KOYUNLARDA BESLENME
Koyunlarda beslenmey dört bölümde
nceleyeb l r z.
1- Koç Katımında Beslenme :
Koç katımından 2 hafta önce başlayarak 6 hafta
günde 400 gr.dan başlayarak 700-800 gr.a kadar
fabr ka yem veya arpa, yulaf karışımı le ek
yemleme yapılır.
2- Gebel kte Besleme :
Gebel kte lk üç ay mera y se ek yeme gerek
yoktur. Son 45 günde 300 gramdan başlanarak
doğuma kadar 800 grama çıkılarak ek yemleme
yapılır.

SONUÇ OLARAK
Koyunlardan et, süt,Kuzu, yapağı,
der ve gübre elde ed l r. Ülkem z
meralarının büyük b r bölümü koyun
yet şt rmeye elver şl d r.
Atalarımızın “BUĞDAYLA
KOYUN GERİSİ OYUN” sözü' nü
tekrar hatırlatarak küçükbaş
yet şt rmede koyunculuk yapmak ç ftç
a les ne ve ülke ekonom s ne büyük
katkılar sağlayacaktır.

KOYUNCULUK

3- Süt Dönem nde Besleme :
Tek kuzulu koyunlara günlük 700 gr. dane yem
karması, k z kuzulu koyunlara da 1 kg. dane yem
karması ver l r.
Ver ms z dönemde mera ve anız otlatması kaﬁ
gelmekted r.

Daha Geniş Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürülüklerine Başvurunuz

KOYUN BESLENMESİNDE DİKKAT
EDİLECEK KONULAR
1- Dönemler t bar yle yapacağımız yem
değ ş kl ğ ne yavaş yavaş geç lmel d r.

https://den zl .tar morman.gov.tr/

2- Mera dönem başlangıcında meraya çıkış
saatler yavaş yavaş artırılarak devam ed lmel d r.

den zl @tar morman.gov.tr

3- Aşırı ç ğ ve kırağının olduğu dönemlerde
meraya çıkmadan önce b r m ktar kuru ot veya
saman ver l p ondan sonra çıkarılmalıdır.
4- Ver len yem ne olursa olsun küﬂü ve kokuşmuş
olmamasına özen göster lmel d r.
5- Doğumun hemen akab nde anaya soğuk su
ver lmemel d r.
.

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOYUNCULUK
Ülkemiz Hayvancılığında küçükbaş
yetiştirmede Koyunculuk çok önemlidir.
Koyunlardan Et, Süt, Kuzu, yapağı, deri ve
gübre elde edilir. Ülkemiz meralarının büyük bir
bölümü koyun yetiştirmeye elverişlidir. Kuzu etinin çok
kıymetli bir et olması ve Ülkemiz insanın damak
zevkine uyması ve son yıllarda kuzu etinin çok yüksek
ﬁyatlara satılması koyun yetiştirmenin nedenli önemli
olduğunu bir kez daha göstermektedir.
Hem çiftçi hem de ülke ekonomisini
kalkındırmak için koyunculuğun yaygınlaştırılması
şarttır.. Ama bakım ve beslenme koşullarının
iyileştirilmesi, öte yandan koyunların saf yetiştirme ve
melezleme yolu ile ıslah edilerek verimliliğin artırılması
gerekmektedir..

Karın nisbeten gelişmiş memeler yeter
büyüklükte ve bezel meme özelliğindedir. Baş kuru, asil
ve zarif yapıda olmalıdır. Kulaklar büyük ve nisbeten
sarkıktır. Süt verimi ile tanınmış ırklar boynuzsuz veya
zarif boynuzludur.

Koç katımında öneml faktör d ş ler n
kızgınlığa gelmes d r. 20-30 koyuna 1 koç
düşünülür.

Koçun yumurtaları ne kadar büyükse döllenme
kabiliyeti o kadar iyidir.

Koyunlar meleyerek erkek koyunun yanına
sokularak veya b rb r üzer ne atlayarak kızgınlığı
bell ederler. Bu dönemde ferç ş şm şt r, çora
akıntısı gel r ve sık sık drar yapar.

DAMIZLIK KOÇ SEÇİMİNDE
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Kuvvetl ve sağlıklı olmalı, - Irkın bütün
özell kler n göstermel
- Canlı parlak bakışlı ve hareketl olmalıdır. Yumurtalıklar torbaya nm ş olmalıdır
- Yapağısı kend ırkının özell kler n taşımalı. Bacaklar kısa ve düzgün olmalıdır
- Sağrısına basıldığında çömelmel d r

DAMIZLIK SEÇİMİ
Bölgemize göre yetiştiriciliğini yapacağımız
koyun ırkını seçtikten sonra iyi bir damızlıkla işe
başlamak başarıyı arttıran en önemli şartlardan biridir.
Seçilen damızlık;
Vücudu düzgün ve kusursuz, - Kendi ırkının
özelliklerini taşıyan, - Yüksek verimli, hastalıksız, döl
verimi yüksek ve uzun ömürlü olmalıdır.

Erg n b r koç y beslend ğ nde ortalama 35-40
koyuna aşab lmekted r.
KOYUNLARDA ÜREME VE DÖL VERİMİ
Koyunculukta başarılı olmak, düzenl ve çok
m ktarda yavru olmaya bağlıdır. Elde ed len yavru
sayısı ne kadar çok olursa sürüde y leşme o kadar
hızlı olur. Bu da hayvanın ırkına ve beslenmeye
bağlıdır.
KOÇA VERME

Damızlık olacak etçi koyunda mümkün olduğu
kadar büyük, derin geniş ve dolgun bir vücut yapısı
gözlenmelidir. Baş kısa ve geniş, boyun kısa ve kalın
olmalıdır. Göğüsün geniş derin ve kaburgaların
mümkün olduğu kadar dışa dönük olması istenir. Bol et
veren sırt, bel ve sağrının düz bir hat oluşturması ve
olabildiğince geniş olması istenen etçi özelliklerdendir.

D ş tokluyu koça vermekte 18 ayı
geçmemel y z. Sürüdek koyunlar prat kte 6-8
yaşlarına kadar, koçlar se 4-5 yaşlarına kadar
damızlık olarak kullanılab lmekted r.

Damızlık sütçü koyunlarda kemikler ince
boyun uzun vücut yüksek ve uzundur. Sağrı uzun ve
arka bacakları arası büyükçe memeye yer verecek
şekilde olmalıdır.

Koyunlarda kızgınlık genelde mevs me
bağlıdır. Kızgınlık 28-30 saat devam etmekted r.
Kızgınlık 14-19 günde b r tekrarlanır. Şayet sürüde
koç katımı serbest olarak yapılıyorsa koç sürüde en
az 35 gün kalmasında fayda vardır.

KIZGINLIK (KOÇA GELME)

KIZGINLIK BELİRTİLERİ

KOYUNLARDA SAĞIM
B r koyunda elde ed len gel r n %45' etten,
%15' yapağı ve yapağıdan, %40'da süttend r. Bu
yüzden sağım ve süt üret m nde çok öneml yer
tutar.
Sağımda d kkat ed lecek konular;
- Meradan dönen hayvan hemen sağıma alınmaz.
B r saat kadar d nlend r l r.
- Günde k sağım yapıldığında sabah ve akşam
sağımları arası en az 10 saat olmalı
- Soğuk ve kırağılı günlerde sabah sağımı daha geç
sıcak günlerde daha erken yapılır
- Uzak meradak hayvanlar olduğu yerde sağılır
- Sağım ser ve kısa sürede yapılmalıdır. 2-2,5 saatte
100 koyun sağılab l r
- Sağımdan önce memeler ve kaplar mutlaka
tem zlen r.

