
KOYUNCULUK 

 

GAP – TEYAP 

 

 

       İHG 



KOYUN IRKLARI 

 Koyunları verimlerine göre 3 grupta 
toplayabiliriz. 

 

 Etçi ırklar,  

 Sütçü ırklar,  

 Yapağıcı ırklar,  

 



Bir işletmede yetiştirilecek koyun ırkı 

seçilirken şu hususları dikkate almak 

gereklidir; 

 Çevre şartları hangi koyun ırkının yetişmesi için 
uygundur  

 Çevrede hangi koyun ürünleri talep edilmektedir 
ve talep edilen ürüne verilen fiyat, giderleri 
karşılayıp kar bırakabilecek midir ?  

 Yetiştirilmesi düşünülen koyunun temini 
mümkünmüdür ve kar bırakacak fiyattan satın 
alınabilecek midir ?  

 Yetiştiricinin şahsi beğenileri bu koyunda var 
mıdır ?  



Koyunlarımız kuyruk yapılarına 

göre 2 grupta toplanabilir. 

 

Yağlı kuyruklu olanlar; Akkaraman, 
Morkaraman, Dağlıç ve İvesi gibi.  

 

 İnce ve uzun kuyruklu olanlar; 
Kıvırcık, Sakız, Karayaka ve Türk 
merinosu gibi, 



Akkaraman Koyun ve koç Kıvırcık koyunu ve kuzusu 

Sakız koç Karayaka koç 





KOYUN YETİŞTİRME 

METODLARI 

 Saf yetiştirme,  

 Melezleme.  



KOYUNLARDA DAMIZLIK 

SEÇİMİ  

 Koyunlarda seçilen damızlık; 

Vücudu düzgün ve kusursuz 

Kendi ırkının özelliklerini taşıyan 

Yüksek verimli, hastalıksız, döl verimi 
yüksek ve uzun ömürlü olmalıdır. 



Sürüden Ayrılması Gereken 

Koyunlar 
 

 Dişleri ve tırnakları bozuk olanlar, 
 Çok yaşlı, çok zayıf koyunlarla kavruk 

kalmış koyunlar, 
 Kısır koyunlar, çok az süt verenler, 
 Yapağı kısa, seyrek ve dökülüyorsa, 
 Özellikle Merinos ve kıvırcıklarda lekeler 

varsa, 
 Yapağı körü varsa, 
 Bu tip koyunlar sürüden atılırlar. 



Damızlık Koç Seçiminde Dikkat 

Edilecek Hususlar 

 Kuvvetli ve sağlıklı olmalı,  

 Irkın bütün özelliklerini göstermeli,  

 Canlı parlak bakışlı ve hareketli olmalı, 

 Yumurtalıklar torbaya inmiş olmalı,  

 Yapağısı kendi ırkının özelliklerini taşımalı, 

 Bacaklar kısa ve düzgün olmalıdır. 

 Sağrısına basıldığında çömelmelidir.  

 Ergin bir koç iyi beslendiğinde ortalama 
35-40 koyuna aşabilmektedir 



KOYUNLARIN BAKIMI VE 

BESLENMESİ 

1- Koç Katımında Beslenme: 

 

 Koç katımından 2 hafta önce 
başlayarak 6 hafta günde 400 gr.dan 
başlayarak 700-800 gr.a kadar 
fabrika yemi veya arpa, yulaf 
karışımı ile ek yemleme yapılır. 



2- Gebelikte Besleme: 
 Gebelikte ilk üç ay mera iyi ise ek yeme gerek 

yoktur. Son 45 günde 300 gramdan başlanarak 
doğuma kadar 800 grama çıkılarak ek yemleme 
yapılır. 

 
3- Süt Döneminde Besleme: 
 Tek kuzulu koyunlara günlük 700 gr. dane yem 

karması, ikiz kuzulu koyunlara da 1 kg. dane yem 
karması verilir. 

 
4-Verimsiz dönemde mera ve anız otlatması kafi 

gelmektedir. 



Damızlık Koç Bakımı 

Günde 1 kg. kadar yulaf 

Her gün biraz yeşillik 

Yeteri kadar hareket 

Kırkım yapılması 

Sabahları yemden önce bir tane taze 
yumurta yedirmeliyiz. 

Bunlar yapılırsa koçların aşım 
kabiliyetleri yükselir, beklenen verim 
elde edilir. 



Koyun Beslenmesinde Dikkat 

Edilecek Konular 
 

 1- Dönemler itibariyle yapacağımız yem 
değişikliğine yavaş yavaş geçilmelidir. 

 2- Mera dönemi başlangıcında meraya çıkış 
saatleri yavaş yavaş artırılarak devam edilmelidir. 

 3- Aşırı çiğ ve kırağının olduğu dönemlerde 
meraya çıkmadan önce bir miktar kuru ot veya 
saman verilip ondan sonra çıkarılmalıdır. 

 4- Verilen yem ne olursa olsun küflü ve 
kokuşmuş olmamasına özen gösterilmelidir. 

 5- Doğumun hemen akabinde anaya soğuk su 
verilmemelidir 



Ağıl Yapımında Dikkat Edilecek Konular 

1- Bölgenin iklimine uygun olmalı 

2- Hakim rüzgarlardan ve soğuktan 
korunmuş olmalı 

3- İşlerin kolay görülmesine uygun 
olmalı 

4- Hayvan sayısına yeterli olmalı 

5- Maliyeti düşük olmalı  



AĞIL ALAN HESABI 

 

Gebe ve emziren koyun için :2,25-2,5 m2 

 Erkek veya dişi toklu için    :0,5-0,6 m2 

 Koç için              :1,2-1,5 m2 

 Koyun için       :0,8-   1 m2 

 Süt emen kuzu için     :0,3-0,4 m2 



Sağımda dikkat edilecek konular; 

 
 Meradan dönen hayvan hemen sağıma alınmaz. 

Bir saat kadar dinlendirilir. 
 Sağımda hayvanlara sert muamele yapılmaz. 
 Günde iki sağım yapıldığında sabah ve akşam 

sağımları arası en az 10 saat olmalı 
 Soğuk ve kırağılı günlerde sabah sağımı daha geç 

sıcak günlerde daha erken yapılır 
 Uzak meradaki hayvanlar olduğu yerde sağılır 
 Sağım seri ve kısa sürede yapılmalıdır. 2-2,5 

saatte 100 koyun sağılabilir 
 Sağımdan önce memeler ve kaplar mutlaka 

temizlenir. 



Koyunların otlağa hazırlanmasında dikkat 

edilecek konular şunlardır; 

 
 Otlağa (mer’a) ç›karılmadan önce 

koyunlar gözden geçirilir. 
 Büyümüş tırnaklar kesilir.  
 Hastalık geçirmiş, zayıf yapılı koyunlar 

sağlıklı olanlardan ayrılır. Bunlar duruma 
göre bir süre ağılda tutulur.  

 Diğer yandan erginler, toklular ve kuzular 
gruplandırılır. 

 Köpekler, birçok asalakların taşıyıcısı 
olduklarından, otlatma mevsiminden önce 
ilaçlanmalıdır. Kapalı bir yerde kurtları 
düşürülür ve yok edilir. 
 



 

zehirlenme belirtileri olarak aşağıdaki 

noktaları sayabiliriz: 

 
 Görünür hiçbir neden olmadan ani ve 

anlaşılmaz hastalık durumları, 
 Ateşli durum görülmeden merkezi sinir 

sistemi ya da sindirim organlarında ani 
rahatsızlık görülmesi ve sürü içinde birçok 
hayvanın aynı durumda olması, 

 Kalbin hızlı atışı, mide ve bağırsaklarda 
bozukluk, 

 Takatsizlik, koma durumu ve nefes alma 
zorluğu, 

 Ani ishaller ve ölüm. 
 


