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Yeni doğum yapmış bir ineğin performansı, buzağılama sonrası 3. kızgınlığında gebe kalması 

olarak değerlendirilebilir. Ancak genel olarak bu başarının elde edilmesi çok zordur. Sürü 

bazında değerlendirldiğinde işletme ineklerinin buzğılama aralığı ortalaması bu perfromansı 

ifade edecektir. Buzağılama aralık değeri işletmenin ineklerine bu dönemde sağladığı koşulları 

ve bakım besleme etkilerinin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir.  Sürünün perfromansı için 

buzağılama aralığı veya sağıldığı gün sayısı gibi değerler dikkate alınıyor olsa da esasında gebelik 

oranı sürü idaresinde başarı ve ekononik etkiler bakımından çok daha önemlidir. Gebelik oranı 

ise sürüde gönüllü bekleme sonrası 21. Günde gebe kalan ineklerin oranı olarak tanımlanır. Bu 

oranı elde etmek için ineklerin bireysel takibi ve değerlendirilmesi çok önemlidir.  

Sürünün devamlılığı için öncelikli olan döl verimi bakımından  mükemmel ineğin özellikleri 

aşağıdaki ana başlıklar halinde sıralanabilir.  

 15 aylık yaşta ergin canlı ağırlığın %65’indedir 
 İlk buzağısını 24 aylık yaşta verir 
 İk çiftleştirmede gebe kalma oranının düvelerede %70, ineklerde ise %50 olur 
 buzağıladıktan sonra ki 100 gün içinde tekrar gebe kalmıştır. 
 Sağıldığı gün sayısı 290-320 gündür 
 Kuruda olduğu gün sayısı 45-60 gündür 

 Ancak döl verim kriterleri olarak sürüdeki ortalama değerler üzerinden hesaplar yapılır. Bu 
nedenle sürü bazında döl verim kriterleri aşağıda verilmiştir. 

 Düvelerin 24 aylık yaşta ilk buzağısını vermesi 
 servis periyodunun 100 günün altında olması 
 Buzağılama aralığının ort. 12.5 veya 13 ay 
 İneklerde ilk çiftleşmede gebe kalma oranının 50-60% 
 Gebelik başına aşım sayısının < 2.0 
 Kızgınlık tesptindeki başarının  > 80% olması istenir. 

Tabi tüm bu özelikler ise bir inekte elde edilen değerin sürü ortalamasına bulşunduğu katkıya 

bağlı olarak gerçekleşir. Bu konuda da buzağılama sonrası süreçteki ineklerin performansı  sürü 

ortalama performans kriterlerini etkilemektedir.    

Yeni doğum yapmış inekler, doğum sonrası üreme organlarının iyileşmesi, süt veriminin 
başlaması ve artan gereksinmeyi karşılayamayan vücut kapasitesi ile oluşan negatif enerji 
dengeleri yaşıyor olmaları ile diğer ineklere göre farklılık gösterirler. Bu süreçte özellikle yüksek 
verimli inekler daha çok etkilenmektedir.  Yüksek verimli süt ineklerinde doğumda aşırı 
kondüsyon, kuru dönemde ve erken laktasyonda yetersiz ve dengesiz besleme doğum 
sonrasında olağan olarak gözlenen negatif enerji dengesinin şiddetini artırmaktadır. Şiddetli 
negatif enerji dengesi de aşırı kondüsyon kaybı ve üremede etkili olan hormonlar (FSH, östrojen, 



LH ve Progesteron) ve metabolik hormonların (Insulin, leptin, IGF1) üretiminin düşmesine 
neden olmaktadır (Görgülü  ve ark. 2011). 
Giderek entansifleşen süt sığırcılığı sektörüde bu nedenlerle döl tutmama problemleri ile  
uğraşmakta çeşitli açılardan işletmeler ciddi edkonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle 
sürüdeki sağmal ineklerin kuru döenm ve sonrasında doığum ve doğrum sonrası süreçte gebe 
kalıncaya kadar geçen süreçte bakım ve besleme koşullarına özen gösterilmesi ile bu olumsuz 
etkilerin şiddeti azaltılabilir. Bu nedenle sürüde ciidi bir sürü takip prohramının uygulanmsı 
gerekir. Bu amaçla uygulanacak sürü mtakip programında, kuru dönem, doğum, doğuım sonrası 
ana bakımı ve gebe kalıncaya kadar süreçte sürü kızgınlık takip ve tohumlama işlerinin bir 
program dahilinde yürütülmesi gerekir.  
 
Gruplama 
Entansif süt sığırcılığı işletmeleri, başarılı sürü yönetimi için kendi alt yapılarını dikkate alarak 

hayvanlarını belirli gruplara ayırarak çalışmak zorundadırlar. Gruplama yapılırken, sığırların sürü 

hayvanı olduğu ve her zaman grup halinde yaşamanın doğal yapıları gereği olduğu ve grup 

oluşumunda doğal davranış özeliklerinin de dikkate alınması gerekir. Genellikle entansif 

işletmelerde yaş, cinsiyet (dana, düve, buzağı, boğa, inek vb), fizyolojik durum (sağal, kuru) ve 

süt verimi (yüksek, düşük verimli) gibi konular dikkate alınarak gruplama yapılmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda sığırda cinsi olgunluk öncesi gruplamadan ziyade cinsi olgunluk sonrası dönemdeki 

gruplamalarda stres yaşandığını göstermektedir. Ayrıca bir ineğin bir laktasyon dönemi boyunca 

işletme büyüklüğüne bağlı olarak 3-5 grup değişimi yaşadığı dikkate alınacak olursa, sürünün 

üretim materyali olan ineklerde grup değişiminin etkileri daha  öne çıkmaktadır. Gruplama 

sonrası yaşanan mücadelelerin büyük çoğunluğu (%80) 1 dakika gibi kısa bir sürede sonlansa da 

60 dakikaya kadar da uzayabilmektedir. Ancak, öncelikle ineklerin kuru inekler ve sağmal olanlar 

diye gruplamak gerekir.  Sonrasında ise koşullara bağlı olaraks ağmal ienkelrinde gruplanmsı 

sürü takibi açısından avantajlar  sağlayacaktır. Ancak sağmal ineklerin gruplanmasında ve 

grupların büyüklüğünün belirlenmesinde çok sayıda faktör etkildir. Bunlar 

 Sağımhane kapasitesi,  

 Geçit yerleri ve koridorların durumu,  

 Sürü ortalama yaşı,  

 Sürünün ortalama sağılan gün sayısı, 

 Hayvanların cüssesi,  

 Tohumlama durumu (kızgınlık gözlenenler, tohumlama yapılacak olanlar, gebelik 

kontorlü yapılanlar vb. )  

 Hayvanların fizyolojik dönemleri, 

 İşletmenin alet ekipman alt yapısı olarak sıralanabilir. 

 

Bir işletmede hangi faktörün öncelikli dikkate alınması gerektiği işletmeden işletmeye 

değişkenlik gösterir. Bazı yetiştiriciler laktasyon süt verimini esas alırken bir diğer grup üreme 

açısından durumu öncelik olarak görebilmekte ve gruplamasını buna göre 

düzenleyebilmektedir.  

 

 



Kuru dönem 

İki laktasyon arasında süt ineklerinin dinlendirildiği ve gebeliğin son iki ayına tekabül eden 

sağılmayan dönem kuru dönem olarak değerlendirilir. Genellikle 45-60 gün arasında olması 

istenir. (Swanson 1965; Coppock ve ark. 1974; Dias ve Allaire, 1982). Kuru dönem, memenin 

yeni laktasyona hazırlandığı dönem ve hayvanın işkembesinin yeni laktasyona hazırlanması 

konuları dikkate alındığında iki farklı faza ayrılmaktadır. İlk dönem erken kuru dönem olup inek 

kuruya çıktıktan sonraki 5 haftalık bir süreyi kapsar. İkinci dönem ise geçiş dönemi olarak 

nitelenen ve ağırlıklı olarak hayvanın işkembe koşullarının ve mineral metabolizmasının yeni 

laktasyona hazırlanmasını zorunlu kılan dönemdir. 8 haftalık kuru dönemin ilk dönemi erken 

kuru dönem, son 3 haftalık dönemi ise geçiş dönemi (geç kuru dönem) olarak 

değerlendirilmektedir. Geçiş dönemi doğum öncesi ve sonrası olmak üzere 3 haftalık periyodu 

kapsamaktadır. Bu dönemde süt inekleri farklı fizyolojik ve hormonal değişimlere maruz 

kalmaktadır. Süt ineklerinde doğum öncesi 1 hafta ve doğum sonrası 1 haftalık periyottaki sağlık 

problemlerinin hem laktasyon, hem de üreme performansıyla ciddi ilişkisi bulunmaktadır (De 

Vires, 2006).  Uygun bir kuru dönem bakım beslemesi ile  

- Optimum vücut kondisyonu 

- Meme bezlerinin gelecek laktasyona hazırlanması 

- Sindirim sisteminin doğum sonarsı değişecek besleme koşullarına hazırlanması 

- Doğum sonrası metabolik rahatsızlık riskini azaltmak mümkün olabilir 

Genelikle erken laktasyon döneminde kaba yeme dayalı besleme yapılmaktadır. Ancak 

hayvanların vücut kondüsyon puanları 3 den düşük ise kesif yem ilavesi sağlamak gerekir. Ayıca 

bu süreçte kalsiyum ve fosfor destekleride NRC (2001) önerileri dikkate alınarak eklenmelidir.  

Kuru döenmdeki inekelrde mutlaka vücut kondüsyonu takibi yapılarak gerektiği durumlarda 

rasyon düzenlemeleri yapılmalıdır. Hyavanların gereksinmleri dikkate alınarak  ve aşırı 

yağlşanmaya sebep olmadan beslemeye dikkat edilmelidir. Bu süreç doum 3 hafta kalıncaya 

kadar devam edilmeldir.  

İkinci dönem ise geçiş dönemi olarak nitelenen ve ağırlıklı olarak hayvanın rumen 

koşullarının ve mineral metabolizmasının yeni laktasyona hazırlanmasını sağlayacak olan 

dönemdir. Bu dönemde, kaba yeme dayalı rasyonlara, doğum sonrası başlayacak kesif yem 

ağırlıklı rasyonlara geçiş için yavaş yavaş kesif yem eklenir.  Bu dönemde rumen koşullarını ve 

yoğun kesif yeme alıştırmak için rasyona 3-5 kg kadar kesif yem eklenebilir. Rasyuon protein 

oranı kuru madde bazında %14-15 arasında artırılabilir. Ancak yinede rasyonda 3-5 kg kaliteli 

kaba yem mutlaka bulunmalıdır. Eğer sürüde ödem problemi varsa rasyondan mineral takviyesi 

çekilebilir. Kuru dönemdeki ineklerin bu gereksinmelerini karşılayabilmek için erken kuru 

dönem ve geç kuru (doğuma yakın) dönem diye 2 gruba ayırmak sürü yönetiminde büyük 

avantaj sağlar. Anlaşılacağı üzere erken kuru dönem ile geçiş dönemi yönetimi oldukça önemli 

farklılıklar göstermektedir. Kuru  dönemdeki ineklerin ayrıca gruplanması bu konuda büyük 

kolaylık sağlayacaktır. 

 
 
 
 



Sağmal inekler 
İşletmelerde ineklerin gruplamasında pek çok yaklaşım söz konusudur. Bunlardan en 

yaygın olanı laktasyon dönemine göre gruplamadır. Ancak burada aynı laktasyon döneminde 

olupta farklı süt verim düzeyinde olan ineklerin durumu kritik karar noktasıdır. İneklerin süt 

verimleri, sütün yağ ve protein içeriği de sağıldıkları gün sayısı uzadıkça değişir. Günlük 

değişimleri izlemek mümkün olmasa bile büyük değişkliklerin olduğu dönemlerin dikkate 

alınarak besleme ve sürü idaresi yapmak gerekir.  

 

1. Dönem (0-70 gün; laktasyon başı) 

2. Dönem (70-140 gün, laktasyon ortası) 

3. Dönem (140-305 gün, laktasyon sonu)  

 

Bu dönemlere ek olarak birde süt verimleri önem arz etmektedir. Bu açıdan, bir grup bir 

önceki laktasyondaki süt verimlerini dikkate alırken bir diğer grup yetiştirici ise günlük 

değişimleri izlemeyi tercih edebilmektedir. 

 Yüksek verimli inekler laktasyonun ilk günlerinde çiftleştirilmezler bu nedenle bu grubu 

yüksek verime göre yemleme ve etkin kızgınlık denetimi ve yapay tohumlama için bir arada 

tutmak gerekir. Ancak ineklerin hepsi bu dönemde benzer düzeyde süt vermezler bu nedenle 

bu dönemde süt verimi ile doğrudan ilişkili olan beslenme gereksinmelerine (ham protein, 

nişasta, şeker, selüloz, yağ, vitaminler, mineraller vb.) göre gruplamak daha doğru olacaktır. 

 Bir diğer yaklaşım ise ineklerin süt verimlerine göre gruplanmasıdır. Buradaki temel 

yaklaşım ineklerin süt verimlerine göre besin madde gereksinmelerinin dikkate alınarak 

gruplama yapılması nedeniyle grup içi bir örnekliğin artacağı varsayımıdır. Bu durumda kızgınlık 

takibi ve laktasyon dönemi gibi konular ile süt veriminin sürekli değişim göstermesi gruplamada 

kısıtlayıcı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 İneklerin fizyolojik dönemlerine göre gruplama yapmak ise diğer bir yaklaşım olabilir. 

Kızgınlıkları gözlem altında tutulacak ve çiftleştirlecek olanların bir arada tutulması tohumlama 

ve kzıgınlık takibi açısından avantaj sağlasa da yine verim düzeyi burada da kısıtlayıcı faktördür. 

 Yapılan çalışmalarda inekleri 3 gruba ayırarak bakım besleme uygulamasının 2 gruba 

göre, 2 grupta yemlemenin 1 grupta yemlemeye göre yem fiyatları bakımından en karlı üretimi 

oluşturduğu bildirilmektedir. Ayrıca 3 gruba ayırarak bakım besleme uygulamasının 1 grupta 

yemlemeye göre havaya nitrojen salınımının %15 azaltması da çevreye olumsuz etkilerin 

azaltması açısından dikkate alınabilecek önemli bir konudur. 

 Gruplama yapmak ne kadar önemli ise grupların ihtiyaçlarına uygun besleme programı 

hazırlamakta ayrı bir öneme sahiptir. Bu konuda uzman yardımı alarak TMR rasyon 

fromülasyonu yapmak ve zaman zaman oluşacak değişiklikler dikkate alınarak hesapların 

kontrol edilmesinde de büyük yarar vardır. 

 

Sağmal ineklerde  kritik süreçler 

Başarılı bir kuru dönem geçiren ineklerin daha az problem yaşadıkları bilinmektedir. Bu nedenle 

doğum sonrası süreçteki perfromans, doğumdan once ineğin doğum sonrası sürece 



hazırlanmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle buzağılama aralığını oluşturan ve 

etkileyen dönemlerin ve bunların maniplasyonu yollarının iyi bilinmesi gerekir. Buzağılama 

aralığı içerisinde öncelikle ineğin buzağılama sonrası yaşadığı involusyon süresi, servis periyodu, 

gebelik ve kuru dönem olmak üzere dönemler yer almaktadır. 

 

Doğum ve hemen doğum sonrası ineklere bakım  

Postpartum dönem; doğumun tamamlanmasından sonra genital organların anatomik, histolojik 
ve fonksiyonel bakımdan gebelik öncesi durumuna dönmesi olarak tanımlanmaktadır.Doğum 
anne ve yavru için gerekli önlemler alınmadığı takdirde ciddi risklerin oluştuğu dönem olması 
itibari ile çok büyük önem arz eder. Herşeyden önce doğum yapacak ineğin tahmini doğum 
tarihinden 1 hafta kadar önce doğum bölmesine alınmış olması gerekir. Doğum bölmesinin 
doğum anında ve hemen doğum sonrasında gerekli yardımcı alet ekipmanlarla donanmış ve 
gerekli hiyjen kurallarına göre hazırlanmış olması ayrıca önem arz etmektedir. Hemen doğumda 
doğuma müdahele konusunda yetişmiş bir elemanın hazır bulunması ve acil veteriner 
müdahelesi için hazırlıklı olunması kritik öneme sahiptir.  Uygun olmayan bakım ve müadhele 
sonrasında pekçok problem (Perineal yırtıklar, Yavru zarlarının atılamaması, Prolapsus uteri, 
Uterus ve vaginal yırtıklar, Postpartum parapleji, Uterus tembelliği, Postpartum sancılar, 
Puerperal enfeksiyonlar, Metritis, Ovaryum kistleri, Puerperal vaginitis ve vulvaitis ) neden 
olabilmektedir.  
Doğumdan sonra genital organlar gebelik öncesi durumlarına dönerken üreme organlarını 
involusyonu, Endometrium'un rejenerasyonu, Uterustaki bakteriyel kontaminasyonun 
eliminasyonu ile Ovaryumların siklik aktivitelerinin yeniden başlaması fizyolojik olayları 
meydana gelmektedir (Joinudeen ve Hafez 1987, Arthur ve ark1989, Noakes 1997). Bunlar; 
 
İnvolusyon süresi: doğumun tamamlanmasından sonra inek üreme organlarının anatomik, 
histolojik ve fonksiyonel bakımdan yeni bir gebeliğin gerçekleşmesine ve devamına izin verecek 
şekilde iyileşmesi için gereken süreyi ifade etmektedir. Involusyon Güç doğum, Bakteriyel 
enfeksiyon, Doğum sayısı, mevsim, emzirme, besleme, ırk, barınak ve verim düzeyi gibi pekçok 
faktöre gore değişim göstermektedir.  
Süt ineklerinde involusyon süresinin 26-52 gün, etçi ırklarda 38.7-56.0 gün olduğu 
bildirilmektedir. Genel olarak 25-30 günde uterus'un fiziksel involusyonu tamamlanmakla 
beraber, endometrium'un rejenerasyonunu da içeren involusyonun 40 gün sürdüğü 
belirtilmektedir. Bu dönem döl verimi, döl tutuma ve gebeliğin devamı için çok önemlidir. 
Gebeliğin son dönemlerinde, doğum sırasında ve doğumu takibeden dönemde hızlı bir şekilde 
değişen fizyolojik durum, doğumun oluşturduğu stres gibi faktörler ineği ciddi şekilde etkiler. 
Postpartum dönemin uzaması, doğum-ilk östrüs, doğum-ilk tohumlama ve doğum-gebe kalma 
aralığının uzamasına ve dolayısıyla önemli ekonomik kayıplara neden olur. 
 
Gün ve ark. (2013) doğum sonrası süreçte oluşturulan sürü yönetim programında aşağıdaki 
önerilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini bildirmektedirler:  
1) Retensiyo sekundinarumlu inekler 24-72 saat içinde muayene ve tedavi edilmelidir. 
2) Postpartum 15. günde, vulvasından purulent veya müköz akıntı gelen inekler muayene ve 
tedavi edilmelidir. 
3) Östrusta çarası normal olmayan veya bulanık olan inekler uterus enfeksiyonu yönünden 
kontrol edilmelidir. 



4) Postpartum 25-40. günler arasında ve tohumlamadan hemen önce inekler involusyon ve 
uterus enfeksiyonu yönünden kontrol edilmelidir.  
5) Postpartum 45-60. günlerde anormal östrus siklusu gösteren inekler muayene edilmelidir. Bu 
dönemde görülen anöstrusun en önemli nedenleri arasında ovaryum kistleri ve sakin östrus 
bulunmaktadır.  
6) Üç veya daha fazla sayıda tohumlanan inekler tohumlamadan 24-36 saat önce muayene 
edilmelidir. 
7) Gebelik kontrolleri tohumlama sonrası 25- 30. günlerde ultrasonografiyle veya 45. günde 
rektal palpasyonla yapılmalıdır. Bu muayenelerden 15 -30 gün sonra hayvanlar ikinci kez ve beş 
ay sonar bir kere daha kontrol edilmelidir.  
8) Muayeneler sonucunda bireysel reprodüksiyon ve sağlık raporları doğru şekilde kayıt 
edilmelidir.  Tekrarlayan kızgınlıklar (repeatbreeder) veya anoestrus olarak rapor edilen 
ineklerin çoğunun aslında gebe olduğu unutulmamalıdır.  
9) Muayeneler sonucunda benzer problemi bulunan hayvanlar gruplara ayrılmalıdır . 
 

Servis Periyodu:Genel olarak servis periyodu bir ineğin doğum yaptıktan sonra başlayıp gebe 
kalıncaya kadarki geçen süredir.  

Bu nedenle servis periyodu tanımı içerisinde yer alan bu sürenin servis periyodu içinde 
değerlendirilmesinde gönüllü bekleme süresi (buzağılama sonrası kızgınlık görülse bile 
çiftleştirme yaptırmanın önerilmediği 45 güne kadar olan dönem) olarak ayrı belirtilmesi 
gerekir. Gönüllü bekleme süresi içinde bu nedenle inek kızgınlık gösterse bile bekletilip 
çiftleştirilmez ve/veya tohumlanmaz. Ancak bu dönemde de kızgınlık takibi yapılarak ineğin 
kızgınlık belirti ve tarihlerinin kayıt altına alınması yapılacak ilk tohumlamada gebe kalma 
oranını iyileştirecektir. Ancak bu dönemde kızgınlık göstermez ise ineğin gözlem altına alınarak 
veterinere kontrol ettirilmesi gerekir. 

Uygun buzağılama aralığı elde edilebilmesi için ineklerin ideal olarak buzağılamalarından sonraki 
80-110 gün içerisinde gebe kalmaları gerekir (Çizelge 2). Ancak ortalama 111-120 günde gebe 
kalmışlarsa da tatmin edici ve normal bir değer olarak kabul edilebilmektedir. Sürüde servis 
periyodu 120 günden fazla olan inek oranının %10’u geçmemesi gerekir. Bu kriterlerdeki sapma 
işletmenin döl verim performansı ve yönetiminde bazı yanlışların yapıldığını gösterir ve 
dolayısıyla verimlilik (karlılık) önemli ölçülerde düşer. 

Yılda doğacak buzağı sayısı ile işletmenin ortalama servis periyodu gün ortalaması çok yakın bir 
ilişki içerisindedir. 

Yılda doğacak buzağı sayısı= 365/(gebelik süresi +servis periyodu)*inek sayısı 

Kızgınlık takibi  

Üreme döngüsünün birinci günü, inekte çiftleşmeye hazır kızgınlığın başladığı gün olarak kabul 
edilirse, bundan en çok bir gün önce kızgınlık öncesi dönem gözlenir. Bu dönem, çiftleşmeye 
hazır kızgınlık dönemi değildir. İnek özellikle başka ineklerin binme hareketine izin verir İneğin 
diğer ineklerin ve boğanın binme hareketine izin vermeye başlaması ileesas kızgınlık dönemi 
başlar. Burada bilinmesi gereken diğer bir husus da, döllenecek yumurtanın yumurtalıklardan 
salıverildiği zamandır. Yumurta salınması, ineğin kızgınlığının başlamasından sonra geçen 24-36 



saat veya başka bir deyişle, kızgınlığın sona ermesinden  (kızgınlıktan çıktıktan) ortalama 12 saat 
(genellikle 10-14 saat arasında) sonra gerçekleşir. Bu nedenle yetiştiriciler, çiftleştirme veya 
tohumlamada acele etmemeleri, esas kızgınlık dönemin başladığı zamanı iyi gözlemlemeleri 
gerekir. 

İnekler, kızgınlığın başlangıcı olan ilk saatlerde boğaların binme hareketine, içgüdüsel olarak, 
müsaade etmezken diğer ineklere müsaade ederler. Boğayı kabul ise, döllenme için daha doğru 
zaman olan, esas kızgınlığın oluştuğu daha ileriki saatlerde olur. Tohumlama zamanı ile ineğin 
kızgınlık gösterdiği saatler, birbiri ile eş zamanlı değildir. En uygun tohumlama zamanı, kızgınlık 
sürecinin sonları ile bitiminden sonraki birkaç saatlik zamandır. Yapay tohumlamanın yapılacağı 
en uygun zaman aralığı, ortalama 18 saat süren kızgınlık sürecinin son 6 saati ile, ineğin 
kızgınlıktan çıktıktan sonraki 6 saatlik zaman aralığıdır (toplam 12 saat). Yetiştiricinin basit 
olarak, sabah kızgın olan ineği öğleden sonra, öğleden sonra ve akşama yakın saatlerde kızgın 
olan ineği ise, ertesi gün sabah tohumlatması iyi bir uygulamadır. 

 Kızgınlık Belirtileri; 

Kızgınlık belirtileri kızgınlık dönemine göre farklı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Kızgınlığın her 

bir döneminde görülen başlıca belirtiler Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Kızgınlığın her bir döneminde görülen başlıca belirtileri  

Kızgınlığın belirtileri ise aşağıda sıralanmıştır. 

 Kızgın olan inekler, geceleri ayakta olmayı tercih ederken, gündüzleri de nadiren yatarlar 
ve ürkütüldüklerinde hemen tepki verirler. 

 Binme hareketi sırasında yerinde durmayan ineklerde esas kızgınlık başlamış 
sayılmamalıdır.Binme hareketine müsaade etme esas kızgınlığın en önemli belirtisidir. 
Dikkatli gözlem yapıldığında, ineklerin sırt ve sağrılarında binme sonucu oluşan kirlenme 
gözlemlenebilir. 

 Kızgınlık başlangıcına yakın olan inekler, bir araya toplanma eğilimi gösterirler. Boğa 
olması durumunda boğaya mümkün olduğunca boğaya yakın olma eğilimindedirler. 

 Kızgın ineklerin, hareketlilikleri artar, yem yeme istekleri azalır, o günkü süt verimlerinde 
bir miktar düşme gözlenir. 



 Diğer ineklerin ferçlerini koklarlar, kızgın olan veya kızgınlığı yaklaşan ineklerin arka 
kısımlarına çenesini sürterler. 

 Kızgın ineklerin, ferç’i, pembe, ıslak ve şişkin olup, aynı zamanda yetiştiricilerin Çara 
adını verdiği şeffaf, yapışkan akıntı görülür. 

 Kızgınlık sonrası ikinci ve üçüncü günlerinde, düvelerin % 90’ı ile ineklerin % 50’sinde 
ferçten hafif kanlı akıntı (kanama) olur. 

Kızgınlık Gözleminde Başarı 

Kızgınlığı belirlenmesindeki başarı yapılan gözlem sayısı ile yakından ilişkilidir. Günde yapılan 
kontrol sayısı ve kızgınlığın belirlenmesinde aşarı oranı Çizelge 1’de verilmiştir. 

 Çizelge 1. Günde yapılan kontrol sayısı ve kızgınlığın belirlenmesinde başarı oranı  

Günde yapılan gözlem sayısı Kızgınlığın belirlenmesinde başarı (%) 

Günde 1 kez 60 

Günde iki kez 80 

Günde 3 kez 90 

Günde dört kez 100 

  

Kızgınlığın belirlenmesindeki başarıda gözlem sayısı, önemli bir kriter olmakla birlikte gözlem 
zamanı da çok önemlidir. Yapılan çalışmalarda ineklerin büyük çoğunluğunda kızgınlık 
belirtilerinin gece ortaya çıktığını göstermektedirler (Şekil 2). 

  

 Şekil 2. Kızgınlık belirtilerinin günün saatlerine göre dağılımı (%) 

  

Bir kişi, etkin çalışabilirse 300 kadar ineğin kızgınlık belirlenmesinde yeterli sonuç alabilir. Çünkü 
kızgınlık nedeniyle hareketlenen inek sayısı, ne kadar fazla olursa kızgınlığın saptanması da o 
kadar kolay olacak demektir. Ancak, 10 inekten büyük sürülerde kızgınlığın belirlenmesinde, 
numaralama, kayıt tutma ve ineklerin gruplara ayrılması başarıda çok önemli bir rol 
oynamaktadır. 

 

 



 Kızgınlık Gözleminde Dikkat Edilecek Noktalar 

Entansif ve çok ineği olan bir işletmede, deneyimli ve sadece bu işe bakan kişiler sorumlu 
olmalıdır. Tüm kızgınlık belirtilerini iyi bilen bir yetiştirici de kendi ahırında, belirli bir düzen 
içinde özel vakit ayırarak kızgınlıkları belirleyebilir. Bir ahır içinde bulunan ineklerde kızgınlık 
gözlemi yaparken dikkat edilecek noktalar aşağıda sıralanmıştır. 

 Uygun zamanda gözlem yapılmalıdır. Gece, sabah erken ve akşam geç saatlerde de 
gözlem yapılmalıdır. 

 Gözlem yapacak kişi, bu iş için rahat kıyafetleri ile ahır içinde dolaşacak şekilde 
hazırlanmış olmalıdır. 

 Kızgınlık gözlemi sırasında yem kontrolü veya herhangi bir diğer işe bakılmamalıdır. 
 İneklerin arasında yavaş ve rahat bir şekilde gezinilmelidir. Çalışanlar varsa işleri bittikten 

sonra gözlem yapılmalıdır. 
 50 ineklik bir bölmede bir gözlem süresi en az 25 dakika sürmelidir. 
 Kış aylarında çok belirgin olmayan ve sessiz kızgınlık adı verilen kızgınlıklar sıkça 

görülmektedir. Ayrıca 

Sıcak yaz aylarında da benzer durumlar söz konusudur. Yetiştiriciler, bu zamanlarda kızgınlık 
belirleme işlerine özel önem göstererek bu problemin üstesinden gelebilirler. 

Kızgınlık tespit etkinliği  

Bir sürüde kızgınlık tespit etkinliği,buzağılama sonrası 45 gün geçmiş ineklerden herhangi bir 
problemi olmayanlar 24 gün süre ile takip altına alınır ve kızgınlığı tespit edilen ineklerin toplam 
inek sayısına oranlanması ile hesalanabilir. 

Örneğin 24 günlük süre boyunca izlenmiş olan 50 başlık inek grubunda 15 kızgınlık tespit edilmiş 
ise kızgınlık tespit başarı oranı (15/50=%30) %30 olup Çizelge 5’de verilen değerlendirmeye göre 
ciddi problem olduğu anlamına gelmektedir. 

Bir diğer hesaplama metodu ise tespit edilen kızgınlıklar arası ortalama süredir. Eğer kızgınlıklar 
arası süre 25 gün olarak hesaplandı ise kızgınlık tespit başarı oranı 21/25=%84 olarak 
belirlenecektir. Buda kayıt tutulan sürülerde kullanılabilecek bir yaklaşımdır. 

Entansif ve çok ineği olan bir işletmede, deneyimli ve sadece bu işe bakan kişiler sorumlu 

olmalıdır. Tüm kızgınlık belirtilerini iyi bilen bir yetiştirici de kendi ahırında, belirli bir  düzen 

içinde özel vakit ayırarak kızgınlıkları belirleyebilir. Bir ahır içinde bulunan ineklerde kızgınlık  

gözlemi yaparken dikkat edilecek noktalar aşağıda sıralanmıştır. 

 Uygun zamanda gözlem yapılmalıdır. Gece, sabah erken ve akşam geç saatlerde de gözlem 
yapılmalıdır. 

 Gözlem yapacak kişi bu iş için rahat kıyafetleri ile ahır içinde dolaşacak şekilde hazırlanmış 
olmalıdır. 

 Kızgınlık gözlemi sırasında yem kontrolü veya herhangi bir diğer işe bakılmamalıdır. 
 İneklerin arasında yavaş ve rahat bir şekilde gezinilmelidir. Çalışanlar varsa işleri bittikten 

sonra gözlem yapılmalıdır. 



 50 ineklik bir bölmede bir gözlem süresi en az 25 dakika sürmelidir. 
 Kış aylarında çok belirgin olmayan ve sessiz kızgınlık adı verilen kızgınlıklar sıkça 

görülmektedir.  

Ayrıca sıcak yaz aylarında da benzer durumlar söz konusudur. Yetiştiriciler, bu zamanlarda 
kızgınlık belirleme işlerine özel önem göstererek bu problemin üstesinden gelebilirler. 

İneklerin en uygun zamanda çiftleştirilmeleri veya tohumlatılması  

İneklerin en uygun zamanda çiftleştirilmeleri veya tohumlatılması maksimum döl tutma 
sağlanması ve işletme ekonomisi açısından son derece önemlidir. Tohumlama masrafları ve 
zaman kaybı bunlar içinde sayılabilir. Bu konuda araştırma yapanlar, en yüksek döl verimi 
almada en önemli eksikliğin kızgınlığın saptanmasında ve gerçek kızgınlık zamanının 
belirlenmesinde görülen hatalardan kaynaklandığını belirtmektedirler. Ancak birçok sütçü 
sürüde östrüs tespit oranı %50’den aşağıda olmaktadır (Senger 1994). İneklerin önemli bir 
kısmının östrüste olmasına rağmen, östrüs skor puan sistemine göre yeterli puanı sağlayamadığı 
ve tohumlama zamanındaki hatalara bağlı olarak gebelik oranının düştüğü bildirilmektedir (Van 
Eerdenburg ve ark. 2002). 

Tohumlama konusunda en önemli ve üzerinde en çok zorlanılan başlık tohumlama zamanıdır. 
Normal olarak kızgınlık siklusu 21 gündür. Buda, sağlıklı bir inek gebe olmadığı sürece 21 günde 
bir yumurta salarak kızgınlık gösterecek demektir. Bu nedenle kızgın ve tohumlanmamış bir inek 
21 gün sonra yeniden kızgınlık gösterir. 18 günden az veya 24 günden fazla sikluslar önceki 
kızgınlıkların yanlış tanımlandığına işaret eder.  

Buzağılama sonrası 45 gün takip edilen ineklerden kızgınlığı tespit edilemeyenlerin uterus ve 
yumurtalıklarının normal işlerlikte olup olmadığının veteriner tarafından kontrol edilmesi 
gerekir. Yapılan çalışmalarda yüksek süt verimli ineklerde postpartum dönemde 55 gün 
geçmesine rağmen kızgınlık görülemeyen ineklerde, östrus siklusunu ve ovaryum aktivitesini 
uyarmak için postpartum 55. günden itibaren GnRH + 10. gün PGF2α uygulamalarının başarılı 
sonuçlar verdiği bildirilmektedir. Geçmişinde güç doğum yaşamış ve doğum sonrası dönemde 
çok kilo kaybetmiş negatif enerji dengesine sahip olan ineklerde buzağılama sonrası ilk kızgınlık 
ve tohumlamada döl tutmama ihtimalleri daha yüksektir. Bunlara ek olarak doğum sonrası 
dönemde problem yaşayan, 3 ve daha çok çiftleştirilip gebe kalmamış olan ineklerin de kontrol 
edilmesinde fayda vardır.  Sürüdeki tohumlama yapılabilecek kızgınlıkların sayısı = (servis 
periyodu-55)/21 formülü kullanılarak hesaplanabilir. Formüldeki tohumlanabilir kızgınlıklar, 45 
günlük gönüllü bekleme süresinden sonra 55. gün kontrolünde belirlenen kızgınlıklardır. 
Örneğin servis periyodu ortalaması 110 gün olan bir sürüde, sürüdeki tohumlama yapılabilecek 
kızgınlıkların sayısı verilen eşitlikteki gibi hesaplanmaktadır. 

Sürüdeki tohumlama yapılabilecek kızgınlıkların sayısı=(110-55)/21=2,6 kızgınlık olarak 
saptanmış olmaktadır. 

 Tohumlama yapılabilecek saptanmış kızgınlık oranı (%)=Belirlenen kızgınlık sayısı/tohumlama 
yapılabilecek kızgınlık sayısı şeklinde hesaplanmaktadır. 

Şekil 3 de en uygun tohumlama zamanı, esas kızgınlığın  başlamasına göre açıkça gösterilmiştir. 



 

 

Şekil 3. Kızgınlık döngüsü boyunca ineğin durumu ve uygun tohumlama zamanı 

İnekler, kızgınlığın  başlangıcı olan ilk saatlerde boğaların binme hareketine, içgüdüsel olarak, 
müsaade etmezken diğer ineklere müsaade ederler. Boğayı kabul ise döllenme için daha doğru 
zaman olan, esas kızgınlığın oluştuğu  daha ileriki saatlerde olur. Tohumlama zamanı ile ineğin 
kızgınlık gösterdiği saatler birbiri ile eş zamanlı değildir. En uygun tohumlama zamanı, kızgınlık 
sürecinin sonları ile bitiminden sonraki birkaç saatlik zamandır. Yapay tohumlamanın yapılacağı 
en uygun zaman  aralığı, ortalama 18 saat süren kızgınlık sürecinin son 6 saati ile, ineğin 
kızgınlıktan çıktıktan sonraki 6 saatlik zaman aralığıdır (toplam 12 saat). Yetiştiricinin basit 
olarak,  sabah kızgın olan ineği öğleden sonra,  öğleden sonra ve akşama yakın saatlerde kızgın 
olan ineği ise ertesi gün sabah tohumlatması iyi bir uygulamadır. 

Kızgınlığın gruplanması 
Kızgınlık tespit oranı gebelik oranı ve işltem döl verim performansı uzerine doğrudan etkilidir.  
Kızgınlığın tespitindeki hatalar, gebelik başına tohumlama sayısını, boş gecen gunleri ve 
buzağılama aralığını artırır. Boş gecen günler ile ostrus tespitindeki yanılgılara bağlı kayıplar 
arasında % 92 oranında korelasyon vardır. Bu sebeple ostrus tespiti ve hayvanların uygun 
zamanda tohumlamasına yardımcı olabilen kızgınlığın gruplanması  konulu çalışmalar ağırlık 
kazanmaktadır. Kızgınlığın gruplanması, kızgınlık tespitinden kaynaklanan hataları en aza 
indirmekte ve dolayısıyla tohumlamanın etkenliğini iyileştirmektedir (Gilson, 1993).  Entansif 
sürülerde buzağı doğumlarında yığılamaları önlemek ve her dönemde sürekli ve stabil üretim 
yapmak için sürüdeki inekleri gruplar halinde çiftleştirmek avantaj sağlamaktadır. Entansif süt 
sığırcılığı işletmelerinde kızgınlığı gruplanmanın avantajları 

- Çiftlikte programlı iş idaresini mümkün kılar 
- Kızgınlığın belirlenmesi için gereken zaman aralığı kısalır  
- Kızgınlık belirtisi aranmazksızın tohumlama olanağı sağlar 
- Buzağı doğumlarında belirli aylarda yığılmayı engeller 
- Süt üretiminde dalgalanmaları büyük ölçüde önler 
- Buzağılara daha iyi bakım besleme olanakları sağlar 
- Doğumda yığılmayı önleyerek bakım be idarede kolaylık sağlar 



-  Süt üretimi, doğum, gebelik, kuruda kalma ve servis peryodu dönemlerini 
gruplayarak daha iyi sürü idaresi programı hazırlamaya olanak sağlar. 

- Planlı üretim ile işletmelerin pazarlık gücünde önemli ölçüde avantaj sağlanır. 
 

Entansif süt sığırı sürülerinde  kontrollü üreme programı uygulamakla başlıca, süt üretimi, 
doğum, gebelik, kuruda kalma ve servis peryodu dönemlerini gruplayarak daha iyi sürü idaresi 
programı hazırlamaya olanak sağlar. Ayrıca ekonomik olarak da kontrollü üreme programı 
uygulamakla servis peryodu uzaması ve kızgınlık tespitindeki hatalara bağlı düşük döl verimi 
elde edilmesi de önlenmiş olur. Kızgınlıkların topulaştırılması genel olarak luteal fazın uzatılması 
ile kısaltılması esasına dayanmaktadır. Bu amaçlada geliştirilmiş pekçok protokol bulunmaktadır 
(Wallace, 2003).    

Gebelik teşhisi 
İşletmede gebelik erken, doğru ve güvenli şekilde teşhis edilmedir. Gebelik görsel, kliniksel ve 
laboratuar teknikleri kullanılarak teşhis edilir (Doize ve ark. 1997; Karen ver ark. 2006). Görsel 
metotlara gore gebelik teşhisinde çiftçi tohumlamadan sonra hayvanın kızgınlık göstermemesi 
ve kuyruğunu yukarıda tutması gibi belirtileri dikkate alarak hayvanın gebe olduğunu anlamaya 
çalışsa da bu metodun güvenirliği yoktur (Banerjee ve ark. 1981). Kliniksel tekniklerin başında 

ise rektal muayene gelir. Bu yöntemle gebelik teşhisi ilk defa 1800’lü yıllarda süt sığırlarında 
tanımlandı (Cowie 1948). Bu teknik inekte gebelik teşhisinde 65 yıldır etkin şekilde 
kullanılmaktadır (Noakes 1996). Bu bakımdan rektal muayene gebelik teşhisinde kullanılan en 
eski metottur ve oldukça doğru sonuç vermektedir. Son yıllarda, suttee ve kanda hromon 
analizleri ve ultrasound kullanımı da yaygınlaşmış durumdadır.  
 
Vücut kondüsyon puanı 
Vücut kondisyon skoru süt sığırlarının vücut yapılarının zayıf ve aşırı yağlanmış durumlarına göre 

1-5 arasında sınıflandırılmasıdır. Hayvanların çok zayıf veya çok yağlı oluşu, beslenme 

yetersizlikleri, sağlık sorunları ve sürü yönetiminin kontrolüne olanak sağlar.  Hayvanların 

beslenme durumu ile fertilite parametreleri arasında Negatif enerji dengelri oluşumu nedeniyle 

doğrudan bir ilişki söz konusudur. Hayvanın beslenme durumunu değerlendirmede yağ 

rezervlerinin yansıması olarak kabul edilen, etkili ve ucuz bir yöntem olan vücut kondisyon skoru 

(VKS) yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle kuru dönem ve doğum sonrası süreçlerde ineğin 

istenen VKS değerinde olması reprodüktif problemlerin görülme olasılığını azaltır. Doğumu 

izleyen ilk 1-2 haftada 1 vücut kondisyon skorunun kaybedilmesi hızlı kayıp olarak değerlendirilir 

ve beslenme programının uygun olmadığını gösterir. Laktasyonun ilk 4-5 haftalık sürecinde 

1/2'lik kondisyon kaybı normal kabul edilir. Yüksek verimli süt sığırlarının laktasyonun 60-90 

günlük döneminde yüksek süt üretimini sağlayacak, ağırlık kaybını önleyecek kadar kuru madde 

tüketme kapasietsinde olmadıkları için vücut yağlarını kullanrak yaşamlarını idame ettirmek 

durumundadırlar.   

Yüksek kondisyon skoruna sahip inekler buzağılamada daha fazla kondisyon kaybetmektedirler. 

Diğer yandan buzağılama aşamasında daha düşük kondisyonda (3) olan ineklerin daha fazla yem 

tüketimi ile yüksek süt veriminin birbirine yakın dönemde  elde edildiği tespit edilmiştir. 



Buzağılamayı izleyen ilk 4 haftalık süreçte inekler için uygün vücut kondisyon skoru 3-3.5 

olmalıdır.  
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