


SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ VE METABOLİK HASTALIKLAR
Geçiş Dönemi Nedir?
Süt ineklerinde kuru dönemin son 3 haftası ile laktasyonun ilk 4 haftasını kapsayan döneme denir. Hayvanların laktasyondaki performansı, 
üreme performansı, hayvanların genel sağlığı ve sonrasında oluşabilecek metabolik hastalıklar üzerinde geçiş döneminin etkisi büyüktür.

•Bu dönemde metabolik ve enfeksiyöz hastalıkların görülme insidansı oldukça yüksektir. Bu sebeple geçiş döneminin başarısı, sonrasında 
oluşabilecek herhangi bir metabolik hastalık ve üreme ile ilgili problemlerin önüne geçer.

•Yine bu dönemde hayvanın metabolik ve endokrin sistemlerinde değişimler olmaktadır.  Bu da hayvan için büyük bir stres faktörüdür. 
Bu stres faktörü hayvanın immun sistemini baskılar ve enfeksiyon riskini arttırır.

Stresin immunsupresyon etkisini azaltmak için hem beslenme hem de çiftlikte idari düzenlemeler yapılmalıdır.

•Geçiş döneminde hormonal değişiklikler oluşmaktadır. Doğum yaklaştıkça, kandaki progesteron konsantrasyonu azalırken östrojen 
konsantrasyonu artmaktadır. Östrojen de doğumdan sonra hızlı bir şekilde düşmektedir. Doğum öncesinde PGF2α miktarı artmaya başlar, 
doğum anında pike ulaşır ve doğumdan sonra azalır. Glukokortikoid ve prolaktin düzeyleri doğumun olduğu gün artmakta ertesi gün doğum 
öncesindeki düzeye dönmektedir.

Gebeliğin son dönemlerinde plazma tiroksin (T4) oranı artmakta, doğumda yaklaşık %50 civarında azalmakta, sonra tekrar artmaktadır.

•Gebeliğin son döneminden erken laktasyon dönemine kadar plazma insulin konsantrasyonu düşerken büyüme hormonu artmaktadır.

Geçiş dönemi öncesinde kuru dönemde yapılması gerekenler
•Yiyebildiği kadar kuru ot
•1 kg civarında saman 
•1 kg civarında süt yemi
•Doğuma 2 hafta kala rumen adaptasyonu için konsantre yem
•Selenyum ve E vitamini takviyesi, ayrıca rasyona kuru dönem yem katkı maddesi katılmalı  
•Doğuma kadar hayvanlar bu şekilde beslenilmelidir.

 Kuru dönemde yapılmaması gerekenler
•Hayvana yonca verilmez.
•Silaj verilmez. Yemi lezzetlendirmek ıslatmak için silaj veriliyorsa sadece 3 kg mısır silajı verilebilir.
•Hayvan şişmanlatılmamalıdır.

Glikoz Metabolizmasındaki Değişiklikler
Geçiş döneminde glikoz, aminoasit ve yağ asitleri birinci derecede önemli besin maddeleridir. Hayvanın yaşamını sürdürmesi için yapı taşı 
olan bu besin maddeleri, gebelikte ve doğum sonrasında buzağının büyütülmesi ve süt üretimi için enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Prepartum dönemde plazma glikoz oranı sabittir ya da çok az bir artış vardır. Doğumda hızla artan glikoz miktarı doğumdan sonra hızla 
düşmektedir. Glikoz konsantrasyonunda doğumdaki geçici artışın, hepatik glikojen depolarının tüketimini uyaran glukagon ve glukokortikoid 
miktarındaki artıştan kaynaklandığı ifade edilmektedir. Prepartum 21. güne göre postpartum 21. günde glikoz ve enerji ihtiyacı 2-3 kat 
artmaktadır.

Laktasyon başında hayvanın günlük glikoz ihtiyacı yaklaşık olarak 2500-3000 g kadardır. Bu miktarı hayvan yemden karşılayamaz ve 
artan glikoz ihtiyacını karşılamak için glikoneogenesis şekillenir.

Glikoneogenesis: Karaciğerde, böbrekte özellikle bitki tohumlarında glikozun laktat, bazı aminoasitler, gliserol gibi karbonhidrat olmayan 
maddelerden yeniden sentezlenmesine denir.

Ruminantlarda hepatik glikoneogenesis için ana substratlar;
1-Ruminal fermentasyondan sağlanan propiyanat
2-Kaslarda seri kontraksiyonlar süresince anaerobik neticesinde biriken ve dolaşımla karaciğere gelen laktik asit 
3-Protein katabolizmasından sağlanan glikojenik aminoasitler
4- Bağırsaklardan emilip vena porta tarafından direne edilen glikoz 
5-Adipoz dokuların lipolizisi sonucunda açığa çıkan gliserol

Lipid Metabolizmasındaki Değişiklikler 
Gebeliğin son dönemlerinde hormonal değişiklikler ile yem tüketimindeki azalma metabolizmayı etkilemekte ve çoğunlukla negatif enerji 
dengesi oluşmaktadır. Negatif enerji dengesinden kurtulmak için, bir taraftan karaciğerden glikojen okside edilirken, diğer taraftan vücut 
depo yağları mobilize edilmektedir. Vücut depo yağları serbest yağ asitleri (NEFA) formunda mobilize edildiği için plazma NEFA 
konsantrasyonu yükselmektedir. Doğumdan 2-3 hafta önce ve 2-3 gün sonraki dönemde, plazma NEFA konsantrasyonu normal seviyeye 
göre iki kat veya daha fazla artmaktadır. Plazma NEFA konsantrasyonundaki değişiklikler, adipoz dokulardaki mobilizasyon derecesini yansıtır. 
Negatif enerji dengesi arttıkça, vücut depo yağları daha fazla mobilize edilir. Plazma NEFA konsantrasyonunun yükselmesi, postpartum 
dönemde başta yağlı karaciğer ve ketosis olmak üzere çeşitli hastalıkların oluşmasında bir risk faktörüdür. Geçiş dönemindeki ineklerde 
karaciğerdeki NEFA metabolizmasının takibi geçiş döneminin biyolojisinin anlaşılmasında çok önemlidir. Bu yüzden geçiş dönemi süresince 
karaciğer sağlığının optimize edilmesine azami özen gösterilmelidir.

•Ayrıca enerji eksikliği İGF1 eksikliğine, İGF1 eksikliği LH eksikliğine, LH eksikliği ise yumurtanın döl yoluna atılmasının engellenmesine yol 
açar. Böylece geçiş döneminin doğru yönetilememesi döl tutmama sorunlarını ortaya çıkarır.

•Yüksek verimli ineklerde NEFA yükselmesi oosit kalitesini kötü yönde etkiler. Gebelik oranını düşürür.



Hayvan beslemenin üreme siklusu üzerindeki etkileri
Yetersiz beslemede,
•Düvelerde pubertanın gecikmesi
•Buzağılama sonrası östrusun gecikmesi

Yeterli beslemede,
•Follikül büyümesini
•Korpus luteum fonksiyonunu
•Oosit kalitesini
•Uterus ortamını
•Embriyonun hayatta kalması ve büyümesini olumlu yönde etkiler.

Geçiş Dönemi Süt Sığırlarında Kullanılan Farklı Enerji Kaynakları
Gliserol: Gliserol oldukça hızlı fermente olabilen, rasyonun içeriğine göre propiyonat ve bütirat gibi uçucu yağ asitleri üretimini arttıran bir 
maddedir.  Rasyona kuru maddenin % 5, 10 ve 15’i oranında mısır yerine eklenen gliserin süt verim ve kompozisyonunu etkilemezken 
MUN değerinde azalma meydana geldiği, KM’nin %15’i oranında gliserol eklendiği durumlarda ise yem tüketiminin düştüğü yapılan 
araştırmalar ile ortaya konmuştur. Gereğinden fazla içirildiği durumlarda artan bütirik asit ketosis oluşumunu tetiklemektedir.
Propilen glikol: Doğum öncesinde tüketilen konsantre yemin %3-6’sı oranında verilen propilen glikolün, doğum sonrası süt verimini arttırdığı, 
ketosis oluşma riskini ise azalttığı saptanmıştır.
Doğum öncesi ve sonrası 12 gün süre ile 300 gr/gün propilen glikol uygulaması;
• Glikoneogenesisi uyarır, kan glikoz seviyesi artar.
• NEFA (esterleşmemiş yağ asitleri) ve BHBA (β-hidroksi bütirat) miktarı düşer.
• Somatik hücre sayısı azalır.
Propiyonik asit: Doğum sonrasından 42. güne kadar 100 gr sodyum propiyonat verilen süt sığırlarının, 0-42 günler arası süt veriminin 
artarken kan keton cisim miktarının düşük olduğu saptanmış. Bununla birlikte yüksek miktarda verilen sodyum propiyonat sodyum 
iyonlarının kandaki elektrolit konsantrasyonunu değiştirdiğinden su tüketimini arttırır, ishale ve yem tüketiminde düşmelere neden olur.
Dekstroz: Dekstroz %70 oranında tat maddesi ihtiva ettiği ve çok hızlı absorbe edildiği için hayvan beslemede yaygın olarak kullanılır. 
Hızlı absorbe edilmesi nedeniyle yararlanılabilir enerji ihtiyacının yüksek olduğu durumlarda yaygın olarak kullanılır.
Dekstroz mısır nişastasının arıtılması neticesinde elde edilir.  Dekstroz D-Glikoz olarak yazılır ve glikoz molekülünün düzlemsel polarize 
ışığın yönünü gösterir. Dekstroz %70 oranında tat maddesi ihtiva ettiği ve çok hızlı absorbe edildiği için hayvan beslemede yaygın olarak 
kullanılır. Hızlı absorbe edilmesi nedeniyle yararlanılabilir enerji ihtiyacının yüksek olduğu durumlarda yaygın olarak kullanılır. Özellikle 
doğumu takip eden ve stresin en yoğun olduğu zamanlarda Ca ile kombinasyon olarak kullanılması artan enerji ihtiyacının karşılanması 
yanında süt humması riskini de ortadan kaldırmada faydalı olmaktadır. Dekstroz aynı zamanda doğum sonrasında uygulanan antibiyotik 
ve vitamin uygulamalarının etkinliğini arttırmada da etkili bir araç olarak kullanılır

GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ İNEKLERDE KURU MADDE, ENERJİ ve BESİN MADDE İHTİYAÇLARI
Kuru madde ihtiyacı: Rasyonda nişasta miktarının arttırılması, sindirilebilirliği ve kaba yemlerin fermentasyonunu iyileştirerek total 
KM tüketimini arttırmaktadır. Rasyonda nişastanın arttırılması ruminal propiyonik asit üretimini arttırmakta, bu artış insülin salınımını 
uyarmakta, yağların mobilizasyonunu ise baskılamaktadır. Rasyonun NDF içeriği yem tüketimini sınırlamaktadır. Prepartum dönemde 
ineklerin canlı ağırlıklarının %0,9’ undan daha fazla NDF tüketemedikleri bildirilmektedir. Prepartum dönem rasyonlarında selüloz olmayan 
karbonhidrat içeriğinin yükseltilmesinin yem tüketimini arttırdığı, ham yağ oranının arttırılmasının ise azalttığı bildirilmektedir. Benzer şekilde 
prepartum dönem rasyonlarına yağ ilavesinin yem tüketimini azalttığı belirlenmiştir. Buradan hareketle kuru dönemdeki ineklerde selüloz 
olmayan karbonhidrat içeriğini %34-36 olması ve rasyona yağ ilave edilmemesi önerilmektedir.
Enerji ihtiyacı: Gebeliğin geç dönemlerinde ve laktasyonda enerji ihtiyacında önemli artışlar olmaktadır. Gebeliğin son ayında günlük enerji 
ihtiyacı yaşama payının %20’si kadar daha artmaktadır. Laktasyon süresince 30 kg süt veren bir ineğin net enerji ihtiyacı 26 Mkal artmaktadır. 
Bu artışın oluşturulması için metabolizmada ana değişiklikler gerçekleştirilmektedir.

Hayvan beslemede kolin ve niasinin önemi
Kolin: Kolin B kompleks grubu, suda eriyen vitaminlerdendir. Asetilkolin oluşmasında gereklidir. Fosfolipidlerin molekül yapısının bir parçası 
olarak vücut yağlarının mobilizasyonu ile görevlidir. İneklerde normal koşullarda rumen protozoaları tarafından sentezlenir. Ruminantların 
stresli dönemlerinde, özellikle gebeliğin son, laktasyonun ilk döneminde dışardan yeme katılmasına ihtiyaç vardır. Kolin yağ metabolizması 
için yaşamsaldır. İneklerde eksikliğinde ketosis ve yağlı karaciğer hastalığı gibi sağlık riskleri ortaya çıkar. 
Niasin: Bazı literatürlerde B3 vitamini olarak geçer. Karbonhidrat, lipid, aminoasit metabolizmalarında rol oynar. Vücutta kortizon thyroxine, 
insulin, östrojen, progesteron, testosteron gibi hormonların üretilmesi için gereklidir. Mikrobiyal protein sentezini arttırır. Vücut yağları ve 
keton cisimciklerinin oluşumunu önler. İneklerde süt verimini arttırdığı gibi süt yağını ve süt proteinini de arttıran bir etki gösterir. İneklerde 
gebeliğin son döneminde ve laktasyonun başlangıcında yemlere katılması çok yararlıdır. Ketosis ve yağlı karaciğer hastalığında koruyucu ve 
aynı zamanda tedavi edici olarak etkilidir.  Doğumdan önce yağlanmış ineklerde doğum sonrasında, laktasyonun ilk döneminde süt üretimine 
bağlı olarak oluşan enerji açığı sebebiyle, yağların ani metabolizasyonuna bağlı olarak oluşabilecek yağlı karaciğer ve ketosis problemlerini 
önler.

Geçiş Döneminde Bakım ve Besleme İle İlgili Düzenlemeler
1-Kuru dönem uzunluğunun belirlenmesi 
2-Kuru madde tüketiminin arttırılması
3-Beslenme davranışlarına uygun bakım ve besleme şartlarının sağlanması
4-Rumen mukozasının adaptasyonunun sağlanması
5-Rasyonun protein düzeyi ile kalitesinin ayarlanması
6-Rasyondaki yağ asitleri kaynaklarının arttırılması
7-İmmun sistemin aktifleştirilmesi
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Geçiş Dönemi Nedir?
• Süt ineklerinde kuru dönemin son 3 haftası ile 
laktasyonun ilk 4 haftasını kapsayan döneme 
denir. Hayvanların laktasyondaki performansı, 
üreme performansı, hayvanların genel sağlığı ve 
sonrasında oluşabilecek metabolik hastalıklar 
üzerinde geçiş döneminin etkisi büyüktür.
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• Bu dönemde metabolik ve enfeksiyöz 

hastalıkların görülme insidansı oldukça yüksektir.  

Bu sebeple geçiş döneminin başarısı, sonrasında 

oluşabilecek herhangi bir metabolik hastalık ve 

üreme ile ilgili problemlerin önüne geçer.

• Yine bu dönemde hayvanın metabolik ve 

endokrin sistemlerinde değişimler olmaktadır.  

Bu da hayvan için büyük bir stres faktörüdür. Bu 

stres faktörü hayvanın immun sistemini baskılar 

ve enfeksiyon riskini arttırır.    
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Stresin immunsupresyon etkisini 
azaltmak için hem beslenme hem de 
çiftlikte idari düzenlemeler 
yapılmalıdır.

• Geçiş döneminde hormonal değişiklikler 

oluşmaktadır. Doğum yaklaştıkça, kandaki 

progesteron konsantrasyonu azalırken östrojen 

konsantrasyonu artmaktadır. Östrojen de 

doğumdan sonra hızlı bir şekilde düşmektedir. 

Doğum öncesinde PGF2α miktarı artmaya 

başlar, doğum anında pike ulaşır ve doğumdan 

sonra azalır. Glukokortikoid ve prolaktin 

düzeyleri doğumun olduğu gün artmakta ertesi 

gün doğum öncesindeki düzeye dönmektedir.
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Gebeliğin son dönemlerinde 
plazma tiroksin (T4) oranı artmakta, 
doğumda yaklaşık %50 civarında 
azalmakta, sonra tekrar 
artmaktadır.

• Gebeliğin son döneminden erken laktasyon 

dönemine kadar plazma insulin konsantrasyonu 

düşerken büyüme hormonu artmaktadır.
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Geçiş dönemi öncesinde kuru 
dönemde yapılması gerekenler

• Yiyebildiği kadar kuru ot

• 1 kg civarında saman 

• 1 kg civarında süt yemi

• Doğuma 2 hafta kala rumen adaptasyonu için 

konsantre yem

• Selenyum ve E vitamini takviyesi, ayrıca 

rasyona kuru dönem yem katkı maddesi katılmalı  

• Doğuma kadar hayvanlar bu şekilde 

beslenilmelidir.
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 Kuru dönemde yapılmaması 
 gerekenler

• Hayvana yonca verilmez.

• Silaj verilmez. Yemi lezzetlendirmek ıslatmak 

için silaj veriliyorsa sadece 3 kg mısır silajı 

verilebilir.

• Hayvan şişmanlatılmamalıdır.
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Glikoz Metabolizmasındaki 
Değişiklikler

Geçiş döneminde glikoz, aminoasit ve yağ asitleri 

birinci derecede önemli besin maddeleridir. 

Hayvanın yaşamını sürdürmesi için yapı taşı 

olan bu besin maddeleri, gebelikte ve doğum 

sonrasında buzağının büyütülmesi ve süt üretimi 

için enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.
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aktasyon başında hayvanın günlük glikoz ihtiyacı 

yaklaşık olarak 2500-3000 g kadardır. 

Bu miktarı hayvan yemden karşılayamaz ve artan 

glikoz ihtiyacını karşılamak için glikoneogenesis 

şekillenir.

Glikoneogenesis: Karaciğerde, böbrekte özellikle bitki 

tohumlarında glikozun laktat, bazı aminoasitler, gliserol 

gibi karbonhidrat olmayan maddelerden yeniden 

sentezlenmesine denir.
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Lipid Metabolizmasındaki 
Değişiklikler 

Gebeliğin son dönemlerinde hormonal değişiklikler ile 
yem tüketimindeki azalma metabolizmayı etkilemekte 
ve çoğunlukla negatif enerji dengesi oluşmaktadır. 
Negatif enerji dengesinden kurtulmak için, bir taraftan 
karaciğerden glikojen okside edilirken, diğer taraftan 
vücut depo yağları mobilize edilmektedir. Vücut 
depo yağları serbest yağ asitleri (NEFA) formunda 
mobilize edildiği için plazma NEFA konsantrasyonu 
yükselmektedir. Doğumdan 2-3 hafta önce ve 2-3 gün 
sonraki dönemde, plazma NEFA konsantrasyonu normal 
seviyeye göre iki kat veya daha fazla artmaktadır. 
Plazma NEFA konsantrasyonundaki değişiklikler, adipoz 
dokulardaki mobilizasyon derecesini yansıtır. Negatif 
enerji dengesi arttıkça, vücut depo yağları daha 
fazla mobilize edilir. Plazma NEFA konsantrasyonunun 
yükselmesi, postpartum dönemde başta yağlı karaciğer 
ve ketosis olmak üzere çeşitli hastalıkların oluşmasında 
bir risk faktörüdür. Geçiş dönemindeki ineklerde 
karaciğerdeki NEFA metabolizmasının takibi geçiş 
döneminin biyolojisinin anlaşılmasında çok önemlidir. 
Bu yüzden geçiş dönemi süresince karaciğer sağlığının 
optimize edilmesine azami özen gösterilmelidir.
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• Ayrıca enerji eksikliği İGF1 eksikliğine, 

İGF1 eksikliği LH eksikliğine, LH eksikliği ise 

yumurtanın döl yoluna atılmasının engellenmesine 

yol açar. Böylece geçiş döneminin doğru 

yönetilememesi döl tutmama sorunlarını ortaya 

çıkarır.

• Yüksek verimli ineklerde NEFA yükselmesi oosit 

kalitesini kötü yönde etkiler. Gebelik oranını 

düşürür.
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Hayvan beslemenin üreme siklusu 
üzerindeki etkileri

Yetersiz beslemede 

• Düvelerde pubertanın gecikmesi

• Buzağılama sonrası östrusun gecikmesi

Yeterli beslemede

• Follikül büyümesini

• Korpus luteum fonksiyonunu

• Oosit kalitesini

• Uterus ortamını

• Embriyonun hayatta kalması ve büyümesini 

olumlu yönde etkiler.

          SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ VE METABOLİK HASTALIKLAR



GEçİş DÖNEMİ SüT SığırLArıNDA 
KULLANıLAN FArKLı ENErjİ 
KAYNAKLArı

Gliserol: Gliserol oldukça hızlı fermente olabilen, 

rasyonun içeriğine göre propiyonat ve bütirat gibi 

uçucu yağ asitleri üretimini arttıran bir maddedir.

rasyona kuru maddenin % 5, 10 ve 15’i oranında mısır 

yerine eklenen gliserin süt verim ve kompozisyonunu 

etkilemezken MUN değerinde azalma meydana geldiği, 

KM’nin %15’i oranında gliserol eklendiği durumlarda ise 

yem tüketiminin düştüğü yapılan araştırmalar ile ortaya 

konmuştur. Gereğinden fazla içirildiği durumlarda artan 

bütirik asit ketosis oluşumunu tetiklemektedir.
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Propilen glikol: Doğum öncesinde tüketilen konsantre 

yemin %3-6’sı oranında verilen propilen glikolün, doğum 

sonrası süt verimini arttırdığı, ketosis oluşma riskini ise 

azalttığı saptanmıştır.

Doğum öncesi ve sonrası 12 gün süre ile 300 gr/gün 

propilen glikol uygulaması;

• Glikoneogenesisi uyarır, kan glikoz seviyesi 

artar.

• NEFA (esterleşmemiş yağ asitleri) ve BHBA 

(ß-hidroksi bütirat) miktarı düşer.

• Somatik hücre sayısı azalır.
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Propiyonik asit: Doğum sonrasından 42. güne kadar 

100 gr sodyum propiyonat verilen süt sığırlarının, 

0-42 günler arası süt veriminin artarken kan keton 

cisim miktarının düşük olduğu saptanmış. Bununla 

birlikte yüksek miktarda verilen sodyum propiyonat 

sodyum iyonlarının kandaki elektrolit 

konsantrasyonunu değiştirdiğinden su tüketimini 

arttırır, ishale ve yem tüketiminde düşmelere neden 

olur.

Dekstroz: Dekstroz %70 oranında tat maddesi ihtiva 

ettiği ve çok hızlı absorbe edildiği için hayvan 

beslemede yaygın olarak kullanılır. Hızlı absorbe 

edilmesi nedeniyle yararlanılabilir enerji ihtiyacının 

yüksek olduğu durumlarda yaygın olarak kullanılır.
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Hayvan beslemede kolin ve niasinin 
önemi

Kolin: Kolin B kompleks grubu, suda eriyen 

vitaminlerdendir. Asetilkolin oluşmasında gereklidir. 

Fosfolipidlerin molekül yapısının bir parçası olarak 

vücut yağlarının mobilizasyonu ile görevlidir. 

İneklerde normal koşullarda rumen protozoaları 

tarafından sentezlenir. ruminantların stresli 

dönemlerinde, özellikle gebeliğin son, laktasyonun ilk 

döneminde dışardan yeme katılmasına ihtiyaç vardır. 

Kolin yağ metabolizması için yaşamsaldır. İneklerde 

eksikliğinde ketosis ve yağlı karaciğer hastalığı gibi 

sağlık riskleri ortaya çıkar. 
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Niasin: Bazı literatürlerde B3 vitamini olarak geçer. 

Karbonhidrat, lipid, aminoasit metabolizmalarında rol 

oynar. Vücutta kortizon, thyroxine, insulin, östrojen, 

progesteron, testosteron gibi hormonların 

üretilmesi için gereklidir. Mikrobiyal protein sentezini 

arttırır. Vücut yağları ve keton cisimciklerinin 

oluşumunu önler. İneklerde süt verimini arttırdığı gibi 

süt yağını ve süt proteinini de arttıran bir etki gösterir. 

İneklerde gebeliğin son döneminde ve laktasyonun 

başlangıcında yemlere katılması çok yararlıdır. 

Ketosis ve yağlı karaciğer hastalığında koruyucu ve aynı 

zamanda tedavi edici olarak etkilidir.  Doğumdan önce 

yağlanmış ineklerde doğum sonrasında, laktasyonun ilk 

döneminde süt üretimine bağlı olarak oluşan enerji açığı 

sebebiyle, yağların ani metabolizasyonuna bağlı olarak 

oluşabilecek yağlı karaciğer ve ketosis problemlerini 

önler.
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Geçiş Döneminde Bakım ve Besleme 
İle İlgili Düzenlemeler

1-Kuru dönem uzunluğunun belirlenmesi. 

2-Kuru madde tüketiminin arttırılması.

3-Beslenme davranışlarına uygun bakım ve besleme 

şartlarının sağlanması.

4-rumen mukozasının adaptasyonunun sağlanması.

5-rasyonun protein düzeyi ile kalitesinin ayarlanması.

6-rasyondaki yağ asitleri kaynaklarının arttırılması.

7-İmmun sistemin aktifleştirilmesi.

          SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ VE METABOLİK HASTALIKLAR



KAYNAKçA

• Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinin... 
(PDF Download Available). Available from: 
https://www.researchgate.net publication/242555043_Gecis_
Donemindeki_Sut_ıneklerinin_Beslenmesi_
ı_Bu_Donemde_Gorulen_Fizyolojik_Hormonal_Metabolik_ve_ımmunolojik_
Degisiklikler_ile_Beslenme_ıhtiyaclari#pf7 

[accessed Apr 07 2018].
• Arnold r. Hippen1*, jeffrey M DeFrain2, and Peter L. Linke1 1Dairy 
Science Department, South Dakota State University 
• Wright, D.E. 1969. Fermentation of glycerol by rumen 
microorganisms. New Zeal. j. Agric. res. 12:281-286. 
• Umucalılar H.D; Gülşen N. 2005 çiftlik Hayvanlarında Beslenme 
Hastalıkları 59-67,  S.ü Basımevi, Konya
• Tahir S. Yavuz  -  İneklerin Kuru Dönemi Eğitim Slaytı

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ VE METABOLİK HASTALIKLAR



02.10.2018

Ufuk YAVUZ

          SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ VE METABOLİK HASTALIKLAR




	UFUKYAVUZODEV

