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Doğum sonrası iĢler 
 Buzağı 30 saniye içinde nefes alması için ağız ve burnundaki kalıntılar temizlenmelidir. 

Ağızdaki bağışıklık maddelerinin emilimi, doğumdan 12 saat sonra düşeceğinden, ağız sütü buzağının ayağa 

kalkmasını beklemeden en geç 1 saat içinde buzağıya içirilmelidir. 

 İlk 3 gün buzağılar anneleri ile birlikte barındırılmalı ancak yüksek verimli süt ineklerini doğal emzirme ile 

buzağıların emmelerine ilk 3 günden fazla izin verilmemeli, aksi halde her defasında sağım öncesi bu inekler 

yanlarında buzağıların bulunmasını isterler. 

 4. günde buzağılar bireysel buzağı bölmelerine alınmalı ya da daha az sayıda grup halinde barındırılmalı, fakat 

grup halinde barındırmada istenmeyen çapraz emme davranışının şekillenebileceği unutulmamalıdır. 

 

 

Kolostrum (ağız) beslemesi 
Ortalama büyüklükteki bir buzağı doğumu takiben ilk 6 saatte en azından 2 litre kolostrum tüketmeli ve 8 saat 

sonra aynı miktar kolostrum yeniden verilmelidir. Kendisi içemeyen buzağılara elle yardım ve gerekirse mide 

hortumları ile kolostrumu almaları sağlanmalıdır. 

 
 

 Kolostrum gebe annede doğuma 4-6 hafta kala üretilmeye başlandığından (6-10 lt verimine göre) geçiş 

döneminde gebe inekleri proteinle besleme önemlidir. 

 Doğumdan sonra ilgilenilmeyen buzağılar 6-8 saat hiç kolostrum alamayabilirler. Ağız sütü alımını 

garantilemek için buzağıya memeyi bulma ve emmede yardım edilmeli, başarısızlık durumunda ve çene 

hareketleri zayıf olan buzağılara ise doğum ağırlıklarının %12-15’i dolayında ağız sütü içirilmelidir.   

 

   

Sütle besleme 
 Buzağılara yaklaşık doğum ağırlıklarının %10 oranındaki süt iki öğüne paylaştırılarak verilir ve bu miktar 

buzağı büyüdükçe arttırılmaz.  

 Süt buzağılara pratikte kovalarla verilmekle birlikte biberonla ve emzikli kovalarla da verilebilir.  
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Buzağıları hastalıklardan korumak için buzağı bölmeleri,  süt ve su kapları mümkün olduğunca 

temiz olmalıdır. 

    

 

Erken iĢkembe (rumen)  geliĢimi için besleme 
 Sağlıklı rumen gelişimi ve papilla oluşumu için, bir haftalık yaşta itibaren buzağılara iyi kaliteli kuru ot 

yanında buzağı başlangıç yemi sütle beslemeyi takiben sunulmalıdır. Kaba yemde öğütülerek toplam 

rasyonun %5-15'ini oluşturacak şekilde başlangıç yemine dahil edilebilir.  

 Eğer buzağılara kaba yem verilmezse altlık tüketebileceklerinden kötü kaliteli toprakla ve dışkıyla bulaşmış 

altlık yerine kaliteli kuru ot tüketmeleri sağlanmalıdır. Kaliteli kuru ot olarak kuru yonca otu kullanılmalı, 

bulunmadığı taktirde diğer baklagil ve buğdaygil karışımı taze iken biçilmiş kuru otlar da önerilebilir. Çok 

fazla miktarda kaliteli kuru ot tüketiminin buzağı başlangıç yemi tüketimini de sınırlayabileceği hatırda 

tutulmalıdır. 

 Yeşil otta daha fazla su olduğu için her ağız dolusu alımda kuru ota göre daha az enerji alımı söz konusu 

olacağından sadece oyun için ve ön alıştırma için yeşil ot birkaç tutamdan fazla verilmemelidir.  

Buzağı başlangıç yemleri kabaca kırılmış hammaddelerle yapılmalıdır. Bunun için yumuşak fakat hemen 

parçalanmayan 4.5-5 mm çaplı pelet yem önerilebilir.  
Buzağıların canlı ağırlıkları artıyor diye içirilecek süt miktarları arttırılmamalı, aksi halde kesif yem 

tüketimleri azalır ve işkembeleri tam anlamıyla gelişemez. 

 
Buzağıların bakımı 

 Buzağılar akciğer iltihabına yakalanmaması için sıcak, nemli ve idrar-dışkı kokusu olmayan bir ahırda 

barındırılmalı ve hava cereyanından uzak tutulmalıdırlar. 

Buzağılarda ishal ve önleme yolları 
İshal olan buzağıların dışkısı, sulu ve lapa kıvamında, kötü kokulu, sarı yeşil renktedir. 

İshalin nedenleri; 

 Buzağıların gereğinden çok süt içmesi 

 Buzağıların kirli meme başından süt içmesi 

 Bozuk ve kirli buzağı yeminin buzağılara verilmesi 

 Annesinin hastalıklı memesinden buzağının emdirilmesi 

 Annenin bozuk ve kokuşmuş yem ile beslenmesi 

İshali önlemek için; 

 Buzağıya verilen süt miktarı azaltılmalı 

 Şiddetli vakalarda süt hiç verilmemeli 

 Buzağı canlı ağırlığının % 10'undan az olmayacak şekilde temiz, ılık, şekerli ve tuzlu su karışımı (4 çay 

kaşığı tuz, 3 çay kaşığı karbonat, yarım fincan toz şeker, 4 litre su)  buzağılara 36–37 
0
C ye kadar 

ısıtıldıktan sonra içirilmeli 

 İshal geçtikten sonra buzağılara içirilen sütün miktarı tedrici olarak arttırılmalıdır. 

 Yulaf lapası ile 60 gram tebeşir tozu veya 30 gram öğütülmüş odun kömürü de içirilebilir. 

Sütten kesim yaĢı 
 Sütten kesim yaşını buzağının birbirini takip eden 3 gün boyunca günde 800–1000 g buzağı başlangıç yemi 

tüketebiliyor olması belirler. 

Buzağılar süt fiyatlarına ve büyüme performanslarına göre 35–63 günlük yaşlar arası sütten kesilebilirler. 
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 Hastalanan buzağı (burun akıntısı olan ve hafif öksürmeye başlayan) ılık ve esintisiz bir yere alınmalıdır.  

Buzağının kemik ve vücut gelişiminin olumlu yönde etkilenmesi için barınaklar yeterli güneş ışığı alabilecek 

şekilde planlanmalı ya da buzağılar dışarıya çıkarılarak güneş ışığından faydalanması sağlanmalıdır.  
 

Buzağı büyütmede hedef 
Buzağılar ırk özelliklerine bağlı olarak 12 haftalık yaşta 90-100 kg canlı ağırlığa ulaşmalı ve bunun için 

günde 600-700 g canlı ağırlık kazanmaları sağlanmalıdır. 
 

Pratik buzağı yemleri 
 100 kg buzağı başlangıç yemi, 30-38 kg protein kaynağı (Soya küspesi, tam yağlı soya, ayçiçeği küspesi 

gibi), 61 kg tahıl dane kırması ve 1 kg vitamin ve mineral karmasından oluşturulabilir.  

100 kg buzağı büyütme yemi, 25 kg protein kaynağı (Soya küspesi, tam yağlı soya, ayçiçeği küspesi, pamuk 

küspesi  gibi), 10 kg buğday kepeği , 64 kg tahıl dane kırması ve 1 kg vitamin ve mineral karmasından 

oluşturulabilir. Kırmaların kaba olması veya ezme şeklinde olması tercih edilmelidir. 

 


