


Süt sığırlarından beklenen verim, ancak gereksinim 
duydukları büyük miktardaki besin maddelerinin za-
manında temin edilmesi ile elde edilebilir. Süt sığırla-
rının besin madde gereksinmeleri laktasyonun başın-
dan kuruya çıkıncaya kadar geçen dönemde büyük 
bir değişim gösterir. 

Bu nedenle ineklerin gruplanması ve gruplamanın 
da mümkün olduğunca homojen  yapılması gerekir. 
Bu gruplar içinde sağmal inekler çok özel bir grubu 
oluşturmakta olup bu hayvanların hergün vücudun-
dan önemli miktarda besin maddesinin süt ile dışarı 
atıldığını hatırdan çıkarmamak gerekir. Zira 30 - 35 g 
yağ /kg, 32 g protein /kg ve 40 g laktoz /kg ve 7.5 
g mineral/kg içeren süt veren bir inek günlük olarak 
süt verimine bağlı olarak 1050 g yağ, 960 g protein, 
1200 g laktoz (süt şekeri) ve 225 g minerali her gün 
vücudundan dışarı atmaktadır. Yaşam için gereksinim 
duyulan besin maddelerine ilaveten bu miktar besin 
maddesinin de net (sindirilmiş, emilmiş ve ürüne (süt) 
dönüştürülmüş olarak hayvanlara sağlanması gerekir. 

İneklerin süt verimleri ve sütün yağ protein içeriği de 
sağıldıkları gün sayısı arttıkça değişir. Günlük değişim-
leri izlemek mümkün olmasa da değişikliğin yoğun ol-
duğu ve dikkate alınması gereken değişimin yaşandığı 
dönemleri beslemede ve sürü idaresinde bilmek ve 
kullanmak gerekir burada dikkate alınan temel kriter 
laktasyon dönemidir (Şekil 1). 

1. Dönem (0-70 gün; laktasyon başı)

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

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

4. Dönem (Kuru dönem)

5. Dönem (Geçiş Dönemi) 

Laktasyondaki
Ineklerin 
Beslenmesi Prof. Dr. Murat Görgülü

Geviş getiren hayvanlar, her gelişmişlik düzeyindeki 
toplumlarda ve çok farklı iklim koşullarında önemli rol 
oynamaktadır. Bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin 
miktar ve kalitesi büyük oranda besleme düzeyine ve 
dengeli besleme durumuna bağlı olarak değişir. Ayrı-
ca yem giderleri toplam giderlerin %60’ından fazlasını 
oluşturur. Geviş getiren hayvanların yemleri, beslen-
mesi, kritik dönemleri, besin madde gereksinmeleri, 
rasyonlarının hazırlanması konularında zooteknist, ve-
teriner, teknisyenler ve üreticilerin yeterli bilgi ve pratik 
birikiminin olması, kaliteli hayvansal üretim yanında 
ekonomikliğin gerçekleştirilmesine de katkı sağla-
yacaktır. Mevcut kitapçıkta geviş getiren hayvanların 
beslenmesi konusundaki teorik temel bilgiler ve uy-
gulamaya aktarılabilecek pratik bilgiler özetlenmeye 
çalışılacaktır.
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• Yani hayvanlar bu dönemde ciddi kondüsyon kay-
bederler. Yem tüketimi ve rasyon içeriğinin düzenle-
mesiyle kondüsyon kaybı minimize edilmelidir. Aşırı 
kondüsyon kaybı ketozis rizkini artırmaktadır. Ketozis 
riskini azaltmak için doğumdan bir hafta önce başla-
yarak doğum sonrası ilk hafta propilen glikol, kalsiyum 
propionat gibi hazır glikojenik malzemeler kullanılabilir. 
1 kg canlı ağırlık kaybıyla hayvan yaklaşık 7 kg süt 
verebilir. 1 puanlık vücut kondisyonu yaklaşık 55 kg 
canlı ağırlık kazancı veya kaybına eşdeğerdir(Şekil 2).

• Bu dönemde arzulanan vücut kondisyon skoru 
2.5-3.25’tir.  Yüksek verimli (>25) inekler için 3’un 
altındaki skorlarda kabul edilebilir düzey olmaktadır. 

• Laktasyon başında ineklerde kondisyon kaybı 
1.5 puanı geçmemelidir.

• 1 puan kondisyon kaybı ile inekler yaklaşık 350-
400 kg süt vermektedirler.

Şekil 2. İneğin laktasyon dönemi boyunca vücut kondüsyon dengeleri

Şekil 3. Vücut Kondüsyon puanı 2.5 ve 3.5 arası olan inekler

VKS 2,50 VKS 2,75 VKS 3,00 VKS 3,25

Şekil 1. Bir ineğin iki doğum arası sürede yem tüketimi, canlı ağır-
lık değişimi ve yavru değişimi arası ilişkiler 

1. Dönem (0-70 gün)  

Bu dönem, hemen doğumdan sonra uterusun din-
lenmesi ve yeni gebeliğe hazırlanması ile pik süt veri-
me doğru sürekli bir artışın yaşandığı dönem olması ile 
karakterizedir. Bu dönem, ineğin negatif besin madde 
dengesini  en şiddetli yaşadığı dönem olması ile de 
diğer dönemlerden farklılık gösterir. 

Bu dönemde;

• Süt verimi hızla artar ve 6-8 haftalık dönemde süt 
verimi en yüksek değerine ulaşır. 

• Hayvanların kuru madde ve besin madde tüke-
timi bu dönemde genellikle gereksinmenin gerisinde 
kalır. Hayvanın rumeninin stabilitesininin ve rumenin, 
doğum sonrası oluşacak yüksek kesif yem tüketimine 
adaptasyonunun hızlı bir şekilde sağlanması gerekir. 

• Özellikle enerji gereksinmesini karşılamak güçtür 
ve hayvan vücut yağlarını, enerji gereksinmesini karşı-
lamak için kullanır.
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yemin birlikte tüketilmesiyle rumenin daha stabil oma-
sını sağladığı gibi toplam yem tüketimini de artırır.

• Eğer kaba ve kesif yemler ayrı veriliyor ise doğum 
sonrasında arzulanan kesif yem tüketimine ulaşmak 
için her gün kesif yem tüketimi 1 kg artırılmalıdır. An-
cak bir öğünde 2-3 kg dan fazla kesif yem tüketimine 
izin verilmemelidir. 

• Yüksek kesif yemden kaynaklanan problemleri 
azaltmak için rasyonda (TMR) en az %17-19 ADF ve 
%28-30 NDF bulundurulmalı ve NFC düzeyi de %35-
42’nin üzerine çıkarılmamalıdır. NFC(%KM)=100–
(%HP+%NDF+%Yağ+%Kül).

Yüksek verimli ve laktasyonun başında olan inek-
lerde negatif enerji dengesinin şiddetini azaltmak için 
ek olarak 0.5-1.0 kg yağ kullanılabilir. Ancak toplam 
rasyonda ham yağ düzeyi %6’nın üzerine çıkarılma-
malıdır.

• Toplam rasyonda kuru maddede %18-19 ham 
protein bulundurulmalı bunun %60-65 rumende yıkı-
labilir, bunun da yarısı çözünebilir protein yapısında ol-
masına dikkat edilmelidir. Hayvanlar enerji ihtiyaçlarını 
vücut yağ rezervlerini mobilize ederek karşılayabilirler. 
Ancak protein ihtiyaçlarını vücularından karşılayamaz-
lar bu nedenle rasyon protein dengelerinin iyi kurul-
ması gerekir. 

• Bu dönemde rasyonda üre kullanılmaması gerekir.

• Sütte üre azotu düzeyi 20 mg/dL üzerinde ise 
enerji ve protein beslemesi bakımından sorun var de-
mektir, gebelikte olumsuz etkilenebilir.

• Düşük enerjili yüksek proteinli yemler süt üresini artır.

• Rasyonda rumende yıkılabilirliği yüksek protein 
kaynaklarının fazla miktarda kullanılması süt üre-
sini yükseltir.

• Negatif enerji dengesinin bu dönemde şiddetli 
seyretmesi hayvanlarda kızgınlık ve döl tutma prob-
lemlerinin yaşanmasına ve ketozis, yağlı karaciğer gibi 
metabolik problemlere neden olabilir.

• Yeterli ve dengeli besleme ile inekten beklenen en 
yüksek pik süt verimin elde edilmesindeki başarı ile 
hem laktasyon verimi artırılır hem de döl verimindeki 
muhtemel düşüşler engellenebilir. 

• En yüksek süt veriminin (pik süt veriminin) 1 kg 
artırılması laktasyon boyu süt verimini 200 kg artırır-
ken, 1 kg düşük kalması laktasyon süt verimini 200 
kg azaltabilmektedir. 

• Laktasyonun başlangıcında süt veriminin yüksek-
liği, yem tüketiminin yetersizliği, negatif enerji dengesi 
şiddetinin güçlü olması, üreme dönemi olması ve bir 
çok metabolik problemin (doğum güçlüğü, eşin düş-
memesi, süt humması ketozis, asidozis vb.)  yaşan-
ması nedeniyle çok kritiktir. 

Bu dönemdeki amaç yem tüketimini en kısa sürede 
maksimize etmektir. Yüksek yem tüketimi ve rasyonun 
besin madde düzeyi negatif enerji dengesinin şiddeti-
ni azaltacak temel araçlardır. Bu durum yüksek verimli 
hayvanlar açısından daha da büyük önem taşımakta-
dır.  Süt ineklerinde kuru madde (yem tüketiminin) ve 
besin madde alımının artırılması için;

• Hayvanların en az %3.5 kuru madde tüketmeleri 
sağlanmalıdır. Kuru madde gereksinmesi laktasyon 
başı için canlı ağırlığın %2’si ve %4 yağlı süt veriminin 
%30’u şeklinde de hesaplanabilir. Yani 550 kg canlı 
ağırlığında 25 kg %4 yağlı süt veren bir ineğin kuru 
madde alımı 11+7.5=18.5 kg olarak hesaplanabilir. 
Hayvanın ihtiyacı bu kuru madde ile sağlanmalıdır 
(%4FCM=(0.4+0.15%Yağ)xsüt verimi, kg/gün).

• Yüksek gereksinme nedeniyle rasyonda %2.5 
kesif yem kuru maddesi ve en fazla %1.5 kaba yem 
kuru maddesi sağlanmalıdır. Bu değerler laktasyon 
başı için  rasyonda en az %60 kesif yem kullanılması 
demektir (2.5/4.0=%62.5). 

• Kaba ve kesif yemler karışık olarak verilmelidir. 
Karışık ve serbest yemleme tam yemleme (TMR=total 
mixed ration) olarak bilinir. Bu yemleme kaba ve kesif 
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• Rasyonda kullanılan kaba yemler kaliteli olmalıdır. 
Kaba yem kalitesi hem yem tüketimi, hem de besin 
madde alımını etkiler. 

• Örneğin çiçeklenme başlangıcında biçilmiş 
yonca kuru otu  200 g/kg ve 2 Mcal ME/kg  içe-
rirken, buğday samanı 40 g ham protein ve 1.4 
Mcal ME/kg içermektedir. Her ikisi de hayvanlara 
serbest verildiğinde yonca kuru otu hayvan tara-
fından canlı ağırlığının %2.5’u kadar tüketilebilir-
ken, saman canlı ağırlığın %1.5’u kadar tüketile-
bilir. 600 kg canlı ağırlığında bir inek bu nedenle 
15 kg yonca tüketerek 3000 g/gün ham protein, 
30 Mcal ME/gün alırken, 9 kg saman tüketerek 
360 g/gün ham protein ve 12.6  Mcal ME/gün 
almış olur.  Samanla sağlanan enerji ve protein 
yaşama payı için ihtiyaç duyulan enerji (yaklaşık 
15 Mcal ME/gün) ve proteini (400-500 g/gün) bile 
karşılamaktan uzaktır.

• Hem tüketilen yem miktarı, hem de toplam alı-
nan besin madde miktarı kaliteli kaba yemlerle 
ciddi miktarlarda artırılmakta ve kesif yeme olan 
ihtiyacı azaltmaktadır. 

• Karışık yemde (TMR) kuru madde %50-75 aralı-
ğında olmalıdır. Bundan daha nemli veya daha kuru 
yemler, yem tüketimini düşürür. Örneğin %50 ve %60 
nemli TMR alan inekler karşılaştırıldığında %60 nem-
li TMR alan ineklerde kuru madde tüketimi 1-1.5 kg 
daha düşük olabilir. Buda süt veriminde 2-3 kg dü-
şüşe neden olabilir. Sorun su içeriği yüksek yemlerin 
rumen doluluğu yaratmasıdır.

• Süt inekleri 30-35 dakika süreli olmak üzere gün-
de 10-15 kez yem yerler. Sığırların yem tüketim dav-
ranışları ve laktasyon başındaki yüksek besin madde 
gereksinmesi ve rumen fermentasyonunun stabilitesi-
nin korunması serbest yemlemenin yapılmasını zorun-
lu kılmaktadır. 

• Hayvanların önünde günün en az 20-21 saatin-
de yem bulundurulması(Serbest yemleme) gerekir. 
Bunun için hayvan başına 50-70 cm yemlik genişliği 
sağlanmış olmalıdır. Uygun yemlik genişliği sağlanmaz 

• Rasyonda yağ kullanımı süt üre düzeyini yük-
seltebilir.

• Rasyonlarda enerji kaynağı olarak korunmuş yağ, 
sıvı yağ ve yağlı tohum formunda yağ kullanılabilir. 
Ancak toplam rasyonda %6 ham yağ sınırına riayet 
edilmelidir. 

• Laktasyon başındaki yüksek verimli ineklere hay-
van başına ek olarak 0.5-1.0 kg korunmuş yağ veri-
lebilir.

• Rasyonda özellikle sıvı yağ kullanıldığında Ca 
(%0.9) ve Mg (%0.3) düzeyi artırılmalıdır.

• Rasyonda bypass protein miktarı (rumende yı-
kıma dirençli protein) üst limitlerde (%40) tutul-
malıdır.

• Rasyonda yağ kullanımı genel sınırlamalara dik-
kat edilmez ise süt yağı ve proteinini düşürebilir.  

• Doğum sonrasında süt yağının belli düzeyde tu-
tulması kuru dönemin devamında abomasum kayma 
riskinin ve sindirim problemlerinin azaltılması için ras-
yonda kullanılacak kaba yemin en azından %20’sinin 
kaba partiküllü (4-5 cm) olmasına dikkat edilmelidir.  
TMR’da kullanılacak kaba yemin 1-2 kg ‘nın 4-5 cm 
parçalanmış balyalardan veya sap şeklinde balyalan-
mış kuru otlardan haricen TMR üzerine ek olarak  ve-
rilmesi de pratik bir uygulamadır.

• Yüksek kesif yem kullanılan dönemlerde ve özel-
likle kaba yem olarak sadece mısır silajı kullanıldığın-
da hayvan başına 100-200 g tampon madde (so-
yum bikarbonat, MgO) verilmesi düşünülmelidir veya 
TMR’da %0.50-0.75 oranında kullanılabilir. Sodyum 
bikarbonat ve MgO 1:1 oranında karıştırılarak da aynı 
oranlarda kullanılabilir.
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• Örneğin 12 kg kesif yeme ihtiyacı olan bir inek 
iki öğünde yemleniyor ise, her öğünde 6 kg ke-
sif yem almalıdır. Bir öğünde bu miktar kesif yem 
işkembe dengelerini bozar ve ishal ve dengesiz 
yem tüketimlerine neden olabilir ve kilitli sistem-
lerde ve bağlı duraklı işletmelerde yakın hayvan-
ların bir birlerinin istikakını tüketmeleri problemin 
daha da şiddetlenmesine neden olabilir.  

• Kesif yemin sağım durağında veya kilitli yem-
liklerde verilmesi zorunlu ise kesif yemin verilme 
sayısı artırılabilir. Sağım saati dışında da ek yem 
verilebilir. Bu durumda verilmesi gereken kesif 
yem 2-3 kg/öğün şeklinde porsiyonlara ayrılarak 
verilebilir.  

• Daha az problem yaşamak için en pratik uygu-
lama sürüdeki en düşük verimli hayvanlara göre 
hazırlanacak (örneğin sürü 10-15 kg süt veriyor-
muş gibi) bazal bir TMR ile hayvanların yemlen-
mesi ve ek yeme ihtiyacı olan hayvanlara 2 öğün-
de geri kalan yemin verilmesidir.

• Ek kesif yem için bazal süt verimi üzerindeki her 
2 kg süt verimi için 1 kg kesif yem verilmesi genel 
bir uygulama olarak kabul edilebilir.

• Sağlıklı inekler doğum sonrası ilk kızgınlıklarını 20-
25 gün içinde gösterirler. Laktasyonun ilk 3 haftasın-
daki enerji yetersizliği (yetersiz ve dengesiz besleme) 
folikül gelişimini ve dolayısıyla ilk kızgınlık ve ilk ovulas-
yon tarihini geciktirebilir. 

• Buzağılamadan sonraki ilk kızgınlıkta tohumlama 
yapılsa bile başarı oranı %40’ların altında olup çok dü-
şüktür. İneğin uterusunun dinlenmesi, iyileşmesi ve bir 
sonraki gebeliği sağlıkla devam ettirebilmesi için sağ-
lıklı ineklerde 2.-3. kızgınlıkta tohumlama yapılması 
önerilmekte olup başarı %60-70lere ulaşmaktadır.Ye-
tersiz besleme ve negatif enerji dengesinin şiddetli ol-
ması kızgınlıkta folikül gelişimi ile ilgili hormonlar FSH, 
kızgınlıkla ilgili östrojen, ovulasyonla ilgili LH ve embri-
yonun döl yatağına tutunması ve gebeliğin korunma-
sı ile ilgili progesteron hormonunun kandaki düzeyini 
düşürebilmektedir. Bu gibi durumlarda folikül gelişimi, 

ve serbest yemleme yapılmaz ise yemlikte yer bulma-
yan inekler yeterince yem alamazlar veya serbeste ya-
kın yemlenseler bile ilk yemliğe giren hayvanların artık 
yemlerini tüketmek zorunda kalırlar ki buda toplam 
yem ve besin madde alımlarını düşürebilir. Başka bir 
deyişle önce yemliğe giren hayvanlarla sonra yemliğe 
giren hayvanların aldıkları rasyonlar aynı rasyonlar ol-
mayabilir. Bu bakımdan yemleme düzeyi, hayvanlara 
sağlanan yemlik alanı, yemin karışımı ve seçilebilirliği 
konusu izlenmelidir.

• Rasyondaki kaba yemler ve kesif yemin dayalı ol-
duğu, enerji kaynakları (tahıllar ve yağ) ve rasyondaki 
kesif/kaba yem oranları ani olarak değiştirilmemelidir. 
Ani değişimler rumendeki mikrobiyel floranın denge-
sini bozarak sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden 
olabilir.

• Suluklar yemliklerden 10-15 m’den uzak olmama-
lıdır. Kaliteli ve temiz su temin edilmelidir. Su tüketimi 
yeterli olmayan ineklerde yem tüketimi de düşük ol-
maktadır. Kışın kuru madde alımının 2-3 katı yazın 4-5 
katı kadar su tüketimi söz konusudur.

• Küflü yem tüketimi sindirim sistemini bozabilir, 
yem tüketimi ve süt verimini düşürebilir. Ayrıca yavru 
atmalara neden olabilir. Bu nedenle kullanılan yemler 
küflenmemiş olmalı ve yemlikler de hergün temizlen-
melidir.

• Eğer koşullar kesif yem ve kaba yemin ayrı veril-
mesini gerektiriyor ise bir seferde hayvanlara 2-3 kg 
dan fazla kesif yem verilmemelidir.
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2. Dönem (70-140 günler=Laktasyon Ortası)

Hayvanın yem tüketiminin en yüksek düzeye (pike) 
ulaştığı dönemdir. Bu dönemde pik süt verimini müm-
kün olduğu kadar uzun süre korumak temel amaçtır. 
Bu dönemin özellikleri ve dikkate alınması gereken 
durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Hayvanlar bu dönemde gebedir.

• Besin madde alımı gereksinmenin üzerine çıkma-
ya ve süt verimi düşmeye başlamıştır.  Süt verimi ilkine 
doğuran ineklerde pikten sonra (en yüksek süt verimi) 
ayda %6 oranında düşerken ergin ineklerde %9 ora-
nında düşmektedir.

• Yaşlı ineklerde pik süt verimi yüksektir, fakat süt 
verimindeki düşüş daha hızlıdır.

• Laktasyonun bu döneminde gereksinmeler düştü-
ğü için rasyonda kaba yem oranı arttırılabilir. 

• Hayvan başına sağlanan kesif yem miktarının 
canlı ağırlığın %2’sini aşmaması gerekir. Kaba yem 
miktarı da hala önemli olup canlı ağırlığın %2’sinden 
az olmamalıdır. Bu kaba/kesif yem oranının %50 ye 
çekilebileceği anlamına gelmektedir.

• Ancak kaba ve kesif yem kalitesi düşürülme-
melidir. Zira süt verimi düşüşü hızlanabilir. Buda 
laktasyon süt verimini olumsuz etkiler.

kızgınlık, ovulasyonun aksaması ve erken embriyo ka-
yıplarının artması gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. 
Yüksek ve gereksiz protein alımı da erken embriyo 
kayıplarını artırabilmektedir. Süt sığırcılığında erken 
laktasyon döneminde hayvanların yeterli ve denge-
li besleme, üremenin yönetimi açısından çok büyük 
önem taşımaktadır.

• Diğer taraftan 1. ve 2. laktasyondaki inekler halen 
büyümeye devam ettiklerinden (ergin canlı ağırlıklarına 
henüz ulaşmadıklarından) yaşama payı enerji, protein 
ve mineral gereksinmeleri yaşlı ineklere göre sırasıyla 
%20 ve %10 oranında daha yüksek hesaplanmalıdır. 

• İlk doğumunu yapmış ineklerin, ergin yaş laktas-
yon pikinin en az %75’ine ulaşmış olması beklenmeli-
dir. Yani sürüdeki ergin hayvanlarda pik süt verimi 35 
kg ise ilkine doğuran hayvanlarda pik süt verimi 26.25 
kg ‘ın üzerinde olması gerkir. 

• Bu değerlerden düşük ise ya düve yetiştirme 
programı sorunludur, ya da ergin inekler yeterli 
düzeyde beslenmiyorlar demektir.

 

Pik dönemindeki başarılı bir yemleme 

• Pik süt verimini maksimize eder, 

• Vücut depolarını enerji kaynağı olarak belli düzey-
lerde kullandırır, 

• Ketozisi minimize eder ve 

• Hayvanı doğum sonrası 8-10 hafta içinde pozitif 
enerji dengesine getirir. 
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3. Dönem (140-305 gün=Laktasyon sonu)

Bu dönem süt verimin düşüş eğiliminde olduğu gün-
leri kapsaması nedeniyle önceki dönemlerden farklılık 
arz eder. Süt verimi düşmeye başlamıştır, hayvan ge-
bedir ve tüketim gereksinmeyi geçtiği için ihtiyaçlar 
kolaylıkla karşılanabilir. Bu dönemde sağlanacak kesif 
yem süt veriminin karşılanması yanında laktasyonun 
ilk dönemlerinde kaybedilen vücut kondisyonunun ye-
niden kazanılmasını sağlamaya yöneliktir. 

VKS 3,25 VKS 3,50 VKS 3,75

Bu dönemde amaç hayvanı 3.25-3.75 kondisyon 
puanı ile kuruya çıkarmaktır.

• Rasyonda kaba yem oranı %60’a çekilebilir. 

• Düşük kaliteli kaba yemler kullanılabilir.

• Rasyonda protein düzeyi %12-14’lere çekilebilir. 
Bu proteinin %70-75’i rumende yıkılabilir formda ola-
bilir.

• Rasyonlarda genel kurallara dikkat edilerek üre 
kullanılabilir.

• Eğer kesif yemin ayrı verilmesi zorunlu ise bir 
öğünde verilen kesif yem miktarı 2-3 kg’ı aşmamalıdır. 
Zira hala ciddi miktarda kesif yem kullanılması gerek-
mektedir.

• Yüksek kaba yem kullanımı rumen sağlığını iyileş-
tir, yemleme maliyetlerini düşürür.

• Rasyonda protein oranı kuru maddede %14-
16’lara çekilebilir. Bu miktar proteinin %65-70’i ru-
mende yıkılabilir protein olabilir. Bu nedenle NPN kul-
lanımı da önerilebilir. 

• Kaybedilen vücut rezervleri yeniden kazanılmaya 
başlanır.

• Sağılan  ineklerin kondisyon kazanmak için yemin 
enerjisinden kuru dönemdeki ineklere  göre daha et-
kin yararlandıkları bilinmektedir. Bu nedenle laktasyon 
ortasından itibaren ineklere kondisyon kazandırmak 
daha akılcıdır.

VKS 2,75 VKS 3,00 VKS 3,25

• Laktasyon ortasında istenen kondisyon skoru 
2.75-3.25 arasındadır. Bu kondisyonların bu dönem-
de yakalanmaması ineğin laktasyon sonu ve kuru dö-
nemde istenen kondisyona ulaşmasına engel olduğu 
gibi süt veriminde de hızlı düşüşe neden olabilir.
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• Son sağımda hayvanın memesi tamamen boşaltılır. 

• Boşaltılan meme başlarına kuru dönem antibiyo-
tikleri uygulanır ve meme mühürlenir. 

• Sağıma son verilir.

• Meme takip edilmelidir. Şişme, kızarıklık, gerilme 
ve hafif ateş olabilir. Hayvanlar kesinlikle sağılmama-
lıdır.

Yüksek verimli ineklerde kuru döneme yaklaşıldığın-
da (doğuma 9-10 hafta kaldığında veya kuruya çıkarı-
lacak tarihten 1-2 hafta önce) süt verimi hala 10 kg’in 
üzerinde olabilmektedir. Bu hayvanları kuruya çıkar-
mak için;

• Rasyondaki kesif yem azaltılır veya tamamen ras-
yondan çekilebilir. 

• Verim yüksek seyrediyor ise su tüketimi de dikkatli 
bir şekilde sınırlandırılabilir.

• Meme temizliği ve dezenfeksiyonuna (meme başı-
nın dezenfektana daldırılması) işlemleri sıkı bir şekilde 
uygulanmalıdır.

• Hayvanın doğumuna 8 hafta kala sağıma son 
verilir. Son sağımda meme tamamen boşaltılır. Kuru 
dönemde kullanılacak antibiyotik preparatları bir kez   
memeye verilir (meme mühürleme).

• Verimi hala yüksek olan ineklerde kuruya çıkart-
mada kolaylık sağlamak üzere tek sağıma geçilmesi 
önerilmemektedir. Zira mastitis riskini artırdığı ve kuru-
ya çıkma süresini uzattığı yönünde bulgular mevcut-
tur. 

Kuruya Çıkarma 

Kuruya çıkarma hayvanın memesinin gelecek lak-
tasyona kendisini hazırlaması, buzağı için yeterli ağız 
sütü üretebilmesi ve buzağının yeterli düzeyde gelişe-
bilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. 

Kuruya çıkarmada temel sorun mastitis vakalarıdır. 
Uygun kuruya çıkarma stratejileri ve tedavi metodları 
uygulanmadığı durumlarda mastitis vakaları yaygınla-
şabilir. Kuruya çıkarmada seçilecek yaklaşım doğru-
dan hayvanın süt verimi ile ilgilidir. Hayvanlar doğuma 
8 hafta kala kuruya çıkartılmalıdır. Kuruya çıkarmada 
hayvanın durumu bireysel olarak incelenmeli ve uygun 
metod kullanılarak kuruya çıkarılması sağlanmalıdır. 

Doğuma 8 hafta kalan ineklerde süt verimi 10 kg’ın 
altına düşmüş ise;

• Son hafta meme temizliği ve meme dezenfeksi-
yonuna (meme başlarının dezenfektana daldırılması) 
azami dikkat sarfedilir.
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21 PROTEİN
SÜT YEMİ

19 PROTEİN
SÜT YEMİ

• Kaliteli süt yemi süt verimini maksimize eder. Pikten 
sonra süt verimini düşüşünü yavaşlatır.

• Metabolik ve üreme ile ilgili problemlerini azlatır.

• Kalitesiz kaba yemler kullanıldığında yüksek proteinli 
yem kullanımı düşünülebilir.

Süt 
Verimi
(kg/gün)

Süt 
Yemi

19

Süt 
Yemi

21

Buğday
Samanı

Yonca 
Kuru
Otu

Mısır
Silajı

Pancar
Posası

15 7 - 4 - 15 -

15 7 - 6 - 0 15

20 8 - 4 - 15 -

20 7 - 3 2 15 -

25 8 - 2 4 15 -

25 8 - 2 2 15 10

25 11 - 5 - 10 -

25 - 10 5 - 12 -

30 13 - - 2,5 10 -

30 - 13 2 1 14 -

35 14 - 2 1 16 -

35 - 14 2 - 17 -

Süt İnekleri için Rasyon Örnekleri (kg/gün)

* Kaba yem kaynağı sadece saman ise genel bir kabul 
olarak 6-8 kg saman  ve beklenen süt veriminin yarısı + 2 
kg kesif yem vermek arzulanan süt veriminin elde edilm-
esine izin verebilir.

19 PROTEİN
PELET SÜT YEMİ
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