
AĞIZ SÜTÜ VE ÖNEMİ 

Ağız sütü yeni doğan bir buzağıya verilecek ilk ve en 
önemli gıdadır. Çünkü bu süt bir başka şekilde sağlan-
ması mümkün olmayan bağışıklık maddelerini içerir. 
Böylece buzağılar ancak ağız sütünü içerek pek çok 
enfeksiyöz hastalığa karşı direnç sağlarlar. Bu sebep-
ten buzağının zamanında ve yeterli miktarda ağız sütü 
içerek sağladığı bağışıklık onun hayatta kalması için 
çok önemlidir. Gerçek ağız sütü sadece ilk sağımdan 
elde edilir. Buzağılar tarafından içilen ağız sütündeki 
bağışıklık maddeleri bağırsaklardan emilerek kana 
karışırlar. Böylece buzağıyı hastalık ve enfeksiyonlara 
karşı korumaya başlarlar. Ağız sütü mümkün olabilen 
en erken zamanda ya da en geç 2 saat içerisinde mut-
laka verilmelidir. Ayrıca Ağız sütünün verilişi geciktiği 
zaman bağırsaklarda üreyen hastalık yapıcı mikroor-

ganizmalar ağız sütü-
nün yerine emilerek bu-
zağıları hastalandırabi-
lirler. Doğumdan sonra 
anasının yanında bıra-
kılan buzağı bir süre 
izlenmeli ve ağız sütünü 

içip içmedikleri kontrol edilmelidir. 

Buzağı Doğduğunda şu işlemler mutlaka yapılmalı-
dır ! 

Doğumdan sonra, buzağının ağ-
zına ve burnuna yapışmış olan yavru 
suları ve yavru zarları temizlenir. 
Buzağının nefes alıp almadığı kontrol 
edilir, nefes almada güçlük çekmesi 
durumunda göğüs kafesine bastırıla-
rak suni teneffüs uygulanır. 

Sağlıklı inekler yavrusunu yalaya-
rak kurutur ve temizler. Bu yala-
ma aynı zamanda masaj etkisi 
oluşturarak buzağının solunum 
ve dolaşım sistemini uyarır. Ba-
zen inek yavrusunu yalayama-
yabilir. Bu durumda buzağının 
temiz ve kuru bir bezle kurulan-
ması gerekir.                                                               

Uzun olan göbek kordonu temiz 
bir makasla 
kesilir, içine 
tentürdiyot dö-
külerek mikrop 
bulaşma önle-
nir. Eğer güç 

bir doğum olmuşsa buzağının ayılması için başından 
bolca soğuk su dökülür. Arka ayaklarından kaldırılarak 
göğüs sıvazlanır. Böylece hayvanın yutmuş olduğu yavru 

suları ve zarlarının dışarı akması sağlanır. 

Buzağı doğar doğmaz septisemi aşısı yaptırılmalı-
dır.                                                      

 
 
 
 

 

 
İLK 3 GÜNLÜK BAKIM VE BESLENME  

Buzağıların sütle beslenmesinde şu hususlara dikkat 
edilmelidir. 
 Buzağılara ilk 3 gün mutlaka ağız sütü verilme-
lidir. Buzağılar ilk ağız sütünü almalarından 12 saat 
sonra tekrar aynı miktarda ağız sütü almaları sağlan-
malıdır.  

 Her öğünde içeceği ağız sütü miktarı doğum 
ağırlığını %5 i kadar olmalıdır. Buzağılar analarını em-
meden önce ineklerin memeleri ılık su ile yıkanıp temiz 
bir bezle kurulanmalıdır. 

 Kendiliğinden analarını emmeyen buzağılara 
yardım edilmeli veya süt biberonla içirilmelidir. 

 Doğumdan 2 gün sonra buzağılar analarından 
ayrılarak buzağı bölmelerine konmalıdır. Buzağı böl-
melerinde süt kovadan veya biberonla içirilmelidir. Bu 
kovaların temiz tutulmasına azami ihtimam gösterilme-
lidir. 
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 Buzağılar günde en az 2 kez izlenerek sağlıkları 
ve süt tüketimleri kontrol edilmelidir. Buzağılar canlı 
ağırlıklarının %8-10 u kadar süt tüketmelidir. 

Normal Süt (Tam Yağlı Süt)  

Buzağılar doğduktan sonra 4 gün kadar ağız sütü ile 
beslenmeli ve takiben normal süte geçilmelidir. Verile-
cek günlük normal süt miktarı buzağı canlı ağırlığının % 
10’u kadar olmalıdır. 

Su: Temiz ve fazla soğuk olmayan bir suyun her za-
man içilebilecek şekilde 1 haftalık yaştan itibaren buza-
ğıların önünde bulundurulmasıdır. Kesinlikle bu uygula-
madan kaçınılmamalıdır. 

Sütten Kesme 

Buzağılarda sütten kesme genellikle 5-8. haftalar ara-
sında olur. Sütten kesme işlemi birden bire ya da kade-
meli olarak yapılabilir. Fazla miktarda süt içen buzağı-
lar sütten kademeli olarak kesilmelidir. Ancak burada 
dikkat edilecek en önemli nokta sütten kesilecek buzağı-
nın en az günde 700 gr civarında buzağı başlangıç 
yemi tüketiyor olmasıdır. Sütten kesim sırasında buzağı-
ların buzağı başlangıç tüketimleri izlenmeli üst üste iki 
gün boyunca en az 700 gr buzağı başlangıç yemi tü-
kettiği saptanan buzağılar sütten kesilmelidirler. İşletme-
de sağlık sorunları varsa ve buzağılar soğuk ve sert ha-
va koşullarına maruz kalıyorlarsa sütten kesme işlemi 8. 
haftaya kadar uzatılabilir. 

Süt içirme süresi 

Bu süre 20 hafta ile 8 hafta arasında değişmektedir. 


