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BÖLÜM 9 

 

MANDALARDA ISLAH ÇALIŞMALARI  
 

Sığırcılıkta olduğu gibi ıslah ile ilgili programlar uzun dönemli planlar şeklinde 

önce mevcut durumun tespiti gelir. Bu maksatla ülkesel düzeyde mandaların kayıt altına 

alınması kısaca mevcut durumu fotoğrafının çekilmesine ilişkin bir envanter 

gerekmektedir. Daha sonra bu materyal de ilgi duyulan özelliklere ilişkin varyasyon, 

kalıtım derecesi, fenotipik korelasyon, genetik korelasyon, çevre korelasyonu, tekrarlama 

derecesi gibi genetik parametreleri tespit edilmelidir. Genel olarak ilk ele alınacak özellik 

süt verimi olmalıdır. Bu süreç suni tohumlamanın mandada yaygınlaştırılmasına ve döl 

kontrolü süreciyle de en iyi bireyin seçimini de içermelidir.   

 

9.1.Manda Genetiği  

 

Bataklık mandası 48, nehir mandası 50 kromozomludur. Bu nedenle bazı 

araştırıcılar bu farklı kromozom sayılı tipleri ayrı tür olarak nitelerler. Ancak 

kromozomal materyalin her iki tipte benzer oluşu melezlendiğinde döller vermesine 

neden olmaktadır. Sığır türü ise 60 kromozoma sahiptir. Bu nedenle sığır ve manda 

arasında melezleme yapıldığında döller elde edilememiştir.1965 yılında eski Sovyet 

Cumhuriyetinde ve Çin‟de döller elde edildiğine dair raporlar verilmiştir.  

Bu konuda birçok deneme yapılmasına rağmen bir sonuç elde edilmediğine 

bakarak bu iki raporun şüpheli olduğu anlaşılmaktadır. Mandalar arasında süt verimi, 

konformasyon, boynuz şekli, renk, et üretimi, büyüme hızı ve diğer karakteristikler 

bakımından varyasyon vardır. (Zıt koşullar altında yaşama gücü bakımından seleksiyon 

doğal olarak oluşmuştur. (Zıt koşullara dayanamayan ölür, dayanan hayatta kalır.) 

Çiftçilerin ise daha uysal manda yönünde seleksiyon yapmaları söz konusu olmuştur.  

 

  
Resim 9.1. Tayland’da Albino Bataklık Manda Boğası (Cockcrill W.R 1974) 
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Sistematik genetik iyileştirme konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Ancak 

seleksiyonun verimliliği hızlı artıracağı öngörülmektedir. Ancak büyük yapılı boğaların 

yetiştirme için seçilmesine küçük hayvanların kastre edilmesi ya da kesilmesine karşın 

Endonezya Tayland gibi ülkelerde genel vücut büyüklüğünün, vücut büyüklüğü ve 

gelişme hızına ilişkin genlerin kaybedilmesinden ötürü azaldığı anlaşılmaktadır. 

Mandalar genelde köylerin en iri hayvanları olup bu konudaki cüsse küçülmeleri 

mandanın genetik içeriğinden ziyade çevre ile ilgilidir. Mandalar öteden beri fakir 

yetiştiricilerin hayvanı olarak kabul edilir ve geç erginleşen, malaklamadan sonra 

yeniden gebe kalma süresi göreceli olarak yavaş hayvanlardır. Kötü yönetim ve beslenme 

koşulları bu niteliğe katkıda bulunur. 

Gebelik süresi sığırdan yaklaşık bir ay uzundur. Mandalarda kızgınlığın 

anlaşılması zor olup eşleşme genellikle gece olur. Bu nedenle yetiştirici için mandalar da 

üremenin takibi sığırlardan daha zordur. Bataklık ve nehir mandalarındaki 

melezlemelerde döl verimliliği azalması gözlenmiştir. 

Amerikan Buffaloları (bizon),ile Zebu sığırları (Indıcus ) karyotipleri bakımından 

benzerdir(2n=60). 

Yabani Afrika buffaloları: ya da yabani Kongo buffaloları denilen( syncerus caffer 

nannus )  kromozom sayısı (2n=54) ve yine Latince adı  syncerus caffer caffer olan diğer 

Afrika mandalarının kromozom sayısı (2n=52)‟dir. 

Yabani Hindistan mandası uysal/evcil niteliğinde olmayıp Madhya Pradesh ve 

Assam isimli bölge ormanlarında yaşarlar.  Yabani yaşayan bu mandalar ise “Arni 

mandası” diye bilinir. 

Tüm bu önceden söylenen mandalar evcilleştirilmemiş olup aralarında melezleme 

neredeyse imkânsızdır. Ancak Kanada da Amerikan bizonları ile sığırlar arasında çeşitli 

deneylerle melezleme yapılmıştır. Bu çalışmalar erkek kısırlığı nedeniyle 

sürdürülememiştir. 

Nehir ve Bataklık mandaları arasındaki coğrafi sınırların Burma‟daki “Arakan-

Yoma ve Patkai, Barail” dağ silsileleri olduğu var sayılmaktadır. Bu dağların batısı Nehir 

mandaları doğusu ise Bataklık mandası tipi olarak öngörülmektedir. 

Güney Hindistan mandalarının tümü dış (düşük süt verimi, küçük cüsse 

bakımından) karakteristikler bakımından bataklık mandalarına benzer. “Orissa” adı 

verilen mandalar 49 kromozom sayısı ile Bataklık mandalarına benzer. Hindistan içinde 

de Bataklık ve Nehir mandaları için sınır bölgelerinde sitotaksonomi bakımından 

karyotip esasına göre yeterli çalışma yapılmamıştır. 

Kuzey Hindistan mandaları üzerinde yapılan çalışmalar (2n=50) kromozom 

sayısına sahip nehir mandaları tipinin varlığını göstermiştir. Özellikle pestisitler 

bakımından çevre kirliliği gösteren, fabrika atığı içeren sulardan içen, içinde yüzen 

mandalarda kromozom sayısı değişmeleri görülmüştür. Bu olgu etkilenen mandalar 

arasında sterilitiye de yol açar. Nehir mandalarının genomunun (2n=50) olduğu 

yönündeki hipotez deneysel doğrulama gerektirir. Ancak Nehir mandaları (2n=50) ve 

Bataklık mandaları (2n=48) arasındaki melezlerin (F1) ve (F2) döllerinde kromozom 

sayısı 49 olmasına karşın döl verimliliği gözlenmektedir.  

Ayrıca Murrah, Nilli-Ravi gibi Nehir mandası tipi erkekleri Bataklık mandaları ile 

bu iki ırk bir arada küçüklüklerinden beri birlikte aynı çevre koşulunda 

yetiştirilmediğinde aşma isteği göstermemektedir. Bu sorun suni tohumlama ile 

giderilebilir. Nehir manda tipi erkekleri genelde Hindistan ya da Pakistan Tayland, 

Filipin, Endonezya, Malezya, Burme‟ye ithal edilmektedir. Nilli-Ravi ırkının en önemli 
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göstergesi renksiz ya da mavi gözdür. Bunların tümünün melezlerinde renksiz göz renkli 

olur. Nehir mandası tipinde hafif boynuz kıvrımı istenir, Nehir mandalarında baş ve 

merme de (başın önünde), ayaklarda beyaz işaretler tercih edilir. Aynı şekilde beyaz 

kuyruk kısımları varlığı üç popüler Nehir mandasının ırk karakteristiği işareti kabul 

edilir. Baş önünde, beyaz benekli mandalar ülkemizde  “sakar” diye anılır. 

      Doğum ağırlığı erginlik yaşı, ilk buzağılama yaşı, buzağılama aralığı, kızgınlık 

süresi, gebelik gibi birçok verim özellikleri bakımından iyi yetiştirme koşulları sağlanmış 

ise melezlerde ilerlemeler söz konusudur. 

Filipin ve Malezya‟da yapılan çalışmalarda Nehir ve Bataklık mandaları arasındaki 

melezlerde et ve süt verimliliğinde ilerlemeler görülmüştür. Ancak melezler daha iyi 

besleme koşullarına gerek duymaktadır. Kötü ve niteliksiz koşullara sahip yetiştirici 

koşullarında bu süt verimi ilerlemesi elde edilememektedir. Böyle çiftçiler için manda et, 

süt ve çeki için işe yarar. Et böyle bir durumda hayvan tümüyle yaş bakımından işe 

yaramadığında bir yan üründür. Dolayısıyla sütün başlıca amaç olduğu durumlarda 

yeterli yemleme de yapılabilecekse böyle melezlemeler netice verecektir.   

Hindistan‟daki fakir çiftçi koşullarında Bataklık mandalarının süt verimi ilave yem 

vs. veremedikleri için onlar için sürdürülebilir yeterliliktedir. Bataklık mandası 48, Nehir 

mandası 50 kromozoma sahiptir. Bataklık ve Nehir mandalarında 5 metasentrik ve 

sırasıyla 18 veya 19 acrosnetrik çift kromozom bulunur. Cinsiyet kromozomu 

acrosentriktir. Karyotipdeki bu benzemezliğin melezlemeyi engellediği ifade 

edilmektedir. Manda x sığır(bizon); Manda x sığır(taurus), Asya x Afrika manda melezi 

de mümkün olamamıştır. Arni x Evcil manda melezlemesi yapılabilmiştir. Nehir mandası 

x Bataklık mandası melezi de mümkündür. 

 

9.2.Mandalarda Üreme 

 

Mandaların mevsimsel üreme yeteneğinde olduğuna inanıldığını ancak aslında böyle 

olmayıp her mevsimde kızgınlık gösterdikleri (poli estrus) daha önce ifade edilmiştir. Bu 

yanlış yargının en önemli nedeni mandaların çevre koşullarına aşırı hassasiyeti nedeniyle 

bu koşullardaki yetersizliklerini kızgınlık göstermeme gizli kızgınlık gibi tezahür ederek 

buzağılama aralığını uzatacak ekonomik kayıplara yol açmasıdır. Mesela sıcaklığa 

duyarlılık yem alımını azaltmakta neticede döl veriminin oluşumunu etkileyen besleme 

dengesi bozulması söz konusu olmaktadır. 

Erkekler Boğalar cinsi olgunluğa 2-3 yaşında ulaşır. Er suyu yıl boyunca üretilir ama bu 

üretim yetersiz beslenememesi stresinden etkilenir. Manda boğalar ejekülat hacmi 

ve sperm yoğunluğu en yüksek olan ilkbaharda diğer mevsimlere göre döl verimlidir. Bu 

değerler yazın en düşüktür. Sıcaklık stresi libido üzerine negatif etkilidir. 

Dişiler Yabani ve evcil iken sonradan yabani yaşama cinsi olgunluk 2-3 yaşta olur. Evcil 

mandalar eğer nitelikli beslenir ve yönetilirse daha erken cinsi olgunluğa gelir cinsi 

olgunluk beslemeden çok etkilenir. Bu konuda yaştan ziyade büyüklük daha önemlidir. 

Murrah düveleri aşım ya da tohumlama esnasında 325 kg ilk doğumda 500 kg olmalıdır. 

Hindistan da cinsi olgunluk yaşı 36-42 aydır. Bu değer İtalya da ilk buzağılama yaşı 

ortalaması 36 ay olacak şekildedir (Borghese ve ark., 2003). Gecikmiş cinsi olgunluk 

önemli ekonomik kayıplara nedendir. Mandalar 4-6 aylık yaşda 400-800 gr. ağırlık 

kazanç gösterme yeteneğindedir. Bu durum onların 24 aylık yaşta 300-450 kg ağırlığa 

ulaşmasını mümkün kılar. Ancak halen mandaların çoğu özellikle büyüme dönemindeki 

yetersizliklerden ötürü ilk buzağılama yaşı 4–6 yıldır. 
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 Manda da Hindistan koşullarında üreme döngüsü şu şekildedir. (Bhıkane ve 

Kowtkar 2000) 

Cinsi olgunluk yaşı   = 36-42 ay 

Kızgınlık döngü uzunluğu  = 21 gün 

Kızgınlık süresi   = 12-24 saat 

Yumurtlama zamanı   = Kızgınlık bitiminden 10-14 saat sonra 

En fazla döl verimlilik periyodu = Kızgınlığın son 8 saati 

Gebelik süresi    = 310 gün 

Uterus (döl yatağının) involusyonu = 25-35 gün 

 

 Kızgınlık döngüsü ırka göre 21-29 günde bir tekrarlanır. Toplam kızgınlık süresi 

ortalama 24 saat olmakla beraber 12-72 saat arası değişir. Kızgınlığın en önemli belirtisi 

sık sık işemedir. Kızgınlık belirtileri mandalarda sığıra nazaran daha siliktir. Süt verme 

döneminde ise kızgınlıkta süt veriminde değişiklik olur. Bir çok manda kızgınlığı sadece 

gece gösterdiğinden teşhisi güç olabilir. Mandalar kızgın olduklarında daha zor sağılma 

ve huzursuz olma davranışı sergileyebilir. 

 

 

              
(a)       (b) 

                   
Resim 9.2. Kızgınlığa gelmiş manda ineğini tespit için kullanılan manda arama boğası 

(a, b)safhaları, kızgınlığa gelmiş (c)(Moioli, 1994) 

Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 

Mandalar üreme bakımından nisbi olarak yavaş hayvanlar olarak bilinir ama 

yetersiz besleme koşulları nedeniyle bu gözlemler genetik kapasitesinin tahmincisi 

olamaz. Yetersiz besleme onların erken yaşta (sığırdaki gibi) erginliğe ulaşmalarını, 
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yeterli üreme işlevi sergilemesini imkansız kılar. İyi besleme koşullarında süt vb. 

besinlerle beslenen mandalar sığırlarda olduğu gibi (18) ayda erginliğe ulaşır. Kuzey 

Avustralya‟da bataklık mandası dişileri (16) ayda erginliğe gelir. Hindistan‟ın Ludiand 

bölgesindeki Pencap Tarım Üniversitesi sürüsünde iki nehir mandası düvesi 18,5 ayda az 

sayıdaki düve ise 15 ayda kızgınlık göstermiştir.  

 

 
Resim 9.3: Syncerus caffer nanus - Kırmızı Kongo Mandası (Cockcrill W.R 1974) 

 

Mandalar sığırla benzer erken yaşda malaklayabilir. Mısır‟ın Ayn Sams 

Üniversitesi‟nde birkaç yüz adetlik sürüde ortalama ilk doğum yaşı 27 ay olmuştur. 

Araştırıcılar ilk aşımların için yaştan ziyade vücut büyüklüğünü belirleyeci olduğunu 

bildirmektedir. Bu bakımdan Mısır koşullarında belirtilen üniversitede 365 kg ağırlık 

yeterli görülmektedir.  Pencap tarım üniversitesinde bu değerler 270 kg‟lık ağırlıkta 

aştırma ve 35 aylıktan ilk doğurma şeklindedir. Venezuella „da 20-24 ayda gebe kalan, 

30-34 ayda da buzağılayan sürü değerleri elde edilmiştir. Aşikar biçimde yetersiz bakım 

ve beslenmenin erken embriyonik ölümleri, yüksek buzağı ölüm oranını ve dolayısıyla da 

mandanın düşük üreme verim düşüklüğünü belirlediği ifade edilebilir.  

 

9.3.Dişi döl verimliliği ve kızgınlık 

 

Mandalarda Döl Verimi 

 

 Bir türün döl verimi genetik ve çevre faktörlerinin etkileşimin sonucu birçok 

faktörden etkilenir. Bu süreç cinsi olgunluk yaşı, kızgınlık biçimi, kızgınlık davranış 

yumurtlama hızı, süt veren dönem uzunluğu, doğum sonrası kızgınlık gösterilmeyen 

dönem uzunluğu buzağılama aralığı, döl verimli ömür uzunluğu gibi faktörler söz 

konusudur. 

 Çiftlik hayvanlarında bu faktörlerin tümü ya da bunların kombinasyonları döl 

verimliliğini ölçmekte kullanılır (Agrawal, 2005). 
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Mandaların Döl Verimliliği İle İlgili Zorluklar 

 

1- Doğum sonrası ilk kızgınlık ırk, birey ve mevsimden büyük ölçüde etkilenir. Bu 

süre 60-230 gün arası değişebilmektedir. Murrahlarda bu süre 100 gündür. Doğum 

sonrası ilk kızgınlıkta genelde döl tutma olmamaktadır. 

2- Doğum esnasında Manda yumurtalıklarında primordial hücre sayısı en düşüktür. 

3- Sığıra göre mandalar daha yüksek foliküler atresia (tubular yapılarda çıkış açıklığı 

olmayışı)) dan muzdarip olur (20.000‟e karşılık 100.000) 

4- Mandalarda kısa kızgınlık süresi ve gizlilik kızgınlık oranı yaygınlığı düşük döl 

verimliliğinde en önemli problemdir. Özellikle sıcak ve nemli havalarda sıcaklık 

stresi nedeniyle bu problem daha da ciddi neden olur. Bu problem nedeniyle bazen 

manda sürülerinde kızgınlık anlaşılmaz. 

5- Çok sayıda manda da doğum sonrası kızgınlık gösterilmeyen dönem uzunluğu 

(post-partum anestrks), kızgınlığın hiç yokluğu, kızgınlık belirtilerinin herhangi 

belirti ile sergilenememesi problemi söz konusu olabilmektedir. Mandalarda düşük 

döl verimliliğinin önemli bir nedeni de budur. 

 

Düşük Döl Verimliliğinin Nedenleri 

 

1- Tüm çiftlik hayvanlarında İklim hem süt hem döl verimini etkiler. Ancak mandalar 

sıcaklık ve soğukluk bakımından üç koşullara daha duyarlı olur. En iyi verimliliği 

soğuk aylarda gösterir. Mesela Hindistan da mandaların % 70-80‟i Temmuz-Şubat 

arası gebe kalır. İtalya da ise Temmuz–Şubat arası Mart-Haziran‟a göre gebelik 

başına tohumlama sayısı daha azdır. Mandaların gün uzunluğunda azalışından 

cinsel davranışları bakımından etkilendiği anlaşılmaktadır. 

2- Mandaların vücutlarından aşırı özel olarak ısıyı atma kapasiteleri yetersizliği ve 

genel olarak ısı ayarlama sistemleri yetersizliği nedeniyle “termal tolerans” yetileri 

zayıftır. Eğer barındırmada bu hususlara dikkat edilmemişse manda döl verimi 

yetersizleşir. 

3- Diğer çiftlik hayvanlarında olduğu gibi mandalarda beslenme düşük döl 

verimliliğinin önemli bir nedenidir. Bazen mandalarda besleme nedeni ile düşük 

döl verimliliği ile mandaların mevsimsel üreme yetisi nedeniyle yetersiz döl 

verimliliği karıştırılabilmektedir. Eksik ya da fazla besleme dengesiz beslenme 

vitamin mineral eksikliği döl verimliliğini düşürür. Buzağılama esnasında yetersiz 

vücut kondüsyonuda döl verimliliğini düşürür. Bu husus doğum sonrası aralığını 

uzatır. Gebe kalma oranını azaltır. Gebelik başına tohumlama sayısını arttırır. 

Ayrıca çok düşük proteinli yemlemede kızgınlık kesilir. (Agrawall ve ark, 2003) 

4- Mandaların doğum sonrası ilk kızgınlığa kadar geçen süre (post partum anestrum) 

uzunluğunun bir nedeni de bu türün hijyenik olmayan barınak koşulları kirli su 

birikintilerine girip yuvarlanmasının yol açtığı endometritis sıklığı olgusudur. Bu 

şekilde su birikintilerinde yuvarlanma uterus aşıcı bağlarının gevşekliğine 

prolapsus uteriye ve doğum sonrası retensiyona yol açar. 

Bütün bu olgular uterus infeksiyonları gecikmiş uterus involusyonu (doğum 

sonrası uterusun eski orijinal haline gelmesi) nu geciktirir ve kızgınlık tekrarına yol 

açar. 
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Üreme Etkinliğini Geliştirme Konusunda Yaklaşımlar 

 

1- Mandaların doğal davranış özelliklerini sergileyebilecekleri doğru barınak 

tercih leri sağlamak gerekir. Mandalarda hem serbest sistem barındırma hemde 

bağlı duraklı ahırlarda iyi neticeler alınmıştır. Barındırmada önemli olan yazın 

aşırı sıcaktan ve kışın aşırı soğuktan koruyan sundurma ve yapılardır (Ramesh 

ve ark., 2002) 

2- Özellikle sıcak yaz aylarında dumanlayıcı yada sisleyiciler denilen sprey tarzı 

serinleticiler mandaların içine girip yuvarlanabilecekleri su birikintileri tankları  

mevcut olmalıdır. Pulverize su püskürtücüler , serinleticiler gibi sıcaklık 

düzenleyiciler (Thermal ameliorative) yolu ile barınağın rahatlık ortamının 

arttırılması yem alımını arttırır (Thomar ve ark., 2005). 

Şekil 9.1. Buzağılama süresince hijyen çok önemlidir. 

 
Kaynak:Thomas C.S., Mikaela Stahl H., and Ole L., Handbook of Dairy Buffalo Production, DeLaval 

International AB, Tumba, Sweden, 2004. 

 

3- Vitamin ve mineral katkıları içeren dengeli besleme, bol yeşil kaba yemler, 

yeterince kesif yem mandaları normal üreme koşullarına getirmek konusunda 

önemlidir. 

4- Bütün mandaların ve boğaların Brusella gibi enfeksiyon üreme rahatsızlıkları 

için düzenli kontrolü gerekir. Güç doğum ve alı konulmuş eş vakalarına yeterli 

zamanında yapılmış işlemler doğum sürecindeki hijyenik tedbirler endometritis 

gibi üreme düzensizliklerini önler. 

Üreme takvimleri, sürü izlence kartları gibi bireysel manda sürü yönetim kayıt 

bilgilerinin tutulması kızgınlık takibi için önemsizdir. Böyle tedbirler en az masraflı 

yoldur.  Bu kayıtlarda önemli nokta kızgınlığın buzağılamadan sonra ilk kızgınlığın 

zamanı ve her kızgınlığın başlangıcının belirtilmesi ve kızgınlığı tekrarlayanların 

bilgilerini içermesidir. 

Dişinin erkeği kabule hazır olduğu safhayı tanımlayan kızgınlık manda da bir 

takım üreme sistemi ve davranış değişikliğine yol açar.  Kızgınlık süresi genelde 24 saat 

sürer. Ancak bu süre 11-72 saat arası değişebilir. Ortalama kızgınlık süresi 21 günde bir 

tekrarlanır. Bir dişi manda kızgınlıkta ise bunu dıştan gözlemek ineğe göre daha silik 

belirtiler gösterdiğinden zordur. Özellikle suni tohumlamada bu olgu kızgınlığın 

anlaşılmadan bir döngünün gebe kalmadan geçirilmesine (kaybına) neden olabilir. 

Kızgınlığa ilişkin belirtilerin yoğunluğu sığırdan çok azdır.  

Normal aşım sezonundaki (Asya ve Hindistan da ekim-şubat arası) kızgınlık 

belirtileri yazın sıcak aylarda daha da belirsiz olur. Bu kızgınlıkların silik geçişi birçok 
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ıslah programlarının en belirgin kısıtlayıcısıdır. Bataklık mandaları genellikle gece 

aştırılır.  

Hindistan ve Mısır mandalarında yapılan gözlemler kızgınlık belirtilerinin sabah 6- 

akşam 6 arasında olduğunu göstermiştir. Hindistan da Muson yağmurları döneminde 

kızgınlık sıklıkla öğleden sonra başlar. Filipinler de üreme verimi arttırmak için gece özel 

işlemler yapılmaktadır. Silik kızgınlık %15-%86 dolayında gözlenebilmektedir. Yeni 

Zelanda da kızgınlık senkronizasyonu için mandalarda CIRD adı verilen “”implantların” 

kullanımına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 

 

9.3.1.Kızgınlık Teşhisi 

 

Sık sık işeme en önemli belirtidir. Hayvanlar her 4-6 dakikada bir az bir miktar 

işerler. Sessizce oturmuş hayvanlarda vajinal mukoz sıvı boşalması olabilir. Birçok 

mandalar kızgınlık başında serviks den gelen temiz şeffaf daha sonra kızgınlık ilerleyince 

kirli yarı saydam bulanık hal alan mukoz akıntı gösterebilir. Mandalarda kızgınlık teşhisi 

için birçok araçlar önerilmektedir.  

Bu maksatla vasektomize edilmiş yada arayıcı boğalar kullanmak durumunda, her 

sabah ve akşam bunların kızgınlık göstermesi beklenen açık (gebe olmayan) mandalar 

arasında gezinmesi sağlanır. Böyle boğalara yanaşan, ona atlayan bireylerin kızgın 

olduğu anlaşılır. Bu yöntem aştırma sezonu uygun zamanlarında günde 3 defaya kadar 

çıkarılabilir. Birçok bölgede vasektomize (kısırlaştırılmış) erkek bulmak zor olabilir. 

Eğitilmiş herhangi bir hayvan kullanabilir. Bu metot dişilerin belli bir alanda 

(sınırlanmış) bulunmaları halinde daha uygundur. Bu yöntemde kullanılan arayıcı 

boğanın yeteneği gözleme gücü önemlidir. 

Aşıma müsait açık mandalar düzenli olarak vajinal boşalma için 3-4 saatte bir 

gözlenir. Vajinadan kızgınlıktaki hayvanın vulvasından gelen iplik,sicim benzer yapıda 

mukoz boşalması kızgınlığı gösterir.Kalın ipliksi görünüm karakteristiktir kuyruğun iç 

tarafı vajinal boşalma için incelenmelidir. 

Temiz bir mikroskop slaydına serviks mukoz boşalması alınır. Oda sıcaklığında 

kurumaya bırakılır. Tipik eğrelti otu modeli yapıda kristalizasyon kızgınlığı gösterir. 

Şüpheli hayvanlarda rektal palpasyonla uterus kıvamı incelenerek yumurtalıkda ergin 

folikül mevcudiyeti tanımlanır. Serbest barınak ya da mera koşullarında vasektomize 

boğalar bir işaretleyici aygıtla donatılıp dişiler arasına salınır. Kuyruk kökü tebeşir 

boyası, diğer işaretleyici aygıtlar kullanılarak arayıcı boğanın hangi dişiyi aştığına dair 

işaret bırakması sağlanabilir. Bu işlem vasektomize boğa bulunmadığına birbiri üzerine 

atlayıp atlamadığını izlemek için kullanılabilir. Sıcak havalarda hem dişi hem erkek direk 

solar ışımadan izole tutulmalıdır. Bazı çalışmalar serinletici sprey kullanılmasının 

kızgınlığın çabuk anlaşılmasında faydalı olduğunu göstermektedir.    

       

9.3.2.Kızgınlık süresi 

 

Hindistan‟da genç Murrah mandalarında ortalama kızgınlık süresi 29 saat olmuş ve 

24 ile 72 saat arası değişen varyasyon göstermiştir. 

Diğer çalışmalar laktasyon, ırk ve mevsime göre değişmekle birlikte Filipinler de 

ortalama 24 saat (12-36 saat arası değişen), Mısır‟da 12-36 saat arası değişen 

Bulgaristan‟da 24-36 arası değişen ve Pakistan‟da ortalama 19,5 saat (3-69 saat arası 
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değişim aralığı) olmuştur. Kızgınlık süresi yaşlılarda gençlere göre daha uzun ve daha 

düzenlidir. Estrus süresi pratik maksatla ortalama (24) saat alınabilir. 

 

9.3.3.Kızgınlık (Estrus) Döngüsü (Siklusu) 

 

Diğer sığırlarda olduğu gibi mandalarda da proestrus (kızgınlık öncesi), estrus 

(kızgınlık), metaestrus (kızgınlık ortası) ve dioestrus (kızgınlık sonrası) gibi dört safhada 

incelenir. 

 

Proestrus: Bu safhada yumurtalık daha aktiftir. FSH hormonu folikül büyümeyi 

uyarır. Bu dönem foliküler safha olarak da adlandırılır. Ayrıca estrojen safhası da 

arttığından östrojenik safha da diyebilinir.        

Büyüyen folikülün salgıladığı artan östrojen kan gelişini arttırır  “Tubular genitali” 

(genital yolu=tubu)büyütür. Vulvada kanlanma nedeniyle şişme görülebilir. Ayrıca 

mukoz salgı boşalması olabilir. Proestrus süresi 2-3 gün sürebilir. 

 

Estrus: Dişilerin tipik kızgınlık davranışları bu safhada görülür. Hayvan 

huzursuzlaşır, sık sık işer, vajinadan mukoz ipliksi temiz salgı boşalması olur. Dış-iç 

genital organlarda dikkat çeken şişkinlik olur. Bu sürede dişiler eşleşmeye hazırdır. 

Kızgınlık belirtilerinin kesilmesinden 5-24 saat sonra yumurtlama olur. Kızgınlığın 

sonraki safhalarında LH salgısı artar, FSH azalır. Bu hormon değişim modeli 

yumurtlamayı ve yumurtalıkta “corpus luteum”  (sarı cisimcik) salgılanmasını sağlar. 

Meta estrus: Bu safha 3-4 gün sürer. Bu durumda estruler ani biçimde düşer ve 

erken oluşur. Vulva orijinal formuna döner. Genital kanal normal büyüklüğüne küçülür. 

Mukoza akıntısı daha incelir, azalır ve durur. 

 

Di estrus: Bu dönemde corpus luteum(CL)  fonksiyonel olarak kalır ve salgıladığı 

progesteron yüksek düzede kalır. Gebelik olmuşsa (CL), gebelik boyunca yerinde kalır 

ve gebeliğin sürdürülmesini sağlar. Döllenme olmamışsa bu safha 10-20 bazen daha da 

uzun sürer. 

  

9.3.4.Gebe mandalarda kızgınlık olgusu 

 

Bazen başarılı döl tutma olduğu halde mandaların %6-%18 „i tekrar kızgınlık 

gösterebilir. Böyle bireylerin yeniden astırılmadan önce yumurtalıklar incelenmeli 

foliküler durumda olup olmadıklarını belirlemelidir. Suni tohumlamayla bırakılan er suyu 

uterus boynuzlarından ziyade serviks dışına bırakılmalıdır. Verimliliği etkileyen önemli 

bir sınırlayıcı faktör kızgınlıktaki olağan mevsimlerin dışında sezona bağlılıktır. Bu süreç 

kızgınlığa gelmeme (anestrus) sıcaklık, nispi nem, gün uzunluğu süresi, besleme bu şekil 

mevsime bağlılığın şeklini oluşturur. 

 

9.3.5.Doğum sonrası ilk kızgınlık 

 

Doğum sonrası ilk kızgınlığın belirtilerinin aşikar biçimde görülmesi olgusu 10-

400 gün arası değişen varyasyon göstermektedir. Burada çevre, besleme, kızgınlık 

teşhisindeki isabet varyasyonun sebeplerini oluşturur. Ortalama bu dönemin 30-60 gün 

sürmesi beklenir. Pencab (Hindistan‟da) bu süre ortalama 40 gün olmuştur. Mandalarda 
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embriyo transferi ilk kez Florida Üniversitesinde 1980‟de gerçekleştirilmiştir. Filipinler 

‟deki Korebau merkezinde IVM denilen tüpte yumurta erginleşmesi sağlanmıştır. 

 

9.4.Erkeklerde Döl Verimliliği 

 

Genellikle mandalardaki davranış sığırlara benzer. Manda semeni her ejekulat için  

1,5-5 ml‟dir. Semen kalitesi birçok faktörden etkilenir. Birçok boğa 18-24 aylıkken ilk 

kez kullanılır. Ancak çevre yönetimi, besleme eşeysel aktiveyi etkiler. Genç boğalarda 

ejekulat hacmi 1-91 ml olup başlangıç mortalite oranı %22,8 dir. Genç mandalarda canlı 

spermatozoa oranı %46 yoğunluğu ml‟de(107,14*10
6
)olup düşük er suyu kalitesini 

temsil eder. Bu rakamlar 2-8 yaş süresinde dereceli olarak düzelir.  

 

Aşım isteği (potency) kaybı 6-7 yaşta başlar. Ancak kimi bölgelerde bu 9 yaşına 

kadar sürebilir. Ancak değişim aralığı 3-7 yıldır. İyi bir boğa bir aşım sezonunda 100 

dişiye yeterli tabi tohumlama materyaline sahiptir. Dünyanın birçok yöresinde suni 

tohumlama uygulanırsa da tabi aşım daha yaygındır. Bir boğadan hesaplanan günlük 

spermatozoa sayısı 2,3-2,5 milyardır. Pratikte bu sayı azalan libido ve doğal dayanma 

sınırı problemleriyle çok zordur. Manda erkeklerinin tabi aşımda ya da semen toplamda 

kullanımı optimum yararlanmayı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Manda erkekleri 

yılda 75‟ten fazla kullanılmamalıdır. 

 

9.4.1.Doğal Aşım 

 

 Genel olarak dünya manda populasyonunun az bir kısmı hariç çoğu doğal aşımla 

üretilir. İtalya gibi gelişmiş tekniklerin uygulandığı ülkede bile doğal aşım oranı % 90 

lardadır. Bu süreç köy koşullarında çoklukla ana ve babaya ait herhangi bir bilgi 

olmaksızın rastgele seçim ve eşleşme ile neticelenir. Bu durum ıslah edilmemişlik 

demektir ve gözlenen verim vasıfları çeşitliliğinin başlıca nedenidir. 

 Genelde 30 dişiyle boğa hesap edilir. Doğal aşımın çeşitli aşımla bulaşan veneral 

hastalıklar bakımından olumsuzluk olduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan hiç değilse 

sürülerde kullanmadan önce bu yönde testler yapmak gerekir. Sözü edilen dezavantaja 

karşılık her zaman dişilerle beraber erkeğin mevcudiyeti kızgınlıktaki dişinin fark 

edilememesi riskini bertaraf eder. Ancak gene de sürü sahibinin bazı kayıtlar tutması 

kızgınlığın ne zaman beklemesi gerektiğine ilişkin bilgiler üretmesi gerekir. Beklenen 

kızgınlık günlerinde günde iki kez arayış test boğaları (teaser bull) ile tespitler 

yaptırılması gerekir. Boğalar ilk kez 3 yaşında aşımda kullanılmalı büyük çiftliklerde en 

fazla 5 yılda bir boğa değiştirilmelidir. Yeterince uygun koşullar varsa bir boğa 20-25 

dişi için yeterli olabilir. 

 Küçük çiftliklerde boğa akrabalı yetiştirmeden kaçınmak için daha az sürede 

değiştirilmelidir. Eğer boğalarda aşım isteği eksikliği olursa hemen servisten alınmalıdır. 

En iyi verim için boğalar yüksek katkılı yemler ile beslenmeli sıcaklık ve soğuk 

stresinden diğer sürü hayvanları gibi korunmalıdır. Boğa haftada ikiden fazla serviste 

kullanılmalıdır.  
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9.4.2. Suni tohumlama  

 

Hindistan‟da suni tohumlama Allahabat tarım enstitüsü‟nde 1940 larda başlatıldı. 

Bu şekilde ilk melez 21 ağustos 1943 „te elde edildi. Her ejekulattaki er suyu uygun 

yoğunlaştırı-cılarla çoğaltıldığından kullanılan er suyunun yüksek nitelikli olması 

gerekir. Bu olgu gebe kalma oranını arttırır. 

 

   
Resim 9.4. Suni tohumlama yöntemi ile elde edilmiş Azerbaycan  mandaları 

(Borghese, 2003) 
Kaynak: Borghese. A.,(2005) Bufallo Production and Research, FAO Reu Tech. Ser 67 

 

 Hayvancılık bakımından gelişmiş ülkelerdeki genetik ilerlemenin en önemli amili 

suni tohumlama pratikleridir. Bu olgu genetik olarak üstün erkeklerin tüm sürüde 

kullanılmasını mümkün kılar. Böylece zaman aralığı azaltılarak yüksek nitelikli genler 

çok sayıda döle geçirilir. Genel olarak mandalarda suni tohumlama sığırlara göre gebe 

kalma oranı bakımından daha düşük oranla nihayetlenmektedir. 

 Hindistan da Karnal Milli Sütçülük Araştırma Enstitüsü verileri ilk üçüncü 

tohumlamada gebe kalma oranlarını sırasıyla % 40, % 70 olarak göstermektedir. Genel 

olarak sığırlardaki gibi suni tohumlamaya dayalı döl kontrolü vb. uygulamaları içeren 

genetik iyileştirme programları yaygın değildir. İtalya da döl kontrolü için yılda 2500 dişi 

bireyin suni tohumlama ile döllendiği bir program uygulanmaktadır. Hindistan da Gujarat 

eyaletinde sütçü sürü geliştirme programı (DIPA) adı ile bir ülkesel genetik iyileştirme 

programı uygulanmaktadır. 

 Bu programda genetik kazancın boğa adaylarının içinde eşleşmede 

kullanılacakların seçimi ve bunlara eşlik edecek dişilerin seleksiyonu söz konusudur. 

 Döl kontrolü programında her boğa için 100 tamamlanmış ilk laktasyon kayıtlı döl 

olmak üzere her yıl 20 boğanın test edildiği her boğadan 2000 döl dondurulmuş 

ersuyunun seçilmiş köylere dağıtıldığı test sonuçları elde edilene kadar 5000 döl 

ersuyunun muhafaza edildiği bir program uygulanmaktadır( Thomas C.S. ve ark., 2004). 

Mandalarda Döl Verimlilik Artışı İçin Kızgınlık (Estrus) Eş Zamanlaştırma 

(Senkronizasyon) 

Mandalarda sözü edilen döl verimi yetersizliğini düzeltmek için yetiştirme pratiklerinin 

bir parçası olarak aşağıdaki senkronizasyon programı önerilmektedir (Thomas C.Sve ark. 

2004). 
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Şekil 9.2. Mandalarda döl verimine ilişkin senkronizasyon programı (Thomas C.Sve 

ark. 2004). 

 
Yukarıda verilen program Andhro Pradesh isimli sahil kesiminde Guntur, 

Visaiwaddi ve Vıshakapattanam ilçelerinde (24) köyde yürütülen 400‟den fazla manda da 

uygulanan senkronizasyon programının protokolüdür. Bu programda 700 manda seçilmiş 

endometritis, ovaryum kistleri, yetersiz vücut skoru gösterenler senkronizasyon 

programından elenmiştir. Programa alınan bireyler geçerli hastalıklar için aşılanmış ve 

program öncesi parazitsizleştirilmiştir. 

 Kullanılan sürü çoklukla değişik saflıkta oluşan (110) ve (300) gün arası 

değişkenlikte doğum sonrası kızgınlık eksikliğinden muzdarip sürü söz konusudur. Bu 

protokole göre mandaların % 100‟ü kızgınlık göstermiş protokoldeki günde 

suni.Tohumlama (S.T.) yapılmıştır. Senkronizasyon sonrası 1. suni tohumlamada 

(1.S.T.)‟da gebe kalma oranı % 19-24 arası değişmekle beraber 2 ve 3‟cü S.T‟de gebe 

kalma oranı 3 tohumlama üzerinden ortalama % 77.3 olmuştur. 

 Diğer bir denemede deri altı (sub cutaneus) Norgestomet implantları (Crestar) 

kullanılmıştır. Bu denemede 75 manda ve inekte üreme organları gelişmiş ama kızgınlık 

göstermeyen 4-6 yaşlı inek ve düveler kullanılmıştır. 

 

Şekil 9.3. İmplant kullanımını öngören bir sekronizasyon programı 

  
Yukarıdaki protokole göre ilk S.T‟den sonra gebe kalma oranı % 48 olmuştur. Söz 

konusu denemelerde çiftçilere nitelikli karışımlar verilerek mandaların deneme süresince 

nitelikli beslenmelerine yardımcı olunmuştur. 

 Estrus senkronizasyonu ilk buzağılama yaşını azaltmada yardımcı olmuştur. Bu 

denemelerin burada veriliş nedeni yetiştiricilerin belirli pratikleri uygulayarak iddia 

edilenin aksine mandalarda da yeterli döl verimliliği değerlerini elde edebileceklerini 

göstermektir. Bu sürecin maliyeti ise çiftçiler kızgınlık olmadığında ilk kızgınlık yaşı 

uzadığında kaybettikleri meblağ söz konusu olduğunda bu pratiğin uygulanmasını ihmal 

edilemeyecek düzeyde olmuştur. Bu bedel 8-10 dolar düzeyindedir. 

 

 

GNRH 
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0 7 9 10 
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ST ST 
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inseksiyonu  
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Resim 9.5. Hindistan’da Kanjiri S.T. istasyonunda Surti manda boğasından semen 

toplanması 

 

9.5. Ersuyu karekteristikleri  

 

Pratikte maksimum toplama süresi aşımların yoğunlaştığı sezonda 2 günde 

bir,diğer zamanlarda da haftada 2 olmalıdır. 

 

9.5.1.Başlangıç hareketlilik düzeyi 

 

Başlangıç motilitesi seyreltilmemiş semende çabuk biçimde test edilmelidir. Bu 

süreçde mikroskop altındaki bir damla semendeki hareketlilik dalgalanmayı 0 ile 5 

arasında (bazen 0 ile 10 arası) ölçeği bulunan düzenekte değerlendirilir. Toplam 

hareketsiz spermatozoayı hemositometre ile saymak süreti ile yapılabilir. İlk belirtilen 

belirleme kaba bir tahmin verirken diğer yöntem semen deki hareketli sperm yüzdesini 

tam bir şekilde verir. Murrahlarda ortalama kitlesel motilite 3-4 ölçeğinde olmuştur. 

 

Morfoloji: Mandalarda normal sperm baş, orta kısım ve kuyruk gibi üç kısımdan oluşur 

ve iple bağlı balon görünümündedir. Manda sperma başı sığıra göre daha dikdörtgen 

biçimde (köşegenel) dir. Baş uzunluğu genişliği, şekli, mevsim, ejekulat sayısı, ejekulata 

uygulanan muamele, uygulanan seyreltme işleminden etkilenir. 

 

Hareketlilik: Bu olgu her ml‟de 20 milyon sperm içeren seyreltilmiş semen dolu 

hareketli sperm oranı sayılarak belirlenir. Bu değer taze seyreltilmiş semende %67 olup 

4-6 ºC ortamda depolamayla yavaş yavaş azalır. Bu değer 5 gün sonra %40‟a 8 gün sonra 

%30‟a düşer. (yumurta sarısı glukoz bikarbonat seyrelticiler içinde muhafaza halinde). 
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Hareketlilik düzeyinde %45-%85 arası değişkenlik gözlenmektedir. Mesela taze 

işlem gören semende %65, taze seyreltilmiş semende %75 ve strav denilen oluşumlarda 

seyreltilmiş, dondurulmuş, çözünmüş er suyunda %62‟dir. 

 

Ölü/Canlı Sperm Oranı: Bu rakam çeşitli boyama teknikleriyle spermin incelenmesiyle 

anlaşılır. Nigrosin eosin boyası geniş ölçüde kullanılır. Bu oran bakımında yaş, ırk, 

mevsim, tüpleme sıklığı, muhafaza edici, yoğunlaştırıcı, sıcaklık uygulama işlem 

biçiminden etkilenmek üzere ortalama ideal %75-%85 canlı sperm olmalıdır. Ancak 

%40‟lık düzeyde yaygın ölçüde gözlenir. 

 

Anormall sperm oranı: Er suyu kalitesini belirleyen diğer bir nitelikte baş şekli 

bakımdan normal spermlerin toplam sayıya oranıdır. Bu sayı ortalama %6 olmalıdır. 

Değişim aralığı %2-%20 arasıdır. 

 

Muhafaza edici=yoğunlaştırıcı(extender): Canlı spermatozoaların korunmasını 

sağlayan uygun muhafaza ortamı onların kullanım zamanını uzatmasını sağlar. Bu 

maksatla spermatozoa ve seminal plazmanın kimyevi yapısının bilinmesine gerek vardır. 

Bu maksatla manda er suyunda başlangıç fruktoz oranını daha düşük olduğuna bakarak 

bazı karışımlar hazırlanmıştır. Neticede klorit oranı daha yüksek sitrik asit oranı daha 

düşük çeşitli manda semen muhafaza edici ortamlar geliştirilmiştir. 

   

9.5.2.Er suyu dondurma 
 

İşlem görmemiş spermatozoa ömrü birkaç saatle sınırlıdır. Yüksek sıcaklık 

muhafaza için uygun değildir. Artan metabolik işlemlerde bozulma hızlıdır. Bu durumda 

soğutma birkaç gün dayanma ömrü sağlar. Ancak sıcaklık çok düşük olduğunda suyun 

kristalizasyonu hücre içinde gerçekleştiğinden hücre zarar görür. Bu nedenle er suyu 

dondurma uygun ortam yoğunlaştırıcı içeren ortamda yapılmalıdır. Bu bakımdan gliserol 

spermi don zararından koruyucu işlevdedir. Hindistan‟da manda semeni derin dondurma 

süreci 1955‟te başlamıştır. Çeşitli raporlar yumurta sarısındaki ve glisin muhafaza 

edicisinde saklanmış, derin dondurulmuş, çözdürülmüş er suyunda hareketli sperm oranı 

%80 olmuştur. Böyle spermlerle döllenmiş mandalarda gebe kalma oranı %40-%70 

arasında olmuştur. Bu işlem artık ticari bir sürece konu olmuş olup ortalama gebe kalma 

oranı %70-%80‟dir ve dünyada yılda 100.000 manda tohumlanmaktadır. 

 

9.6.Üreme indexleri 

 

Gebe kalma: Mandalarda dölüt fetüs gelişimi, döl yatağı (uterus) boynuzlarında olur. 

Sağ boynuzda sola göre daha çok vuka bulunur. Corpus luteumda aynı yumurtalık 

tarafında gözlenir. Mandalarda gebelik teşhisinde rektovaginal Palpasyon (rectum kalın 

bağırsaktan elle girerek elle altta yer alan yumurtalıktaki dölütü elle hissetme ) önemli bir 

metottur. Özellikle bu konuda tecrübeli olmaksızın 2-3 aylık gebelikte böyle bir hissetme 

olgusu zordur. Birçok suni tohumlama merkezlerinde tohumlanmış hayvanlarda 

dönmeyenlerin oranı gebelik ölçümü olarak kullanılır. Yakın zamanlarda kanda, 

plazmada, serumda, sütte progesteron oranı erken gebelikte, gebelik teşhisinde 

kullanılmaktadır. 
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Birçok bölgede buzağılama mevsimseldir. Bu ölçü büyük ölçüde besin 

kaynaklarıyla ilişkilidir. Ayrıca sıcak havalarda ister erkek ister dişide olsun sıcaklık 

stresi döl verimliliğini düşürmektedir. Ancak yeterli tedbirler alınırsa mandalar her 

mevsim gebe kalabilir. 

 

Gebe kalma oranı: Tohumlananların içinde dönmeyenlerin oranına göre ortalama doğal 

aşım için %50-%60‟dır.Suni tohumlada bu değer yarıya düşer. Servikal mukozanın rengi 

ve kıvamı da gebe kalma oranın etkiler. Mukoza şeffaftan bulanığa değişir. Mukoza 

kristalizasyonu eğrelti otu modelinde olursa gebe kalma oranı en yüksek olur. 

Birçok tabi tohumlama süreci gece olur ve gözlenemez. Avusturalya‟da yapılan bir 

çalışmada manda gebe kalma oranı (%81)Brahman melezlerinden( %70) yüksek 

olmuştur. 

 

Gebelik süresi: Mandalarda gebelik süresi sığırdan yaklaşık bir ay uzundur. Sığırlarda 

bu değer 280 gün (Anguslarda 279, Holsteinlerde 280, Esmerlerde 286) mandalarda ise 

ortalama 310 gün olup değişim aralığı 300-334 gündür. Kısaca bu süre 10 ay 10 gün 

kabul edilir. Murdalarda 414 gebelik süresi verisine göre bu değer 316±8 gündür. Fetüs 

gelişimi ırk, tip, mevsim cinsiyet, coğrafi bölgeye göre değişir. Nehir mandalarında 

değişim aralığı 300-315 gün olurken bataklık manalarında 320-340 gün olmuştur. 

Doğum, serviksin dilute olması, fetüsün çıkarılması, plasentanın ayrılması sığırla 

benzerlik gösterir. Uterusun eski hacmini alması(involution) 30-50 gün sürer. 

 

Gebelik oranı: Gebe kalma oran; kızgınlığı teşhis edilenlerin oranının (%)‟si ile gebe 

kalanların oranının çarpımıdır. Kızgınlık teşhisi ise her 21 günde kızgınlığa giren inek 

sayısının, yetiştirmedeki dişi sayısına bölümü ile belirlenir. Gebelik oranı yetiştirme 

grubu içinde tohumlanma olsun ya da olmasın tüm inekleri içerir; mandalarda yönelim 

düzeyini gösteren en iyi araçtır. 

 

Buzağılama(malaklama) aralığı: Ardışık iki doğum arası süreyi belirtir. Mandanın 

ömür boyu verimliliğini belirleyen önemli bir değerdir. Bu değer de önemli bir 

değişkenlik gösterir. Nehir mandalarında ortalama 465 gün olup değişim aralığı 334 -500 

gün olup ortalama 553 gündür. Oldukça nadir durumda bir manda yılda 1 malak üretir. 

Venezuela koşullarında dişi mandalar her 3 yılda 2 malaklama yapar. Endonezya‟da 

yapılan bir anket çalışmasına göre buzağılama oranı 5 yılda 3-5 malak-lama şeklindedir. 

Az sayıda yetiştirici yılda bir malak aldığını az sayıda yetiştirici ise 5 yılda 1-2 malak 

aldığını belirtmiş. Malaklama aralığı Mısır ve Venezuela‟da 14-15 ay olarak 

bildirilmiştir. 

 En yüksek hayat boyu süt verimliliği için düzenli gebe kalma ve kıza buzağılama 

(malaklama) aralığı önemlidir. Mandalarda kısa melezleme aralığı yönetim başarı iklim, 

besleme ile yakından ilgilidir. Bu süreyi kısaltmak için dişiler doğumdan hemen sonra 

yeterli istirahat süresi ayırıp ardından olabildiğince yakın gebe bırakılmalıdır. Çeşitli 

literatür bildirişleri bu sürenin 400-600 gün arasında değişebileceğini göstermektedir. 

Kısa servis periyodu kısa malaklama aralığına yol açar. Buzağılama aralığının 410‟dan az 

olması istenir. Malakların doğum erken sütten kesimi sütten kesilmemişlere göre azalan 

servis periyodu uzunluğuna yol açmaktadır. 
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Şekil 9.4. Malaklama Aralığı 

 
 

Servis periyodu:Bu değer malaklama ile gebe kalma arası süreyi belirtir. Daha kısa 

servis periyodu daha uzun verimli ömrü belirler. Bu konuda 100-150 gün arasında 

değişen rakamlar da elde edilmiştir. 

 

Kurudaki günler uzunluğu: Laktasyon bitimi ile müteakip malaklama arasındaki süreyi 

belirtir. Minimum periyot 60 gün olarak önerilmektedir. Bu süre meme ve vücut 

dokularının bir sonraki doğum ve laktasyon için hazır edilmesi için gerekli süreyi verir. 

Kuru doğum uzunluğu ortalama (150) gün olmak üzere (0-250) gün arası doğum 

aralığına sahiptir. 

 

Üreme başarısızlıkları: Anatomik, kalıtsal, fonksiyonel besleme düzeyi 

yetersizliklerinden biri ya da kombinasyonları kızgınlık göstermemeye ( Anöstrus‟e) yol 

açabilir. Sıcak aylarda bu olasılık en yüksektir. Mandalar mevsimsel üreme niteliğine 

yatkındır. Dünyadaki birçok manda da küçük, sert, inaktif yumurtalık nadir olmaktan öte 

olağan vakalardandır. Asya mandalarındaki en önemli kısırlık nedeni yetersiz düzeydeki 

aktif yumurtalıklardır. Yetersiz besleme eksikliği, parazitler, olgunlaşma ve ovulasyon ile 

aşırı “foliküler atresia” ve yumurtalık inaktivitesine neden olan başlıca amillerdir.  

 

Yumurtalık patolojisi: Genellikle mezbaha, kesimhane bulgularına göre hipojunksiyon 

kist, kalıcı corpus luteum, yumurtalıkların Enkapsilasyonu, salpingitis, cervicitis, 

metritis, pyometra ve vaginitis gibi yangı problemleri görülebilmektedir. Suni 

tohumlamada da; mandaya özgü pratik eksikliğinden ileri gelen yetersiz eğitimli 

uygulama teknikleri nedeniyle “iatrogenik” genital yol problemleri gözlenir. Düşük 

sıklığı, güç doğum (dystocia), alıkonulmuş plasenta ve diğer doğumsal anomaliler 

sığırlarla benzerlik gösterir. İkizlik pek nadir olup, manda gebeliklerinin % (0,01)‟i 

ikizlikle neticelenir. 

 

9.6.1.Dişi Mandalarda Cinsi Olgunluk Yaşı 
 

Cinsi olgunluğun başlaması aşağıdaki faktörler ile ilgilidir: 

   -Beslenme 

          -Malakların doğduğu mevsim 

          -Malakların ırkı 

          -Havanın sıcaklığı 

      Yapılan araştırmalar genç mandaların cinsi olgunluğa ulaşmasının o hayvanın ağırlığı 

ile ilgili olduğunu göstermektedir. Buna göre besin değeri yüksek olan yemleri yiyen 

MALAKLAMA ARALIĞI 

Malaklam
a 

Gebe kalma Kuruya çıkama Malaklama 

GÜNÜ 

Servis peryodu 

0 100 
300 400 



 161 

malaklar daha erken cinsi olgunluğa ulaşır. Malakların döllenmeleri için belli bir ağırlığa 

gelmeleri gerekmektedir. 380-400kg olan bu ağırlığa 18–22 ayda ulaşılmaktadır. 

 

9.6.2.İlk Yavrulama 

Ortalama yavrulama yaşı değişik ırklardaki mandalarda farklıdır. Bulgaristan yerli 

mandası için bu değer 29–40 Murrah için 33–36 Bulgaristan yerli mandası ile Murrah 

melezi için 36–38 aylıkdır. 

9.6.3.Östrus (Kızgınlık) 

Dişi mandanın östrusu 4–72 saat sürmektedir. Östrus süresi manda yaşı ile ilgili 

değildir. Ortalama süresi 20–30 saatir. 

9.6.4.Gebelik 
 

Mandaların gebelik süresi ineklere göre daha uzundur. Ortalama gebelik süresi 

312–315 gündür. Aşağıdaki tabloda gebe kalma gününe göre doğum tarihleri 

belirlenebilir. 

    

Tablo 9.1. Gebeliğin Başlaması Ve Doğum Takvimi 
Gebeliğin            Doğum    

başlaması 

Gebeliğin            Doğum    

Başlaması 

Gebeliğin            Doğum    

Başlaması 

 Ocak                    Kasım 

1 9 

6 14 

11 19 

16 24 

21 29 

                          Aralık 

26 4 

31 9 

Şubat                           

5 14 

10 19 

15 24 

20 29 

                          Ocak 

25 3 

 Mart                        

2                           8 

7                          13 

   12                         18 

   17                         23 

   22                         28 

                             Şubat 

   27                          2  

 Nisan                            

1 7 

6 12 

11 17 

16                         22 

   21                         27 

                              Mart 

   26                          4 

 Mayıs 

  Mayıs                   Mart 

1 9 

    6                           14 

   11                          19 

   16                          24 

   21                          29 

                              Nisan 

26 3 

31 8 

 Haziran                    

5 13  

10 18 

15 23 

20 28 

                             Mayıs 

25 3 

30 8 

Temmuz 

5 13 

10 18 

15 23 

20 23 

                         Haziran 

25 2  

30 7 

Ağustos 

4 12 

9 17  

14 22 

19 27 

                          Temmuz 

24 2 

29 7 

 Eylül 

 

  Eylül                 Temmuz 

     3                          12 

     8                          17 

    13                         22 

    18                         27 

                             Ağustos 

    23                          1 

    28                          6 

  Ekim  

     3                          11 

     8                          16 

    13                         21 

    18                         26 

    23                         31 

                              Eylül 

    28                          5 

 Kasım 

     2                          10 

     7                          15 

    12                         20 

    17                         25  

    22                         30 

                               Ekim 

    27                          5 

 Aralık 

     2                          10 

     7                          15 

    12                         20 

    17                         25 

    22                         30 

                              Kasım 

    27                          4 

    31                          8 

Takvimin Açıklaması: 

  

Birinci sütunda gebeliğin başlama tarihi verilmiştir, ikinci sütunda ise doğumun 

gerçekleşmesi beklenen tarih belirtilmiştir. 
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Eğer gebeliğin başlama tarihi takvimde gösterilmemiş ise, doğum tarihinin 

hesaplanması orantı kurularak yapılır. 

  

Örnek; Gebeliğin başlaması 4.01.2005 tarihinde olmuş ise doğum tarihi 

12.11.2005 olması gerekir, yani gebelik listede yer alan 1 Ocak‟tan 3 gün geç olmuş ise, 

3 gün listedeki ilgili doğum tarihine ilave edilir.  

 

9.6.5.Mandalarda Doğum 

  

Doğumun yaklaşması ile mandanın iç ve dış cinsel organlarında değişiklikler 

olmaktadır. Genelde doğumdan 10–15 gün önce memeler şişer ve büyür. Son 24 saat ise 

memelerden ağız sütü akmaya başlamaktadır. Değişmeler bütün bünyede gözlenebilir. 

Mandanın iştahı azalır, hayvan huzursuz olur ve sürekli yatmak için yer arar, bağırırlar ve 

hatta hareketlenirler.  

 Mandaların yarısından çoğu ayakta doğum yapar. Yavrunun 1–1,2 m den düşmesi 

de herhangi bir risk teşkil etmez. Bakıcının doğum sırasında hayvanın yanında olmasında 

fayda vardır, bu hayvanı sakinleştirir. Fakat çok kalabalığın toplanması ters tepki yapar. 

Hayvan ürkebilir ve doğum zorlaşabilir. Normal doğumda yavrunun ayakları önde ve 

kafası da ayaklarının üzerinde olur. Anormal doğumlarda olabilir. Örneğin yavrunun ters 

gelmesi gibi. Bu gibi durumlarda veterinerlerden yardım alınmalıdır. Bazı durumlarda 

yavru iri olabilir. Bu nedenle ip bulundurulmalı ve ipi yavrunun ayak bileklerinden 

bağlayarak çekmek gerekir. Bu işlemler vakit kaybetmeden yapılmalıdır çünkü yavru 

boğulabilir. İpin çok kalın olmamasına özen gösterilmelidir. 

 

9.6.6.Yavrunun Ve Annenin Bakımı  

  

Her şeyden önce yavru çıkar çıkmaz ağzı ve burnu temizlenir. Eğer yavru doğal 

beslenmeyecek ise anneden ayrılması gerekir ve samanla vücudunun kurutulması gerekir. 

Eğer yavru annesini emecekse anne yavrusunu yalayarak kurutacaktır. Anne yavruyu 

yalayarak yavrunun vücudundaki kaygan maddeyi yutar ve bu da kabızlığı önleyici etki 

yapar. 

 Yavrunun göbeği genelde kendiliğinden düşer. Düşmediği takdirde yavaşça 

bükülerek karından 10–12 cm mesafede kopartılarak dezenfekte edilmelidir.  

 Anneye sıcak kepekli yemler verilmelidir. Eğer doğum kış mevsiminde 

gerçekleşmiş ise annenin üzerine sıcak tutacak örtüler atılmalıdır. Anne mandanın ilk 

günleri sütü (ağız sütüı) yavru için hayati önem taşımaktadır. Ağız sütü, yavru malakları 

dış etkenlerden ve hastalıklardan korur. Ağız sütü ilk günlerde, doğumdan sonra 

memelerde oluşur. Ağız sütünde bulunan besin maddeleri, bağışıklık maddeleri 

(imminoglobulinler) kanınkine çok yakındır.  

 Ağız sütünün içinde;  %26,6 kuru madde  

                                     %9,55 yağlı madde    

                             %7,54 laktoz 

                              %9,59 protein vardır. 

  

Bir hafta sonra ağız sütündeki maddeler değişerek normal süte dönüşür. Ağız 

sütünün ilk saatlerde yavru tarafından emilmesi çok önemlidir, yavrunun vücut direnci 
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artar, gelişimi kolaylaşır, dış dünyaya daha kolay uyum sağlar. Aksi halde yavru dış 

etkenlere karşı korumasız olur, çabuk hastalanır, zayıf ve cılız olur, gelişimi gecikir ve 

sürüden düşer. 

 Yavrunun annesi ilk emme denemeleri 60 dakika doğumdan sonra başlar. En geç 

meme refleksi 6–7 saatte oluşur. Yeni doğmuş buzağı ise 17 dakika sonra annesini 

emmeye başlar.  

  

Doğumdan sonraki ilk saatlerde ağız sütünün alınması önemlidir. Bu nedenle 

malakların emzirilmesinde yardım edilmelidir. Malaklar günde 1,5–1,8kg ağız sütü 

emmeleri gerekir. Doğumdan iki gün sonra ağız sütünün içinde bulunan madde 

değişmeye başlar. Bu nedenle ağız sütü sağılabilir ve düşük sıcaklıkta korunabilir. Daha 

sonra biberon ile yavruya içirilebilir. Doğumdan iki gün sonra yavru 2,5–3,5kg arası ağız 

sütü içmesi gerekir. 

 

9.7. Manda Üretiminde Çağdaş Yenilikler 

 

 Çeşitli yemleme, genetik iyileştirme, sürecindeki gelişmeler mandalarda süt ve döl 

verim özelliklerinde gelişmelere yol açmıştır. Bu konuda ilk üzerinde durulan özellik 

neden mandaların sığıra göre daha geç ilk buzağılama yaşına sahip olduğu sorusuna 

cevap verecek şekilde belirlenmiştir. Buzağılamadan itibaren özenli besleme ile bu yaş 6-

9 ay öne alınabilmiştir. Dengeli beslenme ile 330 kg‟lık vücut ağırlığında ilk kızgınlığın 

gösterilebileceği gösterilmiştir. Düve mandaların 20-24 ayda buzağıladığı vakalarda 

gösterilmiştir. (Ganguli, 1981, Sastry, 1983).  

 Benzer şekilde buzağılama aralığı da düzensiz ve gizli kızgınlık ve bu arada üreme 

hormonal düzensizliklerinden mevsimden etkilenmektedir. Mandalarda Mart-Haziran 

arasında cinsi aktivite azalmasına bakarak mevsimsel üremeden söz edilmektedir. Ancak 

yeterli üremeye ilişkin yönetim tedbirleri varsa manda yıl boyunca her dönem 

artırılabilir(Rao ve Nagarcenkar, 1997).Bu konudaki en etkili yönetsel tedbir buzağılama 

döneminde nitelikli besleme doğum öncesi ve sonrası hijyen tedbirleri yeterli sağım 

teknikleri, dengeli besleme kızgınlık teşhisi ve suni tohumlarca yönetsel tedbirleri, 

barınak koşullarını geliştirme termal stresi önlemedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164 

BÖLÜM 10 

 

ET VE ET ÜRÜNLERİ 

 

Manda sütü  yanı sıra eti içinde beslenmektedir. Çoğu ülkelerde mandanın 

gücünden ve etinden daha az da sütünden yararlanılır. Bazı ülkelerde manda üretimi 

olmadığından manda eti bilinmemektedir. Filipinlerde evlerde ve restoranlarda kullanılan 

etin 2/3‟si manda etidir. Azerbaycan‟ın geleneksel yemeği “dolma” manda etinden 

yapılır. Mısır‟da ise sucuk ve salam yapımında 3–4 aylık malak eti kullanılır.  

Geçmişte insanlar malak etinin kansızlığa (anemi) karşı olan etkisi keşif edip 

yaygın biçimde kullanmışlardır.  

 

 
Resim 10.1. Ön koladan elde edilmiş genç erkek manda eti (Borghese, 2004) 
Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 

 
Resim 10.2. Arka buttan elde edilmiş genç erkek manda eti (Borghese, 2004) 
Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 

         
Resim 10.3. Bastırmalık sırt eti(Borghese, 2004)         Resim 10.4. Arka but(Borghese, 

2004) 
Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 
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Resim 10.5. Manda etinden üretilmiş salam ve sucuklar  
Kaynak: Borghese. A., 2005, Bufallo production and research, FAO Reu. Tech. Ser. 67. 

 

10.1.Manda Etinin Özellikleri 

Manda eti kimyasal içeriği, besin değeri ve tadı bakımından sığır etine benzemek-

tedir. Mandaların göğüs kenarlarında daha fazla yağ birikir, adaleler arasına ise daha az 

yağ birikir. Manda eti, sığır etine göre biraz daha koyu kırmızıdır. Mandanın yağları 

beyazdır, sığırın ise sarımsı renktedir. Malakların eti daha açık renktedir. 

Bazı ülkelerde halk arasında manda etinin tadı ve besin değerinin sığır etine göre 

düşük olduğu sanılmaktadır. Bunun nedeni mandanın yaygın olduğu çoğu ülkelerde 

eskiden mandanın gücünden yararlanılıyor oluşu sebebiyle etinin sert, kuru ve kalitesiz 

olduğu ön yargısıdır.Eğer mandalar eti için beslenip ve küçük yaşta kesilirse eti sığır 

etinden daha lezzetli olur. 

Tablo 10.1. Yüz Gram Sığır ve Manda Etinin Besin Karakteristikleri
** 

 Manda Sığır 

Kalori 131 289 

Protein 26,83 24,07 

Toplam Yağ 1,8 20,69 

Yağ 

Asidi 

Doymuş(gr) 0,60 8,13 

Mono doymuş(gr) 0,53 9,06 

Poli doymuş(gr) 0,36 0,77 

Kolesterol(mg) 61 90 

Mineral   (Ca,Fe,Mg,P,K,Na,Cu,Zn,Mn) 641,8 583,70 

Vitamin (Askorbik 

asit,Thiamin,Riboflav,Niasin,Pantotenik asit,Vit 

B6,Folik Asit  B12) 

20,95 18,92 

**Rocha, Loures, 2008, Bufalo Prod. System İn The America Proc. Of The Sixth World 

Bufal Cong. Maracaibo, Venezuella, May 20-23 ve I 74-76 
Kaynak: Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı(USDA) Teknik bülten NO:8(Cripe,1996) 
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10.1.1.Kimyasal Bileşim 
 

Kimyasal bileşimi bakımından manda ve sığır etinin hiçbir farkı yoktur. Genç bir 

manda etinin kimyasal bileşimi şu şekildedir: 

       %18–22 protein 

       %1 mineral 

       %10–20 yağ 

       %25–30 kuru madde 

 

Manda Besisinde Besi Sonu Ağırlığı: 

 

Bu husus mandanın bakımı ve beslenmesinde kullanılan teknoloji ve yemlerin 

besin değeri ile ilgilidir. Besin değeri yüksek olan yemlerle bakıldığında günde ortalama 

1000 gr ağırlık artışı sağlanabilir. 

Araştırmalara göre 12–18 aylık ve 290-400kg malaklar günde 650-750gr ağırlık 

kazanır ve besi için daha uygundur. 

 

10.2.Manda Etinin Kullanım Biçimleri 

 

Manda eti taze ve işlenmiş olarak kullanılmaktadır. Genç mandaların eti, dana 

etinden ayırt edilmemektedir. Sucuk, salam ve pastırma birçok ülkede malak etinden 

yapılmaktadır. 

Geç gelişme mandanın özelliklerinden biridir. İneklere nazaran mandalar daha geç 

yaşta cinsi olduğu ulaşır ve daha geç yavrular.  

      

 

10.3.Manda Et Üretimi 

 

ABD, USDA kaynaklarına göre manda eti sığır etinden %40 daha az kolesterol, 

%55 daha az kalori, %11 daha fazla protein,%10 daha fazla mineral içerdiğinden insan 

sağlığı için daha uygundur. 

Mandacılıkta sadece et için üretimi için yetiştiricilik giderek yayılmaktadır. 

Mandalar yüzyıllardır çeki hayvanları olarak kullanıldığından aşırı kas büyümesi 

yönünden geliştiklerinden 1000kg canlı ağırlığa bile ulaşan bireyler kaydedilmiştir.  

Yakın zamanlara kadar bunları et üretiminde kullanmak pek düşünülmemiştir. 

Daha çok manda eti piyasaya yaşlanan, ömrünü tamamlayan bireylerden elde edilerek 

sunulduğundan böyle etler düşük kaliteli nitelikte olduğundan bir tüketici yanlış imal 

etkisi söz konusudur. Diğer bir deyimle genç körpe manda etleri sığır eti kadar besleyici 

olduğu halde düşük kolesterol içeriğiyle ondan daha doğaldır.  

Ayrıca ülkemizde önemli bir ekonomik değer yaşatan sektör olan manda eti 

sucukta belli bir oranda bulunduğundan sucuk olacak kıyma materyali fermantasyon 

sürecinde pH hemen düştüğünden ilave starter kültür kullanarak fermantasyona gerek 

kalmadan direk fermantasyon sürecine gerek vardır. Ülkemiz sucuk standardında belli 

düzeyde manda eti katmak zorunluluğu vardır. Uygun bakım, besleme halinde manda eti 

yumuşak lezzetli niteliktedir.  

Asya manda eti dünya manda eti arzının %91-%92‟sini oluşturur. Son 10 yılda 

üretim yılda %4,15 artmıştır. Hindistan en büyük manda eti üreticisidir. 1992 Hindistan 
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manda eti üretimi 1.182.000 tondur. Bu değeri 465.000 ton ile Pakistan,253.000 ton ile 

Çin, 96.000 ton ile Nepal ve 63.000 ton ile Tayland takip etmektedir.  

Hem Hindistan hem de Nepal‟de sığır ve manda sayısı sırası ile(1:3) ve (1:1,5)iken 

mandadan üretilen et sığırdan üretilenden fazladır. Bu olgu Hindu dini inanışı ile sığıra 

saygı gösterilip yenmediğindendir. Pakistan ve Hindistan‟dan Orta Doğu ülkelerine, 

Tayland ve Avustralya‟dan Hong Kong‟a kesim için manda ithal edilir. Bu yüksek talep 

Tayland manda sayısını son 20 yılda 7 milyondan 5 milyona düşürmüştür. Oysa bu 

dönemde Tayland nüfusu 2 misli artmıştır.  

 

10.4.Manda Eti Karkas Karakteristikleri  

 

Tüm manda ırkları sütçü tipte olanlarda dahil karkas karakteristikleri sığıra benzer 

ondan daha ağır hayvan üretir. 

Daha ağır deri ve baş olmasına rağmen kullanılabilir et miktarı (kullanılabilir et 

oranı) sığır ve mandada aynıdır. Brezilya‟da yapılan bir çalışmada Akdeniz tipi mandalar 

ve zebu sığırları yararlanılabilir et yüzdesi sırasıyla %55 ve %56,6 olmuştur. Bataklık 

mandalarında bu oran Avustralya‟da %53 olarak ölçülmüştür. Genel olarak mandaların 

yenilebilir et yüzdesi sığırdan %3 düşük kabul edilir.  

Mandalar genelde yağsız hayvanlardır. Mandalarda deri altı yağ katmanı karkası 

kaplayabilir. Ancak bu tabaka sığıra kıyasla çok incedir. Yağ olsa bile iri kaslı 

hayvanlardır. Avustralya‟da bataklık mandaları üzerine yapılan çalışmalar mandaların 

%25‟in üzerinde yağ oranına sahip olmaları mümkün olmamıştır. Oysa sığırlar için en iyi 

değer bu rekorda %35‟dir. Yugoslavya‟da yapılan çalışmalarda Buska sığır ırkı ile manda 

arasında karkas yağsız et yüzdesi, fiziki özellikleri bakımından fark bulunmamıştır. 

Açıkta serbest besi koşullarında dahi bu düşük yağ içeriği olgusu geçerlidir.  

Kastre edilmiş erkeklerde deri altı yağ katmanı makul düzeydedir. Böyle bir 

görünüşte manda eti ile sığır etini ayırt etmek güçtür. Genel olarak manda karkası sığıra 

göre daha yuvarlak kaburga kemikli, daha yüksek oranda kaslı ve daha az oranda da 

kemik ile yağ içerir. Manda derisi işlenebilir deri haline getirilmeden önce iki üç tabaka 

halinde kesilecek ölçüde kalındır.  

Türkiye‟de ki manda karkas standartı EK 2 de verilmiştir. 

Et Kalitesi: Manda eti ve sığır eti temelde aynı niteliktedir. Kasların pH değeri 

5,4‟tür. Soğuk ortamda küçülme (büzüşme) düzeyi %2, nem oranı %7,6, protein oranı 

%19 ve kül oranı %1‟dir. Bu değerler sığır ve manda için yaklaşık değerlerdir. 

Manda yağı genelde beyaz sığır yağı sarıya yakındır. Manda eti sığıra göre daha 

koyu renktedir. Bu durum daha az kas içi yağ nedeniyle daha çok pigmentasyon 

sonucudur. Bu şekilde kas içi yağ (mozaik yağ) mandada %2-%3, sığırda %3-%4‟tür.  

Et Yenme Kalitesi: Yapılan panel testleri ile etin yumuşaklığı ölçülmektedir. 

Birçok ülkede yapılan çalışmalar manda etinin sığır eti kadar kabul edilebilir olduğunu 

göstermiştir. Hatta kalite derecelendirmek bakımından yedikleri etin ne olduğunun 

söylenmediği panelistlerce yapılan değerlendirmede Malezya, Venezuela ve Trinidad‟da 

manda eti sığırda üst düzeylerde yer almıştır.  

Trinidad mandası, Jamaika kırmızı ve Sehivgal sığır ırkı meleziyle Avrupa ithal 

sığır ırkı eti gibi üç çeşit et tecrübeli kasap yada gurme nitelikli 28 paneliste yedirilmiş 

fakat ne eti yedirildikleri söylenmemiştir. Tüm karkaslar bir hafta pişmeden önce 

buzlukta kalmıştır. Bu panelistlerin 14‟ü manda etini en iyi tanımlamış, 7‟si Avrupa sığır 
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etini, 5‟i de melez sığır etini tanımlamış, 2‟si ise manda ve melez sığır etini eşit 

bulmuştur. 

Manda eti hem et hem karkas yağı rengi, tadı ve genel kabul edilebilirlik 

bakımından en iyi notu almıştır. Tekstür bakımından çok küçük farklar gözlenmiştir. 

Manda eti önemli düzeyde lezzetli bulunmuştur. Et için genç mandaların 3-4 haftalık 

yaşta kesilmesi önerilir. Yenilebilir et oranı canlı ağırlığın %59-%66‟sıdır. Mandaların et 

yumuşaklığını sığıra göre daha ileri yaşlara götürebildikleri ifade edilmektedir. Bunun 

nedeni besleyici doku, mandaların kas elyaf çapı sığırdan daha yavaş arttığından ve sığıra 

göre daha sonraki yaşlarda sertleşir.  

Kas elyafının yumuşaklığı testi 16-30 aylık mandalarda açıkta serbest grup halinde 

beslenen 12-18 aylık Angus, Hereford, Frisianla ile aynı olmuştur. Bu üreticilere 

dalgalanan Pazar koşullarında önemli bir esneklik sağlar. 

    

10.5.Manda Eti Sucuğu 

 

Geleneksel olarak sucuk etinde TSE‟nin izin verdiği oranda(%10) düzeyinde 

manda eti kullanılabilmektedir. Manda etinin özellikle fermantasyon süresini kısaltması 

bakımından Tercih edildiği bildirilmektedir. Manda eti olmadığında starter kültürler 

kullanarak pH düşürülmesi sağlanmaktadır. Sucuk yapımı için ev ölçeğinde bir fikir 

vermek için Afyon Sanayici ve İşadamları Derneği(AFSİAD) web sayfasından aşağıdaki 

örneği sunmak yeterli mütalaa edilmiştir. Kullanılan ette %10‟da olsa yağ bulunması 

önerilir. 

 2 kg sığır eti(ya da manda eti) ya da 1,5 kg sığır, yarım kilo manda eti, bir çorba 

kaşığı sucuk baharatı (eğer sucuk baharatı yoksa aşağıda miktarı verilen karabiber, 

kimyon bir kat arttırılır.),10 diş sarımsak, bir çorba kaşığı kimyon, iki çay kaşığı yeni 

bahar, bir çorba kaşığı karabiber, bir çay bardağı tuzdan oluşan malzeme gerekmektedir.  

Bu maksatla hazır kurutulmuş 3 metre sucuk bağırsağı da gerekmektedir. Et önce 

küçük parçalara bölünür. Sonra karışımı kıyma makinesinden iki defa geçirilir. Bu 

karışım iyice etle ya da hamur yoğurma makinesinde yoğrulup 12 saat buzdolabında 

dinlendirilir. Bu süreç belli fermantasyonu içerir. Daha sonra karışımın tadından emin 

olmak için gerekli düzenlemeleri yapmak için bir miktar küçük parçayı pişirip denemek 

önerilir. 

Daha sonra önceden 10–15 dakika bol su içinde bekletilmiş bağırsak ev tipi kıyma 

makinesinin ön bölümüne takılmış huni yardımı ile bağırsağı huni dış cidarına monte 

edip huni dışından çıkması için iple bağlayın. Makine içindeki et kolu çevirerek elle 

bağırsakları sıvazlayarak iterek içinin doldurulup uygun büyüklükle dolunca ucu iple 

sıkıca bağlanır. Elde edilen sucukla bez arasında tepsiye yerleştirilip serin yerde 12 saat 

dinlendirilir. Oluşan ter silinir. Sonra gölge ve serin bir yerde birbirine değmeyecek 

şekilde asarak kurutulur. 

 



 169 

   
 

Türkiye ‘de kesimi yapılan ve TSE standartlarına göre kaliteli sucuklarda %10 

düzeyinde kullanılması gereken, batı ülkelerinde düşük kolestrolü nedeniyle diğer 

etlerden daha pahalı olarak satılan manda karkası örneği [Kasaplık Manda gövde etleri 

standardı için bakınız Ek 1 (ICS 67.120.10 TÜRK STANDARDI TS 6163/AralIk 

1988)] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


