
B
ir sürüde bulunan ye-
tiflkin ineklerde görü-
len birçok hastal›¤›n
temelinde buza¤›l›k

döneminde geçirdikleri hastal›k-
lar›n önemli bir pay› vard›r. Ba-
¤›fl›kl›¤› kuvvetli olan bir buza-
¤› çevresel faktörlerden kaynak-
lanabilecek hastal›klar› daha ha-
fif geçirerek bu tür hastal›klara

karfl› ömür boyu dirençli hale
gelebilmektedir. Bir dam›zl›k
s›¤›r iflletmesinin gelece¤i için
elde edecekleri difli buza¤›lar›n
sa¤l›¤› çok önemlidir. ‹flletme-
nin gelece¤i, bu buza¤›lar›n
sa¤l›kl› bir flekilde büyümeleri,
ileride fertilite ve süt verimi aç›-
s›ndan sorunlarla karfl›lafl›lma-
mas›na ba¤l›d›r.

Buza¤› hastal›klar›ndan ko-
runma yöntemleri afla¤›daki gibi
s›ralanabilir.

∑∑
‹neklerin do¤umlar› müm-
künse buza¤› ishallerinin

en az görüldü¤ü mevsimlere
denk getirilecek flekilde senkro-
nize edilmelidir. Böylece buza¤›
ishallerine neden olan mikropla-
r›n üremesi k›s›tlanm›fl olmakta-
d›r.

∑∑
Sürünün ço¤unlu¤unun
do¤uraca¤› dönemde sürü-

ye d›flar›dan hayvan sokulma-
mas›na dikkat edilmelidir. Sürü-
ye girecek her yeni hayvan,
kendi bulundu¤u bölgedeki de-
¤iflik mikroplar› da beraberinde
getirerek do¤acak buza¤›lar›
risk alt›na sokmaktad›r.

∑∑
Sürüye yeni hayvan girifli
olacaksa, bu hayvan›n ifl-

letmenin giriflinde yap›lacak
olan bir karantina ah›r›nda 15
süreyle tutulmas›, ve gerekli afl›
prosedürleri tamamland›ktan
sonra sürüye dahil edilmesi ge-
rekmektedir.

∑∑
3 ayl›ktan küçük ve gebe-
li¤inin son gününde bulu-

nan hayvanlar›n sat›n al›nma-
mas› gerekmektedir. 3 ayl›ktan

küçük buza¤›lar›n ba¤›fl›kl›k
sistemleri tam geliflmedi¤i ve
a¤›z sütünden elde edilen pasif
ba¤›fl›kl›¤›n da geldi¤i yerdeki
mikroplara karfl› dirençli olma-
s›ndan dolay›, bu tür buza¤›lar›n
hastal›klara yakalanma oranlar›
di¤erlerine göre daha yüksektir. 

∑∑
Gebeli¤in son 3 ay›nda
haz›rlanacak olan rasyon-

da enerji, vitamin, mineral ve
protein oranlar› iyi ayarlanmal›-
d›r.

∑∑
Gebeli¤in son 2 ay›nda an-
ne kuru dönem

boksuna al›nmal› ve bu
döneme uygun bir ras-
yonla beslenmelidir. 

∑∑
Gebeli¤in son 10
gününde anne, sü-

rüyü görecek flekilde ay-
r› ve temiz bir do¤um
boksuna al›nmal›d›r.

∑∑
Hayvanlar›n bu-
lundu¤u ortamda-

ki ›s› ve nem miktar› iyi
ayarlanmal›d›r. Ah›r›n
nem oran› oran› hastal›k
yapan etkenlerin canl›
kalma sürelerini k›s›tla-
yan önemli bir faktör-
dür.

∑∑
Buaz¤› do¤duktan sonra
göbek kordonu antiseptikle

temizlenmeli ve kesinlikle ba¤-
lanmamal›d›r.

∑∑
Buza¤› do¤duktan sonra
24 saat içerisinde en kalite-

li a¤›z sütünü canl› a¤›rl›¤›n›n
%10’u kadar almal›d›r.

∑∑
Bireysel buza¤› kafesleri,
buza¤›lar›n zararl› gazlar-

dan ve hastal›k yapan etkenler-
den uzak kalmas›n› sa¤lar.

∑∑
Hasta olan buza¤›lar ortam-
dan uzaklaflt›r›lmal›d›r.

Son günlerde kamuoyunda yanl›fl bilgi-
lenmeye neden olan ve süt ve süt ürünle-
rinin üretim ve tüketimine zarar verebile-
cek çok say›da yaz›n›n yay›nlanmakta
oldu¤u, hatta çeflitli kitaplarda sütün ya-
pay bileflikleri oldu¤u yönündeki yanl›fl
bilgilerin çocuklara aktar›lmakta oldu¤u
görülmektedir. Konuyu, sektörün üretici-
den tüketiciye tüm zincir üzerinde en te-
mel meslek gruplar› olan Ziraat ve G›da
Mühendisli¤i disiplinlerini yok sayarak
irdelemeye çal›flan söz konusu yaz›larda,
süt ve süt ürünlerinin gerek içerikleri ve
gerekse üretim teknikleri itibariyle çok
yanl›fl ve eksik ifadelerin yer ald›¤› ve
kamuoyunun da son derece yanl›fl bilgi-
lendirildi¤i gözlemlenmektedir. Söz ko-
nusu yanl›fl söylemler aras›nda;

1. Sütün iyi bir kalsiyum kayna¤› ol-
mad›¤› ifade edilmektedir. Oysa ki, sü-
tün en önemli besleyici özelli¤i onun bir
kalsiyum kayna¤› olufludur. Örne¤in ya-
r›m litre süt içerek al›nan kalsiyum 5 kg
et, 2.5 kg ekmek, 6.5 kg patates, 8.5 kg
elma yada 1.5 kg havuç yiyerek
al›nabilir. Topluma süt içmeyin demek
bireylerin özellikle kemik ve difl hasta-
l›klar›na yakalanmalar›na davetiye ç›kar-
makt›r. ‹nsanlar›n bu tür hastal›klar so-
nucu bozulan sa¤l›klar›n›, morallerini ve
tedavi için hem kendilerinin hem de ka-
munun masraflar›n› düflündü¤ünüzde bu
görüflün ne kadar sak›ncal› oldu¤unu gö-
rülmektedir. Kald› ki ileriki yafllarda ka-
d›nlarda s›kça görülen ve bir kemik eri-
mesi hastal›¤› olan osteoporozlu hastala-
ra doktorlar genellikle süt, yo¤urt, lor,
çökelek ve sert peynirler yemelerini
ö¤ütlemektedirler. Bu hastal›¤›n nedeni
çocukluk ve gençlik ça¤›nda yeterince
süt ve ürünleri tüketmemekten dolay› ge-
rekli kalsiyumu alamamakt›r. Peki kalsi-
yumu süt ve ürünleri gibi do¤al g›dalar-
dan almayal›m da tablet olarak m› ala-
l›m? Bunun yan›nda süt içerisinde insan-
lar›n beslenmesinde ve sa¤l›klar›n›n ko-
runmas›nda önemli rol oynayan protein-
ler, di¤er mineral maddeler, vitaminler,
ya¤ ve süt flekeri vard›r ki, bunlar›n ço¤u
sadece süt ve ürünlerinde bulunur.

Sokak sütleri tehlike saç›yor
2. Yine ayn› flekilde son derece yanl›fl

ve sak›ncal› bir söylem olarak; “kendi
kendine ekfliyen sütü tüketin, kutularda
sat›lan sütleri içmeyin,  sokak sütünü ter-
cih edin” ve benzeri ifadeler yer almak-
tad›r. Oysa ki, özellikle ülkemizde kültü-
rü yap›lan hayvanlarda zoonoz hastal›k-
lar›n görülme oran› oldukça yüksektir ve
bu nedenle de hiçbir teknolojik ifllem
görmeden kendi kendine ekfliyen sütlerin

ve sokak sütçülerinden sat›n al›nan sütle-
rin tüketimi de son derece sak›ncal›
olmaktad›r. Böylesi çi¤ sütler içerisinde
tüberküloz, brusella gibi hastal›klar›n et-
menleri olan patojen bakteriler olabilir.
Kald› ki ülkemizde y›lda yaklafl›k
500.000 Brusella vakas›n›n görüldü¤ü ve
bunun ço¤unlu¤unun da çi¤ sütten ya da
çi¤ sütten üretilen peynirlerden geçti¤i
bilinmektedir. Sütün do¤al halde tüketil-
mesi elbette hepimizin
arzulad›¤› ve amaçla-
d›¤› bir fley olsa da, ül-
kemizde bugün hayvan
hastal›klar›, ah›r hijye-
ni, sa¤›m hijyeni ve
so¤utma zincirinin ye-
tersizli¤i düflünüldü-
¤ünde sokak sütü veya
kesilen sütü tüketme-
nin ne kadar sak›ncal›
oldu¤u ortadad›r. Söz
konusu hastal›k riskleri
nedeniyle de çi¤ süt
pastörize edilerek veya
sterilize edilerek süt
ürünlerine ifllenir. Yani
süt önce insan sa¤l›¤›
için güvenli hale getiri-
lir ve ancak ondan son-
ra tüketilir veya süt
ürünlerine ifllenir. 

3. Süt uygun tekno-
lojiler kullan›larak, 72
- 75 0C de 15-20 saniye
süreyle pastörize edile-
rek besin de¤erinin de

korunmas› sa¤lan›r. Oysa ki evlerimizde
çi¤ sütün 100  0C nin üzerinde yaklafl›k
10 dakika kaynat›lmas› ile sütün besin
de¤erinde büyük oranda kay›plar söz ko-
nusu olmaktad›r. Görüldü¤ü gibi pastöri-
zasyon ifllemi kaynatma iflleminden daha
düflük s›cakl›k derecelerinde yap›l›r ve
dolay›s›yla pastörize süt besin de¤eri aç›-
s›ndan evlerimizde kaynat›lan sütten da-
ha zengindir. 

Kaynatma devrinin sonu
4. Piyasada dayan›kl› süt ad›yla bilinen

sütlere UHT ifllemi uygulan›r. UHT tek-
nolojisi ile süt 135 - 150 0C de 2-4 saniye
süreyle ›s›l iflleme tabi tutulur. Burada uy-
gulanan s›cakl›k oldukça yüksek olmas›-
na ra¤men, flok bir ›s›tma ve flok bir so-
¤utma uygulamas› yap›ld›¤› içindir ki sü-
tün besin de¤erinde önemli kay›plar söz
konusu de¤ildir. Bugüne kadar yap›lan
bilimsel araflt›rma sonuçlar›na göre, kay-
nat›lm›fl sütteki besin maddeleri kayb›n›n
UHT sütten çok daha yüksek oldu¤u orta-
ya konmufltur. 

5. Ayr›ca ne pastörizasyon ifllemine tabi
tutulan, ne de UHT tekni¤i ile iflleme tabi
tutulan dayan›kl› sütlere kamuoyunda sa-
n›ld›¤› gibi herhangi bir katk› maddesi
kat›lmas› söz konusu de¤ildir kald› ki
böylesi uygulamalar yasakt›r. Bu tür süt-
lerin dayan›kl›l›¤›, san›ld›¤› gibi katk›
maddelerinin süte kar›flt›r›lmas› ile de¤il,
üretim hammaddesi olan kaliteli çi¤ süt
eldesi, üretim sürecindeki hassas otomas-
yon teknikleri ve s›cakl›k uygulamalar›
ile aseptik ambalajlama denilen özel bir
ambalajlama tekni¤i sayesinde gerçeklefl-
tirilir.

6. Ayr›ca, ambalajl› sat›lan gerek pastö-
rize gerekse UHT sütlerin üreticiden tü-
keticiye iletiminde so¤uk zincirin koruna-
bilmesi sayesinde ulusal ve uluslar aras›
hijyen standardlar›na uyum sa¤layabil-
mek mümkün olabilmektedir.

Kaynak: TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu
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Boynuz Sinekleri: Bu sinekler bil-
di¤imiz ev sineklerinin yar›s› bü-
yüklü¤ünde ve koyu gri renklidir-

ler. Bu canl›lar hayvan›n omuzlar›nda ve
arka k›s›mlar›nda genelde sürekli olarak
dururlar ve kan emerek beslenirler. Afl›r›
s›caklarda veya ya¤mur ya¤d›¤›nda  hay-
van›n alt taraf›na do¤ru hareket ederler.
Rahats›z edildiklerinde sürü halinde hava-
lan›rlar ancak vakit kaybetmeden ine¤in
üzerine geri dönerler. 

Boynuz sinekleri, sadece taze gübreye
yumurtlamak için s›¤›r-
lar›n s›rt›ndan ayr›l›r.
Günün 24 saati konaktan
kan emer. Bu sinekler
tüp benzeri a¤›zlar› ile
s›¤›r›n derisini delerek
günde 20-30 kere kan
emer. Beslenme al›flkan-
l›klar› yüzünden hayvana
ac› vererek strese neden

olmakta ve bir miktar da kan kayb›na ne-
den olmaktad›r.

Sinekler ile mücadele program› haz›rla-
n›rken, masraflar, konfor ve mera rotasyo-
nu gibi
sürü yö-
netimleri
göz önü-
ne al›na-
rak en
uygun
olan
program-
lar seçilmelidir. S›¤›rlar›n s›rt›n› kafl›yan
aparatlar, hem hayvan›n kendi kendine si-
neklerden kurtulmas›n› sa¤lar hem de ra-
hatlamalar›na neden olur. D›flk›da üreyen
sinek larvalar›na karfl› yem katk› maddele-
ri mevcut ise kullan›lmalar› faydal› olacak-
t›r. Günümüzde s›kça kullan›lan hayvanla-
r›n kilosuna göre üzerine ve tüylerine sürü-
len ilaç kar›fl›mlar› en ekonomik çözümü
oluflturmaktad›r.

Yüz Sinekleri: Yüz sinekleri, boynuz si-
neklerine flekil itibari ile benzerlik göster-

mektedir. Bu sinek-
ler s›¤›r›n yüz k›s-
m›nda, göz, burun
veya dudaktan sal-
g›lanan s›v›n›n için-
de bulunan parça-
larla beslenirler. Bu
türler kan emmezler

ancak göz yuvarla¤›nda beslenirken hay-
vana rahats›zl›k verirlerken, çeflitli hasta-
l›k mikroplar›n› da göze tafl›yarak daha
ciddi problemlere yol açarlar. Yüz sinekle-
ri hayatlar›n›n küçük bir k›sm›n› s›¤›rlar›n
üstünde geçirirler, bu da boynuz sinekleri-
nin aksine kontrollerini zorlaflt›r›r.

Bald›r Sinekleri: Bu sinekler  ›s›ran
ev sinekleri
olarak bili-
nirler. Ge-
nelde ayak
ve karn›n alt
k›s›mlar›nda
beslenirler.
Mevsime
göre a¤›zlar› ile deriyi delerek günde iki
veya üç kez kan emerek hayatlar›n› devam
ettirirler. Doyduklar›nda genelde gölge ol-
mak üzere baflka bir bölgeye emdikleri
kan› sindirmeye giderler. Sine¤in neden
oldu¤u kan kayb› ve ac› stere giren inek-
lerin verimlerinde azalmaya ve ekono-
mik aç›dan kayba yol açmaktad›r. Ayr›ca
bu sinekler flarbon mikrobunun meka-
nik tafl›y›c›lar› aras›nda yeralmaktad›r. 

S›¤›r üze-
rinde çok
kalmad›k-
lar› için
hayvana
uygulana-
cak ilaçlar-
dan etki-
lenmezler.

Bu sineklerden korunmada etkin temizlik
ve sanitasyondur.

Kene :  Keneler; kan kayb›, huzursuzluk
ve bir çok hastal›¤›n bulaflmas›na neden
olurlar. Kene  mücadelesi önemlidir. Ke-
neler konak üzerinde oldu¤undan, çeflitli
ilaçlar›n püskürtme, sür-
me, dald›rma
veya kulak
küpesi

fleklinde uygulanmas› sonucunda kontrol
alt›nda tutulabilir.

Bit :  Bitler s›¤›rda rahats›zl›¤a ve kafl›n-
t›ya neden olur. Bitler hayvan üzerinde ya-
flamlar› boyunca kal›rlar. Yumurtalar›n› k›l
köklerine b›rak›rlar. Bu parazitler hayvana

rahats›zl›k vererek ifltah›nda azalmaya
ve ekonomik kay›plara neden olur-
lar.

Bitler genelde bütün y›l boyunca
hayvan üzerinde yaflarlar ancak

say›lar› k›fl›n artmaktad›r. Ba-
harda birçok parazit k›fl tüy-

lerinin dökülmesi ile bir-
likte kaybolur. En iyi bit
mücadelesi sonbaharda
veya erken k›fl aylar›n-
da yap›lan mücadeledir.
Tedavi spreyler veya
flampuanlarla olmakta-
d›r ancak bit yumurta-
lar›na etki etmedi¤inden
3 hafta sonra tekrarlan-

mas› gerekmektedir. 
Uyuz Etkenleri: Uyuz

etkenleri temas yolu ile
bulaflmaktad›r. Uyuza ya-
kalanan hayvanlarda k›l

dökülmesi ve derinin
kal›nlaflmas›na neden
olmaktad›r. Birçok

hastal›¤›n bulaflma-
s›nda önemli rol oy-
narlar. Uyuz hayvan›
zay›f düflürerek birçok

hastal›¤a karfl› direnç-
siz hale getirmektedir.

Uyuz etkenlerinin kon-
trolü zordur çünkü deri-

nin içerisine yerleflirler. En-
jeksiyon veya sistemik olarak

etkileyecek dökme tedavileri ifle
yaramaktad›r. Tedavinin etkin olabil-
mesi için 2-3 hafta içerisinde tekrar-
lanmas› gerekmektedir.

Sa¤l›k riski tafl›yan sokak sütlerine itibar etmeyin !Sa¤l›k riski tafl›yan sokak sütlerine itibar etmeyin !

Sa¤l›k için süt için !

Buza¤› hastal›klar›nda genel korunma yöntemleri
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Nas›l oynan›r?
Kareli metod defteri gibi karelere ayr›-

larak parsellenmifl bir alanda oyna-
nan oyun. Bir çeflit bulmaca. Oyunun zor-
luk derecesine göre de¤isik ebatlarda olan
bu alanda her bir sat›r ve sütunda kaç kare-

nin dolu olaca¤› o sat›r veya sütunun ba-
fl›nda belirtilir. Örne¤in o sat›rda aral›ks›z
12 kare dolu ise sat›r›n bafl›nda sadece 12
yazar. Ancak her zaman sat›r veya sütunda
dolu olacak kareler bir sureklilik gösterme-
yebilir. Hatta genellikle gostermez. fiöyle
ki; 30 kareden olusan bir sat›r›n bafl›ndaki
10 ve 8 gibi say›lar o sat›rda s›ras› ile ve

sürekli olmak üzere 10 kare-
nin ve 8 karenin dolu olaca¤›
anlam›na gelir. Oyunun amac›
dolu olacak karelerin hangileri
oldugunu, dolay›s› ile sat›r ve-
ya sütunda bofl kalmas› gere-
ken karelerin hangileri oldu¤u
saptamakt›r. Örnegin 20 kare-
den olusan bir sat›rda 12 kare-
nin dolu olaca¤› belirtilmisse
o sat›r›n ortas›ndaki 4 karenin
dolu olaca¤› anlafl›lmal›d›r.
Bu da  kesiflen kümeler gibi
düflünülebilir. Ancak yine 20
karelik bir sat›r›n bafl›nda 8
yaz›yorsa dolu olmas› gereken
8 karenin hangileri oldu¤unu
saptamak için sütunlardan fay-
dalanmak gerekecektir.
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P›nar’la büyüyen nesiller, P›nar’la ve sanatla büyümeye devam ediyor 

P›nar, gelece¤in ressamlar›n› ar›yor P›nar, gelece¤in ressamlar›n› ar›yor 
Türkiye çap›nda 27 y›ld›r düzenlenen P›-

nar  Resim Yar›flmas› bu y›l “Süt ve Büyü-
me” konusuyla  devam ediyor. Türkiye ça-
p›nda minik yetenekleri ‹stanbul’da a¤›rla-
yan P›nar, 3. Sanat Haftas› için de adaylar›
yar›flmaya davet ediyor. Bu y›l 21 küçük

yetenek Ressam Prof. Hüsamettin Koçan
ve ekibi taraf›ndan ‹stanbul'da düzenlene-
cek P›nar 3. Sanat Haftas› Resim Atölyesi
çal›flmalar›na  kat›lmaya hak kazanacak. 

Türkiye'nin öncü g›da markas› P›nar,
tam 27 y›ld›r çocuklara sanat› sev-
dirmek ve onlar›n zihinsel geliflim-
lerine katk›da bulunmak amac›yla
devam ettirdi¤i "P›nar Resim Ya-
r›flmas›na" 2008 y›l›nda da devam
ediyor.Türkiye çap›nda ilkö¤retim
ö¤rencileri aras›nda düzenlenecek
resim yar›flmas›n› kazanan 21 yete-
nekli çocuk, ‹stanbul’da ünlü Res-
sam Prof. Hüsamettin Koçan  ve
ekibiyle, sanatla dolu bir hafta ya-
flama flans›n› yakalayacak.  

Kazanan yetenekli çocuklar, ül-
kemizin kültür flehri ‹stanbul’da 5
gün boyunca a¤›rlanarak, hem atöl-
ye çal›flmalar›na kat›lacak hem de
‹stanbul’un tarihi, kültürel ve sa-
natsal mekanlar›n› refakatçileriyle
birlikte ziyaret etme flans›n› yakala-
yacak.       

Çocuklara ‹stanbul’da
“Sanat Haftas›” 

Ön eleme ve final elemeleri sonu-
cunda, tüm illerden gelen resimle-
rin de¤erlendirilmesiyle Türkiye
çap›nda her bölgeden 3’er kifli ol-
mak üzere toplam 21 asil ve 21 ye-

dek ö¤renci seçilecek. Seçilen ö¤renciler,
ödül olarak ‹stanbul’da 12-16 Haziran ta-
rihleri aras›nda 5 gün boyunca, Ressam
Prof. Hüsamettin Koçan ve ekibi yöneti-
minde, profesyonel malzemelerle resim
atölyesi çal›flmalar›na kat›lmaya hak kaza-
nacak. Bu atölye çal›flmas› sonucunda ço-
cuklara  birer sertifika verilecek.

Kazanan 21 minik ressama atölye çal›fl-
mas›n›n bafllang›c›nda profesyonel resim
malzemelerinden oluflan bir resim çantas›
hediye edilecek. Yar›flmay› kazanan Tür-

kiye’nin dört bir köflesinden 21 çocuk, ‹s-
tanbul’a yanlar›nda bir refakatçi ile gele-
cek.  5 gün boyunca P›nar taraf›ndan a¤›r-
lanacak olan çocuklar ve refakatçileri, sa-
bah saatlerinde kat›lacaklar› atölye çal›fl-
malar›n›n devam›nda, ‹stanbul’un tarihi,
kültürel ve sanatsal mekanlar›na düzenle-
necek gezilere kat›lma imkan›na da sahip
olacak. Kazanan ö¤rencilerin ve bir refa-
katç›n›n ulafl›m, konaklama ve yemek
masraflar› Yaflar G›da Grubu taraf›ndan
karfl›lanacak.

Küçük ressamlar, yar›flmaya istedik-
leri resim ve boya malzemesini kulla-
narak istedikleri say›da resimle kat›la-
bilecekler. P›nar Resim Yar›flmas›n›n
bu y›l konusu “Süt ve Büyüme” Ço-
cuklar  yar›flmada “Süt ve Büyüme” ile
ilgili hayallerini resmedecekler. 

25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm
ölçülerindeki resim ka¤›d›na yap›lm›fl
diledikleri kadar resimle "P›nar Resim
Yar›flmas›na" kat›labilecekler. Yar›fl-
maya kat›lan çocuklar›n, resimlerini en

geç  16 May›s 2008 tarihine kadar,
“Yaflar G›da Grubu (P›nar), PK 904
35214 ‹zmir” veya P›nar Süt Mamulleri
Sanayii A.fi Kemalpafla Asvalt› No.1
P›narbafl›-‹zmir adresine göndermeleri
gerekiyor.  Okullardan veya bireysel
olarak gönderilen resimlerin ön eleme-
sinin, konusunda uzman befl kiflilik bir
seçici kurul taraf›ndan May›s 2008’de;
final elemesinin de yine May›s ay› için-
de uzman pedagog ressam ve elefltir-
menler taraf›ndan yap›lmas› planlan›-
yor. 

“P›nar Resim Yar›flmas›n›n” sonuç-
lar›, 02 Haziran 2008 tarihinden itiba-
ren “www.pinar.com.tr” web sitesinde
yay›nlanmaya bafllayacak.  

Yar›flmaya nas›l
kat›lacaks›n›z? 

∂∂ Yusuf Otar Ticaret ne zamandan be-
ri faaliyettedir, k›saca kurulufl ve çal›fl-
malar›n›zdan bahseder misiniz? 

Faaliyetlerimiz, 1990 y›l›nda bafllam›fl
olup, sektörün geliflimi ile birlikte flu an ki
mevcut durumumuza ulaflt›k. ‹lk önceleri
tamamen s›cak süt al›m› yapmakta iken
son y›llarda so¤uk çiftlik sütü üretimindeki
art›fllarla birlikte mevcut üreticilerimize
so¤utma tank› temin ederek bizde firma
olarak so¤uk süt oluflturma amac›yla çal›fl-
malar yapt›k. Halen bu çal›flmalar›m›z  P›-
nar Süt ile birlikte devam etmektedir. 

∂∂ P›nar Süt ile ne zamandan beri ça-
l›flmaktas›n›z? 

P›nar Süt ile yaklafl›k 7 ayd›r çal›flmakta-
y›z.

∂∂ P›nar Süt ile nas›l bir çal›flma ve ile-
tiflim içerisindesiniz? 

Bölgemiz Bay›nd›r ilçesi içersinde bulu-
nan çiftlik sütlerinin taraf›m›zdan temsilci-
li¤i yap›lmaktad›r. Bölgemiz maalesef
Ödemifl ve Tire ilçelerindeki çiftlik yap›-
lanmas›n›n gerisinde kalm›flt›r. Mevcut
çiftliklerimizin ço¤u da ne yaz›k ki ürettik-
leri sütleri s›cak olarak pazarlamaktad›r.
Bu durum ise hem çiftliklerin geliflimlerini
önlemekte hem de üretilen sütün daha eder

fiyatlardan pazarlanmas›n› engellemekte-
dir. Yaklafl›k 7 ayd›r P›nar Süt ile yapm›fl
oldu¤umuz ortak çal›flmalar neticesinde flu
an firmam›z bünyesinde 15 adet so¤utma
tank› bulunan çiftlik oluflturduk. 

Bu sayede hem üretilen sütün kalitesinin
artt›r›lmas›n› hem de üreticilerin sütlerini
daha eder fiyatlarla pazarlamalar›n› sa¤la-
m›fl olduk. Bölgemizde so¤uk zincirde pa-
zarlanan sütün miktar›n›n artt›r›lmas›  an-
lam›nda P›nar Süt ile yapt›¤›m›z çal›flma-
lara devam ederek mevcut çiftliklerimize
so¤utma tank› edindirme çabas›nday›z. 

Bu flekilde hem bölgemizde üretilen sü-
tün kalitesi artt›r›lm›fl hem de üreticilerin
daha kazançl› hale gelmesi sa¤lanm›fl ola-
cakt›r. 

∂∂ P›nar’›n hayvanc›l›kla ilgili tavsiye-
leri ve e¤itimlerinden yararlan›yor musu-
nuz?

Elbette, özellikle bu anlamda biraz önce
de belirtti¤im gibi bölgemiz maalesef di-
¤er ilçelere göre daha geride bulunmakta-
d›r. P›nar Süt, üreticilerle devaml› temas
halinde olup, sütün daha kaliteli üretimini
sa¤lamak amac›yla, sütünü s›cak olarak
pazarlamaya al›fl›k olan ve so¤uk süt üreti-
mine yabanc› olan üreticileri, so¤uk zincir

sistemine geçifl yapmalar› aç›s›ndan  teflvik
etmektedir. Uygulamal› e¤itimlerle üretici-
leri daha bilinçli hale getirmek için çal›fl-
malar yapmaktad›r. Tabi yap›lan bu çal›fl-
malar sayesinde mevcut üreticilerimizden
so¤utma tank› bulunan üreticilerimizde
faydalanmakta, bölgede üretilen so¤uk süt
miktar› da kalite ile birlikte artmaktad›r.

∂∂ Türkiye’de süt sektörü ile ilgili genel
bir de¤erlendirme yapabilir misiniz?

Türkiye’de süt sektörü çok h›zl› bir fle-
kilde geliflmektedir. Bu geliflime herkesin
ayak uydurabilmesi için rekabet flartla-
r›n›n eflit olmas› da gerekmekte-
dir. Bilindi¤i gibi özellikle
2007 y›l›, süt sektörü aç›-
s›ndan oldukça zorlu
geçmifltir. Maliyetlerin
ne kadar önemli oldu-
¤u, sektördeki herkes
taraf›ndan bilinmekte-
dir. 2007 y›l› maliyet-
lerin arz etti¤i önemin
ne kadar büyük oldu¤u-
nu bir kere daha ispatla-
m›flt›r. Süt sektöründe
ayakta kalabilmek için tüm
üreticilerimizin maliyetlerini mi-
nimize edecek çal›flmalar yapmalar› ve
karl›l›klar›n› bu flekilde artt›rmaya çal›fl-
malar› gerekmektedir. Süt sektöründeki
geliflmelerle birlikte üreticimizin de ayn›
flekilde geliflmesi ve güçlenmesi gerek-
mektedir. Hem karl›l›¤›n artt›r›lmas› hem
de yat›r›mlar›n devaml›l›¤› için üretilen sü-
tün kalitesinin ve niteli¤inin mutlaka gelifl-
tirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda sek-
tördeki herkese önemli görevler düflmekte-
dir. Öncelikle üretilen süte bir standard›n
getirilmesi kaç›n›lmaz bir durumdur. Al›c›
firmalar aras›ndaki rekabet flartlar› eflitlen-
mifl olacakt›r. Yaflad›¤›m›z fiyat dengesiz-

li¤i ortadan kalkacakt›r.
∂∂ Süt sektöründen beklentileriniz ne-

lerdir?  
Süt sektöründen en büyük beklentimiz

istikrar›n sa¤lanmas›d›r. Üretilen sütlerde
bir standard›n oluflturulmas›, fiyat istikrar›-
n›n sa¤lanmas› ve devletin sektöre yapm›fl
oldu¤u katk›lar›n yani prim teflvi¤inin,
hem daha fazla sütü kay›t alt›na alacak fle-
kilde hem de kaliteli süt üretimini art›r›c›
yönde olmas›n› beklemekteyiz.

∂∂ Avrupa Birli¤i’ne uyum çal›flmala-
r›nda hangi aflamadas›n›z? Çiftli¤inizde

yapt›¤›n›z iyilefltirme ve gelifltirme
çal›flmalar›ndan bahseder misi-

niz? 
Bölgemizdeki üreticilerimiz

Avrupa Birli¤i uyum çal›fl-
malar›nda yap›lmas› gereken
uygulamalar›n önemini ya-
vafl yavafl anlamakta bu do¤-
rultuda tesislerini gelifltir-
mektedirler. Yap›lan çal›fl-

malar her ne kadar yeterli dü-
zeyde olmasa da, bu anlamda

uygulamaya bafllan›lan her türlü
geliflme bizim için önem arz et-

mektedir.
∂∂ P›nar Gazetesi ile ilgili düflünceleri-

niz nelerdir?
P›nar Gazetesi bölgemizde flimdiye ka-

dar bilinmekte fakat çok yayg›n bir flekilde
takip edilememekteydi. P›nar Süt ile olan
iflbirli¤imizin bafllang›c›ndan bu yana üre-
ticilerimiz, gazeteyi gördüler ve de¤erlen-
dirme flans›na sahip oldular. Gazetenin
mutlak surette faydalar› tart›flmas›zd›r ve
tüm üreticilerimize ulaflt›rmak da bizim
görevimiz olacakt›r. Bu tarz hizmetler üre-
ticiler için küçük ama önemli kaynak bilgi-
ler içermektedir. Bu anlamda bu hizmeti-
nizden dolay› sizlere teflekkür ederiz.

2007 y›l›ndan itibaren PP››nnaarr SSüütt ile çal›flmaya bafllayan  Yusuf Otar ile keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik

15 adet so-
¤utma tank› bulu-

nan çiftlik oluflturduk;
bu sayede hem üretilen
sütün kalitesinin artt›r›l-
mas›n› hem de üreticile-
rin sütlerini daha eder
fiyatlarla pazarlama-

lar›n› sa¤l›yoruz.

A
bomasum Deplasman› (AD)
abomasumun ( dördüncü veya
gerçek mide) kar›n duvar›n›n sa¤

arka sa¤ taraf›nda bulunan normal yerin-
den sa¤a veya sola yer de¤ifltirmesidir.
Abomasum, s›v› veya gaz birikmesiyle
geniflleyerek sa¤a veya sola do¤ru yer
de¤ifltirir. Yer de¤ifltirmelerin ço¤u sol
tarafa do¤ru olmaktad›r. 

AD’nin oluflumu bir çok nedene ba¤l›-
d›r. Genel bir tan›ya göre AD, yüksek
verimli, yüksek konsantre ve düflük se-

lülozlu yemlerle beslenen stres alt›ndaki
hayvanlarda görülmektedir. Bu tür bes-
lemeler uçucu ya¤ asitlerinin ve karbon-
dioksit, metan ve nitrogen baflta olmak
üzere gazlar›n üretiminin artmas›na ne-
den olmaktad›r. Di¤er nedenler aras›nda,
abomasal hareketin azalmas›na neden
olan hastal›klar (mastitis, süt hummas›
vb..) ve genetik yatk›nl›klar da say›labi-
lir.

Gebe hayvanlarda genelde do¤umdan
2-3 hafta sonras›nda flekillenmesi s›k gö-

rülmektedir. 
Klinik bulgu-

lar› aras›nda en
önemli bulgu ifl-
tahta ani düflüfl
olarak söylene-
bilir. ‹neklerde
ba¤›rsak hare-
ketleri azalm›fl,
yumuflak ve
renksiz bir d›flk›-
lama bafllam›fl-
t›r. ‹nekler zay›f
ve susuz kald›k-
lar› için  dürtül-
dü¤ünde bile
kalkamayabilir-
ler.  Abomasum
deplasman› olan ineklerin hemen hemen
yar›s›nda  rahim iltahab› ile karfl›lafl›l-
maktad›r. 

Abomasum deplasman›n›n kesin tan›-
s›n› Veteriner Hekimler koyabilir.

Abomasum Deplasman›

∑ Vücut a¤›rl›¤›n›n en az
%1’i kadar kaliteli kuru
ot verilmelidir.

∑ Kuru dönemde silaj tü-
ketimi k›s›tlanmal›d›r. 

∑ Mastitis, fliflman inek

sendromu, süt hummas›,
sonun at›lamamas› gibi
problemler yer de¤ifltir-
meye neden olaca¤›n-
dan, bu problemler için
önlem al›nmal›d›r. 

∑ Kuru dönemde, özellik-
le do¤uma iki hafta kala
ine¤e verilen kesif yem
miktar› dengede tutul-
mal›d›r. Çok fazla m›s›r
silaj› verilmemelidir 

Abomasum Deplasman›nda Önleyici Tedbirler:

Sektörü yak›ndan
takip ediyoruz
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Health Power

CLINTON 0200HO04193

GEN-I-BEQ CLINTON G-CAN BLF CVF
Baba: STORM X Annenin Babası: TESK 
Kayit: HOCANM6951659    Do um Tarihi: January 8, 1998 
aAa: 125634    DMS: 561135

 ÜRET M EBV (07*August)

 Sürü 110 kg %RK %Dev.

 Kızları 113 Süt +1166 75%
 Laktasyon 271 Ya +21 52% -0.19
 Güvenilirlik 94% Protein +22 52% -0.14

 ÖMÜRBOYU FAYDA INDEKS %RK 

LPI +1076 84%
Üretim +277 49%
Dayanıklılık +667 91%
Sa lık & Fertilite +132 90%

 Daughter Average (ME)   Süt 10692   Ya  386   Protein 329

 UYGUNLUK EBV (07*August) Sürü: 99 Kızları: 106 Güvenilirlik: 87%

SKOR KARTI  Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

 Uygunluk  +5 76%
 Meme Sistemi  +7 87%
 Ayak & Bacak  +6 87%
 Sütçülük Gücü  +2 60%
 Sa rı  -5 16%

TANIMLAYICI  GP or better %: 41

 Meme Derinli i  2S Derin Sı
 Meme Yapısı  +9 Etli Yumu ak 
 Meme Ba ı  +5 Zayıf Güçlü 
 Ön Ba ı  +5 Zayıf Güçlü 
 Ön Memeba ı Yerle imi  3C Geni çe E imli
 Arka Memeba ı Yüksekli i  +3 Alçak Yüksek 
 Arka Memeba ı Geni li i  +2 Dar Geni
 Arka Memeba ı Yerle imi  1C Geni çe E imli
 Memeba ı Uzunlu u  6S Kısa Uzun 

 Ayak Açısı  +9 Dü ük Dik
 Ökçe Derinli i  +8 Sı Derin 
 Kemik Kalitesi  +4 Kaba Yassı
 Arka Bacak (Yandan)  5S Düz E ik
 Arka Bacak Düzeni  -5 stenmeyen stenilen 
 Arka Bacak (Arkadan)  +4 çeri Düz

 Boy  0 Kısa Uzun 
 Sa rı Yüksekli i  0 Dü ük Yüksek 
 Gö üs Geni li i  -4 Dar Geni
 Gö üs Derinli i  +5 Sı Derin 
 Kö elilik  +3 Kö eli de il Kö eli 

 Bel Sa lamlı ı  0 Zayıf Güçlü 
 Sa rı E imi  9H Yüksek Alçak 
 Pin Düzeni  -5 stenilen stenmeyen 
 Pin Geni li i  -3 Dar Geni

 FUNCTIONAL

 Sürü Hayatı  3.34  Sa ım Hızı  91%
 Somatic Cell Score  2.73  Sa ım Huyu  90%
 Laktasyon gücü  68%  Do um Kolaylı ı  87%
 Kızlarının Fertilitesi  68%  Annenin Do um Kolaylı ı  84%

Udder Power

CANYON 0200HO00274

RIETBEN CANYON G-CAN BLF CVF
Baba: MARSHALL X Annenin Babası: RUDOLPH 
Kayit: HOCANM7264083    Do um Tarihi: October 3, 2001 
aAa:  DMS:

 ÜRET M EBV (07*August)

 Sürü 108 kg %RK %Dev.

 Kızları 121 Süt +1099 73%
 Laktasyon 150 Ya +18 48% -0.20
 Güvenilirlik 93% Protein +56 95% +0.18 

 ÖMÜRBOYU FAYDA INDEKS %RK 

LPI +1439 96%
Üretim +848 87%
Dayanıklılık +534 83%
Sa lık & Fertilite +57 73%

 Daughter Average (ME)   Süt 10446   Ya  386   Protein 340

 UYGUNLUK EBV (07*August) Sürü: 99 Kızları: 110 Güvenilirlik: 88%

SKOR KARTI  Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

 Uygunluk  +6 81%
 Meme Sistemi  +9 94%
 Ayak & Bacak  +3 65%
 Sütçülük Gücü  -2 29%
 Sa rı  -7 9%

TANIMLAYICI  GP or better %: 43

 Meme Derinli i  7S Derin Sı
 Meme Yapısı  +2 Etli Yumu ak 
 Meme Ba ı  +5 Zayıf Güçlü 
 Ön Ba ı  +10 Zayıf Güçlü 
 Ön Memeba ı Yerle imi  0 Geni çe E imli
 Arka Memeba ı Yüksekli i  +6 Alçak Yüksek 
 Arka Memeba ı Geni li i  +4 Dar Geni
 Arka Memeba ı Yerle imi  4C Geni çe E imli
 Memeba ı Uzunlu u  4S Kısa Uzun 

 Ayak Açısı  0 Dü ük Dik
 Ökçe Derinli i  +1 Sı Derin 
 Kemik Kalitesi  -6 Kaba Yassı
 Arka Bacak (Yandan)  8S Düz E ik
 Arka Bacak Düzeni  +5 stenmeyen stenilen 
 Arka Bacak (Arkadan)  +2 çeri Düz

 Boy  +4 Kısa Uzun 
 Sa rı Yüksekli i  0 Dü ük Yüksek 
 Gö üs Geni li i  +5 Dar Geni
 Gö üs Derinli i  -2 Sı Derin 
 Kö elilik  -6 Kö eli de il Kö eli 

 Bel Sa lamlı ı  -6 Zayıf Güçlü 
 Sa rı E imi  5H Yüksek Alçak 
 Pin Düzeni  -3 stenilen stenmeyen 
 Pin Geni li i  -6 Dar Geni

 FUNCTIONAL

 Sürü Hayatı  3.18  Sa ım Hızı  87%
 Somatic Cell Score  2.91  Sa ım Huyu  97%
 Laktasyon gücü  70%  Do um Kolaylı ı  81%
 Kızlarının Fertilitesi  66%  Annenin Do um Kolaylı ı  92%

Health Power

CARSON 0200HO01375

EMERALD-ACR-VR CARSON-ET GP-CAN BLF CVF
Baba: PROGRESS X Annenin Babası: ELTON 
Kayit: HOUSAM128664003    Do um Tarihi: July 22, 1999
aAa: 423651    DMS: 246,126

 ÜRET M EBV (07*August)

 Sürü 81 kg %RK %Dev.

 Kızları 118 Süt +1195 77%
 Laktasyon 260 Ya +20 51% -0.21
 Güvenilirlik 94% Protein +26 59% -0.12

 ÖMÜRBOYU FAYDA INDEKS %RK 

LPI +649 60%
Üretim +334 54%
Dayanıklılık +298 62%
Sa lık & Fertilite +17 58%

 Daughter Average (ME)   Süt 11972   Ya  406   Protein 363

 UYGUNLUK EBV (07*August) Sürü: 80 Kızları: 120 Güvenilirlik: 87%

SKOR KARTI  Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

 Uygunluk  +4 68%
 Meme Sistemi  +5 75%
 Ayak & Bacak  +1 47%
 Sütçülük Gücü  +3 64%
 Sa rı  -2 35%

TANIMLAYICI  GP or better %: 40

 Meme Derinli i  0 Derin Sı
 Meme Yapısı  +1 Etli Yumu ak 
 Meme Ba ı  +5 Zayıf Güçlü 
 Ön Ba ı  +1 Zayıf Güçlü 
 Ön Memeba ı Yerle imi  7C Geni çe E imli
 Arka Memeba ı Yüksekli i  +5 Alçak Yüksek 
 Arka Memeba ı Geni li i  +6 Dar Geni
 Arka Memeba ı Yerle imi  7C Geni çe E imli
 Memeba ı Uzunlu u  1S Kısa Uzun 

 Ayak Açısı  +5 Dü ük Dik
 Ökçe Derinli i  +6 Sı Derin 
 Kemik Kalitesi  -4 Kaba Yassı
 Arka Bacak (Yandan)  6S Düz E ik
 Arka Bacak Düzeni  +5 stenmeyen stenilen 
 Arka Bacak (Arkadan)  -4 çeri Düz

 Boy  +4 Kısa Uzun 
 Sa rı Yüksekli i  +6 Dü ük Yüksek 
 Gö üs Geni li i  +6 Dar Geni
 Gö üs Derinli i  0 Sı Derin 
 Kö elilik  -1 Kö eli de il Kö eli 

 Bel Sa lamlı ı  -2 Zayıf Güçlü 
 Sa rı E imi  6L Yüksek Alçak 
 Pin Düzeni  +1 stenilen stenmeyen 
 Pin Geni li i  0 Dar Geni

 FUNCTIONAL

 Sürü Hayatı  3.06  Sa ım Hızı  85%
 Somatic Cell Score  3.05  Sa ım Huyu  94%

CARTOON 0073BS00018

R HART CARTOON ET (M)
Baba: PROPHET X Annenin Babası: MATTHEW
Kayit: BSCANM38796    Do um Tarihi: May 13, 1996 
aAa: 612453    DMS: 246

 ÜRET M EBV (07*August)

 Sürü 158 kg %RK %Dev.

 Kızları 454 Süt +542 72%
 Laktasyon 741 Ya +28 82% +0.08 
 Güvenilirlik 97% Protein +19 74% -0.02

 ÖMÜRBOYU FAYDA INDEKS %RK 

LPI +1125 94%
Üretim +538 70%
Dayanıklılık +650 94%
Sa lık & Fertilite -63 22%

 Daughter Average (ME)   Süt 8999   Ya 362   Protein 311

 UYGUNLUK EBV (07*August) Sürü: 166 Kızları: 392 Güvenilirlik: 93%

SKOR KARTI  Proof %RK -10 -5 0 5 10

 Uygunluk  +10 97%

 Meme Sistemi  +9 97%

 Ayak & Bacak  +5 86%

 Sütçülük Gücü  +9 96%

 Sa rı  +7 90%

TANIMLAYICI  GP or better %: 68

 Meme Derinli i  2D Derin Sı

 Meme Yapısı  +11 Etli Yumu ak 

 Meme Ba ı  +5 Zayıf Güçlü 

 Ön Ba ı  +7 Zayıf Güçlü 

 Ön Memeba ı Yerle imi  1W Geni çe E imli

 Arka Memeba ı Yüksekli i  +8 Alçak Yüksek 

 Arka Memeba ı Geni li i  +6 Dar Geni

 Arka Memeba ı Yerle imi  6C Geni çe E imli

 Memeba ı Uzunlu u  5L Kısa Uzun 

 Ayak Açısı  +2 Dü ük Dik

 Ökçe Derinli i  -3 Sı Derin 

 Kemik Kalitesi  +3 Kaba Yassı

 Arka Bacak (Yandan)  5S Düz E ik

 Arka Bacak Düzeni  +2 stenmeyen stenilen 

 Arka Bacak (Arkadan)  +6 çeri Düz

 Boy  0 Kısa Uzun 

 Sa rı Yüksekli i  +7 Dü ük Yüksek 

 Gö üs Geni li i  +12 Dar Geni

 Gö üs Derinli i  +10 Sı Derin 

 Kö elilik  +4 Kö eli de il Kö eli 

 Bel Sa lamlı ı  +5 Zayıf Güçlü 

 Sa rı E imi  2L Yüksek Alçak 

 Pin Düzeni  +1 stenilen stenmeyen 

 Pin Geni li i  +4 Dar Geni

 FUNCTIONAL

 Sürü Hayatı  3.15  Sa ım Hızı  90%
 Somatic Cell Score  3.11  Sa ım Huyu  87%
 Laktasyon gücü  70%  Do um Kolaylı ı  - 
 Kızlarının Fertilitesi  67%  Annenin Do um Kolaylı ı  - 

Foot & Leg Power

HIGHTIDE 0200HO04811

BROAD COVE HIGHTIDE GP-CAN BLF CVF
Baba: HERSHEL X Annenin Babası: JOLT 
Kayit: HOCANM10792019    Do um Tarihi: March 9, 2001  
aAa: 432156    DMS: 345

 ÜRET M EBV (07*August)

 Sürü 117 kg %RK %Dev.

 Kızları 128 Süt +1456 86%
 Laktasyon 205 Ya 0 24% -0.49
 Güvenilirlik 93% Protein +36 76% -0.10

 ÖMÜRBOYU FAYDA INDEKS %RK 

LPI +855 75%
Üretim +313 51%
Dayanıklılık +616 89%
Sa lık & Fertilite -74 27%

 Daughter Average (ME)   Süt 11417   Ya  388   Protein 348

 UYGUNLUK EBV (07*August) Sürü: 91 Kızları: 106 Güvenilirlik: 88%

SKOR KARTI  Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

 Uygunluk  +8 91%
 Meme Sistemi  +6 83%
 Ayak & Bacak  +12 99%
 Sütçülük Gücü  +6 82%
 Sa rı  +2 62%

TANIMLAYICI  GP or better %: 54

 Meme Derinli i  2D Derin Sı
 Meme Yapısı  +2 Etli Yumu ak 
 Meme Ba ı  +8 Zayıf Güçlü 
 Ön Ba ı  +1 Zayıf Güçlü 
 Ön Memeba ı Yerle imi  0 Geni çe E imli
 Arka Memeba ı Yüksekli i  +1 Alçak Yüksek 
 Arka Memeba ı Geni li i  +10 Dar Geni
 Arka Memeba ı Yerle imi  2W Geni çe E imli
 Memeba ı Uzunlu u  3L Kısa Uzun 

 Ayak Açısı  +6 Dü ük Dik
 Ökçe Derinli i  +9 Sı Derin 
 Kemik Kalitesi  +3 Kaba Yassı
 Arka Bacak (Yandan)  3S Düz E ik
 Arka Bacak Düzeni  +7 stenmeyen stenilen 
 Arka Bacak (Arkadan)  +11 çeri Düz

 Boy  +4 Kısa Uzun 
 Sa rı Yüksekli i  -2 Dü ük Yüksek 
 Gö üs Geni li i  +5 Dar Geni
 Gö üs Derinli i  +3 Sı Derin 
 Kö elilik  +6 Kö eli de il Kö eli 

 Bel Sa lamlı ı  +1 Zayıf Güçlü 
 Sa rı E imi  1H Yüksek Alçak 
 Pin Düzeni  +5 stenilen stenmeyen 
 Pin Geni li i  -2 Dar Geni

 FUNCTIONAL

 Sürü Hayatı  2.88  Sa ım Hızı  87%
 Somatic Cell Score  3.06  Sa ım Huyu  93%
 Laktasyon gücü  66%  Do um Kolaylı ı  83%
 Kızlarının Fertilitesi  64%  Annenin Do um Kolaylı ı  79%

AVALANCHE 

29HO11239
ELATION x AMEL x PRELUDE x MARK
HUNSBERGER AVALANCHE
133246186
aAa: 3 4 2 DMS: 345,135
Do um Tarihi:  01.06.2002
Ressesif Genler :  *TV

Baba: NUNESDALE KISMET
ELATION-ET 2280338  VG-87  

Anne: HUNSBERGER AMEL 
ATTENTION 129559126  VG-88  

Sa ım Sayısı Sa ım Süresi Süt Verimi Ya  %  Ya  De eri  Protein% Protein De eri
2  365 36,610 M 3.9  1426 F 2.9  1068 P  

Annenin Annesi:   OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET  2231596  VG-85 

 05/2007 Kız Sayısı : 123 Sürü Sayısı : 73 TPI : +1579  

Pounds % Güvenirlilik 

Süt :   +1831 M

Protein :  +48 Ibs  -0.03  %90 

Ya  :   +48 Ibs  -0.07  %90 

Karlılık :   360 $ Peynir Karlılı ı :   342 $ 

Güç do um oranı :  %8 %79 Güvenilir  252 Gözlem

Kızlarının Güç Do um 
Oranı :  

 %7 %60 Güvenilir  48 Gözlem  

Kızlarının Gebelik Oranı :  -1.50 %60 Güvenilir 

Somatik Hücre Skoru :  +2.89, %77 Güvenilir  Verim Ömrü :   +1.10, %62 Güvenilir  

05/2007 94 Kız  56 Sürü  Güvenilirlik %87  

Özellikler De erler -3 -2 -1 0 1 2 3

Tip 1.25 

Meme kompoziti 0.42 

Ayak ve Bacak kompoziti 1.16 

Yükseklik / Boy -0.92 Kısa 

Güçlülük -0.62 Narin 

Vücut Derinli i -0.34 Sı

Sütçülük Formu 1.40 Açık 

Sa rı açısı 1.20 E imli 

Sa rı Geni li i 1.25 Geni

Arka ayaklar yandan görünü 0.69 E imli 

Arka ayaklar arkadan görünü 2.00 Dik

Ayak açısı 0.67 Dik

Ayak Bacak puanı 1.36 Yüksek

Ön meme ba lanı ı 0.29 Güçlü 

Arka meme yüksekli i 0.90 Yüksek

Arka meme geni li i 0.80 Geni

Memenin orta asıcı ligamenti 0.22 Güçlü 

Meme derinli i -0.13 Derin 

Ön meme ba ı yerle imi 0.77 Yakın 

Arka meme ba ı yerle imi 1.44 Yakın 

Meme ba ı uzunlu u -0.90 Kısa 

Production Power

GOLBERG 0200HO04855

GEN-I-BEQ GOLBERG BLF CVF
Baba: HERSHEL X Annenin Babası: MASON
Kayit: HOCANM9243567    Do um Tarihi: April 27, 2001  
aAa: 315246    DMS: 345135

 ÜRET M EBV (07*August)

 Sürü 70 kg %RK %Dev.

 Kızları 70 Süt +1186 76%
 Laktasyon 113 Ya +43 81% 0 
 Güvenilirlik 90% Protein +32 70% -0.06

 ÖMÜRBOYU FAYDA INDEKS %RK 

LPI +882 76%
Üretim +647 76%
Dayanıklılık +441 75%
Sa lık & Fertilite -206 4%

 Daughter Average (ME)   Süt 10620   Ya  399   Protein 332

 UYGUNLUK EBV (07*August) Sürü: 63 Kızları: 65 Güvenilirlik: 82%

SKOR KARTI  Proof %RK -15 -10 -5 0 5 10 15

 Uygunluk  +8 90%
 Meme Sistemi  +7 88%
 Ayak & Bacak  +6 84%
 Sütçülük Gücü  +2 61%
 Sa rı  0 52%

TANIMLAYICI  GP or better %: 54

 Meme Derinli i  4S Derin Sı
 Meme Yapısı  0 Etli Yumu ak 
 Meme Ba ı  +2 Zayıf Güçlü 
 Ön Ba ı  +10 Zayıf Güçlü 
 Ön Memeba ı Yerle imi  1W Geni çe E imli
 Arka Memeba ı Yüksekli i  +7 Alçak Yüksek 
 Arka Memeba ı Geni li i  +6 Dar Geni
 Arka Memeba ı Yerle imi  3C Geni çe E imli
 Memeba ı Uzunlu u  3S Kısa Uzun 

 Ayak Açısı  +3 Dü ük Dik
 Ökçe Derinli i  +8 Sı Derin 
 Kemik Kalitesi  +3 Kaba Yassı
 Arka Bacak (Yandan)  2S Düz E ik
 Arka Bacak Düzeni  +5 stenmeyen stenilen 
 Arka Bacak (Arkadan)  0 çeri Düz

 Boy  -2 Kısa Uzun 
 Sa rı Yüksekli i  -3 Dü ük Yüksek 
 Gö üs Geni li i  -4 Dar Geni
 Gö üs Derinli i  +2 Sı Derin 
 Kö elilik  +9 Kö eli de il Kö eli 

 Bel Sa lamlı ı  +2 Zayıf Güçlü 
 Sa rı E imi  1L Yüksek Alçak 
 Pin Düzeni  0 stenilen stenmeyen 
 Pin Geni li i  +2 Dar Geni

 FUNCTIONAL

 Sürü Hayatı  2.90  Sa ım Hızı  92%
 Somatic Cell Score  3.22  Sa ım Huyu  93%
 Laktasyon gücü  70%  Do um Kolaylı ı  83%
 Kızlarının Fertilitesi  59%  Annenin Do um Kolaylı ı  73%

MONONA 

29HO10999
MARSHALL x DANICA x WINCHESTER x 
ROCKIE
FAR-O-LA BWMAR DA MONONA-ET
132023946
aAa: 6 1 5 DMS: 135,123
Do um Tarihi:  
Ressesif Genler :  *TV

Baba: MARA-THON BW MARSHALL-
ET  2290977  VG-86  

Anne: REGANCREST-JB WIN 
DANICA-ET  127379395  VG-87 GMD

Sa ım Sayısı Sa ım Süresi Süt Verimi Ya  %  Ya  De eri  Protein% Protein De eri
2  365 36,940 M 3.4  1271 F 2.8  1045 P  

Annenin Annesi:  

 05/2007 Kız Sayısı : 101 Sürü Sayısı : 58 TPI : 1546  

Pounds % Güvenirlilik 

Süt :   +1255 M

Protein :  +25 Ibs  -0.05  %89 

Ya  :   +25 Ibs  -0.08  %89 

Karlılık :   305 $ Peynir Karlılı ı :   275 $ 

Güç do um oranı :  %6 %74 Güvenilir  202 Gözlem  

Kızlarının Güç Do um 
Oranı :  

 %6 %61 Güvenilir  62 Gözlem  

Kızlarının Gebelik Oranı :  +1.10 %61 Güvenilir 

Somatik Hücre Skoru :  +2.83, %77 Güvenilir  Verim Ömrü :   +2.30, %65 Güvenilir  

05/2007 87 Kız  49 Sürü  Güvenilirlik %86  

Özellikler De erler -3 -2 -1 0 1 2 3

Tip 1.54 

Meme kompoziti 0.58 

Ayak ve Bacak kompoziti 1.60 

Yükseklik / Boy 0.67 Uzun 

Güçlülük 0.12 Güçlü 

Vücut Derinli i 1.05 Derin 

Sütçülük Formu 1.79 Açık 

Sa rı açısı 1.55 E imli 

Sa rı Geni li i -0.05 Dar 

Arka ayaklar yandan görünü  0.19 E imli 

Arka ayaklar arkadan görünü  2.40 Düz 

Ayak açısı 1.29 Dik

Ayak Bacak puanı 1.72 Yüksek

Ön meme ba lanı ı -0.40 Zayıf 

Arka meme yüksekli i 2.27 Yüksek

Arka meme geni li i 2.03 Geni

Memenin orta asıcı ligamenti 1.89 Güçlü 

Meme derinli i -0.71 Derin 

Ön meme ba ı yerle imi 1.04 Yakın 

Arka meme ba ı yerle imi 2.17 Yakın 

Meme ba ı uzunlu u 0.56 Uzun 
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Uzanma – süre ve s›kl›¤›
Uygun flartlar sa¤land›¤›nda inekler günde ortalama 14

saat yatarlar. Bütün bu zaman boyunca uyuma süreleri sa-
dece 30 dakikad›r. Dinlenmekte olduklar› zemin buna uy-
gun de¤ilse inekler dinlenme zamanlar›n› aza indirirler.
E¤er yatakl›klar veya bulunduklar› zemin uzanmalar› için
uygun de¤ilse inekler çok uzun süre ayakta kal›rlar, bu da
ineklerin davran›fllar›nda de¤ifliklikliklere neden olur ve
yere uzand›klar› zaman bu normal uzanmalar›n›dan daha
uzun bir zaman al›r. Bu olay ineklerin beslenme alanlar›na
daha az  gitmesine, su ve besin ihtiyaçlar›n› tam karfl›laya-
mamalar›na neden olmaktad›r. 

Uzanma periyotlar› yem yeme ve ayakta durma periyot-
lar›n›n aras›nda yeralmaktad›r. Bu periyotlar›n uzunlu¤u
bir buçuk ila üç saat aras›nda de¤ifliklik göstermektedir,
böylelikle inek günde bir çok kez aya¤a kalkarak tekrar
uzan›r. Genelde ö¤len veya akflama denk gelen uzun din-
lenme dönemlerinde inekler aya¤a kalkarak gerinir, he-
men genellikle yatm›fl oldu¤u taraf›n tersi yüzüne tekrar
yatar. Bir inek ömrünün yar›s›n› yatarak geçirmektedir.
Sütçü bir inek günde 16 kere yat›p kalkar bu da y›lda
5.000 ila 7.000 sefer yat›p kalkmaya eflde¤erdir. Uzanma
periyorlar› ine¤in yafl›, k›zg›nl›k durumu ve sa¤l›¤› ile
orant›l›d›r. Ayr›ca hava durumu, yatakl›k, çiftlik düzeni ve
metrekare bafl›na düflen hayvan say›s› da uzanma zaman›-
n› ve periyotlar›n› etkilemektedir. 

‹neklerin uzanmas› gerekmektedir. Uzanma zaman›nda-
ki azalmalar süt üretiminde de azalmalara neden olmakta-
d›r. Uzanma önemlidir çünkü;
∑ ‹nekler uzand›¤› esnada dinlenir ve gevifl getirirler
∑ T›rnaklar› dinlenir ve kurur
∑ Di¤er ineklerin dolanmas› için çiftlikte daha fazla yer

kal›r
∑ Memede flekillenen kan dolafl›m› %30 oran›nda artar. 

Uzanma
Uzanma esnas›nda bir inek vücut a¤›rl›¤›n›n üçte ikisini

( ›rka ve laktasyon zaman›na göre de¤iflmektedir) ön diz-
lerine verir. Dizleri yerden 20-30 cm yükseklikten yere
düfler. ‹flte bu yüzden ineklerin uzand›¤› yerlerdeki yatak-
l›k büyük öneme sahiptir. ‹ne¤in istedi¤i zaman ac›s›zca
uzanabilmesi için yatakl›¤›n yap›ld›¤› madde kaliteli ve
uygun olmal›d›r. Yatakl›¤›n uygun olup olmad›¤›n›n anla-
fl›lmas› çok k›sa ve kolay bir flekilde anlafl›labilir. ‹nek
bölmesine uzan›rken bu zaman 5 dakikadan fazla uzun ol-
mamal›d›r. E¤er uzanma esnas›nda geçen süre 5 dakikay›
afl›yorsa hemen bunun nedenleri araflt›r›lmal› gerekiyorsa
daha uygun bir yatakl›k konulmal›d›r. 

Aya¤a kalkmak
Göz önüne al›nmas› gereken önemli noktalardan bir ta-

nesi de ine¤in hamle yapabilme alan›d›r. Bir inek aya¤a
kalkt›¤›nda durakta ileri hamle yapabilmelidir. Bu müm-
kün de¤ilse en az›ndan yana do¤ru hamle yapabilmesi için
gerekli alana sahip olmas› gerekmektedir. E¤er bölmede
yeterli yer yoksa inek aya¤a kalkmakta zorlanacak ve o
bölmeyi zamanla kullanmay› b›rakacakt›r. 

Alan gereklilikleri
‹ne¤in uzanmas› veya aya¤a kalkmas› için ge-

reken alan; dikey , öne ve yanlara do¤ru inekle-
rin s›k›flmayaca¤›, yaralanmayaca¤› ve korkma-
yaca¤› flekilde ve büyüklükte olmal›d›r. Aya¤a
kalk›flta, alan ine¤e öne do¤ru hamle yapma, ba-
fl›n› afla¤› ve yukar› oynatabilme ve öne do¤ru
uzun bir ad›m atabilmesi için özgürlük verebile-
cek genifllikte olmal›d›r. Uzanma hareketinde ise
öne do¤ru hamle yapma ve bafl›n› afla¤› yukar›
hareket ettirebilmesine olanak sa¤lamal›d›r.

Bölmenin dizayn› 
Bir çok iyi çal›flan ah›r dizayn› mevcuttur.

Önemi olan ineklerin ah›ra ve bölmelere olan
tepkisidir. Sadece uzunluklar›n ölçülmesi baz›
sorunlara yol açabilir. Bir ah›r flekillendirilirken
ineklerin yat›fl kalk›fllar› gözlenmeli ve süreleri
kaydedilmelidir. ‹nekler merada veya d›flar›da
yapt›klar› hareketleri rahatl›kla ah›r ve bölmeler
içinde yapabilmelidirler. ‹nekler aya¤a kalkar-
ken a¤›rl›klar›n› arka bacaklar›ndan alabilmek
için bafllar›n› öne ve afla¤›ya verirler. Ayr›ca böl-
melerin içerisinde öne ve yana hamle yapabil-
meleri için yeterli alana sahip olmalar› gerek-
mektedir. Sütçü ›rklar›n vücut ölçüleri de¤iflken-
lik gösterdi¤inden genel bir ölçü vermek çok do¤ru olma-
maktad›r. Genellikle tavsiye edilen bafl alan› için en az 47
cm vücutlar› için 168 cm alan gerekmektedir. Bu alana
öne do¤ru ad›m atabilmesi için 30 cm ek alan da dahil
edilmesi gerekmektedir. E¤er bölmelerin uzunlu¤u 215
cm ise yana do¤ru ad›m atabilmesi için genifllikler ayar-
lanmal›d›r.   

Yatakl›k 
Zemin için yatakl›k düflünürken bir çok kritik faktör göz

önüne al›nmal›d›r. Yüzey sa¤lam olmal› ve bak›m› kolay-
ca yap›labilmelidir. ‹yi drene edilmesi gerekmektedir.
Drenaj sistemi iyi yap›land›r›lmam›fl ise su tutucu özelli¤i
bulunmamal›d›r. Yüzey kaygan olmamal› ve hayvanlar›n
yaralanmas›n› önleyecek yap›da olmal›d›r. Yatakl›k so-
¤uk, sert ve nemli olmamal› aksine hayvan›n rahat etmesi
için ve mümkünse bakteri üremesine engel olan materyel-
den yap›lm›fl olmal›d›r. Bütün bu özellikler masraf olarak
düflünülürken yatakl›¤›n kötü olmas›ndan kaynaklanan
yaralanmalar ve verim düflüklükleri de göz önüne al›nma-
l›d›r.

Yatakl›k materyeli
Eskiden inekler zamanlar›n›n büyük bir k›sm›n› merada

geçirirken günümüzde meralardan ah›rlara dönüfl olmufl-
tur. Burada kullan›lan yatakl›klar ise büyük önem kazan-
m›flt›r. ‹ki tip yatakl›k materyeli mevcuttur.
∑ Organik yatakl›k ( Saman, odun talafl›, testere talafl›,

ka¤›t, kuru gübre)

∑ ‹norganik yatakl›k ( Kum, çimento, kauçuk)

Dünya genelinde en çok tercih edilen yatakl›k materyeli
aras›nda kum, saman, testere talafl› gelmektedir. Genel
olarak bak›ld›¤›nda inekler yatmak için genelde kumu ter-
cih ederler, ot yatakl›klar da kumu takip eder. Kumun en
büyük dezavantajlar› fiyat›n›n pahal› olmas› ve kolay bu-
lunamamas›d›r. Kum di¤er yatakl›k materyellerine göre
daha pahal›d›r ve baz› bölgelerde kolay bulunamamakta-
d›r. 

Organik olan altl›klar bakteri üremesine neden olabilir-
ler. Organik maddelerde bulunan karbon bakteriler için
besin kayna¤›d›r ancak tek bafl›na yeterli de¤ildir. Bakteri-
lerin üremesi için ortamda karbonun yan› s›ra nem ve s›-
cakl›k da olmas› gerekmektedir. E¤er bu üçünden biri en-
gellenirse bakteri üremesi k›s›tlanmaktad›r. S›cakl›k hay-
van›n vücudundan gelen s›cakl›k nem ise idrar, süt, ve ›s-
lak ayaklardan gelmektedir. E¤er ortamdaki nem kontrol
alt›na al›nabilirse altl›klarda bakteri üremesi en aza indir-
genir. 

E¤er altl›klar kuru ve temiz olarak kullan›l›rsa hayvanla-
ra rahat bir ortam sa¤lamakta, bakteri üremesini durdur-
makta ve sa¤›mda temiz meme bafllar›yla sütün mikrobi-
yolojik özelliklerini iyilefltirmeye yard›mc› olmaktad›r. 

Sonuç olarak organik materyeller bakteri üremesine ne-
den olabilir.  ‹norganik altl›klar›n kullan›lmas› emme ve
ayaklarda oluflacak bakteriyel hastal›klar›n aza indirgen-
mesine neden olmaktad›r. Nemlenmeyi önleyen maddele-
rin kullan›lmas› özellikle meme hastal›klar›n›n azalt›lma-
s›nda yard›mc›d›r.

Dengeli beslenmenin en iyi yolu uyku

Uzun K›sa Genifl Dar 

Bir inek nas›l uzan›r?

Standart Aktar›m Yetene¤i ve Kal›-
t›m Oranlar›: Lineer Tip Özellikleri
(STA – Standart Transmitting Abi-
lity): Pedigrileri okuyabilmek ve anla-
yabilmek bir yetifltiricinin daha verim-
li ve kazançl› bir sürü yetifltirebilmesi-
ne olanak sa¤layacakt›r. Bunu yapa-
bilmenin yolu da bo¤an›n STA’lar›n›
(Standart Aktar›m Yetenekleri) yani
lineer özelliklerini ve kal›t›m oranlar›-
n› bilmekten geçmektedir.

Lineer tip özellikleri olan STA’lar›
anlamak ayn› zamanda; sürünüz aç›-
s›ndan en önemli özellikleri belirleme-
nizi, her özellik için gerçekçi, ulafl›la-
bilir hedefler koyman›z›, çiftleflme için
daha uygun bir bo¤a grubu seçebilme-
nizi, her ine¤inizi uygun bir bo¤ayla
tohumlayabilmenizi ve ilerleyen jene-
rasyonlarda genetik birikimler kazan-
man›z› sa¤lar.

Kal›t›m Oranlar›:
Kal›t›m, bir bo¤an›n yavrular›n› ge-

netik olarak ne kadar etkileyebilece¤i-
ni gösterir. Kal›t›m› yüksek olan özel-
liklerde genetik ilerleme daha çabuk
görülecektir. E¤er genetik özelli¤in
kal›t›m oran› %10 un alt›ndaysa, bu
özellik üzerinde daha zor ilerleme
kaydedilecektir.

Çiftleflme sonras› oluflan yavrunun
genetik özelliklerine genotip, fiziki
olarak bakarak görebildi¤imiz özellik-
lerine de fenotip denir. Asl›nda feno-
tip, genotip’in bir sonucudur. Yani an-
ne ve babadan al›nan kal›t›msal özel-
liklerin yavruya yans›mas›d›r. Ama fe-
notip çevresel faktörlerden etkilenir.
Örnek vermek gerekirse; yavrunun ba-
badan kal›t›msal olarak ald›¤› güçlü-
lük, ve boy özellikleri yavru e¤er ye-
tersiz besleniyorsa hiç gözükmeyebi-
lir. Bu durumda genotip’i uygun ol-
mas›na karfl›n, yavru fenotip’inde bu
özellikleri gösteremeyecektir.

Anne ve babadan genlerin aktar›lma
oran› yar› yar›yad›r. Ama hangisinin

özelli¤inin bask›n gelece¤i genlere
ba¤l›d›r. Bir baflka örnek vermek gere-
kirse; annesi sar›fl›n, babas› esmer bir
çocu¤un saçlar›n›n renginin esmer ol-
mas› beklenir, çünkü çocuk annesin-
den sar› saç geni, babas›ndan da esmer
saç geni alm›fl olmas›na ra¤men, es-
mer saç geni daha bask›n bir gen oldu-
¤u için, çocu¤un d›fl görünüflüne (fe-
notipine) bu gen yans›yacakt›r.

Bo¤a özelliklerinin kat›l›m
oranlar›na bak›ld›¤›nda (lineer özelli-
¤in bo¤a pedigrisindeki gücü ile de
ba¤l› olarak), oluflacak yavruda yük-
sekli¤in, ayak aç›s›ndan daha farkedi-
lir bir flekilde geliflim gösterece¤i gö-
rülmektedir. Yetifltirici hem pedigri
bilgilerini hem de bu kal›t›m oranlar›n›
dikkate alarak, bir sonraki dölleme so-
nucu olarak alaca¤› yavrudan ne gibi
özellikler bekleyece¤ini belirleyebil-
mekte ve sürüsünü hangi yönde gelifl-
tirece¤ine hakim olabilmektedir.

Bo¤alar›n pedigrilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar: 

Hayvanc›l›k son y›llarda ülke-
mizde de yükselen bir trend
olarak göze çarp›yor ve son

10 y›l›n en istikrarl› büyüyen sektörle-
rinden birisi olarak nitelendiriliyor.
Eskiden tar›m›n bir alt sektörü olarak
de¤erlendirilen hayvanc›l›k bugün
bafll› bafl›na bir sektör olarak kabul
ediliyor. Yaflanan pek çok s›k›nt› ve
sorunun yan› s›ra büyük gruplar›n besi
ve süt iflletmelerine yönelik yat›r›mlar›
sektörü hareketlendirmeye devam edi-
yor. Son dönemde iflletme ölçeklerin-
de büyüme yaflan›yor ve sektör tekno-
lojik geliflmeleri kendine h›zla adapte
ediyor. Ancak yine de hayvanc›l›¤›m›-
z›n önünde kat etmesi gereken uzun
bir yol var. 

Hayvanc›l›k sektörü oldukça dina-
mik bir sektör ve pek çok iç ve d›fl
faktörden etkileniyor. Önümüzdeki sü-
reçte ülkemiz hayvanc›l›¤›n› etkileye-
cek bafll›ca geliflmeler flöyle s›ralana-
bilir:

Küresel Is›nma: Küresel ›s›nma sa-
dece tar›m sektörünü de¤il hayvanc›l›-
¤› da tehdit ediyor. Türkiye küresel
›s›nma dalgas›ndan etkilenecek en
riskli befl bölgeden birisi olarak nite-
lendiriliyor. Küresel ›s›nma sebebiyle
meydana gelen kurakl›k, özellikle k›fl-
l›k olarak ekilen tah›llarda rekolte dü-
flüfllerine neden oldu. Bu durum tah›l›
kullanan yem sektöründe hammadde
s›k›nt›s› yaratarak maliyetlere yans›d›
ve yans›maya devam ediyor. Yemdeki
bu maliyet art›fl› nedeniyle hayvansal
g›da fiyatlar› da yükseliyor. Küresel
iklim de¤iflikli¤i yem bitkisi ekim
alanlar›nda da daralmaya yol açabilir. 

Avrupa Birli¤i: Düzgün iflleyen bir

hayvan kimlik ve kay›t kistemi olma-
dan ortak tar›m politikas› çerçevesinde
süt ve besi hayvanc›l›¤› yapan çiftçile-
rin Do¤rudan Gelir Deste¤i Sistemine
dâhil edilmeleri mümkün olamayacak.
Bu amaçlara yönelik olarak, Hayvan
Kimlik Sisteminin yurt genelinde olufl-
turulmas› gerekiyor. Böylelikle tüber-
küloz ve bruselloz gibi önemli zoonoz
hastal›klar›n denetim alt›na al›nmas›
yolunda da ad›m at›lm›fl olacak. Hay-
van sa¤l›¤› alan›nda, toplulu¤un vete-
rinerlik mevzuat›na uyum sa¤lanmas›
ve salg›n hayvan hastal›klar›yla müca-
deleye iliflkin AB uygulamalar›n›n üst-
lenilmesi gerekiyor. Ayr›ca, canl› hay-
van ve hayvansal ürünlerin gümrükler-
den çekilmesi konusunda s›n›r kontrol
noktalar›n›n denetimi için topluluk
standartlar›na uygun karantina labora-
tuvarlar› oluflturulmal›d›r. AB’nin ön-
celiklerinin bafl›nda üretimin çevreye
yönelik etkilerinin azalt›lmas› ve hay-
van refah› gibi kriterlerin geldi¤i düflü-
nüldü¤ünde, bu konulara yönelik yap›-
sal ve idari düzenlemeler de ivedilikle
hayata geçirilmelidir. 

Yabanc› Yat›r›mc›lar: Ernst&Yo-
ung’›n dünyan›n 200 üst düzey yöneti-
cisinin kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤i
araflt›rmas›na göre, Türkiye, Güneydo-
¤u Avrupa’daki yat›r›mlarda Roman-
ya’dan sonraki en cazip ülke. Ancak
bölgeye gelen yat›r›mlar›n sadece
%20’sini alabiliyor. Yine de Avru-
pa’n›n uyuyan devi olarak nitelendiri-
liyor. Asl›nda hayvanc›l›k sektöründe
birçok yabanc› yat›r›mc›n›n gözü Tür-
kiye’de. Özellikle Almanya, Danimar-
ka, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde
faaliyet gösteren firmalar Türkiye’yi
mercek alt›na alm›fl durumda. Türki-

ye’nin cazibesi nere-
den geliyor? 70 milyonun üze-

rinde tüketici, büyüyen nü-
fus, düflük et-süt tüketimi
ve gelir art›fl› ile bu pazar

büyük f›rsatlar sunuyor.
Ayr›ca Türkiye pazar›
uluslararas› rekabet-

ten uzak ve sektö-
rün ivedilikle

modernize
edilmesi

gereki-
yor. Ya-
banc› ser-

mayenin
Türki-
ye’ye
gelmesi

sektöre
vizyon ka-

tacak, ve-
rimlili¤in ve
kalitenin

yükseltilme-
sine katk› sa¤layacakt›r. 

Devlet Destekleri
ve Hayvanc›l›k Politikalar›:
Türkiye’de ulusal bir hayvan-

c›l›k politikas›ndan bahsetmek müm-
kün de¤il. Hayvanc›l›k sektörü için
uzun vadeli uygulamalar belirlenirken
2 farkl› politika esas al›nmal›d›r: Bi-
rincisi üretim ve tüketimin yo¤un ol-
du¤u özellikle bat› bölgelerini hedefle-
yen ekonomik ve teknik politikalar.
‹kincisi ise daha az geliflmifl do¤u böl-
gelerinin kalk›nmas› için sosyal ve k›r-
sal politikalar. Hayvanc›l›k sektörüne
devlet deste¤i art›yor. Ancak hayvan-
c›l›¤›n istikrarl› bir yap›ya kavuflmas›
ve istenen kalite düzeyini yakalamas›
için sa¤lanan teflviklerin sadece mikta-
ra yönelik de¤il, kaliteyi art›r›c› yönde
de olmas› gerekiyor. 2008 y›l›nda hay-
vanc›l›k ile ilgili destekleme sistemin-
de de¤iflikli¤e gidilerek hayvan bafl›na
kültür, melez ya da yerli olmak üzere
›rk baz›nda destek verilece¤i aç›klan-
d›. Brusella ve tüberküloz gibi ciddi
zoonozlar›n eradikasyonu için de kay-
nak ayr›lmal› ve projeler haz›rlanmal›. 

Hayvan ‹thalat›: Türkiye, deli dana
hastal›¤› sebebiyle 1996 y›l›ndan beri
AB ülkelerine canl› hayvan ithalat ya-
sa¤› koymufltu. Bakanl›k 2007’de
Uluslararas› Salg›n Hastal›k Ofisi'nin
yay›nlayaca¤› rapora göre hastal›k ris-
ki olmayan AB ülkeleri ve ABD'nin

baz› eyaletlerinden, dam›zl›k hayvan
ithal edilebilece¤ini aç›klad›. Türki-
ye’de hayvan varl›¤› konusunda nitelik
ve nicelik aç›s›ndan ciddi sorunlar ya-
flan›yor. Hayvanc›l›¤›n kalk›nmas›, bu
alana yap›lan yat›r›mlar›n devam et-
mesi ve yeni yat›r›mlar›n yap›lmas› ile
mümkündür.

Etanol Üretimi: Son dönemlerin
tart›flmal› biyo-yak›t› etanol üretimin-
de kullan›lan m›s›r, hayvanc›l›k sektö-
rünün bel kemi¤ini oluflturuyor. Dün-
yan›n en büyük m›s›r ihracatç›s› konu-
mundaki ABD'nin biyodizel ve etanol
tesislerinin giderek artmas› uluslarara-
s› borsalarda fiyatlar› yükseltiyor.
Hayvanc›l›kta yem olarak kullan›lan
m›s›r fiyatlar›n›n artmas› et, süt gibi
birçok hayvansal ürün fiyatlar›n›n da
yükselmesi anlam›na geliyor. Toptan
fiyatlardaki bu art›fl›n yak›n gelecekte
tüketiciye daha fazla yans›mas› bekle-
niyor. Fiyatlarda ciddi art›fllar yaflaya-
cak ülkelerin bafl›nda Türkiye geliyor.
Ayr›ca m›s›r ekimindeki kar› gören
çiftçiler h›zla bu¤day ve soya üretimi-
ni b›rak›p m›s›ra yönelmeye bafllad›-
lar. Bu da gelecekte bu¤day ve soya
s›k›nt›s› çekilebilece¤inin ve fiyatlar›n
yükselebilece¤inin bir göstergesi. 

En istikrarl› büyüyen sektör: HAYVANCILIK

A¤›z sütünün verilme zaman› önemlidir
çünkü, a¤›z sütünün içerisindeki maddelerin
emilimi sadece ilk saaatlerde olmaktad›r.

Kondüsyonu zay›f olan hayvanlar›n uygun
kondüsyona ç›kart›lmas› için laktasyonun

son dönemlerinde tedbir al›nmal›d›r.
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