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Karaci¤er kelebe¤i
B

u parazit tipik bir
sülüktür. Ülkemizde s›¤›rlarda s›kl›kla görülen, nadiren insanlara bulaflan ve halk dilinde
karaci¤er kelebe¤i olarak
bilinen bir parazit türüdür.
Dünya genelinde ise ço¤u
bölgede her s›cakl›k ve iklim koflulunda görülmektedir.
Parazitin görünümü :
Olgun parazit yass›, yaprak görünümüne sahip 20 30 mm uzunlu¤unda ve 8 15 mm geniflli¤indedir.
Hastal›¤›n Seyri
Hastal›k genel olarak iki
formda karfl›m›za ç›kar.
Akut : Hastal›¤›n bu türü
genellikle koyunlarda flekillenir. 10.000 veya daha fazla metaserkin (parazitin ot
üzerinde oldu¤u dönemine
verilen isim) bir kerede
al›nmas›yla flekillenir. Bu
vakalarda birçok larva karaci¤er dokusuna girerek

ölümle sonuçlanan tramvatik
karaci¤er hastal›¤›na neden
olur.
Kronik: Hastal›¤›n bu türü
yayg›n olarak görülen türdür.
Ço¤unlukla ölümcül de¤ildir
ancak ekonomik aç›dan büyük kay›plara yol açabilmektedir. Kans›zl›k, zay›fl›k, çene ve kar›nalt›nda ödem, verim düflüklü¤ü görülür. Karaci¤erde setleflme, kenarlar›nda düzensizlik, safra yollar›nda kal›nlaflma, kireçlenme
vard›r. S›¤›rlarda çok fliddetli
reaksiyon olufltu¤undan hastal›k genelde kronik seyreder.
Hastal›¤a karfl› al›nmas›gereken önlemler
‹laçlama: Stratejik ilaçla-

PINAR
ÜRET‹C‹S‹N‹N
GAZETES‹
ma meraya ç›k›fltan sonraki 1
ay içinde ve k›fla girerken
yap›labilir.
Kontrol:
1) Arakonaklarla (salyangozlar ile) mücadele Molluscisid kullan›larak ve drenaj
ile yaflad›klar› alanlar kurutularak sa¤lan›r.
2) Sonkonaklar›n sa¤lat›m›
ile mücadele hayvanlarda
olgun parazitin (ilkbaharda
ve sonbaharda) ve merada
metaserkerin (ilkbaharda) en
çok oldu¤u zaman yap›lmal›d›r. ‹laç kullan›m›nda parazitin yaflam döngüsü dikkate
al›nmal›d›r.
3) Hayvanlar enfekte meraya sokulmamal›d›r.

Buza¤› ishalleri
B

uza¤›lar›n erken dönemlerinde karfl›lafl›lan
ve önemli oranda ekonomik kayba neden
olan buza¤› ishalleri s›¤›r yetifltiricili¤inde
bafll›ca problemler aras›nda yeralmaktad›r.
Buza¤› ishalleri de¤iflik bir sürü nedene ba¤l› olarak flekillenmektedir. ‹shalin meydana gelmesi ile
buza¤›larda de¤iflen derecelerde su kayb›, elektrolit
ve mineral madde kay›plar›, buna ba¤l› olarak asit baz dengesizlikleri
oluflmaktad›r. Meydana gelen bu metabolik
de¤iflimler de ölümün
bafll›ca nedenini oluflturur.
Ba¤›rsak içerisindeki
bakteriler, virusler,
çevre ile ilgili faktörler, hayvan›n ba¤›fl›kl›k ve bilhassa genetik
yap›s›, beslenme durumu, buza¤› padoklar›n›n durumu, do¤um
a¤›rl›¤›, annenin afl›l›

olup olmamas› ve sa¤l›k durumu ishalin oluflumunda önemli rol oynar.

Beslenmeye ba¤l› buza¤› ishalleri

Buza¤›lar›n fazla miktarda beslenmesi sonucunda
fermantatif nitelikte ishal meydana gelir. Sütün buza¤›ya verilmeden önce bekletilmesi esnas›nda bozulmas›, so¤uk olarak verilmesi, normal süt ile beslemeden süt ikame yemlerine ani olarak geçirilmesi, yüksek ›s›da denature edilmifl süt tozlar› ile besleme, süt haricindeki protein ve karbonhidratlar›n
fazla miktarda verilmesi, kötü kalitede buza¤› mamalar› ile buza¤›lar›n beslenmesi g›daya ba¤l› isahallere neden olabilmektedir.
Afl›r› süt ile beslenen buza¤›larda, durgunluk, kar›n k›sm›nda geniflleme, ifltahs›zl›k, çok miktarda
kötü kokulu ve bol muhatl› ishal gözlenebilir.
Kötü kaliteli buza¤› mamas› ile beslenen buza¤›larda, uzun seyirli bir ishal, düzensiz ve kar›fl›k bir
k›l örtüsü, kilo kayb› ve son dönemlerde halsizlik
ve yerde yatma görülebilir. Beslenmeye ba¤l› ishallerde e¤er iflin içerisine bakteriyel nedenler de kar›flm›fl ise ölüm oran› yüksek olur.

Bulmacan›n
Çözümü

Tank ve sa¤›m ekipmanlar›n›n y›kanmas›nda kullan›lacak olan deterjanlar ile temas etmeden
önce mutlaka uygun eldivenler tak›lmal› ve gözler koruma alt›na al›nmal›dr.
Sütteki yüksek bakteri de¤erleri, süt
hortumlar›n›n de¤iflmesi gerekti¤ini iflaret eder.
Kauçuk ve plastik hortumlar mutlaka 6 ayda bir
de¤ifltirmelidir. Meme bafll›klar›nda bulunan
çatlak kauçuk parçalar, sütünüzü bozar ve
hayvanlar›n mastitise yakanma oran›n› artt›r›r.

Say›: 104
Haziran 2008
30.000 Adet
b a s › l m › flfltt › r

Üreticiye süt primi
iflletmeye destek
Hayvanc›l›¤›n desteklenmesi hakk›nda de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin
Bakanlar Kurulu Karar› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi

Hayvanc›l›k destekleri için 2008 y›l›nda 1.3 milyar YTL harcanmas› öngörülüyor. Hayvanc›l›¤›n
Desteklenmesi Hakk›ndaki Karar ile süt teflvik primi bir kez daha uygulamaya sokulacak. 2008 y›l›nda uygulanacak desteklemelerle, Tar›m Bakanl›¤›
2012 y›l›nda gelindi¤inde "entegre hayvanc›l›k ifl-

letmelerinin kurulmas›, organize hayvanc›l›k bölgelerinin gelifltirilmesi, küçükbafl hayvanc›l›¤›na özel
önem verilmesi, iflleme tesislerinin modernizasyonunu" hedefliyor.

Çi¤ süte destekleme

Hayvanc›l›kta daha önce de
uygulanan süt prim teflvikinin yeniden yürürlü¤e sokulmas› planlan›yor. Ayr›ca büyük iflletmelere de hayvan
bafl› destek verilmesi de¤erlendiriliyor. Nisan ay›nda ç›kar›lan Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi Hakk›ndaki Karar'›n ard›ndan yap›lan çal›flmalar sonucunda hayvanc›l›k
desteklerinde baz› boyutlar›n
eksik bulundu¤u belirlendi.
Buna göre tar›m kesiminin
de en büyük talepleri aras›nda bulunan süt teflvik primi
bir kez daha uygulamaya sokulacak. Üretti¤i sütü, Bakanl›k'tan süt teflvik kod numaras› alm›fl, g›da sicili ve
çal›flma izni olan süt iflleme
tesislerine satan üreticilere
beher litre bafl›na 4 Ykr
do¤rudan destekleme ödemesi yap›lacak.

Hayvan bafl›na
destekleme

Yap›lan çal›flmayla hayvan bafl›na ödeme fleklinde yap›lan hayvanc›l›k
deste¤inin kapsam›n›n da
geniflletilmesi sa¤lanacak.
Buna göre, art›k büyük iflletmelere de hayvan bafl›na destek verilecek. Ancak 200-500 bafl hayvan›
olan iflletmelere yüzde 50,
500 bafl ve üstü hayvan›
olan iflletmelere ise yüzde
25 daha az ödeme yap›la-

rak destek verilecek. Destekten yararlanmak için
"örgütlü üretici olmak, Türkvet sisteminde kay›t alt›na al›nm›fl olmak, afl›lama program› kapsam›nda
tüm afl›lar› yapt›rmak, büyükbafl hayvanlarda suni
tohumlama yapt›rmak s›¤›r için en az 5 anaç, küçükbafl için en az 25 anaç hayvana sahip olmak"
koflullar› aranacak. Mandalar için yap›lacak desteklemelerde ise s›n›r aranmayacak.

Hastal›kta tazminat
deste¤i verilecek

Nisan ay›nda yay›mlanan Bakanlar Kurulu
karar›ndan farkl› olarak, hayvan hastal›klar› için
tazminat deste¤i de verilecek. Buna göre tazminatl›
hastal›klardan birine yakaland›¤› ilgili mevzuat
çerçevesinde tespit edilerek kesilen, öldürülen ya da
ölen hayvanlar›n sahiplerine tazminat ödenecek.

Bu y›l destekleme tutarlar›
Resmi Gazete’de yay›mland›

Hayvanc›l›¤›n desteklenmesi hakk›nda kararda
de¤ifliklik yap›lmas›na iliflkin karar uyar›nca bu y›l
uygulanacak birim destekleme tutarlar›, Resmi
Gazete'nin 24 May›s'daki say›s›nda yay›mland›.
24/5/2008 Tarihli ve 2008/26885 Say›l›
Kararnamenin ekini 2. sayfada görebilirsiniz.
>>> 2’DE
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P›nar’dan yeni ürün
P›nar Çocuk Sütü
Ç

ocuklar›n gelifliminde
sütün önemi büyük.
P›nar Süt, 1-9 yafl aras›ndaki çocuklar için gelifltirdi¤i P›nar Çocuk Sütü ile çocuklar›n daha çok süt içmesini
hedefliyor. P›nar Çocuk Sütü
zengin içeri¤iyle çocuklar kadar anneleri de mutlu ediyor.
Türkiye’nin en çok tercih
edilen sütü P›nar Süt, çocuklara özel yepyeni bir ürünü piyasaya sürdü. P›nar Çocuk
Sütü 1-9 yafl aras› çocuklar›n
zihinsel ve bedensel geliflimlerine destek olmak amac›yla
mineral ve vitaminlerle zenginlefltirilen P›nar Çocuk Sütü
ile çocuklar›n süt içme al›flkanl›¤›n›n art›r›lmas› hedefleniyor. 1-9 yafl aras› çocuklar›n
her gün 2 bardak süt tüketmesi; büyüme, geliflme,yeterli
protein, demir, çinko ve kalsiyum aç›s›ndan büyük önem
tafl›yor.Tüketici araflt›rmalar›
sonucunda lezzeti çocuklar›n
damak tad›na göre gelifltirilen
P›nar Çocuk Sütü, hem çocuklar›n hem annelerin vazgeçilmezleri aras›na girecek.P›nar’›n üstün kalitesi ile P›nar
Süt’ün uzmanl›¤›n›n çocuklar
için bulufltu¤u P›nar Çocuk
Sütü, 0,5 lt’lik ve 0,2 lt’lik
ambalajlarda sunuluyor.

Travayla modern t›rnak kesimi
G

ünümüz hayvanc›l›k iflletmelerinin en önemli problemleri bafl›nda
genellikle topall›kla ortaya ç›kan
ayak ve t›rnak problemleri gelmektedir.
Ülkemizdeki iflletmelerde t›rnak hastal›klar›n›n ekonomik boyutu yeterince an-

lafl›lmad›¤›ndan düzenli t›rnak bak›m› yap›lmamaktad›r. Bu tür bak›mlar masraf
olarak görülmekte üretim maliyetlerini artt›rd›¤› söylenmektedir. Ayak ve t›rnaklardaki sorunlar hayvanlara s›k›nt› vermekte
yem yememelerine, gezinmelerine engel
olmakta, iskelet yap›s›n› bozmakta,
sonuçta döl, süt ve et verimlerinde
önemli kay›plara yol açmaktad›r. Baz› durumlarda hayvan›n elden ç›kar›lmas›na ya da ölümüne sebep olmaktad›r.
Do¤al yaflam alanlar› mera ve çay›rlar olan s›¤›rlar, hayvanc›l›k iflletmelerinde zamanlar›n›n ço¤unu beton zemin üzerinde geçirdi¤inden topall›k ve ayak sorunlar›yla s›k olarak
karfl›laflmaktad›rlar. Ayak ve t›rnak
problemleri genelde d›fl etkenlerle
olufltu¤u gibi genetik etkenler de
bunda rol oynamaktad›r.
Ayak ve t›rnak problemlerinin nedenleri aras›nda rasyon, yumuflak zeminlerden ani olarak sert (beton
vb.)zeminlere geçifl, çamurlu, ›slak
gübre ve idrarla dolu yollar, gezinti
alanlar›, duraklar, yetersiz ve dengesiz beslenme, uzun süre ayakta kal-

ma, zeminin pis ve çamurlu olmas› sebebiyle yat›p dinlenememe, kaba yemlerin
çok ince k›y›lmas›, hayvan›n yafl›, vücut
yap›s›, süt verim dönemi, darbeler, travmalar, t›rnak bak›m›n›n yap›lmamas›, yanl›fl
t›rnak kesimi, stres ve hayvan›n tüm vücut
yap›s›n› etkileyen rahats›zl›klar say›labilir.
T›rnak problemlerinden dolay› yürüyemeyen hayvanlar strese girer. Gezinme süresi azald›¤›ndan yaflad›¤› stres k›zg›nl›k
döngüsünü yavafllat›r. K›zg›nl›k gösteren
hayvanlar ayak problemlerinden dolay›
birbirinin üzerine atlayamaz. Dolay›s›yla
k›zg›nl›k tesbiti güçleflir. Tohumlama say›lar› artar. Hareketsizlikten dolay› daha fazla say›da yumurtal›k kisti oluflur.Yumurta
verimlili¤i düfler ve döl verimi azal›r.
Bütün bu sebeplerden dolay› Ayd›n merkez ve çevre köylerde serbest veteriner hekim olarak çal›flmaya bafllayan, ayn› zamanda P›nar Süt’ün sözleflmeli Veteriner
Hekimi olarak, üreticilerimize sun’i tohumlama hizmeti götüren Önder Ayd›n,
üreticileri t›rnak kesimi ve bak›m› konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayarak, günümüz standartlar›na uygun olan gezici
travay ile 3 y›ld›r çiftliklerde t›rnak kesim
hizmeti vermektedir.

Süt so¤utma tanklar›n›n temizli¤i süt boflald›ktan hemen
sonra yap›lmal›d›r. Temizlik maddesi olarak g›da üretimine
uygun , kal›nt› b›rakmayan ve tank›n y›pranmas›na neden
olmayacak deterjanlar kullan›lmal›d›r.

B U L M A CA

P›nar’dan
Sanat Haftas›
›nar
P

›nar’›n 27 y›ld›r çocuklar› sanatla
buluflturmak ve zihinsel geliflimlerine katk›da bulunmak amac›yla
ilkö¤retim ö¤rencileri aras›nda düzenledi¤i P›nar Resim Yar›flmas›’n›n sonuçlar› geçti¤imiz günlerde belli oldu. Yar›flmaya Türkiye’nin dört bir yan›ndan 14
bin 137 adet resim ulaflt›.
Juri de¤erlendirmesi sonucu seçilen 22
resmin sahibi,12-16 Haziran tarihleri aras›nda ‹stanbul Büyükada’da buluflup sanatla dolu bir hafta geçirdi.
Ressam Prof. Hüsamettin Koçan, Ressam Prof. Mümtaz Sa¤lam, Ressam Prof.
Oktay An›lanmert, gazateci Ayflegül Sönmez ve resim ö¤retmeni Fidangül Sürekli’den oluflan 27.P›nar Resim Yar›flmas›
Seçici Kurulu, ilkö¤retim ö¤rencileri tara-

Nas›l oynan›r?
areli metod defteri gibi karelere ayr›K
larak parsellenmifl bir alanda oynanan oyun. Bir çeflit bulmaca. Oyunun zor-

luk derecesine göre de¤isik ebatlarda olan
bu alanda her bir sat›r ve sütunda kaç karenin dolu olaca¤› o sat›r veya sütunun bafl›n-

f›ndan gönderilen 14 bin 137 resmi titizlikle inceledi ve 22 flansl› küçük ressam›
belirledi.Türkiye’nin her bölgesinde üçer
ve KKTC’den bir ö¤renci ‹stanbul Büyükada’da toplam befl gün boyunca P›nar taraf›ndan a¤›rland›.Prof. Koçan ve ekibiyle
birlikte 3. P›nar Sanat Haftas›’na kat›lan
ve sanat dolu bir hafta yaflayan yetenekli
ö¤renciler,atölye çal›flmalar›nda hayallerindeki kahramanlar› resmedip Büyükada’n›n tarihi ve kültürel merkanlar›n› ziyaret ettiler.
P›nar, refakatçileriyle birlikte ‹stanbul’a
gelen minik ressamlara P›nar Sanat Haftas›’n›n son günü yap›lan törenle birlikte birer baflar› sertifikas› da verdi.

da 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 göstermeyebilir. 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 karenin ve 8 karenin dolu olaca¤› anlam›na gelir. Oyunun
amac› dolu olacak karelerin hangileri oldugunu, dolay›s› ile sat›r veya sütunda bofl
kalmas› gereken karelerin hangileri oldu¤u
saptamakt›r. Örnegin 20 kareden olusan bir
sat›rda 12 karenin 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 faydalanmak gerekecektir.

Çiftliklerimizdeki kaliteyi artt›rmak ve
hayvan refah›n› sa¤lamak ad›na, mobil travay hizmeti, ço¤u zaman ayak hastal›klar›ndan dolay› problem yaflayan ve uygun
ekipmanlara sahip olmayan üreticilerimiz
için çok önemli bir f›rsatt›r. Ayak hastal›klar›n›n giderilmesinde ve bak›mlar›n›n yap›lmas›nda, çiftliklere giderek, bu bilincin
yayg›nlaflmas›nda bir öncü olan Veteriner
Hekim Önder Ayd›n’a çok teflekkür eder
ve çal›flmalar›n›n devam›n› dileriz.

Yaz aylar›nda kene, bit ve
sokucu sineklere karfl›
hayvanlar›n ilaçlanmas›
ihmal edilmemelidir.

PINAR
SÜT MAMÜLLER‹ SANAY‹ A.fi Ad›na
‹mtiyaz Sahibi ve Genel Yay›n Yönetmeni:
ERGUN AKYOL
Yaz›iflleri Müdürü:
‹MDAT ÇAVUfi

‹dare Yeri: P›nar Süt Mamülleri San A.fi.

Kemalpafla Yolu No:1 P›narbafl› - ‹zmir Tel: 436 15 15

Gazetemiz Bas›n Ahlak Yasas›’na uyar
¥ Kaynak Gösterilmek Suretiyle Gazetemize ait yaz› ve resimler yay›nlanabilir.
¥ Gönderilen yaz› ve resimler yay›nlans›n, yay›nlanmas›n iade edilmez.
¥ Yay›nlanan yaz› ve resimler sahiplerinin fikri olup P›nar bunlardan sorumlu tutulmaz.
¥

YAZIfiMA ADRES‹M‹Z

: PINAR GAZETES‹ P.K 904 ‹ZM‹R

SAYFA HAZIRLIK VE BASKI : ‹hlas Gazetecilik A.fi. 1397 Sk. No: 3 Kahramanlar - ‹ZM‹R Tel: (232) 483 96 60
Bask› Tarihi : 13 A¤ustos 2007
Yay›n Türü : Bölgesel Süreli Yay›n
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Dünya s›¤›r ›rklar›
D

ünyada 300 den fazla s›¤›r ›rk›
vard›r. Bu ›rklardan bir bölümünün verimleri oldukça yüksektir.
Fakat özellikle geri kalm›fl ve geliflmekte
olan ülkelerde yetifltirilen s›¤›rlar›n önemli
bir bölümü düflük verimlidir. Yetifltirildikleri bölgelere, kendilerine sa¤lanan çevreye ve genetik yap›lar›na ba¤l› olarak farkl›
verim seviyelerinde olan s›¤›r ›rklar›n›n bir
bölümünde süt veya et verimi ön plana ç›karken, baz› ›rklarda süt verimi yan›nda
baflta et olmak üzere, di¤er verimler üzerinde de durulur.
Dünyada süt verimi aç›s›ndan tercih edilen ›rklar aras›nda Holstein gelmektedir.
Ülkemizde Holstein erkekleri de et için yetifltirilmektedir. Ancak dünyada hem et verimi hem de etin lezzeti aç›s›ndan tercih
edilen ›rklar›n bafl›nda Angus gelmektedir.
Jersey ›rk› sütteki ya¤ oran›n›n yüksek olmas› ve bak›m› kolay olan bir ›rk oldu¤u
için bir çok bölgede tercih edilen bir s›¤›r
›rk› haline gelmifltir.

Jersey

Jersey ›rk› ad›n›

Britanya’daki Jersey ad›nda küçük bir adadan al›r. Jersey en eski s›¤›r ›rklar›ndan
birtanesidir ve yaklafl›k 6 yüzy›ld›r safkan
bir ›rkt›r.
Jersey ›rk› çok genifl bir iklimsel ve co¤rafi flartlara uyum sa¤layabilmektedir. Bu
özelli¤i ile Almanya’dan Australya ve Yeni Zelanda’ya, Kanada’dan Güney Amerika’ya ve Güney Afrika’dan Japonya’ya
uzanan bölgelerde yetifltiricili¤i yap›lmaktad›r. Di¤er ›rklara göre ›s›ya olan toleranslar› daha yüksektir. Yemleri sindirimleri çok iyidir. Vücut a¤›rl›klar› di¤er ›rklara göre daha düflüktür (400-450 kg) Süt
verimleri vücut a¤›rl›klar›na oranlara di¤er
›rklara göre fazlal›k göstermektedir.
Jersey ›rk› di¤er ›rklara göre daha küçüktür. Vücut a¤›rl›¤› 400- 450 kg aras›nda de¤iflmektedir. Orta büyüklükte olan
hayvanlar tercih edilir. Sütçü ›rklar aras›nda yeralmakta ve sütünün kalitesi yüzünden tercih edilmektedir. Tipik olarak aç›k
kahverengi renktedir ancak griden silik siyaha kadar renk skalas› çeflitlilik gösterebilir. Gerçek bir
jersey her zaman
siyah bir burun ve
onu çevreleyen
beyaz bir hare ile
s›n›rlan›r. Güçlü
ve siyah ayaklara
sahiptir ve ayak
hastal›klar›na daha
az e¤ilimlidir.
Jersey, Holstein’dan sonra sütçü
›rklar aras›nda
ikinci olarak tercih
edilen ›rkt›r. Her
türlü hava flart›na
iyi uyum sa¤lar,
çok so¤uk iklimlerde kal›n bir tüy
tabakas› olufltururken, s›cak havalarda, di¤er ›rklara
göre daha az ›s›
stresi göstermektedir. Normal olarak
ilk buza¤›lamalar›

Aberdeen Angus
Angus; ‹skoçya’n›n kuzey do¤u bölgesinde bulunan Angus ve Aberdeen
bölgelerinde yetiflen siyah ve boynuzsuz etçi bir s›¤›r ›rk› olarak tan›mlanmaktad›r. Bu ›rk 1935 y›l›nda keflfedilmifl ve baflta Amerika olmak üzere di¤er ülkelere 1878 y›l›nda ihrac edilmifltir. Amerika’da en yayg›n olarak
bulunan ve tescilli et ›rk› Angus olarak bilinmektedir.
Angus ›rk› tipik siyah bir ›rkt›r. Tamamen siyah olmas› bu ›rk›n en
önemli özelli¤idir. Ancak baz› soylarda bulunan resessive (çekinik) k›rm›z›
geni kullan›larak sonraki y›llarda K›rm›z› Angus ( Red Angus ) ›rk› elde
edilmifl ve ilk defa 1954 y›l›nda tescillenmifltir.

Angus ›rk› hakk›ndaki
gerçekler:

Angusta vücut tamamen siyaht›r.
Bafl ufak, al›n genifl ve boynuzlar bulunmamaktad›r. Beden uzun ,gö¤üs
derin ve genifl, kar›n alt› ile s›rt birbirine paraleldir. Bacak kemikleri k›sa fakat et tutma kabiliyeti yüksektir. Here-

fordlardan daha ufak yap›l›d›rlar. Canl› a¤›rl›k diflilerde 500 kg, erkeklerde
ise 800 kg’d›r.
Düveler 15-18 ayda s›fata al›n›rlar.
Buza¤›lar› do¤umda küçük olup 25
kg’d›r. Buza¤›larda canl› a¤›rl›k art›fl›
h›zl›d›r.
Et lezzeti yönünden en iyilerdendir.
Et rand›man› merada %55, enstantif
beside ise %75 olur. Kas lifleri aras›nda ya¤›n da¤›l›m› yani mermerleflme
çok homojendir. Etin lezzeti buradan
gelmektedir.
Angus diflileri kolay do¤um yaparlar. Yavru için süt verimleri yeterlidir.
‹yi birer bak›c›d›rlar.
Her türlü iklim flart›na dayan›kl›d›rlar. Bak›m maliyetleri di¤er ›rklara göre çok düflüktür. Anguslar mera hayvan›d›r ve yediklerini ete çevirme
oranlar› çok yüksektir. Holstein erkeklerinin 20 ayda geldi¤i vücut a¤›rl›klar›na Angus ›rk› 14- 15 ayda gelmektedir. Son y›llarda “Angus Eti” olarak
özel damgayla sat›lan etleri, özellikle
ABD et endüstrisinin gözde ürünlerinin bafl›nda gelmektedir.

2 yafl›nda olur. Ancak erken geliflen Jersey
›rklar›nda 19-20 ayl›kken yavru al›nabilmektedir. Almanya’da yap›lan araflt›rmalarda, Jersey ›rk›n›n di¤er ›rklara göre hastal›klara karfl› daha dirençli olduklar› sonucuna var›lm›flt›r. Ayr›ca çal›flmalar, süt
üretimlerinin di¤er ›rklara göre daha verimli oldu¤unu ortaya koymufltur. Bu özellikle yem üretiminin daha k›s›tl› olldu¤u
ülkelerde önem kazanmaktad›r.
Jerseyler sütçü tipinin en güzel örne¤ine
sahip zarif ve estetik hayvanlard›r. Meme
yap›s› ve meme ba¤lant›lar› yönünden sütçü s›¤›r ›rklar› aras›nda en seçkin özelli¤e
sahiptir. ‹ngiltere’de ortalama olarak y›ll›k
inek bafl›na düflen süt verimi 5000 kg olarak bilinmektedir. Türkiye’de süt verimi

3000 ila 4500 kg aras›nda de¤iflmektedir.
Jersey ›rk›n›n sütü bir çok yönden benzersiz özelliklere de sahiptir. Ürün olarak, di¤er ›rklara göre ortalamada %18 daha fazla
protein, %20 daha fazla kalsiyum ve % 25
daha fazla ya¤ içermektedir. Orta düzeydeki flartlarda %5 ya¤l› 3000 litre süt verirler. Sütteki kuru maddeler oran› yüksek
olup %15 kadard›r. (Karaköy Tar›m ‹flletmesindeki Jersey süt verimi 2600 litredir
ve sütteki ya¤ oran› %5,6 d›r.)
Bu ›rklar›n dezavantajlar› aras›nda, asabi
olmalar›, buza¤› do¤um a¤›rl›klar› düflük
olup 20 kg civar›nda olmas› ve yavrular›n
iyi bak›ma ihtiyaç duymas› say›labilir. Döl
verim oranlar› ve et verimleri di¤er ›rklara
göre biraz daha düflüktür.

SAYI: 104 HAZ‹RAN 2008

SAYFA 3

30 y›ll›k tecrübe
Sn. Ersoy Yall›o¤lu iflletmeniz hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?
Firmam›z 1979 y›l›ndan bu yana faaliyetini devam ettirmektedir. Babam›z Zahir
Yall›o¤lu’nun temellerini oluflturdu¤u firmam›z, yaklafl›k 30 y›ld›r büyüyerek sektörde yerini korumaktad›r. fiu an ise hem
imalat bölümümüzdeki çal›flmalar› hem de
süt al›m organizasyonunu a¤abeyim Mahir
Yall›o¤lu ile birlikte yönetmekteyiz. Bölgemizden süt toplama amac›yla bafllayan
faaliyetimiz zamanla hayvanc›l›¤›n geliflimine paralel olarak büyüyerek sektörde
bugün hem imalat yapmakta hem de hammadde tedarik etmekteyiz.
P›nar Süt ile ne zamandan beri çal›flmaktas›n›z?
P›nar Süt ile faaliyetlerimizin bafllamas›ndan 1 y›l sonra yani 1980 y›l›ndan beri
çal›flmaktay›z. P›nar Süt’e çi¤ süt toplamayla bafllayan çal›flmalar›m›z karfl›l›kl›
ciddiyet ve sayg›l› ticari iliflkilerimiz ile
geliflip büyüyerek ticari hacmimizin büyümesi ve hizmet kalemlerimizin artmas› ile
birlikte bugünlere gelmifltir. Süt kalitesinin
artt›r›lmas› amac›yla P›nar Sütün bafllatt›¤›
proje ile 2005 y›l›ndan beri so¤uk süt zincirinin oluflturulmas› anlam›nda s›cak süt
üretimi yapan iflletmelerde süt so¤utma
tanklar› kurulumu gibi üretilen sütün kalitesinin artt›r›lmas› anlam›nda çok yönlü
çal›flmalar bafllatt›k. So¤uk süt üretimine
yabanc› olan bölgemiz üreticilerine, bu durumun ciddiyeti ve önemini anlamalar›
amac›yla e¤itimler düzenlendi. Bu anlamda üreticiler ile konu üzerine bire bir görüflmeler yap›ld›. Yo¤un çal›flmalar›n ard›ndan üreticilerimizin olumlu tepkilerini
ald›k ve h›zl› bir flekilde so¤uk zincir organizasyonunu oluflturmak için teknik çal›flmalar›m›z› tamamlad›k. Bugün itibariyle
P›nar Süt ile birlikte 75 adet so¤uk süt
üretimi yapan çiftlik oluflturduk. P›nar
Süt’ün bafllatt›¤› so¤uk zincir organizasyonu 75 iflletme ile kalmam›fl, tüm bölgemizde so¤uk süt üretimini artt›rm›flt›r. Hem
üreticilerin daha kazançl› hale gelmesi
sa¤lanm›fl hem de bölgemizde üretilen sütün kalitesinin artt›r›lmas›n› sa¤lam›flt›r.
Bu anlamda bölgemiz, süt kalitesinin artmas› ile birlikte, üretilen sütün pazarlan-

mas›nda firmalar için cazibe merkezi haline gelmifltir. P›nar Süt bu anlamda sektörde yine öncü olmufl ve hem üreticilerin
ufkunu açm›fl hem de ülkemiz için çok güzel bir örnek oluflturmufltur.
fiu an itibariyle P›nar Süt’e yaklafl›k günlük 70 ton çi¤ çiftlik sütü tedarik etmekteyiz. Ödemifl bölgesinde bulunan ve anlaflmal› olarak çal›flt›¤›m›z dam›zl›k süt s›¤›r›
iflletmelerinde üretilen çi¤ sütün P›nar Sütün al›m flartlar›na uygun flekilde üretiminin sa¤lanmas›, iflletmelerin bu anlamda
bilinçlendirilmesi için P›nar Süt ile birlikte
çal›flmalar›m›z sürmektedir.
P›nar’›n hayvanc›l›kla ilgili tavsiyeleri
ve e¤itimlerinden yararlan›yor musunuz?
Elbette, bugün bölgemizdeki süt kalitesinde oluflan ilerlemenin en büyük faktörü
P›nar Süt’ün düzenlemifl oldu¤u e¤itimler
ve üretici ile olan birebir uygulamal› çal›flmalard›r. Türkiye’de ve dünyadaki süt sektöründe yaflanan geliflmeler ve üretim teknolojilerindeki ilerlemeler konusunda P›nar Süt’ün üretici ile olan birebir diyaloglar› sayesinde haberdar olmakta ve bu yeniliklerden faydalanmak için çal›flmalar

yapmaktay›z.
Türkiye’de süt sektörü
ile ilgili genel bir de¤erlendirme yapabilir misiniz?
Ülkemizde süt sektörü
maalesef sistemi olmayan
bir sektör durumundad›r.
Gerek iklim koflullar› gerekse tarlalar›m›zdaki verimlilik aç›s›ndan avantajl›
olan ülkemiz hayvanc›l›¤›n›n, maalesef süt üretim
maliyetlerinin yüksek olmas› ve süt fiyatlar›n›n istikrars›z olmas› nedeniyle
gelece¤i tehlike alt›ndad›r.
Ürün kalitesinin artt›r›lmas›
ve üretim standard›n›n
oluflturulmas› gerekmektedir. Kalitenin ve standard›n
kendili¤inden oluflmas› maalesef mümkün görülmemektedir. Devlete ait ilgili
birimlerin süt üretim standard›n› bir an önce oluflturup denetlenebilirli¤ini sa¤lamalar› gerekmektedir. Bu organizasyonun yap›lmas›
sektörde haks›z rekabetin önüne geçilmesini ve daha sa¤l›kl› süt ve süt ürünlerinin
üretilmesini sa¤layacakt›r. Bu anlamda uygulanan hayvanc›l›k desteklemelerinin de
kaliteyi artt›r›c› yönde olmas› ve üretim
planlamas›n›n yap›labilir hale getirilmesine yönelik olmas› gerekmektedir. Bu flekilde ülkemizde üretilen süt ve süt mamüllerinin hem iç piyasadaki tüketim düzeyinin
artmas› hem de ihracat›n artt›r›lmas› sa¤lanacakt›r. Sektörün sa¤lam temeller üzerinde geliflmesine imkan tan›nacakt›r. Aksi
takdirde çok yak›n gelece¤ini dahi göremeyen üreticiler hem yat›r›m yapmakta çekimser olmakta hem de mevcut üretimlerini koruyup korumama anlam›nda tereddüt
etmektedirler.
Süt sektöründen beklentileriniz nelerdir?
Süt sektörünün geliflebilmesi ve di¤er ülkeler ile rekabet edebilmesi için biraz önce
de de¤indi¤imiz gibi sektörün sa¤lam bir
zemine ihtiyac› bulunmaktad›r. Kendisini
sahipsiz gibi hisseden üreticilerin özgü-

venlerini kazanabilmeleri aç›s›ndan devletin sektöre olan ilgisinin artmas› gerekmektedir. Ülkemizdeki üretim maliyetlerinin azalt›lmas› için gerekli çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir. Üreticilerin kulland›¤› yak›t ve enerji maliyetlerinin düflürülmesi gerekmektedir. En büyük girdi maliyeti olan bu kalemlerde yap›lacak olan iyilefltirme çal›flmalar› ile üretim maliyetleri
düflecektir. Bununla birlikte süt ve süt
ürünlerindeki fiyatlar›n düflmesi sa¤lanarak tüketimin artmas› ve di¤er ülkelerle
olan ihracat rekabetinin artt›r›lmas› sa¤lanabilecektir.
Avrupa Birli¤i’ne uyum çal›flmalar›
için yapt›¤›n›z iyilefltirme ve gelifltirme çal›flmalar›ndan bahseder misiniz?
Firmam›z bünyesinde çal›flt›¤›m›z çiftliklerimizde Avrupa Birli¤i’ne uyum çal›flmalar› anlam›nda çal›flmalar›m›z devam
etmektedir. Öncelikle en büyük de¤iflimimiz, tüm iflletmelerimizde so¤utma tank›
kurulumunu gerçeklefltirmemizdir. Bu anlamda öncelikle so¤uk süt üretiminin artmas›na öncülük yapt›k. P›nar Süt’ün teflvi¤i ile birlikte, üretilen sütün izlenebilirli¤ini sa¤lamak amac›yla kay›t sistemini uygulamaya bafllad›k. Bu sayede üretilen sütlerin geriye dönük her türlü kontrolü yap›labilmekte; sütün üretim ve sat›fl takibine
imkan sa¤lanabilmektedir. Bunun yan›nda
otomatik sa¤›m sistemi kurulumlar›n› hemen hemen her çiftli¤imizde uygulad›k.
Üretilen sütün hijyen koflullar› bu anlamda
daha sa¤l›kl› hale gelerek, mikrobiyolojik
aç›dan sütün yükünün azalt›lmas› sa¤lanm›flt›r.
P›nar Gazetesi ile ilgili düflünceleriniz
nelerdir?
P›nar Gazetesi bölgemizde flimdiye kadar bilinmekte ve takip edilmektedir. Gazetenin mutlak surette faydalar› tart›flmas›zd›r, tüm üreticilerimize ulaflt›rmak da
bizim görevimiz olacakt›r. Bu tarz hizmetler üreticiler için küçük ama önemli kaynak bilgiler içermektedir. Bu anlamda bu
hizmetinizden dolay› sizlere teflekkür ederiz.
Bu say›m›zda bize konuk oldu¤unuz
için teflekkür ederiz.

‹nekler dinlenmeye ihtiyaç duyarlar
Ç

iftlik sahipleri ineklerinin her gün yeterli olarak dinlendiklerinden emin olmal›d›r.
‹neklerin yatarak geçirecekleri dinlenme zaman› günde
12 saatten az olmamal›d›r.
Bu, hayvanlar›n sa¤l›¤› ve
süt üretimi için gereklidir.
‹neklerin dinlenme ve yatma iste¤ini birçok faktör etkiler. Bunlar aras›nda, yatakl›klar›n ve bar›naklar›n
dizayn› ve konforu, hava
flartlar› ve ineklerin gün içerisinde ayakta durarak yapmak zorunda olduklar› rutin
faaliyetlere (sa¤›m, yem yeme, su içme vs) ihtiyaç duyulan zaman say›labilir.
Dinlenme zaman› üzerinde farkl› iklim koflullar›n›n
etkisi incelendi¤inde; 56.2 –
73.8 aras› s›cakl›k – ba¤›l
nem indeksine (SN‹) sahip
ah›rlarda ineklerin gün içerisinde yatarak dinlenme za-

manlar›n›n 10.9 ile 7.9 saate
düfltü¤ü görülmüfltür.
SN‹ de¤erinin 72 ve üzerine ç›kmas› durumunda,
ineklerin üretim, üreme ve
fizyolojik durumlar›n›n etkilendi¤i belirtilmektedir.
Baz› araflt›rmalar, 10.9 saat dinlenme süresinin dahi
yeterli bir zaman olmad›¤›n›
ve bunun nedeni olarak da,
ah›rlar›n dizayn›, serinletme
fanlar›n›n yanl›fl yerlefltirilmesi ve ineklerdeki topall›¤a iflaret etmektedir.
SN‹’nin yükselmesi, ineklerin ayakta durarak dinlenmeye daha az vakit harcamas›na neden olmaktad›r.
Bu da t›rnak lezyonlar›n›n
oluflmas› için büyük bir risk
faktörüdür.
Yaz boyunca s›cakl›ktan
daha az etkilenmek için
ayakta daha çok vakit harcayan ineklerin, yaz sonunda

yürüme ve hareketlerindeki
problemlerde art›fl oldu¤u
gözlemlenmifltir.
Çiftlik sahiplerinin, s›cakl›¤›n 22 – 25 °C’ye ulaflmas›
ile birlikte s›cakl›¤› düflürmek için çok ciddi stratejiler
oluflturmalar› gerekmektedir.
Ah›rlar›n ve yatakl›klar›n
dizayn› ve konforunu gelifltirmek, düzenli bir flekilde
serinletici fanlar› yerlefltirmek, ineklerin sa¤›m ve sa¤›m öncesi ayakta bekleme
zamanlar›n› azaltmak yap›lacaklar›n bafl›nda gelmektedir.
Kapasitesinin üzerinde
hayvan bar›nd›r›lan ah›rlarda da karfl›m›za dinlenme
zaman›n›n azl›¤› ile ilgili sorunlar ç›kmaktad›r.
Araflt›rmac›lar, 100 bafl
kapasiteli bir ah›ra mecbur
kal›nmas› durumunda mak-

simum 120 bafl hayvan konulabilece¤ini ve üzerine ç›k›lmamas› gerekti¤ini söylüyorlar. Bazen bu tarz ah›rlarda, ineklerde yatakl›k
kapma yar›fl›n›n oldu¤unu
ve bununda daha az taze
yem yenilmesine ve sa¤›mdan sonra meme bafl› kanal›n›n kapanmadan ine¤in yatmas› gibi di¤er sorunlara neden oldu¤u belirtilmekte.
Bu araflt›rmalar bir ine¤in
günde en az 12 saat dinlenmeye ihtiyaç duydu¤unu
göstermektedir. Ah›r içinde
›s›y› düflürme çal›flmalar›,
t›rnak sa¤l›¤›n› etkileyen
faktörler ve ah›rlar›n kapasitesine göre hayvan say›s›ndaki fazlal›k gibi çiftlik idaresinde yer alan unsurlar›n
tekrar gözden geçirilmesi,
de¤ifltirilmesi ve gelifltirilmesi, hayvanlar›m›z›n daha
sa¤l›kl› ve verimli olmas›n›
sa¤layacakt›r.

