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 Türkiye entansif 
sığır 
işletmelerinin 
düve satışı 

 Yeni kurulacak 
işletmeler 
kaliteli damızlık 
düve talebi 

 Düve ithalatı 
 

Demirbaş ve ark. 2000 damızlık düve ithalatı  
2010 yılında 25 bin 301 baş  
2011 yılında 78 bin 565 baş 
2012 yılında 48 bin 702 baş   
2013 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla 21 bin 933 baş 
yapıldı. 



 Süt sığırcılığı işletmelerinde döl 
verimi, süt verimi, damızlık satışı ve 
dolayısı ile karlılık ile direkt 
bağlantılıdır.  

 Ayrıca yeni bir ortama gelen 
hayvanların ortama uyumunu 
göstermesi açısından da işletmelerin 
sürdürülebilirliği ile bağlantılıdır.  

 Bir düvenin bir an önce sağmal 
sürüye katılıp süt vermesi gebe kalıp 
doğurmasına bağlıdır.  

1. işletmelerin düve yetiştirme 
uygulamaları,  

2. yılda yetişen düve sayısı 
3. düvenin sürüye katılma yaşı,  
4. düvelerin sonraki döl verimi ve süt 

verimi 
5. Sürü ömrü P=G+E 



Aylar Süt (L) Silaj (kg) Yonca Kesif yem 
Günlük  yem 
maliyeti  

toplam 
gun 

Toplam 
yem 
maliyeti 

0-2 ay 4 0.15 1 4.88 60 292.5 

3-6 ay 3 2 3.10 90 279 

7-12 ay 4 2 3 4.00 180 720 

13-17 8 3 4 5.90 150 885 
2176.5 

Kullanılan yemler Fiyatlar 
süt  1 
silaj 0.15 
kesif yem 0.8 
yonca 0.5 

Toplam maliyet  ise 
yem gideri toplamın 
%70 esasından  

3109.286  eder. 



Yem gideri, TOPLAM giderin %70 ni oluşturur 

 Araştırıcı 
IDKY 
(gün) 

IDY 
(ay) 

24 ay’dans  
Sapma 

 (ay) 

24 ay dan  
Sapma 
(gün) 

Uzayan günler 
Yem maliyeti 

TL 

Uzamanın 
toplam 
maliyet 

Alpan ve Arıtan 578.5 28.37 4.37 132.9 784.11 1,120.16 
Şekerden ve Pekel 669 31.35 7.35 223.4 1,318.06 1,882.94 
Kumuk 536.1 26.98 2.98 90.5 533.95 762.79 
Akbaş ve Türkmut 514.2 26.26 2.26 68.6 404.74 578.2 
Aslan ve Altınel 559.9 27.76 3.76 114.3 674.37 963.39 
Şekerden ve Aydın 544 27.24 3.24 98.4 580.56 829.37 
İpek 531 26.81 2.81 85.4 503.86 719.8 
Kaygısız 584.2 28.56 4.56 138.6 817.74 1,168.20 
Özcan ve Altınel 542.9 27.2 3.2 97.3 574.07 820.1 
Tuna 498.4 25.74 1.74 52.8 311.52 445.03 
Duru ve Tuncel 552 27.5 3.5 106.4 627.76 896.8 
Bakır ve Çetin 587.8 28.68 4.68 142.2 838.98 1,198.54 
Sehar ve Özbeyaz 542.3 27.18 3.18 96.7 570.53 815.04 
Erdem ve ark. 538.4 27.05 3.05 92.8 547.52 782.17 
Tuna ve ark. 569.4 28.07 4.07 123.8 730.42 1,043.46 
Alpan ve Arıtan 556.54 27.65 3.65 110.94 654.55 935.07 

935.07 935.07 



Doğum 

Büyüme 

Tohumlama 
Gebelik 

Buzağılama 
Sağım 

Tekrar 
Tohumlama İlk buzağılamaya 

kadar geçen süreç  

Pubertas 

Cüsse 
(Kilo ve Yükseklik) 

340-360 kg 

13-18 ay 

22-27 ay 



(Anonim, 2015) 

Son yıllarda yapılan çalışmalar daha canlının anne karnındayken bulunduğu 
koşulların ergin hayatını etkilediğini göstermektedir. 
Ana, yavrunun performansına birdoğrudan genetik etki ve iki sağladığı çevre 
etkisi nedeniyle etkide bulunur.  
ötal dönemde anneden farklı nedenlerle gelen uyarıların (hastalık, besleme 
yetersizliği, sıcaklık stresi gibi nedenlerle) yeni doğan bireylerin gelecek 
yaşamlarını etkilemesi konsepti fötal veya gelişimsel programlama olarak 
tanımlanmaktadır (Vonnahme, 2007) 



 Rae ve ark. (2001) koyunlarda yaptıkları çalışmada fötal dönemde %50-70 
kısıtlama yaparak beslendiklerinde fötal ovaryum dokusunda ve cinsiyet 
hücrelerinde azalma olduğunu saptamışlardır. 

 Ayrıca fötal dönemde kısıtlamaya maruz kalmış genç dişilerde 
ovulasyonda %20 azalma meydana geldiği bildirilmektedir (Rees, 2002).  

 Benzer şekilde Kelly ve ark. (2005) gebeliğin 71-100 ve/veya 101-126 
günlerinde yaşama payının %70’i düzeyinde beslemeye maruz kalmış 
analardan elde edilen 9 haftalık yaştaki dişi yavrulardan toplanan 
yumurtaların in vitro blastosit üretimlerinin yaşama payının 1.5 katı 
beslenen analardan doğan dişilere göre daha düşük olduğunu 
gözlemlemişlerdir.  

 Rees (2002) fötal dönemdeki besleme farklılığının hormonal salınımı 
etkilemediği ve yetersiz beslenenlerde ovulasyon oranının azalmasının 
gonadotropinlerden bağımsız olarak ovaryumun etkilenmesinin söz 
konusu olduğunu bildirmişlerdir.  

 Bu yaklaşım aynı ekibin (Rae ve ark., 2001) maternal yetersiz beslemenin 
dişi fötüslerde follikülojenezi geçiktirdiği bulgusuyla da uyumlu 
görülmektedir 



(Sorensen, 1989)  





(Le Cozler ve ark. 2009) 

Çizelge 1. Irklara göre ilkine çiftleşme kilo ve yaşlar 

Irklar  (Kg)  Yaş (ay)  
Siyah Alaca  356 14 -15  
Esmer  356 14 -15  
Süt tipi Shorthorn  340 14 - 15  
Guernsey  310 14 - 15  
Aryshire  310 14 - 15  
Jersey  249 13-Dec 

 Irklara göre ilkine çiftleşme kilo ve yaşlar 



Irklar Yaş (ay) Canlı ağırlık (kg) 

Holstein Frisian – Amerika 12-13 265-289 
Holstein Frisian – Australya  8-12 200-230 
Jersey 8-10 160-180 
Esmer 10-11 280-300 
Şarole 12-13 320-355 
Angus 13-14 300-310 
Hereford 14-15 300-310 
Simmental 11-12 320-330 
Zebu  17-27 330-350 

Çizelge 2. Bazı ırklarda ergenlik yaşı ve canlı ağırlıkları Genel bir kabul olarak 
sütçü sığırlar ergin canlı 
ağırlıklarının % 30-
40‘ına, besi sığırları % 
45-55’ine ulaştıklarında 
pubertas’a ulaşmış 
olurlar.  

Pubertas  



Planlanan canlı ağırlık kazancı, g/gün 24 haftalık dönemde %4 yağlı süt verimi 

60-140 kg CA 140-230 kg CA kg/gün 

400 400 19.3 

400 600 18.9 

600 600 17.8 

 Jersey düvelerde cinsi olgunluk öncesi besleme düzeyine bağlı olarak elde edilen süt verimleri  



 Eğer 24 aylık yaşta ilk buzağısını vermesi isteniyorsa  düvenin ilk buzağılamaya kadar 800 g/Gün 
canlı ağırlık artışı sağlaması bundan fazla canlı ağırlık artışının ise olumsuz etkide bulunduğu 
bildirilmektedir (Troccon, 1993a; Sejrsen ve ark.,2000; Zanton and Heinrichs,2005). 

 Troccon, (1993a) ayrıca, doğumdan 6 aylık yaşa kadar süreçteki gelişmenin sürüdeki ömrü artırdığını 
bildirmektedir.  

 Ayrıca, Meyer ve ark. (2006a) cinsi olgunluk öncesi yoğun beslemenin olumsuz etkisinin kronolojik 
yaştan ziyade fizyolojik yaşa bağlı olduğunu bildirmektedir.  

 Dufour (1975) ve McCartor ve ark., (1979) kullanılan kesif yem miktarının düvelerde cinsi olgunluk 
yaşını önemli düzeyde kısalttığı bildirmektedirler  

 Ayrıca Moseley ve ark., (1977; 1982) de rasyonda monensin kullanımının düvelerde cinsi olgunluk 
yaşını önemli düzeyde kısalttığı bildirilmektedirler.  

 Bazı araştırıcılar (Arije ve Wiltbank, 197l;  Short ve Bellows, 1971; Lemenager ve ark. 1980) bahar 
doğumlu düvelerde kış aylarında canlı ağırlık artışının yüksek olmasının cinsi olgunluk yaşını ve 
sonrasında da ilkine çiftleşme yaşını geciktirdiğini bildirmektedirler.  

 Clanton ve ark. ( 1983) aynı rasyonla beslenen düvelerde çiftleştirme sezonu tartımında farklı gelişme 
hızlarında olmalarına rağmen cinsi olgunluk yaşlarında fark olmadığını bildirmektedir.  

 Ancak 1993 yılında yapılan Daccarett ve ark. (1993)’nın NRC (1989)’nin önerdiği değerlerin %100 
üzerinde beslemenin etkisi konulu çalışmalarında düvelerin (NRC önerisine göre beslenenlere göre) 
daha kilolu, daha geniş göğüs çevresi, geniş göğüs genişliği, daha uzun fakat buzağılamada fazla 
yağlı olmadığı ve 23.8 aya karşın 22.6 aylık yaşta da erken yaşta buzağıladıklarını bildirmektedir.  

 Bortone ve ark. (1994) ise farklı GCAA gösteren gruplardaki düvelerin vücut ölçüleri arasında farklılık 
olmadığını bildirmektedirler.  



 Bagg ve ark. (1985) 85 gün ile 120 günler arası dönemde gereksinmenin %80, %100 ve 
%120’si düzeyinde beslemenin ağırlık ve yükselik açısından etkisini inceledikleri 
çalışmalarında canlı ağırlıklar arasında farkın önemli cidago ve kuru madde alımları 
arası farkın ise önemsiz olarak saptandığını bildirmektedirler.  Araştırıclar ayrıca 71 ile 
182 günler arasında %80, %100 ve %120’si düzeyinde beslemenin yüksek protein 
grubunda daha iyi sonuç alındığını bildirmektedirler. Ancak sürekli yüksek protein 
alanlar değilde düşük veya orta düzeyde protein alıp daha sonradan 182 günden sonra 
yüksek protein alan grupta interaksiyon etkisi bildirilmekte ve mevcut önerilen 
düzeylerin buzğıların 6 aylık yaşlarına kadar yeterli olabilirken sonrasında yetersiz 
olabileceğini bildirmektedirler.   

 Gardner ve ark., (1977)  ve Harison ve ark. (1983) yüksek enerjili rasyonlarla büyütülen 
düvelerin daha yüksek canlı ağırlık artışı gösterdikleri, daha hızlı büyüdükleri ve cinsi 
olgunluğa daha erken ulaştıkları, fazla kilolu oldukları ancak gebelik başına aşım 
sayısının daha yüksek olduğu ve düşük enerji grubunda büyütülen düvelere göre daha 
az süt verdiklerini bildirmektedirler.  

 Schurman ve Kesler (1974) buzağılarda 74 ve 142 kg canlı ağırlığa kadar HP/ME oranı 
(49.3, 52.2, ve 89.7 gr HP/Mcal ME) etkisi konulu çalışmalarında, en düşük HP/ME 
oranları, 49.3 ve  52.2, en yüksek süt verimi ve yem değerlendirme etkenliğini 
sağladığını, 49.3 HP/ME oranının rasyon sindirilebilirliği ve N kullanımının iyileştiğini 
bildirmektedirler.  

 Lammers ve  Heinrichs (2000) ise cinsi olgunluk öncesi 200 den 341 kg a kadar olan 
dönemde, günlük enerji alımını 16 Mcal ME’yi sağlayacak şekilde 46.3, 54.2, ve 60.9 
HP/ME oranların ile kuru madde alımını %2.45 ile sınırlandığı çalışmada en iyi 
performansı  60.9 HP/ME oranında saptandığı bildirilmektedir. 

 
 



 Gabler ve Heinrichs (2002) 125 kg ile 234 kg arası dönemde 
0.80 kg GCAA ile sınırlanan 60 baş cinsi olgunluk öncesi 
dönemdeki Holstein düvelerle yürüttüğü çalışmasında 
HP/ME oranı 48.3 olan grubun 59.1, 67.5 ve 76.5 olan gruba 
göre kötü performans gösterdiğini bildirmektedir.  Ayrıca, 
yüksek HP/ME oranının cidago ve sağrı yüksekliğinde de 
doğru orantılı bir artış sağladığını bildirmektedir.  

 Ayrıca Pirlo ve ark. (1996) 300 kg canlı ağırlık öncesi 
beslemenin buzağılamaya kadar olan dönem GCAA 
değerlerini önemli derecede etkilediğini bildirmektedirler.  

 Troccon (1993b) 1971-1973 yılları arasında doğan  hayvanlar 
üzerinde yaptığı çalışmada otlatmanın ilk buzağılama 
öncesi ve sonrası performansı olumlu etkilediğini 
bildirmektedir. 



 LeCozler ve ark. (2009) 3 yıl bahar aylarında doğan 113 baş düvenin 4-12 
aylık süreçlerinde otlatma, ile düşük ve yüksek konsantre ile ahırda 
yüksek ve düşük enerji düzeyli yemleme sisteminde  tutulan gruplarla 
yaptıkları çalışma sonucunda ilkine tohumlama yaşı 24 ay olmuş ancak 
sezonal tohumlama uygulaması nedeniyle bazı hayvanların 36 aylık yaşta 
doğurduklarını bildirmişlerdir. Cinsi olgunluk yaşı 106 düvede 269 gün 
(SD=±28) ve 286(±36) kg canlı ağırlık civarında tespit edilmiş ve  yüksek 
enerjili yemlerle beslenen düvelerin 28 gün daha erken cinsi olgunluk 
yaşına ulaştıkları bildirilmişlerdir. 24 aylık yaşta doğum yapan düvelerin 
tek tohumlamada gebe kalma oranı otlatma grubuna göre (%77’e karşı 
%55) daha yüksek olmuştur. İlk laktasyonda 24 aylık yaşta doğum yapan 
düvelerin pik noktasının daha yüksek  (otlatma 27.3, yüksek enerji 28.8 ve 
düşük enerji  24.7 kg/g,) olduğu tespit edilmiştir. Grupların 
tamamlanmış laktasyon sayıları arası farklar (2.81 laktasyon (otlakta), 2.67 
laktasyon (düşük enerji), 2.30 laktasyon (yüksek enerji) sayısı ile önemli 
düzeyde farklılık göstermiştir. Yüksek enerji, düşük enerji ve otlak 
gruplarında 2. laktasyonda ayıklama oranı %52.2, %38.1 ve %17.6 ile  
önemli düzeyde farklı oranlarda gerçekleşmiş ve temel neden döl verim 
problemleri olarak bildirilmiştir. 120-300 gün arası süreçte 150 ve 260 kg 
arasında değişen canlı ağırlıklarda aşırı kilo almanın olumsuz etkisi 
gözlenmiştir.  
 



Düve yetiştirmenin ileri dönem perfromansa etkisi konusunda yapılmış 1977 yılından itibaren yapılmış 
toplam 70 çalışma tespit ettik.Bu çalışmalarda öne çıkan sonuçlar 

 20 çalışma doğrudan pubertas ve ilkine çiftleştirme yaşına etkisi konusunda belemnin önemine 
dolyısıyla pubertasa kadar olan süreçte GCAA 800 civarında olması konusunda birleşmektedirler.  

 Sürü ömrü konusunda 2 çalışma var, birincisi ilk 6 aylık iyi gelişmenin olumlu ve diğer çalışmada 
toplamda yavaş gelişmenin sürü ömrünü artırdığı yönünde sonuç veriyor.  

Süt verimi konusunda 15 çalışma var ancak sonuçlar değişken 
 düşük gelişme ,düşük süt 
 pubertas öncesi besleme etkisi belirsiz 
 pubertas öncesi yüksek CAA süt verimini etkilememiş 
 24 aya kadar NRC nin %115 üzerinde besleme süt veriminde olumsuz etki yok 
 önce düşük sonra yüksek telafi edici büyüme meme bezi geliminde etkili, daha yüsek süt 
 önce yüksek sonra düşük düşük süt verimi 
 pubertas öncesi yüksek büyüme mem bezi yağ artışı 
 önce yüksek erken çiftleşme ancak düşük sütjersey sürekli yüksek  
 600 g 400 gra göre düşük süt, jersey önce düşük sonra yüksek 300-500 kg daha yüksek süt verimi  
 800 gr GCAA düşük süt verimi 
 90-300 kg arası kritik  
 Rasyon protein enerji oranları önemli düve yetiştirmede düzenleme yapılabilir.  
 
Bizim 2010-2014 yılları arası  yaptığımız çalışma sonuçlarıda 700 gr GCAA 700 Gr üstü gcaa artış gösteren 

gruba göre daha iyi perfromans vermiştir.  
 



Fötal dönem: 
Memede stroma, bazı kanallar ve dolaşım sistemi söz 
konusudur 

ilk  60 - 90 gün:  
Izometrik: Meme doku vücut parçalarıyla orantılı gelişir.  
3 - 9 aylık dönem (pubertas):  
Allometrik: Meme doku (parankim)  diğer vücut bölmelerinden 
daha hızlı gelişir.  

Hızlı gelişim parankim dokuların yağla işgaline neden 
olabilir. 

Pubertas sonrası: Izometrik 
 



Cinsi olgunluk öncesi besleme düzeyinin 
yüksek tutulması düvelerin müteakip 
laktasyondaki süt verimi üzerine olumsuz etkiye 
sahiptir. (Danimarka Grubu Çalışmaları 
(Serjsen ve ark.) 

 
Cinsi olgunluk öncesinde günde 400, 600 ve 
800 g/gün canlı ağırlık kazanacak şekilde 
yemlenen düvelerden 800 g/gün canlı ağırlık 
kazananlar daha düşük süt verimine sahip 
olmaktadır.  

 
Cinsi olgunluk dönemi öncesi için 90-200 ve 
300 kg arası canlı ağırlıklar kritik dönem olarak 
kabul edilmektedir.  



Cinsi olgunluk sonrası ve gebelik 
döneminde besleme düzeyinin 
artırılması süt verimini artırmaktadır.  

 
Cinsi olgunluk öncesi için kritik 
dönem olan 200 kg’dan sonra canlı 
ağırlık kazancının 400 g’dan 600 g 
yükseltilmesi süt veriminde 300-
500 kg artışa neden olmaktadır.   

 
Cinsi olgunluktan sonra 600 g 
canlı ağırlık kazancının süt verimi 
için optimum canlı ağırlık kazancı 
söylenebilir. 

 
Düveler büyütülürken telafi edici 
büyümeden yararlanmak hem 
ekonomiktir hemde başarılı bir 
uygulamadır. 



 Pubertas oncesi: 3 -9 ay 
 CAK: 0.7 to 0.8  kg/gün 
 Cidago yükseklik artışı: 3.6 

cm/ay 
 

 Çiftleştirme periyodu: >13 
ay  
 CA: 360 kg 
 Cidago : 127 cm 
 BCS: 3.0 - 3.5 

• NRC 2001;  (Canlı Ağırlıklar); 
• İlkine Çiftleştirme:  0.55 * ECA 
• İlkine Buzağılama:  0.82 * ECA 
• İkinci Buzağılama:  0.92 * ECA 
• Üçüncü Buzağılama:  1.00 * ECA 
• ECA: ergin canlı ağırlık 



 10 ay dan Doğuma kadar 
 CAK: 0.8 to 0.9 kg/gün 
 Cidago artışı: 1.3 to 1.5 cm/ay 

 Prepartum – Doğum öncesi (22 - 24 
months):  
 Doğum önesi: 
 CA: 600 – 630 kg  
 Doğum sonrası: 550 kg 
 Cidago: 135 – 140 cm 
 Doğumda: BCS < 4.0 (3.25 - 3.75)  



Dişi buzağılarin beslenmesinde dikkat edilecek hususlar 

1) Besleme düzeyine bağlı olarak meme dokusunun gelişimi için 
kritik dönem söz konusudur. Bu dönemde 

a) Iri yapılı sütçü ırklar için canlı ağırlık kazancı 700 g/gün  
b) küçük yapılı sütçü ırklar için 500 g/gün üzerine çıktığında 

meme gelişimi düşebilmektedir. 
2) Kritik dönem; 

a) Küçük yapılı ırklarda 200 kg, 
b) İri yapılı sütçü ırklarda 300 kg'a yaklaşmasıyla son bulur, 

 Ancak besleme düzeyinin etkisi için kritik olan gerçek canlı 
ağırlık tam olarak bilinmemektedir. 

 Bir kısım araştırıcılar kritik dönemin ilk gözlenebilir 
östrusdan bir süre önce son bulduğunu ifade etmektedirler. 

3) Kritik periyottaki besleme düzeyinin etkisi kalıcıdır ve negatif etki 
süt verimini de etkileyebilir. 

  Besleme düzeyini kalıcı etkisi bST verilmesi ile meme bezlerindeki 
salgıcı kanalların gelişmesini sağlayarak engellenebileceği bildirilmektedir. 

4) Cinsi olgunluktan gebelik aşamasına veya doğuma kadarki meme 
gelişimi beslemeden etkilenmemektedir. 
 



 Sürüde ilkine buzağılama yaşının 27 aydan 24 aya düşürülmesi durumunda ise satılabilecek düve saysının 
%10 artması anlamına gelmekte olup karlılık açısından çok büyük fark oluşturmaktadır. 

  İlkine doğum yaşının 1 aylık değişimi 100 başlık sürüde, sürü yenilemede gerekli düve sayısını ±3 baş 
değiştirmektedir.  

 Düve yetiştirme damızlık satışı nedeniylede çok önemli olduğu için düve yetiştirmede teknik kabullerin 
belirlenmiş ve düve yetiştirme programının hazırlanmış olması gerekir.  

 Bu amaçla, özellikle düve yetiştirme de büyüme dönemlerine gore düzenlenmiş gruplama yapılması ve bu 
gruplara göre gereksinmeleri karşılayacak besleme programını uygulayarak, düve yetiştirme maliyetlerinin 
düşürülmesi ve işletme karlılığının arttırılmasında büyük farklar meydana getirecektir 

 

Doğum 
35-45 kg 

Tohumlama Gebelik 

Buzağılama 
Sağım 

Tekrar Tohumlama  
1.5 veya 6 

İlk buzağılamaya 
kadar geçen süreç  

22 veya 36 ? 

pubertas 
Cüsse 

(Kilo ve 
Yükseklik) 
340-360 kg 

13 veya  24 ay 

22 ay-36 ay 

7-12 ay  
170-200 kg 

Cinsi olgunluk öncesi ve sonrası 
gruplama, grup yapısına uygun 
ve hedef değerlere odaklı 
besleme ve takip 

*Bir zamanlar Türkiye Ortadoğu’nun et 
ve canlı hayvan ihtiyacını karşılardı. 
Van’da 35-40 firma ihracat yapardı. 
Şimdi 2015 yılında Türkmenistan’a 250 
baş düve ithal edlecek 
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