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İnek Konforu:  

Ziyaret edilen işletmelerde inek konforu yoktu ve ısı stresi mevcut idi.  Ortam sıcaklığı 30 

°C üzerinde idi.  Bu yüksek ortam sıcaklıklarına rağmen, işletmelerin hiç birinde 

serinletme yapılmamakta idi.  İneklerde, göğüs döverek hızlı nefes alma, ağızdan salya 

akışı gibi yüksek seviyede ısı stresi belirtileri görülmekte idi. Isı stresinin inek üzerindeki 

olumsuz etkileri sonucunda sadece ineğin yemden uzaklaşması, süt veriminde düşüş gibi 

sorunlar görülmekle kalmaz başka sağlık sorunları da ortaya çıkmaktadır.  

Öncelikle döl verimi olumsuz etkilenir, LH hormonu seviyesi düşer.  Buna bağlı olarak, 

inek herhangi bir kızgınlık belirtisi göstermez.  Isı stresi arttıkça inek daha az yem 

tüketir, daha az geviş getirir.  Buna bağlı olarak, rumene daha az salya gider.  Daha az 

salya gitmesi de rumen ortamının daha az tamponlanmasına yol açar.  Bunun sonucunda 

rumen ortamının asitliği artar (asidozis).  Asidoz olan ineklerde tırnak sorunlarına 

(Laminitis) ve başka metabolik sorunlara neden olur. 

Laminitis, daha geç ortaya çıkan bir sorundur.  İneklerden istenen süt ve döl verimini 

elde edebilmek için inekleri serinletmek elzemdir.  Bu, serinletme desteği fanlar ve duş 

şeklinde çalışan spreylerle sağlanabilir.  Çeşitli başka soğutma sistemleri de mevcuttur, 

ancak fan ve duşlu olan sistem, bölgenin iklimine ve mevcut barınak yapısına göre en 

ekonomik ve en uygun olandır. 

İşletme sahiplerine bunun bir ihtiyaç olduğu sürekli olarak hatırlatılmalıdır.  Aşağıdaki 

resimde ısı stresinin sütçü ineklerde yarattığı olumsuz etkilerini görmektesiniz.   

 

Isı stresi 20 °C ‘de başlar ve sıcaklığın yükselmesi ile artar.  İnekler üzerinde en ciddi 

şekilde etkisi, 30 °C ve üzerinde görülmektedir. 



İkinci önemli konu ise yanlış planlanmış ve yapılmış barınaklar yüzünden ineklerin serbest 

yataklı sistemi kullanamamalarıdır.  Bu, inek konforunu doğrudan olumsuz yönde 

etkilemektedir.  Ziyaret ettiğimiz her çiftlikte, inekler, serbest yatakları kullanmıyorlardı.  

Yataklar üzerindeki omuz demirleri ineklerin hareketlerini kısıtlayıcı şekilde 

yerleştirilmişti.  Buna bağlı olarak, inekler öne doğru vücutlarını esneterek önce arka 

ayakları üzerine sonra da ön ayakları üzerine kalkamıyorlardı.  Bu omuz demirinin 

kaldırılması, belli bir derecede ineklere yardımcı olabilir.  Ancak zemindeki sert betonun 

üzerindeki sert plastik altlıklar inekler için yeterli yumuşaklığı sağlamamaktadır.  Bu sert 

plastik altlıklar yumuşak olanları ile değiştirilerek ineklerin dinlendikleri yataklar yumuşak 

hale getirilmelidir.  İdeal olan yataklar, 10 cm derinliğinde kumun kullanıldığı yataklardır.  

Kum kullanılır ise ineklerin konforu artabilir, ancak dışkının uzaklaştırılması için mevcut 

olan sistemler değerlendirilmeli ve kumun gübreden ayrılması ile ilgili değişiklikler 

yapılmalıdır. 

Ziyaret ettiğimiz her işletmede, ineklerin yatakları üzerinde olan omuz demirlerinin 

yerleşiminden kaynaklanan hatalar yüzünden inekler bu yatakları kullanamamakta idiler.  

Bu hatalar giderilir ise inekler temiz ve rahat yataklarda dinlenme imkanı bulabilirler.  

Buna bağlı olarak, ortam kaynaklı mastitis azaltılabilir ve süt verimi arttırılabilir. 

Stresi azaltıp inek konforunu arttırarak süt verimi ve döl verimi üzerinde olumlu bir etki 

yaratmak mümkündür. 

Döl Verimi: 

Çiftliklerde bize verilen bilgiler sözlü idi.  Bu sebepten, herhangi bir kayıt ve veri 

incelenmemiştir.  İşletmelerin döl verimi etkinliğini geliştirmeleri gerekmektedir.  Birinci 

adım olarak, işletmelerin düzgün kayıt sistemlerinin olması gerekir.  Düzgün kayıt tutulur 

ise hataların nereden kaynaklanmakta olduğu anlaşılarak sorunların üzerine gidilebilir.  

Küçük sorunları çözmek, büyük bir sorunu çözmekten daha kolay ve daha ekonomiktir.  

İkinci adım ise çiftliklerdeki mevcut sistemin operasyonel olduğunu kontrol edecek ayrı 

bir denetim sisteminin olmasıdır.  Her işletmenin kendine uyan bir çalışma sistemi 

olmalıdır.  Bu çalışma sisteminde şunlar bulunmalıdır; 

 Loğusa inek takip programı, 

 Kızgınlık tespit programı ve boş olan her ineğin döl tutmasını tespit edecek suni 

tohumlama protokolü 

İneklerin zamanında döl tutmasını sağlayamayan işletmelerin para kaybı büyük 

olmaktadır.  Etkin döl tutmanın sağlanması için bazı küçük detaylara dikkat edilmesi 

gerekmektedir.  Bu şekilde dikkat edildiğinde ineklerin zamanında döl tutmalarını tespit 

edecek her adım eksiksiz olarak yerine getirilebilir.  Bu sistemin işletmelerde hayata 

geçirilmesi için gereken protokol ve öneriler, pek çok kez Ege Vet’e tarafımdan verilmiştir.  

Böyle bir programı işletmelerinde uygulamak isteyenler Ege Vet ile çalışarak bunu yerine 

getirebilirler. 

Sürü Sağlığı: 

Bir inekten yüksek seviyede süt verimi istenir ise ineğin sağlıklı tutulması gerekmektedir.  

İşletme sahibi, çiftlikte çalışan veteriner hekim veya teknik elemanların başlıca görevi 

inekleri sağlıklı tutabilmek için gerekli olan sevk ve idare programlarını yaratmaktır.  

İneklerin sağlıklı kalabilmeleri için koruyucu önlemler hayata geçirilerek, yönetimden 

kaynaklanabilecek hatalar önlenmelidir.  Süt işletmesinde bir sağlık sorunu belirlenmiş ise 

hedefimiz o hastalığı tedavi etmek değil nedenini bulmak ve tekrarlanmasını önlemektir.  

Pek çok sağlık sorunu, sıkı koruyucu hekimlik uygulamalarının takip edilmesi ile 

önlenebilir veya azaltılabilir.   

Mastitis, metritis, sonun atılamaması, tırnak sorunları ve metabolik bozukluklar, büyük 

oranda koruyucu hekimlik uygulamaları ile kontrol altına alınabilir.  Hasta olan inekler 



doğal olarak tedavi edilirler. Ancak etkin bir şekilde sürü takip edilir ise bu sağlık 

sorunlarının ortaya çıkma oranı çok düşük olur.  Örneğin, eğer bir sürünün tank sütünün 

Somatik Hücre Skoru 200,000/ml’nin üzerinde ise söz konusu sürüde mastitisin sorun 

teşkil etmekte olduğu aşikardır.  Bu sebepten, nedeni hemen bulunmalı ve düzeltilmelidir.  

Yüksek seviyede Hücre Skoru sadece süt verimini azaltmakla kalmaz aynı zamanda döl 

verimi üzerinde de ciddi oranda olumsuz etki yapar.  Süt Sığırcılığı işletmesinin hedefi, 

sürüyü sağlıklı şekilde tutacak önlemleri almak olmalıdır. 

Özet:  

Sütçü Sığırcılık işletmesinin başarısı, inekleri verimli şekilde tutabilmesine bağlıdır.  

İneklere temiz ve rahat bir ortam sağlanır ve inekler sağlıklı tutulur ise bunu temin etmek 

mümkündür.  Yüksek süt verimi olan sağlıklı bir sürü elde etmek pek çok faktöre bağlıdır.  

Bu faktörlerden birinin yönetimi zayıf veya eksik olur ise hem süt verimi hem de döl 

verimi olumsuz etkilenir.  İşletme sahiplerinin hedefi, çiftliklerde bir sistem geliştirmek ve 

bu sistemle her görevin zamanında, doğru olarak yapıldığını sağlamaktır. Bunlar; iyi bir 

karma yem, ineklere yeterli miktarda yem vermek, ihtiyaçları kadar temiz içme suyu 

vermek, temiz, serin ve rahat bir ortam sağlamak, sürü sağlık protokolleri ile sürüyü 

sağlıklı tutmak olarak sayılabilir.  Bu sayılan hususlar yerine getirilir ise işletmenin karlı 

olması sağlanır ve pazarda rekabet edebilir. 

 

 

   

  

 

  

 


