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Özet 

Süt sığırcılığında üreme performansının kötüleşmesi, buzağılama aralığını uzaması ve buna 

bağlı olarak süt veriminin düşmesine, ömür boyu alınacak buzağı sayısının azalmasına, gebelik başına 

tohumlama sayısının artmasına,  ayıklama oranı ile sürü yenileme oranının artmasına ve sağlık 

giderlerinin yükselmesine neden olarak karlılığı etkilemektedir. Son 30-40 yıllık periyotta genetik 

ilerleme ve süt verimi artışına paralel olarak, ilk tohumlamadaki gebelik oranının %65 ‘ten %45’e 

düştüğü, gebelik başına  tohumlama sayısının ise 1.62’den 2.91’e yükseldiği görülmüştür. Ayrıca 

servis periyodunun 1 gün uzamasının hayvan başına günlük maliyetinin 2-4$ arasında değiştiği 

saptanmıştır. 

Üreme ile ilgili özelliklerin kaltım derecesi (<0.10) düşük olduğu için üreme çoğunlukla çevre 

koşullarının etkisinde ve ağırlıklı olarak ta yem ve besleme etkisinde şekillenmektedir. Bu nedenle 

dişilerde besleme durumunun, prenatal dönemden başlayarak, pubertas öncesi, pubertas sonrası ve 

geçiş dönemleri (doğum öncesi ve sonrası 3 hafta) ile erken laktasyon dönemlerinde besleme 

bakımından azami dikkat sarfedilmesi gerekir. Dişi hayvanın prenatal ve postnatal dönemde maruz 

kaldığı yetersiz besleme koşulları cinsi olgunluk yaşı, ilkine doğurma yaşı ve ergin dönem üreme 

performansını da etkilemektedir. 

Süt sığırlarında döl verimini etkileyen en önemli faktörler çevre koşulları, hastalık, barındırma, 

sürü yönetimi ve süt verimleri ile geçiş ve erken laktasyon donemlerindeki beslenme durumlarıdır. Bu 

koşulların etkisiyle ortaya çıkan şidddetli negatif enerji dengesi, besleme hatalarından kaynaklanan 

yüksek protein ve rumende yıkılabilir protein tüketiminde artış, vitamin ve mineral dengesizlikleri; 

eşin atılamaması, uterus involusyonunun geçikmesi, buzağılama sonrası kızgınlık siklusunun 

ötelenmesine, gizli kızgınlığa, ovulasyonun gecikmesi ya da gerçekleşmemesine, oosit ve korpus 

luteum kalitelerinin düşmesine ve erken embriyonal kayıplara neden olabilmektedir. 

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. Diğer taraftan fazla protein tüketimi ve enerji protein 

dengesizliği, rumende yıkılabilirliği yüksek proteinlerin kullanımı kan ve süt üre düzeyini artırmak ve 

uterus pH’sını düşürmek suretiyle döl tutmanın kötüleşmesine ve erken embriyonik ölümlerin 

artmasına neden olabilir. Bununla birlikte, sürüde üreme etkinliğinin artırılmasının kızgınlık takibi, 

gruplama, tohumlama, üreme kayıtları ve dolayısıyla etkin sürü yönetimiyle mümkün olabileceği de 

hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Anahtar kelimeler: Hormon, negatif enerji dengesi, yem tüketimi, verim düzeyi, ovulasyon, kızgınlık, 

servis peryodu, buzağılama aralığı, vücut kondüsyon skoru, protein, vitamin, mineral 
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Abstract 

Reduced fertility and prolonged calving interval may reduce profitability of dairy farm by 

decreasing milk yield, calf crop, and by increasing service per conception, culling rate, veterinary cost. 

Conception rate decreased from 65% to 45% and service per conception increased from 1.62 to 2.92 

due to genetic improvement in last 30-40 years. Furthermore cost of additional day open has been 

estimated as 2-4 USD per cow. 

Environmental factors play major role in reproductive trait of dairy cows as heritability of 

reproductive merits is lower than 0.10%. Nutrition may be considered as a main contributer of 

environmental factor on reproductive performance. Whole life nutrition, prenatal, prepubertal, 

transition period and early lactation, is important for dairy cow to attain sustainable reproductive 

perfromance. Prenatal ve postnatal malnutrition may retard puberty and age of first calving and 

deteriorate furture reproductive performance.  

Dairy cow fertility  depends on season, disease, housing, herd management, milk yield and 

nutrition during transition and early lactation periods. Negative energy balance resulted from above 

factors, high protein and degradable protein, imbalances between energy and protein, mineral and 

vitamin deficiency and imbalances may cause retained placenta, delayed uterine involution, 

prolonged calving to first oestrus, silent heat, delayed ovulation or anovulation, lower oosit and 

corpus luteum quality  and early embriyonic loses.  

High body condition at calving, inefficient transition and early lactation diets and nutrition may 

increase ussual postpartum negative energy balance which is decreasing reproductive hormone in 

blood (FSH, ostrogen, LH ve Progesteron) and metabolic hormones (Insulin, IGF-1). High protein 

intake and highly degradable protein  in the diet and imbalance between energy and protein or 

protein degradability may increase plasma and milk urea level  shifting uterin pH and condition and 

result in increase in early embriyonic loses. 

In conclusition, effective heat detection, timing of insemination, grouping, good record 

keeping and using records, barn design, good flooring in barn could be considered  alltogether for 

efficient reproductive performance beside nutritional factors. 

Key words: Hormon, negative energy balance, feed intake, milk yield, ovulation, heat detection, days 

open, calving interval, body condition score, protein, vitamin and mineral.  

Giriş 

Süt sığırcılığında karlılığı etkileyen en önemli faktörlerden birisi üreme performansıdır. Son 30-

40 yıllık periyotta genetik ilerleme ve süt verimi artışına paralel olarak, ilk tohumlamadaki gebelik 

oranının %65 ‘ten %45’e düştüğü (Butler, 1998), gebelik başına yapılan tohumlama sayısının 1.62’den 

2.91’e (Silvia, 1998) yükseldiği görülmektedir. Ayrıca üreme problemleri nedeniyle ortaya çıkan 

kaybın inek başına yıllık 52$ seviyelerinde (Bellows ve ark., 2002) olduğu bildirilmektedir. Servis 

periyodunun 1 gün uzamasının günlük maliyetide değişik araştırıcılar tarafından (Plaizier ve ark., 

1998; French ve Nebel, 2003) yaklaşık 2-4 $/inek olarak hesaplanmıştır.  

Süt sığırcılığında üreme performansının kötüleşmesi, buzağılama aralığının uzaması ve buna 

bağlı olarak süt veriminin düşmesine, ömür boyu alınacak buzağı sayısının azalmasına, gebelik başına 

tohumlama sayısının artmasına, ayıklama oranı ve sürü yenileme oranının artmasına ve sağlık 

giderlerinin yükselmesine neden olarak karlılığı etkilemektedir.  

Son yıllarda süt verimi artışına paralel olarak döl verim kriterlerinin kötüleşmesi yüksek süt 

verimi yönünde yapılan seleksiyonun yan etkileri olarak değerlendirilebilir (Leroy ve ark., 2008a). Zira 
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son 40 yılda yüksek süt verimi yönünde yapılan seleksiyonlar hem rasyon, hem de vücut rezervi 

kaynaklı besin maddelerinin öncelikle meme bezlerine ve süt verimine yönlendirilmesine neden 

olmuştur. Besin madde kullanımın önceliği süt üretimi olan modern süt sığırlarında metabolik ve 

hormonal stresler hipotalamus-hipofiz-yumurtalık eksenindeki dengeleri bozmakta ve sonuçta üreme 

ile ilgili olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır (Ferguson, 2005; Garnsworthy ve ark., 2008a). Ayrıca, 

modern süt sığırcılığında sürü büyüklüğünün artması ve özellikle kızgınlık tesbitinin zorlaşmış olması 

da döl verimi düşüşünde önemli bir kriter olarak dikkate alınmalıdır (Şekil 1). 

  
Şekil 1. Süt sığırcılığında üreme etkinliği ile ilgili faktörler ve bunlar arasındaki ilişkiler 

Mevcut çalışma ile süt sığırlarında üreme performansını etkileyen faktörler ve bu faktörlerden 

özellikle beslemenin etkileri ve alınabilecek önlemler üzerinde durulacaktır. 

Üreme Performansını Etkileyen Çevresel ve Hayvan Kaynaklı Faktörler 

Süt verimi 

Süt sığırlarında üreme performansı son yıllarda verimin artmasıyla birlikte düşme eğilimi 

göstermiştir (Butler, 1998, Şekil 2). Bunun süt verimi bakımından sağlanan genetik ilerleme ile ilgili 

olabileceği düşünülmektedir. Doğum sonrası laktasyonla birlikte süt ineklerinde besin madde 

gereksinmeleri ciddi boyutta yükselmektedir. Ancak, gereksinmelerdeki artışa karşın yem tüketim 

kapasitesinin sınırlı olması negatif enerji bilançosunu doğurmaktadır. Negatif enerji dengesinin 

şiddeti, hayvanın süt verimi, sütün kompozisyonu ve hayvanın yem tüketim kapasitesiyle 

değişmektedir. Negatif enerji dengesinine bağlı olarak süt ineklerinde vücut rezervlerinin yoğun 

kullanımı söz konusudur. Tamminga ve ark. (1997) laktasyonun ilk 8 haftasında 41.6 kg ağırlık 

kaybeden ineklerde kaybın 30.9 kg’ınını yağ ve 4.6 kg’ının ise protein olduğunu hesaplamışlardır. Bu 

metabolik yük hayvanlarda üreme performansının bozulmasında etkili olmaktadır. 

Yüksek verimli hayvanlarda kızgınlık süresi düşmekte (6.2 saate karşı 10.9 saat, Lopez ve ark., 

2004), kızgınlık belirleme oranı düşmekte (1985: %50.9, 1999: %41.5, Washburn ve ark., 2002), servis 

periyodu uzamakta (Roche ve ark., 2000; Gong, 2002), anöstrus görülme sıklığı yükselmekte 

(Mwaanga ve Janowski, 2000), oositlerin döllenme kabiliyetleri düşmekte (Leroy ve ark., 2008a), 

ikizlik artmakta (Wiltbank, 2009), embriyonal kayıplar yüksek (Silke ve ark., 2002) olmaktadır.  

Yetkin çiftlik elemanları 

Hayvan sağlığı 

Yeterli ve dengeli besleme 

Kızgınlık davranışları 

Döl tutma 

Gebeliğin korunması 

Doğum ve sağlıklı buzağı 

Yapay tohumlama 

Uygun barındırma Etkin kızgınlık tesbiti Doğum sonrası siklusun başlaması 
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Ancak aynı süreçte düvelerde üreme performansının kötüleşmemesi (Lucy ve ark., 2001) ve döl 

veriminin kalıtım derecesinin düşük olması (<0.10; Pryce, 2002) genetik yapıdan ziyade diğer çevresel 

faktörlerin son yıllarda üreme performansında gözlenen düşüşte daha büyük etkiye sahip olduğuna 

işaret etmektedir.  

 
Şekil 2. Yıllar itibarıyle süt verimi ve gebelik oranındaki değişim (Butler, 1998) 

Çevresel faktörlerden barınak, sürü yönetimi (üreme kayıtları, kızgınlık tesbiti, çiftleştirme, 

vücut kondüsyonu, yemlik yönetim hataları vb.), hastalıklar ve besleme en önemli faktörlerdir. 

Laktasyonun başındaki ineklerde besin madde kullanımı bakımından hipotalamus-hipofiz ve ovaryum 

ile meme bezleri bir yarış içindedir. Yüksek verimli süt ineklerinde erken laktasyonda besin madde 

kullanımı süt verimine yönlendirilmekte ve hipotalamus-hipofiz-ovaryum ekseninde baskılanma söz 

konusu olmaktadır (Garnsworthy ve ark., 2008a). Erken laktasyonda yüksek süt verimli ineklerde 

hayvanın besleme durumuna bağlı olarak yem tüketimi gereksinmeyi karşılayamamakta ve negatif 

enerji dengesi ortaya çıkmaktadır. Negatif enerji dengesinin şiddeti kuru dönemde aşırı kondisyonlu 

olan, erken laktasyonda yetersiz ve dengesiz beslenen ineklerde, ketozis, yağlı karaciğer, süt 

humması, asidozis, abomasum kayması, sonun atılamaması, laminitis, mastitis gibi hastalıklarda ve 

sıcaklık stresi ile artmaktadır.  

Diğer taraftan metabolik ve hipotalamus-hipofiz-ovaryum eksenindeki değişiklikler dışında 

yüksek verimli ineklerde gözlenen üreme performansındaki düşüş Wiltbank (2009) tarafından yüksek 

yem tüketimi ile ilişkilendirilmektedir. Araştırıcı yüksek süt verimli ineklerin artan yem tüketiminin 

sağladığı besin maddelerinin sindirim organlarından alınması için organlara ulaşan kan akışındaki 

artışa vurgu yapmaktadır. Wiltbank (2009) sindirim sistemi organlarına ulaşan kanın karaciğer 

üzerinden akmak zorunda olduğunu, karaciğerin de progesteron ve östrojen gibi hormonların 

parçalandığı organ olması nedeniyle bu hormonların yıkımlanmasının yükseleceğinden 

bahsetmektedir. 

Yüksek verimli hayvanlarda yukarıda sözü edilen problemler görünmesine rağmen süt verimi ile 

üreme performansı arasında yeterli ilişkinin olmadığını ortaya koyan çalışmalarda mevcuttur. Windig 

ve ark. (2005) yüksek süt verimli ineklerde çiftlik koşullarına dikkat edilmez ise genelde yüksek 

verimle düşük döl verimi özellikleri görülebildiğini, ancak 53 sürüyü inceledikleri çalışmada sürülerin 
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çevre koşullarına göre gruplandırdıklarında yüksek süt verimli ineklerin servis periyodunun sürü 

ortalamasından daha düşük olduğunu saptamışlardır. Benzer şekilde Gröhn ve Rajala-Schultz (2000) 

yüksek süt veriminin ineklerde gebeliğin gecikmesinde ana faktör olmadığını, yüksek verimli ineklerin 

daha erken tohumlandıklarını ve daha az ayıklandıklarını bildirmektedir. Loeffler ve ark. (1999)’da süt 

verimi ile üreme performansı arasında bir ilişki saptamamışlardır. Aksine yüksek verimli ineklerin döl 

verimlerinin daha iyi olduğunu bildiren çalışmalarda mevcuttur. Lopez-Gatius ve ark. (2006) 2 ticari 

sürüde 2756 gebeliği incelediği çalışmalarında gebelik oranı yüksek olan hayvanlarda doğum sonrası 

50 gün süt veriminin 49.5 kg/gün, düşük gebelik oranına sahip olan hayvanlarda ise 43.2 kg olduğunu 

belirlemişlerdir. Lojistik regresyon analizinin sonuçlarının ineklerde yüksek  verimin döl verim 

ihtimalini 6.8 kat artırdığını, doğum sonrası 50 günlük süt veriminin 1 kg düşüşünün servis periyodunu 

1.8 gün uzattığını bildirmişlerdir. Araştırıcılar bu bulguların yüksek verimin düşük döl verimine neden 

olduğunu bildiren araştırıcıların çalışmalarının sonuçlarının sorgulanmasına neden olabileceğini 

bildirmişlerdir. 

Diğer taraftan yüksek verimli inekler sürüde daha uzun tutulduğundan daha fazla 

tohumlanmakta ve düşük verimli hayvanlar ise sürüden kısa sürede ayıklandıklarından muhtemelen 

daha az tohumlanmaktadırlar. Ayrıca literatürde hem ABD, hem Avrupa’da yapılmış çalışmalarda 

ulusal kayıtlardaki veriler kullanılmakta, bu hususun ve veri setlerinde verim dışında belirnemeyecek 

diğer faktörlerin (hastalık, besleme gibi) bu değerlendirmelerde ne derece dikkate alındığı da süt 

verimi-üreme ilişkisi hakkında yapılan değerlendirmelere mesafeli yaklaşmayı gerektirecek 

belirsizlikler içermektedir. Melendez ve Pinedo (2007) Şilide 1990 ve 2003 yılları arasında 187 sürüde 

150457 laktasyonu inceledikleri çalışmada süt verimi ile gebelik oranı arasındaki ilişkiyi incelemişler 

ve veriler sürü boyutu, laktasyon sayısı, sezon ve yıla göre düzeltildiğinde herhangi bir ilişki olmadığını 

tesbit etmişlerdir.  

Hastalıklar 

Kuru dönem ve erken laktasyonda beslemedeki yetersizlik ve dengesizlikler süt humması, 

ketozis, yağlı karaciğer, sonun atılamaması, metritis, abomasum kayması, asidoz gibi vakaların sıklığını 

artırmaktadır. Bu hastalıklar ise yetersiz beslemenin neden olduğu negaif enerji dengesinin şiddetinin 

dahada ağırlaşmasına katkıda bulunmaktadırlar. 

Erken laktasyonun en önemli özelliği yem tüketimin gereksinmeye göre düşük olması ve 

muhtemel hastalıklar ve diğer çevresel faktörlerin yem tüketimini düşürmesidir. Yem tüketimi 

yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek problemler Şekil 3’de özetlenmiştir. 

Bu hastalıkların etiyolojisinde yetersiz besin madde alımının getirdiği sonuçlar olduğu için bir 

birleriyle de şıkı ilişki içindedirler (Şekil 1, 3) zira bu hastalıklar hayvanların yem tüketimini daha da 

düşürmekte ve herhangi bir nedenle ortaya çıkan negatif enerji dengesini daha da 

ağırlaştırmaktadırlar. Diğer taraftan yetersiz beslenen veya stress altındaki hayvanlarda immun 

sistem baskılanmakta (Földi ve ark., 2006) ve hayvanların mastitis ve metritis gibi vakalara yakalanma 

sıklığı artmaktadır. Şekil 3 ve 4’de özetlenenen metabolik problemler ile üreme bozuklukları arasında 

da ciddi ilişki mevcuttur (Roche, 2006). Örneğin Littledike ve ark. (1998) hipokalseminin insulin 

boşaltımını azalttığını, dokuların glukoz alımını düşürdüğünü ve yağ doku mobilizasyonunu artırarak 

ketozis riskini artırdığını bildirmiştir.  

Curtis ve ark. (1985) yaptığı path analizinde süt ineklerinde süt hummasının doğum güçlüğünü, 

7.2 kat, eşini düşürememe riskini 4 kat, ketozis vakalarını 23.4 kat, klinik mastitis vakalarının 5.4 kat 

artırabileceğini saptamışlardır. Benzer şekilde Whiteford ve Sheldon (2005) hipokalsemi ile 
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endometritis, Emanuelson ve ark. (1993) ketozis ile ovulasyonun olmaması arasında ciddi pozistif 

ilişkiler saptamışlardır. Markusfeld (1985) ketozis olan ineklerden %80’inde metritis geliştiğini 

saptamıştır. Correa ve ark. (1993) doğum felci vakalarının sola abomasum kayma vakalarını da 2.3 

kat, eşin atılamaması durumunda ketosiz insidansının 16.4 kat artabileceğini bildirilmişlerdir.  

 

 

 

 

 
Şekil 3. Yetersiz ve dengesiz beslemenin etkileri 

Doğum sonrası hastalıklarının birbirleri arasındaki ilişkiler ve bu hastalıkların neden olduğu 

ağırlaştırılmış negatif enerji dengesi hem bu hastalıkların kötü seyretmesine, hem kızgınlığın sessiz 

geçmesine, hem siklusun gecikmesine, ovulasyonun gerçekleşmememesine, kistik folikül veya 

ovaryumlara, erken embriyonal kayıplara neden olabileceği söylenebilir. Erken laktasyonda 

karşılaşılan hastalıkların sıklıkları çiftlikten çiftliğe, besleme durumuna, kondüsyona, mevsime, verim 

düzeyine vb. faktörlere göre cidi boyutlarda değişmektedir. Süt sığırı işletmelerinde doğum sonrası 

problemlerinin hedef görülme sıklığı Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 4. Mastitisin döl verimini etkilemesindeki potansiyel mekanizmalar (Ahmadzadeh ve ark., 2010) 

 

 

Tablo1. Süt sığırı işletmelerinde doğum sonrası problemlerin görülme sıklığı  

Klinik Problem Hedef(%)1 Normal2 

Süt humması 0-5 4.6-7.2 

- Süt hummasında kalkamayan 

inek 

<10 (Süt humması olan 

ineklerin) 

-- 

Ot tetanisi (düşük magnezyum) %0 -- 

Ketozis 0-5 3.7-4.8 

Sola abomasum kayması 0-3 
1,7-3,3 

Sağa abomasum kayması 1 

Düşük süt yağı (süt yağı <%2,5) <10 -- 

Sonun atılamaması <10 7.8-9 

Uterus enfeksiyonları  10.1-12.8 

Mastitis -- 14.2-17.6 

Ovaryum Kisti -- 8.0-13.5 

Topallık <15 7.0-14.7 
1 Mulligan ve ark., (2006) 
2 Ingvartsen (2006) 

Sürü Yönetimi ve Kızgınlık Tesbiti  

Bir işletmede kayıtlar, kızgınlık tespiti, tohumlama işleri, sürü sağlık koruma, çalışanların 

yönetimi, barınak tipi ve özellikleri, yemlik yönetimi, gruplama giibi sürü idari uygulamaları sürü 
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üreme performansını etkilemektedir (Reimers ve ark., 1984; Meadows ve ark.,2005; Caraviello ve 

ark., 2006; Silver, 2006; Olynk, 2008).  

En önemli kızgınlık tespit kriteri olan atlama davranışı serbest duraklı ahırlarda %6.8; 

geleneksel ahırlarda ise %5.2 düzeyindedir (Caraviello ve ark., 2006). İşletme planlanırken bölge iklim 

ve topografik özelikleri dikkate alınarak hayvana uygun çevre koşullarını temin edecek özelikte inşa 

edilmesi (Elbers ve ark., 1998) de üreme performansını etkilemektedir. Ahırlarda genellikle beton 

zemin iş kolaylığı ve temizlik nedeniyle tercih edilmektedir, ancak toprak zeminde beton zemine göre 

15 kez daha yüksek atlama davranışı olması (Vailes ve Britt, 1990; De Silva ve ark., 1981; 

Gwazdauskas ve ark., 1983) topallık oranın daha düşük olması (Cook ve ark., 2004) alternatif 

çözümleri gerektirmektedir. Ayrıca işletmelerde ayak banyosu, doğum bölmesi temizlik ve hiyjeni ile 

dezenfeksiyonu gibi sürü sağlık koruma uygulamaları da çok önemlidir (Barker ve ark., 1998; Elbers ve 

ark., 1998; Collick ve ark., 1989; Garbarino ve ark., 2004; Caraviello ve ark., 2006).  

Sürü büyüklüğü üreme etkenliği üzerinde farklı etkilere sahip olmaz iken gruplama ile aynı 

bölmede kızgın olması muhtemel inek sayısının fazla tutulması kızgınlık tespitini kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca gruplamanın diğer önemli bir faydası da yem tüketiminin kontrolünde avantaj sağlamasıdır. 

Yem dağıtımı, yemliğe dökülen yemlerin kontrolü ve hayvan başına yemlik mesafesi gibi faktörler 

yem tüketimi üzerinde etkili olmaktadır (Reimers ve ark., 1984; Caraviello ve ark., 2006).  

Özelikle üreme etkenliğinde temel sorunlar arasında başı çeken kızgınlık tespitinin, işletmelerin 

çoğunda gözleme dayalı olarak yapılması (Caraviello ve ark., 2006) başarıyı değiştirmektedir (%5.1 - 

%60.0, Sarıbay ve Erdem, 2008). Bu noktada çalışanların eğitim alt yapısı ve bilgi birikimleri öne 

çıkmaktadır (Caraviello ve ark., 2006; Leblanc, 2010). Çalışanların çalışma ortamları aydınlatma, 

havalandırma ve sıcak-soğuk stresine karşı önlemlerin alınmış olması gibi gereksinmelerinin 

karşılanmış olması gerekir.  

Tohumlama zamanı, tohum seçimi, tohumlama işlemleri etkenliği, tohumlamacı etkisi ve 

akrabalı yetiştirme depresyonu gibi konularda başarıyı etkilemektedir. Genel olarak tohumlama saati 

bakımından hataların, sürü büyüklüğünden etkilenmediği ancak sabah kızgınlıkları tespit edilip 

öğleden sonra tohumlamada başarı %52.2 ile öğleden sonra tespit edilip ertesi sabah tohumlamada 

elde edilen %47.1e göre daha yüksektir. Sürüden ayıklanan ineklerin sayısının %5 den %15’e çıkması 

ekonomik kayıbı artırmaktadır (De Vries ve Risco 2005). 

 

 

Sıcaklık Stresi 

Sıcak yaz aylarında süt inekleri laktasyonla birlikte vücutlarında üretilen ısı yükünün artmasına 

(Kadzare ve ark., 2002) ve çevreyle olan ısı değişiminin azalması nedeniyle sıcaklık stresine maruz 

kalmaktadır. Sıcaklık stresi koşullarında süt verimi, yem tüketimi ve hayvanın aktivitesinde ve döl 

veriminde düşmeler olmaktadır (West, 2003). IPCC (2007) yaptığı iklim modellemeleriyle 2100 yılına 

kadar dünya yüzey sıcaklığının 1.8-4.0°C arasında artacağını belirtmektedir. Küresel ısınma gerçeği de 

göz önüne alındığında gelecekte sıcaklık stresinin etkisinin daha da ağırlaşacağı söylenebilir. Süt 

sığırlarında 25-26°C sıcaklık, stresi için kritik kabul edilmektedir (Berman ve ark., 1985). Yine deri 

sıcaklığının 35°C nin üzerine çıkması serinletme ve önlem almayı gerektrecek bir sıcaklık eşiğidir 

(Thatcher ve ark., 2010). 

Sıcaklık stresi koşullarında yüksek ısı yükünden kurtulmak için mücadele eden hayvanın yaşama 

payı gereksinmesi artar (Fox and Tylutki, 1998; Collier ve ark., 2008) ve yem tüketiminde düşüş 
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gözlenir (Shwartz et. 2009; Rhoads ve ark., 2009). Schwartz ve ark. (2009) sıcaklık stresi altındaki 

ineklerde yem tüketiminde %29 ve süt veriminde %33’lük düşüş gözlendiğini bildirmiştir. Bu koşullar 

yüksek verimli süt ineklerinde özellikle doğum sonrası negatif enerji dengesinin şiddetini 

artırmaktadır. Sıcaklık stresinin süt verimine etkilerinin yem tüketiminden kaynaklanan kısmının 

sadece %34 olduğu tesbit edilmiştir (Rhoads ve ark., 2009). Dolayısıyla süt sığırlarında yem tüketimi 

düşüşü dışında diğer faktörlerinde performans kaybında önemli rollerinin olduğu görülmektedir.  

Sıcak koşullarda strese neden olan ısı yükü ve ısı yükünün oluşturduğu davranışsal, hormonal 

ve metabolik değişimler ineklerde postabroptif enerji, yağ ve protein metabolizmasını değiştirmekte, 

karaciğer fonksiyonlarını bozmakta, oksidatif strese neden olmakta, immun sistemi baskılamakta ve 

üreme performansını kötüleştirebilmektedir (Bernabucci ve ark., 2010).  

Sıcaklık stresi altındaki ineklerde; 

- ACTH ve kortisol üretimi artmakta, GnRH, LH ve östrojen salınımı azalmakta (Wilson ve ark., 

1998; Khodaei-Motlagh ve ark., 2011), 

- Folikül gelişimi aksamakta (Badinga ve ark., 1993; Wilson ve ark., 1998), 

- Oosit kalitesi düşmekte (Howell ve ark., 1994; Hansen, 2009), 

- Progesteron üretimi düşmekte (Wolfenson ve ark., 2000; Ronchi ve ark., 2001),  

- Fiziksel hareket azalmakta ve kızgınlık belirtileri zayıflamakta (Lucy, 2002), 

- Ovaryum ve uterus fonksiyonlarında bozulmakta (Wilson ve ark., 1998) , 

- Embriyo (<8-16 hücre döneminde heat shock protein üretimi yok; Hansen ve Arechiga, 1999) 

ve fötus gelişimi yavaşlamakta (Hansen, 2009), 

- Luteal faz uzamakta (Wilson ve ark., 1998), 

- Erken embriyo ve fötal kayıplar artmakta(Ealy ve ark., 1993; Rensis ve Scaramuzzi, 2003; 

Hansen, 2009) , 

- Kan akışı hayati organlardan çevre dokulara kaydırılmakta ve dolayısıyla uterus ve 

yumurtalığa ulaşan besin maddesi ve hormon düzeyleri düşmek suretiyle (Hansen ve 

Arechiga, 1999) uterus ve yumurtalık fonksiyonları bozulabilmekte 

- Sindirim sistemine kan akışının azalması besin madde taşınmasını olumsuz etkilemektedir. 

Bu değişimler cinsi olgunluk yaşı ve ilkine çiftleşme yaşının uzaması, kızgınlığın kısa sürmesi, 

sessiz seyretmesi ve erken embriyonik ölümlere, gebelik oranında düşmeye, servis periyodunun 

uzaması ve buzağılama aralığının artmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar normal koşullarda 

%40-60 aralığında olan gebelik oranının sıcak mevsimlerde %10-20’ye kadar düşebileceğini 

göstermiştir (Cavestany ve ark., 1985; Wolfenson ve ark., 2000). Uterus sıcaklığının 38.3°C’ın üzerinde 

0.5°C artması gebelik oranını %6.9 oranında düşürmektedir (Thatcher ve ark., 2010). Diğer bir 

anlatımla  38.8 °C ve üzerindeki uterus sıcaklıklarında gebelik oranı düşmektedir. 

Diğer tarafatan yapılan bazı çalışmalarda sıcak yaz aylarındaki etkilerin son bahara 

aktarılabileceği ve bu aylarda gebelik oranının daha düşük olabileceği bildirilmektedir (Wolfenson ve 

ark., 2000). Roth ve ark. (2000) sıcaklık stresinin foliküler gelişim üzerinde dominansı düşürerek etkili 

olduğunu, sonrasında ise inhibin konsantrasyonunu düşürdüğü ve FSH üretimini artırdığını, büyük 

folliküllerin sayısında artma ve orta boyutlu folliküllerin sayısında ise azalmaya neden olduğunu 

saptamışlardır Benzer şekilde Roth ve ark. (2001) sıcaklık stresi altındaki ineklerde orta büyüklükteki 

foliküller ve ovule olacak (preovulatory) folliküllerin steroid üretim kapasitelerinin bozulduğunu 

bildirmişlerdir.  
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Sıcaklık stresinin etkisini azalatmak için öncelikle yönetimsel kararlar verip gölgelik, duş ve fan 

uygulamasıyla hayvanların serinletilmesi, sonrasında rasyonlarda etkili lif düzeyini kontrol ederek ve 

diğer önlemleri alarak rasyonda kaba yem düzeyinin düşürülmesi, yüksek enerji içeriği ve düşük ısı 

üretimi nedeniyle rasyonda yağ kullanılması, rasyon protein düzeyini ve yıkılabilirliğini kontrol 

edilmesi önerilebilir. Bu arada terlemeyle kaybedilen K gibi minerallere dikkat edilmeli, sıcak 

koşullarda oluşacak oksidatif stresi azaltmak için antioksidan karakterli vitaminler ve yem katkı 

maddeleri (karoten, vitamin E, bitki uçucu yağları gibi.) ve bazı minerallerin (Fe, Cu, Zn, Cr gibi. ) 

kullanımı dikkate alınmalıdır. 

Süt Sığırlarında Beslemenin Üremeye Etkileri 

Yüksek verimli süt ineklerinde döl verimininde düşmenin temel nedeni erken laktasyondaki 

şiddetli negatif enerji dengesidir. Yapılan çalışmalar şiddetli negatif enerji dengesindeki ineklerde, 

immun sistemin baskılanması, sonun atılamaması, metritis, kızgınlığın görülmemesi ya da  sakin 

seyretmesi, ovulasyonun olmaması, kistik ovaryum, erken embriyonik kayıplar gibi problemlerin 

arttığını göstermiştir (Mulligan ve ark., 2006).  

Şiddetli negatif enerji dengesindeki ineklerde vücut yağları mobilize edilmekte, kanda serbest 

yağ asitlerinin, keton maddelerin ve büyüme hormonunun düzeyi artmakta, insulin, IGF-1 ve leptin 

düzeyleri düşmektedir (Jorritsma ve ark., 2003; Lucy, 2000, Roche, 2006). Bu metabolik ve hormonal 

koşullar hipotalamusta GnRH üretimini azaltmakta, hipofizden salgılanan LH ve FSH miktarlarını 

düşürmektedir. Yine bu metabolik ve hormonal koşullar yumurtalıkların FSH ve LH’a duyarlılıklarını da 

olumsuz etkilemektedir (Tablo 2).  

Buzağılama sonrası foliküler dalganın başlaması ve dominant follikülün olgunlaşması da sözü 

edilen metabolik ve hormonal koşullardan etkilenmekte ve üretilen östrojen miktarı da azalmaktadır. 

Negatif enerji dengesi özellikle LH salınım frekansını ve ovulasyona neden olacak pik salınımını 

olumsuz etkilemektedir (Butler, 2000, Roche, 2006).  

Doğum sonrası şiddetli negatif enerji dengesi plazma progesteron düzeyini düşürmektedir 

(Butler, 2000). Sonuçta foliküler gelişimi aksamakta ve kızgınlık belirtileri baskılanmaktadır (Schopper 

ve ark., 1993). Diğer taraftan plazma progesteron düzeyinin doğum sonrası negatif enerji dengesinin 

etkisiyle düşük olması uterus involusyonu, embriyonun implantasyonu ve gebeliğin korunmasında 

sorun yaratabilir.  

Ayrıca, süt verimi ve yem tüketimi yüksek olan ineklerde karaciğerde östrojen ve progesteron 

gibi steroid hormonların katabolizmasının daha hızlı olduğu dolaysısıyla bu hormon 

konsantrasyonlarının kandaki düzeylerinin düştüğü ve dolayısıyla üreme performansının kötüleştiği 

de bildirilmiştir (Wiltbank, 2009).  

Yukarıda vurgulanan hormonal ve metabolik değişimlere neden olan koşullar doğum sonrası 

siklusun başlamasını, yumurta, embriyo ve sarı cisim kalitesini düşürmektedir.  Dişi hayvanlarda 

doğum mevsimi, prenatal, prepubertal  dönemlerdeki besleme, kuru dönem ve laktasyon başındaki 

besleme durumu,  rasyondaki besin madde düzeyi ve dengeleri döl verim özellikleri üzerinde etkili 

olmaktadır.  
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Tablo 2. Yüksek verimli süt sığırlarında döl veriminin düşmesine neden olan metabolik ve hormonal 

koşullar (Rodriguez-Martinez ve ark. (2008)’den değiştirilerek alınmıştır). 

 

İmmun Sistem -Besleme 

Süt inekleri geçiş periyodu olarak nitelenen doğumdan 3 hafta öncesi ve 3 hafta sonrasında 

ciddi fizyolojik değişimler geçirmekte ve hem fizyolojik, hem de metabolik olarak  baskılara maruz 

kalmaktadırlar. Bu durum hayvanların bağışıklık sistemini de etkilemektedir. Özellikle mastitis, 

metritis ve yavru zarlarının atılamaması gibi bağışıklık sistemi ile ilişkili hastalıkların (van Knegsel ve 

ark., 2007a) insidansındaki artış besleme ve bağışıklık sistemi ilişkisinin daha detaylı olarak ele 

alınmasına neden olmuştur.  

Bağışıklık sistemi 2 temel bölümden oluşmaktadır. Doğal bağışıklık (innate immune system) 

sistemi olarak adlandırılan ilk bölüm bakteri, protozoa, virus ve fungus gibi patojenlerle ilişkili 

enfeksiyon unsurlarına karşı ilk savunma hattını oluşturur. Meme bezi ve uterusta yer alan epitel 

bariyerler, sindirim sistemi tarafından salgılanan hidroklorik asit ve sindirim enzimleri ile nötrofil, 
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monositler ve makrofajlar gibi fagositik hücreler bu kapsamdadır. Spesifik bir patojen için sitotoksik 

etki ya da antibody geliştirilmesinde ise ikinci bölüm olan kazanılan bağışıklık sistemi (Acquired 

immune system) rol oynar. Bu bölümde ise immunoglobulinler yer alır (Thatcher, 2010).  

Süt sığırlarında geçiş döneminde gerçekleşen metabolik ve hormonal değişimler (Tablo 2) 

periferal dolaşımdaki nötrofil düzeyini düşürmektedir (Hammon ve ark., 2006). Negatif enerji 

dengesi, uterus enfeksiyonlarından sonra bakteriyel temizlik görevi yapan nötrofillerin fagositoz 

aktivitesini azaltmaktadır (Gilbert ve ark., 2007). Fagositik aktivitede azalma nötrofillerin hücre içi 

glikojen düzeylerindeki düşme ile ilişkilendirilmiştir (Galvão ve ark., 2010). Diğer yandan özellikle 

laktasyon başlangıcında negatif enerji dengesinin şiddetini azaltmak amacıyla rasyonda kullanılan 

yağların spesifik etkileri de araştırılmıştır. Yağ asit kompozisyonundaki değişim kan nötrofil ve uterus 

dokusunun yağ asit kompozisyonunun değişimi ve immun cevabın uyarılmasını sağlayabilmektedir 

(Thatcher, 2010). Ayrıca omega-3 grubunda yer alan EPA ve DHA yağ asitleri anti-enflamator etkiye 

sahip prostoglandinlerin üretimini sağlamaktadır (Thatcher, 2010).  

Buzağılama sonrası uterusun kendini yenileme ihtiyacı söz konusudur. Doğumdan sonra ilk 

hafta süt sığırlarında uterusun mikrobiyel kontaminasyonu çok yaygındır ve hayvanların yaklaşık 

%90’ında iki hafta süreyle ciddi bir problem teşkil etmektedir (Földi ve ark., 2006). Uterusun 

patojenlerle mücadelesi kazanılan bağışıklıktan ziyade doğal bağışıklık ve mukosal koruma ile 

mümkün olmaktadır (Sheldon ve ark., 2006). Bu savunma sistemlerinin başarılı olamaması uterun 

enfeksiyon hastalıklarına neden olmaktadır. Bu da üreme performansının ciddi boyutlarda 

etkilenmesi anlamına gelmektedir. Doğumdan 2 hafta sonraki süt sığırlarının %40’ında metritis 

görülebildiği, bunların %15’inin de süreklilik arzettiği ve 3-6 hafta sürebildiği ifade edilmektedir 

(Sheldon ve ark., 2006).  

Doğum sonrasında uterus enfeksiyonu olan ineklerde enfeksiyon olmayanlara göre PGF2α 

salınımı önemli düzeyde artmaktadır (Van Der Lende, 1998). PGF2α normal olarak uterusun 

yenilenmesini teşvik ederken, uterus enfeksiyonlarıyla artan sentez ve boşaltım uterusun 

yenilenmesini geciktirmektedir (Kindahl ve ark., 1992). Sheldon (2004) doğum sonrası uterus 

enfeksiyonlarının uteresunun yenilenmesini geçiktirerek buzağılama ilk ovulasyon arası süreyi 

uzatabileceği, ilk tohumlamadaki gebelik oranını düşürebileceğini ve döl verimi prblemleri 

nedenleriyle ayıklama oranını artırabileceğini bildirmiştir. 

Süt ineklerinde negatif enerji dengesinin immune sistemi baskılaması ve doğum sonrası uterus 

enfeksiyonları uterusun yenilenmesini geciktirebilir ve müteakip üreme performanısnı da olumsuz 

etkileyebilir (Wathes ve ark., 2009). 

Doğum sonrasında negatif enerji dengesinin şiddetinin azaltılması yanında immune sistemin 

desteklenmesinde etkin olduğu bilinen bazı vitamin (vitamin E, beta karoten gibi) ve minerallerin (Se, 

Zn, Cr gibi, doğum öncesi ve sonrası 3 haftalık periyotta dikkate edilmesi gerekir. 

Erken Dönem Beslenmenin Etkileri 

Ergin süt sığırının sağlıklı bir genital sisteme, kızgınlık siklusuna,  foliküler gelişime sahip olması, 

yeterli steroid üretebilmesi ve sürüde kaldığı sürece yeterli yavru alınabilmesi erken yaşlardaki 

besleme durumundan önemli düzeyde etkilenmektedir. Bu bölümde doğum öncesi ve doğum sonrası 

dönemlerde beslemenin yavrunun gelecek döl verimine etkisi üzerinde durulacaktır. 

Prenatal Dönem (Fötal Programlama) 
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Fötal dönemdeki çevre koşullarının hipotalamus-hipofiz-böbreküstü bezler eksenindeki gelişimi 

programlayabildiği uzun yıllardır tartışılmaktadır (Matthews, 2002). Son zamanlarda insanlar üzerinde 

yapılan epidomiyolojik çalışmalarda elde edilen bulgular fötal dönemdeki çevrenin insanların gelecek 

yaşamındaki hastalık olaylarını önemli düzeyde etkilediğini göstermiştir (Barker, 1996). Yine prenatal 

dönemdeki stres unsurlarının yavrunun gelecek yaşamındaki neroendokrin sistemleri ve davranışsal 

cevapları kalıcı olarak programlayabileceği üzerinde durulmaktadır (Weinstock, 2001). 

Çiftlik hayvanlarının gelecekteki verimlilikleri hayatlarının erken devrelerindeki gelişimlerinden 

önemli düzeyde etkilenir (Caton ve ark., 2007; Gardner ve ark., 2009). Bazı araştırıcılar bunun fötal 

gelişim sırasını da kapsadığını ifade etmektedirler (Rind ve ark., 2001; Martin ve ark., 2007; Vonahme, 

2007; Aswoth ve ark. 2009a; Asworth ve ark., 2009b). Fötal 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 saptanmıştır (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 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 görünmektedir. Bu etkinin erkek 

fötüsda görülmediği bildirilmektedir (Rees, 2002).  

Sığırlarda bu konuda yapılmış çalışma sayısı sınırlıdır. Maternal beslemenin düvelerde döl 

verimine etkilerini inceleyen bazı çalışmalarda düvelerin üreme performansının fötal dönemdeki 

beslenmeden etkilenmediği rapor edilmiştir (Pryce, 2002; Swali ve Wathes, 2006). Bununla birlikte 

Martin ve ark. (2007) geç gebelikte %42 ham protein içeren ek yemi 0.45 kg/gün düzeyinde verdikleri 

ve vermedikleri analardan doğan dişi buzağıların büyüme ve üreme performanslarını incelemişlerdir. 

Her iki grubun buzağıları da benzer canlı ağırlıkta ve yaşta cinsi olgunluğa ulaşmalarına ve benzer 

kızgınlık aktiviteleri göstermelerine rağmen ek yem alan analardan doğan düvelerin gebelik 

oranlarının almayanlardan daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Berry ve ark. (2008) yaptıkları çalışmada yavruların gelecekteki yaşama güçleri, verimleri ve 

üreme performanslarının anaların süt verimi ile ilişkili olduğunu, yavruların doğum öncesi (yumurta, 

embriyo veya fötüs olarak) maruz kaldıkları koşulların gelecek yaşamdaki performanslarını önemli 

düzeyde etkilediğini saptamışlardır. 

Banos ve ark. (2007) ana yaşının düvelerin döl verimini etkileyebileceğini bildirmiştir. Zira erken 

yaşta çiftleştirilen ve erken yaşta doğuran düveler hala büyümeye devam etmektedir. Bu nedenle 

NRC (1989) ilkine doğuran ineklerin yaşam payı gereksinmesinin %20, ikinci doğumunu yapan 

ineklerde ise %10 artırılmasını önermektedir. Erken yaşta doğuran düvelerin fötüsleri besin madde 

ihtiyaçlarını karşılama bakımından ananın kendi metabolik ihtiyaçlarıyla yarışmak zorunda kaldığı için 

(Rind, 2004; Banos ve ark., 2007) ilk doğumlarında üremeyle ilgili problemler yaşanabilir. Banos ve 
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ark. (2007) erken yaşta ilkine doğuran düvelerin yavrularında gebelik başına tohumlama sayısının ve 

geri dönmeme oranının olumsuz etkilendiğini saptamıştır. Aynı araştırıcılar maternal genetik etkilerin 

buzağılama aralığı ve geri dönmeme oranı üzerine önemli etkilerinin olduğunu bildirmişlerdir. 

Plazmada insulin, IGF-1, triiodotironin ve leptin düzeyi besleme durumu iyi olan hayvanlarda 

yükselirken, yetersiz beslenenlerde düşmektedir (Rind, 2004). Bu hormonlar ergin hayvanlarda 

gonadal fonksiyonları doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedirler. Yine hayvanların besleme 

durumu büyüme hormonu, kortisol, glukagon, prolaktin ve ghrelin gibi hormonların da dolaşımdaki 

konsantrasyonlarını etkileyebilmektedir (Rind ve ark., 2001). Maternal beslemeye bağlı olarak ortaya 

çıkabilecek hormonal değişimler fötüsün beyin-hipotalamus-ovaryum eksenindeki gelişiminin 

programlanmasını etkileyebilir (Rind, 2004) ve ilgili genlerin ekpresyonlarını değiştirebilir (Rees, 

2002). 

Daha öncede ifade edildiği gibi fötal dönemdeki besleme hipotalomus-hipofiz-gonadal 

eksendeki komponenetlerden bir veya birkaçını etkileyerek endokrin sistemi etkileyebilmektedir. 

Bunun yansıması olarak fötüsta yapısal değişimlerde görülebilimektedir. Koyunlarda yapılan 

çalışmalar fötal dönemde yetersiz beslemenin cinsiyet (germ) hücrelerinin mayoz bölünmesini 

geçiktirdiğini ve folikül gelişiminin ilk aşamasından sonra devam etmesinde azalma olduğunu 

göstermiştir (Borwick ve ark., 1997; Rae ve ark., 2001). Ayrıca gebelik döneminde aşırı beslenen 

koyunların dişi fötüslarında gonadal gelişimin aksadığı, ovaryumlardaki follikül sayısının azaldığı da 

gösterilmiştrir (Da Silva ve ark., 2002, 2003). 

Sonuç olarak gebelik dönemindeki yetersiz besleme etkilerinin kaynağı olarak 1) besin 

maddelerinin kullanımındaki yarış, 2) değişen endokrin sistem, 3) üreme sisteminin gelişiminin 

gerilemesi, 4) bunlara bağlı olarak uygun üreme davranışlarının gösterilememesi şeklinde açıklanabilir 

(Rind, 2004).  

Bu bölümde verilen çalışmaların sonuçları fötal dönemdeki yetersiz ve dengesiz beslemenin 

dişi hayvanların ergin yaşlarındaki verimliliklerini etileyebileceği yönde ip uçları vermektedir. 

Cinsi Olgunluk Öncesi ve Sonrası  

Hayat boyu üreme performansının en önemli belirleyicilerinden birisi hayvanların cinsi olgunluk 

yaşlarıdır. Düvelerde cinsi olgunluk yaşı hayvanın besleme düzeyinden önemli düzeyde 

etkilenmektedir. Besleme düzeyinin artması cinsi olgunluk yaşını düşürmektedir (Schillo ve ark., 

1992). Martson ve ark. (1995) sütten kesimden çiftleştirme yaşına kadar iyi beslenen düvelerin erken 

cinsi olgunluğa ulaştıkları, daha aktif siklusa sahip oldukları ve gebelik oranının iyileştiğini 

saptamışlardır. 

Drackley, (2011) sütten kesim öncesinde hızlandırılmış büyütme (fazla süt içirme programları) 

yapılan dişi buzağılarda  ilkine doğurma yaşının 15-30 gün düşürülebileceğini bildirmiştir. 

Macdonald ve ark. (2005) cinsi olgunluk öncesi ve sonrası besleme düzeyinin müteakip üreme 

siklusunda üreme performansını ve ineklerin sürü ömrünü etkilemediğini bildirmektedirler. 

Linn ve ark. (1988) erken ve geç tohumlanmış iki grup düve ile yaptığı çalışmada gruplar 

arasında sürü ömrü bakımından fark bulunmaz iken ilk doğurdukları tarihten 61 aylık yaşa kadar 

verimli ömürleri erken tohumlananlarda geç tohumlananlardan daha uzun (730 güne karşı 623 gün) 

olmuştur.  

Hare ve ark. (2006) 1980-2000 yıllarında ABD’de Ayrshire, Brown swiss, Guernsey, Holstein ve 

Jersey ırkı düvelerde ilkine buzağılama yaşının düzenli bir şekilde düştüğünü saptamışlardır.  



7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi M. Görgülü ve ark. 

 
Nilforooshan ve Edriss (2004) 45 sürüde yaptıkları çalışmada ilkine doğurma yaşının 23-24 aya 

düşürülmesinin düvelerin üreme performansını olumsuz etkilemediğini ve ekonomik olabileceğini 

ancak 21-22 aya düşürülmesinin ekonomik olmayabileceğini saptamışlardır. Ettema ve Santos (2004) 

3 ticari süt sığırı işletmesindeki düveleri ilk buzağılama yaşına göre gruplamışlar (<700 gün, 701-750 

gün ve >751 gün) ve buzağılama yaşı düşük olan grubun süt veriminin en düşük olduğunu, en yüksek 

ölü doğum oranının yine düşük yaşta buzağılayanlarda olduğunu hem düşük (<700 gün) hem de 

yüksek (>751 gün) yaşta doğuranların ilk tohumlamada gebelik oranlarınında orta yaşlılardan (701-

750 gün) daha düşük olduğunu bildirmişler ve sonuç olarak Siyah Alacalarda 23-25.5 aylık yaşta 

buzağılamanın ekonomik olabileceğini savunmuşlardır.  

İlkine doğurma yaşının önerilen yaştan öne alınması zor doğumlara ve doğum sonrası 

metabolik ve üreme problemlerine neden olabileceği (Thompson ve ark., 1983) unutulmamalıdır. 

Kuru Dönem ve Geçiş Dönemi (doğum öncesi ve sonrası 3 hafta) 

Süt sığırcılığı pratiğinde kuru dönemin süresi 8 haftadır. Kuru dönemde ilerlemiş gebelik 

nedeniyle yem tüketimi de ciddi düşmektedir. Kısıtlı süre ve düşük yem tüketimi nedeniyle bu 

dönemde hayvanların ciddi kondisyon kazanmaları ekstrem rasyonlar kullanılmadığı sürece sınırlıdır. 

Aşırı kondisyon sorunu daha çok servis periyodu uzun olan buzağılama aralığı artmış hayvanlarda söz 

konusu olmaktadır. Aşırı kondisyonun olumsuz etkileri yanında erken laktasyonun herhangi bir anında 

arzulanandan düşük vücut kondisyonu olması durumunda da ovaryum aktivitesinin gecikmesi, LH 

salınım frekansının düşmesi, foliküllerin gonodotropinlere cevabının düşmesi ve yetersiz folikül 

gelişimi söz konusu olmaktadır (Diskin ve ark., 2003).  

Kuru dönemin ilk 5 haftalık doğuma uzak olan dönemiyle son 3 haftalık dönemi kuru dönem 

beslemesi açısından ayrı değerlendirilmektedir. Besleme açısından bakıldığı zaman bu dönemlerde 

bazı farklı uygulamalar söz konusudur. Bazı araştırıcılar kuru dönem boyunca tek ve NDF düzeyi 

yüksek düşük enerji ve proteinli rasyon verilmesini (Janovick ve Drackley, 2010), bazıları ilk 5 hafta 

yüksek NDF, düşük enerji-proteinli ve son 3 haftada ise besleme düzeyinin yükseltilmesini (Beever, 

2006; Ingvartsen, 2006) bazıları da doğum öncesi 3 haftada yükseltilen besleme düzeyinin doğum 

sonrası 3 haftalık dönemde de devam ettirilmesinden (Guo ve ark., 2007) bahsetmektedirler.  

Janovick ve Drackley (2010) kuru dönemde NRC enerji gereksinmesinin %150 ve %80’, 

düzeyinde beslemenin etkilerini incelemişlerdir. Araştırıcılar  doğum sonrası 3 haftalık dönemde kuru 

dönemde yüksek besleme düzeyinde tutulan ineklerin yem tüketimlerinin kısıtlı beslenenlerden daha 

düşük, elde edilen sütün yağ oranının da yüksek besleme düzeyinde tutulanlarda daha yüksek 

olduğunu bunun aşırı yağ mobilizasyonundan kaynaklandığını bildirmişlerdir. Kuru dönem 

rasyonlarında saman kullanılarak hayvanların aşırı enerji alımının önlenebileceği de araştırıcılar 

tarafından savunulmuştur. Aksine Minor ve ark. (1998) doğum öncesi 15 günlük dönemdeki geçiş 

rasyonunda NFC düzeyinin etkisini (%23.5 e karşı %43.8) araştırdıkları çalışmada NFC düzeyini artması 

doğum öncesi yem tüketimini artırdığını, enerji dengesini iyileştirdiğini ve karaciğer glikojen düzeyini 

artırdığını, karaciğer lipit düzeyini düşürdüğünü saptamışlardır. 

Geçiş dönemi doğum öncesi ve sonrası 3 haftalık periyodu kapsamaktadır. Bu dönemde süt 

inekleri farklı fiyolojik ve hormonal değişimlere maruz kalmaktadır. Süt ineklerinde doğum öncesi 1 

hafta ve doğum sonrası 1 haftalık periyottaki sağlık problemlerinin üreme performansıyla ciddi ilişkisi 

bulunmaktadır (De Vires, 2006).  

Yüksek verimli süt inekleri laktasyonun başındaki  süt verimini destekleyebilmek için önemli 

miktarda vücut yağı ve proteini mobilize etmektedirler (Pryce ve ark., 2001; Wathes ve ark., 2007). 
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Zira gebeliğin sonundaki hızlı fötal gelişim ve erken laktasyonun yüksek süt verimi için ihtiyaç duyulan 

besin madde gereksinmeleri hayvanın tükettiği yemle karşılanamamaktadır. Bu nedenlerle özellikle 

yüksek verimli ineklerin çoğu bu dönemlerde negatif enerji dengesine girer. Negatif enerji dengesi süt 

ineklerinin sağlığını bozan ve etki aktarımı ile döl verimini de olumsuz etkileyen metabolik bir 

problemdir. Negatif enerji dengesinin etkisi şiddeti ve süresine bağlı olarak değişir. Şiddet ve süresi 

ise hayvanın genetik kapasitesine, doğum öncesi vücut kondisyonuna, süt verimine, yem tüketimine 

ve rasyonun kalitesine göre önemli düzeyde değişir (Grummer, 1995). Negatif enerji dengesi kan 

metabolitlerinin ve hormonların düzeyini değiştirmek suretiyle hem hayvanın sağlığını hem de döl 

verimini etkilemektedir (Şekil 3 ve Tablo 1). Bu konulardaki değişimler aşağıda özet olarak verilmeye 

çalışılacaktır. 

Doğumun yaklaştığı fötal gelişimin son aşamasında yavru zarları ve yavrunun besin madde 

ihtiyacı artar. Ayrıca doğumla birlikte süt sentezi için glukoz, amino asitler, yağ asitleri ve minerallere 

olan ihtiyaç hızlı bir şekilde yükselir. Yüksek gereksinme karşılanamadığından hayvan vücut yağ 

rezervlerini mobilize eder ve kanda NEFA (nonesterified fafy acid: esterleşmemiş serbest yağ asitleri) 

düzeyi artar. Karaciğer tarafından alınan NEFA enerji üretmek için ya tamamen, ya da kısmen okside 

edilir. Kısmen okside edildiğinde betahiroksi butirik aside dönüştürülür. Ya da karaciğerin metabolize 

edebileceğinden fazla yağ asidi alması durumunda karaciğerde tekrar trigliseride dönüştürülür ve 

karaciğerde birikir. Bu durumda yağlı karaciğer sendormu ortaya çıkabilmektedir (Grummer, 1995). 

Keton madddeleri içinde bu dönemde en çok üretileni betahidroksi butirattır ve süt ineklerinin 

yaklaşık %50’si laktasyonun ilk ayında geçici subklinik ketozise maruz kalmaktadır (Wathes ve ark., 

2007). 

Doğum sonrası kan üre düzeyi de değişik faktörlere bağlı olarak dalgalanır. Doğum sonrası 

yüksek glukoz ihtiyacı ve yüksek glukoz ihtiyacının karşılanması için iskelet kaslarındaki amino asitlerin 

kullanımı (glukoneojenez) kan üre düzeyini yükseltebilir. Erken laktasyon döneminde 15 -25 kg kadar 

vücut protein kaybının olduğu bildirilmektedir (Chilliard ve Robelin, 1983; Bell, 1995). Ancak vücuttan 

yağ mobilizasyonu daha yüksek kapasitelere ulaştığı için vücüttan protein temininin sınırlı olması 

yüksek verimli süt ineklerinde pratik koşullarda laktasyon başında rasyonda daha yüksek düzeyde 

protein kullanımını teşvik etmektedir. Rasyon enerji-protein dengesi ve protein yıkılabilirliğinin 

dengede tutulamaması da plazma üre azotunun yükselmesinde etkili olan diğer önemli faktörlerdir. 

Diğer yandan rasyon protein düzeyindeki artış, protein katabolizmasının son ürünü olan üre düzeyini 

artırmaktadır. Üre sentezi yoğun enerji gerektiren (Oldham, 1984; NRC, 2001) reaksiyonlardan biridir. 

Ayrıca, yüksek proteinin süt verimini teşvik etmesi de erken laktasyonda negatif enerji dengesinin 

şiddetini artırabilecek (Buttler, 1998) diğer bir faktördür. Negatif enerji dengesinin şiddetine bağlı 

olarak karaciğer fonksiyonları bozulmaktadır. Yapılan çalışmalar karaciğer hücrelerinin yağla işgal 

edilmesinin karaciğerin glikoneojenez (Cadorniga-Valino ve ark., 1997; Overton ve ark., 1999) ve 

ürogenez kapasitesini (amonyağın üreye dönüştürülerek detoksifikasyonu, Strang ve ark., 1998) 

azalttığını göstermiştir. Protein metabolizmasının son ürünü olan amonyağın detoksifikasyonunun 

aksaması plazma amonyak konsantrasyonunu yükseltebilir. Yüksek plazma amonyak düzeyi de üreme 

performansını olumsuz etkileyebilir (Sinclair ve ark., 2000). 

Gebeliğin sonunda ineklerde yağ dokuda ve kas dokuda insulin dirençi gelişmekte ve lipolitik 

faktörlere karşı bu dokuların duyarlılığını artırmaktadır (Bell, 1995). Bu koşullarda annenin vücut 

rezervlerinden çevre dokulara glukoz akışı düşmekte dolayısıyla placentaya akış kolaylaştırılmaktadır. 

Gebelik sırasında yağ ve kas dokuda insulin direncinin artması, lipit sentezini düşürecek ve lipit 
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yıkımını artıracak koşulları oluşturmaktadır. Yüksek verimli süt ineklerinde laktoz sentezi için 

gereksinim duyulan yüksek miktardaki glukozda dolaşımdaki insulin düzeyinin düşmesine neden 

olmaktadır. 

Plazma büyüme hormonu düzeyi ise doğumdan önce yükselir, doğumla birlikte en yüksek 

değerine ulaşır ve doğum sonrası orta düzeyde artmış olarak kalır. Bilindiği gibi büyüme hormonu  

adipoz dokuların insuline duyarlılığını azaltarak yağ sentezini düşürmektedir. Diğer bir anlatımla, 

erken laktasyonda yüksek büyüme hormonu-düşük insulin düzeyi büyüme hormonunun lipolitik 

etkisini şiddetlendirmektedir (Bell, 1995; Bauman ve Vernon, 1993). 

IGF-1 büyüme hormonunun etkisiyle karaciğerde üretilmektedir ve büyüme hormonunun 

meme bezlerinde süt sentezini düzenlemesini sağlayan ana oyuncu olduğu bilinmektedir (Wathes ve 

ark., 2007). Normal koşullarda dolaşımdaki IGF-1 düzeyi dokulardaki büyüme hormonu 

reseptörleriyle uyumludur (Lucy ve ark., 2001). Bununla birlikte şiddetli negatif enerji dengesi 

bulunan koşullarda karaciğer büyüme hormonu reseptörleri büyüme hormonuna cevap 

vermediğinden yeterince IGF-1 üretilemez ve büyüme hormonu-IGF-1 ekseni uyumsuz hale gelir 

(Lucy ve ark., 2001). 

Erken laktasyondaki enerji dengesiyle ilgili diğer bir hormon leptindir. Plazma leptin 

konsantrasyonu hayvanın vücut kondisyonu ile sıkı ilişki içindedir. Gebeliğin sonunda (Wathes ve ark., 

2007) ve erken laktasyonda (Kokkonen ve ark., 2005) plazma leptin düzeyi düşer. Leptin yem 

tüketimini düşürmekte, ovaryum aktivitesini ve kaslarda anabolizmayı artırmaktadır (Chilliard ve ark., 

1999). Macajova ve ark., (2004) leptinin beyin-hipofiz sistemininin normal gelişimini düzenlediğini, 

büyüme hormonu sentezini teşvik ettiğini bildirmektedirler. Aynı araştırıcılar plasentada da büyük 

miktarda leptin sentezlendiğini ve bunun fötal büyüme için de önem taşıdığını bildirmişlerdir. Ayrıca 

leptinin hipotalamik-hipofiz-gonadal sistemin aktivasyonunu tetikleyici olduğu, hipofizden FSH ve LH 

salınımını artırdığı da bildirilmektedir (McCann ve ark., 1998). Obezite, insulin ve glokokortikoidler, 

enfeksiyonlar, endotoksinler, sitokinler, yağ ve östrojen leptin sentezini teşvik ederken, açlık, soğuk, 

fiziksel aktivite, testesteron, thrioid homonları sentezi düşürmektedir (Macajova ve ark., 2004). 

Doğuma 2 hafta kala progesteron düzeyinin hızlı düşüşü, östrojenin hızlı artışı ve hızlı fötal 

gelişim ile yem tüketiminin düşüşü bir arada gerçekleşmektedir. Bu durum laktasyonla başlayan 

yüksek besin madde gereksinmeyle uyumlu olmayan yetersiz yem tüketimiyle daha da 

şiddetlendirilmekte ve özellikle laktasyonla birlikte şiddetli negatif enerji dengesi söz konusu 

olmaktadır.  Negatif enerji dengesinin şiddeti doğum sonrası 2-3 haftada en şiddetli düzeyine 

ulaşmakta, 8-10 haftalarda ancak dengelenmektedir (Thatcher ve ark., 2010). Daha önce detaylı 

olarak ifade edildiği gibi doğum sonrası negatif enerji dengesi büyüme hormonunun yükseltmekte, 

insulin düzeyinin düşmesine neden olmakta, IGF-1 üretimi büyüme hormonuyla uyumunu 

yitirmektedir. Artan büyüme hormonu ve NEFA insulinin etkilerini bloke etmekte ve meme doku 

dışındaki dokularda insulin direnci yaratmaktadır (Lucy, 2008). 

Negatif enerji dengesi doğum sonrası follikül gelişimini de etkilemektedir. Pozitif enerji 

dengesindeki ineklerde büyüme hormonu reseptörleriyle ile karaciğerde üretilen IGF-1 uyumlu 

olduğunda hipofizden büyüme hormonu salınımı yavaşlatılmakta ve dokuların insuline duyarlılığı 

artmaktadır. Insulin ve IGF-1 ise yumurtalığın LH ve FSH’a duyarlılığını artırmakta uterus ve embriyo 

üzerinede olumlu etki yaratmaktadır (Lucy, 2008).  

Süt ineklerinde ilk foliküler dalga buzağılamadan 5-7 gün sonra negatif enerji dengesinden 

bağımsız olarak başlar ve plazma FSH düzeyi yükselir. Ancak foliküler gelişim ineğin metabolik ve 
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hormonal durumunun etkisi altında şekillenir. Foliküler gelişimin üç akibeti söz konusudur. 1) İlk 

dominant folikül 16-20 gün sonra ovule olur, 2) ilk dominant folikül ovüle olamaz, yıkılır, yeni bir 

foliküler dalga başlar, 3) dominant follikül ovule olamaz ve kistik follikül oluşur. Erken laktasyonda 

ineklerin %40-50’sinde ilk foliküler dalgada ovulasyon olur. Geri kalan %30-40’ında ilk foliküler 

dalgadaki follikül ovule olmadan yıkılır ve sonraki dalgalarda ovulasyon gerçekleşir. Geriye kalan %10-

30 inekte ise 50 güne kadar ovulasyon gerçekleşmeyebilir (Beam and Butler, 1997; Thatcher ve ark., 

2010). Inekler doğum sonrası ne kadar erken siklusa başlar ise üreme performansı bakımından 

ovulasyonu geçikenlerden daha iyi durumda olurlar (Santos ve ark., 2009). Laktasyon başlangıcında 

siklusun erken başlaması ve tohumlama öncesi ovulasyonların olması progesteron temin ederek 

uterus içeriğinin boşaltılması ve uterusun yeni bir gebelik için hazırlanmasını sağlar (Thatcher ve ark., 

2010). Daha önce tartışlıldığı gibi erken laktasyondaki negatif enerji dengesinden kaynaklanan yüksek 

plazma NEFA ve betahidriksibutirat düzeyi doğrudan veya dolaylı metrit ve subklinik metritis 

vakalarıyla ilişkilendirilmektedir (Galvao ve ark., 2009; Thatcher ve ark., 2010). Ayrıca negatif enerji 

dengesinin söz konusu olduğu dönemde immun sistemin de baskılandığı bilinmektedir (Hammon ve 

ark., 2006). 

Doğum sonrası LH’ın salınım ferakansının yükselmesi ovule olabilecek folliküllerin gelişimi ve 

östrojen üretimi açısından önemlidir. Negatif enerji dengesi doğum sonrası LH salınım ferkansını ve 

ovulasyona neden olacak pik üretimini kötüleştirmektedir. Negatif enerji dengesi sadece LH salınım 

frekansını düşürmez aynı zamanda ovaryumun LH’a cevabını da düşürür (Butler, 2001). Ayrıca negatif 

enerji dengesinde düşen plazma glukoz, insulin ve IGF-1 yumurtalıklarda folikül gelişimini olumsuz 

etkilemekte, östrojen üretim kapasitesini düşürmektedir. Doğum sonrası normal ovulasyon 

sergileyen ineklerde, ovulasyon göstermeyen ineklere göre plazma IGF düzeyi %40-50 daha yüksek 

bulunmuştur (Beam and Butler, 1997). Diğer taraftan doğum sonrası negatif enerji dengesine maruz 

kalmış ineklerde gelişim ve büyümesi yavaşlamış folliküllerinin ovulasyon sonrası daha düşük 

progesteron üretimine neden oldukları bildirilmektedir (Britt, 1992). Negatif enerji dengesinde 

plazma NEFA düzeyi ciddi boyutlarda yükselmektedir. Leroy ve ark. (2005) negatif enerji dengesinde 

artan plazma NEFA düzeyinin (özellikle uzun zincirli yağ asitlerinden palmitik asit; stearik asidin) 

oositlerin olgunlaşmasını, döllenme yeteneklerinin düşmesini, hücrelerin bölünmesini ve blastosit 

oluşturma yeteneğini düşürdüğünü göstermişlerdir.  

Üreme performansının düşük olmasında erken embriyonal ölümler diğer önemli bir faktördür. 

Yumurta ve embriyo kalitesi doğum sonrası negatif enerji dengesinden etkilenmektedir. Döllenme 

sonunda embriyonun oluşması ve gelişmesi uterusun luteolitik uyarıları ile embriyo tarafından 

üretilen anliluteolitik faktörler (inerferon tau, INF-tau) arasındaki ince denge ile gerçekleşir. INF-tau 

üretimi sağlıklı embriyo gelişimi için önemlidir ve endometrimun PGF2α üretimini inhibe ederek 

uygun miktarda progesteron salınımının devam etmesini sağlar (Leroy ve ark., 2008). Erken embriyo 

kaybının yaklaşık %40’ı ilk 14 günden önce gerçekleşmektedir (Silke ve ark., 2002). Tohumlama 

sonrasında plazma progesteron düzeyi oositlerin yaşaması için hayati rol oynar. Zira endometriumun 

sekresyonları ve uterusun embriyoyu kabul etmesini progesteron düzenlemektedir. Ovulasyondan 

sonra progesteron sentezi ve kandaki düzeyinin yükselmesi geciktiğinde veya luteal fazda plazma 

bazal düzeyi düşük kaldığında gebelik oranı düşmektedir (Leroy ve ark., 2008). Villa-Godoy ve ark. 

(1988) doğum sonrası negatif enerji dengesine maruz kalan ineklerde ilk 3 östrusta progesteron 

düzeyinin çok düşük kaldığını saptamışlardır. Benzer şekilde Sartori ve ark. (2004) ineklerde luteal 

doku hacimlerinin düvelere nazaran daha büyük olmasına rağmen maksimum progesteron 
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düzeylerinin düvelere oranla çok düşük olduğunu bildirmişlerdir. Bu durum negatif enerji dengesinin 

hipotalamus-hipofiz-yumurtalık eksenine etkileri ve süt veren ineklerde yüksek yem tüketiminin 

neden olduğu karaciğer steroid katabolizması artışını hatırlatmaktadır (Wiltbank ve ark., 2006). 

Bununla birlikte farklı besleme koşullarının yumurta kalitesine, embriyo kalitesine ve ilgili 

metabolitlere, hipotalamus-hipofiz-yumurtalık eksenine etkileri ayrıca gelecek bölümlerde 

tartışılacaktır. 

Pratik süt sığırcılığında doğum öncesi ve doğum sonrası 3 haftalık geçiş periyodu yukarıda 

üzerinde durulan sorunlu alanların yaşanmaması bakımından yönetsel olarak ciddi önlemler 

alınmasını gerektirmektedir. 

Süt ineklerinde erken laktasyonda vücut rezervlerinin mobilizasyonu kaçınılmazdır. Problem 

ineklerin yağ rezervlerini ani ve yoğun bir şekilde mobilize etmesidir. Pratik koşullarda hayvanların 

kondisyonları vücut kondisyon skoru ile takip edilebilir. Vücut kondisyon skoru hayvanların 

gruplanması ve besleme statüsünün ve üreme performansının değerlendirilmesi açısından 

kullanılabilecek bir araç olarak değerlendirilebilir (Wiltbank ve ark., 2007). Vücut kondisyon skorunun 

ani düşüşü üreme performansını olumsuz etkilemektedir. Butler (2000) 1 puandan fazla kondüsyon 

kaybeden ineklerde gebelik oranının %17-38 arasında değiştiğini, 0.5-1 puan arasında kaybın olması 

halinde gebelik oranının %25-53 arasında ve 0.5 puandan düşük olması halinde ise gebelik oranının 

%60’dan büyük olduğunu bildirmiştir. Benzer şekilde Garnsworthy ve Webb (1999) en düşük gebelik 

oranının doğumdan tohumlamaya kadar 1.5’tan fazla kondisyon kaybeden ineklerde gözlendiğini 

bildirmişlerdir. Çalışma grubumuz tarafından ilkine doğuran ineklerde yapılan bir çalışmada vücut 

kondisyon skoru ile servis periyodu ve gebelik başına yapılan tohumlama arasında negatif ilişki 

saptanmış kondüsyonun düşmesi ile servis periyodu ve tohumlama sayısı artmıştır (Sarıtaş ve ark. 

2011). 

Vücut kondisyon skorunun izlenmesi geçiş periyodunun muhtemel metabolik problemlerinin 

azatılması bakımından da önemi büyüktür. Aşırı kondisyonlu ineklerde erken dönem yem tüketimi 

normal kondisyonlu olanlara göre daha düşük olmaktadır (Hayirli ve ark., 2002). Bu durum erken 

laktasyonda negatif enerji dengesinin daha şiddetlenmesine, immün sistemin daha ağır bir baskı 

altına girmesine ve üreme performansının kötüleşmesine neden olmaktadır. Yüksek kondüsyon kaybı 

ve şiddetli negatif enerji dengesinin etkileri önceki bölümlerde ayrıntılı olarak tartışılmıştır.  

Geçiş periyodunun hastalıkları ve metabolik problemlerinin minimize edilmesi uygun bir geçiş 

dönemi yönetimiyle mümkündür. Buzağılama sırasındaki aşırı kondüsyon metritis, ketozis, süt 

humması, kistik ovaryum, sonun atılamaması, kızgınlığın görülmemesi ve topallık gibi doğum sonrası 

problemlerin sıklığını artırmaktadır (Ferguson, 2005). İyi yönetilmiş bir kuru dönemde inekler doğuma 

21 gün kala canlı ağırlıklarının %1.91’i, son gün ise canlı ağırlıklarının %1.3’ü kadar kuru madde 

tüketebilmektedirler (Hayirli ve ark., 2002). İkiz gebelik, stres, ilkine gebelik, sıcaklık stresi (Ferguson, 

2005), rasyondaki NDF, yağ ve rumende yıkıma dirençli protein düzeyinin artması doğuma 3 hafta 

kalan dönemde yem tüketimini düşürmektedir (Hayirli ve ark., 2002) ve yağ mobilizasyonunu 

şiddetlendirmektedir (Garnsworthy, 2007).  

Geçiş periyodu beslemesinde temel esas doğum güçlüğüne neden olmayacak, doğumdan önce 

ve sonra yem tüketiminin korunmasını sağlayacak bir kondisyonla hayvanın doğuma girmesinin 

sağlanmasıdır. Hayirli ve ark. (2002) doğuma 3 hafta kalan periyotta 4’ün üzerinde kondisyona sahip 

ineklerde yem tüketiminin daha düşük kondisyonlulara göre az olduğunu göstermişlerdir. Bu 

hayvanların doğum sonrası metabolik problemlere (doğum güçlüğü, sonun atılamaması, metritis, 
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yağlı karaciğer, süt humması gibi) yakalanma riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir (Mulligan ve 

ark., 2006).  

Doğum öncesinde besleme düzeyi ile ilgili yapılan çalışmalar çok uyumlu değildir. Bertics ve 

ark. (1992) doğumdan 17 gün öncesinde hayvanlara artan miktarlarda yemi kanül aracılığıyla vererek 

zorlamalı yemleme yapmışlardır. Doğum sonrası ilk gün kontrol ve zormalı yemlemede karaciğer yağ 

düzeyinin sırasıyla %227 ve %75 arttığını saptamışlardır. Araştırıcılar kuru dönemin sonunda rasyonda 

fermente edilebilir karbonhidratların artırılmasının avantaj sağlayabileceğini, artan glukoz ve 

glukojenik maddelerin insulin düzeyi ve insülin duyarlılığını iyileştirebileceğini ve yağ mobilizasyonunu 

azaltabileceğini bildirmişlerdir. 

Guo ve ark. (2007) geçiş periyodu ve buzağılama sonrası geçiş periyodu rasyonuyla (1.71 

NEl/kg, %16.8 HP, %35.2 NDF) beslenen süt ineklerinin geçiş dönemi rasyonundan (1.54 NEl/kg, 

%10.9 HP ve %53.1 NDF) aniden erken laktasyon rasyonuna (1.77 NEL/kg, %16.8 HP, %29.9 NDF) 

geçilen ineklere göre vücut kondüsyon kaybı,  yağ mobilizasyonu ve keton maddelerinin daha yüksek 

olduğunu saptamışlardır.  

Douglas ve ark. (2006) kuru dönemde rasyondaki yağ ve besleme düzeyinin etkilerini 

araştırdıkları çalışmalarında doğum öncesi kısıtlı beslenen hayvanların doğum sonrasında daha yüksek 

yem tükettiğini ve karaciğer toplam yağ ve trigliserid düzeylerinin daha düşük olduğunu 

saptamışlardır. Araştırıcılar kuru dönemdeki besin madde tüketiminin periferal lipit metabolizması ve 

yem tüketimi üzerine rasyonun kompozisyonundan daha belirgin bir etkisinin olduğunu da 

bildirmişlerdir. Benzer şekilde Dann ve ark. (2006) erken kuru dönemde (kurudan doğuma 24 gün 

kala) farklı besleme düzeyinin etkilerini araştırmışlar ve hayvanları NRC gereksinmesi, 1.5 x NRC ve 

0.8 x NRC’ye göre oluşturdukları rasyonlarla beslemişlerdir. Doğumdan 24 gün öncesinde ise geçiş 

dönemi rasyonu serbest ve kısıtlı olarak verilmiş ve araştırma sonunda elde edilen bulgular erken 

kuru dönem beslemesinin önemli etkileri olduğunu, düşük besleme düzeyinin (0,8 x NRC ve 1.0 x 

NRC) doğum sonrası ilk 10 günde 1.5 x NRC alan ineklere göre daha yüksek yem tüketimi, enerji 

dengesi ve daha düşük NEFA ile betahidroksibutirat düzeyine neden olduğunu bildirmişlerdir. 

Araştırıcılar doğuma yakın kuru dönem beslemesinin önemli bir etkisini saptamamışlardır.  

Diğer taraftan erken laktasyondaki hızlı yağ mobilizasyonunun önlenmesinde ve mobilize 

edilen yağın karaciğerde ve ilgili dokularda etkin kullanılması, karaciğerde yağ birikiminin 

engellenmesi bakımından propilen glikol (glükojenik madde, Grummer ve ark., 1994), niasin (glukoz 

metabolizmasını değiştiren ve yağ mobillizasyonunu azaltan, Drackley, 1993), korunmuş amino asitler 

(metionin, metil vericisi, fosfolipidlerin ve lipoproteinlerin yapı taşı, NRC, 2001) ve korunmuş kolin 

(fosfolipid ve lipoprotein sentezine katılım, NRC, 2001) gibi bazı katkılar dikkat çekici sonuçlar 

sunabilmektedir. Bu katkıların belli koşullarda etkin olabilecekleri değerlendirilebilir. Ancak araştırma 

sonuçları her zaman uyumlu değildir. 

Sonuç olarak geçiş döneminde (gebeliğin son 3 haftası), hayvanların yem tüketimlerinin %30 

kadar düşmesi, doğum sonrası verilecek laktasyon rasyonlarına rumen mikroorgnizmalarının 

adaptasyonun gerçekleşmesi, rumen epitellerinin fiziksel büyümesi için rasyonda NFC düzeyinin 

artırılması önerilmektedir. Bu durum ayrıca metabolik profili iyileştirmektedir, ancak düşük NDF ve 

dolayısıyla yüksek NFC’li rasyonların sadece doğuma 3 hafta kalan periyotta kullanılması önerilebilir. 

Sürenin uzun tutulması aşırı kondisyona neden olarak ineklerin doğum sonrası verim ve sağlıklarını 

olumsuz etkileyebilir (Rukkwamsuk ve ark., 1999). Süt inekleri 3.25-3.75 puan aralığında kuruya 

çıkarılmalı ve bu aralıktaki skorlarda doğum yapması sağlanmalıdır (Studer, 1998). Ferguson (2005) 
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erken laktasyonda 0.67 den daha fazla kondisyon kaybeden ineklerde döl veriminin düşebileceğini 

bildirmiştir. Bununla birlikte Garnsworthy ve Jones (1987) vücut kondüsyonu düşük olan ineklerin iyi 

düzenlenmiş rasyonlar almaları durumunda vücut rezervlerine oranla yemin enerjisini efektif 

kullanarak yüksek kondüsyonlular kadar süt verebildiklerini ve bu tip hayvanların “biyolojik olarak 

daha etkin” olabileceğini savunmuşlardır. 

 

 

Erken Laktasyon  

Erken laktasyondaki şiddetli negatif enerji dengesinin etkilerinden sakınmak için 1) doğumdaki 

kondüsyonun kontrol edilmesi (Hayirli ve ark., 2002; Garnsworthy ve ark., 2008), 2) rasyon protein-

enerji arasındaki dengesizliğin neden olabileceği vücut yağ mobilizasyonunun azaltmak için rasyon 

proteininin düşürülmesi (Schei ve ark., 2005; Garnsworthy ve ark., 2008), 3) rasyonun enerji düzeyini 

artırmak veya  kaynaklarının değiştirilmesi (kaba kesif yem oranı, nişasta ve yağ içeriği farklı 

rasyonlar, Garnsworthy ve ark., 2008), 4) rasyonda uzun zincirli doymamış yağ asitleri veya CLA 

kullanarak süt yağ sentezini düşürmek ve sütle atılan enerji düzeyini azaltmak (Castaneda-Gutierrez 

ve ark., 2005) şeklinde sıralanabilir. Bu uygulamalar negatif enerji ve hipotalamus-hipofiz-yumurtalık 

eksenindeki metabolik ve hormonal sistemi etkilemek suretiyle üreme etkenliğini etkileyebilir. Bu 

bölümde doğumdan sonra üreme siklusunun zamanında yeniden başlaması, kızgınlığın belirgin 

olması, ovulasyonun zamanında olması ve sağlıklı embriyo gelişimi ve embriyonun döl yatağına 

tutunmasının sağlanması için erken laktasyonda besleme yönünden yapılabilecek düzenlemeler 

üzerinde durulmuştur. 

Rasyon Enerji Düzeyi ve Kaynağı 

Erken laktasyonda yüksek süt verimi ve bununla uyumlu artmayan yem tüketimi nedeniyle 

özellikle yüksek verimli süt ineklerinde şiddetli negatif enerji dengesi ve kondüsyon kaybı söz 

konusudur. Bu dönemde amaç negatif enerji dengesinin şiddetini mümkün olduğunca erken 

dönemde minimize etmektir. Bunun için yapılması gereken ilk uygulamalar hayvanların yem 

tüketimini artıracak gruplama, uygun yemlik mesafesi, rasyon nem içeriği, kaba kesif yemin ayrı 

verilmesi yerine TMR kullanımı ve yem verilme sıklığı gibi yönetsel önlemleri almak ve rasyonda enerji 

yoğunluğunu artırmaktır. Rasyon enerji yoğunluğu ise kaba yem kalitesinin artırılması, kaba yem 

oranının düşürülmesi ve selüloz olmayan karbonhidrat düzeyi yüksek (glukojenik) rasyonlar veya yağ 

içeriği yüksek (lipojenik) rasyonlar kullanmasıyla artırılabilir. Erken dönemde bu önlemlerle 

hayvanların enerji dengesi düzeltilemez ise LH’ın salınım frekansı düşer, folikül gelişimi aksar, 

dominant folikülün LH’a cevabı ve östrojen üretimi kötüleşir (Garnsworthy ve ark., 2009) veyumurta 

ve embriyo kalitesi düşer (Leroy ve ark., 2008b).  

Glükojenik (Yüksek Nişastalı veya İnsulin Üretimini Teşvik Eden) Rasyon Kullanımı 

Rasyonda kesif yem oranının artırılması ve kesif yem içeriğinde de nişasta düzeyinin 

yükseltilmesi doğum sonrası yetersiz yem tüketimiyle ortaya çıkan plazma insulin ve glukoz düşüşünü 

hafifletmekte ve plazma NEFA düzeyi artışını da azaltmaktadır (Van Knegsel ve ark., 2005). Gong ve 

ark. (2002) yüksek nişastalı rasyon alan ineklerde doğum sonrası 50 günde plazmada insulin düzeyinin 

arttığını, ovulasyon yapan ineklerin oranlarının %55 ten %90’a çıktığını saptamışlardır. İnsulinin 

üreme sistemi üzerinde metabolik bir sinyalci olarak görev yaptığı, insulin, IGF-1 ve gonadotropinler 
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arasında ilişki olduğu bilinmektedir (Garnsworthy ve ark., 2008a). Garnsworthy ve ark. (2008b) 

glükojenik rasyonla beslenen ineklerde yüksek insulinin küçük folliküllerin sayısını ve ovule olabilecek 

folliküllerin de çapını artırdığını bildirmişlerdir. 

Kendrick ve ark. (1999) canlı ağırlıklarının %3.6’sı (yüksek enerji: 1.78 Mcal NEl/kg) ve %3.2’si 

(düşük enerji: 1.52 McalNEl/kg) oranında beslenen ineklerden yüksek enerji alanların düşük enerji 

alanlardan daha kaliteli oosit ürettiklerini saptamışlardır. Van Knegsel ve ark. (2007a) glükojenik 

rasyonlarla beslenen ineklerde enerji dengesinin daha iyi, metabolik hastalıklara yakalanma riskinin 

düşük ve üreme performansının da yüksek olduğunu saptamışlardır. Yine yapılan çalışmalarda 

Glükojenik bir madde olan propilen glikol verilen ineklerde doğumdan sonra ilk ovulasyona kadar 

geçen sürenin kısaldığı, ilk tohumlamadaki gebelik oranının arttığı ve gebelik başına tohum sayısının 

düştüğü saptanmıştır (Miyoshi ve ark., 2001).  

Bununla birlikte plazma insulin düzeyini artırmak için düzenlenmiş rasyonları alan düvelerde 

(Adamiak ve ark., 2006) blastosit oluşumunun olumsuz etkilendiğini bildiren çalışmalar da mevcuttur. 

Aynı araştırıcılar bu etkinin hayvanın kondisyonu ile değiştiğini olumsuz etkinin yüksek kondiyonlu 

hayvanlarda görüldüğünü bildirmişlerdir (Adamiak ve ark., 2005). Rooke ve ark., (2009) düvelerde 

yüksek nişastalı rasyonun plazma insulin/glukagon oranını yükselttiğini bununda yumurta kalitesini 

olumsuz etkilediğini ama bu olumsuzluğun lösin amino asiti ile giderilebileceğini göstermişlerdir. 

Rasyonda Yağ Düzeyinin Artırılması veya Farklı Yağ Kaynaklarının Kullanılması 

Rasyon yağının üreme performansına olumlu etkilerinin 1) negatif enerji dengesi şiddetinin 

azaltılması 2) Plazma kolesterolü ve dolayısıyla  steroid hormon ve özellikle progesteron sentezini 

artırmasından, 3) Plazma insulin seviyesini artırarak folikül gelişimini uyarmasından 4) Araşidonik asit 

gibi PGF2α sentezinde prekürsör rolü oynayan yağ asitlerinin sentezini baskılayarak korpus luteumun 

yıkılmasını önleme şeklinde sayılabilmektedir (Staples ve ark., 1998). 

Erken laktasyonda enerji içeriği yüksek olan yağların veya yağlı tohumların süt sığırı 

rasyonlarında kullanımı çok yaygındır. Rasyonda kullanılan yağ rasyon enerjisini yükseltmek ve 

rumende metan üretimini azaltarak yemin enerjisinin kullanım etkinliğini iyileştirmek (Drackley ve 

ark., 2003) suretiyle enerji dengesini iyileştirebilir. Rasyonda yağ kullanımı genel olarak üreme 

performansını olumlu etkilemektedir (Staples ve ark., 1998). Ancak rasyonda yağ kullanımı her zaman 

hayvanların doğum sonrası enerji dengelerine katkıda bulunmayabilir. Zira genelde rasyonda yağ 

kullanılması süt veriminde artışa neden olmakta, plazma NEFA ve betahidroksibutirat düzeyi 

yükselmektedir (Moallem ve ark., 2007). Van Knegsel ve ark. (2007b) izokalorik rasyon alan 

ineklerden yağ ile beslenenlerin yem enerjisini daha çok süt verimine yönlendirdiklerini 

saptamışlardır. Rasyonda yağ kullanımı büyüme hormonunu artırmakta (Williams ve Stanko, 1999) ve 

büyüme hormonu/insulin oranı yükselmektedir. Bu hormonal koşullarda meme doku dışındaki 

dokuların insulin cevabı düşmekte ve besin maddeleri daha çok meme bezlerine yönlendirilmekte ve 

süt üretimi artmaktadır. Aynı zamanda büyüme hormonu yağ dokudan mobilizasyonu da teşvik 

etmektedir (Lucy, 2008). Diğer taraftan uzun zincirli yağ asitleri süt yağı sentezi için asetattan daha 

etkin kullanılmakta ve süt yağının artışına da neden olabilmektedir (Baldwin ve ark., 1980). Yağ 

kullanımıyla artan süt verimi ve süt yağ düzeyi negatif enerji dengesinin şiddetine katkıda bulunabilir 

ve üreme performansını kötüleştirebilir (Sklan ve ark., 1994). Lammoglia ve ark. (1997) yüksek yağlı 

rasyon alan ineklerde plazma kolesterol, östrojen, progesteron ve insulin düzeyinin arttığını, trigliserit 

ve büyüme hormonunun değişmediği saptamışlardır. Araştırıcılar orta boyuttaki follikül sayısının 

artma eğiliminde olduğunu bildirmişlerdir. Folikül boyutunun yükselmesi yağ alan ineklerde LH 
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salınımının da arttığının işareti olarak kabul edilmektedir (Staples ve ark., 1998; Mattos ve ark., 2000). 

LH salınımının artması yağların hidrolizinden kaynaklanan gliserolün propiyonata dönüşmesi 

nedeniyle ortaya çıkan Glükojenik koşullar (Funston ve Filley, 2002), yanında yağın glukoz için tasarruf 

sağlayıcı etkisiyle açıklanmaktadır (Staples ve ark., 1998). Bu koşullarda plazma glukoz ve insulin 

düzeyinin arttığını rapor eden çalışmaların sonuçlarını açıklar niteliktedir. Rasyonda yağ kullanılması 

süt yağ sentezini düşürmek suretiyle negatif enerji dengesi şiddetinin azalmasına katkı 

sağlayabilecektir. Ancak rasyon yağının, enerji metabolizması ile ilişkili insulin ve glukoz düzeylerine 

etkisi değişkendir.  

Plazma kolesterolü memelilerde luteal progesteron sentezinin temel prekürsörüdür. Luteal 

dokularda asetattan itibaren yeniden sentezlenen progesteron normal luteal fonksiyonların yerine 

getirilmesi için yeterli olmayabilir. Rasyonda yağ kullanılması plazma kolesterol ve dolayısıyla 

progesteron düzeyini artırmakta ve korpus luteumun yaşam süresini uzatmaktadır (Kuran ve ark., 

1999; Williams ve Stanko, 1999). Hawkins ve ark. (1995) korpus luteumdan üretilen progesteron 

düzeyinin değişmediğini, ancak progesterone artışında yağ alan ineklerde progesteron yıkımının 

azalması nedeniyle (Mattos ve ark., 2000) progesteron düzeyinin yüksek kaldığını savunmuşlardır. Süt 

ineklerinde erken embriyo ölümleri %25-55 arasında değişmektedir ve bunun temel nedeni korpus 

luteum fonksiyonunun yeterli olmamasıdır. Ayrıca plazma progesteron düzeyinin tohumlama 

(çiftleştirme) öncesinde yüksek olması da döl verimini olumlu yönde etkilemektedir (Staples ve ark., 

1998). Rasyonlarında yağ bulunan ineklerde folikül sayısı ve boyutunun arttığı (Lucy ve ark., 1991), 

kızgınlık siklusunun erken başladığı (Thomas ve ark., 1997) bildirilmektedir.  

Rasyon yağının süt verimi ve süt yağını artırması negatif enerji dengesini 

şiddetlendirebilmektedir (Sklan ve ark., 1994). Bu nedenle son zamanlarda yağ ile ilgili çalışmalar 

uzun zincirli doymamış yağ asitlerine kaydırılmıştır. Bu konuda üzerinde en çok durulan uzun zincirli 

doymamış yağ asitleri omega-3, omega-6 yağ asitleri ile konjuge linoleik asittir (CLA). 

Prostaglandinler doğum sonrası uterusun kendini yenilemesi ve yeni kızgınlık siklusunun 

başlaması bakımından önemlidir. Doğum sonrası salınımı artan PGF2α uterus içeriğinin boşaltılmasını 

ve yenilenmesini kolaylaştır. PGF2α eğer gebelik söz konusu değilse her kızgınlık siklusunda oluşan 

korpus luteumun yıkılmasını sağlayarak yeni kızgınlık sikluslarının başlamasını sağlamaktadır. Hayvan 

gebe kalmışsa uterustan PGF2α salınımı inhibe edilmekte bu arada sarı cisim progesteron üretmek 

suretiyle sarı cisimin ve gebeliğin korunmasını sağlamaktadır. PGF2α doğum sonrası uterus 

yenilenmesi açısından önemli olmasına rağmen gebelik sonrası üretimin ve salınımın artması sarı 

cismin gerilemesine ve erken embriyo kayıplarına neden olabilir. Gebeliğin tanınmasında embriyo 

tarafından üretilen interferon(INF)-tau etkili olmaktadır ve INF-tau embriyo tarafından 10 gün sonra 

üretilmeye başlamaktadır. Gelişimi iyi olmayan embriyolarda üretilen INF-tau uterusa yeterli sinyal 

sağlayamayabilir, PGF salınımı artabilir, sarı cisim geriler, plazma progesteronu düşer ve embriyo 

kaybedilebilir (Thatcher ve ark., 1997).  

Gebeliğin ilk 3 haftasında önemli düzeyde embriyonal kayıplar söz konusudur. Bu kayıpların 

embriyonun PGF2α üretimini yeterince baskılayamaması ile ilgili olduğu söylenebilir. PGF2α üretimini 

baskılayan stratejiler gebeliğin korunmasını ve embriyonal kayıpların önlenmesini sağlayabilir.  

Linolenik (omega-3), eikosapentanoik asit (EPA, omega-3), dekasohekzanoik asit (DHA, omega-

3) gibi uzun zincirli doymamış yağ asitleri PGF2α yapı taşı olan araşidonik asit (omega-6) 

mevcudiyetini düşümek suretiyle PGF2α üretimini inhibe etmektedirler (Mattos ve ark., 2000). Cheng 

ve ark. (2001) sığır endometriumunun PGF2α üretim kapasitesini omega-6’nın omega-3’e göre daha 
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fazla düşürdüğünü saptamışlardır. Juchem ve ark. (2010) uzun zincirli doymamış yağ asitlerinin 

sığırlarda üreme performansının manipülasyonunda etkili olabileceğini ve gebelik oranını 

artırabileceğini savunmuşlardır. Benzer şekilde EPA ve DHA’nın uterus tarafından salgılanan PGF2α 

inhibe ettiği ve ve bunun embriyoların yaşama gücünün artırılması açısından değerlendirilebileceği 

bildirilmiştir (Mattos ve ark., 2003). Linoleik asit (C18:2n-6) ve trans oktadekonoik asit karışımı (%2) 

ile beslenen yüksek verimli ineklerde sadece hurma yağı alan ineklere göre fertilizasyonun ve 

embriyo kalitesinin daha iyi (Cerri ve ark., 2009), tohumlamadan 27 ve 41 gün sonraki gebelik 

oranlarının da daha yüksek olduğu (Juchem ve ark., 2010) saptanmıştır. Mattos ve ark., (2004) balık 

(EPA ve DHA zengin) ve zeytin yağı kullandıkları çalışmada balık yağının süt yağını ve uterusun PGF2α 

sekresyonunun düşürdüğünü saptamışlardır. PGF2α konsantrasyonunun azalması gebeliğin 

tanınacağı günlerde (17-19. gün) korpus luteumun yıkılmasını önlemek suretiyle embriyonun yaşama 

gücünü artırır ve erken embriyo kayıplarını azaltabilir.  

Diğer taraftan uzun zincirli doymamış yağ asitlerinin PGF2α sentezini inhibe etmeleri ve erken 

embriyo kaybını azaltmaları yanında, negatif enerji dengesini de etkileyerek üreme performansını 

iyileştirdiklerini gösteren çalışmalar mevcuttur. Mashek ve ark. (2005) hayvansal yağ, keten yağı ve 

balık yağı kullandıkları çalışma sonucunda ineklerin plazma NEFA ve betahidroksibutirat ve karaciğer 

trigliserid düzeylerinin keten yağı (Linolenik asit: C18:3n-3) alanlarda daha düşük olduğunu 

saptamışlardır. Pires ve ark. (2008) linolenik asit (C18:3n-3) içeriği yüksek keten tohumu yağının  

vücut dokularının insuline duyarlılığını ve insulinin antilipolitik etkisini özellikle negatif enerji dengesi 

olan koşullarda artırdığını saptamıştır. Linolenik asitce (C18:3n-3) zengin yemlenen ineklerde folikül 

gelişimin pozitif olarak etkilendiği saptanmıştır (Ponter ve ark., 2006). Omega-6 (Robinson ve ark., 

2002) veya omega-3 yağ asitlerince zengin rasyonlar alan ineklerde dominant folliküllerin çapının 

arttığı saptanmıştır.  

Süt sığırlarında süt yağ düzeyi, yüksek kesif yem, taze mera ve doymamış yağ içeriği yüksek 

rasyonlar kullanıldığında düşmektedir (Pires ve Grummer, 2008). Bu koşullarda genelde rumende 

doymamış uzun zincirli yağ asitlerinin tam olarak hidrojenize edilememesi nedeniyle rumende trans 

C18:1 isomerleri oluşmakta ve sütte trans 18:1 isomer düzeyi artmaktadır (Bauman ve Griinari, 2003). 

Trans yağ asitleri süt yağının düşmesine neden olurlar (Gaynor ve ark., 1995). Benzer şekilde  

rumende uzun zincirli doymamış yağ asitlerinin hidrojenizasyonu sırasında ve endojen olarak vücutta 

bulunan desaturaz aktivitesi ile trans-11 C18:1’den konjuege linoleik asit izomerleri sentezlenebilir 

(Griinari ve ark., 2000). Yapılan çalışmalar CLA izomerlerinin süt yağını düşürdüğünü göstermiştir 

(Peterson ve ark., 2003). Süt yağı düşüşüne neden olan uzun zincirli yağ asitleri ve CLA, yüksek verimli 

süt ineklerinde vücuttan atılan enerji miktarını düşürerek enerji dengesine katkıda bulunabilmektedir 

(Peterson ve ark., 2003; Pires ve Grummer, 2008). Diğer taraftan CLA’ca zengin rasyon alan ineklerle 

yapılan çalışmanın sonuçlarını değerlendiren de Veth ve ark., (2009) 10.5 g/gün trans-10, cis 12 CLA 

alan ineklerde servis periyodunun kontrole gore 34 gün kısaldığını ve erken laktasyonda CLA 

kullanılmasının süt ineklerinde üreme performansını iyileştirebileceğini saptamışlardır. 

Yapılan çalışmalar erken laktasyonda yağ kullanımının üreme performansını olumlu yönde 

etkileyebileceğini göstermektedir. Ancak omega-3 ve 6 yağ asitlerinin tohumlama öncesi ve 

sonrasında etkilerini ortaya koyan çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Zira prostaglandinlerin doğum 

sonrası erken dönemde yüksek olması arzulanırken, tohumlamadan sonra düşük olması 

arzulanmaktadır.  

Glükojenik ve Lipojenik Rasyonlarla Ardışık (Sıralı) Besleme 
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Önceki bölümlerde tartışıldığı gibi plazma insulin düzeyini artırabilecek yüksek karbonhirat 

içeren rasyonlar buzağılama sonrası kızgınlık siklusunun erken başlamasını sağlamakta, yumurta ve 

embriyo kalitesini artırmaktadır. Çünkü bu tip rasyonlar yağca zengin rasyonlarla karşılaştırıldığında 

plazma glükoz, insulin ve IGF-1 düzeyini artırmakta, NEFA ve betahidroksi butirat düzeyini düşürerek 

hipotalamus-hipofiz-yumurtalık eksenindeki sistemleri pozitif olarak etkilemektedir (Van Knegsel ve 

ark., 2005, 2007).  

Lipojenik rasyonları alan ineklerde ise plazma NEFA ve betahidroksibutirat düzeyi artmakta, 

glukoz ve insulin düzeyi düşmektedir. Lipojenik diyetlerin avantajı ise kolesterol düzeyini yükselterek 

plazma progesteron konsantrasyonunu artırmak, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri ile de PGF2α 

sentezinin inhibe ederek gebeliğin oluşması ve devamının sağlanmasına katkı da bulunmaktır(Van 

Knegsel ve ark., 2005, 2007).  

Her iki rasyon yaklaşımının tohumlama öncesi ve sonrası dönemler açısından bilinen avantajları 

nedeniyle değişik araştırıcılar glükojenik ve lipojenik rasyonların bu aşamalarda ayrı ayrı kulanılmasını 

önermişlerdir (VanKnegsel ve ark., 2005; Garnsworthy ve ark., 2009; Thatcher ve ark., 2010). Bu 

uygulamaya göre erken laktasyondan tohumlamaya kadar glükojenik, tohumlamadan sonra ise 

lipojenik rasyonlar kullanılması önerilmektedir. 

Garnsworthy ve ark. (2009) yüksek karbonhidratlı ve yüksek insulin salgılatan rasyon ile yüksek 

yağlı düşük insulin ürettiren rasyonları kullanarak yaptıkları çalışmada tohumlama öncesi ve 

sonrasında 2x2 faktöriyel tertipte bu rasyonları kombinasyon halinde test etmişlerdir. Araştırıcılar 

sürekli yüksek karbonhidratlı (yüksek insulin), sürekli yüksek yağlı (düşük insilin), tohumlama öncesi 

yüksek yağlı ve tohumlama sonrasında yüksek karbonhidratlı rasyonlerı alan ineklerin doğum sonrası 

120 gündeki gebelik oranlarının %27 iken, tohumlama öncesi yüksek karbonhidratlı, tohumlama 

sonrası ise yüksek yağlı rasyonu alan iineklerde %60 olarak saptamışlardır. Araştırıcılar plazma insulin 

düzeyi ile üreme arasındaki ilişkinin üreme döngüsünün periyoduna göre değiştiğini ve tohumlama 

öncesi ve sonrası iki rasyonlu beslemeyle gebelik oranının iyileştirilebileceğini bildirmişlerdir. 

Ruminant hayvanlar kendilerine imkan sunulduğunda alternatifler arasından kendi 

gereksinmelerini dengeli bir şekilde karşılayacak rasyonları vücutlarındaki oluşabilecek dengesizlikleri 

de minimize edecek şekilde seçebilmektedirler (Görgülü ve ark., 1996; Forbes, 2001; Görgülü ve ark., 

2003). Sıralı yemleme olarak nitelenen (Garnsworthy ve ark., 2009) yemlemede tohumlama öncesi 

yüksek nişastalı ve tohumlama sonrası yüksek yağlı rasyonlar kullanılması önerilmektedir. 

Ruminantların vücutlarındaki muhtemel konforsuzlukları minimize edecek şekilde rasyon tercih 

edebildikleri değerlendirildiğinde yüksek yağlı ve yüksek nişastalı rasyonların doğum sonrası erken 

dönemde tercih olarak sunulması alternatif bir yaklaşım olabilir ve test edilmesinin yararlı olduğu 

düşünülmektedir. 

Rasyon Protein Düzeyi ve Kaynağı 

Rumende azot kullanım etkinliği, mikrobiyel protein sentezi ile ilgilidir ve sentez fermente 

edilebilir organik madde ile rumende yıkılabilir proteinden gelen amonyak azotu arasındaki dengeye 

bağlıdır. Fermente edilebilir organik madde ve amonyak azotu arasındaki dengesizlikler yemin 

azotunun ve enerjisinin kullanım etkinliğini kötüleştirmektedir. Rasyon proteininin ve rumende 

yıkılabilirliğinin yüksek olması rumende amonyak azotunu artırmakta bu da dolaşımdaki amonyak ve 

üre düzeyini artırmaktadır. Vücut sıvılarında üre düzeyinin artması süt sığırlarında üreme 

performansının kötüleşmesine neden olmaktadır (Ferguson ve Chalupa, 1989; Butler, 1998). Diğer 

taraftan erken laktasyondaki hayvanların yem tüketimi düşük olduğu için vücutlarından ciddi boyutta 
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yağ dokuyu mobilize etmekte ve negatif enerji dengesine girmektedirler. Ancak vücuttan mobilize 

edilebilecek protein sınırlıdır. Bu nedenle pratik süt sığırcılığında erken laktasyonda yüksek süt verimi 

elde etmek için rasyonda protein düzeyi yüksek tutulmaktadır. Bu koşullarda süt veriminin artması 

negatif enerji dengesinin şiddetini artırmaktadır. Negatif enerji dengesinin süresi ve şiddetinin 

artması süt ineklerinde döl veriminin düşmesine neden olan diğer önemli bir faktördür (Ferguson ve 

Chalupa, 1989; Butler, 1998).  

Ferguson ve Chalupa (1989) yüksek protein alımının neden olduğu yüksek amonyak ve ürenin 

gametler ve embriyo üzerine toksik etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir. Yüksek proteinin teşvik 

ettiği negatif enerji dengesinin de hipotalamus-hipofiz-yumurtalık eksenini etkileyerek üreme 

performansını etkilediği de aynı araştırıcılar tarafından ifade edilmektedir. Süt üre azotu sağmal 

hayvanlarda protein ve enerji beslemesi hakkında fikir veren önemli bir kriterdir. Süt üre düzeyinin 19 

mg/dL’den fazla olmasının uterus pH’sını etkilemek suretiyle döl verimini düşürdüğü bildirilmektedir 

(Butler, 1998; Sinclair ve ark., 2000). Hayvanlar negatif enerji dengesinde iseler rasyon proteinin 

olumsuz etkisi daha da artmaktadır. Garcia-Bojalil ve ark. (1998a) %15.7 rumende yıkılabilir protein 

içeren rasyonla beslenen ineklerin %11.1 rumende yıkılabilir proteinli rasyon alanlardan 30 kg daha 

fazla canlı ağırlık kaybettiklerini ve plazma insulin düzeyinin daha düşük olduğunu gözlemişlerdir. Aynı 

araştırıcılar (Garcia-Bojalil ve ark., 1998b) fazla miktarda yıkılabilir protein alan ineklerde daha düşük 

foliküler aktivite görüldüğünü, luteal aktivitenin geciktiğini ve progesteron üretimin düştüğünü 

saptamışlardır. 

Rasyonda protein düzeyinin yüksek olması uterus pH’sının düşürdüğü (Rhoads ve ark., 2004) 

için uterus endometriumunun ürettiği salgının değişmesine ve embriyo kalitesinin kötüleşmesine, 

negatif enerji dengesinin şiddetlenmesinin sonucu olarak progesteron üretiminin düşmesine ve 

PGF2α üretiminin artmasına (Butler, 1998) neden olmaktadır. Ayrıca yüksek protein alan hayvanların 

folikül sıvısında da üre düzeyinin arttığı saptanmış ve bu durumun yumurtaların olgunlaşmasını ve 

erken blastosit gelişimini aksattığı bildirilmiştir (Sinclair ve ark., 2000; Leroy ve ark., 2008a). 

McCormick ve ark. (1999) ham protein içeriği ve rumende yıkılabilirliği farklı rasyonları (%23.1, 

%5.8; %17.7, %5.0 ve %17.2, %6.8) alan ineklerle yaptıkları çalışmada plazma üre düzeyinin yüksek 

protein alanlarda daha yüksek (25 mg/dL e karşı 18.5 mg/dL), ilk tohumlamada gebelik oranı yüksek 

proteinli rasyonu alanlarda daha kötü olduğunu (%24.1 e karşı %41.0) saptamışlardır. Ferguson 

(2005) süt üre düzeyin 10-14 mg/dL düzeyinde olmasını önermekte ve 14-16 mg/dL düzeyinde üreme 

performansını olumsuz etkilemeyeceğini bildirmektedir. 

Yem Katkı Maddeleri, Etkicil Maddeler ve Diğer Maddeler  

Çifftlik hayvanlarının üreme performansları yukarıda üzerinde durulan konular yanında spesifik 

bazı maddelerden de etkilenmeketdir. Bunların başında vitaminlerden A ve E vitamini, minerallerden 

Se, Zn, Fe, Cu, Cr gibi iz mineraller gelmektedir. Vitamin A eksikliğinde cinsi olgunluğun gecikmesi, 

düşük gebelik oranı, yüksek embriyonik ölüm, yetersiz fötal gelişim nedeniyle zayıf ve kör yavrular 

doğmasına ve sonun atılamaması riskinin yükselmesine (Smith ve Akinbamjio, 2000) neden 

olabilmektedir. Ancak A vitanini veya ön maddesi beta karotenin ineklerde üreme performansının 

etkisi değişkenlik göstermektedir (Ondarza ve Engstrom, 2009). Se ve E vitamini alan ineklerde sonun 

atılmaması ve mastitis rizkinin düşebileceği bildirilmektedir (Hurley ve Doane, 1989; Bearden ve 

Fuquay, 1997). Se’un ayrıca embriyonun yaşama gücünün arttırdığı ifade edilmektedir (Robinson, 

1990). Fe, Cu, Zn, Co gibi diğer iz minerallerde yetersizlik söz konusuysa üreme performansını 

olumsuz etkileyebilmektedir. Vitamin ve mineral besleme konusunda sigorta yaklaşımını benimsemek 
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ve her koşulda gebelik sonu ve erken laktasyonda uygun vitamin-mineral katkıları kullanmak 

gerekmektedir. Söz konusu vitamin ve minerller doku bütünlüklerinin korunması, oksidatif stresin 

engellenmesi, immun sistemin desteklenmesi ve metabolizmada düzenleyici rolleriyle hayvanın genel 

besleme ve sağlık statülerine katkılarıyla üreme performansını da olumlu etkileyebilmektedirler. 

Diğer taraftan süt ineklerinde üreme performansının kötüleşmesindeki ana etken hayvanın 

erken laktasyondaki enerji dengesi ve hayvanın hızlı bir şekilde kondisyon kaybetmesi, kanda NEFA ve 

betahidroksibutirat düzeyinin artmasıdır. NEFA düzeyinin artması yetersiz yem alımı, dengesiz rasyon 

veya süt humması, abomasum kayması, metrit, asidoz ve mastitis gibi bir kısım metabolik 

hastalıkların ikincil sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Vücuttan aşırı yağ mobilizasyonu ve karaciğerin 

metabolize edebileceğinden fazla yağın karaciğere yüklenmesi karaciğerde enerji ve yağ 

metabolizmasını rahatlatacak önlemler alınmasını gerekir. Bu anlamda etkili olduğu düşünülen 

propilen glikol (glükojenik madde, Grummer ve ark., 1994), niasin (glükoz metabolizmasını değiştiren 

ve yağ mobillizasyonunu azaltan, Drackley, 1993), korunmuş amino asitler (metionin, metil vericisi, 

fosfolipidlerin ve lipoproteinlerin yapı taşı, NRC, 2001) ve korunmuş kolin (fosfolipid ve lipoprotein 

sentezine katılıyor, NRC, 2001) gibi bazı katkılar kullanılabilmektedir. Bunlar ve diğer metabolik 

sorunların önlenmesine yönelik yaklaşımlarda hayvanların üreme perforansının iyileşmesine dolaylı 

ve doğrudan  katkıda bulunabilir.  

Bilindiği gibi erken laktasyondaki yüksek enerji gereksinmesi nedeniyle pratik koşullarda 

rasyonlarda kesif yem oranı artırılmakta  ve yağ kullanımı yaygınlaşmaktadır. TMR  hazırlanırken kaba 

yemin partikül boyutunun küçük tutulması ya da seçiciliğe neden olacak boyuttta büyük tutulması da 

rumen sağlığını bozacak unsurlardır. Bu zorlanımların olduğu verimi yüksek sürülerde rumen pH’sını 

daha stabil kılacak, metan üretimini düşürecek, selüloz sindirimini artıracak, rumende asit kullana 

bakterileri artıracak, toplam uçucu yağ asidi üretimini ve özellikle propiyonat oranını artırabilecek, 

tampon maddeler, probiyotikler, bitki uçucu yağları, uzun zincirli doymamış yağ asitleri, CLA, 

dikarboksilik asitler gibi katkıların kullanılması, hayvanların yem tüketimini, yemden yararlanmalarını 

iyileştirmek ve sütte yağ düzeyini değiştirermek suretiyle enerji alımlarını artırarak negatif enerji 

dengesinden çabuk çıkmasını sağlayabilir (Jouany, 2006). Bu yolla üreme performansına katkıda 

bulunabilir. Burada unutulmaması gereken husus önceliğin yönetsel önlemlere ve rasyonun makro 

koşullarına öncelik verilmesidir. Bu katkılar son aşamada ince ayar yapılmasını gerektiren yukarıda 

vurgulanan ek zorlanımların olduğu koşullarda dikkate alınmalıdır.  

Pratik süt sığırcılığında üreme performansı zaman zaman yem hammadelerinin sağlıklı 

depolanamaması ve silaj üretiminin sağlıklı yapılamaması nedeniyle farklı düzeylerde gereçekleşen 

küflenmeye bağlı olarak mikotoksinlerce rizke sokulmaktadır. Mikotoksinler yem kokusu ve tadını 

bozarak, yem tüketimini düşürekek, rumen florasını değiştirerek, besin madde mevcudiyetini 

azaltarak ve süt ineklerinin hayati dokularına ve metabolizmalarına doğrudan zarar vererek etkilerini 

göstermektedir (Federico ve ark., 2009; Pirestani ve Toghyani, 2010). Mikotoksinler bu dolaylı etkileri 

yanında östrojenik etkileri (zeralon) nedeniyle üreme performansını olumsuz etkileyebilmektedir 

(Kabar ve ark., 2006).  Bazı bitkilerde bulunan fenolik maddeler de (kumarin, isoflavenler, steroidler) 

hayvvan vücudundaki steroidler gibi davranabilmektedir. Çok sayıda bitkinin fitoöstrojen ve 

fitoprogestin içerdiği bilinmektedir (Kistonava, 2003). Vücudun normal steroidleri dışında diğer 

steroid etkili maddeler dişi hayvanların üreme sistemlerini, gebelik oranını ve embriyonu yaşama 

gücünü olumsuz etkilemektedir (Adams, 1995). 
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Süt ineklerinde üreme performansını etkileyen diğer önemli bir antinutrisyonel maddede 

gosipoldür. Gosipol hücre zar metabolizmasını bozmakta, glikolizi etkilemekte, hücrelerin 

mitokondrial ve enerji metabolizmasında olumsuzluklara yol açmakta ve hücre zarlarının (örneğin 

kırmızı kan hücreleri; eritrosit) kırılganlığını artırmaktadır (Santos ve ark., 2003). Ergin ruminantlarda 

rumende gerçekleşen detoksifikasyon gosipolün üreme üzerindeki olumsuz etkisini ortadan 

kaldırabilmektedir. Son yıllarda yapılan in vivo ve in vitro çalışmalarda 40 mg/kg canlı ağırlık 

düzeyindeki serbest gosipolün embriyo kalitesi ve gelişimini olumsuz etkilediği saptanmıştır (Coscioni 

ve ark., 2003; Villasenor ve ark., 2008). Bu bulgu plazma gosipol düzeyi yüksek olan süt sığırlarında 

düşük gebelik oranını açıklamaktadır (Galvão ve ark., 2006). Ayrıca, luteal hücrelerin progesteron 

üretim kapasitesini düşürdüğü ve yavru atma insidansını artırdığı bildirilmiştir (Santos ve ark., 2003). 

Bu nedenle, rasyonda pamuk çiğiti kullanım düzeyinin plazma gosipol konsantrasyonunu 

artırmamasına özen gösterilmelidir. 

Sonuç ve Öneriler 

Süt sığırcılığında döl veriminde düşüşe neden olan koşulların daha çok geçiş döneminde enerji, 

protein ve mineral metabolizmasında karşılaşılan problemler ve bunların neden olduğu negatif enerji 

dengesinin şiddeti ve süresi olduğu anlaşılmaktadır. Doğum öncesi ve sonrası 3 haftalık dönemde 

hayvanların kondisyonunun önerilen sınırlarda tutulması önemlidir. Vücut kondisyon skorunun ve 

plazma ve/veya süt üre düzeyinin izlenmesi süt hayvanlarında laktasyon başında enerji ve protein 

beslenmesi hakkında önemli ipuçları vermektedir.  

Negatif enerji dengesinin şiddetini azlatmak ve immun sistemin verimli çalışması sağlamak 

hayvanların yeterli ve dengeli besin maddesi almasıyla mümkündür. Bu ise laktasyon başında yem 

tüketiminin mümkün olduğunca erken pike çıkarılmasıyla başarılabilir. Yem tüketimin artırılması 

kaliteli kaba yemler, iyi dengelenmiş kaliteli kesif yemler, uygun yemlik alanı, temiz yemlikler, strese 

neden olan koşulların önlenmesi (duş, fan gibi.) ve rumendeki dengesizlikleri minimize edecek 

önlemeleri (kaba kesif yem oranı, kaba yem partikül boyutu, tampon madde, rumende yıkyılabilir ve 

yıkıma dirençli protein gibi) zamanında almakla sağlanabilir. Ayrıca ineğin erken yaşında  (prenatal, 

post natal) besleme durumu da ergin yaştaki dö verimin etkilemektedir. Bu nedenle besin madde 

gereksinmesinin düşük olduğu erken gebelik dönemi de göz ardı edilmemelidir. Üreme 

performansının normal düzeyde tutulması kızgınlık tesbiti, tohumlamada başarı, uygun 

senkronizasyon yöntemleri gibi bir kısım uygulamalarında iyi yürütülmesini gerektirmektedir.  

Süt sığırcılığında sürdürülebilir bir üretim için üreme performansının normal sınırlarda 

korunması gerekir. Uygun besleme başarılı üreme yönetiminin en önemli parçasıdır. Bunun için 

üreme, besleme ve çiftlik yönetimi birlikte ele alınmalı ve farklı disiplinler arasında koordinasyon 

sağlanmalıdır.  
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