
 

BUZAĞILAR ÖLMESİN 

Ülkemizde her yıl %15 civarında bir buzağı kaybı 

yaşanmaktadır. Bu rakamsal olarak ifade edilecek 

olursa, hem işletmeler için ve hem de Ülke ekonomisi 

için oldukça büyük bir kayıp demektir. Bu kaybı %5'lere 

kadar düşürerek, 500.000 adet buzağıyı hayatta 

tutabilirsek ithalata ihtiyaç duyulmayacaktır. İl olarak 

hedefimiz, %4-5 olan bu kayıpları, yapılacak eğitimlerle 

%3'lere düşürmektir. Zira bir işletmenin karlı çalışması, 

her bir inekten yılda 1 sağlıklı buzağı almaktan geçer. 

Bu amaca yönelik olarak ineklerin doğuma 

hazırlanması, doğum ve doğumdan sonra buzağı bakım 

ve beslenmesinde yapılması gerekenler aşağıdaki 

maddelerle özetlenmiştir. 

1) Doğum yapacak inek, temiz doğum yerine alınır. 

Doğum yerine temiz altlık (Saman, Kuru Ot gibi) 

serilir. 

2) Doğumdan sonra Buzağının ağız ve burnundaki 

doğum sıvıları temizlenmelidir. 

Ağız ve burundaki sıvılar el ile (parmakla) 

temizlenmeli. 

Burunu saman veya ot parçası ile gıdıklayarak 

hayvanın tıksırması sağlanarak burundaki sıvılar dışarı 

çıkartılabilir. 

 
3) Hayvanın solunuma başlaması için göğüs 

bölgesine masaj yapılabilir (İneğin yavrusunu 

yalaması ile bu masaj yapılmaktadır). 

Buzağı baş aşağı sallandırılmamalı. 

 
4) Buzağının göbek bakımı yapılır. 

Göbek kordonu içerisine ve dışına Tentürdiyot 

dökülür. 3 gün bu uygulama yapılır. 

5) Buzağı, kurutulmak için önce annesine yalatılır. 

Daha sonra temiz havlu ile iyice kurulanır. 

 
6) Buzağıya doğumdan sonra 2-3 saat içinde 4 litre 

kadar Ağız Sütü içirilir. 

Ağız Sütü, hayat iksiridir, doğal aşıdır. 

Ağız Sütü ishal yapmaz, mutlaka içirilmesi 

gerekir. 

Doğumdan 20 dakika sonra 2 litre kadar Ağız 

Sütü içirilir. Doğumdan 2 saat sonra da 2 litre daha 

içirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varsa kauçuk altlık kullanılır. Kauçuk altlık 

temizliğinin kolay olması ve fazla mikrop tutmaması 

açısından daha avantajlıdır. 

Doğuma hemen müdahale yapılmaz. Doğum 

suyu geldiğinde 3 saat kadar beklenebilir. 3 saatin 

sonunda doğum başlamaz ise doğuma yardım edilebilir. 

Güç doğumlarda bilinçsizce müdahale 

edilmemeli, Veteriner Hekim çağrılmalıdır. 

Fazla olan ağız sütü buzdolabının derin 

dondurucusunda saklanarak başka yeni doğan 

buzağılara verilebilir. 

Biberonlar temiz olmalıdır. Her zaman 

temizlenmelidirler. 

Biberonla Ağız Sütü veya süt içirileceği zaman 

sütün ısısı 40 dereceye yakın olmalıdır. Hiçbir zaman 

soğuk süt içirilmemelidir. Biberondaki sütü ısıtmak için: 

Biberon, sıcak sulu kova içerisinde ısıtılır. 

3  gün  Ağız Sütüne devam edilmelidir. 2. ve 3. 

günler sabah ve akşam canlı ağırlığının %10'u kadar süt 

içirilmelidir.Biberonla süt içirilirken 45 derece açıyla 

içirilir, çok dik tutulmamalıdır. Aksi halde Akciğerlere 

süt kaçabilir. 

4. günden itibaren buzağının önünde temiz 

içme suyu bulundurulur. 



7) İlk gün Buzağı Septisemi Serum Aşısı yapılır. 

Bu aşı bazı bakterilere karşı koruma sağlar. 

8) ADE vitaminleri ve Selenyum uygulanır. 

9) Buzağı, altı ve havası temiz yere alınır. 

Buzağının konulacağı yere kirli ayaklarla 

basılmamalıdır. 

 

Buzağı, rüzgâr almamalıdır. 

Soğuk havalarda üzerine battaniye örtülmelidir. Buzağı 

yerleri her zaman temiz tutulmalı, 

kirlenmiş altlık (saman, Kuru ot, talaş gibi) değiştirilmeli. 

 

Biberonla süt içirilirken 45 derece açıyla içirilir, 

çok dik tutulmamalıdır. Aksi halde Akciğerlere süt 

kaçabilir. 

Buzağılara sabah ve akşam yerine günde 3 defa 

süt verilmesi daha uygundur. 

Buzağılar 6 ile 8 hafta kadar süt ile beslenirler. 

 

 

Buzağılar ancak ağız sütü içerek pek çok enfeksiyöz 

hastalığa karsı direnç sağlarlar. Bu nedenle yüksek 

kaliteli kolostrumun yeni doğan buzağıya olabildiğince 

erken içirilmesi ve yeni doğan buzağıların yaşamlarının 

ilk dönemlerinde kaliteli kolostrumla uygun şekilde 

beslenebilmeleri enfeksiyona bağlı buzağı ölümlerinin 

azaltılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 

doğumdan sonra anasının yanında bırakılan buzağı bir 

süre izlenmeli ve ağız sütünü içip içmedikleri kontrol 

edilmelidir. Yeterli ağız sütü içmeyen buzağılara 

içmeleri için yardım edilmelidir. 
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