
kabın içinde iyice karıştırılarak hayvanlara verilmelidir.) 
Buzağılardaki adi ishal, buzağı septisemisi ve mantari 
hastalıklar, temiz olmayan ahırlar, iyi dezenfekte edilmemiş 
göbek kordonu, ağız sütünün zamanında ve gerektiği kadar 
verilmemesinden kaynaklanır. 

SUtten kesimden sonra buzağılara buzağı büyütme yemi 

verilir. Buzağı başına yarım ile iki kilo arasında kesif yem ve 

iyi kaliteli kuru ot verilir. 

Ayrıca önlerinde devamlı temiz su bulundurulur. Altı 

aylık oluncaya kadar buzağılara verilebilecek kesif yem için 

(50 kilogramlık bir karışım )örnekyem reçetesi; 

(12 kg arpa kırması + 12,5 kg buğday kırması + 10 kg yulaf 
kırması + 5 kg ayçiçeği tohum küspesi + 10 kg soya fasulyesi 
küspesi + 1 kg mineral karması ve tuz + 1 kg vitamin karması), 
temiz bir kabın içinde iyice karıştırılarak hayvanlara 
verilmelidir. 

SAĞLIKLI BUZAĞI İÇİN 

Ağız sütü doğumdan sonraki 1-2 saat içinde, 
en az 3 kg buzağıya mutlaka içirilmelidir. 

Buzağılara verilen süt buzağının vücut 
ağırlığının 1/10 (onda birini) geçmemelidir. 

Ayrıntılı Bilgi İçin; 
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BUZAĞILARIN BAKIM VE BESLENMESİ 

Buzağıların beslenmesi ana karnında başlar. Anası iyi şekilde 

beslenmeyenin yavrusu da iyi beslenmemiş olur. Doğuma 2 ay 

kala gebe hayvan doğum bölmesine veya ayrı bir bölmeye 

alınmalıdır. Buzağının temiz, sıcak ve sağlıklı bir ortamda 

doğması gerekir. 

Doğumdan sonra inek buzağısını yalayıp kurutması gerekir. 

Eğer bu inek tarafından yapılmazsa bakıcı tarafından temiz 

kuru bir bezle buzağı temizlenip kurutulmalıdır. 

Buzağının rahat nefes alması için özellikle ağız ve burun 

bö l ge s i t e m i z l e n m e l i ve g e r e k i r s e sun i t e n e f f ü s 

yaptırılmalıdır. 

Göbek kordonu 7-8 cm den kesilmeli tentürdiyotla 

dezenfekte edildikten sonra 3-4 cm den bağlanmalıdır. 

Buzağı bölümüne alınıp ağız sütü içirilmelidir. Şayet buzağı 

anasından emzirilecekse memeler sabunlu su ile iyice 

yıkandıktan sonra emmesi sağlanmalıdır. Buzağının sağlıklı 

beslenebilmesi için sütün sağılarak içirilmesi en uygunu olup; 

verilen süt miktarı da kontrollü olmaktadır. Ayrıca anadan 

gelebilecek bulaşmalarda önlenmiş olur. 

Sütten kesmedeki güçlükler ortadan kalkar ve genç 

ineklerin sağıma kolay alışmaları sağlanmış olur. 

Ağız sütü denilen kolostrum doğumdan sonraki 1-2 saat 

içinde buzağıya mutlaka içirilmelidir. 

1. gün doğumdan hemen sonra en az 3 kg civarında 

kolostrum verilmelidir. İkinci öğün ise 12 saat sonra 

verilmelidir. 

2-3. günler Ağız sütü ve su verilmelidir. 

Ağız sütü içen buzağı, sağlam yapılı ve sağlıklı gelişir. Ağız 

sütü 7-8 gün buzağının tüm temel besin madde ihtiyacını 

karşılar. Ağız sütü normal süte göre kuru maddesi 2 kat, 

protein oranı 5,5 kat, mineral madde oranı 2 kat fazla fakat 

süt şekeri yarı yarıya daha azdır. 

Ağız sütü buzağıyı ilk günler ishal yaparak bağırsaklarını 

temizler. 

Buzağının Hastalıklara karşı direncini artırır. Bir çok 

bağışıklık maddeleri ve A, D ve E vitamini bakımından 

zengindir. 

Buzağılara verilen süt buzağının vücut ağırlığının 1/10 

(onda birini) geçmemelidir. 

Buzağıya verilen süt 36 dereceye kadar ısıtılıp ondan sonra 

verilmelidir. 

Süt içirilen kaplar ve emzikler kullanıldıktan sonra iyice 
yıkanıp temizlenmelidir. 

Aşırı süt içirilmesi ishale sebep olabileceğinden ishal 

görüldüğünde süt verilmeyip sadece ılık temiz su verilmelidir. 

Buzağı besisi, 4-27. günler; 
İlk hafta ağız sütü, ikinci hafta tam yağlı süt ve üçüncü 

haftadan sonra süt ikame yemi veya buzağı başlangıç yemi ve 
su şeklinde yapılır, ilk haftadan itibaren hayvanın önüne 
kaliteli kuru ot konularak alışması sağlanmalıdır. 

Sütten kesmede ise, 28-35. günler; 
Sağlıklı bir buzağıya günde 700-900 gram buzağı başlangıç 

yemi verilmelidir. Su daima yanında bulundurulmalıdır. 

İ lerleyen günlerde yem tüketimi arzulanan seviyeye 

geldiğinde buzağıya verilen süt veya süt ikame yemi % 25-50 

azaltılmalıdır. 

36-56. günler; 
Günlük buzağı başlangıç yem tüketimi 1 kg. olduğunda ve 

canlı ağırlığı arzulanan düzeye geldiğinde süt veya süt ikame 

yemi kesilmelidir. Buzağı 4-6 haftalık yaştan önce sütten 

kesilmemeli, en uygunu 2 - 3 aylık yaşta sütten kesmedir. 

Süt içme döneminde buzağılara verilebilecek kesif yem 
için;(50 kilogramlık bir karışım) rasyon örneği ; 

(9,5 kg arpa kırması + 10 kg buğday kırması + 10 kg yulaf 

kırması + 10 kg mısır kırması + 10 kg soya fasulyesi küspesi + 1 

kg mineral karması ve tuz + 1 kg vitamin karması, temiz bir 


