
Doğumun 150. gününden kuruya 
çıkıncaya kadar 

Bu dönemde süt verimi azalacağından 
hayvanın bakım ve beslenmesi çok kolaydır. 
Fabrika yemini günde 2 kilograma kadar 
azaltabilirsiniz.  

Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta 
hayvanı yağlandırmamak olmalıdır. 

Süt inekleri kuru döneme ve ardından da bir 
sonraki laktasyonlarına yağlanmış bir 
vücutla girdiklerinde bir takım rahatsızlıklar 
ve çeşitli döl verim bozuklukları ortaya 
çıkabilmektedir. 

 

Kuru Dönem 

Süt inekleri, doğuma yaklaşık üç ay kala 
sağımdan kesilir ve kuruya çıkarılır. Doğuma 
kadar sağılmadan geçen bu döneme kuru 
dönem denir. 

İnekleri kuruya çıkarmakla, bir sonraki sağım 
döneminde hem yüksek miktarda süt 
vermelerini hem de daha sağlıklı olmalarını 
sağlarız. 

Kuru dönem hayvan vücudunun dinlenmesi, 
memenin dinlenmesi ve yavrunun daha iyi 
gelişmesi için gereklidir. 

Yeterli süre kuruda bırakılan ineklerin süt 
verimi daha yüksek olur. 

Kuru dönemin en az 60 gün sürmesi gerekir 

Bu sürenin daha az tutulması, gelecek 
laktasyondaki süt verimini düşürür. 

Yüksek süt verimli ineklerinizi kuruya 
çıkarırken bir geçiş dönemi uygulamalısınız. 

Fabrika yemini yavaş yavaş azaltın ve ara sıra 
sağım yapın. 

Böyle yaparsanız, ineğiniz daha az stresle 
kuru döneme girer.  

Süt verimi düşük inekler için bir geçiş 
dönemine gerek yoktur. 
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Süt İneklerinin 

Beslenmesi 
 

Vitamin ve Mineral Madde İhtiyacı 
Süt sığırlarınız, yaşamak ve süt üretmek için gerek duydukları 
vitamin ve mineral maddeleri genellikle yedireceğiniz fabrika 

yeminden karşılayabilirler. Bunların eksikliklerinin ortaya 
çıkması durumunda ise rasyona ilave etmeniz gerekir.  

Genelde karma paketler halinde satılmaktadırlar. 

Yemin kokusunun süte geçmesi  
nasıl önlenir?  

Yedirilen yemlerin kokularının ineğin sütüne geçmesi, 
süt sığırcılığında önemli bir sorundur. Buna engel 

olmak için ani yem değişiklikleri yapmayın. Sağımdan 
önceki 3 saat içerisinde ineklerinize taze otlar ve mısır 

silajı yedirmeyin. Bozulmuş, küflenmiş veya 
bilmediğiniz yemleri; yabani soğan, lahana, hardal, 

yabani havuç gibi kokulu yemleri rasyona sokmayın. 

 



Sağmal İneklerin Beslenmesi 

Irkı ne olursa olsun, hayvanlarınıza iyi bakıp 
beslemedikçe onlardan yüksek verim 
alamazsınız.  
İyi bir bakım ve besleme ile elde edeceğiniz 
süt miktarı artar ve inekleriniz daha sağlıklı 
olur.  
Ne kadar kârlı bir süt üretimi yaptığınız, 
hayvanlarınıza verdiğiniz yemin fiyatı ile 
ürettiğiniz sütün fiyatı arasındaki farka 
bağlıdır.  
Bazen hayvanları çok iyi kalitede yemlerle 
besleseniz bile arzu ettiğiniz net karı elde 
edemeyebilirsiniz. Bunun nedeni genellikle 
yapılan yetiştirme ve besleme hatalarıdır.  

 Laktasyon nedir? 

Bir ineğin süt verdiği yani sağıldığı dönemdir. 
Laktasyonun uzunluğu ineğin ırkına, yaşına 
ve beslenmesine göre değişiklik gösterir. 
Laktasyon sayılarının ilerlemesine paralel 
olarak, ineklerin süt verimlerinde artış olur. 
İlk laktasyonda düşük olan süt verimi her 
geçen yıl çoğalır.  
Bu durum erginlik yaşına kadar yani yaklaşık 
8 yaşına kadar sürer.  
Bu yaştan sonra ineğin süt verimi azalmaya 
başlar.  

Doğumdan sonraki ilk 70 gün 

Bu dönemde yapacağınız iyi bakım ve 
besleme ile inekten bir sağım döneminde 
elde edeceğiniz toplam süt verimini en 
yüksek düzeye çıkarabilir ve yavrunun daha 
sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. 
Bu dönemde yaşayacağınız en büyük 
problem ineklerinizin süt verimlerinin 
giderek artmasına rağmen yem 
tüketimlerinin yeterince artmaması 
olacaktır. 

 Günlük süt üretimini takip ederek 
vereceğiniz yem miktarını buna göre 
ayarlayın. 

 Doğumu takiben ilk 15 günde fabrika 
yemi miktarını günde yarım kilo artırarak 5 
kilograma kadar çıkarın. 

 Günde en az 3 kilogram kaba yem 
vermelisiniz. Kaba yemleri 5 santimetreden 
daha kısa olmayacak şekilde parçalayarak 
verin. 

 Genel olarak fabrika yeminin rasyondaki 
oranının %60'ı geçmemesine dikkat edin. 

 Tüm verim dönemlerinde hayvanlara 
yedireceğimiz kaba yem ve fabrika 
yeminden oluşan rasyonları karma yaparak 
vermemiz doğru bir uygulama olacaktır. 

Doğumdan sonraki 70 – 150 gün arası 

İneğin süt veriminin en üst noktaya ulaştığı 
dönemdir. Süt verimini bu en üst noktasında 
ne kadar devam ettirebilirseniz o kadar çok 
süt üretirsiniz.  
Yem tüketimi de bu dönemin ortalarında en 
üst düzeye çıkacaktır. Bu dönemde ineğinize 
yedireceğiniz fabrika yemini 8 kilograma 
kadar artırabilirsiniz. 
Ancak fabrika yeminin yanında günlük en az 5 
kilogram da kaba yem vermeniz gerekir. 
 Mısır silajını, günde en fazla 15-20 
kilograma kadar verebilirsiniz. 

 Rasyona üre katıyorsanız, hayvan başına 
günde 100 gram ile sınırlandırmanız gerekir. 

 Yemlemeyi günde en az 3 kere yapın. 

 Kaliteli kaba yem kullanmaya gayret edin. 

 Fabrika yemini kaba yemlerle karıştırarak 
verin. 

 İneklerinizin huzurunu kaçıracak her türlü 
şeye engel olun. 

 

 

Bu dönemde dikkat etmeniz 
gereken en önemli şey, 

ineğinizin süt veriminin çok 
hızlı düşmesine engel olmaktır. 

İlkbahar ve yaz aylarında buzağılayan 
ineklerin süt verimleri bu dönemde yeşil 

yemlerin fazla olması sebebiyle yüksek olur. 
Sonbahar ve kış aylarında ise bu durumun 

tam tersi söz konusudur. 
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