
BÖLÜM 8 
 
MANDALARDA BESLEME 
 
8.1. Mandalarda Besleme–Yemleme 
 
 Mandalar sığırlar gibi geviş getiren (ruminant) olup işkembelerindeki mikroplardan 
yararlanarak yedikleri yemleri sindirir ve ruminatlarca yenen yemler başlıca bitkisel 
kökenlidir. Ruminentlar selülozu ve diğer elyaflı materyali yüksek katkılı süt ve ete çevirme 
uzmanıdır. Bunların sindirim kapasitesi ruminant olmayan (tek mideli)lerden daya yüksektir. 
Ruminantlar geviş getirir. Bu süreç işkembesindeki yemi tekrar ağzına getirip onu birçok defa 
ağzında evirir çevirir çiğner ve böylece onun parçalanmasına yardım eder. Hayvan tarafından 
alınan yem işkembeye bölmelerine işkembe gibi oksijen bulunmayan havasız (anderob) 
ortamdaki bölmeye girecektir. Burada yem bakteri, protozoa ve mantarlara maruz kalacaktır. 
Bu şekildeki mikro organizmaların kendi yaşamlarını idare etmeleri için gerekli maddeler bu 
mikroplar enzimler, yardımıyla bu yem unsurları parçaların ve mikroplar için gerekli unsurlar 
ortaya çıkar. 
 Yem rumende çiğnenir tekrar ağza alıp çiğner (geviş getirir)küçültülür ve neticede 
materyal retikuluma gönderilir, yemin işkembede ne kadar kalacağı lezzetine, elyaf içeriğine, 
miktarına bağlıdır. Mandalarda Rumen hareketliliği sığırdan yavaştır. İşkembe pH’sı sığır gibi 
7,0’dır. Normal pH yem ve yemleme zamanına göre 6 ile 7 arasıdır. Yem unsurları protein, 
enerji (Karbonhidrat) yağ ve mineral madde su olarak kısımlandırılabilir.  
 Farklı yem unsurlarının parçalanışı ve yararlanılma biçimi aşağıda özetlenmiştir. 
 
NOT: UYA=Uçucu Yağ Asitleri = Volatile Faty Acıd=VFA 
Şekil 8.1. Ruminantlarda yemlerin parçalanışı 
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 Mikrobial sürecin ardından oluşan artık, nihai ürünler metan, CO2 olup mideye 
geçirilir.. Uçucu yağ asitleri ise çoklukla probiyonik ve butirik asitlerdir. Bu ürünler amonyak 
ile birlikte Rumen duvarlarından absorbe edilir ve kan dolaşımı ile meme dokusu ve 
karaciğere nakledilerek buralarda glukoz, protein, yağ gibi kimyasal unsurlar olarak yapısal 
unsurları meydana getirir.  
 Amonyak direk olarak Rumen mikrolarınca protein sentezi için kullanılır. 
Ruminantların özelliği olarak Rumen ortamını sağlıklı kılmak mikroplar için uygun ortamı 
sağlamak yüksek miktarda kaliteli kaba yem ve az miktarda kesif yem vermek gerek. 
 
8.1.1. Protein  
 
 Mikrobial faaliyet sonucu yemlerdeki proteinlerin hemen hemen tümü mikropların 
metabolizması için kullanılır ve onların mikrobial kitlesini oluşturur. Bu mikroplar 
obamasumda gastrik enzimlerle sindirildiğinde amino asitlere dönüşen kaliteli proteinin 
kaynağıdır. 
 Rumen duvarında emilen amonyak kanla karaciğeri gelir orda üreye dönüşür. Protein 
eksikliği halinde üre, mikroorganizmaları protein olmayan Azat kaynağı şeklinde kullanılarak 
proteine dönüştürülür. Bu şekilde hayvan Azot’u değerlendirmiş olur. Proteinler mikrobial 
hazımdan kurtulabilir. Bu durumdaki kısma korunmuş (By-pass) protein denir. Böyle 
proteinler sadece obamasum ve ince barsak ta enzimatik ortama maruz kalarak parçalanır. 
Böyle By-Pass proteinler ticari olarak da pazarlanmakta yüksek verimli hayvanlara 
verilmektedir. 
 
8.1.2. Karbonhidratlar 
 
 Bu unsur ruminantlarda enerjinin başlıca kaynağıdır. Karbonhidratlar ve şekerler 
nişasta ve bitkisel elyafın başlıca unsurudur. Elyaf terimi selüloz, hamselüloz lignin gibi hücre 
duvarı unsurlarının genel adıdır. Nişasta hayvanların gastrik enzimleri ile sindirilirken elyaf 
sindirilemez. Ruminantlar elyafı Rumen enzimleri nedeniyle tek mideliler ölçüsünde sindirir. 
Ancak odunsu unsur olan ligninden yararlanılamaz.  
 Ancak genel olarak mandaların lignin’den daha etkin yararlanabildiği bildirilmektedir. 
Sindirim katsayısının mandalarda sığırlardan % 5-8 daha yüksek olduğu ifade edilmektedir 
(Thomas C.S. ve ark., 2004). 
 
8.1.3. Yağ 
 
 Genellikle küçük miktarlar hariç ruminantların gerek duymadığı bir unsurdur. Yemde 
bulunan yağ alındığında mikrobial hücuma ve parçalanmaya maruz kalır. Doymamış yağ 
asitleri hidralize edilerek doymuş hale getirilir. Bu nedenledir ki büyük ölçüde alınan yemdeki 
bileşime bağlı olarak süt ve vücut yağı bileşimi aynıdır. Eğer yağ ruminant sindirimden bir 
şekilde kurtulabilirse sindirim sisteminin daha alt katmanlarında ilave enerji kaynağı olabilir. 
 Ancak bu durum süt yağ bileşimini istenmeyen şekilde değiştirebilir. Rasyonda çok 
miktarda korunmamış yağın varlığı mikropların elyafı sindirme fermente etme yetisini 
başlatır. Bu durumda ise enerji yararlanma düzeyi negatif etkilenir. 
 
8.1.4. Besin Madde İhtiyaçları 
 
 Hayvanların yem maddelerinden etkin yararlanabilmesini sağlamanın önemli aracı 
hayvanların ihtiyacını bilmektir. Hayvanlar yanlış beslenirse bu durum verim kaybı ve 
hastalıklara yol açarak ekonomik kayıpla neticelenir. Mandaların besin madde ihtiyaçları 



hemen hemen sığırlarla aynıdır. Bu nedenle süt sığırları için besin madde ihtiyacı ve bileşim 
tablolalar başlangıç noktası olmak bakımından kullanılabilir. Bu konuda en iyi yöntem 
çiftçinin hayvanın gözlemesi konu uzmanlarına danışarak uyarlamalar yapmasıdır. 
 
8.1.4.1. Enerji 
 
 Entijina başlıca kaynağı elyaf, nişasta gibi karbonhidratlar ve bir ölçüde yağdır. 
Mandalar için kaba yemin yapısını oluşturan elyaf en önemli ve en ucuz yem kaynağıdır. 
Mandalar için rasyon oluştururken metabolik enerji (ME terimi kullanır. Bu terim hayvanın 
yaşama payı büyüme laktasyon vb. verimleri için kullanılan enerjiyi tanımlar. 
 Yemdeki toplam enerji ya da Gross Enerji ise yemdeki enerji olup yemler vücuda 
alındığında enerjinin çoğu ısıya dönüşür ve termal ayarlama mekanizmalarla vücuttan atılır. 
Enerji ayrıca dışkı ve ürin yanı sıra metan ve karbondioksit gazları ile de atılır. Enerji Kalori 
(Cal) olarak ölçülür. Bu konuda mega kalori daha yaygın kullanılır (Mcal) veya Mega Joule 
(Mj) kullanılır. Bu şekli ise milyon kalori ya da milyon julu tanımlar. 
 Diğer enerji ölçü birimi Toplam Hazmolabilir Besin Maddesi (THBM, Total 
Digestible Nutrients=TDN)dir. Yemdeki enaz oranı korunmuş formda yağ katarak 
arttırılabilir. Bu şekilde yağın Rumen de sindirilmeden sindirim sistemini diğer katmanlarına 
nakli sağlanır. Korunmuş yağın (1 kg Aspir ) verilmesi ile yem etkinliğinin arttığı 
kanıtlanmıştır. Bu şekilde korunmamış yağın verilmeside besin maddelerden yararlanmayı 
ters şekilde etkiler. Enerji ihtiyacı bakımından birim olarak daha önceleri Toplam Hazm 
labilir Besin Maddeleri (THBM) kullanılmaktaydı. 1 kg THBM (TDN=Total Digestible 
Nutritients) 44 kalori Sindirilebilir Enerji (SE) (DE=Digestible Energy) içerir. Kalori 
cinsinden SE ihtiyacı 0,044 ‘e bölünerek TDN ‘ye çevrilebilir. 

Genel olarak yemlerin enerji değelerini ifade eden birçok sistem kullanılmaktadır. 
Mesela Hollanda’da süt yem birim değeri (Milk Feed Unit=VEM) değeri 1 kg yem 
unsurundaki kilo kalori (kcal) net enerjinin 1 kg arpadaki net enerji değeri (1650 kilokalori) 
bölümünün binle çarpımını tanımlar. 

Genel olarak Fransa yem birim sistemi (UFL) eski Alman Demokratik Cumhuriyeti 
(Efr), Hollanda yem birim sistemi (VEM), İsveç ME sistemi NRC’nin net enerji sistemi 
İngiltere’nin ME sistemi, toplam besin maddeleri TDN sistemi, Kellneer nişasta eşdeğer 
sistemi (SE) gibi 8 sistem söz konusudur. Bu değerler belli bir yaklaşıklıkla birbirine 
çevrilebilir.(Sundstol, F. 1993 ICEL. AGR. Sci. 7,1993:11-19, Energy System for 
Ruminants). 

Genel olarak 1 süt yem birimi 6,9 kilojoule’dur. Basitce 1 Süt Yem Birimi 1650 kcal 
alınabilir. 1 kilojoule 1000 joule ve 1 mega joule ise 1000 000 joule dir. Aynı şekilde 1 joule 
0,239 kalori (küçük kalori) dır. Benzer şekilde 1 kcal 4184 joule dir.(1kcal 4,184 kJ dır.) yani 
kalori (küçük kalori) ve joule birbirine çevrilebilir. Yemlerin TDN değeri kilogram yem 
unsurundaki kilogram ham protein, kilogram sindirilebilir karbom-nhidrat ve kg sindirilebilir 
enerjinin 2,25 katının toplamıdır. Mega kolari ise 1000 kilokaloridir.Yüzde 14 nemli 1 kg 
arpa 7,65 mJ net enerji laktosyon değerindedir. Bir kg TDN 44 kalori sindirilebilir enerjidir. 
kalori sindirilebilir enerji değeri 0,44 bölünerek TDN ye çevrilir. Kalori ifadesi 1 kg (1000 gr) 
suyun sıcaklığını 1 derece yükseltmek için geren enerjiyi tanımlar. 
 
8.1.4.2Protein 
 
 Protein büyüme, doku tamiri, süt verimi vb. verimler için gereklidir. İyi bir protein 
kaynağı baklagil, kaba yemler, hububatlar ve küspelerdir. Protein ihtiyaçları ham protein 
(=Crude Protein=CP) ve gr ya da Kgr la ölçülür. 
 



8.1.4.3. Mineral ve Vitaminler 
 
 Mineraller birçok vücut fonksiyonları için lüzumludur. Bu konuda kalsiyum ve fosfor 
makro mineraller olarak adlandırılır ve özellikle süt üretiminde önemlidir. Bu unsurlar iskelet 
gelişimi sinir duyu sistemi için önemlidir. Fosfor vücudun enerji metabolizmasında, ATP 
içeriğinde yer almak bakımından da önemlidir. Hayvanın (Ca) ve (P) ihtiyacı düşünüldüğünde 
birlikte bulunup veriliş oranında önemlidir. Bu oranın ince barsaklardaki emilimide 
aralarındaki zıtlık ilişkisi (antagonizm)si nedeniyle (2:1) olması istenir. 
 Sodyum, potasyum ve clor içeriği olarak tuzlar mikromineral olarak önemlidir. 
Mineraller su ve yemde değişik miktarda bulunur. 
 Vitaminler vücudun görevleri için lüzumludur. Birçok ortamlar hayvanın kendi yada 
Rumen mikroorganizmalarınca sentezlenir. B, C ve K vitaminleri ile bir ölçüde D’nin yemle 
verilmesi gerekmez. (B )vitamini Rumen mikroorganizmalarınca (K) vitamini ince barsak 
mikroorganizmalarınca © vitamini ise dokularda sentezlenir. (D) vitamini ön unsur varsa 
vücutta sentezlenir. Bu ön unsur hayvan derisinde ya da otlarda bulunur. Bu ön madde ultra 
viyole ışınına maruz kaldığında (D) vitaminine dönüşür. Tropik ülkelerde (D) vitamin 
eksikliği nadirdir. A ve E vitaminleri hayvanca sentezlenemediğinden yemle sağlanmaktadır. 
(A) vitamini silajda, taze otlarda, koyu yeşil yapraklarda, bezelye ve havuç ta bol bulunur. 
Hububutlar E vitamin kaynağıdır. 
 Mineral ve vitamin karışımları genel olarak ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
karşılanmalıdır. Yemlerinde bu hazır karışımlar olmayan hayvanlara yalama taşları içeriğinde 
veya hayvanın kolayca ulaşabileceği toz yemlere düzenekleri ile sağlaması vitaminler 
minerallerle birlikte verilebilir. Ancak vitaminler hassas olup güneş ışığı ile bozulabilir. 
 
8.1.4.4. Su  
 
 Vücut sıcaklığını ayarlamak, süt verimi, kan plazma hacmini sürdürmek gibi birçok 
vücut fonksiyonları için lüzumludur. Hayvanlarda termal regulasyon en çok su tüketici 
unsurdur. Hayvan suyu içme suyu, yemdeki su, yemlerin parçalanmasından açığa çıkan 
metabolik su şeklinde üç yolla alır. İçme suyu en önemli kaynak olup iyi hijyenik kalitede 
olmalıdır. Yemdeki su yemin kuru maddesine bağlıdır. Saman, sap ve hububatlar çok az su 
içerir. Osa silaj, taze otlar % 70 düzeyinde su içerir.  
 Mandanın su gereksinimi yemin kuru madde içeriğini çevre sıcaklığı ve nemi 
fizyolojik fonksiyonları gereksinimine (büyüme, gebelik, süt verimi vs. bağlıdır. Genel olarak 
mandalar sığırdan daha çok suya gerek duyarlar. Bu nedenle taze temiz, serin suyun bunlara 
istediği kadar (ad libitum) verilmesi gerekir. Suyu sınırlı vermek kuru madde alımını azaltarak 
süt üretimi ve büyümeyi negatif etkiler. Suyun tuzluluğu nadiren sorun olur. Tuz içeriği 
litrede 5 gr’a kadar çıkabilir. Ancak sudaki düzey bu miktara çıktığında geçici ishale yol 
açabilir. 
 
8.1.5. Yem Unsurları 
 
 Manda için en önemli kaynak çayır otları baklagiller sap ve samandır. Kaba yemlerin 
taze yada merada yada kurutulmuş olarak veya silaj gibi kalanmış olarak verilmesi söz 
konusudur. Kaba yemler genellikle dane yemler, kesif yemler yada yağlı tohumların 
küspeleri, şeker pancarı artıkları gibi endüstriyel yan ürünlerle beraber verilmesi söz 
konusudur. Rasyon düzenlemenin ve en azından yaşama payı ihtiyaçlarını karşılamanın en 
önemli temel noktası kaba yemlerin bu amaca tahsisidir. Kısacası en azından yaşama payına 
bu miktar verim ihtiyacı kaba yemlerden sağlanmalıdır. Önemli olan ihtiyaçları ucuza 
karşılamaktır. Unutulmamalıdır. Hayvancılık bir ekonomik faaliyettir. 



 Bu yaşama payı yanı sıra büyüme, gebelik, süt verimi ihtiyaçları ilave dane yemler ve 
kesif yemlerle karşılanmalıdır. Çok fazla elyaf içermeyen unsurların verilmesi Rumen 
ortamını değiştirir. Uzun dönemde bu durum sindirimi etkileyerek iştah, ağırlık kaybı süt 
verimi düşüşü ile neticelenir. Bu durum özellikle hayvan büyüme, yüksek süt verimi gibi stres 
altına girdiklerinde geçerlidir. Kaba yemlerin hem içerik hem hijyenik bakımdan iyi kalitede 
olmaları gerekir. 
 
8.1.5.1Kaba Yem Çeşitleri 
 
 En yaygın kaba yem çayır otlarıdır. Ancak Adi yonca(Lucerne) ,İskenderiye üçgülü 
(Trifolium Alexandrinum;berseem) ve kızıl Yonca (clower ) gibi baklagil kaba yemleri 
köklerindeki nadozitelerde yaşayan azot tesbit edici bakterilerin hayvandaki azotu vücutlarına 
bitkinin yararlanacağı forma çevirebildiklerinden bu etkisi ile diğer otlara nazaran 
avantajlıdır. Böyle otlar daha çok protein içerir. Özellikle Lucerne ya da alfa alfa diyede 
bilinen adi yonca yüksek düzeyde süt içinde gerekli olan kalsiyum, vitamin E ve Karoten 
içerdiğinden avantajlıdır. Bazen ağaç baklagiller denilen (tree legumes) ler kaliteli yem 
olabilir. Leucaena, Leucocephala, Glırıcıde spp, Sesbanica ve diğer baklagillerde bu şekilde 
ağaç baklagillerdir. Birçok ağaç baklagiller anti nutrisyonel unsur denilen sindirimi olumsuz 
etkileyen unsurlar içerebilir. Bunların tek başına kaba yem kaynağı olması önlenmelidir. Bu 
şekildeki ağaç baklagiller oranı emniyet içi toplam yemde % 50’yi aşmamalıdır. Mandalar iyi 
otlayıcılar olduğundan böyle ağaçlar budanmalı dalları ya da yaprakları mandaya verilmelidir. 
Altı On haftalık aralıklarla budamanın yaprakları yeniden büyümesi için yeterli olduğu 
bildirilmektedir. Bu olgunun bir alternatif olmadığı sadece bunlarında değerlendirilebileceği 
böylece hayvancılığa ilişkin bir tanım olarak insanlar tarafından değerlendirilemeyen 
unsurların mandalarca değerlendirilip ürüne çevrildiği kavramına örnek olması bakımından bu 
olgu belirtilmiştir. 

Daha az kaliteli diğer kaba yem sınıfı saman, pirinc, arpa, buğday ve sorgum samanı 
ruminantlarda yaygın ölçüde kullanılır. Bunların protein içeriği hemen hemen sıfırdır. Az çok 
bunların enerji içerikleri büyük ölçüde Lignin hücre duvarı içerdiğinden düşüktür. Pirinç 
samanları yüksek silis içerdiğinden sindirimi zordur. 
 
Kaba Yemlerin Hasadı 
 
 Büyüme sezonu başında otların protein şeker (enerji) düzeyleri en yüksek lignin 
içerikleri en düşüktür. Olgunlaşma ile birlikte protein şeker içeriği düşer. Hücre duvarı 
ligninleşir. Büyüme modeli baklagiller içinde aynıdır. Ancak baklagillerde süreç daha 
yavaştır. Bu nedenle kaba yemlerin onları ilerde ihtiyaç duyulduğunda kullanmak için 
saklamak amacıyla hasad edecekken optimal dönem kullanılmalıdır. 
 Mera ne aşırı otlatılmalı nede az otlatılmalıdır. Aşırı otlatma daha sonraki dönemlere 
daha az kaba yem kalması demektir. Ayrıca bu durumda toprak erezyon vb. süreçlere daha 
açık hale gelir. Yetersiz otlatmada meradan yeterli yararlanamamak suretiyle ekonomik kayıp 
söz konusudur. Otlar hayvanların yiyebildiğinden daha çabuk büyür. Bu nedenle bitkilerin 
besin maddesi bileşimi yüksek lignin ve düşük protein haline gelmeden otlatılması yada 
biçilip saklanmalıdır. Otların cinsine göre biçilmeden bırakılması değerlerini kaybetmesi 
samana eşdeğer bileşime gelmesi demek olabilir. 
 
 
 
 
 



Kaba Yemlerin İşlenmesi 
 
 Samanların yem olmak için işlem görmesi öğütme ve peletleme gibi işlemlere maruz 
bırakılması böylece Rumen mikroplarına elverişli kılınması besleme içeriğini geliştirmek için 
bir yoldur. 
 Alkali ve amonyakla gibi kimyasallarla muamelede bir yoldur. Amonyakla işlenmiş 
edilmiş saman bir ölçüde düşük süt verimli mandalar için yeşil yemler yerine bile ikame 
edilebilir. Adi yoncanın nın silajlanması vitamin E ve karoten içeriğini azaltır. 
 
8.1.5.2. Kesif Yemler 
 
 Kesif yem terimi, küçük miktar kuru yemde yüksek miktarda besin maddesi içermeyi 
tanımlar. Tropik alanlarda tipik kesif yem yağlı tohum küspeleri neden oluşur. Küspe terimi 
yağlı tohumlu bitkilerde insan tüketimi için presleme ya da kimyasal yolla yağ alındıktan 
sonra geriye kalan unsuru tanımlar. Bu unsurların enerji ve protein içeriği yüksektir. Diğer 
kesif yem sınıfına giren bir unsurda melas ve üredir. Üre Rumen organizmalar için azot 
kaynağı olarak kullanılabilir. Üre kullanımı gibi kolayca fermente olabilen mikroplar için 
enerji kaynağınıda birlikte gerektirir. Mikroorganizmaların görevini iyi biçimde yapabilmesi 
için rumende protein-enerji dengesi içeren ortamda olması gerekir. Günümüzde kesif yem 
(concentrates) terimi daha ziyade fabrika yemlerini tanımlamaktadır. Dikkat edilmesi gereken 
fabrika yeminin beyan edilen içerikte ürün sunup sunmadığının tesbitidir. 
 
 
Hububatlar 
 
 Arpa, buğday, yulaf, çavdar, mısır, sorgum daneleri dengeli bileşimde verildiğinde 
ruminantlar için ideal yem unsurlarıdır. Bu unsurlar aynı zamanda insan gıdası olduğundan 
kullanımları sınırlı olmalıdır. 
 
İsteme Bağlı Yem Alım Miktarı 
 
 Bu düzey hayvanın günde yiyebileceği yem miktarını tanımlar. Bu düzey genellikle 
canlı ağırlığın yüzdesi ya da kg kuru madde olarak ifade edilir. Yem unsurlarındaki bileşim ve 
hayvanın ihtiyaçları göz önüne alınarak uygun yem bileşimi belirlenir. Ancak bütün bu 
belirlemeler hayvanın ne kadar yem tüketebileceğine bağlıdır. Bir hayvanın ne kadar yem 
yiyebileceği konusunda fiziksel sınır vardır. Bu durum aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 
Şekil 8.2. Alınabilecek Yem Miktarını Etkileyen Faktörler 

Hayvan Faktörü 
-Yaş 
-Ağırlık 
-Fizyolojik Görev 
-Sindirim sisteminin geçiş hızı 

 
Çevre Faktörü       Yem Faktörü 
-Sıcaklık       - Besin madde yoğunluğu 
-Nem     İsteğe bağlı   -Kuru madde içeriği 
-Stres     alınacak miktar -Fiziksel özellikler 
-Yemleme sistemi      -Kimyasal özellikler 
-İçme sütü mevcudiyeti     -Hijyenik kalite 
        -Tat ve koku 



  
 Yüksek verimli laktasyondaki inekler az verimlilerden daha çok yem tüketirler. Benzer 
şekilde büyüyen düveler kurudaki mandalardan daha çok tüketir. Yem alımı yüksek çevre 
sıcaklığı ve nemde azalır. Bireysel yemleme genellikle yem için diğer hayvanlarla rekabet 
olmadığından ve daha rahat atmosferden dolayı daha çok yem tüketimine olanak verir. 
 
Mandaların Tüketebileceği İsteme Bağlı Yem Alımı Vücut Ağırlığının % 2.2 İle 2.5’i 
Arasındadır 
 
 Süt üreten mandalar canlı ağırlığının % 3’üne kadar iyi kalite yem tüketebilir. 
Yemdeki saman oranı yüksekliği isteğe bağlı yem alımının miktarını düşürür. Protein içeriği 
% 6’dan az olursa da yem alım miktarı düşer. 
 
8.1.6. Süt Veren Mandalarda Pratik Yemleme Prensipleri 
 
 Süt veren mandaların en nitelikli yemler alması gerekir. Süt verimi en çok enerji 
tüketen biyolojik işlemdir. Yüksek verimli ineklerde bunlar sütte verdiği ölçüde yeterli 
enerjinin yemle alamadığından laktasyonun ilk ayında ağırlık kaybı pek yaygındır. 
Mandaların doğum esnasında yeterli vücut kondüsyonunda, sağlıklı olması gerekir. 
Laktasyondaki mandalar için çeşitli rasyon örnekleri Tablo da verilmiştir. Protein, enerji, 
vitamin, mineral verildiği hayvanın ihtiyacına göre belli ölçüleri içeren lezzetli yenen bir 
dengeli rasyon süt verimini canlı ağırlığı sağlık ve döl verimliliğini arttırmak için en önemli 
araçtır. 
 Mandalarda geleneksel yemleme modelleri önce teorik bir düzeyde ihtiyaçları 
hesaplama ile başlar. Mandalar için düzenlenmiş ihtiyaç tabloları yoktur. Ancak bu hesap 
N.R.C kısa adıyla bilinen ABD Milli Araştırma Tavsiye Komitesi (National Research  
Council) verileri kullanılabilir. Böyle bir tahmin için canlı ağırlığı bilmek veya tahmin etmek 
önemlidir. İhtiyaçları belirlemek için süt verim miktarı ve onun içeriği de bilinmelidir. 
Tavsiyeler genellikle verim % 4 yağa göre düzeltilmiş miktar olarak ifade edilir. Toplam, 
ihtiyaçlar yaşama payı ve süt verimi için ihtiyaçlar eklenerek belirlenir. 
 
Tablo 8.1. Mandaların Besin Madde İhtiyaçları 
Canlı 
Ağırlığa 
Göre İhtiyaç 
(Kg) 

Enerji Mcal 
Olarak 
Metabolik 
Enerji (ME) 

TDN (Kg) Toplam 
Ham 
Protein 
(TC+)(gr) 

Kalsiyum 
(Ca) (gr) 

Fosfor (P) 
(gr) 

450 13 3.4 341 18 13 
500 14.2 3.7 364 20 14 
550 15.3 4.0 386 22 16 
600 16.3 4.2 406 24 17 
% 4 Yağlı Süte Göre Düzeltilmiş Süt Verimi İçin İhtiyaç 
 1.24 0.32 90 2.73 1.68 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 

 
Örnek (Thomas C.S ve ark. 2004) 550 kg ağırlık 7 kg % 7.2 yağ düzeyli süt veren 

manda için yağa göre düzeltilmiş süt verimi [(0.4x7+15x(0.072x7)=];10.38 kg olur. 
 
 
 
 



Tablo 8.2. 550 kg ağırlık %7.3 yağlı 7 kg süt veren manda besin madde ihtiyaçları 
Canlı ağırlık (kg) Enerji 

(Mcal, 
ME) 

TDN 
(kg) 

Toplam 
ham 
protein( gr) 

Kalsiyum 
(gr) 

Fosfor 
(gr) 

Yaşama payı ihtiyacı 15,3 4,0 386,0 22 16,0 

10,36 yağa göre düzeltilmiş süt 
ihtiyacı 

12,85 3,32 932,4 28,28 17,4 

Günlük toplam ihtiyac 28,15 7,32 1318,4 50,28 33,4 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 

 
Eğer hayvan ağırlığı ölçüldüğü esnada yağlı bulunuyorsa yaşam payı ihtiyacı % 10 

azaltılabilir. Benzer şekilde hayvan çok zayıfsa yaşama payı miktarı % 10 arttırılır. 
Mandaların yemleme rejimi başlıca işletmede mevcut yem unsurları kullanılarak düzenlenir. 
En uygun ekonomik bileşim için yemlerin K.M ve diğer içerikleri laboratuarda analiz 
edilmelidir. Burada verilen örnek NRC, 1988 tablolarından alınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 8.3. Yem karışımlarında kullanılan bazı yem hammaddelerinin besin madde içerikleri 

Yemin adı Enerji 
(Mcal,ME) 

TDN 
(kg) 

Toplam 
ham 
protein 
(gr) 

Kalsiyum 
(gr) 

Fosfor 
(gr) 

Yonca samanı 2,36 0,68 200 15,4 2,2 
Sudan otu 2 0,55 87 6 4,1 
Taze kolza 3,16 0,81 164   

Yulaf 2,73 0,6 140 2 2 
Taze sorgum 2,36 0,63 88 4,3 3,6 

Sorgum 2,14 0,58 62 3,4 1,7 
Mısır 2,67 0,7 81 2,3 2,2 

Buğday samanı 1,91 0,44 0 1,8 1,2 
Kolza tohum 2,93 0,76 390 7,2 11,4 

Pamuk tohumu 2,71 0,71 448 1,9 1,2 
Buğday kepeği 2,67 0,7 171 11,8 3,2 

Melas 2,67 0,7 103 11 1,5 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 

Bir önceki 550 kg canlı ağırlıkta 7 kg % 7.2 düzeyli (yağa göre düzeltilmiş 1036) süt 
veren mandanın günlük ihtiyaçları 28.15 Mcal metabolik enerji; 7.32 kg TDN, 1318.40 gr. 
Ham Protein 50.28 gr kalsiyum ve 33.4 gr fosfora gereknimi vardır. 



 Silajın yegane kaba yem kaynağı olmaması gerekir. Çünkü silajın kolayca fermente 
olan karbonhidrat içeriği ve onların fiziki niteliği Rumen kasılmalarını stimule etmez. Önemli 
bir kulakla küpe tarzı öneri eğer kesif yemde veriliyorsa rasyondaki silaj millerinin toplam 
kuru maddenin % 30’unu aşmamasıdır. Eğer rasyonda sadece kaba yem verir kesif yem yoksa 
silaj miktarı % 60’a kadar çıkarılabilir. Öte yandan yonca kuru otu çok protein içerdiğinden 
silaj, ot, ve muhtemelen saman karışımı olarak vermek gerekir. 
 Bu örnekte yaşama payı ihtiyaçları K.M esasına göre 5kg buğday samanı ve 5 Kg 
mısır silajı ile karşılanır. 2 kg yonca kuru otu 8 kg buğday samanı da ihtiyaçları karşılar. 
Ancak tekstur nedeniyle manda severek yiyemez. Bu sebeple diğer 1285 Mcal’lık enerjiyi süt 
verimi için sağlamak gerekir. Bu işlem kaba yem miktarını arttırarak yada kesif yemle 
sağlamak mümkündür. 
 Ancak çeşitli yem unsurlarının maliyeti de dikkate alınmalıdır. Eğer çiftliğin kendi 
üretimi varsa kesif yemi dışardan satır almaktansa işletmede yetiştirilen kaba yemlerin 
miktarını arttırmak daha akıllıca olacaktır. Bu şekilde sadece kaba yemle  kg) kadar (ort.% 7 
yağlı)süt verimi için ihtiyaçlar karşılanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo8.4. 10 kg % 7 Yağlı Süt Verimi Kadar Rasyon Hesaplama Safaları(Thomas C.S ve ark, 2004). 
 Enerji 

mcal,ME 
TDN 
kg 

Toplam 
ham 
protein gr 

Kalsiyum 
gr 

Fosfor 
gr 

Kuru 
madde 
kg 

Günlük toplam ihtiyaclar 
7kg %7.2 yağlı süt 

28,15 7,32 1318,4 50,28 33,4 16,5 

Kaba yemlerden sağlanan        

Mısır silajı 10,68 2,8 324 9,2 8,8 4 

Yonca kuru otu 11,8 3,15 1000 77 11 5 

Buğday samanı 7,55 2,2 0 9 6 5 

Rasyon içeriği 30,03 8,15 1324 95,2 25,8 14 

Eksiklik/fazlalık 1,88 0,83 5,6 44,92 -7,6 -2,5 

 Tabloda gösterildiği gibi 4 kg mısır silajı ile 5 kg yonca kuru otu ve 5 kg buğday 
samanı K.M ve fosfor hariç gerekli besin maddelerin dengeli şekilde içerir. Burada fosfor 
katmak için (Ca:P) oranın (2.1) olduğu hatırlanmalıdır. Bu durumda 22 kg fosfor (P) 
katılmalıdır. Bu örnekde kesif yem vermeksizin 10 kg’a kadar süt verimi karşılandığına dikkat 
ediniz. Toplam K.M alımı 14 kg olur. Ancak başlangıçta ihtiyaçlar 16-5 kg hesaplanmıştır. 
Rasyonun kaba tekstru nedeniyle 14 kg’lık miktar mandanın yiyebileceği miktarın üst 
sınırıdır. Dolayısıyla bunu bir eksiklik olarak görmemelidir. Aşağıdaki tabloda birçok değişik 
rasyon örnekleri verilmiştir. Bütün örneklerde mineral katkıları sağlanmalıdır. 
 
 



Tablo 8.5. 550 kg Canlı Ağırlıkla Süt Veren Mandalar İçin Rasyon Örnekleri (Thomas C.S ve ark, 2004). 
Süt verimi  
(%7 yağlı) 

%4 yağ göre düzeltilmiş 
süt verimi 

Kaba yemin kuru madde miktarı (kg) Kesif yemin kuru madde 
miktarı (kg) 

4 kg 5,8 kg [(3,5 yonca kuru otu)+(3,2 kg mısır silajı )+ 
(4 kg buğday samanı)]  

2 kg buğday kepeği 

5 kg 7,4 kg [(2 kg yonca kuru otu)+(4 kg mısır silajı)+(4 
kg taze sorgum)] 

 

7 kg 10,15 kg [(5,3 kg yonca kuru otu) + (5,5 kg mısır silajı 
)]veya [(4,5kg yonca kuru otu )+ (5 kg mısır 
silajı )+( 2 kg buğday samanı)]   

 

veya [(3,5 kg yonca kuru otu)+(5,5 kg mısır 
silajı)] 

2 kg buğday kepeği 

9 kg 13,05 kg [(5,6 kg yonca kuru otu) + (5,5 kg mısır silajı) 
+ (3 kg buğday kepeği)] 

 

veya [(4,5 kg yonca kuru otu) + (5,5 kg mısır 
silajı)]ve 

2,5 kg buğday kepeği 

10 kg 14,5 kg [(6 kg yonca kuru otu) +( 7 kg mısır silajı )]  

veya [(9 kg yonca kuru otu) + (3 kg mısır 
silajı)] ve 

1 pamuk tohumu küspesi 

12 kg 17,4 kg [(7 kg yonca kuru otu) + (5 kg mısır silajı)+( 
2 buğday samanı)] ve 

1,5 kg buğday kepeği 

15 kg 21,75 kg 7,5 kg yonca kuru otu + 6 kg mısır silajı ve  2,2 buğday kepeği + 0,5 
melas + 0,3 üre 

8 kg yonca kuru otu + 6 kg mısır silajı ve 2,5 kg buğday kepeği + 
0,5 melas 

veya 13 mısır slajı ve 3 pamuk tohumu küspesi 
 Rasyona üre katmak maliyeti düşürebilir ve protein içeriğini düzeltmede iyi bir yol 
alabilir. Ancak bu konuda melas gibi yüksek çözünebilir karbonhidratlarında üre dietlerine 
katılması gerektiği hatırlanmalıdır. Üre kullanımı konusunda çok dikkatli olunmalı uzmanlara 
danışılmalıdır. 
 En fazla üre düzeyi toplam rasyonun % 25’i aşmamalıdır. Alternatif bir yol hazır ticari 
üre-melas blokları kullanmaktır. Hayvanların yem alım miktarını kontrol etmek önemli bir 
pratiktir. Düşük verimli hayvanlar ihtiyaçlarının üzerinde yemeye eğilimlidir. Aynı şekilde 
yüksek verimli bireylerinde ihtiyaçları kadar yemesi güçlüğü vardır. Bu bakımdan yemleri 
analiz edip süt verimini bilip ihtiyaçları tam karşılamak en uygun yoldur. 
 
8.1.7. Malakların Beslenmesine İlişkin Pratik Öneriler 
 
 Buzağı mortalitesini önlemek mümkün olabildiğince telefatsız sütten kesime 
ulaştırmak başlıca hedeftir. Dünyanın birçok ülkesinde İtalya da Hindistan da bu değer 3 
aylıktan önceki dönemde ölüm oranı % 30-40’lara varabilmektedir. Bu düzeyde yüksek oranın 
önemli sebeplerinden biride yeterli süt vermemek, ihmal ve yanlış uygulamalarıdır. Buzağılar 
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde yem vermek uygun pratikleri uygulamak gibi tedbirlerle 
morfalite oranı düşürülür. Kolostrum bu konuda yeni doğan malaklarda en uygun yem 
kaynağıdır. Kolostrum malak’ın ihtiyaç duyduğu tüm unsurları ve burada hayati önemde 
antibodileri (hastalıklar için bağışıklık maddeleri) içerir. Malak’ın doğumdan sonra ilk (12) 
saat içinde ve olabildiğince erken kolostrum’u mutlaka almalıdır. 
 Anne ürettiği sürece (mesela 3-4 gün) malaklara kolostrum verilmelidir. Kolostrumun 
fazlası dondurulup sonra dikkatlice 39 oC’a çözdürülerek kullanılabilir. Dondurma imkanı 
yoksa kolostrum taze olarak uygun hijyenik izoleli kaplarda birkaç gün bekletilebilir. 



Kolostrum canlı laktik asit bakteri kültürü ile fermente edilebilir muhafaza imkanları varsa 
fermente kolostrum en azından 1-2 hafta bekletilebilir. 
 Eğer malak’ın annesini emmesine izin verilmez ise kolostrumun olabildiğince çabuk 
verilmesi gerekir. Mandayı sağdıktan sonra direk malak’ı beslemek mümkün olmaz. 
Kolostrum hijyenik niteliği muhafaza edilerek saklanabilir. Malak’a içirme zamanı geldiğinde 
süt dikkatli bir şekilde 39oC getirilir ve verilir. Ağız asla kaynatılmamalıdır. Süt kaynatılırsa 
antibodileri yok edilmiş olur. Malaklar doğal yeme davranışı anneyi emmedir. Bu durumda 
her emme periyodunda küçük miktarlar alınır. Bu sebeple yeme alışır olabildiğince doğal ve 
yetiştiriciye iyi bir pratik olmuş olur. Ağız malak’a günde en az iki kere eşit zaman aralığında 
verilmelidir. Malaklar kovadan içmeye alıştırılabilir. Bu konuda en iyi yol süte parmakları 
daldırıp malak’ın bunu meme başı sanarak onu emzirmeye çalışıp sonra parmağı çekerek 
içmeyi sağlamaktır. 
 
Tablo 8.6. Genç Ruminantların (Henüz Geviş Getirmeyen) Besin Madde İhtiyaçları 
Yaş 
(gün) 

Günlük 
ağırlık 
artışı 

DCP(gr) 
(sindirilebilir 
ham protein) 

TDN(gr) ME(mcal) Ca(gr) P(gr) Vit.A 
1000 IU  

Vit.D 
  IU 

0-15 0,20 80 400 1,5 2,5 1,5 1,5 200 
16-30 0,30 90 500 1,7 3,0 2,0 1,5 250 
31-60 0,30 125 800 2,4 3,5 2,5 1,7 250 
61-90 0,25 150 1000 3,6 1,0 3,0 2,0 260 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 
 Kolostrum dönemi ardından 15 günlük yaşa kadar canlı ağırlığın sekizde biri ile onda 
biri oranında miktarda tam süt verilmelidir. Süt ikame sıvıları da eğer bileşimleri uygunsa tüm 
sütün yanı sıra belli düzeyde ikame edilebilir. Sadece süt ikame sıvısı vermek önerilmez. Süt 
veya süt ikame sıvıları günde en az iki kere verilmelidir. Düvelerin süt ve sıvıların vücut 
sıcaklığında olması gerekir. 
 İki haftalık yaştan sonra buzağılama iyi kalitede yeşil yemler ve başlatma yemi gibi 
kesif yemler alıştırılarak verilmelidir. Böyle bir uygulama Rumen gelişimini uyarır. Aşağıdaki 
tablo günlük 0.35 ağırlık kazancı olan Murrah ırkı mandalar için önerilmiştir. 
 
Tablo 8.7. Malaklar İçin Yemleme Düzeni 
Yaş (gün) Tam süt (lt) Yağsız süt/süt 

ikame sıvısı (lt) 
Malak başlatma 
yemi (gr) 

Kuru ot (gr) 

0-14 4 - - - 
15-21 3,5 - 50 300 
22-28* 3,0 - 300 500 
29-35 1,5 1,0 400 550 
36-42 - 2,5 600 600 
43-49 - 2,0 700 700 
50-56 - 1,5 800 800 
57-63 - 1 1000 1000 
64-70 - - 1200 1100 
70-77 - - 1300 1200 
78-84 - - 1400 1400 
85-91 - - 1700 1900 

Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval 
International AB, Tumba, Sweden, 2004. (*İki 3-4 Günlük Yaşta Kolostrum Verilir ,** Süt İkame Sıvısında Geçiş 
Dereceli Olmalıdır) 



 
Alternatif metot malaklara süt anne vermektir. İtalya da daha az süt veren yaşlı 

mandaları (hatta inekleri) emdirerek yolu izlemektedir. Böyle bir durum işçilik vb. azaltıcı 
önemli etkisi vardır. 

 
Tablo 8.8. Malak Başlatma Karışımları 
Yem Kaynağı Miktar 
Kırılmış Arpa % 50 
Yerfıstığı Küspesi  % 30 
Buğday Kepeği % 8 
Balık unu /yağsız süt tozu/et kemik unu  % 10 
Minaral Karışım % 2 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval International AB, 
Tumba, Sweden, 2004. 
 
Kabul edilirliği artırmak için 100 kg Başlatma yeme şunlar katılır. 
Melas  5-10 kg 
Tuz  500 gr. 
 
 Mısır hasat artığı sap ve yaprakları ,darı (pennisatum typhoides; Millet) ve yulafla 
beslenen malakların ihtiyaçları karşılanmaz. Böyle bir durumda genellikle negatif enerji ve 
protein dengesi söz konusudur. Ancak üre melas tuz komplexi ile muamele edilmiş Mısır 
hasat artığı sap ve yaprakları  ile beslenen malaklarda sindirilebilirlik yanı sıra lezzet ve 
besleme değeri artmaktadır. 150-200 kg’a ulaşan erkek mandalarda muamele görmüş Mısır 
hasat artığı sap ve yaprakları alımının muamele görmemeye nazaran arttığı böylece ağırlık 
kazancı azot dengesi ve sağlığın arttığı gösterilmiştir. 
 
8.1.8. Manda Düvelerinde Yemleme Pratikleri 
 
 Düveler geleceğin süt veren hayvanı olduğundan bu yönde beslenmesi gerekir. 
Düvelerin günde en az 500 gr ağırlık kazancı sağlaması ve böylece istenen zamanda optimum 
buzağılama zamanına 32-40 ayda 500 kg ağırlığa ulaşması gerekir. Birçok yetiştirici bu 
konuda hata yapar.Bunlar zaten henüz süt vermediklerinden ihmal eder. Bu bakımdan yemin 
kalite ve karlılığının mevsime bağlı olduğunu hatırlayarak düvenin büyüme düzeyinin normal 
olup olmadığını kontrol edip ona güve beslemeyi ayarlamak gerekir. 
 Düveler sezon uygunsa yeşil yemlerle günde 4-7 kg K.M alımı ile beraber saman ve 
hububat dane yemlerini almalıdırlar. Eğer yeşil yemler baklagillerden oluşuyorsa yeşil yem ve 
kesif yem ya da dane yemler azaltılıp saman arttırılabilir. Ancak düveleri az miktarda dane 
yem veya kesif yemle (günde 500 gr’den az olmamak üzere) beslemek uygun davranıştır. 
Böylece Rumen besleme rejimine, özellikle yaklaşan doğum dönemi besleme rejimine 
alıştırılmış olur.  
 Mevcut ise amonyakla muamele edilmiş saman düşük kaliteli yeşil otlak ve kesif 
yemle beraber verilebilir. Silaj değeri dolayısıyla süt verenlere tahsisi daha doğru olmakla 
beraber gerektiğinde düvelere verilebilir. Ancak doğumdan birkaç ay önce, tedricen düve 
sanki süt veren hayvanmış gibi beslenmeye alıştırılmalıdır. Günde en fazla alınabilecek K.M 
miktarı 1-1.5 kg samandan ve 3 kg K.M yeşil yemden ve 1 kg K.M kesif yemden şeklinde 
olmalıdır. 
 Samanın lezzeti yalnızca samanla besleyerek büyüyen mandalarda canlı ağırlık artışı 
sağlamak için yetersizdir. Bu nedenle samanın amonyak muamelesi ve yeşil yem ya da kuru 
otla desteklenip bir miktar kesif yem verilmesi önerilir. 
 



 
8.1.9. Kuru Dönem Mandalarında Besleme Pratikleri 
 
 Kurudaki düvelerin beslenmesinde hedef ineği doğurma ve yüksek süt verimine 
hazırlamaktır. En az gebeliğin son iki ayında fetus büyümesi bakımından bireyin besin madde 
gereksinimleri artar. Murrah mandalarında yapılan denemeler malaklamadan 2 ay önceki 
dönemde mandalara NRC, 1988 standartlarında sığır için önerilen miktarların % 125’i 
verilmelidir. Kurudaki mandalara ihtiyaç duyduğunda biraz üzerinde besin maddesi verip 
dışının vücut reservlerini geliştirmesi şansı sağlanmalıdır. Malaklamadan sonra birey sığırlar 
için NRC, 1988. Standartlarında önerilen miktarları alabilir. 

Birçok ülkede mandalar mera ve kaba yem ürünleri için alanların yetersiz olduğu 
bölgelerde yetersiz kaba yem kaynakları ile bazen yeşil ot ya da fabrika artıkları ile takviyenin 
yapıldığı biçimde beslenir. Buna rağmen mandalar bu aşırı kötü koşullarda bile verim verir. 

Tropik yem unsurları, orman altı kaba yemler, artıklar manda rasyonunda önemli bir 
yer tutar. Pirinç samanı gibi unsurlar belli işlemlere maruz kalırsa önemli bir besin kaynağı 
olarak işlem görür. Ormanlık alanlardan elde edilen bitkiler, çalılar, dallar özellikle leucaena 
sp.türleri kaba yem olarak kullanıldığında  önemli bir kaynaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 8.1. Merada otlayan mandalar 

 
Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 



 
Kerestelik ağaç alanlardaki ağaç yaprakları ya da artıkları da önemli kaynaktır. 

Genelde ormanlık alan kaba yem kaynakları kes ve taşı şeklinde birçok durumda ağaca 
tırmanıp uygun yapraklar elle kesilip mandaların çevrili bulunduğu alana getirilir.  

Daha gelişmiş arazilerde yetiştirilen mandalar sığırlar gibi beslenir. Bunlara özellikle 
bazı ülkelerde az miktarda hububat silajı verilir. Mesela manda için çavdar, arpa, buğday 
hasılı ile mükemmel silaj yapılabilmektedir. Çavdarın başak bağlamadan önce biçilip 
silolanmadan önce  %30-%40 KM ‘ye soldurulduğu, arpa ve buğday ise süt olum devresinde 
soldurmaksızın direk eklendiği her silaj biçiminin mandalar için uygun olduğu 
bildirilmektedir. 
 
8.2.Büyüme Hızı 
 

Yeterli ölçümler yapıldığında manda ve sığırların nisbi büyüme hızı belirlenebilir. 
Dünyanın çeşitli yerlerindeki genel gözlemler mandalardaki büyüme hızının çok az durumda 
aynı çevrede bulunan sığırlardan daha düşük olduğu gözlenmiştir. Trinidad’da 1960’da 
yapılan bir denemede pargola otu (digitaria decumbers) alanlarında yayılan manda, zebu, 
sığır (Jamaika kırmızı sığırı) üzerine 20 aylık dönemde mandalar günde 0,72 kg ağırlık 
kazanırken, sığırlar 0,63 kg ağırlık kazanmıştır.  

Venezuela’da benzer dönemde paspalum  fascieulatum alanlarında yayılan Cirilloxze 
bufaloları günde 0,2 kg kazanırken, mandalar günde 0,25-0,4 kg kazanmıştır. 1979’da 
Venezuela’da Apure vadisinde %25’i yerel otlar kalanı, Pangola otu, Gine otu gibi otlardan 
oluşan alanda mandalar 30 ayda 508 kg’a ulaşırken, Zebu sığırları 320 kg’da kalmıştır. 
Filipinler’de yapılan bir çalışmada mandalar sığırlarla aynı düzeyde günde 0,75-1,25 kg 
ağırlık artışı göstermiştir.  

Bulgaristan ve Yugoslavya’da günde 1 kg canlı ağırlık artışı değerleri elde edilmiştir. 
Yeni Gine’deki bir çalışmada günde 0,8 kg ağırlık artışı gözlenmiştir. Daha nemli alanlarda 
0,5 kg’lık günlük ağırlık artışı değerleri elde edilmiştir. Brezilya’da yapılan bir çalışmada 
Echinahlia pyramidalis isimli bitkilerle kaplı alanda otlayan mandalarda günlük 0,8 kg ağırlık 
artışı elde edilmiştir ve 18 ayda 450 kg ağırlığa ulaşılmıştır. Avustralya’daki çalışmalarda 
günde 0,74-1,1 kg günlük ağırlık artışı değerine ulaşılmıştır. 
 
8.3. Sürü Yönetimi: 
 

Mandalar adaptasyon yeteneği yüksek sığırlar gibi yönetilebilir hayvanlardır. Ancak 
sığırlara göre bazı farklılıklar içerirler. 
 Asya’da milyonlarca manda genellikle küçük ölçekli olarak arka bahçe (avlu) diye 
bileceğimiz niteliksiz alanlarda yetiştirilir. Manda bakımı görevi genellikle ailenin 
çocuklarına, kadınlara ya da diğer işleri yapmayacak aile üyelerine ya da yaşlılara verilmiştir. 
 



 
Resim 8.2. Mandaların Merada Helikopterle Kontrolü (Cockcrill W.R 1974) 

Mandalar çiftlik için uygun hayvanlardır. Mesela Hindistan, Nepal, Pakistan, Mısır’da 
(2-20) bireylik binlerce sürü söz konsudur. Mandalar feedlot (avluda açıkta bir arada) besleme 
niteliğine uygun olup sürüler halinde kolayca yetiştirilebilirler. Mesela Hindistan’ın Gücerat 
eyaletindeki dünyanın en büyük besleme projesi olarak kabul edilen Flood (su baskını) projesi 
ile ilgili Arand adlı kooperatife binlerce litre süt sağlamaktadır. Bu proje 150.000 adet “Surti” 
adı verilen manda ırkını içerir ve bu mandalar sahiplerince ortak avluda müşterek besleme 
(feedlot) benzeri bir koşulda bakılır ve sağılırlar.  

İtalya’da 100.000’lerce manda benzer şekilde bakılır. Filipinlerde de adına Night 
corral  (çevresi çitle sarılı geceleme alanları) adı verilen grup halinde bir arada besleme 
(feedlot) sistemle üreme performansını iyileştirici koşullarda bakılmakdadır. Dünyanın birçok 
ülkesinde Brezilya, Venezuela, Trinidad Tobago, Avustralya, A.B.D, Papua Yeni Gine, 
Malezya, Endonezya’da küçük aile işletmelerinden ziyade açık kırsal otlak yerlerde 
yetiştirilme uygulamaları vardır. Mandaların Humid tropik alanlarda yetiştirilmeleri halinde 
serinletici tedbirler alınmalıdır. Ağaç gölgeleri, yuvarlanabilecekleri çamur ya da su 
birikintilerinin varlığı önemlidir. Alternatif olarak sıcak günlerde günde 3-5 defa hayvanı 
ıslatarak serinletmek yararlıdır. Mandalar zeki hayvanlar olup gençler çok çabuk öğrenir, 
alışkanlığını değiştirebilir. 

Mesela Güney Avustralya’da “Feral” (doğal, vahşi) yaşam gözlemleri, mandaların 
klanlar ve aileler yaşamı oluşturduğunu, bir dişinin ailesi ile ve annesi ile yıllarca kaldığını, 
erkeklerin 2 yıl kalıp sonrada sürüden yeni bir ergin boğa alınarak eskisinin uzaklaştırıldığını 
göstermişlerdir. Yine Avustralya’daki gözlemler mandalar içecekleri, su içinde oynayacakları 
sulu alanlar ile dışkı yapacakları alanları ayırt edebildiklerini göstermiştir. Böyle bir olgu 
dışkı ile bulaşan hastalıklardan korunma için emin içgüdüsel yoldur. Benzer gözlemler manda 
annelerin yetim yavruları kolayca kabul ettiğini göstermiştir. 

 



 
Resim 8.3. Mera maliyeti düşürmenin en önemli aracıdır. 

Manda sürüleri yönetiminde yeterli çevreleme düzenekleri  (tel örgüler, çitler) önemli 
bir problemdir. Açlık dönemlerinde bu bariyerler kırılabilir. O yüzden güçlü yapılmaldır. 
Kosta Rika’daki çalışmalar elektirikli fenslerin yeterince işlev gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Mandalar çevresi çitle sarılı alanlarda atlı çobanlarca da yönetilebilir niteliktedir. 
Özellikle uysallıkları nedeniyle bir araya toplanabilirler. Eğer hayvanlar başka başka orjinli 
değilse bir araya toplanma eğilimindedir. Koyun gibi bir araya toplanır. Çobanların en önemli 
niteliği mandaların sakin tabiatını anlayabilme yeteneğidir.  

Mandalar sakince ve yumuşaklıkla muamele görmelidir. Kaba, vahşi davranışlar, 
bağırmalar onları eğitmeyi zorlaştırır. 1958-1962 arası yüzlerce manda Avustralya’dan 
Hongkong’a kalabalık gemiler ile problem olmaksızın getirilmiş. Fakat 1962’deki; kaba 
davranışların sergilendiği bir nakliyede çobanın ölümüne yol açmıştır. Bu durumda Hongkong 
resmi yetkilileri nakliyeyi durdurmuştur. Ancak sorun yanlış yönetimdedir. Bu tarihten bu 
yana iyi muamele ile Avustralya’dan birçok ülkeye uçakla nakil de gerçekleştirilmiştir. 

Köy alanlarındaki mandalar nostril (burun delikleri) arasındaki septuma uygulanmış 
bir halka yardımıyla sevk ve idare edilebilir. Bu teknik sıklıkla kaba ve uygun olmayan 
şekilde de uygulanmaktadır. Yanlış kullanım neticesi septum (iki burun deliği arası duvar) 
yırtıkları oluşturabilir. 

Mandaların tanımlanması önemli ölçüde bir güçlük yaratır. Sıcak dağlama uzun süre 
güvenilir kalıcılık sağlamayabilir. Soğukta dondurarak dağlama da daha kalıcı numarala-
madır. Birçok kulak numarası çeşidi okunamayışı, solgunlaşma, çamurla kaplanma vb. 
nedenlerle elverişsiz olabilmektedir. Kuzey Avustralya’da kulak delmeyle numaralama 
uygulanabilmektedir. 

Sığır ve manda beraber meraya çıkarılabiliyorsa sonrada orada kolayca kendi 
gruplarına ayrılabilir. Ancak mandalar genellikle daha iyi alanları seçme konusunda üstünlük 
sağlayabilmektedir. Böyle alanlara yemleyiciler mineral sağlayıcı düzenekler konularak 



destek sağlanmalıdır. Bu durumda yemleyici bireysel aralıkları manda büyük vücudu ve 
boynuz genişliği gözetilerek geniş tutulmalıdır. 

Mandalar iyi yüzücüdür. Manda boynuzları nadiren uzaklaştırma istenildiğinde 
mandalar sığırlar gibi boynuzsuzlaştırılabilir. Bu şekilde daha az incinmelere neden 
olunacağından yönetim daha da kolaylaşır. Diğer evcil hayvanlara göre daha az sağlık 
problemi gösterir. Özellikle sıcak, nemli, hastalıklara uygun ortamda olmalarına karşın bu 
sağlıklı durum dikkat çekicidir. Sığırlar için geliştirilmiş aşılar, antibiyotikler manda da iyi 
işlev görür. Mandalarda hastalıktan telef olma en çok malaklarda görülür. Genç mandalar 
birçok virüs, hastalık, kötü besleme koşullarına özellikle hayatın ilk bir iki yılında 
dayanamayabilir. Mesela özellikle manda sütü değerli olduğu için malaklara verilmeyip satış 
söz konusu olduğunda bu durum daha geçerlidir. 

Manda davranışları bir ölçüde sığır davranışlarına benzese de farklı yönleri de vardır. 
 Sürü yöneticisinin mandaların stres altında olduklarını gösteren belirtilere, hastalıklara 
aşina olması buna ilişkin seri düzeltici tedbirler alınması gerekir. 
 Bu konuda en başarılı sonuç mandaların kendi doğal davranışlarını sergileyebildikleri 
su ve yiyeceğe ulaşabildiği bu konuda stese girmelerini önleyici tedbirler ile elde edilir. 
 Mandalar kolayca korkutulamaz. Aksine eğer kızdırılırsa inatçı bir tavırla saldırgan 
bile olabilir. Mandanın geçmişte yaşayacağı herhangi bir kötü olay daha sonraki 
davranışlarını etkiler. 
 Mandaların temel hayvan refahına ilişkin ihtiyaçları su, yiyecek ve iyi 
havalandırmadır. Mandaların diğer mandalarla sosyal kontak kurabileceği yeterli alan ve 
gezinti alanları, uzanma alanları sağlanmalıdır. Mandaların diğer zarar veren hayvanlardan, 
hastalıklardan korunmuş olması gerekir. Mandaların olağan dışı aşırı sıcak, soğuk iklim 
koşullarına maruz kalmaması gerekir. Özellikle 33°C’nin üstünde sıcaklıklarda onlara 
gölgeleyeceği alanlar, padoklar gerekmektedir. Mandaları soğuk ve nemli havadan korumak 
gerekir. 
 Manda barınaklarında yangın, doğal afet vb. olgulara karşı önlemler alınması gerekir. 
 
8.4.Mandalarda Sindirim Etkinliği 

 
Hindistan bilim adamlarının çalışmalarına göre mandalar yemleri özellikle kötü 

kaliteli olduğunda, selülozca yüksek olduğunda sığırdan daha iyi sindirirler. Yapılan bir 
çalışmada buğday samanı selülozunun sindirilebilirliği sığır için %24,3,manda için %30,7 
bulunmuştur. Aynı işlem İskenderiye üçgülü otu için (Trifolium Alexandrinum) selülozu için 
sığırda %64,7, mandada %79,8 olmuştur. Diğer besleme denemeleri de mandaların sığıra göre 
ham yağ, kalsiyum, protein olmayan azot ve fosfor için mandalarda sığıra göre daha yüksek 
sindirilebilirliği ortaya koymuştur. 

Yakın zamanda Hindistan’da yapılan denemeler mandaların azotu sığırdan daha iyi 
sindirdiğini göstermiştir. 

Mandaların fiberi (elyaf) daha iyi sindirilebilirliğinin nedeni; rumenlerindeki 
bakterilerin cinsleri olabilir. Hindistan’daki çalışmalar rumendeki uçucu yağ asitleri düzeyine 
bakarak bu olguyu doğrulamıştır. Guatemala’da sadece Afrika palmiye(hurma) meyvesi 
artıkları ile ve mevcut merada beslenen ticari bir sütçü manda sürüsünün manda rumen içeriği 
sığıra göre daha çabuk biçimde rumen uçucu yağ asit içeriği göstermiştir. Bu olguyu tek bir 
nedene bağlamak doğru değilse de mandanın kötü kaliteli otları kullanma yeteneği özgündür. 
Bu konuda aşağıdaki açıklamalar verilmektedir: 
 
     1) Daha yüksek kuru madde alımı  
     2) Yemlerin daha uzun süre sindirim sisteminde tutulması. 
     3) Ruminant karakteristikleri amonyak ve azot yararlanması için daha uygundur.  



     4) Suda çözünen karbonhidratlarla (nişasta, melas), selüloz sindiriminin yol açtığı daha az 
depresyon. 
     5) Stresli çevre ile baş etmede ki üstün kabiliyet. Papua Yeni Gine adlı ülkede nemli bir 
sezonda sığırlar nem ve ısıdan strese girerek az yem yerken, mandalar aynı alanda daha az 
etkilenmişlerdir. 
     6) Daha geniş değişim aralıklı otlatma tercihi. 
     7) Farklı karakteristiklere sahip rumen bakterileri. 
 

Az miktarda kaliteli yemlere sahip alanlardaki kesif yemler de yok ise üre yedirmekle 
besleme seviyesini yükseltmek bakımından makul ölçüde iyi sonuçlar alınmıştır. 

3 kg’lık %20 üre %60 melas %3 mineral kalanı pirinç kepeğinden oluşan yalama 
taşları çok makul maliyetle yapılmaktadır. Ergin mandalar bu yalama taşlarını 7 günde 
bitirmektedir. Bu durum günde 80- 90 gr üre alımı demektir. Böyle bir destek üreme 
faaliyetlerini takviye ve genç hayvanların büyümesini desteklemek için iyi bir yoldur.Üre 
kullanımı gerekiyorsa mutlaka uzmanlara danışarak yapılmalıdır 
 

Genç Birey Büyüme Hızı: Mandaların gebelik süresi sığırlardan 1 ay uzun olmakla 
beraber 35-40 kg ağırlıkla doğan malaklar, gebeliği daha kısa süreli olan siyah alaca ırkı 
buzağıları ile aynı ağırlıktadır. Ancak manda sütünü yağ içeriği sığır sütünün iki katı 
olduğundan buzağılar çabuk büyür. Aynı şekilde sütten kesimde daha çok şokla 
karşılaşacağından yeni yemleme programına (sütsüz dönem) geçişte yavaş olmalıdır. 
Mandalar 2-3 yaşlarında veya daha erken büyümesini tamamlamış hayvan olarak 
pazarlanırlar. Mesela Endonezya’da manda erkekleri Zebu lardan 6 ay önce pazarlanır. Çünkü 
bu dönemde mandalar zebulardan 100 kg ağırdır. Mısır’da genç mandalar uygun kesif yem 
takviyesiyle bir yaşta 360 kg’a ulaştırılabilmektedir. Mısır’ın Kahire Ain Sams 
Üniversitesi’nde malaklar 7-14 günde sütten kesilerek günde 700 gr ağırlık artışı ile 18 aylık 
yaşta 400 kg’a ulaşarak kesilebilmektedir. Bitirme rasyonunda %50 pirinç samanı içeren 
rasyonlarda İtalya’da 15-18 ayda 350 kg’a ulaşmak mümkün olmuştur. Aynı yemle sığırlar da 
320 kg’a ulaşmıştır. 

Yerli meralarda vitamin takviyesiyle Brezilya Amazonlarında manda malakları 
sığırlardan daha hızlı büyümektedir. İki yaşlı Akdeniz mandaları tipi 369 kg ağırlığa, bataklık 
mandaları 322 kg ağırlığa, Jafarabad tipi 308 kg’a, Zebu sığırı 265 kg’a, Zebu x Saroley 
melezi ise 282 kg ağırlığa ulaşmıştır. 
 
8.5.Yem Tercihleri 
 

Mandalar sığırlara göre daha geniş değişim aralığına sahip yemler yer. Brezilya 
amazonlarında su baskınları süresince sığırlar küçük adacıklarda ayak rahatsızlıklarından 
muzdarip neredeyse açlık çekerek ölürken, mandalar aynı alanda bu adacıklar arasında 
yüzerek aquatik bitkileri de yiyerek neredeyse 3 metre su altından ot alarak 
beslenebilmişlerdir. Florida Üniversitesi’ndeki mandalar oralardaki göletten istemli olarak 
sarmaşıklardan, asma dallarından, çalılıklardan, sazlardan, suda yüzen aquatik yaban 
otlarından, söğüt sürgünlerinden, diğer su kenarı boyunca yer alan ağaç yapraklarından 
beslenmektedirler. Bu bitkiler sığırlarca göreceli olarak çok az tüketilir. Kuzey Avustralya’da 
mandalar istemli olarak” pandanus” bitkisinin dikenli yapraklarını, suda yüzen otları, aquatik 
bitkileri, sazları, kamışları yer. Aç mandalar kolaylıkla ağaç kabuğu ve ince dallar gibi 
lezzetsiz bitkileri yer. Bu bitkilerin lezzet çeşitliliğinden ötürü Avustralya Queensland da 
sığırların el vurmadığı odunsu bitkilerden merayı temizlemek için mandalar kullanılmıştır. 
 



Lezzetli meralara önce sığırlar sokulmaktadır. Daha sonra kalan daha az lezzetli otlar 
için meraya manda sokulmaktadır. 
 
8.6.Mandalarda Sütten Kesim  
 

Dünyanın birçok yerinde sütten kesim süreci sağımda süt indirme refleksi bakımından 
emniyeti sağlayacak şekilde dereceli ve yavaş yavaş oluşan niteliktedir. Birçok ülkedeki 
malak ölüm oranı malaklara yeterince süt içirilmemesinden ötürü olmaktadır. Endonezya gibi 
ülkelerde çeki için manda yetiştirildiğinden manda kuruya çıkana kadar(12 aya kadar) malak 
sürekli anneyi emmektedir. 

Sütün kıymetli olduğu bazı ülkelerde 5. günde sütten kesime gidilmektedir. Genel 
olarak malaklar önce arka memeden emerler, bu nedenle de arka memeler daha gelişmiştir. 
Körpe malaklar ilk 6 aylık dönemde hastalıklar bakımından daha duyarlıdır. Bu dönemde 
yüksek ölüm oranını önlemek için tedbirler alınmalıdır. Sağımdan önce memeyi birkaç dakika 
emzirmek geri kalan sütün alınabilmesi, sütün indirilmesine ilişkin “nörohormonal” refleksi 
oluşturabilmek için geleneksel pratiktir.    

Doğal olarak süt, annesinin yavru için ürettiği bir gıdadır. Bazı Balkan ve Orta Doğu 
ülkeleri ile ülkemizde de malakların 6 aya kadar 2 meme çeyreğini emmelerine müsaade 
edilir. Bu meme çeyreğinin hangisi olduğu hususu zaman zaman değiştirilmektedir. 
Bulgaristan ve İtalya’da malaklar doğumdan sonra hemen anadan ayrılmakta önce el ile 
kolostrum alması sağlanmakta daha sonra sütün ön kısımları daha sonra süt ikame yemleri 
verilmektedir. 

Yaban hayatında malaklar 2 yıl annesi ile kalır. Zorlamalı sütten kesim malak ağzına 
yular gibi ucu dikenli bir aygıt takıp malak annesini emmeye teşebbüs edince bu aygıt 
dişlerinin memeyi delebilme baskısı yüzünden mandanın sağıma izin vermemesi şeklinde 
uygulanmaktadır. Aynı işlem ağza takılan otlamaya izin verip emmeye izin vermeyen aygıtın 
takılması yolu ile de sağlanabilir.  
 
8.6.1.Malakların suni biçimde sütten kesilmesi 
 
 Özellikle 8 geçici(süt) kesici dişler sayısına ulaşmadan önceki dönemde ki genç 
bireyler sütten kesim konusunda yetersiz kalabilir. 
 Zemin alanda her malak için 1,5-2 m² alan tahsisi aşırı kalabalığı önler. Her malak 
başına toplam gölgelik hacmi en az 5,5 m³ olmalıdır. 



 

 
Resim 8.4. İtalya Caserta’da malaklar doğumdan hemen sonra anneden ayrılıp kolostrum alır daha sonra süt 
ikame sıvılarıyla kovadan besleme sürdürülür (Cockcrill W.R 1974) 
 

Malakların doğumdan sonra ilk 12 saat içinde en azından 2 litre taze yada korunmuş 
kolostrum içmeleri önemlidir. Ayrıca yeterli süt almaları hususu çok önemlidir. İlk günden 
sonra kaba yem kaynaklarına hemen ulaşabilmek yeterli rumen gelişimini sağlamak açısından 
gereklidir. Bu nedenle malaklar ilk 12 saatte en azından 2 litre süt almalı, daha sonra en 
azından günde 3 defa anne sütü alabilmelidir. Yağsız süt esaslı ikame unsurları 3 haftalıktan 
önceki yaşlarında kullanılmamalıdır. Bazen yağsız süt esaslı süt ikame sıvıları dikkatli 
inceleme sonucunda gerektiğinde kullanılabilir. 
 Vücut sıcaklığı 39 °C üzerinde ise ilave yem verilmemelidir. Çok sayıda malak sütten 
kesime maruz kalacaklarsa malaklar yaşlarına göre gruplara ayrılır eğer büyük sayıda birey 
için sütten kesim uygulanacaksa yaş ve cinsiyete göre rekabete yol açmayacak biçimde 
gruplamalar yapılmalıdır.  
 
8.6.2.Malaklama ve sütten kesim pratikleri 
 
 Hayvanların rahat doğum yapabilmesi için gerekli şartlar sağlanmalı ve doğumdan 
sonra hayvan eşini atmazsa, uterus içi uzman kişilerce temizlenmelidir. Malaklar eğer 
sindirim sistemleri kaba ve kesif yemi sindirmeye elverişli biçimde gelişmiş ise sütten 
kesilebilir. 
 Malağın sütten kesimine karar verirken annenin durumu da göz önüne alınmalıdır. 
 Mandalara ilişkin sağlık önlemleri veteriner hekimlerce oluşturulmalıdır. Aşı vb. gibi 
iç dış ilaçlar, parazit mücadelesi için ilaçlı suya daldırma vb. için kullanılan ilaçlar son 
kullanma tarihlerine de dikkat ederek kullanma tarifelerinde belirtildiği gibi uygulanmalıdır. 
İnekler için uygun bazı dışa toz gibi dökülen ilaçlar manda ve sığır derisi farklılıkları 
yüzünden mandaya uygun olmayabilir. 



 
Resim 8.5. Malak’ın anneyi emişi süt indirme refleksini sağlar 
 

Hasta, yaralanmış mandalar uygun biçimde kesilmeli yada iyileşme ümidi varsa tedavi 
edilmelidir. 
 Mandalar “Malignant”, “Cattarash Fever” hastalığına duyarlı olduğunda koyunlarla 
hiç bir zaman bir arada tutulmamalıdır. Özellikle “Salmonella” ve “Yersiniosisie” duyarlılık 
nedeni ile bu hastalıklara karşı aşılama yapılmalıdır. 

 
8.6.3.Manda sütünün yerini başka hayvanların sütünü ikame ederek sütten kesim 
  

Yavru malakların emdiği anne sütü başka hayvanların sütü ile de değiştirilebilir. Bu 
durum yavrunun gelişmesini engellemez. Bu süt değişimi karlılık açısından yapılır. Bu işte 
özellikle sığır sütü kullanılmaktadır. 
  
8.7.Mandalarda yem 
 
 Genel olarak mandalarda besin madde gereksinimleri sığır ile aynı kabul edilmektedir. 
Mandalarda yemlerin % 50 toplam hazmolabilir besin maddesi THBM içerdiği varsayımı ile 
100 kg canlı ağırlık için 2 kg kaba yem hesaplanır. Kaba yemin karşıladığı ihtiyacın dışındaki 
gereksinimin kesif yemle karşılanması önerilir. Bu konuda her 2-2.5 kg süt verimi için 
ortalama % 75 THBM içeren 1 kg kesif yem vermek yolu izlenir. Kuru ot bulunmadığında 
kuru ot için söz konusu miktarların 5 katı ağırlığında yeşil yemler verilmesi söz konusudur. 
 Ayrıca gebeliğin son iki ayındaki mandalar 2 kg süt veren bir inek için gerekli besin 
maddelerini yaşama payına ilaveten vermek yoluna gidilebilir. 
Tablo 8.9. Genç Malaklar İçin Gerekli Günlük Protein ve Enerji (Naydenova L. ve ark., 1993) 

Aylar Canlı Ağırlık (kg) Enerji Protein(gr) 
0-4 30-102 1.8 200 
5-12 102-258 5.2 580 

13-18 258-384 6.4 610 
19-24 384-456 6.8 630 

KE(Enerji Birimi; Yem Enerji)Ünitesi 1 KE=1410 kcal ’dir. 



 Mandalarda yaşama payı olarak 100 kg canlı ağırlık için 0.51 kg nişasta birimi ve 50 
gr hazmolabilir protein hesaplanması öngörülmektedir. Ayrıca süt verimi için sütün içeriği 
olan 1 kg % 7 yağlı süt de 0.37 kg nişasta birimi ve 86 g hazmolabilir protein verilmesi 
önerilmektedir. 
 Buna göre 600 kg ağırlığında % 7 yağlı 10 kg süt veren bir mandanın ihtiyaçları 
yaklaşık olarak 3 kg kuru yonca 5 kg buğday samanı ve 10 kg kesif yemle 
karşılanabilmektedir. 
Tablo 8.10. Dişi Mandalar İçin Örnek Rasyon(kg) 

Yem Kışın Yazın 
Silajlık Mısır 18 - 
Yonca Samanı 2 - 
Saman 1.5 2.0 
Kesif Yem 1.5 1 
Yeşil Yem - 25 
 Damızlık manda boğaları için yaşama payı ihtiyacının servis döneminde yukarıda 
verilen miktarlara ilaveten yaşama payı ihtiyacının % 50 THBM içeriğinde 2-3 kg kesif yem 
düzeyinin artırılması önerilmektedir. 
Tablo 8.11. Boğalar İçin Besin Maddesi İhtiyaçları (800-1000 kg CA) (Naydenova L. ve ark., 1993) 
Kuru Madde 10-12 
KE (ENERJİ) 8-10 
Protein 800-1000 
Tuz 50-60 
Kalsiyum 50-60 
Fosfor 42-48 
A Vitamini 70-78 
D Vitamini 8-9 
E Vitamini 420-480 
Kg’da KE(Enerji Birimi; Yem Enerji)Ünitesi 1 KE=1410 kcal ’dir. (1100 kcal=0,78 KE) 
Tablo 8.12. Boğalar İçin Örnek Rasyon 
 Miktar(kg) 
Kesif Yem 3.5-4 
İyi Kalite Yonca Samanı 3-4 
Çayır Otu Samanı 4-5 
Kıyılmış yumru yem kaynağı 1.5-2 
Tablo 8.13. Boğalar İçin Kesif Yemin İçeriği  (%) 
Yulaf Kırması 30 
Arpa Kırması 20 
Mısır Kırması 10 
Buğday Kepeği 20 
Soya 15 
Bira Mayası Artığı 2 
Dikalsiyum Fosfat 1,6 
Mikro element 0,2 
Mermer tozu 0,2 
Tuz 1 
Toplam 100 



 Körpe mandaların (malakların) günde canlı ağırlığın onda biri oranında süt alması 
gerekmektedir. Malakların ilk 3-4 gün ağzın (kolostrum) mutlaka verilmesi ayrıca en az (40) 
gün süt emmeleri gerekmektedir. 
 Birinci ayın sonunda iyi kaliteli kaba yemler verilerek olabildiğince erken kaba yeme 
alıştırmak gerekmektedir. Bu bakımdan 1.ayın sonunda yarım kilo kuru yonca ile başlayıp 4 
ayda 5-6 kg’a çıkılabilir. Büyüme döneminde 1.ay sonundan itibaren günde 250 gr % 16-18 
proteinlik buzağı büyütme yemi verilmeli bu miktar dereceli olarak 4-6 aylıkken 1-1.5 kg’a 
çıkarılır.Kesif yemin yanı sıra önlerinde yiyebildiği kadar iyi kalite kaba yem bulunmalıdır. 
Malaklarda canlı ağırlığın % 2’si düzeyinde toplam kuru madde tüketimi sağlandığında sütten 
kesmek önerilmektedir. 

Silaj, posa vb. ürünler 3 aydan önce kullanılmamalıdır. Onuncu günden itibaren 
alıştırmak için soldurulmuş çayır otu ve kesif yem önünde bulundurulur, kuru yonca yerine 
yazın 1 kg kuru unsurun eşdeğeri 4 kısım yeşil olmak üzere yeşil yonca kullanılabilir. 
Ülkemizde yetiştiriciler genellik bazı meme başlarını malağa bırakmayı diğerlerini sağmayı 
tercih ederler. Ancak süt emmenin oluşturduğu “”Nöro-hormonal reflex” genellikle malağı 
anne ile birlikte bulundurmayı gerektirmektedir. Ülkemizde genellikle bahar doğumlarında 
doğumdan sonra 6 hafta 2 meme başı daha sonraki 6 haftada 1 meme başı bırakılır kalanlar 
sağılır. Süt indirme refleksine yardımcı olduğu için 6 ay emme sürdürülür. 
Tablo 8.14. Dönemlere Göre Mandalar İçin Gerekli Yemlik Uzunluğu (m) ve Alanları 
(m2)[Naydenova. L.ve ark (1993)] 
Bakım Şekli Alan(m2) Yem Yeri Uzunluğu (m) 
3 Aylık Malak  1.5 0.25 
3-6 Aylık Yaşta 1.8 0.35 
6-12 Aylık Yaşta 2.5 0.40 
12-18 Aylık Yaşta 3.5 0.45 
18 Aylık 3.5 0.60 
Sınırsız Beslenen Gençler 2.5-3 0.20-0.30 
Tablo 8.15. Cinsiyetlere Göre Yemlik Boyutları [Naydenova. L.ve ark (1993)] 
 Dişi Manda Erkek Yavru Dişi Yavru 
Padok Uzunluğu 220 cm 120 cm 200 cm 
Padok Genişliği 110 cm 70 cm 110 cm 
Yemlik Genişliği 70 cm 60 cm 70 cm 
Padok Yemlik Yüksekliği 50 – 55 cm 25-30 cm 30-40 cm 
 
Tablo 8.16. Dişi Malaklar İçin Örnek Besleme Programı 

 Manda Sütü İşlenmiş İnek Sütü Kesif Yem(kg) Yonca kuru(kg) 
 Alternatif Programlar   

Yaş (gün) 1 2 3 2 3 - - 
1-10 3.5 3.5 4 - - - - 
11-20 4 4.5 4.5 - - - - 
21-30 4.5 4 4 1 1 0.2 0.1 
31-40 4 3 3 2 2 0.3 0.2 
41-50 3 2 2.5 3.5 3 0.5 0.3 
51-60 3 1 2 4 3.5 0.0 0.7 
61-70 2 - 1 6 5 0.8 0.9 
71-80 1 - - 6 6 0.9 1.0 
81-90 - - - - 6 0.9 1.1 
91-120 - - - - 3.5 1.1 1.3 
TOPLAM 250 180 210 220 330   



 Araştırma kuruluşları sürülerinde 12 haftalık sütten kesme programı uygulanmaktadır. 
Böyle bir örnek Mandacılık Araştırma Enstitüsü koşullarında (Önceleri Afyon’da yerleşik 
iken şimdi Bandırma Tarımsal Araştırma Enstitüsüne taşındı). Daha sonra enstitü tesisleri 
özelleştirma kapsamında kiralandı ancak bu işleme yürütemedi. Ardından Afyon Kocatepe 
Üniversitesince araştırmaların yürütülebileceği bir işletme halinde yapılandırıldı. 1 hafta da 
günde 3kg dan başlanıp gelişmeye paralel olarak 6 haftaya kadar arttırıp 4 kg’a ulaşan sonra 
(12) haftada günde 1 kg’a düşürülen miktarda süt verilecek şekilde uygulanır. Bazen sütü 
temiz dezenfekte kaplardan olmak üzere vücut sıcaklığında ayrı açık kova ve biberonlu 
kovalarla içirme yoluna gidilebilir. 

 Buradaki miktar günlük olup sabah akşam süt içirme toplam miktar verilmiştir. Böyle 
bir program toplam 240-250 kg sütü gerektirir. 2 haftalık yaştan itibaren temiz su hazır 
bulundurulmalı günlük gezinti olanakları sağlanmalıdır. Malak başlatma karma yemleri % 18 
ham protein ve 630 nişasta birimi içermelidir. % 30 arpa % 24 buğday % 15 buğday kepeği % 
8 ayçiçeği tohumu küspesi % 5 pamuk tohum küspesi % 15 soya küspesi % 2 mermer tozu % 
0.4 tuz, % 0.5 vitamin katkı % 0.1 mineral katkı içeren yemler bu maksatla Mandacılık 
Araştırma Enstitüsü şartlarında kullanılmıştır. 

Gebe mandalar gebeliğin son iki ayında kaliteli kaba yemler ve 2 kg kesif yemle 
beslenmelidir.  Malak büyütme yemleri ise % 14 ham protein 645 gr nişasta birimi içerir ve 
sütten kesimden sonra kullanılır. Bu maksatla yukarıda verilen başlatma yemleri içeriğinden 
soya çıkarılır ve başlangıç karışımında verilen miktarlardan arpa % 25, buğday % 30, 
Ayçiçeği Tohum Küspesi % 10 Pamuk Tohum küspesi, %17 olacak şekilde değiştirilir. Diğer 
geri kalan unsurlar başlangıç yemi ile aynı olacak şekilde düzenlenir. 
 
 
 
 
Tablo 8.17. Damızlık Erkek Yavrular İçin Örnek Rasyonlar 

Yaş(gün) Ağız Sütü ve 
Tam Manda 

Sütü(kg) 

Kesif Yem 
(kg) 

Yonca 
Samanı 

(kg) 

Arpa 
(kg) 

1-10 4.5 - - - 
11-20 4.5 - - - 
21-30 5 0.1 0.1 - 
31-40 5 0.1 0.1 0.1 
41-50 5 0.2 0.2 0.2 
51-60 4.5 0.2 0.2 0.2 
61-70 4.5 0.3 0.3 0.3 
71-80 4 0.3 0.3 0.3 
81-90 4 0.4 0.4 0.3 
91-100 3 0.5 0.4 0.4 
101-110 3 0.6 0.5 0.4 
111-120 3 0.6 0.6 0.5 
121-130 2 0.7 0.7 0.5 
131-140 2 0.7 0.8 0.5 
141-150 1 0.8 0.9 0.6 
151-160 - 1.2 1.5 0.6 
TOPLAM 550    
 



 
 
Tablo 8.18. Besideki Erkek Mandalar İçin Örnek Rasyonlar(kg) (Naydenova L. ve ark., 1993) 
 
 Manda Sütü  İşlenmiş İnek Sütü Kesif Yem     Yonca Samanı 

I II I II   
Yaş(gün) 1 2 1 2   
1-10 3.5 4.5 - -   
11-20 4 3.5 - 1.0   
21-30 4.5 2 - 2.5 0.2 0.1 
21-40 3 - 1.5 4.5 0.3 0.2 
41-50 1.5 - 2.5 4.5 0.5 0.3 
51-60 1.0 - 3 4 0.6 0.6 
61-70 0.5 - 3.5 3.5 0.8 0.7 
71-80 - - 4 3.0 0.9 0.9 
81-90 - - 3.0 2.5 0.9 1.0 
91-100 - - 1.5 1.5 1 1.2 
Toplam 180 95 190 270   
 
 
 
 
 
Tablo 8.19. Kış Mevsiminde Süt Veren Mandaların Rasyon Örnekleri(Naydenova L. ve ark., 1993) 
 
Yem(kg) Alternatif Rasyonlar (600 kg C.A için günlük yem, kg) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Hububat Samanı - - - 2 2 3 4 4 
Yemlik Mısır 12 8 7 6 7 9 7 - 
Mısır Silajı - - 20 18 20 - - 25 
Saman - 4 - 2 - - - - 
Yonca 4 - 2 - - 4 2 3 
Pancar - 15 - - - - 15 - 
Kuru Madde 13.6 12.9 12.7 13.0 12.7 13.6 12.9 12.2 
Enerji birimi (KE) 9.6 9.5 9.4 8.8 8.8 8.7 8.6 8.0 
Hazmedilebilir pro. 640 850 560 429 376 604 492 607 
Süt (kg Yağ % Kesif Yem İlavesi(kg) 

4 8.2 - - - - - 0.10 0.2 0.77 
6 8.2 0.84 0.91 1.1 1.56 1.65 1.74 2.28 - 
8 8.2 2.38 2.46 2.55 3.1 3.1 3.18 3.27 3.83 

10 8.2 3.91 4 4.1 4.64 4.64 4.73 4.82 5.37 
12 7 4.75 4.82 4.91 3.46 5.46 5.55 5.64 6.18 
14 7 6.18 6.27 6.28 6.91 6.91 7 7.1 7.64 
16 7 8 8.10 8.18 8.73 8.73 8.82 8.91 - 

KE= Enerji Birimi (kg) esasına göre yemleme değeri; 1 KE= 1410 kcal şeklindedir. .(1100 kcal=0,78 
KE) 



Tablo 8.20. Yaz Mevsiminde Süt Veren Mandalar İçin Rasyon Örnekleri (Naydenova L. ve ark., 
1993) 
Yem Alternatif Rasyonlar 600 kg için günde kg yem 

1 2 3 4 5 
Mısır Silajı - - - 8 - 
Yeşil Yonca - - - 40 45 
Yeşil Yem 35 35 45 - - 
Mısır 6 4 - - - 
Saman - 3 4 4 5 
Ana Yemde Kuru 
Madde 

12.8 13.65 13.30 13.80 13.7 

Enerji birimi (KE) 10.60 10.30 10.20 10.0 9.6 
Hazmedilebilir pro. 820 840 932 1720 1840 
 Kesif Yem İlavesi 
Süt(kg) Yağ(%)      

6 8.2 - 0.15 0.25 0.45 0.80 
8 8.2 1.45 1.70 1.80 2 2.35 
10 8.2 3 3.25 3.55 3.55 3.9 
12 7 3.80 4.10 2.20 4.35 4.74 
14 7 5.25 5.55 5.65 5.80 6.20 
16 7 7.10 7.35 7.45 7.60 8 

KE= Enerji Birimi (kg) esasına göre yemleme değeri; 1 KE= 1410 kcal şeklindedir.(1100 kcal=0,78 KE) 
 Ülkemiz yetiştirici koşullarında manda besleme özellikle meraya dayalı olarak 
yapılabildiğinden yetiştirici tarafından külfetsiz addedilerek tercih edilmektedir. Genellikle 
Anadolu da mandalar çok soğuk kış koşulları hariç yıl boyu merada otlatılmaktadır. Yaygın 
gelenek sürü büyüklüğüne göre sığırla karışık ya da yetiştiricinin kendisinin çobanlık ettiği ya 
da köy sürüsü biçiminde sabah meraya götürüp akşam getirme şeklindedir. Bazen soğuk 
dönemde akşam ahırda bir miktar kuru ot mısır ve sap saman verilir. Genellikle sadece sağılan 
mandalara az miktarda kepek arpa kırması fiğ ve Afyon bölgesinde pamuk çiğidi 
verilmektedir. Ülkemizde hayvanların merada iken mevcut nehir göl su birikintilerinden 
yararlanması yoluna gidilir. Barınakta iken yanlarında erişebilecekleri su kaynağı bulunmaz. 
Bu ihtiyaç için günde 2 kez sulamak için dışarı çıkarmak yolu izlenir. Verilen ek yemler 
çoklukla temin edilme durumuna göre Arpa, Buğday, Mısır, Saman, Yulaf, Mısır Sapı, Şeker 
Pancarı Posası, gibi unsurlarda 3-4’ü karıştırılıp 2-3 öğünde toplam 10 kg civarında verilir.  
 Et üretimi için manda besisi yapıldığında malak besisi, genç manda besisi, ergin 
manda besisi söz konusu olabilir. Malak besisinde 30-40 günlük iken ortalama 60 kg canlı 
ağırlında kesim söz konusudur. Uygun besinlerle günde 450-500 gr canlı ağırlık artışı 
sağlanır. 
Tablo 8.21. Aylara Göre Gebeler İçin İhtiyaçlar(doğumdan sonra ana ağırlığı 550 Kg)(Naydenova 
L. ve ark., 1993) 

Gebelik Ayı KE Enerji Protein Kalsiyum Fosfor 
6 6.3 420 74 42 
7 6.5 440 78 44 
8 6.8 490 88 48 
9 7.2 540 98 54 

10 7.8 650 110 61 
KE= Enerji Birimi (kg) esasına göre yemleme değeri; 1 KE= 1410 kcal şeklindedir. .(1100 kcal=0,78 KE) 



Tablo 8.22. Canlı Ağırlığa Süt Yağ Yüzdesine Göre Gerek Duyulan Günlük Enerji Miktarı.(Enerji 
Birimi Kg’da KE Yemleme Değer;1100 kcal=0,78 KE) 

CANLI AĞIRLIK (500 KG) 
Günlük Süt (kg) % 7 Yağlı Süt % 8.2 Yağlı Süt % 9 Yağlı Süt 

4 - 8.2 8.4 
6 9.5 9.9 10.2 
8 11 11.6 12 

10 12 13.3 - 
12 14 15 - 
14 15.8 16.8 - 
16 17 18.9 - 

Canlı Ağırlık (600 kg) 
4 - 8.8 9 
6 101 10.5 10.8 
8 11.6 12.2 12.6 

10 13.2 13.9 14.4 
12 14.8 15.6 - 
14 16.4 17.4 - 
16 18.4 19.5 - 

 
Tablo 8.23. Süt Verimine Göre Günlük Protein İhtiyacı(gr) 

Günlük Süt (kg) Canlı Ağırlık 
500 kg 600 kg 

4 710 780 
6 890 960 
8 1070 1140 

10 1250 1320 
12 1430 1500 
14 1650 1620 
16 1670 1740 

 
Tablo 8.24. Süt Verimine Göre Günlük Kalsiyum ve Fosfor İhtiyacı(gr) 

Günlük Süt 
Verimi 

450-500 kg 500-600 kg 
Kalsiyum Fosfor Kalsiyum Fosfor 

4 43 27 48 29 
6 52 35 57 37 
8 61 42 66 44 

10 70 50 75 52 
12 79 57 84 59 
14 88 64 93 66 
16 97 71 102 73 

 
 
 
 



Sağmal Manda Rasyon Örneği 
15 kg mısır silajı 
5 kg bakla ya da fiğ(vicia) 
2 kg buğday samanı 
2 kg buğdaygil otu 
0,5 kg soya küspesi 
1 kg arpa tanesi ve  
mineral katkısı 
 
 
      Böyle bir rasyon 15,7 kg kuru madde içermekte olup %11,5 ham protein ve %22 ham 
elyaf içerir. 
     Kurudaki ve gebe düvelere 12 kg kuru madde, %8,15 protein, %30 ham elyaf içeren 
rasyon verilir. 
 
 

Kaynak: Ardin,G. (2004.managemet and dairy nutr. Spr. Ext. Ser. Min. Of Agric 
Rubinchie H. Bufaloform,Bizaron.ISRAEL 

 
Genel olarak kesim teknikleri nedeniyle hayvan kesimden önce çok debelenmiş ise 

oksijeni çok alınırsa daha açık renkli et, kesimden önce bayıltılmış ise solunumla az oksijen 
alacağı için kan çok aksa bile vücutta hala kanın eti koyu yaptığı ifade edilmektedir. 
Kuşkusuz bu durum modern kesim haneler için geçerli değildir.  
Genelde aynı yaşlara ve besleme rejiminden elde edilmiş manda eti panel çalışmalarında sığır 
etine üstün bulunmuştur. Manda etinin sadece sucukta kullanılan bir et olmak dışında 
tüketicilerinin beğenisine sunacak çalışmalar gerekir 
 

 
Resim 8.6. Sinop’ta çekide kullanılan mandalar 



 
Resim 8.7. Anadolu Mandaları (Merzifon) 
 
Tablo 8.25. Sığırlarda su ihtiyacı 
Canlı ağırlık (kg) Ortalama su tüketimi(lt/gün) 
50 6-7 
70 7-9 
90 10-11 
120 14-16 
150 18-20 
190 20-25 
350 25-35 
450 35-45 
540-730 (kuruda) 20-40 
540-730 (sağmak) 45-110 
Mandalarda bu miktarlara %25-30 ilave edilmelidir.  
Kaynak: Tulloch D.6(1972) some aspects of ecology of the water buffalo in the NT, Darwin: ASAP, 
Australia  
 

İçme suyunun tuzluluğu suda iyon halinde mevcut tuzların miktarına bağlıdır. Asıl 
iyonlar klorit, bikarbonat, karbonat, sülfat, kalsiyum, magnezyum, sodyumdur. Suyun 
tuzluluğunun ölçüsü toplam çözünmüş iyonlarla ölçülür. Yüksek tuzlu sular ciddi 
gastrointestinal rahatsızlıklara yol açar. Tuzluluğa tolerans hayvan türleri arasında farklılık 
gösterir. Sıcaklık da böyle bir toleransı etkiler. Sıcak ve kurak havalarda daha az tolerans söz 
konusudur. Hayvanın yaşı, meraların durumu, yemlerin bileşimi de etkilidir. Buna göre 
yemlerin tuz içeriği eğer su tuzlu ise azaltılmalıdır. Alışkanlık da önemli bir kısıtlayıcı 
unsurdur. Eğer hayvan alışık değilse içmeyi reddeder. Ama alıştırılarak verilirse uygun 
olabilir. 



Meraların yeşil konumda olması yüksek tuzluluğu tolere etmeye yol açar.  
Laktasyondaki büyüme dönemindeki hayvanlar daha nitelikli suya ihtiyaç duyar. Yazın kurak 
havalarda nehir, gölet ve suluklarda buharlaşma nedeniyle tuzluluğun arttığı hususuna dikkat 
edilmelidir. 

Tuzluluk ile ilgili sınırlamalar aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo 8.26. Tuzluluk Sınırları 
                Kabul edilebilir maksimum üst sınır 
Cins  Litrede mg toplam çözünür 

iyon    konsantrasyonu 
Sınırlı süre ile (mg/lt) toplam 
çözünür iyon 

Et sığırı ve manda 9000 10000 
 
Tablo 8.27. Özel iyonlar ve tuz için uygun sınırlar 
Tuz Maksimum konsantrasyon (mg/lt) 
Magnezyum 400 
Sülfat 1000 
Nitrat 1,2 100 
Nitrit  10 
Florıd 1 2 
Sodyum bikarbonat 3 1000 
Not : 1 .Hayvanlar muhtemelen burada verilenden daha fazla nitratı tolere edebilir. 

Tehlike suyu aldıktan yada önce nitrat’ın nitrite dönüşümüdür. Suyu iyi havadar tutmak, bulaşmayı önlemek riski azaltır. 
2.Nitrat’ın ve Floridin tehlikeli seviyesi doğal sularda söz konusu değildir. 
3.Bu seviye hayvanın bu suya alışık olup olmadığına bağlıdır.Muhtemelen su yavaş yavaş alıştırılarak verilirse ayarlanma 

sağlanmış olur. 
İntensiv sığırcılık sistemlerinde ihtiyaç duyulan yemlik uzunluğu ve alanlar için 

verilen alanlar mandaların boynuzuna göre bir düzenleme yapmak kaydıyla mandalar için 
kullanılabilir. 
 
Tablo 8.28.Manda yemlemede kullanılan yem tekneleri uzunluğu[Naydenova. L. (1993)] 
                           Yem teknesi uzunluğu(günde bir kez yemleme için) 
1 yaş Bir başa 250-300 mm 
15-24 ay Bir başa 300-380 mm 
Kastre edilmiş  Bir başa 380-460 mm 
                                       Yem teknesi uzunluğu(günde 3-4kez yemleme) 

Genç hayvan  Bir başa 150-180 mm  
Kastre edilmiş Bir başa 180-300 mm 
Otomatik kendi kendine yemleyici Bir başa 75-100 mm 
Alan hacmi Bir başa ort. 15 m2 
Bu miktarlar ihtiyaca göre %10 arttırılarak sıkışma önlenmelidir. 
 
8.8.Yem İhtiyaç Rehberi 
 
 Burada verilen değerler 1984 et sığırları için besin madde ihtiyaçlarına ilişkin Milli 
Bilim Akademisi ((NRC) utrient requirements of beef cattle,1984) altıncı düzeltilmiş baskıdan 
yararlanarak sunulmuştur(www.publish.csiro.au). Bu düzeyler mandalar için uygun olabilir. 
Genel olarak sığırlarda verilen yemin yeterli enerji, protein, mineralleri sağlayacak iştahla 
tüketilir olması gerekir. Sığırların günlük kuru madde alım kapasitesi canlı ağırlığın 
%2,5’idir. Yemlerin kalitesi bu düzeyi sağlamalıdır. Kurudaki sığırlarda canlı ağırlığın %2,5 



ile sınırlanmış kuru madde alımı içinde yaşama payına yeten enerji içeren yem verilmelidir. 
Yaşama payı için yem kilogramda 1,5 Mcal net enerji içermektedir. Daha yüksek ihtiyaçlar 
ilave süt vb. verimler söz konusu olduğunda gerekecektir. Gebeliğin son döneminde ve 
laktasyondaki sığırların besin madde ihtiyaçları artar. Vücut kondisyonunu sürdürmek için 
kilogramda 1,5 Mcal net enerji içeren yemler yeterlidir.  

Enerji ihtiyacı bakımandan birim olaerak daha önceleri toplam hazmolabilir besin 
maddeleri (THBM) kullanılmaktaydı. 1 kg THBM (TDN= Total Digestible Nutrient) 44 
kalori sindirilebilir enerji (DE= Digestible Energy) içerir. Kalori cinsinden sidirilebilir enerji 
ihtiyacı 0,044’e bölünerek TDN ’ye çevrilir. Bulgaristan’da enerji birimi kg’yemde KE olarak 
ifade edilmekte 1KE=1410 kcal şeklinde dikkate alınmaktadır. İtalyanlar süt yem ünitesi 
(Milk Feed Unit (FU)) değerini kullanır. 
Tablo 8.29. Boğalar, kurudaki inekler, düveler, öküzler için günde (kg kuru madde) yaşama payı 
besin madde ihtiyacı 
Canlı ağırlık(kg)  100 200 300 400 500 600 
Toplam enerji ihtiyacı(Mcal) 3,4 5,5 7,58 9,41 11,12 12,74 
Rasyonda net enerji (Mcal/kg) Gerekli kg kuru madde, günde 
1,5 2,30 3,67 5,05 6,27 7,40 8,49 
2 1,70 2,75 3,79 4,70  5,56 6,37 
2,5 1,36 2,2 3,03 3,76 4,45 5,1 
3 1,13 1,83 2,53 3,14 3,71 4,25 
Tablo 8.30. Günde 0,6 kg ağırlık kazancında öküzler, düveler, kurudaki inekler, boğalar için günde 
kilogram kuru madde ihtiyaçları 
Canlı ağırlık (kg)  100 200 300 400 500 600 
Toplam enerji ihtiyacı (Mcal) 4,4 7,56 10,37 12,87 15,22 17,45 
Rasyonda net enerji (Mcal/kg) Gerekli kg kuru madde, günde 
1,5 2,99 5,04 6,91 8,58 10,15 11,62 
2 2,25 3,78 5,19 6,43 7,61 8,72 
2,5 1,80 3,02 4,15 5,15 6,09 6,97 
3 1,50 2,52 3,44 4,29 5,07 5,81 
 
Tablo 8.31. Doğumdan bir ay önceki dönemde gebe ineklerin günde kg kuru madde ihtiyaçları 
Canlı ağırlık (kg)  300 400 500 600 
Toplam enerji ihtiyacı (Mcal) 10,7 13,10 15,50 17,80 
Rasyonda net enerji (Mcal/kg) Gerekli kg kuru madde, günde 
1,5 7,13 8,73 10,33 11,87 
2 5,35 6,55 7,75 8,90 
2,5 4,28 5,24 6,20 7,12 
3 3,57 4,37 5,17 5,93 
 
Tablo 8.32. Süt veren ineklerde günde kg kuru madde besin ihtiyaçları 
Canlı ağırlık (kg)  300 400 500 600 
Toplam enerji ihtiyacı (Mcal) 10,7 13,10 15,50 17,80 
Rasyonda net enerji (Mcal/kg) Gerekli kg kuru madde, günde 
1,5 10,35 11,93 13,50 15,07 
2 7,75 8,95 10,15 11,3 
2,5 6,20 7,16 8,12 9,04 
3 5,17 6,00 6,77 7,53 



Tablo 8.33. ‘dan 8.40. ‘a kadar olan verilerdeki (FU) değerleri İtalyanların kullandığı FU 
Milk Feed Unit (Süt Yem Birimi) enerji değeri olup 1 kg arpanın Net Enerji Değeri 1650 
kcal ile çarpılarak kcal enerjiye çevrilebilir. 
 
 
Tablo 8.33. Kurudaki Manda sürülerinde besin madde ihtiyaç karakteristikleri *(Ortalama Canlı 
Ağırlık 600 kg.) 
Kuru Madde= KM(kg) 10,5 
**NEL (net enerji miktarı)/kg KM 0,65 
Ham Protein (%KM ) 10,5 
Sindirilebilir Protein (%KM) 7 
Ham Selüloz (%KM) 30 
Notral  Deterjan Selüloz (%KM)  NDF 60 
Nişaşta + Şeker (%KM) 9,0 
*Proto V. (1993) L’alımentdzivne dellai Bufalo Giornata distudio”Alimentazione zootehnica qualita del latte bovino bufalino 
29 Ottobre1993 Eboli’e atfen Terramacio S., S.Bartocci;A.Borhse Bufalo Prod&Res.FAO 2005,REU Tec. Ser.67 
**NEL(Net Enerji Laktasyon; FU=Feed Unit (Yem Ünitesi)] 
 
Tablo 8.34. Kurudaki Dönem Mandaların Besin İhtiyaçları* 

Kuru Madde (Kg) 10-12 

**NEL (sut yem ünitesi /Kg KM)   
 

0,63-0,65 

Ham Protein (%KM ) 10-11 

NDF (%KM) 52-58 

Nişaşta + Şeker (%KM) 8-10 

*Bertoni Di Lella T.Bartocci S.(1996) Nuove Acquizoni del ‘alimentazione dei Bufalo Agricultura Ricerza,154:159’efen 
Terramacio S.et al (2005) Bufalo Prod.&res, FAO 2005 REU Tech. Ser.67  
**NEL(Net Enerji Laktasyon; FU=Feed Unit (Yem Ünitesi)] 
 
 
Tablo 8.35. Kuru Dönem Mandaların Gebelik Ayına Göre Besin İhtiyaçları (Tekli 500 Kg, Çoklu 
600 Kg Vücut Ağırlığı)** 

Gebelik Ayı  Ham Protein 
(gr/gün) 

Kalsiyum (gr/gün) Fosfor /gr/gün) 

8 
Tekli 5-7 700 40 35 

Çoklu 6-7 830 40 35 

9 
Tekli 6-7 700 40 35 

Çoklu 6-7,5 830 40 45 

10 
Tekli 6-7 800 40 45 

Çoklu 7-8 900 40 45 
**Tech. Sci. Com.of the Bufalo Mozzarella cheese,(2002) İtaly’e atfen Terramocia,s.et al Bufalo prod. &res. FAO 2005 REU 
Tech. Ser.67 
 
 
 



Tablo 8.36. Kuru Dönem Mandaların Besin İhtiyaçları * 

Kuru Madde(KM) 10,61 

**NEL (Net Enerji Laktasyon)(Süt Yem Unit/kg KM) 0,63 

Ham Protein (%KM) 7,9 

Notral  Deterjan Fiber, Selüloz(NDF)   (%KM)                                                         49,1 

NSC  (Yapısal olmayan karbonhidratlar)  (%KM) 33,1 

*Bartocci, S.Tripaid C. Terramoca S.2002 Characteristic of feedstuff and diets and quantitively and qualitatively milk 
parameters of Mediterranean Bufalo  breeding İtaly Using inten.system.An estimate of Nıtri.Res.of Bufalo herd ,lactating or 
dry Livestock Prod.Sci. 77;45-58’e atfen  Terramocia,s.et al Bufalo prod. &res. FAO 2005 REU Tech. Ser.67 
**NEL(Net Enerji Laktasyon; FU=Feed Unit (Yem Ünitesi)] 
 
 
Tablo 8.37. Yağ ve protein içeriğine göre 1 kg manda sütü üretiminin enerji ve protein ihtiyacı* 

  Enerji İhtiyacı Süt yem unıt/kg süt  
 

Süt Yağı 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 
**NEL 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,87 0,90 0,93 

Protein İhtiyaçları (gr/kg süt) 

Süt 
Proteini 

3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5  

Ham 
Protein 

99 105 111 116 122 128 134 139 145 151 153  

*Proto V.1995  D’almentazione Della Bufalo giornata di studio”Alimentazione zootehnica qualita del latte bovino bıfalino 
29 Ottobre 1993 Eboli’ye atfen Terramaccio S.,S.bartocci;A.Borghesse Bufalo Prod.&res,FAo 2005 REU Tech.Ser.67 
**NEL(Net Enerji Laktasyon; FU=Feed Unit (Yem Ünitesi)] 
 
 
Tablo 8.38. Süt Veren Mandaların Besin Madde İhtiyacları** 

Süt verim Kuru 
Madde 
(kg) 

NEL (Süt yem Ünit/Kg KM ) Ham 
Protein 
(%KM) 

(NDF) 
(%KM) 

NSC 
(%KM) 

>8-9kg/gün 15,5–16,5 0,80–0,85 13,5–14,5 42–46 14–16 

<8-9kg/gün 14,5–15,5 0,76–0,80 12,5–13,5 46–50 12–14 

Not: 1 kg arpanın Net Enerji Değeri 1650 kcal ile çarpılarak kcal enerjiye çevrilebilir. 
 [ süt üretimi için net enerji; %4 yağlı 1 kg sütte740 kcal enerji vardır varsayımı ile bu ihtiyaç miktarı 1410 la 
çarpılarak kcal ‘e çevrilir] 
**Bertoni Di Lella T.Bartocci S.(1996) Nuove  Acquizoni del ‘alimentazione dei Bufalo Agricultura Ricerza,154:159’efen 
Terramacio S.et al (2005) Bufalo Prod.&Res, FAO 2005 REU Tech.Ser.67  
*Çevirenin notu; Süt Yem Unitesi terimi(Milk Feed Unit) Süt üretimi, için net enerji 1 Kg %4 yağa göre düzeltilmiş sütte 740 
kcal/Kg enerji içerir varsayımına göre 1 Kg Milk F.U.Yaklaşık 1500 kcal enerji ihtiyacını temsil eder (çevirenin notu) 
 
 
 
 
 



Tablo 8.39. Süt Veren Mandalarda (ort. 650 kg ağırlık, %8 yağ, %4.73 protein) Göre Düzeltilmiş 
Süt Verimi İhtiyaçları* 

 

 Kg/gün Süt verimi 

 7 8 9 10 11 12 

Önerilen alım (kg KM/gün) 16 16,25 16,5 16,75 17 17 
**NEL (Süt yem ünite/kg KM )  0,74 0,76 0,79 0,81 0,85 0,89 

Ham Protein (%KM) 10,16 11,16 12,13 13,06 13,97 15,08 

NDF (=Notral Detergen Fiber)   %KM 46,7 44,76 42,87 41,05 39,27 38,1 

NSC (=Non structural Carbonhydrat; 
yapısal Olmayan Karbonhidrat) ;%KM 

36,33 36,71 37,07 37,41 37,75 38,63 

       
*Tech. Sci. Com.of the concorcium fort he protect of campania Bufalo Mozzarella cheese,2002) İtaly’e atfen Terramocia,s.et 
al Bufalo Prod&Res. FAO 2005 REU Tech. Ser.67 
**NEL(Net Enerji Laktasyon; FU=Feed Unit (Yem Ünitesi)] 
 
 
Tablo 8.40. Sığır ve Manda Sütlerinin Enerji İçeriği Ve Besin Madde İhtiyaçları** 

 İnek sütü( %4 yağa 
göre düzeltilmiş) 

Manda sütü (%4 yağa göre 
düzeltilmiş inek 
sütü ile ayni enerji) 

 Enerji ve Kalite  

Enerji (kcal/kg) 740 1258 740 

Süt Proteini (gr/kg) 31 45 26,47 

Süt Yağı (gr/kg) 40 87 51,18 

Kalsiyum  (gr/kg) 1,2 2,0 1,18 

Fosfor (gr/kg) 0,9 1,2 0,71 

kcal/gr  protein 23,9 28 28 

Kg süt için ihtiyaçları 

Ham Protein  (gr) 85 123 73 
**NEL(Süt Yem 
Unit=Milk Feed Unit 

0,44 0,74 0,44 

Kalsiyum (gr) 3,5 5,9 3,43 

Fosfor (gr) 1,7 2,3 1,33 

*Zicarelli ,1999; Nutrition in dairy buffaloes in Brazil and Latin Amer.Funep Jabutical 157-178’e atfen Terramacio et al 
Bufalo Prod.&Res. FAO 2005 REU tech. Ser.68 
**NEL(Net Enerji Laktasyon; FU=Feed Unit (Yem Ünitesi)] 
 
 
 



8.9.Mandalarda Su İhtiyacı 
 
 Mandaların yeterli içme suyu kaynaklarına istediğinde ulaşabilmesi gerekir. Aynı 
iklim koşullarında sığırların gerek duyduğundan %25-30 daha fazla su ihtiyacı duyulur. 
 Mandaların taşınma durumu hariç 12 saatten fazla susuz bırakılmaması gerekir. Böyle 
durumlarda dehidrasyona maruz bırakılmış olur. Uzun süre susuz kaldıktan sonra ani su alımı 
ölüme de yol açabilir. Bu nedenle böyle durumlarda aşırı su verme önlenmeli, kontrollü su 
verilmelidir. Su ihtiyacı, yağ, vücut ağırlığı, verim seviyesi, sıcaklık, nem, yenen yemlerin 
KM düzeylerine bağlıdır. Aşağıdaki listede sığırlar için ihtiyaç duyulan miktarlar verilmiştir. 
Bu miktarların %25-30 fazlası verilmelidir. 
 Mandalar sürü halinde bir araya toplanmış ise sıcaklık stresine daha kolay maruz kalır. 
Böyle durumlarda sıcak nemli havalarda sprey su ile serinleme sağlanmalı, içebilecekleri 
yeterli suya erişmeleri sağlanmalıdır. Mandaları bir araya toplamak gerekiyorsa günün serin 
saatleri tercih edilmelidir. Mandalara gelen havanın toz, zararlı kimyasal unsurlar içermemesi 
gerekir. Soğuk rüzgarlarda yağıştan koruyucu barınaklar, padoklar sağlanmalıdır. Mandaların 
24 saatten daha uzun yemsiz kalmaları asla uygun değildir. Bu süre zayıf mandalar için 12 
saati geçmemelidir. 
 Mandalara verilen yem onların yaşama payı, büyüme, gebelik ve laktasyon ihtiyacını 
karşılamalı ilaveten gezinme, soğuk stresine yeterli olmak için gerekli ihtiyaçları 
karşılamalıdır. Meralarda ne kadar hangi sıklıkta manda bulundurulacağı hususu meranın 
durumuna göre değişir. Mandaların yemleme düzenleri sığırlarla bir ölçüde benzerdir. 
Mandalar toksik bitki ve diğer unsurlardan ari meralarda bulundurulması gerekir. Mandalar 
sığıra göre böyle zararlı unsurlara daha az duyarlıdır. Süt veren mandalara diğerlerine göre 
daha çok önem verilmelidir. Yetersiz besleme süt verimini azaltır, buzağı ölüm oranını artırır. 
Malaklar aynı yaştaki buzağılara göre süte daha bağımlıdır. 
  Mandalar aşırı sıcaklık stresine maruz kaldığında göbek altında, bacaklar 
arasında, göğüs ucunda kızarıklık artışı, dilin ağızdan aşağı asılı durması, dokununca aşırı 
sıcaklık, rektal sıcaklık artışı, aşikar kanlı göz gibi belirtiler görülür. 

 
Resim 8.8. Mandalar serinlemek için su birikintilerine ihtiyaç duyar. (Cockcrill W.R 1974) 
 
 Zayıf mandalar ve malaklar soğuğa daha az dirençlidir. Rüzgar kıranlar soğuk rüzgara 
maruz kalmayı önlemede bir araçtır. 



 Barınaklarda ister mekanik ister doğal olsun havalandırma olmalı, aşırı sıcaklık, nem, 
karbondioksit, toz, zararlı gazlar uzaklaştırılıp yerine temiz hava sağlanmalıdır. 
 Barınak zeminleri gölgelik, rampa ve alanlar betonla kaplı olup kolayca temizlenebilir 
kaymaları önleyecek diğer bir değişle kayma vs. bakımından minimum risk nitelikte 
olmalıdır. Barınaklar iyi planlanmış avlu, gezinme alanları yeterince sevk bölmeleri rampalar 
içermek suretiyle minimum yaralanmalara yol açacak düzeyde olmalıdır. 
 Gezinme alanları yağmur suyunu biriktirmeyen drenaja uygun yapılar içermelidir. 
 Bir kastrasyon işlemi söz konusu ise uzmanların yapacağı cerrahi müdahale tercihen 6 
aydan önce yapılmalıdır. Boynuzsuzlaştırma gerekiyorsa 9 aydan önce süt emme döneminde 
uygulanmalıdır. 
 Boğa testi gerekiyorsa yaşlı ancak normal üreme organına sahip dişiler kullanılmalıdır. 
Böyle bir durumda dişiler 24 saatte 2 saatten fazla böyle bir işleme maruz bırakılmamalıdır. 
Daha da uygunu boğa yada inekte bir tramvaya yol açmama hususudur. 
 
8.10.Temel Yönetim Pratikleri 

1) Gölgelik, su, yem teknesi içeren bölmeler oluşturulmalıdır. 
2) İçlerinde biri eğitimli olmak üzere her grupta beşten az hayvan olmamalıdır 
3) Hayvanlarla bakıcı bir arada sık sık durarak birbirine alışmalıdır. 
4) Altı ay yada daha yukarı yaştaki hayvanların iç parazit mücadelesine alınır. 
5) Yem teknelerine yalama taşı konulmalıdır. 

Sıfır üç ay arası (0-3 aylık) (75 kg’dan düşük) geçici 1-3 çift kesici diş döneminde 
yemleme stratejisi 
 
  Üç aylıktan aşağı yaşta anasından mahrum kalmış malaklarda ölüm oranı eğer bunlara 
kovada, biberonla veya emzirerek süt verilmez ise %25 e kadar gözlenir. Bu durumda bir 
manda 3-4 malağa süt annelik edebilir. Bu arada malaklara iyi kalitede baklagil kuru otu 
temel yem olarak verilmelidir. 

Katkı yemler: Bireyler temel yeme ilaveten aşağıdaki formüllerden birini alarak 
haftada iki kez yemlenir. 

1) Lusern kepeği/buzağı pelet yemi her birinden günde 150 gr  
2) Kırılmış sorgum/et-kemik unu her birinden günde 150 gr 
3) Sorgum benzeri kaba yem daha yaşlı malaklara sadece günde 0,5 kg 
Üç ile altı ay arası (3-6 aylık) (75-125 kg ağırlıkta) dört çift geçici kesici diş 

 İyi kaliteli bir meradaki  padok alanları en azından 1 ay öncesine kadar grup halinde 
bölmede tutulmalıdır. Kuru dönemde ek yeme devam edilir. Ölüm oranı %10’a çıkabilir. 
 Temel yem: iyi kaliteli iştahla yenilebilir, kuru otla yemleme (günde 10 hayvana 
yaklaşık 3 balya) 
 İlave yem: luserne kepeği/buzağı pelet yemi veya kırılmış sorgum küspesinden günde  
her bir unsurda 250 gr. 
 Sorgum benzeri kaba yemleri dereceli olarak temel yemdeki kuru ot yerine ikame 
edilebilir.   
     Altı ile on iki ay arası (6-12 ay)(125-175 kg) dört çift kesici kalıcı diş aşınmış dönem 
 Asıl sorun sürü içine katmadan en azından bir ay önce bir grup halinde yemlemeye 
alıştırmaktır. Bölmelerde iyi kalite kuru ot veya sorgum kaba yem kaynakları verilir. Her 
unsurdan günde 500 gr’a kadar ek yem verilebilir. Ancak bölmeler değiştirileceğinden birkaç 
gün öncesi alım azaltılmalıdır. Genç malaklar grubu genellikle yeşil otlu alanlara bırakılır. 

Bulgaristan’da kullanılan bir rasyon aşağıda verilmiştir.  
Yeşil Sudan otu, çayır otları, yeşil mısır karışımı silajdan yiyebildiği kadar verildikten 

sonra bunlara ilaveten %40 mısır, %30 arpa, %20 yulaf, %5 buğday kepeği, %5 ayçiçeği 



çekirdek artığı artı istediği kadar ortamda kaya tuzu(yalama taşı). Bu rasyondan bir başa 3 kg 
verilir.  
 Aşağıda ülkemizde faaliyet gösteren bir özel sektör firmasının süt amacı için beslenen 
mandalara önerdiği 50 kg’lık çuvallar halinde piyasada pazarladığı 4801 kod nolu manda süt 
yemi için öngördüğü hazır kesif yem içeriği sunulmuştur. 
 Yemin içeriği: Tahıllar ve tahıl yan ürünleri, yağlı tohum küspeleri, yağlar, nişasta 
sanayi yan ürünleri, mermer tozu, dikalsiyum fosfat, sodyum bikarbonat, tuz, sentetik amino 
asitler,  vitamin ve mineral preparatları, küf önleyicisi ve antioksidan. 
 Garanti edilen analiz: Kuru madde (en az) 88,00, ham protein (en az) 18,00, ham 
selüloz (en çok) 14,00 , ham kül (en çok) 10,00 , HCl’de çözünmeyen kül (en çok) 1,00 , 
NaCl (en çok)  0,10 

Beher Kilo Yem 
Kalsiyum (en az) %0,30 Sodyum (en az) % 0,30 Vitamin A (en az) IU  12000,00 
Kalsiyum (en çok) %1,80 Sodyum (en çok) % 0,60 Vitamin D (en az ) IU   2000,00 
Fosfor (en az) %0,60 Mangan (en az) mg 20,00 Vitamin E (en az) mg        40,00 
 Çinko (en az) mg 20,00 Net. En. (en az)  Kcal    2700,00 
 Kullanım talimatı: Protein, enerji, vitamin ve minerallerce dengelidir. Yüksek oranda 
selüloz içermektedir. Lezzetli ve iştah açıcıdır. Maksimum süt verimi sağlanır. Optimum 
Rumen şartlarını sağlar. Yem tüketimi artarak hayvanlardan maksimum verim alınması 
sağlanır.   

Aşağıda İtalya ‘da bir yem fabrikasınca hazırlanan yüksek süt verimli mandalar için 
hazırlanan “Extrabufalle” isimli yemin içeriğine ilişkin etiket sunulmuştur. Bu yem %12 nem, 
% 22 ham protein, %3,2 ham yağ ve % 8,5 ham kül içermektedir. Ayrıca 40.000 IU vitamin 
A, 400 IU vitamin D3 ve 135 mg vitamin E (alfa tokoferol) bulunur. 

 
Şekil 8.1. İtalya ‘da yüksek süt verimli mandalar için pazarlarda “856 Extrabufale” isimli 
yem örneği 
 

 
 


