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“Tar›m ve G›dada ‹flbirli¤ine Haz›r›z”
Avustralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chance, Türkiye ile tar›m ve g›da sektörlerinde iflbirli¤i yapmak is-
tediklerini belirtti. Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chance baflkanl›¤›nda Türkiye’ye gelen Avustralya heyeti,
P›narbafl›’nda bulunan P›nar Süt ve Kemalpafla ‹lçesi’ndeki P›nar Et Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin yaflad›¤› AB sürecinin kendileri
içinde ilginç oldu¤unu anlatan Chance, “Bu
süreçte Türkiye ile iflbirli¤i olanaklar› sa¤lana-
bilece¤ini düflünüyoruz. AB ile Avustralya
aras›nda yüksek gümrük vergileri nedeniyle ti-
caret çok zor. AB’nin dünya piyasalar›ndaki
etkinli¤i malum. Bu konuda sadece biz de¤il,
Brezilya ve Yeni Zellanda gibi ülkelerde flika-
yetçi. AB’ye girme sürecindeki ülkelerle ilgile-
niyoruz ve bu süreçte onlara yard›m etmek isti-
yoruz.” dedi.

‹yi Niyet Anlaflmas›
Yaflar Holding G›da Grubu Baflkan Yar-

d›mc›s› Hasan Girenes ise geçen ay iki ülke
aras›nda tar›m konusunda iyi niyet anlaflma-
s› imzaland›¤›n› belirterek, Avustralya Ta-
r›m Bakan›’n›n Türkiye’de kendi tesislerini
gezmek istedi¤ini söyledi. Bu ilk ziyaretin
iki ülke aras›nda bir iflbirliklerine bafllang›ç
oldu¤unu vurgulayan Girenes, “ Bakanl›ktan
gelen yeni haberler yak›n zamanda Avustral-
ya’dan et ve süt ›rk› dam›zl›k hayvan ithala-
t›n›n aç›laca¤› yönünde. Avustralya’da hay-
vanc›l›k konusunda dünyan›n önde gelen

üreticilerinden. Grubumuzun ifl kollar› düflü-
nüldü¤ünde hayvanc›l›kta, özellikle et ve süt
hayvanc›l›¤› konusunda önemli ad›mlar at›-
labilir. Yat›r›m f›rsatlar› yarat›labilir, iflbirli¤i
sahalar› geniflletilebilir” diye konufltu. Yaflar
G›da Grubu’nun dünya markas› olmak için
çal›flt›¤›n› anlatan Girenes, “Ortado¤u’dan
Avrupa’ya, Amerika’dan Japonya’ya, Avus-
tralya’ya kadar 40’a yak›n ülkede büyüme-
mizi sürdürüyoruz. Ticaret yapt›¤›m›z ülke-

ler, çal›flt›¤›m›z firmalar, Türkiye ad›na birer
referans. Ürünlerimizle tan›t›m elçili¤i göre-
vini de baflar›yla sürdürüyoruz” dedi.

‹nceleme gezisinin ard›ndan Avustralya
Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chance, Yaflar
Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar, Yö-
netim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu,
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ‹dil Yi¤itba-
fl› ve ‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu ile bir-
likte ö¤le yeme¤i yediler. 

Türkiye’de ilk olarak Yaflar Holding fiir-
ketlerinden P›nar Süt’ü ziyaret eden Avus-
tralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chan-
ce, P›narbafl›’ndaki tesislere tam not verdi.
Beraberindeki heyet ile P›nar Süt’e gelen
bakan›, Yaflar Holding G›da Grubu Baflkan
Yard›mc›s› Hasan Girenes, P›nar Süt Genel
Müdürü Ergun Akyol ve P›nar Et Genel
Müdürü Zeki Ilgaz karfl›lad›. Çok say›da ga-
zetecinin de kat›ld›¤› toplant›da Yaflar Hol-
ding G›da Grubu Baflkan Yard›mc›s› Hasan
Girenes, G›da Grubu’nun faaliyetleri hak-
k›nda ayr›nt›l› bir sunufl yapt›. Karfl›l›kl› ifl-
birli¤i yap›labilecek alanlarla ilgili de¤erlen-
dirmelerin yap›ld›¤› toplant› sonras›nda
Avustralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim
Chance’e P›nar Süt üretim tesisleri tan›t›ld›.

Bakan Chance, P›nar Süt üretim tesislerin-
deki gezisinde, peynir, yo¤urt, süt, eritme
peynir, meyveli yo¤urt ünitelerinde incele-
melerde bulundu. AR-GE laboratuvarlar›n›
da gezen Chance, burada çeflitli P›nar ürün-
lerini tatma f›rsat› buldu.  P›nar Süt tesisleri-
ni gezen Chance, tesisleri ve P›nar markal›
ürünleri çok be¤endi. Türkiye ile Tar›m ve
G›da sektörlerinde iflbirli¤i yapmak istedik-
lerini ifade etti.

Avrupa Birli¤i Süreci
Yaflar Holding G›da Grubu Baflkan Yard›m-

c›s› Hasan Girenes’ten Türkiye’nin tar›ma da-
yal› sanayi sektörü hakk›nda bilgi alan Chan-
ce, tesisleri gezdikten sonra yapt›¤› aç›klama-
da karfl›l›kl› iflbirli¤i yap›lacak alanlar› belirle-
meye çal›flt›klar›n› söyledi.

Avustralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chance, Bakan Dan›flman› John
Dagostino, G›da ve Ticaret Gelifltirme K›demli Direktörü Henry Steingires-
ser, G›da ve Ticaret Gelifltirme Müdürü Besko Trhulj, Ortado¤u ve Afrika
Et ve Canl› Hayvan Hizmetleri Müdürü Nigel Brown, Bat› Avustralya Av-
rupa Ofisi’nden Noel Ashcroft, Avustralya’n›n Ankara Büyükelçisi Jean
Dunn, Büyükelçilik ‹kinci Müflteflar› Elizabeth Petroviç, ‹fl Gelifltirme Mü-
dürü Yemifl Coflkun, Yaflar Holding G›da Grubu Baflkan Yard›mc›s› Hasan
Girenes, Su – ‹çecek ve Turizm Baflkan Yard›mc›s› Olcay Sunucu, P›nar Süt
Genel Müdürü Ergun Akyol, P›nar Et Genel Müdürü Zeki Ilgaz. 

‹nceleme Gezisine Kimler Kat›ld›?

KK
usursuz ve tam bilgi (kay›t) nadi-
ren mevcut ise, mükemmel sonuç-
lar› elde etmek imkans›zd›r. Fakat

iyi kay›t tutarak, de¤iflikliklerin etkisini öl-
çülebilir ve de¤erlendirilebilir.

Di¤er bir çok ticari faaliyette bulunan ifl-
letmeler gibi süt çiftlikleri de karl›l›¤› ve ve-
rimlili¤i art›rmak için devaml› olarak de¤i-
fliklikler yapmaktad›r. Bazen de¤iflikliklerin
etkisini bilmek zordur. Çiftlik yöneticileri
faydal› bir etki oluflturacak de¤iflikli¤e karar
verirken genellikle eksik bilgi kullan›rlar.
Bu durum sa¤l›ks›z sonuçlar do¤urur.

Yönetimsel de¤iflikliklerin finansal etkisi-
ni izlemek için, kusursuz ve tam olarak iflle-
yen bir kay›t sistemine sahip olmak zorun-
ludur. Yaln›zca eksiksiz kay›t tutmak dahi
izlenebilecek bir de¤ifliklik olabilir.

Mevsim, ineklerin yafl›, laktasyon devresi,
gebelik durumu, sürü popülasyonu, tesisler,
çevre ve sa¤l›k vs gibi sonuçlar› etkileyebi-
lecek di¤er faktörleri de teflhis etmek önem-
lidir. Daha sonra beklenen sonuç ya da he-
defler belirlenmeli ve takip edilmedir.

Kay›t alternatifleri
Bireysel kay›tlar, bireysel inek performans-

lar›n›n ve sa¤l›k durumlar›n›n izlenmesinde
ço¤unlukla bilgisayar destekli sürü idare
programlar› kullan›lmal›d›r. 

Grup kay›tlar›, bireysel inek kay›tlar›na
ilave olarak bir çok süt iflletmesi grup kay›t-
lar›n›n tutulmas›n› daha kullan›fll› bulmakta-
d›r. Büyük süt çiftlikleri için gruplar›n süt
verimlerini ve kuru madde al›mlar›n› izle-
mek ideal bir araçt›r. Bu durum da¤›t›lan
yemlerin ve grup baz›nda üretilen süt mik-
tarlar›n›n günlük kay›tlar›n›n tutulmas›n›
gerektirmektedir.

Grup verimlerine ait rakamlar, özellikle

kuruya yak›n, taze buza¤›l› ve erken laktas-
yon gruplar› için performans bilgilerinin za-
man›nda elde edilmesine olanak sa¤lar.
Grup kay›tlar›n›n tutulmas›, gruptaki inekle-
re yap›lan yemleme yada bak›m de¤ifliklik-
lerinin etkilerinin de¤erlendirilmesi için
gereklidir.

Süt çiftlikleri, en az›ndan gruplar›n süt öl-
çümleri ve kuru madde al›mlar›na ait verile-
ri kaydetmelidir. Bu sayede günlük bazda
her bir grup için;
∑ Tüm sürünün günlük bazda kuru madde

al›m› ve süt ölçümü,
∑ Grup baz›nda günde hayvan bafl›na yem

gideri hesaplanmas›,
∑ Yem gideri üzerinden günlük gelirin he-

saplanmas› yap›labilir.
Süt yem paritesi grubun toplam süt üreti-

minin, grubun toplam kuru madde al›m›na
bölünmesi ile hesaplanabilir. Bir çok süt
çiftli¤i 1.5 oran›n› yakalamal›d›r.

Yeni do¤um yapan ineklerin izlenmesi
Yeni do¤um yapan ineklerde yaflanan

problemler, sürü bak›m kalitesinin ölçülme-
si hakk›nda en do¤ru bilgiyi verir. Bu prob-
lemler oldukça maliyetli olabilir. Afla¤›daki
tabloda en s›k karfl›lafl›lan ve önerilen he-
deflere ulafl›lmas› yolunda dikkat edilmesi
gereken problemler yer almaktad›r.

‹zlenmesi gereken di¤er maddeler;
∑ Laktasyonun 5 ila 40. gün aral›¤›ndaki

süt üretim miktarlar›
∑ 20 kg’ dan az süt veren yeni buza¤›la-

m›fl ineklerin oran›
∑ Pik süt üretimi
∑ Kuru madde al›mlar›
∑ Laktasyonun erken dönemindeki kesi-

me sevk oran› (laktasyonun 30. ve 100. gü-
nünden önceki kesime sevklerin oran›).

Süt çiftli¤inde bulunmas›
gereken kay›tlar ve hedefler
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Bir süt çiftli¤inde bulunmas›
gereken kay›tlar ve hedefler
KK

usursuz ve tam bilgi
(kay›t) nadiren mev-
cut ise, mükemmel

sonuçlar› elde etmek imkans›z-
d›r. Fakat iyi kay›t tutarak, de-
¤iflikliklerin etkisini ölçebilir
ve de¤erlendirebilirsiniz.

Di¤er bir çok ticari faaliyette
bulunan iflletmeler gibi süt
çiftlikleri de karl›l›¤› ve verim-
lili¤i art›rmak için devaml›
olarak de¤ifliklikler yapmakta-
d›r. Bazen de¤iflikliklerin etki-
sini bilmek zordur. Çiftlik yö-
neticileri faydal› bir etki olufl-
turacak de¤iflikli¤e karar verir-
ken, genellikle eksik bilgi kul-
lan›rlar. Bu durum sa¤l›ks›z
sonuçlar do¤urur.

Yönetimsel de¤iflikliklerin
finansal etkisini izlemek için,
kusursuz ve tam olarak iflleyen
bir kay›t sistemine sahip olma-
n›z zorunludur. Yaln›zca ek-
siksiz kay›t tutmak dahi izlene-
bilecek bir de¤ifliklik olabilir.

Mevsim, ineklerin yafl›, lak-
tasyon devresi, gebelik duru-
mu, sürü popülasyonu, tesisler,
çevre ve sa¤l›k vs gibi sonuç-
lar› etkileyebilecek di¤er fak-
törleri de teflhis etmek önemli-
dir. Daha sonra beklenen so-
nuç ya da hedefler belirlenmeli
ve takip edilmedir.

Kay›t alternatifleri
Bireysel kay›tlar. Bireysel

inek performanslar›n›n ve sa¤-
l›k durumlar›n›n izlenmesinde

ço¤unlukla bilgisayar destekli
sürü idare programlar› kulla-
n›lmal›d›r. 

Grup kay›tlar›. Bireysel inek
kay›tlar›na ilave olarak bir çok
süt iflletmesi grup kay›tlar›n›n
tutulmas›n› daha kullan›fll› bul-
maktad›r. Büyük süt çiftlikleri
için gruplar›n süt verimlerini
ve kuru madde al›mlar›n› izle-
mek ideal bir araçt›r. Bu du-
rum da¤›t›lan yemlerin ve grup
baz›nda üretilen süt miktarlar›-
n›n günlük kay›tlar›n›n tutul-
mas›n› gerektirmektedir.

Grup verimlerine ait rakam-
lar, özellikle kuruya yak›n, ta-
ze buza¤›l› ve erken laktasyon
gruplar› için performans bilgi-
lerinin zaman›nda elde edilme-
sine olanak sa¤lar. Grup kay›t-
lar›n›n tutulmas›, gruptaki
ineklere yap›lan yemleme yada
bak›m de¤iflikliklerinin etkile-
rinin de¤erlendirilmesi için
idealdir.

Süt çiftlikleri, en az›ndan
gruplar›n süt ölçümleri ve kuru
madde al›mlar›na ait verileri
kaydetmelidir. Bu sayede gün-
lük bazda her bir grup için;
∑ Tüm sürünün günlük baz-

da kuru madde al›m› ve süt öl-
çümü,
∑ Grup baz›nda günde hay-

van bafl›na yem gideri hesap-
lanmas›,
∑ Yem gideri üzerinden gün-

lük gelirin hesaplanmas› yap›-
labilir.

Süt yem paritesi grubun top-
lam süt üretiminin, grubun
toplam kuru madde al›m›na
bölünmesi ile hesaplanabilir.
Bir çok süt çiftli¤i 1.5 oran›n›
yakalamal›d›r.

Yeni do¤um yapan ineklerin
izlenmesi

Yeni do¤um yapan ineklerde
yaflanan problemler, sürü ba-
k›m kalitesinin ölçülmesi hak-
k›nda en do¤ru bilgiyi verir.
Bu problemler oldukça mali-
yetli olabilir. Afla¤›daki tablo-
da en s›k karfl›lafl›lan ve öneri-
len hedeflere ulafl›lmas› yolun-
da dikkat edilmesi gereken
problemler yer almaktad›r.

‹zlenmesi gereken di¤er
maddeler;
∑ Laktasyonun 5 ila 40. gün

aral›¤›ndaki süt üretim miktar-
lar›
∑ 20 kg’ dan az süt veren ye-

ni buza¤›lam›fl ineklerin oran›
∑ Pik süt üretimi
∑ Kuru madde al›mlar›
∑ Laktasyonun erken döne-

mindeki kesime sevk oran›
(laktasyonun 30. ve 100. gü-
nünden önceki kesime sevkle-
rin oran›).

Üreme performans›
Üreme performans›n›n de-

¤erlendirilmesi için tutulmas›
gereken kay›tlar, hedefler ve
sorunlu durumlar afla¤›daki
gibidir; 

Kanada da süt hayvanc›l¤›
‹statistikler
Süt çiftli¤i say›s› :      18,673 Suni Tohumlama oran› :  %75- 80
Süt ine¤i say›s› : 1,137,400 Y›ll›k test edilen bo¤a say›s› : 400
Ort. sürü büyüklü¤ü :  >61 Kay›t alt›na al›nan hayvan say›s› (y›ll›k) : 280,000

Sütün fiyatland›r›lmas›, ortalama de¤erler ve standart d›fl› sütlere uygulanan cezalar
(bu bilgiler Dairy Farmers Of Ontario yetkililerinden al›nm›flt›r)
Süt fiyatland›rmas›: (1 CND$ = 1,130,000.-TL)
Süt ya¤› (kg) : 6,61 CND$ =   7,469,300 TL
Süt prot. (kg) : 9,91 CND$ = 11,198,300 TL 
Di¤er KM (kg): 1,39 CND$ =   1,570,700 TL

Çi¤ sütün ortalama de¤erleri:
Süt ya¤› : 3,90
Süt proteini : 3,30
Di¤er KM : 5,70
Bakteri say›s› : 25,000 – 30,000 ad. (Ontario

ortalamas›)
SHS : 220,000 (Ontario ortalamas›)
Bu de¤erler üzerinden brüt süt fiyat›  66,40

CND$ / ton fleklinde oluflmaktad›r. Bu fiyattan,
tafl›ma, reklam ve sütü üreticiler ad›na
pazarlayan MILK MARKETING birimlerinin

operasyon giderleride düflüldükten sonra
yaklafl›k üreticiye 60,00 CND$ / ton ödenmekte. 

Toplam bakteri say›s›nda (TBS) üst limit
121,000 ad/ml (Bactoscan ile ölçüm yap›l›yor),
SHS’ da (Somatik Hücre Say›s›) ise 499,000
ad/ml. 

Sütler çiftliklerden gün afl›r› toplan›yor. 

Kanada’da süte
uygulanan kota
sistemi

Kanada’da süt
üretiminde kota sistemi
mevcut. Üreticilerin
günlük üretimleri ya¤
kotas› ile
s›n›rland›r›lm›fl. Daha
fazla üretim yapmak isteyen üreticiler kota sat›n almak
zorunda. 1998 y›l›nda 1 kg ya¤ kotas›n›n sat›nalma bedeli
17,000 CND$ iken, bugün 25,000 CND$’ d›r.

Günlük 100 kg ya¤, (2,500 kg süt) üretimi yapmak için
ödenmesi gereken tutar 2,500,000.CND$ =
2,825,000,000,000 TL’dir.

Çi¤ süt fiyat› : 0,664 CND$    = 750,320  TL/kg
Toplama tafl›ma %5 : 0,0332 CND/$ =    37,516 TL/kg
Reklam, op. Gid : 0,0308 CND$  =    34,804 TL/kg

Üreticiye ödenen : 0,60 CND$  = 678,000 TL/kg
Yem gideri : 0,22 CND$  = 248,600 TL/kg
Di¤er giderler : 0,13 CND$  = 146,900 TL/kg

Ort. Net Kar. : 0,25     CND$  = 282,500 TL/kg

Ort. Market Süt Sat›fl Fiyat› :  1,085       CND$/lt
(Temel g›da maddelerinin     : 1,226,050 TL/lt
sat›fllar›nda vergi uygulanm›yor.)

Kanada süt hayvanc›l›¤›
Türkiye’de son dönemde süt s›¤›rc›l›¤›nda Avrupa Birli¤i’ne uyum çerçevesinde olumlu

geliflmeler yaflanmaktad›r. Çiftlik sahipleri daha bilinçli bir flekilde üretimlerini
gerçeklefltirmektedirler. Türkiye geliflmekte olan bir ülke olmas›na ra¤men hayvanc›l›k konusunda
çok önemli yollar katetmifltir. Afla¤›da süt hayvanc›l›¤› konusunda geliflmifl ülkeler aras›nda üst
s›ralarda yer alan Kanada’n›n süt hayvanc›l›¤› hakk›nda bilgiler bulunmaktad›r.
‹statistikler

Süt çiftli¤i say›s› : 18,673 Suni Tohumlama oran› :  %75- 80
Süt ine¤i say›s› : 1,137,400 Y›ll›k test edilen bo¤a say›s› : 400
Ort. sürü büyüklü¤ü :  >61 Kay›t alt›na al›nan hayvan say›s› (y›ll›k) : 280,000
Sütün fiyatland›r›lmas›, ortalama de¤erler ve standart d›fl› sütlere uygulanan cezalar
(bu bilgiler Dairy Farmers Of Ontario yetkililerin-
den al›nm›flt›r)
Süt fiyatland›rmas› : (1 CND$ = 1,13 YTL)
Süt ya¤› (kg) : 6,61 CND$ =   7,47 YTL
Süt prot. (kg) : 9,91 CND$ = 11,20 YTL 
Di¤er KM (kg) : 1,39 CND$ =   1,57 YTL
Çi¤ sütün ortalama de¤erleri:
Süt ya¤› : 3,90
Süt proteini : 3,30
Di¤er KM : 5,70
Bakteri say›s› : 25,000 – 30,000 ad. 

(Ontario ortalamas›)
SHS : 220,000 (Ontario ortalamas›)

Bu de¤erler üzerinden brüt süt fiyat›  66,40 CND$ / ton fleklinde oluflmaktad›r. Bu fiyattan, tafl›-
ma, reklam ve sütü üreticiler ad›na pazarlayan MILK MARKETING birimlerinin operasyon gi-
derleride düflüldükten sonra yaklafl›k üreticiye 60,00 CND$ / ton ödenmektedir. 
Toplam bakteri say›s›nda (TBS) üst limit 121,000
ad/ml (Bactoscan ile ölçüm yap›l›yor), SHS’ da
(Somatik Hücre Say›s›) ise 499,000 ad/ml. dir.
Sütler çiftliklerden gün afl›r› toplanmaktad›r. 

Kanada’da süte
uygulanan kota sistemi

Kanada’da süt üreti-
minde kota sistemi uy-
gulanmaktad›r. Üretici-
lerin günlük üretimleri
ya¤ kotas› ile s›n›rlan-
d›r›lm›flt›r. Daha fazla
üretim yapmak isteyen
üreticiler kota sat›n al-
mak zorundad›r. 1998
y›l›nda 1 kg ya¤ kotas›-
n›n sat›nalma bedeli
17,000 CND$ iken, bu-
gün 25,000 CND$’ d›r.
Günlük 100 kg ya¤, (2,500 kg süt) üretimi yapmak için öden-
mesi gereken tutar 2.500.000.CND$ = 2.825.000 YTL’dir.

Kanada süt fiyatlar›
Çi¤ süt fiyat› : 0,664 CND$ = 0,75 YTL/kg
Toplama tafl›ma %5 : 0,0332 CND/$ = 0,38 YTL/kg
Reklam, op. Gid : 0,0308 CND$  = 0,35 YTL/kg
Üreticiye ödenen : 0,60 CND$  =  0,68 YTL/kg
Yem gideri : 0,22     CND$ =   0,25 YTL/kg
Di¤er giderler : 0,13 CND$ =  0,15 YTL/kg
Ort. Net Kar. : 0,25     CND$  = 0,28 YTL/kg
Ort. Market Süt Sat›fl Fiyat› :  1,085       CND$/lt
(Temel g›da maddelerinin     : 1,23 YTL/lt
sat›fllar›nda vergi uygulanmamaktad›r.)
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Bu y›l 25.si
düzenlenen P›nar
Kido Resim

yar›flmas› için geri say›m
bafll›yor. Son baflvuru tarihi  5
May›s 2006 olan “Hayal et
büyümeyi, çiz gelece¤ini ” ya
da serbest temal› resim
yar›flmas› sonunda 50 baflar›l›
ö¤renciyi ünlü ressam
Mehmet Güleryüz ve

Uluslararas› Plastik Sanatlar
Derne¤i ressamlar› eflli¤inde,
‹stanbul’da 5 günlük “Sanat
Kamp›” bekliyor.

Çocuklar› sanatla
buluflturmay› amaçlayan
P›nar, gelenekselleflen resim
yar›flmas› için start verdi.
1981’den bu yana devam
eden P›nar Kido ‹lkö¤retim
Okullar› Aras› 25. Resim
Yar›flmas›, minik ressamlar›n
resimlerini bekliyor. 

Türkiye’nin dört bir
yan›ndan binlerce çocu¤un
baflvurdu¤u P›nar Kido Resim
Yar›flmas›n›n bu y›lki konusu
“Hayal et büyümeyi çiz
gelece¤ini” ya da serbest
olarak belirlendi. 

Minik yetenekleri sanata
teflvik etmek amac›yla
ilkö¤retim okullar› aras›nda
düzenlenen P›nar Kido Resim

Yar›flmas›’nda, uzman
pedagog ressamlar ve
elefltirmenlerden oluflan jüri
taraf›ndan seçilecek olan 50
ö¤renci ünlü ressam Mehmet
Güleryüz ve Uluslararas›
Plastik Sanatlar Derne¤i
ressamlar› eflli¤inde,
‹stanbul’da 24-28 Haziran
tarihleri aras›nda 5 günlük
“sanat kamp›na” kat›lmaya
hak kazanacak. Minik
ressamlar kamp süresince
atölye çal›flmalar›n›n yan›s›ra
‹stanbul’un tarihi mekanlar›na
ve müzelerine düzenlenecek
gezilere de kat›lacaklar. 

Minik ressamlar›n 25 x 35
cm veya 35 x 50 cm
ölçülerinde her türlü boya
malzemesi kullanarak
haz›rlad›klar› resimleri,  5
May›s 2006 tarihine kadar
arkas›na ö¤renci ad› soyad›,

telefon numaras›, okul ad›,
okul adresi, resim
ö¤retmeninin ad› ve okul
telefon numaras› yazmalar› ve
P›nar G›da Grubu PK 904
35214 adresine göndererek
yar›flmaya kat›lmalar› yeterli
olacakt›r. Daha fazla detay
almak isteyen kat›l›mc›lar,
info@pinar.com.tr adresine
mail atarak veya 0-232-436
15 15 (387 dahili) no’lu
telefondan broflür ve bilgi
iste¤inde bulunabilirler. 

Yar›flmaya kat›lan resimler,
uzman pedagog ressamlar ve
elefltirmenlerden oluflan bir
seçici kurul taraf›ndan
de¤erlendirilecektir. Minik
ressamlar›n eserleri,
‹stanbul’da gerçekleflecek
olan ödül töreninden sonra
çeflitli illerde sanatseverlerin
be¤enisine sunulacakt›r.

Bakanlar Kurulu’nun hayvanc›l›¤›n
desteklenmesi ile ilgili karar› afla¤›daki
gibidir.

Karar Say›s› : 2006/9922
Ekli “Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi

Hakk›nda Kararda De¤ifliklik Yap›lma-
s›na Dair Karar”›n yürürlü¤e konulmas›;
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n
5/1/2006 tarihli ve 71 say›l› yaz›s› üzeri-
ne, 3/1/2002 tarihli ve 4733 say›l› Kanu-
nun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Ku-
rulu’nca 16/1/2006 tarihinde kararlaflt›-
r›lm›flt›r.

Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi Hakk›n-
da Kararda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Karar

Madde 1 — 21/2/2005 tarihli ve
2005/8503 say›l› Kararnamenin eki
"Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi Hakk›n-
da Karar"›n 2 nci maddesinin (a), (d),
(e), (f), (h), (›) ve (m) bentleri afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

"a) Yem bitkileri üretimi yapmak üze-
re baflvuran üreticilere, üretim yapt›klar›
Çiftçi Kay›t Sistemine kay›tl› arazileri
üzerinden, kalk›nmada öncelikli illerde
ve sertifikal› tohumluk kullan›m›na göre
farkl› olmak üzere, yapay çay›r-mera ve
çok y›ll›k yem bitkisi ekilifllerinde ilk y›l
için, tek y›ll›k yem bitkileri ekilifllerinde
ise üretim yapt›klar› y›l için dekar bafl›-
na ödeme yap›l›r. Yem bitkileri üreti-
minde kullan›lmak üzere sat›n al›nan
alet ve makineler fatura bedelinin %40’›
kadar desteklenir. Ancak, söz konusu
alet ve makine deste¤i, hak edifle konu
yem bitkileri deste¤inin %40’›n› geçe-
mez. 

d) Suni tohumlama hizmeti sa¤layan
gerçek ve tüzel kiflilere, kalk›nmada ön-
celikli illerde farkl› olmak üzere soy kü-
tü¤ü ve ön soy kütü¤ü sistemine kay›tl›
olan s›¤›rlara yapm›fl olduklar› suni to-
humlama hizmeti için hayvan bafl›na
teflvik primi ödenir.

e) Üretmifl oldu¤u sütü, Bakanl›ktan
süt teflvik kod numaras› alm›fl, g›da sicili
ve çal›flma izni olan süt iflleme tesisleri-
ne satan, soy kütü¤üne kay›tl› olan ifllet-
meler ile örgütlü üreticilere farkl› olmak
üzere beher litre süt için destekleme
ödemesi yap›l›r.

f) Kendi öz kaynaklar› ile iflletmesine,
büyükbafl hayvanc›l›k için sabit süt sa-
¤›m ünitesi, küçükbafl hayvanc›l›k için
ise sabit veya seyyar süt sa¤›m ünitesi
kurarak ve so¤utma tank› koyarak sana-
yiye aktar›lacak sütte belirli kalite ve
hijyen kriterlerine uygun üretim yapa-
cak üreticiler ile iflletmesine gübre çuku-

ru yapacak yetifltiricilere yat›r›m mikta-
r›n›n % 40’› oran›nda destekleme öde-
mesi yap›l›r. Ancak desteklenecek yat›-
r›m miktar›n›n üst s›n›r› Bakanl›kça be-
lirlenir.

h) Hastal›ktan ari bölge oluflturmak
üzere Trakya Bölgesi, ‹stanbul ve Ça-
nakkale illerinin Anadolu yakas›, ‹zmir,
Ayd›n, Manisa, Mu¤la, Bal›kesir, Bursa,
Eskiflehir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli il-
lerinde Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›nca
ç›kar›lacak tebli¤de belirtilen kriter ve
özelliklere sahip s›¤›r iflletmelerinde
hayvan bafl›na do¤rudan ödeme yap›l›r.
Tazminatl› hastal›k ç›kan hayvanlar›n
etleri 3285 say›l› Hayvan Sa¤l›¤› ve Za-
b›tas› Kanunu kapsam›nda flarta tabi
olarak de¤erlendirilir. Hastal›k ç›kan ifl-
letmelerdeki hayvanlar için ise, ödeme-
ye esas teamül cetvelleri ile tazminat
mazbatalar› Bakanl›kça onayland›ktan
sonra hasta hayvan bafl›na do¤rudan taz-
minat ödenir.

›) Hayvan kimlik sisteminin gelifltiril-
mesi amac› ile hayvanlar›n tan›mlanma-
s› ve tescili için uygulay›c›lara hayvan
bafl›na destekleme ödemesi yap›l›r.

m) Bakanl›ktan su ürünleri yetifltirici-
lik belgesi alan gerçek ve tüzel kiflilere,
Çiftçi Kay›t Sistemine kay›t olmak flar-
t›yla, Bakanl›kça belirlenecek türler için,
beher kilogram bafl›na su ürünleri yetifl-
tiricili¤i destekleme primi ödenir. Yeni
türlerde üretim yapan yetifltiriciler ile su
ürünleri yetifltiricili¤i kooperatifi veya
su ürünleri yetifltirici birli¤i üyesi yetiflti-
ricilere farkl› oranda destekleme primi
ödenir. Ayr›ca, denizlerde ve iç sularda
su ürünleri yetifltiricili¤inde kullan›lmak
üzere yavru alanlara ve kendi iflletme-
sinde büyütmek üzere yavru bal›k üre-
tenlere, adet üzerinden destekleme primi
ödenir."

Madde 2 — Ayn› Karar›n 2 nci mad-
desine (n) bendinden sonra gelmek üze-
re afla¤›daki (o), (p), (r), (s) ve (t) bentle-
ri eklenmifltir.

"o) ‹pekböce¤i yetifltiricili¤inin teflvik
edilmesi ve üretiminin artt›r›lmas› için
yafl ipekböce¤i kozas› üreticilerine üc-
retsiz da¤›t›lacak ipekböce¤i tohumunu
sa¤layan Bursa Koza Tar›m Sat›fl Ko-
operatifleri Birli¤i(Kozabirlik)’ne to-
hum bedeli ve üretti¤i yafl ipekböce¤i
kozas›n› Bursa Koza Tar›m Sat›fl Ko-
operatifleri Birli¤i(Kozabirlik)’ne ve/ve-
ya Kooperatiflerine satan üreticilere
destekleme primi ödenir.

p) Tiftik keçisi yetifltiricili¤inin teflvik
edilmesi ve tiftik üretiminin art›r›lmas›
için üretmifl olduklar› tifti¤i, Tiftik ve

Yapa¤› Tar›m Sat›fl Kooperatifleri Birli-
¤i(Tiftikbirlik)’ne ve/veya Kooperatifle-
rine satan üreticilere destekleme primi
ödenir.

r) Küçükbafl hayvan yetifltiricili¤inin
desteklenmesi amac›yla "Islah Amaçl›
Yetifltirici Birlikleri" fleklinde örgütle-
nen ve hayvanlar›n› kay›t alt›na alan ye-
tifltiricilere difli koyun ve keçi bafl›na
do¤rudan destekleme ödemesi yap›l›r.

s) Çiftçi Kay›t Sistemine kay›tl› arazi-
lerde, Bakanl›k taraf›ndan tohumculuk
kuruluflu olarak kabul edilen kurulufllar-
ca üretilen/ürettirilen sertifikal› yem bit-
kileri tohumlu¤una destekleme ödemesi
yap›l›r.

t) Kanatl› hastal›klar›yla mücadele
kapsam›nda, yumurta üreticileri taraf›n-
dan yetifltirilen ve ekonomik yumurtla-
ma ömrünü tamamlayan ç›kma tavuklar
için, Bakanl›kça yay›mlanacak tebli¤ ile
belirlenen süre, miktar ve esaslar çerçe-
vesinde yerinde imha karfl›l›¤› hastal›kla
mücadele primi ödenir.

Ayr›ca, Bakanl›kça gerekli görülmesi
durumunda, yumurta üreticileri taraf›n-
dan yetifltirilen ve ekonomik yumurtla-
ma ömrünü tamamlayan ç›kma tavuklar
için, Bakanl›ktan çal›flma izni alm›fl ka-
natl› hayvan kombina ve kesimhanele-
rinde kesilmek veya kanatl› eti iflleyen
rendering tesislerinde de¤erlendirilmek
flart› ile üreticilere ve kesim ifllerini ya-
pan kombinalara, kesimhanelere ve ren-
dering tesislerine tavuk bafl›na destekle-
me ödemesi yap›l›r." 

Madde 3 — Ayn› Karar›n 5 inci mad-
desi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"Madde 5 — Merkez birli¤ini kurmufl
olan; ›slah amaçl› yetifltirici birlikleri
ve/veya 5200 say›l› Tar›msal Üretici
Birlikleri Kanunu’na göre kurulmufl
üretici birlikleri ve/veya Tar›msal Kal-
k›nma Kooperatifleri üyelerinden, ald›k-
lar› deste¤in %0,2’si oran›nda merkez
birliklerine, %0,1’i oran›nda da icmalle-
ri yapan ilgili birlik ve kooperatiflere
irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütle-
rini Güçlendirme" ad› alt›nda toplam
%0,3 oran›nda kesinti yap›l›r."

Madde 4 — 23/2/2005 tarihli ve
2005/8534 say›l› Kararname yürürlük-
ten kald›r›lm›flt›r.

Madde 5 — Bu Karar, 1/1/2006 tari-
hinden geçerli olmak üzere yay›m› tari-
hinde yürürlü¤e girer.

Madde 6 — Bu Karar› Tar›m ve Kö-
yiflleri Bakan› yürütür.
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Soldan Sa¤a
1. K›l, Tüy... ‹lkel benlik... Eski M›s›r'da insano¤lu-

nun hayati dayana¤› olan üretici güç./  Mezopotam-
ya'da kullan›lm›fl eski bir hacim ölçüsü birimi.  2. As›l
Arap'lar› belirtmekte kullan›lan sözcük.  3. ‹slâm ülke-
lerinde kullan›lan tah›l ölçüsü./  Nazi hücum k›tas›...
Kay›nbirader.   4. Bir tür boya maddesi.  5. Apre maki-
nesi./ Boyun e¤me.... All›k.   6. Evre, Faz, Paye, Mer-
hale, Menzile.  7. Is›n.  8. Aparay, Aparey, Cihaz, Apa-
rat, Gereç, Ayg›t.... Ziyafet, fiölen.

Yukar›dan Afla¤›ya
1. Ba¤›rsak ask›s›.  2. Argon, Bilecen, Malumatfurufl....

Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümen, Do-
lap, Katakulli,
Fent, Riv, Mekr
3. E¤me, Bir tara-
fa yat›rma.   4.
Hububata kar›flm›fl
çöpler. ... Bir cins
tuzlu toprak cinsi.

5. Hastal›k anla-
m›nda eski söz-
cük./  Rusça'da
"Evet"... Samimi,
fierefli kimse.   6.
Ehram.

7. Çekiflme,
Kavga.  8. Bayram
günü, Cuma....
Kamer-Mah.
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P›nar Süt Üretici e¤itimleri sürüyor
P ›nar Süt; süt toplad›-

¤›m›z bölgelerde çi¤
süt kalitesini artt›rma-

ya yönelik, üreticiyi bilinçlen-
dirmek ad›na 1023 kifliye 27
adet e¤itim verdi. E¤itim ko-
nular› Avrupa Birli¤i kriterle-
rini kapsayan G›da Kodeksi,
Çi¤ Süt Kal›nt› problemleri,
Süt Hijyeni, Hijyen ve Sani-
tasyon ve Mastitis konular›n›
içermektedir. 

2006 y›l›nda devam edecek
e¤itim seminerlerinde üretici-
yi yak›ndan ilgilendiren

Önemli Hayvan Hastal›klar›,
Buza¤› Bak›m Besleme ‹lke-
leri, Süt Hayvanlar›n›  Bak›m
Beslenmesi gibi konular anla-
t›lacakt›r. 

E¤itim seminerleri
devam edecek

Yap›lan e¤itimler sonras›n-
da üreticilere sertifika da¤›t›la-
rak ald›klar› e¤itimler belge-
lendirildi. E¤itim yap›lan böl-
geler afla¤›daki gibidir;

Turgut, ‹hsaniye, Tire, Öde-

mifl, Ulam›fl (Seferihisar)
(‹zmir) Turgutlu- Durasall›-
Salihli (Manisa) Yaz›r Köyü,
Erbeyli (Ayd›n) Bal›kesir
Merkez Güllüce Köyü- M.
Kemalpafla (Bursa) Yerkesik,
Gökova, Kad›köy (Kemer),
Güzelyurt Köyü (Dalaman),
Yerkesik, P›narköy (Mu¤la)
Hat›plar Köyü, Hallaçlar Kö-
yü, Susuzören Köyü (Uflak)
Afla¤›k›rl› Köyü, Karaatl› Kö-
yü, Bay›nd›r Köyü, Çameli
Köyü, P›narbafl›, Merkez
(Burdur)

Süt hayvanc›l›¤›na destek

P›nar Kido Resim
Yar›flmas› bafll›yor

19 y›ld›r minik tiyatro sever-
lerle buluflan P›nar Kido Ço-
cuk Tiyatrosu, Bursa, Eskifle-
hir ve ‹zmir turnelerinden son-
ra ‹stanbul’da minik ti-
yatro severlerle bulufl-
maya devam ediyor. Bu
sezon okullar› ziyaret
ederek “O Benim An-
nem“ adl› oyunu sahne-
leyen P›nar Kido Çocuk
Tiyatrosu, “Kido Kukla
Tiyatrosu“ ile de ana-
okulu ö¤rencilerini ti-
yatro ile tan›flt›r›yor. 

P›nar Kido Çocuk Ti-
yatrosu aile ve çocuk
iliflkilerinin, sevgi, arka-
dafll›k temalar›n›n ifllen-
di¤i “O Benim Annem”
adl› oyun ve dengeli,
sa¤l›kl› beslenme konu-
sunda e¤lenceli bilgile-
rin verildi¤i “Kido Kuk-
la Tiyatrosu” minik ti-
yatroseverlere e¤lenceli

saatler yaflat›yor.
Her y›l gerçeklefltirdi¤i gele-

neksel yaz turnesi ile daha ön-
ce tiyatro ile hiç karfl›laflma-
m›fl çocuklar› tiyatro ile tan›fl-

t›ran P›nar Kido Çocuk Tiyat-
rosu, bu yaz sezonunda da
Türkiye’nin çeflitli bölgelerin-
de minik tiyatroseverlerle bu-
luflacak. 

“O Benim Annem”
büyük be¤eni topluyor

‹hracat hedefini büyüten P›nar Süt, Avrupa Birli¤i g›da
ve kalite sistemlerine uygun olarak üretim yap›yor.

P›nar Süt Genel Müdürü Ergun Akyol, Yaflar G›da Grubu
flirketleri olarak AB uyumu için haz›r olduklar›n› söyledi.

Türkiye’de tar›m ve hayvanc›l›¤›n a¤›rl›kl› olarak aile içi
küçük iflletmelerde yap›ld›¤›n› ifade eden Akyol “Süt ifli
profesyonelce yap›lmad›¤› için çi¤ süt kalitesi AB standart-
lar›n› yakalayam›yor. Denetimsiz al›nan sütler merdivenalt›
üretime gidiyor. Kay›td›fl› ekonomi, sa¤l›ks›z üretim, dene-
tim eksikli¤i haks›z rekabete sebep oluyor.”  dedi.

Sektörün AB ile iliflikilerini de¤erlendiren Ergun Akyol
flöyle konufltu: “AB ülkelerinde uygulanan koruma duvarla-
r› ve teflvikler sebebiyle Türkiye’den daha ucuz fiyata süt
ve süt mamülleri ülkemize ithal edilmektedir. Bu durum süt
sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu flartlar› dü-
zeltmek amac›yla ülkemizde de üreticileri ve sanayicileri
korumaya yönelik uygulamalar gerçeklefltirilmeli, AB ülke-
lerindeki gibi güvenlik stoklar› oluflturulmal› ve müdahale
al›mlar› ile fiyat dalgalanmalar› dengelenmelidir.

Türkiye’de süt ve süt mamülleri sektörü haketti¤i konum-
da de¤ildir. Çünkü Türkiye’deki süt üretiminin sadece %25
civar› kay›tl› durumdad›r. AB ve gümrük birli¤i aç›s›ndan
sistemin bir an önce kay›t alt›na al›nmas› denetim mekaniz-
malar›n›n kurulmas›, ihracat ve ithalat aç›s›ndan da önemli-
dir. Di¤er yandan (ambalajl› süt tüketimi çok düflüktür, ki-
flibafl› sadece 5-6 litre civar›ndad›r.) gelecek nesillerin sa¤-
l›kl› yetiflmesi aç›s›ndan kiflibafl› süt tüketiminin artt›r›lmas›
için devlet sanayici iflbirli¤i gerekmektedir. 

Türkiye’den Avrupaya süt ve süt mamülleri ihracat›
AB ülkelerinin kendi üreticilerine uygulad›klar› subvan-
siyonlar ve çeflitli sebeplerden dolay› çok zordur. Ancak
ülkemiz aç›s›ndan ileriye yönelik iyilefltirmeler yap›ld›k-
tan sonra yo¤urt ve beyaz peynir Türkiye için büyük bir
potansiyeldir. 

AB ülkelerine süt ve süt mamülleri ihracat›n›n yasak olu-
flu, süt üreticilerinin küçük iflletmeler olarak çok da¤›n›k ol-
mas›ndan dolay› kaliteli süt toplama zorlu¤u, hammadde,
nakliye, enerji maliyetlerinin yüksek oluflu rekabet aç›s›n-
dan ihracat›n önünde büyük engel teflkil etmektedir.

Son dönemlerde Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan dü-
zenlemelerin olumlu yönde katk›lar sa¤layaca¤›n› düflünü-
yoruz. Kay›tl› iflletmelerin desteklenmesi, süt ve süt ma-
müllerindeki KDV’nin %1’e indirilmesi, kay›ts›z ekonomi-
nin ve tüketimin artmas›na sebep olacakt›r.”

Akyol flirketlerin AB ile uyumu ile ilgili olarak da flu de-
¤erlendirmelerde bulundu:

“Avrupa Birli¤i g›da ürünü kriterlerinin en önemlileri ka-
lite ve kay›t sistemi, P›nar, kalitesiyle ve kay›t sistemiyle
de AB’ye haz›r. Y›llardan beri sütteki bakteri oranlar›, hay-
van temizli¤i, kooperatifleflme gibi konularda üreticiler ile
ortak çal›flmalar yap›ld›. P›nar Süt, bugün gelinen noktada
tedarik alan›ndan bafllay›p hammadde, ambalaj ve di¤er
tüm girdilerin kay›t alt›na al›nd›¤› bir sistem kullanmakta-
d›r. Bu amaçla dünyada ilk defa bir g›da flirketinin hizmete
açt›¤› bir sistemle ürünlerin üretim aflamalar›n› tüketicileri-
mize açt›k. Geçen y›l devreye giren internet sitemizle tüke-
ticilerimiz www.pinarmutfagi.com sitesine girerek fabrika-
lar›m›zda gerçeklefltirdi¤imiz üretimi kameralar arac›l›¤›yla
canl› olarak izleyebiliyorlar. Ayr›ca sat›n ald›klar› ( süt,
peynir, yo¤urt, sucuk, salam, sosis vb. ) P›nar ürünlerinin
üzerindeki barkodu sisteme kaydederek ald›klar› ürünlerin
hammaddesinin nereden al›nd›¤›n›, hangi kontrollerden
geçti¤ini an›nda ö¤renebilmektedirler.”

P›nar Süt Genel Müdürü
Ergun Akyol: AB’ye Haz›r›z

Avrupa Birli¤i’ne entegrasyon sürecinde tar›m ve hayvanc›l›¤›n geliflmesi konusunda Bakanl›klar çerçevesinde
yap›lan çal›flmalar sonucunda Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi ile ilgili kararda baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Özel-
likle süt ve süt ürünlerinin AB’ye ihracat› konusunda en önemli kriterlerden biri olan Tuberküloz ve Brucella
Hastal›klar›ndan ari çiftliklerin say›s›n›n artt›r›lmas›nda çok önemli yol katedilmifltir. Hastal›ktan ari bölge olufl-
turmak üzere pilot bölge olarak seçilen Trakya Bölgesi, ‹zmir Tar›m Müdürlü¤ü Hayvanc›l›k fiubesi’nin katk›-
lar›yla çiftliklerin en yo¤un oldu¤u Ege Bölgesini kapsayacak flekilde genifllemifltir. 
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›zg›nl›k (östrus), gebe
olmayan inek ve düve-
lerin her 21 (18-25)

günde bir kez gösterdikleri çift-
leflme veya erke¤i kabul döne-
midir. Bu süre çok k›sa olarak
flekillenmekte, birçok iç ve d›fl
etkene ba¤l› olarak de¤iflmekte
ve ortalama 18 saat sürmektedir.
Sa¤l›kl› bir inek her k›zg›nl›kta
bir kere yumurtlar ve sadece bir
yumurta b›rak›r. Yumurtlama
yani ovulasyon, 18 saat süren
k›zg›nl›¤›n bitiminden ortalama
12 saat sonra gerçekleflir. 

Bu dönem çok k›sa sürdü¤ü
için k›zg›nl›¤› ilk gözleyen yani
ilk karar veren yetifltiricilere çok
büyük bir sorumluluk getirmek-
tedir.

K›zg›nl›k belirtileri
K›zg›nl›¤›n bafllad›¤›n› gösteren

belirtiler çeflitlidir. Mevsim, hay-
van ›rk›, bar›nak koflullar›, bak›m
ve beslemeye göre de¤ifliklikler
göstermektedir. Bazen hayvan
k›zg›n oldu¤u halde östrusun d›fl
belirtilerinin flekillenmedi¤i görü-
lür ki bu tür k›zg›nl›klara sessiz
k›zg›nl›k ad› verilir. 

Suni tohumlama uygulamala-
r›nda gebelik oranlar›n› dolay›-
s›yla iflletmenin karl›l›¤›n› etkile-
yen en önemli faktör, k›zg›nl›k
tespiti ve k›zg›nl›k tespit yöntem-
lerinin maliyetidir. K›zg›nl›k tes-
pit oranlar›n›n düflüklü¤ü, sperma
ve tohum maliyetleri yan›nda
boflta geçen süreler, yavru ve süt
veriminde azalma ve beslenme
maliyetleri ile iflçilik gibi iflletme-
nin maliyetlerini bir çok bak›m-
dan olumsuz etkilemektedir. Ge-
nelde yetifltirici yada bak›c›n›n
dikkatli bir flekilde yapt›¤› göz-
lemler yada k›zg›nl›k iflaretlerini
belirlemede kullan›lan özel alet-
lerin varl›¤› ile bu tür ekonomik
kay›plar›n önüne geçilebilmekte-
dir. E¤er k›zg›nl›k tespiti için
özel aletlerden yararlan›lm›yor
ise yetifltiricinin en uygun tohum-
lama zaman›n›n belirlenmesinde,
k›zg›nl›k iflaretlerinin tan›nmas›
ve tespiti konusunda bilinçli ve
bilgili olmal›d›r.

Atlama ve Durma
K›zg›nl›¤›n en önemli ve kolay

tespit edilen belirtilerinden biri
olan atlama ve durmad›r.

K›zg›nl›k, birden fazla serbest
dolaflan ine¤in bulundu¤u ortam-
larda daha kolayl›kla seçilmekte-
dir. Atlama hareketinin nedeni di-
flilik hormonu olan östrojenin si-
nir sistemini etkileyerek kendini
gösteren huzursuzluk iflaretidir.
En önemlisi de üzerine atlanan
di¤er diflilerin kaçmama, alt›nda
durma ve erke¤i kabul arzusudur.
Bazen k›zg›n inekler di¤er bir
ine¤in üzerine bafl taraf›ndan atla-
d›¤› görülür ki bu durumda altta
kalan inek k›zg›n de¤il, atlayan
inek k›zg›nd›r.

Atlama hareketleri, so¤uk ik-
limlerde s›cak iklimlere göre
daha çok görülür. Akflam saatle-
rinde gündüz saatlerine ve sabah
saatlerinde ise ö¤leden sonraya
göre daha yo¤un olarak gözlenir.

Yanaflma 
‹nekler k›zg›nl›k döneminde de-

¤iller ise üzerlerine atlanmas›na
izin vermezler. Bu nedenle, di¤er
ineklerin kendi üstüne atlamas›na
izin verme yani “alt›nda durma”
k›zg›nl›¤›n en önemli belirtisidir.

Yanaflma özellikle birden fazla
ine¤in bir arada tutulduklar› otlak

ve mera alanlar›nda daha dikkat
çeker. K›g›nl›k belirtisi gösteren
inek koklama, yalanma, bafl›n› di-
¤er ineklerin boynuna koyma, ar-
kadan izleme gibi hareketlerde
bulundu¤u gibi di¤er k›zg›n inek-
lerin ayn› hareketleri kendisine
yapmaya izin verir. 

Çara Ak›nt›s›
Çara ad› verilen

k›zg›nl›k dönemin-
de ine¤in arka tara-
f›ndan gelen bu sal-
g›, aç›k, berrak ve
yumurta ak› k›va-
m›ndad›r. ‹nek ve
düvelerin birbirleri-
nin üzerlerine atla-
malar› s›ras›nda,
vücudun ön k›sm›-
n›n yukar› kalkma-
s›ndan dolay› direkt
olarak vulvadan
akan, sarkan veya
kuyruk ve vulva
bölgelerine bulaflan
bu ak›nt› k›zg›nl›-
¤›n en belirgin ifla-
retlerinden birisidir.

Bö¤ürme
Bö¤ürme ineklerde k›zg›nl›¤a

ba¤l› olarak sinirsel yap›da olu-
flan de¤iflim ve huzursuzluk sonu-
cu ortaya ç›kmaktad›r. ‹neklerin
%70’i ve düvelerin %50’sinde
gözlenen bö¤ürme, gözleme da-
yal› k›zg›nl›k tespitinde önemli
bir belirtidir.
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ütten kesim sonras› buza-
¤›lar tüm besin maddesi
ihtiyaçlar›n› almak için

kuru yemlere (konsantre yem, kuru
ot gibi) ihtiyaç duyarlar.

Tek mideli hayvanlarda sütten
yeme baflar›l› bir geçifl yap›labilir
fakat ruminantlar›n (çok mideli
hayvanlar›n) kuru yemleri kullana-
bilmeleri için bir haz›rl›k dönemi
geçirmesi gerekmektedir. Rumi-
nant midelerinin yap› ve fonksi-
yonlar›n›n geliflmesi ve rumen (ön
mide) bakteri popülasyonunun
oluflmas› önemlidir. ‹lave olarak,
buza¤›lar›n, yap›lacak uygulama-
larda, bar›nd›r›lmalar›nda stresten
uzak tutulmas› gerekmektedir.

Birçok üretici düzenli ve baflar›l›
olarak buza¤›lar› 4 veya 6 haftal›k
yaflta sütten kesmektedir. Bu yaflta
sütten kesmek iflçilik ve yem gi-
derlerinin azalmas› nedeniyle para
tasarrufu sa¤lamaktad›r. Sütten ke-
sim öncesi rumenin geliflmesini ta-
mamlamas› çok önemlidir. Tam
olarak geliflmesini tamamlamam›fl
bir rumen ile buza¤›lar›n kuru
yemlerdeki besin maddelerinden
yararlanmalar›na imkan yoktur. Bu
durum sütten kesim sonras› birkaç
hafta içinde büyüme gerili¤i ile so-
nuçlan›r.

Ak›lda tutulmas› gereken nokta;
sütten kesimden birkaç hafta sonra
büyümede gerilemenin görülmesi
buza¤›n›n rumen geliflmesini ta-
mamlamadan sütten kesildi¤ine
iflaret eder. 

Buza¤›lar konsantre
yeme ihtiyaç duyarlar

Sütten kesim öncesi buza¤›lar›n
maksimum rumen geliflmesi için
iyi beslenmesini tavsiye edilmek-
tedir. Burada önemli olan, rumenin
erken geliflmesi için uyar›lmas› ve
buza¤› taraf›ndan yeterli konsantre
yem al›m›n›n gerçeklefltirilmesidir.

Konsantre yemler, rumende yafla-
yan bakterilerin say› ve çeflitlili¤i-
nin artmas›n› sa¤lar. Bu bakteriler
konsantre yem içerisinde bulunan
niflasta sayesinde h›zla büyürler ve
uçucu ya¤ asitlerini (UYA) (bütirik
asit, propiyonik asit ve asetik asit)
üretirler. Bu UYA’lar buza¤›ya be-
sin maddelerini tedarik ederler ve
rumen geliflimini uyar›rlar. 

Buza¤›lara verilen süt veya ma-
ma ile sa¤lanan besin maddelerine
ilave olarak konsantre yemlerle
sa¤lanan besin maddeleri ile en
mükemmel büyüme sa¤lan›r.

3 günlük buza¤›lar›n önüne kon-
santre yem konulmas›, onlar›n
mümkün olan en k›sa sürede bu ye-
mi yemelerini sa¤layacakt›r. ‹lk bir
haftada buza¤›lar çok az miktarda
konsantre yem tüketirler, fakat ikin-
ci haftada dikkate de¤er bir konsan-
tre yem tükettikleri gözlemlenir.

Buza¤› bafllang›ç yemi lezzetli
olmal›d›r. Günlük olarak tüketil-
meyen miktarlar buza¤›lar›n önün-
den al›nmal› ve her gün taze yem
verilmelidir. Yemlerin küflü ve ›s-
lak olmamas›na dikkat edilmelidir. 

Kaba yemler büyümeyi teflvik et-
mek ve rumenin kas tabakas›n›n ge-
liflimini ve bak›m›n› sa¤lamak için
önemlidir. Sütten kesim sonras› bu-
za¤›lar›n rasyonlar›na kaliteli kaba-
yem ilavesinin yap›lmas› veya bir
ayl›k yafla ulaflan buza¤›lara kaba-
yem verilmesi tavsiye edilmektedir. 

Kaba yemler rumende daha fazla
yer kaplarlar ve yavafl sindirilirler.
Konsantre yemlerdeki besin mad-
delerinin tamam›na yak›n› kaba
yemlere nazaran daha h›zl› sindiri-
lir ve rumenin geliflimine yard›m
eden bütirik asit üretimini uyar›r-
lar. Kaba yemler her bir birimde
konsantre yemlerden daha az enerji
içerirler. E¤er buza¤›lar konsantre
yem yerine kaba yem yerse özel-
likle sütten kesim sonras› rumen
geliflimi ve buza¤›n›n büyümesi

yavafllar.
Sütten kesim

öncesi konsan-
tre yem ile bes-
lemenin di¤er
bir faydas› da,
buza¤›larda
kanl› ishal ola-
rak bilinen kok-
sidiyoz hastal›-
¤›n›n kontrolün-
de kullan›lan
monensin gibi
koksidiyostatla-
r›n  buza¤›lara
verilebilmesidir.

Koksidiyoz
hastal›¤›na ne-
den olan iç pa-
razitler barsak-
lara zarar verir
ve besin madde-
lerini sindirme
yetene¤ini dü-
flürürler. Koksi-
diyoza yakala-
nan buza¤›lar-
da, ishal, ifltah-
s›zl›k, a¤›rl›k
kayb› ve baz›
durumlarda
ölümler görülür.
Ne yaz›k ki bu-
za¤› hastal›k be-
lirtileri göster-
meden önce
koksidiyoza ne-
den olan parazitler barsaklara zarar
vermifl olurlar.

Koksidiyostatlar›n buza¤›lara ve-
rilmesi koksidiyoz hastal›¤›ndan
onlar› korumada yard›mc› olur. 

Suyun önemi
Buza¤› vücudunun %70-75’i

önemli bir besin maddesi olan su-
dan oluflur. Günlük su ihtiyac› her-
hangi bir besin maddesine duyulan
ihtiyaçtan çok daha fazlad›r. Buza-
¤›n›n metabolizmas›nda ve vücu-

dunda, besin
maddelerinin ta-
fl›nmas› gibi
önemli görevleri
vard›r. Vücut ›s›-
s›n›n düzenlen-
mesi ve at›k
maddelerin eli-
mine edilmesin-
de gereklidir. Ru-
men bakterileri
fermantasyonu
sürdürebilmeleri
için suya ihtiyaç
duyarlar. Su ol-
madan Rumen
bakterileri gelifle-
mez, uçucu ya¤
asitlerini ürete-
mez ve buza¤›-
larda rumen geli-
flimi yavafllar.
Süt veya buza¤›
mamas› ile besle-
me suyun yerini
alamaz çünkü ru-
mene gelen su-
yun bir ço¤u bu-
za¤›ya ayr› ola-
rak sunulan su-
dur, s›v› g›dadan

(Süt veya buza¤› mamas›) gelen su
de¤ildir. Ayn› zamanda buza¤› süt
veya mama miktar›ndan çok daha
fazla suya ihtiyaç duyar. Su, buza-
¤›lar›n önünde her zaman taze, te-
miz ve yeteri kadar bulundurulmal›-
d›r. 

Su, süt veya buza¤› mamas›ndan,
buza¤›ya daha fazla enerji ve prote-
in sa¤layan konsantre yem al›m›n›
uyar›r. Suyun, so¤uk havalarda
mümkünse daha s›k ve ›l›k olarak
verilmesi istenir. 

Sütten kesim esnas›nda buza¤›lar,
rasyon, çevre ve bar›nd›rma koflul-
lar›n›n de¤iflmesiyle strese maruz
kal›rlar ve hastal›k etkenlerine karfl›
duyarl› hale gelirler. En önemli
stres faktörü rasyon de¤iflikli¤idir
ve rumen geliflmesi tamamlanma-
dan yap›lan sütten kesim bu stresin
daha da artmas›na neden olur.

Buza¤›lara kaliteli konsantre yem
ve her zaman temiz su sunmak uy-
gun rumen geliflimini sa¤layacakt›r.
4 haftal›ktan küçük yaflta buza¤›lar›
sütten kesmemek ve sütten kesme-
den önce, günlük 800 gram ile
1.000 gr aras›nda konsantre yemi
en az üç gün boyunca düzenli ola-
rak tüketip tüketmedi¤ini kontrol
etmek gerekir. Bu miktar konsantre
yemin tüketildi¤ini görmek, sütten
kesim sonras› buza¤›lar›n ihtiyaçla-
r› olan enerjiyi alabileceklerini gös-
terir.

Konsantre yem
al›m›n›n izlenmesi

Düzgün bir bak›m ve besleme ile
buza¤›lar 5 haftal›k yaflta sütten ke-
silebilir. Bununla birlikte sütten
kesme karar›n› 5 hafta dolunca tak-
vime göre vermek do¤ru de¤ildir.

Tavsiye edilen sütten kesim zama-
n›, buza¤› taraf›ndan konsantre ye-
min, istenilen miktarda tüketildi¤i
an olmal›d›r. 

E¤er 5 haftal›k sütten kesim prog-
ram›nda baflar›s›z olunmuflsa, bu
durumu etkileyen faktörlerin bulun-
mas› ve uzaklaflt›r›lmas› gerekir. Bu
durum buza¤›n›n yeterli kolostrum
(a¤›z sütü) almam›fl olmas›ndan,
yetersiz havaland›rmadan, kötü ka-
liteli konsantre yem kullan›m›ndan,
›slak veya afl›r› nemli ortamda ba-
r›nd›rmadan kaynaklanabilir. Böyle
durumlarda buza¤›ya sütten kesim
zaman›n› ayarlamak ve daha da
stres yaratmamak için zaman tan›n-
mal›d›r. Bir hafta beklemek faydal›
olacakt›r. Sütten kesilen buza¤›lara
yap›lacak grup beslemelerde, grup-
taki buza¤› say›s› 5–6’y› geçmeme-
lidir. Bu say› buza¤›lar›n grup ba-
r›nd›r›lmas›na daha kolay adapte ol-
mas›n› sa¤lar.

Küçük gruplar, yemlik ve dinlen-
me alanlar›n›n paylafl›lmas› nede-
niyle oluflacak rekabet stresinin
afl›lmas›n› kolaylaflt›racakt›r. 

Verimli ve sa¤l›kl› düvelerin ye-
tifltirilmesinde ilk ad›m, genç buza-
¤›lar›n düzenli beslenmesi ve iyi
bak›m koflullar›n›n sa¤lanmas› ile
mümkün olur.

Buza¤›lara temiz ve kuru bar›nak
sa¤lamak, onlar› yaz›n afl›r› günefl-
ten k›fl›n ise so¤uk rüzgardan koru-
mak önemlidir.

Buza¤›lara yap›lmas› gerekli afl›-
lamalar ve koruyucu di¤er uygula-
malar ile hasta buza¤›lar›n›z›n teda-
visi için veteriner hekimle sürekli
irtibatta olunmas› gerekir.

GG
evifl getiren hayvanlar-
da fazla miktarda ye-
mek veya kaya tuzunun

al›nmas›ndan k›sa bir süre içeri-
sinde sindirim sistemi bozukluk-
lar›, titremeler, kalp ve kan dola-
fl›m yetmezli¤i ve ölümle seyre-
den zehirlenme durumudur. Has-
tal›¤›n flekillenmesinde en önem-
li faktör; fazla miktarda tuzla g›-

dan›n ve en önemlisi suyun yete-
ri kadar verilmemesidir.

Hayvanlarda zehirlenme yapan
tuzun inekler için toksik miktar›
2.2 gr/Kg olarak belirlenmifltir.
Genel olarak hayvan›n ald›¤› su
miktar› tuzun toksik miktar›n› de-
¤ifltirebilir. Tuz hayvanda su kay-
b›na neden olur. Hayvan ne kadar
az su içerse, organizman›n tuz

al›nmas›yla oluflacak s›v› kayb›n›
dengeliyebilmesi o derecede az
olmaktad›r. Hayvanlarda kesim
öncesi fazla tuz yalat›lmas›, bal›k
unu silaj› ve yemek art›klar›n›n
verilmesi tuz zehirllenmesine yol
açabilir. Ayr›ca %2 oran›nda tuz
içeren sular ( deniz suyundaki tuz
oran› %2.5- 3 aras›ndad›r) fliddet-
li susamalarda fazla içildiklerinde
öldürücü etki yapabilirler.

Belirtiler
Hasta hayvanlarda afl›r› flekilde

su içme iste¤i vard›r. ‹fltahda ani-
den bir kesilme meydana gelir ve
hayvanda 2-4 gün içinde kab›zl›k
flekillenmeye bafllar. Sinir siste-
minin bozulmas›yla kaslarda tit-
remeler, çi¤neme kaslar›nda
kramplardan kaynaklanan a¤›zda
köpürme ve sallant›l› yürüyüfl fle-
killenir. Vücudun bir yan›na ya-
tan hayvanda titremeler, k›smi
veya tam körlük, ani ve k›sa sü-
reli nöbetler ortaya ç›kar. Hasta-
larda s›k olarak s›rt üstü yatma,
köpek oturuflu, engellere do¤ru
koflma iste¤i, sanc›, bazen ishal,
kalp ve solunum h›z›nda art›fl ve
s›k idrar yapma belirtileri gözle-
nir. A¤›z›n içi kuru ve solgundur.
Beden ›s›s› ilk bafllarda normal
seyrederken ileriki günlerde gi-
derek artmaya bafllar.  Hayvanlar
sanc›dan dolay› birkaç saat sü-
reyle aya¤a kalkamaz ve k›sa sü-
rede ölürler.

Tuz zehirlenmesi olay›nda Ve-
teriner Hekim gelene kadar acil
olarak yap›lmas› gereken bafllan-
g›çta az, daha sonralar› yavafl ya-
vafl artan miktarda su içmelerine
izin vermektir. Hayvanlara bir-
den bire su verilmesi hücrelerin
afl›r› genifllemesine neden olaca-
¤› için tehlikelidir.

Tuz zehirlenmesi

K›zg›nl›k ve k›zg›nl›¤›n tespiti

TT
rikofiti; mantarlardan kaynaklanan, k›l dökülmesi ve de-
rinin kabuklaflmas› ile seyreden çok bulafl›c› bir deri has-
tal›¤›d›r. Bu hastal›k insanlara da bulaflabildi¤inden

önem arz etmektedir.
Hastal›¤a neden olan mantarlar, k›llar›n diplerinde ve deri üze-

rinde yerleflip geliflerek hastal›¤a neden olurlar. 
Trikofitozis bütün hayvan türlerinde ve insanda görülmekle

birlikte; özellikle her taraf› kapal›, günefl almayan, nemli bar›-
naklarda, s›k›fl›k ve uzun süre bir arada bar›nd›r›lan hayvanlarda
daha s›k gözlenmektedir. Hastal›¤a neden olan mantarlar, ah›r ve
bar›naklarda, malzemelerde, a¤açl›k ve çal›l›k alanlarda y›llarca
canl›l›¤›n› korur. Hasta hayvan say›s›nda k›fl›n artma yazlar› ise
azalma gözlenir. Ayr›ca düzgün olmayan bak›m beslenme, deri
ve barsak parazitleri A vitamini eksikli¤i durumlar›nda hastal›¤a
yakalanan hayvan say›s›nda art›fl gözlenir.

Hayvan türleri aras›nda yay›lma h›zl›d›r. Bit, pire ve uçucu si-
neklerle mantar sporlar› hayvandan hayvana h›zla yay›l›r. Hasta-
l›k insanlara, özellikle hayvanlarla temas halinde bulunan sa¤›m-
c›- bak›c›, veteriner hekim ve çoçuklara da bulafl›r.

Hastal›k Belirtileri
Hastal›¤›n lezyonlar› vücudun her yan›nda gözlenebilece¤i gibi

ço¤unlukla al›n, yanaklar, göz, kulak ve burun çevresi gibi bafl
bölgesinde, daha az olarak boyun bölgesinde ve nadir olarak vü-
cudun arka k›s›mlar›nda flekillenir. fiekillenen kabuklar genelde
yuvarlak nadiren düzensiz, 1-3 cm çap›nda, kuru, kabar›k ve ke-
pekli flekildedir. ‹lk baflta kabart›lar nemlidir fakat giderek kurur,
kabuklafl›r, k›llar dökülür ve kabar›kl›klar flekillenmeye bafllar.
Zamanla lezyonlar büyür birbirleriyle birleflir, hatta baz› vakalar-
da hastal›k tüm vücuda yay›l›r. Kabuklar d›fla do¤ru bombeleflip
kabarm›fl gibi görünür. Deride kafl›nt› çok az veya hiç yoktur.

Hastal›k ilk görüldü¤ünde çabuk bulaflt›¤› göz önünde bulun-
durularak hasta hayvanlar ayr› ve temiz bir yere al›nmal›d›r. Ras-
yon düzeltilir, mineral madde ve Avitamini takviyesi yap›l›r.

Hastal›ktan Korunma
Hastal›kl› hayvanlar güneflli günlerde günefle ç›kar›l›r, ah›r ve

bar›naklara dezenfektan maddelerle temizlik ifllemi uygulan›r,
yerlere sönmemifl kireç serpilebilir. Trikofiti hastal›¤›na karfl› afl›
uygulamalar› hem hastal›ktan korunma aç›s›ndan hemde tedavi
amac›yla hayvanlara uygulanabilir.  

Mantar
hastal›¤›na

dikkat !!

Holstein ›rk› düvelerde do¤umdan
itibaren büyümenin kontrolünde

kullan›labilecek de¤erler

Yafl (ay) Canl› A¤›rl›k (kg)
0 40
1 60
3 105
6 173
9 238
12 305
*15 368
18 430
21 500
**24 560

Holstein ›rk›nda ortalama günlük
CA art›fl› 0.725 kg'd›r.

Yetiflkin vücut a¤›rl›¤› 620 kg'd›r. 
Bu a¤›rl›¤a 3. laktasyonun

bafl›nda ulafl›lmal›d›r.
* ‹lk tohumlama zaman›
**ilk buza¤›lama zaman›

Siyah beyaz alaca olarak da bilinen
Holstein Türkiye’de hem süt hem et için
tercih edilen s›¤›r ›rklar›ndan en önemlisi-
dir. Türkiye iklim flartlar›na kolay uyum
sa¤lamas› süt veriminin fazla olmas› tercih
edilmesinde önemli yer tutmaktad›r. 

Holstein buza¤›lar›n›n do¤um a¤›rl›klar›
ortalama 40 kg’d›r. Yavrular›n yemden
yararlanma oranlar› yüksektir ve ›rka özel
günlük canl› a¤›rl›k art›fl› uygun bir besle-
me ile 725 gr olarak söylenebilir. Yetiflkin
holstein ›rk› bir s›¤›r›n vücut a¤›rl›¤› orta-
lama 620 kg’d›r. 

Bütün canl›larda oldu¤u gibi ineklerde
de ilk do¤umlarda çeflitli problemlerle kar-
fl›lafl›l›r. Holstein ›rk› düvelerin ilk tohum-
lamalar›nda gebe kalabilmesi ve ilk do-
¤umlar›nda güçlük yaflamamalar› için bü-
yümelerinin kontrol alt›nda tutulmas› ge-
rekmektedir. Hayvan›n olmas› gerekti¤in-
den daha kilolu olmas› do¤umda sorun ya-
flanmas›na neden olabilir.

Tabloda Holstein ›rk› düvelerde do¤um-
dan itibaren büyümenin kontrolünde kul-
lan›labilecek de¤erler bulunmaktad›r.

Holstein ›rk› düvelerde büyümenin kontrolü

Buza¤›lar›n sütten kesilmesinde
yap›lmamas› gerekenler
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CAPTAIN
MÜKEMMEL VÜCUT YAPISI VE ÜSTÜN VER‹M ÖZELL‹KLER‹

CALBRETT CAPTAIN
HOCANM10649801  - (200HO1344)

KIZLARININ VER‹M ÖZELL‹KLER‹
91 SÜRÜDE 113 KIZININ ORTALAMA DE⁄ERLER‹

SÜT YA⁄ PROTE‹N
LAKTASYON ORTALAMASI 10,806 LT % 3.7 % 3.10

IRKI                 HOLSTEIN
OR‹J‹N‹ KANADA
DO⁄UM TAR‹H‹ 13.03.99
BABA RICECREST MARTY-ET    
ANNE SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET
A. BABA TO-MAR HORTON-ET    
GÜVEN‹L‹RL‹K % 93
DO⁄UM KOLAYLI⁄I % 88

KICK-IT –UP AMO ETG
MÜKEMMEL VÜCUT YAPISI VE ÜSTÜN VER‹M ÖZELL‹KLER‹

KICK-IT –UP AMO ETG
HOUSAM121066224- (200HO4232)

KIZLARININ VER‹M ÖZELL‹KLER‹
81 SÜRÜRÜDE 97 KIZININ ORTALAMA DE⁄ERLER‹

IRKI                 HOLSTEIN
OR‹J‹N‹ AMER‹KA
DO⁄UM TAR‹H‹ 05.10.97 MAIZEFIELD BELLWOOD-ET    
BABA STARTMORE RUDOLPH
ANNE ROBTHOM AMORETTA BW-ET
A. BABA MAIZEFIELD BELLWOOD-ET
GÜVEN‹L‹RL‹K % 93
DO⁄UM KOLAYLI⁄I % 86

SÜT YA⁄ PROTE‹N
LAKTASYON ORTALAMASI 11.949 LT % 3.5 % 3.01

BENRUD-ET
MÜKEMMEL VÜCUT YAPISI VE ÜSTÜN VER‹M ÖZELL‹KLER‹

KRANZDALE BENRUD-ET
HOUSAM125404497- (200HO1277)

KIZLARININ VER‹M ÖZELL‹KLER‹
103 SÜRÜDE 99 KIZININ ORTALAMA DE⁄ERLER‹

IRKI                 HOLSTEIN
OR‹J‹N‹ AMER‹KA
DO⁄UM TAR‹H‹ 29.08.98
BABA STARTMORE RUDOLPH
ANNE                                                        DIXIE-LEE BETTE-ET
A. BABA TO-MAR BLACKSTAR-ET    
GÜVEN‹L‹RL‹K % 93
DO⁄UM KOLAYLI⁄I % 92 KOLAY DO⁄UM

SÜT YA⁄ PROTE‹N
LAKTASYON ORTALAMASI 10.507 LT % 3.7 % 3.1

INCOME
MÜKEMMEL VÜCUT YAPISI VE ÜSTÜN VER‹M ÖZELL‹KLER‹

PENNVIEW INCOME
HOCANM6830327   - (200HO0040)

KIZLARININ VER‹M ÖZELL‹KLER‹
1637 SÜRÜDE 2469 KIZININ ORTALAMA DE⁄ERLER‹

IRKI                 HOLSTEIN
OR‹J‹N‹ KANADA
DO⁄UM TAR‹H‹ 26.02.97
BABA MEADOW BRIDGE MEGABUCK
ANNE PENNVIEW BLACKSTAR IVANNA
A. BABA TO-MAR BLACKSTAR-ET    
GÜVEN‹L‹RL‹K % 99
DO⁄UM KOLAYLI⁄I % 88

SÜT YA⁄ PROTE‹N
LAKTASYON ORTALAMASI 10,806 LT % 3.5 % 3.10

LORENZO
MÜKEMMEL VÜCUT YAPISI VE ÜSTÜN VER‹M ÖZELL‹KLER‹

LYSTEL LORENZO 
HOCANM9017961-(200HO4178)

KIZLARININ VER‹M ÖZELL‹KLER‹
84 SÜRÜDE 89 KIZININ ORTALAMA DE⁄ERLER‹

IRKI                 HOLSTEIN
OR‹J‹N‹ KANADA
DO⁄UM TAR‹H‹ 04.12.97
BABA SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET   
ANNE COMESTAR L OR BLACK
A. BABA TO-MAR BLACKSTAR-ET    
GÜVEN‹L‹RL‹K % 93
DO⁄UM KOLAYLI⁄I % 86

SÜT YA⁄ PROTE‹N
LAKTASYON ORTALAMASI 10.958 LT % 3.70 % 3.00

LASER
MÜKEMMEL VÜCUT YAPISI VE ÜSTÜN VER‹M ÖZELL‹KLER‹

COMESTAR LASER
HOCANM10542523  - (200HO4308)

KIZLARININ VER‹M ÖZELL‹KLER‹
134 SÜRÜDE 169 KIZININ ORTALAMA DE⁄ERLER‹

IRKI                 HOLSTEIN
OR‹J‹N‹ KANADA
DO⁄UM TAR‹H‹ 18.09.98
BABA STARTMORE RUDOLPH    
ANNE COMESTAR LAURALYN LINDY
A. BABA TOWNSON LINDY ET    
GÜVEN‹L‹RL‹K % 95
DO⁄UM KOLAYLI⁄I % 91

SÜT YA⁄ PROTE‹N
LAKTASYON ORTALAMASI 11.003 LT % 3.5 % 3.10

RONALD 
MÜKEMMEL VÜCUT YAPISI VE ÜSTÜN VER‹M ÖZELL‹KLER‹

BOSSIDE RONALD
HOCANM6780909    - (200HO4038)

KIZLARININ VER‹M ÖZELL‹KLER‹
59 SÜRÜDE 61 KIZININ ORTALAMA DE⁄ERLER‹

IRKI                 HOLSTEIN
OR‹J‹N‹ KANADA
DO⁄UM TAR‹H‹ 20.01.97
BABA MAIZEFIELD BELLWOOD-ET    
ANNE LENZWAY TESK RUBYT RITA-ET
A. BABA TESK-HOLM VALIANT ROCKIE    
GÜVEN‹L‹RL‹K % 90
DO⁄UM KOLAYLI⁄I % 93

SÜT YA⁄ PROTE‹N
LAKTASYON ORTALAMASI 11,082 LT % 3.7 % 3.10

VICTORIOUS
MÜKEMMEL VÜCUT YAPISI VE ÜSTÜN VER‹M ÖZELL‹KLER‹

CLAYNOOK VICTORIOUS 
HOCANM9160711-(200HO1430)

KIZLARININ VER‹M ÖZELL‹KLER‹
85 SÜRÜDE 113 KIZININ ORTALAMA DE⁄ERLER‹

IRKI                 HOLSTEIN
OR‹J‹N‹ KANADA
DO⁄UM TAR‹H‹ 10.12.99
BABA MAPEL WOOD ESTIMATE  
ANNE CLAYNOOK VANORA RUDOLPH
A. BABA STARTMORE RUDOLPH    
GÜVEN‹L‹RL‹K % 92
DO⁄UM KOLAYLI⁄I % 77

SÜT YA⁄ PROTE‹N
LAKTASYON ORTALAMASI 11.205 LT % 3.60 % 3.10

PINAR SUN’‹ TOHUMLAMA   BO⁄ALARI VE ÖZELL‹KLER‹
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KK
›zg›nl›k (östrus), gebe
olmayan inek ve düve-
lerin her 21 (18-25)

günde bir kez gösterdikleri çift-
leflme veya erke¤i kabul döne-
midir. Bu süre çok k›sa olarak
flekillenmekte, birçok iç ve d›fl
etkene ba¤l› olarak de¤iflmekte
ve ortalama 18 saat sürmektedir.
Sa¤l›kl› bir inek her k›zg›nl›kta
bir kere yumurtlar ve sadece bir
yumurta b›rak›r. Yumurtlama
yani ovulasyon, 18 saat süren
k›zg›nl›¤›n bitiminden ortalama
12 saat sonra gerçekleflir. 

Bu dönem çok k›sa sürdü¤ü
için k›zg›nl›¤› ilk gözleyen yani
ilk karar veren yetifltiricilere çok
büyük bir sorumluluk getirmek-
tedir.

K›zg›nl›k belirtileri
K›zg›nl›¤›n bafllad›¤›n› gösteren

belirtiler çeflitlidir. Mevsim, hay-
van ›rk›, bar›nak koflullar›, bak›m
ve beslemeye göre de¤ifliklikler
göstermektedir. Bazen hayvan
k›zg›n oldu¤u halde östrusun d›fl
belirtilerinin flekillenmedi¤i görü-
lür ki bu tür k›zg›nl›klara sessiz
k›zg›nl›k ad› verilir. 

Suni tohumlama uygulamala-
r›nda gebelik oranlar›n› dolay›-
s›yla iflletmenin karl›l›¤›n› etkile-
yen en önemli faktör, k›zg›nl›k
tespiti ve k›zg›nl›k tespit yöntem-
lerinin maliyetidir. K›zg›nl›k tes-
pit oranlar›n›n düflüklü¤ü, sperma
ve tohum maliyetleri yan›nda
boflta geçen süreler, yavru ve süt
veriminde azalma ve beslenme
maliyetleri ile iflçilik gibi iflletme-
nin maliyetlerini bir çok bak›m-
dan olumsuz etkilemektedir. Ge-
nelde yetifltirici yada bak›c›n›n
dikkatli bir flekilde yapt›¤› göz-
lemler yada k›zg›nl›k iflaretlerini
belirlemede kullan›lan özel alet-
lerin varl›¤› ile bu tür ekonomik
kay›plar›n önüne geçilebilmekte-
dir. E¤er k›zg›nl›k tespiti için
özel aletlerden yararlan›lm›yor
ise yetifltiricinin en uygun tohum-
lama zaman›n›n belirlenmesinde,
k›zg›nl›k iflaretlerinin tan›nmas›
ve tespiti konusunda bilinçli ve
bilgili olmal›d›r.

Atlama ve Durma
K›zg›nl›¤›n en önemli ve kolay

tespit edilen belirtilerinden biri
olan atlama ve durmad›r.

K›zg›nl›k, birden fazla serbest
dolaflan ine¤in bulundu¤u ortam-
larda daha kolayl›kla seçilmekte-
dir. Atlama hareketinin nedeni di-
flilik hormonu olan östrojenin si-
nir sistemini etkileyerek kendini
gösteren huzursuzluk iflaretidir.
En önemlisi de üzerine atlanan
di¤er diflilerin kaçmama, alt›nda
durma ve erke¤i kabul arzusudur.
Bazen k›zg›n inekler di¤er bir
ine¤in üzerine bafl taraf›ndan atla-
d›¤› görülür ki bu durumda altta
kalan inek k›zg›n de¤il, atlayan
inek k›zg›nd›r.

Atlama hareketleri, so¤uk ik-
limlerde s›cak iklimlere göre
daha çok görülür. Akflam saatle-
rinde gündüz saatlerine ve sabah
saatlerinde ise ö¤leden sonraya
göre daha yo¤un olarak gözlenir.

Yanaflma 
‹nekler k›zg›nl›k döneminde de-

¤iller ise üzerlerine atlanmas›na
izin vermezler. Bu nedenle, di¤er
ineklerin kendi üstüne atlamas›na
izin verme yani “alt›nda durma”
k›zg›nl›¤›n en önemli belirtisidir.

Yanaflma özellikle birden fazla
ine¤in bir arada tutulduklar› otlak

ve mera alanlar›nda daha dikkat
çeker. K›g›nl›k belirtisi gösteren
inek koklama, yalanma, bafl›n› di-
¤er ineklerin boynuna koyma, ar-
kadan izleme gibi hareketlerde
bulundu¤u gibi di¤er k›zg›n inek-
lerin ayn› hareketleri kendisine
yapmaya izin verir. 

Çara Ak›nt›s›
Çara ad› verilen

k›zg›nl›k dönemin-
de ine¤in arka tara-
f›ndan gelen bu sal-
g›, aç›k, berrak ve
yumurta ak› k›va-
m›ndad›r. ‹nek ve
düvelerin birbirleri-
nin üzerlerine atla-
malar› s›ras›nda,
vücudun ön k›sm›-
n›n yukar› kalkma-
s›ndan dolay› direkt
olarak vulvadan
akan, sarkan veya
kuyruk ve vulva
bölgelerine bulaflan
bu ak›nt› k›zg›nl›-
¤›n en belirgin ifla-
retlerinden birisidir.

Bö¤ürme
Bö¤ürme ineklerde k›zg›nl›¤a

ba¤l› olarak sinirsel yap›da olu-
flan de¤iflim ve huzursuzluk sonu-
cu ortaya ç›kmaktad›r. ‹neklerin
%70’i ve düvelerin %50’sinde
gözlenen bö¤ürme, gözleme da-
yal› k›zg›nl›k tespitinde önemli
bir belirtidir.
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ütten kesim sonras› buza-
¤›lar tüm besin maddesi
ihtiyaçlar›n› almak için

kuru yemlere (konsantre yem, kuru
ot gibi) ihtiyaç duyarlar.

Tek mideli hayvanlarda sütten
yeme baflar›l› bir geçifl yap›labilir
fakat ruminantlar›n (çok mideli
hayvanlar›n) kuru yemleri kullana-
bilmeleri için bir haz›rl›k dönemi
geçirmesi gerekmektedir. Rumi-
nant midelerinin yap› ve fonksi-
yonlar›n›n geliflmesi ve rumen (ön
mide) bakteri popülasyonunun
oluflmas› önemlidir. ‹lave olarak,
buza¤›lar›n, yap›lacak uygulama-
larda, bar›nd›r›lmalar›nda stresten
uzak tutulmas› gerekmektedir.

Birçok üretici düzenli ve baflar›l›
olarak buza¤›lar› 4 veya 6 haftal›k
yaflta sütten kesmektedir. Bu yaflta
sütten kesmek iflçilik ve yem gi-
derlerinin azalmas› nedeniyle para
tasarrufu sa¤lamaktad›r. Sütten ke-
sim öncesi rumenin geliflmesini ta-
mamlamas› çok önemlidir. Tam
olarak geliflmesini tamamlamam›fl
bir rumen ile buza¤›lar›n kuru
yemlerdeki besin maddelerinden
yararlanmalar›na imkan yoktur. Bu
durum sütten kesim sonras› birkaç
hafta içinde büyüme gerili¤i ile so-
nuçlan›r.

Ak›lda tutulmas› gereken nokta;
sütten kesimden birkaç hafta sonra
büyümede gerilemenin görülmesi
buza¤›n›n rumen geliflmesini ta-
mamlamadan sütten kesildi¤ine
iflaret eder. 

Buza¤›lar konsantre
yeme ihtiyaç duyarlar

Sütten kesim öncesi buza¤›lar›n
maksimum rumen geliflmesi için
iyi beslenmesini tavsiye edilmek-
tedir. Burada önemli olan, rumenin
erken geliflmesi için uyar›lmas› ve
buza¤› taraf›ndan yeterli konsantre
yem al›m›n›n gerçeklefltirilmesidir.

Konsantre yemler, rumende yafla-
yan bakterilerin say› ve çeflitlili¤i-
nin artmas›n› sa¤lar. Bu bakteriler
konsantre yem içerisinde bulunan
niflasta sayesinde h›zla büyürler ve
uçucu ya¤ asitlerini (UYA) (bütirik
asit, propiyonik asit ve asetik asit)
üretirler. Bu UYA’lar buza¤›ya be-
sin maddelerini tedarik ederler ve
rumen geliflimini uyar›rlar. 

Buza¤›lara verilen süt veya ma-
ma ile sa¤lanan besin maddelerine
ilave olarak konsantre yemlerle
sa¤lanan besin maddeleri ile en
mükemmel büyüme sa¤lan›r.

3 günlük buza¤›lar›n önüne kon-
santre yem konulmas›, onlar›n
mümkün olan en k›sa sürede bu ye-
mi yemelerini sa¤layacakt›r. ‹lk bir
haftada buza¤›lar çok az miktarda
konsantre yem tüketirler, fakat ikin-
ci haftada dikkate de¤er bir konsan-
tre yem tükettikleri gözlemlenir.

Buza¤› bafllang›ç yemi lezzetli
olmal›d›r. Günlük olarak tüketil-
meyen miktarlar buza¤›lar›n önün-
den al›nmal› ve her gün taze yem
verilmelidir. Yemlerin küflü ve ›s-
lak olmamas›na dikkat edilmelidir. 

Kaba yemler büyümeyi teflvik et-
mek ve rumenin kas tabakas›n›n ge-
liflimini ve bak›m›n› sa¤lamak için
önemlidir. Sütten kesim sonras› bu-
za¤›lar›n rasyonlar›na kaliteli kaba-
yem ilavesinin yap›lmas› veya bir
ayl›k yafla ulaflan buza¤›lara kaba-
yem verilmesi tavsiye edilmektedir. 

Kaba yemler rumende daha fazla
yer kaplarlar ve yavafl sindirilirler.
Konsantre yemlerdeki besin mad-
delerinin tamam›na yak›n› kaba
yemlere nazaran daha h›zl› sindiri-
lir ve rumenin geliflimine yard›m
eden bütirik asit üretimini uyar›r-
lar. Kaba yemler her bir birimde
konsantre yemlerden daha az enerji
içerirler. E¤er buza¤›lar konsantre
yem yerine kaba yem yerse özel-
likle sütten kesim sonras› rumen
geliflimi ve buza¤›n›n büyümesi

yavafllar.
Sütten kesim

öncesi konsan-
tre yem ile bes-
lemenin di¤er
bir faydas› da,
buza¤›larda
kanl› ishal ola-
rak bilinen kok-
sidiyoz hastal›-
¤›n›n kontrolün-
de kullan›lan
monensin gibi
koksidiyostatla-
r›n  buza¤›lara
verilebilmesidir.

Koksidiyoz
hastal›¤›na ne-
den olan iç pa-
razitler barsak-
lara zarar verir
ve besin madde-
lerini sindirme
yetene¤ini dü-
flürürler. Koksi-
diyoza yakala-
nan buza¤›lar-
da, ishal, ifltah-
s›zl›k, a¤›rl›k
kayb› ve baz›
durumlarda
ölümler görülür.
Ne yaz›k ki bu-
za¤› hastal›k be-
lirtileri göster-
meden önce
koksidiyoza ne-
den olan parazitler barsaklara zarar
vermifl olurlar.

Koksidiyostatlar›n buza¤›lara ve-
rilmesi koksidiyoz hastal›¤›ndan
onlar› korumada yard›mc› olur. 

Suyun önemi
Buza¤› vücudunun %70-75’i

önemli bir besin maddesi olan su-
dan oluflur. Günlük su ihtiyac› her-
hangi bir besin maddesine duyulan
ihtiyaçtan çok daha fazlad›r. Buza-
¤›n›n metabolizmas›nda ve vücu-

dunda, besin
maddelerinin ta-
fl›nmas› gibi
önemli görevleri
vard›r. Vücut ›s›-
s›n›n düzenlen-
mesi ve at›k
maddelerin eli-
mine edilmesin-
de gereklidir. Ru-
men bakterileri
fermantasyonu
sürdürebilmeleri
için suya ihtiyaç
duyarlar. Su ol-
madan Rumen
bakterileri gelifle-
mez, uçucu ya¤
asitlerini ürete-
mez ve buza¤›-
larda rumen geli-
flimi yavafllar.
Süt veya buza¤›
mamas› ile besle-
me suyun yerini
alamaz çünkü ru-
mene gelen su-
yun bir ço¤u bu-
za¤›ya ayr› ola-
rak sunulan su-
dur, s›v› g›dadan

(Süt veya buza¤› mamas›) gelen su
de¤ildir. Ayn› zamanda buza¤› süt
veya mama miktar›ndan çok daha
fazla suya ihtiyaç duyar. Su, buza-
¤›lar›n önünde her zaman taze, te-
miz ve yeteri kadar bulundurulmal›-
d›r. 

Su, süt veya buza¤› mamas›ndan,
buza¤›ya daha fazla enerji ve prote-
in sa¤layan konsantre yem al›m›n›
uyar›r. Suyun, so¤uk havalarda
mümkünse daha s›k ve ›l›k olarak
verilmesi istenir. 

Sütten kesim esnas›nda buza¤›lar,
rasyon, çevre ve bar›nd›rma koflul-
lar›n›n de¤iflmesiyle strese maruz
kal›rlar ve hastal›k etkenlerine karfl›
duyarl› hale gelirler. En önemli
stres faktörü rasyon de¤iflikli¤idir
ve rumen geliflmesi tamamlanma-
dan yap›lan sütten kesim bu stresin
daha da artmas›na neden olur.

Buza¤›lara kaliteli konsantre yem
ve her zaman temiz su sunmak uy-
gun rumen geliflimini sa¤layacakt›r.
4 haftal›ktan küçük yaflta buza¤›lar›
sütten kesmemek ve sütten kesme-
den önce, günlük 800 gram ile
1.000 gr aras›nda konsantre yemi
en az üç gün boyunca düzenli ola-
rak tüketip tüketmedi¤ini kontrol
etmek gerekir. Bu miktar konsantre
yemin tüketildi¤ini görmek, sütten
kesim sonras› buza¤›lar›n ihtiyaçla-
r› olan enerjiyi alabileceklerini gös-
terir.

Konsantre yem
al›m›n›n izlenmesi

Düzgün bir bak›m ve besleme ile
buza¤›lar 5 haftal›k yaflta sütten ke-
silebilir. Bununla birlikte sütten
kesme karar›n› 5 hafta dolunca tak-
vime göre vermek do¤ru de¤ildir.

Tavsiye edilen sütten kesim zama-
n›, buza¤› taraf›ndan konsantre ye-
min, istenilen miktarda tüketildi¤i
an olmal›d›r. 

E¤er 5 haftal›k sütten kesim prog-
ram›nda baflar›s›z olunmuflsa, bu
durumu etkileyen faktörlerin bulun-
mas› ve uzaklaflt›r›lmas› gerekir. Bu
durum buza¤›n›n yeterli kolostrum
(a¤›z sütü) almam›fl olmas›ndan,
yetersiz havaland›rmadan, kötü ka-
liteli konsantre yem kullan›m›ndan,
›slak veya afl›r› nemli ortamda ba-
r›nd›rmadan kaynaklanabilir. Böyle
durumlarda buza¤›ya sütten kesim
zaman›n› ayarlamak ve daha da
stres yaratmamak için zaman tan›n-
mal›d›r. Bir hafta beklemek faydal›
olacakt›r. Sütten kesilen buza¤›lara
yap›lacak grup beslemelerde, grup-
taki buza¤› say›s› 5–6’y› geçmeme-
lidir. Bu say› buza¤›lar›n grup ba-
r›nd›r›lmas›na daha kolay adapte ol-
mas›n› sa¤lar.

Küçük gruplar, yemlik ve dinlen-
me alanlar›n›n paylafl›lmas› nede-
niyle oluflacak rekabet stresinin
afl›lmas›n› kolaylaflt›racakt›r. 

Verimli ve sa¤l›kl› düvelerin ye-
tifltirilmesinde ilk ad›m, genç buza-
¤›lar›n düzenli beslenmesi ve iyi
bak›m koflullar›n›n sa¤lanmas› ile
mümkün olur.

Buza¤›lara temiz ve kuru bar›nak
sa¤lamak, onlar› yaz›n afl›r› günefl-
ten k›fl›n ise so¤uk rüzgardan koru-
mak önemlidir.

Buza¤›lara yap›lmas› gerekli afl›-
lamalar ve koruyucu di¤er uygula-
malar ile hasta buza¤›lar›n›z›n teda-
visi için veteriner hekimle sürekli
irtibatta olunmas› gerekir.
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evifl getiren hayvanlar-
da fazla miktarda ye-
mek veya kaya tuzunun

al›nmas›ndan k›sa bir süre içeri-
sinde sindirim sistemi bozukluk-
lar›, titremeler, kalp ve kan dola-
fl›m yetmezli¤i ve ölümle seyre-
den zehirlenme durumudur. Has-
tal›¤›n flekillenmesinde en önem-
li faktör; fazla miktarda tuzla g›-

dan›n ve en önemlisi suyun yete-
ri kadar verilmemesidir.

Hayvanlarda zehirlenme yapan
tuzun inekler için toksik miktar›
2.2 gr/Kg olarak belirlenmifltir.
Genel olarak hayvan›n ald›¤› su
miktar› tuzun toksik miktar›n› de-
¤ifltirebilir. Tuz hayvanda su kay-
b›na neden olur. Hayvan ne kadar
az su içerse, organizman›n tuz

al›nmas›yla oluflacak s›v› kayb›n›
dengeliyebilmesi o derecede az
olmaktad›r. Hayvanlarda kesim
öncesi fazla tuz yalat›lmas›, bal›k
unu silaj› ve yemek art›klar›n›n
verilmesi tuz zehirllenmesine yol
açabilir. Ayr›ca %2 oran›nda tuz
içeren sular ( deniz suyundaki tuz
oran› %2.5- 3 aras›ndad›r) fliddet-
li susamalarda fazla içildiklerinde
öldürücü etki yapabilirler.

Belirtiler
Hasta hayvanlarda afl›r› flekilde

su içme iste¤i vard›r. ‹fltahda ani-
den bir kesilme meydana gelir ve
hayvanda 2-4 gün içinde kab›zl›k
flekillenmeye bafllar. Sinir siste-
minin bozulmas›yla kaslarda tit-
remeler, çi¤neme kaslar›nda
kramplardan kaynaklanan a¤›zda
köpürme ve sallant›l› yürüyüfl fle-
killenir. Vücudun bir yan›na ya-
tan hayvanda titremeler, k›smi
veya tam körlük, ani ve k›sa sü-
reli nöbetler ortaya ç›kar. Hasta-
larda s›k olarak s›rt üstü yatma,
köpek oturuflu, engellere do¤ru
koflma iste¤i, sanc›, bazen ishal,
kalp ve solunum h›z›nda art›fl ve
s›k idrar yapma belirtileri gözle-
nir. A¤›z›n içi kuru ve solgundur.
Beden ›s›s› ilk bafllarda normal
seyrederken ileriki günlerde gi-
derek artmaya bafllar.  Hayvanlar
sanc›dan dolay› birkaç saat sü-
reyle aya¤a kalkamaz ve k›sa sü-
rede ölürler.

Tuz zehirlenmesi olay›nda Ve-
teriner Hekim gelene kadar acil
olarak yap›lmas› gereken bafllan-
g›çta az, daha sonralar› yavafl ya-
vafl artan miktarda su içmelerine
izin vermektir. Hayvanlara bir-
den bire su verilmesi hücrelerin
afl›r› genifllemesine neden olaca-
¤› için tehlikelidir.

Tuz zehirlenmesi

K›zg›nl›k ve k›zg›nl›¤›n tespiti
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rikofiti; mantarlardan kaynaklanan, k›l dökülmesi ve de-
rinin kabuklaflmas› ile seyreden çok bulafl›c› bir deri has-
tal›¤›d›r. Bu hastal›k insanlara da bulaflabildi¤inden

önem arz etmektedir.
Hastal›¤a neden olan mantarlar, k›llar›n diplerinde ve deri üze-

rinde yerleflip geliflerek hastal›¤a neden olurlar. 
Trikofitozis bütün hayvan türlerinde ve insanda görülmekle

birlikte; özellikle her taraf› kapal›, günefl almayan, nemli bar›-
naklarda, s›k›fl›k ve uzun süre bir arada bar›nd›r›lan hayvanlarda
daha s›k gözlenmektedir. Hastal›¤a neden olan mantarlar, ah›r ve
bar›naklarda, malzemelerde, a¤açl›k ve çal›l›k alanlarda y›llarca
canl›l›¤›n› korur. Hasta hayvan say›s›nda k›fl›n artma yazlar› ise
azalma gözlenir. Ayr›ca düzgün olmayan bak›m beslenme, deri
ve barsak parazitleri A vitamini eksikli¤i durumlar›nda hastal›¤a
yakalanan hayvan say›s›nda art›fl gözlenir.

Hayvan türleri aras›nda yay›lma h›zl›d›r. Bit, pire ve uçucu si-
neklerle mantar sporlar› hayvandan hayvana h›zla yay›l›r. Hasta-
l›k insanlara, özellikle hayvanlarla temas halinde bulunan sa¤›m-
c›- bak›c›, veteriner hekim ve çoçuklara da bulafl›r.

Hastal›k Belirtileri
Hastal›¤›n lezyonlar› vücudun her yan›nda gözlenebilece¤i gibi

ço¤unlukla al›n, yanaklar, göz, kulak ve burun çevresi gibi bafl
bölgesinde, daha az olarak boyun bölgesinde ve nadir olarak vü-
cudun arka k›s›mlar›nda flekillenir. fiekillenen kabuklar genelde
yuvarlak nadiren düzensiz, 1-3 cm çap›nda, kuru, kabar›k ve ke-
pekli flekildedir. ‹lk baflta kabart›lar nemlidir fakat giderek kurur,
kabuklafl›r, k›llar dökülür ve kabar›kl›klar flekillenmeye bafllar.
Zamanla lezyonlar büyür birbirleriyle birleflir, hatta baz› vakalar-
da hastal›k tüm vücuda yay›l›r. Kabuklar d›fla do¤ru bombeleflip
kabarm›fl gibi görünür. Deride kafl›nt› çok az veya hiç yoktur.

Hastal›k ilk görüldü¤ünde çabuk bulaflt›¤› göz önünde bulun-
durularak hasta hayvanlar ayr› ve temiz bir yere al›nmal›d›r. Ras-
yon düzeltilir, mineral madde ve Avitamini takviyesi yap›l›r.

Hastal›ktan Korunma
Hastal›kl› hayvanlar güneflli günlerde günefle ç›kar›l›r, ah›r ve

bar›naklara dezenfektan maddelerle temizlik ifllemi uygulan›r,
yerlere sönmemifl kireç serpilebilir. Trikofiti hastal›¤›na karfl› afl›
uygulamalar› hem hastal›ktan korunma aç›s›ndan hemde tedavi
amac›yla hayvanlara uygulanabilir.  

Mantar
hastal›¤›na

dikkat !!

Holstein ›rk› düvelerde do¤umdan
itibaren büyümenin kontrolünde

kullan›labilecek de¤erler

Yafl (ay) Canl› A¤›rl›k (kg)
0 40
1 60
3 105
6 173
9 238
12 305
*15 368
18 430
21 500
**24 560

Holstein ›rk›nda ortalama günlük
CA art›fl› 0.725 kg'd›r.

Yetiflkin vücut a¤›rl›¤› 620 kg'd›r. 
Bu a¤›rl›¤a 3. laktasyonun

bafl›nda ulafl›lmal›d›r.
* ‹lk tohumlama zaman›
**ilk buza¤›lama zaman›

Siyah beyaz alaca olarak da bilinen
Holstein Türkiye’de hem süt hem et için
tercih edilen s›¤›r ›rklar›ndan en önemlisi-
dir. Türkiye iklim flartlar›na kolay uyum
sa¤lamas› süt veriminin fazla olmas› tercih
edilmesinde önemli yer tutmaktad›r. 

Holstein buza¤›lar›n›n do¤um a¤›rl›klar›
ortalama 40 kg’d›r. Yavrular›n yemden
yararlanma oranlar› yüksektir ve ›rka özel
günlük canl› a¤›rl›k art›fl› uygun bir besle-
me ile 725 gr olarak söylenebilir. Yetiflkin
holstein ›rk› bir s›¤›r›n vücut a¤›rl›¤› orta-
lama 620 kg’d›r. 

Bütün canl›larda oldu¤u gibi ineklerde
de ilk do¤umlarda çeflitli problemlerle kar-
fl›lafl›l›r. Holstein ›rk› düvelerin ilk tohum-
lamalar›nda gebe kalabilmesi ve ilk do-
¤umlar›nda güçlük yaflamamalar› için bü-
yümelerinin kontrol alt›nda tutulmas› ge-
rekmektedir. Hayvan›n olmas› gerekti¤in-
den daha kilolu olmas› do¤umda sorun ya-
flanmas›na neden olabilir.

Tabloda Holstein ›rk› düvelerde do¤um-
dan itibaren büyümenin kontrolünde kul-
lan›labilecek de¤erler bulunmaktad›r.

Holstein ›rk› düvelerde büyümenin kontrolü

Buza¤›lar›n sütten kesilmesinde
yap›lmamas› gerekenler
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Bu y›l 25.si
düzenlenen P›nar
Kido Resim

yar›flmas› için geri say›m
bafll›yor. Son baflvuru tarihi  5
May›s 2006 olan “Hayal et
büyümeyi, çiz gelece¤ini ” ya
da serbest temal› resim
yar›flmas› sonunda 50 baflar›l›
ö¤renciyi ünlü ressam
Mehmet Güleryüz ve

Uluslararas› Plastik Sanatlar
Derne¤i ressamlar› eflli¤inde,
‹stanbul’da 5 günlük “Sanat
Kamp›” bekliyor.

Çocuklar› sanatla
buluflturmay› amaçlayan
P›nar, gelenekselleflen resim
yar›flmas› için start verdi.
1981’den bu yana devam
eden P›nar Kido ‹lkö¤retim
Okullar› Aras› 25. Resim
Yar›flmas›, minik ressamlar›n
resimlerini bekliyor. 

Türkiye’nin dört bir
yan›ndan binlerce çocu¤un
baflvurdu¤u P›nar Kido Resim
Yar›flmas›n›n bu y›lki konusu
“Hayal et büyümeyi çiz
gelece¤ini” ya da serbest
olarak belirlendi. 

Minik yetenekleri sanata
teflvik etmek amac›yla
ilkö¤retim okullar› aras›nda
düzenlenen P›nar Kido Resim

Yar›flmas›’nda, uzman
pedagog ressamlar ve
elefltirmenlerden oluflan jüri
taraf›ndan seçilecek olan 50
ö¤renci ünlü ressam Mehmet
Güleryüz ve Uluslararas›
Plastik Sanatlar Derne¤i
ressamlar› eflli¤inde,
‹stanbul’da 24-28 Haziran
tarihleri aras›nda 5 günlük
“sanat kamp›na” kat›lmaya
hak kazanacak. Minik
ressamlar kamp süresince
atölye çal›flmalar›n›n yan›s›ra
‹stanbul’un tarihi mekanlar›na
ve müzelerine düzenlenecek
gezilere de kat›lacaklar. 

Minik ressamlar›n 25 x 35
cm veya 35 x 50 cm
ölçülerinde her türlü boya
malzemesi kullanarak
haz›rlad›klar› resimleri,  5
May›s 2006 tarihine kadar
arkas›na ö¤renci ad› soyad›,

telefon numaras›, okul ad›,
okul adresi, resim
ö¤retmeninin ad› ve okul
telefon numaras› yazmalar› ve
P›nar G›da Grubu PK 904
35214 adresine göndererek
yar›flmaya kat›lmalar› yeterli
olacakt›r. Daha fazla detay
almak isteyen kat›l›mc›lar,
info@pinar.com.tr adresine
mail atarak veya 0-232-436
15 15 (387 dahili) no’lu
telefondan broflür ve bilgi
iste¤inde bulunabilirler. 

Yar›flmaya kat›lan resimler,
uzman pedagog ressamlar ve
elefltirmenlerden oluflan bir
seçici kurul taraf›ndan
de¤erlendirilecektir. Minik
ressamlar›n eserleri,
‹stanbul’da gerçekleflecek
olan ödül töreninden sonra
çeflitli illerde sanatseverlerin
be¤enisine sunulacakt›r.

Bakanlar Kurulu’nun hayvanc›l›¤›n
desteklenmesi ile ilgili karar› afla¤›daki
gibidir.

Karar Say›s› : 2006/9922
Ekli “Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi

Hakk›nda Kararda De¤ifliklik Yap›lma-
s›na Dair Karar”›n yürürlü¤e konulmas›;
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n
5/1/2006 tarihli ve 71 say›l› yaz›s› üzeri-
ne, 3/1/2002 tarihli ve 4733 say›l› Kanu-
nun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Ku-
rulu’nca 16/1/2006 tarihinde kararlaflt›-
r›lm›flt›r.

Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi Hakk›n-
da Kararda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Karar

Madde 1 — 21/2/2005 tarihli ve
2005/8503 say›l› Kararnamenin eki
"Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi Hakk›n-
da Karar"›n 2 nci maddesinin (a), (d),
(e), (f), (h), (›) ve (m) bentleri afla¤›daki
flekilde de¤ifltirilmifltir.

"a) Yem bitkileri üretimi yapmak üze-
re baflvuran üreticilere, üretim yapt›klar›
Çiftçi Kay›t Sistemine kay›tl› arazileri
üzerinden, kalk›nmada öncelikli illerde
ve sertifikal› tohumluk kullan›m›na göre
farkl› olmak üzere, yapay çay›r-mera ve
çok y›ll›k yem bitkisi ekilifllerinde ilk y›l
için, tek y›ll›k yem bitkileri ekilifllerinde
ise üretim yapt›klar› y›l için dekar bafl›-
na ödeme yap›l›r. Yem bitkileri üreti-
minde kullan›lmak üzere sat›n al›nan
alet ve makineler fatura bedelinin %40’›
kadar desteklenir. Ancak, söz konusu
alet ve makine deste¤i, hak edifle konu
yem bitkileri deste¤inin %40’›n› geçe-
mez. 

d) Suni tohumlama hizmeti sa¤layan
gerçek ve tüzel kiflilere, kalk›nmada ön-
celikli illerde farkl› olmak üzere soy kü-
tü¤ü ve ön soy kütü¤ü sistemine kay›tl›
olan s›¤›rlara yapm›fl olduklar› suni to-
humlama hizmeti için hayvan bafl›na
teflvik primi ödenir.

e) Üretmifl oldu¤u sütü, Bakanl›ktan
süt teflvik kod numaras› alm›fl, g›da sicili
ve çal›flma izni olan süt iflleme tesisleri-
ne satan, soy kütü¤üne kay›tl› olan ifllet-
meler ile örgütlü üreticilere farkl› olmak
üzere beher litre süt için destekleme
ödemesi yap›l›r.

f) Kendi öz kaynaklar› ile iflletmesine,
büyükbafl hayvanc›l›k için sabit süt sa-
¤›m ünitesi, küçükbafl hayvanc›l›k için
ise sabit veya seyyar süt sa¤›m ünitesi
kurarak ve so¤utma tank› koyarak sana-
yiye aktar›lacak sütte belirli kalite ve
hijyen kriterlerine uygun üretim yapa-
cak üreticiler ile iflletmesine gübre çuku-

ru yapacak yetifltiricilere yat›r›m mikta-
r›n›n % 40’› oran›nda destekleme öde-
mesi yap›l›r. Ancak desteklenecek yat›-
r›m miktar›n›n üst s›n›r› Bakanl›kça be-
lirlenir.

h) Hastal›ktan ari bölge oluflturmak
üzere Trakya Bölgesi, ‹stanbul ve Ça-
nakkale illerinin Anadolu yakas›, ‹zmir,
Ayd›n, Manisa, Mu¤la, Bal›kesir, Bursa,
Eskiflehir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli il-
lerinde Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›nca
ç›kar›lacak tebli¤de belirtilen kriter ve
özelliklere sahip s›¤›r iflletmelerinde
hayvan bafl›na do¤rudan ödeme yap›l›r.
Tazminatl› hastal›k ç›kan hayvanlar›n
etleri 3285 say›l› Hayvan Sa¤l›¤› ve Za-
b›tas› Kanunu kapsam›nda flarta tabi
olarak de¤erlendirilir. Hastal›k ç›kan ifl-
letmelerdeki hayvanlar için ise, ödeme-
ye esas teamül cetvelleri ile tazminat
mazbatalar› Bakanl›kça onayland›ktan
sonra hasta hayvan bafl›na do¤rudan taz-
minat ödenir.

›) Hayvan kimlik sisteminin gelifltiril-
mesi amac› ile hayvanlar›n tan›mlanma-
s› ve tescili için uygulay›c›lara hayvan
bafl›na destekleme ödemesi yap›l›r.

m) Bakanl›ktan su ürünleri yetifltirici-
lik belgesi alan gerçek ve tüzel kiflilere,
Çiftçi Kay›t Sistemine kay›t olmak flar-
t›yla, Bakanl›kça belirlenecek türler için,
beher kilogram bafl›na su ürünleri yetifl-
tiricili¤i destekleme primi ödenir. Yeni
türlerde üretim yapan yetifltiriciler ile su
ürünleri yetifltiricili¤i kooperatifi veya
su ürünleri yetifltirici birli¤i üyesi yetiflti-
ricilere farkl› oranda destekleme primi
ödenir. Ayr›ca, denizlerde ve iç sularda
su ürünleri yetifltiricili¤inde kullan›lmak
üzere yavru alanlara ve kendi iflletme-
sinde büyütmek üzere yavru bal›k üre-
tenlere, adet üzerinden destekleme primi
ödenir."

Madde 2 — Ayn› Karar›n 2 nci mad-
desine (n) bendinden sonra gelmek üze-
re afla¤›daki (o), (p), (r), (s) ve (t) bentle-
ri eklenmifltir.

"o) ‹pekböce¤i yetifltiricili¤inin teflvik
edilmesi ve üretiminin artt›r›lmas› için
yafl ipekböce¤i kozas› üreticilerine üc-
retsiz da¤›t›lacak ipekböce¤i tohumunu
sa¤layan Bursa Koza Tar›m Sat›fl Ko-
operatifleri Birli¤i(Kozabirlik)’ne to-
hum bedeli ve üretti¤i yafl ipekböce¤i
kozas›n› Bursa Koza Tar›m Sat›fl Ko-
operatifleri Birli¤i(Kozabirlik)’ne ve/ve-
ya Kooperatiflerine satan üreticilere
destekleme primi ödenir.

p) Tiftik keçisi yetifltiricili¤inin teflvik
edilmesi ve tiftik üretiminin art›r›lmas›
için üretmifl olduklar› tifti¤i, Tiftik ve

Yapa¤› Tar›m Sat›fl Kooperatifleri Birli-
¤i(Tiftikbirlik)’ne ve/veya Kooperatifle-
rine satan üreticilere destekleme primi
ödenir.

r) Küçükbafl hayvan yetifltiricili¤inin
desteklenmesi amac›yla "Islah Amaçl›
Yetifltirici Birlikleri" fleklinde örgütle-
nen ve hayvanlar›n› kay›t alt›na alan ye-
tifltiricilere difli koyun ve keçi bafl›na
do¤rudan destekleme ödemesi yap›l›r.

s) Çiftçi Kay›t Sistemine kay›tl› arazi-
lerde, Bakanl›k taraf›ndan tohumculuk
kuruluflu olarak kabul edilen kurulufllar-
ca üretilen/ürettirilen sertifikal› yem bit-
kileri tohumlu¤una destekleme ödemesi
yap›l›r.

t) Kanatl› hastal›klar›yla mücadele
kapsam›nda, yumurta üreticileri taraf›n-
dan yetifltirilen ve ekonomik yumurtla-
ma ömrünü tamamlayan ç›kma tavuklar
için, Bakanl›kça yay›mlanacak tebli¤ ile
belirlenen süre, miktar ve esaslar çerçe-
vesinde yerinde imha karfl›l›¤› hastal›kla
mücadele primi ödenir.

Ayr›ca, Bakanl›kça gerekli görülmesi
durumunda, yumurta üreticileri taraf›n-
dan yetifltirilen ve ekonomik yumurtla-
ma ömrünü tamamlayan ç›kma tavuklar
için, Bakanl›ktan çal›flma izni alm›fl ka-
natl› hayvan kombina ve kesimhanele-
rinde kesilmek veya kanatl› eti iflleyen
rendering tesislerinde de¤erlendirilmek
flart› ile üreticilere ve kesim ifllerini ya-
pan kombinalara, kesimhanelere ve ren-
dering tesislerine tavuk bafl›na destekle-
me ödemesi yap›l›r." 

Madde 3 — Ayn› Karar›n 5 inci mad-
desi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

"Madde 5 — Merkez birli¤ini kurmufl
olan; ›slah amaçl› yetifltirici birlikleri
ve/veya 5200 say›l› Tar›msal Üretici
Birlikleri Kanunu’na göre kurulmufl
üretici birlikleri ve/veya Tar›msal Kal-
k›nma Kooperatifleri üyelerinden, ald›k-
lar› deste¤in %0,2’si oran›nda merkez
birliklerine, %0,1’i oran›nda da icmalle-
ri yapan ilgili birlik ve kooperatiflere
irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütle-
rini Güçlendirme" ad› alt›nda toplam
%0,3 oran›nda kesinti yap›l›r."

Madde 4 — 23/2/2005 tarihli ve
2005/8534 say›l› Kararname yürürlük-
ten kald›r›lm›flt›r.

Madde 5 — Bu Karar, 1/1/2006 tari-
hinden geçerli olmak üzere yay›m› tari-
hinde yürürlü¤e girer.

Madde 6 — Bu Karar› Tar›m ve Kö-
yiflleri Bakan› yürütür.
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Soldan Sa¤a
1. K›l, Tüy... ‹lkel benlik... Eski M›s›r'da insano¤lu-

nun hayati dayana¤› olan üretici güç./  Mezopotam-
ya'da kullan›lm›fl eski bir hacim ölçüsü birimi.  2. As›l
Arap'lar› belirtmekte kullan›lan sözcük.  3. ‹slâm ülke-
lerinde kullan›lan tah›l ölçüsü./  Nazi hücum k›tas›...
Kay›nbirader.   4. Bir tür boya maddesi.  5. Apre maki-
nesi./ Boyun e¤me.... All›k.   6. Evre, Faz, Paye, Mer-
hale, Menzile.  7. Is›n.  8. Aparay, Aparey, Cihaz, Apa-
rat, Gereç, Ayg›t.... Ziyafet, fiölen.

Yukar›dan Afla¤›ya
1. Ba¤›rsak ask›s›.  2. Argon, Bilecen, Malumatfurufl....

Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, Aldatma. Dümen, Do-
lap, Katakulli,
Fent, Riv, Mekr
3. E¤me, Bir tara-
fa yat›rma.   4.
Hububata kar›flm›fl
çöpler. ... Bir cins
tuzlu toprak cinsi.

5. Hastal›k anla-
m›nda eski söz-
cük./  Rusça'da
"Evet"... Samimi,
fierefli kimse.   6.
Ehram.

7. Çekiflme,
Kavga.  8. Bayram
günü, Cuma....
Kamer-Mah.

ÖÖnncceekkii BBuullmmaaccaann››nn 
ÇÇöözzüümmüü
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YUKARIDAN A A IYA
1 DOLUNUN TERS - B R L M Z
2 URANYUMUN S MGES - CENNET- BASTON
3 DÖRT KENARI E T GEOMETR K C S M- ESK  D LDE SU- YEL K E
4 B R ÇE T MERMER
5 LAVE- KÜKÜRTÜN S MGES
6 GÜVENL L K HAL - B R B NEK HAYVANI
7 B R NOTA- OYUNLARDA EN ÜST DERECE
8 B R BES N MADDES - B R RENK- MÜZ K HARFLER
9 NEY ÇALAN K MSE- YARI AYDINLIK
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P›nar Süt Üretici e¤itimleri sürüyor
P ›nar Süt; süt toplad›-

¤›m›z bölgelerde çi¤
süt kalitesini artt›rma-

ya yönelik, üreticiyi bilinçlen-
dirmek ad›na 1023 kifliye 27
adet e¤itim verdi. E¤itim ko-
nular› Avrupa Birli¤i kriterle-
rini kapsayan G›da Kodeksi,
Çi¤ Süt Kal›nt› problemleri,
Süt Hijyeni, Hijyen ve Sani-
tasyon ve Mastitis konular›n›
içermektedir. 

2006 y›l›nda devam edecek
e¤itim seminerlerinde üretici-
yi yak›ndan ilgilendiren

Önemli Hayvan Hastal›klar›,
Buza¤› Bak›m Besleme ‹lke-
leri, Süt Hayvanlar›n›  Bak›m
Beslenmesi gibi konular anla-
t›lacakt›r. 

E¤itim seminerleri
devam edecek

Yap›lan e¤itimler sonras›n-
da üreticilere sertifika da¤›t›la-
rak ald›klar› e¤itimler belge-
lendirildi. E¤itim yap›lan böl-
geler afla¤›daki gibidir;

Turgut, ‹hsaniye, Tire, Öde-

mifl, Ulam›fl (Seferihisar)
(‹zmir) Turgutlu- Durasall›-
Salihli (Manisa) Yaz›r Köyü,
Erbeyli (Ayd›n) Bal›kesir
Merkez Güllüce Köyü- M.
Kemalpafla (Bursa) Yerkesik,
Gökova, Kad›köy (Kemer),
Güzelyurt Köyü (Dalaman),
Yerkesik, P›narköy (Mu¤la)
Hat›plar Köyü, Hallaçlar Kö-
yü, Susuzören Köyü (Uflak)
Afla¤›k›rl› Köyü, Karaatl› Kö-
yü, Bay›nd›r Köyü, Çameli
Köyü, P›narbafl›, Merkez
(Burdur)

Süt hayvanc›l›¤›na destek

P›nar Kido Resim
Yar›flmas› bafll›yor

19 y›ld›r minik tiyatro sever-
lerle buluflan P›nar Kido Ço-
cuk Tiyatrosu, Bursa, Eskifle-
hir ve ‹zmir turnelerinden son-
ra ‹stanbul’da minik ti-
yatro severlerle bulufl-
maya devam ediyor. Bu
sezon okullar› ziyaret
ederek “O Benim An-
nem“ adl› oyunu sahne-
leyen P›nar Kido Çocuk
Tiyatrosu, “Kido Kukla
Tiyatrosu“ ile de ana-
okulu ö¤rencilerini ti-
yatro ile tan›flt›r›yor. 

P›nar Kido Çocuk Ti-
yatrosu aile ve çocuk
iliflkilerinin, sevgi, arka-
dafll›k temalar›n›n ifllen-
di¤i “O Benim Annem”
adl› oyun ve dengeli,
sa¤l›kl› beslenme konu-
sunda e¤lenceli bilgile-
rin verildi¤i “Kido Kuk-
la Tiyatrosu” minik ti-
yatroseverlere e¤lenceli

saatler yaflat›yor.
Her y›l gerçeklefltirdi¤i gele-

neksel yaz turnesi ile daha ön-
ce tiyatro ile hiç karfl›laflma-
m›fl çocuklar› tiyatro ile tan›fl-

t›ran P›nar Kido Çocuk Tiyat-
rosu, bu yaz sezonunda da
Türkiye’nin çeflitli bölgelerin-
de minik tiyatroseverlerle bu-
luflacak. 

“O Benim Annem”
büyük be¤eni topluyor

‹hracat hedefini büyüten P›nar Süt, Avrupa Birli¤i g›da
ve kalite sistemlerine uygun olarak üretim yap›yor.

P›nar Süt Genel Müdürü Ergun Akyol, Yaflar G›da Grubu
flirketleri olarak AB uyumu için haz›r olduklar›n› söyledi.

Türkiye’de tar›m ve hayvanc›l›¤›n a¤›rl›kl› olarak aile içi
küçük iflletmelerde yap›ld›¤›n› ifade eden Akyol “Süt ifli
profesyonelce yap›lmad›¤› için çi¤ süt kalitesi AB standart-
lar›n› yakalayam›yor. Denetimsiz al›nan sütler merdivenalt›
üretime gidiyor. Kay›td›fl› ekonomi, sa¤l›ks›z üretim, dene-
tim eksikli¤i haks›z rekabete sebep oluyor.”  dedi.

Sektörün AB ile iliflikilerini de¤erlendiren Ergun Akyol
flöyle konufltu: “AB ülkelerinde uygulanan koruma duvarla-
r› ve teflvikler sebebiyle Türkiye’den daha ucuz fiyata süt
ve süt mamülleri ülkemize ithal edilmektedir. Bu durum süt
sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu flartlar› dü-
zeltmek amac›yla ülkemizde de üreticileri ve sanayicileri
korumaya yönelik uygulamalar gerçeklefltirilmeli, AB ülke-
lerindeki gibi güvenlik stoklar› oluflturulmal› ve müdahale
al›mlar› ile fiyat dalgalanmalar› dengelenmelidir.

Türkiye’de süt ve süt mamülleri sektörü haketti¤i konum-
da de¤ildir. Çünkü Türkiye’deki süt üretiminin sadece %25
civar› kay›tl› durumdad›r. AB ve gümrük birli¤i aç›s›ndan
sistemin bir an önce kay›t alt›na al›nmas› denetim mekaniz-
malar›n›n kurulmas›, ihracat ve ithalat aç›s›ndan da önemli-
dir. Di¤er yandan (ambalajl› süt tüketimi çok düflüktür, ki-
flibafl› sadece 5-6 litre civar›ndad›r.) gelecek nesillerin sa¤-
l›kl› yetiflmesi aç›s›ndan kiflibafl› süt tüketiminin artt›r›lmas›
için devlet sanayici iflbirli¤i gerekmektedir. 

Türkiye’den Avrupaya süt ve süt mamülleri ihracat›
AB ülkelerinin kendi üreticilerine uygulad›klar› subvan-
siyonlar ve çeflitli sebeplerden dolay› çok zordur. Ancak
ülkemiz aç›s›ndan ileriye yönelik iyilefltirmeler yap›ld›k-
tan sonra yo¤urt ve beyaz peynir Türkiye için büyük bir
potansiyeldir. 

AB ülkelerine süt ve süt mamülleri ihracat›n›n yasak olu-
flu, süt üreticilerinin küçük iflletmeler olarak çok da¤›n›k ol-
mas›ndan dolay› kaliteli süt toplama zorlu¤u, hammadde,
nakliye, enerji maliyetlerinin yüksek oluflu rekabet aç›s›n-
dan ihracat›n önünde büyük engel teflkil etmektedir.

Son dönemlerde Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan dü-
zenlemelerin olumlu yönde katk›lar sa¤layaca¤›n› düflünü-
yoruz. Kay›tl› iflletmelerin desteklenmesi, süt ve süt ma-
müllerindeki KDV’nin %1’e indirilmesi, kay›ts›z ekonomi-
nin ve tüketimin artmas›na sebep olacakt›r.”

Akyol flirketlerin AB ile uyumu ile ilgili olarak da flu de-
¤erlendirmelerde bulundu:

“Avrupa Birli¤i g›da ürünü kriterlerinin en önemlileri ka-
lite ve kay›t sistemi, P›nar, kalitesiyle ve kay›t sistemiyle
de AB’ye haz›r. Y›llardan beri sütteki bakteri oranlar›, hay-
van temizli¤i, kooperatifleflme gibi konularda üreticiler ile
ortak çal›flmalar yap›ld›. P›nar Süt, bugün gelinen noktada
tedarik alan›ndan bafllay›p hammadde, ambalaj ve di¤er
tüm girdilerin kay›t alt›na al›nd›¤› bir sistem kullanmakta-
d›r. Bu amaçla dünyada ilk defa bir g›da flirketinin hizmete
açt›¤› bir sistemle ürünlerin üretim aflamalar›n› tüketicileri-
mize açt›k. Geçen y›l devreye giren internet sitemizle tüke-
ticilerimiz www.pinarmutfagi.com sitesine girerek fabrika-
lar›m›zda gerçeklefltirdi¤imiz üretimi kameralar arac›l›¤›yla
canl› olarak izleyebiliyorlar. Ayr›ca sat›n ald›klar› ( süt,
peynir, yo¤urt, sucuk, salam, sosis vb. ) P›nar ürünlerinin
üzerindeki barkodu sisteme kaydederek ald›klar› ürünlerin
hammaddesinin nereden al›nd›¤›n›, hangi kontrollerden
geçti¤ini an›nda ö¤renebilmektedirler.”

P›nar Süt Genel Müdürü
Ergun Akyol: AB’ye Haz›r›z

Avrupa Birli¤i’ne entegrasyon sürecinde tar›m ve hayvanc›l›¤›n geliflmesi konusunda Bakanl›klar çerçevesinde
yap›lan çal›flmalar sonucunda Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi ile ilgili kararda baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Özel-
likle süt ve süt ürünlerinin AB’ye ihracat› konusunda en önemli kriterlerden biri olan Tuberküloz ve Brucella
Hastal›klar›ndan ari çiftliklerin say›s›n›n artt›r›lmas›nda çok önemli yol katedilmifltir. Hastal›ktan ari bölge olufl-
turmak üzere pilot bölge olarak seçilen Trakya Bölgesi, ‹zmir Tar›m Müdürlü¤ü Hayvanc›l›k fiubesi’nin katk›-
lar›yla çiftliklerin en yo¤un oldu¤u Ege Bölgesini kapsayacak flekilde genifllemifltir. 
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“Tar›m ve G›dada ‹flbirli¤ine Haz›r›z”
Avustralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chance, Türkiye ile tar›m ve g›da sektörlerinde iflbirli¤i yapmak is-
tediklerini belirtti. Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chance baflkanl›¤›nda Türkiye’ye gelen Avustralya heyeti,
P›narbafl›’nda bulunan P›nar Süt ve Kemalpafla ‹lçesi’ndeki P›nar Et Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin yaflad›¤› AB sürecinin kendileri
içinde ilginç oldu¤unu anlatan Chance, “Bu
süreçte Türkiye ile iflbirli¤i olanaklar› sa¤lana-
bilece¤ini düflünüyoruz. AB ile Avustralya
aras›nda yüksek gümrük vergileri nedeniyle ti-
caret çok zor. AB’nin dünya piyasalar›ndaki
etkinli¤i malum. Bu konuda sadece biz de¤il,
Brezilya ve Yeni Zellanda gibi ülkelerde flika-
yetçi. AB’ye girme sürecindeki ülkelerle ilgile-
niyoruz ve bu süreçte onlara yard›m etmek isti-
yoruz.” dedi.

‹yi Niyet Anlaflmas›
Yaflar Holding G›da Grubu Baflkan Yar-

d›mc›s› Hasan Girenes ise geçen ay iki ülke
aras›nda tar›m konusunda iyi niyet anlaflma-
s› imzaland›¤›n› belirterek, Avustralya Ta-
r›m Bakan›’n›n Türkiye’de kendi tesislerini
gezmek istedi¤ini söyledi. Bu ilk ziyaretin
iki ülke aras›nda bir iflbirliklerine bafllang›ç
oldu¤unu vurgulayan Girenes, “ Bakanl›ktan
gelen yeni haberler yak›n zamanda Avustral-
ya’dan et ve süt ›rk› dam›zl›k hayvan ithala-
t›n›n aç›laca¤› yönünde. Avustralya’da hay-
vanc›l›k konusunda dünyan›n önde gelen

üreticilerinden. Grubumuzun ifl kollar› düflü-
nüldü¤ünde hayvanc›l›kta, özellikle et ve süt
hayvanc›l›¤› konusunda önemli ad›mlar at›-
labilir. Yat›r›m f›rsatlar› yarat›labilir, iflbirli¤i
sahalar› geniflletilebilir” diye konufltu. Yaflar
G›da Grubu’nun dünya markas› olmak için
çal›flt›¤›n› anlatan Girenes, “Ortado¤u’dan
Avrupa’ya, Amerika’dan Japonya’ya, Avus-
tralya’ya kadar 40’a yak›n ülkede büyüme-
mizi sürdürüyoruz. Ticaret yapt›¤›m›z ülke-

ler, çal›flt›¤›m›z firmalar, Türkiye ad›na birer
referans. Ürünlerimizle tan›t›m elçili¤i göre-
vini de baflar›yla sürdürüyoruz” dedi.

‹nceleme gezisinin ard›ndan Avustralya
Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chance, Yaflar
Holding Onursal Baflkan› Selçuk Yaflar, Yö-
netim Kurulu Baflkan› Feyhan Kalpakl›o¤lu,
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ‹dil Yi¤itba-
fl› ve ‹cra Baflkan› Hasan Denizkurdu ile bir-
likte ö¤le yeme¤i yediler. 

Türkiye’de ilk olarak Yaflar Holding fiir-
ketlerinden P›nar Süt’ü ziyaret eden Avus-
tralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chan-
ce, P›narbafl›’ndaki tesislere tam not verdi.
Beraberindeki heyet ile P›nar Süt’e gelen
bakan›, Yaflar Holding G›da Grubu Baflkan
Yard›mc›s› Hasan Girenes, P›nar Süt Genel
Müdürü Ergun Akyol ve P›nar Et Genel
Müdürü Zeki Ilgaz karfl›lad›. Çok say›da ga-
zetecinin de kat›ld›¤› toplant›da Yaflar Hol-
ding G›da Grubu Baflkan Yard›mc›s› Hasan
Girenes, G›da Grubu’nun faaliyetleri hak-
k›nda ayr›nt›l› bir sunufl yapt›. Karfl›l›kl› ifl-
birli¤i yap›labilecek alanlarla ilgili de¤erlen-
dirmelerin yap›ld›¤› toplant› sonras›nda
Avustralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim
Chance’e P›nar Süt üretim tesisleri tan›t›ld›.

Bakan Chance, P›nar Süt üretim tesislerin-
deki gezisinde, peynir, yo¤urt, süt, eritme
peynir, meyveli yo¤urt ünitelerinde incele-
melerde bulundu. AR-GE laboratuvarlar›n›
da gezen Chance, burada çeflitli P›nar ürün-
lerini tatma f›rsat› buldu.  P›nar Süt tesisleri-
ni gezen Chance, tesisleri ve P›nar markal›
ürünleri çok be¤endi. Türkiye ile Tar›m ve
G›da sektörlerinde iflbirli¤i yapmak istedik-
lerini ifade etti.

Avrupa Birli¤i Süreci
Yaflar Holding G›da Grubu Baflkan Yard›m-

c›s› Hasan Girenes’ten Türkiye’nin tar›ma da-
yal› sanayi sektörü hakk›nda bilgi alan Chan-
ce, tesisleri gezdikten sonra yapt›¤› aç›klama-
da karfl›l›kl› iflbirli¤i yap›lacak alanlar› belirle-
meye çal›flt›klar›n› söyledi.

Avustralya Tar›m ve Orman Bakan› Kim Chance, Bakan Dan›flman› John
Dagostino, G›da ve Ticaret Gelifltirme K›demli Direktörü Henry Steingires-
ser, G›da ve Ticaret Gelifltirme Müdürü Besko Trhulj, Ortado¤u ve Afrika
Et ve Canl› Hayvan Hizmetleri Müdürü Nigel Brown, Bat› Avustralya Av-
rupa Ofisi’nden Noel Ashcroft, Avustralya’n›n Ankara Büyükelçisi Jean
Dunn, Büyükelçilik ‹kinci Müflteflar› Elizabeth Petroviç, ‹fl Gelifltirme Mü-
dürü Yemifl Coflkun, Yaflar Holding G›da Grubu Baflkan Yard›mc›s› Hasan
Girenes, Su – ‹çecek ve Turizm Baflkan Yard›mc›s› Olcay Sunucu, P›nar Süt
Genel Müdürü Ergun Akyol, P›nar Et Genel Müdürü Zeki Ilgaz. 

‹nceleme Gezisine Kimler Kat›ld›?

KK
usursuz ve tam bilgi (kay›t) nadi-
ren mevcut ise, mükemmel sonuç-
lar› elde etmek imkans›zd›r. Fakat

iyi kay›t tutarak, de¤iflikliklerin etkisini öl-
çülebilir ve de¤erlendirilebilir.

Di¤er bir çok ticari faaliyette bulunan ifl-
letmeler gibi süt çiftlikleri de karl›l›¤› ve ve-
rimlili¤i art›rmak için devaml› olarak de¤i-
fliklikler yapmaktad›r. Bazen de¤iflikliklerin
etkisini bilmek zordur. Çiftlik yöneticileri
faydal› bir etki oluflturacak de¤iflikli¤e karar
verirken genellikle eksik bilgi kullan›rlar.
Bu durum sa¤l›ks›z sonuçlar do¤urur.

Yönetimsel de¤iflikliklerin finansal etkisi-
ni izlemek için, kusursuz ve tam olarak iflle-
yen bir kay›t sistemine sahip olmak zorun-
ludur. Yaln›zca eksiksiz kay›t tutmak dahi
izlenebilecek bir de¤ifliklik olabilir.

Mevsim, ineklerin yafl›, laktasyon devresi,
gebelik durumu, sürü popülasyonu, tesisler,
çevre ve sa¤l›k vs gibi sonuçlar› etkileyebi-
lecek di¤er faktörleri de teflhis etmek önem-
lidir. Daha sonra beklenen sonuç ya da he-
defler belirlenmeli ve takip edilmedir.

Kay›t alternatifleri
Bireysel kay›tlar, bireysel inek performans-

lar›n›n ve sa¤l›k durumlar›n›n izlenmesinde
ço¤unlukla bilgisayar destekli sürü idare
programlar› kullan›lmal›d›r. 

Grup kay›tlar›, bireysel inek kay›tlar›na
ilave olarak bir çok süt iflletmesi grup kay›t-
lar›n›n tutulmas›n› daha kullan›fll› bulmakta-
d›r. Büyük süt çiftlikleri için gruplar›n süt
verimlerini ve kuru madde al›mlar›n› izle-
mek ideal bir araçt›r. Bu durum da¤›t›lan
yemlerin ve grup baz›nda üretilen süt mik-
tarlar›n›n günlük kay›tlar›n›n tutulmas›n›
gerektirmektedir.

Grup verimlerine ait rakamlar, özellikle

kuruya yak›n, taze buza¤›l› ve erken laktas-
yon gruplar› için performans bilgilerinin za-
man›nda elde edilmesine olanak sa¤lar.
Grup kay›tlar›n›n tutulmas›, gruptaki inekle-
re yap›lan yemleme yada bak›m de¤ifliklik-
lerinin etkilerinin de¤erlendirilmesi için
gereklidir.

Süt çiftlikleri, en az›ndan gruplar›n süt öl-
çümleri ve kuru madde al›mlar›na ait verile-
ri kaydetmelidir. Bu sayede günlük bazda
her bir grup için;
∑ Tüm sürünün günlük bazda kuru madde

al›m› ve süt ölçümü,
∑ Grup baz›nda günde hayvan bafl›na yem

gideri hesaplanmas›,
∑ Yem gideri üzerinden günlük gelirin he-

saplanmas› yap›labilir.
Süt yem paritesi grubun toplam süt üreti-

minin, grubun toplam kuru madde al›m›na
bölünmesi ile hesaplanabilir. Bir çok süt
çiftli¤i 1.5 oran›n› yakalamal›d›r.

Yeni do¤um yapan ineklerin izlenmesi
Yeni do¤um yapan ineklerde yaflanan

problemler, sürü bak›m kalitesinin ölçülme-
si hakk›nda en do¤ru bilgiyi verir. Bu prob-
lemler oldukça maliyetli olabilir. Afla¤›daki
tabloda en s›k karfl›lafl›lan ve önerilen he-
deflere ulafl›lmas› yolunda dikkat edilmesi
gereken problemler yer almaktad›r.

‹zlenmesi gereken di¤er maddeler;
∑ Laktasyonun 5 ila 40. gün aral›¤›ndaki

süt üretim miktarlar›
∑ 20 kg’ dan az süt veren yeni buza¤›la-

m›fl ineklerin oran›
∑ Pik süt üretimi
∑ Kuru madde al›mlar›
∑ Laktasyonun erken dönemindeki kesi-

me sevk oran› (laktasyonun 30. ve 100. gü-
nünden önceki kesime sevklerin oran›).

Süt çiftli¤inde bulunmas›
gereken kay›tlar ve hedefler
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Bir süt çiftli¤inde bulunmas›
gereken kay›tlar ve hedefler
KK

usursuz ve tam bilgi
(kay›t) nadiren mev-
cut ise, mükemmel

sonuçlar› elde etmek imkans›z-
d›r. Fakat iyi kay›t tutarak, de-
¤iflikliklerin etkisini ölçebilir
ve de¤erlendirebilirsiniz.

Di¤er bir çok ticari faaliyette
bulunan iflletmeler gibi süt
çiftlikleri de karl›l›¤› ve verim-
lili¤i art›rmak için devaml›
olarak de¤ifliklikler yapmakta-
d›r. Bazen de¤iflikliklerin etki-
sini bilmek zordur. Çiftlik yö-
neticileri faydal› bir etki olufl-
turacak de¤iflikli¤e karar verir-
ken, genellikle eksik bilgi kul-
lan›rlar. Bu durum sa¤l›ks›z
sonuçlar do¤urur.

Yönetimsel de¤iflikliklerin
finansal etkisini izlemek için,
kusursuz ve tam olarak iflleyen
bir kay›t sistemine sahip olma-
n›z zorunludur. Yaln›zca ek-
siksiz kay›t tutmak dahi izlene-
bilecek bir de¤ifliklik olabilir.

Mevsim, ineklerin yafl›, lak-
tasyon devresi, gebelik duru-
mu, sürü popülasyonu, tesisler,
çevre ve sa¤l›k vs gibi sonuç-
lar› etkileyebilecek di¤er fak-
törleri de teflhis etmek önemli-
dir. Daha sonra beklenen so-
nuç ya da hedefler belirlenmeli
ve takip edilmedir.

Kay›t alternatifleri
Bireysel kay›tlar. Bireysel

inek performanslar›n›n ve sa¤-
l›k durumlar›n›n izlenmesinde

ço¤unlukla bilgisayar destekli
sürü idare programlar› kulla-
n›lmal›d›r. 

Grup kay›tlar›. Bireysel inek
kay›tlar›na ilave olarak bir çok
süt iflletmesi grup kay›tlar›n›n
tutulmas›n› daha kullan›fll› bul-
maktad›r. Büyük süt çiftlikleri
için gruplar›n süt verimlerini
ve kuru madde al›mlar›n› izle-
mek ideal bir araçt›r. Bu du-
rum da¤›t›lan yemlerin ve grup
baz›nda üretilen süt miktarlar›-
n›n günlük kay›tlar›n›n tutul-
mas›n› gerektirmektedir.

Grup verimlerine ait rakam-
lar, özellikle kuruya yak›n, ta-
ze buza¤›l› ve erken laktasyon
gruplar› için performans bilgi-
lerinin zaman›nda elde edilme-
sine olanak sa¤lar. Grup kay›t-
lar›n›n tutulmas›, gruptaki
ineklere yap›lan yemleme yada
bak›m de¤iflikliklerinin etkile-
rinin de¤erlendirilmesi için
idealdir.

Süt çiftlikleri, en az›ndan
gruplar›n süt ölçümleri ve kuru
madde al›mlar›na ait verileri
kaydetmelidir. Bu sayede gün-
lük bazda her bir grup için;
∑ Tüm sürünün günlük baz-

da kuru madde al›m› ve süt öl-
çümü,
∑ Grup baz›nda günde hay-

van bafl›na yem gideri hesap-
lanmas›,
∑ Yem gideri üzerinden gün-

lük gelirin hesaplanmas› yap›-
labilir.

Süt yem paritesi grubun top-
lam süt üretiminin, grubun
toplam kuru madde al›m›na
bölünmesi ile hesaplanabilir.
Bir çok süt çiftli¤i 1.5 oran›n›
yakalamal›d›r.

Yeni do¤um yapan ineklerin
izlenmesi

Yeni do¤um yapan ineklerde
yaflanan problemler, sürü ba-
k›m kalitesinin ölçülmesi hak-
k›nda en do¤ru bilgiyi verir.
Bu problemler oldukça mali-
yetli olabilir. Afla¤›daki tablo-
da en s›k karfl›lafl›lan ve öneri-
len hedeflere ulafl›lmas› yolun-
da dikkat edilmesi gereken
problemler yer almaktad›r.

‹zlenmesi gereken di¤er
maddeler;
∑ Laktasyonun 5 ila 40. gün

aral›¤›ndaki süt üretim miktar-
lar›
∑ 20 kg’ dan az süt veren ye-

ni buza¤›lam›fl ineklerin oran›
∑ Pik süt üretimi
∑ Kuru madde al›mlar›
∑ Laktasyonun erken döne-

mindeki kesime sevk oran›
(laktasyonun 30. ve 100. gü-
nünden önceki kesime sevkle-
rin oran›).

Üreme performans›
Üreme performans›n›n de-

¤erlendirilmesi için tutulmas›
gereken kay›tlar, hedefler ve
sorunlu durumlar afla¤›daki
gibidir; 

Kanada da süt hayvanc›l¤›
‹statistikler
Süt çiftli¤i say›s› :      18,673 Suni Tohumlama oran› :  %75- 80
Süt ine¤i say›s› : 1,137,400 Y›ll›k test edilen bo¤a say›s› : 400
Ort. sürü büyüklü¤ü :  >61 Kay›t alt›na al›nan hayvan say›s› (y›ll›k) : 280,000

Sütün fiyatland›r›lmas›, ortalama de¤erler ve standart d›fl› sütlere uygulanan cezalar
(bu bilgiler Dairy Farmers Of Ontario yetkililerinden al›nm›flt›r)
Süt fiyatland›rmas›: (1 CND$ = 1,130,000.-TL)
Süt ya¤› (kg) : 6,61 CND$ =   7,469,300 TL
Süt prot. (kg) : 9,91 CND$ = 11,198,300 TL 
Di¤er KM (kg): 1,39 CND$ =   1,570,700 TL

Çi¤ sütün ortalama de¤erleri:
Süt ya¤› : 3,90
Süt proteini : 3,30
Di¤er KM : 5,70
Bakteri say›s› : 25,000 – 30,000 ad. (Ontario

ortalamas›)
SHS : 220,000 (Ontario ortalamas›)
Bu de¤erler üzerinden brüt süt fiyat›  66,40

CND$ / ton fleklinde oluflmaktad›r. Bu fiyattan,
tafl›ma, reklam ve sütü üreticiler ad›na
pazarlayan MILK MARKETING birimlerinin

operasyon giderleride düflüldükten sonra
yaklafl›k üreticiye 60,00 CND$ / ton ödenmekte. 

Toplam bakteri say›s›nda (TBS) üst limit
121,000 ad/ml (Bactoscan ile ölçüm yap›l›yor),
SHS’ da (Somatik Hücre Say›s›) ise 499,000
ad/ml. 

Sütler çiftliklerden gün afl›r› toplan›yor. 

Kanada’da süte
uygulanan kota
sistemi

Kanada’da süt
üretiminde kota sistemi
mevcut. Üreticilerin
günlük üretimleri ya¤
kotas› ile
s›n›rland›r›lm›fl. Daha
fazla üretim yapmak isteyen üreticiler kota sat›n almak
zorunda. 1998 y›l›nda 1 kg ya¤ kotas›n›n sat›nalma bedeli
17,000 CND$ iken, bugün 25,000 CND$’ d›r.

Günlük 100 kg ya¤, (2,500 kg süt) üretimi yapmak için
ödenmesi gereken tutar 2,500,000.CND$ =
2,825,000,000,000 TL’dir.

Çi¤ süt fiyat› : 0,664 CND$    = 750,320  TL/kg
Toplama tafl›ma %5 : 0,0332 CND/$ =    37,516 TL/kg
Reklam, op. Gid : 0,0308 CND$  =    34,804 TL/kg

Üreticiye ödenen : 0,60 CND$  = 678,000 TL/kg
Yem gideri : 0,22 CND$  = 248,600 TL/kg
Di¤er giderler : 0,13 CND$  = 146,900 TL/kg

Ort. Net Kar. : 0,25     CND$  = 282,500 TL/kg

Ort. Market Süt Sat›fl Fiyat› :  1,085       CND$/lt
(Temel g›da maddelerinin     : 1,226,050 TL/lt
sat›fllar›nda vergi uygulanm›yor.)

Kanada süt hayvanc›l›¤›
Türkiye’de son dönemde süt s›¤›rc›l›¤›nda Avrupa Birli¤i’ne uyum çerçevesinde olumlu

geliflmeler yaflanmaktad›r. Çiftlik sahipleri daha bilinçli bir flekilde üretimlerini
gerçeklefltirmektedirler. Türkiye geliflmekte olan bir ülke olmas›na ra¤men hayvanc›l›k konusunda
çok önemli yollar katetmifltir. Afla¤›da süt hayvanc›l›¤› konusunda geliflmifl ülkeler aras›nda üst
s›ralarda yer alan Kanada’n›n süt hayvanc›l›¤› hakk›nda bilgiler bulunmaktad›r.
‹statistikler

Süt çiftli¤i say›s› : 18,673 Suni Tohumlama oran› :  %75- 80
Süt ine¤i say›s› : 1,137,400 Y›ll›k test edilen bo¤a say›s› : 400
Ort. sürü büyüklü¤ü :  >61 Kay›t alt›na al›nan hayvan say›s› (y›ll›k) : 280,000
Sütün fiyatland›r›lmas›, ortalama de¤erler ve standart d›fl› sütlere uygulanan cezalar
(bu bilgiler Dairy Farmers Of Ontario yetkililerin-
den al›nm›flt›r)
Süt fiyatland›rmas› : (1 CND$ = 1,13 YTL)
Süt ya¤› (kg) : 6,61 CND$ =   7,47 YTL
Süt prot. (kg) : 9,91 CND$ = 11,20 YTL 
Di¤er KM (kg) : 1,39 CND$ =   1,57 YTL
Çi¤ sütün ortalama de¤erleri:
Süt ya¤› : 3,90
Süt proteini : 3,30
Di¤er KM : 5,70
Bakteri say›s› : 25,000 – 30,000 ad. 

(Ontario ortalamas›)
SHS : 220,000 (Ontario ortalamas›)

Bu de¤erler üzerinden brüt süt fiyat›  66,40 CND$ / ton fleklinde oluflmaktad›r. Bu fiyattan, tafl›-
ma, reklam ve sütü üreticiler ad›na pazarlayan MILK MARKETING birimlerinin operasyon gi-
derleride düflüldükten sonra yaklafl›k üreticiye 60,00 CND$ / ton ödenmektedir. 
Toplam bakteri say›s›nda (TBS) üst limit 121,000
ad/ml (Bactoscan ile ölçüm yap›l›yor), SHS’ da
(Somatik Hücre Say›s›) ise 499,000 ad/ml. dir.
Sütler çiftliklerden gün afl›r› toplanmaktad›r. 

Kanada’da süte
uygulanan kota sistemi

Kanada’da süt üreti-
minde kota sistemi uy-
gulanmaktad›r. Üretici-
lerin günlük üretimleri
ya¤ kotas› ile s›n›rlan-
d›r›lm›flt›r. Daha fazla
üretim yapmak isteyen
üreticiler kota sat›n al-
mak zorundad›r. 1998
y›l›nda 1 kg ya¤ kotas›-
n›n sat›nalma bedeli
17,000 CND$ iken, bu-
gün 25,000 CND$’ d›r.
Günlük 100 kg ya¤, (2,500 kg süt) üretimi yapmak için öden-
mesi gereken tutar 2.500.000.CND$ = 2.825.000 YTL’dir.

Kanada süt fiyatlar›
Çi¤ süt fiyat› : 0,664 CND$ = 0,75 YTL/kg
Toplama tafl›ma %5 : 0,0332 CND/$ = 0,38 YTL/kg
Reklam, op. Gid : 0,0308 CND$  = 0,35 YTL/kg
Üreticiye ödenen : 0,60 CND$  =  0,68 YTL/kg
Yem gideri : 0,22     CND$ =   0,25 YTL/kg
Di¤er giderler : 0,13 CND$ =  0,15 YTL/kg
Ort. Net Kar. : 0,25     CND$  = 0,28 YTL/kg
Ort. Market Süt Sat›fl Fiyat› :  1,085       CND$/lt
(Temel g›da maddelerinin     : 1,23 YTL/lt
sat›fllar›nda vergi uygulanmamaktad›r.)
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