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DANALARIN BAKIMI VE BESLENMESİ 
 

-6-12 Aylık hayvanlardır. 

-Beslenmelerinde, bol miktarda yeşil yem, veya kuru 
ot ve bir miktar da konsantre yemlerden oluşan 
rasyon hazırlanmalıdır. 

-Yoğun yemlerle beslenirlerse yağlanma oluşur.İyi 
bir damızlık hayvan olamazlar. 

-Hayvanlar 7-8 aylık olunca mutlaka erkek ve dişiler 
ayrılmalıdır. 

-Çayırın veya kuru kaba yemin zenginliğine göre 
günde 0,5-2 kg kesif yem verilmelidir. 

-Hayvanlara mineral ve tuzlar yalama taşı şeklinde 
verilmelidir. 
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BUZAĞILARIN BAKIM VE 

BESLENMESİ 

 

-Temiz ve sıcak bir yerde doğması gerekir. 

-Kolay nefes alması için ağız ve burun temizliği 
yapılmalıdır. 

-Göbek kordonu dört parmak aşağıdan temiz bir 
bıçakla kesilmelidir. 

-Göbek tentürdiyot ile temizlenmelidir. 

-Annesinin yalamasına izin verilmelidir. 
Yalamıyorsa üzerine kesif yem 

-Veya kepek dökülerek yalaması sağlanır 

-Yalaması için kesinlikle tuz dökülmemelidir. 

-Memenin ılık sabunlu su ile temizlenip 
kurulanması gerekir. 

-Ağız sütünü emmesi sağlanmalıdır. Ağız sütü ilk 
üç saat içerisinde mutlaka verilmelidir. 

-Buzağılar ilk haftadan itibaren azar azar kuru ot 
yemeye alıştırılmalıdır. 

-Verilen süt miktarı 30. günden itibaren 
azaltılmalı. 10 Haftalık olunca sütten 
kesilebilirler. 

-Buzağılara temiz ve taze su 4.günde itibaren 
verilebilir. Buzağıların ve erişkinlerin istedikleri 
kadar su içebilmeleri için suluklarda devamlı su 
bulunmalı, tuz ihtiyaçlarını karşılamak için uygun 
kaya tuzu ve yalama taşı konulmalıdır. 

-3 aylık yaştan küçük hayvanlara su içeriği fazla 
olan silaj ve taze mera otları verilmemelidir.
  

 

-Buzağıların altında her zaman kuru ve temiz 
altlık olmalıdır. 

-Buzağılara hava cereyanı oluşturulmadan, bol 
oksijenli temiz hava temin edilmelidir 

-Süt İçme Döneminde verilen Buzağı Başlangıç 
Yemi İçin Rasyon Örneği  

YEMLER              MİKTARLAR                

Arpa                           19 kısım 

Buğday                       20 kısım 

Yulaf                           20 kısım 

Mısır                           20 kısım 

Soya fas. Küspesi       20 kısım 

Mineral karması+tuz   0.5 kısım 

Vitamin Karması         0.5 kısım 

Buzağılar günde en az 700-900                                
gram kesif yem tüketmeye başlayınca sütten 
kesilebilirler. 

Sütten kesilen buzağılar, buzağı büyütme 
padoklarına alınır altı aylık     oluncaya kadar 
burada bakılırlar. Buzağı başına yarım 0.5 kg ile 2 
kg arasında kesif yem ve iyi kaliteli kuru ot verilir. 
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Altı aylık oluncaya kadar buzağılara 
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        YEMLER             MİKTARLAR 
         Arpa                           24 kısım 
         Buğday                       25 kısım 
         Yulaf                           20 kısım 
         Ayçiçeği tohum                   
         Küspesi                       10 kısım 
         Soya fasülyesi  
         Küspesi                       20 kısım 
         Mineral karması+ 
         Tuz                             0.5 kısım 
         Vitamin karması         0.5 kısım 
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