka bir
isim altında tekrar işletmeyi açmalarının da önüne geçilecek.
Listeleri ilan edeceğiz, laboratuvar tetkikleri ortada. Bakanlık
olarak kimsenin gözünün yaşına bakmayız.”

Milli tarım projesiyle
üreticimiz artık boşa
kürek çekmeyecek
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, üreticimizin
boşa kürek çekmemesi ve ektiğinin para etmesi için yeni bir
modele geçileceğini belirterek
“Bunlardan birincisi havza bazlı
destekleme modeline geçiyoruz, ikincisi ise hayvancılık destekleme modelinde yerli üretime dayalı bir destekleme modeline geçiyoruz. Bunlara birden milli tarım projesi diyoruz.
Bugüne kadar gelirken birçok
Temmuz, Ağustos, Eylül 2016
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başarılara imza attıktan sonra
yaptığımız düzenlemelerle bu
iki alanda da inşallah önemli bir
dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız.'' dedi.
Bakan Çelik, Ramada Otel'de
düzenlenen Trakya Bölgesi Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısında yaptığı konuşmada, bakan olduktan hemen sonra Türkiye'nin 7 bölgesinde çok
önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Eli nasırlı çiftçilerin, üreticilerin
beklentilerini kendilerinden dinlemek, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunların tespiti ve çözümü için bu toplantıların önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Sorunlara birlikte çözüm bulalım diye, ben anlayışıyla değil biz anlayışıyla geleceğimizi inşa edelim diye bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. 'Ben bilirim'. Hayır arkadaş sen bilmezsin, ne olursan ol, allameicihan
da olsan. Ama bu salonu dolduran insanların bu ortak akıl çerçevesinde ortaya koydukları
tespitleri, yaşanmışlıkları dikkate
alırsanız, işte ‘biz anlayışı’yla
çok daha bereketli, çok daha
doğru bir yol izleriz anlayışıyla
bu toplantıları gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Dünyada tarım alanında
gidişat iyi değil"
Faruk Çelik, tarımın artık dünyada çok önemli olduğunu, Trakya'nın tarımda milli hasılaya 9.7
milyar ve ihracata 200 milyon
dolar katkı sağladığını açıkladı.
Dünyada tarım alanında gidişatın iyi olmadığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
''Ülkemizde 24 milyon hektarlık
tarıma elverişli arazi var, 32,5
milyon parselimiz var. 'Toplulaştırma ve sulama aciliyetlerimiz
var' diyor valimiz. Bu iki konu da
hem Trakya için hem Türkiye
için önemli. Biz toprağı suyla
buluşturamadığımız zaman ciddi şekilde ürün kayıplarıyla karşı
karşıya kalıyoruz. Toplulaştırmada siz neredeyse yarı yarıya,
32,5 milyon parsel sahibi olursanız ve işletme başına düşen
60 dekar arazimizde, her işletmeye 60 dekar arazi düşüyor.
Oysa normalde bizim ayardaki
ülkeler için 525 dekar düşerken,
bizde 60 dekar düşüyor. Böyle
parçalı bir tablodan sağlıklı bir
verim elde etmek mümkün de-

ğil. İşte bu çerçevede 7 bölgede
yaptığımız toplantı ve bugün
Trakya bünyesinde yaptığımız
toplantılardan, bir özet çıkacak.
Özelde Trakya ilgili söylenecekleri bugün alacağız. Ama genelde aldıklarımız çerçevesinde,
bakanlık yaşadığımız 15 Temmuz'lar ve bunun gibi bin bir türlü sıkıntıya rağmen, gece demeden, gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürdük ve iki konuda
kararımızı almış bulunuyoruz.
Bunlardan birincisi havza bazlı
destekleme modeline geçiyoruz, ikincisi ise hayvancılık destekleme modelinde ithalata dayalı bir destekleme değil, yerli
üretime dayalı bir destekleme
modeline geçiyoruz. Bunlara
birden milli tarım projesi diyoruz. Bugüne kadar gelirken birçok başarılara imza attıktan
sonra yaptığımız düzenlemelerle bu iki alanda da inşallah
önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiş olacağız.''

''Neyi ne kadar ekeceğiz,
bunun düzenlemesini
yapacağız''
Süte müdahale ettiklerini ve bu
durumun üreticiye yaradığını
aktaran Çelik, gelecek dönemde de bunun süreceğini kaydetti.
Bakan Çelik, sütle ilgili gidişatın
Et ve Süt Kurumunun gözetim
ve denetimi altında olacağını
belirterek, sütün istenilen kaliteye ulaşması için yapılması gerekenlerin olduğunu vurguladı. Bu
konuda kalitenin yakalanacağını, havza bazlı üretimle neyin,
nerede, ne kadar ekileceğinin

belirleneceğini dile getiren Çelik, "Bunları niye getiriyoruz?
Üreticimiz boşa kürek çekmesin, ektim bu sene para etmedi.
Etmedi çünkü planlama yok.
Yani benim 100 kilogram patatese ihtiyacım var diyelim, 200
kilogram patates alıyorum. Ne
oldu? Fiyat düştü. Bu sefer 50
kilo oldu. Ne oldu? Fiyat yükseldi. Seneye hep beraber ekelim,
500 kilo oluyor. 100 kiloya ihtiyaç var, 400 kilo kaldı. Ne kadar
patatese ihtiyacımız varsa, onu
karşılayacak alanlarda düzenlemeyi yaptık.'' dedi.
Meralarla ilgili yasal düzenlemeyi yaptıklarını hatırlatan Çelik,
''Kim hayvancılık yapacaksa,
'mera ıslah et verdim gitti.' Vereceğiz kardeşim. Şimdi A'dan
Z'ye bir çiftçi gözüyle sizi siz gibi
yaşayarak, olayları arkadaşlarımızla beraber baktığımızda, nerede bir engel var, o engeli kaldıracağız. O engeller kalkınca,
ülkede hayvancılığın ve tarımın
daha üst seviyelere çıkmasında
hiçbir engel yoktur. Biz çok güzel hedefler koymuşuz, geldiğimiz noktalar da çok güzel.147
milyar liraya gelmiş tarımsal hasılamız. Ne kadar güzel ama hedef koymuşuz, 150 milyar dolar.
Tarımsal hasıla yani 450 milyar
liralık bir hedef koyuyorsunuz.
Arkasından ihracat 40 milyar
dolar demişiz. Şu anda ihracatımız 17 milyar. Cumhuriyetin
100. yılında ulaşmak için bir karış toprağın dahi zayi edilmemesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için de büyük bir dayanışma sergilememiz gerekiyor.'' diye konuştu.

Güncel

''5 milyon tonluk
lisanslı depo''
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, lisanslı depoculuğun önemli olduğunu dile
getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:
''Bununla ne yapacağız? Sağlıklı bir depolama gerçekleşecek,
arz-talep dengesinde fiyat istikrarı olacak. Uygun şartlarda
kredi imkânları olacak. Dilediği
zaman üretici ürününü satma
imkânı elde edecek. Ne zaman
uygun bulursa, o zaman satacak. Bu altyapıyı, depoları oluşturmadan ürün borsasına geçme şansınız yok. Şimdi biz, bir
milyon tonun ihalesini yaptık.
Trakya da var işin içinde, hızlı
bir şekilde 5 milyon tona çıkaracağız bunu.
Şu anda 681 bin tonluk lisanslı
depomuz var. Hızlı bir şekilde
bu depoları bir yıl içerisinde tamamlayacağız, böyle bir lisanslı depo altyapısı tamamlandığında, Gümrük Bakanlığımızla
çalışmamızı
sürdürüyoruz,
ürün borsasına geçtiğimiz an,
üretici ürününü güvenli bir yere
verecek.
Dilediği zamanda dilediği kadar
ürünü, kâğıdı vasıtasıyla satacak. Artık babadan kalma bir tarım ve hayvancılık anlayışıyla
yolumuza devam edemeyiz, çağın gerekleri neyse, teknolojik
imkânlar neyse, makine ekipman neyse, bunların tümünü
kullanacağız. Bilimsel veriler
çerçevesinde, üniversitelerin de
rehberliğinde, hep beraber inşallah yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız.''
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Başbakan Yıldırım,
Milli Tarım Projesi'ni açıkladı
15 Ekim'in Dünya Çiftçi Kadınlar Günü
olduğunu hatırlatarak ekmeğini topraktan
çıkaran kadınların gününü kutlayan
Yıldırım, tarım ve hayvancılık sektörü için
"Milli Tarım Projesi"ni hayata
geçirdiklerini, açıklayacakları müjdelerin,
başta çiftçiler olmak üzere tüm millete
hayırlı olması temennisinde bulundu.

B

aşbakan Binali Yıldırım,
tarımda havza bazlı üretime destek verileceğini
belirterek, "Şimdiye kadar destekler veriliyordu ancak şimdiki
destekler havza bazlı modeliyle
artık daha bilinçli hale geliyor.
Biz istiyoruz ki herkes kafasına
göre değil havzasına göre ekim
yapsın. Demek ki yeni dönem
'kafama göre değil havzama göre.' Hem çiftçi hem memleket
kazansın." dedi.İzmir programı
çerçevesinde Ödemiş ilçesini ziyaret eden Başbakan Yıldırım,
"Mili Tarım Projesi"ni açıkladı.
15 Ekim'in Dünya Çiftçi Kadınlar
Günü olduğunu hatırlatarak ekmeğini topraktan çıkaran kadınların gününü kutlayan Yıldırım,
tarım ve hayvancılık sektörü için
"Milli Tarım Projesi"ni hayata geçirdiklerini, açıklayacakları müjdelerin, başta çiftçiler olmak
üzere tüm millete hayırlı olması
temennisinde bulundu. İzmir'in
tarımda Türkiye'nin önemli bir
gücü olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"İzmir, 4 milyar liranın üzerinde
bitkisel üretim değeriyle Türkiye'de 5. sırada, 1 milyar liranın
üzerindeki hayvansal üretimi ve
hayvan varlığı ile Türkiye’nin
ikinci ili. Toplam 9 milyar tarımsal üretim değeriyle üçüncü büyük ilimiz. İzmir, gıda ve tarım
ürünlerinde yurt dışına açılan ihracat kapısı. Tarım ürünleri ihracatının yüzde 13'ünden fazlasını
tek başına gerçekleştiriyor. İzmir, 1 milyon 732 bin ton süt
üretimi ile Türkiye’de bir numaTemmuz, Ağustos, Eylül 2016

ra. Sadece 2015’te 77 milyon lira süt desteklemesi yapıldı. Fazla süt olunca fiyatların düşmesi
söz konusu, bunun önüne geçmek için süt tozuna çeviriyoruz.
Bu uygulamayı ilk defa İzmir’de
başlattık, İzmir bunu hak ediyor.
Ülkemizin refüjlerini, kaldırımlarını süsleyen bitkilerin merkezi
de İzmir. Türkiye’deki bütün süs
bitiklerinin 3’te birinden fazlası
İzmir’den gidiyor, 4 bin 347
alanda süs bitkisi yetişiyor. İzmir
bu özelliğiyle Türkiye’de de ilk
sırada. Geçen yıl en fazla tarım
projesi bu kentte gerçekleşti."

“Gelecek nesillere
üreten bir Türkiye
bırakmak istiyoruz”
Başarıyı arttırmak, üretimi katlamak için destekleri arttırdıklarını,
gelecek nesillere üreten bir Türkiye bırakmak istediklerini aktaran Yıldırım, diğer sektörler nereye giderse gitsin toprak, tarım
ve hayvancılığın önemini koruduğunu, 65. Hükümet olarak tarım ve hayvancılığın öncelik verdikleri sektörlerin başında yer
aldığını belirtti. Dünyada 7 milyardan fazla insan yaşadığını,
bunların beslenmesi gerektiğini,
su, ekmek, gıdanın olmaması
durumunda dünyanın halinin
hayal edilemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu haliyle birçok ülke
kendi kendine yetmiyor. Yeni bir
dünya hayal edebilirsiniz ama
gıdasız bir şey hayal edemezsiniz. Dünyada verimli topraklar
yok oluyor, hazır tüketime yöne-

liyor. Bir kesim açlıkla mücadele
ediyor. Bugün 800 milyon insan
açlık, 1 milyon insan yoksullukla
karşı kaşıya. 600 milyon insan
da aşırı şişmanlıkla mücadele
ediyor. Bu da bir dengesizliği
gösteriyor. Bu rakamlardan anlaşılıyor ki şu anda dünya siyasetinde ilk sırada yer alan konuların yerini yarın gıda ve gibi hayati meseleler alacak. Gıdaya
erişimdeki dengesizlik, insanlığın geleceğini tehdit ediyor. 7,5
milyar olan nüfus, 2040’ta 10
milyara çıkacak. Bilinçsizce yapılaşmadan dolayı her yıl 12 milyon hektar tarım arazisi yok oluyor. 34 ülke gıda, 80 ülke ise su
sıkıntısı çekiyor. Bütün bu sıkıntılar bizde yok, önce şükredeceğiz, elimizdekinin kıymetini iyi
bileceğiz. Ardından da yarınımızı şimdiden görüp, hesap edip
tedbir alacağız. Hazine değerinde verimli topraklarımız var ama
bu yetmez. Alın teriyle sulanmayan hiçbir toprak bereketini sofraya taşıyamaz. Sofranın bereketini arttırmak için çalışıyoruz.
Göreve gelince ilk iş olarak Tarım Kanunu başta olmak üzere
birçok destek ve düzenlemeyi
hayata geçirdik."

“Tarımda havza
bazlı üretime destek
verilecek”
Milli Tarım Projesi'ni de açıklayan Yıldırım, projenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik ve arkadaşlarınca hazırlandığını belirtti. Tarımda havza
bazlı üretime destek verileceğini

bildiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Tarımda havza bazlı üretime
destek verilecek. Şimdiye kadar
destekler veriliyordu, ancak
şimdiki destekler havza bazlı
modeliyle artık daha bilinçli hale
geliyor. Bu ne demek, Türkiye'deki bütün ilçeler, iller, tarım
yapılan her yer tek tek masaya
yatırıldı. Böylece 941 tane havza
ortaya çıktı. Bu 941 havzada
hangi ürünler yetişir, pamuk,
zeytin, arpa, yulaf, yem bitkileri
nerede daha iyi yetişir, hangi
ürün daha çok su ister, hangisi
daha az su ister. Bunları belirleyince iş kolaylaşıyor. Suyun olmadığı yerde en çok su isteyen
pirinç ekerseniz ondan sonra
havanızı alırsınız. Taşıma suyuyla da pirinç herhalde çeltiği yapamazsınız. Onun için ürünleri
havzalara uygun yerlerde yetiştireceğiz."

"Buğday her yerde
desteklenecek"
Başbakan Yıldırım, üretilen çok
ürün olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama bizim için önemli olan, sonuç alınacak stratejik ürünlerin
hangileri olduğu. 19 tane ürün
belirledi Tarım Bakanlığı, bu
ürünler hangi havzalarda daha
iyi yetişiyor, daha az maliyetle
yetişiyor bunları dağıttı. Onlara
göre havza destekleri meydana
geldi. Mesela bunlar içinde buğday her yerde desteklenecek.
Yurdun hangi köşesinde buğday ekerseniz ekin istisnasız
desteği alacaksınız. Yem bitkile-
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ri, 941 havzanın her tarafında
desteklenecek. Çünkü her yerde hayvancılık var, yem bitkisine
ihtiyaç var. Fakat her ürünü her
yerde değil, bilimsel olarak tecrübelere göre tespit edilen havzalara yönlendireceğiz, oraya
destek vereceğiz. Örneğin Adana Ceyhan'da kuru fasulye, nohut, çavdar gibi 14 tane ürün
destekleniyordu eski sistemde.
Yeni sistemde ne olacak? Mısır,
buğday gibi temel ürünler başta
olmak üzere 7 tane ürün desteklenecek. Şanlıurfa Siverek'te
zeytinyağı, dane mısır gibi havzaya uygun olmayan ürünlere
destek veriliyordu. Böylece destekler boşa gidiyor, çiftçi karşılığını alamıyordu. Şimdi ise Siverek'te mercimek, buğday, yem
bitkileri gibi ürünler ekilecek ve
ona göre destekler verilecek."
Belirtilen ürünler dışında da
ekimin yapılabileceğini bildiren
Yıldırım, "Ama bilecek ki o ürünü ektiği zaman kendi hesabına yapacak, destekleri alamayacak."

“Piyasa düzenini
sağlamak için TMO’yu
etkin bir şekilde
kullanacağız”
Yıldırım, piyasadaki dalgalanmaları, değişimleri engellemek
ve piyasa düzenini sağlamak
için Toprak Mahsulleri Ofisinin
etkin bir şekilde kullanacağını
belirterek, şunları kaydetti: "Biz
istiyoruz ki herkes kafasına göre
değil havzasına göre ekim yapsın. Demek ki yeni dönem 'kafama göre değil havzama göre.'
Hem çiftçi hem memleket kazansın. Peki havza bazlı model
ne işe yarıyor, ne kazanacak vatandaş, mala, davara ne faydası
var? Türkiye üretimde akıllı tarıma geçiyor, planlamaya geçiyor. ‘Ekelim de Allah kerim’ diyelim ama bununla da yetinmeyelim. Baştan da tedbirimizi alalım." Ödemiş'in patatesin merkezi olduğunu hatırlatan Yıldırım, başka bir ilin patates üretmesi halinde üretim fazlasının
oluşacağını dile getirdi.

para kazanmak değil. İstikrarlı,
düzenli, yaptığın işin karşılığını
alacaksın. Alın terinin, nasırlı elinin karşılığını alacaksın. Alamıyorsan, yaptığın işten mutlu olamıyorsan, o zaman o işi sürdürülebilir hale getiremezsin. Arz
açığı, arz fazlası. Böyle olunca
sonunda mağduriyetler oluyor.
Çiftçi kardeşlerimiz ‘neyi, nerede eksek, ne kadar destek alacağız’ bunu baştan hesap edecekler. Piyasadaki fiyat dalgalanmalarını asgariye düşürecek
ve böylece emeğinin karşılığını
alacak ve fiyat istikrarı sağlanacak. 'Bu yıl buğday para etmedi,
arpa para etmedi, seneye arpa
ekelim' deyip bütün çiftçiler arpaya dönerse yandık. Fiyatlar
dibe vuracak, bu sefer yine kaybedecek. Buğdaydan da kaybettik, arpadan da kaybettik. İşte bunların önüne geçmek için
bir sistem geliyor."

“Yılda 2 sefer vereceğiz
desteği, bir ekim zamanı bir de hasat zamanı”
Destekleme başvurularının basitleştirileceğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Çiftçiler ilk bir yıl içerisinde tek
bir başvuru yapacak. En önemli
şey, ufak destekler veriliyor, yıllar boyu. Yıl geliyor geçiyor ne
aldığınızdan bir şey anlıyorsunuz, ne de bir derdinize deva
oluyor. Biz 13 katrilyondan fazla
para veriyoruz çiftçiye, hayvancılığa. Ancak kimse memnun
değil. Burada bir yanlış var, o
yanlışın düzelmesi lazım. Biz iktidara geldiğimizde 1 milyar 800
milyondu destek, kaba taslak 6

kattan fazla desteği artırmışız 12
aya destekler yayılmış, parça
parça hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten bir derde derman, bir yaraya merhem olmuyor. O zaman ne yapalım dedik. Öyle bir
şey yapalım ki insanların aldığı
destek bir anlamlı hale gelsin.
Yılda 2 sefer vereceğiz desteği,
bir ekim zamanı bir de hasat zamanı. İlk destek nisan-mayısta,
ikinci destek eylül-ekimde, onun
dışında destek yok. Hiç değilse
aldığımız paranın hayrını görelim. Nasırlı ellerin hakkını alın teri kurumadan ödemiş olacağız."

“Gübrede indirim
sayesinde üreticinin
yükünü hafiflettik”
Yıldırım, söz verdikleri gibi gübrede KDV'yi kaldırdıklarını, böylelikle gübrenin %18 ucuzladığını hatırlatarak, "Bu da yetmez
dedik, Tarım Kredi Kooperatifi,
Tarım Bakanlığı bir çalışma yaptı, gübre %23 ucuzladı. Bu
önemli bir şey, çiftçinin, üreticinin en önemli girdilerinden biri
olan gübrede neredeyse dörtte
bir oranında iyileşme sağladık"
ifadelerini kullandı. Yıldırım,
gübrede indirim sayesinde çiftçinin, üreticinin yükünü hafifletip
gücüne güç kattıklarını söyledi.
Öteden beri konuşulan ve tartışılan bir başka konunun mazot
olduğunu ifade eden Yıldırım,
"Gübre en fazla tarımda maliyeti
artıran bir unsur. İkincisi mazot.
Gübrede yüzde 23 indirim sağlandı. Çiftçinin kullandığı mazotun yarısı kendinden, yarısı bizden. Bol bol ekin. Hayırlı uğurlu
olsun" diye konuştu. "Motorun
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yani traktörün deposuna 100 liralık mazot koyun, 50 lirasını
Recep 50 lirasını da Faruk Efendi'den alın" diyen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Hayvancılıktaki
modelle, yerli üretimi
destekleyeceğiz”
"Türkiye sevdalısı çiftçilerimize
sesleniyorum, basmadık yer,
ekmedik yer kalmasın, bol bol
ekin. Bitkisel üretimde olduğu
gibi hayvancılıkta da ihtiyaçları
karşılayacak yeni bir yöntem
geliştirdik. Milli Tarım Projesi'nin ikinci bölümü hayvancılıkta. Hayvancılıktaki model, esas
itibarıyla yerli üretimi destekleme modeli. Bu ne demek, kendi hayvan varlığımızı arttırmak.
Bunun için belki damızlık amacıyla ithalat yapacağız. 'Eti
ucuzlatacağım, et ihtiyacını karşılayacağım' diye bu kadar zengin toprakları olan, bu kadar
imkânı olan bir ülkenin, sürekli
ithalat yapması akıllı bir iş değil.
Onun için 25 ilimizde mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri
oluşturuyoruz. Bu illerimiz toplam mera varlığımızın yüzde
52'sini, büyükbaş hayvan varlığımızın yüzde 32'sini oluşturuyor. Bu meralar, teröristlerin
dolandığı yerler, onlar gidecek,
mal, davar yayılacak. Meraları,
hayvancılık yapmak isteyenlere
ıslah yapma şartıyla cüzi paralarla kiraya vereceğiz."

“Tarım yapılacak yere
bina yapmak ihanettir”
Meraları, hayvancılık yapmak isteyenlere ıslah şartıyla kiraya

"Alın terinin, nasırlı ellerin karşılığını alacaksın"
Yıldırım, "Nerede çok mal varsa
fiyatı da o kadar düşer. Mal ne
kadar azsa fiyat da o kadar yükselir" diyerek, şöyle devam etti:
"Önemli olan inip çıkmalardan
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vereceklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, kullanılmayan
toprağın verimini, özelliğini de
yitirdiğini, bunun üzerine tarım
alanlarının başka amaçlarla kullanıldığını belirterek, "Bina yapılıyor, lüzumsuz. Tarım yapılacak
yere bina yapmak ihanettir.
Böyle bir şey olur mu, en verimli
topraklar binalarla doluyor, taşıyor. Şehirlerimiz maalesef daha
dağlık kısımda, tarla olmayan,
daha sağlam, kayalıklarda gelişecekken ovalıklarda büyümeye başlıyor. Bunlar yanlış şeyler. İnşallah bu yanlışa dur diyeceğiz." ifadesini kullandı.

“22 ilde en az
500 baş kapasiteli
damızlık üretim
merkezleri kuracağız"
Yıldırım, 25 ilde tüm aşıları yapılmış, 4 ayını doldurmuş buzağılara 750 lira destek vereceklerini açıklayarak, ahır, ağıl yapımının yüzde 50'sini de devletin vereceğini söyledi.
Düve alımında da yüzde 30 hibe
verileceğini bildiren Yıldırım,
"Düve diyelim ki bin lira, 700 lirasını siz vereceksiniz, 300 lirasını da devlet verecek, Tarım
Bakanlığı verilecek. Ağanın eli
tutulmaz. 22 ilde en az 500 baş
kapasiteli damızlık üretim merkezleri de kuracağız." dedi.
Damızlık hayvana alınacak alet
edevata yüzde 50 destek olacaklarının altını çizen Başbakan
Yıldırım, "Üreticilerimiz, bu merkezlerden hayvan almak istediklerinde rahatlıkla kredi de kullanabilecekler. Tefeci yerine doğrudan bu merkezden destek
alabilecek, böylece damızlık ve

yerli hayvan üreticiliğinde belirli
bir seviyeye gelmiş olacağız."
diye konuştu.

"ESK, süt fiyatlarına
müdahale edecek"
Tek başına üretmenin yetmeyeceğini, üretimin kaliteli de olması gerektiğine işaret eden Yıldırım, ette ve sütte birtakım standartlar olduğunu, bunlar teknik
konular olduğu için ayrıntıya girmeyeceğini, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanının gerektiğinde
açıklamaları yapacağını dile getirdi. Başbakan Yıldırım, süt sektöründeki fiyatlara dair ise, "Ulusal Süt Konseyince uzlaşılan fiyatın altına düşülmesi durumunda hemen müdahale edilecek.
Fiyatın düşmesi durumunda Et
ve Süt Kurumu piyasaya gire-

cek, fazlalığı alarak süt tozu yapacak. Süt üretimini 19 milyon
tona çıkardık." dedi. Süt fiyatlarını takip için bir merkez kurduklarını hatırlatan Binali Yıldırım,
tıpkı elektrikteki gibi kayıtların
olacağını, Ankara’dan ekrandan
bakıldığında üretim durumunun,
kalite durumunun nasıl olduğunun tespit edileceğini aktardı.

“Hayvancılıkta
hastalıktan ari bölgeleri
yaygınlaştıracağız”
Başbakan Yıldırım, ülkede 400
bin baş buzağı ölümünün gerçekleştiğine, bunun çok büyük
bir kayıp olduğuna dikkati çekerek, "Bu da neden oluyor? Hayvan hastalıklarının mücadelesinde gerekli başarıyı sağlayamadık. Neden? Hastalıktan ari bölge meselesi var. Şimdi sadece
Trakya ari bölge. Zamanla bunu
Marmara'ya, Orta Anadolu'ya
yaygınlaştıracağız. İlerleyen yıllarda da daha doğuya doğru
yaygınlaştıracağız. Bunun bir alt
yapı hazırlığı var. Böylece bir
zaman sonra Türkiye’nin her tarafı hastalıktan ari hale gelmiş
olacak." açıklamasında bulundu. Yıldırım, bu "ari bölgeler"in
yaygınlaşmasıyla beraber şap
gibi "geldi mi dağıtan" hastalıklarla çok daha iyi mücadele edilebileceğini vurguladı.
Ari bölgelere, yani karantina
bölgelerine ilaveten hayvan nakillerinin sağlıklı yürütülmesi için
4 ayrı noktada dinlendirme ve
kontrol noktası yapacaklarını

aktaran Yıldırım, böylece hayvanların nakil sırasında yolda telef olmayacağını dile getirdi.

Toprak kanla
sulanınca vatan, alın
teriyle sulanınca
nimete dönüşür”
Toprak olmazsa hayatın da olamayacağını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Toprak kanla sulanınca vatan, alın teriyle sulanınca nimete dönüşür. Bu sebeple,
topraklarımızı hem bölücülerden, düşmandan korumak hem
de erozyonu, bilinçsiz kullanımını önlemek için milli bir görevimiz var." dedi.

“Arazi toplulaştırma ve
sulama tek bakanlıkta
toplanacak”
Yıldırım, arazi toplulaştırmasının
bir bakanlıkta, sulamanın başka
bakanlıkta olduğunu, bu nedenle bu alanda istenilen ilerlemenin sağlanamadığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Araziler 10, 20 parçaya bölünüyor, kimseye yaramıyor. Kimse
istifade edemiyor. Şimdi 7 milyon hektar araziyi 2023 yılına
kadar toplulaştıracağız. Bu sefer
ektiğimiz, biçtiğimiz alan karşılığını verecek, yani emeğimizin
karşılığını alabileceğiz. Toplulaştırma ve sulama işini tek bakanlıkta toplayacağız. O bakanlık da Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı. Tarıma elverişli her
karışın ekilmesi mutlaka gerçekleştirilecek."
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İhtilaf, göç gibi sebeplerle arazilerin boş kalmaması, mutlaka
ekilip değerlendirilmesi gerektiğini, atıl durumdaki bu arazilerinin mülk sahiplerine verileceğini
anlatan Yıldırım, "Ekilen yerleri
kim ekiyorsa ona vereceğiz. Bizzat ekene. Toprağı kiraya veriyorsun, o sizin aranızdaki iş.
Ama oradaki destek, direkt ekip
biçene, zahmeti çeken kimseye
verilecek. Diğer taraftan ekilmeyen yerler sahiplerine makul bir
bedel ödenerek ekilmesi sağlanacak. Böylece topraklarımızı
daha çok değerlendireceğiz."
diye konuştu. Başbakan Yıldırım, hububat, üzüm gibi ürünlerin rekoltelerinin bakanlıktan tek
elden açıklanacağını, böylece
birtakım spekülasyonların, haksız kazancın önüne geçilmiş
olacağını bildirdi.

“Yerli tohum üretimini
900 bin tona çıkardık”
Toprak kadar tohumun da
önemli olduğunun altını çizen
Başbakan Binali Yıldırım, şunları
söyledi:
"Bu konuda maalesef kamuoyunda birçok kafa karışıklığı var.
Geçtiğimiz dönem yerli tohum
üretimini 900 bin tona kadar çıkardık. Hububat tohumunda
kendi kendimize yetiyoruz. Eskiden böyle değildi. Rençberlik
zamanımızda rahmetli babam
köyde en fazla ekim yapan
adamdı. Bütün aile çalışırdık.
Geniş aile, 20-30 kişi. Çalış çabala, ekim ayı geliyor. Babam
traktörüne atlıyor. Nereye diye
sorarız. Hükümete, tohum almaya gittiğini söyler. Biz niye
bu çileyi çektik? Çalış, çabala,
yine tohum al. O dönemlerde
irat, maliyeti karşılamıyordu.
Şimdi fabrika gibi büyük işletmeler var. Ama biz bunların yanında küçük çiftçilerimizi, bireysel üretim yapan vatandaşlarımızı da koruyacağız."
Başbakan Yıldırım, bazı ürünlerde yerli tohum üretiminin henüz
istedikleri düzeyde olmadığını,
bu açığı kapatmak için araştırma-geliştirmeye (Ar-Ge) önem
vereceklerini dile getirerek sözleri şöyle tamamladı:

“Milli tarım stratejisinde
amaç, emekleri zayi
etmemek”
"Sonuç... Milli tarım stratejisinde
amaç, topraklarımızı düzgün

kullanmak. Uygun yerde, uygun ürünü yetiştirmek. Emekleri
zayi etmemek. Birinci kazandığımız bu. İkinci kazandığımız.
Yerli hayvan değerlerimizi, varlığımızı arttıracak tedbirleri almak. Böylece sürekli ithal etmekten kurtulmak.
Üçüncüsü, ektiğimiz biçtiğimiz,
yetiştirdiğimizin karşılığını görmek, değerini buldurmak.
Onun için de maliyetleri azaltacağız. İki önemli kalemi, gübre
ve mazotu ciddi anlamda destekleyeceğiz. Böylece tarımsal
varlığımızı 140-150 milyar dolar, ihracatımızı da iki katına çıkaracağız. Sonuçta cari açık
meselesini de büyük oranda
azaltmış olacağız. Burada söylediğimiz söz senettir. Kafa karışıklığı olmasın. Bu söylediğim
teşvikler ve tedbirler 2017 ürünleri için geçerlidir. Bu ne demektir? 2017’de ekeceksiniz,
2018’de de hasatı alacaksınız.
Teşvikler öyle yapılıyor biliyorsunuz. Ama 2017 ürününüz için
geçerli olduğunu bir kez daha
tekrarlayalım."

“Çiftçilerimiz için çok
hayırlı bir süreç olacak”
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, Başbakan
Binali Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda tarımı kalkındırmak
amacıyla çalışmalara başladıklarını, bunlardan birinin de bugün açıklandığını belirterek,
Başbakan Yıldırım’ın terör olayları dışında en çok tarım kesiminin sorunlarını gündeme getirdiğini vurguladı.
Çelik, "Çiftçilerin üreticilerin sorunlarını en çok dile getiren başbakan olması dolayısıyla tüm tarım kesimi adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah
çiftçilerimiz için çok hayırlı olacak bu süreç" dedi.

İçimizden Biri

Sevgili
süt üreticisi
dostlarım,
Atilla CELEP
TÜSEDAD Genel Sekreteri

B

ildiğiniz gibi köşemde sektör paydaşlarımızdan önemli
konukları ağırlamaya çalışıyorum.
Bu sayımızda Ağustos 2016 tarihinde Lüleburgaz bölge
bayiliği açan Lely Center Trakya’ya yer vermek istedim.

Sütünüz Bol Olsun…..

1948'de kurulan Lely, müşterileri için çiftçiliğin geleceğini sürdürülebilir, kȃrlı ve keyifli bir hale getirmek için çalışmaya odaklanmıştır. Lely, yem hasadından otomatik yemleme sistemlerine, ahır temizleme ürünleri ve süt sağım robotlarına kadar farklılık gösteren hizmetler ve ürünlerden oluşan eksiksiz ürün gamı ile tarım sektörüne dünya çapında hizmet veren tek şirkettir.
Ayrıca Lely, süt hayvancılığı sektöründe enerji bakımından verimli operasyonlar sağlayacak iş kolları üzerinde de çalışmaktadır. Lely uzun yıllardır otomatik süt sağım sistemleri alanında
öncülük yapmaktadır. Hasat ekipmanlarındaki güçlü konumu
ve tarım ile ilgili 65 yıldan uzun süredir edindiği tecrübeyle Lely,
rakipsiz bir konumdadır. 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren
Lely Group, yaklaşık 2.000 kişiyi istihdam etmektedir.
Lely 20 yıl önce, 1992 yılında Lely Astronaut süt sağım robotunu piyasaya sürdü. Bu çığır açan ürün, süt hayvancılığı çiftçileri
için 20. yüzyılın en önemli buluşu olarak kabul edildi. Lely süt
sağım robotu tüm dünyada 20.000’ den fazla satış rakamı ile
en çok tercih edilen otomatik süt sağım sistemidir.
Lely süt sağım robotu, ahır içerisinde sürüden ayrılmadan son
derece konforlu ve doğru sağım ile hayvanların 7/24 sağılmasına olanak tanır. Böylece hayvanlar yaklaşık günde 3 sağım
sayısı ile hem sık sağım hem stresten uzak hemde bireysel
yemleme sayesinde hem süt veriminde hemde hayvan sağlığı
ve refahında artış görülmektedir. Sistem Lely T4C sürü yönetimi programı ile desteklenmektedir. Bu yönetim programı sayesinde çiftçiler hayvanlarına ilişkin süt verimi, somatik hücre
sayısı, sütün yağ/protein oranı, kızgınlık, geviş getişme süresi
ve birçok bilgiyi gerçek zamanlı olarak ister bilgisayarlarından
isterse de akıllı telefonlarından takip edebilir ve doğru zamanda
müdahale de bulunabilirler. Lely Center Trakya, Ağustos 2016’
da Trakya Çiftlik Ekipmanları A.Ş. olarak, Zafer Mah.Buklum
Cad.No:75/4 B Blok Lüleburgaz adresinde Lely bölge bayisi
olarak çalışmalarına başlamıştır. Bölgemizde toplamda 14 süt
sağım robotu olmak üzere 5 ayrı çiftlikte ürünlerimizin birçoğu
kullanılmaktadır. Bölgemizdeki süt sağım robotları önümüzdeki
yıllarda daha da yaygınlaşacağını müşterilerimizin memnuniyetine dayalı ön görebiliyoruz. Lely olarak, geleceği parlak çiftçilik konseptimiz ile saha da çiftçilerimiz ile yan yana sürdürülebilir işletmeler yaratmak için çalışıyoruz. Süt hayvancılığı yapan çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırarak daha karlı üretim yapmalarını sağlayan diğer ürünlerimiz ise; Lely Juno yem itici robot, Lely Calm buzağı mama robotu, Lely Discovery ahır temizleyici robot, Lely Nautilus süt soğutma tankı ve ahır için diğer ekipmanları olarak sıralayabiliriz. Trakya Çiftlik Ekipmanları
olarak satış, projelendirme, devreye alma, satış sonrası hizmetler ve çiftlik yönetimi desteği gibi hizmetlerimizle çiftçimize
ürünle beraber birçok konuda uzman personelimiz ile 7/24
destek vermekteyiz.
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Sığırlarda bir vektör-borne hastalık:
Yaz kanaması (Parafilariasis)
Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

S

ığır, insanoğlunun tarım
amaçlı evcilleştirdiği ilk
hayvanlardan birisidir.
Tarımın gelişmesine öncülük
eden sığırın evcilleştirilmesi, insanlık tarihindeki önemli dönüm noktalarından birisini oluşturmuştur. Sütünden, etinden,
derisinden, gübresinden ve iş
gücünden faydalanmak üzere
evcilleştirilen sığır (genellikle
inek olarak kabul edilir), insanlık tarihinde kültür ve ekonomide hep önemli yere sahip olmuştur.
Hızlı değişimlerin olduğu günümüz dünyasında çiftlik hayvanları endüstrisi ve veteriner hekimlik mesleğinin geleceği her
zamankinden çok daha fazla
birbiri ile ilişkilidir. Dünya nüfus
artışı ile ilgili tahmini bilgiler
önümüzdeki 40-50 yılda hayvansal protein ihtiyacının iki veya üç katına çıkacağını göstermektedir. Veteriner hekimler,
hayvan ve insan sağlığını korumanın yanında hayvansal protein ihtiyacının karşılanması hususunda da çiftlik hayvanları
endüstrisinde hayati bir rol oynayacaklardır.
Sığır yetiştiriciliğinde, ekonomik
uygulanabilirliğin temelini maliyet/verimlilik esasına dayanan
sürü sağlığı oluşturur. Sürü sağlığı, önceleri genellikle hastalık
oluşturan patojenlerin neden olduğu hastalıklardan korunma
olarak düşünülürdü. Ancak bu
görüş eskimiş olup onun yerine
günümüzde patojen organizma
ile konak arasında genellikle var
olan dinamik bir denge olarak
tanımlanmıştır. Bu denge, çeşitli
faktörlerin etkisiyle bozulduğunda, ya hastalık aleni hale gelmekte veya ürün kaybı olmaktadır. Patojen ve konağın cevabı
arasındaki bu döngü, patojenin
konağa girmesi, hastalık oluşturması, büyümenin veya üretiTemmuz, Ağustos, Eylül 2016

Resim 1. Parafilaria bovicola. a: Embriyonlu yumurta.
b: Serbest kalmış mikrofiler c: Deri altında ergin dişi parazit
(Galuppi ve ark., 2012’den alıntı yapılmıştır)
min azalması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması ile özetlenebilir. Modern sürü sağlığı kavramı:
immun sistem yönetimi, üreme,
beslenme, davranış, çevre ve
sağlık yönetimi gibi hususlarının
birbiriyle entegre olduğu geniş
bir sahayı kapsar.
Bir sürüde, birçok hastalığın klinik olarak ortaya çıkma olasılığı,
subklinik olarak seyretmesinden çok daha düşük olup bu
oran, genellikle 1/5 ile 1/20 arasında değişmektedir. Bu durum,
bir fenomen olarak kabul edilmektedir. Bu fenomen, “hastalık/buzdağı” olarak ifade edilir.
Diyare, kas zayıflığı, öksürük,

gözyaşı, burun akıntısı, atık, doğum anomalisi gibi klinik semptomlar, hastalığın görünen yani
buzdağının su üstündeki kısmını
ifade ederken, erginliğe geç ulaşılması, büyümenin yavaşlaması ve döl tutmanın gecikmesi gibi subklinik durumlar da hastalığın görünmeyen yani buzdağının su altındaki kısmını ifade
ederler. Bu nedenle subklinik
seyreden hastalığın ortaya çıkarılması, klinik olarak ortada olan
hastalığın tedavisinden çok daha zor olup bir o kadar da
önemlidir.
Sığır, dünya besin maddesi üretiminde büyük paya sahiptir.

Dünya süt üretiminin neredeyse
tamamı (%86,3-%89,5), et üretiminin de yaklaşık %25’i sığırdan sağlanmaktadır. Sığır, bu
kadar yüksek verimliliği ile bir
takım biyolojik avantajları sağlarken, diğer yandan çeşitli yetiştirme hatalarına, elverişsiz
barınak ve bakım besleme koşullarına ilaveten çoğu zoonotik
karakterli birçok bulaşıcı karakterli bakteriyel, fungal, viral ve
paraziter patojen de sığırlarda
hastalık oluşturmaktadırlar. Çoğu enfeksiyöz olan bu hastalıklar, çoğu kere sığırlarda ölüm
ve/veya verim düşmesine yol
açarak büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadırlar.
Bunlar arasında parazitlerin
meydana getirdikleri hastalıklar, genel olarak yavaş seyirli
olmaları ve bu yüzden de çoğu
kere yetiştiriciler tarafından
gözden kaçırılarak ihmal edilmektedirler. Ancak unutulmamalıdır ki, parazitler halen Türkiye’de hemen bütün coğrafik
bölgelerde helmint ve protozoon enfeksiyonları ile artropod
enfestasyonları ve onların naklettikleri (Vector-Borne) hastalıklar halinde tüm şiddetiyle hüküm sürmekte, sığırcılığı birinci
derecede tehdit ederek büyük
ekonomik kayıplara yol açmaktadırlar. Parazitler doğrudan
çiftlik hayvanlarının, dolaylı olarak da insanların sefaletine yol
açarlar.
Bu durum, “Sağlıklı Çiftlik Hayvanları ve Zengin Toplum
(=Healthier livestock and Wealthier People)” ilişkisini de çok
negatif etkilemektedir. Nitekim
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)
son yıllarda bu duruma dikkat
çekmiş ve 2012 yılında “Tek
Sağlık” konseptini geliştirmiş
ve oluşturduğu tek sağlık inisiyatifi ile yeni bir mücadele stratejisi başlatmıştır.
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Bugüne kadar sığırlarda çok sayıda parazit hastalığı tarif edilmiştir. Bunların önemli bir bölümünü zoonotik ve vektör-borne
karakterlidirler. Vektör-borne
hastalıklardan birisi de halk arasında sığırların “yaz kanaması”
olarak da bilinen parafilariasis’dir. Burada yaz kanaması
hakkında kısa bilgi verilmesi
amaçlanmıştır.

Hastalığın önemi
Parafilariasis, flaria tipi nematodlardan Parafilaria bovicola’nın vektör arthropoda tarafından nakliyle sığırlarda oluşturulan, deri ve subkutan dokularda
fokal hemorajilerle karakterize,
mevsimsel seyir gösteren, zaman zaman insanlarda da görülebilen zoonotik bir nematod
hastalığıdır. Dünyanın birçok ülkesinde görülen bu hastalık, deri üzerinde oluşturduğu hasarlar
sonucu büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Meydana
getirdikleri küçük, bezelyeden
fındık büyüklüğüne kadar değişen hemorajik nodüller ile karakterize olan bu hastalık, nodüllerde oluşan kanamalar nedeniyle “yaz kanaması” olarak
da adlandırılmaktadır.

Hastalığın
epidemiyolojisi
Hastalık, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Avustralya hariç hemen hemen tüm
dünyada ve Türkiye’de görülmektedir.
Parafilariasis’in Türkiye’deki Yayılışı: Parafilariasis, Türkiye’de
yaygın olarak görülmesine rağmen bu konudaki kayıtlar oldukça sınırlıdır. Hastalığın bir bölgede görülmesi için gerekli olan
en uygun şartlar: 400-700 mm3
/yıl yağış, 17,5-22,5°C yıllık ortalama sıcaklık ve 800-1200 m
yüksekliktir. Türkiye’nin bu özelliklere sahip bazı bölgelerinde
sığırlarda parafilariasis görülme
riskinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür.

Hastalığın etkeni
Sığırlarda parafilariasis etkeni
olan Parafilaria bovicola Tubangui, 1934, Parafilaria Yorke ve
Maplestone, 1926 soyunda yer
almakta olup ilk olarak 1934 yı-
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lında De Jesus tarafından Filipinler’de tespit edilmiş ancak
aynı yıl Tubangui tarafından tanımlanarak taksonomik yeri belirlenmiş ve kayıtlara bu şekli ile
geçirilmiştir. P. bovicola’nın erkekleri 2-3 cm, dişileri (Resim 1)
4-7 cm, mikrofilerleri (Resim 1)
ise 215-230 µ uzunluğunda, yumurtalar embriyonlu olup (Resim 1), 40-55 X 23-33 µ çapında
oldukları bildirilmiştir.

Hastalık Etkeninin
Yaşam Döngüsü
ve Çoğalması
Parazitin yaşam döngüsü, yüz
sineği olarak da adlandırılan
Musca autumnalis başta olmak
üzere, Musca xanthomela, Musca lusoria, Musca nevilli ve Musca vitripennis türlerinin parafilariasis’e yakalanmış hayvanların
kanama odaklarından beslenme esnasında yumurtaları ya da
mikrofilerleri almaları ile başlamaktadır. Vektör olan bu türlerin
dışında Amblyomma ve Rhipicephalus cinslerindeki keneler
ile Glossina soyundaki çeçe sineklerinin ve halk arasında büvelek olarak da bilinen sokucu
ve kan emici Tabanid sinek türlerinin de nakilde rol oynadıkları
ileri sürülmektedir.
Bahar ve yaz aylarında, dişi parazitlerin deri altında meydana
getirdikleri nodülleri delmesi veya nodüllerin kendiliğinden patlaması sonucu, nodül sıvısı (Resim 2) ile dışarı akan yumurtalar
veya yumurtalardan çıkan mikrofilerler, vektör arthropoda tarafından alınır. Daha sonra parazitler vektörün yağ hücrelerine
yerleşerek 2-3 hafta (Güney Afrika’da 11 gün, İsveç’te 20 gün)
içinde L3 formuna dönüşmektedirler. Ara konaklar beslenmeleri sırasında larvaları kesin konak
sığırların göz mukozaları ya da
derideki yaralarına bırakmakta
ve burada larvalar yedi gün sonra üçüncü, 65 gün sonra da
dördüncü gömleklerini değiştirerek genç parazit dönemine
geçmektedirler. Vücuda girerek
subkutan veya intramuskuler
bağ dokulara geçen genç parazitler, 5-7 aylık bir süreçten sonra olgun parazit formuna dönüşürler. Olgun dişilerin yumurtalarını tekrar dışarı atmaları ile

Resim 2. Deri üzerinde kanayan nodüller ve çizgi şeklinde
görülen kanama izleri (Pardon ve ark., 2010; Galuppi ve ark.,
2012 ve Şaki ve ark., 1999’dan alıntı yapılmıştır)
yaklaşık 7-9 ay süren biyolojik
siklus tamamlanır.

Patojenite
Deriye yerleşmiş olan dişi parazitler, dermis ve epidermiste
yaklaşık 40 mm çapında, 10 mm
derinliğinde nodüller oluşturmaktadırlar. Bu nodüller, 1-2
gün içerisinde kaybolmakta ancak dişilerin deri altında yer değiştirmeleri sonucu yakın bölgelerde tekrar yeni nodüller oluşabilmektedir. Başlangıçta ödematöz bir yapıya sahip olan bu nodüller daha sonra hemorajik bir
hal almakta ve pyogen bakterilerle enfekte olmaları durumunda irinleşerek deri apseleri oluşturmaktadırlar. Yeşilimsi bir renk
ve mukuslu bir yapıya sahip
ödemlerin görüldüğü bölgelerdeki kaslarda; hemoraji, dejenerasyon, miyozitis görülmekle birlikte, fibrinöz ve flegmonöz lezyonlar da meydana gelebilmektedir. İçinde infertil ya da dejenere olmuş dişi parazitler bulunan
nodüller tüm yıl boyunca bozulmadan kalabilmektedirler. Biyopsi örneklerinin histopatolojik
incelenmesinde eozinofilik infiltrasyonlar tespit edilmektedir.

Klinik belirtiler
Parafilariasis’in en karakteristik
klinik belirtisi deri üzerinde çizgi şeklinde görülen kanama izleridir (Resim 2). Derideki no-

düllerin dişi parazit tarafından
delik açılarak patlatılması sonucu yumurta ve mikrofileri taşıyan kan, deri üzerinde akmakta
ve kılları yapıştırarak 15-50 cm
uzunluğunda olan kan izlerini
meydana getirmektedir. Hastalığın en belirgin klinik semptomu olan bu görüntü sığırların
omuz, bel ve boyun bölgelerinde gözlenmektedir (Resim 2).
Ayrıca nodüllerin vücudun yan
taraflarında, karın altına yakın
yerlerde ve ayaklarda da bulunabilir (Resim 2).

Hastalığın tanısı
Parafilariasis olguları tanı amacıyla, nodüllerin patlaması ile dışarı akan kanlı eksudatın, parazit yumurtası veya mikrofilerlerin
varlığı yönünden mikroskobik
olarak incelenir. Bu amaçla,
%0.85’lik tuz çözeltisine (FTS)
konularak soğuk zincirde laboratuvara getirilen taze ya da kurumuş eksudat, 2000 devirde
beş dakika santrifüj edildikten
sonra dipteki tortunun tamamında P. bovicola yumurtaları veya
yumurtadan çıkıp serbest kalan
mikrofilerler aranır ve pozitiflikte
morfolojik kriterlere göre kesin
teşhis konur. Enfekte sığırlarda
nodüllerin diseke edilmesi sonucu nodül altında ergin dişi P. bovicola saptanabilmekte ve morfolojik inceleme ile teşhis konulabilmektedir. Parazitin sığır de-
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risi üzerinde meydana getirdiği
lezyonlardan alınan ve %10’luk
formole konulan biopsi örneklerinin histopatolojik incelenmesi
sonucu tespit edilen; eozinofilik
infiltrasyonlar, kanamalar veya
P. bovicola kesitleri ile de hastalığın teşhisi yapılabilmektedir.
Öte yandan teşhiste serolojik
yöntemlerden de yararlanılmaktadır. Parafilariasis, klinik olarak
kolay bir şekilde teşhis edilebilmesine rağmen bazen deri üzerinde, insekt-kene ısırmaları, teldiken batması ile meydana gelen zedelenmeler ile karıştırılabilir. Ancak kanlı eksudatın mikroskobik incelenmesi sonucu
görülen P. bovicola yumurtaları
ya da mikrofilerler ile kesin teşhis konulmakta ve ayırıcı tanı yapılmaktadır. Bunun yanında Filarioidea üst ailesinde bulunan
Onchocerca türlerinin (Onhocerca gutturosa hariç) meydana
getirdiği doku lezyonları, parafilariasis’in klinik semptomları ile
benzerlik göstermekle birlikte,
geniş ödemlerin oluşmaması,
subkutan dokularda renk değişimi olmaması ve kaslarda lezyonların görülmemesi ile parafilariasis’ten ayrılmaktadır.

Tedavi
Günümüzde, çok sayıda geniş
spekturumlu antihelmintik bulunmasına rağmen, hastalık
uzun bir prepatent dönemine
sahip olduğu için tedavi oldukça
zordur. Levamisole 5 gün boyunca, 12 mg/kg, febendazole 5
gün boyunca, 20 mg/kg ve levamisole 5 gün boyunca 10 mg/kg
uygulamaların tedavide başarılı
sonuçlar verdi rapor edilmiştir.
Japonya’da yapılan diğer bir çalışmada ise levamisole (%2,5)
kanayan lezyonun üzerine dökülmüş ve birkaç dakika sonra
kanamaların durduğu gözlenmiş, aynı çalışmada oral yolla
kullanılan ivermectin’nin ise tedavi edici hiçbir etki göstermediği bildirilmiştir. Enjektabl olarak kullanılan ivermectin’nin
hastalığın tedavisinde oldukça
iyi sonuçlar verdiği, 200
µg/kg’lık tek dozun tedaviden
14 gün sonra kanama noktalarını azalttığı, 83 gün sonra ise,
subkutanöz lezyonları %88,2,
toplam lezyon alanlarını da

%98,7 oranında azalttığı kaydedilmiştir. Ayrıca nitroxynil (3 gün
boyunca, 20 mg/kg), doramectin (0,2 mg/kg) ve macrocyclic
lactonların da tedavide kullanıldığı ve başarılı sonuçlar alındığı
bildirilmiştir. Yapılan tedaviler
her ne kadar başarılı olursa olsun, tedaviye direnç gösteren
parazit larvalarının tekrar olgunlaşarak hastalık yapabilme potansiyellerinin olduğu ve gerekli
korunma tedbirlerinin alınması
gerektiği unutulmamalıdır.

Korunma
ve kontrol
Parafilariasis’ten korunmada en
önemli faktör endemik bölgelere transfer edilecek olan sığırları
vektör arthropod enfestasyonlarından korumaktır. Bu hayvanlar, mutlaka hastalığın varlığı yönünden araştırılmalı, özellikle
mera sezonunun bitiminden 3
ay sonra teşhis yöntemlerine tabii tutulmalı ve pozitif sonuç verenlerin transferi kesinlikle yapılmamalıdır. Öte yandan, sığırların kulağına takılan insektisit
emdirilmiş “permethrin-impregnated” küpeler veya deri üzerine uygulanan 50 ppm deltamethrin spreyler, hastalığa vektörlük eden ve bölgelere göre
tür değişikliği gösteren Musca
spp. ile mücadelede faydalı olmaktadır. Öte yandan gerek bu
sineklerin geniş bir uçma alanına sahip olması (M. autumnalis:
11km/gün) gerekse konağa kısa bir süreliğine konması bu tür
mücadeleyi oldukça güçleştirdiği de unutulmamalıdır.

Hastalığa bağlı
ekonomik kayıplar
Parafilariasis, sığırlarda özellikle
deri ve karkas kaybına neden
olarak büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. İsveç’te yapılan bir araştırmada, hastalığın
sığır endüstrisinde yaklaşık yıllık
8 milyon dolarlık bir zarara yol
açtığı bildirilmiştir. Bunun yanında tedavi, korunma ve kontrol
çalışmaları da büyük maliyetlere
neden olmaktadır. Bu ekonomik
kayıplar dikkate alındığında parafilariasis’in endemik seyrettiği
ülkelerde, ne kadar büyük bir
risk potansiyeli oluşturduğu kolayca anlaşılmaktadır.
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Kıymetli
arkadaşlarım
Hilmi KAYHAN
Agrita-Efeler Çiftlikleri

B

u yazımda çiftliklerin içinde bulunduğu birtakım bürokatik zorluklara değinmek istiyorum. Bunlar kolayca düzelebilecek aksaklıklardır ve eğer düzelirse zaten zor
olan hayatımız bir nebze kolaylaşacaktır.
Bunlardan bazılarını şöyle özetliyebilirim:

Küpeleme işlemi tebliğe göre çiflikler tarafından yapılabilir olsa
da Damızlık Birliği ve İl Tarım Müdürlüğü buna yanaşmıyor, gelip kendileri takıyor. Bu zaman ve para kaybından başka birşey
değildir.
Düşen kulak küpeleri 3 aydan önce teslim edilemiyor, kulak
küpesi olmayan bir inek sigortalattırılamıyor veya hasar görürse Tarsim ödeme yapmıyor. Çifliklerde zimmetlenmiş yeterli
sayıda kulak küpesi bulunabilmeli ve talepler anında karşılanabilmelidir.
Çiflikler hangi bölgelerde ve hangi nedenlerle karantina olduğunu izleyebilmelidirler. Bu hem hayvan hareketleri hem de
yem bitkileri taşınmasında çifliklerin kendini korumaya alması
bakımından çok önemlidir.
Suni tohumlar veteriner ve teknisyen adına tahsis ediliyor ve
kişi başına 2 adet 50 sayfa olarak veriliyor. Devamlı form almaya gidiliyor ve lüzumsuz masraf ediliyor. Bu uygulama hemen
iptal edilmeli, kayıtlar email ile yapılmalı ve tohum tahsisi Çiftlik
adına yapılmalıdır.
Pasaport çıkartma, ölen inek kaydı gibi hayvan hareketlerini
çiflikler kendileri sisteme girebilmelidirler. Veteriner Odası reçeteleri, suni tohumlama kağıtları sürekli bilgisayar formu şeklinde düzenlenmelidir. Bunları elle yazmayı kimse istemiyor
çağdışı bir uygulama olduğu için.
Mezbahalarda yetkili veteriner tarafından yanlış düşüm yapılırsa bu işlem bir daha canlandırılamıyor. Buna çözüm getirilmesi
gerekir.
Genelde yukarıdakilerin hepsi aşılabilecek engellerdir ancak
işler çok yavaş yürümektedir.
Damızlık birliklerinin devletin yapamayacağı hangi işi yaptıklarını anlamış değiliz. Çifliklerin sırtında ilave bir yükten başka
birşey değildir. Üstelik devletin bu birlikler için bizden kesilen
destekleme paralarından bir kısmını tekrar birliklerden geri aldığını da biliyoruz.
Eğer çifliğiniz bir anonim şirket ise doktor, avukat, trafo sorumlusu, iş güvenliği uzmanı ve çevre uzmanı gibi ilave masraflar
da üzerinize geliyor.
Acaba birileri bu işleri yapmayın diyorda biz mi anlamıyoruz?
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Sığır işletmelerinde salgın
hastalıkların azaltılmasına yönelik
uygulamalar -biyogüvenlik
Prof. Dr. Sezgin ŞENTÜRK
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, sezsen@uludag.edu.tr

Metabolik
protein ihtiyacı

S

on yıllarda hayvancılık
sektörünün geldiği noktaya baktığımızda sektörün inanılmaz büyüme karşısında tek ayak üzerinde yakalandığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Gerek işletmelerin kurulumunda yapılan hatalar, gerekse
hayvan sevk-idaresi, personel
yönetimi ve kalifiye personel konusunda özelliklede kalifiye işletme sahibi yaşanan sıkıntılar,
ülkemizin bulaşıcı enfektif hastalıklar konusunda dezavantajlı
coğrafik konumu hayvan sağlığımızı tehdit eden önemli faktörlerdir.
Hayvan sayısının artması ile birlikte hayvan sağlığı sorunları ve
dolayısı ile verim kayıplarının
önlenmesinde en akılcı ve ekonomik yöntem biyogüvenlik kurallarının taviz verilmeden uygulanmasıdır. Biyogüvenlik sürüdürülebilir sürü sağlığının olmazsa olmazıdır. Basitçe ifade
etmek gerekirse, biyogüvenlik
enfeksiyöz hastalıkları kontrolü
için uygulanan bir risk yönetimidir. İki temel amacı vardır;
1. Dışardan kaynaklı enfektif
bir hastalığın işletmeye girişini
engellemek
2. İşletme içerisinde var olan
bir enfeksiyonun sınırlandırmak ve elemine etmek
Dolayısı ile işletme içerisinde,
yakın çevrede, bölgede hatta ülke bazında olası hastalık risklerinin belirlenmesi ve gerekli koruma tedbirlerinin oluşturulmasını kapsar. Risk hiçbir zaman
tamamen ortadan kaldırılmaz
hedef riskleri en aza indirmek
olmalıdır.

Enfektif Hastalık Riskini
Azaltmak İçin Temel
Yaklaşım Ne Olmalıdır?
1. Hayvanların immunitesinin
yüksek olmasının sağlanması
a. İç ve dış paraziter mücadeleTemmuz, Ağustos, Eylül 2016

nin zamanında ve doğru olarak
yapılması
b. Doğru besleme ve bakım
i. E vitamini, selenyum, Çinko,
bakır, mangan, D3 vitamini, metionin, lizin gibi immun sistemde
rol oynayan vitamin, mineral ve
aminoasitlerin rasyonda sağlanması
ii. Subklinik ketosis, karaciğer
yağlanması, subklinik hipokalsemi ve subklinik asidozisin engellenmesi
c. İnternal ve eksternal stress
faktörlerinin maksiumum düzeyde azaltılması
i. Isı stresinin engellenmesi
ii. Kronik enfektif ve non enfektif
hastalığa sahip hayvanların elemine edilmesi
iii. Gezinti alanları, yataklıklar,
sağım yolu, yemlik yolu gibi yerlerde yeterli hareket alanlarının
bulunması,
iv. Yüksek ses ve diğer gürültülerin engellenmesi
v. Hayvanlara şiddet uygulanmasının engellenmesi
vi. Soğuk ve sert rüzgarlara karşı koruma alanlarının yapılması
vii. Havalandırmanın iyi olmasının sağlanması
viii.Yüksek nemin engellenmesi
ix. Grupların aşırı kalabalık olmasının engellenmesi
2. Sürü içindeki enfektif hastalıkların yayılımının maksimum düzeyde engellenmesi
a. Taşıyıcı hayvanları belirlenmesi ve eredike edilmesi
b. Karantina tedbirlerinin uygulanması – Hasta hayvanların işletmenin en uzak noktasına izole edilmesi
c. İşletmenin her yerinde Hijyen
ve dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması
d. Gruplar arasında yakın temasın engellenmesi
e. Enfektif hayvanlarda kullanılan medikal veya çiftlik ekipman
ve malzemelerinin dezenfekte
edilmesi veya imha edilmesi

f. Yabani hayvanlara, kedi, köpek, fare, sıçan ve sokucu sinek, kenelere karşı mücadelenin yapılması
3. Dışardan gelebilecek enfektif hastalıkların maksimum
düzeyde engellenmesi
a. Olası şüphe edilen hastalıklara karşı dışardan alınacak hayvanların test edilmesi
b.Karantina tedbirlerinin işletme
dışında bir yerde uygulanması
c. Hastalıklardan ari olan sürülerden hayvan alınması
d. Transport esnasında hayvan
refahının sağlanması
e. İşletmeye giriş yapmadan önce paraziter ve önemli aşı uygulanmalarının tamamlanması
4. Doğru zamanda, doğru
dozda ve periyotta belirlenen
enfektif hastalıklara karşı aşıların uygulanması
a. Belirli periyotlarda örnekleme
yolu ile alınan kan serum örneklerinden aşı antikor düzeylerinin
belirlenmesin sağlanması
Kısacası, hayvan refahı ve biyogüvenlik maksimum düzeyde
sağlanması enfektif hastalıkların
oluşumunu sağlamada temeldir.

Biyogüvenlik programını
neye göre hazırlamalıyız?
İşletmede ve / veya yakın çevrede, bölgede ve ülkedeki enfektif
hastalıkların neler olduğunun
araştırılması yapılmalıdır. Takiben bu hastalıkların epidemiyolojik özellikleri başta olmak üzere bulaş yolları belirlenmeli ve
son olarak enfektif hastalığa veya hastalıklara özgü koruma
yöntemleri araştırılmalıdır. Kısaca;
1. İşletmede enfektif hastalıklara
karşı risk analiz yapılmalı
2. Belirlediğin hastalıklara karşı
biyogüvenlik, eredikasyon ve
koruma uygulamalarını irdele

3. Çevre bölgelerdeki enfektif
hastalıkları takip et ve korumaya
yönelik önlemlerini al
4. Hayvan hareketlerini sınırlandır. Hayvan alacağın işletme veya yabancı ülkelerde var olan
enfektif hastalıkları araştır, olası
şüphelendiğin hastalıklara karşı
mutlaka duyarlılığı yüksek testleri yaptır, karantina kurallarını
uygula
5. Tüm çalışanları biyogüvenlik
konusunda eğit, biyogüvenlik
kurallarını hazırla ve personelin
çalıştığı bölgelere bunları asın.
6. İşletmeye giriş ve çıkışlarda
hijyene önem verin
7. İşletmeye yaban hayvanı girişi riskinin irdelenmesi

Enfeksiyöz Hastalıklara
Zemin Hazırlayan Önemli
Faktörler - Riskler
• İşletmenin kurulum yerindeki
riskler
İşletmelerin kurulacağı bölgelerde toprak analizi yapılmalı, drenaja uygun olup olmayacağına
bakılmalıdır. Yaklaşık %6 lık bir
eğim iyi bir drenaja katkıda bulunur. Ayrıca yakın çevrede başka işletme bulunmaması, doğrudan kuzey rüzgarlarına maruz
kalmaması, yoğun trafiğin olduğu yollardan uzak olması tercih
edilmelidir. Yaban hayatı ile iyi
bir izolasyon sağlanmalıdır. İşletmenin kurulumu sığırlar doğrudan kar, yağmur, aşırı rüzgar
ve güneş ışığına maruz kalmayacakları bir şekilde yapılmalıdır. Aşırı rüzgar alan bölgelerde
işletme çevresine ağaç dikimleri
rüzgar kesmek amacı ile yapılabilir. Anacak ağaçların kuşlar
için bir cazibe merkezi olduğu
unutulmamalıdır. Alternatif olarak rüzgar kesme panelleri konulabilir. Gezinti alanlarında
gölgelendirme bölümleri mutlaka yapılmalıdır.
• İşletmenin giriş noktasındaki
riskler
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Bir işletmedeki en önemli risk
faktörleri işletmeye kontrolsüz
giren kişi ve araçlardır. İşletmeye dışarıdan giren her araç ve
insan potansiyel bir enfeksiyon
taşıyıcı olarak görülmelidir.
1. Zorunlu haller hariç merkezin
içerisine kesinlikle araçla girilmemesi sağlanmalıdır. Merkeze girmesi zorunlu olan yem
kamyonları, hayvan nakil ve süt
aracı gibi araçların merkeze girmesi araçlarının uygun bir dezenfeksiyonla ile pulverizasyon
yapılmasına ve tüm dış aksamının dezenfekte edilmesine takiben içeri alınması sağlanmalıdır.
Araçtaki kişiler, araçtan inip giriş
kapısındaki tabanı süngerli personel dezenfekte basmaları
sağlanacaktır. Dezenfekte süngeri kuru kalmaması sağlanmalıdır. Kişiler mutlaka kayıt altına
alınmalıdır.
2. Merkezi ziyaret için gerekli
izinleri alan kişilere yönetim binasındaki işletmeye ait tek kullanımlık galoş ve tulumları giymeleri zorunlu tutulmalıdır.
3. İşçilerin sorumlu oldukları
ünitelere girmeden önce üzerlerini ünitelere yakın yerde değil
işletme girişinde bir oda da değişmeleri sağlanmalı, bu odanın girişinde dezenfeke tablaları
bulundurulmalı ve işçilerin her
giriş çıkışta bu tablalara basmaları zorunlu tutulmalıdır. İşçilerin
sık olarak çizmelerini dezenfekte su ile temas ettirmeleri konusunda uyarılmalıdır. Daha da
uygun olanı işletme içerisine gi-

rerken kişilerinde sisleme tarzında dezenfeksiyon bariyerlerinden geçmesi sağlanmalıdır.

Revir Risk
ve Biyogüvenliği
Malasef ülkemizde revirler genellikle işletmenin en merkezi
yerinde, sağımhane veya doğumhanenin içinde konumlandırılmıştır. Bu çok büyük bir hatadır. Revirdeki hayvanların sağlıklı hayvanlarla teması olmamalıdır. Revirle ilgilenen gerek sağlık gerekse bakıcıların hijyene
büyük önem vermeleri gereklidir. Revirin girişi kişilere sınırlandırılmalı yalnızca yetkili kişilerin
bu alana biyogüvenlik kurarları
doğrultusunda girmeleri sağlanmalıdır. Giriş ve çıkışlarda ayak
dezenfeksiyon havuzları olmalı
ve personel bu alana ayrı bir kıyafetle girmesi sağlanmalıdır.

Karantina Alanı
ve Biyogüvenliği
Mümkünse karantina alanı işletmeden bağımsız olmalıdır. Bu
alan çevresel patojenlere karşı
maksimum düzeyde korunmalıdır. Hayvanlar en az 3 hafta bu
bölümde kalmalı ve takiben gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra işletmeye sokulmalıdır. Bu bölümde İşletmede bulunan olası patojen enfeksiyonlara karşı aşılamanın başlatılması oldukça önemlidir. Bu bölümdeki hayvanlarla ilgilenen personelin işletme içersine girmesi
engellenmelidir. Sağlık ekibi bu-

rada kullandıkları her türlü medikal veya diğer malzemelerinin
sterilizasyonunu yapmadan işletmeye götürmemelidirler.

Doğum Hane Riskleri ve
Biyogüvenliğin Sağlanması
Doğum hane hem anne için
hem de doğacak buzağının
sağlığı açısından son derece
önemlidir. Doğumhanenin mikrobiyel yükünün minumum düzeyde tutulması annede doğum
sonrası hayati önem taşıyan
septik metritis, mastitis ve doğan buzağıda E.coli, kriptosporidiozis, salmonella başta olmak
üzere ölümcül olabilecek patojenlere maruz kalma riskini en
aza indirecektir. Bunun için;
1. Doğum hane bölümü giriş ve
çıkışlara dezenfeksiyon havuzları konmalıdır
2. Doğumhane ünitesi antiprotozoal, bakteriosidal, virosidal
ve mantaralara karşı etkili bir
dezenfeksiyonla
dezenfekte
edilmelidir.
3. Doğumuna 10 gün kala gebe
inekler bu bölüme alınmalıdır
4. Bu bölümde bulunan gebe
inekler sürekli gözlem altında
tutulmalıdır
5. Hayvanların altına bol altlık
atılmalıdır.
6. Her doğuma müdahale edilmemeli, gerçekten güç doğum
söz konusu ise hijyen kuralları
içersinde altında yapılmalıdır.
7. Doğuma müdahale esnasında eller önceden dezenfekte
edilmeli (betadine sol) eldiven
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giyilmeli ve dezenfekte edilmiş
(zefiran) muşamba önlük giyilmelidir.
8.Doğum sonrası tüm doğum
hane ünitesi le dezenfekte edilmeli ve hazır bulundurulmalıdır
9. Doğuma takiben buzağının
solunumu ilk 48 saat sıkı takip
edilmeli hızlı ve güç solunum aldığında veteriner hekime derhal
haber verilmelidir
10. Göbek kordonu hijyenik olarak kesilmeli ve dezenfekte edildikten sonra (%5 lik iyotlu sol)
plastik tek kullanımlık göbek
kordonu ataçlarıyla kapatılmalıdır.
11. Buzağı 2–3 saat annesinin
yanında bulundurulmalı ve en
kısa sürede ( ilk 2 saat içersinde) beden ağırlığının %5 -6 ‘sı
kadar ağız sütünü biberonla alması sağlanmalıdır
12. Buzağı annenin görebileceği bir bölüme alınmalı ve sürekli
takip edilmelidir
13. Bu bölümde bol temiz altlık,
mevsimine göre ısıtıcı ( infred)
veya fan konulmalıdır. Buzağı
septisemi serum uygulamasına
takiben 3. günde buzağı kafeslerine alınmalıdır.

Buzağı Ünitesi
Biyogüvenliği
Bir işletmenin sağımhane, doğum hane ile birlikte biyogüvenliğin taviz verilmeden uygulanılması gereken en önemli noktalarından birisi buzağı üniteleridir. Buzağı üniteleri en fazla
hastalıkların ve dolayısı ile ölümün görüldüğü ünitelerdir. Bir
buzağının yetişkin bir hayvanın
sahip olduğu hücresel ve humoral yanıtı sağlamsı en az 6
aylık bir yaş dönemini kapsamaktadır. Bu nedenle buzağı
üniteleri her zaman için enfeksiyöz etkenlerin tehditi altındadır.
Buzağı döneminde en önemli 2
enfektif sorun ishal ve pnomönilerdir. Neonatal dönemde buzağı ishalleri daha fazla görülmekte, kafesden gruba geçen buzağılarda ise solunum yolu hastalıkları liderliği almaktadır.
Bu riski en aza indirmek için;
1. Buzağı ünitesindeki sorumlu
personel diğer bölümlerde çok
elzem olmadıkça kullanılmamalıdır.
2. Altlıklarının kuru kalması sağlanmalıdır. Kriptosporidiosis,
rotavirüs, coronavirüs gibi birçok patojen ıslak ve nemli or-
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tamda yüksek kolonizasyon ve
patojenite oluşturdukları unutulmamalıdır.
3. Buzağı ünitelerinden sorumlu
olan bakıcı iş kıyafetleri ile yetişkin hayvanların olduğu bölüme
girmemeleri sağlanmalı. Çok
zorunlu hallerde diğer ünitelere
ayrı tulum ve çizme ile girmeleri
sağlanmalıdır.
4. Buzağı süt – mama biberon
veya kovalarının ön temizliğine
ve hijyenine dikkat edilmesi sindirim yolu ile bulaşabilecek enfektif hastalıklar için oldukça
önemlidir. Bunların ön temizliği
deterjanla sağlanmasına takiben Hidrojen peroksit veya
klordioksit gibi toksik etkisi olmayan ve kalıntı bırakmayan
dezenfektanlarla dezenfekte
edilmelidir.
5. Buzağılara verilecek süt veya
mamanın 37 °C olmasına özen
gösterilmelidir.
6. Bursella, tüberküloz, BVD, loközis, mycoplasma, paratüberküloz gibi sütle geçen enfeksiyon varlığında veya şüphesinde
bu sütler buzağı beslenmesinde
kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda ya sütler pastörize edilmeli
ya da mama tercih edilmelidir.
7. Buzağılar yakından gözlenmeli, emme refleksi olmayan,
depresif, ishali, göz yaşı- burun
akıntısı, öksürüğü veya herhangi bir anormal görünüm derhal
sorumlu kişiye bildirilmelidir.
8. Buzağıların kafesleri ve altlığı
3 günde bir ve her buzağı çıkışında antiprotozoal, bakteriosidal, virosidal ve mantaralara
karşı etkili bir dezenfeksiyonla
dezenfekte edilmelidir. Enfektif
ishal durumlarında uygulama
her gün tekrarlanmalıdır.
9. Buzağı ünitelerinin giriş kısmına etkili bir dezenfeksiyon banyosu konmalı ve çizmenin üst
sınırının 4 parmak altına kadar
doldurulmalıdır.
10. Buzağılar biberonla beslenirken tek kullanımlık (lateks) eldiven giyilmeli. Buzağılar beslenmeden önce bakıcıların ellerini sabunlu su ile en az 3 dakika yıkanması sağlanmalı takiben etkili bir el dezenfeksiyonu
ile ellerin hijyeni sağlanmalıdır .
Buzağı hastalıklarının minumun
düzeyde oluşması veya daha
az şiddetli seyretmesi için doğan buzağıların iyi kaliteli kolostrumdan doğuma takiben ilk 2
saat içersinde beden ağılıkları-

nın %5-6 sı oranında almaları
sağlanmalıdır. Kolostrum kalitesini anlamanın en basit yolu kolostrometre ile kolostrumun sfesifik densitesinin ( yoğunluğu)
ölçülmesidir. Kaliteli bir kolosturumun yoğunluğu 1.060 birime
eşit veya yüksek olmalıdır. Yoğunluğu 1060 birim olan bir kolostrumda yaklaşık 30000 mg/L
IgG bulunur. Benzer şekilde iyi
kalitedeki bir kolostrumun brix
değeri 22 ve üzeri düzeyde olmalıdır.Buzağının yeterince kolostrum aldığını ölçmek amacı
ile yapılan serum protein, gluteraldehit koagulasyon testi, GGt
aktivitesi, IgG konsantrasyonu
gibi değerlendirmelere alternatif
olarak buzağı serum brix değerlendirilmesi yapılabilir (9-14).
Buzağı kolostrumu aldıktan
sonraki 12- 72 saat içerisindeki
serum brix değerinin12 ve üzeri
olması iyi bir kolostrum aldığını
işaret edebilir.
Kuru dönem içerisinde Neonatal dönem ishallerinin en yaygın
nedenlerini oluşturan rotavirüs,
coranavirüs ve Ecoli etkenlerine
yönelik anne adayların aşılanması kolostrumda belirtilen etkenlere karşı yüksek antikor titresyonlarının oluşmasına olanak sağlar. Kuru dönemde ayrıca BVD, IBR, clostridum spp, PI3, BRSV, pastörella aşılarının
yapılması ile benzer şekilde kolostrumda yüksek immunglobulinlerin oluşturulması, yeni doğan buzağılarının neonatal devreyi hatta hayatların ilk 3-4 aylarını daha az riskle atlatmalarını
sağlayabilir.
Kafesden gruba geçen buzağılarda son derece yakından izlenmelidir. Özellikle bu dönemde koksidozis ve pnomöniler
konusunda gerekli medikal ve
hijyenik önlemler alınmalıdır.
Ayrıca bu dönem içerisinde bulunan hayvanlara maternal antikor titrasyonları da göz önüne
alınarak, IBR, BVD, Leptosporosis, Şap, Brusellosis, Pastörella spp., Neethling poxivirüs
( Lumpy Deri Hastalığı), Klostrodial etkenler, H. Somni, BRSV,
PI-3 gibi etkenlere yönelik kuralarına uygun olan aşılama programı gerçekleştirilmelidir.

Hayvan Yataklıkları;
Riskleri ve Biyogüvenliği
İşletmelerde yatalık hijyenine
yeterince önem verilmemesine

bağlı olarak çevresel- özellikle
E.coli mastitisleri, metritis, dermatomikozis yaygın olarak görülmektedir. Portatif yataklık temizliğinde yapılan hatalardan
en önemlisi yataklığın yanlıca
görünen yüzünün temizlenmesi,
dezenfete edilmesi ama altının
göz ardı edilmesidir. Yataklık
kaldırılmalı zemin temizlenmeli
ve uygun dezenfektanlarla dezenfekte edilmeli , yataklıkta
benzer şekilde hijyenize edildikten sonra yerine konmalıdır. Yataklıkların kirlilik durumuna göre
en az 7 günde bir dezenfekte
edilmesi önemlidir. Hayvanlar
sağıma gittiklerinde hızla kaba
temizliklerin yapılması ve yüzeylerinin dezenkte edilmesi bile
çevresel orjinli mastits oranını
oldukça düşürecektir.

Yem Depoları ve
Biyogüvenliği
1.Yemlerin altına yerden en az
10 cm yüksekliğinde tablalar
konmalıdır.
2. Yemlerden çıkan ipler, çuvallar ve diğer yapancı maddeler
itina ile ayrılmalı ve yem deposunda rast gele atılmaması sağlanmalıdır.
3. Yem depolarında fare ve diğer kemirgen mücadelesi için
mevcut fare ve sıçan deliklerinin
cam ve kömür tozu ile hazırlanan beton harcı ile kapatılması,
ultrosonik fare - kemirgen kovucu sistemlerin kurulması, kapalı
fare istasyonlarının yemlerden
uzak belli bölgelere konulmasının sağlanması yapılmalıdır.
4. Yem depolarında aşırı neme
karşı nem tutucular konmalıdır.
5. Yemler ayrı ayrı istiflenmelidir
6. Yem depolarında kedi köpek
gibi hayvanların dolaşmasına
izin verilmemelidir (rotavirüs,
toksaplasmazis, neosporosiz,
leptospirozis….) .

Sağımhane
ve Biyogüvenlik
Sağım hane bir işletmenin kalbidir. Ayda bir kez sağımhanenin
mikrobiyel yükü kontrol edilmelidir. Bu amaçla sağım başlıkları
ve sağım hanenin değişik yerlerinden dezenfeksiyon sonrası
svaplar alınmalı ve mikrobiyel
olarak değerlendirilmelidir. Burada görev yapan personelin tamamı ayrı olması sağlanmalıdır.
Bu konuda herhangi bir sorun
görüldüğünde meme sağlığı uz-
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manı meslektaşlarımızdan destek ivedilikle alınmalıdır.

Gübre ve Altlık Yönetimi
İşletmelerin önemli sorunlarından biride gübre ve altlık yönetimidir. Altlıklar özellikle mastitis
ve ayak hastalıkları, mikotik enfeksiyonların
oluşmasında
önemli rol oynayan yüksek
mikrobiyel yüke sahiptir. Ayrıca altlıklar brusella, tüberküloz
ve paratüberküloz gibi önemli
patojenler uzun süreler patojenitelerini koruyabildikleri ortamlardır. Dışkıların uygun şekilde
yönetilmediği işletmelerde yer
altı suların kirlenmesi meydana
gelecektir.
• Özellikle dışkı ile yayıımın
yüksek olduğu enfeksiyonların
varlığında altlıklar uzaklaştırılmadan önce kireçle harmanlanmalı takiben uzaklaştırılmalıdır.
• Altlıklar işletmetye en az 1 km
uzak mesafeye taşınmalıdır.
• Meraya veya tarlaya dökmeden önce yığınlar halinde fermentif yanmaya bırakılmalıdır.
Fermentatif yanma ve kurutulma sonrası elde edilen gübreler
işletmelerde altlık olarak kullanılabilir.
• Gerek mikrobiyel potansiyeli
açısından gerekse oluşturdukları ve solunum sistemi için Zaralı
olan hidrojen sülfür, karbondioksit, ve amonyak ve metan gibi
toksik gazları içermesi nedeni
ile gübre havuzları işletmenin en
uzak bölümüne yapılmalıdır.
• Gübre yönetimi sinek mücadelesinide kapsamlıdır. Yoğun
sinek papulasyonu gerek viral
gerekse bakteriyel birçok patojen etkenin taşınmasını sağlar.
Bu nedenle gerek gübre toplama yerlerinde gerekse işletmede hem yetişkin hemde larval sinek mücadelesi yapılmalıdır.
• Gübre yönetimi mevcut yasallar doğrultusunda yapılmalıdır .
Tedavi etmek en kötü seçenektir. Hastalıklara karşı koruyucu
hekimlik uygulamaları sürünün
devamlılığında temel noktadır.
Meslektaşlarımın ve işletme sahiplerinin biyogüvenlik konusunda gösterecekleri hassasiyet işletmenin geleceğini yön
verecektir..
Ülke ekonomimize büyük özverilerle katma değer sağlayan
tüm meslektaşlarıma, yetiştiricilere ve çalışanlarına saygılarımı
sunarım.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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İklim şartlarına bağlı kalmaksızın
hayvanlarınıza her gün
taze yem yedirebilirsiniz
Prof. Dr. A. Esen ÇELEN
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

HYDROPONIC GRASS
(Topraksız Yem)

B

ir hayvan yetiştiricisinin,
yüksek besleme değerli,
temiz, taze yemini yılın
her günü hava koşullarına bağlı
olmaksızın üretmesi başlangıçta
gerçekleşmeyecek bir rüya gibi
görülse de modern teknoloji sayesinde yağmura, güneşe ve
hatta toprağa bağımsız olan bir
yöntem kullanılarak bu rüyayı
gerçekleştirmek mümkün olmuştur.

Hidrofonik (topraksız)
Tarım Nedir?
Hidrofonik kelimesi eski Yunanca’dan gelmektedir ve “hydro”
su anlamında, “ponos” ise iş
anlamındadır. Böylece hidrofonik tarım sistemi, toprak kullanmaksızın yapılan bir tarımsal
faaliyeti ifade etmektedir. Bu
uygulama her ne kadar tamamen yeni bir sistem gibi görülmekte ise de, çok uzun zaman
önceye uzanmakta olup, ilk olarak Babil'in Asma Bahçelerinde
kullanıldığı, hayvanları için çimlendirilmiş tohum kullanan Yunanlılara ve Romalılara kadar
gittiği düşünülmektedir. Bu sihirli keşifte zaman geçtikçe daha fazla gelişmeler yaşanmış ve
çok sayıda kitap yayınlanmışsa
da, bu konuda esas buluş,
1937’de California Üniversitesi'nden Frederick Gericke’nin
topraksız tarımın ticari amaçlar
için kullanılabileceğini savunmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu
topraksız tarım faaliyetine “Hidrofonik Sistem” adını veren bu
kişidir. Daha sonraları 1970’li
yıllarda da hidrofoniklere olan ilgi artarak devam etmiştir.
Doğal koşullarda, toprak bir mineral besin deposu olarak görev yapar. Ancak toprak kendisi
bitki gelişimi için gerekli değildir. Topraktaki besin maddeleri
suda çözündüğü zaman bitki
kökleri tarafından alınabilir. BitTemmuz, Ağustos, Eylül 2016

Topraksız üretilen yemin çiftlik hayvanlarının diyetleri
içerisinde yer almasıyla ilgili hem olumlu, hem de olumsuz
birçok farklı görüş söz konusudur.
kinin istediği besin elementleri
bitkinin kökleriyle alacağı su içine verildiği zaman, bitkinin gelişmesi için artık toprağa gereksinim kalmaz. Hemen hemen
her karasal bitki böyle büyüyebilir. Mineral besin elementleri
kullanarak topraksız olarak bu
şekilde bitki yetiştirme yöntemi
“hidrofonik” olarak bilinir.
Hidrofonik tarımın dünya çapında kabul görmesinin sebeplerinden bazıları şunlardır:
1) Toprağa gerek yoktur
2) Su sistemde kaldığı için tekrar kullanılabilir ve böylece maliyet azalır
3) Stabil ve yüksek organik üretim söz konusudur
4) Hava şartlarına bağımlılık
yoktur
5) Enerji ve işgücünden tasarruf
edilir

Resim 2. Çimlenmiş arpa tohumları
6) Hasadı kolaydır
7) Pestisid zararı söz konusu
değildir.

Resim 1. Islatılmaya hazır tohumlar

Topraksız tarım:
Kaliteli bir hayvan
yemi için çözüm
Topraksız yem üretim sistemi
özellikle çok besleyici tohumları
çimlendirmek için dizayn edilmiş, sıcaklık ve nem kontrollü
bir yetiştirme odasıdır. Çiftlik
hayvanları için yüksek kaliteli
yeşil yem üretmek için basit ve
ucuz bir yoldur. Topraksız üretim sisteminde genellikle arpa,
buğday, çavdar, yulaf, sorgum,
mısır gibi buğdaygil tohumları
ile yonca, üçgül ya da börülce
gibi baklagil tohumları çimlendirilirse de, en yaygın olarak yetiştirilen arpadır. Çünkü arpa genellikle en iyi besin maddesini
veren tahıldır.
Topraksız yem sistemi genellikle metal veya plastik tepsilerin
üzerinde istifleneceği raf sistemlerinden oluşur. Tüm gece boyunca ıslatılan tohumlar (Resim
1) dezenfekte edilmiş tepsilere

37

Resim 3: Hidrofonik yem üretim sistemi
topraksız bir şekilde yerleştirilir
(Resim 2). Büyüme döneminde,
tohumlar doygun olmayacak
şekilde nemli tutulmalıdır. Nem
ve bazen besin maddesi genellikle damla veya sprey sulama
yoluyla verilir (Resim 3). Tepsiler içindeki delikler drenajı kolaylaştırırlar ve atık su, bir tank
içinde toplanır.
Tohumların çimlendirildiği suya
eklenen besin maddesi, elde
edilen ürünün besleme değerini
arttırır. Yaklaşık 20 cm yüksekliğindeki bu çimin tohumdan büyümesi yaklaşık beş ila sekiz
gün sürer (Resim 4). Ortalama 7
gün sonra yem tepsiden alınır
ve hayvana verilir (Resim 5) .
Hayvan başlangıçta daha önce
görmediği bir şey olduğu için
önce yemi yemeyecektir fakat
daha sonra alışarak istekli bir
şekilde yemi tüketecektir. Hayvanlar kök dahil tüm yemi yerler

ve bu nedenle bu sistem atık
içermeyen, % 100 sürdürülebilir
ve maliyetsiz bir sistemdir.
Topraksız sistemde elde edilen
yemle süt veya et sığırını ya da
bir başka çiftlik hayvanını beslemek başlangıçta pahalı gibi gelebilir. Ancak birçok durumda
bu tarz yetiştiricilik karlılık gösterecektir. Topraksız sistemle üretilen yem üreticiler için mükemmel bir kaynak sağlayabilir ve
hayvan, bu şekilde üretilen yemin tamamını yiyecektir. Topraksız sistem ile bitkiler besin
maddesi ilaveli bir altlıkta toprak
olmadan az bir suyla yetiştirilebilirler. Topraksız teknoloji, her
yerde yetiştirilebilen taze yem
üretmeye izin verir. Sadece 10
günde 1000 kg’lık bir arpa, buğday ya da mısır tohumu 70008000 kg’lık yeşil yem verir. Çizelge 1, çeşitli büyüklükteki topraksız üretim sistemlerinin besleye-

Bilimsel

Resim 4: Hidrofonik yem üretim sistemi
1. Boyutları: 4 x 3 x 3 m
Tepsi sayısı : 70
Üretim: Günde 140 kg yem
Gerekli su miktarı: 140 x 1.5 = 210 litre
Besleyebilme Kapasitesi:
• Günde 10 sığır
• Günde 47 koyun ya da keçi
2. Boyutları: 5 x 3 x 3 m
Tepsi sayısı: 120
Üretim: Günde 238 kg yem
Gerekli su : 238 x 1.5 = 357 litre
Besleyebilme Kapasitesi:
• Günde 17 sığır
• Günde 79 koyun veya keçi
3. Boyutları: 5 x 6 x 3 m
Tepsi sayısı: 180
Üretim: Günde 350 kg yem
Gerekli su : 350 x 1.5 = 525 litre
Besleyebilme Kapasitesi:
• Günde 25 sığır
• Günde 167 koyun veya keçi
4. Boyutları: 7 x 5 x 3 m
Tepsi sayısı: 230
Üretim: Günde 448 kg yem
Gerekli su : 448 x 1.5 = 672 litre
Besleyebilme Kapasitesi:
• Günde 32 sığır
• Günde 223 koyun veya keçi
5. Boyutları: 8 m x 10 m x 3 m
Tepsi sayısı: 600
Üretim: Günde 1190 kg yem
Gerekli su : 1785 litre
Besleyebilme Kapasitesi:
• Günde 85 sığır
• Günde 396 koyun veya keçi
6. Boyutları: 10 m x 12 m x 3 m
Tepsi sayısı: 750
Üretim: Günde 1498 kg yem
Gerekli su : 2247 litre
Besleyebilme Kapasitesi:
• Günde 107 sığır
• Günde 499 koyun veya keçi
7. Boyutları: 10 m x 18 m x 3 m
Tepsi sayısı: 1150
Üretim: Günde 2296 kg yem
Gerekli su : 3444 litre
Besleyebilme Kapasitesi:
• Günde 165 sığır
• Günde 765 koyun veya keçi
8. Boyutları: 10 m x 22 m x 3 m
Tepsi sayısı: 1600 Üretim: Günde 3192 kg yem
Gerekli su : 4788 litre
Besleyebilme Kapasitesi:
• Günde 228 sığır
• Günde 1064 koyun veya keçi

Resim 5: Ortalama 1 haftada büyüyen çim yemi

Çizelge 1. Bazı topraksız yem üretim sistemi ölçüleri
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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bileceği hayvan sayılarını göstermektedir. Topraksız tarım sistemleri, küçük alanlarda daha
kısa bir zaman periyodunda geleneksel üretilen ürünlerden çok
daha yüksek verim verirler. Topraksız sistem, dış havaya bağlı
kalınmaksızın tüm yıl boyunca
sabit kalite ve miktarda üretime
izin veren bir sistemdir. Topraksız üretilen çiftlik yemi, arazi sıkıntısı nedeniyle tüm dünyada
çiftçiler için daha önemli hale
gelmektedir. Örneğin bu sistem,
kısıtlı ekilebilir arazisi olan süt
hayvancılığı yapan üreticiler tarafından kullanılmaktadır.

Topraksız
Yemin Avantajları:
Topraksız yöntemle çimen yetiştirmenin pek çok avantajları
bulunmaktadır.
- Önce yem tepsilerde topraksız
olarak yetiştirildiği için çok temiz
olacaktır. Sonra, eğer hayvanlar
bütün yıl bu yemle beslenirlerse
parazitlerle bulaşma olmayacaktır ve dolayısıyla da pahalı
ilaçlardan tasarruf sağlanmış
olacaktır.
- Üretimin yakından kontrol edilir olması ve üretim aşamalarının
çok çabuk olması sayesinde
oluşan çimen ürünü, tutarlı analizlere sahiptir ve bu, daha kolay
rasyon yapmaya olanak sağlar.
Bir topraksız üretim biriminden
günlük olarak alınan yem, aynı
standartlarda olmaktadır.
- Yeşil yem oldukça lezzetlidir.
Bunu kanıtlamak için, topraksız
üretilen çimeni yiyen hayvanları
seyretmek bile yeterlidir (Resim
6,7,8).
- Çimlenme tahılın besleyici
özelliklerini değiştirir. Enzimler
depolama bileşenlerini daha basit ve sindirilebilir fraksiyonlar
haline indirgerler. Örneğin nişasta şekerlere, proteinler amino asitlere ve lipidler serbest
yağ asitlerine indirgenirler. Sellüloz ve bazı vitaminlerde artış,

Resim 6: Topraksız yemle beslenen hayvanlar
fitik asitte bir azalma görülür.
- Topraksız yem yüksek besleme değerine sahiptir. Maksimum protein ve enerji üreten
besleyici bir yemdir ve B-karoten gibi vitaminler, iz elementler, hormonlar, büyüme faktörleri ve enzimlerce çok zengindir. (Çizelge 2).
Bu yöntemle üretilen yem ile,
bütün ya da parçalanmış olarak
veya rasyonlara katılarak hayvan beslemek kolaydır. Bütün
geviş getiren hayvanlar taze çimeni değerlendirirler. Et ya da
süt inekleri bu yemin sindirilebilirliğine ve besleme değerine,
alışılmış silo yeminden daha iyi
reaksiyon gösterirler.
- Tabii ki bu sistemin en büyük
avantajlarından biri, daha önceleri bir kısmı veya tamamı silo
yapmak veya otlatmak için kullanılan toprağın, daha yüksek
değerli ürünlere tahsis edilmesi
ve uzun vadede bir topraksız
üretim ünitesinin parasını çıkarmasına yardım etmesidir. Bu
yolla üretilen yem karışımlarının
gübre, kimyasal madde ve zamandan tasarruf sağlayacağını
söylemeye gerek bile yoktur.
Ayrıca daha önceleri yem depo
etmede kullanılan binalar daha
faydalı kullanımlara ayrılabilir.
Bu üretim tarzını benimseyen

üreticiler, yılın 365 günü yağmur
ve güneşten bağımsız kaliteli bir
yem üretimini garanti ederler.
Bu sistemi kullanan üreticiler
devamlı olarak taze çim bitkisi
yemenin sonucu olarak hayvanlarında sürü sağlığı, canlılık ve
doğurganlıklarında genel bir artış olduğunu belirtmişlerdir.
- Topraksız yem yetiştiriciliğinde marjinal arazi kullanımı söz
konusudur. Bu tip yem üretimi
büyük ekonomik ve ekolojik
avantajlar sağlar. Örneğin araştırmalar, 9 m x 6 m boyutlarında bir topraksız yem üretim sisteminde yetiştirilen yemin, günlük olarak 4800 dekar merada
otlayan hayvan sayısı kadar
hayvanı besleyebileceğini göstermektedir.
- Arazi değerlerinin oldukça
yüksek olduğu, ya da hali hazırda bir arazinin olmadığı durumlarda topraksız üretim açıkça
avantajlıdır. Çünkü çok küçük
bir alanda üretim yapılabilir. Yemin devamlı üretilmesinden dolayı depolamaya gereksinim duyulmaz ve depolamadan dolayı

oluşabilecek besin maddesi kayıpları da söz konusu olmaz.
- Topraksız üretimde bir taraftan
yüksek kaliteli yem elde edilirken, diğer taraftan konvansiyonel tarımda kullanılan suya göre
çok az su kullanılır. Tarlada 1 kg
yeşil yem üretmek için 80-90 litre su gerekirken, 1 kg topraksız
yem elde etmek için 0.8 - 1 litre
arasında su yeterlidir. Çok az
atık su oluşur, çünkü hayvanlar
yemle beraber yeniden kullanılan suyu tüketir. Üretim topraksız olduğundan, çevreye besin
sızması söz konusu değildir.
- Bu tarz bir yem üretme günlük
olarak çok az bir işgücü gerektirir. Kullanılan üretim sisteminin
büyüklüğüne bağlı olarak, yem
elde etmek için günde 1 saat gibi kısa bir süre zaman ayırmak
yeterli olabilir.
- Belli miktarda üretimi amaçlayan küçük ölçekli üreticiler, kendi yem üretim sistemlerini çok
pahalı olmayacak şekilde kurabilirler. Yatırım maliyetinin düşük
olduğu ve emek karşılığının
ödenmediği durumlarda toprak-

Kuru madde……………………………………………….% 18
Metabolik enerji (çevrilebilir enerji)…………………….12.6 MJ/kg
Sindirilebilirlik……………………………………………% 80
Ham protein……………………………………………….% 15
Ham sellüloz………………………………………………% 14
Yağ………………………………………………………...% 3.5
Karoten (vitamin A)………………………………………25 mg/kg

Çizelge 2. Arpa çiminin besin değerleri analizi
Temmuz, Ağustos, Eylül 2016

Resim 7: Topraksız yemle beslenen hayvanlar
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yümesini takip etmek için, çimlenmiş ve büyümüş yemi tepsilerden almak için, boşalan tepsileri yıkamak ve dezenfekte etmek için ve yemin hayvanlara
sunumu için zaman gerekir. Otomasyon işgücü ihtiyacını azaltır,
ancak yatırım maliyetini arttırır.
- Kontrollü bir büyütme ortamı
yaratmak amacıyla, topraksız
yem üretimi önemli ölçüde
enerji gerektirebilir. Özellikle
uzak, kırsal alanlarda veya
üçüncü dünya ülkelerinde, elektrik sağlamak için güneş enerjisi
kullanılabilir.

Resim 8: Topraksız yemle beslenen hayvanlar
sız yem üretim maliyeti önemli
ölçüde düşer. 4 x 3 x 3 m boyutlarında bir üretim sisteminde
günde 170 kg süt yemi üretilebilir ve bu miktar yem, 14 baş sığırın 30 TL maliyetle beslenmesi
anlamına gelir. Bütün bu olumlu
yönleri yanında topraksız üretim
sisteminin de bazı dezavantajları bulunmaktadır.

Topraksız Yemin
Dezavantajları
- Bir garaj veya bodrum dahil olmak üzere, herhangi bir binada
topraksız yem üretmek mümkün olsa da sıcaklık, ışık ve nemin hassas bir şekilde kontrol
edilebilmesi nedeniyle en ideali
bir seradır. Yaklaşık 20-21 0C sıcaklık, % 60 nem ve 16 saat ışık
gibi optimum çevre şartları sağlanamıyorsa tüm yıl yeşil yem
üretimi mümkün değildir. Bu nedenle, topraksız üretim sistemleri genellikle önemli bir yatırım
gerektirir.
- Topraksız yem üretiminin dezavantajlarından bir diğeri de elde edilen yemin yüksek nem iç-

eriğidir. Çeşitli yem analiz raporlarına göre topraksız yemin kuru
madde içeriği çimlendirilmemiş
tahıl daneleri ve kuru otun % 90
kuru madde içeriğiyle karşılaştırılırsa sadece % 12-15 arasındadır. Hatta mısır silajı çimlendirilmiş yemden daha fazla kuru
madde içeriğine sahiptir.
- Düşük kuru madde içeriği nedeniyle topraksız yemdeki besin
maddelerinin maliyeti diğer
yemlerinkinden önemli oranda
daha pahalıdır. % 12 kuru madde (KM) esasına göre kg başına
maliyeti 13 cent olan ıslak yem
gerçekte 1 kg’lık kuru madde
başına 111 dolar’lık maliyet demektir. Bu, aşağıdaki tablolarda
gösterildiği gibi çoğu diğer yem
maddelerine göre önemli ölçüde daha pahalıdır (Çizelge
3,4,5,6).
- Topraksız yem üretim sistemlerini pazarlayan şirketler, topraksız yemin daha iyi kazanç,
daha iyi doğurganlık, daha iyi
yapağı kalitesi, daha iyi bağışıklık, daha iyi davranış ve mizaç
vb. gibi birçok bakımdan üstün

bir hayvan yemi olduğu hakkında iddiada bulunmaktadırlar. Bu
iddiaların çok azı tekrarlanabilir
denemelerle doğrulanmış ve
kanıtlanmıştır.
- Yapılan birçok çalışma, hayvanın diyetinde yeşil yemin dane
yemler gibi yüksek besleyici
yemlerin yerini almasının tutarlı
bir avantajı olmadığını göstermiştir.
- Topraksız yem üretimi çok
emek gerektirir. Tohumu ıslatmak için, besin solüsyonu hazırlama için, tohumu tepsilere nakletmek için, tepsileri raflara yerleştirmek için, yemin günlük bü-

Sonuç
Topraksız üretilen yemin çiftlik
hayvanlarının diyetleri içerisinde
yer almasıyla ilgili hem olumlu,
hem de olumsuz birçok farklı
görüş söz konusudur. Bu üretim
sisteminin, toprağa ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesi,
çok az su kullanılması, gübreye
gereksinim duyulmaması, kolay
ve çabuk bir şekilde devamlı
üretime imkan tanıması vb. çok
sayıda avantajları bulunmaktadır. Hayvanların besin gereksinimleri kuru madde alımına dayanmaktadır. Topraksız yem
üretim sistemleri satan şirketlerin ortak önerisi, hayvanların vü-

Çizelge 4. Kilogram kuru madde (KM) başına maliyet

Çizelge 3. Farklı yem maliyetlerinin karşılaştırılması

Çizelge 5. Kilogram enerji (TDN*) başına maliyet
*)TDN: Toplam sindirilebilir besin maddesi
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Güncel

Damızlık düve
yetiştiriciliğine
hibe desteği

cut ağırlıklarının yüzde 2’si oranında topraksız yemle beslenmeleridir. Ancak bu miktar yem
hayvanların, özellikle de yüksek
verimli hayvanların ihtiyaçlarının
ancak bir kısmını karşılamakta,
topraksız yemle tam beslemenin
yemin kuru madde içeriğinin düşük oluşu, yemin masraflı oluşu
ve gereksinim duyulan kuru
maddeyi sağlamak için büyük
ölçekli besleme gerekmesi nedeniyle genellikle uygun olmadığı düşünülmektedir. Bunun yanında filizlenmiş yemin, tahıl danesiyle karşılaştırıldığında kuru
maddenin sindirilebilirliğini arttırdığı ya da azalttığıyla ilgili çelişkili araştırmalar bulunmaktadır
ve bazı araştırıcılar filizlenme ile
kuru madde ve besin elementlerinin kalitesinde ve miktarında
herhangi bir artışın olmadığını
bildirmektedirler. Topraksız yem
üretim sistemi kurmak isteyen
üreticilerin kendi topraksız üretim tesislerini kurmaları her ne
kadar imkansız değilse de, sonucun istenildiği gibi olamama
ve tahmin edilen yemi alamama
riski vardır. Profesyonel olarak
çizilmiş ve inşa edilmiş, hergün
garanti edilen miktarda yeşil
yem üreten bir birim ilk bakışta
pahalı görülebilir. Fakat mini-

mum 15 yıllık bir ömür göz önüne alındığında, bu masrafın fazla
olmadığı anlaşılır. Eğer toprak
sınırlı bir kaynaksa, güvenilir
topraksız yem üretim birimi veya
birimlerini satın alma, planlanan
büyümeyi sağlayacaktır. Gelecekte toprak ve su rekabeti arttıkça ve yem fiyatları artmaya
devam ettikçe, topraksız yem
daha fazla hayvan üreticisi için
uygun bir seçenek olabilir.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
"Damızlık Düve Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇ni̇n
Desteklenmesi̇ne İli̇şki̇n Uygulama Esasları
Tebli̇ği̇" Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

D

amızlık düve yetiştiriciliğinde, 500 baş ve
üzeri kapasiteye sahip
işletmelere, yeni inşaat, kapasite artırımı ve rehabilitasyon
konusunu kapsayan inşaat
yatırımına, damızlık dişi buzağı ile yem karma makinesi ve
gübre sıyırıcı alımına yüzde
50 hibe desteği sağlanacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının "Damızlık Düve
Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇ni̇n Desteklenmesi̇ne İli̇şki̇n Uygulama Esasları
Tebli̇ği̇" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin
yurt içinden karşılanması, et
ve süt üretiminde verimlilik ile
kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını
sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve
esaslar belirlendi. Damızlık Sı-

ğır Yetiştiricileri Birliğine üye,
Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan
gerçek ve tüzel kişi üreticilerin,
bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye
sahip, projeli sütçü, etçi veya
kombine saf ırk damızlık düve
üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak
şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımları Bakanlık tarafından desteklenecek. Tebliğ kapsamında yeni inşaat yapımı veya
kapasite artırımı ve rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına, damızlık dişi buzağı alımına, yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı alımına
yüzde 50 hibe desteği uygulanacak. Hibe desteği, Bakanlıkça belirlenecek illerde 20162018 arasında uygulanacak.

Çizelge 6. Kilogram protein (HP) başına maliyet
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Ruminant beslenmesi (2)
J.M. Wilkinson
Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI (Çeviren)
Ondokuz Mayıs Üni., Veteriner Fak., Hayvan Besleme ve Beslenme Has. Anabilim Dalı

Metabolik protein
ihtiyacı

H

Hayvanların metabolik
protein ihtiyacı, doku büyümesi ve süt verimi için
üretilen protein miktarına bağlıdır. Genç buzağılar yem tüketimlerine oranla, en yüksek yağsız doku büyüme oranına sahiptir. Bu nedenle, rasyonlarındaki
protein konsantrasyonu nispeten yüksektir. Erken laktasyondaki inekler, laktasyonun ortasındaki ineklerden daha fazla
süt verimine sahipken daha az
yem tüketir. İnek, çoğu yağ olmak üzere vücut depolarını kullandığından bu zamanda sütle
enerji çıkışı yemle tüketilenden
daha fazladır. Bununla birlikte,
vücut depolarındaki yağdan
metabolik protein üretilmez ve
sonuçta erken laktasyondaki
inek laktasyonun diğer dönemlerine oranla birim yem miktarı
başına daha fazla proteine ihti-

Tablo-11. Gebelikteki metabolik protein (MP) ihtiyacı
(Chamberlain & Wilkinson, 1996, Chalcombe Pub.).
yaç duyar. Hayvanın yaşama
payı enerji ihtiyacı yeterli miktarda sağlanmışsa, o vakit rumende parçalanabilir etkin proteinden (ERDP) türemiş olan mikrobiyal protein muhtemelen metabolik protein (MP) ihtiyacını karşılamaya yeterli olur. Diğer yandan, hayvanın beslenmesi yaşama payının altında olacak şekil-

de kısıtlı ise, o vakit sadece vücut yağını kaybetmekle kalmayıp, aynı zamanda kas dokularından protein de kaybeder. Sığır cinsi hayvanların protein ihtiyacı genellikle vücudun ana
fonksiyonları bakımından göz
önüne alınır (temel işlevlerin korunması, laktasyon, gebelik ve
canlı ağırlık değişimi). Farklı

Tablo-9. Yaşama payı metabolik protein (MP) ihtiyacı
(Chamberlain & Wilkinson, 1996, Chalcombe Pub.).

Tablo-10. Süt verimi için metabolik protein (MP) ihtiyacı,
(Chamberlain & Wilkinson, Chalcombe Pub.).
Temmuz, Ağustos, Eylül 2016

canlı ağırlıktaki sığırların yaşama payı metabolik protein ihtiyacı Tablo-9’da gösterilmiştir.
Laktasyon için metabolik protein ihtiyacı kantitatif olarak en
önemlidir ve süt verimiyle değişir (sütteki protein konsantrasyonuyla çok daha az değişir).
Süt verimi için metabolik protein
ihtiyaç değerleri Tablo-10’da verilmiştir. Fötus gelişimi için gerekli metabolik protein ihtiyacı
gebeliğin erken döneminde oldukça düşüktür ve sadece gebeliğin son iki ayında önem kazanır (Tablo-11). Kilo kaybı ve
kilo kazancı için ihtiyaç duyululan metabolik protein miktarı
Tablo-12’de gösterilmiştir. Toplam metabolik protein ihtiyacı
uygun vücut fonksiyonları için
olan ihtiyaçların toplamı olarak
hesaplanır. Böylece, 600 kg
canlı ağırlıkta,%3.2 proteinli, 20
litre/gün süt verimine sahip, gebeliğin 15. haftasında ve 0.5 kg
canlı ağırlık artışı/gün olan bir
süt ineği için toplam ihtiyaç yaşama payı için 293 g (Tablo9.14) + süt verimi için 912 g
(Tablo-9.15) + gebelik için 8 g
(Tablo 9.16) + canlı ağırlık artışı
için 122 g (Tablo-9.17) = 1335g
MP/gün olur.
Bazı durumlarda toplam protein
ihtiyacı, toplam rasyon kuru
maddesinde önerilen ham pro-
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Tablo-12. Süt ineklerinde canlı ağırlık değişiminde metabolik protein (MP) ihtiyacı
(Chamberlain & Wilkinson, 1996, Chalcombe Pub.)
tein değeri olarak ifade edilir. Bu
bir basitleştirme gibi görünebilir,
ancak bazı rasyon ham maddelerinin protein parçalanma özelliklerinin bilinmediği veya hayvanın gerçek üretim düzeyi hakkında belirsizlik söz konusu olduğunda, rasyon önerilen ham
protein değerine göre formüle
edilmelidir (Tablo-13). Süt ineklerinde metabolik protein sistemi test edildiğinde sistemin düşük ve orta düzeydeki süt verim
seviyelerinde (20 ila 30 litre/
gün) iyi çalıştığı ortaya konmuştur fakat yüksek verim seviyelerinde metabolik protein ihtiyacı
göz ardı edilmektedir. Bu durum, süt üretimi için metabolik
proteinin kullanım etkinliğinin
0.68’de sabit olmayıp (bkz. metabolik protein bölümü) artan
verimle azaldığını îma etmektedir. Laktasyon için Tablo-10’da
verilmiş olan metabolik protein
ihtiyaç değerleri 25 litre/gün
üzerindeki süt verimi için metabolik proteinin kullanım verimliliğindeki düşüş dikkate alınarak
ayarlanmıştır. Protein kaynağı
ve ihtiyaçlarını değerlendiren diğer sistemler, örneğin Fransız
PDI sistemi, yüksek verimli inekler için metabolik protein ihtiyacını nispeten daha büyük olarak
dikkate alır.

Selülozik yemler daha yavaş bir
hızla fermente olur, rumende
fazla yer kaplar ve genellikle selülozik olmayan yemlerden miktarca daha küçük bir lokma halinde yenir (daha yavaş bir hızla). Rasyonlar formüle edildiğinde iki tip fraksiyonun farklı fermentasyon modelleri ve farklı

tüketim oranlarının biliniyor olması gerekir.
Verimli sığırlara aynı tür yemi
çok fazla vermekten kaçınmak
gerekir. Aksi taktirde; çok fazla
nonselülozik yem verildiğinde
asidozis nedeniyle yem tüketimi
baskılanabilir veya çok fazla selülozik yem verildiğinde rumen-

Bilimsel

de yavaş bir fermantasyona ve
akış oranına neden olunur.
Başlıca selülozik ve nonselülozik yemlere ait örnekler Tablo14’de verilmiştir. İlk bakışta selülozik olarak kabul edilecek bazı yemler selülozik değildir. Örneğin, kuru maddesinin yarıdan
azı hücre duvarı veya NDF olan
yüksek kaliteli çayır otu; yüksek
dane içeriği nedeniyle mısır silajı da hücre içeriğinden daha az
hücre duvarı kapsar ve mısır silajı kuru maddesinin tipik olarak
%25-30’u nişastadan ibarettir.
Yem pancarı (hayvan pancarı)
kuru maddesinin %65’i şeker
olup, hücre duvarlarının içinde
bulunur ve bu şeker fermentasyon için rumene yavaş bir oranda salınır.

Tablo-13. Sığır rasyonlarında önerilen ham protein konsantrasyonları.

Yemlerin kompozisyonu
Selülozik ve
nonselülozik yemler

Sığır yemlerinin başlıca bileşenleri rumendeki fermentasyonları
bakımından iyi bir şekilde tarif
edilmiştir. Diğer bir deyişle, konsantre ve kaba yemler arasındaki geleneksel ayırım sadece
yemlerin başlıca selülozik olmayan (nişasta, şeker ve protein)
ya da selülozik olan materyal
(bitki hücre duvarı) arasındaki
ham bir yöntemdir. Her iki fraksiyon, farklı bakterilerce ve farklı
oranlarda fermente edilir.

Tablo-14. Yemlerin sınıflandırılması (MAFF, 1986b and Lonsdale, 1989).
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Yayını
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Tablo-15. Enerji ve protein içeriğine göre yem ham maddelerinin sınıflandırılması (protein
parçalanabilirliği de belirtilmiştir*). * Parçalanabilirlik: Kategori A: %71-90, B: %51-70, C: %31-50, D: <%31.
Temmuz, Ağustos, Eylül 2016
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Yemlerdeki
enerji ve protein
En önemli iki besin maddesi
enerji ve proteindir. Diğer besin
maddeleri, özellikle mineraller
kullanılan yemin etkinliğini kısıtlayabilir fakat uygulamada rasyonda geniş bir yem çeşitliliği
varsa mineral dengesizliği riski
düşük olur. Birçok üretici rasyonlara mineral katkısı yapar.
Bununla birlikte, yönetim yetersizliği nedeniyle bazı eksiklik
durumları ortaya çıkar (örn. hipokalsemi,
hipomagnezemi
vs.). ME, fermente olabilir metabolik enerji (FME), rumende
parçalanabilir etkin protein
(ERDP) ve sindirilebilir parçalanmamış protein (DUP) konsantrasyonu dikkate alınarak
yemlerin basit bir sınıflandırması
Tablo-15’de verilmiştir. Seçilmiş
kaba ve konsantre yemlere ait
ERDP ve FME durumları Şekil11 ve Şekil-12’de verilmiştir. Mısır silajı, hayvan pancarı, kuru
ot, saman, melâs ve tahıl taneleri tipik olarak fermente olabilir
metabolik enerjiye oranla rumende parçalanabilir etkin protein bakımından nispeten eksik
iken, balık unu, kolza tohumu
küspesi, soya küspesi ve mısır
gluten yemi tipik olarak fermente olabilir metabolik enerji konsantrasyonuna oranla nispeten
daha fazla rumende parçalanabilir etkin protein içerir.

Fiziksel form
Fiziksel form olarak yemler kolayca tanınabilecek üç sınıfa ayrılır:

1) Sıvı,
2) Nemli katı ve
3) Kuru katılar. Bu kategorideki
örnekler Tablo-16’da verilmiştir.
Sıvı içerik aralığı, çok düşük KM
içeriğine sahip peynir altı suyu
gibi suya benzeyen yem maddesinden, KM içeriği %75 olan
melâs gibi visköz sıvılara varıncaya kadar oldukça değişkendir. Sıvı yemlerin çoğu maliyeti
azaltmak için nakliyeden önce
yoğunlaştırılır.
Nemli katılar; fermente olabilen
şekerleri kapsayan yemleri (örneğin taze ot, melaslı şeker
pancarı posası), genellikle silaj
olarak depolanan yemleri, fermente olabilen bileşikleri düşük
olan yemleri (örn. elma posası)
ve bir koruyucu (prezervatif) ilâvesinden yarar sağlayan yemleri kapsar.
Kuru katılar; yaygın bir yem formu olup, tahılları ve değirmencilik sanayii yan ürünlerini, kuru
ot, saman ve yağlı tohum ekstraksiyon kalıntılarını kapsar.
Kuru madde içeriği genellikle
%83-93 arasındadır.
Daha yüksek nem içerine sahip
olmak, depolama sırasında bozulma riski taşıdığından birçok
yem imâlatçısı mümkün olduğunca ürünün kuru madde içeriğini %90’a yaklaştırmayı
amaçlar. Kuru ot genellikle
%80-85 kuru madde içerir.

Yemlerin korunması
Korumanın amacı; bakteri ve
küf gibi bozulma (çürüme) yapan organizmaların çoğalmasını
önlemektir. Bu organizmalar sı-

Şekil-12. Seçilmiş konsantre yemlerde rumende etkin parçalanabilir protein (ERDP) ve fermente olabilir enerji (FME) kompozisyonu
(Chamberlain & Wilkinson, 1996, Chalcombe Pub.).
cak ortamı, düşük asitlik seviyesini (pH 6-8), oksijen ve su varlığını tercih eder. Bu nedenle
koruma; soğutmayla (tercihen
dondurma), asitlendirmeyle, oksijenin yok edilmesiyle veya kurutmayla sağlanır. Kurutma,
yem korumanın en etkili fakat
en pahalı formu olup, bu nedenle daha değerli yemler (örn. tahıllar) ile bozulmaya meyilli
yemlerde (örn. narenciye posası) kullanılır. Tahılların kuru madde içeriği kurutmayla depolama
öncesi %85-87’ye yükselir. Kuru
ot, biçilmiş olan otların tarlada
kurutulmasıyla elde edilir (yaklaşık %80 KM). Ot, yaş olarak biçildiğinde su miktarı %65-75 kadardır. Kapalı alanda yapılan kurutma işleminde kuru madde içeriği %80’den daha fazla olur ve
bitkide daha az kızışma ve küf
oluşur.

Silaj yapma

Şekil-11. Seçilmiş kaba yemlerde rumende etkin parçalanabilir protein
(ERDP) ve fermente olabilir enerji (FME) kompozisyonu (Chamberlain
& Wilkinson, 1996, Chalcombe Pub.).
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Silaj yapma işlemi, bitkideki suda eriyebilen karbonhidrat monomerlerinin (başlıca fruktoz ve
glukoz olan basit şekerler) başlıca laktik asit olmak üzere organik asitlere fermente olmasını
kapsar. Böylece ortamın asit
yapısı etkin bir şekilde silaj oluşturur veya bu yemi hava yokluğunda (anaerob) kararlı halde
tutar.
Fermentasyon anaerobik bir işlemdir. Bitkide arzu edilen
anaerob bakteriler bulunmalıdır.
Bunlar bitkinin üzerinde tarladayken nispeten az miktarda
bulunur. Silolama sırasında
mümkün olduğunca fazla mik-

tarda hava bitki yığınından çıkarılmalıdır. Böylece geri kalan artık oksijen mümkün olduğunca
hızlı tüketilir. Fermentasyon
anaerobik bir işlemdir. Bitki üzerinde nispeten az sayıda mevcut olan anaerobik bakterinin
çoğalmasını kolaylaştırmak için
bitki kütlesine hava girişi engelenmeli, hava sızdırmaz bir örtü
ile kaplanmalıdır. Silaj yapımı sırasında mümkün olduğunca
fazla hava üründen çıkarılmalıdır
böylece geri kalan artık oksijen
bitkisel solunumla hızla yok edilir. Bu durum bitkinin tarladan
hasat edilirken kıyılması, hemen
siloya alınarak sıkıştırılması ve
üzerinin hava geçirmeyen bir örtüyle örtülmesiyle başarılır.

Primer ve sekonder
fermentasyon
Primer ve sekonder fermentasyonları birbirinden ayırt etmek
ve her ikisinin de silajın havaya
maruz kalmasında ortaya çıkan
aerobik bozulma işleminden
farklı olduğunu tanımak oldukça
önemlidir. Primer fermentasyon
esas itibariyle bakterilerin metabolizması sonucunda şekerler
veya başlıca fruktoz ve glikozdan oluşan suda eriyebilen karbonhidratların, laktik asit ve diğer asitlere dönüşümünü kapsar. Bu süreç, hızlı ve bir kaç
gün içinde tamamlanabilir.
Bazen primer fermantasyondan
sonra, laktik asit ve diğer asitlerin bozulması sonucu bütirik asit
gibi kötü kokulu asitlerin oluşumu ile karakterize sekonder bir
fermentasyon oluşur. Ayrıca bu
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istikrarlı olma eğilimindedir.
Klostridiyal aktivitenin önemli
bir sonucu olarak silajdaki
amonyak azotu oranı (NH3-N)
artar (Şekil-15). Sekonder fermentasyon nedeniyle sindirilebilirlik ve enerji değeri de azalır.
Sonuç olarak, kötü korunmuş
olan silajda besin maddeleri
kaybı artar.

Silajın analitik
kompozisyonu

Tablo-16. Bazı yem ham maddelerinin fiziksel formları (Stark and Lonsdale, 1989).
* Hem ıslak ve hem de kuru katı formu mevcuttur.
işlem, azotlu bileşiklerin tamamen bozularak amonyağa dönüşmesi ile birlikte olabilir.
Sekonder fermentasyonda rol
oynayan başlıca organzmalar,
obligat aerobik klostridyum
bakterileridir. Taze biçilmiş olan
ürün siloya konarken pH değeri
genellikle yaklaşık 6.0'dır. Biçilmiş olan bitki hâlen canlı olup,
fotosentez yapamaz fakat fotosentez ürünlerini (şekerler) tüketen ve sonucunda karbondioksit, su ve ısı üreten solunumuna
devam eder. Ayrıca, Enterobacteriaceae (koliformlar) gibi aerobik bakteriler de şekerleri tüketerek asetik asit ve proteinleri
parçalayarak amonyak üretir.
Mevcut oksjen tüketilirken, laktik asidin ağırlıklı ürün olduğu
primer fermentasyon baskın hâle gelir. Şekerlerin asitlere dönüşümü devam ederken asitlik de
artar. Primer fermentasyon, ya
fermente olabilir maddeler tüke-

ninceye kadar ya da fermentasyon ürünleri ile ilişkili olmayan
serbest su miktarı bakteri aktivitesini kısıtlamak için yeterince
düşük bir seviyeye ininceye kadar devam eder. Sonuçta, kararlı bir düşük pH seviyesine
ulaşılır. Bu hâldeki silaj, başlıca
fermentasyon asidi olarak laktik
asit içerirken, proteinin çok az
miktarı parçalanarak amonyağa
dönüşür (Şekil-13). Bununla birlikte, bitkideki şeker miktarı düşükse, asitleşmeye dirençliyse
veya tampon kapasitesi nispeten yüksekse depolama süresinde sekonder fermentasyon
meydana gelebilir. Bu durumda, silaj kararsız bir hâldedir.
Özellikle düşük şeker içerikli, su
miktarı yüksek bitkiler, sekonder
fermentasyona eğilimlidir. Sekonder fermentasyonun sonucu
olarak fermentasyon asitlerindeki değişim Şekil-14’de gösterilmiştir.

Şekil-13. Fermentasyon modelleri ve sekonder
fermentasyon sonucunda silajın pH değerindeki değişmeler.
Temmuz, Ağustos, Eylül 2016

Bazı bitkiler nispeten düşük bir
suda eriyebilir karbonhidrat içeriğine veya nispeten yüksek
tampon kapasitesine sahip olduklarından sekonder fermentasyona diğer bitkilerden daha
yatkındır ve bu nedenle silaj yapılabilirlikleri nispeten düşüktür.
Tablo-17’de bitkiler silaj olabilirliklerine göre sıralanmıştır. Mısır, yeteri kadar suda eriyebilir
karbonhidratla birlikte düşük
tampon kapasitesine sahipken,
başta yonca olmak üzere baklagiller için bunun tam tersi bir
durum söz konusudur. İyi havalarda hasat öncesinde soldurma yapmak; bitkideki şeker
konsantrasyonunu arttıracağından, sekonder fermentasyon
riskininin azaltılması bakımından yararlı olur. Sekonder fermantasyon geçirmiş silajlar kötü korunmuştur fakat bununla
çelişkili bir durum olarak havaya maruz kaldıklarında nispeten

Bunker silo içine Avrupa şartlarında yapılan çayır otu ve mısır
silajına ait tipik kompozisyon
Tablo-18’de verilmiştir. Ot ve mıır
silajı arasında en dikkate değer
farklılık ham protein ve NDF değerleri arasında olup, ot silajında
mısır silajından daha yüksektir,
nişasta miktarı ot silajında oldukça düşüktür. Kötü muhafaza
edilmiş ot silajı artmış seviyede
kül, lif, asetik asit, bütürik asit ve
amonyak-N içerirken, enerji değeri de azalmıştır. Toplam protein yapısında olmayan azotun bir
bölümü olarak amino asit–N
azalmıştır, bu durum daha fazla
miktarda amin, amid ve amonyağın parçalanmış olduğu anlamına gelir. Soldurulmuş ot silajı genellikle daha az fermentasyona
maruz kalır ve sonuçta daha
yüksek pH değerine, suda eriyebilen artık karbonhidrata (örn fermente olmamış), daha düşük
konsantrasyonda fermentasyon
asitleri ve daha az amonyağa sahip olur (Tablo-18).

Silaj katkıları
Hasat sırasında katkı maddesi
eklemenin başlıca amacı klostridya çoğalmasını önlemektir.
Laktik asit bakterileri asit ortama
klostridiyalardan daha toleran-

Şekil-13. Fermentasyon modelleri ve sekonder fermentasyon sonucunda silajın pH değerindeki değişmeler.
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Tablo-17. Bitkilerin
silaj yapılabilirliği.
slıdır. Bu nedenle bitkinin direkt
olarak formik asit gibi bir organik asit veya sülfürik asit gibi bir
inorganik asitle asitleştirilmesiyle çoğalmaları baskılanır. Bunlardan ilki nispeten daha pahalıdır fakat klostridiyuma karşı belirli bir antimikrobiyal etkiye sahiptir. Sülfürik asit ise etkisini sadece pH değerinin azaltarak yapar. Bazı ticari ürünler asitlerin
karışımlarını içerir ve sinerjik
özelliklere sahiptir. Ürünün/
mahsulün pH değeri hasat zamanında yaklaşık 6.0’dan 4.5’e
asidifikasyon ile düşürülebilirse
klostridial çoğalma riski büyük
ölçüde azalır. Alternatif bir yaklaşım olarak, laktik asit üretimini
hızlandırmak için hasat sırasında ürüne doğrudan laktik asit
aşılanır (inokülasyon). Yeterli
sayıda canlı bakteri (ideal olarak
1 milyar koloni oluşturma birimi
(cfu)/g taze mahsül) ve fermente olabilen şeker ilâvesi laktik
asit bakterilerinin çoğalması için
yeterlidir ve daha sonra iyi bir
koruma kalitesi temin edilmelidir. Ortamda yeteri kadar şeker
yoksa, inokülantlarla ilgili sorunlar ortaya çıkar (silaj yapımı sırasında ya bitkide yeteri kadar şe-

Tablo-18. Bunker siloda silolanan çayır otu ve mısır silajının kompozisyonları.
ker yoktur ya da bitki çok ıslaktır). En yaygın bakteriyel inokülant türü Lactobacillus plantarum’dur. Hemiselülaz ve selülaz
içeren enzim ilâveleri de bir katkı çeşidi olarak mevcut olup,
böylece primer fermantasyon

sırasında yeterli bir asitleştirme
sağlamak için hücre duvarı unsurlarından ekstra şeker sağlanarak klostridyumlar baskılanır.
Günümüzde hem laktik asit
bakterileri ve hem de enzimleri
ihtiva eden ticari ürünler mevcuttur. Bununla birlikte, biyolojik
katkılardaki aktif bileşenlerin aktif halde tutulabilmesi için, imâlat işlemleri, paketleme ve depolama sırasında tahrip olmaması esastır.

Kuru ot ve nemli daneler
için katkı maddeleri

Şekil-15. Taze çayır otu, iyi korunmuş silaj ve kötü korunmuş
silajdaki azotlu bileşikler.

Depolama sürecinde etkin koruyucular kullanılarak nemli kuru
ot ve nemli tahıllardaki küf ve
mikotoksin oluşum riski azaltılabilir. Amonyum bis-propanat gibi propiyonik asit ve tuzlarının
hasat sonrası taze bitkinin tonuna 15 kg miktarında ilâve edilmesi küf gelişimini hem kuru otta ve hem de tahılda ve ayrıca
yetersiz sızdırmazlığın yaygın

bir sorun olduğu büyük balya silajda etkin biçimde azaltır.

Yemlerin işlenmesi
Kaba yemlerin
fiziksel işlenmesi
Geleneksel olarak, kuru ot ve
saman gibi yemler hayvanlara
verilmeden önce kıyılır veya parçalanır. Günümüzde, hayvan
yetiştiricisi için uygun olan bu
durumun, hayvanın beslemesi
bakımından yanlışlığını ortaya
koyan artan miktarda kanıt vardır. Saman gibi lifli yemlerde
uzun partiküllerin çiğnemeyle
küçültülmesi daha fazla vakit
alacağından tüketim genellikle
hız ile sınırlıdır. Patoz yaparak
parçalama bu kısıtlamayı ortadan kaldırır fakat partiküller tam
sindirilmeden rumeni terk eder.
Net sonuç olarak; kuru madde
tüketimi artmış olmasına rağmen, sindirilebilirliği azalır, besin maddesi tüketimi ise az değişir.
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Tablo-19. Rotasyonel ve sürekli otlatmada hedef ot yüksekliği (cm).
a Otlatma sonrası, rotasyonel ve sürekli otlatma.
Uzun kaba yemlerin kıyılması
hayvanın en kaliteli yemleri seçme fırsatını ortadan kaldırır. Bununla birlikte, tam karışım rasyonda (TMR) saman/kuru ot
kullanıldığında kaba parçalama
yapmak, toplam karışımda yem
homojenitesini sağlamada yararlı bir yol olur. En az 15 cm ortalama parçacık uzunluğuna sahip uzun lifler süt yağı sentezi ve
konsantre yem oranı yüksek
olan rasyonların tüketiminde rumen fonksiyonunun korunması
için gereklidir. Bu nedenle, kaba
yemlerin fiziksel işlenmesinin
süt kalitesi ve rumen sağlık durumu ile ilgili olarak kaba yemin
kendi değerini azaltabildiği akılda tutulmalıdır.

Kaba yemlerin
kimyasal işlenmesi
Saman kullanımını ve sindirilebilirliğini arttırmaya yönelik sodyum hidroksit gibi alkalilerin kullanımı yeni değildir fakat son zamanlarda yeni teknikler kullanılmaya başlamıştır. Esas olarak
bu teknik 1 ton samana yaklaşık
50 kg sodyum hidroksit ilâve
edilmesini kapsar. Alkali materyal, bitki hücre duvarını parçalar
ve şişirir. Bu sonuç sindirilebilirliği ve tüketimi arttırır. Samanın
bol olduğu ve besi sığırı ile damızlık besi ineklerinin rasyonları
gibi yüksek oranda saman kullanılan yerlerde fayda sağlanır.
Sodyum hidroksitle muamele
edilen samandaki alkali artığı
yüksek oranda konsantre yem
ve/veya yüksek asitli silaj verilen
süt inekleri rasyonlarının neden
olabileceği ruminal asidozis riskine karşı korumaya da yardım
eder. Bu durumda, hem süt yağı içeriğini korumak ve hem de
aynı zamanda yüksek enerji içTemmuz, Ağustos, Eylül 2016

eriğinin gerekli olduğu durumlarda uzun bir lif kaynağının
sağlanması da gerekir.
Sodyum hidroksite alternatif
olarak amonyak da kullanılabilir
(30 kg NH3 genelikle sulu formda kullanıarak 1 ton samana ilâve edilir). Amonyak uygulamasının azot katkısı nedeniyle avantajı da vardır ve bu durum, rasyonun rumende parçalanabilen
azot miktarı düşük olduğunda
değerli bir özellik olarak ortaya
çıkarken, rasyonun başlıca kaba yemini yüksek proteinli silaj
oluşturduğunda bir dezavantaj
olarak ortaya çıkar.
Üre de samanın kullanımını arttırırmak için kullanılabilir fakat
tekniğin başarılı olabilmesi için
hem samanın nem içeriğinin ve
hem de çevre ısısının nispeten
yüksek olması gerekir. Saman
sindirimindeki artışın etkisi tüketim üzerinde görülür. Böylece, sindirilebilirlikteki %10’luk
bir artış/iyileşme kuru madde
tüketiminin %50 artmasına yol
açabilir. Tüketilen yemin sindirilebilirliği yüksek olduğunda,
ME tüketimindeki artış da fazla
olur.

Tahılların işlenmesi
Tahılların öğütülmesi, sindirimin
tam olarak sağlanmasında gereklidir. Bir yanda rumende hızlı
sindirim ve olası asidozi, diğer
yandan dışkıda görülen sindirilmemiş tanelerle zayıf sindirilebilirlik arasında bir taviz kabul
edilmiştir. Günümüzde sindirilmemiş birkaç danenin sindirim
kanalından kaçmasının sindirilebilirlik üzerine ölçülebilir bir etkisinin olmadığı kabul edilmektedir. Ancak daneler aşırı işlendiğinde kaba yem sindirilebilirliği
azalır. Tahılları işleme ihtiyacı re-

tikulo-omasumdaki açıklığın büyüklüğüne bağlıdır.
Canlı ağırlığı 150 kg’dan az
olan koyun ve danalarda bütün
haldeki arpa ve yulaf danelerinin bu açıklıktan geçmesi zorken, daha büyük sığırlarda kolaydır. Bu nedenle, genç danalara daneler bütün halde verilebilir fakat daha yaşlı sığırlar için
biraz işlenmiş olması gerekir.
Mümkünse, işlemenin ölçüsü
tohum kabuğunu çatlatmaya
yetecek kadar küçük olmalıdır
(ezme).
Sodyum hidroksit ile muamele
ederek yapılan haddeleme işlemi, ezmeden daha iyi olup, şişerek tohum kabuğunun kırılma
etkisi muhtemelen hayvan için
en iyi yöntemdir. Bu uygulama,
tahıl nişastasının sindirim hızını
yavaşlatmakla birlikte, alkali artığı da rumendeki asitliği tamponlar.

Yemleme yönetimi
Sığırların başarılı beslenmesi
sadece besin maddeleri ihtiyacını ve besin maddeleri arzına
hayvanın yanıtını anlamak değil,
aynı zamanda yem kaynaklarının uygun yönetimini gerektirir.
Bu durum, uygun bir süre boyunca hayvana doğru miktarda
yem vermeyi, rasyonu ihtiyaçları
karşılayacak mevcut kaynaklara
göre formüle etmeyi, hayvanın
kondüsyonu ve istenilen yönü
dikkate almayı, canlı ağırlık ve
kondüsyonundaki değişim oranı ile rasyonda hızlı değişimlerden kaçınmayı ve performans
hedeflerine ulaşmada bütçelemeyi içerir. Rumen stabilitesinin
korunma ihtiyacı, hayvana günün büyük bir kısmı boyunca
yem verilmesine neden olur. Bu
durum tüketim oranı nispeten

yavaş olan kaba yemler için
özellikle önemlidir. Ayrıca her
zaman olmasa bile, hayvan için
yeme erişiminin sürekli olmadığı durumda seçiciliğin arzu edilmesi de önemlidir.
Merada maksimum ot tüketimi
sadece fazla miktarda otun bulunması halinde elde edilir.
Maksimum potansiyel istemli
tüketimi sağlayabilmek için genellikle verilen ot miktarı tüketilenin 3-4 katı kadar olmalıdır.

Çayır otunda
yükseklik hedefi
Ot yüksekliği veya ot kütlesinin
düzenli ölçümü mera yönetiminde yardımı olacak yararlı bir taktiktir. Büyüme dönemindeki,
laktasyondaki ve kurudaki inekler için ot yüksek hedefleri Tablo-19’da verilmiştir. Otların, gübre ve idrar kontaminasyonuyla
kirlenmesi veya basılma nedeniyle yenememesi gibi nedenlerle red edilmesi ot tüketiminin
maksimumun altında kalmasına
neden olduğundan otlanan bölgedeki ot yüksekliğinin ölçülmesini önemlidir.

Tampon besleme
Özellikle ot miktarı bol fakat hava şartlarının kötü olması, otların
yetersiz büyümesi, gün uzunluğunun kısa olması veya merada
kalış süresinin azalması nedeniyle yeterli tüketim sağlanamıyorsa (maksimumun altında)
merada otlatılan hayvanlarda
verim kayıplarını azaltmanın yolu olarak tampon besleme kavramı geliştirilmiştir. Tampon,
meradaki ottan daha az kabul
edilebilir olmalıdır, aksi taktirde
tampon meraya ek olacağı yerde bir katkı gibi davranır. Her
sağımdan sonra ahırda veya
merada ad libitum olarak verilen
silaj ya da kuru ot tipik tampon
yemleri olarak kullanılır.

Yemleme sıklığı
ve rumen asidozisi
Tahıl konsantreleri ad libitum verildiğinde, hayvanın bunu bir seferde az miktarda yemesi önemlidir. Böylece hem beside genel
bir uygulama olarak ve hem de
yüksek oranda konsantre yemle
süt üretimi yapılan işletmelerde
ruminal asidozisten korunabilmek için hayvanların 24 saat boyunca bütün yemlere (konsant-
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ketilmesi rumen pH değerini
düşürür, lif sindirimi yavaşlar
ve sonuçta kaba yem tüketimi
azalır (Şekil-16).
Buna göre, gün ortasında bir
öğün olarak konsantre yem veya kurutulmuş şeker pancarı
posası gibi bir yan ürünün verilmesi sağımhanede verilen konsantre yem miktarının azalmasını sağlayacaktır. İnek asidozisten muzdarip olduğunda, rasyonda uygun bir ham madde
olarak sodyum bikarbonat kullanılabilir. Hayvan başına rasyona günlük olarak 100-150 g
sodyum bikarbonat ilâvesi günlük tükürük sekresyonuyla yapılan 3 kg’lık bikarbonat üretimi
karşısında önemsiz kalır. Bu nedenle, ruminasyon ve tükürük
üretimini teşvik etmek için en
iyisi kuru ot veya saman gibi
yemleri ilâve etmektir.

Sağıhane
dışında yemlenenler
Şekil-16. Rumen pH değerinin uzun süre 6.0 altına düşmesinin
önlenmesi önemlidir. Aksi taktirde selüloz sindirimi büyük
ölçüde azalacaktır. Sorun, düşük seviyede konsantre yemle beslemede
(a) yüksek seviyede beslemeden (b) daha azdır.
re ve kaba yemin her ikisine)
ulaşabilmesi sağlanır. Aksi taktirde, gaz oluşumu ortaya çıkar.
Bu durum, nişasta ve şekerlerin
hızlı fermente olmasıyla ortaya
çıkar ve fazla miktarda konsantre yemin seyrek olarak yenmesi
sonucu oluşabilir. Ayrıca, ruminasyon ve tükürük üretiminin
korunması için gerekli uzun lif
seviyesinin yetersizliğinde de
oluşabilir.
Esasen bu durum, laktik asit
üreten bakterilerin rumen fermantasyonuna hâkimiyeti sonucunda meydana gelir. Düşük rumen pH seviyesinde (pH 5.5’in
altı) rumen atonisi oluşabilir ve
hayvan biriken gazı geğirmeyle
atamayacağından gaz şişkinliği
meydana gelir.. Bu nedenle, ad
libitum konsantre yem verilen
sığırlara toplam rasyon kuru
maddesinin yaklaşık %15’i kadar uzun kaba yemler veya saman gibi bir kaba yem kaynağı
verilmelidir.
Bazı işletmelerde süt ineklerine
konsantre yem ham maddeleri
veya fabrika yemleri sağım sırasında sağımhanede, kaba
yemler ise günün geri kalan

kısmında ad libitum olarak verilir. İnek başına giderek artan
süt verimi, sağımhanedeki zamana karşı baskı ile büyük miktarda konsantre yemi tüketme
zorluğu getirir. Ayrıca, hızlı fermente olan nispeten büyük iki
öğünün (bazen 5 kg/öğün) tü-

Bilgisayarlı inek kimlik tanıma
sistemi hayvanları verim düzeyine göre tanımada ve daha
yüksek verimli hayvanlara sağımhane dışında günün geri kalan kısmı boyunca konsantre
yem vermede nispeten etkin ve
mantıklı bir uygulamadır. Konsantre yemlerin daha fazla miktarda verilmesini sağlayarak
ineklerin hak ettikleri besin
maddelerini sorunsuz bir şekilde alabilmelerini temin bakımın-

Bilimsel

dan avantajı vardır. Bu otomatik
yemlikler, ineklerin bireysel ihtiyaçlarına göre toplam günlük
yem tahsisatını eşit oranlarda
vermeye programlanmıştır. Ayrıca, yem tüketmeyen inekler
kolayca tanımlanabilir ve hastalık kontrolü için hemen muayene edilebilir.

Sabit oranlı besleme
Avrupadaki süt kotası uygulaması, üretimini sınırlandırmış
olup, özellikle büyüme dönemi
boyunca yeterli ve güvenilir çayır ve silaj temin edilen ve konsantre yem girdisi ılımlı olan sürülerde sütçü sürülerin beslenme idaresi basitleştirme yönünde değiştirilmiştir.
Sabit oranlı beslemede bütün
ineklere gerçek ya da potansiyel süt verimlerine bakılmaksızın
aynı miktarda konsantre yem ile
birlikte ad libitum silaj verilir. Bu
sistem; kompakt bir buzağılama
modeli mevcudiyetinde, ineklerin çoğunun laktasyonun aynı
döneminde olduğu ve konsantre yem tüketiminin nispeten düşük olduğu durumlarda en iyi
çalışır. Silaj kalitesi nispeten
yüksek olmalıdır ve sürü geç
laktasyondayken inekleri şişmanlamaktan korumak için gerekirse konsantre yem seviyesi
azaltılmalıdır. Pratikte, sürüdeki
daha yüksek verimli inekler daha fazla silaj yer ve silajın önlerinde ad libitum bulunması ge-

Şekil-17. Kondüsyon skoru tekniği
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Tablo-20. Buzağılı damızlık etçi inekler için hedef kondüsyon skoru.

formülasyonunda KM’nin yanı
sıra NDF (hücre duvarı) içeriği
de dikkate alınarak yapılmaktadır. Maksimum tüketim için tüm
rasyonun KM içeriği %50-65
arasında olmalı iken, maksimum süt yağı oluşumu için ise
NDF içeriği de %35-45 arasında olmalıdır.

Kondisyon skoru/puanı

Tablo-21. Eylül-Kasım arası doğum yapmış, ortalama süt verimi 6500 lt/baş olan 100 başlık sütçü sürü için yem bütçesi.
rekir, aksi taktirde bu hayvanlar
eksik beslenmiş olur. Bu sürülerin pik laktasyon verimleri, konsantre yem verilen sürülerden
daha düşük olma eğilimindedir.
Ayrıca, sabit oranlı beslemede
pik verim sonrası düşüş oranı
düz bir laktasyon eğrisi verecek
şekilde daha yavaş olur.

Toplam karışım
rasyonlar veya
tam rasyonlar
Tam rasyonla (TMR) beslenmenin temel ilkesi, hayvanın yavaş
ve hızlı fermente olan yemleri
homojen bir şekilde almasıdır.
Böylece, fermentasyon oranları
farklı yemlerin rumene girişi
dengelenerek rumendeki istikrarlı koşulların muhafazasını
sağlanır. Bununla birlikte, karışımda yüksek oranda konsantre yem bulunduğunda rumendeki asitlik seviyesi çok yükselebilir ve lif sindirimi kalıcı bir şekilde baskılanır (Şekil-16). Bu
durumda, rumen yağ asitleri
içinde propiyonat oranı yükselir
ve sonuçta inek kilo kazanma
eğilimine girer ve nispeten düşük yağlı süt verir. Karaciğeri
yağlanmış şişman inekler tam
karışım rasyonlar ile beslenen
sürülerde erken dönemdeki kötü yönetiminin sonucudur. Bu
nedenle, geç laktasyondaki ve
kurudaki ineklere, yüksek verimli hayvanlara verilen aynı
yüksek enerjili rasyon verilmez.
Temmuz, Ağustos, Eylül 2016

Tam rasyonlar besleme yönetimi için mantıklı yaklaşımlar sunar. Yan ürünler tam rasyonlara
diğer besleme sistemlerinden
daha kolay bir şekilde dahil edilebilir. Bu besleme sisteminde,
ayrı beslemeye oranla genellikle
daha yüksek bir istemli yem tüketimi elde edilir ve hayvanın
yüksek enerji durumunun ve rumendeki lif sindiriminin artmasının bir sonucu olarak sütün kalitesi genellikle yükselir. Diğer
yandan, karıştırma makinalarının yatırımı oldukça yüksek ola-

bilir ve aynı rasyonun yem maddelerinin ayrı ayrı verilmesi ile
toplam karışım rasyon şeklinde
verilmesi
karşılaştırıldığında
yemden yararlanmanın arttığı
konusunda çok az kanıt vardır.

Rasyon formülasyonu
Rasyonlar başlıca besin maddelerinin hesaplanan ihtiyaçlarını karşılamak için formüle edilir. Formülasyonda mikro besin
maddeleri de göz önüne alınmalıdır. Son çalışmalarda laktasyon için toplam rasyonda

Kondüsyon skoru yapmak kolay bir yöntem olup, hayvanın
şişmanlık ya da zayıflığını gizlemek için kırkıma gerek yoktur.
Fiziksel incelemenin başlıca
alanları:
(1) bel omurlarının transversal
çıkıntıları, son kaburgalar arası,
(2) kalça kemiği ve
(3) kuyruk sokumu.
Skorlama ideal olarak kuyruk
sokumu çevresinde ve bel bölgesinde (lumbar) deri altı yağ
dokusu miktarının hissedilmesiyle yapılmalıdır. Pratikte, kaburgaların görünebilirliği ve kuyruk sokumundaki yağ miktarı
dikkate alınarak görsel skorlama yapmak mümkündür. Kondüsyon skoru-1 olan ineklerin
kuyruk sokumlarında hiç yağ
yoktur ve kaburgaları önemli
derecede belirgindir. Kondüsyon skoru-2’de kaburgalar görünür hâlde iken, kondüsyon
skoru-3’de görünmez. Kondüsyon skoru, 2’nin üzerine çıktıkça
kuyruk sokumundaki yağ miktarı artarak görünür hâle gelir.

Tablo-22. Damızlık etçi inekler (buzağılı) için yem bütçesi (ton taze ağırlık/inek ve buzağısı için yıllık).
Silaj ve diğer yemler (%25 KM).
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Farklı verim dönemlerindeki
inekler için hedef kondüsyon
skoru Tablo-20’de verilmiştir.
Kondüsyon skorunun düzenli
takip edilmesi tercihli muamele
(ekstra besleme) yapılması gerekli zayıf ineklerin ve buzağılamada güç doğum (dystocia)
riski olan ileri gebelik dönemindeki şişman ineklerin belirlenmesine yardımcı olur. Erken
laktasyon döneminde skorlama
yapmak, tohumlama zamanı
geldiğinde -rasyonla alınan besin maddeleri etkinliğinin canlı
ağırlık artışı olarak sağlamış olduğunun izlenmesi bakımından- başarılı bir tohumlamanın
(tekrar gebe kalma) önemli bir
parçasıdır. Bütün sürünün hafif
yağlanmaya başladığı puanlarak saptadığında, yüksek enerjili
yemlerden kısıntı yapılabilir.

Yem bütçeleme
Yem bütçelenmesi, günlük rasyon formülasyonun uzantısı olarak yıllık yem plânlaması şeklinde yapılır. Bir besleme politikası
olarak, işletmede üretilen veya

Bilimsel

Tablo-23. Büyüme dönemindeki etçi sığırlar için yem bütçesi.
* Rumen fonksiyonunu korumak için 0.2 ton saman/baş.
yıl boyunca kullanılabilecek ve
satın alınacak yemlerin tür ve
miktarları, hedef çıktı seviyesi
göz önüne alınarak saptanır.
Buna bağlı olarak, projenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
bir satın alma stratejisi oluşturu-

lur. Otlatılan ve kış beslemesine
tabi tutulan sırasıyla süt inekleri,
damızlık etçi inekler ve büyüme
dönemindeki besi sığırları için
basitleştirilmiş yem bütçe örnekleri Tablo-21, Tablo-22 ve
Tablo-23’de verilmiştir.

Kaynak
Wilkinson J.M. (2004). Nutrition. A.H.
Andrews with R.W. Blowey, H. Boyd,
R.G. Eddy. (Ed.) Bovine Medicine
Diseases and Husbandry of Cattle.
(Second edition). (95-123). Blackwell Science Ltd, Oxford.
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941 tarım havzasının ürün listeleri yayınlandı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen
"Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli" kapsamındaki havza / ilçe bazında desteklenecek
ürünlerin dağılımı belirlendi.

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in talimatlarıyla tarım
faaliyetlerinin planlama çerçevesinde yapılması, toprakların
boşa ekilmemesi, üretilen
ürünlerin elde kalmaması ve
arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için hayata geçirilecek bu model ile belirlenen
941 tarım havzasının ürün listeleri yayınlandı.
Havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, ülkemizde
arz açığı bulunan, stratejik ve
bölgesel önem arz eden, insan
beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önem arz
eden buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf,
mercimek, nohut, kuru fasulye,
pamuk, soya, yağlık ayçiçeği,
kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-

Temmuz, Ağustos, Eylül 2016

yağı ve yem bitkilerinden oluşan 19 ürün bazında değerlendirme yapıldı. Söz konusu ürünlerle ilgili olarak istatistiki veriler,
ekim nöbeti (münavebe), iklim,
toprak ve topografya, su kısıtı
verileri (mevcut su potansiyeli
ve bitki su tüketimi), il ve ilçelerdeki k kamu, STK ve üniversitelerin teklifleri dikkate alınarak 1
milyardan fazla verinin yer aldığı
Karar Destek Sistemi sonucunda 941 havza/ilçe bazında dağılımı belirlendi. 2017 sezonunda
uygulamasına geçileceği bu
model kapsamında desteklenecek ürünlerin dağılım listelerinin; kooperatiflere, birliklere,
odalara ve üreticilere duyurulmasıyla ilgili olarak il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.
Detaylı bilgi;
www.tarim.gov.tr
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Temmuz, Ağustos, Eylül 2016
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Süt ürünleri üretimi

T

ÜİK verilerine göre 2016 yılı ilk 7 ayında toplanan inek sütü
5.559.211 ton olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkiyle süt
üretimi düşüşe geçmiş ve toplanan süt mikratı da düşmeye başlamıştır.

2016 yılı Temmuz ayında, önceki aya göre toplanan süt miktarlarında %4.8'lik düşüş olup doğal olarak diğer süt ürünleri üretiminde de düşüler yaşanmıştır.
( Tablo 2 )

Tablo 1: 2010 - 2016 yılları arasında toplanan ( Sanayiye Gönderilen ) inek sütü miktarı ( Ton )
2016 Temmuz döneminde geçen aya göre en çok düşüş % 16,9
ile yağsız süt tozu üretiminde olmuştur. Onu % 13,1 ile peynir
takip etmektedir. 2016 yılı Temmuz ayında bir önceki yıl aynı
döneme göre en fazla üretim % 11.3 ile yoğurtta görülmektedir.
Aylık bazda toplanan inek sütü, peynir ve yağsız süt tozunda
ortalama % 11,6’lık düşüş yaşanmıştır.
Kaynak: Et ve Süt Kurumu Süt Piyasa Bülteni

Tablo2: 2015 yılı toplam 2016 yılı 7 aylık süt ve süt ürünleri üretimi
miktarları ve karşılaştırmaları (TÜİK)

Süt ve süt ürünleri üretimi, Ağustos 2016
Ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 756 bin 623 ton inek sütü toplandı

T

oplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %4,7 arttı. Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 103 bin 360 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 artış gösterdi.
İnek peyniri üretimi 54 bin 523 ton ile bir önceki yılın aynı
ayına göre %5,7 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 1 642 ton ile bir önceki
yılın aynı ayına göre %32,3 azaldı.
Yoğurt üretimi 115 bin 370 ton ile bir önceki yılın aynı ayına
göre %6,6 arttı. Ayran üretimi ise 65 bin 510 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 artış gösterdi. Mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı
Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 arttı.
Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan

Temmuz, Ağustos, Eylül 2016

inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama
%3,2 olarak tespit edildi.
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Hayvansal üretim istatistikleri, Haziran 2016

Büyükbaş hayvan sayısı 2016’nın Haziran ayında 14,3 milyon baş oldu

B

üyükbaş hayvan sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 14 milyon 324 bin baş, toplam küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyon 34 bin baş oldu.
Koyun sayısı 33 milyon 239 bin baş, keçi sayısı da 10 milyon 795 bin baş olarak
gerçekleşti.

Kümes hayvanı sayısı 2016’nın
Haziran ayında 323 milyon adet oldu
Et tavuğu sayısı, 2016 Haziran ayı sonu itibariyle 216 milyon 142 bin olurken, yumurta tavuğu sayısı 102 milyon 784 bin oldu. Hindi sayısı 3 milyon 5 bin, ördek sayısı 407 bin, kaz sayısı da 884 bin olarak gerçekleşti.

Kırmızı et üretim istatistikleri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2016
Toplam kırmızı et üretimi II. çeyrek döneminde 270 bin ton olarak tahmin edildi

T

oplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme
göre %13,5, bir önceki yılın aynı dönemine
göre %3,1 oranında arttı. Toplam kırmızı et
üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen
kırmızı et miktarı ise 153 bin ton olarak gerçekleşti.

Sığır eti üretimi 243 bin ton
olarak tahmin edildi
Sığır eti üretimi bir önceki döneme göre
%16,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre
%5,8 oranında arttı.

Koyun eti üretimi 23 bin ton
olarak tahmin edildi
Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre
%9,6 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine
göre %7,7 oranında azaldı.
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’da siz de olun
Derneğimiz TÜSEDAD'ın tanıtımı ve sektörümüzdeki firmalarla daha yakın bir
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