
Besleme ile döl verimi arasındaki ilişki 

Hayvanları aşırı veya yetersiz besleme 
durumunda besi kısırlığı adı verilen döl verimi 
bozuklukları ile gebe kalmada sıkıntılar ortaya 
çıkar.  

Yetersiz beslenen düveler cinsel olgunluğa geç 
ulaşırlar, kızgınlık gösteremezler ve damızlıkta 
kullanma ağırlığına ulaşamazlar.  

Aşırı beslenen düvelerde sağım süresi azalır, 
süt üretiminde %15 azalma görülür.  

Doğru beslenen düveler yaklaşık 24 aylık iken 
ilk doğumlarını yaparlar.  

Düvelerin aşırı, yetersiz ya da dengesiz 
beslenmeleri ileriki dönemlerde döl ve süt 
verimlerini olumsuz etkiler.  

‼ Mecbur kalınmadıkça düvelere dane yemler, 
fabrika yemi ve silaj gibi enerjice zengin 
yemler verilmemelidir.  

Çünkü aşırı besleme yumurtalık kistlerine ve 
döl verimi sorunlarına yol açar.  

� Aşağıdaki resimde aşırı beslenmiş bir düve 
görmektesiniz. Düve mi yoksa kasaplık dana 
mı siz karar verin! 
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Düve Yetiştiriciliği 
Düve yetiştirmede amaç,  ileride döl ve süt 
verimini düşürmeyecek şekilde hayvanların tüm 
besin madde ihtiyaçlarını en düşük maliyetle 
karşılamaktır.  
Düvelerinizi aşırı, yetersiz ya da dengesiz 
beslenmeniz ileriki dönemlerde döl ve süt 
verimlerini olumsuz etkileyecektir.  
‼ Bu nedenle mecbur kalmadıkça düvelere 
dane yemler, fabrika yemi ve silaj gibi enerjice 
zengin yemler vermeyin. 

Dört aydan bir yaşına kadar beslenme 

Kaba yemi serbest, dane yem ise sınırlı 
verebilirsiniz.  

Bu dönemde genç dişi sığırlar, iyi kaliteli merada 
besin madde ihtiyacını karşılayabilir.  

Mera orta kalitede ise, düşük protein içeren ilave 
kuru ot ve sınırlı miktarda dane yem verin. 

 

Bir yaşından itibaren beslenme 

Eğer iyi kaliteli kaba yem temin 
edebiliyorsanız, düvelerinizi bir yaşından 
sonra vitamin ve mineral takviyesi yaparak 
sadece kaba yemle besleyebilirsiniz.  

Eğer düveler günde 750 gramın altında canlı 
ağırlık artışı sağlıyorlarsa o zaman fabrika 
yemi takviyesi yapmanızda yarar var.  

Günde yaklaşık 2 kilogram fabrika yemi 
verebilirsiniz. 

Düveler ilk kızgınlıklarını ergin canlı 
ağırlıklarının %40’ına ulaştıklarında 
gösterirler. Bu genelde 12 aylıktan öncedir. 

‼ Ancak; fosfor veya vitamin A yetersizliği 
olan düveler kızgınlık göstermezler. 

Bu dönemde yavaş büyüyen veya yetersiz 
beslenen düveler kızgınlık göstermedikleri 
gibi, aşırı beslenerek yağlanan düveler ise döl 
tutmazlar. 

Meme gelişiminin en yüksek olduğu 4 – 9 
aylar arasında düvelerinizi aşırı beslerseniz et 
meme gelişir ve süt verimleri düşük olur. 

 

Doğumdan önceki son iki ayda beslenme 

Bu dönemdeki besleme ilk yılki süt verimlerini 
etkiler. Kural olarak, doğumdan 6 hafta önce 
canlı ağırlığın % 1’i kadar fabrika yemi günlük 
verilmeye başlanır. 

‼ Fakat bu yem verilirken hayvanın vücut 
yapısına ve görünümüne dikkat etmek gerekir. 

» Çünkü doğuma yağlandırılmış olarak giren 
düvelerde çeşitli doğum güçlükleri ortaya çıkar.  

 

 

 

Bir düveye yapabileceğiniz 
en büyük kötülük onu aşırı 

beslemektir. 


