
 

Buzağıların Beslenmesi Nasıl Olmalıdır? 

                      

Sağlıklı buzağı elde etmek için ilk olarak ananın gebelik döneminde uygun bakım ve 

beslenmesine dikkat edilmelidir . Bundan sonra her şey buzağının bakım ve beslenmesiyle 

ilgilidir. Buzağıya vereceğimiz günlük süt miktarı, 37 derece dolaylarında olup, buzağının 

canlı ağırlığının %10’ unu geçmemelidir. Fazlasında ishal gibi durumlarla karşılaşılabilir. 

İlk üç gün mutlaka ağız sütü verilmelidir ve bunu verirken ana ineklerin memelerinin 

temizliğine dikkat edilmelidir. Ememeyenlere yardım edilmeli gerekirse biberondan 

içirilmelidir. 

2 gün sonra annelerinden ayrılıp kendi bölmelerine yerleştirilen buzağılara temiz süt 

kovalarından içirilmelidir. 4.günden itibaren su da verilmelidir. 

Sıvı gıdalar iki öğünde verilirse kısa süredeki hastalıklara karşı müdahale etmek kolaylaşır. 

Bunun yanı sıra süt kovaları ve emziklerin temizliğine de önem verilmelidir. 

Bir haftalık oldukları dönemde toz halindeki kuru yemleri yiyip tam olarak değerlendiremezler 

iken üç, dört haftalık olduklarında yararlanma kabiliyetleri tam anlamıyla yükselir. 

Buzağıların yediği yemin ineklerden farklı ve daha yüksek değerli olması gerektiği 

unutulmamalıyken buna “Buzağı büyütme yemi“ denir. Ve bu yeme vitamin A, D, E, 

mineraller ve antibiyotiklerle destek verilmelidir. 



Erken yeme alıştırmak için de süt kovalarının dibine ya da ağızlarının yakınlarına toz 

halindeki yem sürülür. Sütten kesilmeden önce de 100 kg’ lık canlı ağırlığı için en az 1 kg 

buzağı başlangıç yemi tüketmeleri gerekir. 

İlk haftadan itibaren azar azar kuru ot yemeye başlayan buzağılara verilmesi en uygun olanı 

yapraklı, iyi kurutulmuş, yumuşak kuru yoncadır. Üç aylıktan küçük olanlara, su içeriği yüksek 

olan silaj ve taze mera otları verilmemelidir yoksa yem tüketimini sınırlamış oluruz. 

Buzağılar günde 700-900 gr kesif yem tüketmeye başlayınca sütten kesilebilirler. Bu 

dönemde büyüme padoklarında buzağı başına 0,5-2 kg arasında kesif yem ve iyi kaliteli kuru 

ot verilir. Sütten kesildikten sonra başlangıç yemleri azaltılarak buzağı büyütme yemlerine 

geçilir. Bu yemlere 3.aydan sonra başlanmalıdır. 

Genel olarak toparlamak gerekirse; ilk 4 gün sabah, öğle ve akşam ağız sütü verilmelidir. 

4.günden yaklaşık 28 güne kadar sabah akşam süt verilmeli, başlangıç yemi ve su önünde 

bulundurulmalıdır. İnce kıyılmış kuru yonca da önlerinde olmalıdır. 28. Günden 35. Güne 

kadar bir öğün süt verilirken başlangıç yemi ve su önünde bulundurulmalıdır. Yaklaşık 700-

900 gram yem tüketiyorsa sütten kesilmeli, tüketmiyorsa tek öğün süte devam edilir. 36-60 

günler arasında süt verilmez fakat başlangıç yemi, kuru yonca ve su önlerindedir.  120. Güne 

kadar başlangıç yemi, kuru yonca, kuru ot ve su devamlı önlerinde bulundurulur. 5-6 aylık 

olana değin kesinlikle yeşil ot ve suca zengin yemler verilmez. 
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