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Sürüde inek takibi 

İnekler bireysel olarak takip edilmeli günlük durumları hakında bilgi 
sahibi olunmalıdır 

Ancak, zaman alıcı ve teknik bilgi gerektirir, tecrübe ister bu nedenle en 
çok ihmal edilen konu başlığıdır.  

Ayrıca, sürü otomasyonu pahalı elde yapmak için veriler farklı alanlarda 
ve fazla sayıda olup işlem yapmak teknik bilgi gerektirir 

Bu nedenle pekçok sürüde görünmöeyen ve hesaplanamayan büyük 
kayıplar yaşanır. 

Çözüm: takvim esasına dayalı basit bir çark bu işleri ucuz ve basit olarak 
yapar.  

Ancak çoğu yetiştirici bu çarkın kullanımını ve bu çarkın ne işe 
yarayacağını bilemez ve sürü otomasyonu adı altında pek çok 
programa büyük paralar ödenir. 
 



Sürüde inek takib çarkı  
 
12 aylık süre boyunca tüm sürünün tamamı ve 
her biri ineğin yakın takibi yapılması sürü 
yönetiminde anahtar role sahiptir. Bu 
süreçlerde bir inek için, çiftleştirme, gebelik 
teşhisi ve servis peryodu gibi süreçler çok 
önemlidir. Bu gibi durumların net olarak ve 
büyük paralar ödemeden herhangi bir 
otomasyon gerektirmeyen takvim sistemi eski 
zamanlardan beri kullanılmıştır.  
Bu nedenle İnek takip çarkı ve üzerinde inek 
durumunu gösteren farklı renklerde bantların 
kullanımın bilmek gerekir. Yurtdışında bu 
amaçla geliştirilmiş inek takip çarkı ve inek 
numarası yazan stickerlar kullanılmaktadır.  
 
 
 



İdeal yetiştirme 
Doğum 

Büyüme 

Tohumlama 
Gebelik 

Buzağılama 
Sağım 

Tekrar 
Tohumlama İlk buzağılamaya kadar 

geçen süreç 

22-24 ay)  





Mükemmel inek 

Uygun  VKP olur 
ve çok az 
metabolik 
problem yaşar 

Kızgınlık gösterir ve 
tohumlandığında 
gebe kalır 

Doğumu kolaylığı 
vardır 

Yüksek verim, 
uygun içerik,  
Ekonomik rasyon 
Düşük maliyet 
 

Uygun ayak bacak 
açıları az ayak problemi 
 

Mastitise dayanıklılık 
ve uygun meme yapısı 
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Mükemmel koşullar 



Şeçilen 
düvelerTohumlanır 

Kızgınlık 
göstermeyenler 

Kızgınlık 
göstermeyenler 

Tohumlanmayanlar 

Gebe kalanlar Kızgınlık 
gösterenler 

Buzağılayanlar 

Yavru atanlar 

Sağlıklı döller Buzağı kaybı 

Düzenli kızgınlık 
gösteren 

Düzensiz kızgınlık 
gösteren 

Sık kızgınlık 
gösteren 

Uzun aralıklarla 
kızgınlık gösteren 

Şeçilen Düveler 



Doğum sonrası inekler 

Düzenli kızgınlık 
gösteren 

Düzensiz kızgınlık 
gösteren 

Sık kızgınlık 
gösteren 

Uzun aralıklarla 
kızgınlık gösteren 

Buzağılama 
sonrası inekler 

Gebe kalanlar Kızgınlık 
gösterenler 

%60 olmalı 

Türkiye'de, sığırlarda 1 gebelik 
için ortalama 1.8 çiftleştirme 
yapılması gerekmektedir. 
Sağlıklı bir inek, gebe 
kalmadığı sürece ortalama 21 
günde (18-24 gün) bir kızgınlık 
gösterecektir. 

Normal kızgınlık belirtileri 
gösteren, ancak üç veya 
daha fazla 
çiftleştirilmeden sonra 
döl tutan inekler, bu 
gruba girmektedir. Ancak 
bu inekler, daha sonraki 
çiftleştirmelerinde gebe 
kalmayacaklar demek 
değildir. 

Birkaç çiftleştirldiği 
halde döl 

tutmayanların oranı 
%18-20 den fazla 

olmamalı 



Tohumlandıktan 3 gün sonra kesilen düvelerin % 85 ‘nde döllenmiş yumurtaya (zigot) 

rastlanmıştır. Ancak, 34 gün sonra bunların sadece % 70‘nde gebelik görülmüştür. 

Kayıplar erken embiriyonik ölümler nedeniyledir. Görüldüğü üzere ilk defa çiftleşen 

veya tohumlanan hayvanlardan % 15 kadarında döllenme olmamaktadır. İlk 

tohumlamada gebe kalan inek oranının yüksek olmasına karşın doğan buzağı sayısı 

söz konusu olduğunda, bu oran % 60'a düşer. Her tekrar eden çiftleşmelerde de 

geriye kalanların yani daha önceki çiftleştirmelerde döl tutmamış olanların % 60 

kadarının doğum yapabilmesi söz konusudur. Bu durumda 100 buzağı elde etmek için 

165 kadar çiftleştirme gerekmektedir. Bu durum Çizelge 1 de özetlenmiştir. 

  

  

Çiftleştirme veya 

yapay tohumlama 

sayısı 

Her seferde tohumlanan 

inek sayısı 

Her tohumlamada gebe 

kalan inek oranı (%) 

Her tohumlamadan 

doğan buzağı sayısı 

1.nci 100 60 60 

2. nci 40 60 24 

3. cü 16 60 10 

4. cü 6 60 4 

5. ci 2 60 1 

6. cı 1 60 1 

Toplan 165   100 

Çizelge 1. Çiftleştirme veya tohumlama 

sonrası gebelik oranları. 



Muhtemel nedenler  

  

Genetik Faktörler; Boğalar arasında, dölleme kapasitesi bakımından, genetik farklılık söz konusu değildir. Buna karşın, tohumlama sonrası 

dönemde, muhtemelen embiriyonik ölümler nedeniyle, boğalar arasında %10-20 düzeyinde farklılık olduğu saptanmıştır. Embiriyonik 

ölümlere ilişkin genetik faktörlerin, mutlaka ebeveyn generasyona bağlı olması gerekmediği ve bir çoğunun her generasyonda 

kendiliğinden oluşabileceği görüşü öne sürülmektedir. Sürüde yeni bir boğa kullanıldığında, tekrar eden kızgınlıklarda artma görülürse, 

boğa bu bakımdan incelenmelidir. 

 

Besleme; Yapılan pek çok çalışmada besleme ile döllenme ve embiriyonik ölümler arasında bir ilişki olduğu bildirilmektedir. Tekrarlanan 

çiftleşme problemi olan ineklerde, dengelenmemiş ve yetersiz besleme koşulları, zehirlenmeler, kalsiyum, fosfor dengesizliği, A, D, ve E 

vitaminleri ile karoten eksiklikleri, ilaç ve hormonların yanlış kullanımı, vücut ağırlığındaki değişmeler üzerindeki etkileri bakımından, 

birbirleri ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

  

Yaş ve doğum sayısı; Bu konuda farklı görüşler mevcuttur. Bir kısım araştırıcılar, düvelerde ve 5. doğumundan sonra ki ineklerde 

embiriyonik ölümlerin fazla olduğunu belirtirken, bir kısım araştırıcılarda düveler için bunun aksini bildirmektedirler. Yaş grupları arasında 

hiç farklılık olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur. 

  

Dölyatağı etkisi: Embiriyo transfer denemelerinde, dölyatağının embiriyoyu kabul etme, canlı kalma ve gelişmesi bakımından çok önemli 

olduğu anlaşılmıştır. Tekrar eden çiftleştirmeler problemi olan ineklerde, kızgınlık sonrası 5-11 günler arasında dölyatağı 

konsantrasyonunun sodyum, fosfor, glikoz, toplam protein ve ayrıca birçok iyonlar bakımından düşük seviyede olduğu bildirilmektedir. 

  

Kızgınlığın yeterince doğru belirlenememesi; Yapılan bir araştırmada, tohumlanan ineklerin % 20 kadarının yanlış tohumlama 

zamanında tohumlandıklarını ortaya koymuştur. Gerçek kızgınlığın başlama zamanının tam belirlenememesi, düşük gebelik oranı ve 

tekrarlanan kızgınlık problemi ile sonuçlanır. Gerçek kızgınlık zamanı, diğer ineklerin binme hareketine karşı ayaklarını sabit tutması 

görüldüğü zamandır. İnekler bu durumun başlaması ile sona ermesi arasında geçen zaman sürecinin ortasında tohumlanmalıdır. 

  

İklim; bu konu üzerine de çok önemli etkiye sahip olup, yaz aylarında tekrarlanan kızgınlıklar problemine daha sık rastlandığı 

bildirilmektedir. Bu etki hem dişi hem de erkekler için geçerlidir. Şekil 1'de optimal koşullarda tutulan boğalar ile stres koşullarda tutulan 

boğaların sperm hareketlilikleri arası farklar grafik olarak verilmiştir. 

   

Tohumlamacının tecrübesizliği; Tohumlama yapanların başarı oranı 30-60-90 günlük aralıklarla belirlenmelidir. Bu oranın belirlenecek 

standardın altında olması durumunda tohumlamacı eğitime alınmalı. devamı halinde ise bu tohumlamacıya tohumlama yaptırılmamalıdır. 

  

Gebe ineklerde kızgınlık görülmesi; Bir sürüdeki ineklerin % 10 kadarı, gebe oldukları halde tohumlama tarihinden sonraki 18-24 gün 

sonra kızgınlık gösterebilirler. Birinci tohumlamadan sonra, kızgınlık gösteren ineklerde gebelik kontrolü yapılması çok yararlıdır. Bu 

olanak yoksa, tohumlamacının serviks ağzına tohumlama yapması gerekir. Bu uygulama sonucu, serviks mühürü bozulmayacağı için 

gebelik varsa gebeliğe zarar vermeyecektir. Çünkü gebelik nedeniyle mühürlenmiş olan dölyatağı ağzı açıldığında gebelik varsa, bu 

gebelik muhtemelen sona erecektir. Sürüde boğa kullanılıyorsa doğal aşım sorun yaratmayacaktır. 



Hayvanı tanımak bireysel takip 



Kritik süreçler 



Sürüdeki herbir inek renkli 
stickerlar ile inek takip 
çarkında yer verilir.  İnek takip 
çarkında ineğin gebe olup 
olmadığı, gebelik tesi zamanı, 
tohumlama zamanı, kızgınlık 
takip durumu ve kuruya çıkma 
zamanı gibi bilgiler basit ve 
görsel olarak yer alır.  



Entasif süt sığır işletme şefleri bu çarkları kullanarak tüm çalışanlara inekler 
hakkında her zaman ve net olarak bilgi vermiş olur.  Çalışanlar yapılacaklar konsunda 
emin olurlar. Herbir inek için tahmini (beklenen) tohumlama, kızgınlık, gebelik 
kuruya çıkma, buzağılama zamanı bilgileri bu çarkta yer alır.  



Inek takip çarkında aylar, günler 



aylar 



Günler 



O gün o ineklere yapılacaklar 



Tahtadaki renklerin anlamı 



Farklı modelleri olabilir 



Yapımı çok basit 

İmal 
edilebilir 


