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ÖNSÖZ 

 İnsanların beslenmesinde hayvansal proteinlerin önemi devam ettiği sürece hayvansal  
üretim daima güncel olacaktır. Hayvansal üretim içerisinde sığır yetiştiriciliği büyük bir paya 
sahiptir. Çünkü dünyada tüketilen sütün ve kırmızı etin büyük oranı sığırlardan sağlanmaktadır. 
Ülkemizde de 2017 yılı TUİK verilerine göre kırmızı etin %87.65’i ve sütün %90.64’ü 
sığırlardan sağlanmaktadır. Dolayısıyla sığır yetiştiriciliği, beslenmesi ve sağlığı her zaman 
güncelliğini korumaktadır. Bu nedenle Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği olarak günümüze 
kadar 5 Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi düzenledik ve bunlardan 5. si aynı zamanda 
uluslararası idi. İki yılda bir düzenlediğimiz bu kongrelere gösterilen ilgi ile birlikte  sığırcılık 
alanında birçok konunun meslektaşlarımızla paylaşılması gerektiğini düşündük. Bu düşünce ile 
iki yılda bir düzenlediğimiz “Sürü Sağlığı ve Yönetimi” kongrelerinin dışında takip eden 
yıllarda sığırcılık alanında daha spesifik konulara yer vererek 14-17 Nisan 2019 tarihlerinde 
1.Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi’nin organize ettik.  

 Bu kongrede sığır yetiştiriciliği, beslenmesi ve sağlığı ile ilgili bütün alanlarda serbest 
bildirilere yer verilirken, çağrılı tebliğlerde ülkemiz için önemli olan iki ana konuyu belirledik. 
Bunlardan biri ülkemizde sürekli olarak problem olan ve zaman zaman halkın gündemini de 
oluşturan “Sığırlarda Enfeksiyon Hastalıklar” olmuştur. Diğeri ise ülkemizde uzun süredir 
gündemde olan kırmızı et ihtiyacı dolayısıyla “ Besi Sığırcılığı” dır. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın enfeksiyon hastalıklar konusundaki stratejilerini Bakanlık yetkilileri sunacaktır. 
Enfeksiyon hastalıklar ve besi sığırcılığı ile  ilgili olarak ülkemizden 6 ve farklı ülkelerden 
konularında uzman 4 öğretim üyesi ve meslektaşımız bildiri sunacaklardır. Ayrıca kongrede 
yurt dışından 3 farklı sözlü serbest bildiri yer almaktadır. Ülkemizden çeşitli üniversite ve 
kurumlardan toplam 15 sözlü bildiri sunulacaktır. 

 Kongrede bildiri sunan davetli konuşmacılara, serbest bildiri ile katılan 
meslektaşlarımıza, bilim kurulu üyelerine ve oturum başkanlarına, destek veren tüm 
sponsorlarımıza, kongrenin tanıtımında yardımcı olan sektörel basınımıza ve ilgi gösteren 
bütün katılımcılara çok teşekkür ederiz. 

 Kongrenin katılımcılara, bütün meslektaşlarımıza ve ülkemiz sığırcılığına yararlı 
olmasını dileriz. 

 

         Düzenleme Kurulu adına 
         Prof.Dr. Hasan BATMAZ 

         Kongre ve  
       Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği 

          Başkanı 
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PREFACE 

 Animal production will always keep up to date as long as the importance of animal 
protein sources in human nutrition continues. In the world, cattle breeding is always great 
importance in animal production. Because of the large proportion of milk and red meat consume 
in the world is produced by dairy and beef cattle. According to 2017 Turkish Statistical Institute 
data 87.65% of the red meat and 90.64% of the milk are provided from cattle in our country. 
Therefore, breeding, nutrition and health of the cattle are always keep up to date. For this reason, 
we have organized 5 Herd Health and Management Congresses as the Farm Animal Veterinary 
Medicine Association until now and as the 5th one was even international. The interest shown 
to these congresses that we organize every other year, we thought that so many subjects about 
cattle breeding should be shared with our colleagues. Because of that, we organized the 1st 
International Congress of Farm Animal Veterinary Medicine Congress on 14-17 April, 2019 
by giving more specific subjects on cattle production beside from the Herd Health and 
Management congresses that we organize every two years. 

 In this congress, while oral presentations are covered in all areas related with breeding, 
nutrition and health of the cattle, we invited the speakers who are experts in their field will be 
sharing current knowledge about two main topics that are important for our country. One of 
them is “Infectious Diseases in Cattle’’ which is still a serious problem in our country and which 
sometimes occupies the public agenda. The other one is “Beef Cattle Breeding” because of the 
necessity for red meat which has been on the agenda for a long time in our country. Strategies 
about infectious diseases of the Ministry of Agriculture and Forestry will be shared by Ministry 
Representatives. In terms of infectious diseases and beef cattle breeding, 4 from different 
countries and 6 academicians and colleagues from our country will present their experiences. 
There will be 3 international and 15 national oral presentations from different universities and 
institutions will be sharing their scientific researches.  

 Many thanks to invited speakers, to both domestic and foreign colleagues who will make 
presentations, to the members of the scientific committee, to the chairmans, to our sponsors for 
their supports, to the sectoral press which assist in the promotion of the congress and all the 
participants who are interested in the congress. 

 We hope that this congress to be beneficial for the participants, to all of our colleagues 
and to our country’s cattle breeding and economy.  

  

On behalf of the Organizing Committee  

Prof. Dr. Hasan BATMAZ  

President of Congress and   

The Farm Animal Veterinary Medicine Association 
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Özet 
Gerek antraks gerekse botulismus ülke hayvancılığımızı tehdit eden en önemli iki zoonotik 

hastalıktır. Antraks, Bacillus antracis’in neden olduğu, septisemik seyirli, mortalitesi yüksek karakterli 
bir enfeksiyondur. Botulismus ise, Clostrodium botulinum tarafında üretilen neurotoksinin neden 
olduğu, motorik paralisis ile karakterize mortalitesi son derece yüksek bir hastalıktır. Sunulan makalede 
her iki hastalığın klinik bulguları, tanı, tedavi ve koruma yöntemleri  güncel bir yaklaşımla ifade 
edilmeye çalışılmıştır. 
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TWO MAJOR DISEASES THAT THREATEN CATTLE HERDS: ANTHRAX AND 
BOTULISMUS 

 
Abstract 
Both anthrax and botulismus are the two most important zoonotic diseases that threaten our country 

livestock. Anthrax is a septicemic infection caused by Bacillus antracis. Botulismus is a disease 
characterized by neurotoxin produced by Clostrodium botulinum and is characterized by motoric 
paralisis. In the presented article, clinical findings, diagnosis, treatment and protection methods of both 
diseases were tried to be expressed with a current approach. 
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ANTRAKS 
Bacillus antracis’in neden olduğu, septisemik seyirli, mortalitesi yüksek ve zoonoz karakterli bir 

enfeksiyondur. Etken Gram pozitif bir basildir ve sporları çok uzun yıllar çevre canlı kalabilir. Bir kez 
enfekte olmuş bölgede sporlar 60 yıl kadar ortamda bulunabilir. Tropikal ve subtropikal ülkelerde 
hastalık daha sık görülmektedir. Hava sıcaklığının 15 derecenin altı ve 45 derecenin üstünde olması 
sporlanmayı baskılar. Etkenin vejatatif formu 50 – 55 C°de 15 – dakikada ve açılmamış kadavrada 1- 2 
gün içersinde yıkımlanır. Vejatatif form bütün antisepitiklere ve dezenfektanlara duyarlı iken spor formu 
son derece dirençlidir. % 5 formol ve %3 hidrojen peroksitden etkilenir. Antraks sporları mide sıvısından 
etkilenmez. Kurutulmuş ette 30 yıl kalabilir. Direkt güneş ışığında en az 1 hafta enfeksiyon yeteneğini 
korur ( Smith, 2009, Batmaz 2016, Şentürk, 2018). 

Hastalığın oluşumu bölgeye enfekte hayvanın veya materyelin girişi ile ilişkilidir. Sporlar direk 
olarak kontamine toprak, su, yem materyelleri ve merada bulunan karkaslar ile temas sonucu alınır. Yara 
enfeksiyonları da hastalığın oluşumunda önem taşır. Solunum yolu veya insektisit ısırması ile bulaşma 
meydana gelebilir ( Şentürk, 2018).  

Patogenez 
 Etken yapısındaki poly – D glutamik asit kapsülü nedeni ile fogositosise dirençlidir. Vücuda 

girdiği en yakın lenf yumrusunda prolifere olarak lenf damarlarında kan damarlarına geçerek septisemi 
tablosu oluşturur. Birçok hayvan bu safhada hayatını kaybeder. Kan yolu ile bütün dokulara yayılan 
etken letal toksin üreterek akut reanl yetmezliğe, yaygın retiküloendoteliel, şiddetli ödem ve doku hasarı 
oluşturarak şok tablosunun gelişmesine neden olur ( Şentürk, 2018). 

Klinik Bulgular 
İnkubasyon periyodu 1- 14 gün arasıdır.Hastalık per akut, akut ve nadir olarak kronik formda 

seyredebilir.Per akut formda hayvanlar genellikle ölü bulunur. Hastalık çok hızlı sonlanır. Ölmeden 
yakalana bilen hayvanlarda yüksek ateş, mukozalarda şiddetli konjesyon, dispne, kaslarda tremorlar 
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gözlenebilir. Konvulsiyonlara takiben hayvan ölür. Ölüm sonraı doğal deliklerden pıhtılaşmayan, katran 
renginde kan gelir. Şarbonda Ölüm sertliği şekillenmez.Akut form 48 saat kadar sürebilir. Şiddetli 
depresyon,  42 C° kadar çıkabilen beden ısısı, hızlı ve derin solunum, mukozalarda şiddetli konjesyon 
ve hemoroji, kanlı dizenterik ishal,  yapılan enjeksiyon uygulamasına takiben bölgede pıhtılaşmayan 
kanama, ekimoz ve terminal dönemde konvulsiyon ve kas titremelerine takiben ölüm gözlenir.Kronik 
form çok nadir oluşur. Etkilenen hayvanlarda toraks, perianal bölgede ve boyun altında kanlı ödem akut 
forma ait bulgulara eşlik eder. Hastalığın bu formu 1 hafta sürebilir (Smith, 2009, Batmaz 2016, Şentürk, 
2018) .  

Klinik Tanıya Yaklaşım Kriterleri 
Ani ölümle seyreden birçok hastalıkla karışabilir, bununla bereber ölümü takiben doğal deliklerden 

pıhtılaşmayan kan gelmesi, ölüm sertliğinin şekillenmemesi, ölmeden önce muayene edilebilen 
hayvanlarda yüksek ateş, mukozalarda konjesyon ve hemoroji bulunması öncelikli olarak mutlaka 
antraksdan şüphe etmemizi gerektirir. Antraks şüphesi bulunan veya antrakstan ölen hayvanların saha 
şartlarında kesinlikle nekropsisi yapılmamalıdır ( Şentürk, 2018). 

Tanı 
Klinik ve epidemiyolojik bulgular ön tanı için çok iyi değerlendirilmelidir. Ölen hayvanlarda ölüm 

sertliğin tam şekillenmemesi, doğal deliklerden pıhtılaşmayan kan gelmesi klinik olarak antraksdan 
şüphe edilmesi yönünde önemli bulgulardır. (Smith, 2009, Batmaz 2016, Şentürk, 2018). 

Kesin tanı için şüpheli hayvanlar kesinlikle uygun olmayan ortamlarda otopsi amacı ile 
açılmamalıdır. Periferden enjektör ile alınan kandan ve ölen hayvanların kanul yardımı ile kalbinden 
alınan kan örnekleri laboratuvara gönderilmeli ve gerekli bakteriyolojik inceleme için laboratuvara 
gönderilmelidir. Uygun şartlar sağlandığında otopsisi yapılan hayvanlarda vücudun tüm dokularında 
peteşiyel kanmalar ve en önemlisi birkaç kat büyük büyümesi ve çamur kıvamında olması önemli 
diyagnostik bulgulardır. Dalaktadaki bu patolojiler bazen görülmeyebilir ( Şentürk, 2018). 

Tedavi 
Prognoz sonderece elverişsizdir. Mortalite oranı %90’nın üzerindedir. Penisilin ( 20.000 – 60000 

iu/kg, günde iki kez ), oksitetrasiklin ( 20 mg/kg) ve streptomisin (50 mg/kg, 2 doz i.m) uygulaması 
denenebilir. En etkili uygulama streptomisin + penisilin kombinasyonu veya ciprofloksasin 
uygulamasıdır. Tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Eğer bulunabilirse antraks antiserumu (100 ml, 5 
gün ) uygulanabilir ( Şentürk, 2018). 

Koruma 
Hastalık çıkan bölgelerde daha sonraki dönemlerde hastalık çıkmasa dahi en az 5 yıl aşılama 

programı sürdürür. İdeali o bölgedeki ve çevredeki hayvanların standart aşılama programlarında antraks 
aşısının yer almasıdır. Aşı canlı aşıdır. Aşı yapılmadan önce ve sonrası ilk 10 gün çok zorunlu olmadıkça 
antibakteriyel ilaç uygulamalarından kaçınılmalıdır. Bir işletmede antraks çıktığında bakanlığın belirtiği 
kurarlar derhal uygulanmalı ve bölge karantinaya alınmalıdır.Antraks aşısı uygulanan hayvanlar 42 
gün süresince kesime sevk edilmemelidir. Aşı yapılan hayvanlarda aşı ile ilişkili sütle etken 
atılımının olmadığı belirtilmektedir. Hayvanın öldüğü toprak zemin ise, sönmemiş kireç veya %3,7 
lik formaldehit atılmalı ( metre kareye 5 litre) veya % 2lik gluteraldehid ile 2 saat, %3 lük paracetik 
asitle 30 dakika teması sağlanmalıdır.  Hayvanın öldüğü zemin toprak ise, zemin 15 cm derinlikte kepçe 
ile kaldırılıp karkası gömüleceği çukura dökülmelidir. Karkaslar en az 2 metre çukura sönmemiş kireç 
ile gömülmelidir Hastalığın çıktığı işletmedeki tüm alan metre kareye 5 litre %10 luk doğal kalsiyum 
hipokloritle dezenfekte edilmelidir ( Batmaz 2016 a, Şentürk 2018). 

Kontamine çiftlik malzemeleri veya diğer ekipmanlar %1 lik chloromine-T, %10 luk formalin ile 
2 saat, ya da %0.05 lik sodyum hipokloritle en az 30 dakika teması sağlanmalıdır. Kontamine nakil 
araçları benzer uygulama ile dezenfekte edilmelidir. Hayvan giriş çıkısına izin verilmemelidir. Hayvana 
müdahale esnasında tek kullanımlık tulum, hepafiltleri maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. İş 
bitiminde bu malzemeler dezenfekte edilip yakılmalıdır. Diğer kıyafetler en az 20 dakika kaynar suda 
bekletilmelidir. Bir işletmede antraks çıktığında derhal ihbarı Gıda, tarım ve hayvancılık Bakanlığının 
hayvan sağlığı şubesine yapılmalıdır. bakanlığın belirtiği kurarlar derhal uygulanmalı ve bölge bakanlık 
tarafından  karantinaya alınmalıdır. Aşılama sonrası 15 - 20 gün de her hangi bir vaka çıkmazsa 
bakanlığın izni ile  karantina kaldırılabilir. Enfekte olduğu düşünülen yemler yakılarak imha edilmelidir 
(Şentürk 2018). 
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BOTULİSMUS 
Clostrodium botulinum tarafında üretilen neurotoksinin neden olduğu, motorik paralisis ie 

karakterize mortalitesi son derece yüksek bir enfeksiyondur ( Şentürk ve Cihan, 2007, Şentürk 2008). 
Etken sporlu- anerobik özellik taşır, vejetatif formu hastalığı oluşturan nörotoksin salgılar. Etken 
yıllarca toprakta, ve hayvanların gastrointestinal kanallarında varlığını sürdürür. (Notermans ve ark., 
1981, Deprez 2006 ). Anerobik ortam, uygun sıcaklık –nem, yeterince düşük olmayan pH,  ve protein 
varlığında sporlar vejatatif forma dönüşerek antijenik olarak birbirinden farklı  7 ( A- G) botulismus 
nörotoksininden birin üretmeye ve salgılamaya başlar. Son yıllarda  doğrulanması önerilen yeni bir  H 
serotipi bildirilmektedir ( Rosetta, 2014).  Bu nörotoksinler ( BONTs) nöromusküler kavşaklarda  asetil 
kolin salgılanmasını bloke ederek simetrik, gevşek kas paralizi meydana getirirler.  Şu ana kadar  
BONTs üreten   Cl. botulinum I, II, III, Cl. argentinense, Cl. butyricum, Cl. baretii bazı türleri olmak 
üzere  6 farklı filogenetik klostrodial grup tespit edilmiştir. Farklı hayvan türleri arasında BONTs 
duyarlılık farklılık gösterebilir. İnsanlardaki botulism olgularından genellikle Cl. botulinum grup I ve II 
yanında   C. butyricum ve  C. baratii ‘nin ürettiği A, B, E ve F nörotoksinleri ön plandayken, sığırlar ve 
diğer çiflik hayvanlarında  C. Botulinum Grup III ‘ün üretiği  B, C ve D serotipik nörotoksinleri etkilidir 
( Rossetto ve ark, 2014, Smith ve ark, 2015,Relun ve ark, 2017) . 

Gıda kaynaklı botulismusun yanı sıra daha nadir görülen visceral botulismus zaman zaman 
sığırlarda bildirilmektedir.  Bu form alt gastro intestinal kanalda kolonizasyon yapan C. Botulinum 
sürekli fakat az miktarda ürettiği nörotoksinlerin  barsaklardan emilip dolaşıma ve hedef  dokulara 
ulaşması ile meydana gelir. Visceral botulismus sindirim kanalındaki mikrobiyel flora dengesizliği ile 
yakından ilişkilidir. Visceral botulinum zoonotik özeliği  yüksektir ( Bohnel and Gessler 2005).  

 Bulaş kaynakları ( Jean ve ark., 1995, Mllykoski ve ark, 2009, Batmaz 2016 b, Temizel ve ark., 
2016,  Şentürk 2018); 

 Sığırların otladığı meraların leş atıkları ile kontamine olması 
 Hayvansal protein itiva eden ( tavuk artığı, et  - kemik unu) yemlerdeki denatüre yetersizliği, 

kadavra atığı ile bulaşık birikinti sular 
 Kötü kaliteli özellikle ot silajı ile besleme 
 Yemlerin nemli bir ortamda veya plastik bidonlarda depolanması 
  Hayvanların yem veya sularında kuş, fare, kedi veya diğer hayvan ölülerinin bulunması 

hastalığın oluşumunu sağlar.  
 
Klinik Bulgular 
 Klinik bulguları İki formda değerlendirebiliriz; 
Klasik Botulismus; toksik materyelin alınımına takiben 3 – 17 gün içersinde klinik bulgular 

şekillenir. Yoğun toksin alınımında bu süre çok kısadır ve hayvanlarda perakut ölümler şekillenir. Beden 
ısısı aspirasyon pnomönisi ile komplike olmadıkça normaldir. Simetrik musküler paralisis karakteristik 
bulgusudur Etkilenen hayvanlarda başlangıçda inkordinasyon, yürürken ayağını yere sürtme, yatığında 
çok zor kalkma, ayakta durmak istemezler. Salivasyon, son ana kadar yem partikülerini ağzını almaya 
çalışır fakat şekillenen farengeal ve dil paralisisine bağlı olarak yutamaz ağzında biriktirir. Hastaların 
birçoğunda bradikardi, kuyruk refleksinin kaybolması belirlenir.Hastalığın ilerlemesi ile artan 
salivasyon, gözlerde midriasis,  gastro-intestinal motilitenin azalması ve  İneklerde görülen 
hipokalsemik görünüme benzer yatma, son dönemde boylu boyunca yatış ve solunum paralisine bağlı 
ölüm şekillenir ( Stöber, 2002, Şentürk ve Cihan 2007, Smith 2009, Batmaz 2016a, b, Temizel ve 
arkadaşları 2016, Şentürk, 2018). 

Visceral Botulismus; 
Viseceral botulismusda; kronik yorgunluk, verim kayıpları, ishal, konstipasyon, non-enfeksiyöz 

laminitis, anormal duruş, değişen derecelerde dolaşım yetmezliği, venöz dolgunluk, respiratorık 
patolojiler,  zayıf buzağı doğumları veya ölü doğumlar, infertilite, abomasal deplasmanlar, yüksek 
neonatal buzağı mortalitesi  gibi sfesifik olmayan klinik yansımalar bu formla ilişkili olabilir (Bohnel 
ve Schwagerick 2001, Bohnel and Gessler 2005, Batmaz, 2016b) 
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Klinik Tanıya Yaklaşım Kriterleri 
Klinik tanı temel olarak klinik tabloya ve ayırıcı tanıların ekarte edilmesine dayanır (Sto¨ber, 2002).   

 Arka ayaklardan başlayan simetrik progressif paralisis 
 Dil elle tutulduğunda hayvan dilini içeriğe çekme refleksi azalmış, hatta son dönemde 

kaybolmuştur, çekilen dilini içeriğe toplayamaması 
 Kuyruk bir tarafa doğru büküldüğünde o şekilde kalır kuyruğunu eski pozisyonuna 

getirememesi 
 Beden ısısının normal olması, bazı hayvanlarda bradikardi ve pupillaların dilate olması 

hastalıktan klinik düzeyde şüphe edilmesinin sağlar (  Smith, 2009, Şentürk 2018). 
 Visceral  botulismusda   klinik yansımalar  farklı sistemlerle ve genel yansımalarla 

seyrettiğinden klinik tanısı zordur. 
Kesin Tanı 
Etkilenen hayvanların gastrointestinal kanal veya diğer dokularından etken tespit edilmesinin 

tanısal bir anlamı yoktur (Espelund 2014). Botulismus nörotoksinlerinin tespit edilmesi tanıda etkin rol 
oynar.  Küçük miktarlarda BoNT ciddi hastalıklara neden olmak için yeterli olduğundan, özellikle matris 
boyunca homojen bir şekilde dağılmadığından, gıda veya yem ürünlerindeki toksini tespit etmek çoğu 
zaman zor veya imkansızdır. Serumda, organlarda veya bağırsakta toksin tespiti de her zaman başarılı 
değildir. Yaşayan sığırlardan kanul yardımı ile alınan gastro-intestinal içerik, dışkı örnekleri, kan 
serumları, riskli besin maddelerinin laboratuvara gönderilmesi fare inokulasyon bioassay tekniği ile 
toksinin varlığın ortaya konması ve tipinin belirlenmesi günümüzde en duyarlı ve güvenilir  yöntemdir 
( Dorner ve ark, 2013,, Singh ve arkadaşları 2013, Şentürk, 2018).   

Tedavi 
Prognoz son derece elverişsizdir.  Riskli yem maddeleri derhal kaldırılır. Etkilenen hayvanlara sıvı 

elektrolit desteği sağlanır. Ağızdan 1 gr/kg tıbbı kömür verilir, 30 dakika sonra 1 gram/kg sodyum sülfat 
içeririlir. Lactobacillus casei, Lactobacillus  acidophilus gibi probiyotik ve biyofermentler uygulanabilir. 
Klinik bulguların yeni şekillendiği sığırlarda sfesifik veya polivalent antiserum denenebilir ( 30.000 
unite). Bu uygulamanın başarı şansı düşüktür. Klinik yansımaları çok fazla değiştirmez. Ancak 
sirkülasyondaki toksinleri edebilir,  nöromusküler kavşaktaki toksinleri nötrolize etme şansı oldukça 
düşüktür ( Böhnell ve ark, 2001, Smith, 2009, Şentürk, 2018). Bazı hayvanlarda  sponton düzelmeler 
oluşabilir. Antibakteriyel kullanımı endike değildir. Özellikle nöromusküler blokaj yaratan 
aminoglikozit gibi antibakteriyel kullanılmamalıdır. Hayvanlar kesilerek insan tüketimine 
sunulmamalıdır ( Şentürk 2018). 

Koruma 
Riskli yemler kesinlikle kullanılmamalıdır. Özellikle ot silajlarının pH ‘ı sürekli takip edilmeli 5.5 

den yüksek çıktığında hayvanlara verilmemelidir.  Hayvanların yem veya sularında kuş, fare, kedi, tilki 
veya diğer hayvan ölülerinin yem ve sularla kontaminasyonları engellenmelidir. Riskli ortamdaki 
hayvanlara 15 gün ara ile 2- 3 doz aşı uygulanabilir (Şentürk, 2018). 
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 Özet 
 Sığır yetiştiriciliğinin aile işletmelerinden daha büyük işletmelere evrilmesi, daha yüksek 
verimli hayvanların daha büyük popülasyonlar halinde birarada yetiştirilmesi, daha sağlıklı ve ekonomik 
hayvancılığa sevk etmiştir. Yaygın ve bilinçsiz antimikrobiyal ilaç kullanımı, mikroorganizmalar 
dünyasında çoklu antibiyotik direnç gelişmesine sebep olmuştur. Direnç gelişimi, üretilen 
antibiyotiklerin yaklaşık %75’ini tüketen hayvancılık sektörüne hayvansal ürünlerde kalıntılarının 
bulunması halinde bazı yaptırımları zorunlu kılmıştır. Bu durum sektörü önlenebilir hastalıklara karşı 
tedbirli davranmaya, doğal yollarla korunmaya ve bulaşıcı hastalıklara karşı etkin aşılarla korunmaya 
yöneltmiştir. Aşıların etkili olabilmeleri için buzağı ve inek bağışıklık sistemlerinin, bağışıklık 
çeşitlerinin ve aşıların bilinmesi önemlidir. Bu derlemede, aşılama programı hazırlamaya yönelik temel 
bilgilerden bahsedilmiş ve örnek aşılama programı sunulmuştur.   
 Anahtar kelimeler: Sığırcılık, kolostrum, bağışıklık, aşılama programı 
 

HERD HEALTH IN CATTLE FARMS BY VACCINES 
 

 Abstract 
 The evolution of cattle breeding from family businesses to larger businesses has led to 
cultivation of healthy, economic and higher yielding animals into larger populations. The common and 
unconscious usage of antimicrobial drugs has caused to the development of multi-drug resistance 
microorganisms in the world of microorganisms. To prevent the development of resistance, some 
sanctions have been mandatory in case of  presence of antibiotics residues in animal products of the 
animal husbandry sector, which consumes about 75% of the produced antibiotics. This situation has 
directed the sector to be cautious against the preventable diseases, using of the natural protection 
methods and protection against contagious diseases by using effective vaccines. For vaccines 
effectiveness, it is important to know the calf and cow immune systems, immune types and vaccines. In 
this review, basic information about vaccine preparation program is mentioned and a sample of 
vaccination program is presented. 
 Key words: Cattle farm, colostrum, immunity, vaccination program 
 
 Giriş 
Değişen ve gelişen dünyada, özellikle de ülkemizde köylerin boşalmasına bağlı olarak aile 
yetiştiriciliğinin azalması ve sığırcılık işletmelerinin giderek büyümesi, tüm işlemlerin bilgisayar 
kontrollü ekipmanlarla yapılır hale gelmesi, tamamen karlılık temelli hayvancılık yapılması ve gıda 
güvenliliğinin (food safety) önem kazanması, antibiyotik /kimyasal katkı kalıntılardan (food securitiy) 
veteriner hekimlerin sorumlu olması gibi sebepler, Veteriner Hekimliği üniversiter eğitime yönelttiği 
ilk yıllarına (1762, Alfort, Fransa) döndürmüştür. Artık ülkemizdeki Üniversitelerin (bakım, besleme, 
enfeksiyon,  reprodüksiyon, vb)  işletme koruyucu hekimliğine ve güvenli gıda üretimime yönelik 
eğitime yönelmesi gerekmektedir.  Çiftlikten sofraya ile başlayan ve günümüzde Tek Sağlık alanı 
içerisinde Veteriner Hekimliğin sorumluluğu daha da artmaktadır. Artık her durumda antibiyotik 
/hormon/ateş düşürücü vb ilaçları kullanılamamakta, kullanımı tespit edildiğinde üretici işletme/kuruluş 
ve veteriner hekim sorumlu olmanın yaptırımlarına muhatap olmaktadır (REGULATION (EC) No 
178/2002). Bu sebeplerle et, süt ve yumurtası için üretilen hayvanların sağlıklı ürün üretebilmelerinin 
sürdürülmesinde aşılar antibiyotiklere alternatif olarak değerlendirilmektedir (Hoelzer ve ark. 2018) 
Aşılar, enfeksiyonların tedavisine yardımcı olarak ta kullanılmaktadır (Arsenakis ve ark.	2018)   
 
 
 Antibiyotik Direncinin Dünyadaki Durumu 
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 Dünya’da üretilen / kullanılan antibiyotiklerin yaklaşık 3/4’ü hayvan sağlığı için 
kullanılmaktadır. Bu nedenle, mikroorganizma dünyasında, antibiyotiklere direnç gelişimde bu sektörde 
çalışanların katkısı yüksektir. Yeni antibiyotik keşfi de gözükmemektedir. 1940’larda kullanım 
aşamasına getirilen penisilinle başlayan ve bakteriyel enfeksiyonların tedavisi ve korunmasındaki 
başarılar, çok ilerilere taşınarak yeni antibiyotik formulasyonlarına ve yeni keşiflere zemin hazırlamış 
ise de bakterilerin kısa sürelerde genetik olarak antibiyotiklere direnç geliştirmeleri (bilinçsiz yaygın 
antibiyotik kullanımı)  yüzünden artık antibiyotiklerle uzun süreli başarılı hekimlik uygulamaları 
gerilerde kalmıştır.		
 
 Antibiyotik Direnci/Aşı Direnci 
 Antibiyotiklere karşı direnç gelişimi gibi bir durum aşılara karşı da mümkün müdür? Aşılara da 
direnç gelişmekte midir? soruları ile karşılaşılmaktadır. Bunun kısa cevabı “hayır” dır. , daha uzunu ise 
“ antibiyotiklerden farklı direnç söz konusudur” şeklinde olur. Bu direnç, üniversal aşılarda /tek 
serotip/genotip yapılı mikroorganizmalarda) olmamakla birlikte, genellikle serotipi, biyotipi, genotipi 
farklılık gösteren veya antijenik yapısını değiştirebilen mikroorganizma enfeksiyonlarında 
oluşabilmektedir. Sahada yaygın olan suşa karşı hazırlanmış aşı oldukça başarılı sonuçlar vererek 
enfeksiyonun yayılmasını ve saçılması azaltarak enfeksiyonu kontrol altına alır hatta sürüde duyarlı 
hayvan kalmadığında üreyip bulaşabileceği canlı olmadığında yok olup gidecektir. Bu durumda sürüye 
dışarıda katılan yeni hayvanlarla veya baskın bağışıklıktan ötürü genetik değişiklik göstererek yeni 
suşlar (Pasteurella spp, Mannhaeimia spp, FMD virusları, Mavidil, BHV’lar vb gibi)  çoğalabilmektedir. 
İyi bir programlama ile standart aşı yapıldığı halde başarısızlıkla karşılaşıldığında (aşı direnci 
bakımından) en önemli sebebi aşı içeriği ile sahada aktif olan etkenin antijenik uyumluluğunun 
olmaması ile ilgilidir.  Örneğin, A, B ve C serotiplerinde etkeni olan X hastalığının sahada B serotipi 
bulunuyorsa; X hastalığı aşısı olarak (dikkat etmeden)  A ve C serotiplerden hazırlanmış aşı 
kullanıldığında bu aşının (suşlar arası çapraz koruma yok ise) korumayacağı baştan bellidir.  Bu 
durumun aşı direnci ile ilişkisi olmamakla birlikte “aşısını yaptığımız halde aşı korumuyor /aşıya direnç 
gelişmiş” gibi yorumlarla karşılaşılmaktadır. Aşı direnci, attenüe canlı RNA’lı viral aşıların yaygın 
kullanıldığı tavukçuluk sektöründe daha bir önem kazanmaktadır. Oldukça hızlı giriş-çıkışların olduğu 
ve yoğun popülasyonların birarada yetiştirildiği bu sektör biyogüvenlik ve saha suşlarının izlenmesi ve 
yeni gelişen suşlardan aşı hazırlaması ile hızlı gelişmiştir ve Dünya’da artan insan nüfusunun ekonomik 
beslenmesinde önemli yer tutmaktadır.  
 
 Önemli Hastalıklar 
 Ülkemizde sığırlarda sürü problemi olan önemli enfeksiyon hastalıkları, Şap, brusellozis, 
tüberkülozis, clostridial hastalıklar, mastitis, leptospirozis, kompleks solunum sistemi hastalığı (BRDC), 
Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, ETEC ve EIEC’lere bağlı kolibasillozisler, Rotavirus 
ve Coronavirus enfeksiyonları, ayak çürükleri, BVD, IBR, Löykoz, kuduz (özellikle yaban hayatı ile 
yakın olan işletmeler için) olarak sıralanabilir. Ancak, Dünya köyünde hayvan hareketleri, iklim 
değişiklikleri ve sınır ötesi bulaşanları da göz önüne almak gerekir. Yıllardır Afrika Sığır Hastalığı 
olarak bilinen  LSD (Lumpy Skin Disease) (EFSA 2018) ve Mavidil (EFSA 2017) daha kuzey ülkelere 
çıktı, bize bulaştı ve şimdi de Avrupa ülkelerini tehdit etmektedir. Brusellozis tekrardan ve yeni türlerle 
sahneye dönmektedir. Benzer şekilde 30-40 yıl öncesinde Türkiye’de olmayan/bilinmeyen birçok 
hastalık (BVD, IBR, BEF, schmallenberg, vb) enfeksiyöz hastalıklar, görülür zararlara yol açmaktadır.  
 
 Koruyucu hekimlik   
 Ülkemizde meslektaşlarımız ve sektörel paydaşlarımız aşılara olduğundan (% 100 koruma 
bekleyerek) daha fazla görev yüklemektedirler. Kaliteli yem ve işletme yönetimi ile birlikte etkin 
biyogüvenlik uygulamaları, az miktarlarda alınan birçok hastalık etkenlerinin zararlarını azaltmaya 
yardımcı olmaktadır. Biyogüvenlik, sürü sağlığı yönetiminin 100 seneden fazla bir süreden beri en 
önemli uygulamasıdır. Günümüzde bir çok Afrika ülkesinde önemli kayıplara yol açan contagious 
bovine pleurapneumonia (CBPP) daha etkeni bilinmez iken (Mycoplasma mycoides subspecies 
mycoides small colony (MmmSC) 1892 de ABD’de eradike edilmiştir.  Benzer şekilde, 1972 de 
Avustralya’da eradikasyon prensipleri (biyogüvenlik, test ve imha) kullanılarak bulaşıcı olduğu bilinen 
bazı hastalıklar (sığır tüberkülozu, brucellosis vb) eradike edilmiştir. 



14 - 17 NİSAN / APRIL 2019
Fethiye - TURKIYE

www.cistlikhayvanlarikongresi.org
I N T E R N AT I O N A L  FA R M  A N I M A L  M E D I C I N E  C O N G R E S S

ULUSLARARASI
ÇİFTLİK HAYVANLARI
HEKİMLİĞİ KONGRESİ 

9	
	

Yaygın ve etkin aşılamalarla 1979 yılında insanlardan çiçek (smallpox) hastalığı ve sığırlardan sığır 
vebası 2011 yılında eradike edilmiştir. Hastalıkların kontrolü ve eradikasyonunda aşıların önemi 
bilinmektedir. Ancak bu hastalıklarla mücadele süreçlerinde devletler işbirliği yaparak ülkelerini 
temizleme gayreti göstermişlerdir.   
 
 Aşı Çeşitleri 
 Aşılar; ölü, canlı attenüe, toksoid, rekombinant, peptid, subunit, vektör ve DNA aşıları olarak 
tasnif edilebilir. İlk 3’ü klasik, sonrakiler modern /yeni aşılar olarak ayrılabilir. Ancak sığırcılık 
sektöründe hala klasik aşılar etkindir. Yeni aşılar (özellikle rekombinant /vektör aşılar) tavukçuluk 
sektöründe (HTV+ILT, Chicken Pox+ILT) kullanıma girerken peptid aşılar  (hepatit B aşısı) insanlarda 
kullanılmıştır. Sığırlar için ruhsatlı modern kategoride aşı bulunmamaktadır (Erganiş 2010). 
 
 Bağışıklık ve Çeşitleri 
 Bağışıklık öncelikle aktif ve pasif bağışıklık olarak ayrılır.  Hastalık geçirilerek oluşan 
bağışıklığa doğal aktif bağışıklık, aşılarla sağlanan bağışıklığa yapay aktif bağışıklık denir. Maternal 
antikorların emilerek alınmasına bağlı olarak oluşan bağışıklığa doğal pasif bağışıklık, antikorların veya 
hücresel bağışıklık ürünlerinin (IL, INF-g, TNF, vb) ile kemik iliği transferi gibi insan eliyle 
aktarılmasına yapay pasif bağışıklık denir.  Gelişen bağışıklık antikorlarla ilişkili ise humoral bağışıklık 
denirken, T lenfositlerinin aktivasyonu ile ilişkili ise (sitokinler, INF’lar, IL, vb sentezi) hücresel 
bağışıklık denir. Eğer, etken veya aşılar, ağız, burun, göz, solunum sistemi gibi mukozal yolla giriyor 
ve buralarda bağışıklık oluşturuyorsa buna da mukozal bağışıklık denir. Mukozal bağışıklıkta hem 
humoral (IgA’lar) hem de hücresel uyarım gerçekleşir. Hücre içinde üreyen etkenlerle mücadelede 
hücresel bağışıklık, humoral bağışıklıktan daha bir önemli olurken, hücre dışında üreyen enfeksiyon 
etkenlerine karşı humoral bağışıklık yeterli olabilmektedir. Canlı aşılar, hem humoral hem hücresel 
bağışıklığı uyarırken ölü ve/veya toksoid aşılar daha çok humoral bağışıklığı uyarırlar. Hücre içi 
enfeksiyonlara karşı hücresel bağışıklığı da uyarabilmek için özel adjuvantlar kullanılır. Hücresel 
bağışıklığı canlı aşılar daha fazla uyarırken, humoral bağışıklığı da uyarırlar (Erganiş ve İstanbulluoğlu 
1993, Yingst  ve Hoover 2003).  
	
 Her Yetişkin Hayvanda Bağışıklık Aynı mıdır? 
 Sürüdeki hayvanlar aynı aşı ile aşılandıkları halde tümünden aynı değerlerde bağışıklık 
gelişmez. Bunun en önemli sebebi hayvanın bireysel immün sistemlerinin aynı değerlerde olmamasıdır. 
Bazıları genetik eksiklik/yetmezlikten (genomik) dolayı bazıları bireysel barsak florası (gastronomik) 
yetmezliği/bozukluğu/dengesizliği gibi beslenme, aynı yemle beslendiği halde aynı verim performansı 
gösterememesi gibi sebeplerle yeterli antikor sentezleyemezler. Ayrıca yüksek süt verimi de bağışıklığın 
daha kısa süreli olmasına yol açabilmektedir.   
 
 Yenidoğanlarda Bağışıklık  
 Yenidoğan buzağılarda (anomaliler hariç) immün sistem organ ve dokuları intrauterin hayatta 
her ne kadar “test edilmiş” olarak hazırlanmış olsa da,  hayatın ilk 3 haftasında dışarıdan verilecek aşılara 
yeterli yanıt veremektedirler. Bunun en önemli nedeni neonatal kortikosteroidlerin immün sistemi 
baskılamasıdır. Bu yüzden aşılama programları ne kadar ötelebilir ise o kadar daha güçlü cevaplar alınır.  
İmmün sistem seksüel olgunluğa ulaşıncaya kadar yavaş yavaş gelişir.  Buzağıların sadece % 12-50’si 
komplement sistem yönünden tam donanımlı doğar. Komplement sistemin tam olarak gelişimi 6. ayda 
tamamlanır. Fagositik hücreler hemen hemen tamam olmasına karşın etkin çalışmaları–görev 
yapabilmeleri (nötrofiller 4 aylık tan sonra)  belirli zaman alacaktır. İmmünojenlere (aşılara) tepki 
vermelerine karşın erişkinlerden daha zayıf ve yavaştır. Bu sebeple, hastalıklara daha duyarlıdırlar. B 
lenfositlerinin yeterli / etkin çalışmaları ve güçlü antikor sentezi 6-8. aydan itibaren başlar.   
 
 Kolostrumun önemi 
 Kolostrum, buzağının hem beslenmesi, hem mekonyumunun atılması ve hem de annenin birçok 
hastalığa karşı doğal veya yapay aktif bağışıklıklarla kazandığı bağışıklık ürünlerinin (antikorlar ve kimi 
hücreler) konsantre edilerek, buzağı için hazırlanmış mucize formulasyonlu bir ilaçtır. Kolostrumda 
bulunan immünglobulinler (IgG1 ve 2, IgM, IgA) total immünglobulinlerin %80’ini oluştururlar. 
Kolostrumda lizozim, laktoferrin, laktoperoksidaz gibi spesifik olmayan antimikrobiyal  özelliklere 
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sahip maddeler bulunur. IgA’lar genellikle memede sentezlenirken diğer IgG ve IgM’ler kan 
dolaşımından memede süzülerek kolostruma geçer (Erganiş ve İstanbulluoğlu 1993, Zarcula ve ark 
2008)  
  

Tablo-1: Serum kolostrum ve sütteki immünglobulin konsantrasyonları (Zarcula ve ark 
2008) 

  Konsantrasyon (mg/ ml) 
Tür Immünglobulin Kan serumu Kolostrum Süt 

 
Sığır 

Toplam IgG 25 32-212 0.72 
IgG1 14 20-200 0.60 
IgG2 11 12 0.12 
IgA 0.4 3.5 0.13 

 
İnsan 

Toplam IgG 12.1 0.4  
IgA 2.5 17.4  
IgM 0.9 1.6  

	
Kolostrum, Mycoplasma spp., Myobacterium paratuberculosis, patojen E.coli’leri, Salmonella 

spp, Rotavirus, Coronavirus, BVD, Bovine Leukemia virüs vb etkenleri de içerebilir. Bu sebeplerle  
kolostrum aynı zamanda ishale ve septisemilere sebep olabilen etkenleri barındırdığından buzağıyı 
hastalandırabilir. Bu nedenle riskli işletmelerde pastöize edilmelidir  

Buzağılarda görülen / görülebilen (Mycoplasma spp, ETEC, EPEC, EIEC, Rota-Corona, IBR, 
Trueperella pyogenes, Salmonella spp, Şap, Enterotoksemi tip A, Pasteurella spp. ve Mannhaeimia spp 
vb.) hastalıklara karşı inekler gebeliklerinin son aylarında hiperimmünizasyon şeklinde aşılanarak 
kolostrumda yoğun antikorların ve diğer bağışıklık maddelerinin oluşması sağlanır. Bilindiği gibi 
ruminantlarda plasentanın (sindesmochorial) yapısından dolayı plasentadan antikor geçişi olmamakta, 
kolostrumun ağız yolundan alınması ile maternal antikorlar barsaklardan emilerek vücuda 
yayılmaktadır. Ancak bazı buzağılar yeterli kolostrum aldığı halde barsaklardan emilim olmamakta ve 
buna pasif transfer yetmezliği denmektedir (Erganiş 2013, Pekcan ve ark 2013). Yeni doğanlarda 
kolostrum ile maternal antikorların (toplam IgG olarak) pasif aktarımı, sahada sodyum sülfit turbidite 
testi, çinko sülfat turbidie testi ve immunodifüzyon testleri ile ölçülebilmektedir. Ancak bu testler sadece 
toplam IgG1 leri dikkate aldığından kısmi öneme haizdir.  Buzağılarda %15-35 arasında pasif transfer 
yetmezliği (PTY) bildirilmektedir (Gelsinger ve Heinrichs 2017, Pekcan ve ark 2013). PTY, genetik ve 
yönetim faktörlerine de bağlı olabilmektedir. Bunu giderebilmenin bir yolu parenteral yolla yapay pasif 
bağışıklamadır. Pasif bağışıklama, ya hazır praparatlarla yapılır veya problem hastalıklar dikkate 
alınarak hazırlanan hiperimmün serumlarla yapılır (Erganiş 2013).  
	

Sürü Aşılamaları  
Hayvan yetiştiriciliğinde, enfeksiyöz hastalıklara bağlı ekonomik kayıpları azaltmak ve karlılık 

için hayvanlar aşılanır. Hastalıklardan korunma tedaviden daha ekonomiktir.  Hastalıkların etkileri, 
abortus, mastitis, ishal ve solunum sistemi semptomları olarak görülür. Çoğu hastalıkta hiçbir klinik 
belirti görülmeyebilir ancak ortaya çıktığında önemli ölçüde üretimde verimliliği azaltabilir. Aşılar, 
hayvanın bağışıklık sistemini uyararak,  koruyucu maddelerin (antikorlar, sitokinler, lenfokinler vb) 
üretilmesini sağlarlar. Bu koruyucu maddeler de, hastalık etkenlerinin hayvan vücudunda yayılmasını 
önlemeye yardım ederler. Süt ineği yetiştiriciliğinde, bazı aşılar (polivalan clostridial aşılar, E.coli, Şap, 
P. multocida, M. haemolytica, anthraks, Leptospira, Theilleria, Rotavirus, Coronavirus vb)  ana sağlığı 
ile birlikte, yaklaşık bir yıllık bir emekle doğan yavrunun sağlıklı yetiştirilebilmesi için uygulanır 
(Erganiş 2015).   
 

Aşılamada Önemli Hususlar  
Aşılama tekniği, bir aşılama programının başarılı olmasında kritik öneme sahiptir. Çok basit 

temel (temiz ekipman, aşının uygun hazırlanması ve kullanımı gibi)  kurallara uyulmaması aşıların saha 
etkinliğini azaltmaktadır. Aşılar kışın dondurulmamalı, yaz sıcaklarında da serinde (+4oC) tutulmalı ve 
kullanılıncaya kadar serin şartlarda /soğuk zincirde taşınmalıdır. Canlı (liyofilize) aşılar, güneş 
ışınlarından korunmalıdır. Açılan ve sulandırılan canlı aşılar, bir saat içerisinde kullanılmalı, kalan aşılar 
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uygun bir şekilde inaktive edildikten sonra imha edilmelidir. Aşı prospektusuna uyulmalı ve aşılar birbiri 
ile karıştırılmamalıdır. Her enjeksiyonda steril iğne kullanılmalı ve aşılama yeri aseptik hale 
getirildikten sonra enjeksiyon yapılmalıdır. Sağrı bölgesinden enjeksiyon yapılmamalı, tüm 
enjeksiyonlar boyundan uygulanmalıdır (Erganiş 2015).   
	

Kullanım Amacına Göre Aşılar  
 Üniversal aşılar. Şarbon, tetanoz, kuduz, Rev.1, S-19 gibi aşılar hemen hemen tüm ülkelerde 
etkili olan aşılar üniversal aşılar olarak tanımlanabilir.   
 Standart aşılar. Bir tür için kullanılan aşıların aynı türün tüm bireyleri için (yenidoğan, genç 
ergin) tek formulasyonda hazırlandığı aşılardır.  
 Acil uygulama aşıları. Bir aşının daha hızlı bağışıklık sağlaması için farklı formulasyonlarda 
hazırlanması ile açıklanabilir. Örneğin klasik şap aşısı, WOW (water in oil in water) veya WO (water 
in oil)  adjuvantı ile hazırlanırken, acil ring aşılamaları için OW (oil in water) veya aluminium hidroksid 
adjuvantı ile hazırlanması gibi. 
 Ülkesel /Bölgesel Aşılar. Bir ülkede veya ülke içinde farklı bölgelerde seyreden bir enfeksiyon 
eğer değişik serotip/biyotip/genotipteki mikroorganizma suşları ile oluyorsa bu durumda başka o 
bölgelerdeki suşlardan aşı hazırlanır. Örneğin bizdeki koyun-keçi çiçek virüsü Romanya’daki koyun 
keçi çiçek suşundan farklıdır ve ülkemizde seyreden çiçek hastalığına karşı daha koruyucudur. Her 
ülkenin şap aşı formulasyonu farklı olduğu gibi, zaman zaman Türkiye’de sahada seyreden virüs 
serotiplerine hatta genotiplerine göre aşı formulasyonu güncellenmektedir. BEF virusları tek serotip 
olmasına karşın genotipik olarak Dünya’da 3 farklı grupta seyretmektedir Ayrıca RNA’lı yapıda 
olmalarından dolayı sürekli küçük mutasyonlar görülmektedir. Bu sebeple, başka ülkelerde görülen 
genotipteki BEF viruslarından hazırlanan aşılar ülkemizde yeni çıkabilecek (?) genotipteki suşlara karşı 
koruma potansiyeli düşük olacaktır. Sahada kullanılan rotavirus aşılarının hazırlandığı serotiplerin 
antijenik yapıları,  ülkemizde tespit edilen rotavirus serotipleri ile yeterince uyuşmamaktadır. 
 Lokal / Otojen / Çiftlik Bazlı aşılar. İşletmelerde seyreden bazı enfeksiyonlarda (Mastitis, 
Komplseks solunum sistemi hastalıkları, E.coli, Pasteurella, Mannheimia, Trueperella, Mycoplasma 
bovis, taylardaki Rhodococcus equi, vs) standart /üniversal aşılar etkin olmamakta bazıları için ise 
Dünya’da ruhsatlı aşı bulunmamaktadır. Günümüzde artan antibiyotik dirençliliğinden ötürü, etken 
tespit edildiği halde reçete edilecek ilaç bulunamadığı durumlarda en etkin çözüm otojen aşılarla 
sağlanmaktadır (Arsenakis ve ark 2018, Erganiş ve ark 2012, Erganiş 2013, Erganiş ve ark 2013, Erganiş 
ve ark 2014, Hadimli ve ark 2012, Hadimli ve ark 2013 Hoelzer ve ark . 2018 ). İnsan sağlığında kişiye 
özel aşılar (personelized vaccines) giderek önem kazanmaktadır. Tavukçuluk sektöründe de 
popülasyonların büyüklüğü,  iş gücü ve ekonomi ön plana çıktığından işletmeye özel formulasyonlarda 
(standart ve otojen aşılar birlikte ) hazırlanmaktadır.   
 

Aşılama Programı Hazırlama Nasıl Hazırlanır? 
İşletme için öncelikli öneme sahip enfeksiyöz hastalıklar belirlenir. Bu hastalıklardan korumak 

için ruhsatlı aşılar araştırılır. Bu aşılar içerindeki mikroorganizma formulasyonları ile işletmedeki 
etkenler karşılaştırılır. En uyumlu olanlar seçilir. Enfeksiyonların çıkış veya risk zamanları dikkate 
alınarak ve önem sırasında göre aşıların prospektuslarına da riayet ederek programlanır (Dewell ve ark., 
2016. Erganiş 1993).  
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Tablo-2. Hastalıklara göre Aşılar ve Kullanımı  (Erganiş 2010, Erganiş 2015, Erganiş ve ark 2012, 
Videnova ve Markay 2012)  

Hastalık Ruhsatlı 
Aşı Var 

mı? 

Ölü /Canlı Uygun Aşılama Zamanı 

Tüberkülozis - - - 
Brusellosis (S-19) + Canlı attenüe 4-6 aylık dana. Tohumlamadan bir ay 

önce.   
Leptospirosis + Ölü 2-3 aylık dana iken başlanır. Gebeliğin 

4-5.ayında tek doz tekrarlanır 
Polivalan Clostridial + Toksoid ve Bakterin Her dönem uygulanabilir 6 ayda 

tekrarlanır 
IBR + Canlı marker veya Ölü                  3 aydan büyük hayvanlara 
BVD + Ölü 3 aydan büyük hayvanlara 
Campylobacteriosis - Ölü  - 
Listeriosis - Ölü - 
Arcanobacteriosis 
 

- Ölü/ Otovaksin 2-3 aylık  iken başlanır. Gebeliğin 4-
5.ayında tek doz tekrarlanır 

Mastitis  + Ölü Kuru dönemde enz 2 kere ve 
laktasyonda 3-6 ay aralıklarla tekrar.   

Mastitis - Ölü /Otovaksin Kuru dönemde enz 2 kere ve 
laktasyonda  6 ay aralıklarla tekrar.   

Mycoplasma bovis - Ölü/Otovaksin 2-3 aylık  iken başlanır. 6 aylık aralıkla 
tekrarlanır.  Gebelik döneminin sonunda 
hatırlatma dozu tekrarlanır. Problemli 
sürülerde hiperimmünizasyona ilave 
edilir. 

Mavidil + BTV Serotip-8 Ölü 2-3 aylık dana iken başlanır. Yılda bir 
kere ilk baharda tekrarlanır. 

Trichomoniasis - Ölü - 
Neosporosis - Ölü - 
Theilleria + Canlı attenüe İlk baharda 

	

(Örnek) Bağışıklama Proğramı 
Yenidoğan -Buzağı-Dana Aşılamaları 

 1. gün Parenteral yolla hiperimmün serum /buzağı septisemi serumu 
30.gün Trikofit aşısı 
45.gün  1.Şap aşısı +Polivalan Klostridial aşı 
65.gün  2.Şap aşısı +Polivalan Klostridial aşı + Leptospirozis aşısı  
3-6.ay   B. abortus S-19 aşısı 
 6.  ay    3.Şap aşısı +Polivalan Klostridial aşı 
11. ay    2. Leptospirozis aşısı (yıllık) 
12. ay   4.Şap aşısı +Polivalan Klostridial aşı  

Yetişkin Aşılamaları 
            Şubat  - Şarbon ve Botulismus aşıları 
            Mart –  Şap, Leptospirozis ve Trikofit aşıları  
            Nisan-   Polivalan Clostridial aşı ve Theilleria aşısı 
            Mayıs-  Leptosipirozis  aşısı  
            Temmuz- BEF aşısı 
            Ağustos- Şap ve polivalan Clostridail aşı 
Gebelik Dönemi Aşılamaları (bu aşılamaların amacı, kolostral bağışıklıktır)  
           7. ay-  E.coli+Rota+Corona aşısı, IBR+ BVD aşıları 
           8. ay-  E.coli+Rota+Corona aşısı, Polivalan Clostridial aşı 
(Dewel ve ark 2016, Erganiş ve İstanbulluoğlu 1993, Erganiş (1993) Erganiş (2014)  
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Switzerland mkaske@vetclinics.uzh.ch 

 
 Introduction 
 For several decades, calf rearing was not in the focus of dairy farmers. A sufficient number of 
off- springs was considered to be necessary, but main emphasis was put on low costs for feedstuff and 
minimal investments in housing and hygiene. Not surprisingly, the weight gains in the first few weeks 
of life were low (< 300 g/day) and the concomitant weak constitution of the calves abetted factorial 
diseases, such as diarrhea and undifferentiated respiratory disease. 
 Numerous studies published within the last ten years revealed, however, striking evidence that 
the weaning period of dairy calves affects the long-term development markedly (Moallem et al. 2010, 
Khan et al. 2011, Soberon et al. 2012). Results of epidemiological studies in human medicine as well as 
rodent studies demonstrated that early adaptations to a short nutritional perinatal stimulus perma- nently 
change the physiology and metabolism of the organism. Respective epigenetic effects are the basis for 
the phenomenon of metabolic programming. 
 This programming is a feature affecting all mammals and has been demonstrated also in 
ruminants. Accordingly, high daily weight gains in the first weeks of life have enormous impact on the 
subsequent performance, fertility and longevity of the animal. Thus, formerly accepted concepts for calf 
rearing have been reassessed and an optimized management of preweanded calves is now in the focus 
of forward-looking farmers. 
 
 Established recommendations 
 For decades, it has been recommended to feed restricted amounts of milk or milk replacer to 
calves within the first weeks of life (Davis & Drackley 1998). Milk and milk replacer were considered 
as ex- pensive, perishable and laborious feedstuff. By restricting the access of calves to low amounts of 
milk (i. e., 10 % of body weight per day), an early and intensive ingestion of starter and roughage was 
compassed. Moreover, feeding more than 2 L per meal was suspected to increase the risk of diarrhea 
due to a limited volume of the abomasum. 
 Clearly, this established strategy is inconsistent with the natural behavior and requirements of 
new- born calves. Beef calves suckling the dam consume frequently (6-10 times per day) small volumes 
of milk (ca. 1 L). Although milk is ingested slowly (> 5 min/L), the total volume of milk per day is 
between 8 and 16 L (Odde et al. 1985; Albright & Arave 1997). 
 Restrictive milk feeding protocols do not utilize the growing capacity of calves. In addition, 
compared to calves fed intensively calves fed low volumes of milk never reach satiety (Hammon et al. 
2002; de Passille et al. 2011), vocalize at higher rates (Thomas et al. 2001; Khan et al., 2007) and present 
less frequently playing behavior (Krachun et al. 2010), while ethopathies such as cross-sucking are a 
more severe problem (Jensen 2003, Roth et al. 2009). Ultimately, the conventional feeding of 2 L milk 
twice daily has now been recognized as underfeeding which represents an animal welfare issue (Butter- 
worth 2015). 
 
 Short-term effects of intensive feeding 
 Within the past ten years, a considerable number of studies revealed evidence that an intensive 
feed- ing in the preweaning period exhibits a multitude of positive outcomes. Respective calves achieve 
ADG of 0.7-1.0 kg even within the first four weeks of life while the weight gain of restrictively fed 
calves is less than 0.4 kg/day. Intensive feeding revealed no per se detrimental effects on the inci- dence 
of diarrhea (Khan et al. 2011, Silper et al. 2014, Maccari et al. 2015, Schäff et al. 2016, Todd et al. 
2017). While Godden et al. (2005) demonstrated profound positive effects of intensive feeding on calves 
health, others reported more problems with diarrhea in intensively fed calves (Quigley et al. 2006, Raeth-
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Knight et al. 2009). Clearly, diarrhea as a herd problem is a multifactorial issue related to the feeding 
regime, but also housing and type of feedstuff. The amount of milk fed is at least not the most important 
factor. 
 
 Long-term effects of feeding intensity 
 Beside positive short-term effects of intensive feeding on calves welfare and constitution, recent 
find- ings related to the impact of epigenetics on the long-lasting performance of humans as well as 
animals caused a drastic change of views related to calf rearing. After groundbreaking epidemiological 
studies performed by David J. Barker from the University of Southampton, hundreds of studies were 
published demonstrating that nutritional stimuli during a sensitive period of development affect in 
humans and all animal species tested the long-term metabolic performance of the adult organism. This 
phenomenon, called ‘metabolic programming’, ‘nutritional programming’, developmental 
programming’ or ‘metabolic imprinting’ (Wu et al. 2006, Metges & Hammon 2008, Guilloteau et al. 
2009, Kaske et al. 2010, Bach 2012) permanently affects the release of hypothalamic neuropeptides 
controlling feed intake and long- term weight gain due to the plasticity of the regulatory system 
(Plagemann et al. 2002, Taylor & Poston 2007). Metabolic programming has a marked impact also on 
ruminant species as it causes modifications of non-imprinted genes as an effect of the developmental 
environment. Thereby, life- long gene expression is modified without alteration to the DNA sequence. 
Accordingly, mitotically her- itable alteration of gene expression induces a non-genomic tuning of the 
phenotype based on devel- opmental plasticity (“genetic proposes, epigenetic disposes”). 
 Insights into epigenetics caused numerous studies also with sheep and cattle. Obviously, already 
around conception and during the intrauterine development of the fetus significant effects can be trig- 
gered by the plane of the nutrition of the dam affecting body composition, growth and fertility of the 
offspring (Bauer et al. 1995, Gardner et al. 2005, Martin et al. 2007, Sullivan et al. 2010, Mossa et al. 
2013, Bollwein et al. 2016). But regulatory systems of calves can also be programmed due to ongoing 
developmental plasticity in postnatal life: 

• An intensive feeding from week 2 to 8 of life stimulated the development of the mammary gland, 
while different planes of nutrition between week 9 and 14 did not exhibit significant effects (Brown et 
al. 2005). Results suggest that the time frame to exert influence on the development of the mammary 
gland seems to be shut after weaning (Meyer et al. 2006, Geiger et al. 2016). In fact, feeding from week 
11 of life prepubertal heifers a high-energy diet had a negative impact on mammary growth (Rincker et 
al. 2011). 

• Increased milk intake is accompanied by transient changes of metabolic key parameters in the 
serum (hyperglycemia, hyperinsulinemia, lower triglycerides) while the concentrations of non- 
esterified fatty acids and beta-hydroxybutyrate are not markedly affected (Maccari et al. 2015, Schäff et 
al. 2016). On the long run, detrimental consequences in respect to glucose homeostasis do not occur 
(Yunta et al. 2015, MacPherson et al. 2016). In contrast, intensive feeding in the first weeks of life 
induces an improved pancreatic insulin response in later life as indicated by a higher number of islets of 
Langerhans with an increased insulin concentration (Röttjer 2007, Prokop et al. 2015). 

• The effects of preweaning feeding intensity on mammary growth may at least partly explain 
higher milk yields in first lactation for cows which were fed intensively in the preweaning period as 
demonstrated in a meta-analysis of various studies (Soberon & van Amburgh 2013). In fact, 22 % of the 
variation of the first lactational milk yield is caused by the preweaning feeding intensity (Soberon et al. 
2012). Missing effects found in other studies (Van De Stroet et al. 2016) may be relat- ed to insufficient 
statistical power. 

• Several studies indicate that the preweaning feeding intensity affects significantly the 
development of the somatotropic axis, which is functioning but not fully mature in newborn calves 
(Hammon and Blum 1997, Smith et al. 2002). Restrictively fed calves reveal a decoupling of the GH-
IGF-axis characterized by high GH concentrations in face of low IGF levels in blood (Maccari et al. 
2015, Schäff et al. 2016). This phenomeon has also been reported for undernourished children (Haspo- 
lat et al., 2007; Veiga et al., 2010) and poorly growing piglets (Saleri et al., 2001). It remains to be tested 
whether a decoupling of the somatotropic axis in the preweaning period may affect the sub- sequent risk 
for metabolic disturbances of fresh cows where a decoupling of the somatotropic axis is also quite typical 
(Fenwick et al. 2008, Piechotta et al. 2012). 

• It remains unclear whether the plane of milk feeding affects directly the immune function of the 
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calf. However, in a recent study, Schäff et al. (2016) reported at least lower plasma fibrinogen in 
intensively compared to restrictively fed calves suggesting differences in the acute phase re- sponse. 

• Higher weight gains during the preweaning period may affect also fertility traits of the calves in 
later life, such as onset of puberty (Raeth-Knight et al. 2009) and age at first calving (Bar-Peled et al. 
1997, Brickell et al. 2009). 
 Interestingly, effects of metabolic programming in early life do not automatically persist in later 
life but are at least partly reversible (Vickers & Sloboda 2012). In calves it became evident that disease 
seems to represent an important factor which can erase the effects of developmental programming: 
calves fed intensively in the first weeks of life, which suffered from a severe pneumonia later on, lost 
their potential for subsequent superior growth (Maccari et al. 2015). Thus, appropriate environmental 
conditions during post-weaning rearing are important to ensure that the animals are able to fulfil their 
potential in later life. Accordingly, providing a housing system with minimal ammonia concentration, 
avoiding a high infectious pressure (e. g., in respect to protozoa) and offering ample amounts of vita- 
mins as well as macro- and microelements for optimal growth are preconditions to take advantage from 
successful metabolic programming in the first weeks of life. 
 
 Practical consequences 
 The implementation of results from recent studies and insights from epigenetics presuppose 
profound changes of the routine protocols for calf rearing: 

• Milk is offered free of choice (ad libitum) starting with the first meal of colostrum. In the first 
week of life, 4 L warm milk (35-40 °C) are provided each in the morning and in the afternoon. From 
week 2 of life, 5-7 L warm milk should be offered to ensure ad libitum feeding. 

• Calves should drink slowly (minimally 2 min per Liter). This is achieved by using teats with a 
cross recess (without a hole). Even more appropriate, new teats with inverted tips developed in New 
Zealand simulate the slow natural suckling action required for optimal secretion of saliva and digestive 
enzymes. Thereby, formation of curd in the abomasum is promoted. Moreover, this feeding system 
solves largely the problem of cross sucking after feeding which is caused predominantly by an 
unsatisfied innate need for suckling. 

• Calves will ingest directly after getting access to the nipple bucket 60-80 % of the amount which 
is consumed within a 12 hour-period. Accordingly, the milk in the bucket will cool down. Although in 
winter the temperature of the milk may drop to less than 5 °C, no detrimental effects on calves digestion 
have to be expected. The reason seems to be that ad libitum-fed calves drink slowly which facilitates a 
warming of the milk even before swallowing. 

• High volumes of milk do not cause problems due to a remarkable stretching capacity of the 
abomasum as long as milk is ingested slowly (Ellingsena et al. 2016, MacPherson et al. 2016). 

• Each calf should get an own nipple bucket. Teats with a hole should be avoided because strong 
suckling efforts cause a high admixture of saliva to the milk which is a precondition for undisturbed 
digestion and curd formation. 

• Adding a supplement to acidify the milk in the bucket may be useful in summer in order to 
prevent massive amplification of bacteria. Good results have been achieved by acidifying the milk to a 
pH of 5.5 which avoids excessive bacterial growth and maintains a good palatability of the milk. In the 
cold season, most farmers do not add acidifiers to the milk. 

• Before the next feeding the bucket has to emptied; remaining milk should be discarded. The 
bucket has to be cleaned (including the teat) once daily using hot tap water. 

• Interestingly, the intake of milk in ad libitum fed calves varies considerably. In the second week 
of life, most calves will consume 8-10 L/day. However, some calves drink only 5-7 L, while others urge 
to ingest 15 L/day or even more. Farmers will detect already within the first days whether the respective 
calf has to be considered as a substandard, average or superior drinker. Thereby, he can adapt the amount 
presented to the calf in order to avoid wasting of milk. 

• Ad libitum feeding of milk is definitely not an unrestricted guarantee for healthy calves. 
Depending on the environmental conditions on the farm, some calves may suffer from diarrhea. In such 
cas- es, complex rehydration solutions should be offered in addition to the milk. Mostly, diarrhea sus- 
pends within 2 days without further therapy which may at least partly be explained by the superior 
constitution of intensively fed calves. 

• The availability of clean fresh water from the first day of life is important. The water should be 
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of- fered in an open bowl because the swallowed water should enter the rumen without the shortcut of 
the reticular groove into the abomasum. 

• A relocation of calves, e. g. from a calf hutch into a group pen, within the first three weeks of 
life is pen is associated with social stress, but also a change of the feeding system (nipple bucket to au- 
tomatic feeding station) and the feedstuff (from milk to milk replacer). Many calves are not able to cope 
this challenge as depicted by very low weight gains and diarrheic episodes (Bernal-Rigoli et al. 2012; 
Maccari et al. 2015). Thus, relocations on a farm or from one farm to another should be avoided in the 
first three weeks of life in order to achieve a favorable constitution prior to drastic readjustments in 
calves life. 

• In respect to calf health, individual housing of calves during the first weeks of life is re-
commended because the transfer of infectious agents from one calf to another occurs predominantly by 
direct contact. However, group housing has been demonstrated to encourage intake of solids and may 
help to avoid a drop of weight gain at weaning. Furthermore, housing calves in groups reduces 
behavioral abnormalities, improves performance when put into a larger group after weaning (de Paula 
Vieira et al. 2012) and reduces food neophobia (Costa et al., 2014). A compromise between a low 
infectious pressure and the desire for social contacts can be pair housing of calves which demonstrated 
several benefits in respect to animal welfare and productivity (Duve & Jensen 2012, Costa et al. 2015). 

•  
 Many farmers have, based on their own experience over decades, concerns to offer milk ad 
libitum. Some of them prefer to feed calves higher amounts of milk, but nonethesess not ad libitum. 
Good results have been achieved by feeding 3 L of milk thrice a day. Also this system („semi-ad 
libitum“) works well. As a rule of thumb, providing high amounts of milk is successful as long as the 
calves ex- perience a permanent availability of milk as a precondition for slow ingestion. 
 An important issue is the duration of the ad libitum feeding. A massive drop of weight gain 
around weaning should be avoided (Overvest et al. 2016). In fact, this may be difficult to achieve as a 
lower digestibility of the organic matter was reported in calves with a high intake of milk replacer (> 
0.7 kg DM/day) compared with calves fed less than 0.7 kg of DM daily (Hill et al. 2016). 
 From the authors perspective the most appropriate approach is feeding the calf ad libitum for 5 
weeks followed by a step-down protocol (reduction of the amount offered by 2 L/week). Fresh water, 
high- quality starter and roughage should be available for the calf already in the first week of life to 
avoid subsequent neophobia (Khan et al. 2016). Interestingly, starter intake varies considerably between 
calves of the same age which may partly explain the huge differences in growth rates in the second and 
third month of life. Another reason for an unsatisfying condition of calves after weaning are (pre- 
dominantly subclinical) infections with E. bovis and E. zuernii (Daugschies & Najdrowski 2005) which 
should be treated 8-12 days after relocation of the calves into a group pen preferably by oral applica- 
tion of triazinones. 
 
 The role of the veterinarian in calf rearing 
 An overriding challenge for the veterinarian in this context is to minimize the incidence of 
factorial dis- eases because calves suffering from disease bear a high risk of a reduced growth and a 
massive de- lay of development with fatal consequences in later life. On the one hand, a high incidence 
of calf dis- eases is always a clear indicator for systematic faults in feeding, housing and hygiene routines 
on a farm. On the other hand, unambiguously, no prevention program can ensure that all calves remain 
healthy because repeated and intensive interactions between the neonate and infectious agents are 
necessary for the maturation of the immune system and a low incidence of neonatal diseases can not be 
avoided. 
 Duration and severity of diseases of newborn calves depend mainly on two factors: firstly, the 
defense readiness of the calf against infectious agents is decisive which is determined by colostral 
supply, intake of nutrients (energy, protein, vitamins, micronutrients), genetic factors and environmental 
stressors (regrouping, change of feeding technique, dehorning, vaccination, barn climate). Secondly, the 
infectious pressure in the environment of the animal has enormous impact; it is mainly determined by 
the housing system (individual hutches vs. group pen, all-in-all-out vs. continuous stocking of the pen, 
type and intervals of clean-out, high pressure cleaning and disinfection). Thus, whenever a high 
percentage of newborn calves suffer from diseases, it is crucial to check the colostrum management on 
the respective farm to assess the proportion of calves with an adequate colostral supply. Colostrum is 
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by far more than a source of immunoglobulins which induce a transient passive immunity. Cyto- kines, 
IGF, TNF, antibacterial substances (lactic acid, lysozyme), trypsin inhibitors, huge numbers of 
leukocytes (Meganck et al. 2016) and soluble CD14 expressed on monozytes get via colostrum into the 
intestine of the calf and reach at least partly its circulation. These constituents of colostrum stimu- late 
active immunity mechanisms, the postnatal development of the intestinal epithelium, lactose di- gestion, 
glucose absorption, the maturation of the somatotropic axis and postnatal growth (Blum 2006, Godden 
et al. 2008, Hammon et al. 2013). Thus, colostral supply causes a lifelong imprinting of the immune 
system. An insufficient colostral supply, on the other hand, is an irrecoverable burden for the organism 
which may idle all other efforts to optimize the constitution of the calf by feeding and housing. 
 
 Conclusions 
 In the past, feeding restricted amounts of milk constituents (either milk or milk replacer) was 
recom- memded. Recent studies demonstrate, however, that especially during the first weeks of life, an 
ade- quate supply of nutrients is pivotal. Established feeding recommendations for preweaned calves 
rep- resent a fatal underfeeding with serious negative short-term consequences in respect to the 
consitution and health status of the calf. Moreover, the first weeks of life represent a short time frame 
which can be used for a long-term metabolic programming of the calf. Intensively fed calves are prone 
for a better performance in later life – either as a dairy cow or as beef cattle. Accordingly, calves should 
be offered markedly higher volumes of milk than in the past (> 8 L). Ad libitum feeding of milk is 
feasible and promising. Beside feeding, a housing system ensuring a low concentration of ammonia, an 
effective cleaning program avoiding a high infectious pressure and the control of infectious threats (in 
particular, BVD) are important determinants of calves health. 
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 Giriş 
 Uzun yıllar boyunca, buzağı yetiştiriciliği süt üreticilerinin odağındaki konulardan birisi değildi. 
Yeterli sayıda yavrunun yetiştirilmesi gerektiği bilinmesine karşın ana hedef yem maliyetinin düşük 
olması, barınak ve hijyen için minimum yatırım yapılmasıydı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yaşamın ilk 
birkaç haftasında buzağıların canlı ağırlık artışları düşüktü (<300 g/gün) ve buna eşlik eden zayıf vücut 
yapıları, ishal ve solunum sistemi problemleri gibi hastalıklara neden oluyordu.   
 Bununla birlikte, son on yıl içinde yayınlanan çok sayıda çalışma, buzağıların sütten kesilme 
döneminin uzun vadede gelişimi belirgin şekilde etkilediğine dair çarpıcı kanıtlar ortaya koydu 
(Moallem  ve ark.  2010, Khan ve ark. 2011, Soberon ve ark. 2012). İnsan tıbbındaki epidemiyolojik 
çalışmaların yanı sıra kemirgen çalışmalarının sonuçları, perinatal dönemde kısa süreli bir besinsel 
uyarıma karşı erken adaptasyonun organizmanın fizyolojisi ve metabolizmasını kalıcı olarak 
değiştirdiğini göstermiştir. İlgili epigenetik etkiler, metabolik programlama fenomeninin temelini 
oluşturur. 
 Bu programlama ruminantlar dahil tüm memelilerde gözlenen bir özelliktir. Buna bağlı olarak, 
yaşamın ilk haftalarındaki yüksek günlük canlı ağırlık artışı, hayvanın daha sonraki performansı, 
verimliliği ve verim ömrünü büyük ölçüde etkiler. Buna bağlı olarak, daha önce buzağı yetiştiriciliği 
için kabul edilen kavramlar yeniden değerlendirilmiş ve şu anda ileri görüşlü çiftçilerin odağındaki konu 
sütten kesim öncesi buzağı yönetiminin optimize edilmesi olmuştur.   
 
 Mevcut Tavsiyeler 
 Yıllarca, yaşamın ilk haftalarında buzağıların sınırlı miktarda süt veya süt ikame yemi ile 
beslenmeleri önerilmiştir (Davis & Drackley 1998). Süt ve süt ikame yemi, pahalı, kolay bozulan ve iş 
gücünü arttıran yemler olarak kabul edildi. Buzağılara düşük miktarda süte içirilmesi (günlük vücut 
ağırlığının % 10'u) suretiyle, başlangıç ve kaba yem tüketimlerinin arttırılması hedeflenmiştir. Ayrıca, 
öğün başına 2 L'den fazla süt içirmenin, abomasumun sınırlı bir hacmi nedeniyle ishal riskini arttırdığı 
düşünülmüştür. 
 Açıkçası, mevcut tavsiyeler yeni doğmuş buzağıların doğal davranış ve gereksinimleri ile 
tutarsızdır. Annelerini emen besi buzağıları sık sık (günde 6-10 kez) az miktarda süt tüketir (yaklaşık 1 
L). Her ne kadar bu durumda süt yavaşça içilsede (> 5 dak / L), günlük toplam süt tüketimi 8 ile 16 L 
arasında seyretmektedir (Odde ve ark. 1985; Albright & Arave 1997). 
 Kısıtllı süt ile besleme protokolleri, buzağıların gelişim kapasitelerini kullanabilmelerine olanak 
vermez. Buna ek olarak, yüksek miktarda süt ile beslenen buzağılar ile karşılaştırıldığında az süt ile 
beslenen buzağılar asla tok hissetmez (Hammon ve ark. 2002; de Passille ve ark. 2011), daha fazla 
bağırır (Thomas ve ark. 2001; Khan ve ark., 2007) ve daha az oyun davranışı sergilerler (Krachun ve 
ark. 2010) ve özellikle birbirlerini yalama istekleri daha büyük bir problemdir (Jensen 2003, Roth ve 
ark. 2009). Sonuçta, artık günde 2 kez 2 L süt ile geleneksel olarak buzağı beslenmesi, yetersiz beslenme 
olarak kabul edilmekte bir hayvan refahı sorununu olarak kabul görmektedir (Butter-worth,2015).  
 
 Yoğun beslemenin kısa dönemdeki etkileri  
 Son on yılda, kayda değer sayıda çalışma, sütten kesim öncesi döneminde yoğun bir 
beslenmenin çok sayıda olumlu sonuç gösterdiğini kanıtlamıştır. Yoğun beslenen buzağılar, yaşamın ilk 
dört haftasında bile 0,7-1,0 kg günlü canlı ağırlık artışına ulaşırken kısıtlı sütle beslenen buzağıların kilo 
alımı günde 0,4 kg'dan azdır. Yoğun beslenmenin, ishal insidansı üzerinde olumsuz bir etkinin 
olmadığını ortaya konmuştur (Khan ve ark. 2011, Silper ve ark. 2014, Maccari ve ark. 2015, Schäff ve 
ark. 2016, Todd ve ark. 2017). Godden ve ark. (2005) yoğun beslemenin, buzağı sağlığı üzerinde olumlu 
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etkileri olduğunu bildirmelerine karşın bazı başka çalışmalarda yoğun beslemenin ishal insidansını 
arttırdığı belirtilmiştir (Quigley ve ark. 2006, Raeth-Knight ve ark. 2009). Açıkçası, sürü problemi 
olarak ishal, beslenme rejiminin yanısıra barınak ve yem tipi gibi faktörlerin etkili olduğu 
multifaktöriyel bir problemdir.   
 
 Yoğun beslemenin uzun dönemdeki etkileri 
 Yoğun beslenmenin buzağıların refahı ve gelişimleri üzerindeki kısa vadeli olumlu etkilerinin 
yanı sıra, epigenetiğin hem insanlar hem de hayvanların uzun süreli performansı üzerindeki etkisine 
ilişkin son bulgular buzağı yetiştiriciliği ile ilgili ciddi bir görüş değişikliğine neden olmuştur. 
Southampton Üniversitesi'nden David J. Barker tarafından yapılan çığır açan epidemiyolojik 
çalışmaların ardından, gelişim periyodunun hassas bir döneminde besinsel stimülasyonun insanlarda ve 
hayvanlarda erginlik döneminde metabolik performansa etki ettiğini gösteren yüzlerce çalışma 
yayınlanmıştır. "Metabolik programlama", "besinsel programlama", gelişimsel programlama "veya" 
metabolik içgüdü "olarak adlandırılan bu fenomen (Wu ve ark. 2006, Metges & Hammon 2008, 
Guilloteau ve ark. 2009, Kaske ve ark. 2010, Bach 2012) düzenleyici sistemin esnekliği nedeniyle yem 
alımını ve uzun süreli kilo alımını kontrol eden hipotalamik nöropeptitlerin salınımını kalıcı olarak 
etkiler (Plagemann  ve ark.  2002,  Taylor  & Poston  2007). Metabolik programlama, ruminantlar 
üzerinde de belirgin bir etkiye sahiptir, çünkü çevresel etkiler 'non-imprinted' genlerin 
modifikasyonlarına neden olur. Böylece DNA sekansında değişiklik oluşmaksızın yaşam boyu gen 
ekspresyonu modifiye edilmiş olur. Buna bağlı olarak, mitotik olarak kalıtsal gen ekspresyonunun 
değişmesi, fenotipin genomik olmayan bir şekilde gelişimsel esnekliğe bağlı olarak düzenlenmesine 
neden olur (“genetik önerir, epigenetik son şeklini verir”). 
 Epigenetik ile ilişkili anlayış, koyun ve sığırlarda da çok sayıda çalışmaya ön ayak olmuştur. 
Açıkçası, tohumlama zamanında ve fetüsün intrauterin gelişimi sırasında, annenin beslenme düzeni 
yavrunun gelişimi, büyümesive fertilitesi gibi belirgin etkileri tetikleyebilir (Bauer ve ark. 1995, 
Gardner ve ark. 2005, Martin ve ark. 2007, Sullivan ve ark. 2010, Mossa ve ark. 2013, Bollwein ve ark. 
2016). Ancak, buzağıların düzenleyici sistemleri aynı zamanda posnatal dönemdeki gelişimsel esneklik 
nedeniyle de proglamlanabilir: 2-8 haftalık yaştaki buzağıların yoğun beslenmesi meme gelişimini 
etkilerken, 9-14. haftalardaki farklı besleme düzenlerinde böyle bir etki belirlenmemiştir (Brown ve ark.  
2005). Çalışmalar, meme gelişimi üzerindeki etkilerin oluşabileceği zaman penceresinin sütten kesim 
sonrasında kapandığını göstermektedir (Meyer ve ark. 2006, Geiger ve ark. 2016). Tam aksine 
prepubertal düvelerin 11. haftadan itibaren yoğun beslenmesinin meme gelişimini olumsuz etkilediği 
bildirilmiştir (Rincker ve ark. 2011). 
 İçirilen sütün arttırılması, serumdaki metabolik parametrelerin (hiperglisemi, hiperinsülinemi, 
düşük trigliseritler) geçici olarak değişimine  yol açarken, esterleşmemiş yağ asitleri ve beta-
hidroksibutirat konsantrasyonunu belirgin şekilde etkilemez (Maccari  ve ark.  2015, Schäff ve ark. 
2016). Uzun vadede, glukoz homeostazı açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaz (Yunta ve ark. 2015, 
MacPherson ve ark. 2016), aksine, yaşamın ilk haftalarında yoğun beslenme, yaşamın ilerleyen 
evrelerinde, yüksek insülin konsantrasyonuna sahip daha fazla sayıda Langerhans hücresinden 
anlaşılabileceği daha iyi bir pankreatik insülin cevabın oluşumuna olanak sağlamaktadır (Röttjer 2007, 
Prokop ve ark. 2015). 
 Sütten kesim öncesinde besleme yoğunluğunun meme gelişimi, çeşitli araştırmaların meta-
analizinde (Soberon & van Amburgh 2013) gösterilen sütten kesim öncesinde yoğun beslenen ineklerin 
birinci laktasyondaki süt verimlerinin yüksek olmasını açıklayabilir. Aslında, ilk laktasyon süt 
verimindeki varyasyonun % 22'si sütten kesim öncesi besleme yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. (So 
beron ve ark. 2012). Diğer çalışmalarda (Van De Stroet ve ark. 2016)  aynı etkinin belirlenememesi, 
çalışmaların istatistik gücü ile ilgili olabilir. 
 Bazı çalışmalar, sütten kesim öncesinde besleme yoğunluğunun yenidoğan buzağılarda işleyen 
ancak tam olarak oluşmamış somatotropik aksın gelişimini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir 
(Hammon ve Blum 1997, Smith ve ark. 2002). Sınırlı süt ile beslenen buzağılarda, kandaki düşük IGF 
seviyelerinin karşın yüksek GH konsantrasyonları ile karakterize olan GH-IGF ekseninin ayrışması 
gözlenmektedir (Maccari ve ark. 2015, Schäff ve ark. 2016). Bu fenomen aynı zamanda yetersiz 
beslenmiş çocuklarda (Haspolat ve ark., 2007; Veiga ve ark., 2010) ve iyi gelişmeyen domuz 
yavrularında (Saleri ve ark., 2001) bildirilmiştir. Sütten kesim öncesinde somatotopik aksın 
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ayrılmasının, aynı durumun tipik olarak gözlendiği erken postpartum dönem ineklerin metabolizması 
üzerindeki etkileri araştırılması gereken bir noktadır (Fenwick ve ark. 2008, Piechotta ve ark. 2012). 
 Besleme düzeninin buzağının bağışıklık sistemini doğrudan etkileyip etkilemediği 
bilinmemektedir. Buna karşın, yakın zamanda yapılan bir çalışmada Schäff ve ark. (2016), yoğun 
beslenen buzağılarda, kısıtlı süt ile beslenen buzağılara göre akut faz cevabını gösteren plazma 
fibrinojen seviyesinin düşük olduğunu belirlemişlerdir.   
 Buzağıların sütten kesim öncesinde yüksek günlü canlık ağırlık artışları aynı zamanda puberte 
başlangıcı (Raeth-Knight ve ark. 2009) ve ilk tohumlama yaşı (Bar-Peled ve ark. 1997, Brickell ve ark. 
2009) gibi fertilite parametrelerini de etkilemektedir.  
 İlginçtir ki, metabolik programlamanın erken yaştaki etkileri otomatik olarak sonraki yaşamda 
devam etmez, fakat en azından kısmen geri dönüşümlüdür (Vickers  &  Sloboda  2012). Buzağılarda, 
hastalıkların gelişimsel programlamanın etkilerini silebilecek önemli bir faktör olduğu görülmüştür: 
yaşamın ilk haftalarında yoğun bir şekilde beslenen buzağıların, daha sonra şiddetli bir pnömoni 
geçirdiğinde daha hızlı büyüme için potansiyellerini kaybettikleri görülmüştür (Maccari ve ark. 2015). 
Bu nedenle, sütten kesim sonrası uygun çevresel koşullar, hayvanların ilerleyen yaşamdaki 
potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için önemlidir. Buna göre, olabilecek az miktarda amonyak 
konsantrasyonuna sahip bir barınak sistemi, enfeksiyon yükünün düşürülmesi (örneğin protozoa 
açısından) ve optimum büyüme için yeterli miktarda vitamin ve ayrıca makro ve mikro elementlerin 
sağlanması, hayatın ilk haftalarında metabolik programlardan başarılı bir şekilde yararlanmak için ön 
koşullardır. 
 
 Sonuçların pratikte uygulanması 
 Güncel çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve epigenetik kavramının uygulanması, buzağı 
yetiştiriciliği için rutin protokollerde ciddi değişiklikler gerektirir: 

• İlk öğün kolostrumdan itibaren süt ad libitum olarak verilir. Yaşamın ilk haftasında sabah akşam 
4 litre süt ılık (35-40 °C) içirilir. İkinci haftadan itibaren ad libitum tanımının sağlanması için 5-7 litre 
ılık süt verilmelidir.    

• Buzağılar sütü yavaş içmelidir (bir litre için minimum 2 dakika). Bu, delik değil çapraz 
çentikleri olan biberon başlıklarının kullanılması ile sağlanabilir. Daha da uygun olanı, Yeni Zellanda'da 
geliştirilmiş olan ve doğala benzer şekilde sütün yavaş emilmesini sağlayarak salya ve sindirim 
enzimlerinin salınımını uyaran ters uçlu meme başlarının kullanılmasıdır. Bu şekilde abomasumda sütün 
pıhtılaşması uyarılmış olur. Bununla birlikte bu besleme sitemi, aç hisseden buzağıların birbirini yalama 
eğilimini büyük ölçüde çözmektedir.  

• Buzağılar, 12 saatlik bir süre içinde tüketilen miktarın % 60-80'ini süt verildikten sonra hemen 
içeceklerdir. Buna göre kovada kalan süt soğuyacaktır.  Accordingly, the milk in the bucket will cool 
down. Kışın sütün sıcaklığı 5°C'nin altına düşebilsede, bunun buzağıların sindirimi üzerinde olumsuz 
etkilerin olması beklenmez. Bunun nedeni, ad libitum beslenen buzağılarda sütü yavaş içmelerinden 
dolayı sütün yutulmadan önce ağızda ısınmasıdır. 

• Yüksek hacimlerde süt, yavaş içildiği sürece abomasumun kayda değer bir genişleme kapasitesi 
olması nedeniyle olumsuz etki yaratmaz (Ellingsena ve ark. 2016, MacPherson ve ark. 2016). 

• Her buzağıya ait bir biberon olmalıdır. Delik meme başlarından kaçınılmalıdır zira emme için 
çaba harcanması salya üretimini tetiklemektedir ve bu sindirimin aksamaması ve sütün pıhtılaşması 
açısından büyük önem taşımaktadır.   

• Bakterilerin yoğun şekilde üremesini önlemek için yaz aylarında kovadaki sütü asitleştirmek 
amacıyla bir katkı eklenmesi faydalı olabilir. Sütün tadının bozulmadığı ve bakteri üremesinin kontrol 
altında tutulduğu pH 5.5'e kadar asitleştirilmesinden olumlu sonuçlar elde edilmiştir.  

• Bir sonraki beslemeden önce kova boşaltılmalıdır; kalan süt atılmalıdır. Kova sıcak musluk suyu 
kullanılarak günde bir kez (meme başı dahil) temizlenmelidir. 

• İlginç bir şekilde, ad libitum beslenen buzağılar arasında süt tüketimi önemli ölçüde farklılık 
gösterir. İki haftalık olduklarında çoğu buzağı 8-10 L/gün süt tüketir. Buna karşın bazı buzağılarda 
günlük tütekim sadece 5-7 L iken başka bir buzağıda bu hacim 15 L/gün hatta daha da fazlasına 
ulaşabilir. Yetiştiriciler, daha ilk günler içinde, söz konusu buzağının standart altı, ortalama veya üstün 
bir içici olup olmadığını belirleyeceklerdir. Böylece sütün boşa harcanmasını önlemek için buzağıya 
verilen süt miktarı tüketime göre düzenlenebilir. 
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• Sütün ad libitum içirilmesi kesinlikle buzağı sağlığı açısından tam bir garanti değildir. 
İşletmenin çevresel şartlarına bağlı olarak bazı buzağılarda ishal gözlenebilir. Böyle vakalarda süte 
kompleks rehidrasyon solüsyonlarının ilave edilmesi gerekmektedir. Genellikle daha fazla tedaviye 
gereksinim olmaksızın ishaller iki gün içerisinde iyileşir, bu durum kısmen de olsa yoğun beslenen 
buzağıların üstün yapısı ile açıklanabilir.    

• Buzağının birinci günden itibaren temiz ve tazeye suya erişiminin olması önemlidir. Su, 
retikilüler oluktan doğrudan abomasuma değil rumene gidebilmesi için kova ile verilmelidir.   

• Buzağıların barınaklarının değiştirilmesi, örneğin yaşamının ilk üç haftasında bireysel 
kulübeden gruba alınması sosyal stres ile birlikte besleme sitemin (biberondan otomatik beslemeye 
geçiş) ve besin kaynağının (sütten süt ikame yemine geçiş) değişimi ile sonuçlanmaktadır. Pek çok 
buzağının bu durumun üstesinden gelemediği, düşük canlı ağırlık artışı ve ishallerden anlaşılmaktadır 
(Bernal-Rigoli et al. 2012; Maccari et al. 2015). Bu nedenle üç haftadan küçük buzağılarda, beden 
yapıları gelişmeden işletme içerisinde veya işletmeler arasında nakillerden kaçınılmalıdır.    

• Enfeksiyöz ajanların bir buzağıdan diğerine bulaşması genellikle doğrudan temas ile 
gerçekleştiğinden buzağıların yaşamlarının ilk birkaç haftasında bireysel külübelerde barındırılması 
önerilmektedir. Buna karşın grup olarak barındırmanın yem tüketimini arttırarak sütten kesim 
sonrasında kilo kaybını düşermeye yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte grup 
barındırmanın davranış anormalliklerini azalttığı, sütten kesim sonrasında daha büyük gruplara alınan 
buzağıların performansını yükselttiği (de Paula Vieira ve ark. 2012) ve yem neofobisini (yeni şeylere 
karşı korku) azalttığı (Costa ve ark. 2014) bildirilmiştir. Düşük enfeksiyon yükü ile sosyal temaslara 
arasındaki denge, hayvan refahı ve verimlilik açısından çeşitli faydalar gösteren buzağıların çift olarak 
barındırılması ile aşılabilir (Duve & Jensen 2012, Costa ve ark. 2015). 
 Birçok yetiştirici, on yıllara dayanan kendi deneyimlerine bağlı olarak, sütü ad libitum içirme 
konusunda endişe duymaktadır. Bazıları buzağıları daha fazla miktarda sütle beslemeyi tercih etmesine 
karşın, yine de ad libitum beslemeyi tercih etmemektedir. Buzağıların günde 3 kez 3 L süt ile 
beslenmesiyle iyi sonuçlar elde edilmiştir. Yarı-ad libitum olarak tanımlanabilecek bu sistem de iyi 
çalışmaktadır. Temel bir kural olarak, buzağıların sütü yavaş içmesi ön koşul olmak üzere, yüksek 
miktarda süt içirmek başarılı sonuçlar doğurmaktadır.  
 Önemli bir konu ad libitum beslemenin süresidir. Sütten kesim sonrasında ciddi kilo 
kayıplarından kaçınılmalıdır (Overvest ve ark. 2016).  Gerçekte bunu sağlamak zor olabilir, zira yüksek 
miktarda süt ikame yemi (> 0.7 kg KM/gün) ile beslenen buzağılardaorganik madde sindiriminin günde 
0.7 kg kuru madde tüketenlere göre düşük olduğu bildirilmiştir (Hill ve ark. 2016). 
 Yazarların bakış açısına göre, en uygun yaklaşım buzağıların 5 hafta boyunca ad libitum 
beslenmesi ve bunu kademeli bir süt azaltma protokolüünn izlemesidir (süt miktarının 2 L/hafta 
miktarında azaltılması). Neofobiyi önlemek için ilk haftadan itibaren buzağıların önünde, taze su, iyi 
kaliteli başlangıç yemi ve kaba yem bulundurulmalıdır (Khan ve ark. 2016). İlginç bir şekilde, başlangıç 
yemi tüketimi, aynı yaştaki buzağılar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir; bu durum, yaşamın ikinci 
ve üçüncü ayında buzağılar arasında büyüme oranlarındaki ciddi farklılıkları kısmen açıklayabilir. 
Sütten kesmden sonra buzağıların yetersiz kilo almasının bir başka nedeni de genellikle subklinik 
seyreden E. bovis ve E. zuernii (Daugschies & Najdrowski 2005) enfeksiyonlarıdır; bu enfeksiyonlar 
buzağılar gruplara alındıktan 8-12 gün sonra oral triazinonlar ile tedavi edilmelidir. 
 
 Veterinerin buzağı yetiştiriciliğindeki rolü 
 Bu bağlamda veteriner hekimin başlıca görevi, multifaktöriyel hastalıkların görülme sıklığını 
en aza indirmektir, zira hastalıktan muzdarip olan buzağılar, zayıf gelişim riski ve ileri yaşlarda ölümcül 
sonuçlara neden olabilen ciddi bir gelişme geriliği riski taşırlar. Bir yandan, bir çiftlikte buzağılarda 
hastalık oranının yüksek olması, her zaman beslenme, barınma ve hijyen rutinlerinde sistematik hatalar 
olduğunun açık bir göstergedir. Öte yandan, açıkça, hiçbir yönetim programı, tüm buzağıların sağlıklı 
kalmasını sağlayamaz, insidansı düşük olsada neonatal hastalıklar tam olarak önlenemez çünkü 
bağışıklık sisteminin gelişmesi için buzağı ve enfektif ajanlar arasında tekrarlanan ve yoğun etkileşimler 
yaşanması gerekmektedir. 
 Yeni doğan buzağılarda hastalıklarının süresi ve şiddeti, başlıca olarak iki faktöre bağlıdır: 
birincisi, kolostrum tüketimi, besin maddelerinin alımı (enerji, protein, vitaminler, mikro besinler), 
genetik faktörler ve çevresel stres faktörleri (yeniden gruplandırma, beslenme yönteminin değiştirilmesi, 
boynuz yakma, aşılama, iklim) ile ilişkili olan buzağının bağışıklık sisteminin enfektif ajanlara karşı 
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hazırlık durumu. İkinci olarak ise, hayvanın çevresindeki enfektif yükün muazzam bir etkisi vardır; bu 
esas olarak barındırma sistemi ile ilişkilidir (bireysel kulübe - grup barındırma, all-in-all out - grubun 
sürekli genişletilmesi, temizleme yoğunluğu ve aralıkları, yüksek basınçlı temizleme ve dezenfeksiyon). 
Bu nedenle, yenidoğan buzağılarda hastalık insidansının yüksek olduğu durumlarda, işletmede yeterli 
düzeyde kolostrum almış buzağıların oranının belirlenmesi için işletme kolostrum yönetiminin 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Kolostrum geçici bir pasif bağışıklık sağlayan bir immünoglobulin 
kaynağından çok daha fazlasıdır. Sitokinler, IGF, TNF, antibakteriyel maddeler (laktik asit, lizozim), 
tripsin inhibitörleri, çok sayıda lökosit (Meganck ve ark. 2016) ve monozitler üzerinde eksprese edilen 
CD14, buzağıların bağırsaklarına kolostrum yoluyla ulaşır ve en azından kısmen dolaşıma girerler. 
Kolostrumun bu bileşenleri aktif bağışıklık mekanizmalarını, bağırsak epitelinin doğum sonrası 
gelişimini, laktoz sindirimini, glukoz emilimini, somatotropik eksenin olgunlaşmasını ve doğum sonrası 
büyümeyi uyarır (Blum 2006, Godden ve ark. 2008, Hammon ve ark. 2013). Böylece, kolostrum 
içirilmesi bağışıklık sistemini üzerinde ömür boyu sürecek bir etkiye neden olur. Öte yandan, buzağıya 
yeterli kolostrum içirilmemesi, buzağının gelişminin optimize edilmesi için besleme ve barınma 
koşullarında yapılan tüm iyileştirmeleri boşa çıkartacak, telafi edilemez bir hatadır. 
 
 Sonuç 
Geçmişte, buzağıların sınırlı miktarda süt bileşeni (süt ya da süt ikame yemi) ile beslenmesi önerilirdi. 
Buna karşın, güncel çalışmalar, özellikle yaşamın ilk haftalarında, yeterli miktarda besin kaynağının 
buzağılar çok önemli olduğunu göstermektedir. Buzağılar için daha önce belirlenmiş beslenme önerileri, 
buzağının gelişim ve sağlık durumuna ilişkin ciddi olumsuz kısa vadeli sonuçları olan ölümcül bir 
beslenme eksikliğine neden olur. Dahası, buzağının yaşamın ilk haftaları buzağının uzun süreli 
metabolik programlanmasının sağlanabileceği kısa bir zaman dilimidir. Yoğun olarak beslenen 
buzağılar, daha sonraki yaşamlarında süt ineği veya besi hayvanı olarak daha iyi bir performans 
gösterirler. Buna göre, buzağılara, geçmişteönerilenden belirgin bir şekilde daha fazla miktarda (> 8 L) 
süt içirilmesi önerilmektedir. Sütün ad libitum içirilmesi uygulanabilir ve iyi sonuçlar veren bir 
uygulamadır. Beslenmenin yanı sıra, düşük amonyak konsantrasyonu sunan bir barınak sistemi, yüksek 
enfektif yükü önleyecek bir temizllike programı ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü (özellikle BVD) 
buzağı sağlığı açısından önemli faktörlerdir. 
 

Kaynaklar orijinal metnin sonunda verilmiştir 
. 
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MANAGEMENT OF BEEF CATTLE BREEDING : FRENCH PRACTITIONNER’S 
POINT OF VIEW 

Olivier SALAT, DVM, ECBHM 
Veterinary Clinic of Haute Auvergne – France 

olivier.salat@free.fr 
 Abstract 
 Beef cattle farming has taken a prominent place in France, and the main French beef breeds 
have been exported all over the world. Breeding suckler cows is based primarily on natural breeding, 
with AI representing less than one-third of breeding. There are 3 key factors in controlling the 
reproduction of beef cattle: feeding and especially that of the critical period (from 2 months before 
calving until the breeding season), the fertility of the bull and the calving conditions and expulsion of 
the placenta. There are tools to help control these elements, in particular, establishing body condition 
scores, food rationing plans, and examining the physical and functional abilities of bulls. In addition to 
these areas, the veterinary practitioner can greatly contribute to the improvement of beef cattle 
reproduction, by detecting and treating early uterine and ovarian disorders early in the breeding season, 
by intervening on postpartum anestrus and making diagnoses of early and precise gestation. These 
interventions can be part of a herd monitoring process. 
 Key words : beef cattle, reproductive management, postpartum anestrous, veterinary services 
 
 Introduction 
 Cow-calf farming occupies an important place in France, the number of beef cattle is above that 
of dairy cattle, and the French beef breeds are universally known. Their calves are fattened in France 
but mostly sold in Italy or Spain between 6 to 12 months to fattening. 
There are three main strategies in French beef herds: 

- Calving during summer and early fall, hence outside to prevent diseases of the neonate, even 
if the cows must be supplied because the season is often dry. 

- Calving during winter to make use of spring grass for lactation and breeding 
- Part of the herd calving in fall and part in winter to divide the work. 

These strategies are dependent of the own specifications of the cow-calf producers, mainly housing and 
nutritional resources. 
Main specifications of beef cattle breeding are: 

- prolonged anestrus postpartum due to suckling and close contact between calf and its 
mother. Cows that are suckled more frequently have a significantly slower return to estrous 
than cows that have the calves limited to nursing once or twice a day.This anestrus 
postpartum is always longer for the primiparous cows, so heifers need to calve on average 
at least 20 days before multiparous cows. 

- likelihood of a fertile mating resulting in pregnancy is 60 to 70% (BonDurant et al. 2007) 
The goal for a beef cow is to produce one calf each year. The main average issues of the 5 most important 
beef breeds (table 1) show that these results depend on breeds and are perfectible. 

Table 1: main French beef breeds and their breeding results (Grimard et al. 2017) 

 Charolaise Limousine Blonde 
d’Aquitaine Aubrac Salers 

Average herd 
size 73 65 51 63 62 

Age at first 
calving 34.7 months 34.6 

months 35.9 months 34.4 months 34.2 months 

Perinatal 
mortality 4.8% 3.7% 5.4% 3.4% 3.3% 

Productivity * 94.9 4.1 87.8 96.4 97.8 
Calves from AI 34.2% 20% 33.7% 21% 21.6% 
Interval between 

calvings 384 days 384 days 403 days 384 days 380 days 

 (* = number of weaned calves by number of cows, AI = artificial insemination) 
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1. Three main risk factors for beef cattle breeding 
 

1.1. Effects of nutrition on reproductive performance 
First, body weight is the main determinant of puberty of heifers (table2). On average, 	

heifers can be bred when they reach 70% of their adult body weight. A minimal growth of 1 kg per day 
is required for early breeding of heifers. 
 
Table 2: percentage of adult weight according to the timing of reproduction according to age at first 

calving (Fortin and Coutard 2013) 
 Age at first calving 
 24 months 30 months 36 months 

At 210 days 40% 35% 35% 
At the breeding season > 60% 70% 75% 

At calving 80% 85% 90% 
 

Table 3: Diet nutrient density requirements for a 635kg beef cow 

Period Dry matter intake 
(kg) 

NEm 
(Mcal/kg) 

TDN 
(%) 

Crude protein 
(%) 

Calving to conception 
(85d) 13.8 1.28 58 9.8 

Conception to weaning 
(125d) 13.4 1.14 54 8.3 

Weaning to late 
gestation (110d) 12.3 0.90 47 6.4 

Late gestation 
(50d) 12.4 1.16 55 8.3 

 (TDN = total nutrient digestibility) 
 

 Nutritional requirements vary throughout the production cycle with highest energy and protein 
requirements occurring during early lactation and lowest during midgestation, after the end of lactation 
(table 3).The key is controlling nutrition at critical times (calving and breeding) of the reproductive 
cycle. The best forage must be saved for these critical times. 
 Body condition at calving is critical for the next breeding season; the goal is to achieve 2.5 or 3 
(correct to good) at this time (body condition is evaluated on a scale between 1 [very thin] to 5 [very 
fat]) (table 4). Energy restriction during late gestation results in thin body condition at calving and 
extends the postpartum anestrous interval. The importance of the evolution of the body condition 
between calving and the breeding season depend on breeds. When Limousin or Blonde d’Aquitaine 
cows loose weight between calving and the breeding season, postpartum anestrus will be always longer. 
It’s the same thing, but to a lesser extent, for Charolais cows. For rustic breeds, as Salers and Aubrac, 
consequences will be less dramatic, especially if they find good grass conditions, for example springer 
grass, at the way out of the barn. Cows gaining weight during the breeding season have higher pregnancy 
rates than those that lose weight. Exposition to bulls can decrease the time of postpartum anestrus. 
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Table 4: Mean length of postpartum anestrous in beef cows (ER = energy requirement, PP = 
postpartum, AP = prepartum, * = of those that ovulated) (from Larson and White 1996) 
 

Study and cow description Treatment groups Mean length of 
postpartum anestrous 

Rutter and Randel 1984  
Cows and heifers Brangus 

BCS=3.5 at calving 
90% ER 

BCS=3.5 at calving 
100% ER PP 

BCS=3.5 at calving 
110% ER PP 

57.5 days 
 

40.3 days 
 

34.7 days 

Houghton et al. 1990 
Charolais X Angus cows 

Low energy AP (7.4 Mcal/d) and low 
energy PP (10.1 Mcal/d) 

Low energy AP (7.4 Mcal/d) and high 
energy PP (16.9 Mcal/d) 

Maintenance energy AP (10.6 Mcal/d) and 
low energy PP (10.1 Mcal/d) 

Maintenance energy AP (10.6 Mcal/d) and 
high energy PP (16.9 Mcal/d) 

72.6 days 
 

54.3 days 
 

65.7 days 
 

68.4 days 

Perry et al. 1991 
4 year old cows 

70% ER AP + 70% ER PP 
 

70% ER AP + 150% ER PP 
 

150% ER AP + 70% ER PP 
 

150% ER AP + 150% ER PP 
 

0% ovulated (ov.) by 
150 d PP 
96 days* 

(83 % ov. 150d PP) 
74 days* 

(29% ov. 150d PP) 
74 days 

(100% ov. 150d PP) 

Cushman et al. 2007 
Mature cows 

Simmental-sired cows (BCS = 3) 
Hereford-sired cows (BCS = 3) 
Charolais-sired cows (BCS = 3) 

Angus-sired cows (BCS = 3) 
Limousin-sired cows (BCS = 3) 

55.5 days 
61.2 days 
62.6 days 
62.9 days 
66.7 days 

Lents et al. 2008 
Multiparous cows 

< 2.5 at calving 
> 2.5 at calving 

93.1 days 
63.5 days 

Ciccioli et al. 2003 
First-calf heifers 

BCS 2 – 2.5 at calving 
Fed to gain 450 g PP 

BCS 2 – 2.5 at calving 
Fed to gain 900 g PP 

120 days 
 

100 days 

Berardinelli and Joshi 2005 
First-calf heifers 

not exposed to bulls 
 

exposed to bulls 

84 – 88 days 
 

68 – 71 days 
 
Table 5: Performance ratios of reproductive parameters with cows under different nutritional 
regimens (Rice 1991) 

variables 

BCS at calving: 1.5 - 2 BCS at calving: 2.5 - 3 

maintain 
Maintain and slight gain 

at breeding 

Cycling rate first 60 days of breeding 
First service conception rate 

Pregnancy rate (90 day breeding season) 
Calf weaning weight 

Potential calf weaning weight/cow bred 

72% 
70% 
74% 
90% 
67% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

Controlling reproduction through proper nutrition at critical times of the reproductive cycle requires : 
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- Short calving and breeding seasons (60 days) 
- Cows to be in moderate to good body condition at calving (BCS between 2.5 to 3.5) 
- Cows to be slightly gaining at the beginning of the breeding season 
- Cows to be bred by fertile bulls 
- Evaluation and correction of body condition well in advance of the actual impact of BCS 

on reproductive function. 
- Alternate plans (early weaning or 48h calf removal) if needed. 

 
Essential trace minerals 
 Deficiencies of trace elements may occur in ruminants maintained on forage-based diets.  
 Deficiencies of the following elements copper, selenium, iodine, cobalt, manganese, and 
phosphorus have been reported to cause infertility by one of the three mechanisms: 

• Decreased activity of rumen micro-organisms with depression in digestibility, 
• Alteration of enzymatic action, which involves energy or protein metabolism or alteration 

of hormone synthesis 
• Inability to maintain the integrity of the cells of the reproductive system. 

 In addition, trace elements deficiencies may alter the immune function, which could increase 
the risk of infectious causes of infertility. 
 
Table 6: results of reproductive performance between cows not supplemented and cows supplemented 
(bolus providing per day 2 mg Se, 2 mg Co, 138 mg Cu, 113 mg Zn, 71mg Mn, 2.1 mg I, 4644 UI 
Vitamin A, 929 UI Vitamin D and 9 UI vitamin E) (Corah end Ives 1991) 

 Supplemented with trace 
element and vitamin boluses Not supplemented 

Pregnancy rate (%) 87% 64% 
Length of the breeding season 49 days 105 days 

1.2. Bull fertility 
 Physical exam can provide us interesting information for judging bull fertility (table 7). This 
can be completed by scrotal transcutaneous ultrasonography and sometimes transrectal ultrasonography 
of the prostate and seminal vesicles. This can be usefully completed by a microscopic view of the semen 
(table 8). One must know that approximately 10 to 20% of the bulls perform poorly in the breeding 
pasture (Larson and White 2016) 
A good management provide an adult bull for 25 – 30 cows, and à young bull for 10 – 12 heifers or 
cows 
Table 7: scrotal circumference measurement recommendations for the main french beef breeds 
(Manciaux and Chambon 2011) 

 Scrotal circumference measurement recommendations 
age Charolais Limousin Blonde 

d’Aquitaine 
Salers 

12–14 months 32 cm 30 cm 30 cm 30 cm 
15-20 months  34 cm 32 cm 32 cm 32 cm 
21-30 months 35 cm 33 cm 33 cm  
>30 months 36 cm 34 cm 34 cm  

 
Table 8: optimal characteristics of bull semen (Manciaux and Chambon 2011) 

Characteristics recommendations 
Volume 5 to 8 ml 

Schram test 0 or 1 
Concentration 0.8 to 2 109 /ml 

Mass motility (0 to 5) >3 
% of motile spermatozoa 40 to 80% 
% of dead spermatozoa < 25% 

% of abnormal spermatozoa < 10% 
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 Prevalence of venereal diseases (trichomoniasis and campylobacteriosis) is very bad known in 
France. It has been estimated as low since a long time but there is no recent study about this. The vast 
majority of female beef cattle are naturally served, so venereal diseases are a permanent threaten in this 
kind of herds. Most of the time, they induce fetal death between 7 to 10 weeks after conception 
(BonDurant 2007). Bulls more than 3 years old are more likely to become infected with either of these 
organisms. Such infections may persist for the life of the bull. PCR on preputial smegma looks as the 
best diagnostic tool when suspicion (Da Sila et al. 2018). 
 

1.3. Calving condition 
In beef cattle, metritis and endometritis are mainly the issue of calving condition and presence or not of 
retained placenta. In France, calving conditions are very dependent of breed types (table 9), so the risks 
of metritis or endometritis are different between them. In beef cattle, retained placenta is linked with 
antioxidant substances supply, especially selenium, zinc, Vitamin E end β carotene.  
Subclinical endometritis is not only detected in dairy cattle. This disease exists also in beef cattle (figure 
1). Its prevalence can be high, frequently above 20%. It is diagnosed by cytological examination of 
uterine fluid, when proportion of neutrophils is above 5 to 10%. In a study which adopted 8% or more 
of neutrophils in cytological exam, between 28 and 68 days after calving, days open were 142 days for 
safe beef cows and 182 days for cows with subclinical endometritis (Ricci et al. 2015). Dystocia is a 
risk factor of subclinical endometritis (Moscuzza et al. 2015).  
Subclinical endometritis can be diagnosed by ultrasonographic exam of genital tract. Their diagnosis is 
much more difficult than clinical endometritis. It depends very much on the equipment used and the 
experience of the operator. Several uterine ultrasound features could be associated with this condition:	

- heterogeneity of echogenicity and increase of endometrial contrast  
-    hyperechogenicity of the endometrium (pay attention during heat) 
- presence of mucus in the uterus (> 1 to 2 mm thick) in diestrus (Lenz et al 2007, Meira et 

al 2014, Polat et al 2015) 
- a cervical diameter greater than 5 cm. 

 However, the detection of these abnormalities requires some practice and the sensitivity and 
specificity characteristics of ultrasound examination are less than the cytological examination (Table 2), 
unfortunately not feasible in current practice. 
 
Table 9: calving conditions of the main French beef breeds (Chastang-Maillard 2016) 

 Calving conditions (%) 
 Without help easy difficult caesarean 

Charolaise 67 25 5 4 
Limousine 92 5 2 0 

Blonde 
d’Aquitaine 

77 17 4 2 

Aubrac 86 11 2 1 
Salers 95 4 1 0 

 
Table 10: diagnostic criteria for uterine ultrasound examination versus gold standard (cytology) for 
the detection of subclinical endometritis 

 Sensitivity Spécificity 
Intra-uterin fluid  
during diestrus 88% 62% 

Decrease of the homogeneity of the 
endometrium 79.7% 47% 

Increased contrast 59.5% 69.7% 
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Figure 1: prevalence of subclinical endometritis in beef cattle (Chastant-Maillard 2016) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prevention of abortion 

In France, on average, a specific cause can only be identified in about 40% of abortion.  
 

2.1. Main abortive agents in France 
 

 In France, after decades of sanitary prevention (serological screening and systematic 
elimination) brucellosis has completely disappeared. Now France was recognized officially free 
of brucellosis in 2005. 
At this time, the three major French abortive pathogens are Neospora caninum, bovine viral 
diarrhea virus and Coxiella burnetti. As in other countries worldwide (Anderson 2007), 
neosporosis is the main cause of abortion in France whether it is in beef or dairy cattle (table 
10). As long as a vaccine doesn’t exist, the only solution is to serologically detect and gradually 
eliminate the carriers. Cross-breed pregnancy can protect Neospora-infected dairy cows against 
abortion. It may be the same thing in beef cattle. 
 
Table 10: Observatory of causes of abortion in France in 2017 

Number of outbreaks Elucidation rate Results 

434 40.6% 
Neosporosis 14.7% 

Q-Fever 10.4% 
BVD 7.6% 

 
 A main concern emerged with pathogens carried by arthropods, Anaplama 
phagocytophylum, Blue tongue virus (serotypes 8 and 4) and Schmallenberg bovine virus. 
These pathogens are regularly involved in abortion or in the birth of malformed calves.  
 
2.2. Preventive measures 

 
 For Brucellosis supervision, any bovine abortion has to be reported by the farmer to the 
veterinarian. This one must perform a serological exam of the aborted cow and sample fetal 
membranes or vaginal mucus for brucellosis analyses. 
 In France, if abortion rate is above 2% or there are 2 repetitive cases in a short time (7 
– 30 days), the first investigations are toward the main causes of abortion, neosporosis (by 
serological test of the dam and PCR on fetus brain), Q-fever (by PCR on fetus abomasal fluid 
or fetal membranes) and, in non-vaccinated herds, BVD (by PCR on fetus spleen or lungs) and 
microbiological culture on abomasal fluid (to look for bacterial infections, salmonellosis, 
listeriosis). When all these results are negative, we send our samples in a veterinary laboratory 
which perform a multiplex PCR with 8 valences (Q-fever, Chlamydia spp., Listeria spp.,  
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Bovine herpes virus 4 [BHV4], Salmonella spp., Leptospira spp., Campylobacer spp. And 
Anaplasma spp.) 
 Vaccination against BVD virus is widely performed in France, especially with 
attenuated vaccines. As long as the systematic detection and eradication of infected 
immunotolerant carriers has not been implemented, vaccination should be advised in cow-calf 
herds. A vaccine against Q-fever is used in France in the herds where Coxiella burnetii has 
already been diagnosed.  
 

3. How can we optimize breeding 
 

3.1. Pregnancy diagnosis 
Ultrasound has made considerable progress in the diagnosis of pregnancy. It allows: 

- by accurately estimating the age of the fetus (provided that the examination is carried out in 
the first 3 months of gestation), to plane the calving season and prevision of exact time 
(between 0 and 7 days) of calving. It is a capital information, especially for particular breeds 
like Charolais or Blonde d’Aquitaine” with potential calving difficulties. 

- by twin pregnancy diagnosis, to correctly anticipate the needs of the dams 
- by estimating the fetal viability or its abnormalities, to anticipate an embryonic mortality. 

 
3.2. Post calving control 

 
Different categories of cows should be examined after calving: 

- systematic control of cows with calving difficulties or postpartum diseases (retained 
placenta or metritis). This exam is performed with vaginal inspection with a single 
glove in the month after calving and with ultrasonography from the second month after 
calving. In the first case, we look for vaginal purulent discharge and ultrasound allows 
us to recognize clinical and subclinical endometritis. 

- cows not detected in heat after the 21 first days of the breeding season. 
- systematic control of cows with à third heat without success. 

There are very few studies on ovarian and uterine disorders in beef cattle after calving. It seems that 
they are much less frequent than in dairy cattle but do exist (table) 
 
Table 11:  prevalence of uterine and ovarian disorders in 4 beef herds with regular monitoring  

(De Crémoux 2011) 
Limousin herds Number of 

calvings 
Endometritis (%) Luteal cysts 

(%) 
Follicular cysts 

(%) 
1 867 5.9 0.3 0.2 
2 556 3.6 0.5 0.4 
3 467 5.4 1.3 0.4 
4 377 5.8 0.5 1.3 

 
3.3. Anestrus and synchronization treatments. 

 In beef cattle, there are 2 main tools for onset of estrus. On cyclic cows, prostaglandin injection 
can start an estrus 2 to 6 days after corpus luteum luteolysis. For cows in anestrus, we must use 
progesterone or progestagen delivery devices. It is the same tool to synchronize beef heifers or cows. 
There are different protocols that give correct results (table 12)  
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Table 12: Fertility to estrus induced by different treatments of control of cycles with progesterone or 
progestagens (From Chastang-Maillard 2016) 
 

Study animals number Treatment Pregnancy 
rate 

Grimard et 
al. 2007 

Charolais heifers 

126 
J0 – J10 : 3.3g norgestomet by ear implant 

J0 : GnRH, J8 : PGF2α, J10 : eCG 
J12 : TAI 

58.8% 

126 
J0 – J10 : 3.3g norgestomet by ear implant 

J0 : GnRH, J8 : PGF2α, J10 : eCG 
J11 + 12h : TAI 

61.9% 

Limousin and 
Blonde 

d’Aquitaine cows 
69 

J0 – J10 : 3.3g norgestomet by ear implant 
J0 : GnRH, J8 : PGF2α, J10 : eCG 

J12 : TAI 
75.4% 

Floch et al. 
2008 Beef cows 465 

Intra vaginal device (1.55g P4) 7 to 9 days 
PGF2α 24h before removal, 

 eCG 400UI to 600UI at removal 
65.5 

Gatien 
2010 

Beef heifers  

Intra vaginal device (1.55g P4) 7 to 9 days 
PGF2α 24h before removal, 

 eCG 400UI at removal 
TAI 48 to 56h after removal 

59.8% 

Beef cows  

Intra vaginal device (1.55g P4) 9d 
PGF2α 24h before removal, 

 eCG 400UI to 600UI at removal 
TAI 48 to 56h after removal 

65.3% 

Meli 
2009 

Limousin heifers 55 Intra vaginal device (1.38g P4) 7d 
PGF2α 24h before removal, 

 eCG 400UI to 600UI at removal 
TAI 56h after removal or heats observed 

58.2% 
Limousin cows 95 53.9% 
Charolais cows 

and heifers 72 54.2% 

Esqurial et 
al. 2014 Beef cows 

 J0 – J7 : 3.3g norgestomet by ear implant 
J7 : PGF2α, J9 : GnRH,  J10 : TAI 53.8% 

 
J0 – J9 : 3.3g norgestomet by ear implant 

J0 : GnRH, J7 : PGF2α, J9 : eCG 
J11 : TAI 

60.3% 

 
3.4. Recommendations on nutritional management 

The critical time for cow-calf herds are 2 months before calving until the end of the breeding season. 
Regular assessment of body condition allows to adapt food rationing with 2.5 to 3 at calving and the 
lowest body condition loss between calving and the beginning of the breeding season as main goals.  

3.5. Monitoring breeding in beef cattle herds 
Since last year, we have been proposing a reproduction tracking for our cow/calf farmers with regular 
visits (one by month or by 2 months, according to the spreading calvings). 

- First visit approximatively 2 months before calving season: body condition assessment of 
pregnant cows with establishment of nutrition recommendations, ultrasonography of cows 
with non-obvious pregnancy, trace elements and vitamins supplementation. 

- Regular visits from one month after the onset of the calving season with vaginal inspection 
or genital tract ultrasonographic exam to look for uterine or ovarian disorders, and 
pregnancy diagnosis eventually. 

- Last visit one month after the end of the breeding season for only keeping really pregnant 
cows and direct empty cows towards fattening. 

-  
 Conclusion 
 In a breeding season approximately 2 months long, a herd with a good reproductive efficiency 
can achieve 95% pregnancy success. To achieve this goal, nearly every cow needs to be cycling in the 
first 21 days of the breeding season and the bulls must to be fertile. It’s also necessary to focus on 
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developing heifers to become pregnant early in the breeding season to control them (by ultrasonography) 
for ensuring the fertility of the bulls. Then, if the food control is good, i.e. which ensures a good body 
condition at calving (2.5 to 3.5) and that the cows do not lose too much at the beginning of breastfeeding 
and that the endometritis are detected and treated early, the reproduction can only be successful. 
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BESİ IRKI SIĞIRLARDA FERTİLİTENİN YÖNETİMİ: FRANSIZ VETERİNERLERİN 
BAKIŞ AÇISI 

Olivier SALAT, DVM, ECBHM 
Haute Auvergne Veteriner Kliniği– Fransa 

olivier.salat@free.fr 
 Özet 
 Besi hayvanları yetiştiriciliği Fransa’da önemli bir yer edinmiştir ve başlıca Fransız sığır ırkları 
tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Besi sığırlarının tohumlamaları çoğunlukla doğal tohumlama olarak 
yapılmakta olup, suni tohumlama uygulaması tohumlamaların üçte birinden azını kapsamaktadır. Besi 
sığırlarının üremesinin kontrolünde dikkat edilmesi gereken 3 temel faktör vardır:  

1. Besleme ve özellikle buzağılamadan 2 ay öncesinden üreme mevsimine kadar geçen kritik 
dönem, 	

2. Boğanın fertilitesi	
3. Buzağılama koşulları ve plasentanın atılması. 	

	
 Bu unsurları kontrol etmek (özellikle de vücut kondüsyon skorlarını), rasyon planlarını 
oluşturmak ve boğaların fiziksel ve fonksiyonel yeteneklerini incelemek için belli yöntemler vardır. 
Bunlara ek olarak; veteriner hekimler, üreme mevsiminde meydana gelebilecek uterus ve ovaryum 
rahatsızlıklarının erken tespit ve tedavisini yaparak, doğum sonrası anöstrusa müdahale ederek, erken 
ve kesin gebelik teşhisini yaparak damızlık sığırların üreme gelişimine büyük katkıda bulunabilir. Bu 
müdahaleler sürü kontrol sürecinin bir parçası olabilir. 
Anahtar kelimeler: besi inekleri, fertilite yönetimi, postpartum anötrus, veteriner servisleri 
 
 Giriş 
 Fransa'da inek-buzağı yetiştiriciliği önemli bir yere sahiptir, besi sığırlarının sayısı süt 
sığırlarınınkinden fazladır ve Fransız sığır ırkları evrensel olarak bilinmektedir. Doğan buzağılar ilk 
dönemlerinde Fransa'da beslenir ancak daha sonra İtalya veya İspanya'ya 6-12 ay arasında besicilik için 
satılır. 
Fransız sığır sürülerinde üç ana strateji vardır: 

• Yaz ve erken sonbaharda buzağılama, yeni doğanların hastalıklarının önlenmesi amacıyla bu 
önemlidir 	

• Laktasyon ve üreme için bahar mevsimindeki otlardan faydalanmak için kış aylarında 
buzağılama	

• İşi bölmek için sürünün bir kısmının sonbaharda, bir kısmı da kışın buzağılaması	
Bu stratejiler, temel olarak barınak ve besleme kaynakları olmak üzere, yetiştirici/üreticiler bunları 
kendilerine göre belirleyebilir. 
Besi sığırı yetiştiriciliğinin temel özellikleri şunlardır: 

• Buzağı ve annesinin arasındaki emme ve yakın temas nedeniyle doğum sonrası uzamış anöstrus 
dönemi. Buzağısı tarafından günde bir veya iki sefer emilen inekler, gün içinde daha sık emilen 
ineklere kıyasla daha geç östrus gösterirler.	

• Doğum sonrası anöstrus dönemi, ilkine doğum yapmış (primipar) inekler için her zaman daha 
uzundur ve bu nedenle düveler, birden fazla doğum yapmış (multipar) ineklerden en az ortalama 
20 gün önce buzağılamalıdırlar.	

• Gebelikle sonuçlanan fertil bir çiftleşme ihtimali ise %60-70'tir (BonDurant ve ark. 2007).	
Besi sığır ineği yetiştiren işletmeler için hedef, her yıl bir buzağı almaktır. En önemli 5 sığır ırkının ana 
ortalama sorunları ve bu sonuçların ırklara bağlı olduğunu göstermektedir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Temel Fransız besi sığırı ırkları ve üreme parametreleri (Grimard ve ark. 2017)	

 Şarole Limusin Blonde 
d’Aquitaine Aubrac Salers 

Ortalama sürü 
büyüklüğü 

73 
 65 51 63 62 

İlk 
buzağılama 

yaşı 
34.7 aylık 34.6 aylık 35.9 aylık 34.4 aylık 34.2 aylık 

Doğum öncesi 
ve sonrası 

kayıp oranları 
4.8% 3.7% 5.4% 3.4% 3.3% 

Verimlilik * 94.9 4.1 87.8 96.4 97.8 
Suni 

Tohumlama 
ile doğan 

buzağıların 
oranı 

34.2% 20% 33.7% 21% 21.6% 

İki 
buzağılama 
arası süre 

384 days 384 days 403 days 384 days 380 days 

 (* = inek sayısına göre sütten kesilen buzağı sayısı) 
 

 1. Besi ineklerinin fertilitesinde üç risk faktörü 
 1.1.Beslemenin reprodüktif performans üzerine etkisi 	
 Düvelerin puberteye ulaşmalarındaki ana belirleyici faktör vücut ağırlığıdır (Tablo 2). Ortalama 
olarak, düveler erişkin vücut ağırlıklarının %70’ine ulaştıklarında tohumlanabilirler. Düvelerin erken 
tohumlanabilmeleri için günlük gereken minimum vücut ağırlığı artışı 1 kg’dır.  
 
Tablo 2. Hayvanların ilk buzağılama yaşları ve üreme zamanlarına göre yetişkin vücut ağırlıklarının 

yüzdeleri (Fortin ve Coutard 2013)	
	 İlk bzağılama yaşı 
	 24 ay 30 ay 36 ay 

210. gün yaşta 40%	 35%	 35%	
Üreme sezonunda	 > 60%	 70%	 75%	

Buzağılama esnasında	 80%	 85%	 90%	
 
Tablo 3. Bir besi sığırı (635 kg) için gerekli besin maddesi miktarları 

Periyod	 Kuru madde 
tüketimi (kg)	

Net enerji 
(Mcal/kg)	

Toplam sindirilebilir besin 
maddeleri	

(%)	

Ham 
protein	

(%)	
Buzağılama - Gebe 

kalma	
(85 gün)	

13.8	 1.28	 58	 9.8	

Gebe kalma - Sütten 
kesme	

(125 gün)	
13.4	 1.14	 54	 8.3	

Sütten kesme – ileri 
gebelik	

(110 gün)	
12.3	 0.90	 47	 6.4	

İleri gebelik 
(50 gün)	 12.4	 1.16	 55	 8.3	
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 Besin maddesi gereksinimleri, laktasyonun sona ermesinden sonra, erken laktasyon sırasında en 
yüksek ve gebeliğin ortasında en düşük şekilde enerji ve protein gereksinimlerine sahip üreme döngüsü 
boyunca değişkenlik gösterir. Anahtar nokta, üreme döngüsünün kritik zamanlarında (buzağılama ve 
üreme) beslenmeyi kontrol altında tutmaktır. En kaliteli yemler bu zamanlar için saklanmalıdır.	
 Buzağılama esnasındaki vücut kondüsyonu bir sonraki üreme sezonu için kritik öneme sahiptir; 
hedef  2.5 veya 3 VKS’ye (vücut kondüsyonu 1 [çok zayıf] ile 5 [çok yağlı] arasında bir ölçekte 
değerlendirilir) ulaşmaktır (Tablo 4). Gebeliğin geç dönemindeki enerji kısıtlaması, buzağılama 
esnasında düşük vücut kondüsyonuyla sonuçlanır ve doğum sonrası anöstrus aralığını uzatır. 
Buzağılama ve üreme mevsimi esnasındaki vücut kondüsyonu arasındaki ilişkinin önemi ırklara göre 
değişkenlik gösterir. Limousin veya Blonde d’Aquitaine, buzağılama ve üreme mevsimi arasında kilo 
kaybettiğinde, doğum sonrası anöstrus her zaman daha uzun olacaktır. Daha az bir ölçüde olsa da 
Charolais inekleri için de aynı durum geçerlidir. Salers ve Aubrac gibi ırklar içinse, sonuçlar, özellikle 
ahırdan çıkarken, örneğin ilkbahar çimenleri gibi iyi ot koşulları buldukları zaman daha az çarpıcı 
olacaktır. Üreme mevsiminde ağırlık kazancı sağlayan ineklerin gebelik oranları kilo kaybedenlerden 
daha yüksektir. İneklerin boğalarla birlikte barındırılması doğum sonrası anöstrus süresini azaltabilir. 
 
 Tablo 4. Besi sığırlarında doğum sonrası anöstrus dönemi ortalama değerleri (Larson ve 
White 1996)	

Yapılan çalışmalar ve sığır 
ırkları Gruplar Doğum sonrası anöstrus 

süresi uzunluğu 

Rutter ve Randel 1984 
Brangus (inek ve düveler) 

VKS=3.5 (buzağılamada) 
90% Enerji gereksinimi 57.5 gün 

VKS=3.5 (buzağılamada) 
100% DS EG 40.3 gün 

VKS=3.5 (buzağılamada) 
110% DS EG 34.7 gün 

Houghton ve ark. 1990 
Charolais X Angus (inekler) 

Düşük enerji DÖ (7.4 
Mcal/gün) ve düşük enerji DS 

(10.1 Mcal/gün) 
72.6 gün 

Düşük enerji DÖ (7.4 
Mcal/gün) ve yüksek enerji DS 

(16.9 Mcal/gün) 
54.3 gün 

Yaşama payı için gerekli enerji 
DÖ (10.6 Mcal/d) ve düşük 

enerji DS (10.1 Mcal/d) 
65.7 gün 

Yaşama payı için gerekli enerji 
DÖ (10.6 Mcal/d) ve yüksek 

enerji DS (16.9 Mcal/d) 
68.4 gün 

Perry ve ark. 1991 
4 yaşlı inekler 

70% EG DÖ + 70% EG DS PP 150 gün %0 ovulasyon 
96 gün* 

70% EG DÖ + 150% EG DS PP 150 gün %83 ovulasyon 
74 gün* 

150% EG DÖ + 70% EG DS PP 150 gün %29 ovulasyon 
74 gün 

150% EG DÖ + 150% ER DS PP 150 gün %100 ovulasyon 

Cushman ve ark. 2007 
Yetişkin inekler 

Simental melezi inekler 
(VKS = 3) 55.5 gün 

Hereford melezi inekler 
(VKS = 3) 61.2 gün 

Şarole melezi inekler 
(VKS = 3) 62.6 gün 

Angus melezi inekler 
(VKS = 3) 62.9 gün 
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Limusin melezi inekler 
(VKS = 3) 

66.7 gün 

Lents ve ark. 2008 
Multipar inekler 

< 2.5 buzağılama esnasında 93.1 gün 
> 2.5 buzağılama esnasında 63.5 gün 

Ciccioli ve ark. 2003 
İlk kez doğum yapan düveler 

VKS 2 – 2.5 buzağılama 
esnasında 

DS 450 gr CAA için beslendi 
120 gün 

VKS 2 – 2.5 buzağılama 
esnasında 

DS 900 gr CAA için beslendi 
100 gün 

Berardinelli ve Joshi 2005 
İlk kez doğum yapan düveler 

Boğalardan ayrı tutulanlar 84 – 88 gün 
Boğalar ile birlikte 68 – 71 gün 

(EG = energy gereksinimi, DS = doğum sonrası, DÖ = doğum öncesi, * = ovulasyon yapanların, CAA 
= canlı ağırlık artışı) 

 

 Tablo 5. Farklı rasyonlar ile beslenen ineklerin reprodüktif parametrelerinin performans 
oranlarının karşılaştırılması (Rice 1991) 

Değişkenler Buzağılama esnasında 
(VKS 1.5 – 2) 

Buzağılama esnasında 
(VKS 2.5 – 3) 

 Yaşama payı Yaşama payı ve tohumlama 
zamanında biraz kazanç 

Tohumlama döneminin ilk 60 
günü içerisindeki siklus oranı 72% 100% 

İlk tohumlamada gebe kalma 
oranı 70% 100% 

Gebelik oranı (90 gün üreme 
sezonu) 74% 100% 

Buzağının sütten kesim 
ağırlığına ulaşan buzağı oranı 90% 100% 

Tohumlanan ineklerden sütten 
kesme yaşına ulaşan buzağı  

oranı 
67% 100% 

 
Üreme döngüsünün kritik zamanlarında uygun besleme rejimi ile üremenin kontrol edilmesi şunları 
gerektirir: 

• Kısa buzağılama ve üreme sezonu (60 gün)  
• İneklerde buzağılamada orta ve iyi vücut kondüsyonunda olmak (VKS 2.5 ila 3.5 arasında) 
• İneklere üreme mevsiminin başında hafifçe vücut ağırlığı kazandırılması 
• İneklerin fertil boğalar ile çiftleştirilmesi 
• VKS'nin üreme fonksiyonu üzerine gerçek etkisinden önce vücut durumunun iyi 

değerlendirilmesi ve düzeltilmesi. 
• Gerekirse alternatif planlar (erken sütten kesim veya 48 saat buzağının inekten ayrılmasıl) 

başvurulması 
Esansiyel iz mineralleri 

•  İz element eksiklikleri, kaba yem bazlı diyetler ile beslenen  ruminantlarda ortaya çıkabilir. 
• Bakır, selenyum, iyot, kobalt, manganez ve fosfor gibi elementlerin aşağıda belirtilen üç 

mekanizma infertiliteye neden olduğu bildirilmiştir: 
1. Sindirilebilirlikte depresyonlu rumen mikroorganizmalarının aktivitesinin azalması, 
2. Enerji veya protein metabolizmasını veya hormon sentezini değiştirmeyi içeren enzimatik 

etkinin değiştirilmesi 
3. Üreme sistemi hücrelerinin bütünlüğünü koruyamamak. 
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Ek olarak, iz element eksiklikleri enfeksiyöz infertilite riskini artırabilen immun sistem fonksiyonlarını 
değiştirebilir. 
 
 Tablo 6. Vitamin ve iz element takviyesi yapılan ineklerin reprodüktif performans 
sonuçlarının karşılaştırılması (Günlük 2 mg Se, 2 mg Co, 138 mg Cu, 113 mg Zn, 71mg Mn, 2.1 mg I, 
4644 UI Vitamin A, 929 UI Vitamin D and 9 UI vitamin E takviyesi) (Corah end Ives 1991) 

 
 

Vitamin ve iz element desteği 
 yapılmış olanlar 

Vitamin ve iz element desteği 
 yapılmamış olanlar 

Gebelik oranı (%) 87% 64% 
Üreme sezonu uzunluğu 49 gün 105 gün 

   
 1.2. Boğanın fertilitesi 
 Fiziksel muayene, boğa fertilitesini değerlendirmek için bize ilginç bilgiler sağlayabilir (Tablo 
7). Fertilite değerlendirmesi, skrotal transkütanöz ultrasonografi ve bazı durumlarda da prostat ve 
seminal veziküllerin transrektal ultrasonografisi ile yapılabilir. Bunlara ek olarak da değerlendirme 
semenin mikroskobik muayenesi ile faydalı bir şekilde tamamlanabilir (Tablo 8). Boğaların yaklaşık % 
10 ila %20'sinin kötü performans gösterdiğini bilmek gerekir (Larson ve White 2016). İyi bir yönetim 
25 - 30 inek için yetişkin bir boğa ve 10 - 12 düve veya inek için bir genç boğa sağlayabilir. 
 
 Tablo 7. Başlıca Fransız besi sığırı ırkları için önerilen skrotum çap büyüklüğü (Manciaux ve 
Chambon 2011) 

 Önerilen scrotum çapının büyüklüğü 
Yaş 

 
Şarole Limousin Blonde 

d’Aquitaine 
Salers 

12–14 ay 32 cm 30 cm 30 cm 30 cm 
15-20 ay 34 cm 32 cm 32 cm 32 cm 
21-30 ay 35 cm 33 cm 33 cm  
>30 ay 36 cm 34 cm 34 cm  

 
 Tablo 8. Boğa semeninin özellikleri (Manciaux ve Chambon 2011) 

Özellikler Önerilen değerler 
Hacim 5 to 8 ml 

Schram test 0 or 1 
Yoğunluk 0.8 to 2 109 /ml 

Mass aktivite (0-5) >3 
Motil spermatozoa % 40 to 80% 
Ölü spermatozoa %  < 25% 

Anormal spermatozoa % < 10% 
 
 Çiftleşme yoluyla bulaşan hastalıkların sıklığı (trichomoniasis ve campylobacteriosis) Fransa'da 
çok iyi bilinmemektedir. Uzun zamandan beri düşük olduğu tahmin edilmektedir, ancak bu konuda yeni 
bir çalışma bulunmamaktadır. Dişi besi sığırlarının çok büyük bir çoğunluğu doğal aşım yoluyla 
çiftleştirilmektedir bu sebeple veneral hastalıklar bu tür sürülerde kalıcı bir tehdit oluşturmaktadır. 
Yukarda bahsi geçen hastalıklar çoğu zaman, hayvanlar gebe kaldıktan 7 ila 10 hafta sonra fötal ölüme 
neden olurlar (BonDurant 2007). 3 yaşından büyük boğaların bu etkenlerden herhangi biri ile enfekte 
olma olasılığı daha yüksektir. Bu tür enfeksiyonlar boğanın ömrü boyunca devam edebilir. PCR yöntemi 
ile preputial smegmadan yapılacak olan teşhis en iyi tanı aracı olarak gözükmektedir (Da Sila ve ark. 
2018). 
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1.3. Doğum Kolaylığı  
Metritis ve endometritis, plasental membran retensiyonunun varlığı veya yokluğunda besi sığırlarının 
temel olarak doğum kolaylığı ile ilişkili problemleridir. Fransa'da buzağılama koşulları hayvanların 
ırkına bağlıdır (Tablo 9), bu nedenle metritis veya endometritis olma olasılıkları ırklar arasında farklılık 
göstermektedir. Besi sığırı rasyonlarına antioksidan madde ilavesinin yapılması (özellikle selenyum, 
çinko, E vitamini ve β karoten) hayvanlarda oluşabilecek olan retensiyo sekundinarum olgusu ile 
bağlantılıdır. 
Subklinik endometritis, süt sığırlarında olduğu gibi besi sığırlarında da meydana gelebilir (Şekil 1). 
Prevalansı yüksek, sıklıkla % 20'nin üzerinde olabilir. Nötrofil oranı % 5 ile %10 arasında olduğunda 
uterus sıvısının sitolojik incelemesi ile teşhis edilir. Sitolojik muayenede nötrofillerin % 8 ve daha 
fazlasını kabul eden bir çalışmada, buzağılamadan 28 ila 68 gün sonra; normalde açık gün aralığı 142 
gün iken subklinik endometritisli ineklerde bu aralık 182 güne çıkmıştır (Ricci ve ark. 2015). Güç 
doğum da subklinik endometritis için bir risk faktörüdür (Moscuzza ve ark. 2015). 
Subklinik endometritis olguları, genital kanalın ultrasonografik muayenesi ile teşhis edilebilir. Tanısı 
klinik endometritisten çok daha zordur. Kullanılan donanıma ve operatörün deneyimine fazlasıyla 
bağlıdır. Aşağıda bahsedilen, ultrasonografik muayenede gözlenen durumlar bu hastalık ile 
ilişkilendirilebilir: 

• Ekojenitenin heterojenliği ve endometrial kontrastın artması 
• Endometriumun hiperekojenitesi (östrus esnasında dikkat!) 
• Diöstrus döneminde uterusta mukus varlığı (> 1-2 mm kalınlığında) (Lenz ve ark 2007, Meira 

ve ark 2014, Polat ve ark 2015) 
• 5 cm'den büyük bir servikal çap. 

Bununla birlikte, bu anormalliklerin tespiti biraz pratik gerektirir ve ultrason muayenesinin duyarlılığı 
ve özgünlüğü sitolojik incelemeden daha azdır (Tablo 2), ne yazık ki pratikte uygulanabilir değildir. 

 
 Tablo 9. Başlıca Fransız besi sığırı ırklarında doğum kolaylıklarının karşılaştırılması 
(Chastang-Maillard 2016) 

 Doğum kolaylığı (%) 
 Yardım olmadan Kolay Zor Sezaryen 

Şarole 67 25 5 4 
Limousin 92 5 2 0 
Blonde 

d’Aquitaine 77 17 4 2 

Aubrac 86 11 2 1 
Salers 95 4 1 0 

 
 Tablo 10. Subklinik endometritislerin tespitinde ultrason ve sitoloji (altın standart) 
karşılaştırılması  

 Duyarlılık Özgünlük 
Diöstrus esnasındaki 

intrauterin sıvı birikimi 
88% 62% 

Endometriumun 
homojenitesinin azalması 

79.7% 47% 

Kontrast artışı 59.5% 69.7% 
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Şekil 1. Besi sığırlarında subklinik endometritis prevalansı (Chastant-Maillard 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Abort Vakaları için Koruma Önlemleri 
 Fransa'da, ortalama olarak, aborta sebep olan spesifik etkenler vakaların yaklaşık % 40'ında 
tespit edilebilmektedir. 
 
 2.1. Fransa’da aborta sebep olan temel etkenler  
 Fransa'da, serolojik tarama ve sistematik eleme sonrasında Brusellozis onlarca yıldan sonra 
tamamen ortadan kalkmış ve ülke 2005 yılından beri Brusellozis’ten ari olarak bilinmektedir. 
 Şu anda Fransa’da, aborta sebep olan üç ana etken: Neospora caninum, BVD virüsü ve 
Coxiella burnetii'dir. Dünya çapındaki diğer ülkelerde olduğu gibi (Anderson 2007), Neosporosis, 
Fransa'da besi veya süt sığırcılığında, abortun ana nedenidir (Tablo 11). Bir aşı olmadığı sürece, tek 
çözüm, taşıyıcıları serolojik olarak saptamak ve kademeli olarak ortadan kaldırmaktır. Melezleme 
yoluyla  gebelik elde edilmesi Neospora ile enfekte süt ineklerini aborttan koruyabilir. Besi sığırlarda 
da aynı şey olabilir. 
 
 Tablo 11. Gözlenen abort oranları (Fransa, 2017) 

Meydana gelen salgınların 
sayısı Sonuca ulaşma oranı Sonuçlar 

434 40.6% 
Neosporosis 14.7% 

Q-Fever 10.4% 
BVD 7.6% 

 
Anaplasma phagocytophylum, Mavi dil virüsü (serotip 8 ve 4) ve Schmallenberg virüsü gibi artropodlar 
aracılığıyla taşınan patojenlerle ilgili endişeler de ortaya çıkmıştır. Bu patojenler düzenli olarak abort 
veya malforme buzağıların doğumunda problem teşkil etmektedir. 
 2.2. Önleyici tedbirler 
 Brusellozis’in takibi için çiftçiler tarafından herhangi bir sığır/larda meydana gelen abort 
vakalarının veteriner hekime bildirilmesi gerekir. Hekimler, abort yapan inekten, fetal membranlar ya 
da vaginal mukustan brusellozis analizleri için örnek alımı yaptıktan sonra örneklerin serolojik 
muayenelerini yapmalıdır. 
 Fransa'da, abort oranı %2'nin üzerindeyse veya kısa sürede (7 - 30 gün) iki adet tekrarlayan vaka 
varsa, ilk araştırmalar abortun ana nedenleri, neosporozis (annenin serolojik taraması ile ve fötus 
beyninden PCR ile), Q ateşi (fötusun abomasal sıvısı veya fetal membranlardan PCR ile) ve aşılanmamış 
sürülerde BVD (fötus dalak veya akciğerlerinden PCR ile) ve abomasal sıvıda mikrobiyolojik kültür 
(bakteriyel enfeksiyonlar, salmonellozis aramak, listeriozis…). Tüm bu sonuçlar negatif olduğunda 
numunelerimizi 8’li multipleks PCR yapan bir veteriner laboratuvarına gönderiyoruz. (Q-ateş, 
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Chlamydia spp., Listeria spp., Sığır herpes virüsü 4 [BHV4], Salmonella spp., Leptospira spp.) ., 
Campylobacer spp. Ve Anaplasma spp.) 
 BVD virüsüne karşı aşılama, özellikle attenüe aşılarla, Fransa'da yaygın olarak yapılır. Enfekte 
immunotolerant taşıyıcıların sistematik tespiti ve ortadan kaldırılması prosedürleri uygulanmadığı 
sürece, sürülerde aşı önerilmelidir. Fransa'da Coxiella burnetii'nin teşhis edildiği sürülerde Q ateşi’ne 
karşı bir aşı kullanılmaktadır. 
 
 3. Üreme Performansının en iyi şekilde optimizasyonunu nasıl yaparız? 
  3.1. Gebelik teşhisi 
 Ultrasonografi yöntemi sayesinde gebelik tanısında önemli ilerleme kaydedilmiştir. 
Ultrasonografi sayesinde: 

• Fötusun yaşını doğru bir şekilde tahmin ederek (muayenenin gebeliğin ilk 3 ayında yapılması 
şartıyla), buzağılama mevsiminin ayarlanması ve buzağılama süresinin (0 ila 7 gün arasında) 
hesaplanmasını sağlayabiliriz. Bunlar özellikle buzağılama problemlerine yatkın olan Şarole 
veya Blonde d'Aquitaine gibi ırklar için önemli bir bilgidir. 

• İkiz gebelik teşhisi ile ineklerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tahmin edebiliriz. 
• Fötal yaşama kabiliyeti veya anormalliklerini tahmin ederek, embriyonik kayıp oranlarını 

tahmin edebiliriz. 
3.2. Buzağılama sonrası yapılacak kontroller 
Buzağılama sonrası aşağıdaki kategorilerde bulunan inekler kontrol edilmelidir: 

• buzağılama güçlüğü veya doğum sonrası hastalıkları olan ineklerin sistematik kontrolü 
(retensiyo sekundinarum veya metritis). Bu muayene ile hayvanların, doğum sonrası ilk ay 
içinde tek bir eldiven kullanılarak vajinal muayeneleri yapılır ve doğumdan sonraki ikinci ayda 
ultrasonografi yardımıyla yapılır. İlk muayenede, vajinadan gelen purulent karakterdeki 
akıntıya bakarız ve ultrason yardımıyla da klinik ve subklinik endometritisi teşhis ederiz. 

• Tohumlama sezonu başladıktan sonra ilk 21 günde östrus göstermeyenler 
• Üç defa tohumlanmasına rağmen gebe kalmayanlar 

Buzağılama sonrası besi sığırlarında uterus ve ovaryum problemlerinin daha fazla görüldüğü hakkında 
çok az çalışma vardır. Süt sığırlarından çok daha az sıklıkta görüldüğü, ancak yine de görülme 

ihtimallerinin olduğu bilinmektedir (Tablo 12). 
 

Tablo 12.Dört adet besi sığırı sürüsünde düzenli takip sonucu tespiti yapılan uterus ve ovaryum 
bozukluklarının görülme oranları  (De Crémoux 2011) 

Limousin sürüleri Buzağılama 
sayısı 

Endometritis (%) Luteal kistler 
(%) 

Folliküler kistler 
(%) 

1 867 5.9 0.3 0.2 
2 556 3.6 0.5 0.4 
3 467 5.4 1.3 0.4 
4 377 5.8 0.5 1.3 

 
 3.3. Anöstrus ve senkronizasyon protokolleri 
 Besi sığırlarında, östrus indüksiyonu için 2 temel araç vardır. Siklik ineklerde prostaglandin 
enjeksiyonu ile, korpus luteumun luteolizisinden 2 ila 6 gün sonra bir östrus başlayabilir. Anöstrustaki 
inekler için ise progesteron veya progestagen kaynakları kullanmalıyız. Kullanılan kaynaklar besi 
düveleri veya ineklerini senkronize etmek için kullanılan araçların aynılarıdır. İyi sonuçlar veren farklı 
protokoller mevcuttur (Tablo 12). 
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 Tablo 12: Östrusun progesteron veya progestagen kaynakları kullanılarak uyarılması ve farklı 
uygulamalar yapılarak siklusun kontrolü ile elde edilen gebelik oranları (From Chastang-Maillard 
2016). 

Çalışma Hayvanlar Sayı Uygulama Gebelik oranı 

Grimard ve 
ark. 2007 

Charolais düveler 

126 

J0 – J10 : 3.3g norgestomet kulak 
implantı şeklinde 

J0 : GnRH, J8 : PGF2α, J10 : eCG 
J12 : TAI 

58.8% 

126 

J0 – J10 : 3.3g norgestomet kulak 
implantı şeklinde 

J0 : GnRH, J8 : PGF2α, J10 : eCG 
J11 + 12h : TAI 

61.9% 

Limousin ve Blonde 
d’Aquitaine inekler 69 

J0 – J10 : 3.3g norgestomet kulak 
implantı şeklinde 

J0 : GnRH, J8 : PGF2α, J10 : eCG 
J12 : TAI 

75.4% 

Floch ve ark. 
2008 Besi inekleri 465 

Intra vaginal araç (1.55g P4) 7 – 9 
gün 

P4 çıkarılmadan 24 saat önce 
PGF2α 

P4 çıkarırken eCG 400UI-600UI 

65.5 

Gatien 
2010 

Besi düveleri  

Intra vaginal araç (1.55g P4) 7-9 
gün 

P4 çıkarılmadan 24 saat önce 
PGF2α 

P4 çıkarırken eCG 400UI 
Çıkardıktan 48-56 saat sonra TAI 

59.8% 

Besi inekleri  

Intra vaginal araç (1.55g P4) 9 
gün 

P4 çıkarılmadan 24 saat önce 
PGF2α 

P4 çıkarırken eCG 400UI-600 UI 
Çıkardıktan 48-56 saat sonra TAI 

65.3% 

Meli 
2009 

 
Limousin düveler 

 
 

Limousin inekler 
 
 

Charolais inek ve 
düveler 

 
 

 
55 

 
 

95 
 
 

72 
 

Intra vaginal araç (1.38g P4) 7 
gün 

P4 çıkarılmadan 24 saat önce 
PGF2α 

P4 çıkarırken eCG 400UI-600 UI 
Çıkardıktan veya östruslar 

gözlendikten 56 saat sonra TAI 
 

 
58.2% 

 
 

53.9% 
 
 

54.2% 
 
 

Esqurial et al. 
2014 Besi sığırları  

 

J0 – J7 : 3.3g norgestomet kulak 
implantı şeklinde 

J7 : PGF2α, J9 : GnRH,  J10 : 
TAI 

J0 – J9 : 3.3g norgestomet kulak 
implantı şeklinde 

J0 : GnRH, J7 : PGF2α, J9 : eCG 
J11 : TAI 

 

 
 

53.8% 
 
 
 
 

60.3% 
 

 (TAI = Timed Articial Insemination = Zaman ayarlı tohumlama) 
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 3.4. Besleme Yönetimine Dair Öneriler 
 Buzağılamadan 2 ay önceki dönem, üreme sezonunun sonuna kadar sürüler için kritik zaman 
aralığıdır. Vücut kondüsyonunun düzenli olarak değerlendirilmesi; buzağılama esnasındaki rasyona 
adapte edilmesi (VKS 2.5-3) ve buzağılama ile üreme mevsiminin başlangıcı arasındaki temel vücut 
kondüsyon kaybının en azda tutulmasının sağlanmasındaki temel hedeflerdir. 
 
 3.5. Besi Sığırı Sürülerinde Üreme Performansının Takibi 
 Geçen yıldan beri çiftçilerimiz için düzenli ziyaretlerle (yayılan buzağılama zamanlarına göre 
ayda bir veya 2 ayda bir) bir üreme takibi öneriyoruz. 

• Buzağılama mevsiminden yaklaşık 2 ay önce yapılan ilk ziyaret: Besleme önerileri ile gebe 
ineklerin vücut durumunun değerlendirilmesi, erken dönem gebeliği olan (gözle teşhis 
edilemeyen) ineklerin ultrasonografik muayenesi, gerekli iz element ve vitamin takviyelerinin 
yapılması 

• Buzağılama sezonunun başlamasından bir ay sonra yapılan vajinal muayene veya genital 
sistemin ultrasonografik muayenesi ile uterus veya ovaryum problemlerinin olup olmadığını 
kontrol etmek için düzenli ziyaretler gerçekleştirmek ve son olarak gebelik tanısı yapmak 

• Sadece gebe inekleri sürüde tutmak ve boş inekleri besiye almak için üreme mevsimi bitiminden 
bir ay sonra yapılan son ziyaret olacak şekilde gerçekleştirilebilir. 

•  
 Sonuç olarak, 
 Yaklaşık 2 ay süren bir üreme sezonu boyunca etkin üreme performansına sahip sürüler ile 
gebelikte % 95 oranında başarı sağlanabilir. Bu amaca ulaşmak için; hemen hemen her inek üreme 
sezonunun ilk 21 günü içerisinde siklik aktivite göstermeli ve boğaların fertil özellikte olması gerekir. 
Ayrıca düvelerin daha erken gebe kalmalarının sağlanabilmesi için ultrasonografi ile gebelik 
muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve boğaların fertil özellikte olduklarından emin olunması ile 
düvelerin performanslarına odaklanmak gerekir. Daha sonra, eğer rasyon kontrolü iyi yapılıyor ise, 
örneğin buzağılama esnasındaki VKS 2.5-3.5 ise ve laktasyon başlangıcında inekler çok fazla vücut 
ağırlığı kaybetmiyorsa ve endometritisin tanı ve tedavisinde erken davranılabiliniyorsa, reprodüktif 
yönetim başarılıdır denilebilir. 
 

Kaynaklar orijinal metnin sonunda verilmiştir 
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 Özet 
 Ülkemizde kırmızı et ihtiyacının nüfüs ile birlikte artması ve tüketilen etin %90 kadarının sığır 
eti olması ülkemizde özellikle son yıllarda artan şekilde canlı hayvan ve karkas ithal edilmesine neden 
olmaktadır. 2018 yılında Türkiye dünya genelinde en fazla sığır ithal eden ikinci ülke olmuştur. İthalatın 
bu kadar fazla olması ve dünyanın pek çok ülkesinden yapılması beraberinde enfeksiyöz hastalıkların 
ülkemize girmesi riskini beraberinde getirmektedir. Bu sunumda, ithalat yaptığımız başlıca ülkeler, bu 
ülkelerdeki enfeksiyöz hastalık riskleri, ülkemize hayvan ithalatı esnasında alınan tedbirler ve ülkemiz 
hayvancılığı açısından risk oluşturan, hemorajik septisemi, kontagiyöz bovine plöropnömoni, BVD, 
mavidil, besnoitosis ve Schmallenberg virüs gibi enfeksiyöz hastalıklar hakkında bilgi verilecektir.  
 Anahtar Kelimeler:Sığır, ithalat, enfeksiyon 
 

INFECTIOUS DISEASE RISKS IN IMPORTED CATTLE 
 
 Abstract 
 The increase in the need for red meat parallel with the population growth and the fact that 90% 
of the meat consumed in our country is beef meat, result with increasing numbers of live animals and 
carcasses being imported to our country especially in recent years. In 2018, Turkey was the second 
country in the world in cattle imports. The fact that imports are so high and made from many different 
countries of the world, brings along the risk of infectious diseases entering our country. In this 
presentation, information about the main countries from which we import cattle, the risks of infectious 
cattle diseases in these countries, measures taken by the authorities when importing animals to our 
country and some major infectious diseases which pose a risk for our country's livestock such as 
hemorrhagic septicemia, contagious bovine pleuropneumonia, BVD, bluetongue, besnoitosis and 
Schmallenberg virus, will be presented. 
 Keywords: cattle, import, infection 
 
 Giriş 
 Et insanların tükettikleri gıda maddeleri içerisinde, besinsel, kültürel ve ekonomik değeri 
açısından çok önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde et tüketiminde, beyaz et kişi başı yıllık ortalama 
24 kilogram iken bu miktar kırmızı et için ortalama 14 kilogramdır ve bunun yaklaşık %90 kadarı sığır 
etidir. Kırmızı et tüketiminin beyaz ete göre düşük olmasının başlıca sebebi, fiyatının daha yüksek 
olmasıdır. Ülkemizde mera alanlarının 1950 yılı ile kıyaslandığında üçte birine inmiş olması ve kaba 
yem dahil yem hammaddelerinin %50 kadarının ithal ediliyor olması kırmızı et fiyatlarının yüksek ve 
maliyetlerinin kur farklarından etkilenebilir olmasına neden olmaktadır. Kırmızı et arzı ile dolaylı 
yoldan ilişkili bir diğer faktör ise süt fiyatlarıdır. Zira ülkemizde 2013 -2016 yılları arasında nisbeten 
sabit kalan süt fiyatlarına karşın besleme giderlerinin yükselmesi sağmal ineklerin kesilmesine neden 
olmaktadır. Yine ülkemizde son yarım asırda nüfusun kırsaldan şehirlere yerleşmesi ile işletme sayısı 
ve toplam hayvan sayısında olması gereken büyüme sağlanamamıştır. Bahsedilen tüm bu nedenler ile 
ilişkili olarak, yurtiçinde et fiyatlarının dengelenmesi ve damızlık sığır ihtiyacının kapatılabilmesi için 
Türkiye besi amaçlı sığırlar, kesimlik hayvanlar, damızlık sığırlar ve karkas et olmak üzere başlıca dört 
kalemde kırmızı et ürünü ithalatı yapmaktadır. Besi amaçlı sığırlar genel olarak Güney Amerika ve 
damızlık sığırlar ise Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden ithal edilmektedir. İthalat 
rakamları, ülkemiz hayvancılığının artan talebe paralel olarak gelişememesi nedeni ile giderek 
artmaktadır (Grafik-1). Türkiye dünyada ABD'den sonra en fazla sığır ithal eden ikinci ülkedir ve 2018 
yılında 1.2 milyon baş ile dünyada ithal edilen toplam sığırların %31.5'ini tek başına ithal etmiştir 
(Tablo-1). Faklı kıtalardaki pek çok ülkeden hayvan ithal edilmesi, ülkemizde mevcut olan ve olmayan 
pek çok enfektif hastalığın da ithal edilmesi riskini beraberinde taşımaktadır. Bu bildiride ülkemize canlı 
hayvan ithalatının yapıldığı ülkeler ve bu ülkelerde mevcut bulaşıcı hastalık durumları ile birlikte ithal 
hayvanlar ile gelebilecek başlıca enfeksiyonlar hakkında genel bilgiler verilecektir.  
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Grafik-1. Türkiye'ye ithal edilen sığır sayısı, 2015 -2017 

  
 Kaynak: TÜİK 2018 

 

 Tablo-1. Dünya sığır ithalatı (baş): Ülkeler sıralaması (2018 yılı) 

Dünya geneli 3.781.000 

Sıra Ülke 2018 Dünya %'si 

1 ABD 1.885.000 % 49,85 

2 Türkiye 1.200.000 % 31,74 

3 Mısır 250.000 % 6,61 

4 Kanada 180.000 % 4,76 

5 Çin 135.000 % 3,57 

6 Rusya 90.000 % 2,38 

7 Meksika 30.000 % 0,79 

8 Japonya 9.000 % 0,24 

9 Beyaz Rusya 1.000 % 0,03 

10 Ukrayna 1.000 % 0,03 

Kaynak: FAS/USDA 

 Türkiye'ye sığır ithalatında sağlık kontrolleri 
Türkiye Cumhuriyeti'ne ancak canlı hayvan ithalatına izin verilen ülkelerden ithalat yapılabilir. 

İthalata izin verilen ülkeler belirlenirken bu ülkelerdeki mevcut hayvan sağlığı durumu göz önüne 
alınmaktadır. İthalata izin verilen her ülke için, yine ülkedeki hastalıklar göz önünde bulundurularak 
menşei ülkede hayvanların ithalatı için veteriner sağlık sertifikası hazırlanması istenmektedir. Bu 
sertifikada aranan şartlar için 2017 yılında en fazla besi sığırı ithal ettiğimiz Uruguay için hazırlanmış 
sertifikadan bir örnek verilebilir. Buna göre; 
 - Hayvanların brucella nedeniyle 42, şarbon nedeniyle 30 ve kuduz nedeniyle 6 ay öncesine 
kadar karantiya alınmamış bir işletmeden geldikleri 
 - Hayvanlara nakilden önceki 30 gün içerisinde hormon ve antibiyotik uygulanmadığı 
 - BSE riski ihmal edilebilir veya kontrol edilebilir bir ülkeden geldikleri 
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- Et-kemik unu ile ruminant beslemenin yasaklandığı tarihten sonra doğmuş olmaları 

 - Hayvanaların geldiği topraklar son 12 aydır; sığır vebası, rift vadisi humması, CBPP, lumpy 
skin ve EHD hastalıkları yönünden ari olmaları. 
 - Hayvanların geldiği topraklar son 24 aydır  mavi dil ve son 6 aydır veziküler stomatitis 
hastalığından ari olmalı aynı şekilde.  
 - Menşei ülke aşılı veya aşısız olarak şap hastalığından aridir. 
 - İhraç edilecek hayvanlar son 30 gün içerisinde farklı bir ülkeden gelen hayvanlar ile temas 
etmemiştir. 
 - Bir eradikasyon programı çerçevesinde imhası planlanan hayvanlar değillerdir ve yukarıda adı 
geçen hastalıklara karşı aşılanmamışlardır.  
 - İhraç edilecek hayvanlar, son 24 ay süresince mavidil, paratüberküloz, enfeksiyöz 
keratokonjuktivitis, sığır pastörellozu ve veziküler stomatitis; son 12 ay içerisinde ise trichomoniasis, 
vibrio foetus, leptospirosis, IBR, BVD/MD, neosporosis ve PI-3 hastalıklarından klinik olarak ari, 
veteriner gözetimi altındaki işletmelerden orijinlenmiştir. 
 - İçerisinde ve 150 km çapındaki çevresinde son 60 gün içerisinde mavidil ve EHD vakası 
görülmeyen bir işletmede kalmışlardır. 
 - İhraç edilecek sığırlar klinik olarak, dermatofitozis, siğil uyuz ve sığır çiçeğinden ari 
bulundular. 
 - İhraç edilecek hayvanlar ihracattan en az 10 gün önce onaylı antiparaziter ilaçlar kullanılarak 
iç ve dış parazitlere karşı tedavi edildiler. 
 - Leptospirozis enfeksiyonuna karşı, hayvanlar yükleme gününden önceki 14 gün içerisnde 
olmak üzere, bir kez 20mg/kg dozda uzun etkili oksitetrasiklin enjeksiyonuna tabi tutuldular. 
 - İhraç edilecek hayvanlar, ihracattan önce en az 21 gün boyunca ihracatçı ülke resmi 
veterinerlerinin kontrolü altında izolasyonda tutuldular ve TB hariç aşağıdaki hayvan hastalıkları 
yönünden test edildiler 

• Tüberküloz - ihracattan önceki 60 gün içerisinde - Tüberkülin 
• Brucella - ihracattan önceki 21 gün içerisinde - serum aglütinasyon veya CF 
• IBR/IPV - ihracattan önceki 21 gün içerisinde - serum nötralizasyon veya ELISA 

(Hayvanlar aşılı ise aşı belgeleri) 
• EBL - ihracattan önceki 21 gün içerisinde - AGID veya ELISA (ari ülke veya bölgeden 

geliyorsa belirtilmeli) 
• Paratüberküloz - ihracattan önceki 21 gün içerisinde - ELISA antikor 
• BVD - ihracattan önceki 21 gün içerisinde - persiste enfeksiyon için immunoperoksidaz, 

ELISA veya PCR (aşılandılar ise aşı belgesi); aşılanan ve bağışıklı devam eden 
hayvanlarda ELISA veya Rt-PCR ile antijen testinin negatif olması 

• Hayvanların şap hastalığına (Tip O ve A) karşı aşılandıklarına dair belge. 
 

 Yukarıdaki şartlarının sağlanması ve bunların belgelendirilmesi gerekmektedir. Hayvanlar 
ülkemize geldiklerinde yetkililerin onayladığı, işletme içerinde oluşturulmuş veya daha önce belirlenmiş 
farklı bir karantina merkezinde karantina altına alınmakta ve belirlenen hastalıklardan ari oldukları 
belirlendiğinde millileştirilmektedirler. Türkiye'ye gelen hayvanlardan ihrcatçı ülkede yapılan testlerin 
kontrolü amacıyla gelen hayvanların %3'ünden  olacak şekilde kan örnekleri alınarak testler tekrar edilir. 
Belirli bir hastalık yönünden 1 hayvanın bile pozitif belirlenmesi durumunda, tüm hayvanlar o hastalık 
yönünden tekrar teste tabi tutulur. 
 Hayvanların ithal edildiği ülkelerde ve yurdumuzda hastalıkları kontrolü açısından yoğun tedbir 
alınmasına karşın, arada her zaman aksaklık veya hataların yaşanabileceği unutulmamalıdır. İşletmede 
mevcut olan ve yeni ithal edilecek hayvanların sağlıklarının sorumluluğu veteriner hekimlerindir. Bu 
nedenle hayvanların geldikleri ülkelerden getirebilecekleri enfeksiyonlar ve karşılaşılabilecek olası 
sağlık problemleri öngürülerek gerekli tedbirler zamanında alınmalıdır.  
 
 Besi ve damızlık sığır ithalatı ve enfeksiyonlar  
 Ülkemize ithal edilen sığırların en büyük bölümünü besi amacıyla ithal edilen sığırlar 
oluşturmaktadır (Grafik-1). İthalatın yapıldığı ülkeler ile anlaşmalar ve güncel fiyatlara göre ithal edilen 
ülkelerin sıralamasında değişiklikler olmakla birlikte 2018 yılında Türkiye'nin besi sığırı ithal ettiği 
başlıca ülkeler Uruguay, Brezilya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Avustralya'dır (Grafik-2). Bununla 
birlikte başlıca damızlık sığır ithalatının yapıldığı ülkeler ise Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya,  
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Slovakya ve Macaristan'dır (Grafik-3).  Besi ve damızlık hayvan ithal ettiğimiz ülkelerin OIE 'ye 
bildirim yaptıkları enfektif sığır hastalıkları Tablo-2'de verilmiştir. Ülkelerdeki hastalık durumlarının 
bilinmesi hem hayvanların ithal edileceği işletmedeki diğer hayvanların sağlığını korumak hem de ithal 
edilecek olan hayvanların kendi sağlıklarının korunması açısından alınacak koruma ve kontrol 
tedbirlerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin,  Tablo-2' de görülebileceği üzeri 
Amerika kıtasındaki ülkeler haricinde özellikle Avrupa menşeili sığırlarda, doğup yetiştikleri ülkelerde 
anaplasmosis enfksiyonu bulunmadığından bu hayvanların Türkiye içerisinde anaplasmosisli bir 
işletmeye nakil edilmeleri durumunda, özellikle yaşları büyük olacağı için damızlık olarak ithal edilen 
hayvanlarda ciddi kayıplar ile karşılaşılabilir. Benzer şekilde ülkemizde paratüberküloz görülmeyen bir 
işletmeye hayvan ithal edileceğinde, hayvanın geleceği ülke dikkate alınmalıdır. Tablo-2'de 
görülebileceği gibi hayvan ithalatı yaptığımız pek çok ülkede, Türkiye'de olduğu gibi paratüberküloz 
enfeksiyonları ile karşılaşılmaktadır. Bu ülkelerden ithal edilen hayvanların tümünden nakilden en fazla 
3 hafta öncesine kadar ELISA antikor testi yapılması mecburidir. Buna karşın paratüberküloz 
hastalığının teşhisi için kullanılan ELISA testlerinin hassasiyetinin çok yüksek olmadığı bilindiğinden 
(Fry ve ark., 2008), bu ülkelerden gelecek olan özellikle damızlık sığırların işletmeye hastalık 
bulaştırmamaları için işletmede sensitivitesi daha yüksek olan PCR (Khare ve ark. 2004)  veya dışkı 
kültürü ile tekrar test edilmeleri yararlı olacaktır. 

Grafik-2. Türkiye'ye damızlık sığır ihraç eden başlıca ülkeler (2017) 

 

Kaynak: USDA Turkey livestock annual report 2018. https://gain.fas.usda.gov 

Grafik-3. Türkiye'ye besi sığırı ihraç eden başlıca ülkeler (2017) 

 

Kaynak: USDA Turkey livestock annual report 2018. https://gain.fas.usda.gov 
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 Ülkemiz hayvancılığı için risk oluşturan hastalıklar 

İthalat, kısa vadede et fiyatlarının sabitlenmesi, ülkeye genetik performansı yüksek damızlık 
hayvanların girmesi gibi avantajlara sahip olmasına karşın, özellikle yukarıda bahsedildiği gibi her 
zaman ithal hayvanlar ile ülkemize yeni hastalıkların veya işletmelere ülkemizde olan, fakat işletmenin 
kendisinin ari olduğu bir hastalığın girmesi riskini beraberinde taşımaktadır. Bu sunumda ülkemiz 
hekimlerinin yakından tanıdığı, tedavi ve kontrol yöntemlerini bildikleri hastalıklardan ziyade daha az 
bilinen ve ülkemiz için risk oluşturan bazı hastalıklardan bahsedilecektir.  
 a) Hemorajik Septisemi (Sığırların septisemik pastörellozu, Barbone): Hemorajik septisemi 
(HS), Pasteurella multocida'nın B:2 (6:B) ve E:2 (6:E) serotiplerinin neden olduğu morbidite ve 
mortalitesi yüksek, septisemi ile seyreden akut bir hastalıktır. Hastalık sığırların yanısıra, koyun, keçi, 
manda ve atlardada gözlenebilmektedir. HS nemin yüksek olduğu iklim şartlarında ve stresin arttığı 
durumlarda salgınlar şeklinde seyretmektedir. Başlıca klinik yansımalar, ani ölüm, yaşayanlarda güç 
solunum, köpüklü burun akıntısı, çene altı, ekstremiteler ve döşte ödem, peteşi, ekimozlar ve bazı 
hayvanlarda gözlenebilen hemorajik gastroenteritistir. Hastalık perakut seyretmesi, ödem ve 
koagülopati nedeni ile şarbon ile karıştırılabilir. Güneydoğu komşularımız Irak ve İran'da mevcut olan 
hastalık, Tablo-2'de görülebileceği gibi OIE verilerine göre ithalat yaptığımız ülkeler içerisinde en son 
2004 yılında Romanya'da rapor edilmiştir. Buna karşın, OIE verilerinde bulunmamasına karşın 2017 
yılında Macaristan'da HS vakaları belirlenmiştir (Magyar ve ark., 2017). Yine 2017 yılı başında 
Türkiye'ye, Romanya'dan ithal edilen besi hayvanlarında, tipik BRD bulgularından farklı olarak perakut 
seyirli ve yaklaşık %50 mortalite ile seyreden hastalık tablosunda vakalardan  Pasteurella multocida 
izole edilmiş olması hemorajik septisemiyi akıllara getirmektedir. Hastalık genellikle perakut seyir 
gösterdiğinden, bireysel tedaviden ziyade hastalıktan şüphe edildiğinde profilaktik tedaviler yararlı 
olabilir. Hastalığın endemik olduğu Asya ve Afrika ülkelerinde hastalığa karşı aşı mevcuttur.  
 b) Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP): Hastalığın etkeni Mycoplasma mycoides 
subsp. mycoides SC'dir. CBPP salgınları şu anda Afrika kıtası ile sınırlı olmasına karşın 90'lı yllarda 
İspanya, İtalya, Fransa ve Portekiz'i etkileyen CBPP salgını özellikle Portekiz'de ciddi ekonomik 
kayıplara neden olmuştur. İthalat yaptığımız ülkelerde son yıllarda bildirilen veya rapor edilen salgınlar 
olmamasına karşın, hastalığın adının burada geçmesinin başlıca sebebi ekonomik etkileridir. Hastalık 
OIE listesinde şap, mavidil gibi hastalıkların yanında 1. sınıf hastalıklar listesindeki tek bakteriyel 
hastalıktır. Morbiditesinin ve mortalitesiin yüksek olması ve hastalığın hızlı bir şekilde yayılması, sığır 
vebasından sonra sığırların başlıca bulaşıcı hastalığı olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Hastalık 
genellikle akut bir seyir izlemekte, yüksek beden ısısına dispne ve solunum esnasında ağrı eşlik 
etmektedir. Hastaların büyük bölümü 1-3 hafta içerisinde ölmektedir. Ölenlerin nekropsilerinde göğüs 
boşluğu içerisinde saman sarısı renkte bol miktarda eksudat, plöral yapışmalar ve interalveoler septanın 
kalınlaşmasına bağlı olarak tipik mermer görünümü belirlenebilir.    
 c) BVD: Tablo-2'de görülebileceği gibi, ülkemize sığır ithalatı yapılan ülkeler içerisinde sadece 
Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Danimarka BVD hastalığından aridir. Ülkemizde de mevcut olan bu 
hastalığa karşı ithalat sürecince aşı belgeleri ve persite enfekte hayvanların belirlenmeleri amacıyla 
antijen test sonuçları istenmektedir. Alınan bu kontrol tedbirleri BVDV-1 ve BVDV-2 etkenlerini 
taşayan hayvanların ülkemize girmesinin önlenmesi açısından yararlı olabilir. Buna karşın BVD 
hastalığı ile ilgili önemli bir nokta özellikle Brezilya ve bazı Avrupa ülkelerinde belirlenmiş olan 
BVDV-3 (HoBi virüs) varlığıdır. BVDV-3 enfeksiyonları, BVDV-1 ve 2 enfeksiyonlarına benzer klinik 
bir tablo meydana getirmekte ve yine benzer şekilde persiste enfeksiyonlara neden olabilmektedir 
(Decaro ve ark. 2014). BVDV-3 antijenik olarak BVDV-1 ve 2 'ye benzerlik göstermesine karşın, ticari 
kitler tanı için yetersizdir. Diğer BVD suşlarına karşı geliştirilmiş tanı kitleri ile BVDV-3 
enfeksiyonlarının ancak %30 kadarının tespit edilebileceği bildirilmiştir (Bauermann ve ark., 2012). 
BVDV-3 enfeksiyonu ile ilgili belki de en önemli ve korkutucu olan nokta, Tip1 ve 2' ye karşı 
geliştirilmiş olan MLV ve inaktif aşıların, BVDV-3'e karşı klinik olarak koruyucu düzeyde nötralizan 
antikor üretememesidir (Baurmann ve ark., 2013). Ülkemizde BVDV-3 enfeksiyonu rapor edilmemiştir. 
Buna karşın, konvasiyonel tanı testleri ile negatif olarak belirlenen, fakat BVD benzeri bir klinik 
yansımaya neden olan durumlarda hastalık akılda bulundurulmalıdır.  
 d) Mavidil: Bir orbivirüs olan Mavidil virüsünün bilinen 24 serotipi mevcuttur. Bulaşma başlıca 
sokucu sinekler ve viremik evredeki enfekte hayvanlar ile olmakta ve persiste enfeksiyon 
şekillenmemektedir. Hastalık koyunlarda daha şiddetli seyretmekte, sığırlarda ise genellikle belirgin 
olmayan bir enfeksiyona, bazen mukoz membranlarda ve meme üzerinde ülseratif lezyonlara neden 
olabilmektedir. Bununla birlikte hastalık koyun ve sığırlarda abort, ölü doğum ve MSS anomalili  
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yavruların doğumuna neden olabilmektedir. Mavidil ülkemizde mevcut olan bir hastalıktır. Türkiye'de 
virüsün BTV-2, BTV-4, BTV-9, BTV-16 serotipleri belirlenmiştir (Karaoğlu ve ark. 2012). Buna karşın 
ülkemizde kullanılan mavi dil aşısı olan BLU T-4 ETVAC aşısı BTV-4 'e  karşı hazırlanmış bir aşıdır. 
BTV aşılarında çapraz koruma zayıf olduğu için belirli bir tipe karşı hazırlanan bir başka tip ile 
enfeksiyonu önlemediği gibi canlı aşı suşları, aşısız hayvanlara bulaşarak farklı serotipteki saha suşları 
ile etkileşerek yeni serotiplerin oluşmasına neden olabilir (OIE-BTV disease card). Hayvan ithalatı 
yaptığımız, Güney Amerika ülkelerinden Uruguay mavi dil hastalığından aridir. Buna karşın Brezilya'da 
BTV- 1,3, 4, 14, 17, 18, 19, 22 tiplerinin varlığı rapor edilmiştir (Guimeraes ve ark. 2017). Hastalığın 
bulaşmasında vektörlerin önemli rol oynaması, inkubasyon süresinin 1 hafta kadar kısa olması ve en 
önemlisi hayvanların nakillerinin yaklaşık bir aylık bir gemi yolculuğunu kapsaması, ülkemize 
enfeksiyonun Brezilya'dan gelme ihtimalini zayıflatmaktadır.  
 Buna karşın, ikliminin ülkemize benzer olduğu ve nakillerin karayolu ile en fazla 2 gün sürdüğü 
Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatlarda mavi dil hastalığı konusunda daha fazla dikkat edilmelidir. Zira 
Almanya ve Fransa'da BTV-8, İspanya'da BTV-1 ve 4, Yunanistan'da BTV- 4, 8 ve 16 ve Macaristan, 
Bulgaristan ve Romanya'da BTV-4 enfeksiyonları mevcuttur.   
 e) Besnoitosis: Besnoitia, sarcocystidae ailesinden bir protozoon parazittir. Parazitin 7 türü 
içerisinden B. besnoiti sığırlarda enfeksiyon meydana getirmektedir. Sığırlar, parazitin arakonağıdır, 
buna karşın hastalığın son konağı kesin olarak belirlenememiştir. Farklı besnoitia türlerinde son konağın 
kediler olması,  B. besnoiti'de de son konağın kediler olabileceği fikrini doğurmaktadır. Hastalığın 
bulaşma yolları kesin olarak bilinmemesine karşın, sokucu sinekler ve hasta hayvanlar ile temasın 
bulaşmada rol oynayabileceği bildirilmiştir (Alvarez Garcia ve ark. 2013). Besnoitosis sığırlarda iki 
klinik evrede seyreder, akut evrede başlıca bulgular, yüksek beden ısısı, lenfadenopati, deride ödem, göz 
yaşı, abort, burun akıntısı ve değişen derecelerde dispnedir. Hastalığın kronik evresinde ise alopesi, 
derinin kalınlaşması ve kat kat bir görünüm sergilemesi ve tipik olarak skleral konjuktivada kistlerdir. 
Mortalite genellikle %10'un altında olmasına karşın, meydana getirdiği verim kaybı ve derinin 
kullanılamaz hale gelmesi hastalığın ekonomik etkisini arttırmaktadır. Türkiye'de henüz Besnoitosis 
rapor edilmemiş olmasına karşın hastalık ve hastalığa karşı şekillenmiş antikorlar ithalat yaptığımız 
Güney Amerika, Avustralya ve özellikle Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmında belirlenmiştir (Nasir 
ve ark., 2011; Uzeda ve ark., 2014)) . Avrupa'da Besnoitosis Fransa'nın güneyi ve Portekiz'de sınırlı 
alanlarda gözlenen endemik bir hastalıktan 2000' li yıllarda Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya 
ve Macaristanda gözlenen bir hastalığa dönüşmüştür (Hornok ve ark., 2014). Hastalığın etiyolojisinin 
tam olarak bilinmemesi ve ithalat yaptığımız ülkelerde bulunması ülkemiz açısından önemli bir risk 
oluşturmaktadır.  
 f) Schmallenberg virüs (SBV): SBV, orthobunyaviridae ailesinde bir virüstür. Enfeksiyon tüm 
ruminantlarda şekillenebilmesine karşın, sığırlar en duyarlıdır. Hastalığın başlıca klinik bulguları, 
yüksek beden ısısı, süt veriminde düşüş, ishal, abort, ölü doğum ve konjenital anomalilerdir. SBV 
enfeksiyonunda gözlenen başlıca konjenital anomaliler, Artrogripozis, mandibula kısalığı, tortikollis, 
hidransefali ve porensefalidir (Azkur ve Tonbak 2015). Virüs, ilk olarak 2011 yılında Almanya'nın 
Schmallenberg kasabasında bulunan hayvanlarda izole edildiği için bu ismi almıştır. Virüsün 
Almanya'da izole edilmesinden sonra pek çok Avrupa ülkesinde SBV antikorları tespit edilmiştir. Azkur 
ve ark. (2013), Türkiye'nin farklı bölgelerinde 6 ilde 2006 - 2013 yılları arasında toplanan örneklerde 
SBV seroprevalansının sığırlarda %24,5 ve koyunlarda %39.8 olduğunu belirlemişlerdir. Bununla 
birlikte aynı çalışmada araştırmacılar, Almanya'daki salgından 5 yıl önce Türkiye'de toplanan 
örneklerde SBV antikorlarının belirlenmiş olmasına dayanarak, SBV enfeksiyonunun keşfedilmeden 
önce dahi ülkemizde bulunduğu sonucuna varmışlardır.    
 g) Epizootik hemorajik hastalık (EHH): EHH, mavi dile benzer şekilde bilinen 8 serotipi olan 
orbivirüsler tarafından meydana getirilen bir hastalıktır. Japonya'da salgınlara neden olan Ibaraki virüsü 
bu 8 serotipten birisidir (serotip-2). Hastalığın patogenezi ve klinik bulguları mavi dil ile benzerlik 
göstermektedir. Başlıca klinik bulgular vaskülitis ile ilişkili ödem ve hemorajilerdir. Enfeksiyon, 
koyunlarda subklinik seyrederken, keçiler ise duyarlı değildir. Hastalık ülkemizde daha önce rapor 
edilmiştir (serotip-6) (Temizel ve ark., 2009). Mavidil ve serotipler arasında çapraz reaksiyonlar 
olmadığından, farklı tiplerin girmesi riski olan ülkelerden hayvan ithalatında dikkat edilmelidir. Hastalık 
hayvan ithalatı yaptığımız Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde rapor edilmiştir (Weir ve ark., 1997, 
Favero ve ark., 2013). Özellikle Avustralya'da virüsün bilinen 8 serotipinden 6 tanesinin (serotip 
1,2,5,6,7,8) varlığı bildirilmiştir (Weir ve ark., 1997). Enfeksiyonda viremi süresinin 50 güne kadar 
uzayabilmesi enfeksiyon riskine işaret eden bir faktördür. 
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 Sonuç 
 Doğru tarım politikaları ve destekler ile dahi ülkemizin kırmızı et ihtiyacının ithalata gerek 
olmadan karşılanabilmesi için zamana gerek olacaktır. Bu dönem içerisinde et fiyatlarının aşırı 
yükselmemesi ve talebin karşılanabilmesi için en hızlı yanıt alınabilecek tedbir ithalat olacağından 
ilerleyen dönemlerde canlı hayvan ve/veya karkas ithalatının devam etmesi muhtemeldir. Veteriner 
hekim olarak görevimiz, ithal edilen hayvanların beraberinde ülkemize getirebileceği veya ülkemizde 
mevcut olan hastalıkların bu hayvanlarda oluşturabileceği olumsuzluklar hakkında bilgi sahibi olmamız 
ve gerekli tedbirleri almamızdır.   
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Tablo-2: Türkiye'ye hayvan ithalatı yapılan ülkelerin OIE'ye bildirim yaptıkları hastalıklar (25.02.2019) 

 Uruguay Brezilya Macaristan Çek C. Avustralya Romanya İspanya İrlanda Fransa Slovakya Almanya Avusturya ABD Danimarka 

Anthrax + 2016 2016 1977 + +* 2004 1970 +* 2014 2014 1988 +* 1988 

Sığır Tb + + + 2002 2002 +* + + +* - 2015 + +* 1994 

BVD + + + 2011 + ? + + + 2006 + + + 2017 

B. abortus + + 1985 1964 1989 1963 + 2006 2012 1964 2004 2008 +* 1962 

EBL + + + 2010 +* +* 2005 1999 2015 2008 2014 2001 + 1990 

Paratüberküloz + + + 2014 + +* + + + 2012 + + + + 

Q humması + + + 2015 + ? +* + + 2011 + ? + ? 

Kuduz 2017 + + 2001 1867 +* 2015 1903 2015 2015 2005 2003 + 1982 

IBR + + + 2007 + 2013 + + + 2008 + 2015 + 2005 

Mavi Dil - +* 2015 2009 +* 2015 +* - + - + 2016 + 2009 

BSE - 2014 - 2009 - + 2017 2017 + 2010 2014 2010 2017 2009 

CBPP - - 1901 1902 1967 1919 1994 1892 1984 1902 1926 1921 1892 1886 

EHD - + - - + ? - - - ? - ? +* - 

Hem. Septisemi - - 1970 - - 2004 ? - - - 1986 ? 1969 - 

Şap 2001 2006 1973 1975 1871 1973 1986 2001 2001 1973 1988 1981 1929 1983 

Anaplasmosis + + - - +* 2004 +* - - - 2000 ? + - 

Babesiosis + + - 1960 +* 2004 +* + + - 2007 ? 1943 ? 

Theileriosis - 1994 - - - ? 2013 - - - - ? - - 

Kaynak:	http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countryreports 
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 Özet 
 Bovine viral diyare (BVD) sığırların reprodüktüf, solunum, sindirim ve bağışıklık sistemini 
etkileyen sistemik viral bir infeksiyondur.  İnfeksiyon Flaviviridae ailesinde yer alan Pestivirus (bovine 
viral diarrhea virus-BVDV) tarafından oluşmakta ve ülkemiz dahil birçok ülkede önemli ekonomik 
kayıplara neden olmaktadır.  Sığırlada görülen diğer bazı infeksiyonlardan farklı olarak BVDV 
infeksiyonunun patojenite ve mekanisması daha iyi tanımlanmıştır. Bu nedenle, sıkı ve disiplinli 
çalışmalarla BVDV infeksiyonunun kontrol ve eradikasyonu yapılabilir. Bu amaçla, sıkı biyogüvenlik, 
persiste infekte (Pİ) ve akut infekte hayvanların testlerle ortaya çıkarılması, izolasyon ve aşılamalar 
yapılmalıdır. Sürüdeki  Pİ hayvanların uzaklaştırılması gerekir. Ayrıca sürüye yeni satın alınan 
hayvanların test edilmesi ve sürüye yeni Pİ hayvan girişi önlenmelidir. Ayrıca gebe hayvanlardan 
doğacak buzağıların Pİ buzağı doğurup doğurmayacağı bilinmediği için buzağılar doğar doğmaz test 
edilmelidir. Koruma kontrol çalışmalarının ekonomik olması için her çiftlik veya yetiştirme tipine göre 
özel programlar uygulanması gerekmektedir.  Bu programların epidemiyolog, virolog, ekonomist, 
Veteriner hekimler, çiftlik sahipleri ve bakanlıklarla eşgüdüm içinde belirli bir eğitim ve uygulama 
çerçevesinde yapılmasında yarar vardır.  
 Anahtar kelimeler: bovine viral diyare virus, sığır, kontrol 
 

CONTROL OF BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS INFECTIONS 
 

 Abstract 
 Bovine viral diarrhea (BVD) is a systemic viral infection that affects reproductive, respiratory, 
digestive and immune systems of cattle. The infection is caused by Pestivirus (bovine viral diarrhea 
virus-BVDV) in the Flaviviridae family and causes significant economic losses in many countries 
including Turkey. Unlike some other infections seen in cattle, the pathogenicity and the mechanism of 
BVDV infection are better understood. For this reason, control and eradication of BVDV infection can 
be performed with strict and disciplined studies. For this purpose, strict biosecurity, persistent infection 
(PI) and acutely infected animals should be revealed by tests, isolation and vaccination should be 
performed. PI animals in the herd should be removed. In addition, new animals introduced to the herds 
should be tested and entry of new PI animals into herds should be prevented. Also, it is not known 
whether calves born from pregnant animals will give birth to PI calves and should be tested as soon as 
calves are born. In order to ensure that the prevention and control studies are economical; special 
programs should be implemented according to each farm or breeding type. These programs should be 
conducted within the framework of a specific training and implementation in coordination with 
epidemiologists, virologists, economists, veterinarians, farm owners and ministries. 
 Key words: bovine viral diarrhea virus, cattle, control 
 
 Bovine Viral Diyare ve Etken  
 Bovine viral diyare (Bovine viral diarrhea-BVD), sığırlarda sindirim, solunum, reprodüktif, 
sinir sistemi ve immun sistemi etkileyen ve ishal, solunum sistemi bouzuklukları, infertilite, abort, 
mukozal hastalık, verim kayıpları ve ölümler sonucu ekonomik kayıplara neden olan önemli bir 
hastalıktır (Richter ve ark., 2017; Evans ve ark., 2018). Hastalık etkeni bovine viral diyare virusudur 
(Bovine viral diarrhea virus-BVDV) ve bazı risk faktörleri infeksiyonun oluşmasına yardımcı olur. 
 Etken Filaviviridae ailesinden Pestivirus genusunda yer alan Flavivirus’dur.  Virus küçük, 
pozitif polariteye sahip tek zincirli RNA içeren zarflı bir virusdur (Evans ve ark., 2018).  BVD virusları, 
BVDV-1, BVDV-2 ve BVDV-3 (HoBi like virus) olmak üzere 3 farklı genotipe ayrılmıştır.  Bu 
genotipler içinde farklı sub-genotipler  bulunmaktadır. BVDV-1 içinde 21 tane (1a-1u) ve BVDV-2 
içinde 3 tane ve BVDV-3 içinde de 4 sub-genotip vardır. Virusun sitopatik (CP) ve nonsitopatik (NCP) 
olmak üzere 2 biyotipi vardır (Yılmaz ve ark., 2012; Evans ve ark., 2018; Alpay ve ark., 2019; Oğuzoğlu 
ve ark., 2019).  
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 Sitopatik suşlarla oluşan infeksiyonlarda hayvanın immun sistemi virusu daha kolay 
uzaklaştırılabilmektedir. Sahada oluşan infeksiyonlar genellikle BVDV-1 ve nonsitopatik suşlardan 
kaynaklanmaktadır. Nonsitopatik suş ile infekte hayvanlarda persiste infeksiyon ve ilerleyen durumda 
süper infeksiyon (birden fazla BVDV biyotipi) gelişmektedir. Bu durumda, virusda oluşan mutasyon 
sonucu yoğun hemarojilerle karakterize mukozal hastalık (mucosal disease-MD)gelişir ve ölümle 
sonlanır (Figür 1) (Evans ve ark., 2018).  
 

 Figür 1. BVDV infeksiyonu sonucu Pİ hayvanların ortaya çıkışı  ve sonu (Lanyon ve ark., 
2014). Pİ: Persiste infekte.  

 Bulaşma ve Saçım 
 Virus vertikal ve horizontal yollarla bulaşabilir. Horizontal bulaşma feko-oral yolla yakın temas 
şeklinde gereçekleşir. Genital yolla bulaşma da önemlidir. Virus horizontal olarak başta persite infekte 
hayvanlar olmak üzere, altlıklar, dışkı, alet ve ekipmanlar, suni tohumlama gibi iatrojenik yollar ve 
insanlarla indirekt yolla  bulaşmaktadır. Akut infekte hayvanlar virusu 2-3 hafta saçar ve bu sure içinde 
bulaşmada rol oynarlar. Persiste infekte hayvanlar virusu birçok yolla devamlı olarak saçtığı için virusun 
bulaşması ve yayılmasında önemli rol oynar. Bu hayvanlar horizontal olarak seronegatif yani duyarlı 
hayvanlara takın temsla virusu bulaştırabilirler. Persiste infekte inekten doğan buzağı da persiste infekte 
doğar. Persiste infekte hayvanların anneden aldıkları kolostral antikorlar nedeniyle ilk günlerde testlerde 
seropozitiflik gösterir ve test yanılgılarına neden olur (Evans ve ark., 2018; Marschik ve ark., 2018). 
 Vertikal bulaşma, duyarlı-yani bağışık olmayan gebe bir anneye virusun bulaşması ve plasentayı 
geçerek fötusu infekte etmesi ile olur. Gebeliğin ilk 100-120 gününde oluşan vertikal bulaşmalar sonucu 
buzağı persiste infekte olarak dünyaya gelir (Figür 1). Bu tür buzağıyı taşıyan anneler aslında truva atı 
gibidir ve bunların saptanması da zordur. Çiftliğe göre değişmekle beraber kontrol sistemleri 
uygulanmayan bölgelerde gebe ineklerin %10 kadarı Pİ buzağı doğurabilir (Reardon ve ark., 2018). 
 BVDV’unun sürü içinde ve sürüler arasında yayılmasına katkı sağlayan faktörler, iyi bir kontrol 
programının olmaması, kontrolsüz ticaret (yeni hayvan satın alma, ithalat, ihracat, özellikle PI ve infekte 
gebe düvelerin satın alınması), kontrolsüz hayvan ve insan hareketleri, ortak otlama ve yemleme 
alanları, farklı yerden gelen hayvaların aynı grupta tutulması, evcil hayvanların vahşi ruminantlarla 
temas etmesi ve kötü bir çiftlik idaresi-yönetimidir (Evans ve ark., 2018; Marschik ve ark., 2018). 
Ayrıca, halk elindeki sığırların kontrol edilmemesi ve bu sığırlarla tarlalara BVDV’unun yayılması 
konusu ülkemizde araştırılması gereken konulardandır. Bu tür bulaşma ve yayılmaların önemli yer 
tuttuğu kanısı yaygındır. Bunun yanında BVDV’u ile kontamine olmuş semen, embryo, fötal buzağı 
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serumu gibi  biyolojik materyaller de bulaşma kaynağıdır. Ayrıca BVDV’unun akut infekte hayvanların 
testis ve ovaryumlarında persiste olabildiği ve bulaşmada önemli olduğu vurgulanmaktadır (Reichel ve 
Brownlie, 2014; Strong ve ark., 2015). Virusun sinek ve kene gibi vektörlerle bulaştığını destekleyen 
veriler sınırlıdır (Chamorro ve ark., 2011).  
 Virusun ısı ve ultraviyole gibi çevre koşullarına bağlı olarak çevrede 3 günden 3 haftaya kadar 
canlı kalabildiği bildirilmiştir  (Botner ve Belsham, 2012; Niskanen ve Lindberg, 2003). Biyogüvenlik 
uygulamalarında bu verilerin dikkate alınmasında yarar vardır. 
 Patogenez ve Klinik Belirtiler 
 Her yaştaki hayvan BVDV’u infeksiyonlarına duyarlıdır. Hastalığın inkübasyon periyodu, 6-12 
gün arasında değişir (Evermann ve Barrington, 2005). Bu şekilde akut olarak infekte olan hayvanlar 3-
21 gün süreyle virus saçabilirler (Thurmond, 2005). Bu dönemde virus sujuna bağlı olarak, ateş, ishal 
ve istah kaybı gibi hafif klinik belirtiler görülür.  Sütçülerde süt verimi etçilerde büyüme hızı azalır. 
Boğalarda ve dişilerde infertilite görülebilir. İnfeksiyondan 3-14 gün sonra lökosit sayısında düşüş 
görülür. Bu düşüş aslında immunosupresyonun işaretidir. Bu tür hayvanlar mastitis veya kompleks 
solunum yolu hastalığına (bovine respiratory disease complex-BRDC) yatkındırlar. Akut BVDV-1 
infeksiyonlarında ölüm nadir şekillenirken, hemorajik sendromla seyreden BVDV-2 infeksiyonlarında 
ölüm oranı %50’ye kadar çıkabilir (Lanyon ve ark., 2014; Reichel ve Brownlie, 2014; Gethmann ve 
ark., 2015). Virus vücuttan atıldıktan sonra hayvanlar ömür boyu bağışıklık kazanırlar. Ancak virus 
erkeklerde testis ve dişilerde ovaryumlara yerleşip uzun sure kalabilirler (Reichel ve Brownlie, 2014; 
Strong ve ark., 2015). 
 Gebe hayvanların virusu alması ve fötusun infekte olması sonucu farklı tablolar oratya 
çıkmaktadır. Bu durumda, Pİ hayvan oluşumu, fötal ölüm, fötusun absorpsiyonu, abort, gelişmemiş 
fötus, malformasyon, erken doğum ve infertilite gibi reproduktif problemler orataya çıkar. Eğer virus 
gebeliğin ilk 100 gününde (bazen bu sure 120 güne kadar uzayabilir) fötusa geçerse ve anne karnında 
sağ kalırsa Pİ buzağılar doğar (Figür 1). Bu buzağılar doğumda antijen pozitif, antikor negatiftir 
(kolostrum almadan). Eğer virus gebeliğin 100-180 günleri arasında fötusa geçerse ve anne karnında 
sağ kalırsa immun buzağılar doğar. Bu buzağılar antijen negatif ve antikor pozitiftir (Lanyon ve ark., 
2014; Pinior ve ark., 2017; Richter ve ark., 2017). 
  
 Epidemiyoloji 
 BVDV’u daha çok sığırlarda infeksiyonlara neden olmaktadır.  Koyun, keçi, manda, deve ve 
domuzlarda BVDV’una karşı antikorlar saptanmıştır. Koyun, keçi ve alpakalarda persiste BVDV 
infeksiyonları rapor edilmiştir. Bu veriler virusun vahşi yaşamdan evcil hayvanlara bulaşabileceğini 
göstermektedir (Evans ve ark., 2018). 
 BVDV-1 ve BVDV-2 genotipleri BVDV-3 genotipine oranla daha yaygındır. BVDV-1 ve 
BVDV-2 tüm kıtalarda evcil ve vahşi sığırlarda saptanmıştır. Avustralya ve Yeni Zelanda’da şu ana 
kadra sadece BVDV-1 genotipi yaygındır. Diğer geneotipler henüz bulunmamıştır. Bunun başlıca 
nedeni ada olmaları sonucu ticaret ve hayvan hareketlerinin kısıtlı olmasıdır. BVDV-3 genotipi de 
günümüzde sadece Güney Amerika, Avrupa ve Asya’da tespit edilmiştir (Tablo 1). Bo genotipin 
mandalardan orijin aldığı ve sığırlara geçtiği yönünde veriler vardır (Bauermann ve ark., 2013; 
Scharnböck ve ark., 2018). 
 Hastalığın sıklığı ve Pİ hayvanların oranı kıtalara, ülkelere ve çiftliklere göre değişmektedir. 
1961 yılından 2016 yılına kadar 73 ülkede yapılan 325 çalışmada, toplam 310 bin sürü ve 6.5 milyon 
sığır test edilmiştir. Verilere göre persiste infekte hayvanların oranı Avrupa, Kuzey Amerika ve 
Avustralyada <%0.8’den küçük, Doğu Asyada %1.6, Batı Asyada ise >%1.6’dan yüksek bulunmuştur 
(Scharnböck ve ark., 2018). Ülkemizde ise bu rakam çiftliğe göre değişmekte ve farklı veriler 
bulunmaktadır (Yılmaz ve ark., 2012; Alpay ve ark., 2019; Oğuzoğlu ve ark., 2019). Yaklaşık %1-4 
civarındadır. Koruma ve kontrol çalışmaları ile bereaber Avrupa ülkelerinde PI ve antikor pozitif 
hayvanların sayısı zamanla azalırken Kuzey Amerikada BVDV prevalansı artmıştır. PI hayvanlar ve 
seroprevalansı yüksek olan ülkelerin kontrol programı uygalamadığı ve aşılamalarda yetersizliklerin 
olduğu ülkelerdir (Scharnböck ve ark., 2018). Hastalık ülkemiz dahil birçok ülkede ve bütün kıtalarda 
bildirilmiştir (Tablo-1).  
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Tablo-1. BVDV’ların ilk bildirim tarihleri ve bildirildiği kıtalar. 

 BVDV-1 BVDV-2 BVDV-3 
(HoBi-like virus) 

İlk bildirim tarihi 1946 1987 2004 

Asya ✔ ✔ ✔ 

Güney Amerika ✔ ✔ ✔ 

Avrupa ✔ ✔ ✔ 

Kuzey Amerika ✔ ✔  

Avustralya ✔   

 
 Tanı ve Kullanılan Testler 
 Hastalığın tanısında klinik veriler değerlendirildikten sonra laboratuvar analizleri için örnekler 
alınmalıdır. Bu amaçla, kulak, kan, serum, svap, dışkı ve iç organlardan örnekler alınabilir. Alınan 
örneklerde laboratuvar tanı amacıyla, virus izolasyonu, serolojik ve moleküler biyolojik tekniklerden 
yararlanılmaktadır. Tanısal testin seçimi ve örnekleme (örnek türü, havuz vs) varılmak istenen hedef, 
hayvanların bağışıklık ve sağlık durumu ve alınan örnek türüne göre değişir (Yilmaz ve ark., 2012; 
Lanyon ve ark., 2014).  Tanıda asıl hedef persiste infekte hayvanların saptanmasıdır (Tablo 2). Tanısal 
yaklaşımlar ve doğru tanı kontrol programlarında önemlidir. Bu bağlamda, akut infekte, iyileşen akut 
infekte ve persiste infekte hayvanların zamanında ve doğru saptanması önemlidir.  
 
 Antikor saptanması ve antikor saptayan testler 
 Antikorlar BVDV infeksiyonu veya aşılamalar sonunda oluşur. Bu antikorların saptanması için 
ELISA, virus nötralizasyon (VN), agar jel immunodifüzyon (AGID) ve indirekt floresan antikor (IFA) 
testi kullanılır. Bunlardan en sık kullanılan ve pratik olarak kolay olanı ELISA’dır. Çok sayıda örnek ve 
serum, süt ve plazma gibi farklı örnekler incelenebilir. Ayrıca tek bir örnek incelenebileceği gibi havuz 
veya süt tank örnekleri de incelenebilir (Lanyon ve ark., 2014; Evans ve ark., 2018).  
 Antikor saptayan testlerle ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta, serolojik testler ile saptanan 
antikorların infeksiyon sonucu mu yoksa aşılama sonucu mu oluştuğu ayırt edilemez. Test edilen 
hayvanın antikor yönünden negatif olması bu hayvanın BVDV infeksiyonuna açık olduğunu 
gösterebileceği gibi persiste infekte olabileceğini de gösterebilir. Buna karşın kolostrum alan bir 
buzağının antikor pozitif olması da persiste infeksiyonu gizleyebilir. Bu nedenle antikor varlığı fikir 
verir ancak virus veya antijen saptayan testlere de ihtiyaç vardır. Bu önemli noktalar yani antikor, virus 
ve hayvan ilişkisi Tablo 2’de açıklanmıştır (Fulton ve ark., 2003).  
 
 Virus-viral antijenlerin saptanması ve virus-viral antijen saptayan testler 
 Bu testler daha çok persiste infekte hayvanların saptanması için önerilir. Bu amaçla, virus 
izolasyonu, viral antijen saptayan ELISA ve virusun RNA’sını saptayan RT-PCR veya real time RT-
PCR kullanılmaktadır. Ayrıca doku ve kulak örneklerinde immunohistokimyasal yöntemler de 
kullanılabilir.Virus izolasyonu hücre kültürü gerektirdiği ve zaman alıcı olduğu için, kontrol 
programlarında daha çok antijen-ELISA, RT-PCR ve real time RT-PCR tercih edilmektedir. ELISA ve 
PCR ile kan, serum, süt, dışkı ve doku örnekleri (kulak ve diğer) incelenbilir. Özellikle real time RT-
PCR ile örnekler havuz yapılarak incelenebilir ve örnek başına harcanan test gideri daha az olur (Lanyon 
ve ark., 2014; Bauermann ve ark., 2014). 
 
 Günümüzde birçok control programlarında giderlerin azaltılması amacıyla havuz örnekleme 
yapılmaktadır.  Bu amaçla, antikor ELISA veya PCR, süt tankı örneklerinin incelenmesinde kullanılır 
(Lanyon ve ark., 2014). Ancak bir noktaya dikkat edilmelidir ki havuz örnekleme ile testin sensitivitesi 
(duyarlılığı) azalmaktadır. Bu durumda sürünün gerçek durumu oratay çıkmayabilir veya test yanılgıları 
ortaya çıkabilir. Havuz örnekleme ve sonuçların yorumu ile ilgili laboratuvarlar arası farklar ve kontrol 
programını yanlış yönlendiren durumlar ortaya çıkabilir. Özellkle RT-PCR ve real time RT-PCR testinin 
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bu konuda deneyimli laboratuvar ve yrumlayabilecek kişiler tarafından yapılmasında yarar vardır.  
 
 Başka bir önemli nokta ise henüz, gebe olup persiste infekte buzağı doğuracak hayvanın 
saptanamamsıdır. Bu nedenle gebe hayvan satın alırken dikkatli olunmasında yarar vardır. Diğer bir 
konu, mevcut tanısal testler ile BVDV-1, BVDV-2 ve BVDV-3 genotipler ayırt edilememektedir. Bu 
amaçla sekans analizleri yapılmalıdır (Yilmaz ve ark., 2012).  
 
 Tablo 2. BVDV infeksiyonunda virus, antikor ve hayvan ilişkisi. Pİ: Persiste infekte. 

 Sığır 1 Sığır 2 Sığır 3 (Pİ) Sığır 4 (Pİ) 
Virus Negatif Negatif Nonsitopatik virus ile 

infekte 
Nonsitopatik virus  

ve  başka bir 
biyotip ile 

superinfeksiyon 
Antikor Negatif Pozitif Negatif Negatif 

Hayvanın 
immun 
durumu 

İnfeksiyona 
duyarlı 

Bağışık Persiste infekte (Pİ) Mukozal hastalık 

Hayvanın 
geleceği 

Virus girişine ve 
infeksiyona açık 

İnfeksiyondan 
korunan 

Devamlı virus saçar 
ve başka bir biyotiple 

infekte olabilir 

Ölüm 

 

 Koruma, Kontrol ve Eradikasyon 
 Koruma hayvanlara virus bulaşmasının önlenmesi; kontrol hastalığın prevalansının azaltılması 
ve idare edilebilir düzeye indirilmesi; eradikasyon ise hastalığı yok etmektir. BVDV, sürü, ulusal ve 
uluslararası bazda uygulanan programlarla eradike edilebilir (Scharnböcket ve ark., 2018). Norveç, 
İsveç, Danimarka, Finlandiya, Avusturya, İsviçre, İrlanda, İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda ve 
ABD’de kontrol veya eradikasyon programları yürütülmektedir. Bazı ülkeler  kontrol ve eradikasyon 
programı yerine test ve surveyans çalışmaları yürütmektedir (Marschik ve ark., 2018). Son 45 yılda 
yapılan kontrol ve eradikasyon çalışmaları sonucunda hastalığın azaldığı görülmüştür (Scharnböcket ve 
ark., 2018). Hastalıkla problem yaşayan ülkelerin çoğu sıkı bir koruma, kontrol ve eradikasyon programı 
uygulamayan ülkelerdir. Bu programların başarılı olması için ulusal ve uluslararası mevzuatla 
desteklenmesi gerekmektedir. Bunun yanında çiftlik sahipleri bu mevzuatlara uymalı ve yazılanları 
uygulamalıdır. Herşeyden önce istekli olmaları gerekir. Mevzuatın uygulanması konusunda Veteriner 
Hekimlere büyük görev düşmektedir.    
 BVD, uluslara arası salgınlar ofisi (OIE) listesine göre bildirimi zorunlu hastalıklar 
kategorisindedir. Ancak resmi bildirim sistemi uygulanmamaktadır. Ülkemizde henüz bildirimi zorunlu 
kategorisinde değildir. Her ülke, ulusal ve uluslararası kurallar doğrultusunda kendi mevzuatını 
oluşturmuştur. Bu mevzuatlara göre yeni hayvan alımlarında BVD eradike edilen ülkeler veya 
sürülerden hayvanlar alınması ön plandadır. Suni tohumlama ve sperma mevzuatında AB direktifi 
dikkate alınmaktadır (Council Directive, 88/407/EEC). 
 Koruma, kotrol ve eradikasyon için, çiftliklerde sıkı bir biyogüvenlik uygulanmalı, Pİ 
hayvanların saptanarak uzaklaştırılmalı ve aşılama yapılmalıdır.  
 
 Biyogüvenlik 
 Barınaklar ve çevrede virus yükünü ve bulaşmanın engellenmesine yönelik çalışmalardır. Risk 
faktörleri ve risk değerlendirilmesi yapılır. Biyogüvenlik sürü yönetimi ve uygulanan kontrol 
programının bir parçasıdır. Temizlik, hijyen ve dezenfeksiyonun yanında, çiftlikteki hayvanların 
bakımı-beslenmesini, tarnsport, satın alma, izolasyon ve karantina gibi uygulamaları kapsar. BVD’nin 
sürü veya çiftlik bazında kontrol altına alınması çiftliğin, yeni hayvan satın alma, test, aşılama ve iyi bir 
sperma ve suni tohumlama (eğer embryo transferi yapılıyorsa embryo kontrolü) stratejisi-yönetimi ile 
yakından ilgilidir. Aslında biyogüvenlik hastalığın çıkışı ve yayılmasına yardımcı olan faktörlere 
yönelik önlem alınmasıdır. Biyogüvenlik çalışmalarının başarılı olması için iyi bir test ve aşılama 
stratejisine gerek vardır (Marschik ve ark., 2018; Scharnböcket ve ark., 2018).  
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 Pİ hayvanların sürüden çıkarılması 
 Pİ hayvanların saptanarak sürüden çıkarılması BVDV kontrolü açısından gereklidir.  Bunun 
yanında sürüde yeni Pİ hayvanların ortaya çıkmasına izin vermemek gerekir. Bunun için yeni satın 
alınan hayvanların test edilmesi ve 30 gün izolasyon barınağında tutulması ve bu arada aşılanmaları 
gerekmektedir.  Sürüye yeni katılan hayvanların test edilmesinde önemli bir nokta, gebe annelerin Pİ 
hayvan doğurup doğurmayacağının bilinememesidir. Bu riski çok az düzeye indirmek için, hayvanın 
satın alındığı sürünün ve ülkenin BVDV yönünden riskin az olduğu sürü veya ülke konumunda olması 
gerekmektedir. Fenotipik ve genotipik karakterleri güzel diye her önerilen gebe düveyi satın almamak 
gerekir. Bilinçli yada bilinçsiz olarak alınan gebe düvelerin sürüde Pİ buzağı doğurup doğurmadığını 
saptamak için, buzağı doğar doğmaz hemen test etmek gerekir (Lanyon ve ark., 2014; Evans ve ark., 
2018; Scharnböcket ve ark., 2018). Tanıda anlatılan kriterlere uymaz ise buzağı elden çıkarılmalıdır 
(Tablo 2).   
 Pİ hayvanların uzaklaştırılması ile önemli bir konu, bu hayvanların saptanması için doğru örnek, 
doğru test ve örneklerin doğru laboratuvar tarafından analiz edilip edilmemesidir. 
Laboaratuvaranalizlerinde çok fazla hatalar yapılmakta ve bu durum control programının başarısını 
etkilemektedir. Ayrıca sürü raporlarının çevre sürüler ve bakanlık tarafından paylaşılmasında yarar 
vardır.  
 
 Aşılama 
 Mevcut aşılar BVDV-1 ve/veya BVDV-2 genotipleri içeren aşılardır. Henüz BVDV-3 için aşı 
yoktur. BVDv aşıları modifiye canlı veya inaktif aşılardır. Serolojik test sonuçlarını etkileyeceği için 
İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya ve İsviçre’de aşılara izin verilmemiştir. Ancak son zamnlarda 
aşılamaları etkilemeyen, AB ve diğer ülkelerde gebe hayvanlara uygulanabilecek “double-deleted” virus 
aşısı üretilmiştir (EMA (2015) Bovela EPAR safety document) (Evans ve ark., 2018). 
Aşılamalarla hiçbir zaman Pİ hayvanlar sürüden yok edilemez. Zaten aşılamaların hedefi bu değildir. 
Aşılamaların 2 hedefi vardır: 

1. Duyarlı hayvanları BVDV infeksiyonlarından korumak 
2. Anne karnında fötusu koruyarak Pİ hayvanların oluşumunu engellemektir 

Yukarıdaki hedefleri tutturmak için hem genç hayvanların hem de yetiştirme için kullanılacak düvelerin 
aşılanması gerekmektedir. Ancak aşılama çalışmalarından elde edilen verilere göre % 100 lük bir fötal 
koruma sağlanamamaktadır. Ayrıca sürüdeki hangi hayvanlar aşılanmalıdr konusu günümüzün ve daha 
öncelerin sorunudur. Sadece yetiştirme amacıyla kullanılacak dişiler mi aşılanmalıdır ? Bu durum 
çiftlikteki Veteriner Hekim ve ekonomistler tarafından tartışılarak karar verilmelidir.  
Sonuç olarak aşılamalarla beraber hayvanların test edilip Pİ olanların uzaklaştırılması gerekir. Ayrıca 
DIVA (aşılı ve infekte hayvanı ayırt eden) stratejisi olan aşıların geliştirilmesinde yarar vardır (Evans 
ve ark., 2018; Marschik ve ark., 2018; Scharnböcket ve ark., 2018). 
 
Kontrol ve Eradikasyon Programlarında Yapılan Temel Uygulamalar  

1. Sıkı biyogüvenlik uygulamaları  
2. İyi dezenfeksiyon uygulamaları yapılması ve çiftliğin dışarıdan BVDV ile kontamine olmasının 

önlenmesi 
3. Dışarıdan sadece BVDV negatif hayvanların satın alınması 
4. Yeni satın alınan hayvanların 30 gün ayrı bir yerde tutulması 
5. Bu 30 günlük dönemde yeni satın alınan hayvanların test edilmesi ve aşılanması 
6. Çiftlikteki hayvanların başka çiftliğin hayvanları ile temasının engellenmesi 
7. Gebe hayvanların gebeliğin ilk döneminde potansiyel BVDV kaynaklarından uzak tutulması ve 

korunması 
8. Hayvan gruplarının tohumlama öncesi ve gebeliğin ilk döneminde birbiri ile karşılaşması ve bir 

araya gelmesi engellenmesi 
9. Başka bir hastalıktan ölen buzağılardan doku, solunum sistemi veya gelişim bozukluğu olan 

buzağılardan kan alınıp PCR ile incelenmesi 
10. Persiste infekte hayvanların saptanarak uzaklaştırılması 
11. Aşılamalar (Asgari olarak, düvelerin 6 aya kadar 2 kez ve sürünün de her yıl aşılanması gerekir). 
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Sonuç 
 BVD eradikasyonununda farkındalık ve programı anlamak çok önemlidir. Her çiftliğin ve 
ülkenin iyi ve ekonomik bir kontrol ve eradikasyon programı uygulaması gerekir. Bu programlar 
çiftlikteki risk faktörlerine yönelik aksiyonları ve iyi bir test ve aşılama stratejisini içermeledir. BVDV 
kontrol ve eradikasyon çalışmalarının başarıya ulaşması için sektor ve devletin ulusal ve uluslararası 
bazda işbirliğine gereksinim vardır. Mevzuata uyulmalı ve gerekenler yapılmalıdır. Ancak bunların 
yapılabilmesi için altyapı, personel, finans ve veri tabanı gibi temel ihtiyaçların hesabının yapılması 
gerekir.  
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 Abstract 
 Johne´s disease (JD), also called paratuberculosis is caused by Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MAP). The disease occurs almost worldwide with considerable prevalence. Although 
not proven a zoonotic potential has been assumed (Morbus crohn). 
The presentation is focused on diagnosis and control strategies of paratuberculosis in cattle. The 
commonly used diagnostic tools are characterized; diagnostic value and limitations are discussed. 
Further the presentation discusses economic losses caused by JD, both in single animals as well as on 
the herd level. 
Although no effective therapy is currently known preventive measure and control strategies are feasible 
to reduce the prevalence in the herds. If eradication can be finally achieved is controversially discussed. 
However, the progress clearly depends on the efforts and coordination of the control programs.  
 Keywords: paratuberculosis; Johne´s disease; diagnosis, control measures 
 
 Introduction 
 Johne´s disease (JD), also called paratuberculosis is caused by Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MAP). The disease is a chronic granulomatous enteritis with a long incubation period. 
Depending on clinical symptoms and progress of the infection JD is divided into 4 stages (Fecteau and 
Whitlock, 2010):  

• Silent infection  
• Subclinical disease  
• Clinical disease  
• Advanced clinical disease (breakdown)  

Animals showing characteristic symptoms of JD, such as emaciation and chronic diarrhoea are only the 
“tip of the iceberg” of MAP-infections within a herd. Typically additional up to 25 animals have to be 
considered subclinically infected for every animal with clinical JD in a herd. Clinical JD usually occurs 
in animals with a minimum age of 2 years, the firsts clinical signs of the disease often emerge after 
stressful events, such as calving. JD is considered untreatable and leads to the death of infected animals. 
The herd prevalence of JD is about 50% in most countries with a considerable dairy industry (Barkema 
et al., 2010). In Austria a prevalence of about 20% serological positive cattle herds has been reported 
previously (Khol et al., 2007). More recent studies in parts of Austria may possibly indicate that the 
prevalence has decreased as a result of ongoing monitoring and control programs (Köchler et al., 2017).  
 Economic impact of JD 
 Economic losses due to MAP infections can be substantial in affected cattle herds. These costs 
can be divided into direct costs, such as culling of infected animals and increased costs for the purchase 
of replacement cattle and indirect losses such as reduced milk yield or reduced carcass weight (Ott et 
al., 1999). However, due to the chronic progress of JD the disease often is not recognized and estimation 
of the financial losses, especially indirect losses, remains difficult.  Only a few reliable studies, 
quantifying the economic impact of JD in cattle are available. It has been reported, that cows 
subclinically infected with MAP show a reduction of milk yield of up to 19% compared to their previous 
(uninfected) lactation. An average loss of 200 US-Dollars per year for a cow infected with JD in farms 
with a high incidence of MAP-infections was calculated leading to an annually loss to the USA-milk 
industry between 200 to 250 Million US-Dollars (Ott et al., 1999). The weight at slaughter also is 
reduced in cattle with JD. It has been demonstrated that ELISA-positive dairy cows show a reduction of 
the carcass weight of 10-17%, in faecal culture MAP positive animals the loss increased to 15-31%, 
with an additional loss of 20-31% in animals with symptoms of enteritis (Kudahl u. Nielsen, 2009). An 
increase of the calving interval of 28 days has been found in cows with a MAP-positive ELISA result, 
also contributing to the economic impact of JD (Johnson-Ifearulundu et al., 2000).  An European study 
calculated the total annual loss per animal with clinical JD with 1.940 Euros and 461 Euros in case of a 



14 - 17 NİSAN / APRIL 2019
Fethiye - TURKIYE

www.cistlikhayvanlarikongresi.org
I N T E R N AT I O N A L  FA R M  A N I M A L  M E D I C I N E  C O N G R E S S

ULUSLARARASI
ÇİFTLİK HAYVANLARI
HEKİMLİĞİ KONGRESİ 

63	
	

subclinical MAP-infection respectrively in dairy cows or 1.905 Euros per animal showing clinical JD in 
beef cattle (Dufour et al., 2004).  
 Diagnosis 
 Clinical JD can be diagnosed based on the medical history and clinical examination; however 
in most cases the clinical diagnosis has to be verified by laboratory testing. Caused by low sensitivity, 
low specificity and cross reaction with other mycobacteria the formerly used Johnin intracutan test 
cannot longer be recommended as reliable point of care test. Caused by the biology of infection (late 
and intermittent shedding of bacteria via faeces and late appearance of antibodies in blood and milk) the 
diagnostic value of the tests may be low, moderate or even high since it mainly depends on the progress 
of the infection. As sampling material  faecal sample (single and pooled), blood, milk, and lymphatic 
fluid as well as intestinal mucosa and mesenterial lymph nodes (collected at necropsy or slaughter) are 
used for antigen detection; blood serum and milk is commonly used for antibody testing respectively 
(Khol et al. 2012; Nielsen et al. 2008).  
Diagnostic tests: 

• Ziehl-Neelsen staining, sensitivity 20 – 60%, specificity close to 100% 
• Bacterial culture using special procedures, most commonly fecal samples, less frequently for 

intestinal mucosa, milk, blood, lymph nodes, sensitivity: 25-50% in subclinical cases, 70% in 
clinical cases, specificity: close to 100% 

• Polymerase chain reaction (PCR) using DNA fragments (IS900, F57, ISMav2) in sample from 
faeces, milk, intestinal mucosa or lymph node samples (sensitivity approx. 50 %, specificity 
close to 100 %) 

• Enzyme-linked immunosorbent assay  (ELISA) mainly for antibody testing in blood serum or 
milk as screening test on herd level, depending on  infection status and test sensitivity  between 
7% and 94%, specificity between 41% und 100%.   

• Complement binding reaction and agar gel immunodiffusion test have been replaced by ELISA.  
Generally must be stated that current laboratory tests for MAP detection show a low sensitivity 
especially in early stages of the disease (Nielsen, 2008). Therefore more recently herd based approaches 
like boot swab samples were suggested to for MAP-detection on the herd level, collecting samples  from 
critical areas in the barn, milking parlor or slurry tank. 
 Control strategies 
 As JD is untreatable, many different programs for the control or eradication of MAP in cattle 
have been established. Many different countries have launched control programs for JD in cattle, most 
of the voluntarily and a few compulsory (Khol and Baumgartner, 2102). Most of these programs are 
based on a test and cull strategy, combined with hygienic measures to prevent new infections. Since 
2006, clinical JD is considered a notifiable disease in Austria, leading to culling of affected animals, 
which is financially compensated by the state (Khol et al., 2007).  
Because of the substantial impact of control programs for JD on the economy and management of the 
farms, detailed definition of the goals of such programs is essential. The test and cull programs are 
frequently used, however in herds with high prevalence this might not be practical. Although the testing 
procedures are reasonably affordable for the farmer (30 US-Dollars per cow and year, Pillars et al. 2009) 
farmers are not willing and able to cull higher percentages of their animals at once. Stepwise herd-
specific programs have to be discussed; a policy of smaller steps is often advisable. Due to the long 
incubation period and the high tenacity of MAP in the environment, as well as the limited diagnostic 
performance of laboratory tests, several years have to be calculated for control programmes.  
 
Test and cull programs have to be accompanied by preventive measures  

• Establishment of a buy in policy or closed herd policy  
• SOPs for clean and disinfection 
• Prevention of infection of calves (calving management, colostrum management, immediate 

removal of calves from infected dams 
• Repeated testing policy  
• Feeding hygiene e,g, milk replacer (Khol et al. 2017) 
• Including other susceptible species, such as camelids (Stanitznig et al. 2017) 
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Despite a significant reduction of new infections and clinical cases of JD can be reached the complete 
eradication of MAP from the herd cannot be not achieved in most cases even if programs are in place 
several years. If eradication is achievable is controversially discussed in literature, experiences in the 
coming years from countries running control programs will probably help to answer the question.  
 Conclusions 
 Johne´s disease in cattle can cause substantial economic losses in affected herds, both because 
of clinical and subclinical MAP-infections. These losses are mainly caused by reduced milk yield and 
fertility, as well as a reduction of the carcass weight at slaughter as well as cost for control programmes. 
Therefore, the implementation of control programmes to prevent or mitigate economic losses due to 
MAP-infections in cattle is necessary. Although the diagnostic procedures are imperfect, experience 
show that programs contribute to the prevention of new MAP-infections within and between herds as 
well as to a reduction of the MAP load in the environment and dairy products.  
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 Özet 
 Johnes Hastalığı (JH) diğer adıyla paratüberküloz Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MAP) tarafından meydana getirilen bir hastalıktır. Hastalık hemen hemen tüm 
dünyada belirgin bir prevalansa sahiptir. Her ne kadar kanıtlanmış olmasa da, hastalığın zoonotik 
potansiyeli olduğu kabul edilmektedir (Crohns hastalığı).  
 Bu sunu, sığırlarda paratuberkülozun tanı ve kontrol stratejilerine odaklanmaktadır.	Yaygın 
olarak kullanılan teşhisyöntemleri karakterize edilmiş; tanısal değerleri ve sınırlamaları tartışılmıştır.	
Bildiride ayrıca paratüberkülozun bireysel ve sürü seviyesindeki ekonomik etkilerine değinilmiştir.  
 Hastalığın halihazırda etkili bir tedavisi olmamasına karşın, sürülerde prevalansı azaltmak için 
önleyici tedbirler ve kontrol stratejileri uygulanabilir. Sonuçta eradikasyonun tam olarak sağlanıp 
sağlanamayacağı tartışılmıştır. Buna karşın hastalıkla mücadele kesin olarak kontrol programları için 
gösterile çaba ve koordinasyona bağlıdır: 
 Anahtar kelimeler: Paratüberküloz; Johnes hastalığı; tanı, kontrol tedbirleri 
 
 Giriş 
 Johnes Hastalığı (JH) diğer adıyla paratüberküloz Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MAP) tarafından meydana getirilen bir hastalıktır. Hastalık uzun bir inkübasyon 
periyodu olan granülomatöz enteritis ile karakterizedir. Klinik semptomlara ve enfeksiyonun seyrine 
bağlı olarak paratüberküloz 4 evreye ayrılır (Fecteau ve Whitlock, 2010):  

• Sessiz enfeksiyon 
• Subklinik hastalık 
• Klinik hastalık 
• İlerlemiş klinik hastalık   

Aşırı zayıflama ve kronik ishal gibi paratüberkülozun karakteristik semptomlarını gösteren hayvanlar, 
sürü içindeki MAP enfeksiyonu açısından buzadağının sadece görünen ucudur. Genel olarak, klinik 
belirti gösteren her bir hayvan için sürüde 25 subklinik hayvan olduğu varsayılmaktadır. Klinik 
paratüberküloz genellikle 2 yaşından büyük hayvanlarda gözlenmektedir ve belirtiler doğum gibi stresli 
bir durumu takiben şekillenir. Paratüberküloz tedavi edilemeyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir 
ve bu nedenle enfekte hayvanın ölümü ile sonuçlanır. Süt endüstrisi gelişmiş ülkelerde paratüberkülozun 
sürü prevalansı %50 dolayındadır (Barkema ve ark., 2010). Avusturya'da daha önce sürülerin %20'sinin 
serolojik olarak pozitif olduğu bildirilmiştir (Khol ve ark., 2007). Avusturya'nın bazı bölgelerinde 
yapılan daha yeni çalışmalar, devam etmekte olan izleme ve kontrol programları sonucunda prevalansın 
azaldığını gösterebilir (Köchler ve ark., 2017).  
 Paratüberkülozun ekonomik etkisi 
 MAP enfeksiyonu etkilenen sürülerde ciddi ekonomik kayba neden olabilir. Bu maliyetler, 
enfekte hayvanların sürüden çıkartılması ve yeni düve maliyetleri gibi doğrudan ve düşük süt verimi ve 
karkas randımanı gibi dolaylı maliyetler olarak sınıflandırılabilir (Ott et al., 1999). Buna karşın, 
paratüberkülozun kronik seyri nedeniyle, hastalık sıklıkla belirlenemez ve bu nedenle mali kayıpların, 
özellikle dolaylı kayıpların tahmin edilmesi zordur. Paratüberkülozun sığırlardaki ekonomik etkisini 
ölçen sadece birkaç güvenilir çalışma mevcuttur. MAP ile subklinik olarak enfekte olmuş ineklerin, 
önceki laktasyona (enfekte olmadıklar) kıyasla süt veriminin %19'a varan bir oranda düştüğü edilmiştir. 
MAP enfeksiyonu insidansı yüksek olan işletmelerde, Paratüberkülozun hayvan başı yıllık maliyetinin 
200 ABD doları olduğu ve buna dayanarak paratüberkülozun ABD sığır endüstrisine yıllık 200 ila 250 
Milyon ABD Doları arasında maliyeti olduğu bildirilmiştir (Ott ve ark., 1999). Klinik paratüberkülozlu 
hayvanların kesim ağırlıkları da düşmektedir. Paratüberkülozlu ineklerden, ELISA-pozitif olanlarda % 
10-17 oranında, dışkı kültüründe MAP pozitif olan hayvanlarda % 15-31 oranında ve ishal semptomları 
gösterenlerde ise bunlara ek olarak % 20-31 oranında karkas kaybı yaşandığı bildirilmiştir (Kudahl ve 
Nielsen, 2009). Paratüberkülozun maliyetini arttıran bir diğer faktör fertilitedir, MAP pozitif ELISA 
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sonucuna sahip ineklerde buzağılama aralığının 28 arttığı bildirilmiştir (Johnson-Ifearulundu ve ark., 
2000). Bir Avrupa çalışmasında, hayvan başına toplam yıllık maliyetin, sağmallarda bir klinik 
paratüberküloz vakası için 1.940 Avro, MAP subklinik enfekte bir hayvan için 461 Avro ve klinik 
paratüberkülozlu bir besi sığırı için süt 1.905 Avro olduğu bildirilmiştir (Dufour et al., 2004).  
 Tanı 
Klinik paratüberküloz, anamnez ve klinik muayeneye ile teşhis edilebilir; ancak çoğu durumda klinik 
tanı laboratuvar testleriyle doğrulanmalıdır. Düşük duyarlılık, düşük özgünlük ve diğer mikobakterilerle 
çapraz reaksiyon şekillenmesi nedeniyle daha önce yoğun olarak kullanılan intradermal johnin testi, 
güvenilir bir tanısal araç olarak önerilmemektedir . Enfeksiyonun biyolojisinden dolayı (bakteri 
saçılımının geç evrede ve aralıklı olması, antikorların süt ve kanda enfeksiyonun ileri evrelerinde 
belirlenmesi) kullanılan testlerin tanısal değeri, enfeksiyonun evresi ile ilişkili olduğundan düşük orta 
ve hatta yüksek olabilir. Analiz için dışkı örneği (tek ve birçok hayvanın dışkısının karışımı), kan, süt, 
lenf sıvısı ile bağırsak mukozası ve mezenterial lenf düğümleri (otopside veya kesimlerde toplanır) 
antijen tespiti için kullanılır; antikor tespiti için genellikle kan serumu ve süt kullanılır (Khol ve ark. 
2012; Nielsen ve ark. 2008).  
Tanısal testler: 

• Ziehl-Neelsen boyama, sensitivite % 20 – 60, spesifisite yaklaşık % 100 
• Özel prosedürler kullanarak bakteriyel kültür, genellikle dışkı daha nadir olarak bağırsak 

mukozası, süt, kan, lenf bezleri, sensitivite: subklinik vakalarda %25-50, klinik vakalarda %70 
in clinical cases, spesifisite yaklaşık %100 

• Dışkı, süt, bağırsak mukozası, lenf bezlerindeki DNA parçaları (IS900, F57, ISMav2) 
kullanılarak PCR (sensitivite yaklaşık %50, spesifisite yaklaşık %100) 

• Sürü bazında taramalar için serum ve sütte antikor analizi (ELISA); enfeksiyon durumu ve teste 
bağlı olarak sensitivite %7 ile %94, spesifisite %41 ile %100 arasındadır. 

• Complement bağlama reaksiyonu ve agar jel immundifüzyon yerine artık ELISA 
kullanılmaktadır.  

MAP tespiti için mevcut laboratuvar testlerinin özellikle hastalığın erken evrelerinde düşük hassasiyet 
(sensitivite) göstermektedir belirtilmelidir (Nielsen, 2008). Bu nedenle, son zamanlarda ahır, sağımhane 
veya tank gibi alanlardan çevresel örneklerin toplandığı ve bot swap örnekleri gibi sürü temelli 
yaklaşımlar sürü düzeyinde MAP tespiti için önerilmektedir.  
 Kontrol stratejileri 
 Paratüberküloz tedavi edilemeyen bir hastalık olduğundan, sığırlarda MAP'ın kontrolü veya 
eradikasyonu için birçok farklı program oluşturulmuştur. Birçok farklı ülke, genellikle gönüllü ve bazen 
zorunlu olmak üzere sığırlarda paratüberküloz için kontrol programları başlatmıştır (Khol ve 
Baumgartner, 2102). Bu programların çoğu test et-sürüden çıkart stratejisinin, yeni enfeksiyonları 
önlemek için hijyenik önlemlerle kombine edilmesine dayanmaktadır. Klinik paratüberküloz, 2006’dan 
bu yana Avusturya’da ihbarı mecburi bir hastalıktır ve etkilenen hayvanlar tazminatlı şekilde sürüden 
çıkartılır (Khol ve ark., 2007).  
 Paratüberküloz kontrol programlarının çiftliklerin ekonomisi ve yönetimi üzerindeki önemli 
etkileri nedeniyle, bu programların amaçlarının ayrıntılı bir şekilde tanımlanması gerekir. Test et-
sürüden çıkart stratejisi sıklıkla kullanılmasına karşın, hastalık prevalansının yüksek olduğu sürülerde 
bu yöntem pratik olmayabilir. Her ne kadar test maliyetleri çiftçi için makul düzeyde olsada (30 ABD 
Doları, inek/yıl, Pillars ve ark. 2009) yetiştiriciler bir anda hayvanlarının önemli bir yüzdesini 
kestirmeye istekli değillerdir. Sürüye özgü kademeli programlar değerlendirilmelidir; genellikle daha 
küçük adımlar ile ilerlenen bir program önerilebilir. MAP'ın çevresel direncinin yüksek olması ve uzun 
inkübasyon süresinin yanı sıra, laboratuvar testlerinin teşhis performansının sınırlı olmasından dolayı, 
kontrol programlarının birkaç yıl süreceği hesaba katılmalıdır.  
 
Test et - sürüden çıkart programlarına koruyucu tedbirler eşlik etmelidir 

• Hayvan giriş politikası oluşturulması veya sürüye hayvan alınmaması  
• Temizlik ve dezenfeksiyon için SOP'lar 
• Buzağılarda enfeksiyonun önlenmesi (doğum yönetimi, kolostrum yönetimi, buzağının anneden 

hemen ayrılması) 
• Testlerin düzenli tekrarı 
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• Yemleme hijyeni, örn. süt ikame yemi (Khol ve ark. 2017) 
• Kontrol programına camelid'ler gibi diğer duyarlı türler dahil edilmelidir (Stanitznig ve ark. 

2017) 
Yeni enfeksiyonlar ve klinik paratüberküloz vakaları önemli ölçüde azalmasına rağmen, birkaç yıl 
boyunca uygulanan programlarda dahi, MAP'ın sürüden tam eradikasyonu genellikle mümkün 
olmamaktadır. Eradikasyonun sağlanabilirliği literatürde tartışmalı bir konudur, gelecek yıllarda kontrol 
programları yürüten ülkelerdeki deneyimler bu sorunun cevaplanmasına muhtemelen yardımcı 
olacaktır. 
 Sonuç 
 Sığırlarda paratüberküloz, hem klinik hem de subklinik MAP enfeksiyonları nedeniyle, 
etkilenen sürülerde önemli ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu ekonomik kaybın temel nedenleri, 
düşük süt verimi ve fertilitenin yanı sıra kesim karkas ağırlığının azalması ve kontrol programlarının 
maliyetidir. Bu nedenle, sığırlarda MAP enfeksiyonları ile ilişkili ekonomik kayıpları önlemek ve/veya 
azaltmak için kontrol programlarının uygulanması gerekmektedir. Her ne kadar teşhis yöntemleri 
kusursuz olmasa da, deneyimler bu programların sürülerde ve sürüler arasında yeni MAP 
enfeksiyonlarının önlenmesine ve ayrıca çevre ve sütteki MAP yükünün azalmasına katkıda 
bulunduğunu göstermektedir.  
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HOUSING, ENVIRONMENT & BRD: DIAGNOSING PROBLEMS AND PROVIDING 
SOLUTIONS 

Jamie ROBERTSON, Honorary Research Fellow 
University of Aberdeen 
 j.robertson@abdn.ac.uk 

 
 Introduction 
BRD is a classic chronic and acute disease syndrome that is multifactorial in origin and has a major 
environmental component.  Prevalence, mortality and morbidity are variable but can be high in spite of 
the availability of a wide range of vaccines.  In the UK and Ireland, whilst scours is the most prevalent 
disease of calves below 4 weeks of age, BRD is the most prevalent disease between 4 weeks and 6 
months (McGuirk, 2008), with wide ranging financial losses. 
 The environment can play a critical role in the development and management of BRD through 
direct impact of the factors air speed, moisture, and temperature as potential physiological stressors.  In 
addition, air quality and general hygiene act as factors that significantly dictate the dose of pathogens or 
commensals that require immune response.   The disease complex is further complicated when the 
impact of the environmental factors air speed, moisture and temperature become immunosuppressive, 
and change the dynamics between the animal host and any pathogen in favour of the pathogen. 
 There is good potential to improve the environmental component of BRD by understanding the 
way in which buildings react predictably to the local factors of animal numbers, animal type, feeding, 
bedding and hygiene, whilst interacting with climate.  The basic diagnosis is to appraise any building or 
complex of buildings and assess the extent to which any of the five factors hygiene, air speed, moisture, 
temperature and air quality is either providing negative impact on normal physiological function, or 
providing conditions which increase the survival times of relevant pathogens. 
 Prophylactic and veterinary treatments are widely and successfully used to manage BRD, but 
are also seen to have significantly reduced efficacy when environmental factors impinge on immune 
competence to the extent that investment in the time and finance of treatment is not repaid.  Management 
and correction of environment stressors has the positive targets of improvement to animal efficiency, 
reduction in pathogen dose, and supporting good efficacy of vaccines and treatments. 

BRD, housing, hygiene, moisture, ventilation 
 Housing 
 Animal housing and shelters are viewed with much less attention to technical detail in the cattle 
sector than in the pig and poultry sectors, and when compared with the wide knowledge base involved 
in cattle nutrition, genetics and veterinary support.  The situation is further complicated as herds and 
groups within herds get larger, with a normal response to just build bigger buildings, and bigger pens, 
without regard to the production and health dynamics involved.  Increasing animal group (Bach, 2011) 
and building size represents both a challenge and an opportunity to the veterinary profession because 
they must deal with the negative outcomes of a developing industry long after the building 
manufacturer/designer have left the scene.  The challenge is to make a correct diagnosis of the problems 
presented by a building; thereafter the solutions will be dictated by a basic understanding of animal and 
building dynamics 
 Few persons involved in livestock production have engineering training and extensive 
engineering experience, which has led to a mismatch of analytical quality between, for example, analysis 
of blood or nutrition or milk to describe problems, and the consideration that ‘maybe ventilation is the 
problem’.  The suggestion of the current paper is that there is a lot that the practitioner can do if they 
sidestep the engineering and focus on which of the environmental factors is impeding the health and 
performance of the cattle in front of them.  The targets are hygiene, air speed, moisture, temperature. 
and fresh air. 
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 Hygiene 
 The role of hygiene in the management of chronic disease is undervalued and another area where 
lack of understanding is hidden by low level losses and the use of antibiotics to solve the symptoms but 
not the causes of the symptoms.  Hygiene has a role in preventing or minimising the dose of any 
pathogen in the environment, and one that becomes more important as group size increases.  There are 
two areas of common failure.  The first is when the scale and layout of the business is such that facilities 
are under so much time pressure that hygiene practices that look correct when written out in the office 
are not effective in practice.  The second area of failure is a lack of knowledge of the extent to which 
pathogens are able to survive in the environment, outside the host.   
 Competent hygiene practice requires a number of factors to take place, often in sequence.  
Failure in any one of the hygiene steps will create a significant increase in risk of infection in facilities 
otherwise considered to be ‘clean’ 

• Knowledge of the target pathogen/s 
• Complete removal of organic debris 
• Possible requirement for use of detergents and/or steam cleaning 
• Power washing and removal of dirty water 
• Use of the correct disinfectant at the correct dilution for the correct residence time 
• Sufficient time to dry 

 
 The protocol outlined above will look like an academic target under hard commercial conditions 
where resources are tight, but the facts are that constant low-level losses to chronic BRD and increased 
use of medications are expensive.  In addition, some cattle facilities are not ‘cleanable’ in that they 
contain an excess of broken surfaces and/or biofilm that becomes a constant source of commensals and 
certain pathogens.  Water systems are seldom cleaned in cattle businesses, yet a range of pathogens 
survive for weeks in ambient water (Table 1. Robertson, 2018). IBR, which is a common source of BRD 
in feedlot systems survives for at least 30 days in the biofilm around feeders. A study of automated milk 
feeder systems on 38 American cattle units (Jorgensen et al, 2017) measured milk hygiene quality in the 
mixing tank and in the delivery tube immediately behind the teat.  The authors commented that the high 
counts (Table 2) may be influencing the success of the modern technology. 
 
Table 1. Survival times of commonly implicated pathogens outside of host body (adapted from 
Robertson, 2018) 

Pathogen Expected survival time: 
water 

Expected survival time: faeces 
and organic matter 

Mycoplasma bovis >14 days (at 4oC) 20 days (straw), 60 days (milk) 
E. coli  Variable (few days-year) 

Will still grow in sterile 
water. 

Variable (few days-year) dependant 
on nutrient/energy availability 

Salmonella spp.  54 days 3 months 
   
Actinobacillus 
pleuropneumoniae  

3 weeks Up to 3 weeks 

Cryptosporidium parvum 6 months (at 5-15oC)  
Brachyspira hyodystenteriae  61 days (at 5oc) 61 days (at 5oC) 
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Table 2. Median and interquartile range of bacterial counts from automatic calf feeding systems from 
38 commercial dairy farms in America (Jorgensen et al, 2017) 

Factor Median Interquartile range 
 

Bacterial counts in feeder tube   
      Coliform bacterial count (cfu/ml) 10,430 233,111 
      Standard plate count (cfu/ml) 2,566,867 15,860,194 
Bacterial counts in mixing tank   
      Coliform bacterial count (cfu/ml) 336 28,689 
      Standard plate count (cfu/ml) 166,916 2,066,782 

 
 The challenge for the cattle sector is to understand the risks from pathogen survival in the 
environment, to be realistic about the resources required to clean facilities effectively, and to engage 
with all the people involved to create an attitude that does not accept poor hygiene.  The questions to 
ask are: can it be cleaned effectively?  Will it be cleaned effectively?  The role of the veterinarian may 
well be to provide a clear view of the realities of the situation in front of them, and to discuss solutions 
that do not rely on repeated medication in the face of obvious risks. 
 Air Speed 
 Of the three environmental factors air speed, moisture and temperature that impact directly on 
animal physiology, air speed is the most invasive.  An increase in air speed of 2m/s can have the 
physiological impact of reducing ‘effective air temperature’ by 9oC. This can be very useful in the 
feedlot situation during periods of hot weather when enhanced loss of sensible body heat can help 
maintain high feed intakes, but is an immediate physiological stressor when the reduction in effective 
temperature places an animal below LCT.  Elevated air speed breaks down the insulation layer provided 
by the hair coat and increases the rate of energy loss from the body.  Air speed works in cohort with 
ambient air temperatures to create an ‘effective temperature’ that is significantly lower than the ambient 
air temperature.  
 An understanding of the impact of air speed on cattle can be used to minimise stress, and perhaps 
more importantly, reduce the duration of stress.  When ambient temperatures approach 20oC, high intake 
cattle will look to reduce energy intake as it becomes more difficult to lose heat from the body by 
radiation, and rely increasingly on losing energy by increased respiration rate and sweating (latent 
energy loss).  Air movement will facilitate this process, so buildings that restrict air movement are 
naturally more likely to produce heat stress. If the duration of stress is prolonged, the immune system is 
compromised and resident pathogens will have the chance to proliferate. 
 Animals that are exposed to increased air speeds that create an environment below their LCT, 
common in young cattle in winter conditions, are common in European cattle systems.  Knowledge of 
local weather patterns allow the clear prediction of periods of expected low temperature stress according 
to animal age and type.  In central Europe it is not only predictable that young cattle will be thermally 
stressed, but that systems of housing that create elevated air speeds at animal level will significantly 
increase the duration of stress. The increase in the prevalence of BRD in young cattle during winter 
months is entirely predictable because the increased frequency of environmental stressors is also entirely 
predictable. 
 Air speed: solutions 
 The knowledge that air speed contributes to the ‘effective temperature’ felt by an animal can be 
used as a management tool to reduce thermal stress at animal level.  In cold temperatures, the 
requirement is to moderate air speed at animal level to 0.5m/s.  Draughts can be moderated by providing 
barriers that are solid to above animal height, with the proviso that any wind hitting a solid barrier will 
be deflected around the barrier at an increased speed, with areas of turbulence downstream of the barrier.  
The creation of winter barriers to wind such as piles of straw bales is effective as long as the resultant 
increased air speeds around the barrier and downwind turbulence do not impact on other animals in the 
target group.  Structures to reduce wind speed are typically not solid, but have 50% porosity. 
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 Moisture 
 The dynamics of moisture in cattle production is complex, of large scale, and mostly understood.  
Young calves will turn over 6-10l water per day, and 500-600kg cattle 30-80l /d dependant on feed and 
production system.  As soon as animals are kept in larger groups, the volumes of moisture within a 
system are large, so that 100 calves might turn over 1000l/d and 100 large beef cattle 3,000 to 8,000l/d.  
The housing system must cope with large quantities of moisture by drainage or ventilation, otherwise 
the system will always accumulate moisture. The link with BRD is that many of the viral and bacterial 
pathogens associated with BRD are favoured by environmental conditions of high humidity. 
 The signs of moisture accumulation within a system are easy to see; dirty cattle, excessive use 
of bedding, pooling of dirty water, and stains on the underside of the roof.  Symptoms in cattle might 
include increase respiratory problems, environmental mastitis, and increased feet problems.  There is an 
added physiological stressor in that high moisture levels in animal systems during periods of cold 
weather will increase the rate of heat loss from a body.  This can be used to benefit during periods of 
hot weather, but the link between moisture and BRD in European systems is predominantly during 
periods of low temperature. 
 Elevated moisture conditions in animal systems can provide beneficial environments for 
improved survival of BRD pathogens outside the host. This is extensively understood in all animal 
systems, including human environments. 
 The solutions to moisture accumulation are typically provided by improved drainage and /or 
ventilation.  A floor that does not drain correctly will never drain correctly until it is changed, with the 
targets of a 1 in 60 slope on any floor, and a 1 in 20 slope on the floor under straw.  Slopes need to 
terminate into a competent drain, and whilst this seems to be unbelievably basic information commercial 
experience suggests that there is much to be gained from applying these basic design criteria. Excess 
moisture from other sources can be checked, such as spillage from poorly maintained drinkers, and 
rainwater ingress from surrounding areas, and rainwater from poorly maintained roof and gutters. 
 Temperature 
 The role of ambient temperature in BRD is linked to the ability of the animal and/or the animal 
system to provide an ambient temperature that is within the thermoneutral zone (TNZ).  The temperature 
experienced by an animal (the effective ambient temperature) is a combination of air temperature, air 
speed, and moisture levels (relative or absolute humidities).  The impact of changing air speed and 
moisture levels in the environment on the lower critical temperature (LCT) on a 100kg heifer is shown 
in Table 3.  The relevance of these relationships between the animal and its environment is that any 
period of predictable thermal stress (duration of time outside TNZ) can be manipulated by diet (energy 
density, digestibility, total energy), management of air speed across the body, and control of moisture.  
Management of effective ambient temperature in cattle systems can direct influence the duration of 
physiological stress of a single or group of animals, and thereby directly influence the severity and 
duration of BRD (Lorenz et al, 2011; Louie et al, 2015).  Ambient temperatures above TNZ, above the 
upper critical temperature (UCT), will initially supress food intake as animals reduce energy intake as a 
method of reducing heat production (O’Brien et al, 2010).  Adequate access to a clean water supply is 
essential to support thermoregulation.  As the duration of time that animals remain above UCT increases, 
so does the risk of immune suppression.  Competent feedlot systems will provide shade that does not 
exaggerate ambient air temperatures, and possibly misting systems that will reduce effective air 
temperatures by 2oC.  
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Table 3.  The effect of metabolisability, liveweight gain, air speed and damp bed on LCT (Bruce, 
1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fresh air 
 The role of fresh air in BRD is critical, not least because the movement of air through an animal 
system has the potential to absorb moisture from that system, and produce dryer conditions that are 
typically less favourable for survival of BRD pathogens in the environment (Wathes et al, 1983).  The 
movement of fresh air through a livestock system provides a constant removal of moisture, energy (from 
sensible heat of cattle), CO2 from metabolism, and NH3 as a by-product of faeces and urine.  There is 
also a requirement to remove detrimental aerosols such as mould and fungal spores from bedding, and 
airborne bacteria and viruses (Lago et al 2006).  Any breakdown of fresh air delivery to an animal system 
will create a reduction in air quality. The relationship between ventilation and BRD is widely 
acknowledged. 
 Ventilation describes air movement in and out of a building, and wind is the primary driver of 
ventilation in and around buildings and shelters.  This fact leads to a basic diagnosis for the practitioner;  

• is wind able to provide satisfactory ventilation throughout a building?  
• are there parts of the building where ventilation is compromised? 
• will ventilation be compromised when wind direction changes? 

 
 All these questions are easy to answer, and periods of poor wind-driven ventilation are 
predictable by reference to meteorological data.  In the same way it is predictable that there will be 
periods when there will be no wind-driven ventilation because wind speeds are very low or zero.  On 
these predictable occasions a competent building design will provide ventilation through the action of 
the ‘stack effect’, whereby the increased air temperature inside a livestock building causes warm air to 
rise and exit the building through designed apertures in the roof.  Every cubic meter of warm, moist, and 
‘dirty’ air that leaves the building will naturally be replaced by cleaner and dryer air from outside.  The 
diagnosis required for assessment of the ventilation competence of a building relates to the inlets and 
outlets of the building: 

• Do outlets exist in the roof? 
• Is the total outlet area sufficient for the number and weight of the animals in the building? 
• Is the total area of inlets in the sidewalls of the building sufficient? 
• Is the distribution of inlets around the sidewalls of the building able to provide fresh air to all 

areas of the building? 
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The theory and practice of competent ventilation design was provided by Bruce (1979) and has never 
been refuted.  Simple models that assist practitioners to check and define competent ventilation for cattle 
buildings are now freely available (AHDB, 2018a; AHDB, 2018b), and make it easy to provide a 
completely objective assessment of building ventilation competence.  The most common building 
failures are zero or inadequate inlet areas in one or more sidewalls for wind-driven ventilation, and zero 
or inadequate outlet areas in the roof (Robertson, 1994).  The prevalence and severity of BRD in cattle 
will not be significantly reduced until the existing system weaknesses are eliminated. 
 Ventilation caution 
 Keeping cattle in very open buildings or feedlots would suggest that ‘ventilation’ and access to 
fresh air will not contribute to BRD in cattle in such systems.  This is not correct.  Ventilation is a 
combination of fresh air delivery and air speed, and elevated air speed can provide rapid and significant 
physiological stress on all cattle, and especially young cattle.  If some of the cattle are already exposed 
to and carrying BRD pathogens, environmental stressors will encourage replication of the pathogens 
within the host, increase shedding rates, and increase the risk of disease spreading through a group. 
 The location or design of a building may prevent competent ventilation by the wind due to the 
presence of surrounding buildings or solid walls.  Young stock below 75kgs liveweight are 
predominantly monogastric, and produce too little sensible heat to warm the air within a structure to 
successfully drive the ‘stack effect’.  These two factors make a significant contribution to the incidence 
of BRD in cattle, because periods of low or zero wind speed will inevitably lead to reduced air quality.  
The requirement is to acknowledge the inherent weaknesses within current systems, and then to provide 
solutions through change in building design.  When the latter is not possible, mechanical ventilation is 
required (Nordlund, 2008).  A range of solutions can be seen in AHDB (2018a). 
 Prophylaxis 
 The contribution of environmental factors on animal health and performance is so significant 
that it can be argued that a primary requirement of an animal system is a competent environment.  
Prophylaxis within management of cattle BRD has, in too many cases, come to mean the use of a low 
doses of antibiotics across groups of cattle to help manage the periods of predictable risk, such as 
moving, transport, change of diet, and mixing with a new group of cohorts.  This practice has been very 
successful at placating symptoms of chronic BRD but is not sustainable on two counts; our current 
knowledge of growing antibiotic resistance and the clear fact that such prophylactic strategies are used 
to cover up weaknesses within existing systems. 
The primary prophylaxis is robust management of colostrum, with evidence that failure to provide 
sufficient quantity and quality of colostrum within the first 2/4/6 hours of birth can have a lifelong 
impact.  Traditionally there has been little question about colostrum efficacy because calves have been 
left with the dam for maybe days, but this has changed and calves may be removed very rapidly from 
the maternal environment.  However, the idea that the optimum method of early nutrition is to rely on 
natural suckling from the dam is not always correct, and the clear target is to get 3 l of quality colostrum 
into the calf within 2 hours of birth, and a further 3 l within 12 hours.  This requires planning, facilities 
and possibly training to ensure that everyone understands the correct process.  It is logical where 
repeated or persistent cases of BRD occur on a farm or on arrival at a feedlot to question colostrum 
management and early life nutrition. 
 The future of prophylaxis for BRD is to provide systems that recognise the environmental and 
social risk factors that create elevated stress on individuals and manage those factors in advance of 
predictable periods of stress.  Thereafter the role of management, in collaboration with the veterinarian, 
is to decide on appropriate vaccine strategies (Shirwin and Down, 2018).  Antibiotics should be used 
when they are needed, when an animal becomes sick in spite of all the prophylactic measures (AHDB, 
2018c). 
 Successful vaccine strategies  

• Dialogue with veterinary professionals; local and regional knowledge 
• Serology if there is any doubt about causative agents 
• Staff knowledge of correct dosing and timing of application 
• Knowledge of competent vaccine storage and transport into the field 
• Teamwork to handle animals within a system that does not create additional stressors 
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Treatment 
 The immediate requirement is to help people who work with the cattle every day to understand 
the earliest signs of poor health. Farming people have by far the greatest amount of knowledge of their 
own livestock but it is a professional mistake to think that this knowledge is universally shared.  People 
working in agriculture have a myriad of daily tasks, and it is a general observation that young cattle do 
not receive priority time.  Early intervention is good business because it improves the chance of a quick 
recovery and therefore minimises the inevitable financial losses caused by slowed growth rates, 
increased labour costs, treatment costs, and the cost of longer-term performance impairment.  Typical 
UK losses for a minor case of BRD in young calves that resolves within 4 weeks is estimated at £40-80 
per animal treated, with the long term losses placed between €700 and €900 per heifer before the end of 
second lactation (Morrison et al, 2011). 
 Early signs of ill health in young cattle are described graphically by the Wisconsin method 
(Wisconsin, 2017), whereby visual clues are graded to create some scale and to simplify the process of 
monitoring the progress of early symptoms in an individual animal. Treatment with antibiotics, usually 
targeted at secondary infections, will have a greater efficacy if used promptly.  Prompt treatment 
becomes even more important as the cattle industry moves towards keeping animals in larger groups, as 
young calves on automated milk feeding systems, or grouped post weaning in feedlot systems.  The 
advantages of larger groups fall mostly to the business side of agriculture, as there are obvious increased 
disease risks from an epidemiological viewpoint. 
 Feedlot management of BRD will typically have a strong prophylactic regime based on 
appropriate vaccination, but treatment can be more difficult to execute properly.  Early detection can be 
difficult when group sizes are large, the focus of labour may be exclusively towards daily tasks, and 
there may be inadequate facilities to handle and isolate animals.  All these factors may tend to support 
the use of blanket antibiotic use, because it is highly cost-effective and does not place additional burden 
on labour.  It is however an outdated approach and not sustainable. 
  

Conclusion 
 The role of environment in BRD is critical, with the variables of hygiene, air speed, moisture 
and temperature all having separate and additive impact on physiological competence.  Cattle are placed 
in and around buildings to facilitate management and hopefully to reduce the impact of natural stressors 
created by the weather, and can do so if the negative aspects created by poor building and system design 
are understood and eliminated.  Prophylactic measures are similarly critical, with good colostrum 
management and timely vaccination a robust form of investment in healthy cattle.  Do not allow poor 
building design to negate the positive aspects of modern cattle production. 
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 Giriş  
 BRD, kökeni çok faktörlü olan ve majör çevresel bir bileşeni olan klasik kronik ve akut hastalık 
sendromudur. Prevalans, mortalite ve morbidite değişkendir, ancak çok çeşitli aşıların mevcudiyetine 
rağmen yüksek olabilir. İngiltere ve İrlanda'da değişen finansal kayıplarla scours 4 yaşın altındaki 
buzağılarda yaygınken, BRD 4 hafta ile 6 ay arasındaki buzağılarda en sık görülen hastalıktır (McGuirk, 
2008).  
 Çevre, hava hızı, nem ve sıcaklık faktörlerinin potansiyel fizyolojik stres olarak doğrudan etkisi 
ile BRD'nin gelişiminde ve yönetiminde kritik bir rol oynayabilir. Buna ek olarak, hava kalitesi ve genel 
hijyen, bağışıklık tepkisi gerektiren patojenlerin veya kombinasyonların dozunu önemli ölçüde 
belirleyen faktörler olarak işlev görür. Çevresel faktörlerin hava hızı, nem ve sıcaklığın etkisi immün 
baskılayıcı hale geldiğinde ve konakçı ile patojen lehine herhangi bir patojen arasındaki dinamiği 
değiştirdiğinde hastalık kompleksi daha da karmaşık hale gelir. 
 İklimle etkileşimi ile birlikte hayvan sayıları, hayvan türü, beslenme, barınma ve hijyen gibi yerel 
faktörlerin öngörülebilir şekilde BRD'nin çevresel bileşenini iyileştirme potansiyeli vardır. Temel tanı, 
herhangi bir barınma veya barınma kompleksini ve ve hijyen, hava hızı, nem, sıcaklık ve hava 
kalitesindeki beş faktörden herhangi birinin normal fizyolojik fonksiyon üzerinde olumsuz etki 
sağladığını veya İlgili patojenlerin hayatta kalma sürelerini arttıran durumları değerlendirmeye dayanır. 
 Profilaktik ve medikal tedaviler, BRD'yi yönetmek için yaygın ve başarılı bir şekilde kullanılır, 
fakat ayrıca, çevresel faktörler, tedaviye zaman ve yatırımın geri ödenmemesi kadar bağışıklık 
yeterliliğini etkilediğinde etkinliği önemli ölçüde azalttığı görülmektedir. Çevre stresörlerinin yönetimi 
ve düzeltilmesi hayvan verimliliğinde iyileşme, patojen dozunda azalma ve aşıların ve tedavilerin iyi 
etkinliğini desteklemede olumlu hedeflere sahiptir. 
BRD, barınma, hijyen, nem, havalandırma 
Barınma 
 Hayvan barınağı ve barınakları, sığır sektöründe domuz ve kanatlı hayvan sektöründen sığır 
besiciliği, genetik ve veteriner desteği açısından karşılaştırıldığında mevcut geniş bilgi tabanına göre 
teknik detaylara çok daha az dikkat edildiği görülmektedir. Sadece daha büyük barınaklar inşa etmek 
için, sürülerdeki gruplar karmaşık üretim ve sağlık dinamikleri göz önüne alınmaksızın büyüdükçe, bu 
durum daha da karmaşıklaşır. Artan hayvan grubu (Bach, 2011) ve barınak büyüklüğü, veteriner 
hekimlik mesleği için hem bir zorluğu hem de fırsatı temsil etmektedir, çünkü gelişmekte olan bir 
sektörün olumsuz sonuçlarını ele almalıdırlar. Buradaki zorluk, bir binanın sağladığı sorunların doğru 
bir şekilde teşhis edilmesi; bundan sonra çözümler temel bir hayvan ve yapı dinamiği anlayışı tarafından 
belirlenecektir. 
  Hayvancılıkta yer alan az sayıda insan, mühendislik eğitimi ve geniş mühendislik tecrübesine 
sahiptir; bu, örneğin sorunları tanımlamak için kan veya beslenme veya süt analizi ile 'belki 
havalandırma' problemidir 'düşüncesi arasındaki analitik kalitenin yanlış anlaşılmasına yol açmıştır. 
Mevcut makalenin önerisi, uygulayıcının mühendislikten kaçınması ve çevresel faktörlerden hangisinin 
sığırların sağlığını ve performansını etkilediğine odaklanması durumunda uygulayıcının yapabileceği 
çok şey olduğu yönündedir. Hedefler hijyen, hava hızı, nem, sıcaklık. ve temiz havadır. 
 
 Hijyen 
 Kronik hastalıkların yönetiminde hijyenin rolü azdır ve anlayış eksikliğinin düşük seviyede 
kayıplar ve semptomların nedenlerini değil semptomları çözmek için antibiyotik kullanımıyla gizlendiği 
bir başka alandır. Hijyen, ortamdaki herhangi bir patojenin dozunun önlenmesinde veya en aza 
indirilmesinde rol oynar ve grup büyüklüğü arttıkça önem kazanır. İki ortak başarısızlık alanı vardır. 
Bunlardan ilki, işletmenin ölçeği ve düzeninin, tesislerin o kadar fazla baskı altında kaldığı ve ofiste 
yazıldığında doğru görünen hijyen uygulamalarının pratikte etkili olmadığı durumdur. İkinci başarısızlık 
alanı, patojenlerin ortamda, konağın dışında ne kadar hayatta kalabildiğine dair bilgi eksikliğidir. Yetkili 
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hijyen uygulaması, genellikle sırayla gerçekleşecek bir dizi faktöre ihtiyaç duyar. Hijyen adımlarından 
herhangi birindeki başarısızlık, aksi takdirde 'temiz' olduğu düşünülen tesislerde enfeksiyon riskinde 
önemli bir artış yaratacaktır. 

• Hedef patojenler hakkında bilgi 
• Organik kalıntıların tamamen giderilmesi 
• Dezenfektan kullanımı ve / veya buharla temizleme için olası gereksinim 
• Kirli suyun yıkanması ve giderilmesi 
• Doğru kalış süresinde doğru dezenfektanın doğru dilüsyonda kullanılması 
• Kuruma için yeterli süre 
 

 Yukarıda ana hatlarıyla verilen protokol, kaynakların kısıtlı olduğu zor ticari şartlar altında 
akademik bir hedef gibi görülmektedir, ancak gerçekte, kronik BRD'de sürekli düşük seviyeli kayıpların 
ve artan ilaç kullanımının pahalı olmasıdır. Ek olarak, bazı sığır tesisleri, sabit bir kompanzasyon ve 
belirli patojenler kaynağı haline gelen fazla kırık yüzeyler ve / veya biyofilm içerdikleri için 
'temizlenebilir' değildir. Su sistemleri sığır işletmelerinde nadiren temizlenir, ancak ortam suyunda 
haftalarca hayatta kalan çeşitli patojenler vardır (Tablo 1. Robertson, 2018). Feedlot sistemlerinde 
yaygın bir BRD kaynağı olan IBR, besleyiciler etrafındaki biyofilmde en az 30 gün hayatta kalır. 38 
Amerikan sığır birimindeki otomatik süt besleme sistemleri üzerine yapılan bir çalışmada (Jorgensen et 
al, 2017), karıştırma tankındaki ve besleme tüpünün hemen arkasındaki süt hijyen kalitesini ölçülmüştür. 
Yazarlar yüksek sayıların (Tablo 2) modern teknolojinin başarısını etkileyebileceğini belirtti. 
 
Tablo 1. Sık görülen patojenlerin konakçı vücut dışındaki hayatta kalma süreleri (Robertson, 2018'den 
uyarlanmıştır) 

Patojen Beklenen hayatta kalma 
süresi: su 

Beklenen hayatta kalma süresi: 
feçes ve organik madde 

Mycoplasma bovis >14 gün (4oC) 20 gün (saman), 60 days (süt) 
E. coli  Değişken (birkaç gün-yıl) 

Steril suda yaşamaya devam 
eder 

Değişken (birkaç gün-yıl) enerji 
/gıda erişilebilirliğine bağlı olarak 

Salmonella spp.  54 gün 3 ay 
   
Actinobacillus 
pleuropneumoniae  

3 hafta  3 haftaya kadar 

Cryptosporidium parvum 6 ay ( 5-15oC)  
Brachyspira hyodystenteriae  61 gün ( 5oc) 61 gün ( 5oC) 
   

 
Tablo 2. Amerika'da 38 ticari süt hayvancılığından otomatik dana besleme sistemlerinden medyan ve 
çeyrekler arası bakteri sayımı aralığı (Jorgensen et al, 2017) 
 

Faktör Median Çeyrekler arası aralık 
 

Besleyici tüpte bakteri sayısı   
      Koliform bakteri sayısı (cfu/ml) 10,430 233,111 
Standart plaka sayısı (cfu/ml) 2,566,867 15,860,194 
Karıştırma tankında bakteri sayımı   
      Koliform bakteri sayısı (cfu/ml) 336 28,689 
      Standart plaka sayısı (cfu/ml) 166,916 2,066,782 

 
 Sığır sektörü için zorluk, çevrede patojen varlığının risklerini anlamak, tesisleri etkin bir şekilde 
temizlemek için gereken kaynaklar konusunda gerçekçi olmak ve zayıf hijyeni kabul etmeyen bir tutum 
oluşturmamak için ilgili tüm insanlarla çalışmaktır. Sorulması gereken sorular şunlardır: Etkili bir 
şekilde temizlenebilir mi? Etkili bir şekilde temizlenecek mi? Veteriner hekimin rolü, bu durumun 
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gerçeklerine dair net bir görüş sağlamak ve bariz riskler karşısında tekrarlanan ilaçlara dayanmayan 
çözümleri tartışmak olabilir. 
 
 Hava hızı 
 Hava hızı, nem ve sıcaklığı doğrudan hayvan fizyolojisini etkileyen üç çevresel faktörden biri 
olan hava hızı en istilacıdır. 2 m / s hava hızında bir artış, ‘etkili hava sıcaklığını’ 9oC düşürmenin 
fizyolojik etkisine sahip olabilir. Bu, sıcak hava dönemlerinde, algılanan vücut ısısının artmasının, 
yüksek yem alımlarının korunmasına yardımcı olabilir, ancak etkin sıcaklıktaki azalma, LCT'nin altına 
bir hayvan yerleştirdiğinde, fizyolojik bir stres faktörüdür. Yüksek hava hızı, kıl örtüsünün sağladığı 
yalıtım katmanını parçalar ve vücuttan enerji kaybını artırır. Hava hızı, ortam hava sıcaklığından çok 
daha düşük bir "etkili sıcaklık" oluşturmak için ortam hava sıcaklıklarıyla birlikte çalışır. 
 Hava hızının sığırlar üzerindeki etkisinin anlaşılması stresi en aza indirmek ve belki de daha 
önemlisi stres süresini azaltmak için kullanılabilir. Ortam sıcaklıkları 20oC'ye yaklaştığında, yüksek 
verimli sığırlarda radyasyonla vücuttan ısı kaybetmek daha zor hale geldikçe enerji alımını azaltmaya 
çalışacaktır bu durum artan solunum hızı ve terleme (gizli enerji kaybı) ile enerji kaybına 
dayanmaktadır. Hava hareketi bu süreci kolaylaştıracak, bu nedenle hava hareketini kısıtlayan binaların 
doğal olarak ısı stresi yaratması daha olasıdır. Stres süresi uzarsa, bağışıklık sistemi tehlikeye girer ve 
yerleşik patojenler çoğalma şansına sahip olur. 
 Kış koşullarında genç sığırlarda yaygın olarak LCT'lerinin altında bir ortam yaratan artan hava 
hızlarına maruz kalan hayvanlar, Avrupa sığır sistemlerinde yaygındır. Yerel hava durumu paternleri 
bilgisi, hayvan yaşı ve cinsine göre beklenen düşük sıcaklık stresi sürelerinin net bir şekilde tahmin 
edilmesini sağlar. Orta Avrupa'da, sadece küçükbaş hayvanların termal olarak stresli olacağı tahmin 
edilmekle kalmaz, aynı zamanda hayvan düzeyinde yüksek hava hızları oluşturan konut sistemlerinin 
stres süresini önemli ölçüde arttıracağı tahmin edilir. Kış aylarında genç sığırlarda BRD prevalansındaki 
artış tamamen tahmin edilebilirdir, çünkü çevresel stresörlerin artan sıklığı da tamamen öngörülebilirdir. 
 
 Hava hızı: çözümler 
 Hava hızının bir hayvan tarafından hissedilen “etkin sıcaklığa” katkıda bulunduğunu bilmek, 
hayvan seviyesindeki termal stresi azaltmak için bir yönetim aracı olarak kullanılabilir. Soğuk 
sıcaklıklarda, gereksinim duyulan hava hızını hayvan seviyesinde 0,5 m / s'ye ılımlılaştırmak gerekir. 
Taslaklar, hayvan yüksekliğinin üzerinde katı olan bariyerler sağlanarak düzenlenebilir, ancak, katı bir 
bariyere vuran herhangi bir rüzgar bariyerin aşağısında türbülanslı alanlar ile yüksek bir hızda bariyerin 
etrafına saptırılır. Saman balyalarının yığınları gibi rüzgara karşı kış bariyerlerinin oluşturulması, 
bariyer çevresinde ortaya çıkan artan hava hızları ve aşağı rüzgar türbülansının hedef gruptaki diğer 
hayvanlar üzerinde etkisi olmadığı sürece etkilidir. Rüzgar hızını azaltan yapılar tipik olarak katı 
değildir, ancak% 50 gözenekliliğe sahiptir. 
 
 Nem 
 Sığır üretimindeki nemin dinamikleri karmaşık, büyük ölçeklidir ve çoğunlukla anlaşılmıştır. 
Genç buzağılar günde 6-10 l suya, 30-80 l / gün sığırlara yem ve üretim sistemine bağlı olarak 
dönüşeceklerdir. Hayvanlar daha büyük gruplarda tutulduğu sürece, bir sistemdeki nem hacmi büyüktür, 
böylece 100 buzağı 1000 l / d ve 100 büyük sığırı 3.000 ila 8.000 l / gün arasında döndürebilir. Gövde 
sistemi drenaj veya havalandırma ile büyük miktarda neme maruz kalmalıdır, aksi takdirde sistem her 
zaman nem biriktirir. BRD ile ilişkili viral ve bakteriyel patojenlerin çoğu, yüksek nemli çevresel 
koşulları tercih etmektedir. 
Bir sistem içindeki nem birikmesi belirtilerini görmek kolaydır; kirli sığırlar, aşırı yatak kullanımı, kirli 
su birikintileri ve çatının altındaki lekeler. Sığırlardaki semptomlar arasında solunum problemleri, mastit 
ve ayak problemlerinde artış olabilir. Soğuk havalarda hayvan sistemlerinde yüksek nem seviyelerinin 
bir vücuttan kaynaklanan ısı kaybı oranını artıracağı için ilave bir fizyolojik stres etkeni vardır. Bu, sıcak 
havalarda faydalanmak için kullanılabilir, ancak Avrupa sistemlerinde nem ve BRD arasındaki bağlantı, 
ağırlıklı olarak düşük sıcaklıktaki dönemlerdedir. 
 Hayvan sistemlerindeki yüksek nem koşulları, konakçı dışındaki BRD patojenlerinin daha iyi 
hayatta kalması için yararlı ortamlar sağlayabilir. Bu, insan ortamları da dahil olmak üzere tüm hayvan 
sistemlerinde yaygın olarak anlaşılmıştır. 
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 Nem birikimine yönelik çözeltiler tipik olarak geliştirilmiş drenaj ve / veya havalandırma ile 
sağlanır. Düzgün drenaj yapılmayan bir zemin, herhangi bir katta 60 inçlik bir eğim ve saman altındaki 
zeminde 1 inçlik bir 20 eğim hedefleri değişinceye kadar hiçbir zaman doğru şekilde tahliye olmaz. 
Yamaçların yetkin bir drenaja son vermesi gerekir ve bu inanılmaz derecede temel bilgiler gibi gözükse 
de ticari deneyim, bu temel tasarım kriterlerini uygulamanın kazanılması gereken çok şey olduğunu 
göstermektedir. 
 Bakım gerektirmeyen içicilerden dökülme, çevreleyen alanlardan yağmur suyu girişi ve 
bakımsız çatı ve oluklardaki yağmur suyu gibi diğer kaynaklardan gelen aşırı nem kontrol edilebilir. 
Sıcaklık  
 Ortam sıcaklığının BRD'deki rolü, hayvan ve / veya hayvan sisteminin, termonutral bölge 
(TNZ) içinde olan bir ortam sıcaklığını sağlama kabiliyeti ile bağlantılıdır. Bir hayvanın yaşadığı 
sıcaklık (etkin ortam sıcaklığı), hava sıcaklığı, hava hızı ve nem seviyelerinin (bağıl veya mutlak 
nemliliklerin) birleşimidir. Değişen hava hızı ve ortamdaki nem seviyelerinin 100 kg düve üzerindeki 
düşük kritik sıcaklık (LCT) üzerindeki etkisi Tablo 3'te gösterilmektedir. Hayvan ve çevresi arasındaki 
bu ilişkilerin alaka düzeyi, tahmin edilebilir termal stresin (TNZ dışındaki zamanın herhangi bir süresi) 
diyet (enerji yoğunluğu, sindirilebilirlik, toplam enerji), vücuttaki hava hızının yönetimi ve nem 
kontrolüdür. Sığır sistemlerinde etkili ortam sıcaklığının yönetimi, tek bir veya bir hayvan grubunun 
fizyolojik stresinin süresini doğrudan etkileyebilir ve böylece BRD'nin şiddetini ve süresini doğrudan 
etkileyebilir (Lorenz ve diğerleri, 2011; Louie ve diğerleri, 2015). TNZ'nin üzerindeki, üst kritik 
sıcaklığın (UCT) üzerindeki ortam sıcaklıkları, başlangıçta gıda alımını baskılayacaktır, çünkü 
hayvanlar, ısı üretimini azaltmanın bir yöntemi olarak enerji alımını azaltmaktadır (O'Brien vd, 2010).  
Termoregülasyonu desteklemek için temiz su kaynağına yeterli erişim şarttır. Hayvanların UCT'nin 
üzerinde kaldığı süre arttıkça, immün baskılanma riski de artar. Yetkili besleme sistemleri, ortam hava 
sıcaklıklarını abartmayacak gölgeler ve etkili hava sıcaklıklarını 2oC azaltabilecek sisleme sistemleri 
sağlayacaktır. 
 
Tablo 3.  Metabolize edilebilirliğin, geçim kazancının, hava hızının ve nemli yatağın LCT'ye etkisi 
(Bruce, 1982) 
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 Temiz Hava 
 Temiz havanın BRD'deki rolü kritiktir, çünkü havanın bir hayvan sisteminden geçmesi, o 
sistemden nemi emme potansiyeline sahip olduğundan ve ortamdaki BRD patojenlerinin hayatta 
kalması için genellikle daha az elverişli olan kurutma koşullarını üretme potansiyeline sahiptir (Wathes 
ve arkadaşları, 1983). Taze havanın bir hayvancılık sistemi içerisindeki hareketi, dışkı ve idrarın bir yan 
ürünü olarak nemin, enerjinin (büyükbaş hayvan sıcaklığından), CO2'nin ve NH3'ün sürekli olarak 
uzaklaştırılmasını sağlar. Küf ve mantar sporları gibi zararlı aerosolleri yataklardan ve havada bakteri 
ve virüslerden uzaklaştırmak için de bir gereklilik vardır (Lago et al 2006). Bir hayvan sistemine taze 
hava iletiminin herhangi bir şekilde bozulması hava kalitesinde bir düşüşe neden olacaktır. 
Havalandırma ve BRD arasındaki ilişki yaygın olarak kabul edilmektedir. 
Havalandırma, bir binanın içindeki ve dışındaki hava hareketini tanımlar ve rüzgar, binaların ve 
barınakların içindeki ve etrafındaki havalandırmadaki başlıca itici güçtür. Bu gerçek, uygulayıcı için 
temel bir tanıya yol açmaktadır; 

• Rüzgar bina boyunca yeterli havalandırma sağlayabilir mi? 
• Binanın havalandırmasının tehlikeye attığı kısımlar var mı? 
• Rüzgar yönü değiştiğinde havalandırma tehlikeye girer mi? 

Tüm bu soruları cevaplamak kolaydır ve rüzgârla çalışan havalandırmanın yetersiz olduğu dönemler 
meteorolojik verilere dayanarak tahmin edilebilir. Aynı şekilde, rüzgârla çalışan havalandırmanın 
olmayacağı dönemlerin olacağı da tahmin edilebilir çünkü rüzgar hızları çok düşük veya sıfırdır. Bu 
öngörülebilir durumlarda, yetkin bir bina tasarımı “yığın etkisi” nin etkisiyle havalandırma 
sağlayacaktır, böylece bir hayvancılık binası içindeki artan hava sıcaklığı, sıcak havanın çatıdaki 
tasarlanmış deliklerden binaya çıkmasına ve binadan çıkmasına neden olur. Binadan çıkan her metreküp 
ılık, nemli ve ‘kirli’ havanın yerini doğal olarak temiz ve kurutucu hava alacaktır. Bir binanın 
havalandırma yeterliliğinin değerlendirilmesi için gereken teşhis, binanın giriş ve çıkışlarına ilişkindir: 

• Tavanda prizler var mı? 
• Toplam çıkış alanı binadaki hayvanların sayısı ve ağırlığı için yeterli mi? 
• Binanın yan duvarlarındaki toplam giriş alanı yeterli mi? 
• Binanın yan duvarları etrafındaki girişlerin dağıtılması binanın tüm alanlarına temiz hava 
sağlayabilir mi? 

 Yetkili havalandırma tasarımının teorisi ve pratiği Bruce (1979) tarafından sağlanmış ve hiçbir 
zaman reddedilmemiştir. Uygulayıcıların sığır binaları için yeterli havalandırmayı kontrol etmesine ve 
tanımlamasına yardımcı olan basit modeller günümüzde serbestçe kullanılabilir (AHDB, 2018a; AHDB, 
2018b) ve bina havalandırma yetkinliğinin tamamen objektif bir değerlendirmesini yapmayı 
kolaylaştırır. En yaygın bina hataları, rüzgarla çalışan havalandırma için bir veya daha fazla yan 
duvardaki sıfır veya yetersiz giriş alanları ve çatıdaki sıfır veya yetersiz çıkış alanlarıdır (Robertson, 
1994). Sığırlarda BRD prevalansı ve şiddeti, mevcut sistem zayıflıkları giderilinceye kadar önemli 
ölçüde azalmayacaktır. 
 
 Dikkatli Havalandırma 
 Sığırları çok açık binalarda veya besleme alanlarında tutmak, 'havalandırma' ve temiz havaya 
erişimin bu tür sistemlerde sığırlarda BRD'ye engel olduğu düşünülmektedir. Bu doğru değildir. 
Havalandırma, taze hava iletimi ve hava hızının bir birleşimidir ve yüksek hava hızı tüm sığırlarda ve 
özellikle de genç sığırlarda hızlı ve önemli bir fizyolojik stres sağlayabilir. Sığırların bazıları BRD 
patojenlerine maruz kalırsa ve taşınırsa, çevresel stresörler, konakçı içindeki patojenlerin çoğalmasını 
teşvik eder,  oranlarını arttırır ve hastalığın bir gruba yayılma riskini arttırır. 
 Bir binanın konumu veya tasarımı, etraftaki binaların veya sağlam duvarların varlığı nedeniyle 
rüzgarın yetkin havalandırmasını önleyebilir. 75 kg canlı ağırlığın altındaki genç hayvanlar ağırlıklı 
olarak monogastriktir ve bir binanın içindeki havayı ısıtmak için “yığın etkisini” başarılı bir şekilde 
yürütmek için çok az hassas ısı üretir. Bu iki faktör büyükbaş hayvanlarda BRD insidansına önemli bir 
katkı sağlar, çünkü düşük veya sıfır rüzgar hız süreleri kaçınılmaz olarak hava kalitesinin düşmesine 
neden olacaktır. Gereklilik, mevcut sistemlerdeki içsel zayıflıkları kabul etmek ve ardından bina 
tasarımındaki değişikliklerle çözümler sunmaktır. İkincisi mümkün olmadığında, mekanik 
havalandırma gereklidir (Nordlund, 2008). AHDB'de (2018a) çeşitli çözümler görülebilir. 
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 Profilaksi 
 Çevresel faktörlerin hayvan sağlığı ve performansına olan katkısı o kadar önemlidir ki, bir 
hayvan sisteminin temel şartının iyi bir ortam olduğu söylenebilir. Büyükbaş hayvan BRD'sinin 
yönetimi içindeki profilaksi, çok fazla durumda, taşıma, diyet değişikliği ve karıştırma gibi öngörülebilir 
risk dönemlerini yönetmeye yardımcı olmak için büyükbaş hayvan grupları arasına yeni bir grup 
katılmasıyla birlikte düşük dozda bir antibiyotik kullanımı anlamına gelmektedir. Bu uygulama, kronik 
BRD semptomlarının giderilmesinde çok başarılı olmuştur, ancak iki açıdan sürdürülebilir değildir; 
mevcut antibiyotik direnci ve mevcut profilaktik stratejilerin sistemlerdeki zayıflıkları örtmek için 
kullanıldığı gerçeğidir. 
 Birincil profilaksi, kolostrumun güçlü yönetimidir, doğumun ilk 2/4/6 saatinde yeterli miktarda 
kolostrum ve kalitenin sağlanamamasının yaşam boyu etki yaptığı kanıtlanmıştır. Geleneksel olarak 
kolostrum etkinliği hakkında çok az soru var, çünkü buzağılar günlerce annenin yanında kalıyorlardı, 
ancak bu değişti ve buzağılar anne ortamından çok hızlı bir şekilde çıkarılmakta. Bununla birlikte, 
optimum erken beslenme yönteminin anneden doğal emmeye dayanmak olduğu fikri her zaman doğru 
değildir ve net hedef, doğumdan sonraki 2 saat içinde yavruya kaliteli kolostrumu vermek ve her 3 saatte 
bir 12 saat boyunca bunu tekrarlamaktır. Bu, herkesin doğru süreci anlamasını sağlamak için planlama, 
tesis ve muhtemelen eğitim gerektirir. Kolostrum yönetimi ve erken yaşamda beslenmeyi sorgulamak 
için tekrarlanan veya kalıcı BRD vakalarının bir çiftlikte veya bir yemlik alanına vardıklarında ortaya 
çıkması mantıklıdır. 
 BRD için profilaksinin geleceği, bireyler üzerinde yüksek stres yaratan çevresel ve sosyal risk 
faktörlerini tanıyan ve bu faktörleri öngörülebilir stres dönemleri öncesinde yöneten sistemler 
sağlamaktır. Daha sonra, veteriner hekimle işbirliği içinde yönetimin rolü, uygun aşı stratejilerine karar 
vermektir (Shirwin ve Down, 2018). Antibiyotikler ihtiyaç duyulduğunda, bir hayvan tüm profilaktik 
önlemlere rağmen hastalandığında kullanılmalıdır (AHDB, 2018c). 
 

Başarılı Aşı Stratejileri 
• Veteriner uzmanları ile diyalog; yerel ve bölgesel bilgi 
• Etken ajanlar hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, Seroloji 
• Doğru dozaj ve uygulama zamanlaması konusunda personel bilgisi 
• Yetkili aşı depolanması ve alana taşınması bilgisi 
• Ek stres oluşturmayan bir sistemde hayvanları idare etmek için ekip çalışması 
 

 Tedavi 
 Her gün sığırlarla çalışan insanlara acil müdahale eğitimi verilmesi hastalığın en erken 
belirtilerini anlamada yardımcı olmaktadır. Çiftçilik, insanların kendi hayvanlarının en fazla bilgisine 
sahip olmasına rağmen, bu bilginin evrensel olarak paylaşıldığını düşünmek profesyonel bir hatadır. 
Tarımda çalışan insanlar, sayısız günlük işlere sahiptir ve genç sığırların öncelikli zaman almadığı genel 
bir gözlemdir. Erken müdahale faydalıdır, çünkü hızlı iyileşme şansını arttırır ve bu nedenle yavaş 
büyüme oranları, artan işgücü maliyetleri, tedavi maliyetleri ve daha uzun vadeli performans düşüklüğü 
maliyetinin neden olduğu kaçınılmaz finansal kayıpları en aza indirir. 4 hafta içinde ortaya çıkan genç 
buzağılarda küçük bir BRD vakası için görülen tipik İngiltere kayıplarının, tedavi edilen hayvan başına 
40-80 sterlin olduğu tahmin edilmektedir; uzun vadeli kayıplar, ikinci laktasyonun bitmesinden önce, 
düve başına 700 ila 900 € arasındadır (Morrison) ve arkadaşları, 2011). 
 Genç büyükbaş hayvanlarda erken hastalık belirtileri Wisconsin yöntemi (Wisconsin, 2017) 
tarafından grafiksel olarak tanımlanmıştır, bu sayede bazı ölçekler oluşturmak ve bireysel bir hayvanda 
erken semptomların ilerlemesini izleme işlemini basitleştirmek için görsel ipuçları derecelendirilir. 
Genellikle sekonder enfeksiyonları hedef alan antibiyotik tedavisi, derhal kullanıldığında daha fazla 
etkinliğe sahip olacaktır. Sığır endüstrisi, hayvanları otomatik süt besleme sistemindeki genç buzağı 
veya yemlik sistemlerinde sütten kesim sonrası gruplanmış olarak daha büyük gruplarda tutma yolunda 
ilerlerken, istemi daha da önemli hale gelir. Daha büyük grupların avantajları, epidemiyolojik açıdan 
belirgin bir şekilde artan hastalık riskleri olduğu için çoğunlukla tarımın işletme tarafına düşmektedir. 
 BRD'nin feedlot yönetimi tipik olarak uygun aşılamaya dayanan güçlü bir profilaktik rejime 
sahip olacaktır, ancak tedavinin uygun şekilde gerçekleştirilmesi daha zor olabilir. Grup büyük 
olduğunda erken teşhis zor olabilir, işçinin odağı yalnızca günlük işlere yönelik olabilir ve hayvanları 
idare etmek ve izole etmek için yeterli imkanlar olmayabilir. Bütün bu faktörler, antibiyotik kullanımını 
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destekleme eğiliminde olabilir, çünkü yüksek maliyetlidir ve iş gücüne ek bir yük getirmez. Ancak bu 
modası geçmiş bir yaklaşımdır ve sürdürülebilir değildir. 
 
 Sonuç 
 BRD'deki ortamın rolü, hijyen, hava hızı, nem ve sıcaklık değişkenlerinin, fizyolojik yeterlilik 
üzerinde ayrı ve ilave etkiye sahip olması nedeniyle kritiktir. Yönetimi kolaylaştırmak, hava koşullarının 
yarattığı doğal stres etkisini azaltmak için sığırların binaların içine ve etrafına yerleştirilmesi ve kötü 
bina ve sistem tasarımının yarattığı olumsuzlukların anlaşılması ve ortadan kaldırılması durumunda 
gerçekleştirilebilir. İyi kolostrum yönetimi ve zamanında aşılama ile sağlıklı sığırlara yapılan sağlam 
bir yatırım şekli ile profilaktik önlemler benzer şekilde kritiktir. Zayıf bina tasarımının modern sığır 
üretiminin olumlu yönlerini olumsuzlamasına izin vermeyin. 
 

Kaynaklar orijinal metnin sonunda verilmiştir 
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SIĞIR BESİSİ: ETÇİ SIĞIRLARIN BESİN MADDESİ İHTİYAÇLARI, YEMDEN 
YARARLANMA, BESLENMENİN KARKAS KALİTESİ VE BESİ PERFORMANSI 

ÜZERİNE ETKİSİ, BESLEME PROGRAMLARI VE YEMLEME YÖNTEMLERİ  

Prof. Dr. İ. İsmet TÜRKMEN 
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA 
turkmen@uludag.edu.tr 

 
 Özet 
 Besi sığırlarının besin maddesi ve enerji gereksinmelerinin iyi bilinmesi besi performansı 
bakımından önemli bir noktadır. Bu gereksinmeler canlı ağırlığa ve istenen canlı ağırlık artışına göre 
değişebilmektedir. Yemden yararlanma besi performansı bakımında çok önemli bir parametredir. 
Yemden yararlanma sabit olmayıp pek çok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin etçi ırklar 
sütçü ırklara göre daha iyi bir yemden yararlanma değerine sahiptir. Besi sığırcılığında tüketici gözünde 
karkas kalitesi önemli bir yer tutmaktadır. Karkas kalitesi beslenmeden oldukça etkilenmektedir. Kaba 
yem ağırlıklı besleme karkas kalitesinde düşmeye yol açabilir. Bu durum karkasın yüksek pH değerine 
sahip olması ile açıklanabilir. Konsantre yem ağırlıklı beslenen sürülerde de bazen karkas kararması 
olayları gözlenmektedir. Bu durum subklinik rumen asidozu ile açıklanabilir. Verimliliği etkileyen bir 
başka konu ise uygulanan besleme programları ve yemleme yöntemleridir. Bu program ve yöntemlerin 
birbirlerine göre avantaj ya da dezavantajları bulunmaktadır.  Besleme programları sürekli yoğun 
besleme ve farklı kaba yem ve konsantre yem oranına göre besleme şeklinde incelenebilir. Sürekli yoğun 
besleme besinin baştan sona kadar konsantre yem ağırlıklı olarak yapılmasıdır. Besi sonunda iki besleme 
programı arasında canlı ağırlık artışı bakımından farklılık çıkmadığı bildirilen çalışmalar vardır. Besi 
ekonomisi nedeniyle farklı kaba yem konsantre yem oranına göre besleme programı tercih edilebilir. 
Yemleme yöntemleri ise sınırlı yemleme ve ad libitum yemleme şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Sınırlı 
yemleme rasyonun sınırlı miktarda hayvanlara verilmesi esasına dayanır. Ad libitum yemleme sınırlı 
yemlemeye göre daha yüksek canlı ağırlık artışı sağlayabilir.  
 Anahtar Kelimeler: Besi performansı, karkas kalitesi, yemden yararlanma, yemleme 
yöntemleri 
 
FATTENING BEEF CATTLE: NUTRIENT REQUIREMENTS OF BEEF CATTLE, FEED 
EFFICIENCY, EFFECT OF NUTRITION ON CARCASS QUALITY AND FATTENING 

PERFORMANCE, NUTRITION PROGRAMS AND FEEDING METHODS 
 Abstract  
 Well known of nutrient and energy requirements of beef cattle is an important point for feedlot 
performance. These requirements are changeable depend on body weight and required live weight gain. 
Feed efficiency is an important parameter for feedlot performance. Feed efficiency is not a fixed value 
and can be changeable depending on many factors. For example, beef breeds have better feed efficiency 
than dairy breeds. In the beef cattle breeding, carcass quality is a very important place in the terms of 
consumer. Carcass quality is under the effect of the nutrition. The feeding based on forage can decrease 
carcass quality. This situation is explained that carcass has high pH value. Carcass darkness appearances 
sometimes in the herds feeding based on concentrate. This problem could be explained that subclinical 
rumen acidosis. Applied nutrition programs and feeding methods are another subject affecting the 
productivity. These programs and methods have advantages or disadvantages according to each other. 
Nutrition programs are examined as continue intensive nutrition and nutrition with different forage-
concentrate ratio. The continued intensive nutrition means that the fattening is conducted thoroughly as 
based on concentrate. As result of some experiments, it was reported that there was no difference for 
live weight gain between the programs. The feeding program with different forage-concentrate ratio is 
preferred due to feedlot economy. Feeding methods go into division as limited feeding and ad libitum 
feeding. Limited feeding is based on given limited ration to animals. Ad libitum feeding can provide 
higher live weight gain than the limited feeding.          
 Key words: fattening performance, carcass quality, feed efficiency, feeding systems 
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 Giriş 
 Genetik yapının el verdiği ölçüde canlı ağırlık kazandırmak ve kaliteli et elde etmek üzere 
hayvanların özel bir besleme rejimine tabi tutulmalarına besi denilmektedir. Besinin karlı olabilmesi 
için ırk, genetik yapı, yaş, beslenme, cinsiyet, iklim, bakım ve barınma şartları gibi pek çok faktör 
dikkate alınmak zorundadır. Beslenme bu faktörler arasında en önemlilerinden bir tanesidir. Bu 
derlemede besiye alınan sığırların besin maddesi ve enerji ihtiyaçları, yemden yararlanma, beslenmenin 
karkas kalitesi ve besi performansı üzerine etkileri, besleme programları ve yemleme yöntemleri gibi 
konulardan bahsedilecektir. 
 Gelişme ve bitirme dönemindeki etçi sığırların besin maddesi ve enerji ihtiyaçları 
 Etçi erkek sığırların günlük besin maddesi ve enerji ihtiyaçları Angus ırkı temel alınarak Tablo 
1’de sunulmuştur (NRC 2016).  Tablo incelendiğinde sığırların canlı ağırlıkları arttıkça verim payı enerji 
ihtiyaçlarının doğrusal olmayan biçimde arttığı görülmektedir. Tabloya göre toplam protein ihtiyacı 
hayvanın canlı ağırlığı 2 katına çıkmasına rağmen sadece % 16.6 oranında artmıştır.  Enerji ve protein 
ihtiyaçları için yaşanan bu durum, canlı ağırlık kazancının ilk başlarda daha çok kas yapımı 
şeklindeyken, yaşın ilerlemesi ya da canlı ağırlığın artmasıyla birlikte yağa doğru kaymasından ileri 
gelmektedir. Çünkü vücutta 1 kg yağ biriktirebilmek için kas ya da protein biriktirebilmeye göre 
yaklaşık 2 kat civarında bir enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Tablo-1: Erkek Angus sığırların günlük besin maddeleri ve enerji ihtiyaçları 

Canlı 
Ağırlık 

(kg) 

Kuru 
Madde 

Tüketimi 
(kg) 

Canlı 
ağırlık 
artışı 
(kg) 

Ham 
Protein 

Metabolize 
olabilir 
protein 

(gr) 

NE 
Yaşama Payı 

(Mkal) 

NE 
Verim Payı 

(Mkal) % gr 

250 5.42 1.25 17.2 921 680 4.8 3.98 
350 7.59 1.43 13.5 1024 728 6.2 5.90 
450 9.76 1.58 11.0 1074 748 7.5 8.20 
500 11.43 1.54 9.4 1074 731 8.1 8.90 

 
Yemden yararlanma: Yemden yararlanma oranı besi sığırlarında tüketilen yemin yeterliliğini ölçmede 
en çok kullanılan yöntemdir. Yemden yararlanma birim günlük canlı ağırlık artışı için tüketilen yem 
miktarı şeklinde hesaplanmaktadır.  Yemden yararlanma ırka göre değişebilmektedir. Bu konuda 
1900’lü yılların başından itibaren pek çok çalışma yürütülmesine rağmen kesin bulgulara ya da tekrar 
eden bulgulara tam olarak hala ulaşılamamıştır. Yine de ulaşılabilen bazı sonuçlar şöyledir (Tablo 2, 
NRC 2016). Bos indicus ırkları (Nellore, Africusder, Barzona, Brahman, Sahiwel), Bos Taurus 
ırklarından (Hereford, Şarole, Angus, Limuzin) en az % 10 daha düşük yaşama payı enerjisine ihtiyaç 
duymaktadırlar. Bos Taurus’un süt ve de çift yönlü ırklarının (Ayrshire, Montofon, Simental, Holstein), 
etçi ırklara göre % 20 daha fazla yaşama payı enerji ihtiyaçları vardır.  
 
Tablo 2: Irklara göre yaşama payı enerji ihtiyaçları ve ile bazı zooteknik bilgiler 

Irk Irk  
faktörü 

Buzağı 
doğum 
Ağırlığı 

Pik süt 
verimi 
kg/gün 

Süt yağı 
% 

Süt 
proteini  

% 

Tohumlama 
ağırlığı 

% Eriş Ağır. 
Angus 1 31 8 4 3.8 60 
Brahman 0.90 31 8 4 3.8 55 
Brangus 0.95 33 8 4 3.8 62 
Şarole 1 39 9 4 3.8 57 
Hereford 1 36 7 4 3.8 60 
Holstein 1.2 43 43 3.5 3.3 60 
Jersey 1.2 32 34 5.2 3.9 55 
Limuzin 1 37 9 4 3.8 60 
Nellore 1 32 7 4 3.8 65 
Simental 1.2 39 12 4 3.8 57 
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 Etçi ineklerde rasyonla alınan enerjinin yaklaşık % 65 ila 75’i yaşama payı gereksinmesinin 
karşılanmasına harcanmaktadır (Ferrel ve Jenkins, 1985). İrlanda’da bakılan etçi ırk sürüler üzerinde 
yapılan bir çalışmadan elde edilen yemden yararlanma değerleri tablo 3’de sunulmuştur (Crowley ve 
ark., 2010). Tablo 3 incelendiğinde Şarole ve Limuzin ırklarının Angus ve Simental’e göre daha iyi bir 
yemden yararlanma değerine sahip olduğu anlaşılmaktadır.  
 
Tablo 3: İrlanda’nın etçi sürülerinde bazı besi performansı değerleri 

Parametreler Irk Önem AN ŞA HE Lİ Sİ 
Başlangıç yaşı, gün 309     309 309 309 309 --- 
Final yaşı, gün 383a 389ab 391b 390b 386a 0.01 
Başlangıç canlı ağırlığı, kg 454a 502b 451a 447a 508c 0.01 
Final canlı ağırlığı, kg 583ac 641b 587a 572c 644b 0.01 
Kuru madde tük., kg/gün 11.40ad 11.00b 11.20ab 9.80c 11.60d 0.01 
Günlük can. ağ. art., kg/gün 1.60a 1.74b 1.69c 1.56a 1.70c 0.01 
Yemden yararlanma oranı 7.40a 6.57b 6.82c 6.46b 7.19a 0.01 

AN: Angus, ŞA: Şarole, HE: Hereford, Lİ: Limusin, Sİ: Simental 
 

 Beslenmenin Karkas Kalitesi ve Besi Performansı Üzerine Etkisi 
 Koyu renkli ya da kararmış karkas, tüketici gözünde önemli bir kalite problemi olarak 
görülmektedir. Sığırlarda bu duruma pek çok faktör yol açar. Bu faktörler beslenme ve yemleme 
yönetimi, sevk ve idare şartları, iklim, cinsiyet, hormon uygulamaları, genetik faktörler ile hayvan 
mizacı şeklinde sayılabilir. Beslenme bu faktörler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Besi sığırcılığı 
bütün dünyada kaba yemlere veya otlatmaya ya da konsantre yemlere dayalı olarak yapılmaktadır. 
Kesim sonrası karkas kararması olayı yoğun besi programı ile beslenen sığırlarda % 1.5 ila % 14 
arasında olmaktadır. 
 Yapılan araştırmalarda besinin son döneminde mera ya da kaba yem ağırlıklı beslenen 
sığırlarda, karkas kararması olaylarının, yoğun besi yapılan sığırlara göre daha çok olduğu ortaya 
konmuştur. Bu durum karkasın daha yüksek pH değerine sahip olması ile alakalıdır (Hughes ve ark., 
2014). Karkas kararması üzerine yaş da etkili bir faktördür. Kaba yem ağırlıklı beslenen hayvanlar, 
kesim olgunluğuna yoğun besi programı ile beslenenlere göre daha geç ulaştıkları için,  karkas kararması 
aynı zamanda yaşın ilerlemesine bağlı olarak da görülmektedir (Vesglarz ve ark., 2000). Ayrıca merada 
beslenen hayvanlar daha fazla demir almaktadır (Ponnampalam ve ark., 2012). Dolayısıyla rasyonlarda 
yüksek demir olması karkas kararmasına yol açar. Kaba yem ağırlıklı beslenen hayvanlarda yoğun besi 
ile beslenen hayvanlara göre daha ince bir yağ tabakası (0.76 cm) olmaktadır (Page ve ark 2001). Yoğun 
besideki daha kalın yağ tabakası kas içine yani karkasa daha çok yağ ve buna bağlı olarak da daha az 
myoglobin girmesine yol açmaktadır. Bu olay da karkas renginin açılmasına neden olur (Anonim, 2016). 
Sonuç olarak besi bitirme döneminde kesif yem ağırlıklı besi yapmak karkas rengini açmaktadır. Knee 
ve ark. (2007) kaba yem ağırlıklı beslenen hayvanlara kesimden 3 hafta öncesinden başlamak kaydıyla, 
kesif yem verilmesi ya da miktarının artırılmasıyla karkas kararmasının önüne geçilebileceğini 
bildirmiştir. Yapılan bir araştırmada 0.76 cm den daha az deri altı yağ kalınlığının, kesimden sonra daha 
yüksek oranda karkas kararmasına yol açtığı ifade edilmiştir (Page ve ark. 2001). Öte yandan yapılan 
bazı çalışmalarda (Anonim, 2016), besi bitirme döneminde yoğun besi programı ile beslenen sığırlarda 
da karkas kararması görüldüğü ve bu olayların hiç de azımsanmayacak biçimde fazla olduğu 
bildirilmiştir. Bu durumun önemli nedenlerinden bir tanesinin subklinik asidoz olabileceği 
düşünülmektedir. Subklinik asidoz sırasında yem tüketimi düşmekte, dolayısıyla da karkas kararması 
insidansı artabilmektedir. Uzun süreli asidoz yaşayan hayvanlarda da düşen yem tüketimi neticesinde 
karaciğer depolarının boşalmasına bağlı da karkas kararması meydana gelmektedir. Kesimden önce 
yeterli bir kas glikojen deposu sağlamak, kesimden 24 saat sonra normal bir kas pH değeri elde etmek 
için zorunlu bir kuraldır. Uygun bir pH elde edebilmek için 50-65 umol/g kas glikojeninin olması 
gerekmektedir. Bu amaçla temel kural yüksek enerjili bir rasyondur. Apaoblaze ve ark (2014), kesimden 
24 saat sonra karkas pH sının 5.8 in üzerine çıktığı hallerde kas glikojen miktarının 14.9 mmol/kg kas 
olduğunu, oysa pH 5.8 in altında olan karkaslarda ise bu değerin 35.5 mmol/kg olduğunu bildirmiştir. 
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Ölümden sonra kas pH sının 7.0 dan 5.7 ye düşmesi normal rigor mortis olayının bir yansımasıdır ve bu 
süreç kasta laktik asit birikimi ile yapılmaktadır. Eğer bu düşme olmazsa ya da hafif gerçekleşip pH 5.8-
6.0 ın üzerinde kalırsa koyu, kuru ve sert bir karkas elde edilir. 
 Koyu renkli karkas gibi karkas yağının sarı renkli olması da pek çok tüketicinin gözünde hoş 
karşılanmamakta ve satın alma fikrini önemli biçimde olumsuz etkilemektedir. Karkas yağı rengi, büyük 
ölçüde rasyonla birlikte alınan renk maddeleri yani karotenoidlerle ilişkilidir. Sarı, turuncu renkli yem 
maddeleri yüksek oranda karotenoid içerdiğinden karkas yağında sararmaya yol açabilir. Bu bağlamda 
Türkiye’de de yetiştiriciler arasında besi sığırı rasyonlarında arpa yerine mısır kullanımı karkas yağında 
sarı renge yol açacağı ya da açtığı gerekçesiyle tartışma konusudur. Bu konuda yapılan bazı 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar tablo 4 de görülmektedir (Oliveros ve ark., 2009) 
 
Tablo 4: Mısır ya da arpa verilmesinin karkas üzerine etkisi 

Deney Sonuç Kaynak 
Anguslara mısır ve 3 farklı 
arpa varyetesi verildi. 
Rasyonlar % 6 saman+% 94 
tahıl şeklindeydi 

Karkas yağında bir farklılık gözlenmedi Boles ve 
ark. 2005 

Anguslara mısır ya da dört 
farklı arpa varyetesi verildi 

Mısır verilen grubun karkas yağı daha sarı idi Boles ve 
ark. 2004 

% 83, 73 ve 63 oranında mısır 
ya da arpa ezmesi verildi.  

Mısır ile beslenenler hafifçe daha iyi lezzete 
sahipti  

Busboom ve 
ark. 2000 

% 83, 73 ve 63 oranında mısır 
ya da arpa ezmesi verildi.  

Mısır ile beslenenler daha iyi yemden 
yararlanmaya sahipti. Arpa ile beslenenlerin 
karkas yağı daha beyazdı 

Nelson ve 
ark., 2000 

Anguslara üzerinde mısır ya da 
arpa verildi 

Gruplar arasında herhangi bir farklılık yoktu Miller ve 
ark., 1996 

 
 Kaba yem kaynağı ve rasyonlara katılma miktarı karkas özellikleri üzerine etkili olabilir. Bu 
etkinin ne olabileceğine dair yapılan bir çalışmada iki deneme şeklinde bir araştırma yapılmış ve 1. 
denemede hayvanlar dört gruba ayrılarak gruplara kaba yem kaynağı olarak sırasıyla yonca kuru otu, 
mısır silajı, buğday samanı veya mısır samanı verilmiştir (Swanson ve ark., 2017). Rasyonlarda yonca 
kuru otu % 10 oranında yer almış, diğer kaba yemler ise bu rasyonun NDF oranını sağlayacak şekilde 
rasyona katılmıştır. Deneme sonunda bu oranlarda katılan kaba yem çeşitlerinin karkas randımanı, yağ 
oranı, mermerleşme üzerine farklı etkilere sahip olmadığı anlaşılmıştır. Araştırmanın 2. denemesinde 
ise hayvanlara kesif yem kaynağı olarak mısır ezmesi verilmiş ve rasyonlarda kaba yem kaynağı olarak 
kuru ot ve mısır silajı kullanılmıştır. Bu iki kaba yem toplamda rasyonlara % 5, 10,15 ve 20 oranında 
katılmıştır. Deneme sonunda kaba yem toplamının rasyona katılım oranı arttıkça canlı ağırlık artışı 
düşmüş yemden yararlanma kötüleşmiştir. 
 Tahıl kaynağı ve silaj miktarının Angus ve Şarole ırkı sığırlarda besi performansı, karkas 
özellikleri ve et kalitesi üzerine etkisi üzerine yapılan ve 2 yıl süren bir çalışmada (McEven ve ark., 
2007) ilk yıl 180 baş Angus sığır dört gruba ayrılarak beslenmiştir (Deney 1). Gruplara yüksek ya da 
düşük miktarda arpa veya mısır (% 35 ya da 70) verilmiştir.  Aynı şekilde mısır silajı da yüksek ya da 
düşük miktarda verilmiştir (%15 ya da 50). Aynı deney 2. yılda Şarole sığırlar üzerinde 
gerçekleştirmiştir (Deney 2). Her iki deney için kullanılan rasyonlar tablo 5’de, deney 1 ve deney 2’den 
elde edilen sonuçlar sırasıyla tablo 6 ve 7’dedir. 
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Tablo 5: deney 1 ve deney 2 de kullanılan rasyonlar 

 Rasyonlar 
 Düşük arpa 

yüksek silaj 
Yüksek arpa 
düşük silaj 

Düşük mısır 
yüksek silaj 

Yük. mısır 
düşük silaj 

Arpa ezmesi, % 35 70 0 0 
Mısır kırması, % 0 0 35 70 
Mısır silajı, % 50 15 50 15 
Protein ve min. Katkısı 15 15 15 15 
NE kazanç, Mkal/kg 1.78    1.92 1.84 2.04 
Ham protein, % 13.6 13.5 13.7 13.4 
NDF, % 36.7 26.7 30.4 15.8 

Tablo 6: Anguslarda tahıl kaynağı ve silaj miktarının etkisi (Deney 1) 

 Tahıl kaynağı Silaj seviyesi 
Mısır Arpa % 50 % 15 

Günlük canlı ağ. artışı, kg 1.64 1.52 1.61 1.54 
Kuru madde tüketimi, kg/gün 10.0 9.47 10.22 9.29 
Yemden yararlanma (yem/kazanç) 6.18 6.31 6.38 6.11 
Karkas randımanı, % 55.6 55.4 55.2 55.8 

 
Tablo 7: Şarolelerde tahıl kaynağı ve silaj miktarının etkisi (deney 2) 

 Tahıl kaynağı  Silaj seviyesi 
Mısır Arpa % 50 % 15 

Günlük canlı ağ. artışı, kg 1.63 1.59 1.58 1.64 
Kuru madde tüketimi, kg/gün 9.39 8.77 8.96 8.20 
Yemden yararlanma (yem/kazanç) 5.82 5.56 5.72 5.66 
Karkas randımanı, % 55.9 56.3 56.0 56.2 

 
 Yapılan bu iki deney incelendiğinde, Anguslarda mısırın arpaya göre daha yüksek bir canlı 
ağırlık artışı sağladığı (1.64 kg/güne karşı 1.52 kg/gün) ortaya konmuştur. Deneyde aynı şekilde yüksek 
silaj seviyesinin de (% 50) düşüğe göre (% 15) daha iyi canlı ağırlık artışı sağladığı (1.61 kg/güne karşı 
1.54 kg/gün) anlaşılmıştır. Şaroleler üzerinde yapılan aynı deneyde de mısırın arpaya karşı yine daha 
yüksek canlı ağırlık artışına neden olduğu, ancak Anguslardan alınan sonuçların tersine yüksek silaj 
seviyesinden düşüğe göre daha düşük canlı ağırlık artışı alındığı saptanmıştır. 
 Kaba yemlerle ilgili olarak yapılan bir başka çalışmada ise (Duckett ve ark., 2013), besi 
performansı, karkas ve et kalitesi üzerine kesimden önce farklı kaba yem türleri ya da kesif yem 
yedirilmesinin etkisi incelenmiştir. Angus sığırlar kesim öncesinde iki gruba ayrılarak merada ya da 
mısır silajı + konsantre yemden (% 18 mısır silajı+% 76 mısır, % 5.6 soya küspesi, % 0.4 yem katkı 
maddesi) oluşan rasyonla beslenmişlerdir. Kesimden 40 gün önce ise merada otlatılan sığırlar kendi 
aralarında 3 farklı kaba yemle yani merada otlama, yonca kuru otu ve hint darısı ile beslenme şeklinde 
ayrılmışlardır. Deneme sonunda konsantre yem ağırlıklı beslenen grup kaba yem ile beslenen gruba göre 
belirgin biçimde yüksek canlı ağırlık artışı (1.56 kg/güne karşın 0.99 kg/gün) sağlamış, karkas randımanı 
da (% 62.3 e karşı % 54.3) artmıştır. Yine konsantre yem ile beslemede daha iyi bir mermerleşme elde 
edilmiştir. Deri altı yağ kalınlığı konsantre yem grubunda kaba yem grubuna göre daha fazla (% 13.5 e 
karşı % 8.6) olmuştur. Deri altı yağ rengi kaba yem grubunda daha sarı (18.52 ye karşı 14.44) olmuştur. 
Longissumus kasının renginin ise konsantre grubunda daha açık (43.20 ye karşı 40.05), et lezzet 
yoğunluğunun ise konsantre grubunda daha yüksek (4.79 karşı 3.77) olduğu anlaşılmıştır. 
 Besinin son dönemine girmiş sığırlarda lif gereksinmesi çok iyi anlaşılamamıştır. Yapılan bazı 
çalışmalarda bu dönemde yüksek kaliteli kaba yem kaynaklarının gerekli olmadığı hatta düşük kaliteli 
kaba yem kaynaklarının sadece rumen fonksiyonlarını yeterli biçimde sürdürülebilmesi amacıyla yeterli 
olabileceği ileri sürülmüştür (Benton ve ark., 2015). Daha az kullanılsa dahi buğday samanındaki 
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fiziksel etkin NDF, yonca kuru otuna göre rumen fonksiyonlarını daha güçlü bir biçimde uyarmaktadır. 
Yine kaba yemlerin parça büyüklüğünün de bu konu üzerine etkili olduğu düşünülmektedir.  
 Besleme Programları 
 Sığır besisi altı aylık yaşa ulaşan erkeklerin besiye alınması şeklinde değerlendirilmelidir. Erkek 
sığırlar altı aylık yaştan sonra farklı programlarla besiye alınabilirler. Bunlar sürekli yoğun besleme 
programı ve farklı kaba yem konsantre yem oranlarını içeren programlardır (DiConstanzo, A., 2005). 
 Sürekli yoğun besleme: Bu programda yaklaşık 150-200 kg canlı ağırlığa sahip erkek sığırlar 
% 90 oranında konsantre yem ve % 10 oranında kaba yem içeren rasyonlarla beslenmektedirler. 
Programa alınan sığırların özellikle 250-350 kg canlı ağırlıklar arasında hızlı bir gelişme gösterebildiği 
açıklanmıştır. Daha sonraki dönemler de ise gerek yemden yararlanma, gerekse günlük canlı ağırlık 
artışı kademeli olarak azalmaktadır (Tablo 8).    
 
Tablo 8: Konsantre yem ağırlıklı olarak beslenen erkek sığırlarda besi performansı 

Canlı ağırlık      (kg) Kuru madde 
tüketimi, (kg) 

Günlük canlı ağırlık 
artışı, (kg) 

Yemden 
yararlanma* 

  90 2.97 1.021 2.91 

182 4.54 1.589 2.86 

318 7.04 1.475 4.77 

363 7.26 1.362 5.33 

454 9.08 1.248 7.27 

545    10.90 1.021 10.67 

*Yemden yararlanma: Kuru madde tüketimi/Canlı ağırlık artışı 
 
 Farklı kaba yem konsantre yem oranları kullanılarak yapılan besleme: Bu program 
yaklaşık 150-200 kg arasındaki canlı ağırlıklardan başlayarak kesim olgunluğuna gelene kadarki 
dönemde uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Yapılan bir çalışmada yaklaşık 340 kg canlı ağırlığa kadar 
besi sığırlarının yüksek kaba yem oranına sahip rasyonlarla beslenmelerini takiben, yoğun konsantre 
yem programına alınmasıyla telafi kazançlarının ortaya çıktığı anlaşılmıştır (Di Constanzo, 2005). 
Araştırmada kaba yem ağırlıklı besleme aşamasında rasyon % 75 yonca kuru otu ve % 25 mısırdan (yem 
katkı maddeleri dahil) oluşturulmuştur. Daha sonra 340 kg canlı ağırlığına ulaşan sığırlar yoğun besleme 
programına alınmışlardır. Sığırlar yoğun besleme programında % 7-10 oranında yonca kuru otu ve % 
90-93 oranında konsantre yem içeren rasyonlarla beslenmişlerdir. Araştırma sonunda sığırlardan 
oldukça iyi performans değerlerinin elde edildiği anlaşılmıştır. Besinin ilk aşamasında yüksek oranda 
kaba yem içeren program kullanılmasının, baştan itibaren yüksek konsantre yemlerle yapılan 
programlarda ortaya çıkabilen erken fizyolojik olgunlaşma sorununa engel olduğu bildirilmiştir. 
Sığırların uzun sürelerle konsantre yemlere dayalı olarak beslenmeleri rumende parakeratoza yol açarak 
besi performanslarını düşürebilmektedir. 
 Farklı besleme programları uygulanmasının en önemli nedeni, büyütme döneminde rasyon 
maliyetinin düşürülmesidir. Bu dönemde kaba yem oranının genellikle % 30 ila 50 arasında tutulması 
istenmektedir. Bu iki aşamalı besi programının ilk aşaması olan büyütme fazında, yani yaklaşık 160 ila 
340 kg canlı ağırlıklar arasında 1150 ila 1350 gr/günlük bir canlı ağırlık kazancı, bu dönemi takip eden 
bitirme döneminde ise 1270 ila 1450 gram/günlük canlı ağırlık artışı hedeflenmelidir.   
 Yoğun konsantre yem uygulaması sırasında besi işletmelerinde karşılaşılabilecek en önemli 
metabolik sorun rumen asidozudur. Bu durumun önüne geçebilmek için sığırlar bu sorun yönünden 
dikkatlice gözlenmeli, gerektiğinde rasyona rumen tamponlayıcılar da katılarak ya da kaba yem oranı 
arttırılarak tedbir alınmalıdır.  
 Aslında besi sığırcılığında kaba yemin belli bir miktarda verilmesi rumen asidozu gibi metabolik 
hastalıkların görülme riskinin azaltılmasında önemli faydalar sağlayacaktır. Bununla birlikte özellikle 
bitirme döneminde yüksek miktarda kaba yem kullanılması, günlük canlı ağırlık artışının düşmesine 
neden olabilir. Buna karşın kaba yemler genellikle konsantre yemlere göre daha ucuz olduklarından 
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ekonomi yapılmasına neden olabilir. Bununla birlikte mera şartları hariç piyasadan satın alınarak ya da 
yetiştiricinin kendi tarlasından bizzat üreterek sağladığı kaba yemlerin çok fazla kullanılması, büyütme 
döneminde besi performansının çok fazla düşerek besinin ekonomiklikten çıkmasına neden olabilir. Bu 
konuda bazı araştırıcılar (Loerch, 1990, Gunter ve ark., 1996) büyütme döneminde kaba yem oranının 
en çok % 55 civarında tutulması gerektiğini bildirmişlerdir. Büyütme döneminde aşırı kaba yem 
kullanımının besi performansının düşmesine yol açacağı ve karkas kalitesini mermerleşmeyi olumsuz 
etkilemek suretiyle bozacağı bildirilmiştir. Büyütme döneminde olduğu gibi bitirme dönemi besi sığırı 
rasyonlarında da yüksek oranda kaba yem kullanılması, hem karkas kalitesi hem de besi ekonomisi 
üzerine günlük canlı ağırlık artışının azalmasına bağlı şekilde olumsuz etkileri olacağından pek çok kişi 
tarafından tavsiye edilmemektedir. Bu bağlamda yüksek performans için önerilen kaba yem oranları % 
5-15 arasında olmuştur.  
 Yemleme Yöntemleri 
 Sığır besisinde ad libitum ve sınırlı yemleme şeklinde iki yemleme yöntemi vardır (Galyean, 
1999). Her iki yemleme yöntemi de dünyada ve Türkiye’de uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin bir 
birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları söz konusudur.  
 Ad Libitum Yemleme: Bu yemleme yöntemi hayvanların önünde sürekli rasyon 
bulundurulması esasına dayanmaktadır. Yöntemin avantajı besi sığırlarında kuru madde tüketiminin 
maksimize edilerek daha fazla canlı ağırlık artışı elde edilmesidir. Dezavantajı ise gün içinde ya da 
günler arasında yem tüketiminin dalgalanma göstermesi, asidozis, köpüklü şişkinlik ve laminitis gibi 
sindirim sistemi sorunlarına yol açmasıdır. Diğer bir dezavantaj ise bir miktar rasyonun israf edilmesi 
ve buna bağlı olarak da canlı ağırlık artışı başına düşen maliyetin artmasıdır. Ad libitum yemleme 
yöntemi hem büyüme hem de bitirme dönemindeki besiye alınan sığırlara uygulanabilmektedir. 
 Bu yöntem ad libitum toplam karma rasyon şeklinde ya da rasyonu oluşturan yem maddelerinin 
ayrı ayrı biçimde verilmesi ile yapılabilir. Ancak yapılan bazı çalışmalarda rasyonu oluşturan yem 
maddelerinin ad libitum şekilde ayrı ayrı verilmesinin subklinik asidozu tetikleyeceği yönünde 
sonuçlara ulaşılmıştır (Moya ve ark., 2011, James ve Kyriazakis, 2002). Bu konuyu incelemek için 80 
baş etçi ırkların melezi düve denemeye alınmıştır (Moya ve ark., 2011). Deneme 4 grup halinde 
yürütülmüş ve gruplara sırasıyla TMR şeklinde % 85 arpa, % 10 mısır silajı ve de % 5 yem katkı 
maddelerinden oluşan bir rasyon ya da ayrı ayrı serbest seçimli olarak sunulan arpa ve mısır silajı, arpa 
ve buğday DDGS veya mısır silajı ve buğday DDGS’den oluşan rasyon verilmiştir. Deneme sonunda 
rumen pH sı yönünden toplam karma rasyon grubu ile arpa+mısır silajı ya da arpa+buğday DDGS 
grupları arasında bir farklılık çıkmamıştır. Mısır silajı+buğday DDGS grubu en yüksek ortalama pH 
değerine sahip olmuştur. İlk 3 grubun canlı ağırlık artışı, mısır silajı+buğday DDGS grubuna göre 
yüksek çıkmasına rağmen istatistik bir farklılık oluşmamıştır. Yemden yararlanma değerleri ise yine bu 
ilk 3 grupta son gruba göre istatistik olarak iyi çıkmıştır.   
 Bu konuda yapılan bir başka çalışmada ise 31 baş sığır kullanılmış ve iki grup halinde deneme 
yürütülmüştür (Atwood ve ark., 2001). Buzağıların bir grubuna TMR, diğer gruba da TMR yi oluşturan 
yem maddeleri ayrı ayrı verilmiştir. Denemede kullanılan TMR % 18.9 yonca kuru otu, % 15.5 mısır 
silajı, % 31.3 arpa ezmesi, % 31.3 mısır ezmesi, % 3.1 de yem katkı maddesi içermiştir. Deneme sonunda 
TMR ile beslenen grup diğer gruba göre daha fazla kuru madde tüketmiş (9.96 kg/gün e karşı 9.32 
kg/gün), ancak canlı ağırlık artışları benzer olmuştur (890 gram/güne karşın 920 gram/gün). Sonuç 
olarak serbest seçimli besleme daha ekonomik olmuştur. 
 Yemleme yöntemi ile ilgili olarak 575 kg canlı ağırlığındaki toplam 18 baş limuzin ırkı üzerinde 
yapılan çalışmada (Liu ve ark., 2016) 3 grup oluşturulmuştur. Gruplar toplam karma rasyon, kesif yemin 
önce kaba yemin sonra verildiği grup, kaba yemin önce kesif yemin sonra verildiği grup şeklinde 
oluşturulmuştur. Denemede TKR un bileşimi % 30.95 konsantre yem, % 69.05 kaba yem (mısır silajı) 
şeklinde olmuştur. Deneme sonunda TKR yiyen grup günde 980 gram, önce kesif yemin verildiği grup 
810 gram ve de kaba yemin önce verildiği grup da 900 gram canlı ağırlık artışı sağlamıştır. Grupların 
toplam kuru madde tüketimleri ise en yüksek önce konsantre yem verilen grupta ( 12.44 kg/gün) en az 
ise TKR grubunda (10.77 kg/gün) çıkmıştır.  
 Holstein erkek sığırlar üzerinde yapılan bir çalışmada başlangıçta sınırlı besleme yapıp ardından 
yoğun besiye geçilmesinin hayvan performansı üzerine etkisi araştırılmıştır (Keogh ve ark., 2015). 
Denemede 75 baş Holstein sığırın 15 başı deneme başında çeşitli ölçümler için kesilmiş ve ardından geri 
kalan 60 baş erkek sığır 30 ar baştan oluşan 2 gruba ayrılmıştır. İlk 30 baş sığır besi başında sonuna 
kadar ad libitum olarak beslenmiş (1500 gram/gün canlı ağırlık kazanacak biçimde), diğer 30 baş sığır 



14 - 17 NİSAN / APRIL 2019
Fethiye - TURKIYE

www.cistlikhayvanlarikongresi.org
I N T E R N AT I O N A L  FA R M  A N I M A L  M E D I C I N E  C O N G R E S S

ULUSLARARASI
ÇİFTLİK HAYVANLARI
HEKİMLİĞİ KONGRESİ 

90	
	

ise ilk 125 gün günde 600 gram canlı ağırlık artışı sağlayacak biçimde sınırlı beslemeye tabi tutulmuştur. 
Ardından bu grupta besi sonuna kadar (55 gün boyunca) baştan itibaren ad libitum beslenen gruba 
benzer biçimde ad libitum beslemeye tabi tutulmuştur. Deneme başında tüm sığırlar 479 günlük yaşa ve 
370 kg lık canlı ağırlığa sahiptiler. Tüm hayvanlara % 70 konsantre ve % 30 ot silajından oluşan bir 
rasyon verilmiştir. Denemeden elde edilen besi performansına ilişkin değerler tablo 9’dadır. 
 Tablo 9 incelendiğinde sınırlı yemlemenin tüm dönemler baz alındığında ad libitium yemlemeye 
göre çok daha düşük günlük canlı ağırlık artışına (1.233 kg/güne karşı 1.711 kg/gün), karkas 
randımanına ve yağlılık derecesine yol açtığı görülmektedir 
 

Tablo 9: Sınırlı ve ad libitum besleme yapılan sığırlarda besi performansı ve karkas ile ilgili 
değerler  

 
Parametreler 

Sınırlı yemleme Ad libitum yemleme  
P 

değeri 
Dönem 1 
besi başı                
125 gün 

Dönem 2 
besi sonu                         

55 gün 

Dönem 1 
Besi başı 
125 gün 

Dönem 2 
besi sonu 55 

gün 
Dönem başı canlı ağır., kg 372 442 370 603 0.01 
Dönem sonu canlı ağır., kg 442 594 612 678 0.01 
Canlı ağırlık farkı, kg 77 152 242 75 0.01 
Canlı ağırlık artışı, kg/gün 0.616 2.764 1.936 1.364 0.01 
Den. Can. Ağ. Art., kg/gün 1.233 1.711  
Kuru madde tük., kg/gün 5.46 11.8 12.7 12.22 0.01 
Yemden yararlanma 9.5 4.87 6.71 9.98 0.01 
Den. boyu yemden yarar. 8.08 7.71  
Karkas ağırlığı, kg 229 280 315 339 0.01 
Karkas Randımanı, % 49.14 48.61 49.89 50.87 0.01 
Yağlılık derecesi 2.2 5.13 6.06 7.63 0.01 

 
 Sınırlı Yemleme: 
 Bu yemleme yöntemi ad libitum yemleme yöntemine alternatif olarak ortaya konulmuştur. 
Sınırlı yemleme yöntemi ABD’de başarılı bir biçimde kullanılmaktadır. Besiye alınan sığırlara ad 
libitum yemleme yerine, besin kullanımını en üst seviyeye çıkartabilmek ve dolayısıyla yemden 
yararlanmayı iyileştirebilmek için rasyon belli bir sınır dahilinde kontrollü olarak verilir. Bu 
uygulamanın amacı yem tüketiminin düşmesine rağmen canlı ağırlık artışının ad libitum tüketime 
benzer olmasını sağlayarak yemden yararlanmanın iyileşmesini sağlamaktır. Sınırlı besleme yönteminin 
iki tipi vardır. Bunlar; 1. Kısıtlı yemleme, 2. Programlı yemleme şeklindedir (Loerch, 1990; Loerch ve 
Fluharty, 1998). 
 1. Kısıtlı Yemleme: Sığırların öngörülen ya da gerçekleşen ad libitum tüketim miktarlarına göre 
verilen yem miktarının sınırlanmasıdır. Yöntemin uygulanmasında serbest bir biçimde kaba yem 
verilirken, konsantre yem sınırlanmaktadır. Bu şekildeki bir uygulama ile ad libitum beslemeye göre 
benzer canlı ağırlık kazançları sağlandığı ileri sürülmektedir. Yöntem daha çok besiye yeni alınan 
sığırlar üzerinde uygulanmaktadır. Kısıtlı yemlemede yemliklerin yeni yem dağıtılmasına yaklaşık bir 
saat kala bitmesine olanak sağlayacak bir biçimde, yani ad libitum tüketime göre kuru madde 
tüketiminin % 5-10 oranında daha az olduğu bir yemleme şekli uygulanmaktadır. 
 2. Programlı Yemleme: Bu yöntem besiye alınacak sığırların besin maddesi ve enerji 
ihtiyaçları belli bir canlı ağırlık artışı için göz önüne alınarak hazırlanan rasyonun hesaplanan miktarda 
verilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yemleme yöntemi genellikle büyüme dönemindeki ya da 
hedeflenen canlı ağırlık artışının gerisinde kalmış sığırlara uygulanır. Örneğin 225 kg canlı ağırlığındaki 
bir erkek sığırı 100 gün boyunca günde 1000 gr canlı ağırlık kazandıracak biçimde planlama yapıldığını 
düşünelim. Plan gereği rasyon gereklilikleri denklemler yoluyla hesaplanır ve hazırlanan rasyon 
sığırlara verilir.   
 Büyütme dönemi sırasında yapılan pek çok sınırlı yemleme yöntemi çalışması sırasında canlı 
ağırlık artış süratlerinin ad libitum yemlemeye göre değişmezken, yemden yararlanmanın iyileştiği 
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belirtilmektedir. Sınırlı yemleme yöntemi sayesinde yemlerin sindirim sisteminden geçiş hızı 
azaldığından içeriğin sindirim sisteminde kalma süresindeki artışa bağlı olarak sindirilebilirlik 
iyileşmektedir. Bu yöntemin bir diğer avantajı ise yem israfının azaltılmasıdır. Öte yandan sınırlı 
yemleme programında tüketim sınırlamasının seviyesi oldukça önemlidir. Eğer doğru ayarlanmaz ise 
sınırlı yemleme yöntemi dezavantajlı hale gelebilir. Eğer sınırlama çok fazla olursa günlük canlı ağırlık 
artışında düşme görülebilir. Bu düşme sonradan telafi edilemeyebilir. Sınırlı yemlemenin bir diğer 
olumsuzluk yaratabilecek noktası ise yemlik ve yemleme yönetimin de içine alan sürü idaresi ile 
alakalıdır. Barınak yoğunluğu, yemlik alanı ve öğün sayısı sınırlı yemleme yönteminin başarısını 
olumsuz etkileyebilir. Rasyon yeni dağıtıldığı zaman sürünün lider ya da saldırgan tavırlı hayvanları ilk 
önce yemliğe gelerek yemeye başlayacaklardır. Normal şartlarda ad libitum sisteminde bu hayvanlar bir 
miktar rasyon tüketip geri çıktıktan sonra sürünün ezilen ya da sakin görünüşlü hayvanları yemliğe 
gelerek kalan rasyonu tüketeceklerdir. Sınırlı yemleme sisteminde ise sürünün baskın hayvanları 
rasyonun tamamını tüketerek geriye pek bir şey bırakmayabilirler. Hatta baskın hayvanlar rasyonu 
seçerek yiyip geriye daha çok rasyonun lezzetsiz ve kötü kaliteli ya da düşük değerli kısımlarını 
bırakabilirler. Bu durum baskın karakterli sığırlar için asidozis nedeni de olabilir. Bu sorun yemleme 
sıklığı arttırılarak ya da baskın hayvanların çok fazla acıkması beklenmeden rasyon dağıtımı yapılarak 
giderilebilir. Yemleme yönetimi ad libitum sisteme göre sınırlı yemleme yönteminde çok daha 
önemlidir. Sınırlı yemleme üzerine yapılan bir çalışmada (Galyean, 1990) mısır ya da arpa bazlı bitirme 
rasyonları sınırlı yemleme yönteminin uygulandığı gruba ad libitum tüketimin % 96’sı oranında tedarik 
edilmiştir. Deneme sonunda iki grup arasında besi performansı bakımından önemli bir fark oluşmaz 
iken sınırlı yemleme yapılan grupta karaciğer apsesi görülme sıklığı artmıştır. 
Kısıtlanmış ve programlanmış besleme yöntemleri ile yapılan beslemelerin büyütme dönemi sırasında 
etkili bir biçimde uygulanabileceği ileri sürülmektedir. Öte yandan bu yemleme yöntemlerinin bitirme 
döneminde de uygulanıp uygulanmayacağı ya da yararlı olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Bir yandan 
bu yemleme yöntemlerinin uygulanması neticesinde yemden yararlanmanın iyileşmesi, gübre yükünün 
azalması, rasyon tüketiminin kontrol altında tutulması, artık rasyonun engellenmesi avantajları ortaya 
çıkarken, günlük canlı ağırlık artışının telafi edilemez ya da maliyeti artırıcı bir biçimde düşmesi gibi 
sorunlar ortaya çıkabilir. Bu dezavantajların ad libitum tüketime göre tüketimin % 5-15 arasında 
sınırlanması sonucunda özellikle ortaya çıktığı iddia edilmektedir. 
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 Özet 

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle toplam kırmızı et üretiminin %87,68’ini (987.482 ton) sığır eti 
oluşturmaktadır. Sığır besiciliğinde maliyeti oluşturan masraf unsurları içerisinde besi materyali ve yem 
başta gelmektedir. Son yıllarda artan nüfus ve talep düzeyine bağlı olarak piyasada oluşan kırmızı et arz 
açığı başta kasaplık-besilik hayvan ve karkas et ithalatına gidilmesine yol açmıştır. 2016-2018 yılları 
arasındaki 3 yıllık dönemde kasaplık ve besilik sığır ithalatı sırasıyla 257.131 baş ve 1.972.224 baş 
olarak gerçekleşmiştir. Yapılan bu ithalatın değeri 2.448.225.330 USD (9.044.379.646 TL) olarak 
hesaplanmıştır. Besiciler üzerinde son dönemde artan üretim maliyetleri ile gümrük vergisi avantajıyla 
yurtiçine giren ithal kasaplık hayvan ve ete bağlı olarak yıkıcı bir rekabet ortamı ve fiyat baskısı 
oluşmuştur. Diğer taraftan sığır besi işletmelerinin karlılık düzeyleri azalmış ve sektörel 
sürdürülebilirlik olumsuz yönde etkilenmiştir. Son 2 yılda yaklaşık 20 bin sığır besi işletmesi kapanmış 
veya faaliyetini durdurmuştur. Türkiye genelinde 264.230 adet sığır besi işletmesi mevcut olup, bu 
işletmelerin %64,02’si 10 başın altında hayvana sahip küçük ölçekli işletmelerdir. Sığır besiciliğinde 50 
baş ve üzeri işletmelerin toplam işletmeler içerisindeki payı ise sadece %5,07’dir. Buna karşın büyük 
ölçekli olarak sınıflandırılan bu işletmeler 1.532.564 baş sığır varlığı ile besi sığırlarının %38,41’ine 
sahip bulunmaktadır. Sığır besiciliğinde üretim maliyetleri üzerinde etkili olan başlıca faktörler arasında 
besi süresi, hayvanın menşei, kullanılan ırkın verim özellikleri, günlük canlı ağırlık artışı, yem rasyon 
içeriği, yem hammadde fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar, besi performansı ve 
karkas randımanı, işletme girdilerinin dönemsel tutarı, hastalık ve ölüm oranları gibi unsurlar yer 
almaktadır.	Sektörde üretimin sürdürülebilirliği açısından uygun fiyat ve kalitede yem ile besi materyali 
tedariki başta olmak üzere sığır besi işletmelerinde maliyet minimizasyonu amacıyla gerekli önlemlerin 
alınması, işletmelerin sınıflandırılarak desteklenmesi yanı sıra kârlı ve optimum ölçekte faaliyet 
göstermeleri için uygun piyasa koşullarının sağlanması, perakende et satış fiyatları üzerinden üreticiye 
aktarılan marjın artırılması ve pazarlama zincirindeki aracı sayısının azaltılarak tüketici için daha uygun 
fiyattan et satın alabilecekleri bir piyasanın temin edilmesi önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: sığır, sığır besiciliği, yapısal durum, ekonomik değerlendirme. 
 

ASSESSMENT OF THE CATTLE FATTENING FROM STRUCTURAL AND 
ECONOMIC PERSPECTIVES IN TURKEY 

 
 Abstract 

As of 2017, beef constitutes 87.68% (987.482 ton) of the total red meat production in Turkey. 
Fattening material and feed costs are the most important cost factors in cattle fattening. Due to the 
increasing population and demand level in recent years, the gap of red meat supply in the market has led 
to the importation of slaughtering-fattening animal and carcass meat. In the 3 year period between 2016 
and 2018, slaughtering and fattening cattle imports have realized as 257.131 heads and 1.972.224 heads 
respectively. The value of this import is calculated as 2.448.225.330 USD (9.044.379.646 Turkish Lira). 
In the recent period, a destructive competitive environment and price pressure have emerged on 
producers, based on the increased production costs and customs duty advantages on the imported cattle 
for slaughter and beef. On the other hand, profitability levels of cattle fattening enterprises have 
decreased and sectoral sustainability was adversely affected. In the last two years, approximately 20,000 
cattle fattening enterprises have been closed or halted. Throughout in Turkey, 264.230 cattle fattening 
enterprises are available in total. 64,02% of these enterprises are small scale enterprises with less than 
10 animals. In cattle breeding, the share of enterprises with 50 and overheads are only 5,07% in total 
enterprises. However, these enterprises which are classified as large-scale have 38,41% of total beef 
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cattle inventory with 1.532.564 heads. The main cost factors affecting the production costs of cattle 
fattening are the duration of fattening, the origin of the animal, the yield characteristics of the breed 
used, daily live weight gain, the feed ration content, the change in raw feed prices, the currency exchange 
rate fluctuations, the fattening performance and the carcass yield, the periodic amount of the inputs, 
diseases and mortality rates. Particularly supplying feed and cattle material in favourable prices and 
good quality, taking due precautions in order to provide cost minimization in cattle fattening enterprises, 
to provide support based on the scale classifications and proper market conditions for the profitable 
activities in optimum scale, to increase the margin transferred to the producer through retail meat sale 
prices and reduce the number of intermediaries in the marketing chain and providing more affordable 
meat price for the consumer is crucial in line with the sustainability of production in the sector. 

 
Key words: cattle, cattle fattening, structural situation, economic assessment. 
 

 Sığır Besiciliği ve Türkiye’de Sığır Eti Üretimi 
Kırsal ekonomik kalkınmanın, alınacak akılcı ekonomik politika tedbirleri ile istikrar içinde 

başarılması için öncelikle tüm gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu üzere, sahip olduğu potansiyel, ulusal 
ekonomi içinde üstlendiği fonksiyonlar ve kırsal kalkınmanın lokomotif sektörü olma özelliği ile 
hayvancılığın ve tüm alt sektörlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de son 10 yıl içerisinde toplam tarımsal üretim değeri içerisinde canlı hayvan ve 
hayvansal ürünlerin üretim değeri büyük bir ivme kazanmış ve bitkisel üretim değerini geçerek %45 
seviyesinden %58’e (187,7 milyar TL) kadar yükselmiştir (TÜİK, 2018a; ESK, 2018). 

Hayvancılıkta AB’ne yapısal uyum ve entegrasyonun başarılmasında; hayvansal üretimde 
verimlilik artışları yanında, piyasa alt yapılarının güçlendirilmesi ve yapısal reformların 
gerçekleştirilmesi, hayvancılık işletmelerinde ihtisaslaşma ve ölçek artışı, hayvancılığa dayalı sanayinin 
geliştirilmesi, hayvan hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu, gıda güvenliği uygulamaları, ürün kalite 
standartlarının sağlanması gibi konular ön plana çıkmaktadır (Sakarya ve Aral, 2011). 

Besicilik; kasaplık hayvanlarda et ve yağ miktarının artırılması ve et kalitesinin yükseltilmesi 
yanında, çeşitli hayvan yemlerinin ve endüstri kalıntılarının daha iyi bir biçimde değerlendirilmesine 
olanak yaratılması bakımından büyük önem taşıyan, aynı zamanda yeni istihdam yaratmak suretiyle 
ekonomiye büyük katkıda bulunan bir işletme kolu olarak tanımlanmaktadır (Sakarya ve Günlü, 1996; 
Polat, 1997). Yürütülen besicilik faaliyetlerinin ekonomiye katkısı yalnızca kırmızı et üretimiyle sınırlı 
kalmamakta, bu sektörden elde edilen yan ürünler pek çok sektörün üretim sürecinde hammadde olarak 
kullanım alanı bulmaktadır (Çiçek, 2002). 

Entansif besi sığırcılığında risk yönetimi açısından, yatırım sermayesinin geri dönüşünün, hayvan 
satış fiyatları ile satın alınan girdi miktarı ve maliyetlerine bağlı bir fonksiyon olduğu ve banka faizlerine 
göre yüksek bir getirinin sağlanmasının önemli olduğu bildirilmiştir (Santana ve ark., 2016). 

Brezilya sığır eti endüstrisinde; hükümet ve üreticilerin dünya pazarında rekabet, meraya dayalı 
üretim sistemleri, et kalitesi ve düşük üretim maliyetleri, sağlıklı ve lezzetli özgün ürünler üretimi-satışı 
ve izlenebilirlik gibi güçlü stratejiler üzerine birlikte çalıştığı vurgulanmıştır (Ferraz ve De Felicio, 
2010). Bazı AB ülkelerinde FADN sistemi (2010-2015) üzerinden yapılan bir değerlendirmede, İtalya, 
Polonya ve Romanya’nın aksine Fransa, Almanya ve Büyük Britanya’da özellikle işletme dışından 
temin edilen girdiler için verimliliğin düşük olması ve üretim maliyetlerinin yüksekliği sonucu mevcut 
üretim değeri üzerinden negatif değer alan net çiftlik gelirinin yapılan sübvansiyonlar ile karşılandığı ve 
bu şekilde pozitife döndüğü ifade edilmiştir (Skarżyńska ve Abramczuk, 2018). 

Sığır besiciliğinde kârlılığı; hayvanın ırkı, cinsiyeti, yaşı, orijini, kondisyonu, bakım ve sağlık ile 
beslenme gibi teknik parametrelerle, optimum besi süresi, işletmenin kuruluş yeri seçimi ve kapasitesi, 
besi sistemi, desteklemeler, finansal kayıt tutma ve pazarlama olanakları gibi ekonomik kriterler 
etkilemektedir. Diğer taraftan, toplam veya hayvan başına gelir, temelde iki unsurdan etkilenmektedir. 
Bunlardan ilki besiye alınan hayvanların alış ve satış fiyatları arasındaki farktan doğan geliri ifade eden 
fiyat marjı; ikincisi ise besiye alınan hayvanların besi boyunca elde ettikleri canlı ağırlık artışlarından 
doğan geliri ifade eden ağırlık marjı’dır. Ayrıca işletmenin pazar tercihi ve koşulları, yan ürünlerin 
değerlendirilme durumu, karkas sınıflandırma ve kalite derecelendirmesi gibi faktörlerde besicilikte 
gelir üzerinde etkili faktörler arasındadır (Çiçek ve Sakarya, 2006; Aydın, 2011; Hietala ve Juga, 2016). 
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Türkiye’de yıllara göre tarımsal desteklemeler içerisinde hayvancılık desteklemelerinin payı, sığır 
varlığı ve ırklara göre sığır sayılarının değişimine ilişkin olarak hazırlanan Tablo 1-3 aşağıda 
sunulmuştur (TÜİK, 2018b; HAYGEM, 2018). 

 
Tablo 1. Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Sağlanan Toplam Tarımsal Destekleme 
Bütçesi ve Hayvancılık Desteklemelerinin Toplam Tarımsal Desteklemeler İçindeki Payı (%) (2002-
2019) 

Yıllar 

Bakanlık Tarafından 
Verilen Toplam 

Tarımsal Destekleme 
Bütçesi (Milyon TL) 

Hayvancılık 
Desteklemeleri 

Miktarı (Milyon TL) 

Hayvancılık Desteklerinin 
Toplam Tarımsal 

Desteklemeler içindeki payı 
(%) 

2002 1.800 83 5 
2013 8.700 2.722 31 
2014 9.100 2.589 28 
2015 10.000 2.932 29 
2016 11.600 3.000 26 
2017 12.800 3.793 30 
2018 14.800 4.000 27 
2019 (planlanan) 16.900 5.300 31 

 
Tablo 2. Türkiye’de Çeşitli Türlere Göre Hayvan Sayıları (baş) ve Yıllara Göre Değişim (2007=100) 

 Sığır Manda  Koyun  Keçi  
2007 11 036 753 100 84 705 100 25 462 293 100 6 286 358 100 
2008 10 859 942 98,4 86 297 101,9 23 974 591 94,2 5 593 561 89 
2009 10 723 958 97,2 87 207 103,0 21 749 508 85,4 5 128 285 81,6 
2010 11 369 800 103,0 84 726 100,0 23 089 691 90,7 6 293 233 100 
2011 12 386 337 112,2 97 632 115,3 25 031 565 98,3 7 277 953 116 
2012 13 914 912 126,1 107 435 126,8 27 425 233 108 8 357 286 133 
2013 14 415 257 130,6 117 591 138,8 29 284 247 115 9 225 548 147 
2014 14 223 109 128,9 121 826 143,8 31 140 244 122 10 344 936 165 
2015 13 994 071 126,8 133 766 157,9 31 507 934 124 10 416 166 166 
2016 14 080 155 127,6 142 073 167,7 30 983 933 122 10 345 299 165 
2017 15 943 586 144,5 161 439 190,6 33 677 636 132 10 634 672 169 

 
Tablo 3. Türkiye’de 2007-2017 Yılları Arasındaki Dönemde Irklara Göre Sığır Sayıları (Baş) ve 
Toplam Sığır Varlığı İçindeki Payları (%) 

 
Sığır - Kültür % Sığır - Kültür 

melezi % Sığır - Yerli % Toplam 

2007 3 295 678 30 4 465 350 40 3 275 725 30 11 036 753 
2008 3 554 585 33 4 454 647 41 2 850 710 26 10 859 942 
2009 3 723 583 35 4 406 041 41 2 594 334 24 10 723 958 
2010 4 197 890 37 4 707 188 41 2 464 722 22 11 369 800 
2011 4 836 547 39 5 120 621 41 2 429 169 20 12 386 337 
2012 5 679 484 41 5 776 028 42 2 459 400 18 13 914 912 
2013 5 954 333 41 6 112 437 42 2 348 487 16 14 415 257 
2014 6 178 757 43 6 060 937 43 1 983 415 14 14 223 109 
2015 6 385 343 46 5 733 803 41 1 874 925 13 13 994 071 
2016 6 588 527 47 5 758 336 41 1 733 292 12 14 080 155 
2017 7 804 588 49 6 536 073 41 1 602 925 10 15 943 586 

 
Tablolar incelendiğinde, Türkiye’de 2002-2019 yılları arasındaki dönemde hayvancılık sektörüne 

sağlanan destekleme tutarının 83 milyon TL’den, 5.3 milyar TL’ye çıktığı ve toplam tarımsal 
desteklemeler içindeki payının %5’ten %31’e yükseldiği görülmektedir. Diğer taraftan 2007-2017 
yılları arasındaki dönemde sığır varlığının %44,5 oranında artarak 15.943.586 başa ulaştığı, kültür ırkı 
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ve kültür melezi sığır sayısının toplam sığır varlığı içindeki payının %70’ten, %90’a yükseldiği 
gözlenmektedir.  

Son dönemde ulusların ciddi sorunlarından birisi de, nüfus artışına paralel olarak besin üretiminin 
aynı düzeyde artırılamaması ve dolayısıyla gıda güvencesinin sağlanamamasıdır. Diğer taraftan 
günümüzde, azalan ve yaşlanan kırsal nüfus, köyden kente göç, işsizlik ve yoksulluk sorunu Türkiye’nin 
bitkisel ve hayvansal üretimde yaşadığı önemli sosyo-ekonomik problemlerin başında gelmektedir.  

Maliyetlerde oluşan önemli artışlar yanında gıda kaynaklarına ve ürünlerine erişim bakımından 
yükselen nüfus ve talep düzeyi, enflasyon ve perakende fiyatların artışı, aracı marjları, toplumun gelir 
düzeyi ve satın alma gücü yönünde yaşanan yetersizlikler, tüketim tercihleri üzerinde etkili olmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde temel ve stratejik ürün kapsamında ele alınarak önemli ölçüde desteklenen ve 
çeşitli önlemlerle korunan kırmızı et, süt gibi hayvansal üretim faaliyet alanlarında ithalata dayalı bir 
yapıya gidilmesi, kırsal ekonomik kalkınma ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından bir 
takım olumsuzluklar taşımaktadır (GTHB, 2018; UKON, 2018). 

Türkiye’de son 10 yılda kesilen hayvan sayıları, karkas verimlilikleri, toplam kırmızı et üretimi 
ile sığır etinin üretim içindeki payına ilişkin verileri içeren Tablo 4-6 aşağıda verilmiştir (TÜİK, 2018b; 
HAYGEM, 2018). 

 
Tablo 4. Türkiye’de Türlerine Göre Kesilen Hayvan Sayıları (Baş) (2007-2017) ve Kesim Sayılarındaki 
Yüzde Değişim (2007=100) 

 Sığır % Manda % Koyun % Keçi % 
2007 2 003 991 100 9 532 100 6 428 866 100 1 256 348 100 
2008 1 736 107 86,6 7 251 76,1 5 588 906 86,9 767 522 61,1 
2009 1 502 073 75,0 4 857 51,0 3 997 348 62,2 606 042 48,2 
2010 2 602 246 129,9 15 720 164,9 6 873 626 106,9 1 219 504 97,1 
2011 2 571 765 128,3 7 255 76,1 5 479 546 85,2 1 254 092 99,8 
2012 2 791 034 139,3 7 426 77,9 4 541 122 70,6 926 799 73,8 
2013 3 430 723 171,2 2 403 25,2 4 958 226 77,1 1 340 909 106,7 
2014 3 712 281 185,2 2 176 22,8 5 197 289 80,8 1 570 239 125,0 
2015 3 765 077 187,9 1 391 14,6 5 008 411 77,9 1 999 241 159,1 
2016 3 900 307 194,6 1 499 15,7 4 083 620 63,5 1 756 360 139,8 
2017 3 602 115 179,7 6 123 64,2 5 134 338 79,9 2 068 866 164,7 

 
Tablo 5. Türkiye’de Kesilen Hayvan Türlerine Göre Elde Edilen Et Üretimi (Ton) ve Toplam Kırmızı 
Et Üretimi İçindeki Payları (%) (2007-2017) 

  Sığır % Manda % Koyun % Keçi % Toplam (ton) 
2007 431 963 75 1 988 0,35 117 524 20 24 136 4 575 611 
2008 370 619 77 1 334 0,28 96 738 20 13 752 3 482 443 
2009 325 286 79 1 005 0,24 74 633 18 11 675 3 412 600 
2010 618 584 79 3 387 0,43 135 687 17 23 060 3 780 718 
2011 644 906 83 1 615 0,21 107 076 14 23 318 3 776 915 
2012 799 344 87 1 736 0,19 97 334 11 17 430 2 915 844 
2013 869 292 87 336 0,03 102 943 10 23 554 2 996 125 
2014 881 999 87 526 0,05 98 978 10 26 770 3 1 008 272 
2015 1 014 926 88 326 0,03 100 021 9 33 990 3 1 149 262 
2016 1 059 195 90 351 0,03 82 485 7 31 011 3 1 173 042 
2017 987 482 88 1 339 0,12 100 058 9 37 525 3 1 126 404 
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Tablo 6. Türkiye’de Yıllar ve Hayvan Türleri İtibariyle Ortalama Karkas Verimlilikleri (Kg/Baş)  
Yıllar Sığır Manda Koyun Keçi 
2007 215,6 208,6 18,3 19,2 
2008 213,5 184,0 17,3 17,9 
2009 216,6 207,0 18,7 19,3 
2010 237,7 215,5 19,7 18,9 
2011 250,8 222,6 19,5 18,6 
2012 286,4 233,8 21,4 18,8 
2013 253,4 139,9 20,8 17,6 
2014 237,6 241,6 19,0 17,0 
2015 269,6 234,0 20,0 17,0 
2016 271,6 234,3 20,2 17,7 
2017 274,1 218,7 19,5 18,1 

Tablo 4-6’da görüleceği üzere, Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında kesimi yapılan sığır sayısı 
%79,7 oranında artmış, türlere göre kırmızı et üretiminde sığır eti üretiminin payı %75’ten %88’e çıkmış 
ve sığırda ortalama karkas verimliliği 215,6 kg’dan 274,1 kg düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. 

 
 Sığır Besi İşletmelerinde Ölçek Büyüklükleri ve Yapısal Durum 

Sığır besi işletmeleri tarafından kullanılan besi ırkları arasında; vücut yapı ve ölçüleri, canlı 
ağırlık kazancı, büyüme performansı, randıman, karkas kalite özellikleri, perakende et ürün verimi ve 
değerli et preparatları gibi kriterler bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır (Alberti ve ark., 2008; 
Pesonen ve Huuskonen, 2015).  

Sığır besiciliğinde üretim sistemleri arasında ekonomik açıdan etkinlik ve karlılık değişimlerine 
yol açan başlıca unsurlar arasında yetiştirilen hayvanların biyolojik performans değerleri, barınak ve 
beslemeye ilişkin yönetim stratejileri, bölgesel ve doğal koşullar, sığır ve sığır etine ilişkin maliyet 
yapısı ve işletme pazarlama olanakları yer almaktadır (Wolfova ve ark., 2004; Sartorello ve ark., 2018). 

Sığır besiciliğinde temel ve yapısal problemler içerisinde; yemden yararlanma düzeyi ve besi 
performansı yüksek, etçi ve kombine nitelikte sağlıklı ve yüksek verimli besi materyali temini, kaliteli 
ve uygun fiyattan yem ve yem hammaddesine ulaşma başta gelmektedir. Yem ve diğer üretim 
maliyetleri besi süresince sürekli değişmekte ve üretim dönemi sonunda besici, kasaplık hayvanını 
nereye ve hangi fiyattan satacağını kestirememektedir. Piyasadaki fiyat dalgalanmaları ve mali 
problemler üretim artışını da önemli ölçüde engellemektedir. 

Türkiye’de sığır besicileri genellikle kasaplık hayvanlarını canlı hayvan ve karkas et ağırlık fiyatı 
üzerinden aracılar vasıtasıyla pazarlamakta, doğrudan et sanayi ile anlaşılsa dahi kesim sonucu üretilen 
sakatat, deri, bağırsak vb. yan ürün gelirlerinden ise çoğunlukla faydalanamamaktadır. Yan ürün 
gelirinden istifade edemeyen besiciler için bu durum ilave gelir yaratma ve kârlılık bakımından önemli 
bir dezavantaj oluşturmaktadır.  

Kale ve ark., (2011) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, kırmızı et sanayinde karkas 
ortalama alım bedeli içerisinde yan ürün ortalama gelirinin payının sığırlarda %7.78-8.57 arasında 
değiştiği ve işletmelerin karkas alımları için ödedikleri meblağın önemli bir kısmının yan ürün geliri 
olarak elde edildiği saptanmıştır. Aynı çalışmada, Türkiye’deki et sanayi işletmelerinin artan kesim 
yoğunluğu ile birlikte verimli şekilde ve yüksek kapasite kullanım oranıyla çalışması neticesinde, bütün 
kasaplık hayvan türlerinde her türlü yenilebilir ve yenilemeyen hayvansal yan ürünlerin toplanması, 
işlenmesi ve ekonomik olarak değerlendirilmesi olanağının sağlanabileceği ifade edilmektedir. 

Dana eti pazarlaması ve aracı marjları üzerine yapılan bir çalışmada, 2008-2011 dönemi için sabit 
fiyatlarla yıllar itibariyle ortalama dana eti canlı-toptan pazarlama marjı sırasıyla %18.96, %19.94, 
%16.69, %11.25, dana eti ortalama toptan-perakende pazarlama marjı %38.94, %34.85, %32.41, 
%35.75, dana eti ortalama canlı-perakende pazarlama marjı ise %47.71, %45.34, %40.99, %39.48 
olarak hesaplanmıştır. Canlı-perakende aracı marjlarında aylık ortalamalar üzerinden yapılan 
değerlendirmede, tüketicilerin perakende dana eti için ödedikleri fiyattan üreticilerin eline geçen 
bölümün %47.05-66.32 arasındaki geniş bir aralıkta değiştiği tespit edilmiştir (Aral ve ark., 2016). 

Türkiye’deki süt ve besi sığırcılık işletmelerinin ölçekler itibariyle dağılımı ve yapısal durumu ile 
2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilen kasaplık ve besilik sığır ithalatına ilişkin olarak hazırlanan 
Tablo 7-9 aşağıda sunulmuştur (UKON, 2018; HAYGEM, 2018; GTHB, 2018). 
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Tablo 7. Türkiye’deki Sığır Besi İşletmelerinin Hayvan Varlığı ve Ölçek Büyüklüklerine Göre Dağılımı 
(2017 yılı)  

Sığır Besiciliği 
Ölçek Büyüklüğü 
(baş) 

İşletme Sayısı 
(Adet) 

Mevcut İşletmelerin 
Ölçeklere Göre 
dağılımı (%) 

Ölçek Grubundaki 
Hayvan Varlığı 

Hayvan Varlığının 
Ölçeklere Göre 
Dağılımı (%) 

1-5 119.077 45,07 359.542 9,01 
6-9 50.077 18,95 380.802 9,54 

10-19 48.740 18,45 705.809 17,69 
20-49 32.942 12,47 1.011.701 25,35 
50-99 9.731 3,68 672.333 16,85 

100-199 2.683 1,02 378.362 9,48 
200-499 775 0,29 229.429 5,75 

500 ve üzeri 205 0,08 252.440 6,33 
Toplam 264.230 100 3.990.418 100 

 
Tablo 8. Türkiye’deki Süt Sığırcılık İşletmelerinin Hayvan Varlığı ve Ölçek Büyüklüklerine Göre 
Dağılımı (2017 yılı)  

Süt Sığırcılığı 
Ölçek Büyüklüğü 
(baş) 

İşletme Sayısı 
(Adet) 

Mevcut İşletmelerin 
Ölçeklere Göre 
dağılımı (%) 

Ölçek Grubundaki 
Hayvan Varlığı 

Hayvan Varlığının 
Ölçeklere Göre 
Dağılımı (%) 

1-5 573.952 51,69 1.699.678 14,43 
6-9 219.914 19,80 1.649.259 14,01 

10-19 187.188 16,86 2.624.061 22,28 
20-49 103.071 9,28 3.090.633 26,25 
50-99 20.294 1,83 1.397.252 11,87 

100-199 4.574 0,41 627.846 5,33 
200-499 1.134 0,10 328.775 2,79 

500 ve üzeri 294 0,03 357.733 3,04 
Toplam 1.110.421 100 11.775.237 100 

 
Tablo 9. Türkiye’ye 2016-2018 Yılları Arası Dönemde Yapılan B.Baş Kasaplık ve Besilik Canlı 
Hayvan İthalatı Miktarı ve Değeri  

Kasaplık ve Besilik 
Nitelikte B.Baş 
Hayvan İthalatı 

Adet (Baş) Ağırlık (Kg) İthalat Değeri 
(USD) 

İthalat Değeri (TL) 

2016 Yılı 
Kasaplık 22.287 10.786.651 29.879.976 92.798.484 
Besilik 407.888 105.509.367 388.422.214 1.135.657.083 

2017 Yılı 
Kasaplık 115.316 57.110.072 181.549.632 631.179.865 
Besilik 666.950 181.812.946 723.568.966 2.482.172.820 

2018 Yılı 
Kasaplık 119.528 63.171.470 206.907.111 989.117.661 
Besilik 897.386 239.766.041 917.897.431 3.713.453.733 

2016-2018 Dönem Toplamı 
Kasaplık 257.131 131.068.193 418.336.719 1.713.096.010 
Besilik 1.972.224 527.088.354 2.029.888.611 7.331.283.636 
Toplam 2.229.355 658.156.547 2.448.225.330 9.044.379.646 

 
Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere, Türkiye genelinde 264.230 adet sığır besi işletmesi 

mevcut olup, bu işletmelerin %64,02’si 10 başın altında hayvana sahip küçük ölçekli işletmelerdir. Sığır 
besiciliğinde 50 baş ve üzeri işletmelerin toplam işletmeler içerisindeki payı ise sadece %5,07’dir. Buna 
karşın büyük ölçekli olarak sınıflandırılan bu işletmeler 1.532.564 baş sığır varlığı ile besi sığırlarının 
%38,41’ine sahip bulunmaktadır. Son 2 yılda yaklaşık 20 bin sığır besi işletmesi kapanmış veya 
faaliyetini durdurmuştur. 
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Son yıllarda artan nüfus ve talep düzeyine bağlı olarak piyasada oluşan kırmızı et arz açığı başta 
kasaplık-besilik hayvan ve karkas et ithalatına gidilmesine yol açmıştır. 2016-2018 yılları arasındaki 3 
yıllık dönemde kasaplık ve besilik sığır ithalatı sırasıyla 257.131 baş ve 1.972.224 baş olarak 
gerçekleşmiştir. Yapılan bu ithalatın değeri 2.448.225.330 USD (9.044.379.646 TL) olarak 
hesaplanmıştır. Besiciler üzerinde son dönemde artan üretim maliyetleri ile gümrük vergisi avantajıyla 
yurtiçine giren ithal kasaplık hayvan ve ete bağlı olarak yıkıcı bir rekabet ortamı ve fiyat baskısı 
oluşmuştur. Diğer taraftan sığır besi işletmelerinin karlılık düzeyleri azalmış ve sektörel 
sürdürülebilirlik olumsuz yönde etkilenmiştir.	

Günümüzde yükselen kırmızı et talebi ve tüketim düzeyi (kişi başına ortalama 14 kg) 
doğrultusunda özellikle perakende sığır eti fiyatlarında önemli ölçüde artış meydana gelmiştir. 

Ulusal çıkarlarda göz önüne alındığında, hayvansal üretimin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 
orta ve uzun dönemde kasaplık canlı hayvan ve kırmızı et ithalat kararından vazgeçilmesi, gümrük 
vergilerinin artırılması ve ülke genelinde besicilik faaliyetinde üretim maliyetini azaltıcı, verim ve 
kaliteyi teşvik edici nitelikte politikaların devreye sokulması önemli görülmektedir. 

Ekonomik kaynakların rasyonel bir biçimde değerlendirilebilmesi ve harekete geçirilebilmesi 
halinde, sığır besiciliği üretim alanında var olan sorunların giderilmesi, arzulanan üretim hedeflerinin 
yakalanması, kendi kendine yeterliliğin sağlanması ve dış ticarette rekabetçi bir konuma gelinmesinin 
mümkün olabileceği belirtilmektedir (Sakarya ve Aral, 2011). 

Sığır besicilerinin ithalat kararlarına bakışı ve etkileri üzerine yapılan bir çalışmada, besicilerin 
kırmızı et fiyatlarındaki artışın çözümünde; damızlık süt sığırcılığı desteklerinin artırılması, ithalatın 
yalnızca damızlık hayvan ve besi materyaliyle sınırlandırılması ve besi sığırcılığına verilen desteklerin 
artırılmasını faydalı gördükleri bildirilmiştir. Aynı çalışmada, Türkiye’de zaman içerisinde ithalatla 
yapılan müdahalelerle tüketici fiyatlarının düşmemesi ve piyasada halen istikrarın yakalanamamış 
olmasının, kırmızı et fiyat artışlarının spekülatif ve yapay olmadığı aksine sektörel olarak yapısal 
sorunlardan kaynaklandığı yönünde önemli belirtiler olduğu vurgulanmıştır (Aydın ve ark., 2010). 

Sığır besi işletmelerinin ölçek ve kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilirliği temelinde yapısal 
durum ve pazarlamaya ilişkin sorunların çözümü yanında genel ekonomik konjonktürün (özellikle 
enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları) iyileştirilmesi ve girdi piyasalarında yaşanan dalgalanmaların 
çözümü gerekmektedir. 

Bu kapsamda, 2016-2019 Ocak dönemi verileri incelendiğinde, besi yemi fiyatlarında %54, 
saman fiyatında %66, arpa fiyatında %60, silajlık mısır fiyatında %73, mazot fiyatında %65, €/₺  döviz 
kurunda %85 oranında artış olurken, aynı dönemde ortalama dana karkas, perakende kıyma ve kuşbaşı 
fiyatları ise sırasıyla %18, %11 ve %8 oranında artış göstermiştir. 2019 yılı Ocak ayı itibariyle karkas 
dana eti maliyeti ortalama 29,22 TL olup, bu maliyet piyasada oluşan ortalama karkas alım fiyatının 1,8 
TL üzerinde bulunmaktadır (ESK, 2019).  

Sığır besiciliğinde maliyet ve karlılık ekseninde önemli bir kriter olan et/yem paritesine 
bakıldığında, 2017-2019 yılı Ocak döneminde et/yem paritesinin 25.80 seviyesinden ideal paritenin çok 
altına 19.87’ye gerilediği dikkat çekmektedir (ESK, 2019). Şu anki durumda sığır besisinde birim karkas 
üretim maliyeti, karkas satış gelirinin üzerinde olup kar negatif değer almakta yani üretici mevcut 
koşullarda önemli ölçüde zarar etmektedir.  

 
 Sığır Besi İşletmelerinin Mali ve Ekonomik Yönden Değerlendirmesi 

Türkiye’de kırmızı et üretimini artırmak için öne çıkan sorunların başında, girdi tedariki konusu 
gelmektedir. Beside girdi maliyetlerinin genel olarak besi hayvanı materyali (%50-60), yem giderleri 
(%25-40), işçilik, kredi faizi, ilaç, veteriner-sağlık vs. diğer giderler (%5-15) olarak 3 ana kalemden 
oluştuğu bildirilmektedir (HAYGEM, 2015). 

Afyon ilinde yürütülen bir araştırmada sığır besicilik işletmelerinde besi başı canlı ağırlığı 219 
kg, besi sonu canlı ağırlığı 457 kg ve ortalama besi süresi de 194 gün olarak bulunmuş, ortalama günlük 
canlı ağırlık artışı 1.233 kg, kuru madde cinsinden yemden yararlanma oranı da 9.57 kg olarak 
hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan girdi unsurlarının toplam maliyet içerisindeki payları; besi 
materyali %53,60; yem %29,95; işçilik %6,25; veteriner-sağlık giderleri %2,27; bakım-onarım ve 
amortisman giderleri %1,28 ve diğer giderler %6,47 olarak tespit edilmiştir. İldeki sığır besi 
işletmelerinde ortalama olarak ekonomik rantabilite %16,61, mali rantabilite %17,07 ve rantabilite 
faktörü ise %13,79 olarak tespit edilmiştir (Çiçek, 2002).   
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Sığır besiciliğinde besi başı canlı ağırlığının teknik ve ekonomik besi performansına etkisinin 
incelendiği bir araştırmada, 20-24 aylık yaşlarda 54 baş erkek Montofon (F1) melezi sığırlarla yapılan 
138 günlük besiye ait kayıtlar üzerinden, ortalama canlı ağırlık maliyetlerinde en düşük değer 1,84 
US$/kg olarak bulunmuştur. Çalışmada mali rantabilite rasyosu %37,34 olarak tespit edilmiş ve sonuç 
olarak besi başı canlı ağırlığı düşük olan hayvanların, hayvan başına günlük canlı ağırlık artışı dışındaki 
teknik değerlendirme ölçütleri ve ekonomik parametreler açısından daha yüksek bir besi performansı 
gösterebilecekleri ortaya konmuştur (Cevger ve ark., 2003). 

Çiçek ve ark. (2010), tarafından sığır besi faaliyetinde, kara geçiş noktası ve optimum besi 
süresinin tespiti amacıyla yürütülen bir çalışmada, 12-14 aylık yaşlarda 45 baş erkek montofon melezi 
(F1) sığırlarla yapılan, 180 günlük besi faaliyetinde; besi başı canlı ağırlığı 249.89 kg, besi sonu canlı 
ağırlığı 495.10 kg, ortalama günlük canlı ağırlık artışı 1.36 kg, kuru madde cinsinden yemden 
yararlanma oranı da 6.62 olarak hesaplanmıştır. İşletme 45 ile 60. günler arasında kara geçmiş; 135 ile 
150. günler arasında da maksimum karlılığın sağlandığı optimum besi süresini yakalamıştır. 
Araştırmada kullanılan girdi unsurlarının toplam maliyet içerisindeki yüzde oranları incelendiğinde; 
besi materyalinin %60,48, yem’in %26,20, işçilik’in %9,97, veteriner-sağlık giderlerinin %1,82, enerji-
akaryakıt giderlerinin %1,12 ve diğer giderlerin %0,41 oranında pay aldığı tespit edilmiştir. İşletmede, 
mali rantabilite %9,43, rantabilite faktörü %13,49 ve masraf/hasıla oranı da 1,16 değerinde bulunmuştur. 

Kars ve Erzurum illerinde 2009 ve 2010 yıllarına ait iki besi döneminde toplam 143 entansif sığır 
besi işletmesinde yürütülen bir araştırmada; besi işletmelerinde kapasite kullanım oranı %60,2, ortalama 
besi başı canlı ağırlık 200,7 kg, besi sonu canlı ağırlığı 454,8 kg, günlük canlı ağırlık artışı 1.123 kg, 
besi süresi 225,8 gün, 1 kg canlı ağırlık (CA) artışı için kuru madde cinsinden yem tüketimi 8,98 kg 
olarak saptanmıştır. Ortalama işletme ölçeğinin 31.8 baş olduğu entansif sığır besi işletmelerinde 
masraflar genel toplamı içinde besi materyalinin payı %50,56, yem masrafının payı %27,33, işçiliğin 
payı %11,08, veteriner sağlık harcamalarının payı %1,23, bakım onarım masrafının payı %1,24 ve diğer 
masrafların payı %6,07 olarak bulunmuştur. Entansif sığır besi işletmeleri genelinde 1 kg karkas 
maliyeti 12,29 TL, 1 kg CA artışı maliyeti 5,84 TL ve 1 kg CA maliyeti 6,99 TL, mali rantabilite %11,26, 
ekonomik rantabilite %10,36, rantabilite faktörü %9,65, output/input oranı 1,11 olarak tespit edilmiştir. 
Aynı çalışmada, mera yetiştiriciliği yapan sığırcılık işletmelerinde ise 1 kg CA artış maliyeti 2,33 TL, 1 
kg CA maliyeti 4,69 TL, mali rantabilite %27,89, ekonomik rantabilite %27,73 ve rantabilite faktörü 
%19,53 ve output/input oranı 1,25 olarak hesaplanmıştır (Aydın, 2011; Aydın ve Sakarya, 2012). 

2017 yılı Ocak-Şubat dönemi fiyat verileri üzerinden 100 başlık sığır besi işletmesinde örnek 
rasyon içeriğine göre 250 kg’dan besiye alınan, yaklaşık 7,5 aylık bir besi süresi sonunda 500 kg besi 
sonu canlı ağırlığa ulaşan ve kesim sonucu %62 ortalama randıman veren danalarda eldeki veri ve 
parametreler kullanılarak yapılan hesaplamada, besicinin 1 kg CA maliyetinin 12,94 ₺  (3,57 $), 1 kg 
CAA maliyetinin 11,31 ₺  (3,12 $) ve 1 kg karkas etin maliyetinin ise kesim, park-pazar ve nakliye gibi 
üretim dönemi dışındaki masraflar hariç tutulduğunda 20,87 ₺  (5,76 $) olduğu değerlendirilmiştir. Aynı 
çalışmada, toplam besi maliyeti içerisinde masrafların oransal dağılımı; besi materyali %54,11, toplam 
yem %29,77, işçilik maliyeti %8,05, veteriner-ilaç masrafları %1,88, bakım-onarım gideri %1,34 ve 
diğer giderler %4,85 olarak belirlenmiştir (İdacı ve ark., 2017). 

Hayvancılıkta üretim alanları ve hayvancılığa dayalı sanayide olası bir problemin domino etkisi 
şeklindeki yansımalarından korunmak adına sektörde palyatif tedbirler yerine uzun vadeli stratejiler 
belirlenmesi ve politikalar izlenmesi gerekmektedir. Süt ve et piyasasında regülasyonun sağlanması ve 
üreticinin maliyet ve pazar açısından önünü görebileceği istikrarlı bir yapı kurulması amaçlanmalıdır. 

Kasaplık hayvan kesim fiyatlarının yem başta olmak üzere tüm girdi kalemlerindeki artışa, 
enflasyon ve dövizdeki yükselişe karşın uzunca bir süredir durağan seyretmesi, özellikle perakende 
piyasada tüketiciyi koruma adına uygulanan fiyat baskıları, kasaplık hayvan kesimi ve satışında 
standardize olmayan, denetimsiz ve riskli ticari koşullar besicileri olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu amaçla sektörde kaliteye prim veren ürün piyasasının oluşturulması, desteklemelerde işletme 
ölçekleri, besicinin eğitimi ve deneyimi, bölgesel özellikler, üretimde sürdürülebilirlik, yapısal durum 
ve ihtisaslaşma gibi kriterlere dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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 Sonuç ve Öneriler 
Sığır besicilik işletmelerinin teknik ve ekonomik verimliliği temelinde, genel bir üretim 

planlaması ve dönemsel maliyet hesaplamalarının etkin şekilde yapılması sonucunda tüm üretim dönemi 
boyunca önünü görebilmesi, kasaplık hayvan ve etini pazarlamada problem yaşamaması, bu kapsamda 
üretim maliyeti ve kârı kapsayan garanti edilmiş alım fiyatları ile faaliyetini sürdürmesi yönünde 
müdahale alımları, sanayi ile sözleşmeli besi gibi uygulamalara ağırlık verilmesi önem taşımaktadır. 

Ekonomik kriz ve belirsizlik dönemlerinde özellikle istihdam, kırsal kalkınma ve göç sorunlarının 
çözümünde, önemli iktisadi fonksiyonlar üstlenen hayvancılık sektörüne dönük yatırımlar ve 
politikalarda sığır besiciliğini öne çıkaran yaklaşımlar sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. 

Sığır besicilerinin ürün pazarlamadaki etkinliğinin ve gelir düzeyinin artırılması, hayvansal 
üretimde verim ve kalitenin yükseltilmesi, işletme ölçeklerinin optimum düzeye getirilmesi, 
hayvancılığa dayalı sanayiye düzenli hammadde arzının sağlanması gibi amaçlar doğrultusunda üretim 
yapılan alan ve ürün özelliklerini gözeten hayvancılık kooperatiflerinin gelişmiş batı ülkelerinde olduğu 
gibi başarı şansı yüksek bir ekonomik örgütlenme modeli olarak ele alınması önem taşımaktadır. 

Türkiye’de besiciliğe hammadde girdisi teşkil eden yem bitkileri üretiminde artışın sağlanarak, 
kaliteli kaba yem açığının giderilmesi, yem bitkileri ekiminin teşvik edilmesi, yem sanayinde kapasite 
kullanımının yükseltilmesi, çayır ve mera alanlarının korunması ve ıslahı konularında etkili olabilecek 
politikalar üzerinde durulmalıdır. 

Kırmızı et piyasasına dönük olarak; üretim ekseninde sağlanacak desteklemelerin yanı sıra 
sektördeki kayıtdışılığın önlenmesi, fiyat istikrarının sağlanması, sanayinin kaliteli hammadde (kasaplık 
hayvan, karkas et vb.) tedariki, üretim teknolojisi, kalite ve hijyen uygulamaları, gıda güvenliği, hayvan 
sağlığı ve refahı gibi konularda iyileşme sağlanmalıdır. 

Son yıllarda özellikle sığır yetiştiricilik ve besi işletmelerinin sayısındaki azalış dikkat 
çekmektedir. Türkiye’de mevcut süt ve besi sığırcılık işletmelerinin sayısı 1.374.651 adet olup, sığırcılık 
işletmeleri genelinin %70,06’sı (963.020 adet işletme) 10 başın altında ve küçük ölçektedir. Türkiye 
genelinde güncel işletme sayısı, yapısal durumu, kapasitesi ve hayvan varlığı’nın tespitine yönelik 
çalışmalar kapsamında genel bir sayım yapılmalı, bölgesel ihtiyaçlar ve olanaklar tespit edilmeli, 
desteklemelerin ve üretim planlamasının daha etkin yürütülmesi için hayvancılık ve dolayısıyla 
sığırcılık işletmelerinin tanımlama ve sınıflandırma işlemlerinin; üretim yöntemi, ihtisaslaşma, ölçek ve 
gelir kaynakları ekseninde zaman kaybetmeden yapılması gerekmektedir. 

Hayvansal ürün arzındaki artış düzeyinin, nüfus artışı ve talebin altında kalması veya üretimin 
istenen miktarda arttırılamaması tüketicilerin et ve diğer hayvansal ürünleri bulma ve erişmesine engel 
olabilmekte, yüksek maliyetler ve arzın yetersizliği nedeniyle artan yurtiçi fiyatları tüketicilerin gıdaya 
erişimini güçleştirmektedir. Türkiye’deki talep artışına bağlı olarak her geçen gün artan kırmızı et 
açığının kapatılmasında etçi ve kombine sığır ırkları yetiştiriciliğinin önemli katkıda bulunabileceği ve 
bu yönde ıslah çalışmalarının yürütülmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

Ekonomik bir üretim faaliyeti olan besi sonunda kâr elde edebilmek için uygun besi rasyonlarının 
kullanılması ve ekonomik optimum besi süresinin iyi hesap edilmesi gerekmektedir. Sığır besi 
işletmelerinde üreticiye besi materyali ve yem hammaddelerinin kaliteli ve uygun fiyattan temininde 
sağlanacak destek ve tedbirler acilen uygulanmalıdır. 

Üretimin sürdürülebilirliği açısından başta yem olmak üzere sığır besi işletmelerinin maliyet 
minimizasyonunun sağlanması, kârlı ve optimum ölçekte faaliyet göstermeleri, pazarlamada perakende 
et satış fiyatları üzerinden üreticiye aktarılan marjın artırılması ve aracı sayısının azaltılarak tüketici için 
daha uygun fiyattan et satın alabilecekleri bir piyasanın temin edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla sığır besiciliğinde belirlenecek 
kriterler ve koşullarda (yetiştirilen ırk, besleme tekniği, bölgesel ve coğrafi koşullar gibi) canlı ağırlık 
ve et üzerinden maliyet hesaplaması yapılması, maliyetin üzerinde bir fiyat seviyesinde müdahale 
kuruluşu olarak alım gerçekleştirilmesi yönünde önlemler alınmalıdır. 

Sektörde hayvan ıslahına dönük biyoteknolojik yöntemler (cinsiyeti belirlenmiş sperma ile 
tohumlama, etçi ırklar ile melezleme, genomik seleksiyon gibi) üzerine yapılan çalışmalar 
desteklenmelidir. 

İşletme düzeyinde, bölgesel ve ulusal ölçekte yarattığı mali kayıplar noktasında farkındalık oluşan 
buzağı kayıpları-ölümleri, hayvan hastalıklarına dönük koruyucu önlemler, çiftlik düzeyinde sürü 
yönetimi ve hayvan refahı uygulamaları, reprodüksiyon ve fertilite yönünden verimlilik, bakım-besleme 
koşullarının iyileştirilmesi konularında bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 
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Kırmızı et üretiminde karkas derecelendirme (grading) uygulamaları, kalite-fiyat ilişkisinin 
kurulması tüketicinin korunması ve kaliteli üretimin teşviki için mevzuat çalışmalarına hız verilmelidir. 

Sığır besiciliğinde ve tüm hayvancılık alt sektörlerinde mesleki donanım ve yeterliğe sahip genç 
girişimcilerin teşvik edilmesi, üreticiye yatırım, modernizasyon ve kapasite artırımı için uygun kredi ve 
finansman imkânlarının sağlanması, üretici örgütleri arasındaki yetki ve sorumluluk alanı çatışmalarının 
önüne geçilmesi ve hayvansal üretimde kooperatif modellerin üzerinde çalışılması gerekmektedir. 

Kırmızı et üretiminde ve satışında sığır-dana eti üzerindeki baskıyı azaltıcı ve küçükbaş hayvan 
eti üretim-talebini artırıcı destek mekanizmalarının oluşturulması, kırmızı et üretimi ve sanayisi üzerine 
sektörel araştırmalara ağırlık verilmesi faydalı olacaktır. Besi materyali temini noktasında önem taşıyan 
süt sığırcılık işletmeleri korunmalı, çiğ süt piyasasında sağlanacak istikrar önlemleri ile damızlık 
ineklerin kesimi engellenmelidir. Damızlık süt sığırcılığında kombine verimli ırkların kullanımı 
yaygınlaştırılmalıdır. TİGEM işletme ve arazilerinin etçi nitelikte ırkların yetiştirme ve ıslahında etkin 
şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Türkiye’de kırmızı et üretiminde artış, kendine yeterlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında 
temel faktörün, üretici ve besicinin kaygılarına yönelik olarak piyasa dengesi, fiyat oluşumu, üretim ve 
satış maliyetlerini gözeten pazarlama yapısı, istikrar ve rekabet edebilirlik noktasında sektörde güven 
tahsis edecek politika ve uygulamalar etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir. 
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CRYPTOSPORİDİOSİS’Lİ BUZAĞILARDA İNEK KOLOSTRUMUNUN  

TEDAVİDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİN-ÖN SONUÇLARI 
Yiğit KAÇAR1, Levent AYDIN2, Hasan BATMAZ1 

 
1 Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD. Bursa- Türkiye 
2 Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji AD. Bursa-Türkiye 

 
Özet 
Bu çalışmada, cryptosporidiosis ile doğal enfekte buzağılarda inek kolostrumunun tedavideki 

etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini Bursa Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki aynı bakım ve besleme protokolüne tabi 
tutulan, yaşları 5-21 gün arasında değişen, her iki cinsiyette 18 adet Holstein ırkı buzağı oluşturmuştur. 
Hayvanlardan alınan dışkılar karbol fuksin yöntemi ile boyanarak Cryptosporidium spp. ookist sayıları 
belirlenmiştir. Daha sonra enfeksiyon saptanan 18 buzağı, ookist sayılarına göre üç gruba ayrılmıştır. 
Birinci grupta yer alan buzağılara paromomisin+sodyum bikarbonat+kolostrum (PBKOL grubu), ikinci 
gruptakilere paromomisin+kolostrum (PKOL grubu) verilmiştir. Üçüncü gruptaki buzağılar ise kontrol 
olarak tutulmuş ve sadece paromomisin verilmiştir (PKONT). Her üç grupta yer alan buzağılara 
paramomisin (aminosidin) 100 mg/kg dozda günde 1 kez olmak üzere 5 gün süre ile oral yolla 
verilmiştir. PBKOL grubundaki buzağılara ise oral yolla 6 gram sodyum bikarbonat içirilmiş ve 15 
dakika sonra 250 ml inek kolostrumu verilmiştir. PBKOL grubundaki tedaviler, sabah ve akşam 
beslemelerinden üç saat sonra yapılmıştır. PKOL grubundaki buzağılara sabah ve akşam 
beslemelerinden üç saat sonra 250 ml inek kolostrumu verilmiştir. Buzağılara iyi kalitelide kolostrum 
verilebilmesi amacıyla sadece Brix refraktometre değerleri >%27 olan kolostrumlar kullanılmıştır. 

Tedavi başlangıcından itibaren 10 gün boyunca, bütün buzağıların iştah, emme refleksi, vücut 
sıcaklığı, dışkı skorları, kalp ve solunum frekansları günlük olarak değerlendirilmiş ve kaydedilmiştir. 
Bunun yanında 0,1, 2, 3, 5, 7 ve 10. günlerde bu hayvanlardan dışkı numuneleri alınarak ookist sayıları 
da belirlenmiştir.  

Her üç grupta da tedavi öncesine göre (0. gün)  tedavi sonrasındaki 1. ve 2. günlerde dışkıdaki ookist 
miktarlarında azalma saptanmıştır. Tedavi öncesine (0.gün) göre kıyaslandığında 1.günde dışkıdaki 
ookist sayılarındaki azalma PBKOL, PKOL ve PKONT gruplarında sırasıyla, %80,18, %69,97 ve 
%63,50 olarak saptanmıştır. Diğer günlerde ise dışkıdaki ookist sayılarındaki azalma açısından gruplar 
arasında önemli bir fark gözlenmemiştir. Bu sonuçlar ışığında, cryptosporidiosisin tedavisinde 
paramomisinin yanında sodyum bikarbonat ve inek kolostrumunun kullanılmasının dışkı ile atılan ookist 
miktarını daha hızlı düşürebileceği buna bağlı olarak da ookist saçılımını azaltarak sürülerde 
cryptosporidiosis kontrol stratejilerinde başarıyı artırabileceği ileri sürülebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Cryptosporidiosis, buzağı, inek kolostrumu, paramomisin, sodyum bikarbonat
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S-01 
 

EVALUATION OF THE EFFICACY OF BOVINE COLOSTRUM IN CALVES 
INFECTED WITH CRYPTOSPORIDIOSIS – PRELIMINARY RESULTS 

Yiğit KAÇAR1, Levent AYDIN2, Hasan BATMAZ1 

 

1Bursa Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Bursa-
Turkey 

2 Bursa Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Bursa-Turkey 
 

 Abstract 
The aim of present study was to evaluate the efficacy of bovine colostrum against cryptosporidiosis 

in naturally infected calves. Eighteen Holstein breed calves aged between 5-21 days of both sexes were 
selected for inclusion in the trial based on the finding of cryptosporidium oocyst in the faeces. All calves 
housed in Bursa Uludag University Veterinary Faculty Research and Application Center and they were 
subjected to same management and feeding protocol. The faecal samples taken from animals were 
stained with carbol fuhcsin and the number of Cryptosporidium spp. oocyst were determined. 
 According to oocyst counts the calves were allocated to three groups. Group 1 treated with 
paromomycin+sodium bicarbonate+colostrum (group PBCOL), whereas group 2 treated with 
paromomycin+colostrum (group PCOL). Calves in group 3 served as the control and treated only 
paromomycin (PCONT). 
 Paramomycin (aminosidine) was administered orally to each calves at a dose rate of  
100 mg /kg once daily for 5 days. The calves in the PBCOL group recieved orally 6 grams of sodium 
bicarbonate and 15 minutes later 250 ml of bovine colostrum. The treatments in PBCOL group were 
performed 3 hours after both morning and evening feeding for three days.  The calves in the PCOL 
group received 250 ml of bovine colostrum three hours after the morning and evening feeds. In order to 
give the calves good quality colostrum only Brix refractometer values> 27% were used.  

Clinical parameters of all calves such as appetite, sucking reflex, body temperature, stool scores, 
pulsation and respiration rates were evaluated daily in the first 10 days of the study. In addition, faecal 
oocysts numbers were evaluated on the 0, 1, 2, 3, 5, 7 and 10 days of treatment. 

In all treatment groups, a decrease was observed in the amount of faecal oocysts counts on day 1 
and day 2 after treatment when compared to pretreatment (day 0). The number of oocysts in feces 
decreased by 80.18%, 69.97% and 63.50% in PBCOL, PCOL and PCONT groups respectively on day 
1 comparing to day 0. On the other days, no significant difference was observed between faecal oocysts 
reduction rates between the groups. In the light of these results, it can be suggested that treatment of 
cryptosporidiosis of calves by using sodium bicarbonate and bovine colostrum along with paramomycin 
may reduce the count of oocysts shed in feces rapidly and enhance the success of cryptosporidiosis 
control strategies in herds by reducing the oocysts shedding. 

 
Keywords: Cryptosporidiosis, calf, bovine colostrum, paramomycin, sodium bicarbonate 
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SÜTÇÜ İNEKLERE POSTPARTUM D VİTAMİNİ UYGULAMASININ 
KARACİĞER FONKSİYON INDEKSİ VE NEFA ÜZERİNE ETKİSİ 

Feyyaz KAYA1,2, Hasan BATMAZ1 

 

1Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD- Bursa 
2Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD- Balıkesir 

 

 Özet 
Bu çalışmada sütçü ineklere postpartum dönemde D vitamini uygulamasının karaciğer 

fonksiyon indeksi (LFI) ve NEFA (Non Esterified Fatty Acids) üzerine etkisinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmada 2. ve üzeri laktasyondaki 20 ineğin 10’una doğumlarından 24 saat sonra 
5.000.000 IU D3 vitamini im yolla uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise aynı hacimde 5 ml serum 
fizyolojik im verilmiştir. Çalışmada bütün ineklerden bu uygulamalardan önce, doğumdan sonraki 3., 
7., 14. ve 28 günlerde kan alınmıştır. Elde edilen kan serumlarından LFI ölçümü amacıyla albümin, 
bilirubin ve kolesterol düzeyleri ve ayrıca NEFA ve BHBA düzeyleri ölçülmüştür. Elde edilen 3. ve 28. 
günlerdeki albümin, bilirubin ve kolesterol düzeylerinden her iki gruptaki LFI düzeyleri hesaplanmıştır. 
Normalde ineklerde -12 ile +5 arasında değişen LFI deney grubunda -2,76±0.82 olurken, kontrol 
grubunda -3.98±1.37 olarak daha düşük hesaplanmıştır. Böylece D vitamini uygulanan grupta LFI’nın 
kontrol grubuna göre 1.44 kat daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca BHBA düzeyinde farklılık 
gözlenmezken, NEFA düzeylerinde deney grubunda D vitamini uygulama öncesi ile 7., 14. ve 28. 
günlerde fark (p<0.05) bulunurken; kontrol grubunda uygulama öncesi ile  yalnız 28.gün arasında fark 
(p<0.05) saptanmıştır. NEFA düzeyi >1.0 mEq/lt olan inek sayısı uygulama öncesi deney grubunda 3, 
kontrol grubunda 4 olarak saptanmasına rağmen, uygulamadan sonraki günlerde deney grubunda 3.gün 
yalnız 1 inekte saptanırken, kontrol grubunda ise 3.gün 3, 7.gün 5 ve 14.gün 2 inekte tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak ineklere postpartum dönemde D vitamini uygulamasının karaciğer fonksiyon 
indeksi ve NEFA düzeyine olumlu etkilerinin olduğu ileri sürülebilir. 

 
Anahtar Kelimeler: Sütçü inek, D vitamini, karaciğer fonksiyon indeksi, NEFA 
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S-02 
 

EFFECT OF VITAMIN D ADMINISTRATION ON LIVER FUNCTIONALITY 
INDEX AND NEFA IN POSTPARTUM DAIRY COWS 

Feyyaz KAYA1,2, Hasan BATMAZ1 

 

1Bursa Uludağ University, Faculty of  Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Bursa-
Turkey 

2Balıkesir University, Faculty of  Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Balıkesir-
Turkey 

 
      Abstract 
 The aim of this study was to evaluate the effect of vitamin D administration on liver 
functionality index (LFI) and NEFA (Non Esterified Fatty Acids) in the postpartum period of dairy 
cows. In the study 20 dairy cows in the second or higher lactation were randomly assigned to 
experimental and control groups. Experimental group recieved 5.000.000 IU vitamin D3 24 hours after 
birth intramuscularly. Likewise 5 ml %0,9 NaCl was administered to control group intramuscularly. 
Blood samples were collected from all cows before the injections and 3., 7., 14.and 28. days after the 
injections. Albumin, bilirubin, cholesterol concentrations were measured from blood serum to calculate 
LFI and additionally BHBA and NEFA levels were also measured. LFI scores of both groups were 
calculated by using serum albumin, cholesterol and bilirubin levels measured on days 3. and 28. of 
lactation. Normally LFI ranges between -12 to +5. In the study LFI score of the experimental group was 
-2,76 ± 0.82 and LFI score of the control group was -3.98 ± 1.37. Thus, LFI was found to be 1.44 times 
higher in the vitamin D treated group than the control group. BHBA levels did not differ between the 
groups, however NEFA levels in experimental group significantly differ on days 7., 14., 28. when 
compared to vitamin D pretreatment values. On the other hand NEFA levels differ only on day 28 
postpartum (p<0.05) in the control group . The number of cows with NEFA level of > 1.0 mEq / lt was 
determined as 3 in the experimental group and 4 in the control group before the treatments. However 
during the study period NEFA levels were high in only one cow on the third day postpartum in the 
experimental group while in the control group 3, 5 and 2 animals with high NEFA levels were detected 
on days 3, 7 and 14 postpartum respectively. 
 In conclusion, it can be suggested that vitamin D administration has positive effects on liver 
function index and NEFA level in postpartum period. 
 
 Keywords: Dairy cow, vitamin D, liver functionality index, NEFA 
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HOLSTEİN VE SİMENTAL SÜTÇÜ İNEKLERDE POSTPARTUM KETOZİS GELİŞİMİ 
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 Özet 
Bu çalışmanın amacı Holstein (H) ve Simmental (S) ırkı sütçü ineklerde postpartum ketozisin 

insidansını ve gelişiminde parite, vücut kondüsyon puanı (VKP) ve laktasyon veriminin rolünü 
belirlemektir. Kasım–Aralık 2018 tarihinde doğum yapan toplam 106 H (1–7. Laktasyon) ve 49 S (1. 
Laktasyon) inekten postpartum 10.7±4.2 (3–18) günlerde kan keton düzeyi ölçüldü. Kan betahidroksi 
butirat (BHB) düzeyi ≥ 1.10 mmol/L olanlar subklinik ketozis (SKK), < 1.10 mmol/L olanlar ise sağlıklı 
olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizlerde X2, 2–yönlü ANOVA ve regresyon testleri kullanıldı. 
Ketozis insidansına ırkın etkisi yoktu (H, %7.5; S, %2.0; X2 = 1.85; P = 0.17). Test gününe kadar süt 
verimi ırklara göre farklılık arz ederken (H, 26.5 L/gün; S, 16.4 L/gün; P < 0.01), sağlık halinin etkisi 
yoktu (Sağlıklı, 25.6 L/gün; SKK, 20.4 L/gün; P = 0.57). Irkın sağlık haline göre süt verimi üzerine 
etkileşimi yoktu (P = 0.43). Irklara göre kan BHB düzeyi benzer iken (H, 0.99 mmol/L; S, 0.91 mmol/L, 
P = 0.42), SKK’lı ineklerin BHB düzeyi sağlıklı ineklerden 2.14 kat daha yüksekti (P < 0.001). Kan 
BHB düzeyi ırkların sağlık hallerine bağlı olarak değişmedi (P = 0.57). Parite (Y = 0.62 + 0.01·X, P = 
0.50) ve süt verimi (Y = 0.59 + 0.003·X, P = 0.37) kan BHB düzeyini her iki ırkta da etkilemedi. VKP 
arttıkça, kan keton düzeyi ırka bağlı parabolik olarak değişti (H, Y = 1.61·X2 – 11.57·X + 21.48, P < 
0.05; S, Y = –1.48·X2 + 10.62·X – 18.26, P < 0.001). Veriler, ketozisin ırk, parite ve süt veriminden 
bağımsız olarak VKP’nin değişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Özetle, 
ketozisin önlenmesi için hem H hem de S ineklerde peripartum dönemde VKP izlenerek besleme 
stratejileri değerlendirilmelidir. 

 
Anahtar Kelimeler: Ketozis, Peripartum inek, Parite, Vücut kondüsyon puanı, Süt verim 
 

DEVELOPMENT OF KETOSIS IN PERIPARTUM HOLSTEIN AND SIMENTAL COWS 
 

 Abstract 
This study was conducted to attain incidence of early postpartum ketosis and determine 

involvement of parity, body condition score (BCS) and milk yield in the development of ketosis in 
Holstein (H) and Simmental (S) dairy cows. Blood ketone levels measured on day 10.7±4.2 (3–18) 
postpartum from 106 H (1–7. Lactation) and 49 S (1. Lactation) calved during Nov–Dec, 2018. Cows 
with blood beta–hydroxy butyrate (BHB) ≥ 1.10 mmol/L were considered subclinical ketotic (SCK) and 
cows with blood BHB < 1.10 mmol/L were considered healthy. Data were subjected to X2, 2–way 
ANOVA and regression analyses. Ketosis incidences did not differ by the breed (H, 7.5%; S, 2.0%; X2 
= 1.85; P = 0.17). The mean milk yield for H and S cows were different (H, 26.5 L/d; S, 16.4 L/d; P < 
0.01), but did not change by the health status (Healthy, 25.6 L/d; SCK, 20.4 L/d; P = 0.57). There was 
no interaction effect of breed by health status on milk yield (P = 0.43). Blood BHB levels did not differ 
by the breed (H, 0.99 mmol/L; S, 0.91 mmol/L, P = 0.42). However, cows with SCK had 2.14–fold 
higher blood BHB level than healthy cows (P < 0.001). There was no interaction effect of breed by 
health status on blood BHB level (P = 0.57). Parity (Y = 0.62 + 0.01·X, P = 0.50) and milk yield (Y = 
0.59 + 0.003·X, P = 0.37) did not affect blood BHB level in H and S cows. As BCS increased, blood 
BHB level changed quadratically depending on the breed (H, Y = 1.61·X2 – 11.57·X + 21.48, P < 0.05; 
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S, Y = –1.48·X2 + 10.62·X – 18.26, P < 0.001). Data suggest that ketosis develops resulting from BCS 
change, independently from breed, parity, and milk yield. In conclusion, monitoring BCS and evaluating 
nutritional practice are essential to prevent ketosis in both H and S cows. 

 
Key Words: Ketosis, Peripartum cow, Parity, Body condition score, Milk yield 
 

 Giriş 
 Ketozis yüksek verimli ve obez ineklerde açlık/yeteriz beslenme sonucu meydana gelen 
metabolik hastalıklardır. Her inek peripartum dönemde ketosis değişik şiddetlerde maruz kalır. Ketosis, 
maternal beslemenin yeterli olmadığı durumda ineğin süt verimi için gereken besin maddelerini 
karlışamak zorunda kaldığı durumda vücut rezervlerini kullanmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Bunun 
yanı sıra yüksek kondüsyon, yem tüketimini olumsuz etkileyen metabolit ve enfeksiyöz hastalıklar 
“metabolik açlık” şekillenmesine ve hepatik ketojenezin şekillenmesine neden olur (Grummer, 1993; 
Hayirli ve Grummer, 2004). 

Doğumla birlikte başlayabilen ketosis, süt veriminin pik yapmaya başladığı dönemde (4-6 hafta) 
belirginleşerek bağışıklık sisteminin zayıflatır (Goff ve Horst, 1997; Goff, 2006) ve laktasyon ile üreme 
performanslarını (Butler, 2000; Ferguson, 1991) olumsuz etkiler. Bu nedenle ketozise ilişkin çalışmalar 
erken tanı yöntemleri üzerine yoğunlaşmıştır. Postpartum ilk iki haftada yapılan hızlı test yöntemlerine 
göre kan beta-hidroksibutirat (BHB) düzeyinin 1.2-1.4 µmol/l olması halinde ketozisin şekillenmeye 
başladığını göstermiştir (Sakha ve ark., 2007). Bu bulgular daha çok Holstein ırkı inekler için geçerlidir. 

Ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan, Holstein ırkı sütçü ineklere kıyasla süt verimi daha düşük 
olan ve doğum sonrası çok belirgin kondüsyon kaybı yaşamayan Simmental ırkı ineklere ilişkin yeterli 
veri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Holstein ve Simmental ırkı ineklerde ketozisin 
değerlendirilmesinde parite, vücut kondüsyon puanı ve test gününe kadar ki süt veriminin rolünü 
kıyaslamaktır. 
  
 Materyal ve Metot 

Çalışmanın materyalini; serbest barınaklarda barındırılan, bireysel ihtiyaçlara göre gruplar 
şeklinde beslenen, Kasım-Aralık 2018 tarihinde doğum yapan toplam 106 Holstein (Parite: 1-7) ve 49 
primipar Simmental ırkı inekler oluşturmuştur. Çalışma; burusella, IBR ve tüberkiloz gibi hastalıklardan 
ari, periyodik olarak aşıları yapılan özel bir işletmede yapılmıştır. 
 İneklerden postpartum 10.7±4.2 (3-18) günde sabah yemlemeden önce koksigeal venadan kan 
alınıp spektrofotometrik yöntemle BHB düzeyleri ölçüldü. Kan BHB düzeyi ≥ 1.10 mmol/L olanlar 
subklinik ketozis (SKK), < 1.10 mmol/L olanlar ise sağlıklı olarak değerlendirildi. İstatistiksel 
analizlerde X2, 2–yönlü ANOVA ve regresyon testleri kullanıldı. 
 
 Bulgular 

Irk etkisi: Ketozis insidansına ırkın etkisi görülmedi (Holstein, %7.5; Simmental, %2.0; X2 = 
1.85; P = 0.17; Şekil 1). 

Keton düzeyi: Irklara göre kan BHB düzeyi benzer iken (Holstein, 0.99 mmol/L; Simmental, 
0.91 mmol/L, P = 0.42; Şekil 2), SKK’lı ineklerin BHB düzeyi sağlıklı ineklerden 2.14 kat daha yüksekti 
(P < 0.001). Kan BHB düzeyi ırkların sağlık hallerine bağlı olarak değişmedi (P = 0.57). 

Süt veriminin etkisi: Test gününe kadar süt verimi ırklara göre farklılık arz ederken (Holstein, 
26.5 L/gün; Simmental, 16.4 L/gün; P < 0.01; Şekil 3), sağlık halinin ise süt verimine etkisi yoktu 
(Sağlıklı, 25.6 L/gün; Subklinik ketotik, 20.4 L/gün; P = 0.57). Irkın sağlık haline göre süt verimi üzerine 
etkileşimi yoktu (P = 0.43). 

Parite, süt verimi ve vücut kondüsyon puanının subklinik ketozisle ilişkisi: Parite (Y = 0.62 + 
0.01·X, P = 0.50; Şekil 4a) ve süt verimi (Y = 0.59 + 0.003·X, P = 0.37; Şekil 4b) kan BHB düzeyini her 
iki ırkta da etkilemedi. Vücut kondüsyon puanı arttıkça, kan keton düzeyi ırka bağlı parabolik olarak 
değişti (Holstein, Y = 1.61·X2 – 11.57·X + 21.48, P < 0.05; Simmental, Y = –1.48·X2 + 10.62·X – 18.26, 
P < 0.001; Şekil 4c). 
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Sonuç 
 Veriler, ketozisin ırk, parite ve süt veriminden bağımsız olarak vücut kondüsyon puanın 
değişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Ketozisin önlenmesi için hem Holstein 
hem de Simmental ineklerde peripartum dönemde vücut kondüsyonu izlenerek besleme stratejileri 
değerlendirilmelidir 
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Şekil 1. Irklara (H: Holstein; S: Simmental) göre ketozis insidansı. 

 

 
Şekil 2. Irk (H: Holstein; S: Simmental) ve sağlık halinin (Healthy: Sağlıklı; SCK: Subklinik ketotik) 
kan keton düzeyine etkisi. 
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Şekil 3. Irk (H: Holstein; S: Simmental) ve sağlık halinin (Healthy: Sağlıklı; SCK: Subklinik ketotik) 
süt verimine etkisi. 
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Şekil 4. Parite, süt verimi ve vücut kondüsyonunun ketozis ile ilişkisi. 
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S-04 
	

MERADA BESLENMEYEN İNEKLERDE İNTERSTİTİEL ANFİZEM OLGULARI 
Hasan BATMAZ1, İ.Taci CANGÜL2  

 
 1Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Bursa-Türkiye 

 2Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji AD, Bursa-Türkiye 
  
 Özet 
 Sığırlarda interstitiel anfizem (atipik interstitiel pneumoni) olguları genellikle gümrah meralarda 
otlayan sığırlarda fazla alınan triptofanın rumende 3-metil indol’e dönüşmesi sonucu meydana gelir. Bu 
sunuda merada beslenmeyen toplam 162 adet laktasyondaki Holştayn inekten 10’unda ortaya çıkan 
interstitiel anfizem olgularının sunulması amaçlanmıştır. Yaklaşık 20 günlük sürede ineklerin birinde 
hafif, diğerlerinde orta-şiddetli düzeyde atipik pneumoni dikkati çekmiştir. Yaşları 3-8 arasında olan 
ineklerde dikkati çeken en belirgin bozukluk, ağız açık ve hafif köpüklü bir şekilde solunum güçlüğü 
olmasına rağmen belirgin ateş ve öksürük hemen hemen hiç olmamıştır. Hafif bir olgu iyileşirken 
diğerlerinin hiçbiri tedaviye cevap vermemiştir. Ölen ilk hayvanın otopsisinde akciğerlerin belirgin hava 
ile dolu olduğu ve adeta kostaların izinin olduğu dikkati çekmiştir. Hastalığın nedeninin araştırılması 
sonucu bu ineklerde kuru yonca otunun yanısıra bu yıla özgü yaklaşık 1.5 aydır gümrah yonca silajının 
birlikte verilmesinden ileri gelebileceği üzerinde durulmuştur. İnek başına günlük 5 kg kuru yonca ve 3 
kg yonca silajı verildiği belirtilmiştir.  

Yonca silajının yedirilmesi hemen durdurulmuş ve gruplarda süt veriminde yükselme gözlenmiş 
ve yonca silajı verilmesi kesildikten yaklaşık 10 gün sonrasından itibaren yeni olgu çıkmamıştır. On 
olgudan hafif olan biri hastalığı atlatmış, ancak diğer 9’u klinik belirtiler başladıktan sonraki 2-5 gün 
içinde ölümle sonuçlanmıştır. Hepsinin otopsi bulgularında belirgin interstitiel anfizem gözlenmiştir. 
Kuru yonca ve yonca silajının triptofan düzeyleri ölçüldüğünde miktarları sırasıyla 225 mg/100 g ve 
153 mg/100 g saptanmış ve hayvanların aldıkları triptofan miktarının yüksek olduğu görülmüştür. 
 Sonuç olarak laktasyondaki süt ineklerine kaba yem verilirken yonca gibi aşırı triptofan 
kaynaklarının fazla yedirilmemesi, mera dışında da beslenmeye bağlı çok sayıda interstitiel  anfizem 
olgularına rastlanabileceği sonucuna varılmıştır. 
 
 Anahtar kelimeler: Sığır, interstitiel anfizem, yonca 
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S-04 
	

INTERSTITIAL EMPHYSEMA CASES IN  NONGRAZING COWS  
Hasan BATMAZ1, İ.Taci CANGÜL2  

 
1Bursa Uludağ University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Bursa-

Turkey 
2Bursa Uludağ University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Bursa-Turkey 

  
 Abstract 
 Interstitial emphysema (atypical interstitial pneumonia) occurs in cattle which are grazed 
particulary in lush, rapidly growing pastures after the ruminal degradation of L-tryptophan into 3-
methylindole. This presentation is about interstitial emhysema cases observed in 10 of 162 nongrazing 
lactating Holstein cows. In a period of around 20 days, atypical pneumonia was observed in 10 cows, 
one case being mild and the rest being moderate-severe. The age of the cows was between 3-8 years and 
the major clinical sign was dyspnea with open and frothy mouth; there were no signs of fever or 
coughing. Only one case with mild clinical signs recovered, but the rest of the animals did not respond 
to any treatment and died. Necropsy of the first animal revealed non-collapsing, air filled lungs with 
impressions of costae. Feeding wih 5 kg of dehydrated alfalfa and 3 kg of lush alfalfa silage daily in the 
last 1.5 months was suggested as the cause of the disease. 
 Feeding with alfalfa silage was halted immediately; milk production of the cows increased and 
no further cases were observed after 10 days. Only one animal recovered and the rest of the animals died 
within 2-5 days after the initiation of the clinical signs. Prominent interstitial emphysema was observed 
during the necropsy of all animals. Tryptophan levels of dehydrated alfalfa and lush alfalfa silage were 
measured as high as 225 mg/100 g and 153 mg/100 g.  
 As a conclusion we suggest that feeding of lactating cows with feedstuff containing high levels 
of tryptophan should be avoided and that interstitial emphysema can also be observed in nongrazing 
lactating cows. 
 
 Keywords: Cattle, interstitial emphysema, alfalfa 
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S-05 

	

KURU OLGUNLAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE OLGUNLAŞTIRILAN SIĞIR ETLERİNE 
AİT KALİTE PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hakan ÜSTÜNER1*, Sena ARDIÇLI2, Öznur ARSLAN1  

 
1Zootekni Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle/Bursa, 16059, 

Türkiye 
2Genetik Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle/Bursa, 16059, 

Türkiye 
 

 Özet 
 Son yıllarda daha lezzetli, yumuşak ve sulu sığır eti elde etmek için birçok farklı metot 
uygulanmaktadır. Bu bağlamda, en popüler uygulamalardan birisi sığır etlerinde kuru olgunlaştırmadır. 
Ancak, kuru olgunlaştırma yöntemi ile olgunlaştırılmış sığır etlerinde kantitatif et kalitesi 
parametrelerine ait sınırlı bir bilgi mevcuttur. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı kuru olgunlaştırma 
yöntemi ile olgunlaştırılmış sığır etlerinde pH, su tutma kapasitesi, pişirme kaybı, et rengi, Warner-
Bratzler kesme kuvveti (Warner-Bratzler shear force: WBSF) ve lezzet panelini içeren et kalitesi 
özelliklerini değerlendirmektir. Elde edilen bonfile örnekleri 21 güne kadar olgunlaştırma amacıyla 
depolanmış ve böylece et kalitesi değerlendirmesi deneysel sürecin 0, 7, 14 ve 21. günlerinde 
gerçekleştirilmiştir. CIELAB renk sistemini kullanan ve L* (parlaklık), a* (kırmızılık) ve b* (sarılık) 
değerlerinden oluşan et rengi parametreleri spektrokolorimetre kullanılarak belirlenmiştir. WBSF 
değerlerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan örnekler en geniş yüzeyi boyunca Instron Evrensel Test 
Cihazı ile değerlendirilmiştir. Buna ek olarak, 17 üyeden oluşan yarı eğitimli panelde, pişmiş her sığır 
eti örneği değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS (v23.0) paket programı kullanılarak 
yapılmıştır. Et kalitesi parametreleri tekrarlı ölçümler olarak değerlendirilmiş ve Friedman testi ile 
analiz edilmiştir. Sonuçlar, en düşük WBSF değerinin 14. gündeki sığır eti örneklerinde gözlenirken en 
düşük pH değeri 21. günde gözlendiğini göstermiştir. Buna ek olarak, a* ve b* değerleri açısından kuru 
olgunlaştırma temelinde anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Lezzet panelinde ise, istatistiksel 
düzeyde önemli farkın sadece et rengi puanlamasında olduğu görülmüştür. Kuru olgunlaştırma süreleri 
bakımından su tutma kapasitesi ve pişirme kaybı özellikleri açısından herhangi bir önemli fark 
bulunmamıştır. Elde edilen sonuçların sığır et kalitesi konusunda yapılacak çalışmalara ve tüketim 
alternatifleri bakımından faydalı olabileceği düşünülmektedir. Sığır eti değerini artıran yöntemlerden 
kuru olgunlaştırma yüksek kaliteli et üretiminde alternatif bir yöntem olarak kullanılabilecektir.  
 
 Anahtar kelimeler: Sığır eti, et kalitesi özellikleri, kuru olgunlaştırma 
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EVALUATION OF MEAT QUALITY PARAMETERS OF DRY-AGED BEEF  
Hakan ÜSTÜNER1*, Sena ARDIÇLI2, Öznur ARSLAN1  

 
1Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa Uludag University, 

Gorukle/Bursa, 16059, Turkey 
2Department of Genetics, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa Uludag University, Gorukle/Bursa, 

16059, Turkey 
 
 Abstract 
 Recently, various methods have been applied to provide more delicious, tender and juicy beef. 
In this context, one of the most popular applications is dry-aging of beef. However, there is a limited 
information about the quantitative meat quality parameters of dry-aged beef. Therefore, the aim of this 
study was to evaluate meat quality traits including pH, water holding capacity, cooking loss, meat 
colour, and Warner-Bratzler shear force (WBSF) in dry-aged beef. Top sirloin samples were obtained 
and stored for an aging period up to 21-days (d), and thus, meat quality evaluation were performed at 0-
d, 7-d, 14-d, and 21-d of the experimental period. Meat colour parameters with the CIELAB colour 
space system including L* (lightness), a* (redness) and b* (yellowness) values were determined using 
a spectrocolorimeter. In order to evaluate WBSF values subsamples removed from cooked samples were 
sheared across the widest dimension using an Instron Universal Testing Machine. Moreover, a 17-
member semi-trained descriptive attribute panel evaluated each cooked sample. Statistical analyses were 
carried out using SPSS (v23.0) software. Meat colour parameters were considered as repeated measures 
and analyzed by using Friedman's test. Results revealed that, the lowest WBSF value was observed in 
beef samples on day 14 whereas the lowest pH value was determined in samples on day 21. Moreover, 
a* and b* values were significantly differentiated based on dry-aging (P<0.05). In sensory panel 
evaluation, a significant difference (P<0.05) is found only in meat colour rating. There was no 
significant difference between treatments in terms of water holding capacity and cooking loss. The 
present results may be useful for studies about beef quality traits. We suggest that the potential for use 
of dry-aging should be considered as an alternative method to produce high quality beef.  
 
 Keywords: Beef, meat quality traits, dry-aging 
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FARKLI CANLI AĞIRLIKLARDAKİ HOLSTEİN ERKEK DANALARIN KARKAS 
KOMPOZİSYONUN KESIM ÖNCESI REAL-TİME ULTRASON İLE TAHMİN 

EDİLMESİ  
Abdülkadir ORMAN1, G.Ülke ÇALIŞKAN2, Serdal DIKMEN1, Hakan ÜSTÜNER1, Cihan 

ÜNAL1   
 

1 Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Nilüfer / BURSA 
2 Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu, İhsangazi / KASTAMONU 

 
 Özet 
 Bu çalışmanın amacı, Holstein ırkı erkek danalarda kesim öncesi ultrason (US) kullanılarak 
ölçülen deri altı yağ dokusu kalınlığı ve musculus longissimus dorsi kasına ait özelliklere (derinlik, 
genişlik ve alan) dayanarak, kesim sonrası tespit edilen karkas ölçülerinin hangi doğrulukla tespit 
edilebileceğini ve karkas değerlendirmesinde US nin kullanılabilirliğini araştırmaktır.  
 Holstein ırkı 20 baş erkek dana, kesim ağırlıklarına gore Hafif (n=10) ve Ağır (n=10) olmak 
üzere iki gruba ayrılmıştır. Kesim ağırlıkları Hafif grup için 530 (529,78 + 8,39) kg, Ağır grup için 670 
(670,00 + 9,28) kg olarak belirlenmiştir. Deri altı yağ dokusu ve m. longissimus dorsiye ait ölçüler, 
kesim öncesi US ile kesimden sonra ise karkas üzerinde 12. ve 13. costalar arası bölgeden elde 
edilmiştir. Canlı ağırlık (P<0.001), sıcak karkas ağırlığı (P<0.001) ve karkas m.longissimus dorsi 
genişliği (P<0.05) hariç tüm US ve karkas ölçüleri yönünden iki grup arasında fark bulunmamıştır. 
Genel olarak US ve karkas ölçümleri arasındaki korelasyon katsayıları deri altı yağ kalınlığı, 
m.longissimus dorsi derinliği, genişliği ve alanı için Hafif ve Ağır grupta sırası ile 0,88 ve 
0,81(P<0.001); 0,62 ve 0,63 (P<0.05); 0,08 ve -0,25 (P>0.05); 0,76 ve 0,90 (P<0.001) olarak tespit 
edilmiştir. US deri altı yağ kalınlığı ve US m. longissimus dorsi alanının bağımsız değişken kabul 
edilerek canlı ağırlığın eklendiği çoklu regresyon denkleminde belirlenme dereceleri Hafif ve Ağır grup 
için sırası ile karkas deri altı yağ kalınlığı için %76 ve %66, karkas m. longissimus dorsi alanı için %85 
ve %58, sıcak karkas ağırlığı için %82 ve %89 bulunmuş, karkas oranı için ise bu iki parametrenin de 
uygun bir belirleyici olmadığı tespit edilmiştir. 
 Bu çalışma göstermektedir ki, farklı kesim ağırlıklarına sahip Holstein erkek danalarda US ile 
kesim öncesi ölçülen deri altı yağ kalınlığı ve m. longissimus dorsi alanı, canlı ağırlıkla birlikte karkas 
deri altı yağ kalınlığı, karkas m. longissimus dorsi alanı ve karkas ağırlığının tahmininde kullanılabilir.  
 
Anahtar kelimeler: Holstein, deri altı yağ kalınlığı, musculus longissimus dorsi, erkek dana, ultrason. 
 

THE ASSESSMENT OF CARCASS COMPOSITION OF HOLSTEIN STEERS BY REAL-
TIME ULTRASOUND AT TWO DIFFERENT LIVE WEIGHTS 

 Abstract 
 The accuracy of ultrasonography to measure fat thickness (FT) and longissimus dorsi muscle 
(LM) traits (area, depth and width) in live Holstein steers and predict carcass FT and LM traits was 
studied. 
 Twenty Holstein steers were randomly divided into light (L) (n=10) and heavy (H) (n=10) 
finishing steers. Slaughter weight of steers in L and H groups were 530 (529,78 + 8,39) kg, and 670 
(670,00 + 9,28) kg, respectively. FT and LM traits, cross-sectional area between the 12th and 13th rib 
were measured using real time ultrasound in vivo and on the carcass after slaughter. All ultrasound and 
carcass measurements were the same except live weight (LW) (P<0.001), hot carcass weight (HCW) 
(P<0.001) and carcass LM width (P<0.05). Overall, correlation coefficients between ultrasound and 
carcass FT, LM depth, width and area were 0.88, 0.81(P<0.001); 0.62, 0.63 (P<0.05); 0.08, -0.25 
(P>0.05) and 0.76, 0.90 (P<0.001) respectively for steers in L and H groups. The introduction of 
ultrasound FT and ultrasound LM area as independent variables in addition to LW in the multiple 
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regression equations further improved the variations for carcass FT (76%, 66%), carcass LM area (85%, 
58%), HCW (82%, 89%) for steers in Light and Heavy groups whereas no improvement was observed 
for carcass yield. 
 These results indicate that in vivo ultrasound FT and measurement of the LM area in association 
with LW could be used to estimate carcass FT, carcass LM area and CCW in different LW Holstein 
steers. 
 
 Key words: Holstein, fat thickness, longissimus dorsi muscle, steer, ultrasound. 
 
 Giriş 
 Günümüzde tüketiciler sağlıklı ürünlerle özelliklede yağsız etle daha çok ilgilenmektedir 
(Sanudo et al., 2000). Nitekim, hayvansal yağ tüketimi ile kalp damar hastalıkları ve kanser riski 
arasındaki ilişki bilinen bir gerçektir (Department of Health, 1994). Ayrıca hayvanlarda yağ doku artışı 
yetiştiricilik açısından karlı bir faaliyet de değildir (Macit, 2002; Romdhani and Djemali, 2006). 
Dolayısıyla, kasaplık hayvanların henüz yağlanmadan tespit edilmeleri önem taşımaktadır. Türkiyede 
ultrason teknolojisinin koyunlarda karkas özelliklerinin tahmininde kullanımı bilinirken (Orman et al, 
2008; Orman et al., 2010; Orman et al., 2018) sığırlar konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır.  
 Türkiye’nin, 16 milyon baş sığır varlığının %90’ını kültür ırkları (%49) ve bunların melezleri 
(%41) oluştururken, toplam kırmızı et üretiminin %88’i sığırlardan elde edilmektedir (TUIK, 2019). 
Türkiye’de e-ıslah sistemine kayıtlı sığırların ise %72’si Holstein ırkıdır (TDSYMB, 2015). Dolayısıyla, 
Türkiye’de inek sütü üretiminde olduğu gibi sığır eti üretiminde de Holstein ırkı önemli, bir ağırlığa 
sahiptir.  
 Bu çalışmanın amacı, farklı canlı ağırlıklardaki Holstein ırkı erkek danalarda real time ultrason 
kullanarak m.longissimus dorsi ölçülerinin (derinlik, genişlik ve alan) ve deri altı yağ kalınlığının tespiti 
ve ultrason ölçümlerinden karkas ölçümlerinin tahmin edilebilirliğinin belirlenmesidir.  
 
 Materyal ve Metot 
 Çalışmada, farklı canlı ağırlıklara sahip yarı açık barınakta benzer koşullarda yetiştirilen ve 
rastgele seçilen 20 Holstein erkek dana kullanıldı. Danalar hafif ve ağır olmak üzere 2 farklı gruba 
ayrılarak 530 (529,78 + 8,39) kg ve 670 (670,00 + 9,28) kg canlı ağırlıkta kesildi.  
 Çalışmada portatif B-mode real-time ultrason (Dynamic Imaging – MCV Concept model) ve 
7,5 MHz prob kullanıldı.  
 Kesim öncesi hayvanlar hareketsiz hale getirilerek ölçümlerin yapılacağı bölgenin tüyleri tıraş 
makinesi ile kesildi, 12. ve 13. thorocal vertebralar arasından deri altı yağ kalınlığı (UYK), 
m.longissimus dorsi derinliği (UMLD), genişliği (UMLG) ve alanı (UMLA) nın ultrasonik ölçümleri, 
columna vertebralisin sağından alındı.  
 Hayvanlar, standart kesim prosedürü uygulanarak kesildi ve karkaslar +4 oC’de 24 saat 
dinlendirildi. Soğutulmuş karkaslar columna vertebralise parallel olarak ikiş eşit parçaya bölünerek, 
ultrason görüntülerinin alındığı 12. ve 13. thorasic vertebralar arası bölgeden columna vertebralise 
yapılan dikey kesitle m.longissimus dorsi ve deri altı yağ kalınlığı kesiti elde edildi (Orman et al., 2008). 
Elde edilen kesit şeffaf film üzerine geçirilerek karkasa ait ölçümler, planimetre (X-PLAN 380 dIII 
Digital Planimeter, Ushikata, Japan) ile yapıldı.  
 Gruplara ait verilerin karşılaştırılmasında t-testi (bağımsız örnekler için) kullanıldı. Ultrason ve 
karkas ölçümleri arasındaki korelasyon analizleri için Pearson tercih edildi ve karkas ölçümlerinin 
tahmininde Stepwise Regresyon analizinden yararlanıldı. Çoklu regresyon denklemlerine ultrason 
ölçümleri ve canlı ağırlık bağımsız değişken olarak girildi.     
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 Bulgular 
Tablo 1: Farklı canlı ağırlıklardaki Holstein erkek danalarda canlı ağırlık, ultrason ve karkas ölçümleri 

ÖZELLİK Kısaltma Grup Ortalama + S.S. P 

Canlı Ağırlık (kg) CA Ağır 670,00 + 9,28 
529,78 + 8,39 

<0.001 Hafif 
Karkas Ağırlığı (kg) KA Ağır 344,00 + 4,89 

266,00 + 6,92 <0.001 Hafif 

Karkas Randımanı (%) KR Ağır   51,35 + 0,35 
  50,17 + 0,77 0.10 Hafif 

Ultrason Yağ Kalınlığı (mm) UYK Ağır     5,28 + 0,34 
    5,01 + 0,16 0.48 Hafif 

Karkas Yağ Kalınlığı (mm) KYK Ağır     5,99 + 0,75 
    5,42 + 0,57 0.56 Hafif 

Ultrason MLD Derinliği (mm) UMLD Ağır   62,33 + 2,78 
  54,73 + 2,30 0.05 Hafif 

Karkas MLD Derinliği (mm) KMLD Ağır   67,20 + 1,90 
  69,70 + 2,77 0.47 Hafif 

Ultrason MLD Genişliği (mm) UMLG Ağır 175,38 + 1,97 
173,74 + 2,48 0.61 Hafif 

Karkas MLD Genişliği (mm) KMLG Ağır 144,30 + 4,21 
140,44 + 4,79 0.55 Hafif 

Ultrason MLD Alanı (mm2) UMLA Ağır   77,97 + 3,59 
  77,04 + 2,32 0.83 Hafif 

Karkas MLD Alanı (mm2) KMLA 
Ağır   82,45 + 4,56 

  83,06 + 3,51 0.92 Hafif 
     

 
Tablo 2: Farklı canlı ağırlıklardaki Holstein erkek danalarda ultrason ölçümleri ile karkas özelliklerinin tahmini 
için çoklu regresyon denklemleri. 

Bağımlı 
Değişken Grup Intercept Bağımsız Değişkenler aP bRSD cR2 CA UYK UMLA 

 KYK 
Ağır   -30,54 0,06 - -   0,03   1.84 0,46 

    -9.29 0.01 1,54 -   0,05   1.55 0,66 

Hafif   -18,44 0,05 - -   0,05   1,45 0,39 
  -11,36 0,01   2,68 -   0,04   0,99 0.76 

 KMLA 
Ağır -210,94 0,44 - -  0,01   6,97 0,79 

 -116,66 0,22 - 0,64  0,05   6,28 0,85 

Hafif   -80,70 0,31 - -  0,02   7,58 0,55 
     3,31 0.42 -   1,04  0,02   7,26 0,58 

 KA 

Ağır 
   29,75 0,47 - -  0,01   7,51 0,79 
   81,57 0.36 3,70 -  0,03   7,47 0,82 
   31,83 0,46 - 0,01  0,04   8,03           0,79 

Hafif 
     -102,60 0,70 - -  0,01 11,90 0,71 
       -54,81 0,38 23,80 -  0,04   7,83 0,89 
        90,83      
90,83 

0,70 - 2,28  0,01 11,60           0,72 

 KR 
Ağır  56,62       - 

0,01 
- -  0,57  1.16           0,43 

 52,65       - - - 0,02  0,64  1,17           0,03 

Hafif  29,53   0,04 - -  0,25  2,22 0,18 
 36,09 - -   0,18  1,41  0,08 0,38 

a P: Önemlilik düzeyi, b RSD: Residual standard sapma, c R2: Regresyon katsayısı 
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 Tartışma ve Sonuç 
 Önceki çalışmalarla (Smith et al., 1992)  benzer olarak karkas ağırlığının beklendiği gibi canlı 
ağırlığa paralel olarak arttığı, ancak UMLD hariç diğer ultrason ve karkas ölçümlerinin canlı ağırlıkla 
değişmediği tespit edildi.  
 Hafif grupta 0,76 (P<0,05) ağır grupta ise 0,90 (P<0,01) olarak tespit edilen UMLA ve KMLA 
arasındaki korelasyon katsayısı farklı sığır ırklarında yapılmış çalışmalarda geniş bir aralıkta (0,43-0,95) 
değiştiği bildirilmektedir (Smith et al., 1992; Perkins et al., 1997). Benzer şekilde UYK ve KYK 
arasında da yüksek (r = 0,88 ve r = 0,81; hafif ve ağır grup için sırasıyla) bulunan korelasyon 
katsayısının, farklı çalışmalarda da (Houghton & Turlington, 1992) benzer değerlerde olduğu ve dar bir 
aralıkta değiştiği bildirilmiştir. MLD alanı derinlik ve genişlik ölçümü ile hesaplanabildiğinden, deri altı 
yağ dokusu ultrason ile MLD alanına göre daha yüksek bir doğrulukla belirlenebilir (Williams, 2002).    
 Regresyon denklemlerine CA ana değişken olarak girildi ve KYK ile KMLA nın tahmininde 
ultrason ölçümlerinin (UYK ve UMLA) denkleme girilmesi tahmin edilebilirliği artırdı. KA nın 
tahmininde ise CA’a UYK eklendiğinde UMLA’nın ilave edilmesine göre daha yüksek regresyon 
katsayısı hesaplandı. KR ise bağımsız değişkenlerin hiçbiri ile güvenilir şekilde tahmin edilemedi. Sığır 
konusunda benzer bulguların yetersizliği objektif karşılaştırmayı mümkün kılmamıştır. Ancak başka 
türlerde yapılan çalışmalarda (Orman et.al., 2008; Orman et. al., 2010) benzer sonuçlar bi,ldirilmiştir. 
 Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, karkas deri altı yağ kalınlığı ve karkas m.longissimus 
dorsi ölçümleri, farklı canlı ağırlıktaki Holstein erkek danalarda canlı ağırlık ve ultrason ölçümleri ile 
güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir. Sonuç olarak farklı canlı ağırlıktaki Holstein ırkı erkek danalarda 
real-time ultrason kullanılarak kesim öncesi karkastaki yağlanma ve değerli et miktarı hakkında bilgi 
edinmek mümkündür. 
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Tablo 3: Farklı canlı ağırlıklardaki Holstein erkek danalarda ultrason ve karkas ölçümleri arasındaki korelasyon katsayıları (r). 

ÖZELLİK KA 

  H           A 

 

 

KR 

      H             A 

UYK 

      H          A 

KYK 

       H            A 

UMLD 

       H          A 

KMLD 

      H         A 

UMLG 

      H          A 

KMLG 

      H          A 

UMLA 

     H           A 

KMLA 

    H             A 
CA 0,84**           0,89**     0,43           -0,21    0,67*     0,77**       0,63*      0,68*      0,64      0,15     0,44    -0,52     0,41     -0,24   -0,46       0,15   0,81**    0,87**   0,74*       0,89** 

KA      0,84*      0,26    0,88**   0,79**       0,86**    0,73*     0,32       0,21     0,30    -0,42     0,51     -0,46   -0,37       0,20   0,85**    0,78**   0,92**     0,93** 

KR       -0,19      0,08      0,07        0,13    -0,09       0,14     0,05      0,21     0,47     -0,48   -0,16       0,14   0,10       -0,17  -0,01         0,12 

UYK         0,88**    0,81**    -0,28       0,23     0,01    -0,10     0,17     -0,24    0,07       0,26   0,66*      0,82**   0,84**     0,85** 

KYK        -0,16       0,31    -0,21    -0,20     0,31     -0,38    0,12      -0,06   0,73*      0,75*   0,92**     0,80** 

UMLD         0,62*    0,63*    -0,20     -0,19   -0,15       0,22  -0,32        0,50   0,44         0,26 

KMLD          -0,24     -0,04   -0,32       0,14   0,71       -0,12  -0,70        -0,36 

UMLG           0,08      -0,25   0,52       -0,18   0,61        -0,36 

KMLG           0,07        0,12             0,23          0,05 

ULMA            0,76*        0,90** 

*P < 0,05; **P < 0,001 
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CAPN1 G.5709 C>G VE MYF5 G.1911 A>G POLİMORFİZMLERİNE AİT 
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 Özet 
 Son yıllarda, et üretimi ve talebinin düzenlenmesi amacıyla yapılan canlı hayvan ve/veya karkas 
ithalatı en yaygın uygulamalardan birisi haline gelmiştir. Ancak, bu bakış açısı yüksek et fiyatlarını 
engelleyememiştir. Buna ilaveten, çiftlikler ithal edecekleri hayvanlara genellikle herhangi bir genetik 
analiz uygulamamaktadır. Bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı Brezilya’dan Türkiye’ye ithal 
edilmiş olan ticari besi sığırlarında, CAPN1 g.5709 C>G ve MYF5 g.1911 A>G polimorfizmlerine ait 
genotipik/allelik frekansların ve populasyon genetiği parametrelerinin belirlenmesidir. Tek nükleotit 
polimorfizm (single nucleotide polymorphism: SNP) belirteçlerine ait genotiplendirme işlemi, 
Polimeraz zincir reaksiyonu-Restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmi (Polymerase chain reaction-
Restriction fragment length polymorphism: PCR–RFLP) analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu 
bağlamda, Angus (n=27), Angus×Hereford×Nellore (n=12), Brahman (n=17), Hereford (n=29), 
Limuzin (n=16) ve Şarole (n=7) ırklarını içeren toplam 108 baş erkek sığır genotiplendirilmiştir. Hardy-
Weinberg eşitliği (HWE) PopGene paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. Buna ek olarak, 
homozigotluk/heterozigotluk, polimorfizm bilgi içeriği ve efektif allel sayısını kapsayan populasyon 
genetiği parametreleri, allelik dağılımlar temel alınarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, CAPN1 
g.5709 C>G ile ilgili olarak CC genotipinin bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca, G allel frekansı oldukça 
yüksek olduğu belirlenmiştir (0,75). MYF5 g.1911 A>G polimorfizminde AA genotip frekansının 
(%4,63) AG ve GG olan diğer iki genotip ile karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu ve dolayısıyla A 
allel frekansının (0,21) da gayet düşük olduğu görülmüştür. Irk özelinde yapılan değerlendirmede, en 
yüksek CAPN1 GG genotip frekansı Brahman ırkında (%88,24) bulunurken; en yüksek heterozigot 
genotip frekansı ise Şarole ırkı sığırlarda (%85,71) belirlenmiştir. MYF5 GG genotip frekansının 
Limuzin ırkında çok yüksek olduğu (%75,00) görülmüştür. Buna ek olarak, MYF5 AA genotipinin 
Angus, Brahman, Limuzin ve Şarole ırklarında bulunmadığı belirlenmiştir. Bu çalışma, Türkiye’ye ithal 
edilen besi sığırları üzerinde ileride yapılacak genetik analizlere faydalı olabilecektir. 
 
 Anahtar kelimeler: sığır, besi ırkı, CAPN1, MYF5, tek nükleotit polimorfizmi  
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 Abstract 
 Recently, importation of living animals and/or carcasses has become one of the most frequent 
applications to regulate meat supply and demand in Turkey. However, this aspect could not prevent the 
high meat prices. In addition, farms generally do not perform genotypic analyses on animals to be 
imported. Taken together, the objective of the present study was to determine genotypic/allelic 
frequencies and population genetic indices of CAPN1 g.5709 C>G and MYF5 g.1911 A>G 
polymorphisms in commercial beef cattle imported from Brazil to Turkey. Genotyping of the single 
nucleotide polymorphism (SNP) markers was carried out using the Polymerase chain reaction-
Restriction fragment length polymorphism (PCR–RFLP) analysis. In this context, a total of 108 bulls, 
including Angus (n=27), Angus×Hereford×Nellore (n=12), Brahman (n=17), Hereford (n=29), 
Limousine (n=16), and Charolais (n=7) breeds, were genotyped. Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) 
was calculated by using PopGene software program. Moreover, the population genetic indexes including 
homozygosity/heterozygosity, polymorphism information content, and number of effective alleles were 
evaluated on the basis of allelic distributions. Concerning the CAPN1 g.5709 C>G, CC genotype was 
not present in this study. Besides, the G allele frequency was quite high (0.75). Regarding the MYF5 
g.1911 A>G polymorphism, frequency of AA genotype was rather low (4.63%) compared to the other 
two genotypes, AG and GG, and accordingly, the frequency of A allele was quite low (0.21). On the 
basis of breed-specific evaluation, the highest frequency of GG genotype of the CAPN1 was found in 
Brahman breed (88.24%) whereas the highest frequency of heterozygous genotype was determined in 
Charolais bulls (85.71%). The frequency of MYF5 GG genotype was found to be very high in Limousine 
breed (75.00%). Moreover, MYF5 AA genotype was absent in Angus, Brahman, Limousine, and 
Charolais breeds. The present study may be useful for further genetic analyses conducted on beef cattle 
imported into Turkey. 
 
 Keywords: cattle, beef breed, CAPN1, MYF5, single nucleotide polymorphism 
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YÜKSEK VE DÜŞÜK VERİMLİ SÜTÇÜ İNEKLERDE DIŞKI BESİN MADDELERİ 
KOMPOZİSYONU İLE SÜT KOMPOZİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Aykut ACAR, Esra ABDULLAHOĞLU, Emin ÜRKMEZ, Evrim KUBAD, Atakan TEPE, 
M. Merve EFİL, Hıdır GENÇOĞLU1* 

 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD - 

Bursa/Türkiye 
 

 Özet 
 Bu araştırmanın amacı laktasyonun farklı dönemlerinde bulunan (yüksek ve düşük verimli) süt 
ineklerinde dışkının içerisindeki besin maddesi içeriği ile süt verimi ve süt kompozisyonu arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu araştırmada Şahdem Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (Bandırma - Balıkesir) 
sığırcılık ünitesinde bulunan 92 baş Siyah Alaca ırkı sağmal inek kullanılmıştır. Her bir deneme grubu; 
39 multiparus, 7 primiparus inekten oluşmaktadır.  Yüksek (46 baş) ve düşük (46 baş) verimli toplam 
92 baş inekten 3 gün boyunca dışkı ve süt numunesi alınmıştır. Şahdem Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 
otomatik sağım sistemine (Delaval, İsveç) sahiptir. Bu nedenle ineklerin beslenmesi toplam karma 
rasyon (TKR) şeklinde verilmekte ve üzerine hayvanların süt verimlerine göre ayrıca konsantre yem 
ilavesi yapılmaktadır. İneklerin günlük tükettikleri TKR ve konsantre yemler kaydedilmiştir. Ardışık üç 
gün boyunca otomatik sağım makinesinde sağılan öğünlük sütlerden homojen numune alınıp günlük 
olarak birleştirilmiş ve tek numune kabına konulmuştur. Ardından sütün kompozisyonu FT1 (FOSS, 
Danimarka) ve somatic hücre sayısı ise Somacount 150 (Bentley Merkim) cihazları vasıtasıyla 
yapılmıştır. Dışkı numuneleri ise ardışık üç gün boyunca günce iki kez 12 saat aralıklarla alınmış ve 
zaman geçirmeden dışkı pH’sına bakılmıştır. Toplanan öğünlük dışkılar günlük olarak birleştirilmiş ve 
kurutularak yağ, nişasta, kül yönünden analiz edilmiştir. Verilerin istatisitiki analizi ise Pearson 
Correlation metodu kullanılarak SPSS paket programıyla yapılmıştır. Yüksek verimli multiparlarda 
dışkının ham külü ile süt verimi arasında negatif (P<0.05, r2=-0.236)  bir ilişki saptanırken, düşük 
verimlilerde bir ilişki yoktur. Yüksek verimli primipar ve multiparlarda konsantre yem tüketimi ile süt 
verimi arasında pozitif ilişki varken (P <0.01, r2 = 0.400), süt üre azotu (MUN) ile konsantre yem 
tüketimi (P<0.05,r2 =-0.229) ile negatif bir ilişki bulunmuştur. Düşük verimli primipar ve multiparlarda 
konsantre yem tüketimiyle süt verimi arasında pozitif korelasyon bulunmuşken (P <0.001, r2 = 0.581), 
süt üre azotu (MUN) ile konsantre yem tüketimi arasında ilişkiye rastlanmamıştır. Yüksek verimli 
primiparlarda somatik hücre sayısı (SCC) ile süt verimi arasında pozitif (P<0.01, r2=0.933)  korelasyon 
bulunmuşken, süt verimi ile MUN arasında negatif (P<0.048, r2=-0.537) korelasyon bulunmuştur, fakat 
düşük verimli primiparlarda ilişki bulunamamıştır. Sadece düşük verimli primiparlarda dışkı NDF’i ile 
somatic hücre sayısı arasında negatif (P<0.05, r2=-0.560)  ilişki bulunmuştur. Yüksek verimli 
primiparlarda süt yağı ile dışkı yağı arasında pozitif (P <0.01, r2 = 0.790) ilişki varken, düşük 
verimlilerde ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak, dışkıdaki bazı parametreler ile süt kompozisyonu 
arasında ilişki bulunmuştur, ancak bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 
 
 Anahtar kelimeler: Dışkı besin maddesi kompozisyonu, süt kompozisyonu, süt ineği 
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RELATIONSHIP BETWEEN FECAL NUTRIENT COMPOSITION AND MILK 

COMPOSITION IN HIGH AND LOW YIELD DAIRY COWS 

Aykut ACAR, Esra ABDULLAHOĞLU, Emin ÜRKMEZ, Evrim KUBAD, Atakan TEPE, 
M. Merve EFİL, Hıdır GENÇOĞLU1* 

 
1Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Bursa 

Uludag University, TR-16059 Bursa – TURKEY 
 

 Abstract 
 The aim of this study is to determine the relation between milk yield and milk composition of 
nutrient contents in feces of dairy cows in different yield of lactation dairy cows (high and low yield). 
Ninety two Holstein dairy cows in Şahdem Farm (Bandırma - Balıkesir) were used. Feces and milk 
samples were taken from 92 cows totally in high yield (46 cows) and low yield (46 cows) for 3 days. 
Each group included 39 multiparous and 7 primiparous lactating dairy cows. Total mix ration (TMR) 
and concentrate feeds consumed daily by cows were recorded. For three consecutive days, homogenous 
samples were taken from the milk samples from the automatic milking machine (Delaval, Swedish), 
combined daily and placed in a single sample container. Feces samples were taken twice daily for 12 
consecutive hours for 3 consecutive days and feces pH were measured immediately. Collected feces 
were combined daily, then dried and analyzed for fat, starch and ash. Statistical analysis was done by 
SPSS package program using Pearson Correlation method. Negative relation between fecal ash with 
milk yield (P<0.05, r2=-0.236) was recorded in high yield multiparous cows, while no relation for low 
yield cows. Positive correlation between concentrated feed intake and milk yield (P <0.01, r2 = 0.400) 
and negative correlation concentrate feed intake and milk urea nitrogen (MUN)(P<0.05,r2 =-0.229) in 
high yield primiparous and multiparous cows. Although positive relation for concentrated feed intake 
and milk yield (P <0.001, r2 = 0.581), no relation between concentrated feed intake and milk urea 
nitrogen (MUN) in low yields primiparous and multiparous cows. Positive correlation between milk 
yield and somatic cell count (SCC) (P<0.01, r2=0.933) and negative correlation between milk yield and 
MUN (P<0.048, r2=-0.537) high yield primiparous cows but no relation in low yield primiparous cows. 
Only negative relation between fecal neutral detergent fiber and SCC (P<0.05, r2=-0.560) was found in 
low yield primiparous cows. Positive correlation milk fat and fecal fat (P <0.01, r2 = 0.790) in high yield 
primiparous cows however, no correlation for low yield cows. In conclusion, some fecal parametres 
related milk components, but further researches are warranted. 
 
 Keywords: Fecal nutrient composition, milk composition, dairy cows 
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GEBE DÜVELERİN GEMİ İLE TRANSPORTUNDA HAYVAN REFAH PARAMETRESİ 
OLARAK ISI VE NEM BULGULARI ÖN ÇALIŞMASI 

Mahmut Ayberk OKTAY* 
* DVM, PhD Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uyg. ve Araş. Merkezi 

 
 Özet 
 Hayvan  taşımacılığı, çiftlik hayvanlarının deniz, kara, demiryolu veya hava yoluyla hareketidir. 
Çiftlik hayvanları terimi; İnekler, Koyun ve Kuzu, Damızlık Sığır, Buzağı, Keçi ve Domuzu 
kapsamaktadır. Nedenler zaman içinde değişmiş olsa da, ülkelerin canlı hayvan ihraç etmesinin birçok 
nedeni vardır. Tüm dünyada, binlerce canlı hayvan günlük olarak deniz yolu ile Avrupa içindeki kesim, 
besleme veya süt üretimi diğer ülkelere ve kıtalara taşınmaktadır. Her yıl, Avrupa Birliği üyesi ülkeler 
bir milyardan fazla canlı hayvanı Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil olmak üzere birçok bölgeye 
ihraç etmektedir. AB’nin istatistik ofisine göre AB’de 2018’de toplam canlı sığır ve koyun ihracatı 3.5 
milyar pound’dan fazla değerde olarak gerçekleşmiştir. Bu ticaret ile önemli miktarda "iş" yapılsa bile, 
toplumdan gelen tepkilerin varlığı da inkar edilemez bir gerçektir. Özellikle AB ülkeleri, hayvan hakları 
aktivistlerinin, bu operasyonların hayvan refahı üzerindeki stresini vurgulayan muhalefetiyle karşı 
karşıya kalmaktadır. Her ne kadar birçok parametre bu transport stresine  katıla da ısı ve nem bu 
bileşenlerin en önemlilerindendir. 
 Bu araştırmayla, sıcaklık ve nem kayıtlarını coğrafi konum verileriyle yorumladım.  Hayvan 
refahı ve hayvan ihracat operasyonları için dikkate alınması gereken kilit noktalardan bazılarını 
tanımlamaya çalıştım. 
 
 Anahtar kelimeler: Hayvan Nakliyatı, Hayvan Refahı, Isı / Nem  



14 - 17 NİSAN / APRIL 2019
Fethiye - TURKIYE

www.cistlikhayvanlarikongresi.org
I N T E R N AT I O N A L  FA R M  A N I M A L  M E D I C I N E  C O N G R E S S

ULUSLARARASI
ÇİFTLİK HAYVANLARI
HEKİMLİĞİ KONGRESİ 

	 128	

S-09 

 
PRELIMINARY STUDY OF HEAT AND HUMIDITY FINDINGS AS PARAMETERS OF 

ANIMAL WELFARE IN SHIP TRANSPORT OF PREGNANT HEIFERS 
Mahmut Ayberk OKTAY* 

* DVM, PhD, Ege University Laboratory Animal Research and Application Center. 
 

 Abstract 
 Livestock transport is the movement of farm animals via sea, road, rail or air. The term livestock 
itself is used as a combination for farm animals such as; Cows, Sheep and lamb, Breeding Cattle, Calves, 
Goats, Pigs and Piglets. Even though reasons have changed over time there are many reasons why 
countries export live animals. All over the world, thousands of live animals are daily transported by 
Marine routes within Europe and to other countries and continents for slaughter, dairy production or 
breeding purposes. Every year, European Union member states export over one billion live animals to 
numerous regions, including Turkey, the Middle East and North Africa. Across the EU, total exports of 
live cattle and sheep were worth more than £3.5bn in 2018, according to the EU's statistical office. Even 
tough significant amount of "business" is involved in this trade there is also undeniable fact that there 
are backlashes from the public. Especially EU countries face opposition from animal rights activists 
stating the stress  of these operations on animal welfare are not justifiable.  Although many parameters 
create this stress cause by heat and humidity is one of the major components. 
 With this research I combined the onboard temperatures and humidity records with geolocation 
data and try to point out some of the key points  that needs to be taken into account for animal welfare 
and animal export management.  
 
 Key words: Livestock Shipment, Animal Welfare, Temperature / Humidity 
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ABOMASAL ULCERS IN CATTLE 

Thomas WITTEK and Alexandra HUND 
 

University Clinic for Ruminants, Vetmeduni Vienna, Veterinärplatz 1, 1210 Wien (Austria) 
thomas.wittek@vetmeduni.ac.at 

 
 Abstract 
 Abomasal ulcers occur in cattle at a substantial prevalence and are considered an important 
cause of indigestion and animal losses. Until now, etiologic agents of abomasal ulcer formation are not 
completely understood. Different factors like stress, proliferation of bacteria, abrasion of the abomasal 
mucosa as well as mineral deficiencies have been associated with abomasal ulceration. Physiologically, 
the mucosa of the abomasum is protected by a mucous layer, bicarbonate buffer, and high rate of blood 
circulation in the submucosal tissue. However, if the balance between ulcerogenic factors and protective 
mechanisms is disturbed, the acidic contents of the abomasum damage the lining and cause ulceration. 
Abomasal lesions in cattle have been classified as types 1 to 4; type 1 being a superficial erosion of the 
mucous membrane, type 2 a deeper lesion eroding larger blood vessels leading to substantial hemorrhage 
and types 3 and 4 perforating the abomasal wall leading to local or general peritonitis, respectively. The 
consequences of the disease are highly dependent on the severity of the lesions. Generally, the diagnosis 
of ulcers is difficult, because affected cattle show typically non-specific clinical signs.  
 The presentation focusses on aspects of prevalence of abomasal ulcers in different age groups 
and production systems, etiology and pathogenesis and on indirect diagnostic procedures. A study on 
prevalence of abomasal ulcers in Austria showed that ulcers may occur in different groups (cows, steers, 
and calves) and different production systems with moderate prevalence. Characterization of the bacterial 
abomasum microbiota does not indicate that specific bacteria are obligate causative agents in abomasal 
ulcers. The diagnostic value of the sucrose absorption test as indirect diagnostic measure appeared not 
sufficiently high enough for veterinary practice. 
 
 Reference  
 Hund, A; Wittek, T, 2018 Abomasal and Third Compartment Ulcers in Ruminants and South 
American Camelids. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 2018; 34(1):35-54   
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SIĞIRLARDA ABOMASAL ÜLSERLER 
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 Özet 
 Abomasal ülserlerin sığırlarda prevalansı yüksektir ve indigesyon ve hayvan kayıplarının 
önemli bir nedeni olarak kabul edilir. Şu ana kadar abomasal ülser oluşumunun etiyolojisi tam olarak 
anlaşılmamıştır. Stres, bakteriler, abomasal mukozanın aşınması ve mineral eksiklikleri gibi farklı 
faktörler abomasal ülserasyonla ilişkilendirilmiştir. Fizyolojik olarak abomasumun mukozası, müköz 
katman, bikarbonat tamponu ve submukozal dokuda dolaşımın fazla olması ile korunur. Buna karşın, 
ülsere neden olan faktörler ve koruyucu mekanizmalar arasındaki denge bozulursa, abomasumun asidik 
içerikleri abomasum dokusuna zarar verir ve ülserasyona neden olur. Sığırlarda abomasal lezyonlar tip 
1 - 4 olarak dörde sınıflandırılmıştır, tip 1 mukozanın yüzeysel erozyonu, tip 2 büyük kanamalara neden 
olan daha büyük kan damarlarını etkileyen ve daha derin lezyonlar ve sırasıyla lokal veya genel 
peritonite yol açan abomasal duvarı perfore eden tip 3 ve 4 olarak tanımlanmıştır. Hastalığın sonuçları, 
lezyonların şiddeti ile doğrudan ilişkilidir. Genellikle ülserlerin teşhisi zordur, Etkilenen sığırlar spesifik 
olmayan klinik belirtiler gösterdikleriden, genellikle abomasum ülserlerinin teşhisi zordur.  
 Bu sunumda, farklı yaş gruplarında ve üretim sistemlerinde abomasal ülserlerin prevalansı, 
etiyolojisi, patogenezi ve dolaylı tanısal prosedürler üzerine durulacaktır. Avusturya'da abomasal 
ülserlerin prevalansı üzerine yapılan bir araştırma, ülserlerin farklı gruplarda (inekler, düveler ve 
buzağılar) ve üretim sistemlerinde ortalama prevalans ile görülebileceğini göstermiştir.Abomasum 
floranın bakteriyel karakterizasyonu, spesifik bakterilerin abomasal ülserlerde mutlak etiyolojik fatör 
olduğunu göstermez. Sükroz emilim testinin, dolaylı teşhis yöntemi olarak tanısal değeri veterinerlik 
alanı için yeterince yüksek değildir. 
 

Kaynak orijinal metnin sonunda verilmiştir 
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PRODUCTION A QUALITY OF COW MILK 
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 Abstract 
 Dairy cows longevity including productive life of them is very short during the last decades in 
EU farms. It is result of high percentage of voluntary and involuntary culling.  In our paper we describes 
one aspect of factors influencing quantity  and quality of dairy cows milk. Their include : breed, 
individuality of animals, dry period, diseases, effects of nutrition on milk composition (plane of 
nutrition, forage : concentrate, forage particle size – forage processing, level of starch in the ration, 
dietary fat), milk fat, milk somatic cell count, factors affecting milk SCC. We describe most important 
preventive measure through the application HCCP- like principles for control quantity and quality of 
milk on the level of dairy farm. 

 Key words: Dairy cattle, production, quality, milk  
 
 Introduction 
 Variation in composition and daily yield of milk is a regular phenomenon in any milking 
animals. Both are influenced by physiological (genetic make-up, age, pregnancy, etc.) and 
environmental  (climate, nutritional status, management, etc.) factors. Milk quality and quantity is 
economically important to milk producers and processors and nutritionally important to consumers.  It 
has been known for years that variations in milk composition occur; however the composition of milk 
marketed nationally has been rather constant over the last 15 years, averaging 3.6 % fat, 3.2 % protein, 
and 4.7 % lactose (Young et al.1986). This is probably partly because of the prominence of the Holstein 
breed and the pricing of milk based on fat concentration. The introduction of milk pricing on 
a component basis and the perception by consumers that animal fat are unhealthy have created new 
interest in how milk components can be altered to accommodate these emerging markets (Linn, 1988). 
Our paper analyses factors affecting milk composition such as breed, genetic variation within breed, 
health, environment, management practices, and the diet are than reviewed. 
 Experimental methods 
 This paper summarized knowledge from literature and our experiences in special paper. 
 Results and discussion 
Production and quality of dairy cattle milk are influenced with following factors: 
Breed.  Belongs among most important factor, because there are some differences: cows with dual 
purpose, milch breed of cows, cross-breed and exotic breed of cows. 
View in average about quantity and quality of dairy cows milk in Slovakia (year 2013): 
.1. Holstein breed: finished lactations – 2.27; production  of milk/lactation/cow – 8 062 kg; %    
     of milk fat – 3.86; % of milk protein – 3.28;  
 2. Slovak spotted: finished lactations – 2.53; production  of milk/lactation/cow – 5 871 kg; %    
     of milk fat – 4.02; % of milk protein – 3.41;  
 3. Slovak pinzgau: finished lactations – 3.24; production  of milk/lactation/cow – 4 545 kg;     
      %  of milk fat – 3.88; % of milk protein – 3..4;  
 4. Braunvieh: finished lactations – 2.33; production  of milk/lactation/cow – 7 221 kg;     
      %  of milk fat – 4.16; % of milk protein – 3.49; 
 Individuality of animal. Cow with highest yielding in the breed 
The strain and individuality of cow within a breed also are different in producing total yield. Larger cow 
normally secrete more milk. A cow can secrete milk daily up to  8 % of their body weight. 
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1. Holstein breed: finished lactations – 3; production  of milk/lactation/cow – 21 816 kg; %    
     of milk fat – 3.30; % of milk protein – 2.86;  
 2. Slovak spotted: finished lactations – 3; production  of milk/lactation/cow – 13 839 kg; %    
     of milk fat – 3.58; % of milk protein – 3.01;  
 3. Slovak pinzgau: finished lactations – 2; production  of milk/lactation/cow – 12 241 kg;     
      %  of milk fat – 3.55; % of milk protein – 3.19;  
 4. Braunvieh: finished lactations – 2; production  of milk/lactation/cow – 13 778 kg;     
      %  of milk fat – 4.31; % of milk protein – 3.37; 
 Dry period. Dairy cows are usually dried-off for two months prior to the next calving. Rest 
period is necessary to maximize milk production in subsequent lactation. Milk yield is usually reduced 
when the dry period is less than 40-60 days (25-40% less milk). Dry period longer than 60 days in length 
does not result in a significant increase in milk production. Long dry periods decrease the average annual 
production of the cow by extending the calving interval beyond the normal 13-14 month interval. Also 
causing a decrease in the lifetime production of the dairy cow. Part of the dry period effect is related to 
body condition of the cow at calwing (optimal BCS during all reproduction stage is 3 – 3.5). Cows in 
good body condition at calving produce higher milk yield during the following lactation than in cows in 
thin or thick BCS. 
 Age and body weight at the calving.The amount of milk produced by the cow increases with 
advancing lactations (age). This is due to an increase of body weight which results in a larger digestive 
system and a larger mammary gland for the secretion of  milk. Another reason for incresed milk 
production with age is due to the effects of recurring pregnancies and lactations. Recurring pregnancies 
and lactation can result in increases of 30% in milk production from the first to the fifth lactation (20% 
due to increased body weight, 80% by recurring pregnancy and lactations). 
 Lactation number. Milk production increases with lactation number and is maximized in the 
fourth or the fifth lactation. This is result of the increasing  development and size of the udder and the 
increasing body size over that of the first lactation. 
 Pregnancy has an inhibitory effect on milk yield. Most of the reduction in milk yield occurs 
after the fifth month of pregnancy. By the 8th month of pregnancy, milk yield may be 20% less for that 
month compared with non-pregnant cow. The inhibitory effect of pregnancy is not  likely due to fetal 
requirement. It is believed that the increase in estrogen and progesterone level as pregnancy progresses, 
inhibits milk secretion. 
 Season of calving. This is likely due to an interaction between day light and ambient 
temperature. Seasonal differences have become less significant because of better feeding and 
management of the dairy cow. 
 Temperature &Humidity. No effect on milk production in comfort zone. The effect of ambient 
temperature on milk yield is dependent upon the breed. Holsteins and the other larger breeds are more 
tolerant to lower temperatures, whereas the smaller breeds particularly the Jersey are much more tolerant 
to high temperatures. The optimum temperature for the Holstein cow is about 10o C. Milk production 
declines when environmental temperature exceeds 27o C. The reduction in milk yield is largely due to 
drop in feed intake. High temperature affect high producing cows more than  low producers and it is 
particularly harmful during the peak of lactation.  
 Nutrition . Inadequate feed nutrients probably limit the secretion of milk. Galactopoesis closely 
related to an adequate feed intake by lactating animal. The most dramatic effect is brought about by 
shortage of water as the cow have no means of a storing water. Withholding access to water, or 
insufficient supply of water for few hours will result in a rapid drop in milk yield 
Of all milk components, milk fat is the most influenced by dietary manipulations. Most of changes in 
milk composition due to dietary manipulation are related to changes in ruminal acetate:propionate ratio. 
Several nutritional factors can influence milk composition. These include: 
 1.Plane of nutrition : Underfeeding dairy cows reduce lactose % and increase fat %. Feeding 
imbalance rations (e.g. low energy:protein ratio) may reduce milk fat and protein percentages. 
 2.Forage:concentrate: As the proportion of the concentrate in the ration increases (above 50-
60% of the ration), milk fat % tends to decline. This is mainly because of the lower ruminal production 
of acetate and butyrate (precursors of milk fatty acid synthesis in the mammary gland) associated with 
feeding high concentrate diets. The extent of milk fat depression is influenced by other feeding practices 
such as frequency of feeding and feeding system. Feeding cows less frequently especially if the 
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concentrates are fed separately from the forage results in a reduced ruminal acetate:propionate ratio, 
which in turn can result in reduced milk fat %. 
 3.Forage particle size (forage processing). Feeding finely chopped forages has a negative impact 
on milk fat % and may cause milk depression syndrome (drop of milk fat % below 3%). Finely chopped 
forages have results in less time chewing, produce less saliva, drop in ruminal pH below 6 and activity 
of the cellulolytic bacteria is reduced. Reduce the production of acetic and butyric acids (precursors of  
short chain fatty acid synthesis in the mammary gland).  
 4.Level of starch in the ration. As the level of starch ion the ration increases, the level of acetate 
produced in the rumen is decreased while that of propionate is increased. This may cause a reduction in 
milk fat %. 
 5.Dietary fat. Incorporation of fat or oil in dairy cow ration can substantially alter the profile of 
milk fatty acids. The effect of supplemented fat on milk fat % depends on the type of supplemental fat. 
Feeding polyunsaturated fat (susceptible biohydrogenation in the rumen) such as vegetable oils may 
reduce milk fat %, whereas feeding protected fat tend to increase milk fat %. Milk fat composition is 
influenced by both end products of ruminal fermentation as well as the supply of dietary long chain fatty 
acids to the mammary gland. The extent to which dietary fat alters the fatty acid composition of milk fat 
is influenced by: fatty acid composition of dietary fat; the extent of hydrolysis and biohydrogenation of 
unsaturated fatty acids by ruminal  microbes; effect of dietary fatty acids on de novo synthesis of short 
chain fatty acids by the mammary gland; the extent of conversion of saturated fatty acids to 
monounsaturated fatty acids (mainly C18:0 to C18:1) as a result of intestinal and mammary gland 
desaturase activity. Milk fat is 50% derived directly from dietary long-chain fatty acids, adipose tissue 
and microbial synthesis of fatty acids, 50% de novo synthesis from acetate and butyrate form in rumen 
environment. 
 Milking interval. Cows are usually milked at equal intervals (12-h interval for 2 x milking). 
Cow milked at unequal intervals produce less milk than those milked in equal intervals. The reduction 
in milk yield is more in high producing cows than in low producing ones. Incomplete milking for several 
consecutive days can permanently reduce milk yield for the entire lactation. Milking time for most cows 
is 5-6 minutes per cow. 
 Milking frequency. Cows are usually milked twice daily. Milking twice a day yields at least 
40% more milk than once a day. Increasing milking to 3 x day increases milk yield by up to 20%. The  
increase is  usually highest for first lactation cow and declines as the cow gets older.  Reason for 
increased milk production as frequency of milking increases are: less intramammary pressure generated 
with frequent milking; increased stimulation of hormone activity favorable of milk production; less 
negative feedback on the secretory cells  due to the accumulation of milk components (Irshad, 2015). 
 Diseases. Mastitis is still the most frequent and costly health disorder. On dairy farm it is 
a production limiting disease with also affects milk quality. Mastitis impairs the ability of secretory 
tissue synthesize milk components and destroys secretory tissues and consequently lowering milk yield. 
Diagnosis, therapy and prevention of mastitis in dairy cows include following control point from aspects 
of application HACCP-like program which include: 1.Clinical monitoring of mastitis; 2. Hygiene 
at/around milking; 3. Milking equipment 4. Milking  procedures;  5. Housing conditions; 6. Climatic 
conditions; 7. Mastitis management (to prevent increasing SCC about 200 000 cells /ml of milk); 8. 
Veterinary udder health control (California mastitis test, bacteriological examination of milk samples, 
milk amyloid A test for determination pre-clinical stadium of inflammation, etc.); 9. Other managerial 
issues (Kováč et al., 2012).    
On the other side in practical conditions is very useful control of incidence of subacute, subclinical 
mastitis through concentration of milk amyloid A (Kováč et al., 2011).The ability of cows to resist the 
establishment of mastitis is related, in part, to the efficiency of their immune system. Bovine mammary 
innate and acquired host defenses are suboptimal in the transition period.  The primary roles of the 
mammary immune system are to prevent microbial invasion of the udder, eliminate existing infections 
and other sources of cellular injury, and restore tissues to normal function. This system is regulated to 
maintain a balance between the activation of immunity needed to prevent the establishment of disease 
and resolution of activity once the threat of invasion has passed (Kováč et al., 2015). 
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 Özet 
 Avrupa Birliği çiftliklerinde; son on yıl boyunca, süt ineklerinin verim dönemlerini içerisine 
alan yaşam ömürleri oldukça kısadır. Bu durum; yüksek oranda, istemli ve istemsiz olarak sürüden 
ayırma ile ilişkilendirilmektedir. Makalemizde; süt ineklerinin, süt miktarını ve kalitesini etkileyen 
faktörleri açıkladık. Bu faktörlerden bazıları: ırk, hayanlar arası bireysel farklılıklar, kuru dönem 
yönetimi, hastalıklar, beslenmenin süt kompozisyonu üzerindeki etkileri (beslenme düzeni, kaba yem: 
konsantre yem oranı, kaba yem partikül büyüklüğü – işlenme şekli, rasyondaki nişasta ve yağ seviyesi), 
süt yağı, sütteki somatik hücre sayısı, sütteki somatik hücre sayısını etkileyen faktörlerdir. Amacımız; 
HACCP benzeri ilkeleri temel alarak, bir süt çiftliğinde süt kalitesi ve miktarı için önem taşıyan önleyici 
tedbirleri ortaya koymaktır.  
 
 Anahtar kelimeler: Süt sığırcılığı, üretim, kalite, süt 
 
 Giriş 
 Süt kompozisyonu ve günlük süt verimindeki değişkenlik, sağılan her hayvan için doğal olarak 
şekillenen bir durumdur. Her ikisi de fizyolojik (genetik, yaş, gebelik vb.) ve çevresel (iklim, beslenme, 
yönetim vb.) faktörlerden etkilenmektedir. Süt kalitesi ve miktarı üreticiler için ekonomik açıdan, 
tüketiciler için ise besleyicilik açısından önemlidir. Süt kompozisyonunda değişikliklerin meydana 
geldiği yıllardır bilinmektedir; bununla birlikte, ulusal olarak pazarlanan sütün kimyasal bileşimi, son 
15 yıl içerisinde ortalama % 3.6 yağ, % 3.2 protein ve % 4.7 laktoz olarak sabitlenmiştir (Young ve ark., 
1886). Bu durum muhtemelen, Holstein ırkının süt verimi açısından öne çıkması ve sütün yağ 
konsantrasyonuna göre fiyatlandırılması nedeniyledir. Sütün fiyatlandırılmasının bileşenler bazında 
belirlenmesi ve tüketicilerde hayvansal yağın sağlıksız olduğu algısı, süt bileşenlerinin gelişmekte olan 
pazara uyum sağlamak için nasıl ayarlanacağı konusunda yeni bir ilgi meydana getirmiştir (Linn, 1988). 
Bu makalede ırk, genetik çeşitlilik, sağlık, çevre, yönetim uygulamaları ve rasyon gibi faktörlerin süt 
bileşiminine etkileri incelenmiştir. 
 Deneysel yöntemler 
Bu bildiri asıl literatürdeki bilgileri ve tecrübelerimizi özetlemektedir. 
 Sonuçlar ve tartışma 
Süt sığırcılığında, süt üretimi ve sütün kalitesi aşağıdaki faktörlerden etkilenir: 
 Irk. En önemli faktörler arasında yer almaktadır, çünkü bazı farklılıklar vardır: Kombine 
amaçlı, sağmal ırk inekler, melez ırk ve egzotik-yabancı ırk inekler. 
Slovakya’daki süt ineklerinin süt miktarı ve kalitesi ortalama olarak şöyledir (2013 yılı):  
 1. Holstein ırkı : laktasyon dönemini bitirmiş – 2.27; süt verimi/laktasyon/inek – 8 062 kg; % 
süt yağı – 3.86; % süt proteini – 3.28; 
 2. Slovak benekli – Simental ırkı : laktasyon dönemini bitirmiş – 2.53; süt verimi/laktasyon/inek 
– 5 871 kg; % süt yağı – 4.02; % süt protein – 3.41; 
 3. Slovak pinzgau : laktasyon dönemini bitirmiş – 3.24; süt verimi/laktasyon/inek – 4 545 kg; 
% süt yağı – 3.88, % süt protein – 3.4; 
 4. Braunvieh : laktasyon dönemini bitirmiş – 2.33; süt verimi/laktasyon/inek – 7 221 kg; % süt 
yağı – 4.16; % süt protein – 3.49; 
 Bireysellik. Irk içerisinde en yüksek verime sahip inek 
Bir ırk içerisinde ineklerdeki bireysel farklılık toplam verimi sağlamada da etkilidir. Büyük inekler 
normalde daha fazla süt salgılar. Bir inek, vücut ağırlığının% 8'ine kadar süt salgılayabilir.  
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 1. Holstein ırkı : laktasyon dönemini tamamlamış – 3; süt verimi/laktasyon/inek – 21 816 kg; % 
süt yağı – 3.30; % süt proteini – 2.86; 
 2. Slovak benekli – Simental ırkı : laktasyon dönemini tamamlamış – 3; süt 
verimi/laktasyon/inek – 13 839 kg; % süt yağı – 3.58; % süt proteini – 3.01; 
 3. Slovak pinzgau : laktasyon dönemini tamamlamış – 2; süt verimi/laktasyon/inek – 12 241 kg; 
% süt yağı – 3.55; % süt proteini – 3.19; 
 4. Braunvieh : laktasyon dönemini tamamlamış – 2; süt verimi/laktasyon/inek – 13 778 kg; % 
süt yağı – 4.31; % süt proteini – 3.37; 
 Kuru dönem. Süt inekleri, buzağılamadan önce genellikle iki ay boyunca kuru döneme alınır. 
Daha sonraki laktasyon döneminde süt verimini maksimuma çıkarmak için bu dinlenme süresi 
gereklidir. Kuru dönemde kalma süresi 40-60 günden az olduğunda süt verimi genellikle % 25-40 azalır. 
Kuru dönemde kalma süresinin 60 günden daha uzun olması da süt veriminde önemli bir artışa neden 
olmaz. Kuru dönemde kalma süresinin uzaması, buzağılama aralığını normal 13-14 ay aralığının ötesine 
atarak ineklerin ortalama yıllık üretimini azaltır. Ayrıca, süt ineğinin süt verimi ömründe de azalmaya 
neden olur. Kuru dönem etkileri buzağılayacak olan hayvanın vücut kondüsyon skoru ile ilişkilidir (tüm 
evrelerde optimum VKS 3-3.5’dir). Buzağılamada optimum vücut kondüsyon skoruna sahip inekler, 
zayıf veya kilolu vücut kondüsyon skoruna sahip ineklere göre daha yüksek süt verimine sahiptir.  
 Buzağılamada yaş ve vücut ağırlığı. Süt ineği tarafından üretilen süt miktarı laktasyon (yaş) 
ile birlikte artar. Bu durumun nedeni, daha büyük bir sindirim sistemi ve sütün salgılanması için daha 
büyük bir meme bezinden dolayı vücut ağırlığının artmasıdır.	Yaşla birlikte süt üretiminin artmasının 
diğer bir nedeni, tekrarlayan gebeliklerin ve laktasyon dönemlerinin etkilerinden kaynaklanmaktadır. 
Tekrarlayan gebelik ve laktasyon dönemleri, süt üretiminde birinci laktasyondan beşinci laktasyona 
kadar % 30 artışa yol açabilir (Artan vücut ağırlığı nedeniyle% 20, tekrarlayan gebelik ve laktasyon 
dönemlerinde % 80).  
 Laktasyon sayısı. Süt verimi laktasyon sayısı ile artar ve dördüncü veya beşinci laktasyonda 
maksimuma çıkar. Bu durum, memenin dönem ilerledikçe gelişimi ve büyümesi ile ilk laktasyona göre 
vücut büyüklüğünün artmasının sonucudur.    
 Gebelik Süt verimini inhibe edici etkisi vardır. Süt verimindeki düşüş gebeliğin beşinci ayından 
sonra gerçekleşir. Gebeliğin 8. ayındaki süt verimi, gebe olmayan ineklere kıyasla o ay için % 20 daha 
az olabilir.	 Gebeliğin inhibe edici etkisinin fetal gereksinimden dolayı olması olası değildir. Bu 
durumun, gebelik ilerledikçe östrojen ve progesteron hormonlarındaki artıştan dolayı süt salgısının 
engellenmesinden kaynaklandığına inanılmaktadır. 
 Buzağılama mevsimi. Bu durum gün ışığı ve ortam sıcaklığı arasındaki etkileşimden 
kaynaklanmaktadır. Fakat süt ineklerinin daha iyi beslenmesi ve yönetimi sayesinde mevsimsel 
farklılıklar daha az önemli hale gelmiştir.  
 Sıcaklık ve Nem. Konfor bölgesinin süt üretimi üzerinde etkisi yoktur. Ortam sıcaklığının süt 
verimi üzerine etkisi ırka bağlıdır. Holstein ırkı inekler ve diğer büyük ırklar düşük sıcaklıklara daha 
toleranslıdır, oysa küçük ırklar özellikle Jersey yüksek sıcaklıklara daha toleranslıdır. Holstein ırkı 
inekler için optimum sıcaklık yaklaşık 10 °C'dir. Çevre sıcaklığı, 27 °C'yi aştığında süt verimi düşer. 
Süt verimindeki azalma büyük ölçüde kuru madde tüketimindeki düşüşe bağlıdır. Sıcaklığın yükselmesi, 
yüksek verimli inekleri düşük verimlilere göre daha fazla etkiler ve laktasyonun pik dönemindeki inekler 
için özellikle daha büyük öneme sahiptir. 
 Beslenme. Yeterli besin maddesinin alınamaması süt verimini sınırlar. Galaktopoez – sütün 
salgılanması, laktasyondaki hayvanlar tarafından yeterli miktarda kuru madde tüketimi ile yakından 
ilgilidir. En çarpıcı etki, ineğin su depolama aracı olmadığı için su kıtlığı ile ortaya çıkar.	Suya erişimin 
engellenmesi veya birkaç saat boyunca yetersiz su temini sonucu süt veriminde hızlı bir düşüş 
gerçekleşir. 
 Rasyonlarda yapılan değişiklikler sonucu süt bileşenleri içerisinde en fazla etkilenen parametre 
süt yağıdır. Rasyondaki manipulasyonlar nedeniyle süt kompozisyonundaki değişimin çoğu, ruminal 
asetat: propiyonat oranındaki değişikliklerle ilgilidir.	Süt bileşimini etkileyen bazı beslenme faktörleri 
şunlardır:  
 1. Beslenme düzeyi: Yetersiz beslenen süt ineklerinde sütteki laktoz yüzdesi azalır ve yağ 
yüzdesi artar. Beslenme dengesizliği olan rasyonlarda (örneğin, düşük enerji:protein oranı) süt yağı ve 
protein yüzdeleri azalabilir. 
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 2. Kaba:Konsantre yem oranı: Rasyondaki konsantre yem oranı arttıkça (rasyonun% 50-60'ının 
üzerinde), süt yağı yüzdesi düşme eğilimindedir. Bunun temel nedeni, yüksek konsantrasyonlu 
rasyonlarla beslenme sonucu düşük ruminal asetat ve bütirat üretiminin (meme bezinde süt yağ asidi 
sentezinin öncüleri) olmasıdır. Süt yağındaki düşüşün derecesi, rasyon içeriği ve beslenme sıklığı gibi 
diğer uygulamalardan da etkilenir. Özellikle toplam karma rasyon şeklinde beslenmeyen ineklerde 
karma yemin ayrı şekilde verilmesi sonucu, ruminal asetat:propiyonat oranı azalır, bu da süt yağ 
yüzdesinin azalmasına neden olabilir.  
 3. Kaba yem partikül büyüklüğü (kaba yemin işlenmesi): İnce doğranmış yemler ile yapılan 
besleme, süt yağı yüzdesi üzerinde olumsuz etkiye sahiptir ve süt depresyon sendromuna neden olabilir 
(süt yağı% 3'ün altına düşmesi). İnce kıyılmış yemler; geviş getirmede azalma meydana gelmesinden 
dolayı, daha az tükürük üretimine, ruminal pH'nın 6'nın altına düşmesine ve selülolitik bakterilerin 
aktivitesinin azalmasına neden olur. Asetik asit ve bütirik asit üretimi azalır (meme bezinde kısa zincirli 
yağ asidi sentezinin öncüleri). 
 4. Rasyonun nişasta düzeyi: Rasyondaki nişasta iyon seviyesi arttıkça rumendeki propiyonat 
düzeyi artarken asetat düzeyi azalır. Bu durum süt yağ %’sinin azalmasına neden olur.  
 5. Rasyondaki yağ: Süt ineği rasyonlarına yağ eklenmesi, süt yağ asitlerinin profilini önemli 
ölçüde değiştirebilir. Süt yağı % üzerindeki etkisi, tamamlayıcı yağın türüne bağlıdır. Bitkisel yağlar 
gibi çoklu doymamış yağların (rumende hassas biyohidrojenasyon) eklenmesi süt yağını % 
azaltabilirken, korunmuş yağlar ile beslenme süt yağını % arttırma eğilimindedir. Süt yağı bileşimi, hem 
ruminal fermantasyonun son ürünleri hem de meme bezinin uzun zincirli yağ asitleriyle beslenmesinden 
etkilenir. Rasyondaki yağın, süt yağ asidi bileşimini değiştirme derecesi: Rasyon yağının yağ asidi 
bileşimi; doymamış yağ asitlerinin ruminal mikroplar tarafından hidroliz ve biyohidrojenasyon derecesi; 
rasyondaki yağ asitlerinin, meme bezi tarafından sentezlenen kısa zincirli yağ asitlerinin de novo sentezi 
üzerindeki etkisi; bağırsak ve meme bezi desatüraz enzim aktivitesinin bir sonucu olarak doymuş yağ 
asitlerinin tekli doymamış yağ asitlerine (esas olarak C18: 0 ila C18: 1) dönüşüm derecesi. Süt yağı; 
%50 oranında doğrudan rasyondaki uzun zincirli yağ asitleri, adipoz doku ve yağ asitlerinin mikrobiyal 
sentezinden, %50 oranında da rumen ortamında asetat ve bütirattan de novo sentezi ile elde edilir. 
 Sağım aralığı. İnekler genellikle eşit aralıklarla sağılır (12 saatlik ara ile 2 kez). Eşit zaman 
aralıklarıyla sağılan inekler, eşit zaman aralıklarıyla sağılmayanlardan daha az süt üretir. Süt 
verimindeki azalma, yüksek verimliler ile düşük verimli inekler kıyaslandığında daha net bir şekilde 
gözlemlenir. Birkaç ardışık gün boyunca eksik yapılan sağım, tüm laktasyon dönemi boyunca süt 
verimini kalıcı olarak azaltabilir. İneklerin çoğu için sağım süresi inek başına 5-6 dakikadır. 
 Sağım sıklığı. İnekler genellikle günde iki kez sağılır. Günde iki kez sağım yapılması, günde 
bir kez sağım yapılmasına göre en az % 40 daha fazla süt verimi elde edilmesini sağlar. Sağımın günde 
3 kere yapılması ile süt verimi % 20'ye kadar artış gösterebilir. Bu artış, ilk laktasyondaki inekler için 
genellikle en yüksek düzeydedir ve inek yaşlandıkça düşer. Sağım sıklığının artması ile süt veriminin 
artmasının nedeni: Sık sık sağım ile daha az meme içi basınç; süt verimi için gereken hormon 
aktivitesinin arttırılması; süt bileşenlerinin birikmesinden dolayı salgı hücrelerinde daha az feed-back 
etki. (Irshad, 2015).  
 Hastalıklar. Mastitis halen en yaygın görülen ve maliyeti fazla olan bir meme hastalığıdır. Süt 
ineği işletmelerinde süt kalitesini de etkileyen ve süt üretimini kısıtlayan bir hastalıktır. Mastitis,  meme 
bezinin süt bileşenlerini sentezleme yeteneğini bozar, meme dokusunu tahrip eder ve dolayısıyla süt 
verimini düşürür.  
Süt ineklerinde mastitisin teşhisi, tedavisi ve önlenmesi, aşağıdaki HACCP benzeri kontrol noktalarını 
takip etmeyi içerir: 1. Mastitin klinik olarak takip edilmesi; 2. Sağım hijyeni; 3. Sağım ekipmanı 4. 
Sağım prosedürleri; 5. Barınak koşulları; 6. İklim; 7. Mastitis yönetimi (sütte SCC'nin yaklaşık 200 000 
hücre / ml üzerine geçmesini önlemek için); 8. Veteriner meme sağlığı kontrolü (California mastitis 
testi-CMT, süt örneklerinin bakteriyolojik muayenesi, enfeksiyon öncesi klinik durumun belirlenmesi 
için süt amiloid A testi, vb.); 9. Diğer yönetim sorunları (Kováč ve diğerleri, 2012). 
 Diğer taraftan pratik koşullarda; süt amiloid A’nın konsantrasyonu, subakut ve subklinik 
mastitis insidansının kontrolünde çok yararlıdır (Kováč ve ark., 2011). İneklerin mastitis oluşumuna 
direnebilme yetenekleri, kısmen, bağışıklık sistemlerinin etkinliği ile ilgilidir. Sığır memesinde 
doğuştan gelen ve sonradan kazanılan konakçı savunma etkinliği geçiş döneminde yetersiz kalmaktadır. 
Meme bağışıklık sisteminin öncelikli hedefleri, memenin mikrobiyal istilasını önlemek, mevcut 
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enfeksiyonları ve diğer hücresel yaralanma nedenlerini ortadan kaldırmak ve dokuları normal 
fonksiyonuna geri kazandırmaktır.  
 Bu sistemin amacı; hastalığın ortaya çıkmasını önlemek için gereken bağışıklık cevabının 
sağlanması ve yaşanan bir mikrobiyal invazyon sonrasında immun sistem aktivasyonunun tekrar 
devreye girmesi arasında bir denge sağlamaktır (Kováč et al., 2015). 
 Teşekkür 
 Bu çalışma, 1/0447/14, 1/0203/15 sayılı VEGA Bilimsel Fonu ve APVV-0475-10 sözleşmesi 
kapsamındaki Slovak Araştırma ve Geliştirme Ajansı tarafından desteklenmiştir. 
 
  

Kaynaklar orijinal metnin sonunda verilmiştir. 
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S-12 

	

SELENIUM DEFICIENCY IN BEEF AND DAIRY CATTLE IN CZECH REPUBLIC 
Josef ILLEK  

 
Doc., MVDr., DrSc., Dipl. ECBHM. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, 

Czech Republic 
illekj@vfu.cz 

 
 Abstract 
 The aim of the study is to point out the occurrence of selenium defeciency in beef and dairy 
cattle farms in the Czech Republic and the positive influence of cattle supplementation of organic form 
of selenium. 
 In selected farms of beef and dairy cattle in different areas of the Czech Republic, selenium 
deficiency was observed based on the determination of the concentration of selenium in whole blood.  
Selenium was determined by a hydride method using AAS.  In the time period 2000 – 2009 total of 1131 
(145 pcs of beef calves, 82 pcs of beef cows, 220 pcs of dairy calves, 684 pcs of dairy cows) samples 
were examined. Selenium deficiency was found in 80% of beef calves, 78% of beef cows, 72% of dairy 
calves and 46% of dairy cows.  In the time period 2010 – 2017 total of 2533 (102 pcs of beef calves, 
140 pcs of beef cows, 634 pcs of dairy calves, 1657 pcs of dairy cows) samples were examined. Selenium 
deficiency was found in 68% of beef calves , 62% of beef cows, 30% of dairy calves and 32% of dairy 
cows. It has been found that selenium deficiency has more frequent occurrence in the beef cattle. For 
dairy cattle, the occurrence of selenium deficiency was also significant but lower. After the 
implementation of selenium supplementation, the situation improved, and in farms where 
supplementation was carried out with organic selenium (selenium yeast), the condition was rapidly 
adjusted and the incidence of deficiency decreased significantly.  
 Carrying out the experiment with supplementation of the selenium in organic form, positive 
effect on the health status of neonatal calves, the quality of colostrum, the intensity of calf growth in 
both the AA-breed and the H-breed was shown.  Also, based on H-breed cows experiments we can prove 
positive effect on the health of the mammary gland. In dairy cows suplemented by organic selenium, 
the incidence of subclinical and clinical mastitis and the number of somatic cells in milk was 
significantly reduced. 
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ÇEK CUMHURİYETİ'NDE BESİ VE SÜT SIĞIRLARINDA SELENYUM EKSİKLİĞİ 

Josef Illek 
 

Doc., MVDr., DrSc Dipl. ECBHM. Veteriner ve Eczacılık Bilimleri Üniversitesi, Brno, Çek 
Cumhuriyeti 
illekj@vfu.cz 

 
 Özet 
 Bu çalışmanın amacı, Çek Cumhuriyeti'ndeki et ve süt sığırcılığı işletmelerinde selenyum 
eksikliğinin ve selenyumun organik biçimindeki sığır takviyesinin olumlu etkisine dikkat çekmektir.  
 Çek Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerinde seçilen et ve süt sığırcılığı çiftliklerinde, selenyumun 
tam kandaki konsantrasyonunun belirlenmesine dayanarak selenyum eksikliği gözlenmiştir. Selenyum, 
AAS kullanılarak bir hidrit metodu ile belirlenmiştir. 2000 - 2009 döneminde toplam 1131 (145 adet 
etçi buzağı, 82 adet etçi inek, 220 adet sütçü buzağı, 684 adet süt ineği) örnekleri incelenmiştir. 
Selenyum eksikliği, etçi buzağılarının % 80'inde, etçi sığırlarının% 78'inde, sütçü buzağıların % 72'sinde 
ve sütçü ineklerinin% 46'sında bulunmuştur. 2010 - 2017 döneminde toplam 2533 (102 adet etçi buzağı, 
140 adet etçi inek, 634 adet sütçü buzağı, 1657 adet sütçü inek) örnekleri incelenmiştir. Etçi 
buzağılarının % 68'inde, etçi ineklerinin % 62'sinde, sütçü buzağıların % 30'unda ve süt ineklerinin % 
32'sinde selenyum eksikliği tespit edildi. Etçi sığırlarda selenyum eksikliğinin daha sık ortaya çıktığı 
tespit edildi. Sütçü sığırlarda selenyum eksikliğinin oluşumu da anlamlıydı ancak daha düşüktü. 
Selenyum takviyesinin uygulanmasından sonra durum düzeldi ve organik selenyum (selenyum mayası) 
ile takviyenin yapıldığı çiftliklerde, durum hızla düzeltildi ve eksiklik insidensi önemli ölçüde azaldı. 
Organik formda selenyum takviyesi ile yapılan deney, yeni doğan buzağıların sağlık durumu, kolostrum 
kalitesi, hem AA cinsinde hem de H cinsinde buzağı büyümesinin yoğunluğu üzerinde olumlu etkisi 
olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, H-ırkı inek deneylerine dayanarak, meme bezlerinin sağlığı üzerinde 
olumlu bir etki olduğunu kanıtlayabiliriz. Organik selenyum ile desteklenen süt ineklerinde, subklinik 
ve klinik mastitis insidensi ve sütün içindeki somatik hücrelerin sayısı önemli ölçüde azaldı. 
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S-13 

 

REPEAT BREEDER İNEKLERDE TOHUMLAMA SONRASI PROGESTERON, hCG VE 
PROGESTERON+hCG UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANLARI ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Hasan ALKAN1, Hüseyin ERDEM1 

 

1 Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya. 
 

 Özet 
Sunulan çalışmada, repeat breeder ineklerde tohumlama sonrası progesteron ve hCG uygulaması 

ile luteal fonksiyon desteklenerek; plazma progesteron düzeyinin artırılması, embriyonik ölüm 
oranlarının azaltılması ve dolayısıyla gebe kalma oranlarının artırılması amaçlandı.  

Çalışma materyalini; en az bir kez doğum yapmış, seksüel siklusları düzenli olan ve rektal 
palpasyon/ultrasonografik muayenelerde genital sisteminde herhangi bir sorun tespit edilmeyen, en az 
3 kez tohumlandığı halde gebe kalmamış, 169 baş sağlıklı, Holstein ırkı inek oluşturdu. Çalışmaya dahil 
edilen ineklere PGF2α+ovsynch östrus senkronizasyon programı uygulandı. Senkronizasyon bitiminde 
sabit zamanlı olarak tohumlanan inekler (0. gün) 4 eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba (Progesteron grubu, 
n=42) dahil edilen ineklere, 84. saatte vaginaya PRID yerleştirildi ve 9. günde vaginadan uzaklaştırıldı. 
İkinci gruba (hCG grubu, n=40) dahil edilen ineklere 7. günde hCG kas içi uygulandı. Üçüncü grup 
(Progesteron+hCG grubu, n=45) hayvanlara progesteron ve hCG kombine edilerek uygulandı. 
Dördüncü gruptaki (Kontrol grubu, n=42) hayvanlara ise herhangi bir uygulama yapılmadı. Tüm 
ineklerden progesteron düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla 3.5, 7, 12 ve 18. günlerde kan örneği 
alındı. Gebelik muayenesi 30. günde real-time ultrason ile yapıldı. Gebe kalma oranı, Grup I’de %40,47; 
Grup II’de %37,50; Grup III’te %44,44 ve Grup IV’te %30,95 olarak belirlendi (p>0,05). Yapılan 
progesteron ölçümlerinde tohumlama sonrası 3,5. günde progesteron düzeyi <2 ng/ml’nin altında olan 
inek oranı, Grup I’de %69,05; Grup II’de %75,0; Grup III’te %68,88; Grup IV’te %73,80 bulundu. 
Ayrıca kontrol grubunda tohumlama sonrası 3,5. günde progesteron düzeyi <2 ng/ml olan ineklerde 
gebe kalma oranı diğer gruplara göre daha düşük bulundu (p<0,05). Grup I’de progesteron düzeyi <2 
ng/ml’nin altında olan ineklere progesteron takviyesi yapılmasının olumlu etki oluşturduğu tespit edildi 
(p<0,05).  

Sonuç olarak repeat breeder ineklerde tohumlama sonrası hormon uygulamaları gebe kalma 
oranını istatistiki olarak artırmamakla birlikte hormon takviyesi yapılan gruplarda gebe kalma oranı 
kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Ayrıca progesteron yetersizliğinin repeat breeder ineklerde 
sık karşılaşılan bir durum olduğu tespit edildi. 

 
 Anahtar kelimeler: Repeat breeder, progesteron, hCG, gebe kalma oranı. 
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EFFECT OF PROGESTERONE, hCG AND PROGESTERONE+hCG TREATMENT 
AFTER ARTIFICIAL INSEMINATION ON CONCEPTION RATES IN REPEAT 

BREEDER COWS 

Hasan ALKAN1, Hüseyin ERDEM1 

 

1Selcuk University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Konya 
 

 Abstract 
 The aim of the present study was to support the luteal function with progesterone and hCG 
treatment following insemination in repeat breeder cows; thereby increasing the level of plasma 
progesterone, reducing embryonic death rates and thus increasing conception rates. 
 Study material was consisted of 169 healthy Holstein breed cows who had at least one birth, had 
regular sexual cycles and had no problems in the genital system in rectal palpation / ultrasonographic 
examinations, were not pregnant despite inseminated at least 3 times. The cows included in the study 
were applied to the ovsynch estrus synchronization program with PGF2α. At the end of the 
synchronization, the fixed time inseminated cows (day 0) were divided into 4 equal groups. The cows 
included in the first group (Progesterone group, n = 42), PRID were placed in the vagina at the 84th 
hour and removed from the vagina on the 9th day. In the second group (hCG group, n = 40), hCG was 
administered intramuscularly on the 7th day. In the third group cows (Progesterone + hCG group, n = 
45) were combined with progesterone and hCG applications. In the fourth group (control group, n = 42), 
no application was made to the animals. In order to evaluate the progesterone level of all cows, blood 
samples were collected on 3.5, 7, 12 and 18 days. Pregnancy examinations of the cows were performed 
by real time ultrasonography on the 30th day. The conception rate was 40.47% in Group I; 37.50% in 
Group II; 44.44% in Group III and 30.95% in Group IV (p> 0.05). In progesterone measurements, the 
ratio of cows with progesterone levels <2 ng / ml on day 3.5 after insemination were determined as 
69.05% in Group I; 75.0% in Group II; 68.88% in Group III and 73.80% in Group IV. In the control 
group, the cows with progesterone levels <2 ng / ml were found to be lower in the control group at day 
3.5 than the other groups (p <0.05). In group I, progesterone concentration was found to have a positive 
effect on cows with progesterone levels <2 ng / ml (p <0.05). 
 In conclusion, although post-insemination hormone treatments did not increase the rate of 
conception in repeat breeder cows statistically, conception rate was higher in the hormone applied 
groups than the control group. In addition, progesterone deficiency was found to be a common condition 
in repeat breeder cows. 
 
 Key Words: Repeat breeder, progesterone, hCG, conception rate. 
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FARKLI OVSYNCH PROTOKOLLERİ İLE SENKRONİZE EDİLEN HOLSTEIN 
DÜVELERDE OVARYUM DİNAMİKLERİNİN VE GEBELİK ORANLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

Niyazi KÜÇÜK1, Bilginer TUNA2, Cevdet PEKER2, Eyyüp Hakan UÇAR2 

 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim 
Dalı, Aydın, Türkiye. 

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 
Aydın, Türkiye. 

 
 Özet 

Sunulan çalışma klasik (KO) veya modifiye edilmiş ovsynch (MO) protokolleri ile senkronize 
edilen Holstein düvelerin ovaryum dinamiklerinin ve gebelik oranlarının araştırılması için tasarlandı. 
Bu çalışmada rastgele seçilmiş (n=32) Holstein düveler kullanıldı. 15 Holstein düve KO protokolü 
(GnRH-7g-PGF2α-48s-GnRH) ile senkronize edilirken,  diğerleri (n=17) MO protokolü (GnRH-7g-
PGF2α-56s-GnRH) ile senkronize edildi. Hayvanlar 2. GnRH uygulamasından 16-18 s sonra suni yolla 
tohumlandı (ST). Tüm hayvanların ovaryum morfolojileri ve dominant folikül çapları (FÇ) (mm) trans-
rektal ultrasonografi ile ilk GnRH (GI), PGF2α (PG), ikinci GnRH (GII) uygulamaları, ST öncesi ve 
suni tohumlamadan 48 saat sonrasında ölçüldü ve kaydedildi. Ultrason görüntüleri resim analiz 
programı (Image J) ile dominant folikül çaplarının (FÇP) (piksel) ve dominant folikül alanlarının (FAP) 
(piksel) belirlenmesi için analiz edildi. Gebelik muayeneleri suni tohumlamadan 35 gün sonra 
gerçekleştirildi. GI, PG, GII ve ST öncesi folikül ölçümleri KO ve MO grupları arasında benzerdi 
(P>0,05). Sadece ST öncesi FAP ölçümleri MO grubunda (5948,46±621,05) KO grubundan 
(4122,40±607,64) daha yüksekti (P<0,05). KO (%66,7) ve MO (%52,9) gruplarındaki hayvanların 
gebelik oranları benzer bulundu (P>0,05).  Ancak, hayvanların GII ve ST arasında ovulasyon oranları 
KO grubu (00,0) ile karşılaştırıldığında MO grubunda (%23,5) daha yüksekti (P<0,05). ST sonrası 
hayvanların ovulasyon oranları yönünden KO (%73,3) ve MO (%52,9) grupları arasında istatistiksel 
farklılık yoktu. Sonuç olarak, sunulan deneysel koşullar altında KO protokolü ile karşılaştırıldığında 
MO protokolü Holstein düvelerin tohumlama öncesi ovulasyon oranını önemli ölçüde arttırırken, sayısal 
olarak tohumlama sonrası ovulasyon ve gebelik oranlarını düşürdü. 

Anahtar Kelimeler: Düve, senkronizasyon, ovsynch, ovaryum dinamikleri. 
 

EVALUATION OF OVARIAN DYNAMICS AND PREGNANCY RATES IN HOLSTEIN 
HEIFERS SYNCHRONISED WITH DIFFERENT OVSYNCH PROTOCOLS 

 Abstract 
The present study was designed to investigate ovarian dynamics and pregnancy rates of Holstein 

heifers synchronized with classical (CO) or modified ovsynch (MO) protocols. Randomly chosen 
Holstein heifers (n=32) were used in this study. When 15 Holstein heifers were synchronized with CO 
(GnRH-7d-PGF2α-48h-GnRH) protocol, others were synchronized (n=17) with MO (GnRH-7d-
PGF2α-56h-GnRH) protocol. The animals were artificially inseminated (AI) 16-18 h after second GnRH 
administration. Ovarian morphology and dominant follicle diameter (FD) (mm) of all animals measured 
and recorded with trans-rectal ultrasonography prior to first GnRH (GI), PGF2α (PG), second GnRH 
(GII) administrations, AI and 48 h after AI. The ultrasound images were analysed with image analyse 
software (image J) to determine dominant follicle diameters (FDP) (pixel) and follicular areas (FAP) 
(pixel). Pregnancy diagnosis was performed 35 days after AI. Follicular measurements prior to GI, PG, 
GII and AI were found similar between CO and MO groups (P>0,05). Only FAP measurements prior to 
AI in MO group (5948,46±621,05) was higher than CO group (4122,40±607,64) (P<0,05). Pregnancy 
rates of animals in CO (%66,7) and MO (%52,9) groups were found similar (P>0,05). However, 
ovulation rate of animals between GII and AI were higher (P<0,05) in MO group (%23,5) compared to 
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CO group (%00,0). There was no statistical difference (P>0,05) in ovulation rate of animals after AI in 
CO and MO groups (respectively, %73,3 vs. %52,9).  In conclusion, when MO protocol significantly 
increased the pre-insemination ovulation rate, numerically decreased post-insemination ovulation and 
pregnancy rates of Holstein heifers compared to CO protocol under the present experimental conditions.  

 
Keywords: Dairy heifers, synchronization, ovsynch, ovarian dynamics 
 
Giriş 
Kızgınlıkların etkin bir şekilde tespit edilemediği özellikle büyük sürü popülasyonuna sahip 

sığırcılık işletmelerinde progesteron, PGF2α hormonlarını ve bu hormonların GnRH hormonu ile çeşitli 
kombinasyonlarını içeren östrus senkronizasyon yöntemleri yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu 
yöntemler arasında ovsynch protokolü, laktasyondaki sütçü sığırlarda başarılı bir şekilde ovulasyonun 
senkronizasyonunu sağlayan ilk yöntem olması nedeniyle ön plana çıkmıştır (Pursley ve ark., 1995). 
Ovsynch belirlenmiş bir zamanda suni tohumlamaya olanak vermesi, yeni foliküler dalganın ve 
ovulasyon zamanının senkronizasyonunu sağlaması nedeniyle laktasyondaki sütçü sığır sürülerinde 
yaygın şekilde kullanım alanı bulmuştur (Yilmazbas-Mecitoglu ve ark., 2012). Bununla birlikte, 
ovsynch protokolünün düzenli siklus gösteren ve göstermeyen sığırlarda ovulasyonları etkin bir şekilde 
senkronize etttiği (Gümen ve ark., 2003) ancak düzenli siklus göstermeyen hayvanlarda gebelik 
oranlarının daha düşük olduğu belirlenmiştir (Gümen ve ark., 2003, Chebel ve ark., 2006). Ayrıca, 
düvelerde ovsynch protokolünün sütçü sığırlara nazaran daha düşük fertilite sağladığı rapor edilmiştir 
(Pursley ve ark., 1997). Araştırmacılar bu durumu, Ovsynch protokolünün düvelerin foliküler ve luteal 
gelişimini senkronize etmede ineklerde olduğu kadar başarılı olmaması (Rivera ve ark., 2004) ve 
düvelerde foliküler dinamiğin ineklerden farklı olması şeklinde açıklamışlardır (Taşdemir ve ark., 
2011).  

Bu bilgiler ışığında, iki farklı ovsynch protokolü ile senkronize edilen Holstein düvelerin 
ovaryum dinamikleri ve gebelik oranları sunulan çalışmada araştırıldı.   

Materyal ve Metot 
Sunulan çalışmada rastgele seçilmiş, yaşları 15-24 ay arasında değişen 32 Holstein düve 

kullanıldı. 15 düve KO protokolü (GnRH-7g-PGF2α-48s-GnRH) ile senkronize edilirken (Pursley ve 
ark., 1995),  diğerleri (n=17) MO protokolü (GnRH-7g-PGF2α-56s-GnRH) ile senkronize edildi 
(Nowicki ve ark., 2017). Çalışmada GnRH (Ovarelin, Ceva, 50 µg/1 ml gonadorelin diasetat tetrahidrat) 
ve PGF2α (Bioestrovet, Novakim, 0,25 mg/1 ml kloprostenol) sırasıyla 100 µg (2 ml) ve 500 µg (2ml) 
dozda uygulandı. Düveler 2. GnRH uygulamasından 16-18 s sonra suni yolla tohumlandı (ST). Tüm 
hayvanların ovaryum morfolojileri ve dominant folikül çapları (FÇ) (mm) trans-rektal ultrasonografi ile 
ilk GnRH (GI), PGF2α (PG), ikinci GnRH (GII) uygulamaları, ST öncesi ve suni tohumlamadan 48 saat 
sonrasında ölçüldü ve kaydedildi. Ultrason görüntüleri resim analiz programı (Image J) ile dominant 
folikül çaplarının (FÇP) (piksel) ve dominant folikül alanlarının (FAP) (piksel) belirlenmesi için analiz 
edildi. Gebelik muayeneleri suni tohumlamadan 35 gün sonra gerçekleştirildi. İki grup arasındaki 
istatistiksel farklılıkların değerlendirilmesinde folikül ölçümleri için t test kullanılırken, gebelik oranları, 
tohumlama öncesi ve sonrası ovulasyon oranların karşılaştırılmasında Chi-square testi kullanıldı.  

 
Bulgular 
İlk GnRH, PGF2α ve 2. GnRH uygulaması öncesi tüm dominant folikül ölçümleri (FÇ, FÇP ve 

FAP) her iki grupta benzer bulundu. Bununla birlikte ST öncesi yapılan dominant folikül ölçümlerinin 
(FÇ ve FÇP) istatistiksel farklılık gösterme eğiliminde olduğu (P<0,1), FAP ölçümlerinin MO grubunda 
daha yüksek olduğu (P<0,05) belirlendi (Tablo 1).  

Gebelik oranları yönünden KO (%66,7) ve MO (%52,9) grupları arasında istatistiksel bir 
farklılık bulunmadığı (P>0,05) ancak hayvanların GII ve ST arasındaki ovulasyon oranlarının KO grubu 
(00,0) ile karşılaştırıldığında MO grubunda (%23,5) daha yüksek olduğu belirlendi (P<0,05). ST sonrası 
hayvanların ovulasyon oranları yönünden KO (%73,3) ve MO (%52,9) grupları arasında istatistiksel 
farklılık yoktu. 
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Tablo 1. Klasik (KO) ve modifiye (MO) ovsynch ile senkronize edilmiş düvelerin I. GnRH, 
PGF2α, II. GnRH ve suni tohumlama (ST) öncesi folikül ölçümlerinin karşılaştırılması.  

 

Ölçümler Grup I.GnRH Öncesi PGF2α Öncesi II.GnRH Öncesi ST Öncesi 

Folikül Çapı 
(mm) 

KO 10,55±0,96 11,51±0,85 12,74±1,02 12,83±1,00 

MO 10,45±0,57 11,00±0,72 13,14±0,48 15,40±0,74 

P - Değeri 0,932 0,646 0,715 0,055 

Folikül Çapı 
(pixel) 

KO 59,87±5,60 65,13±4,86 71,60±5,71 71,27±5,68 

MO 58,15±3,12 61,56±4,01 71,91±2,90 85,54±4,33 

P - Değeri 0,784 0,571 0,960 0,062 

Folikül Alanı 

(pixel) 

KO 3032,80±565,36 3539,40±504,69 4264,40±633,58 4122,40±607,64 

MO 2521,71±274,89 2944,06±395,51 4018,94±308,36 5948,46±621,05 

P - Değeri 0,405 0,355 0,720 0,046 

  
 Tartışma ve Sonuç 
 Sunulan çalışmada ilk GnRH, PGF2α ve 2. GnRH uygulaması öncesi tüm dominant folikül 
ölçümleri (FÇ, FÇP ve FAP) her iki grupta benzer bulunurken (P>0.05), ST öncesi FÇ, FÇP (P<0,1) ve 
FAP (P<0,05) ölçümlerinin MO grubunda daha yüksek olduğu belirlendi. KO grubuna ait ST öncesi 
dominant folikül büyüklükleri daha önceki çalışmalar (Rantala ve ark., 2009, Taşdemir ve ark., 2011) 
ile paralellik gösterirken, MO grubunun ST öncesi dominant folikül büyüklüğünün KO grubuna ve 
önceki çalışmalardan daha yüksek olması 2. GnRH uygulamasının daha geç yapılmasının ve düvelerin 
daha geç tohumlanmasının ve dolayısıyla MO grubunda bulunan düvelerin ovulasyona çok yakın bir 
zamanda tohumlanmalarının bir sonucu olduğu düşünüldü. ST öncesi ovulasyon oranlarının MO 
grubunda KO grubuna kıyasla daha yüksek olması (P<0,05) bu hipotezi destekledi.  Ayrıca, elde edilen 
bu bulguların düvelerin folliküler gelişiminin laktasyondaki sütçü sığırlardan daha hızlı olduğu 
yönündeki bulguları (Pursley ve ark., 1995, Pursley ve ark., 1997) da desteklediği düşünüldü. Her iki 
protokole ait gebelik ve ST sonrası ovulasyon oranlarının benzer olmasına rağmen (P>0,05) KO 
protokolüne ait gebelik ve tohumlama sonrası ovulasyon oranlarının numerik olarak MO protokolünden 
daha yüksek olduğu gözlemlendi.   
 Sonuç olarak, her iki protokolünde Holstein düveler için kabul edilebilir gebelik oranlarını 
sağladığı ancak MO protokolünün ST öncesi ovulasyon riskini arttırdığı kanısına varıldı.  
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S-15 

 
HOLSTEİN-FRİESİAN İNEKLERDE PREPARTAL VİTAMİN VE İZ ELEMENT 

TAKVİYELERİNİN POSTPARTUM 14. GÜNDE TOPLAM ANTİOKSİDAN SEVİYESİ, 
TOPLAM OKSİDAN SEVİYESİ VE MEME SAĞLIĞI PARAMETRELERİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ 
Serdal KURT, Seçkin SALAR, Şükrü KÜPLÜLÜ, Ayhan BAŞTAN 

 
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 06110, Ankara Türkiye 
 
 Özet 
 Bu çalışmanın amacı, Holstein-Friesian ırkı ineklerde prepartal vitamin ve iz element 
enjeksiyonlarının postpartum 14. günde toplam antioksidan seviyesi, toplam oksidan seviyesi ve meme 
sağlığı parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmesiydi. Benzer laktasyon sayısına, beta-
hidroksibütirik asit düzeyine ve önceki laktasyon 305 günlük süt verimine sahip inekler çalışmaya dâhil 
edildi (p>0.05). Klinik olarak sağlıklı 68 multipar inek rastgele tedavi (TED; n=33) ve kontrol (KON; 
n=35) grubu olarak ikiye ayrıldı. TED grubundaki ineklere beklenen doğum tarihinden (280 gün) 21 ± 
5 ve 10 ± 5 gün önce intramuskuler vitamin (A, D, E) ve iz element (Cu, Zn, Se, Mn) enjeksiyonları 
yapıldı. KON grubundaki ineklere plasebo olarak aynı miktarda serum fizyolojik enjeksiyonu yapıldı. 
Postpartum 14. günde toplam oksidan ve antioksidan seviyesini (TOS ve TAS) ve meme sağlığını 
(somatik hücre sayısı (SHS), toplam bakteri sayısı (bireysel bakteri sayısı (BBS) ve koloni oluşturan 
birim (KOB)) değerlendirmek için kan ve süt örnekleri toplandı. Tedavi grubundaki inekler 
(559.94±199.88 hücre/mL), kontrol grubundaki ineklerden (1173.03±321.32 hücre/mL) daha düşük 
(p=0.042) SHS'ye sahipti. Bununla birlikte, BBS (771860.82±324756.90 karşın 658889.71±289864.33) 
ve KOB seviyeleri (228.58±93.38 karşın (186.17±80.19) her iki grupta da benzerdi (p>0.05; Tablo 2). 
Elde edilen sonuçlar, prepartal vitamin ve iz element takviyelerinin TOS (p<0.001) seviyesini azaltırken, 
TAS (p=0.036) sevisini arttırdığını gösterdi. Sonuç olarak, prepartal vitamin ve iz element uygulamaları 
ile erken postpartum dönemde ineklerin serum oksidan seviyelerinde ve meme sağlığı yönünden 
iyileşme sağlandı.  
 
 Anahtar kelimeler: antioksidan, inek, meme sağlığı, oksidan, somatik hücre sayısı, toplam 
bakteri sayısı. 
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S-15 

 
EFFECTS OF PREPARTALLY SUPPLEMENTS OF VITAMINS AND TRACE 

ELEMENTS ON TOTAL ANTIOXIDANT STATUS, TOTAL OXIDANT STATUS AND 
UDDER HEALTH PARAMETERS AT DAY 14 POSTPARTUM IN HOLSTEIN-

FRIESIAN COWS 
Serdal KURT, Seçkin SALAR, Şükrü KÜPLÜLÜ, Ayhan BAŞTAN 

 
Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, 

06110, Ankara Turkey 
 

 Abstract 
 The aim of this study was to evaluate prepartally injections of vitamins and trace elements on 
total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) of serum samples and udder health parameters 
at day 14 postpartum in Holstein-Friesian cows. The cows having similar (p>0.05) lactation number, 
beta-hydroxybutiric asid levels and previous 305-d milk yield included in the study. Sixty-eight 
multiparous and clinically healthy cows were randomly divided into two groups as a treatment (TRE; 
n=33) and a control (CON; n=35). In the TRE group, the cows supplemented with intramuscular 
injections of vitamins (A, D, E) and trace elements (Cu, Zn, Se, Mn) at 21±5 and 10±5 days before 
expected parturition (280 day). The cows in the CON group were received same amounts of saline 
injections as a placebo. Blood and milk samples were collected to evaluate oxidant and antioxidant status 
(TOS and TAS) and udder health (somatic cell count (SCC), total bacteria count (individual bacteria 
count (IBC) and colony formation unit (CFU)) at day 14 postpartum, respectively. The cows in the 
treatment group (559.94±199.88 cells/mL) had lower (p=0.042) SCC than the cows in the control group 
(1173.03±321.32 cells/mL). However, levels of IBC (771860.82±324756.90 versus 
658889.71±289864.33) and CFU (228.58±93.38 versus 186.17±80.19) were similar in the both groups 
(p>0.05; Table 2). Obtained results showed that prepartally supplements of vitamins and trace elements 
were decreased and increased levels of TOS (p<0.001) and TAS (p=0.036), respectively. In conclusion, 
prepartally supplements of vitamins and trace elements resulted in a progress serum oxidant status and 
udder health of cows at early postpartum period.  
 
 Keywords: antioxidant, cows, oxidant, somatic cell count, total bacteria count, udder health 
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S-16 

 

İNEKLERDE SUNİ TOHUMLAMA ZAMANINDA PGF2Α'NIN OVULATORY UYARAN 
OLARAK KULLANIMI 

Seyrani MERSİN1* 

 

1 Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama ABD., Siirt/TURKİYE; 
*seyranimersin@siirt.edu.tr 

 
 Özet 

Bu çalışmanın amacı, zamanlanmış suni tohumlama protokolünde tohumlama zamanında 
yapılacak Prostaglandin F2α (PGF) 'nın ovülasyonu teşvik etmek için kullanılıp kullanılamayacağını 
değerlendirmektir. Çalışma, Siirt'te bulunan 65 başlık ticari bir süt çiftliğinde yapıldı. İşletmede ki 
ineklere günde iki defa yemleme ve sağım işlemi yapılmaktadır. Çalışmanın başlangıcında çalışmaya 
dahil edilen inekler için vücut kondüsyon skorları (VKS) kaydedildi. Transrektal ultrasonografik 
değerlendirmeler bir Easi-Scan model ultrason cihazı ve 7.5 MHz transdüser ile yapıldı. Çalışmaya 
sadece zamanlı tohumlama protokolünün başlangıcında ovaryumunda korpus luteum tespit edilen 
inekler (n = 21) dahil edildi (PGF2α - 14 Gün - PGF2α - 80 saat sonra TAI). Suni tohumlama gününde 
inekler rastgele iki gruba ayrıldı. PGF grubuna (n = 12), 500 mcg kloprostenolün (Minoprost®) 
intramüsküler olarak uygulandı ve Kontrol grubuna (n = 11),% 0.9'luk serum fizyolojikten 2-ml 
uygulama yapıldı. Gruplardaki hayvanlar arasında yaş, buzağılama aralığı, laktasyon sayısı, süt verimi, 
vücut kondisyon skoru gibi parametreler açısından önemli farklılıklar yoktu. Gebelik tohumlamadan 32 
gün sonra transrektal ultrasonografi ile doğrulandı. Gebelik oranı kontrol grubunda (P <0.05) (% 72.2; 
8/11) PGF grubundan (% 25; 3/12) yüksekti. 

Sonuç olarak, bu saha çalışmasında, tohumlamadan hemen sonra intramüsküler olarak yapılan 
500 mcg kloprostenol’ün süt ineklerinde gebe kalma oranı üzerine olumlu bir etkisinin olmadığı tespit 
edildi. 

 
 Anahtar kelimeler: Sütçü inekler, prostaglandin F2α, suni tohumlama, gebelik oranı 

THE USE OF PGF2α  AS OVULATORY STIMULUS AT THE TIME OF ARTIFICIAL 
INSEMINATION IN CATTLE 

 
 Abstract 

The aim of this study was to evaluate if Prostaglandin F2α (PGF) can be used to induce ovulation 
in a timed artificial insemination (TAI) protocol. This study was conducted in a commercial dairy farm 
which has 65 lactating dairy cows located in Siirt, Turkey. Cows were milked two times daily and fed 
two times a day with complete mixed rations. Body condition scores (BCS) were recorded for all cows 
at the initiation of the study. The transrectal ultrasonographic evaluations were performed for non-
pregnant cows with an Easi-Scan equipped with a 7.5 MHz transducer (BCF Technology). Only cows 
(n=21) with a corpus luteum at the beginning of timed artificial insemination protocol (PGF2α - 14 Day 
- PGF2α - 80 h later TAI) were included in the study. On the Day of TAI cows were randomly divided 
into two groups. PGF group (n=12) had intramuscular administration of 500 mcg cloprostenol 
(Minoprost®) and Control group (n=11) received an im 2-mL administration of 0.9% saline. Animals 
of the groups did not differ or only differed marginally for age at treatment, interval calving–treatment, 
lactation number, milk production on the day of treatment, body condition score, and their peri- and 
postparturient case histories. Pregnancy was confirmed 32 days after insemination by transrectal 
ultrasonography. Pregnancy rate were higher (P < 0.05) in control group (72.2%; 8/11) than those in 
PGF group (25%; 3/12). 

In conclusion, under the conditions of this trial study, 500 mcg cloprostenol given 
intramuscularly immediately postinsemination failed to enhance conception rate in lactating dairy cows. 
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 Keywords: Lactating dairy cow, prostaglandin F2α, artificial insemination, conception rate 
 
 Giriş 

Sığırcılık işletmelerinde iyi bir ekonomik sonuç için göz önünde tutulması gereken en önemli 
faktörlerden biri olan döl verimi sürü yönetiminden büyük ölçüde etkilenmektedir. İyi bir döl verimi ise 
daha fazla günlük süt verimi, yıllara göre daha fazla buzağı üretimi, daha yüksek bir verim için daha 
fazla seleksiyon imkanı demektir (Yüksel ve ark., 2000). Önceleri karlı bir sığır işletmesi hayvan başına 
elde edilen süt mikatı ile ölçülürken, günümüzde döl verim problemlerinin neden olduğu ekonomik 
kayıplarla ilgili araştırma sayısı gittikçe artmaktadır(Arbel ve ark., 2001, Larson ve ark., 2000).  İyi bir 
döl verimi için öncelikle östrus tam olarak tespit edilmeli ve tohumlamalar zamanında sabah- akşam 
kuralına göre yapılmalıdır. Ancak, birçok sütçü sürüde östrusün doğru belirlenme oranı %50’den az 
düzeyde olmaktadır (Senger ve ark., 1994).  Bu nedenle, yetersiz ve yanlış tespit, gebelik başına 
tohumlama sayısını, boş geçen günleri ve buzağılama aralığını arttırmaktadır, kızgınlıkların istenilen 
zamanda toplanabilmesi veya östrus takibi yapılmaksızın zaman ayarlı tohumlamaya imkan 
sağladığından dolayı senkronizasyon protokollerinden geniş çapta yararlanılmaktadır (Nak ve ark., 
2005).  Sığırlarda östrus senkronizasyonu iki farklı esasa göre yapılmaktadır; siklik hayvanlarda 
luteolitik etkili hormonlar kullanılarak korpus luteumu lize edilmesi, veya progestagenlerle östrus ve 
ovulasyonun engellenmesidir (De Rensis ve ark., 1999). Prostaglandin F2α (PGF2α)  ve analogları, 
siklik hayvanlarda kullanımları pratik ve düşük maliyette olması nedeniyle östrusların senkronizasyonu 
programlarında tek başına yaygın olarak kullanılmaktadır(Milvae ve ark., 1996). Luteolitik rolünün yanı 
sıra PGF2α, sığır ve diğer çiftlik hayvanların dişi üreme sisteminde birçok etkiye sahiptir. Suni 
tohumlama ile eş zamanlı PGF2α uygulamanın olumlu rolünü Ambrose ve ark.  şu şekilde 
özetlemektedir (Ambrose ve ark., 2015): (a) PGF2a ile uyarılmış oksitosin ile indüklenen miyometriyal 
kasılmaların arttırılması, böylece sperm taşınmasının kolaylaştırılması; (b) luteolizden bağımsız bir 
mekanizma ile LH salımını indüklemek, böylece ovulasyonu uyarması; (c) luteal regresyonu 
hızlandırmak, böylece optimum gamet taşıması için düşük bir progesteron ortamı yaratması; (d) 
preimplantasyon ve implantasyon dönemlerinde konseptus gelişiminde ve emziren süt ineklerinin 
verimliliğini arttırdığı bilinen büyüme hormonunu uyarmasına bağlı insülin benzeri büyüme faktörü-1 
salgılanmasının başlaması ve embriyonik mortalitede azalma sağlaması; (e) suni tohumlama sonrası 
korpus luteum boyutunu ve progesteron konsantrasyonunu arttırması. 

 
 Materyal ve Metot 

Bu çalışmada, zamanlanmış suni tohumlama protokolünde tohumlama esnasında yapılan 
Prostaglandin F2α 'nın ovülasyonu teşvik etmek için kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmıştır. 
Uygulama, Siirt'te bulunan 65 başlık ticari bir süt çiftliğinde yapıldı. İşletmede ki ineklere günde iki 
defa yemleme ve sağım işlemi yapılmaktadır. Çalışmaya dâhil edilen inekler vücut kondüsyon skorları 
(VKS) açısından kaydedildi. Korpus luteum ve folikül değerlendirmeleri Easi-Scan model ultrason 
cihazı ve 7.5 MHz transdüser ile transrektal ultrasonografi yolla yapıldı. Çalışmaya sadece ovaryumunda 
korpus luteum tespit edilen inekler (n = 23) dâhil edildi. Hormon uygulama protokolünde 0. gün 
intramuskuler PGF2α enjeksyonunu takiben 14. günde ikinci PGF2α ve 80 saat sonra tek suni 
tohumlama uygulaması yapıldı. Tohumlama gününde inekler rastgele iki gruba ayrıldı. PGF grubuna (n 
= 12), beher mililitresinde 500 mcg kloprostenol içeren Minoprost®  uygulandı. Kontrol grubuna (n = 
11), plasebo % 0.9'luk serum fizyolojikten 2-ml yapıldı. Gebelik muayenesi tohumlamadan 32 gün sonra 
transrektal ultrasonografi ile yapıldı. 

 
 Bulgular 

Gruplardaki hayvanlar arasında yaş, buzağılama aralığı, laktasyon sayısı, süt verimi, vücut 
kondüsyon skoru gibi parametreler açısından farklılık tespit edilmedi. Transrektal ultrasonografi ile 
tespit edilen gebelikler kontrol grubunda  % 72.2 (8/11) olarak gerçekleşmiştir.  PGF uygulanan grupta 
bu oran % 25 (3/12) olarak tespit edilmiştir.  Gebelik bakımından yapılan istatistiki analizde sonuçlar 
arasında farklılık anlamlı olduğu bulunmuştur (P <0.05).  
 Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar Castro ve arkadaşlarının, PGF2α uygulanan grupta gebelik 
oranında önemli artış elde ettikleri çalışma ile farklılık göstermektedir (Castro ve ark., 2018). Benzer 
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şekilde Ambrose ve arkadaşları 5 mg PGF2α ile yaptıkları çalışmada gebelik bakımından gruplar 
arasında önemli bir fark elde etmedikleri, fakat 10 mg dozda farkın önemli olduğu bildirmişlerdir 
(Ambrose ve ark., 2015). 

Sonuç olarak, bu saha çalışmasında, çift prostoglandin enjeksiyonu sonrası zaman ayarlı 
tohumlama anında intramüsküler olarak yapılan 500 mcg kloprostenol’ün süt ineklerinde gebe kalma 
oranı üzerine olumlu bir etkisinin olmadığı hatta gebelik üzerine olumsuz etkisi olduğu tespit edildi. 
 
 Kaynaklar 
Ambrose DJ, Gobikrushanth M, Zuidhof S, Kastelic JP. 2015. Low-dose natural prostaglandin F2α(dinoprost) at 

timed insemination improves conception rate in dairy cattle. Theriogenology.  Mar1;83(4):529-34. 
Arbel R, Bigun E, Ezra H, Sturman S, Hojman D, 2001. The effect of extended calving ıntervals in high lactating 

cows on milk production and profitability. J Dairy Sci, 84: 600-608 
Castro N.A, Neves P.M.A, Cestaro J.P, Melo V.T.O, Shneider A. 2018, The use of pgf2a as ovulation stimulus for 

syncronizing dairy cattle. Res.Vet.Sci. Volume 118; 151-154. 
De Rensis F., Peters AR., 1999. The control of follicular dynamics by PGF2α, GnRH, hCG and oestrus 

synchronization in cattle. Reproduction in Domestic Animals, 34, 49-59. 
Larsson B, Berglung B, 2000. Reproductive performance in cows with extended calving ınterval. Reprod Dom 

Anim, 35: 277-280. 
Milvae RA, Hinckley ST, Carlson JC, 1996. Luteotropic and luteolitik mechanisms in the bovine corpus luteum. 

Theriogenology, 45 (7):1347-1349. 
Nak Y., Nak D., Seyrek İntaş K., Tek HB., Keskin A., Tuna B., 2005. Ovsynch, PRD + PGF2α + PMSG ve 

norgestomet içeren kulak implantı + PGF2α PMSG ile sağıtılan siklik ve asiklik sütçü ineklerde kızgınlık 
ve gebelik oranlarının karşılaştırılması. Uludag Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24, 33-39. 

Senger PL., 1994. The estrus detection problem: New concepts, technologies, and possibilities. Journal Dairy 
Science, 77, 2745-2753. 

Yüksel, A. N., Soysal, İ., Kocaman, İ., Soysal, S. İ. 2000. Süt Sığırcılığı Temel Kitabı. Hasad Yayıncılık Ltd., 
Kadıköy-İstanbul. 



14 - 17 NİSAN / APRIL 2019
Fethiye - TURKIYE

www.cistlikhayvanlarikongresi.org
I N T E R N AT I O N A L  FA R M  A N I M A L  M E D I C I N E  C O N G R E S S

ULUSLARARASI
ÇİFTLİK HAYVANLARI
HEKİMLİĞİ KONGRESİ 

	 152	

S-17 

	

ADANA İLİNDE SÜTÇÜ SIĞIRLARDA İN VİVO EMBRİYO ÜRETİMİ VE 
TRANSFERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR  
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Özet 
Bu çalışma, sütçü donörlerin süperovulasyon cevabının değerlendirilmesi, düve ve ineklerde 

embriyo kalitelerine göre gebelik oranlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızda 
2016-2018 yılları arasında. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hacıali 
İşletmesinde bulunan toplam 46 adet holştayn verici (donör) inek kullanılmıştır. Çalışmada bazı 
donörlere birden fazla süperovulasyon uygulanmış ve toplam 69 uterus yıkaması yapılmıştır. Yıkama 
sıvısı stereo mikroskopta incelenerek elde edilen embriyolar kalite ve morfolojilerine göre 
sınıflandırılmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü kalite embriyolar transfer edilebilir embriyo olarak 
değerlendirilmiştir. Ayrıca dejenere embriyo ve dejenere oosit sayıları da belirlenmiştir. Çalışmalar 
sonucunda 44 adet verici inekten süperovulasyon uygulamalarına yanıt alınmıştır. 2016, 2017 ve 2018 
yıllarında donor inek başına düşen transfer edilebilir embriyo sayısı sırasıyla 5.38±0.92, 5.37±1.12 ve 
7.07±2.34 olarak hesaplanmıştır (p>0.05). Toplam 394 adet transfer edilebilir embriyo, 42 adet dejenere 
embriyo ve 106 adet dejenere oosit elde edilmiştir. Elde edilen embriyoların 93 adedi taşıyıcı düvelere 
ve 77 adedi de taşıyıcı ineklere transfer edilmiş, sırasıyla % 59.13 ve % 40.25 gebelik oranları elde 
edilmiştir (p<0.05). Diğer embriyolar dondurulmuştur. Sonuç olarak ortalama transfer edilebilir embriyo 
sayısı bakımından yıllar arasında fark bulunamamıştır. Düve ve inekler arasındaki gebelik oranları farkı 
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Embriyo kalitesinin gebelik üzerine etkisi önemli 
olmadığına, ancak ineklerde optimum sayıda gebelik elde edilmesi için birinci kalite embriyoların 
transfer edilmesinin önemli olduğuna karar verilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Donör, süperovülasyon, in vivo, sığır, embriyo transferi 
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S-17 

 

STUDIES ON IN VIVO EMBRYO PRODUCTION AND TRANSFER IN DAIRY 
CATTLE IN ADANA PROVINCE 
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Hakan SAĞIRKAYA³, Tugay AYAŞAN1, Mehdi Ahmet ÇOŞKUN1, Ali ASARKAYA1, 

Hüseyin Erdem ERTEN1 İsmail YILMAZ1 
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2 Uludag University Faculty of Veterinary Medicine Department of Obstetrics and 

Gynecology, Bursa Turkey. 
3 Uludağ University Faculty of Veterinary Medicine Reproduction and Insemination 

Department, Bursa Turkey. 
 

 Abstract 
 The aim of this study was to evaluate the superovulation response of dairy donors and to compare 
pregnancy rates according to embryo quality in heifers and cows. Totally 46 holstein donor cows which 
located in the Directorate of Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute Hacıali Enterprise 
are applied between 2016-2018 in this study. In this study, more than one superovulation was applied 
to some donors and a total of 69 uterus washes were performed. The obtained embryos was classified 
according to their quality and morphology by examination of uterine fluid in a stereo microscope. First, 
second and third quality embryos are evaluated as transferable embryo. Furthermore, the number of 
degenerate embryo and degenerate oocyt are also determined. 44 donor cows received responses to 
superovulation applications as a result of studies. The number of transferable embryos per donor cow in 
the years 2016, 2017 and 2018 was calculated respectively 5.38±0.92, 5.37±1.12 and 7.07±2.34 
(p>0.05). 394 transferable embryos, 42 degenerate embryos and 106 degenerate oocytes are totally 
obtained. Of the embryos obtained, 93 were transferred to the recipients heifers and 77 to the recipients 
cows, respectively, and 59.13 % and 40.25 % pregnancy rates were obtained (p<0.05). Other embryos 
have been frozen. As a result, no difference was found between the years in terms of the average number 
of transferable embryos. The difference in pregnancy rates between heifers and cows was statistically 
significant (p <0.05). It was decided that the effect of embryo quality on pregnancy is not important, but 
it is important to transfer first quality embryos to obtain optimal number of pregnancies in cows. 
 
 Key Words: Donor, superovulation, in vivo, cattle, embryo transfer 
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POSTER BİLDİRİLER 

P-01 

 
SAĞLIKLI VE SUBKLİNİK KETOSİSLİ SÜT İNEKLERİNDE BAZI BİYOKİMYASAL 

PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI  
Gülşah AKGÜL1, Zafer MECİTOĞLU2, Sezgin ŞENTÜRK2, Fatma AKKAYA2 

 
1 Siirt üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Siirt, Türkiye. 

2 Uludağ üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye. 
 
 Özet 
 Sunulan çalışmada Holştayn ırkı subklinik ketozisli ve sağlıklı hayvanlar arasındaki beta 
hidroksi bütirik asit (BHBA), glukoz (Glu), Gamma glutamil transferaz (GGT), Fosfor (P), Kalsiyum 
(Ca) ve Albumin (ALB) değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini Bursa 
ilindeki özel bir işletmede aynı bakım ve besleme şartlarına sahip ve aynı verim grubunda bulunan 15 
adet sağlıklı ve 15 adet subklinik ketozisli hayvanlar oluşturmaktadır. 
 Sağlıklı hayvanlar ile subklinik ketozisli hayvanların biyokimyasal değerleri karşılaştırıldığında 
BHBA, Glu ve Ca değerleri arasında önemli fark (p<0.001) tespit edilmiştir.  
 Sonuç olarak, subklinik ketozisli ve sağlıklı inekler arasında yukarıda bahsedilen biyokimyasal 
parametrelerin istatistiksel olarak arasında farklılıklar tespit edilmesi ile hastalığın patogenezi hakkında 
özellikle kalsiyum metabolizmasının göz önüne alınmasının gerekliliği ifade edilebilir. 
 
 Anahtar Kelimeler: BHBA, Kalsiyum, Sub-klinik Ketozis 
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P-01 

 
RELATIONSHIP BETWEEN SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS  

IN HEALTHY DAIRY COWS AND COWS WITH SUBCLINICAL KETOSIS 
Gülşah AKGÜL1, Sezgin ŞENTÜRK2, Zafer MECITOĞLU2, Fatma AKKAYA2 

 

1Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Siirt University, Siirt, Turkey. 
gulsahvet@hotmail.com  

2Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey. 
 
 Abstract   
 The aim of the present study was is to check the correlation between healthy dairy cows and 
cows with subclinical ketosis in terms of blood beta-hydroxy butyric acid (BHBA), glucose (GLU) 
gamma-glutamyl transferase (GGT), Phosphorus (P), Calcium (Ca), and Albumin (Alb) values. Fifteen 
healthy and 15 cows with subclinical ketosis were allocated into two groups in a special dairy farm, in 
Bursa. Housing, feeding, and management conditions were same for all cows. All cows in the study 
were sampled during the period of 14-20 days following the same day of parturition. When the 
biochemical values of healthy cows and cows with subclinical ketosis were compared, a significant 
difference (p<0.001) was observed between BHBA, GLU, and Ca.  
 Results of this present study can indicate in particular the necessity for further evaluation of the 
pathogenesis of the disease on calcium metabolism by determining the difference between biochemical 
parameters mentioned above in healthy animals and animals with subclinical ketosis 
 
 Key words: beta-hydroxy butyric acid, calcium, subclinical ketosis 
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P-02 

 

HOLSTEİN IRKI İNEKLERDE İKİ FARKLI SENKRONİZASYON YÖNTEMİNİN 
POSTPARTUM İLK TOHUMLAMADA GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ 
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 Özet 

Sunulan çalışma, Holstein ırkı ineklere postpartum dönemde uygulanan target breeding ve 
Presynch+Ovsynch senkronizasyon protokollerinin ilk tohumlamadaki gebe kalma oranı üzerine 
etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. 

Çalışmanın materyalini; doğum öncesi, sırası ve sonrasında herhangi bir sorun yaşamamış, 
postpartum 35±5. günde olan, 2.5-6 yaşlı 110 baş inek oluşturdu. Çalışmaya dahil edilen inekler rastgele 
iki gruba ayrıldı. Birinci gruba (target breeding, n=60), 14 gün arayla 3 kez kas içi PGF2α enjeksiyonu 
yapıldı. Üçüncü PGF2α enjeksiyonundan sonra 72. saate kadar östrus gösteren hayvanlar tohumlandı. 
Östrus göstermeyen hayvanlar ise 80. saatte sabit zamanlı olarak tohumlandı. İkinci gruba 
(Presynch+Ovsynch, n=50) ise 14 gün arayla kas içi PGF2α enjeksiyonu yapıldı ve ikinci PGF2α 
enjeksiyonundan 12 gün sonra Ovsynch protokolüne başlandı. Son GnRH enjeksiyonundan 12-16 saat 
sonra ise tüm hayvanlar sabit zamanlı olarak tohumlandı. Gebelik muayenesi, tohumlama sonrası 30. 
günde real-time ultrason ile yapıldı. Gebe kalma oranları birinci grupta %36.66 (22/60), ikinci grupta 
ise %32.0 (16/50) olarak belirlendi (p>0.05).  

Sonuç olarak, her iki senkronizasyon yönteminden benzer gebe kalma oranları elde edilmiş 
olmakla birlikte; target breeding protokolünün, büyük sürülerde enjeksiyonları planlamada daha pratik 
olması nedeniyle tercih edilebileceği kanısına varıldı. 

 
 Anahtar kelime: Holstein, inek, senkronizasyon, gebelik oranı. 
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THE EFFECT OF TWO DIFFERENT SYNCHRONIZATION METHODS ON 
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YEŞİLKAYA2, Muhammed Furkan ÇİFTÇİ2, Hüseyin ERDEM2  
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2Selcuk University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, 
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 Abstract 
The present study was conducted to determine the effect of target breeding and 

Presynch+Ovsynch synchronization protocols on the conception rate in the first insemination in the 
postpartum period of Holstein cows. 

Study material was consisted of 110 healthy Holstein cows who had no problems before, during 
and after the birth, within 35 ± 5 days postpartum and 2,5-6 year of age. Cows included in the study 
were randomly divided into two groups. In the first group (target breeding, n=60), intramuscular 
injection of PGF2α was performed 3 times with an interval of 14 days. After the third injection of 
PGF2α, animals detected in heat up to 72 hours were inseminated. The animals that did not show estrus 
were inseminated at fixed time in 80th hour. The second group (Presynch+Ovsynch, n=50) were injected 
intramuscularly with PGF2α at 14 days intervals and the Ovsynch protocol was started 12 days after the 
second PGF2α injection. After 12-16 hours of the last GnRH injection, all animals were inseminated at 
fixed time. Pregnancy examination was performed by real-time ultrasonography on 30th day after 
insemination. Pregnancy rates were 36.66% (22/60) in the first group and 32.0% (16/50) in the second 
group (p>0.05). 

As a result, similar conception rates have been obtained from both synchronization methods; 
target breeding protocol may be preferred because it is more practical to plan injections in large flocks. 
 
 Key words: Holstein, cow, synchronization, pregnancy rate. 
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 Özet 
 Sunulan bu çalışmanın amacı, klinik mastitis görülen sütçü ineklerde aerobik bakteri 
sıklıklarının belirlenmesidir. Bu bağlamda 147 baş sığırdan süt örnekleri alınmıştır ve bu örnekler 
standart bakteri kültürü yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Bakteriyolojik bulgulara göre 130 
(%88,4) örnek pozitif olarak değerlendirilirken, 17 (%11,6) örnek ise negatif olarak belirlenmiştir. 
Pozitif olarak belirlenen 130 örnekte izole edilen türler ve sıklıkları ise şu şekildedir: 42 (%32,3) 
Streptococcus spp., 34 (%26,1) Staphylococcus aureus, 17 (%13,1) Escherichia coli, 11 (%8,5) Bacillus 
spp., 9 (%6,9) Corynebacterium spp., 4 (%3,1) Corynebacterium bovis, 4 (%3,1) Pseudomonas 
aeruginosa, 3 (%2,3) Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae, 2 (%1,5) Staphylococcus 
chromogenes, 2 (%1,5) Klebsiella pneumoniae ve 2 (%1,5) Actinomyces spp. Bu çalışma klinik olarak 
mastitis görülen sığırların sütlerinde en yaygın olan bakterilerin Stapylococcus spp. ve Streptococcus 
spp. olduğunu açıkça göstermektedir, ve bu nedenle, sığırlarda mastitis olgularının engellenmesinde 
bakteri türleri göz önünde bulundurularak uygun korunma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. 
 
 Anahtar kelimeler: Aerobik Bakteri, Mastitis, Streptococcus spp. 
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 Abstract 
 The objective of this study was to determine the frequencies of aerobic bacteria in dairy cattle 
with clinical mastitis. In this context, milk samples were obtained from 147 cattle and the samples were 
investigated by using standard bacterial culture methods. Bacteriological findings showed that, 130 
(88.4%) samples were found to be positive, while 17 (11.6%) samples appeared to be culture negative. 
Of the 130 positive samples, species isolated and their percentages were as follows: 42 (32.3%) 
Streptococcus spp., 34 (26.1%) Staphylococcus aureus, 17 (13.1%) Escherichia coli, 11 (8.5%) Bacillus 
spp., 9 (6.9%) Corynebacterium spp., 4 (3.1%) Corynebacterium bovis, 4 (3.1%) Pseudomonas 
aeruginosa, 3 (2.3%) Streptococcus dysgalactiae subsp. dysgalactiae, 2 (1.5%) Staphylococcus 
chromogenes, 2 (1.5%) Klebsiella pneumoniae, and 2 (1.5%) Actinomyces spp. The present study clearly 
demonstrated that Stapylococcus spp. and Streptococcus spp. are the most frequent bacteria from the 
cattle milk with clinical mastitis, and hence, adequate protection methods with respect to bacteria species 
should be performed to prevent mastitis in cattle. 
 
 Key words: Aerobic Bacteria, Mastitis, Streptococcus spp.
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 Özet 
 Bu çalışmada, sığırlarda embriyo transferinde östrus öncesi uygulanan çift PGF2α 
uygulamalarının elde edilen embriyoların kalitesi ve sayısı üzerine etkileri araştırıldı.  
 Araştırmada, 5-7 yaşlı Holştayn ırkı, herhangi bir sağlık ve reprodüktif problemi bulunmayan, 
siklusları düzenli seyreden 20 baş holştayn ırkı inek iki gruba ayrıldı (n=10). Donörlere östrus 
siklusunun herhangi bir gününde CIDR uygulandı. CIDR uygulandıktan sonra süperovulasyon amacıyla 
yedinci gününden başlayarak dört gün süreyle 12 saat aralıklarla azalan dozlarda (80:80 mg,  60:60mg,  
40:30 mg,  30:20 mg) toplam 400 mg FSH kas içi uygulandı. Daha sonra corpus luteumu lize etmek 
amacıyla Grup I’de 5. FSH enjeksiyonuyla birlikte tek doz 500 µg Cloprostenol ve Grup II’de 5. ve 6. 
FSH enjeksiyonuyla birlikte çift doz toplam 1000 µg kas içi enjekte edildi. Her iki grupta da 6. FSH 
enjeksiyonuyla birlikte CIDR uzaklaştırıldı. Cloprostenol enjeksiyonundan 24 saat sonra günde üç kez 
donörlerin östrusları takip edildi ve östrus başlangıcından itibaren 12 saat ara ile üç kez tohumlandı. 
Embriyolar tohumlamayı takiben yedinci günün sonunda uterus yıkaması ile toplandı.  
Araştırma sonunda, toplam follikül, toplam corpus luteum, toplam embriyo, transfer edilebilir embriyo, 
1, 2 ve 3. kalite embriyo ve dejenere embriyo ortalama sayıları değerlendirildiğinde, Grup 1’de sırasıyla 
3.00±0.94, 11.90±2.51, 4.40±1.17, 2.70±0.82, 1.90±0.67, 0.90±0.40, 0.60±0.26, ve 1.00±0.39; Grup 
2’de sırasıyla 4.60±1.55, 9.30±1.36, 4.70±1.61, 3.60±.1.38,  2.80±1.19, 0.80±0.24, 0.90±0.31 ve 
0.20±0.13 olarak tespit edildi (P >0,05).  
 Sonuç olarak, iki protokol arasında embriyo sayısı ve kalitesi açısından fark bulunamamıştır. 
Ancak donörlere östrustan önce çift prostaglandin uygulamasının embriyo sayısı ve kalitesi üzerine 
sayısal olarak olumlu etkisinin olduğu kanaatine varıldı. 
 
 Anahtar Kelimler: İnek, CIDR, prostaglandin F2α, embriyo transferi 
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 Abstract  
 In this study, the effect of embryo transfer applications from pre-applied double-PGF2α before 
the oestrus period on the number and quality of the embryos in cattle were investigated.  
 In the study, 20 Holstein  cows who aged 5 to 7 and do not have any health and reproductive 
problems and had regular cycles were divided into two groups (n = 10). CIDR was applied to donors in 
anyone day of estrous cycle. İn order to superovulation decreasing FSH doses were intramuscularly 
administered after CIDR application by starting from 7th day with 12-hour intervals for four days (mg 
/ 80:80 mg, 60:60 mg, 40:30 mg, 30:20 mg) which was totally 400 mg.  And later, in order to lyses 
corpus luteum with 5th FSH injections with a single dose 500 µg Cloprostenol and with 5th and 6th FSH 
injections with a double dose (500 µg+500 µg) Cloprostenol intramuscularly injected to Group I and 
Group II, respectively. In both Groups, CIDR was removed at the same time with 6th FSH injections. 
Donors’ oestrus were followed after 24 hours of cloprostenol injection three times a day and from the 
beginning of estrus with a 12-hours intervals three times inseminated. Embryos were collected following 
at the end of the 7th day insemination by uterus washing (flush).  
 At the end of the research, the average number of the total follicle, total corpus luteum, total 
embryos, transferable embryos, 1st, 2nd and 3rd qrade embryos and degenerated embryos were 
evaluated and numbers were found as 3.00±0.94, 11.90±2.51, 4.40±1.17, 2.70±0.82, 1.90±0.67, 
0.90±0.40, 0.60±0.26 and 1.00±0.39 in Group I; 4.60±1.55, 9.30±1.36, 4.70±1.61, 3.60±.1.38, 
2.80±1.19, 0.80±0.24, 0.90±0.31 and 0.20±0.13 in Group II, respectively (P>0,05).  
 In conclusion, no statistically significant differences between the two protocols was found in 
terms of embryo quality and number, but it was concluded that double-prostaglandin applications to the 
donors’ before the estrus, had positive impact on the quality and number of embryos.  
 
 Keywords: Cattle, CIDR, prostaglandin F2α, embryo transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 


