Modern

şletmelerde sütün para ett ğ

BUZAĞI BARINAĞI: 110x180x130 cm.

dönemlerde buzağılar 5.haftadan t baren sütten

ebadında hazırlanan buzağı bölmeler nde 3-4 ay

kes leb l r. Burada d kkat ed lmes gereken nokta

buzağılara bakılır. Ayrıca seyyar buzağı

buzağı günlük en az 700-900 g buzağı başlangıç

kulübeler nden de faydalanılab l r. Bu kulübeler n

yem tüket yor olmasıdır. Soğuk bölgeler ve kış

yarısı açık yarısı kapalı olmalıdır. Açık kısım

aylarında buzağıların gel şmeler de d kkate
alınarak sütten kesme 8. haftaya kadar uzatılab l r.
İlk 2 ay buzağı başlangıç yem ver l r.2. aydan
sonra buzağı büyütme yem ver lmel d r. Ayrıca
yağsız süt, normal süt le başkaca buzağı besleme
yöntemler olup İl ve İlçe Müdürlükler m zden b lg

güneye bakmalıdır. Kulübeler 110x160 cm
ebadında olmalı ve arkada 105 cm.'l k kısmının
üstünde çatı olmalıdır. Çatının yüksekl ğ 115 cm.
olmalıdır. Uygun bakım ve besleme sıcaklığı 5-15
0

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

C'd r. Yataklık olarak sap kullanılması öner l r.

alınab l r.

BUZAĞI BAKIM BESLEME

3. aydan t baren buzağı büyütme yem
(serbest)+kal tel kuru ot+tem z su le beslemeye
devam ed lmel d r. S laj, saman g b kaba yemler
2,5-3 aydan önce buzağılara ver lmemel d r.

Ayrıntılı Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürülüklerine Başvurunuz

2 Aylık Yaştak Buzağılar İç n Örnek Besleme Tablosu
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Yüksek ver ml süt neğ elde etmek ç n boğa
ve nekler n genet k kab l yete sah p olmalarının
yanında, yen doğan buzağıların doğumdan
sonrak lk 2 aylık dönemde bakım ve
beslenmeler çok y yapılmalıdır. Solunum yolu
hastalıkları ve shal neden yle ölümler n çoğu bu
dönemde olmaktadır.

Ağız Sütü ; doğumu zleyen 1. gün 0,5-1 ve 6-9
saatler ç nde k öğün ,10-24 saatler ç nde 2 öğün
olmak üzere en az 4 öğün buzağıya ç r lmel d r.
Günlük

ht yacı buzağı Canlı ağırlığının 1/10

kadar olmalıdır. Bazı nek ve düveler buzağıyı
emz rmeyeb l r. Bu durumda ağız sütü memeden

DOĞUM: Gebe nekler son 10 gün ayrı
bölmeye alınmalıdır. Doğum bölmes önceden
dezenfekte ed lmel , badana yapılmalıdır.
Zem ne kaba altlık ser lmel , kaygan
2
olmamalıdır. Doğum bölmes 1 hayvan ç n 12 m
olmalıdır. Doğumdan 1-2 saat önce vücut
sıcaklığı düşer, şeme sıklaşır,açlık çukurları
çöker,ananın nabız ve teneﬀüs sayıları
artar,hayvan yem yerken an den durur , nlemeye
başlar ve döner açlık çukuruna bakar. Doğum
bel rt ler görüldükten 2-6 saat sonra doğum olur.
İneğ n rahatsız hareketler ,s n rl görülmes ve
ştahının azalması doğumun yaklaştığının
bel rt ler d r. Doğum normalde kend l ğ nden
gerçekleş r. İnek buzağısını hemen yalayarak
kurutmaya çalışır. Ancak bazı nek ve düveler
yalamazlar. O zaman buzağı tem z b r bezle
kurulanmalıdır. Bacaklar hareket ett r lmel ,
gerek rse sun solunum yaptırılmalıdır. Göbek
kordonu 4-5 parmak ortalama 8-10 cm
uzunluğunda kes lmel d r. Güç doğumlarda
Veter ner Hek me başvurulmalıdır.
AĞIZ SÜTÜ: Doğumdan sonra lk 2 saat
ç nde ağız sütü mutlaka ç r lmel d r.Ağız sütü
buzağıya anadan geçen bağışıklık maddeler n
taşımaktadır. Yavrunun ana karnında beslenmes
sırasında bağırsaklarında b r ken 'Mekonyum'
den len artıkların atılmasında öneml role
sah pt r. Ağız sütünün %60-70” bağışıklık
c s mc kler nden oluşur. A,D,E v tam nler
çer r.

sağılıp b beron le buzağıya ç r lmel d r. Fazla
olan ağız sütler

ler de kullanmak ç n alıp

saklanab l r. Kısa zamanda tüket lecekse
buzdolabına konmalı ve 1 haftaya kadar burada
saklanmalı, uzun süre saklamak ç n der n
dondurucular kullanılmadır. Dondurucudan çıkıp
buzağılara ver lecek olan ağız sütü normal oda
sıcaklığında kend l ğ nden çözülmel ondan sonra
buzağıya

ç r lmel d r. P ş rmek veya yüksek

sıcaklıklarda çözündürerek buzağıya vermek
sakıncalıdır.

BESLEME: Buzağılarda şkembe küçük ve
tam faal olmadığından s nd r m kolay,bes n
değer yüksek yemler seç lmel d r. Bu bakımdan
lk hafta ağız sütü alan buzağı 2. hafta normal
süt(4-6 lt/gün)+buzağı başlangıç yem +tem z ve
ç leb l r n tel kte su le beslenmel d r. Buzağı
başlangıç yem (yada genel anlamda buzağı yem )
granül halde olmalı, ve serbest olarak devamlı
buzağının önünde bulundurulmalı, toz hal nde
olmamalıdır. Ayrıca tem z ç leb l r suyun 2.
haftadan t baren buzağının önünde da ma
bulunması gerek r.
3-5. hafta normal süt (1 l tre düşüreb l r)
+buzağı başlangıç yem +tem z su le beslenmeye
devam ed lmel d r.
6. hafta normal süt 2 lt'ye düşürülmel +buzağı
başlangıç yem +kal tel kuru ot+su serbest
m ktarda olmalıdır. 7-8. hafta süt tamamen
kes lmel buzağı başlangıç yem +kuru ot+su le
beslenme yapılmalıdır. Kuru ot olarak k nc ve
üçüncü b ç mde kurutulmuş yonca otu deal kaba
yemd r. Yonca da d kkat ed lmes gereken nokta
ç çeklenmen n 1/10 kadar ç çeklenme
görüldüğünde yonca b ç l p kurutulmalıdır. Bazı
yet şt r c ler Yoncanın buzağılarda shal yaptığını
söylemekted rler. Bu ancak erken b ç len
yoncalarda olur çünkü erken b ç len yonca shal
yapıcı b r madde olan OKSALİKASİT' bolca
çermekted r.Yonca yoksa sapa kalkma
dönem nde b ç l p kurutulmuş bol yapraklı ve
prote nce zeng n buğdayg l kuru otu yada kal tel
çayır kuru otu olmalıdır.

