
SÜT İNEKLERİNİN

KURU DÖNEM BAKIM

VE

BESLEMESİ

Kuru Dönem Beslemes�nde D�kkat Ed�lmes� 
Gereken İncel�kler

1- Hayvanların v�tam�n  ve m�neral �ht�yaçları tam 
olarak karşılanmalıdır:(m�neral kaynağı olarak kaya 
tuzu ve yalama taşları kullanılab�l�r.)

2- A,D ve  E   v�tam�nler�,  kuru dönem beslenmes� 
�ç�n çok öneml�d�r.Son atamama problem�  A ve E 
v�tam�n� yeters�zl�ğ�nden kaynaklanmaktadır.

3- E V�tam�n� yeters�zl�ğ� hastalıklara karşı d�renc�n 
azalması ve mast�t�s r�sk�n�n artmasında rol oynar

Doğuma Son 10 Gün Kala
- Rasyondak� Ca-P oranı dengel� olmalıdır.
-Poz�t�f-negat�f �yon denges�n�n  önem� �se 

(sodyum, potasyum, klorür, sülfür) rasyondak� anyon 
ve katyon denges�nde  b�rb�r� �le �l�şk�s� olan 4 ana 
�yondur.

Kuru Dönem�n Son 10 Gününde K.M'de bell� 
oranda KAD'lı Rasyonla Yapılan Beslemede Kandak�  
Ph değer�n� düşürerek kurudak� �neğ�n rezervler�ndek� 
Ca harekete geç�rmes�n� sağlar. bu sayede süt 
�neğ�n�n sağım başlangıcında artan Ca �ht�yacının b�r 
kısmını kend� rezervler�nden kullanarak, süt 
hummasına yakalanmadan laktasyonun en öneml� 
kısmını atlatmış olur.

Süt İnekler�n� Kuruya Çıkarmakla;
Süt salgılayan organların d�nlenmes� ve �neğe 

ver�len bes�n  maddeler�n�n (B.M.) süt üret�m�  yer�ne 
karnındak� yavrunun  gel�şmes� �ç�n kullanması  
sağlanır.

Gebe Hayvanlar  Kuru Dönemde:  
Vücut ağırlığının en az %1 kadar kaba yem 

yemel�d�r.Ayrıca kes�f yem m�ktarı da  vücut 
ağırlığının   % 1'n� geçmemel�d�r.

Kuru dönemde rasyondak� CA m�ktarı doğuma 10 
gün kalıncaya kadar azaltılmalı ve doğuma 20 gün 
kala E v�t. takv�yes�  yapılmalıdır. Yavru atma r�sk�n� 
azaltmak �ç�n bozuk , küflü ve gaz yapıcı yemlerden 
kaçınılmalıdır. Aşırı soğuk su ver�lmemel� hava 
soğuksa doğumdan sonra ılık su ver�lmel�d�r. 

D�kkat: kuru dönemde doğuma 3 hafta kala kes�f 
yem değ�ş�kl�kler�nden kaçınılmalıdır. An� yem 
değ�ş�kl�kler�nde As�doz�s görülür.  

KURUYA ÇIKARILAN HAYVANLARA 

YEMLEME YAPILIRKEN

*Kuruya çıkarılan hayvanlarda (gebeliğin 7.ayında) 

artık süt yemi tamamen kesilmeli,bunun yerine gebe 

inek ve düve yemine geçilmelidir.

*Gebe düve yemi ile besleme doğuma 20 gün 

kalıncaya kadar devam etmelidir.

*Doğuma 20 gün kala tekrar rasyonda süt yemi 

verilmeye başlanmalıdır. ve doğuma kadar 

verilmelidir.

*Rasyonda verilecek süt yemi hayvanın v.k.p nada 

bağlı olarak günlük 3-5 kg civarında olmalıdır. 
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KURU  DÖNEMDEKİ  İNEKLERİN  

BAKIM VE    BESLEMESİ

Süt Sığırcılığı Yapmanın Temel Amacı:

Ÿ Yılda 1 buzağı almak.

Ÿ Laktasyon dönem�nde en yüksek  ver�m ve kal�tel� süt 

üret�lmek.

Ÿ En az mal�yetle hayvanları beslemek.

Ÿ En az sağlık problemler� ve en düşük  masraf  

yapmak olmalıdır.

2)Ters Basınç Yöntem� İle Kuruya Çıkarma:
-Gebe hayvan d�ğer sağmal �neklerden ayrı b�r 

yere alınmalıdır.
- Doğuma 2 ay  kala son sağım yapılmalıdır.
- Kes�f yem ve kal�tel� kaba yem kes�l�p, 7 gün h�ç 

sağmayarak bu sürede sadece saman �le besleme 
yapılmalıdır.

N�ç�n Hayvanlarımızı Kuruya Çıkarmalıyız?
1-Yüksek süt ver�m�n�n anahtarı; Doğum sonrası 

süt sığırlarının kuru madde tüket�m kapas�tes�n� 
mümkün olan en üst düzeye çıkarmakla mümkün 
olmaktadır.

2-Meme bezler�n�n ve s�nd�r�m s�stem�n�n yen� 
sağım dönem�ne hazırlanması ve kend�n� 
yen�lemes� sağlanmaktadır.

3-Doğum anı ve sonrası metabol�zma ve 
besleme hastalıkları r�sk�n� en aza �nd�rmekted�r.

4-Anne karnında yavrunun gel�şmes� %60 bu 
dönemde sağlandığından sağlıklı buzağı elde 
etmek �ç�n kuru dönem çok önem arz etmekted�r.

5-Vücut kond�syonun düşmes�n� engelleyerek 
vücut kond�syon puanının (V.K.P) �sten�len 
sev�yede olmasını sağlamak �ç�n kuru dönem 
beslenmes�ne d�kkat ed�lmel�d�r.

Kuru Dönemde  Dengel� Ve Yeters�z Besleme 
Sonucunda 4Temel eks�kl�k oluşmaktadır. 
Bunlar: 

- Prote�n-Enerj� Denges�zl�ğ� oluşmaktadır.
- Ca-P denges� bozulmaktadır..
-M�neral  ve v � tam�n yeters�z l �ğ �  or taya 

çıkmaktadır.

Bunların sonucunda �se:
-Hayvanlarda vücut kond�syon kayıpları 

artmaktadır.
-Anne karnındak� buzağının gel�ş�m� olumsuz 

etk�lenmekte ve doğum sonrası yaşama gücü 
azalmaktadır.

-Geç doğum ve son atamama problemler� 
yaşanmaktadır. 

-Sağım başlamasıyla mast�t�se yakalanma r�sk� 
yükselmekted�r.

Kuru Dönem  Beslemede Ana Temel 
Prens�pler (Neler Yapılmalı?)

A-Aşırı enerj� alımı sınırlandırılmalıdır. (Arpa, 
Buğday, Konsantre Yemler, Mısır S�lajı, Pancar 
Posası vb.) aşırı kond�syon kazanılmasına 
sebep olur.

Aşırı Enerj� Alımı Sonucu: 
1-Zor doğumlar,
2-Arka çıkması,
3-Ketoz�s ( Beslemede enerj� açığı 

olduğunda aşırı karac�ğer yağlanması sonucu 
Ketoz�s görülür.)

4-Son Atamama ve Abomasum Deplasmanı.
B-Aşırı prote�n tüket�m�nden 

kaçınılmalıdır.(özell�kle konsantre yemler ve 
yonca,fiğ g�b� kaba yem kaynakları prote�n,Ca 
ve Potasyum m�naraller açısından zeng�nd�r.) 

Aşırı Prote�n Tüket�m� Sonucu:
1-Meme Ödemler�
2-Süt Humması
3-Ketos�z (Prote�n yüksekl�ğ� vücuttan yağ 

çözdürerek  enerj� �ht�yacını karşılar.Bu nedenle 
rasyonda prote�n�n yüksekl�ğ� ketoz�se sebeb 
olmaktadır.)

4-Döl tutma problemler� ortaya çıkar

KURU DÖNEM BESLEME
Süt �nekç�l�ğ�nde kuru dönem beslemes� çok öneml�d�r. 

Bu dönemde yapılan besleme hataları daha sonra daha 
büyük ver�m kayıplarına neden olur. İneklerde gebel�k 
süres� ortalama 280-285  gündür. Doğuma �k� ay kala  
hayvanların  sütten kes�lmes� gerek�r, bu döneme kuru  
dönem  den�r.

Kuru dönem uygulaması �k� şek�lde yapılab�l�r: 

1)Yem Ve Sağım Azaltılarak Kuruya Çıkarma 
(Klas�k Yöntem)

Gebel�ğ�n son 2 ayında hayvanlar d�ğer hayvanlardan 
ayrılmalı yağlanmaya meydan ver�lmeden vücut 
kond�syonu  korunmalıdır. Buzağının normal gel�şmes�n� 
sağlayacak şek�lde kal�tel� kaba yem ve �lave kes�f yem �le 
beslenmel�d�r. İnekler normalde 10 ay (305gün)sağılırlar. 
Doğuma 2 ay kala sağıma son ver�lerek kuruya 
çıkarılır.Kuruya çıkarılan hayvanlara ver�len yem m�ktarı 
azaltılır ve süt m�ktarı düşer. Günde 2 kez yapılan sağım 
b�re �nd�r�l�r, daha sonra kademel� olarak �k� günde b�r 
yapılarak sonrasında sağım tamamen kes�l�r.
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