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Bu rapor, Türkiye’deki çiftlik ziyaretleri sırasında oluşmuş gözlemler ve tavsiyeleri içerir. Her çiftlik 

için, o çiftliğe özgü sorunları içeren raporlar oluşturulup yöneticilerine iletilebilir. 

Aşağıda, bu çiftlikler ziyaretleri esnasında tartışılan konuları başlıklar halinde bulabilirsiniz. 

Kuru Dönem İnek İdaresi: 

Yıllarca, kurudaki ineklere çok az önem verildi ancak şimdilerde kurudaki ineğin bakım beslemesinin 

önemini fark eden üreticiler artmaktadır. Kuru dönemde doğru şekilde idare edilen ineğin, 

buzağılama sırasında daha az problemi olur ve bir sonraki laktasyonda daha yüksek süt verimine 

ulaşabilir. 

Başarılı bir kuru dönem inek idaresi için anahtar noktaları şu şekilde özetleyebiliriz; 

1. Kuru dönem periyodu 45-60 gün olmalıdır. Yeni yapılan araştırmalar, ineğin kuru dönem 

padoğunda 45 gün kalması ve bu süreçte ayrı bir grupta yer almasının çok iyi sonuçlar 

verdiğini göstermiştir. Önceki araştırmalar, bu süreçte ayrıca bir geçiş dönemi olması 

gerektiğini önermekte idi. Artık bunun gerekli olmadığı bilinmektedir.  

2. Kurudaki ineğe, temiz ve rahat bir ortam sağlanmalıdır.  

3. Gebe inek daha iri olacağından, yatakları daha geniş tutulmalı ve her ineğin yemlikte ek bir 

alanı olmalıdır. İnekler yiyip içmedikleri zamanlarda yatıyor olmalıdır. Eğer dinlenmek için 

yataklarını tercih etmiyorlarsa, yatakların doğru şekilde tasarlanmamış ve yeterince geniş 

olmadığındandır.  

4. Kurudaki inek barınağında hayvanlar çok kalabalık olmamalıdır.  

5. Hayvanlar kuruya ayrılırken kuru dönem mastit tedavisi uygulanır, tırnak bakımı yapılır, 

aşılama programı güncellenir.  

6. Kuru dönem rasyonu, vitamin ve minerallerle güçlendirilmeli, hayvanın besin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek nitelikte yüksek lifli olmalıdır.  

7. Bir ineğin geviş getirmesi sağlıklı bir işkembenin kanıtıdır. Sağlıklı bir inek, günde 400 dakika 

geviş getirmelidir. Dinlenme alanındaki hayvanlara, günün herhangi bir saati baktığımızda 

%40-50 kadarının geviş getirdiğini görürsek, geviş getirmenin yeterli olduğu sonucuna 

varabiliriz.  Daha az sayıda ineğin geviş getirmesi, rumen asidozu ile ilgili muhtemel bir sorun 

olduğunu gösterir.  

8. Bu padoktaki hayvanlar düzenli olarak gözlem altında tutulmalı ve doğum başladığında 

doğum padoğuna alınmalıdır.  

9. Doğum başladığında, inek gözlenmeli ve gerçekten gerekli olmadıkça müdahale 

edilmemelidir. Bu tarz müdahaleler, sonun atılamaması, metrit ve doğum kanalının zarar 

görmesi gibi sorunların başlıca nedenidir.  



İyi bir döl verimi programı, iyi bir kuru dönem idaresiyle başlar. Uygun koşullarda bakım ve 

beslenmesi sağlanan inekler, doğum sırasında daha az sorun yaşar ve laktasyon süresince daha iyi bir 

performans gösterir.  

Buzağılama (Doğum) İdaresi:  

Doğum sırasında inek ve buzağının idaresi iki nedenden çok önemlidir. Birincisi, ineğe gerekli bakımı 

ve özeni sağlayarak ileride döl verimini etkileyecek yaralanma ve enfeksiyonlara karşı korumaktır. 

İkincisi ise, yeni doğmuş buzağının ilk 2 saati hayatta kalması ve (dişi olduğunu farz edersek) verimli 

bir ineğe dönüşmek için büyümesi anahtar noktadır. Bu alanda başarılı olmak için dikkat edilecek 

anahtar noktalar şu şekildedir; 

1. Temizlik, hem buzağılar hem de loğusa inekler için hastalıkları aza indirmenin altın kuralıdır. 

Her buzağılamadan sonra doğum padoğundaki altlık kaldırılmalı ve yerine temizi konulmalı, 

bu alanda kullanılan aletler yıkanmalı ve sterilize edilmelidir. Çalışanlar, buzağıyla 

ilgilenmeden önce ellerini yıkamalı ve temiz kıyafetler giymelidirler. Doğum padoğu çiftlikteki 

en temiz alan olmalıdır.  

2. Doğum başladığında, inek gözlenmeli ve gerçekten gerekli olmadıkça müdahale 

edilmemelidir. Eğer müdahale yapacak kişinin elleri ve aletleri temiz ise, buzağının doğru 

pozisyonda olduğunu kontrol etmek için bir ön muayene yapabilir.  Buzağının doğum kanalına 

gelmesinin birkaç saat süreceği akılda tutulmalıdır.  

3. Buzağı doğduktan sonra kurulayın ve eğer hava soğuksa, ılık bir yere alın.  

4. İneği sağın ve buzağıya, doğumdan sonraki ilk saatte 4 litre kolostrum içirin.  

5. Göbek kordonunu antiseptik bir solüsyona daldırın, buzağının kimlik bilgilerini belirleyin ve  

hazır bir koruyucu antiserum uygulayın.  

6. İneği loğusa padoğuna, buzağıyı da buzağı boksuna götürün.  

Düvenin büyüme aşamalarının hepsi çok önemlidir ama en kritik olan dünyaya geldiği ilk birkaç 

saattir. Buzağının bakım ve beslemesi ne kadar doğru ve özenli olursa o kadar verimli bir inek olur. 

Çoğu çiftçi, buzağı bakımını gereksiz bir masraf olarak görür ve yem giderlerini kısarak tasarruf 

etmeye çalışır. Yeterli beslenemediği için gelişemeyen buzağı, genetik performansını gösteremeyen 

bir inek olur. Doğru buzağı bakımı çiftliğin gelecekte gelişmesi için altın kuraldır.  

Loğusa Takip Programı ve Loğusa İneğin Bakımı: 

Düşük süt verimi ve başarısız döl verimine neden olabilecek sorunların başladığı dönem, doğumdan 

sonraki ilk 21 gündür. Bu dönemde ineği, yeni laktasyon dönemine sağlıklı başlayabilmesi için uygun 

şekilde sevk ve idare etmek çok önemlidir. Bu gruptaki ineklere, çiftlikteki diğer hayvanlardan daha 

çok önem vermek gerekir.  Bu ineklerin sağlık kontrollerini rutin olarak yapmak, laktasyonun 

başındaki ineklerin performansını arttırmada anahtar noktadır. İstatistikler, bu dönemde düzgün 

bakım beslemesi yapılan ineklerin diğerlerine göre bir laktasyonda 1000 kg daha fazla süt verdiğini ve 

30 gün önce döl tuttuğunu (gebe kaldığını) göstermektedir. Çiftliğin karlılığını arttıracak olan Loğusa 

Takip Programını şu adımları takip ederek oluşturabiliriz; 

1) Doğumdan hemen sonra, ineği loğusa padoğuna alın. En az 21 gün burada tutun ancak 28 gün 

tutulması daha iyidir. 



2) Loğusa grubu çok kalabalık olmamalıdır. Padoğun büyüklüğüne bağlı olarak kalabalık olmayacak 

sayıda loğusa inek barındırılmalıdır. Her inek için bir makas olmalıdır.  

3) Yataklar, inekler için konforlu olmalıdır. Bu alanda iyi havalandırma ve temiz hava bulunması da 

çok önemlidir.  

4) Her gün, her ineği bir muhtemel sağlık sorunlarına karşı kontrol edin. Bu kontrolleri hayvanlar 

sağımdan geldikten sonra günde bir kez yapın. Bu kontrolü yapmadan önce, sağımdan 

geldiklerinde önlerinde taze yem olduğundan emin olun. 

5) Bu günlük kontroller muhtemel spesifik problemleri anlamaya yönelik olmalıdır. 

a) Doğumdan sonra ilk 7 gün, rektal vücut sıcaklığına bakılıp kaydedilmelidir. Rektal vücut 

sıcaklığının yükselmesi bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Bu durumda enfeksiyonu tedavi etmek 

için bir ateş düşürücü ve antibiyotik kullanılmalıdır.  

b) Süt verimini kontrol edin. İneğin verdiği süt miktarı her gün artmalıdır. Sağımdan sorumlu 

elemanların inekleri mastite karşı dikkatle incelediğinden emin olun. 

c) Sağımdan dönen inekleri gözlemleyin. Nasıl yürüyorlar? Topallama belirtisi var mı? Doğrudan 

yemliğe mi gidiyorlar, yatmaya mı gidiyorlar? 

d) Makastaki hayvanların önünden yürüyüp iştahlarını kontrol edin. İştahsızlık, enerji ya da 

rumen problemlerine işaret edebilir.  Bu durumda iki şey yapılabilir;  

i) Son 24 saatte doğum yapmış olan ineklere, direnç pompasıyla 20-25 litre suyun içinde 

enerji kaynağı, vitamin- mineraller ve rumendeki bakteri popülasyonunu arttıracak canlı 

maya içeren bir karışım içirilmesi önerilir. Bu, yalnızca ineğin iştahını arttırmakla kalmaz 

aynı zamanda abomasuma ağırlık yaparak abomasumun yer değiştirmesi sorununa da 

engel olur. 

ii) Daha ağır vakalarda, enerji kaynağı sağlamak ve iştahını arttırmak için propilen glikol 

içeren yem katkıları verin.  

e) İneğin gözlerinin parlak ve canlı olup olmadığını kontrol edin. Solunum sistemi 

enfeksiyonlarının belirtisi olabilecek burun akıntısını ve dehidrasyon (su kaybı) belirtilerini 

kontrol edin. İnek halsiz görünüyorsa kulaklarının sıcaklığına bakın, eğer soğuksa yüksek 

ihtimalle süt humması olabilir ve kalsiyuma ihtiyaç duyabilir.  

f) İneklerin önünden yürüyün, daha sonra arkasına geçin ve görsel bir muayene yapın. Dışkının 

cıvık, koyu renkli veya başka anormallikleri olup olmadığına bakın. İşkembenin dolu olup 

olmadığına bakın.  Rumen hareketlerini (2 dakikada bir kontraksiyon normaldir),bir 

enfeksiyonun işareti olan kötü kokulu bir vajinal akıntı olup olmadığını, memelerde sertlik ya 

da şişlik olup olmadığını kontrol edin. İneğin genel olarak normal ve sağlıklı görünüp 

görünmediğine bakın. 

g) Bu kontrolleri yaptıktan sonra bulguları mutlaka günlük olarak kaydedin. Bir önceki gün 

herhangi bir hastalık belirtisi olup olmadığını da takip edin.  

6) İnek loğusa grubundan ayrılmaya hazır olduğunda, laktasyon grubuna yerleştirilir ve laktasyon 

sonuna kadar orada tutulur ve yeri değiştirilmez.  

İyi bir loğusa takip programı süt verimini ve inek performansını arttırır. Araştırmalar, sağlık 

problemlerinin %90’ının bu dönemde başladığını ve koruyucu önlemler almanın hastalığı tedavi 

etmekten daha iyi sonuç verdiğini göstermektedir. Loğusa takip programı sürünün performansını 

arttırır ve olası operasyon maliyetini azaltır.  

 



Kızgınlık Takibi ve Suni Tohumlama: 

Doğumdan sonra ineğin, doğumun etkilerinden iyileşme sürecinde olduğu için kızgınlık göstermediği 

bir süre mevcuttur. Doğumu takiben makul bir süre beklendikten sonra inek kızgınlık göstermeye 

başlayınca ineğe suni tohumlama uygulanır. Araştırmalar gösteriyor ki, yüksek verimli ineklerin %40’ı 

sütte geçen 60. günde bile hala kızgınlık göstermemektedir. Bu nedenle yüksek verimli sürülerde, iyi 

bir gebelik oranına ulaşmak için gözle kızgınlık belirtilerine bakıp kayıt etmekle birlikte bir kombine 

hormon uygulamak gerekebilir.  Unutmamamız gereken bir diğer konu da, süt verimi arttıkça kızgınlık 

belirtileri gösterme süresi azalır ve mevcut, etkin bir sistem olmaksızın gözle tespit etmek çok zorlaşır. 

İnekler ne kadar sağlıklı ise döl verimi o kadar yüksektir.  

Araştırmalar, döl veriminin düşük olmasının başlıca nedeninin sütçü işletmelerde, kızgınlık takip 

sisteminin olmamasından kaynaklandığını gösteriyor.  Düzenli uygulanan ve ciddiyetle takip edilen bir 

kızgınlık takip sistemi olmadan çok az ineğe zamanında suni tohumlama uygulanabilir.  

İneklere zamanında suni tohumlama uygulayabilmek için takip edilmesi gereken yönetim kriterleri şu 

şekildedir; 

1. Doğumu takip eden günlerde ilk suni tohumlamanın yapılabileceği zamanı belirleyip 

hedefleyin. Bu belirlenen süreye “Gönüllü Bekleme Süresi” (VWP/Voluntary Waiting Period) 

denir. Yüksek verimli ineklerde, kızgınlık takip programının doğruluğuna bağlı olarak, bu süre 

58-70 gün arasında olabilir.  

2. Kızgınlığı zamanında tespit etmek için etkin bir kızgınlık takip programı belirleyin. 

a. Kızgınlık takibinden sorumlu bir kişi tayin edilmelidir. 

b. Kızgınlık takibinin ne zaman ve nerede yapılacağı belirlenmelidir. 

c. Gözlem sonuçları ve bilgileri kaydedilmeli ve bu bilgilerin nasıl ve kime iletileceği 

açıkça belirlenmelidir. 

d. Belirlediğiniz sorumlu kişi veya kişilere, hayvanların kızgınlıkta olduğunu nasıl 

belirleyecekleri konusunda bir eğitim verilmelidir.  

e. Bir ineğin kızgınlıkta olduğu tespit edildikten sonra ne yapılacağı açıkça belirtilmelidir. 

3. “Gönüllü Bekleme Süresi” dolmuş olan ineklere suni tohumlama uygulayın. Kesin olarak 

gebeliği onaylanana kadar ineği gebe olarak değerlendirmeyin, sonraki 21 günde kızgınlık 

gösterecek mi diye gözlemlemeye devam edin. Amacımız, gönüllü bekleme süreleri biten 

ineklerin %80’ini ilk kızgınlıkta tohumlamak olmalıdır.  

4. İnekleri daha erken tohumlayabilmek için senkronizasyon protokolleri uygulanabilir. Söz 

konusu sürü için hedef, boşta geçen gün sayısının 120 günden az olmasıdır. 

Döl verimi performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürünün karlılığı için çok önemlidir. 

Zamanında döllenemeyen inekler daha uzun süre laktasyonda kalacağından, bu durumda yemden 

yararlanma düşük olacak ve sütün maliyeti artacaktır. Boşta geçen ortalama gün sayısı maksimum 

120 gün, tercihen daha az olmalıdır.  

Kistik Ovaryum:  

Türkiye’ye her ziyaretimde Kistik Ovaryum konusu bir şekilde gündeme gelmektedir. Yakın zamanda 

Hoard’s Dairyman’de tam olarak bu konuyla ilgili bir rapor yayınlanmıştır: 

(http://www.hoards.com/E_reproduction/REP38). Bu raporu gözden geçirerek, Ata Fen ekibi için 

faydalı olacağına inandığım bazı bilgileri paylaşmak istiyorum: 

http://www.hoards.com/E_reproduction/REP38


Kistik Ovaryum Nedir? 

Tanım olarak, kistik ovaryum, ineğin ovaryumunda çapı 3 cm’den büyük follikül benzeri yapılardır. İki 

şekilde olur; 

1. Folliküler 

2. Luteal  

Folliküler kistler, daha yumuşak yapıda olup, rektal palpasyonla kolaylıkla patlatılabilir. İnekler, 

folliküler kistleri varken düzensiz aralıklarla kızgınlık belirtileri gösterebilirler. 

Luteal kistler, yumurtlama göstermeyen luteinize folliküllerdir.  Palpasyonda, kalın duvarlı ve daha 

lastiksi olarak hissedilir. Gerçek lüteal doku olan kalın duvarlar, Corpus Luteum gibi progesteron 

salgıladığı için, bu kistler normal CL benzer fonksiyon gösterirler. Her iki tip kistte de boşluklar sıvı 

doludur.  

Kistik Ovaryum Hakkındaki Gerçekler 

Yıllar içinde duyduğum bazı gerçekdışı söylemler şunlardır; 

1. Kistik ovaryum enerji dengesizliği nedeniyle olur. 

2. Kistler, mikro mineral dengesizliği nedeniyle olur.  

3. Kistler, beslenmedeki bazı dengesizlikler nedeniyle olur.  

4. Sütçü işletmelerde, kistik ovaryum yaygın bir durumdur.  

Yukarıda belirttiğim gerçek dışı söylemlere karşı, Kistik Ovaryum’la ilgili yapılan araştırmalar sonucu 

elde edilmiş gerçek bilgiler mevcuttur. Aşağıda bu sonuçlara değinilmiştir. 

1 No’lu Gerçek 

Folliküler kistler, genel olarak laktasyonun ilk 15.-45. günleri arasında,  genellikle büyük, ince duvarlı, 

yumurtalıkların biri veya her ikisinde de oluşan yapılardır. Vakaların %50’si, laktasyonun 60. gününde 

suni tohumlama yapılana kadar kendiliğinden iyileşir.  

2 No’lu Gerçek 

İki kisti kesin olarak birbirinden ayırmak çok zordur ve rektal palpasyon ile bunu ayırt etmek nerede 

ise imkansızdır. Yeni oluşan CL boşlukları sıvı dolu olduğu için rektal palpasyonda kist izlenimi 

verebilir. Transrektal ultrason kullanılmak kist tipini teşhis etmenin tek yoludur.  

Normal ovaryuma uygulanan rektal palpasyonun da bazı hataları olabilir. Bilimsel literatürde, kandaki 

progesteron seviyelerine bakarak CL teşhisini karşılaştıran 3 çalışma vardır. İneklerin yalnızca % 

80’inde, suni tohumlama teknisyeni tarafından yapılan elle muayenede bir ya da iki yumurtalıkta CL 

teşhis edilmişken yüksek oranda progesteron bulunmuştur. İneklerin yaklaşık %25-30’unda, elle 

muayenede CL olmadığını sonucu çıkmasına rağmen yüksek oranda progesteron çıkmıştır.  

3 No’lu Gerçek 

Gebe olmayan ineklerde en sık görülen, lüteal kistlerdir.  Bu kistlerden birçoğu progesteron salgılar 

ve şekil olarak, içi sıvı dolu boşlukları olan iyi gelişmemiş CL’a benzer. 30-32 günlük gebe olan bir 

inekte, içinde boşluğu olan bir CL bulmak çok nadirdir.  



4 No’lu Gerçek 

Kistik ovaryumun meydana gelmesi, östrojen benzeri, isoflavones veya phytoestrojen olarak bilinen 

bileşiklerden kaynaklanır.  Bu maddeler bazı baklagillerde bulunur, örneğin; kızıl yonca, tam soya gibi.  

Ayrıca küflü yem de kistik ovaryumun meydana gelmesine neden olabilir.  

5 No’lu Gerçek 

Sütçü sığır işletmelerinin kistik ovaryumdan dolayı ne kadar zarar ettiği ile ilgili yayınlamış bir çalışma 

yoktur. Kistlerin, artık ultrasonla kesin olarak teşhis edilmesi mümkün olduğundan, bu vakaların 

görülme sıklığı oldukça azalmıştır (%5’ten daha az).  Çünkü geçmişte, yapılan rektal palpasyona dayalı 

teşhislerin yanlış olma ihtimali vardı.  Bu durum, veteriner hekimleri herhangi bir şekilde suçlamak 

için değil, ultrasondan önce kullanılan teşhis yöntemlerinin olası hatalarını ortaya koymak içindir.  

6 No’lu Gerçek 

Kistlerin, yem maddeleri veya rasyonda yer alan yem hammaddelerinden kaynaklanmakta olduğu 

belirlenmemiştir.  Buna bir istisna olan vaka ise β-caroten eksikliğinin, Alman çiftliklerinde kist 

vakalarının artmasına neden olduğunun bildirilmesidir. Ancak ABD’de yapılan araştırma bunu 

desteklememektedir. 

7 No’lu Gerçek 

Çok az sayıda kistik inek tedaviye iyi cevap verir. En etkili tedavi yöntemi, GnRH (Cystorelin, 

Factrel,Fertagyl) ya da human chorionic gondotropin (Merck Animal Health tarafından satılan 

hCG)dır.  

Kisti, lüteinleştirip regrese etmek için en başarılı yöntem, GnRH yerinde hCG kullanmak ve birkaç gün 

sonra prostaglandin  (Juramate, estroPLAN, estrumate, lutalyse) enjekte etmektir. Birden fazla kisti 

olan ineklerde bu tedavilerin hiçbiri çok etkili olmaz. Bu inekler genellikle sürüden çıkarılır.  

 

8 No’lu Gerçek 

Kistler kendini tekrar etmeye meyillidir. Belli sayıda araştırma, süt sığırlarında kistik ovaryum 

durumunun genetik irsiyet derecesinin düşük ile orta arası bir değerde olduğunu göstermektedir 

(h2=0.43).  

9 No’lu Gerçek 

Süt sığırlarında kistlerin oluşma sıklığı, yaşa bağlı olarak artmaktadır. Diğer yaş grupları ile 

kıyaslandığında 2-4 yaşındaki ineklerde kist oluşum oranı daha düşüktür. Buna karşın, 4-7 yaşındaki 

ineklerdeki oran da 7-10 yaşındaki ineklerdeki görülme oranına göre düşüktür. 

10 No’lu Gerçek 

Pek çok düşüncenin aksine, ne bir önceki laktasyondaki çok yüksek süt veriminin ne de genetik süt 

verim potansiyelinin kist oluşumuna etkisi yoktur. Laktasyon arasında kıyaslama yapıldığında, 

ovaryum kisti ile süt verimi arasındaki korelasyon belirgin değildir.  Yapılmış olan 5 farklı çalışma 

sonucunda Holstein inekte yüksek süt veriminin kist oluşumuna etkisi olmadığı ortaya konmuştur. 
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Birçok çalışma, endokrin dengesizliğinin ovaryum kistlerine sebep olabileceğini göstermektedir. Tek 

başına ya da kombine halde, ekzojen östrojen ve progestinlerin uygulanması kist oluşumuna neden 

olur. LH veya östrojen antiserumu verilmesi ile de kist oluşumu tetiklenir.  

Kendiliğinden oluşan ovaryum kistlerinin nedenleri; 

1. Östrojenin pozitif geri beslemesinden sorumlu hipotalamik hipofiz bezinin ekseninde bir 

bozukluk olması. 

2. Ovaryum kistik follikülerindeki LH ve FSH reseptörlerinin eksik olması ve buna bağlı olarak 

ekzojen FSH ile tekrar dolması. 

3. Gereğinden fazla FSH’ın foliküler gelişimi aşırı şekilde uyarması. 

4. Ovulasyonu başlatmak için yeterli hipofiz bezi kaynaklı LH bulunmaması. 

5. Hipofiz bezinden LH salgılanmasını kontrol eden mekanizmada kısmi yetersizlik. 

6. GnRH sentezi veya salınımında eksiklik olması. 

Kistik ovaryumlar çok kompleks bir durumdur ve bu probleme verilebilecek basit bir cevap yoktur. 

Birçok döl verimi bozukluğunda (güç doğum, ikizlik, ölü doğum, sonun atılamaması, kistik ovaryum, 

ovulasyonun olmaması, döl yolunda enfeksiyonlar ve anormal sağlık durumu), yalnızca tek bir 

nedenden ziyade kompleks bir normal dışı durumdan kaynaklanır. Bir sağlık sorunu olan inekler, 

metabolik hastalıklar da dahil olmak üzere pekçok sorun için risk teşkil etmektedir.  Literatür 

gösteriyor ki; bir hastalığın oluşmasına engel olmak doğrudan ya da dolaylı olarak o hastalıkla 

bağlantılı diğer hastalıkların meydana gelme ihtimalini ve sıklığını azaltabilir. Hastalıklara karşı 

yapılmakta olan genetik seleksiyon ile elde edilecek uzun dönemli kümülatif etkiyle söz konusu 

problemin oluşma sıklığı azaltılabilir.  

Özet: 

Döl verimi yönetimi hala Türkiye’deki çiftliklerin yüksek süt verimine ulaşmasındaki en büyük 

engeldir. Sürekli tartışmalar ve desteklerle bir farkındalık ve değişim yaratacağız. Öncelikle çiftçiler 

döl verimi sorunlarından dolayı ne kadar para kaybettiklerini fark etmeleri gerekir.  Bunun ayrımına 

vardıklarında bakış açıları değişecektir.  

Bilgilerinize arz ederim, 
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