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Kuruya çıkarma konusunda bilinmesi gerekenler  
 Kuruya çıkarma, süt ineğini bir sonraki laktasyon dönemine hazırlanması ve buzağının sorunsuz bir şekilde 

yeterli büyüklükte doğması ve büyümesi için süt sağmayı bırakma şeklinde tanımlanabilir. 

 Kuruya çıkarılacak ineğin vücut kondisyonu 3.5-3.75 olmalı ve kuru dönem sonunda hayvanın vücut 

kondisyonu 3.5-4.0 arasında olması sağlanmalıdır.  

 Süt ineklerinin meme bezlerinin yenilenmesi için gerekli süre en az 40 gündür. Bunun için, inekleri bir 

sonraki buzağılamadan 60 gün önce kuruya çıkarmak gerekir.  

 Kuru dönemin 70 günden daha uzun tutulması süt verimini artırmazken vücut kondisyonunun yükselmesine 

ve hayvanın yağlanmasına yol açacağından doğum problemlerine ve üreme kabiliyetinde bozulmalara neden 

olabilir. 

 Kuru dönemde (özellikle geçiş döneminde: gebeliğin son 2-3 haftası) meme yenilenmesi yanında doğacak 

buzağı için laktoz ve kolostrum üretimi söz konusudur. 

 

Kuruya çıkarma yönetimi  
 Hayvan aniden kuruya çıkartılmalıdır. Nasıl? 

        —Verilen kesif yem hayvan kuruya çıkartılmadan 1-2  hafta önce  (buzağılamaya 70-80  gün kala) kesilir.  

        —Böylece süt verimi düşer ve 1 hafta sonra süt sağımı durdurulur.  

 Meme başlarından bir kısmını sağmama veya gün aşırı sağma gibi yavaş yavaş kuruya çıkarma uygulamaları 

meme doku yenilenmesini ertelemek suretiyle bir sonraki laktasyonu olumsuz etkiler. 

 Nasıl olsa sütü var diye buzağılamaya  kadar süt sağmak da hem meme dokunun yenilenmesini erteler hem de 

buzağılama sonrası hayvanın doğum felcine yakalanmasına sebep olabilir. 

 

Kurudaki İneklerin beslenmesinde dikkat edilecek hususlar  
 Kuru madde tüketimi canlı ağırlığın %2 si düzeyinde tutulmalı ve canlı ağırlığın %1'i düzeyinde partikül 

büyüklüğü uzun olan kaba yemler kullanılmalı, aksi halde doğum sonrası şırdan kayması vakalarına 

rastlanabilir. 

 Kaba yemler buğdaygil ağırlıklı olmalı zira baklagillerde mevcut olan yüksek kalsiyum oranı süt humması 

riskini arttırır. 

  Serbest olarak mısır silajı ile yemlemeden kaçınılmalı, yüksek enerjili olmasından dolayı karaciğer 

yağlanmasına ve ayrıca küçük partiküllü olmasından dolayı da şırdan kaymasına sebep olabilir.  

 Kesif yemler çok az miktarda gereklidir. Kaba yem kalitesi düşük olduğunda gereklidir. 

 Kalsiyum tüketimi en fazla günde 80 g, fosfor tüketimi günde 35–40 g olmalıdır. 

 Rasyonun vitamin A, D, E ve selenyumca desteklenmesi buzağı yaşama gücünü artırır, sonun atılamama ve 

mastitis olma riskini azaltır. 

 Sodyum tüketimi sınırlandırılmalıdır. Tuz tüketimi özellikle düvelerde meme ödemi riskini azaltmak için 

günde 30 gr düzeyinde sınırlandırılmalıdır.  

 

Kurudaki inekler için örnek rasyonlar* 

Yem ham maddeleri 600 kg canlı ağırlığında yaklaşık 11-

12 kg KM tüketen bir inek için  

450 kg canlı ağırlığında yaklaşık 8-9 kg 

KM tüketen  bir inek için 

Rasyon 1 Rasyon 2 Rasyon 1 Rasyon 2 

Arpa 2,25 kg 2,70 kg - 1,85 kg 

Ayçiçeği Küspesi 1,06 kg 1,64 kg 1,19 kg 1,44 kg 

Mısır Gluten Unu 0,19 kg - 0,40 kg 0,32 kg 

Yonca Kuru Otu 3,50 kg 2,50 kg 1,69 kg - 

Buğday Samanı 3,30 kg 4,60 kg 5,24 kg 3,46 kg 

Mısır Silajı 7,92 kg - 7,60 kg - 

Yaş Pancar Posası - 11,80 kg - 14,70 kg 

Tuz 0,060 kg 0,06 kg 0,05 kg 0,05 kg 

Mermer Tozu - - 0,01 kg 0,04 kg 

Vitamin-mineral katkısı 0.012 kg 0,012kg 0,010 kg 0,010 kg 
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*Kurudaki ineklere %70-80 kaba yem dayalı yemle beslemek mümkün olmakla birlikte kuruya çıkarılan ineğin 

vücut kondisyonu ve kaba yemin kalitesine gore normalde önerilen 2-3 kg kesif yem miktarı arttırılabilir.  

**Projenin yürütüldüğü ilçelerdeki üretimlerinin yaygın oluşundan dolayı rasyona girdirilmiştir.  

 

 

Doğumun yaklaştığı dönem (buzağılama öncesi 2 hafta) 
 Kurudaki ineğin doğuma ve laktasyona hazırlandığı dönemdir. 

 Bu dönemde işkembe florası laktasyonun başlaması ile rasyona girilecek olan yüksek düzeydeki kesif yeme 

hayvanın aşamalı olarak alıştırıldığı dönemdir.  

 Böylece hayvanın yüksek enerjili rasyonlara daha erken alışmasını sağlanacağından laktasyonun başındaki 

muhtemel ketozis riski de azaltılabilir.  

 Geçiş dönemi kesif yemlerin uygun Ca:P oranı nedeniyle süt humması riskini azaltabilir. 

 

 

Geçiş dönemde besleme kuralları 
 Rasyonda kesif yem oranı yavaş yavaş artırılmalı en en az canlı ağırlığın %1’i düzeyinde kesif yem tüketimi 

sağlanmalıdır. Böylece doğumdan 24-48 saat önce yem tüketiminde ani düşmeler söz konusudur. 

Adaptasyonun sağlıklı yapılması ile  bu düşüşten hayvanın etkilenmemesi sağlanabilir. 

 Rasyonda protein düzeyi %14-15’e çıkarılmalıdır. Bunun bir kısmının rumende yıkıma dirençli kaliteli protein 

olması önerilir. Bu fötal aminoasit gereksinmesinin karşılanmasına katkıda bulunur. 

 Eğer doğum sonrası farklı kaba yemler kullanılacaksa doğum öncesi bunların kullanılmaya başlanması 

önerilir. 

 Kurudaki hayvanlar partikül boyutu büyük kaba yemi canlı ağırlığın %1'i düzeyinde almaya devam etmelidir. 

Bu şırdan  kayma riskinin minimize edilmesine yardımcı olacaktır. 

 Süt hummasına yatkın olan ineklerde Ca tüketimi günlük 15- 20 gr düzeyinde tutulmalıdır. Bu bağırsaklardan 

Ca emilimini ve kemiklerden Ca mobilizasyonunu gerçekleştiren hormonal sistemin aktive olmasına yardım 

eder. 

 Meme ödemleri önemli bir sorunsa rasyondan tuz çıkarılmalıdır. Bu durum daha çok düvlerde sorun 

yaratabilir. 

 Vücut kondisyonu yüksek, ketozise yatkın, yüksek verimli ineklerin doğum öncesi 1-2 haftadan laktasyonu ilk 

8 haftasına kadar  günde 6 gr niasin vitamini ile desteklenmesi önerilebilir. Böyle bir uygulama ketozis riskini 

azaltır. 

 Doğumdan 3-7 gün önce başlayarak 250-500 g propilen glikolün hayvanlara içirilmesi yağlı karaciğer 

sendromunu ve ketozis riskini minimize eder. Hayvanlar kesif yeme karıştırılan propilen glikolü tüketmezler. 

Sulandırılıp içirilmesi daha uygundur. 

 Anyonik tuzların (Magnezyum sülfat, Kalsiyum sülfat, Kalsiyum klor, amonyum klor gibi) kullanılması süt 

humması riskini düşürür. 

Vitamin A, D E ve Se takviyesi gebeliğin son 2 haftasında önerilebilir. Bu hayvanın hastalıklara direncini 

artırır. Metritis, sonun atılamaması ve mastitis vakalarına yakalanma riskini azaltır. 

 

Geçiş dönemi  (buzağılamaya 14 gün kala) inekleri için örnek rasyonlar 

Yem ham maddeleri 600 kg canlı ağırlığında yaklaşık 12-

13 kg KM tüketen bir inek için  

450 kg canlı ağırlığında yaklaşık 10-11 

kg KM tüketen 

Rasyon 1 Rasyon 2 Rasyon 1 Rasyon 2 

Arpa 6,27 kg 5,71 kg 4.57 kg 4,58 kg 

Ayçiçeği Küspesi 0,32 kg - 0,18 kg 0,45 kg 

Mısır Gluten Unu - 0.88 kg 0,70 kg 0,44 kg 

Yonca Kuru Otu 3,40 kg 1,08 kg - - 

Buğday Samanı 2,20 kg 1,66 kg 4,40 kg 3,69 kg 

Mısır Silajı - 10,30 kg 2,94 kg - 

Yaş Pancar Posası 7,94 kg - - 9,66 kg 

Tuz 0,07 kg 0,07 kg 0,05 kg 0,05 kg 

Mermer Tozu 0,005 kg 0,09 kg 0,08 kg 0,06 kg 

Vitamin-mineral katkısı 0.013 kg 0,013 kg 0,010 kg 0,010 kg 
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