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ÖNSÖZ 

 

Bilim insanlarının deneyimlerini ve bilgilerini paylaşmaları, vicdani ve 
profesyonel bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun bir gereği olarak, yaklaşık 8 yıl 
süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde edindiğim ve sonrasında ülkeme 
dönerek; çalışmalarımı yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğüm bu süreçte; gözlem, 
bilgi, birikim, karşılaştırma ve analiz sonuçlarını bu kitapta paylaşmaya karar 
verdim. Bu süreçte, gerek öğrencilerden, gerekse üreticilerden aldığım sığır 
besleme ile ilgili soru ve sorunları daha derin araştırarak, bu kitapta 
toplamaya karar verdim.  

Kitapta bilgiler verilirken, bu bilgilerin evrensel nitelikte olması bakımından az 
da olsa teknik detaylara girilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Teknik 
bilgideki detay ve zorluklar, bir bakıma bilimin şanındandır, ancak hitabet 
dilinin öğrenci ve üretici düzeyinde olması ve anlaşılması için özel gayret 
gösterdim. 

Ülkemizde yapılan sığır besleme uygulamalarından bahsederken, ülkemizde 
ticari olarak faaliyet gösteren büyük işletmeler örnek alınmıştır. Ancak etik 
olmayacağı için, ticari firma isimleri verilmemiştir. 

Bir sığırın doğumundan itibaren, besi ırkı ise kesime kadar; süt ırkı ise 
reprodüktif ve laktasyon evrelerini ve ömrünü tamamlayıp yine kesime 
gönderilinceye kadar geçen aşamalar detayları ile birlikte verilmiştir.  

Bu kitaptaki bilgiler daha çok yurtdışında yapılan çalışmalardan alınmıştır. 
Maalesef, ülkemizde kendi yem ve hayvan kaynaklarımıza ait detaylı bilgiler 
mevcut değildir. Ancak, ülkemizde üretilen az sayıdaki araştırmayı da ilgili 
bölümlerde tartışarak, üreticilerimize karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bazı 
tavsiyelerde bulundum.   

Çiftçilerimizin daha fazla üretmesine katkıda bulunmalıyız. Bu katkı, gerek 
işletme büyüklüğünün artırılması ile gerekse mevcut işletmenin (hayvanların) 
veriminin artırılması ile gerçekleşebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir 
çiftçi ürettiği ürün ile 130 kişiyi besleyebilir iken, ülkemizde bir çiftçi ürettiği 
ürün ile kendi dışında sadece 4 kişiyi besleyebiliyor. Kaldı ki ülkemizde 
tarımsal istihdam oranı %25’lerde iken Amerika Birleşik Devletleri’nde bu 
oran sadece %7’dir. Verim artışı aynı zamanda 2010 yılına göre %30 oranında 
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artarak 2050 yılında 9 milyara ulaşacak dünya nüfusunun beslenmesi için de 
gereklidir. 2050 yılına kadar gıda ihtiyacının yaklaşık %60 artacağı, bitkisel 
üretimin ise azalan su kaynakları ve iklim değişikliği nedeniyle %20 azalacağı 
tahmin edilmektedir. Bu manada genetiği uygun hayvanların maksimum 
verim için ideal olarak beslenmeleri gerekmektedir. Elinizdeki bu kitap ideal 
sığır beslemenin pratik noktalarını anlatmaktadır. Gözden geçirilerek 
genişletilen, enerji ve çok temel rumen metabolizması bilgilerinin güncel NRC 
(2016) (diğer ismi ile NASEM, 2016) ile harmanlandığı bu baskının ilk 
baskıdan daha faydalı olacağına inanıyorum. Bu baskıda ayrıca, besi sığırları 
rasyon program (BCNRM 2016) kılavuzu ve detaylı açıklamalar da verilmiş 
olup, veteriner hekim ve zooteknistlerin yeni sistemi kullanarak rasyon 
çözmelerine yardımcı olunması amaçlanmıştır. 

Kitaptaki bilgiler sadece tavsiye niteliğinde olup, bununla birlikte başarılı bir 
yetiştiricilik için daha detaylı araştırma yapılması ve danışmanlık hizmeti 
alınması, yemlerin kimyasal analizlerinin yapılması tavsiye edilmektedir. 
Uygulama sırasında karşılaşılacak bir takım olumsuz sonuçlardan yazar veya 
yayıncı sorumlu değildir. 

Bu kitabın 3. baskısı için; öğrencilerden, üreticilerden, meslektaşlardan 
(akademisyen), veteriner hekimlerden, ziraat mühendislerinden ve ilgili 
bütün gruplardan, tavsiyelerini, varsa tespit ettikleri hata, eksiklik veya karşı 
görüşlerini belgeleriyle birlikte tarafıma ulaştırmalarını 
(osmankucukwy@yahoo.com) bekliyorum. 

Bu kitaptaki bilgiler vasıtasıyla, üretilecek bir damla fazla süt, bir gram fazla 
et, kurtarılacak bir hayvan hayatı ve sağlıklı bir hayvan yetiştiriciliğinin bana 
vereceği mutluluk tarif edilemez. 

Faydalı olması dileklerimle. 

 
 

Prof. Dr. Osman KÜÇÜK 

mailto:osmankucukwy@yahoo.com
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KISALTMALAR 

ADF:  asit deterjan fiber 

ADL:  asit deterjan lignin 

Ad libitum: serbest yemleme (yiyebildiği kadar önünde yem bulunan) 

AÖM:  azotsuz öz madde  

BHBA:  β-hydroxybutyric acid  

BST:  bovine somatotropin  

BUN:  blood urea nitrogen (kan üre nitrojeni)  

Ca:  kalsiyum 

CA:  canlı ağırlık  

CAA:  canlı ağırlık artışı  

DCAD:  dietary cation-anion differences  

DCP:  dikalsiyum fosfat 

DDG:  distillers dried grains 

DDGS:  distillers dried grains with solubles 

eNDF:  efektif NDF  

FHP:  fasting heat production - açlık ısı üretimi  

FOS:  frukto oligosakkarit 

Free stall: serbest durak sistemi 

GCAA:  günlük canlı ağırlık artışı  

GOS:  galakto oligosakkarit  

Gr:  gram  

HP:  ham protein 

HS:  ham selüloz 

HY:  ham yağ 

IGF-1:  insulin-like growth factor-1   

Kd:  rumende sindirim oranı  

Kg:  kilogram 

KM:  kuru madde  

Kp:  rumenden geçiş hızı  

L :  litre   

Mcal:  mega kalori 

ME:  metabolize enerji  

MGA:  melengestrol acetate  

MOS:  mannan oligosakkarit 

MP:  metabolize protein 
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MUN:  milk urea nitrogen (süt üre nitrojeni)  

NDF:  nötral deterjan fiber 

NFC:  fiber olmayan karbonhidrat (non-fiber carbohydrate) 

NE:  net enerji  

NEb:  net enerji büyüme 

NEFA:  non esterified fatty acids - esterifiye olmayan yağ asitleri 

(serbest yağ asitleri) 

NEL:  net enerji laktasyon   

NEyp:  net enerji yaşama payı 

NPN:  non protein nitrojen (protein olmayan nitrojen kaynağı)   

NRC:  national research council 

P:  fosfor 

pefNDF: fiziksel efektif NFD faktörü   

RDP:  rumen degradable protein (rumende çözünen protein) 

RUP:  rumen undegradable protein (rumende çözünmeyen protein) 

SE:  sindirilebilir enerji  

TDN:  total digestible nutrients  = (TSHM: tüm sindirilebilir 

hammaddeler) 

TMR:  total mixed ration - total rasyon - kaba ve konsantre yemi bir 

arada içeren toplam yem karışımı 

TSHM:  tüm sindirilebilir hammaddeler = (TDN: total digestible 

nutrients)  

UYA:  uçucu yağ asitleri  

VKS:  vücut kondüsyon skoru  

YYO:  yemden yararlanma oranı 
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Rumen: beslenmenin temeli 
 

Rumen: beslenmenin temeli 

Sığırlarda beslemenin temel taşları, rumende gerçekleşen fermentasyon ve 
besin madde değişimleridir. Bu yüzden sığır beslemeye geçmeden önce 
ilerleyen konuların daha iyi anlaşılması amacıyla rumen metabolizması, enerji 
ve sindirim hakkında detaylı bilgi edinmek gerekir.  

 

Rumen 

Ruminantlar, rumende bulunan mikroflora ile simbiyotik (karşılıklı fayda) bir 
ilişki sayesinde fiber (selüloz ve hemiselüloz) olarak isimlendirilen bitki 
kısımlarından faydalanarak enerji elde edebilmektedir. Ayni ilişki sayesinde 
yani rumendeki mikroorganizmaların faaliyetleri sonucunda, bitkilerde fibere 
bağlı bulunan proteinin %70’i de sindirilerek değerlendirilebilmektedir. 
Rumende anaerobik fermentasyon sonucu 1 glikoz molekülünden sadece 4,5 
ATP molekülü üretilmesi (normalde aerobik sindirim sonucu 1 glikoz 
molekülünden 36 ATP üretilir) ve fermentasyon sonucu oluşan metan gibi 
gazlar nedeniyle enerji kayıpları söz konusu olsa da, rumendeki ön sindirim 
ruminant üretim sisteminin temel taşı ve vazgeçilmezidir. Enerji bölümünde 
ATP üretim mekanizması detaylandırılmıştır.      

Ruminantlarda mide, 4 bölmeden oluşan bir komplekstir. Bu kompleks, 
rumen (işkembe), retikulum (börkenek), omazum (kırkbayır) ve 
abomazumdan (şirden) oluşur. Rumen ve retikulum birlikte bu kompleksin 
%84’ünü oluşturur. Gelişimini tamamlamış bir rumenin hacmi sığırlarda 150-
200 litre kadardır (koyunlarda 20-25 litre). Retikulum 16 litre, omazum 8 litre 
ve abomazum ise 27 litre hacmindedir. Yetişkin bir sığır rumeni, 100-120 kg 
sindirilebilir madde yani yemi tüketebilecek genişliktedir. Belirtilen bu mide 
kompleksi karın boşluğunun %75’ini doldurur. Rumen yüzeyinde parmak 
şeklinde papillalar (epiteller), retikulumda bal peteği şeklinde epiteller ve 
omazumda ise laminalar (katmanlar) şeklinde epiteller mevcuttur. Rumen 
papillaları 10-15 mm uzunluğundadır. 

Rumen anaerobik bir ortam olup, rumen içi sıcaklık 39 oC’dir. Ağız yoluyla 
alınan yemler rumen ve retikulumda mikroorganizmalar tarafından 
fermentasyona uğratılır. Rumende mikroorganizmalar tarafından 
gerçekleştirilen besin madde yıkımına fermentasyon, ince bağırsaklarda 
gerçekleşen kimyasal yıkım ve emilime ise sindirim denilmektedir. Ağız 
yoluyla alınan metal, taş ve diğer çok yoğun densiteye sahip cisim ve yemler 
retikuluma düşer. Retikulum anatomik olarak kalbe yakın bir konumda 
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olduğu için burada bulunan sivri metaller rumen kontraksiyonu sonucu 
(kasılma-sıkışma sonucu) kalbe batabilir. Omazumda daha çok su, uçucu yağ 
asitleri ve klor absorpsiyonu gerçekleşir. Omazum, rumen ile ince bağırsaklar 
arasında adeta bir geçiş organıdır. Omazumu olmayan hayvanların 
sindiriminde bir aksama olmaz. Kaldı ki, deve, lama ve alpaka gibi 
hayvanlarda omazum bulunmaz ve bu hayvanlara pseudoruminant denir. 
Abomazum, tek mideli hayvanlardaki gerçek midenin karşılığıdır. 
Abomazumda parietal hücrelerden HCl ve B12 vitaminini bağlayan faktör 
(intrinsik faktör) salınırken, chief hücrelerinden pepsin, ve gastrik 
hücrelerden ise gastrin ve mukoz salınır. 

 

Rumende motorik aktivite   

Rumenin motorik aktiviteleri Nervus vagus tarafından düzenlenir. Nervus 
vagus'un ana dorsal (sol) kolu rumeni, küçük kolları retikulum, omasum ve 
abomasumu, ventral ana kolu (sağ) da retikulum, omasum ve abomasumu 
innerve eder. Sığırın sol tarafında bulunan paralumbar fossa’ya yumruk 
dayayarak beklendiğinde, güçlü ve yumruğu adeta geri iten güçte rumen 
hareketi hissedilebilir. Rumen hareket ve sesleri stetoskop ile de elde 
edilebilir. Rumen hareketleri peristaltik ve antiperistaltik hareketlerden 
oluşmaktadır. Rumen hareketleri sonucu rumen içeriği karıştırılmakta, rumen 
mikroorganizmaları ile yemlerin (subtrat) teması sağlanmakta, rumendeki 
yemlerin ince bağırsaklara geçişi sağlanmakta ve yeni yem tüketimi için 
rumende yer açılmaktadır. Rumen her 1,5-3,0 dakikada bir kontraksiyon 
yapmalıdır. Dakikada 1’den fazla kontraksiyon aşırı hareketliliği 
(hipermotilite), her 3 dakikada 1’den az rumen kontraksiyonu ise düşük 
hareketliliği (hipomotilite) ifade eder. Rumenin aşırı hareketliliği, düşük 
hareketliğinden daha yaygındır. Genel hazımsızlık durumunda (indigestion) 
rumen hareketleri azalır. Hazımsızlık genelde ani rasyon değişikliklerinde 
şekillenir. Örneğin, süt sığırlarında ani ve yüklü miktarlarda tane mısır ve silaj 
tüketiminde, besi sığırlarında çok kalitesiz kaba yem tüketiminde, sığırlarda 
genel olarak bozuk ve donmuş yemlerin tüketiminde ve adaptasyon süresi 
tanımadan aşırı tane yemle besleme sonucunda rumen hareketleri 
azalmaktadır. Rumen pH’sının düşmesi (asidoz) ile de rumen hareketleri 
azalır (Küçük, 2014). Timpani durumunda ilk başlarda artan rumen 
hareketleri ilerleyen dönemde azalır. Rumen hareketleri farklı ilaç etken 
maddeleri etkisiyle, Nervus vagus hastalıkları sonucu ve farklı nedenlerden 
dolayı artabilir veya azalabilir. İleri genel hastalık vakalarda rumen hareketleri 
durabilir.   
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İndirgenme ortamı rumen - redoks potansiyeli 

Oksidasyon ve redüksiyon kavramları elektron transferi ile ilgilidir. Kuvvetli 
oksidan (elektron alanlar) maddeler pozitif potansiyel (+200 mV), kuvvetli 
redüktanlar (elektron verenler) ise negatif potansiyel (-200 mV) meydana 
getirirler. Oksidasyon gücü, yüksek redoks potansiyeli olarak ifade edilir. 
Redoks potansiyeli, elektronlara olan affinite ile ilgilidir. Redoks potansiyeli 
yükseldikçe değer pozitif, düştükçe değer negatif olur. Ortamda (solüsyonda) 
çözünen oksijen ne kadar yüksek ise redoks potansiyeli o kadar yüksek olur.   

Rumen, yüksek derecede indirgenme ortamıdır. Yani, rumene ulaşan okside 
formdaki besin maddeleri redükte olur (hidrojen yani elektron ilave edilir – 
veya oksijen koparılır) ve dolayısıyla indirgenir.  

Rumen ortamında normal şartlarda oksijen bulunmadığı için (anaerob) 
redoks potansiyeli düşüktür. Redoks potansiyeli, rumen içeriğinde 
potansiyometre kullanılarak ölçülmektedir. Redoks potansiyeli sindirim 
kanalının farklı segmentlerinde -300 ila +200 mV arasında değişmektedir. 
Rumenin redoks potansiyeli +130 ila -350 milivolt (mV) arasında değişebilse 
de, rumen ortamında oksijen bulunmaması nedeniyle redoks potansiyeli 
genelde negatif değerler olarak ölçülür. Dolayısıyla rumen redoks potansiyeli 
genelde -110 ila -370 mV aralığında seyreder. Ancak yem yeme, su içme, 
ruminasyon ve salya ile birlikte bir koyun rumenine günde 16 litreye kadar 
oksijen girmektedir. Oksijenin rumene girmesi ile redoks potansiyeli 
yükselmekte ancak belirli bir süre sonunda tekrar düşmektedir.    

Rumen mikroorganizmaları büyük bir çoğunlukla anaerobtur ancak yukarıda 
bahsedildiği üzere yem ve su ile rumene gelen oksijen ile birlikte fakültatif 
bakteriler de rumende yaşama şansı bulmaktadır. Kimi mantar türleri de 
fakültatif anaerobtur. Rumen mikroorganizmaları farklı redoks potansiyeline 
sahiptir. Örneğin mutlak anaerob mikroplar düşük (negatif) redoks 
potansiyeline ihtiyaç duyarlar. Rumende fiber (kaba yem) fermente eden 
mikroorganizmalar mutlak anaerobtur. Dolayısıyla rumen ortamı ne kadar 
anaerob ise fiber fermentasyonu o denli fazla gerçekleşir. Rumen redoks 
potansiyeli pozitife doğru kaydığında fakültatif mikroorganizmalar bu 
durumdan faydalanarak laktik asit üretirler. Bu durum genelde yüksek redoks 
potansiyeli ile karakterize olup, konsantre yem ağırlıklı besleme durumunda 
gerçekleşir. Bu şartlarda doğal olarak fiber fermente eden mikroorganizmalar 
baskılanır ve fiber sindirimi düşer. Dolayısıyla, rasyon tipi redoks potansiyelini 
etkilemektedir. Kaba yem ağırlıklı beslemede redoks potansiyeli düşerken, 
konsantre yemle beslemede redoks potansiyeli yükselir. Redoks 
potansiyelinin negatife doğru değerler alması, rumen mikroorganizmaların 
büyümesini (çoğalmasını) desteklemektedir. Ruminant rasyonlarına ilave 
edilen maya (yeast) gibi probiyotikler rumendeki indirgenme ortamını 
destekleyerek (redoks potansiyelini düşürerek) fiber sindirimini 
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artırmaktadır. Redoks potansiyeli, rasyon türü, pH ve ozmotik basınç gibi 
birçok faktör rumen fermentasyonuna etki etmektedir.    

 

Rumende ozmotik basınç ve yemlerde su tutma kapasitesi 

Osmolalite, 1 kg suda çözünmüş partikül sayısı iken, osmolarite 1 litre 
çözeltide çözünmüş partikül sayısıdır. Kimi durumlarda (kan 
parametrelerinde olduğu gibi) ozmolalite ve ozmolarite kavramları birbirinin 
yerine kullanılmaktadır. Ozmotik basınç, bir çözeltinin içindeki partikül 
sayısının oluşturduğu basınçtır. Dolayısıyla bir sıvıdaki partikül yoğunluğu 
arttıkça ozmotik basınç ta artar.  

Rumen ozmolalitesi yaklaşık 280 miliozmomol/kg (mOsm/kg) kadardır. 
Yüksek ozmotik basınçta rumende selüloz sindirimi düşer. Rumen içeriğinin 
ozmolaritesi, yemlemeden önce 250-300 mOsm/kg iken, yemlemeden birkaç 
saat sonra 500 mOsm/kg’a kadar çıkmaktadır. Rumen içeriğinin ozmolaritesi 
400 mOsm/kg’dan yukarı çıktığında yem tüketimi düşmektedir. Rumen 
ozmolaritesi, konsantre yemle beslemede kaba yem ile beslemeye oranla 
daha yüksek değerlere (300 mOsm/kg) ulaşmaktadır (Whetsell ve ark. 2004). 
Rumendeki ozmotik basıncın kandaki ozmotik basınçtan daha düşük olması 
durumunda rumenden su emilimi gerçekleşir. Normal şartlarda yem 
tüketimine bağlı olarak yükselen ozmotik basınç, rumen içeriğindeki suyun 
emilimini engeller ve içeriğin ince bağırsaklara geçişini-akmasını (akış hızı – 
passage rate) temin eder. Rumen içeriğinin bağırsaklara akması, rumen 
mikroorganizmalarının yenilenme (çoğalma) süresini etkilemektedir. Rumen 
mikroorganizmalarının çoğalması hakkında ileriki başlıklarda detaylı bilgi 
verilmiştir.  

Rumen içeriğindeki su miktarı yem tüketimi için önemlidir. Rumen içeriği, 
%10-15 kuru maddeye (KM) sahiptir. Koyunlarda rumen içeriğinin en az %17 
su içermesi yaşama payı düzeyinde yem tüketimi için gereklidir. Rumen 
içeriğinin %28-30 arasında su içermesi optimal büyümenin gerçekleşmesi 
adına gerekli yem tüketimi için elzemdir.   

Yemlerde bulunan fiberin su tutma kapasitesi (water holding capacity) veya 
hidrasyon kapasitesi, fiberin su emme (tutma – bağlama) özelliği ile ilgilidir. Su 
tutma kapasitesi, birim kuru maddenin emdiği su miktardır (gr su/gr KM). Su 
tutma kapasitesi bir yemdeki fiber içeriğine, pH’ya ve yem partikül büyüklüğüne 
göre değişir. Örneğin bir yemde suda çözünen fiber bileşenleri (fruktan, beta 
glukan, pisilium, gum, pektin ve hemiselülozun bir kısmı) ne kadar çok ise o 
yemin su tutma kapasitesi o kadar yüksektir. Tam tersine, bir yemde suda 
çözünmeyen fiber fraksiyonları (lignin, selüloz ve hemiselülozun bir kısmı) ne 
kadar fazla ise o yemin su tutma kapasitesi o kadar düşüktür. Suda çözünen fiber 
bileşenleri kendi ağırlıklarının birkaç katı kadar su alarak jel kıvamında viskoz 
(akmayan) bir içerik oluştururlar. Jel kıvamındaki içerik bağırsaklarda içeriğin 
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ilerlemesini ve besin madde emilimini yavaşlatır. İnsanlar için bu durum, bağırsak 
içeriğinin geçiş hızını ve serum lipit düzeyini azaltırken dışkılama sıklığını ve dışkı 
hacmini artırır. Suda çözünmeyen fiber bileşenleri ise kolondaki bakterilerin 
büyümesini destekleri, kolesterol sentezini baskılar, immun sistemi destekler ve 
tümör oluşumunu engeller. 

Ruminantlarda yemlerin su tutma kapasitesi rumen sıvı hacmini ve sindirimi etkiler. 
Rumen içeriğinin su tutma kapasitesi salya salınımını, sindirimi, akış hızını (passage 
rate), mikrobiyal kolonizasyonu ve ozmotik basıncı etkiler. Bütün bu etkenler yem 
tüketimi ile ilgilidir. Yem tüketimi ise verimin en önemli unsurudur. Dolayısıyla, 
sadece ruminantlar değil diğer hayvan türlerinde de (kanatlı) bu konu önem arz 
etmektedir. Rumende yemlerin yüksek su tutma kapasitesi (şişmesi) mikrobiyal 
çoğalmayı destekler.  

Şeker pancar posası ve narenciye posası gibi pektin bakımından zengin yemlerin 
(çözünen fiber bakımından zengin yemler) su alarak şişme ve su tutma 
kapasiteleri yüksektir. Bu tür yemler rumende hızla fermente olur. Şeker pancar 
posasının su tutma kapasitesi 8,22 kg su/kg KM, buğday kepeğinin 3,63 kg su/kg 
KM, tane mısırın 1,58 kg su/kg KM, soya küspesinin 4,28 kg su/kg KM, mısır 
silajının 6,75 kg su/kg KM ve kuru yonca otunun 3,25 kg su/kg KM kadardır. Soya 
kabukları da yüksek oranda pektin içerir. Soya kabukları içerdiği pektin nedeniyle 
hızla çözünür ve sindirilir (fermente olur). Soya kabukları yulaf ve arpa gibi 
enerjisi düşük tane yemlerin (mısır ve buğdaya oranla) enerjisine yakın bir 
sindirilebilir enerji değerine sahiptir. Nişasta miktarı düşük olan soya kabukları, 
atlarda kalın bağırsaklarda sindirildiği için kolik ve laminitise neden olmazlar 
(Küçük, 2016). Bu yüzden soya kabukları atlar için “süper fiber” kaynağı olarak 
değerlendirilmektedir. Süper fiber kavramı, bir kaba yemin diğer kaba yemlere 
oranla benzer bir yapısal karbonhidrat (selüloz, hemiselüloz ve pektin) içeriğini, 
fakat düşük lignin içeriği ve yüksek sindirilebilirliğini (%75-80) ifade etmektedir. 
Süper fibere örnek olarak ayrıca şeker pancar posası, badem kabuğu (almond 
hull = sert kabuğu saran çağla şeklindeki yeşil etli kısmın kurutulmuş hali) ve 
lupin verilebilir. Lupin (acıbakla), soyaya alternatif olarak yetiştirilen bir protein 
(baklagil tane yem) kaynağıdır. Lupin, soyaya yakın protein (%40’a karşı %37), 
daha az yağ (%20’ye karşı %9), ancak daha fazla yüksek sindirilebilir fiber (%10’a 
karşı %4) içerir. Lupin, hayvanlar tarafından çok sevilerek tüketilen (lezzetli) ucuz 
bir yem kaynağıdır ve soya gibi ısıl işlem gerektirmeden doğrudan kullanılabilir 
(çok az düzeyde saponin, tripsin inhibitör ve fitat gibi antinutrisyonel faktörler 
içerir). Lupin, ruminantlarda ve atlarda düşük nişasta içeriği nedeniyle kolik veya 
asidoza neden olmaz. Lupin, bütün veya kırılmış halde sığırlara 3 kg/baş/gün 
kullanılabilir. 

 

Sıvı ve katı rumen içeriğinin rumenden geçiş hızı (passage rate) 

Rumen içeriğinde sıvı ve katı (yem partikülleri) olarak iki farklı kısım 
bulunmaktadır. Mikroorganizmalar rumende %82 oranında partiküllere 
tutunmuş halde bulunmaktadır. Doğal olarak rumendeki sıvı kısım, partikül (katı) 
kısmından daha büyük bir hızla (daha fazla oranda) ince bağırsaklara akar. 
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Tablo 1. Rumen sıvı ve partikül kısımlarının akış hızı* 

 
Rumen içeriğinin rumende kalma 

süresi, saat 

Hayvan türü  Vücut ağırlığı, kg Partikül kısmı Sıvı kısım 

İri düve 555 47 15 

Küçük düve 234 38 16 

Koyun  30 35 19 

Keçi  29 28 19 

*Uden (1978) ve Van Soest (1994)’den adapte edilmiştir.   

 

Rumenden geçiş hızı, yüzde/saat (%/h) olarak ifade edilmektedir. Rumenden 
geçiş hızı (kp) doğal olarak rumendeki sindirime (kd) bağlıdır.  

 

Rumende sindirim, % = kd /(kp +kd) 

Rumende geçiş hızı, % = kp /(kp +kd) 

 

Sindirim, yani rumendeki fermentasyon ne kadar hızlı ise geçiş hızı o kadar 
hızlı olur. Rumenden geçiş hızı aynı zamanda; yem tüketim miktarına, hayvan 
türüne, rasyondaki kaba yem oranına, yemlerin partikül büyüklüğüne ve 
yemin nemine bağlıdır. Yem tüketimi arttıkça, geçiş hızı artmaktadır. Diğer bir 
ifade ile rumende geçiş hızı yüksek (hızlı) olan bir yemin tüketimi daha fazla 
miktarlarda olur (yem tüketimi artar). 

 

Tablo 2. Yem tüketimi ve geçiş hızı* 

Hayvan türü – beslenme rejimi Yemleme düzeyi Geçiş hızı, %/h 

Sığır-koyun, düşük beslenme ve 
yaşama payı düzeyi 

1 katı 2 

Büyüyen sığır-koyun 2 katı 5 

Yüksek verimli inekler (>15 kg süt/gün) 3 katı 8 

*AFRC (1993)’den adapte edilmiştir.  

 

Geçiş hızı yukarıdaki tablo dışında başka ve daha detaylı bir değerlendirme ile 
incelendiğinde; rumendeki sıvı kısmın ortalama olarak saatte yaklaşık %8,4, 
partikül kısmının ise saatte yaklaşık %4,3 hızla ince bağırsağa aktığı 
söylenebilir.  
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Tablo 3. Koyun ve keçide rumen sıvı ve partikül kısımlarının geçiş hızı* 

Hayvan türü ve KM tüketimi 

Rumen geçiş hızı, %/h 

Sıvı 
Katı 

(partikül) 

Koyun – vücut ağırlığının %1,9’u kadar yem 
tüketimi 

4,0 1,9 

Sığır – vücut ağırlığının %1,5-3,2’si kadar yem 
tüketimi 

8,7 4,1 

Sığır-koyun – yaşama payı düzeyi x 1,5 kadar yem 
tüketimi 

4,3 2,3 

Sığır – vücut ağırlığının %1,5’i kadar yem tüketimi 8,1 3,9 

Sığır – vücut ağırlığının %2,0-3,8’i kadar yem 
tüketimi 

9,5 5,7 

Sığır – vücut ağırlığının %1,1-1,5’i kadar yem 
tüketimi 

10,5 4,7 

Sığır – vücut ağırlığının %3,4-3,8’i kadar yem 
tüketimi 

13,9 7,2 

Ortalama  8,4 4,3 

*Tsuda ve ark. (2012)’den adapte edilmiştir.  

 

Kaba yemlerin rasyondaki oranı ve partikül büyüklükleri, sindirimi ve geçiş 
hızını değiştirmektedir. Rasyonda kaba yem oranı arttıkça geçiş hızı 
azalmaktadır. Ayrıca rasyondaki kaba yemlerin partikül büyüklükleri 
(uzunlukları) arttıkça geçiş hızı azalmaktadır.  

 

Tablo 4. Rasyondaki kaba yem uzunluğunun rumende sindirim ve geçiş hızına 
etkisi* 

Kaba yem türü Yem uzunluğu, µ 
Rumende kalma 

süresi, saat 
Selüloz sindirimi, 

% 

Çok uzun (bütün) - 54 44 

Kabaca doğranmış 434 39 34 

Orta-küçük 
doğranmış 

393 34 31 

Çok küçük 
doğranmış 

280 27 22 

*Rodrigue ve Allen (1960)’den adapte edilmiştir.   
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Genel olarak sıvı ve partikül kısımlarının rumende yarılanma ömürleri, 
partikül kısımları için 30-50 saat, sıvı kısımlar için 15-20 saattir. Sıvılar, 
konsantre yemler ve kaba yemler için tipik geçiş hızları sırası ile %4-10/h, %2-
7/h ve %1-6/h kadardır. Tüketilen yemlerin türüne göre değişmekle birlikte, 
genel olarak yemler rumende 18-48 saat süreyle kaldıktan sonra ince 
bağırsağa geçer.     

 

Çiğneme, salya ve ruminasyon     

Yukarıdaki başlıkta ifade edildiği gibi, tüketilen yemler türüne göre 
değişmekle birlikte rumende 18-48 saat süreyle kaldıktan sonra ince 
bağırsağa geçer. Rumende yemlerin kalma süresi, yemin yoğunluğuna 
(densite) bağlıdır. Doğal olarak kaba yemler (ot, saman, silaj vb.) rumende 
daha fazla süreyle kalırlar. Konsantre yemler (tane yem, protein küspeleri ve 
mineral-vitamin premiksleri) yüksek yoğunlukları (densite) nedeniyle 
rumende daha az zaman harcarlar. Kaba yemlerin ince bağırsağa geçmeden 
önce rumen sıvısı ve dolayısıyla mikroorganizmalar ile iyice muamele 
edilmesi ve ince parçalara ayrılıncaya kadar çiğnenmesi gerekir 
(yoğunluğunun artırılması ve mikroorganizmaların temas yüzeyinin artırılması 
gerekir).  

Ruminant hayvanlar neredeyse çiğnemeden hızlı bir şekilde yemlerini tüketir 
ve kendilerine göre güvenli ve uygun bir ortam bulduklarında yedikleri 
yemleri geviş getirerek yani lokmalar halinde kusarak tekrar çiğnerler. Tam 
olarak çiğnenmeden yutulan yemler (daha çok kaba yemler) lokmalar halinde 
tekrar çiğnenip yutulması için rumenden ağıza negatif vakum hareketi ile 
getirilir (kusulur). Ağızda bir süre (30-70 saniye) daha çiğnenen ve salya ilave 
edilen kaba yemler tekrar yutulur. Lokma tekrar çiğnenip yutulduktan 1-3 
saniye sonra rumenden yeni bir lokma ağıza getirilir. Bu işlemin tamamına 
ruminasyon denir. Ruminasyon, yeteri miktarda kaba yem tüketimini takiben 
birkaç dakikadan bir saate kadar geçen süre sonunda başlar. Kaba yemlerin 
kalitesiz olması (samanda olduğu gibi) ruminasyonun uzamasına, yeteri kadar 
yem tüketilememesine ve dolayısıyla yeteri düzeyde enerji elde 
edilememesine neden olur. Ruminasyon artan kaba yem tüketimi ile birlikte 
artar. Ruminantlar bir günde 15-20 kez ruminasyon yapabilirler. Her bir 
ruminasyon periyodu 1 dakika-2 saat kadar sürebilir. Dolayısıyla bir günde 
ruminasyon için harcanan zaman 8-10 saati bulabilir. Ruminantlar kaba 
yemle beslenmeleri halinde genelde günde 8-9 saat süreyle ruminasyon 
yapabilirler. Sığırlar sadece tane yemle beslenmeleri halinde dahi günde 
1,25-2,5 saat süreyle ruminasyon yaparlar. Östrusta ruminasyon neredeyse 
durma noktasına gelirken, ağrı, hastalık ve korku gibi durumlarda 
ruminasyonda değişiklikler (artma-azalma) gözlenebilir.   
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Ağıza alınan yemler, yan (lateral) hareketlerle çiğnenir. Bu lateral çiğneme 
hareketi, yemleri kesmeden öte budama-tıraşlama-kırpma (shear) şeklinde 
gerçekleşir. Sığırlar çiğneme hareketini sadece molar dişlerle ve sadece 
çenenin bir tarafı (sağ ya da sol) ile yapar. 

Çiğneme hareketi ile birlikte çene kaslarının kasılması sonucu tükürük 
bezlerinden (parotid, mandibular, sublingual ve diğer) salya salınır. Salya, 
içerdiği bikarbonat nedeniyle rumen sıvısındaki asit ortamı nötralize eder. 
Rumendeki asit ortamı, mikroorganizmaların yemleri fermente etmeleri 
sonucu açığa çıkan hidrojen (H+) ve diğer asitler (uçucu yağ asitleri ve laktik 
asit) sebebiyle oluşur. Rumende oluşan hidrojen uzun ömürlü olmayıp, CO2 
ile birleşerek metan gazına dönüşür. Rumende oluşan hidrojenin %3-4 kadarı 
aynı zamanda doymamış yağların biyohidrojenasyonunda da kullanılır. 
Rumen pH değerindeki düşüş, özellikle tane yemlerin (nişasta) 
fermentasyonu sonucu açığa çıkan uçucu yağ asitleri nedeniyledir. Dolayısıyla 
rumen pH’sının normal şartlarda 6,0-6,7 arasında kalması, salya ile 
mümkündür. Salyanın pH değeri 8,4 kadardır. Salyada ayrıca hidrojen fosfat 
bulunur. Salyada bulunan fosfor, nitrojen, sülfür ve sodyum salya içinde 
rumene geri dönmüş olur (geri dönüşüm – recycling). Tükürük yoluyla 
rumene geri dönen fosfor, nitrojen ve diğer mineraller ruminantların çok 
kötü beslenme şartlarında dahi hayatta kalmasını temin eder 
(mikroorganizmaları besler). Ruminant salyasında yağ sindirimi için gerekli 
olan lipaz bulunmasına rağmen, nişasta sindirimi için gerekli amilaz 
bulunmaz. 700 kg canlı ağırlığındaki bir süt ineği günde 190 litreye kadar 
salya salabilir. Salya salınımı çene hareketleri ile gerçekleştiği için kaba yemle 
beslemede konsantre yemle beslemeye oranla daha fazla çiğneme hareketi 
gerçekleştiği için daha fazla salya salınır (günde ortalama 40 litreye karşılık 
150 litre). Rumen pH’sının 5,5 ve altında olması durumu rumen asidozunu 
ifade eder. Bu durumda mikrobiyal protein sentezi azalır ve selüloz 
fermentasyonu aksar. Asidoz, kaba yemlerin rasyonda yeterince 
bulunmamasına (yetersiz çiğneme) bağlı olarak da gelişir. Asidoz hakkında 
ilerleyen bölümlerde geniş bilgi verilmiştir.     

 

Kaba yemlerin de kendi aralarında salya üretimine etkileri bakımından 
farklılıkları söz konusudur (Tablo 5). Çiğneme, kaba yem, salya ve ruminasyon 
konularında daha detaylı bilgi “Yemlerde partikül büyüklüğü, Penn State 
Separatörü, efektif fiber (eNDF) ve fiziksel efektif fiber (peNDF)” başlığında 
verilmiştir.   
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Tablo 5. Kaba yem türünün salya salınımına etkisi* 

Kaba yem türü Salya üretimi, ml/tüketilen kaba yem, gr 

Pelet kaba yem 0,68 

Yeni biçilmiş taze ot 0,94 

Silaj  1,13 

Kuru ot 3,63 

*Bailey (1961)’den adapte edilmiştir. 

 

Rumen mikroorganizmaları 

Rumende temel olarak Eubacteria (bakteri), Archaea (metanojen) ve Eukarya 
(protozoa ve mantar) olmak üzere 3 grup mikroorganizma bulunur. Rumende 
ayrıca bakteriofajlar (bakterileri yok eden virüs) da bulunmaktadır. Bakteriler 
her 20 dakikada bir, protozoolar her 8-36 saatte bir ve mantarlar (fungi) her 
24 saatte bir çoğalırlar (sayıları 2 katına çıkar). Kimi rumen bakteri türleri 
yaklaşık 11 dakikada bir çoğalarak ta sayılarını 2 katına çıkarabilirler.  

Prokaryot hücrelerde nukleus bulunmaz, DNA sitoplazmada bulunur. 
Ökaryotik hücreler prokaryotik hücrelerden daha büyük, nukleus içeren ve 
mitokondri gibi organalleri bulunduran hücre tipidir. Bakteriler, prokaryotik 
organizmalar olduğundan dolayı çoğalmaları aseksüeldir (eşeysiz – erkek ve 
dişi olmadan). Bakteri hücresi bölünürken DNA her iki uçta kopyalanır ve 
bölünen hücre birbirinin tamamen aynısı olur (binary fission). Protozoalar 
ökaryotik organizmalar olup, çoğalmaları seksüel veya aseksüel  (fission) 
olabilir (daha çok aseksüel). Mantarlar (fungi veya fungus) genel bir isim olup, 
kendi içinde yeast (maya), mold (aspergillus gibi küfler), insanların yiyecek 
olarak tükettikleri mantarlar ve daha farklı çeşitlere ayrılmaktadır. 
Rumendeki mantarlar ökaryotik organizmalar olup, aseksüel olarak sporlar 
vasıtasıyla çoğalırlar. 

Rumendeki bakteriler 200’den fazla türü (species) ile rumenin en aktif 
grubudur. Rumendeki bakteriler Gram negatif-pozitif olmaları, farklı 
şekillerde olmaları, fermentasyon için farklı besin madde türü tercih etmeleri 
ve fermentasyon sonucu açığa çıkardıkları ürün olarak farklılık gösterir. 
Rumendeki bakteriler; selülolitik (selüloz fermente edenler), amilolitik 
(nişasta – tane yem fermente edenler), proteolitik (protein fermente 
edenler), lipolitik (yağ hidroliz edenler), vitamin sentezi yapanlar ve diğer 
türler olmak üzere rumen ekosisteminde faaliyet gösterir.  

Rumen protozoaları siliat veya flagellalı olarak 2 farklı türde olsa da rumende 
daha çok siliat tipi protozoa bulunur. Rumen protozoaları bakterileri 
sindirerek (yiyerek) yaşamlarını devam ettirirler. Protozoalar her saat 
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Rumende karbonhidrat metabolizması ve uçucu yağ asitler (UYA) 

Karbonhidratlar hakkında daha farklı bilgiler, içerik gereği süt sığırlarının 
beslenmesi bölümünde de detaylandırılmıştır.  

 

Tablo 10. Kimi yemlerde bulunan karbonhidrat ve diğer besin madde düzeyleri* 

Yem  
KM, 

% 

Enerji - 
ME 

(Mcal/kg)  

Ham 
protein, 

% 
Şeker, % 

Nişasta, 
% 

NDF, 
% 

ADF, 
% 

Lignin, 
% 

Arpa, tane 89,69 3,04 12,78 10,65 56,74 18,29 7,09 1,75 

Arpa samanı 85,07 1,75 6,08 
Eser 

miktarda 
1,0 71,63 50,09 5,16 

Arpa silajı 33,63 2,19 12,05  9,17 54,77 34,73 4,77 

Yaş şeker 
pancar 
posası 

21,95 2,41 9,55 23,21 1,65 48,23 28,06 4,37 

Brom otu 88,27 1,88 8,34 9,85 2,64 65,92 40,29  

Brom otu 
silajı 

42,05 1,99 9,03   71,05 43,05  

Narenciye 
posası 

19,41 2,54 8,58  1,70 26,29 23,16 3,21 

Mısır koçanı 89,26 2,11 4,18  1,32 78,26 42,03 4,05 

Mısır, tane 83,28 3,06 8,28  60,68 19,41 9,04 1,80 

Mısır glüteni 
yemi 

88,92 2,89 22,64 2,68 16,92 35,05 11,18 1,86 

Mısır glüten 
küspesi(unu) 

90,40 3,17 68,21 0,23 15,42 8,07 4,81 2,26 

Mısır silajı 33,07 2,45 8,24 4,26 32,54 42,98 25,46 3,17 

Pamuk 
tohumu 
küspesi 

88,59 2,52 44,98  1,70 33,60 23,67 8,51 

Pamuk 
tohumu, 
bütün 

92,63 3,36 22,87  2,20 47,87 42,85  

Balık unu 92,30 2,96 66,24  5,82 13,60 3,14  

Melas  80,0 2,71 10,86 70,62     

Soya küspesi 89,24 2,88 52,85 13,30 2,02 11,33 7,48 1,17 

Soya 
fasulyesi, 
fırınlanmış 

93,32 3,52 40,49  1,30 21,83 11,53 2,20 

Ayçiçeği 
küspesi 

90,44 2,40 35,01  1,07 41,71 30,34 9,04 

Buğday 
kepeği 

90,10 1,81 17,48  21,17 40,09 13,72 4,15 

*NRC (2016)’dan adapte edilmiştir. 
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Sığırlarda su ihtiyacı           
Su, vücuttaki mevcut moleküllerin en önemlisidir. Su; iyonik ve diğer polar 
maddeleri çözebilen mükemmel bir çözücüdür ve bu sayede kimyasal 
reaksiyonların gerçekleşmesini, substratların taşınmasını ve atıkların 
atılmasını mümkün kılar. Su ayrıca, iyonize olma ve asit-baz reaksiyonlarına 
katılma özelliği nedeniyle bir çok biyomolekül, nükleik asit ve protein 
fonksiyonu için elzemdir. Yüksek ve spesifik bir buharlaşma ısısına sahip 
olması nedeniyle su, iyi bir ısı düzenleyicisidir. Fazla miktarda soğuk su 
içildiğinde vücut ısısı düşer. Sıcak havada serinlemek için içilen yüksek 
miktardaki su, aşırı terlemeye ve buna bağlı olarak aşırı tuz kaybından 
kaynaklanan (hiponatremi) ozmotik dengenin bozulmasına ve su 
zehirlenmesine neden olur.        

Vücuttaki su oranı, yağ oranıyla ters ilişkilidir. Bu durum, yağların hidrofobik 
oluşundan, başka bir değişle yağın diğer dokulara oranla %30 daha az su 
tutmasından kaynaklanır.  

Su, vücutta 3 sıvı sistemini oluşturur; 1- hücre içi sıvı (intraselüler sıvı), 2- 
hücre dışı sıvı (ekstraselüler) ve 3- transselüler sıvı. İntraselüler sıvı, 
organizma suyunun %70’ini oluşturur ve içeriğinde temel katyon olarak K+ ve 
az miktarda Mg2+ ve Na2+, temel anyon olarak ise fosfat, proteinat ve daha az 
miktarda Cl ve sülfat bulundurur. Hücre dışı sıvısı; plazma, lenf ve hücreler 
arası sıvıyı ve ayrıca kemik, tendo, fasia ve kollojen gibi dokularda bulunan 
sıvıyı kapsar. Hücre dışı sıvısı; hücrelerarası sıvı ve intravasküler (kan) sıvı 
olmak üzere iki farklı bölmede bulunur. Hücre dışı sıvının başlıca katyonu Na+ 
ve daha az miktarda K+, Ca2+ ve Mg2+, başlıca anyonları ise Cl- ve karbonat 
daha az miktarda da fosfat, sülfat, organik asitler ve proteinattır. Karaciğer ve 
böbrekteki su çoğunlukla intraselülerdir. Buna karşın, kemik, kıkırdak ve 
tendonlardaki su daha çok ekstraselülerdir. Uterus ve timus hücreleri arası, 
kan ya da lenf sıvısıyla doludur. “Üçüncü boşluk” adı da veriler transselüler 
sıvıya, beyin, omurilik sıvısı ve eklemler içindeki sıvılar örnek teşkil ederler.   

Su, ince bağırsaklara ulaşmadan önce omazumda kısmen emilmektedir. Bu 
aşamadan sonra suyun önemli bir bölümü ince bağırsaklarda geri kalan kısmı 
ise kolonda emilir. Kolona gelmeden önce suyun %80’i emilmiş durumdadır. 
Kolonda emilen su, daha çok dışkı kıvamı ayarlaması içindir. İnce 
bağırsaklarda su emilimi, başta bağırsak ozmotik basıncı olmak üzere birçok 
faktörden etkilenir. Su emilimi pasif olup, mineral ve elektrolitler değişimi ile 
gerçekleşir. Bağırsaklarda Na ve glikoz varlığı suyun emilimini artırır. En kolay 
içme suyu, daha sonrada yemdeki su absorbe olur. Rasyonda bulunan 
karbonhidrat türü su emiliminde etkili diğer bir faktördür. Suyun 
absorpsiyonu, su tutarak jel oluşturan fiber fraksiyonları varlığında azalır. Bu 
durumda, dışkıda atılan su miktarı artmış ve konstipasyon önlenmiş olur. 
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Tablo 44. Buzağı, düve ve süt sığırları için göğüs çevresi ölçümü yoluyla canlı 
ağırlık tahmini 

Buzağı Düve Süt sığırı 

Göğüs 
çevresi, cm 

CA, Kg 
Göğüs 

çevresi, cm 
CA, Kg 

Göğüs 
çevresi, cm 

CA, Kg 

45 15 108 112 172 420 

47 17 110 118 174 435 

49 19 112 124 176 451 

51 21 114 130 178 467 

53 23 116 137 180 483 

55 25 118 143 182 500 

57 27 120 150 184 516 

59 29 122 158 186 534 

61 31 124 166 188 552 

63 33 126 174 190 570 

65 35 128 182 192 590 

67 37 130 190 194 610 

69 39 132 198 196 631 

71 41 134 206 198 653 

73 43 136 214 200 675 

75 45 138 222 202 697 

77 47 140 230 204 720 

79 49 142 240 206  

81 51 144 248 208  

83 55 146 256 210  

85 59 148 264 212  

87 63 150 272 214  

89 67 152 280 216  

91 71 154 290 218  

93 75 156 301 220  

95 79 158 313 222  

97 83 160 325 224  

99 87 162 353 226  

101 92 164 366 228  

103 98 166 378 230  

104 103 168 392 232  

106 106 170 406 234  
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BUZAĞI BESLEME 
Buzağı yetiştirmenin temel taşlarından biri de beslemedir. Besleme, doğumu 
izleyen birkaç saat içinde kolostrum ile başlar. İlerleyen günlerde ise tam yağlı 
süt, buzağı maması (süt ikame yemi), buzağı başlangıç yemi ve kaba yemden 
oluşan bir besleme rejimi takip edilir. Ancak yapılan beslemenin hangi 
düzeyde olacağı, hangi yemlerin seçileceği ve sonuç olarak nasıl bir 
performans bekleneceği, beslenme sanatının inceliklerinde gizlidir. Bu 
bölümde, buzağının enerji ve besin madde ihtiyaçlarının ayrı ayrı ve 
sayfalarca açıklanacağı bir yöntem izlenmeyecektir. Tam tersine, pratik 
manada bir buzağıya neler yedirilir-içirilir, ne kadar yedirilir ve canlı ağırlık 
(CA) değişimi nasıl olmalıdır sorularını cevaplar nitelikte bilgiler verilecektir. 
Kısaca, buzağı beslemesi ve performans değerlendirilmesine odaklanılacaktır. 

Buzağı yetiştirmede en değerli hayvan grubu dişi buzağılardır. Dişi buzağılar, 
ileride sürünün devamlılığını sağlayarak düve ve ardından süt ineği 
olacaklarından (replacement heifer) beslenmelerine özel bir önem 
verilmelidir.  Ancak doğan buzağılara, erkek veya dişi ayrımı yapılmadan 
sütten kesime kadarki dönemde ortak bir besleme programı 
uygulanmaktadır. Bunun nedeni, bu yaştaki genç buzağıların beslenmelerinde 
bir farklılık olmamasıdır. Kaldı ki bu dönemde buzağıların tüketebileceği yem 
türünde de fazla seçenek bulunmamaktadır.  

Buzağı yetiştirmenin ekonomik manada fiyatı oldukça yüksektir. Tyler’e 
(2013) göre bir buzağının doğumundan 24 aylık yaşa kadar (doğum) geçirdiği 
sürede, ilk 2 ayda, buzağı başına düşen veteriner ve ilaç masrafları, 24 aylık 
toplam veteriner ve ilaç masraflarının %50’sini oluşturmaktadır.      

Sütten kesim sonrasında dişi buzağılara özel bir besleme rejimi uygulamakla 
birlikte (düve beslemenin ilk adımı) erkek buzağıların akıbeti tamamen piyasa 
şartlarına ve talebe bağlı olarak değişmektedir. Ülkemizde kimi işletmeler 
doğan erkek buzağıları sütten kesim sonrasında elden çıkarırken, kimi 
işletmeler de erkek buzağılar için besi programları uygulamakta ve bizzat 
kendi işletmelerinden kesime göndererek kârlılık ve zamanlamada inisiyatif 
kullanmaktadırlar. Hangi uygulamanın kârlı ve uygun olduğu tamamen 
işletmenin amacına ve imkânlarına bağlıdır. 

Bu bölümde, daha çok yurtdışında, daha az olmak üzere de ülkemizde elde 
edilen veriler karşılaştırılacak ve yorumlar yapılarak buzağı besleme 
konusunda tavsiyelerde bulunulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri gibi 
gelişmiş ülkelerdeki verim değerleri ile ülkemiz şartlarında yapılan 
yetiştiricilik verilerini karşılaştırmak zor olduğu kadar adil de olamaz. Dünya 
literatürü ve mevcut bilgilerin göreceli olarak orantısız biçimde büyük 
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çoğunluğu da bu ülkelerde üretilmektedir. Bu yüzden, ülkemiz şartlarında 
gerçekleştirilen hayvansal üretimi gelişmiş ülke değerleri ile karşılaştırılmalı 
ancak belirlenen hedef verim rakamlarına ulaşmada daha gerçekçi olmalıyız. 
Ülkemizde kullanılan kültür sığır ırklarının ne derece saf ırk olduğu da başka 
bir tartışma konusudur.  

Buzağı mamalarına USA’da; farklı yağ ve protein kaynakları, antibiyotikler, 
antiviral etkenler, anti koksidiyal preparatlar, mineraller, vitaminler, asit 
düzenleyiciler, yem tüketimini artırıcı katkılar, patojen mikroorganizma 
inhibitörler bitki ekstraktları, MOS ve FOS gibi kompleks şeker ve hücre 
duvarı unsurları, laktobacillus ve diğer katkı maddeleri katılmaktadır. 
Buzağılar dışındaki diğer sığır kategorilerinde yer alan besi ve süt inekleri için 
de önemli farklılıklar mevcuttur. Örneğin, ülkemizde kullanımı yasak olan ve 
besi sığırlarının kulak arkasına implant etmek suretiyle uygulanan büyüme 
hormonları (Ralgro ve Synovex gibi) ve yemlere katılan katkı maddeleri 
(iyonofor ve Deccox gibi) verimi ve büyümeyi tamamen olumlu yönde 
etkilemektedir. Süt sığırlarında süt verimini artırmak için kullanılan Bovine 
Somatotropin (BST) ve sütteki mevcudiyeti, bu sütü tüketen buzağılarda farklı 
büyüme tepkilerine neden olabilir. Ülkemizde bahsi geçen yem katkıları ve 
hormon implantları uygulanmamaktadır. Bu nedenle bu tür katkı maddeleri 
ile beslenen buzağıların, ülkemizde yetiştirilen buzağılar ve performansları ile 
karşılaştırılmaları çok doğru olmaz. 

 

Buzağı yetiştirmede “Altın Standartlar” 

Buzağı yetiştirmede “Altın Standart” olarak kabul edilen ölçütler mevcuttur. 
Dairy Calf and Heifer Association (USA) tarafından belirlenen sisteme göre 
doğumdan sonra analarından ayrılan buzağılarda ölüm oranı;  

24 saat – 60 gün yaş için : <%5, 

61 - 120 gün yaşa kadar  : <%2,  

121 - 180 gün yaşa kadar : <%1 olmalıdır. 

Aynı sistem standartlarına göre büyüme performansı Holstein ırkı buzağılar 
için; 

24 saat – 60 gün yaşa kadar : doğum ağırlığının 2 katına ulaşması,  

61 - 120 gün yaşa kadar  : 1,0 kg günlük canlı ağırlık artışı (GCAA), 

121 - 180 gün yaşa kadar : 0,9 kg günlük canlı ağırlık artışı göstermesi 
beklenir.  

Bu hedeflerin tutturulmasında beslenme rejimleri birincil derecede 
önemlidir. Taze su ve buzağı başlangıç yemi, buzağıların 3 günlük yaştan 
itibaren sürekli olarak önlerinde hazır bulundurulmalıdır. 

Aynı sistem standartlarına göre kolostrum miktar ve kalite ölçüleri şöyledir; 



 147 

Tablo 3. Buzağılara içirilmesi gereken kolostrum miktarları 

Buzağı doğum ağırlığı, kg           İlk 12 saatte içirilmesi gereken miktar, L* 

30 3-3,6 

35 3,5-4,2 

40 4-4,8 

45 4,5-5,4 

50 5-6 

55 5,5-6,6 

60 6-7,2 

65 6,5-7,8 

70 7-8,4 

*12 saat sonra aynı miktarlar tekrar verilir. 

 

Ülkemizde uygulanan kolostrum içirme yöntemi yukarıdaki metotlara benzer 
olup, kimi işletmelerde ise buzağılara, içirilebildiği kadar kolostrum 
verilmektedir. 

   

Kolostrum kalitesi 

Kolostrum kalitesi, içerdiği immunoglobulin miktarına bağlıdır. Avustralya 
sistemine göre kolostrum sınıflandırılması şu şekilde yapılmaktadır: 

 

Tablo 4. Kolostrum kalite ölçüsü* 

Sınıflama IgG, mg/ml kolostrum 

Çok iyi 60 

İyi 50 

Zayıf 30 

*Dairy Australia, 2012. 

 

Kolostrumun dış görünüşü ve rengi daha çok içerdiği yağ miktarı ile ilgilidir. 
Kolostrumdaki immunglobulin miktarını ölçmek için kolostrometre 
kullanılmaktadır. Çiftlik ortamında ucuz ve kolayca kullanılabilen 
kolostrometreler optik ve dijital formlarda bulunabilir. Süt işletmelerinde 
yapılacak ölçüm ve tahminler sonucunda kolostrum kalitesine göre buzağılara 
verilecek miktar konusunda tahminler yapılabilir.   
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DÜVE BESLEME 
Düveler, süt işletmeleri için altın değerindedir. Bir düvenin sağlıklı olarak 
yetiştirilmesi ve gebe kalarak her yıl buzağı ve süt vermesi, işletme için 
devamlılık ve potansiyel gelir kaynağı demektir. Bu bölümde düvelerin pratik 
manada nasıl besleneceği, hangi yemlerin seçilebileceği, meradan nasıl 
faydalanabileceği konularının yanı sıra, büyümenin hangi düzeyde olması 
gerektiği rasyon örnekleri ile birlikte tartışılacaktır. 

Buzağı beslemede olduğu gibi, bu bölümde de daha çok yurtdışından elde 
edilen veriler karşılaştırılarak düve beslemesi konusunda tavsiyelerde 
bulunulacaktır. Ancak şu husus unutulmamalıdır ki, aynı rasyonlar kullanılsa 
dahi, yurtdışındaki düve besleme verilerinin ülkemiz şartları ile 
karşılaştırılmasında, sığır ırklarının genetik saflığı, değişik yem katkı 
maddelerinin kullanımı ve sürü yönetim konularındaki farklılıklardan dolayı 
ülkemizde benzer üretim rakamlara ulaşma konusunda daha gerçekçi olmak 
zorundayız. Örneğin Amerika’da, düve rasyonlarına yem katkı maddesi olarak 
iyonofor ilave edilmektedir. İyonoforlar, koksidiyozla mücadelenin yanı sıra, 
rumen mikroorganizmaları üzerine etki etmek suretiyle sindirimi artırmakta 
ve dolaylı olarak büyümeyi desteklemektedir. Ayrıca, düve rasyonlarında 
kullanılan iyonofor, ilk kızgınlığın görülme zamanını (Synder ve ark., 1981) ve 
döl tutmadaki gün sayısını öne çekmektedir (Baile ve ark., 1982; Meinert ve 
ark., 1992). Steroid türü hormon implantları besi sığırları dışında düvelere de 
uygulanmaktadır. Bu tür hormon implantları kas ve kemik gelişimini 
desteklemelerinin yanı sıra reprodüktif fonksiyonları da etkilemektedir. 
Düvelere 2 aylık yaştan önce yapılan implantın reprodüktif fonksiyona negatif 
etkisi olduğu, ancak sütten kesimin hemen sonrasında olmak üzere sadece 
bir kez (2 aylık iken) yapılan uygulamanın, reprodüktif manada faydalı olacağı 
ve büyümeyi destekleyeceği ifade edilmektedir (Torell ve ark., 1995).     

Yukarıda bahsi geçen yem katkı maddeleri ve hormon implantları, ülkemizde 
pratik imkânı bulamadığından düvelere ait rakamların karşılaştırılmasında 
daha temkinli olmak gerekmektedir. Ancak, ülkemiz hayvan yetiştiriciliğinin 
geldiği nokta ve kullanılan teknikler bakımından yurtdışı standartlarına 
yaklaşmakta olduğumuz açıktır. 

Düve besleme ve yetiştiriciliği, süt ve besi (et) tipi ırka göre değişiklikler 
göstermektedir ve bu iki sistem arasında farklılıklar mevcuttur. Aşağıda, süt 
sığırı tipi (ırkı) düve beslemesine yoğunlaşılacak ancak ilerleyen kısımlarda 
besi tipi düve yetiştiriciliği hakkında da bilgi verilecektir.  
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 Tablo 2. Sütten kesim sonrası geçiş döneminde besi türü düvelere 
yedirilecek rasyon örnekleri* 

Yem maddeleri 
Rasyon 1  

(doğal halde, %) 

Rasyon 2  

(doğal halde, %) 

Tane mısır 33 25 

Pamuk tohumu küspesi 11 - 

Soya kabukları (hull)** 45 30 

Mısır glüten küspesi peleti - 33 

Melas  5 5 

Kireçtaşı  1 2 

Mineral premiks 5 5 

* Troxel ve Gadberry (2011)’den uyarlanmıştır. 2 haftalık sütten kesme - geçiş 
döneminde yedirilen rasyonun 454 gr GCAA sağladığı varsayılmıştır.  

**Soya kabukları, soya fasulyesinin kabukları olup, soyadan yağ ve küspe elde 
edildikten sonra arta kalan kısımdır. Yaklaşık %10 HP, %36 HS, %0,45 Ca, 
%0,16 P ve 1,63 Mcal/kg NEL (net enerji laktasyon) içeren bir yemdir. Soya 
kabukları, pamuk tohumu kabukları ile karşılaştırıldığında sindirimi daha 
fazladır.  

 

Sütten kesim sonrası düve seleksiyonu   

Gerek besi gerekse süt ırkı düveler olsun, sütten kesim sonrasında genel 
görünümü, büyüme (CAA) ve iskelet gelişimi ve vücut ölçüleri olarak kaliteli 
düveler seçilip anaç olarak belirlenmelidir. Besi ırkı sığırlardan doğan dişi 
buzağılar anaç olarak kullanılacak ise, aşırı kilolu-yağlı olmamasına, aşırı kaslı 
ya da zayıf olmamasına ve ikizlerden biri olmamasına (bu tür buzağılar 
genelde kısır olurlar) dikkat edilmelidir (Troxel ve Gadberry, 2011).  
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Süt ırkı düvelerin beslenmesi  
Süt ırkı düvelerin yetiştirilmesinde dünyaca kabul gören uygulamalar 
mevcuttur. Bu uygulamalardan en önemlisi Amerika’da düveler için 
belirlenen standartlardır. 

  

Düve yetiştirmede “Altın Standartlar” 

Düve yetiştirmede “Altın Standart” olarak kabul edilen ölçütler mevcuttur. 
Dairy Calf and Heifer Association (USA) tarafından belirlenen sisteme göre 6 
aylık yaştan doğuma kadarki süreçte; 

Holstein ırkı düveler için ölüm oranı;  

6 - 12 ay için     : <%1, 

12 ay - doğuma kadar    : <%0,5 olmalıdır. 

 

Aynı sistem standartlarına göre büyüme performansı Holstein ırkı düveler 
için; 

Hedef büyüme oranı 0,77 -0,9 kg (GCAA) olmalıdır. 

Bu dönemde rasyonun protein oranı; 

6-9 aylık dönemde    : %15-16, 

9-13 aylık dönemde    : %14-15, 

13 aylıktan doğuma kadarki dönemde  : %13,5-14 olmalıdır. 

 

 “Altın Standartlar” temelinde, rutin iç ve dış paraziter mücadelenin ve aynı 
şekilde enfeksiyöz hastalıklara karşı aşıların, bölgesel şartlar ve riskler göz 
önünde bulundurularak yapılması gerektiği ve doğuma 4 – 8 hafta kala 
hastalık baskısının mevcut olduğu durumlarda, aşıların tekrarlanmasının 
kolostrum antibody kalitesini yükseltmek adına gerekliliği vurgulanmıştır.  

Bu sistemde, düveler 13 -15 aylık yaşta, 374 -408 kg CA’da,  >127 cm kalça 
yüksekliğinde (hip height) ve >122 cm cidago yüksekliğinde (wither height) 
tohumlanırlar. Bu şartlarda tohumlanan düveler, 22-24 aylık yaşta doğum 
yaparlar. Tohumlanmadan en az 30 gün önce düveler uygun dozdaki canlı 
aşılarla aşılanırlar. İlk tohumlamada geleneksel sperm ile yapıldığında döl 
tutma oranının  >%70, dişi sperm (sexed semen) ile yapıldığında ise bu oran 
daha az (%58-73) oranda gerçekleşir. Tohumlamadaki diğer bir ölçü ise, 
düvelerin %85’inin 3 kızgınlık siklüsü sonrasında gebe kalmalarıdır. 

Yine bu sistemde, devamlı olarak beslenme uzmanı ve veteriner hekimle 
sürekli temasta olunması gerektiği bildirilmiştir. Doğum yapan düve canlı 
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Tablo 7. Farklı ırktan düvelere ait tohumlama yaşı, kilosu ve VKS* 

Yaş, 
ay 

VKS 

Holstein/Brown 
Swiss 

Ayrshire/Shorthorn/ 
Guernsey 

Jersey 

CA, kg CA, kg CA, kg 

  Alt sınır Üst sınır Alt sınır Üst sınır Alt sınır Üst sınır 

Doğum - 40,86 45,40 29,51 34,05 24,97 27,24 

1 - 54,48 59,02 40,86 45,40 31,78 36,32 

2 2,3 77,18 86,26 68,10 72,64 49,94 54,48 

4 2,2 124,85 136,20 108,96 113,50 86,26 90,80 

6 2,3 177,06 186,14 145,28 154,36 122,58 127,12 

12 2,8 335,96 345,04 267,86 276,94 231,54 236,08 

14** 3,0 363,20 385,90 304,18 313,26 258,78 272,40 

18 3,2 476,70 499,40 385,90 394,98 340,50 351,85 

22 3,5 567,50 590,20 465,35 488,05 408,60 431,30 

*Linn ve ark. (2008b)’den uyarlanmıştır. VKS (Vücut Kondüsyon Skoru): Vücuttaki yağ 
depolarının bir ölçüsüdür. 1 ila 5 üzerinden değerlendirme yapılan sistemde, düvelerde 1 aşırı 
zayıflığı, 5 ise aşırı yağlı-kilolu olmayı ifade eder. VKS olarak düşük düveler, pubertaya geç erişir 
ve doğum ile laktasyonda problemler yaşarlar. Buna karşın yağlı düveler, döl tutmada sorun 
yaşar, güç doğumla karşılaşır ve doğum yaptığında az süt üretirler. VKS, sübjektif (bireye bağlı) 
bir değerlendirme olup, farklı iki şahıs tarafından aynı hayvana farklı VKS puanları verilebilir.   

**14 aylık yaşta ve belirtilen kilo aralığında düveler tohumlanabilir. Düveler uygun olarak 
beslendiğinde tabloda belirtilen veriler ve 14-16 aylık yaş tohumlama için uygundur.  

 

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, Holstein ve Montofon ırkı düveler, 14 aylık 
yaşta, 363-386 kg CA’da ve 3,0 VKS’da, Jersey ırkı düveler ise yine aynı yaş ve VKS’de 
ancak vücut yapıları küçük olduğundan 259-272 kg CA’da tohumlanmalıdır. 
Yukarıdaki tabloyla uyumlu olarak, Eastridge ve Weiss (1998), 13 aylık yaşta 
tohumlanacak düvelerin Holstein ırkı için 352 kg CA’da, Jersey ırkı için ise 250 kg 
olmasının uygun olacağını bildirmiştir. Düvelerin tohumlanıncaya kadarki dönemde 
büyüme hızlarının (GCAA) Holstein ırkı için 772 gram, Jersey ırkı için 590 gram 
olmasının uygun olduğu belirtilmiştir (Eastridge ve Weiss, 1998). Düvelerde, puberta, 
tohumlama ve doğum ağırlığı ölçülerinden biri de, ergin CA’dır. Düveler, ergin CA’nın 
%50-55’ine ulaştığında pubertaya erişir, 3-5 östrus siklüsü geçirdikten sonra ergin 
CA’nın %60-65’inde tohumlanır, ergin CA’nın %85’ine ulaştığında ilk doğumunu 
yapar, ergin CA’nın %92’ine ulaştığında ikinci doğumunu yapar ve ergin CA’nın 
%96’sına ulaştığında ise üçüncü doğumunu gerçekleştirir (Van Amburgh, 2005). 
Düvelerde ergin canlı ağırlık, küçük ırlar için 400 kg, iri ırklar için 680 kg’dır (NRC, 
2001). 

Düvelerin tohumlanmalarında vücut enerji birikimi, diğer bir ifadeyle VKS durumları 
önem taşımaktadır. VKS puanları, düve ve inekte önemli bilgiler ifade etmektedir. Bu 
konuda özet bilgi aşağıda verilmiştir (Tablo 8).   
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Besi tipi düvelerin büyüme hızı ve 
beslenmesi 
Süt tipi düvelerin beslenmesinde yukarıda geniş bilgi verilmiştir. Ancak, besi 
tipi düvelerin de gebe kalmaları sonucu doğum yaparak buzağı vermeleri, 
sürü devamlılığını sağlamaları ve işletme karlılığı bakımından oldukça 
önemlidir.  

Kasaplık erkek besi sığırları için GCAA konusunda limit ve zamanlama pazar 
şartlarına göre değişkenlik gösterirken, besi tipi düvelerin GCAA ve büyüme 
hızı süt ırkı tipi düvelerde olduğu gibi sınırlı ve ölçülü (yavaş) olmak 
zorundadır. Besi türü düveler, 2 yaşında doğum yapacak şekilde 
beslenmelidir (Field, 2003). 14-15 aylık yaşta pubertaya erişmeleri için 
düvelerin uygun bir besleme programına tabi tutulması gerekir (Field, 2003). 
Canlı ağırlık, (yaş veya ırkın etkisi dışında) pubertaya erişmede esas alınacak 
faktördür (Field, 2003). Ancak, 14-15 aya gelinceye kadar canlı ağırlık ırka 
göre değişiklik göstermektedir. Bu manada, farklı ırktan besi düveleri için 14-
15 aylık yaşta pubertaya erişmede canlı ağırlık ve kızgınlık görülme sıklığı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 20. Farklı besi ırkı düvelerin 14-15 ayda pubertaya eriştiklerindeki canlı 
ağırlıkları (kg) ve gösterdikleri kızgınlık oranları*  

Irk  %70 kızgınlık %90 kızgınlık 

Angus  272 295 

Brahman  329 340 

Brangus  295 318 

Charolais  340 352 

Hereford  295 318 

Santa Gertrudis 329 340 

Shorthorn  272 295 

Simmental  340 352 

*Webster (1998)’den uyarlanmıştır. 

 

Besi düvelerinin, 14-15 aylık yaşta iken ergin ağırlığının %65-70’ine ulaşmış 
olmaları gerekir (Field, 2003). Birçok besi ırkı için bu ölçü, belirtilen zamanda 
(tohumlama zamanı) 295-386 kg demektir (Field, 2003). Bu ölçünün 
tutturulabilmesi için ise besi düvelerinin GCAA’nın sütten kesimden ilk 
tohumlamaya kadarki dönemde 567–795 gr olması demektir (Field, 2003). 
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Kaba yemler (ot, saman, yonca) 

Kaba yemlerin düve beslenmesinde tek başına yeterli olması, kullanılan kaba 
yemin kalitesine bağlı olarak değişir. Genelde, kaba yemlere tane yem ve 
protein küspesi takviyesi yapılarak yedirilir. Düvelerde NDF’nin %19’a kadar 
düşmesinde metabolik problemler ve ayak sorunları yaşama manasında 
sıkıntı olmamaktadır (Zanton ve Heinrichs, 2008). 

Aşağıdaki tabloda, farklı kalitede kaba yemlerle hangi tane yemlerin 
verilebileceği (saplement edileceği) gösterilmiştir. 

 

Tablo 27. 295 kg CA’ya sahip düvelerin 681 gram GCAA sağlamaları için 
tüketmesi gereken kaba yemler ve ilave konsantre yem maddeleri* 

Kaba yem 
kalitesi 

Ham protein, 
% 

TDN Saplement 

Mükemmel  11,2 ve üzeri 62 ve üzeri 
1362 gram tane mısır veya 
1362 gram bütün pamuk 

tohumu 

İyi  9,5 – 11,1 58 – 62 
2043 gram tane mısır ve 

454 gram pamuk tohumu 
küspesi 

Orta  8,2 – 9,5 55 – 58 
1362 gram tane mısır ve 
1362 gram bütün pamuk 

tohumu 

Orta-kötü 7,0 – 8,2 52 – 55 
1816 gram tane mısır ve 
1816 gram bütün pamuk 

tohumu 

Kötü  5,0 – 7,0 49 - 52 
Bu denli düşük kalitede 

kaba yemle besleme 
yapılmaz 

 *Dyer (2011)’den uyarlanmıştır. TDN: tüm sindirilebilir besin maddeleri, 
daha önceki bölümde açıklanmıştır. Kaba yemlerin kalite standardı, içerdiği 
protein konsantrasyonu olarak kabul gören bir sınıflamadır. Yedirilen kaba 
yem miktarı düve CA’nın %1,75-2’si kadarı ve konsantre yem miktarı ise 
CA’nın %1’i kadar olmalıdır. 

 

Yonca, kaliteli bir kaba yem olarak düvelere rahatlıkla verilebilir ancak 
konsantre yem oranının %75 gibi yüksek kullanıldığı durumlarda kuru yonca 
verilmesinin köpüklü şişmeye (timpani - bloat) neden olacağı bildirilmektedir 
(Zanton ve Heinrichs, 2008).  
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SÜT SIĞIRI BESLEME 
USA-Wisconsin eyaletinde bir Holstein ırkı inek 2017 yılında toplam 35490 kg 
süt üreterek rekor kırmıştır. Bu miktar, günde ortalama yaklaşık 97 kg süte 
denk gelmektedir. Bu miktar sütün elde edilmesi, ülkemizde ve birçok 
işletmede ve şartta zor görünse de, imkânsız değildir. Süt işletmelerinde 
amaç, hayvan sağlığını bozmadan ve sürü devamlılığını temin ederek 
maksimum süt verimini elde etmek olmalıdır. Bu amacı gerçekleştirmenin en 
etkin yollarından biri, uygun beslemedir.     

Süt sığırlarının beslenmesi, süt verim ve kalitesiyle direk ilgili olup, aynı 
zamanda reprodüktif fonksiyonlar için de önemlidir. 

Süt sığırlarının beslenmesi, süt verimi, reprodüktif performans ve hayvan 
sağlığı açısından 5 aşamada değerlendirilir (aşamalı besleme - Phase Feeding) 
(Moran, 2005; Linn ve ark., 2008; Block, 2010; Schroeder, 2012a; Looper, 
2012): 

 

1- Erken laktasyon   : doğum -70. gün (pik süt verim  

dönemi) (10 hafta), 

2- Pik kuru madde tüketim dönemi : 70. - 140. gün (azalan süt verim  

dönemi) (10 hafta), 

3-Laktasyon orta ve son dönemi : 140. - 305. gün (azalan süt  

verimi), 

4-Kuru dönem    : doğuma 60 gün kala (far-off) - 

doğuma 14 gün kala dönem, 

5-Geçiş dönemi (close-up)  : doğuma son 14 gün kala dönem. 

 

Bu aşamalar ayrıntılı olarak aşağıda tartışılmıştır. 

 

1-Erken laktasyon dönemi 

Bu dönemde süt verimi hızla artarak 6-8. haftalarda pik düzeye çıkar (Linn ve 
ark., 2008; Chiba, 2009; Schroeder, 2012a; Looper, 2012). Ancak bu dönemde 
yem tüketimi (özellikle enerji) aynı hızla artmayacağı için süt verimini tam 
olarak destekleyemez (Jacobs ve Hargreaves, 2002; Linn ve ark., 2008). 
Maksimum yem tüketimi ancak 12-15 haftalarda gerçekleşir. Bu yüzden artan 
süt verimini ve enerjiyi karşılamak için vücut rezervleri (yağları) mobilize 
olarak kullanılır (Linn ve ark., 2008). İyi bir kondüsyona sahip inek, bu 
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dönemde yaklaşık 90-135 kg CA kaybeder (Kellems ve Church, 2002). Bu 
miktar CA kaybı 700-900 kg süt verimini karşılayacak düzeydedir (Kellems ve 
Church, 2002). Enerji ihtiyacı, vücut rezervlerinden (yağ) sökülerek 
karşılanabilir ise de, protein ihtiyacı için aynı oranda vücut protein rezervinin 
kullanılması söz konusu değildir. Bu yüzden rasyonda uygun protein oranı 
bulunmak zorundadır (Kellems ve Church, 2002).   

Bu dönemde rasyon, süt verimine uygun olarak dengelenmelidir (Linn ve ark., 
2008; Schroeder, 2012a; Looper, 2012). Doğumdan sonraki gün başlamak 
üzere tane yemi günde 454 gram artırmak, yem tüketimini artırır ve asidoz 
problemlerini minimize eder (Linn ve ark., 2008). Tane yemin hızla artırılması 
asidozise neden olacağı gibi abomazum deplasmanı problemi de oluşturur 
(Jacobs ve Hargreaves, 2002; Linn ve ark., 2008; Chiba, 2009). Toplam KM’nin 
%60’ından fazlasının tane yem içermesi durumunda asidoz şekillenir ve süt 
yağ oranı düşer (Linn ve ark., 2008). Bu dönemdeki rasyonda, ADF %18’den, 
NFD ise %28’den az olmamalıdır (Linn ve ark., 2008). Bu dönemdeki rasyon 
toplam NDF’sinin en az %75’i (veya NDF’nin en az %21’i) kaba yemden 
gelmelidir (Linn ve ark., 2008). Yine bu dönemde kullanılacak rasyondaki kaba 
yemin %20’sinden fazlasının uzunluğu ruminasyonu stimule edecek 
uzunlukta ≥5,1 cm kadar olmalıdır (Linn ve ark., 2008).    

Bu dönemdeki protein ihtiyacının karşılanması, yem tüketimini artıracağı gibi, 
süt üretimi için vücut rezervlerinin daha az harekete geçmesini de sağlar 
(Moran, 2005; Linn ve ark., 2008). Rasyon proteini %19 ve daha fazlası 
olmalıdır (Linn ve ark., 2008; Chiba, 2009; Looper, 2012). Rasyonda 
kullanılacak protein tipi (RDP veya RUP) için belirlenen ölçü, 23 litre ve 
yukarısı süt veriminden başlamak üzere, her 4,5 litre ilave süt verimi için 450 
gram soya küspesi veya denk protein saplementi kullanmaktır (Linn ve ark., 
2008). Rasyonda üre kullanılacak ise, mısır silaji ile birlikte verilmesi veya 
tane yemlerle birlikte karıştırılması gerekir (Linn ve ark., 2008). Hayvan 
başına kullanılabilecek üre miktarı, rasyon proteininin yüksek olduğu 
durumlarda 90 gram kadardır (Linn ve ark., 2008).  

Bu dönemde yem tüketiminin yeteri düzeye ulaşamaması, pik süt verimini 
düşürür ve ketozise neden olabilir (Linn ve ark., 2008). Pik süt verimindeki 
düşüş ise laktasyon bazında önemli süt verim kayıplarına neden olur (Linn ve 
ark., 2008). Pik dönemdeki 1 litre süt kaybı (düşüşü) toplamda laktasyon 
döneminde 220 litre kayıp demektir (Linn ve ark., 2008). Dolayısıyla, yem 
tüketiminin teşvik edilmesi gerekir (Jacobs ve Hargreaves, 2002; Linn ve ark., 
2008). Bunu sağlamak için, bu dönemde kaliteli kaba yem kullanılmalı, yeteri 
protein miktar ve türü (RDP ve RUP) kullanılmalı, doğum sonrası tane yem 
tüketimini dereceli ve sabit oranda artırılmalı, hayvan başına günde 450-680 
gram yağ kullanımı düşünülmeli, ineklerin önünde yemin sürekli bulunması 
sağlanılmalı (ad libitum) ve stres oluşturacak etkenler ortadan kaldırmalıdır 
(Linn ve ark., 2008). 
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Tablo 1. Yukarıdaki 3 dönemin bir tabloda özetlenmiş hali* 
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Y
a

ğ 

D
iğ

er
 

Erken 
laktasyon 

dönemi 
18-19 35-40 ≥1,72 

Rasyonda 
minimum 
kaba yem 
miktarı, 
her 100 
kg canlı 
ağırlık 
için 1,5 

kg olmalı. 

 

Kaba 
yemin 

çoğunluğ
u, erken 

dönemde 
kaliteli 
kaba 

yemden 
oluşmalı. 

18 

35-40 

Rasyon yağı 
toplam 
%7’yi 

geçmemeli, 
bu 

sınırlarda 
saplement 

edilecek 
yağ oranı 
%4’den 

fazla 

olmamalı 

Yağlı 
tohumlarda
n gelen yağ 

oranı 
rasyonun 
%2’sinden 

fazla 
olmamalı. 

Tuz miktarı, 
rasyonun 

%0,5’i 
kadar 

olmalı. 

Tane yemin 
yaklaşık 

%1’i Ca-P 
dan 

oluşmalı. 

Vitamin A, 
D ve E 

ihtiyaçları 
için takviye 

yapılmalı. 

Pik kuru 
madde 
tüketim 
dönemi 

Arası  Arası Arası 
18-
≥21 

Laktasyon 

orta ve 
son 
dönemi 

13 
30-
35 

1,58 ≥21 

*Linn ve ark. (2008)’den uyarlanmıştır. **Fiber olmayan karbonhidrat (NFC): nişasta, şeker, çözünen fiber 
ve β-glukandan oluşur. Çözünen fiber: pektin ve β-glukandan gibi fraksiyonlardan oluşur. Bu konularla ilgili 
detaylar rumen karbonhidrat metabolizmasında verilmiştir. 

 

4-Kuru dönem:  doğuma 60 gün kala (far-off)  – doğuma 14 gün kala dönem 

Laktasyon verimi için kritik öneme sahip bir dönemdir (Holstein Foundation 
Inc., 2003; Linn ve ark., 2008; Chiba, 2009). Bu dönemin iyi yönetilmesi ve 
doğru besleme yapılması, laktasyondaki süt verimini artıracağı gibi, doğum 
sonrası problemleri de minimum düzeye indirir (Linn ve ark., 2008; 
Schroeder, 2012a). 

Bu dönemde vücut ağırlığının yaklaşık  %2’si kadar yem tüketimi (KM 
bazında), yaşama payı, fötüsün büyümesi ve diğer ihtiyaçları tamamlar 
miktardadır (Linn ve ark., 2008; Linn, 2011). KM tüketimi, doğumdan 21 gün 
öncesinden başlamak üzere doğuma 2-3 gün kalana kadar 10,00-10,90 
kg/gün olması arzu edilir (Linn, 2011). Bu dönemde kaba yem tüketimi, vücut 
ağırlığının en az %1’i kadar veya rasyon KM’sinin %50’si kadar olmalıdır (Linn 
ve ark., 2008). Tane yem miktarı, ihtiyaç duyulduğu kadar ancak vücut 
ağırlığının %1’ini geçmeyecek miktarda olmalıdır (Linn ve ark., 2008). Kuru 
dönemde, genelde vücut ağırlığının yaklaşık %0,5-0,8’i kadar tane yem yeterli 
olmaktadır (Adams ve ark., 1996, Linn ve ark., 2008). Kuru dönemde ineklerin 
aşırı yağlanmasını önlemek amacıyla, rasyonun sadece mısır silajının yoğun 
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Tablo 3. Süt sığırlarında farklı aşamalar için enerji-besin madde ihtiyaçları*  

 Far-off Close-up 
Erken 

laktasyon 
Pik 

laktasyon 

KM tüketimi, kg 13-14 12-13 +19 +23 

NEL, Mcal/gün 15-17 16-18 - - 

NEL, Mcal/kg 1,30-1,39 1,40-1,45 1,72-1,76 1,69-1,76 

Protein      

HP, KM’de % ˂16 ˂ 15 ˂ 18 ˂ 18 

Metabolize 
protein, g 

1000-1100 1200 ? ? 

Karbonhidrat     

Kaba yem NDF’si, 
CA %’si (optimum) 

0,7-0,8 0,6-0,7 0,85-1,0 0,85-1,0 

peNDF, KM %’si 30-40 28-35 24-26 23-25 

Nişasta, KM %’si 
(maksimum) 

16 19 27 30 

Şeker, KM %’si ˂ 3 ˂ 3 5 5 

NFC, KM %’si 26-30 30-34 38-42 38-42 

Yağ     

Total yağ, KM %’si 
(optimum) 

3,5 3,5 4 5 

Total yağ, KM %’si 
(maksimum) 

4,5 4,5 5 6 

Makro mineraller     

Ca, KM %’si** 0,5-0,7 0,9-1,1 0,8-1,0 0,8-1,0 

P, KM %’si 0,30-0,35 0,30-0,35 0,35-0,40 0,35-0,40 

Mg, KM %’si 0,20-0,25 0,40-0,45 0,3-0,4 0,25-0,35 

K, KM %’si ˂ 2,0 ˂ 1,3 1,5-2,0 1,5-2,0 

Na, KM %’si ˂0,10 ˂0,10 0,4-0,6 0,4-0,6 

Cl, KM %’si 0,4-0,8 0,4-0,8 0,3-0,4 0,3-0,4 

S, KM %’si 0,3 0,3 0,25-0,30 0,25-0,30 
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Yukarıda tartışılan 5 aşamalı besleme rejimi ve farklı parametrelerdeki 
değişimler, görsel olarak aşağıda sunulmuştur: 

 

 

 

 

                    Şekil 1. Laktasyonun başlaması ile birlikte enerji dengesi değişimi. 
Ferguson (1991)’den adapte edilmiştir. 

 

Şekilde görüleceği üzere doğumda negatif olan enerji dengesi ancak doğumu 
izleyen 7. haftadan itibaren pozitife dönüşmektedir. Dolayısıyla laktasyonun 
7. haftasına kadar CA kaybı söz konusudur (Şekil 2). 
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Yem tüketimi (KM tüketimi), yemleme sıklığı ve pratikteki önemi 

Yem tüketimi, ineğin enerji ve besin madde ihtiyaçlarının karşılanması için 
gereklidir. Rasyondaki oranından öte, besin madde ve enerjinin yeteri 
miktarda alınması gerekir. Bu da, ancak yeteri miktarda yem tüketimi ile 
mümkündür (Jacobs ve Hargreaves, 2002; Holstein Foundation Inc., 2003; 
Linn, 2011). Yem tüketimindeki artış, doğrudan süt verimine yansımaktadır. 
Rasyondaki konsantre yem oranının %60’a kadar artmasıyla birlikte kaba 
yemin türüne bağlı olmaksızın kuru madde tüketimi artmaktadır (Weiss ve 
Shockey, 1991). Süt sığırlarına yedirilen %20 konsantre yem içeren rasyon, 
süt verimini düşürürken, konsantre yemin %40-60 oranında tutulması süt 
verimini artırmaktadır (Weiss ve Shockey, 1991). Yem tüketiminin yüksek 
olması gerektiği dönemlerde, yem tüketiminin artırılması amacıyla, yüksek 
kaliteli kaba yemler kullanmak, metiyonin ve lizin ihtiyaçlarının karşılamak 
amacıyla RUP kaynakları saplement etmek gerekir (Hutjens, 1999). Ayrıca, 
yüksek oranlarda kullanıldığında yem tüketimini düşürdüğü için, günde 
hayvan başına 450 gram yağ saplementinin üzerine çıkmamak ve yemleme 
alanlarının uygun ve yeterli olmasına dikkat etmek gerekir (Hutjens, 1999). 
KM tüketiminin tahmini için özel formüller geliştirilmiştir (NRC, 2001; NRC, 
2016). Rasyonun lezzetli olması mutlaka yem tüketimini desteklemektedir. 
Bu manada, rasyonlara melas ve mısır gluten yemi katılmasının tercih 
edilmesi uygun bir strateji olabilir. Gerçek yem tüketimi, tahmini yem 
tüketiminden yaklaşık %5 oranında fazla ise, rasyon iyi karışmamış olabilir 
(TMR), rasyon KM hesaplamasında bir hata olabilir veya ineklerin CA 
ölçümlerinde bir hata olabilir (Linn, 2011). Tahmini yem tüketiminin gerçek 
tüketimden fazla olduğu durumlarda ise, rasyon lezzetinde bir problem 
olabilir, yem tüketirken fiziki veya başka bir engel olabilir, aşırı selüloz 
kullanılıyor olabilir, su tüketiminde problem olabilir, aşırı RUP yediriliyor 
olabilir veya ısı stresi oluşmuş olabilir (Linn, 2011). İneklerin yem tüketimini, 
yemden yararlanma olarak da kontrol etmek gerekir. İneklerde yemden 
yararlanma oranı hesabına göre, kg KM tüketimine karşın, yaklaşık 1,4-1,6 kg 
süt elde edilmesi gerekir (Linn, 2011).  

Süt verimi direk yem tüketimi ile ilgilidir. Yem tüketimi arttıkça süt üretimi de 
artar. Yem tüketimini artırmak için hayvanların sevdiği ve lezzetle tükettiği 
yemleri seçmek te önemlidir. Yem tüketimi dışında süt verimi, başta genetik 
olmak üzere, sürü yönetimi ve hayvan sağlığına bağlıdır. Sığır ırklarının 
genetiği sürekli olarak geliştiği için (seleksiyon) yem tüketimleri de buna 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Yem tüketiminin esasları, yemin kaliteli ve 
sürekli olmasının yanında, ne kadar-ne zaman yedirilmesi ile de ilgilidir. 
Yemdeki süreklilik, iyi bir planlama ile bir yıllık yem miktarının hayvanların 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere temin edilmesi demektir. Dolayısıyla, 
laktasyonda KM tüketimi, süt verimini destekleyen en önemli unsurdur. Süt 
verimi ve KM tüketimi arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 22. Laktasyonunun başlangıç ve ilerleyen dönemlerinde süt sığırlarına 
yedirilen rasyon örneği* 

Yem ham 
maddesi, 

 % KM’de 

Doğumu izleyen 
İlk 7 gün için 

rasyon, rasyon 
fosfor düzeyi, 

%0,51 dir 

Doğumdan 7 
gün sonra 
yedirilen 

rasyon, rasyon 
fosfor düzeyi, 

%0,34 dür 

Doğumdan 7 
gün sonra 
yedirilen 

rasyon, rasyon 
fosfor düzeyi, 

%0,51 dir 

Yonca silajı 16,5 11,1 11,1 

Mısır silajı 30,9 32,7 32,5 

Tane mısır, high-
moisture 

28,9 30,6 30,4 

Konsantre 
karışımı 

23,7 25,6 26,0 

Konsantre 
karışım içeriği, % 
KM’de 

   

Öğütülmüş tane 
mısır 

13,3 11,9 11,7 

Soya küspesi, 
%48 HP 

52,1 51,1 50,2 

SoyPlus** 23,2 22,7 22,3 

Melas  0 4,0 3,9 

Sodyum 
bikarbonat 

0,9 0,9 0,8 

Eser element 
karışımı 

4,3 3,8 3,8 

Tuz (NaCl) 0 1,4 0,7 

Kireçtaşı 2,2 4,2 3,4 

Dikalsiyum fosfat 2,1 0 1,3 

Monosodyum 
fosfat 

0 0 1,6 

Amonyum klorit 0 0 0,4 

*Knowlton ve Herbein (2002)’den alınmıştır.  

**SoyPlus: %46 HP içeren özel bir firma tarafından üretilmiş ve dengeli 
amino asit içeren bir protein kaynağı. 
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Süt sığırlarında görülen beslenmeye bağlı hastalıklar ve 
teşhis için pratik testler 

Aşağıda kısa başlıklar halinde, ineklerde doğum sonrası görülen beslenmeye 
bağlı hastalıklar hakkında bilgi verilecektir. İneklerde görülen problemler 
genellikle, metabolik, Ca/P metabolizması ile ilgili ve asidozla bağlantılı olarak 
gelişir. Süt ineklerinde, metabolik problemler, elektrolit ve enerji denge 
problemlerinin kökünde rasyon vardır (Epperson, 2005), Hayvan besleme bu 
manada, sığırcılıktaki anahtar unsurların başında gelir. Rasyonun yanı sıra, 
genetik, yem tüketim miktarı ve diğer unsurlar da hastalıkların etiyolojisinde 
göz önüne alınmalıdır (Epperson, 2005). 

   

Rasyon enerjisi ile ilgili problemler 

Karaciğer yağlanması, ketozis ve abomazum deplasmanı, enerji ile ilgili 
metabolik problemlerdir. Burada bahsi geçen enerji, doğal olarak VKS, rasyon 
enerji düzeyi ve yem tüketimi ile direk ilgilidir. Aşırı lipoliz (yağ yıkımlanması) 
ketozis ve karaciğer yağlanmasına yol açar (Epperson, 2005). Vücutta enerji 
alımı salınan (harcanan) miktardan az ise negatif enerji dengesi var demektir 
ve bu durumda lipoliz hızlanır (Epperson, 2005). Lipoliz, aynı zamanda, insulin 
düzeyinin azaldığı, glukagon, glukokortikoid (kortisol) ve ketokolamin 
(epinefrin-norepinefrin) düzeylerinin arttığı durumlarda artar (Epperson, 
2005).  

Endometrit, mastitis ve eşin atılmaması problemleri de enerji ile ilgili 
hastalıklardır. Süt sığırlarında enerji eksikliği sonucu oluşan keton cisimleri, 
nötrofilleri baskılamaktadırlar (Sartorelli ve ark., 1999). Vücudun 
savunmasında görev alan nötrofiller, gebeliğin sonuna doğru azalır ve 
doğumda en düşük seviyeye iner (Kehrli ve ark., 1989). Nötrofiller, 
plesantanın atılmasında da görev alır (Kimura ve ark., 2002). Tüm bu bilgiler, 
enerji eksikliğinin nötrofilleri baskılandığını ve süt ineklerinde doğum sonrası 
enfeksiyon ve problemlerin oluşmasına neden olduğunu ifade etmektedir. 

Enerji dışında metabolize protein eksikliğinin, immun sistemde baskılanmaya 
yol açtığı bildirilmiştir (Houdijk ve ark., 2001). İmmun sistemdeki aksamalara 
bağlı olarak gelişen dışın atılmaması problemi de protein beslemesindeki 
problemlere bağlanmaktadır (Kimura ve ark., 2002).         

 

Yağlı inek sedromu - Karaciğer yağlanması 

Kuru dönemde, aşırı enerji konsantrasyonu ile besleme sonucunda ineklerde 
yağlı inek sendromu görülür. Dolayısıyla kuru dönemde ineklerin aşırı VKS’na 
sahip olması bu hastalığın ana nedenidir. İneklerde sık görülen, süt humması, 
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Süt sığırları rasyonlarında kullanılan kaliteli kaba yemler 

Süt sığırları rasyonlarında kullanılan kaba yemler özel bir öneme sahiptir. 
Ancak kaliteli kaba yem kullanımı süt sığırlarında daha büyük bir önem taşır. 
Kaliteli kaba yem hakkında kısmen “Yem tüketimi ve kaba yem” başlığı 
altında ve rumen-enerji-sindirim bölümünde de bilgi verilmiştir.    

Kaliteli kaba yem, hayvanların kullanacağı toplam bitki kısımlarının miktarı ile 
ilgili bir kavramdır. Bunun yanı sıra lezzet ve form (doğrama, peletleme, vb. 
işlem görme) da kaba yem kalitesini etkilemektedir. Bitkiler yaşlandıkça 
hücre duvarı unsurları sentezinin artması ve sindirilemeyen lignin 
depolamaları nedeniyle kalite düşmektedir. Bitki türü (legüm, buğdaygil) veya 
varyetesi (soğuğa dayanıklı, lizini yüksek, alkoloidi düşük, vb.) kaba yem 
kalitesini belirleyen en önemli faktörlerdendir. Yonca gibi legüm bitkiler 
buğdaygil bitkilerine oranla daha fazla protein içerir ve fiber bileşenleri daha 
hızlı sindirilir (yem tüketimini artırır). Hasat zamanı, depolama şartları, çevre 
(ısı, nem, hijyen) ve toprağın zenginliği de (gübre, nem) kaba yem kalitesini 
etkilemektedir. Ayrıca yaprak oranı yüksek ve görünümü taze olan bitkiler 
daha kalitelidir. Bu kriterler dışında; 1- ilgili kaba yemi bizzat hayvanlara 
yedirerek yani besleme denemesi yaparak (yedirme sonrası canlı ağırlık, 
karkas vb.) performans ölçümü ile, 2- gaz teknikleri kullanarak sindirim 
hakkında bilgi edinerek ve 3- laboratuvarda analiz sonuçlarına göre 
değerlendirme yaparak kaba yemlerin kalitesi belirlenebilir. Kaba yemlerin 
kalitesi near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) kullanarak kısa 
zamanda (10-20 dakika) ölçülebileceği gibi, klasik metotlar ile ADF, NDF, 
protein, yağ, nişasta, RFV, RFQ ve RVI gibi kriterler ile de değerlendirilebilir. 
Bu terimler hakkında geniş bilgi önceki bölümlerde verilmiştir.  

 

Tablo 34. Kaliteli kaba yem kriterleri* 

 
Düşük kalite 

kaba yem 
Orta kalite kaba 

yem 
Yüksek kalite 

kaba yem 

Ham protein, % 12 15 18 

Enerji, Mcal/kg 1,123 1,277 1,432 

 
Dengeli bir süt sığır rasyonu için katılması gereken yem 

türü miktarları 

 
Düşük kalite 

kaba yem 
Orta kalite kaba 

yem 
Yüksek kalite 

kaba yem 

Kuru ot, kg 5,90 6,36 7,72 

Mısır silajı, kg 14,98 16,80 19,98 

Konsantre yem** 11,35 9,99 7,72 

*Forage Production Manual for the Pro-Dairy Program. Cornell University’den 
adapte edilmiştir.  

**Konsantre yem karışımı süt sığırları rasyonları için hazırlanmış standart karışımdır.  
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Haylage, silage (silaj) ve baleage arasındaki fark ve sığır beslemede önemi 

Bu terimler hakkında farklı bölümlerde kısa bilgiler paylaşılmış ise de, burada 
bir bütün halinde karşılaştırmalı olarak detay verilecektir.  “Hay” terimi hasat 
edilen (biçilen) otların en fazla %12 nem içerinceye kadar kurutulduktan 
sonraki halini ifade etmektedir. Kuru otların içerdiği %12’den fazla nem, 
depolama sırasında küflenmeye neden olmaktadır. “Haylage” ise otların 
hasat edildikten sonra nem oranının %40-60 olduğu durumda silolanması 
sonucu oluşan bir kaba yem türüdür. Haylage için biçilen otlarda da normal 
ot hasat ederken kullanılan makineler kullanılır. Kurumadan balya haline 
getirilen otlar haylage için plastik poşetlere sarılarak depolanır. Haylage 
hakkında eNDF ve peNDF başlığında bilgi verilmiştir. Silaj (silage) ise otların 
hasat edildikten sonra ≥%65 nem içerecek halde silolanması sonucu oluşur. 
Silaj hakkında geniş bilgi bu kitabın farklı bölümlerinde verilmiştir. Gerek silaj 
gerek se haylage plastik malzemeye sarılarak fermente olması için 
silolanabilir. Ancak silaj genelde silolara doldurulur ve bastırılarak üzeri 
kapatılır. Silajda nem oranının yüksek olması nedeniyle bitkilerde bulunan 
çözünebilir karbonhidratın fermentasyonu sonucu pH değeri 5’in altına iner. 
Ancak haylage yapılması durumunda nem oranı çok yüksek olmadığından 
dolayı faydalı mikrobiyal üreme gerçekleşmediği için silajdaki gibi bir 
fermentasyon oluşamaz ve pH 5’in üzerine çıkar. “Baleage” terimi ise haylage 
nin balyalanmış-poşetlenmiş formu olup, haylage ile benzer bir mana ifade 
ettiği için birbirlerinin yerine de kullanılmaktadır. Yani baelage bir tür haylage 
dir. Esasında haylage, düşük nemli bir silajdır. Ancak hepsindeki (haylage, silaj 
ve baleage) ortak nokta, hasat sonrası yüksek bir nem içeriği ile fermente 
edilmek üzere oksijenle temasları kesilerek depolanmalarıdır.      

Haylage, balya şeklinde bir bütün olarak veya doğranarak TMR’ye 
karıştırılmak suretiyle hayvanlara yedirilebilir. Haylage veya baleage 
yedirilirken, tüketilecek miktarlardan fazla poşetin açılarak açıkta bırakılması 
sonucu bozulmalar oluşur. Ayrıca fermentasyon sırasında listeria ve 
clostridium türü mikropların üremesi sonucu bu tür haylage tüketen 
sığırlarda ciddi problemler (abort, ensefalit-etrafında dönme gibi) 
görülmektedir. Bu tür mikroplar genelde haylage içine toprak-dışkı 
kontaminasyonu, yetersiz poşetleme (sıkı olmayan poşet sarımı) ve yüksek 
pH sonucu çoğalarak bozulmaya neden olurlar. Aynı durum silaj için de 
geçerlidir.     

Haylage, otların daha uygun zamanda hasat edilmesi yoluyla sığırlar için daha 
fazla sindirilebilir organik madde içerdiği ve daha fazla besin madde-enerji 
ihtiyacını karşıladığı bir kaba yem formudur. Örneğin ryegrass baleage %60-
65 TDN ve %10-16 HP içermektedir. Bitkinin uygun zamanda haylage için 
hasat edilme zamanı, bitki türüne ve ekim zamanına göre değişmektedir. 
Yonca haylage, yapımı güç olduğu için tercih edilmez. Bunun yerine yonca 
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Yoncanın fazla nitrojeni (protein) ve düşük düzeyde çözünebilir 
karbonhidratına karşın mısır silajının düşük proteini ve yüksek çözünebilir 
karbonhidratı birbirini tamamlar niteliktedir. Süt sığırı rasyonlarında ideal 
olarak 2/3 yonca silajı ile 1/3 mısır silajı oranlarında karıştırılarak yedirilmesi 
önerilmektedir. Mısır silajı oranının yonca silajına oranla daha fazla artırılması 
yem tüketiminin düşmesine neden olmaktadır. Mısır silajı ile birlikte daha çok 
yonca silajı kullanılması durumunda yem tüketimi ve süt verimi artmaktadır 
çünkü legüm türü otlarda buğdaygil otlarına oranla passage rate (geçiş hızı) 
daha yüksek olduğu için yem tüketimi daha yüksek olmaktadır. Yüksek yem 
tüketimi süt verimini daima desteklemektedir. 

Yonca silajı ve ryegrass silajları da karşılaştırılmış ve yonca silajının süt 
sığırlarında yem tüketimini dolayısıyla süt verimini daha fazla artırdığı 
bulunmuştur (Broderick ve ark., 2002) (pozitif yem etkileşmesi). Perennial 
ryegrass silajı, yonca silajına oranla daha fazla sindirime sahip olmakla birlikte 
daha düşük yem tüketimine sahiptir.   

Süt sığırlarında daha fazla yem tüketimi ve süt verimi için mısır silajı ve 
ryegrass silajının karışımını kullanmak gerekir. Ancak süt sığırları 
rasyonlarında %25’den %100’e kadar mısır silajı ile yer değiştirilen ryegrass 
silajı yem tüketimini azaltmış fakat sindirimi veya süt verimini etkilememiştir 
(Cooke ve ark., 2009).       
  

Tablo 38. Ryegrass (İtalyan), mısır ve yoncanın enerji ve besin madde 
değerleri, KM’de %* 
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KM, % 32,00 90,00 36,82 30,73 87,00 41,04 33,07 

HP, % 18,67 18,65 14,60 23,08 20,00 20,11 8,25 

ADF, % 32,00 30,90 37,47 31,40 33,00 36,06 25,46 

NDF, % 51,70 51,50 57,69 37,86 42,00 42,49 42,98 

Ca, % 0,52 0,51 0,50 1,77 1,47 1,56 0,24 

P, % 0,40 0,32 0,34 0,34 0,26 0,30 0,23 

Mg, % 0,21 0,22 0,19 0,37 0,30 0,33 0,17 

TDN, % - - 67 - - 64 70 

Enerji, 
ME, 
Mcal/kg 

2,35 2,30 2,16 2,28 1,99 2,28 2,45 

*NRC (2016)’dan adapte edilmiştir.  
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BESİ SIĞIRI BESLEME 
Besi sığırlarının beslenmesi, süt sığırlarının beslenmesi kadar komplike ve zor 
değildir.   

Sığırlar 2 farklı genetik gruba ayrılır; Bos taurus (kambursuz-hörgüçsüz) ve 
Bos indicus (kamburlu-hörgüçlü). Maternal ırklar olan Bos taurus grubu 
sığırların karkas verimi ve kalitesi iyidir. Bos taurus, orijin olarak Avrupa 
kökenli ırklardır. Bos taurus grubuna örnek olarak Hereford ve Angus 
verilebilir. Bos taurus aynı zamanda ılıman iklimlerde yetiştirildiğinde yeterli 
ölçüde verim elde edilmektedir. Buna karşın Bos indicus grubu, sıcak iklime iyi 
adapte olan, parazitlere ve hastalıklara daha dayanıklı sığırlardır. Bos indicus 
orijin olarak Asya ve Afrika kökenli ırklardır. Bos indicus grubuna örnek 
Brahman’dır.  

   

Besi sığır ırkları 

Aşağıda kısaca besi ırkı sığırlar ve özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.  

 

Kültür ırkları: Yurtdışı kaynaklı ve yüksek besi performansına sahip ırklardır. 

  

Angus: Dünyada sayısı oldukça fazla olan ve karkas özelliği ile ön plana çıkan 
bir besi sığır ırkıdır. İskoçya orijinli olan bu sığırlarda vücut tamamen siyahtır 
ancak memelerde beyaz renkler de görülebilir. Kötü iklim koşullarına çok iyi 
adapte olabilen, iyi huylu, yüksek karkas randımanlı ve mükemmel biçimde 
mermerleşmiş et kalitesi ile ünlüdür. 

Ülkemize ithal olarak getirilen Angus’lar küçük cüsseli olup (normalden %30 
daha küçük) lowline olarak bilinen hayvan tipleridir. Ülkemize getirilen küçük 
cüsseli Angus’lar oldukça sinirli ve dokunulmaya veya tutulmaya karşı koyan 
türden olmasına rağmen, literatürde bu hayvanlar gayet uysal olması ile 
bilinmektedir. Küçük cüsseleri nedeniyle, aynı birim alana 6 adet normal 
Angus yerine 10 adet lowline Angus yerleştirilebilir. Lowline Angus’ların 
doğumda buzağı ağırlıkları 14-21 kg, yetişkin inekler 318-500 kg canlı ağırlık 
ve 97-117 cm yükseklikte, yetişkin erkekler (boğa) ise 410-681 kg canlı 
ağırlığında ve 102-123 cm yüksekliğindedir. Normalde Angus’lar yaklaşık 35 
kg canlı ağırlıkta doğarlar ve yetişkinler sığırlar 127 cm yüksekliğindedir.  

Lowline örneğinde olduğu gibi mini-Hereford gibi aynı ırkın daha küçük 
cüsseli varyeteleri de mevcuttur. 
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Besi sığırlarında irilik ölçüsü  

Besi ırkı sığırlarını; iri, orta iri ve küçük ırk olarak gruplamak mümkündür. Bu 
amaçla, “Frame Score” (cüsse skoru) isimli bir kriter mevcuttur (Beef 
Improvement Federation). Besi sığırlarında 1’den 9’a kadar derecelendirilmiş 
Frame Score, belirli bir yaştaki besi sığırının kalça yüksekliğini baz alarak 
değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Kalça yüksekliği fazla olan sığırlar 
daha yüksek Frame Score’a dolayısıyla iskelet büyüklüğüne sahip olurlar. İri 
ya da küçük ırk besi sığırları, yağlanmanın başlangıcına kadar hızla büyür ve 
daha sonra büyüme yavaşlar (McKiernan ve ark., 1998). Küçük ırk sığırlar hızlı 
büyüme pik noktasına daha erken yaşta ulaşırlar (McKiernan ve ark., 1998). 
Dolayısıyla, küçük ırkların büyümesini tamamlayıp yağlanmaya başladığı 
noktada, iri ırk sığırlar büyümeye devam ederler (McKiernan ve ark., 1998; 
Hammack ve Gill, 2009a). Bu sisteme göre; 

Frame Score 1-2: küçük yapıda, erken erginleşen, kısa bacaklı, kısa vücutlu, 
yavaş büyüme potansiyeline sahip ve kesim ağırlığına ulaştığında düşük 
karkas ağırlığına (150-180 kg) sahip sığır tipidir. 

Frame Score 3-4-5: orta irilikte, orta derecede büyüme hızına sahip, vücut 
uzunluğu ve kas gelişimi iyi ve kesime ulaştığında 200-350 kg karkas ağırlığına 
ulaşabilen sığır tipidir. Bu grupta daha çok İngiliz besi sığırları (Angus, 
Hereford, Shorthorn) bulunur.  

Frame Score 6-7-8: geç olgunluğa erişen, iri, yüksek büyüme ve yağsız et 
potansiyeline sahip ve kesime ulaştığında 350-450 kg karkas ağırlığına 
ulaşabilen sığır tipidir. Bu gruptaki sığırlar, yoğun beside daha fazla kalarak et 
ve mermerleşmenin iyi olduğu karkas üretebilirler. Bu gruptaki sığırlar 
genelde Avrupa (Continental) kökeni dışındaki (non-Continental) sığır 
ırklarıdır.   

Frame Score 9-10-11: çok geç olgunluğa erişen, çok iri, aşırı yüksek büyüme 
ve yağsız et potansiyeline sahip sığır tipidir. Bu tip sığırlar genellikle 
pazarlanabilir et kalitesine ulaşmak için yeterince yağ depolayamazlar. 

 

Farklı bir değerlendirme ile iri, orta iri ve küçük sığırlar, 12. kaburga üzerinde 
1,27 cm kalınlıkta yağa sahip olduklarında canlı ağırlıkları; 

İri ırklar için: erkekler 545 kg ve üzeri, dişiler 454 kg ve üzeri CA’da,   

Orta iri ırklar için: erkekler 545-445 kg arası, dişiler 386-454 kg arası CA’da,   

Küçük ırklar için: erkekler 454 kg’dan az, dişiler 386 kg’dan az CA’da olurlar 
(Minish ve Fox, 1982).    
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Tablo 1. Farklı irilikteki sığırları büyüme oranları* 

 Aylık hedef kalça yükseklik artışı 

CA kategorisi Küçük ırk Orta iri ırk İri ırk 

200-300 kg 3 cm 4 cm 5 cm 

300-400 kg 2 cm 3 cm 4 cm 

˃400 kg 1 cm 2 cm 3 cm 

*Brown ve ark. (2008)’den uyarlanmıştır. 

 

 

Besi sığırlarında VKS 

Besi sığırlarının yukarıda bahsedilen irilik ve iskelet yapı özelliklerinden öte, 
beslenme düzeyleri hakkında bilgi edinmek için süt sığırlarında olduğu gibi 
VKS değerlendirilmesi söz konusudur. Süt sığırlarında bahsedildiği üzere, VKS 
hayvanlarda vücut yağ ve enerji rezervleri, dolayısıyla tabi tutuldukları 
beslenme düzeyleri hakkında bilgi vermektedir. Besi sığırlarında VKS, 1’den 
(çok zayıf) 9’a (aşırı yağlı) kadar olmak üzere değerlendirilir. Bazı sistemlerde 
VKS, 1’den (çok zayıf) 5’e (aşırı yağlı) kadar da değerlendirilmektedir. 
VKS’deki değerlendirmeler, hayvanı dışardan fiziki gözlemlerle inceleyerek 
sübjektif skorlama ile yapılır. Dolayısıyla, bir şahsın bir besi sığırı için verdiği 4 
VKS puanı, başka bir şahıs tarafından aynı hayvan üzerinde 5 VKS olarak 
değerlendirilebilir. Ancak bu konuda deneyimi olan şahıslar yaklaşık olarak 
aynı rakamlarla puanlama yapabilirler.  

 

Tablo 2. Besi sığırlarında VKS ve karşılığı olan vücut yağ oranları* 

VKS Vücut yağı, % 

1 3,77 

2 7,54 

3 11,30 

4 15,07 

5 18,89 

6 22,61 

7 26,38 

8 30,15 

9 33,91 

  *NRC (2000)’den adapte edilmiştir.    
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g) Genetik: Besi sığırlarının beslenmesinde ve kârlılığında en önemli etken, 
sığır ırkıdır. Besi ırkları arasında her yönüyle (besi performansı, karkas 
özellikleri ve diğer) ideal bir besi ırkı mevcut değildir. Bir ırkın performans 
özellikleri iyi olsa da diğer özellikleri bakımından ideal olmayabilir. İdeal ırkın 
seçimi için, üreticilerimizin besi ırkı sığırlarının çevre hassasiyetlerini, karkas 
özelliklerini, besi performanslarını ve diğer bütün özelliklerini bir bütün 
halinde değerlendirip, buna göre kararlarını vermeleri gerekir.  Ancak şurası 
unutulmamalıdır ki, gerek yurtdışında gerekse ülkemizde saf ırk olarak 
yetiştirilen ve melezleme sonucu elde edilen ırklar ve özellikleri farklıdır. Kaldı 
ki, saf ırk sığırlar üretim yapmak ve et elde etmek için değil, daha çok damızlık 
amaçlı kullanılmaktadır. Dolayısıyla, sığır ırkını seçerken bu konuya da dikkat 
etmek gerekir.  

Aşağıdaki tablolarda, besi ırklarıyla ilgili detaylı ve karşılaştırmalı bilgiler 
verilmiştir.   

 

Tablo 3. Besi ırkları ve özellikleri bakımından avantaj ve dezavantajları* 

Sığır ırkı Avantaj Dezavantaj 

British    

Angus  Düşük doğum ağırlığı 

Yüksek fertilite 

Orta derecede süt verimi 

Orta irilikte 

 

Düşük büyüme hızı 
Hereford 

Shorthorn 

European    

Charolais 

 

 

Yüksek büyüme oranı 

İri ırk 

Yüksek süt verimi 

 

 

 

Doğum zorluğu 

Bakım zorluğu 

Gelbvieh 

Maine-Anjou 

Pinzaguer 

Simmental 

South Devon 

Tarentaise 

Diğer  

Zebu    

American Brahman Kötü şartlara adaptasyon 

Orta-yüksek süt verimi 

Farklı ırk melezlemesinde 
yüksek heterozis 

Düşük büyüme hızı 

Kalitesiz karkas 
British Derivatives 

European Derivatives 

*Hick ve Dyer (2010)’dan adapte edilmiştir. 
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Tablo 10. Farklı besi sığır ırklarının 140 günlük besi performansları* 

Irk  
KM tüketimi, 

kg/gün 

KM 
tüketimi, CA 

%’si 
GCAA, kg 

Yemden 
yararlanma 
(Yem/CAA) 

Angus 11,5 2,56 1,54 7,23 

Charolais 11,4 2,44 1,58 7,26 

Hereford 11,5 2,45 1,48 7,93 

Limousin 10,1 2,27 1,46 7,08 

Shorthorn 13,8 3,00 1,47 9,57 

Simmental 12,6 2,48 1,62 8,01 

 *Duynisveld ve Charmley (2001)’den adapte edilmiştir. 

 

 

Yerli ırklarımız ve kültür ırkları besi sığırlarının performans karşılaştırmaları 

Ülkemize özgü ırklarla kültür ırkları arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. 
Bozkurt (2007), Boz ve Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) ırklarını kültür ırklarıyla 
karşılaştırarak performansları ölçülmüştür. 

 

 

Tablo 11. 4 aylık besi büyütme programı sonunda yerli ve kültür ırklarının 
karşılaştırılması* 

Kültür ırkı İlk CA, kg Son CA, kg 
Toplam 
CAA, kg 

GCAA, kg 

Holstein 202 310 108 0,902 

Brown Swiss 196 300 104 0,865 

Simmental 213 324 111 0,923 

Yerli ırk     

Boz 203 275 72 0,603 

GAK 222 291 69 0,561 

*Bozkurt (2007)’den adapte edilmiştir. Hayvanlar 1 kg/gün CAA sağlayacak 
rejimde beslenmiştir. 
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Tablodan görüleceği üzere, besiye alınacak Boz ve GAK ırkı sığırlar en uygun 
200-250 kg CA’da olmalıdır. Ayrıca, Boz ırkı sığırlar GAK ırkı sığırlara göre 
daha iyi besi performansı göstermektedir. 

  

Ülkemiz şartlarında yapılan bir çalışmada (Özdoğan, 2007),  Siyah Alaca 
(Holstein) ve Esmer ırk (Brown Swiss) sığırların besi performansları 
karşılaştırılmıştır. 

 

 Tablo 14. Siyah Alaca (Holstein) ve Esmer ırk (Brown Swiss) sığırların besi 
performansların karşılaştırılması* 

Parametre  Holstein Brown Swiss 

Başlangıç CA, kg 258 256 

Bitiş CA, kg  502 518 

GCAA, gr  1,33 1,44 

Yemden yararlanma 
(Yem/CAA) 

6,85 6,40 

*Özdoğan (2007)’den uyarlanmıştır. 8-10 aylık yaşta sığırlar kullanılmıştır. 
Çalışma 183 gün sürmüştür. 

 

Tabloda görüleceği üzere, besi performansı bakımından Brown Swiss ırkı 
sığırların Holstein’e göre daha iyi olduğu âşikârdır.  

 

Hayvanlarda kısırlaştırma ve besi performansına etkisi  

Erkek sığırların dişi sığırlardan daha iyi besi performansına sahip olduğu 
bilinmektedir (NRC, 1996). Bunun nedeni cinsiyet (seksüel) hormonlarının 
besi performansı ve et kalitesi üzerindeki olumlu etkisidir. Cinsel olgunluğa 
ulaşmış erkeklerde, testislerden üretilen testesteron ve androjen hormonları 
kas gelişimini teşvik eder (Vickers ve Brown, 2012). Bu hormonların vücutta 
protein birikimini artırarak ve metabolizmayı hızlandırarak büyümeye etki 
ettiği de bilinmektedir.  

Erkek sığırların besi bakımından dişilere oranla daha avantajlı olmalarına 
rağmen, sürü içinde erkek hayvanlara özgü agresif davranışlar, hırçınlık, aşırı 
haraketlilik, hatta vurarak öldürme içgüdüsü, işletmelerde önemli bir 
problemdir. Bu tür davranış sergileyen hayvanlar, gerek kendi aralarında 
birbirlerine, gerekse insanlara karşı yaralanmalara, hatta ölümlere yol 
açmaktadır. Ancak, sığırcılık işletmelerinde bu davranışların en önemli 
bedellerinden birisi de hayvanlarda verim kayıplarıdır. Sığırlardaki aşırı 
hareketlilik ve agresif davranışlar, vücuttaki enerjinin gereksiz bir yolla 
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yem katkıların etkisi kısa sürdüğünden rasyona sürekli ilave edilmesi 
gerekmektedir. 

 

Besi sığırlarının beslenmesi 

Besi sığırları performansına etki eden en önemli faktör genetikten sonra 
beslenmedir (Berger ve Faulkner, 2003). Bu kısımda beslenme ve besi 
performansı konuları irdelenecektir. 

 

Besi sığırlarında besleme evreleri 

Besi sığırları buzağı döneminden sonra “büyütme” rejimine ve akabinde ise 
“bitirme” rejimine tabi tutulurlar. Büyütme dönemi (growing), daha çok mera 
veya yüksek kaliteli kaba yemler kullanarak yapılır. Bitirme rejimi, yoğun 
konsantre yem ile yapılmakta olup, aynı zamanda “finishing” olarak 
isimlendirilir. 

 

Besi öncesi hazırlık dönemi 

Besiye alınacak hayvanlar, işletmeye getirildiğinde, yol stresi ve diğer 
faktörler (farklı ortam vb.) nedeniyle özel bir beslenme rejimi uygulanmalıdır. 
Kaldı ki, yolculuk sonrası sığırların yem tüketimi de düşmektedir. Gerek stresi 
azaltmak gerek se enerji ve besin madde ihtiyaçlarını karşılamak için, 
işletmeye gelen sığırlara yedirilecek rasyonların enerji-besin madde 
bakımından zenginleştirilmiş olması gerekir (Gadberry ve Troxel, 2010). Stres 
sırasında potasyum ihtiyacının %20 oranında arttığı gerçeği ile, rasyonda 
özellikle potasyum düzeyinin artırılması gerekir (Gadberry ve Troxel, 2010). 
İşletmeye genç hayvanlar getirilmiş ise (136 kg altında), bu hayvanların 
büyüme ihtiyaçları da gözetilerek, rasyonda konsantre yem oranı 
artırılmalıdır (Gadberry ve Troxel, 2010). Kaldı ki, genç hayvanlar kaba yem 
ağırlıklı yemleri yeterince tüketemediği için hızlı büyüme sağlayamazlar. Bu 
durumdaki genç sığırlar, vücut ağırlıklarının %3-3,5’i kadar yem tüketebilir ve 
yaklaşık 900 gr GCAA sağlayabilirler (Gadberry ve Troxel, 2010). Yoğun 
konsantre yem tüketmenin önemli problemi asidozdur. Ancak kaba yemle 
birlikte karıştırılarak verilen konsantre yemler bu problemi önlemede 
etkilidir. Ayrıca, asidozu ve timpaniyi önlemek amacıyla tampon maddeler de 
kullanılmaktadır.  

İşletmeye getirilen sığırlar genç değilse ve konsantre yeme alışkın değillerse, 
alıştırma döneminden sonra konsatre yem ağırlıklı rasyon yedirilebilir. 
Konsantre yeme problemsiz bir alıştırma dönemi için yaklaşık 20 gün 
gereklidir.   
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Sığırlarda büyütme beslemesi (mera ve diğer sistemler) (ekstansif) 

Besi sığırları beslenme metotları, merada (ekstansif) ve yoğun besi programı 
(intensif) olmak üzere 2 gruba ayrılabilir. Merada, besi sığırları CA’larının 
yaklaşık %2,5’i kadar ot tüketirler (ZoBell ve ark., 1999). Tüketilen bu miktar, 
otun kalitesine ve lezzetine de bağlı olarak değişebilir (ZoBell ve ark., 1999). 
Kaliteli ve lezzetli otlar daha çok tüketileceği ve sindirileceğinden, bu 
durumda yem tüketimi artabilir. Merada 1 kg CAA için sığırlar kuru madde 
bazında 8-10 kg ot tüketilmesi gerekir (ZoBell ve ark., 1999). Örneğin, 350 kg 
CA’ya sahip bir besi sığırı günde 8,75 kg kuru madde tüketir (350 x %2,5) ve 
bu miktar yemden günde yaklaşık 1 kg CAA sağlar. Bu sığırın günde 8,75 kg 
kuru madde tüketebilmesi için yaklaşık 35 kg doğal (yaş) halde mera otu 
yemesi gerekir (mera otlarında yaklaşık %25 KM olduğu varsayımı ile 
hesaplanırsa). Meradaki hayvanların daha fazla CAA sağlaması amacıyla tane 
yem takviyesi yapılmalıdır. Bu uygulama aynı zamanda birim alanda daha 
fazla hayvan otlamasını da sağlar. Ancak meradaki hayvanlara yapılacak tane 
yem takviyesi fazla miktarda olduğunda, yem tüketimi düşmektedir. Buradaki 
mekanizma, selüloz sindiriminin düşmesi (negatif assosiyatif etki) ve 
otlamaya daha az zaman harcanmasıdır (Bargo ve ark., 2003; Doyle ve ark., 
2005). Yapılacak tane yem takviyesinin meradaki kaba yem (ot) tüketimini 
düşürmemesi için canlı ağırlığın %0,4’ünü geçmemesi gerekir (Hess ve ark., 
1996; Elizalde ve ark., 1998; Pavan ve Duckett, 2008). Bu miktar, 400 kg 
CA’ya sahip bir hayvan için, örneğin 1600 gram/gün tane mısır kadardır. 
Meradaki sığırlara tane yem dışında sıvı yağ, yağlı tohumlar ve protein 
saplementleri kullanılmaktadır. Meradaki hayvanlara ayrıca vitamin-mineral 
takviyesi yapmak gerekir. 

Mera dışındaki besleme rejimlerinde büyütme rasyonu, az miktarda 
konsantre yem ve daha çok kaba yemden oluşur (Comerford ve ark., 2001). 
Sığırlar büyüdükçe, rasyonda kaba yem oranı azaltılarak konsantre yem oranı 
artırılır (Comerford ve ark., 2001). Bu uygulama aynı zamanda arzu edilen 
karkas verim ve kalitesi için de gereklidir (Comerford ve ark., 2001). İri ırk 
sığırlar, küçük sığırlara oranla, verimli ve kaliteli karkas elde edilmesi için 
rasyonda daha çok konsantre yeme ihtiyaç duyarlar (Comerford ve ark., 
2001). Bu yüzden, sığırlara yedirilecek rasyonun özelliği, karkas verim ve 
kalitesinin nasıl arzu edildiğine göre de şekillenir (Comerford ve ark., 2001). 
Büyüme dönemindeki sığır rasyonlarına, mısır silajı veya diğer ot silajları 
rahatlıkla kullanılabilir. Ancak kaba yem ve diğer yem tercihleri fiyata göre 
belirlenmelidir.  
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beslemek gerekir (White ve ark., 1993). Örneğin, 272 Kg CA’ya sahip bir boğa 
adayının ad libitum kaba yemin (ot veya silaj) yanı sıra 2725 gram tane yem 
tüketmesi gerekir (White ve ark., 1993). Bu tür bir beslenme rejimi, 
yağlanmayı önleyecek türde uygun bir CA sağlar (White ve ark., 1993). Boğa 
adayının CA’sı arttıkça, rasyondaki tane yem miktarı da artırılır, ancak tane 
yem miktarı yine vücut ağırlığının %1’i kadar olmalıdır (White ve ark., 1993). 
Çiftleşme döneminde boğalar fazla enerji harcadıklarından 45 kg kadar CA 
kaybedebilirler (White ve ark., 1993). Bu kilo kaybı vücut yağlarından 
karşılanmalıdır. Ancak vücut yağları aşırı olduğu durumlarda, libido azalır, 
çabuk yorulurlar ve boğanın fertilitesi düşer (White ve ark., 1993). Boğaların 
yağlanması durumunda rasyon enerji oranı düşürülmelidir. Büyüme 
döneminde rasyon protein oranı %13-14 TDN ise %65-70 olmalıdır (White ve 
ark., 1993). Boğalar, 10-12 aylık yaşa ulaştıklarında ise rasyon protein oranı 
%10’a düşürülebilir (White ve ark., 1993). Rasyondaki mineral ve vitamin 
dengesi de gözetilmelidir. 

 

Tablo 15. Büyümekte olan boğalar için rasyon örneği* 

Yem  Rasyondaki %’si 

Kırılmış tane mısır  35 

Yulaf ezmesi 15 

Bütün halde pamuk tohumu 10 

Buğday kepeği 5 

Melas  5 

Pamuk tohumu kaçıkları 20 

Kuru yonca 10 

*White ve ark. (1993)’den adapte edilmiştir.           

 

Boğaların aşım için kullanılma zamanı, pubertaya ulaştıktan 3-4 ay sonra 
olmalıdır (White ve ark., 1993). Pubertaya ulaşmada farklı faktörler rol oynar. 
Bu arada, testis büyüklüğü ile sperm hacmi ve kalitesi pozitif olarak 
ilişkilendirilmektedir (White ve ark., 1993).   

 

 

“Cow-calf operation” besi sığırı üretim sistemi 

Amerikan sisteminde besi sığırlarının yetiştirilme-üretilme esası 3 aşamadan 
oluşur: 1- cow-calf operation (buzağı yetiştirme), 2- backgrounding (yoğun 
besiye hazırlık), 3- feedlot (yoğun besi).  Ülkemizde de uygulanmasını bilhassa 
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Merada yem tüketiminin ölçülmesi için özel markırlar kullanılmaktadır. 
Normalde markır kullanmadan merada yem tüketimini ölçmek için, dışkı 
miktarı ve mera otunun sindirilebilirliğinin bilinmesi gerekir. Bu konu ile ilgili 
bütün detaylar süt sığırı beslemesinde verilmiştir.       

Büyüme hormon implantlarının uygulanması yem tüketimini artırmaktadır. 
Buna karşın iyonofor kullanımı yem tüketimini düşürmektedir. Rasyondaki 
besin madde yetersizlikleri özellikle protein eksikliği yem tüketimini 
düşürmektedir. Yem işleme, yem tüketiminde yem türüne bağlı olarak farklı 
etkilere sahiptir. Kaba yemler çok ince doğrandığında (öğütüldüğünde) yem 
tüketimini artırmakta, ancak çok ince kırılmış (öğütülmüş) tane yemler yem 
tüketimini azaltmaktadır. Yemleri silolamak (silaj yaparak yedirmek) yem 
tüketimini çok etkilemez. Ancak aşırı sulu, aşırı kuru ve bozulmuş silajlar yem 
tüketimini olumsuz etkiler.        

 

Besi sığırlarında su ihtiyacı 

Sığırların su ihtiyacı; laktasyon, çevre ısısı, canlı ağırlık ve diğer faktörlere 
bağlı olarak değişmektedir. Örneğin laktasyondaki bir ineğin yaklaşık 55 
litre/gün,  besi sığırının ise 35 litre/gün su ihtiyacı vardır. Bu miktarlar 
yukarıda belirtilen faktörlere göre değişmektedir. 

Besi sığırlarında su ihtiyacı canlı ağırlık ve fizyolojik duruma göre 
değişmektedir. Ayrıca, çevre ısısı ve rasyondaki tuz miktarının artışıyla birlikte 
su ihtiyacı artmaktadır. Su kalitesi, suda çözünen katı maddeler (salinity – 
tuzluluk) ve nitrat oranı le ilgilidir (NRC, 1984). Suda çözünmüş katı madde 
miktarının, 1000 ppm’den az olması kaliteli suyu, 10000 ppm’den fazla olması 
ise aşırı tuzlu ve tüketilmeyecek derecede sağlıksız suyu ifade eder (NRC, 
1984). Bu konu ile ilgili detaylar önceki bölümlerde verilmiştir. 

 

Tablo 17. Besi sığırlarında su ihtiyaçları* 

 Su ihtiyacı, L/gün 

Büyütme, CA (kg)  

200 36 

350 57 

Bitirme, CA (kg)  

300 54 

450 78 

Laktasyondaki besi sığırı, CA (kg)  

400 60 

Yetişkin boğa, CA (kg)  

730 78 

*NRC (1984)’den adapte edilmiştir. Su sıcaklığı normal şartlarda (termonötral) 
verilmiştir. 
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bölümünde bahsedildiği üzere, erkek dişi ayrımı yapılmadan sütten 
kesilinceye kadar aynı besleme programına dâhil edilmektedirler. Sütten 
kesim sonrasında (35-70 gün), alıştırma dönemi için yapılacak uygulamalar 
konusunda da daha önce bilgi verilmiş idi. Bu tür buzağılara sütten kesim 
sonrasında 136-272 kg CA’ya ulaşıncaya kadar büyütme programına, 
akabinde ise yoğun besiye (finishing) alınarak 12-14 aylık yaşta kesime 
gönderilmesi mümkündür.  Holstein ırkı erkek sığırlar 522 kg’dan başlamak 
üzere 590 ve üzeri CA’da kesime gönderilebilir. Ülkemiz şartlarında kesim 
ağırlığı genelde piyasa şartlarına (et kesim fiyatlarına) göre şekillenir. 

Holstein ırkı erkek sığırlar süt ırkına ait olduğundan, besi ırkı sığırlardan 
farklıdır. Bu manada Holstein ırkı erkek sığırların avantajları ve dezavantajları 
vardır. 

 

Holstein ırkı erkek besi avantajları 

a) Holstein ırkı erkek sığırlar, besi tipi sığırlara oranla, rasyon enerjisini daha 
çok protein birikimi için daha az olarak ta yağ birikimi için kullanırlar 
(Chester-Jones ve DiCostanzo, 1996). Bu durumda, daha az yağlı et üretimi 
gerçekleşir. Karkas yağının %28,8’e ulaşma hedefini, Holstein ırkı erkek 
sığırlar 568 kg’da, orta irilikteki bir besi sığırı 477 kg’da ve küçük ırk bir besi 
sığırı ise 409 kg’da tamamlamaktadır (Chester-Jones ve DiCostanzo, 1996). 

b) Holstein ırkı erkek hayvanlar için, besi ırklarına oranla aynı CA için karkasta 
daha çok protein ve kemik bulunmaktadır (Grant ve ark., 1993). 

c) Holstein ırkı erkek hayvanlar, yüksek konsantre yem ile beslemede besi 
ırklarına oranla daha iyi performans (CAA) gösterirler (Chester-Jones ve 
DiCostanzo, 1996).  

   

Holstein ırkı erkek besi dezavantajları 

a) Holstein ırkı erkek hayvanların yaşama payı için harcadıkları enerji, diğer 
besi ırklarına göre %10-20 daha fazladır (Chester-Jones ve DiCostanzo, 1996). 
Yani rasyondan aldıkları enerjinin daha az kısmını verime (CAA) yansıtırlar. 
Ancak, Holstein ırkı erkek sığırların yüksek enerji içeren rasyonlarla 
beslenmesi durumunda, yaşama payı için ayrılan enerji kısmı azaldığından 
daha ekonomik bir üretim gerçekleşebilir (Chester-Jones ve DiCostanzo, 
1996).  

b) Küçük ırk besi sığırlarına oranla, Holstein ırkı erkek sığırların, aynı CA 
kazancı için %8-10 daha fazla yem tüketmeleri gerekir (Chester-Jones ve 
DiCostanzo, 1996). Besi tipi sığırlara oranla, Holstein sığırlar bütün besi 
boyunca %7 daha fazla KM tüketmektedir (Chester-Jones ve DiCostanzo, 
1996).  
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Jersey ırkı erkek sığırların besi performansı ve karkas olarak 
değerlendirilmesi 

Tıpkı süt sığırı ırklarından Holstein ve Montofon ırkı erkek sığırlarda olduğu 
gibi, Jersey ırkı erkek buzağılar da kasaplık amaçlı olarak besi programına tabi 
tutulmaktadır. Jersey ırkı sığır karkasları, mermerleşme bakımından iyi 
olmalarına rağmen küçük karkas hacmi ve az kaslı (etli) olmalarıyla ön 
plandadır (Alberti ve ark., 2008). Genelde besi amaçlı hayvan satın alınırken, 
Jersey ırkı erkek sığırlar, küçük karkas ölçüleri, yönetim bakımından uygun 
olmamaları (huysuz-sinirli) ve beslenmelerine dair çok fazla bilgi 
olmamasından dolayı tercih edilmezler. Ancak, elde mevcut hayvanların 
büyütme ve bitirme programına tabi tutulup kesime gönderilmeleri 
gerekmektedir. Jersey ırkı erkek sığırlardan elde edilen karkasın kalitesinin iyi 
olduğu ancak büyütme ve bitirme döneminde büyüme ve yemden 
yararlanma oranlarının düşük olması nedeniyle tercih edilmemesi de söz 
konusudur (Mueller ve ark., 2010). 

 

Tablo 31. Jersey ırkı erkek sığırlarda büyütme ve bitirme rasyon örnekleri* 

 Büyütme rasyonu Bitirme rasyonu 

Rasyon 
bileşimi,  

KM’de % 

16 haftalık 
yaştan 

(77-96 kg) 181 
kg CA’a kadar 

181 kg’dan 295 
kg CA’a kadar 

%70 konsantre 
yemle bitirme 

%85 konsantre 
yemle bitirme 

Kuru çayır otu 29,9 29,6 30,0 15,0 

Tane mısır 
ezmesi 

9,8 27,4 43,1 56,6 

Protein 
takviyesi** 

30,1 22,8 24,5 26,2 

Soya fasulyesi 
kabukları 
(hulls) 

30,2 20,2 0 0 

Melas  0 0 4,1 4,0 

Kimyasal 
analiz 

    

KM, % 87,3 85,9 88,3 88,0 

HP, % 14,6 13,1 13,4 13,5 

NDF, % 38,6 32,5 18,4 9,2 

ADF, % 24,1 19,7 9,7 4,9 

Kül, % 10,1 8,9 8,8 8,2 

NEb, Mcal/Kg 1,01 1,06 1,12 1,22 

*Mueller ve ark. (2010)’den adapte edilmiştir. 1 ton yemde 205 gr monensin (iyonofor) 

kullanılmıştır. 

**Protein karışımı, küspeler dışında %1,9 üre içerir.           
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Besi sığırlarında görülen yaygın beslenme problemleri 

Timpani – şişme – bloat 

Timpani (şişme), besi sığırlarında sıkça görülen bir problemdir. Rumende mikrobiyal 
fermentasyon sonucu oluşan gazın geğirme yoluyla dışarı atılamaması nedeniyle 
şekillenir. Bunu nedeni, özafagusun rumen girişinin tümör, yumru yem ve benzeri bir 
etkenle tıkanmasıdır. Rumen şişkinliği diyafram ve akciğerlere baskı yapar. İleri 
durumlarda hayvan boğularak ölebilir.  

Köpüklü gaz oluşumu ise özafagusun rumen girişinin tıkanmasıyla ilgili olmayıp, gazın 
rumen içeriğinde hapsolmasıdır. Bu tür gazlar, 1 mm çapında küçük baloncuklar 
şeklindedir. Bu durum, genelde yüksek konsantre yem ile besleme (finishing besi 
dönemi) sonucu oluşur. Köpüklü gaz, taze yonca gibi yemlerin sindirimi sonucu 
rumende hızlı çözünen proteinler (özellikle fraksiyon I (18S) ve fraksiyon II 
proteinleri) nedeniyle de şekillenir (Majak ve ark., 2003). Gerek tane yem gerek se 
yaş yonca fermente eden rumen bakterileri hem gaz hem de sümüksü kıvamda bir 
içerik (polisakkarit) salarlar. Salınan polisakkaritler rumen sıvısının viskozitesini 
artırarak küçük gaz baloncuklarının rumen içeriğine hapsolmasına neden olur. Ayrıca, 
sığırların taze yonca tükettiği durumda dakikada 2 litre gaz üretilmektedir (Majak ve 
ark., 2003). Yoncada bulunan özellikle saponin maddesi köpük oluşumunu 
artırmaktadır. Köpük oluşumuna katkıda bulunan diğer bir madde, saponin kadar 
olmasa da, yoncadaki pektindir. Yani köpük oluşumunda saponin daha etkilidir. 
Pektin, pektin metil esteraz enzimi sayesinde rumen vizkozitesini artırarak gazlı 
köpük oluşumuna katkı sağlar. Bu yüzden yonca, hayvanlara soldurulduktan sonra 
yedirilmelidir. Yonca biçildikten 24-48 saat sonra yedirildiğinde (soldurulduğunda) 
şişme riski oldukça düşmektedir. Başka bir ifade ile yoncadaki nem oranı 48 saat 
içinde %81’den %50’ye düşürüldüğünde şişme problemi görülmemektedir. 
Dolayısıyla, şişme problemini önlemek için yaş yoncanın soldurularak (neminin 
azaltılarak) yedirilmesi veya hayvanlara 4-5 kg kuru ot yedirdikten sonra yaş yonca 
tüketmelerinin sağlanması gerekir. Ancak en doğrusu, legüm bakımından zengin 
merada hayvanları otlatmamak veya sınırlı zamanlarda otlatmaktır (Majak ve ark., 
2003). Burada legüm türü bitkilerin tamamının yonca ve üçgül (tırfıl) gibi timpaniye 
neden olmadığı vurgulanmalıdır. Örneğin, korunga yaş halde yüksek miktarlarda 
tüketilse dahi bu tür problemlere neden olmaz. Şeker pancarı posası ve melas ile 
fazla miktarda besleme de rumende köpüklü gaz oluşumuna neden olabilir. Yüksek 
oranda tanin içeren bitkiler (mısır, sorgum gibi) köpük oluşumuna neden olan 
proteinleri bağladıklarından ve bitkilerin rumen degradasyonunu azalttıklarından 
dolayı şişmeye neden olmazlar.   

Rumende gaz birikimi, rumen hareketlerinin sekteye uğraması sonucu da oluşabilir. 
Bu gibi durumlar örneğin N. Vagus’un zarar görmesi (yangı vb.) sonucu meydana 
gelir. Bu konuda bireysel duyarlılık ta göz ardı edilmemelidir. 

Serbest gazın rumenden çıkarılması oldukça kolay olup bir sonda yardımıyla (acil 
durumlarda trokar ile) gerçekleştirilebilir. Ancak köpüklü gazın tedavisi daha zordur. 
Evlerde kullanılan hamur mayası (yeast) ve sıvı yağlar köpüklü gaz tedavisinde 
kullanılabilir. Mayalar probiyotik etki göstererek rumende fiber fermente eden 
Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus Albus ve Ruminococcus flavefaciens gibi 
bakterilerin 16S rRNA oranlarını artırmak suretiyle aktive ederek ve rumen pH’sını 
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Tablo 56. 384 kg CA’ya sahip Hereford x Angus ırkı besi sığırlarında 85 gün 
süreyle yedirilen bitirme rasyon örnekleri, KM’de %* 

Yem maddesi Rasyon 1 Rasyon 2 

Tane mısır ezmesi 79,60 75,60 

Kuru yonca 8,00 8,00 

Melas  4,00 4,00 

Katı yağ (tallow) 0 4,00 

Tuz (NaCl) 0,30 0,30 

Kireçtaşı  1,15 1,15 

Monosodyum fosfat 0,12 0,12 

Üre  1,19 1,19 

Soya küspesi 3,06 3,06 

Vitamin-mineral premiksi** 0,29 0,29 

İyonofor (monensin) ve tilosin***   

Kimyasal analiz   

HP, % 14,20 13,90 

*LaBrune ve ark. (2007)’den adapte edilmiştir. İmplant uygulaması 
yapılmıştır. 

**Her mg rasyonda, 8,0 mg Cu, 0,10 mg Co, 50 mg Mn, 0,5 mg Se, 50 mg Zn, 
2650 IU vitamin A ve 20 IU vitamin E içerir. 

***Kg rasyonda 33 mg monensin ve 11 mg tilosin içerir. Tilosin, 
antikoksidiyal etkili bir maddedir.  
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kriterleri de mevcuttur. Rezidüel yem tüketimi, gerçek ile tahmini yem 
tüketiminin farkıdır. Rezidüel günlük canlı ağırlık artışı ise, gerçek ile tahmini 
GCAA’nın farkıdır. Arzulanan; bir besi performansı için rezidüel yem 
tüketiminin negatif, rezidüel günlük canlı ağırlık artışının ise pozitif olmasıdır. 
Örneğin residüel yem tüketimini %10 azaltarak (yani yem tüketiminde 
hayvan başına günde yaklaşık 900 gram tasarruf ederek) daha ekonomik 
(randımanlı) bir üretim yapmak mümkündür (Perkins ve ark., 2014). Rezidüel 
yem tüketimi ile ilgili bilgiler önceki bölümlerde de verilmiştir.   

Besi sığırlarında performansın diğer bir ölçüsü de karkas verim (randıman) ve 
kalitesidir. Besi sığırlarında karkas randımanı ölçüm hesaplaması ve ilgili 
detaylar yukarıdaki başlıklarda verilmiş idi. Bazı durumlarda besi ve karkas 
performansı düşük olan sığırlardan elde edilen kaliteli etler (lezzetli, sulu, 
yumuşak) tercih sebebi olabilmektedir. Bu durumda performans kriteri, 
nicelikten öte nitelikle ilgilidir. 

 

 

Ülkemizde kurbanlık besi sığırlarının kesim yaşı ve ekonomik besleme 
stratejileri 

Besi sığırlarında yemden yararlanma oranı kesim ağırlığı ile de ilgilidir. Kesim 
canlı ağırlığı arttıkça yemden yararlanma düşmektedir. Yani besi sığırları ne 
kadar yaşlı kesime gönderilirse yemden yararlanma ve dolayısıyla kârlılık o 
denli düşük gerçekleşir. Ayrıca modern hayvancılık işletmelerde hayvan 
gruplarının en kısa sürede hedeflenen canlı ağırlığa ulaştırılarak elden 
çıkarılması ve yeni bir hayvan grubunun işletmeye alınması kârlılık için 
esastır. Yemden yararlanma oranı; kesime 12 aylık, 18 aylık, 24 aylık ve 30 
aylık yaşlarda yapıldığında sırası ile 5-7, 12, 16 ve 20 olmaktadır (Vickers ve 
Stewart, 2016). Yani 12 aylık yaşta kesime gönderilen bir besi sığırı günde 1 
kg CAA göstermek için 5-7 kg yem tüketirken, 30 aylık yaşta kesime 
gönderilen bir besi sığırı 1 kg CAA göstermek için 20 kg yem tüketmektedir. 
Yaşlı hayvanlar vücutlarında protein (kas) birikimini tamamlayarak belirli bir 
yaştan sonra büyük çoğunlukla yağ depoladıkları için ekonomik bir büyüme 
gerçekleştiremezler. Yağ depolamak çok fazla enerji (yem) gerektirir. Ayrıca 
vücutta biriken aşırı yağ kesim sonrası daha az fiyatla değerlendirilmektedir. 
Bu manada kesim sistemlerinde vücut yağının %28 olması esas alınır. Bu konu 
ile ilgili bilgiler önceki başlıklarda verilmiştir.  

Ülkemizde Kurban Bayramı’nda kurbanlık amaçla kesilen besi sığırlarının en 
az 24 aylık (2 yaş) olması şartı, burada verilen bilgiler ışığında farklı bir 
beslenme rejimini gerektirebilir. Kültür ırkı besi sığırları 24 aydan çok daha 
önce (15-18 ay) kesim ağırlığına ulaşmaktadır. Kesim ağırlığına ulaşan besi 
sığırları 24 ayını doldurmak için ekonomik olmayan bir besi programına 
alınmak zorunda kalabilir. Yerli ırk besi sığırlarında kesim ağırlığına ulaşmak 
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Besi sığırları rasyon program (BCNRM 2016) 
kullanma kılavuzu ve detaylı açıklama  

(Yeni NRC Rasyon Programı 2016) 

 
Veteriner hekimlerimiz ve çiftliklerde çalışan zooteknistlerin, besi rasyonu 
çözebilmeleri için aşağıda detayları verilen bilgileri etüt etmeleri yeterlidir. 
Ancak konu ile ilgili altyapısı olmayanların BCNRM rasyon programını 
kullanmaları neredeyse imkânsızdır. BCNRM rasyon programı basite 
indirgenerek sunulmuş olmasına rağmen, temel ruminant besleme bilgileri 
bilinmeden programın kullanılması oldukça zordur. 

  

BCNRM programını kullanabilmeniz için, 
http://nutritionmodels.com/beef.html internet sitesinden ilgili programı 
bilgisayarınıza yüklemeniz ve bilgisayarınızda “excell” programının bulunması 
gerekir. Aynı rasyon programı, 
https://www.nap.edu/catalog/19014/nutrient-requirements-of-beef-cattle-
eighth-revised-edition sitesinden “resources” seçeneği kullanarak da 
yüklenebilir.  

 

Rasyon programı açıldığında “I agree” seçeneğini tercih ederek programa 
başlanabilir. Rasyon düzenlendikten sonra, herhangi bir sürücüye veya 
bilgisayara kaydedilmemelidir. Aksi takdirde programın “orijinal sürümü” 
değişmektedir. 

 

Program açıldığında ekrana klasik bir excell görünümü ve menüsü 
gelmektedir. Bu ekrandan (dosya – ekle – sayfa düzeni – formüller – gözden 
geçir – görünüm - BCNRM 2016) BCNRM 2016 seçilmelidir.  

 

Rasyon çözümü sona erdiğinde “excell” programı kapatılarak değil, “tool bar” 
isimli menüden “exit” tercihi kullanılarak programdan çıkılmalıdır. 

 
1- Programda bilinen excell başlıkları değil, “tool bar” ekranı seçilerek 

ve bu ekrandan “BCNRM 2016” isimli başlık kullanılarak rasyon 
çözümüne başlanmalıdır. Sadece BCNRM 2016” isimli başlıkta kalarak 
rasyon çözümü tamamlanmalıdır. 
 

http://nutritionmodels.com/beef.html
https://www.nap.edu/catalog/19014/nutrient-requirements-of-beef-cattle-eighth-revised-edition
https://www.nap.edu/catalog/19014/nutrient-requirements-of-beef-cattle-eighth-revised-edition
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2- Bu aşamadan sonra “inputs” başlığını seçerek bilgiler girilmelidir. Sarı 
renkteki hücreler rakam girilerek değiştirilebilir iken, diğer renkteki 
hücreler sabit olduğundan dolayı değiştirilemez. 

3- Tablo 1’den bilgiler girilmelidir. Hayvan ile ilgili bilgiler, aynı tablonun 
açıklama kısmında verilmekte olup, istenilen seçenek tercih edilebilir.  
 
Solution type: 1 ve 2 seçenekleri bulunmaktadır. 1 basit, 2 ise 
komplike bir yöntemle (enerji, protein, aa kriterlerine göre) rasyon 
çözümünü öngörmektedir. 
 
Unit system: 1 metrik ve English birimleri kullanılmaktadır. Metrik 
sistemde kg, English sisteminde ise pound (lb) kullanılmaktadır. 
 
Feed basis: KM veya doğal halde yem birimlerini girmek için kullanılır.  
 
Animal class: tercih edilen bir hayvan tipi seçilmelidir. Örneğin, 
büyümekte-yoğun besi sığırı tercihi için “1” seçilmelidir.   
 
Tablo 2’den hayvanın yaşı ve diğer bilgileri girilmelidir. Bu tabloda 
verilen WC su tüketimini, BCS ise vücut kondisyon skorunu ifade 
etmektedir. BCS değeri için mantıklı bir rakam girilmesi gerekir, aksi 
takdirde hayvan yaşı olarak seçilen hücre kırmızıya dönüşür. Örneğin 
10 aylık yaşta bir hayvan seçildiğinde, “age class” olarak “yearling” 
yani 1 yaşta hayvan seçilirse, bu hücre kırmızıya döner yani 
uyumsuzluğu ifade eder. EBF (empty body fat), boş vücut yağ oranını 
ifade etmektedir. 2-Way X ve 3-Way X için Tablo 2’nin alt kısmında 
bulunan bilgiler değerlendirilmeli ve gerekirse mevcut hayvanın 
özellikleri “user input” tercihi kullanılarak girilmelidir. Hayvan ırkı 
seçeneklerinde, straightbred saf ırkı, 2-way iki ırkın melezini, 3-way 
ise 3 farklı ırkın melezini ifade etmektedir.  
 
Mature body weight, %27 vücut yağına ulaşan sığırı ifade etmektedir. 
Mature body weight, hayvanını satıldığı durumdaki yani kesime 
gittiği durumdaki özelliğini ifade etmektedir. 
 
“Breed” yani sığır ırkı için Tablo 2.1’den yararlanılır. Hangi rakamın 
kullanılacağı konusunda emin olunamadığında “current” tercihi 
kullanılmalıdır. 
 
Gebe veya laktasyondaki besi inekleri için ilgili değerler gerilmelidir. 
Bu tabloya girilen her rakam hayvan ihtiyacını dolayısıyla yem 
tüketimi ve besin madde ihtiyacını değiştirilecektir.  
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¢ Resim 27    Bireysel yem tüketiminin ölçüldüğü yemlik sistemi.
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¢ Resim 30    Otomatik (robot) gübre kazıyıcı (temizleyici).

¢ Resim 29    Otomatik kaşağı kullanan bir inek.
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¢ Resim 32    Özel durumlar (hastalık gibi) için otomatik suluk ve yalama taşı bulunan 
bölmeler.

¢ Resim 31    Doğumu çok yaklaşmış bir Holstein inek.
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¢ Resim 38    Merada otlarken anasını da emen bir besi buzağısı (Cow-calf operation).

¢ Resim 37    Modern bir besi sığırı ahırı.
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¢ Resim 44    Çayır otu silajı.

¢ Resim 43    Kaba yemlerin kraliçesi kuru yonca.



529

¢ Resim 50    Yemlik üre.

¢ Resim 49    Ticari bir buzağı maması.
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¢ Resim 58    Magnezyum oksit (asidozu önlemek için).

¢ Resim 57    Süt inek rasyonları için kullanılan vitamin-mineral premiksi.
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