
c) Buzağı Hastalık ve Ölüm 

Oranlarının Azaltılması 

Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde buzağı 

ölüm oranları %2-5 seviyelerinde iken ülkemizde 

bu oranlar çok daha yüksektir. Buzağı sağlığı ve 

ölümleri konusunda konunun yetiştiriciler 

tarafından çok daha iyi anlaşılması için eğitim ve 

bilgilendirme çalışmalarına çok daha fazla önem 

verilmeli ve destek sağlanmalıdır. Hâlihazırda 

amaca uygun olarak Samsun Büyükşehir 

Belediyesi bünyesinde kurulmuş, faaliyet 

gösteren çiftçi eğitim merkezi kullanılarak il 

genelinde sayısı artırılmalıdır. Bu bağlamda 

Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi bulunan 

ilimizde çiftçi eğitim merkezinde (teorik ve 

pratik eğitimin birlikte verebileceği) başta buzağı 

bakımı ve beslenmesi olmak üzere bitkisel ve 

hayvansal üretim, ürün işleme, pazarlama ile 

ilgili güncel ve teknik bilgiler üreticilere 

aktarılmalıdır. İl genelinde buzağı hastalıkları ve 

ölümler sütten kesim dönemine kadar solunum 

ve sindirim sistemi kaynaklı olmaktadır. Önleyici 

olarak aşılar, septiserumlar, dezenfektanlar, 

göbek kordonu için klipsler yetiştiricilere 

sağlanmalıdır. 

 

d) Sürü Yönetimi ve Projeksiyonu 

Samsun ilimizde doğumların dolayısıyla 

süt üretiminin yıla yayılması, bunun sonucu 

olarak gerek üreticilerin gerekse süt işleyen 

sanayicinin kazanması ve atıl kapasitenin 

azaltılması için bir dizi önlemler alınmalıdır. 

Yetiştiricilerin suni tohumlama giderlerinin 

karşılanması veya bölgede suni tohumlamadan 

doğan buzağı desteklerinin artırılması,  

beslemede yetiştiriciye kaliteli kaba ve konsantre 

yem temini konusunda sübvanse yöntemiyle 

destek sağlanması alınabilecek önlemlerdir. 

Ayrıca yetiştiricilerin;  bakım, besleme, sürü 

yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri 

alması durumunda giderlerinin bir bölümü belirli 

sürelerle desteklenmelidir. 
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Süt Sığırcılığında Karlılığın Esasları 

 

Verimli karlı ve sürdürülebilir bir 

hayvancılık amacına ulaşabilmek için öncelikle 

süt verimi yüksek kültür ırkı sığırların oranı 

artırılmalı, sürü büyüklüklerinin optimal 

büyüklüğe ulaşması sağlanmalıdır. Ayrıca sürü 

projeksiyonu uygulanarak doğumlar yıla 

yayılmalı, suni tohumlama sayıları artırılmalı, 

yem bitkileri üretimi artırılmalı, hayvanların 

beslemeleri iyileştirilmeli, makinalı sağım 

yaygınlaştırılmalı, sağımda hijyen önlemleri 

artırılmalı, sütte soğuk zincir kurulmalı, konu ile 

ilgili eğitimler mutlak surette verilmelidir. Bu 

konuları ayrıntılı olarak ele alırsak: 

 

a) Üretimde Verim Düzeyi Yüksek 

Sığır Irklarının Kullanılması  

Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde süt 

sığırcılığı genetik açıdan üstün özelliklere sahip 

verim düzeyi yüksek sütçü ırk sığırlarla 

yapılmaktadır. 

Bu hayvanların ırka özgü verim 

özelliklerini gösterebilmeleri bakım ve 

beslemelerinin çok iyi bir şekilde yapılması, aynı 

zamanda çevresel şartların çok iyi olması ile 

mümkündür. 

 

 

 

Samsun coğrafi ve topoğrafik şartlar, 

hayvansal işletmelerin fiziki alt yapısı, bakım ve 

besleme şartları, yetiştiricilerin istekleri gibi 

faktörler dikkate alındığında süt sığırcığı 

işletmelerinde üretimin Simental, Montofon gibi 

kombine verimli hayvanlar veya jersey daha 

önceden Karaköy Tarım İşletmesinde 

yetiştirildiği gibi yapılması çok daha uygun 

olacaktır. 

Hayvan varlığı içinde söz konusu 

ırklardaki hayvanların artırılması için, il 

genelinde damızlık işletmelerinin tespit edilerek 

mevcut işletmelerin efektif hale getirilmesi için 

gerekli çalışmaların yapılması, suni tohumlama 

oranlarının artırılması, koruyucu hekimlik 

hizmetlerinin iyileştirilmesi, aşılama oranlarının 

yükseltilmesi, bakım ve beslemede modern 

tekniklerin kullanılması gerekmektedir. 

 

b) Sütte Soğuk Zincirin Oluşturulması  

Bölgede üretilen sütlerde kalite 

düşüklüğü önemli bir sorundur. İl genelinde 

sağımda hijyene dikkat edilmemesi, sağımın 

makinalar yerine elle yapılması, mandıralara 

soğuk zincirde gönderilememesi kalitenin düşük 

düzeyde kalmasına yol açmaktadır. 

Sorunun çözümüne yönelik olarak bütün 

büyükbaş hayvancılık havzalarında 10 baş ve 

üzeri süt sığırına sahip işletmelere manuel süt 

sağım makinalarının ve sağılan sütlerin 

soğutulmasını sağlamak amacıyla 300-400 lt’lik 

süt soğutma tankları eklenmelidir. 

 

 


