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ÖZET
Bu derlemede organik ve konvansiyonel sı ır ve koyun yeti tiricili i bazı özellikler bakımından
kar ıla tırılmı tır. Organik süt sı ırcılı ında ineklerde süt verimi konvansiyonel süt sı ırcılı ına göre genellikle
daha dü üktür. Organik sürülerden üretilen sütte ya oranı konvansiyonel sürülere benzer veya daha az olma
e ilimindedir. Döl verimi kriterlerinin düzeyi genel olarak her iki sistemde benzer veya organik sürülerde daha
dü ük olarak bildirilmektedir. Organik süt sı ırı sürülerinde hayvan sa lı ının genel olarak konvansiyonel
sürülere benzer veya daha iyi oldu u görülmektedir. Benzer durum somatik hücre sayısı için de söz konusudur.
Di er taraftan organik sı ır sürülerinde konvansiyonel sürülerden farklı olarak en önemli sa lık sorunu paraziter
hastalıklardır. Döl verimiyle ilgili sorunların görülme durumu bakımından da genel olarak organik ve
konvansiyonel sürülerin benzer veya organik sürülerin daha iyi oldu u söylenebilir. Organik sı ır besisinde canlı
a ırlık artı ı daha dü ük olurken, karkasta ya oranı bakımından farklı bildirimler mevcuttur. Organik koyun
sütü ve kuzu eti üretimiyle ilgili çalı ma sayısı çok az oldu u için genel bir de erlendirme yapılamamı tır.
Ancak az sayıdaki çalı maya göre organik süt koyunu sürülerinde süt verimi konvansiyonel sürülere göre daha
az oldu u söylenebilir. Organik koyun sürülerinde de en önemli sa lık sorunu paraziter hastalıklardır.
Anahtar Kelimeler: Organik, konvansiyonel, Sı ır, Koyun, Verim, Sa lık
SUMMARY
Comparison of organic and conventional cattle and sheep production in terms of some traits were
reviewed. Milk production in organic dairy cattle herds is generally lower than that of in conventional herds. Fat
percentage of milk produced from organic dairy cattle herds is tend to be lower, or similar to the that of milk
obtained from conventional herds. It has been reported that reproductive performance was similar in both
system, or lower in organic herds. It has been observed that health data of animal in organic dairy herds, as well
as somatic cell count, is similar, or better than conventional herds. On the other hand, the parasites were
considered to be the most important problem in animal health of organic cattle herds. Data reflecting fertility
disorders in organic dairy herds are similar, or better than conventional herds. Daily weight gain in organic beef
production is lower than that of conventional production, although fat percentage in carcass obtained from both
production systems is contradictory. According to the few studies on dealing with comparison of both systems in
sheep production, milk production in organic dairy sheep herds is generally lower than that of in conventional
herds. As like organic cattle herds, the parasites were reported as the most important problem in animal health of
organic sheep herds.
Key Words: Organic, Conventional, Cattle, Sheep, Production, Health
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(27, 29). Teknolojinin geli mesiyle birlikte
hayvancılıkta kullanılan yeni kimyasal
maddelerin elde edilmesiyle verimlerde artı
sa lanmı tır. Ancak a ırı dozda, ço u zaman
yerinde kullanılmayan kimyasallar zamanla
insan ve hayvan sa lı ı ile çevre üzerinde
olumsuzlu a yol açmaktadırlar (30). Bu sorunları önlemek için yeni bir alternatif üretim ekli
olarak her a aması sertifikalı ve kontrollü olan
organik hayvancılık gündeme gelmi tir.

1.G R
Organik hayvancılık, hayvan refahını ve
sa lık korumayı esas alan, çevreye zarar
vermeyen, en az pestisit ta ıyan, kaliteli
hayvansal ürünlerin sertifikalı ve kontrollü
olarak üretilmesidir (33). Organik Tarımın
Esasları ve Uygulanmasına ili kin Yönetmelik’te (4) organik tarım dı ındaki tüm
metotlar konvansiyonel tarım metotları olarak
tanımlanmı tır. Bu tanım esas alınarak organik
hayvancılık dı ındaki tüm uygulamalar konvansiyonel hayvancılık olarak tanımlanabilir.

Konvansiyonel hayvancılıkta görülebilen
bazı sorunlar (hayvan ba ına ayrılan alanın az
olması, bakım ko ullarının yetersizli i gibi),
hayvanlarda hastalıklara (metabolik hastalıklar,
ayak-tırnak sorunları, mastitis gibi) yakalanma
riskini artırmaktadır. Bu durum daha fazla ilaç
kullanımına ve böylece ilaç kalıntılı hayvansal
ürünlerin daha fazla üretilmesine neden
olabilmektedir. Yine konvansiyonel yeti tiricilikte kullanılan yemler, konvansiyonel bitkisel
üretimden elde edilmektedir. Bu bitkisel
üretimde sentetik kimyasal gübreler ve tarım
ilaçları yo un kullanılmaktadır. Bu durum
ekolojik dengeyi bozmakta, hayvan ve insan
sa lı ını tehdit etmektedir. Konvansiyonel
hayvancılıkta hayvan beslemede çe itli yapay
yem katkı maddeleri de kullanılabilmektedir.

Çe itli ülkelerde organik tarım uygulamaları, merkezi Almanya’da bulunan Uluslararası
Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun
(IFOAM) belirledi i kurallara uygun olarak
yapılmaktadır. Federasyonun belirledi i 17
temel standart bulunmaktadır. Bu standartlardan sadece 3’ü (biyoçe itlili in korunması ve
devam ettirilmesi, uygulanan bakım ko ullarının çiftlik hayvanlarının do al davranı larını
göstermesine imkan sa laması, bitkisel ve
hayvansal üretim arasında denge sa lanarak
sürdürülebilir besin maddeleri siklusunun
olu turulması) organik çiftlik hayvanları
yeti tiriciliyle ilgilidir (15, 29). Avrupa Birli i
Konseyi tarafından kabul edilen konuyla ilgili
düzenlemede (1804/99) (2) organik hayvancılıkla ilgili standartlar getirilmi tir. Türkiye’de
de organik bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili
olarak 2004 yılında Organik Tarım Kanunu
(3), 2005 yılında Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına li kin Yönetmelik (4) kabul
edilmi tir. Söz konusu yönetmelikte 2006 (5)
ve 2008 (6) yıllarında de i iklikler yapılmı tır.

Avrupa’da organik ürünlerin üretimi ve
tüketimi gittikçe artmaktadır. Yapılan çalı malarda organik ürünlerin tercih edilmesinde
etkili en önemli faktörün, tüketicilerin bu
ürünleri daha sa lıklı ve lezzetli, çevreye ve
hayvan refahına daha fazla önem veren
üretimden elde edildiklerine inanmaları oldu u
bildirilmektedir. Ancak organik ürünlerin
konvansiyonel ürünlere göre ilave üstünlüklere
sahip oldukları konusunda yeterli bilimsel
kanıtların olmadı ı; bu ürünlerin daha lezzetli
oldu unu objektif yöntemlerle kantitatif olarak
belirlemenin zor oldu u; daha önemlisi organik ürünlerin i leme sürecinde bu ürünlerde de
kontaminasyon olabilece i vurgulanmaktadır
(16).

Konvansiyonel hayvancılık içinde yer
alan entansif hayvancılıkta, yeti tiricili in çok
sayıda hayvanla daha yo un yapılması, hayvan
ba ına yüksek verim elde edilmesinin
amaçlanması ve üretim sırasında ekonomik
kurallar öncelikli olarak göz önüne alınması
genellikle ekolojik dengeyi geri plana itmi tir
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sistemi arasında bazı özellikler bakımından
farklılık olu tururken, bazıları bakımından ise
farklılık olu turmamaktadır (9, 11, 13, 19, 22,
23, 24, 25, 33).

Literatürler incelendi inde organik ve
konvansiyonel üretimlerin biyolojik, teknik ve
ekonomik özellikler bakımından kar ıla tırıldı ı deneysel çalı maların çok az oldu u,
ankete dayalı çalı maların da yetersiz düzeyde
oldu u görülmektedir. Di er taraftan Norveç,
sveç, sviçre, Avusturya, ABD ve Fransa gibi
ülkelerde her iki sistemle ilgili kar ıla tırmalı
çalı malar yayınlanmaktadır (24).

Organik süt sı ırcılı ında süt verimi
konvansiyonel süt sı ırcılı ına göre genellikle
daha dü üktür (11, 15, 22, 23, 24, 25, 33). Bu
dü üklü ün bazı nedenlerden kaynaklandı ı
ileri sürülmektedir. Rosati ve Aumaitre (2004)
(24) Coonan ve ark. (2002)’ na atfen organik
sistemde hayvanların beslenmesinde özellikle
süt veriminin fazla oldu u dönemlerde protein,
mineral, iz elemenler ve enerji yetersizli i
olu abildi ine dikkati çekmekte; Valle ve ark.
(2007) (33) organik hayvancıkta rasyonda
konsantre yem oranının dü ük olması ve
sentetik yem katkı maddelerinin kullanılmaması süt veriminde azalmaya yol açtı ını
bildirmektedirler. Ayrıca satılan süt miktarının
organik üretimde daha az oldu u, bunun
nedenleri olarak da en az 12 hafta süreyle
buza ıların taze sütle beslenmesi ve sıklı ı az
da olsa antibiyotik kullanımından sonra
organik üretimde sütün de erlendirilmesinin
yasak oldu u sürenin konvansiyonel üretime
göre iki kat daha uzun olarak uygulanmasından
kaynaklandı ı belirtilmektedir.

Bu derlemede sı ır ve koyun yeti tiricili inde organik ve konvansiyonel üretim
bazı özellikler bakımından kar ıla tırılmı tır.
2. SI IR YET T R C L
2.1. Süt Sı ırcılı ı
Organik süt sı ırcılı ı, organik ruminant
yeti tiricili inde en fazla ara tırılan alanlardan
biridir (14). Organik süt sı ırcılı ı konvansiyonel süt sı ırcılı ına göre kaba yem oranı
daha yüksek bir rasyonla besleme yapılan,
hayvan beslemede kullanılan bitkisel ürünlerde
yapay gübre ve pestisit kalıntısı olmayan,
otlatma mevsimi daha uzun olan, kimyasallar
kullanılmadan antiparaziter uygulama yapılan,
antibiyotiklerin ya kullanılmadı ı veya daha az
sıklıkla kullanılmasına müsaade edilen ve sürü
idaresi uygulamaları farklı olan bir üretim
eklidir. Organik süt sı ırcılı ında buza ıların
büyütülmesinde taze süt kullanılmakta ve ineklerin düzenli bir ekilde egzersiz yapmasına
imkan sa lanmaktadır (9).

Norveç’de (22) üç yıllık bir sürede (19941996) Norveç Kırmızısı ve di er sütçü ırkların
yeti tirildi i 29 organik ve 87 konvansiyonel
süt sı ırcılı ı i letmesinde 305 güne göre
düzeltilmi ortalama laktasyon verimi 4733 ve
6087 kg (P<0.05) bulunmu tur. sveç’de 26
organik süt sı ırı sürüsünde yapılan çalı mada
(11), süt verimi konvansiyonel i letmelere göre
%18 daha dü ük bulunmu tur (7572 ve 6213
kg /inek/yıl). Norveç’de 2003 yılında yapılan
ba ka bir çalı mada (33), çe itli sütçü ırkların
yeti tirildi i 159 organik ve 149 konvansiyonel
süt sı ırcılı ı i letmesinde anket yapılmı tır.
Elde edilen sonuçlara göre organik süt sı ırı
sürülerinde laktasyon verimi ve satılan süt
miktarı daha dü ük bulunmu tur (Tablo 1).

Organik ve konvansiyonel süt sı ırcılı ı
yapan i letmeleri çe itli özelikler bakımından
kar ıla tırmak kolay de ildir. Çünkü her iki
sistem arasında ve her sistemin kendi içinde
önemli farklılıklar vardır (24). Dolayısıyla
organik ve konvansiyonel sistemlerin kar ıla tırılmasında ülkelerin, ülke içinde o bölgenin
ve i letmenin ko ulları dikkate alınmalıdır.
2.1.1. Süt verimi
Organik ve konvansiyonel süt sı ırcılı ı
arasındaki uygulama farklılıkları iki yeti tirme
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Tablo 1. Norveç’de konvansiyonel ve
organik süt sı ırcılı ı i letmelerinde bazı süt
verimi özelliklerine ait ortalamalar (33)
Özellikler
Sürülerde inek sayısı
(yıllık ortalama)
nek ya ı (yıl)*
Laktasyon verimi (kg)*
Satılan süt miktarı (kg)*

kar ıla tırılmı ve enerjiye göre düzeltilmi
günlük süt veriminin organik sürülerde daha az
oldu u, buna kar ın persistansın her iki
sistemde de benzer oldu u bildirilmi tir. Di er
taraftan organik ve konvansiyonel yeti tirilen
süt ineklerinde ortalama en yüksek süt veriminin benzer oldu u da bildirilmi tir (9). sveç’te
bir ara tırma enstitütüsünde 170 hektarlık alan
ikiye bölünerek 12 yıl boyunca (1990-2001)
sveç Hol tayn ve sveç Kırmızısı ırklarıyla
organik ve konvansiyonel yeti tiricilik yapılmı (9); en yüksek süt verimi ortalaması her iki
yeti tiricilikte genel olarak benzer (konvansiyonel ve organik yeti tiricilikte 1. laktasyonda
26.5 ve 26.3 kg, 2. laktasyonda 35.1 ve 32.7
kg, 3. ve sonraki laktasyonda 37.4 ve 34.3 kg)
bulunmu tur.

Konv.
Organik
Sürüler Sürüler
15.2

16.3

4.1
6110
5408

4.5
5081
4388

Konv.:Konvansiyonel, *P<0.05

Fransa’da Hol tayn ineklerin yeti tirildi i
konvansiyonel (entansif) ve organik sürülerin
kar ıla tırıldı ı bir çalı mada (24), organik
sürülerde süt veriminin daha dü ük oldu u
bildirilmi tir. Çalı madan elde edilen sonuçlar
Tablo 2’de özetlenmi tir.

2.1.2. Sütün kompozisyonu

Tablo 2. Fransa’da konvansiyonel ve
organik süt sı ırcılı ı i letmelerinde bazı
özelliklere ait ortalamalar (24)
Özellikler
Ortalama inek sayısı
Kaba yem üretim alanı
(hektar)
Süt verimi (l/hektar/yıl)
Ya a göre düzeltilmi
ortalama süt verimi
(inek/yıl)
Tüketilen konsantre yem
(kg/inek/yıl)
Tüketilen konsantre yem
(g/kg süt)

Yeti tiricilikte
organik
ko ulların
uygulandı ı sürülerden elde edilen süt,
tüketiciler tarafından yüksek kaliteli olarak
kabul edilmektedir. Organik sütlerde ilaç,
pestisit ve di er istenmeyen bile iklere ait
kalıntıların olmaması ve üretimde GDO lu
maddeler kullanılmaması kalite bakımından bir
avantajdır. Organik çiftlikler tamamen kapalı
sistemler de ildirler. Bazen az da olsa
istenmeyen bula malar görülebilmektedir.
Ancak yapılan çalı malarda organik sütlerde
tespit edilen pestisit ve a ır metallerin düzeylerinin kabul edilebilir seviyede veya daha da
az oldu u görülmü tür. Di er taraftan organik
çiftliklerde gübreler yoluyla mikroorganizmaların ve hayvanlar yoluyla parazitlerin ürünlere
daha fazla bula ma riski oldu u da unutulmamalıdır. Organik sütlerin daha lezzetli oldu u
konusunda bilimsel veriler bulunmamaktadır.
Sütün kalitesini belirleyen en önemli kriterlerden biri tank sütünde sayılan somatik hücre
sayısıdır (7, 24).

Konv.
Organik
Sürüler Sürüler
32
35
27

37

7260

5130

8900

6000

1150

570

128

95

Konv.: Konvansiyonel

ABD Wisconsin eyaletinde ba ta
Hol tayn olmak üzere, Jersey, sviçre Esmeri
ve Guernsey ırklarının yeti tirildi i 30 organik
ve 30 konvansiyonel süt sı ırcılı ı sürüsünde
(25), ortalama inek sayısı 51.1 ve 71.7;
ortalama günlük süt verimi 20.2 ve 23.7 kg
(P<0.05) bulunmu tur. sviçre’de yapılan bir
çalı mada (23), çe itli sütçü ırkların
yeti tirildi i organik ve konvansiyonel sürüler

Sütün kompozisyonuna konvansiyonel ve
organik yeti tiricili in etkileriyle ilgili literatür
sayısının sınırlı oldu u görülmektedir.
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elde edilmektedir (7). sviçre’de yapılan bir
çalı mada (23), Simental, Hol tayn, Kırmızı
Beyaz Alaca ineklerin yeti tirildi i organik ve
konvansiyonel sürülerden elde edilen sütlerde
iki farklı dönemde yapılan analizlerde protein
oranı aynı (sırasıyla %3 ve 3 ile %3.1 ve 3.1)
bulunmu tur. Danimarka’da yapılan bir
çalı mada (17) kombine ırkların yeti tirildi i
konvansiyonel ve organik i letmelerden elde
edilen sütlerde protein oranı sırasıyla %3.43 ve
3.40 (P>0.05) olmu tur. Barth (2004) (7) Lund
(1991)’a atfen Danimarka’da yapılan bir
çalı mada organik ve konvansiyonel i letmelerde protein oranı jerseylerde %4.11 ve 3.97
(P<0.01), Kırmızı Beyaz Alacalarda ise %3.56
ve 3.11 (P<0.01) bulundu unu bildirmi tir.
sviçre’de yapılan bir çalı mada (28) sviçre
Kırmızı Alaca ve sviçre Siyah Alaca ırklarının
yeti tirildi i organik ve konvansiyonel
i letmelerde sütteki protein oranı küçük
kapasiteliler için %3.36 ve 3.38 (P>0.05),
büyük kapasiteliler için %3.39 ve 3.37
(P>0.05) bulunmu tur. Brezilya’da yapılan
çalı mada
(20),
Hol tayn
yeti tirilen
konvansiyonel ve organik çiftliklerden alınan
süt örneklerinde protein oranı konvansiyonel
sürülerde organik sürülere göre daha fazla
olmu (%2.97 ve 2.85), ancak aradaki
farklılıklar önemsiz bulunmu tur.

Brezilya’da yapılan çalı mada (20), Hol tayn
yeti tirilen konvansiyonel ve organik sürülerden alınan süt örneklerinde kuru madde oranı
benzer (%11.4 ve 11.5, P>0.05) bulunmu tur.
Organik sürülerden üretilen sütte ya
oranı konvansiyonel sürülere benzer veya daha
az olma e ilimindedir. Ya oranına ırkın etkisi
de olabilece i göz ardı edilmemelidir (7).
Yapılan bir çalı mada (28) sviçre Kırmızı
Alaca ve sviçre Siyah Alaca ırklarının
yeti tirildi i organik ve konvansiyonel
sürülerde sütteki ya oranı küçük kapasiteli
i letmeler için sırasıyla %4.28 ve 4.32
(P>0.05), büyük kapasiteliler için %4.25 ve
4.37 (P<0.05) bulunmu tur. Danimarka’da
yapılan bir çalı mada (17) kombine ırkların
yeti tirildi i konvansiyonel ve organik
i letmelerden elde edilen sütlerde ya oranı
%4.35 ve 4.21 (P>0.05) olmu tur. sviçre’de
yapılan bir çalı mada (23), Simental, Hol tayn,
Kırmızı Beyaz Alaca ineklerin yeti tirildi i
organik ve konvansiyonel sürülerden elde
edilen sütlerde iki farklı dönemde yapılan
analizlerde ya oranı (sırasıyla % 3.8 ve 3.9 ile
%3.7 ve 3.8) benzer olmu tur. Brezilya’da
yapılan çalı mada (20), Hol tayn yeti tirilen
konvansiyonel ve organik çiftliklerden alınan
süt örneklerinde ya oranı konvansiyonel
sürülerde daha fazla olmu (%3.29 ve 3.18),
ancak aradaki farklılık önemsiz bulunmu tur.
Sütte ya oranına beslemenin de etkisi vardır.
Merada otlatma oleik ve stearik ya asiti
oranlarını artırıken, laurik, myristik ve palmitik
ya asiti oranlarını dü ürmektedir (7). Organik
sütte antikansorojen olarak kabul edilen
konjuge linoleik asit, tokoferol ve karoten
(A ve E vitaminleri) oranları daha yüksek
bulunmu tur (8).

Sütteki laktoz içeri i genellikle sabittir
ve beslemeden etkilenmez. Sütteki laktoz
düzeyinin dü mesi meme sa lı ındaki bir
sorundan kaynaklanmaktadır. Memede olu an
doku hasarlarına ba lı olarak, sütten kana
laktoz geçi i olur (7). sviçre’de yapılan bir
çalı mada (23), Simental, Hol tayn, Kırmızı
Alaca ineklerin yeti tirildi i organik ve
konvansiyonel sürülerden elde edilen sütlerde
iki farklı dönemde yapılan analizlerde laktoz
oranı aynı (sırasıyla %4.9 ve 4.9 ile 4.9 ve 4.9)
bulunmu tur. sviçre’de yapılan bir çalı mada
(28) sviçre Kırmızı Alaca ve sviçre Siyah
Alaca ırklarının yeti tirildi i organik ve

Sütte protein içeri i beslemeden
etkilenmektedir.
Organik
yeti tiricilikte
rasyonda konsantre yem oranı dü ük oldu u
için sütte protein oranının dü ük olması
beklenir. Ancak çalı malarda farklı sonuçlar
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Aynı ara tırmada ayıklama nedenleri ve
sayılarıyla ilgili bilgiler Tablo 3’de verilmi tir.

konvansiyonel i letmelerde sütteki laktoz oranı
küçük kapasiteliler için %4.84 ve 4.87
(P>0.05) bulunmu tur. Brezilya’da yapılan
çalı mada (20), farklılık önemsiz de olsa laktoz
oranı organik yeti tirilen Hol tayn sürülerde
daha yüksek (%4.31 ve 4.54) olmu tur.

Tablo 3. lgili ara tırmada (9) sürülerden
ayıklanan hayvan sayıları ve nedenleri
Ayıklama nedenleri

2.1.3. Döl verimi
Organik ve konvansiyonel süt sı ırı
i letmelerinde bazı döl verimi özellikleri
bakımından bezerlik veya farklılıklar olabilmektedir. Norveç’de (22) Norveç Kırmızısı ve
di er sütçü ırklardan ineklerin yeti tirildi i
organik ve konvansiyonel i letmelerde döl
verimi
kriterleriyle
ilgili
düzeltilmi
ortalamalar servis peryodu için sırasıyla 117 ve
119 gün, buza ılama aralı ı için 374 ve 383
gün (P<0.01), buza ılama ile ilk östrüs
arasında geçen süre için 79 ve 84 gün (P<0.05)
bulunmu tur. Özellikle kı
mevsiminde,
buza ılama ile ilk östrus arasında geçen süre
ve buza ılama aralı ı organik yeti tiricilik
yapan i letmelerde daha uzun bulunmu ve
bunun nedeni olarak da enerji yetersizli i
oldu u belirtilmi tir. Nitekim Sehested ve ark.
(26) tarafından yapılan bir çalı mada organik
yeti tirilen süt ineklerinde buza ılama ile ilk
östrus arasında geçen süre ve buza ılama
aralı ının daha uzun oldu u bildirilmi ve
bunun nedeni olarak da rasyonda konsantre
yem oranının dü ük olması gösterilmi tir.
Norveç’de yapılan bir çalı mada (33), çe itli
ırklardan
sütçü
ineklerin
yeti tirildi i
konvansiyonel ve organik süt sı ırcılı ı
yapılan i letmelerde buza ılama aralı ı benzer
(390 ve 388 gün) iken ayıklama oranı
konvansiyonel sürülerde daha fazla (%43 ve
37, P>0.05) olmu tur. sveç’te sveç Hol tyan
ve sveç Kırmızısı ineklerinin yeti tirildi i bir
ara tırma çiftli inde 12 yıl boyunca yapılan
organik ve konvansiyonel yeti tiricilikte (9)
döl verimi kriterlerinden buza ılama ile ilk
östrüs arasında geçen süre, buza ılama aralı ı
ve damızlıkta kalma süresi benzer olmu tur.

Döl verimi sorunları
Meme sorunları
Süt verimi dü üklü ü
Di er nedenler

Konv.
Sürü
(n=156)
26
28
20
38

Organik
Sürü
(n=154)
31
27
27
23

Konv.:Konvansiyonel

2.1.4. Sa lık durumu
Organik yeti tiricilik yapılan sürülerde
hayvan sa lı ının genel olarak konvansiyonel
sürülere benzer veya daha iyi oldu u
görülmektedir (9, 11, 13, 14, 18, 25, 33). Lund
ve Algers (16) yaptıkları derlemede, organik
sürülerde hayvan sa lı ı ve refahının genel
olarak konvansiyonel sürülere benzer veya
daha iyi oldu unu vurgulamı lardır.
Konvansiyonel ve organik sürülerde en
önemli sa lık sorunlarından biri mastitis
hastalı ıdır. Literatür bilgilerine göre (7, 11,
14, 25, 33) mastitis görülme sıklı ı, organik
sürülerde konvansiyonel sürülere benzer veya
daha dü üktür. Konvansiyonel sürülerde yüksek enerjili rasyonla besleme klinik mastitisin
ortaya çıkma riskini artırdı ı için, organik
yeti tirilen sürülerde rasyonda konsantre yem
oranının dü ük olması bir avantaj olarak
de erlendirilmektedir. Ancak organik sürülerde antibiyotiklerin kullanılmaması veya çok az
kullanılması kuru dönem ve subklinik mastitis
riskini artırabilmektedir (11, 14). Di er taraftan yapılan çalı malarda (11, 23) organik sürülerde meme sa lı ını korumaya konvansiyonel
sürülere göre daha fazla önem verildi i
bildirilmektedir.
Organik süt ineklerinde süt veriminin
dü ük olmasına ra men, ineklerde süt verim
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i letmelerde daha dü ük olmu tur. Norveç’de
yapılan ba ka bir çalı mada (33), çe itli
ırklardan sütçü ineklerin organik ko ullarda
yeti tirildi i sürülerde konvansiyonel sürülere
göre mastitis (%17 ve 31), ketozis (%3.4 ve
6.3) ve ovaryum kistleri (%0.3 ve 1.2)
bakımından daha iyi oldu u bildirilmektedir.
Özelikle mastitis oranının dü ük olması
önemlidir. Bu dü üklü ün nedeni kısmen süt
veriminin de dü ük olmasıyla açıklanmaktadır.
sveç’de yapılan bir çalı mada (11) organik
ko ullarda yeti tirilen sürülerde çe itli
sorunların insidansı (klinik mastitis, retentio
secundinarum, ketozis, ezilmi -hasarlı meme
ba ı) konvansiyonel sürülerden daha dü ük
tespit edilmi tir.

potansiyelleri fazla oldu u ve laktasyonun
erken döneminde enerji yetersizli i söz konusu
oldu u için ineklerde metabolik hastalıklar
ve döl verimi sorunları bakımından risk
altında olabilece i belirtilmektedir (11, 15, 23).
Ancak organik ko ullarda yeti tirilen ineklerde
metabolik hastalıkların görülme oranının
konvansiyonel yeti tirilenlerden daha az veya
benzer oldu u görülmektedir (11, 14, 15, 33).
Döl verimiyle ilgili sorunlar bakımından da
genel olarak organik ve konvansiyonel sürüler
benzer veya organik sürülerin daha iyi oldu u
söylenebilir (11, 15, 33). Kimyasal maddelerin
kullanılmaması nedeniyle genellikle organik
sürülerde paraziter hastalıklara daha fazla
rastlanılmaktadır. Paraziter mücadele için
çe itli otlatma yöntemleri kullanılarak veya
idareyle ilgili ba ka tedbirler alınarak
mücadele yapılmaktadır (11, 15). Enfeksiyöz
hastalıkların görülme durumu bakımından iki
yeti tirme sistemi arasındaki farklılıkla ilgili
literatüre rastlanmamı tır. Hollanda’da ve
ngiltere’de yapılan çalı malarda organik
sürülerde topallık insidansının konvansiyonel
sürülere
göre
daha
dü ük
oldu u;
Danimarka’da yapılan bir çalı mada her iki
sistemde benzer oldu u; Danimarka’da yapılan
ba ka bir çalı mada ise organik üretime yeni
dönü türülen i letmelerde ayak ve tırnak
sorunlarının daha fazla oldu u bildirilmi tir
(14, 15). sveç’de (9) organik yeti tirilen
sürülerde tırnak sorunlarının görülme oranı
(%1.1), konvansiyonel sürülere göre (%1.4)
biraz daha dü ük tespit edilmi tir.

Somatik hücre sayısı sürüde hem mastitisin indikatörü olması hem de sütün hijyenik
kalitesi hakkında bilgi vermesi bakımından
önemlidir (7). Sa ımdan sonra süt hemen
so utulmazsa, sa ım ve di er ekipmanların
temizli ine dikkat edilmezse sütteki bakteri
sayısı hızla artar. Bu nedenle sütte hücre sayısı
bakımından yeti tirme sistemlerinin kar ıla tırılmasında bu konuya dikkat etmek gerekir (7).
Rosati ve Aumaitre (2004) (24) Decante
(2002)’e atfen Fransa’da 264 organik süt sı ırı
sürüsünde somatik hücre sayısını konvansiyonel sürü ortalamalarıyla kar ıla tırıldı ını ve
aradaki farkların önemsiz oldu unu bildirmi lerdir. Tablo 4’de söz konusu ara tırmadan
elde edilen sonuçlar verilmi tir.
Tablo 4. lgili ara tırmada (24) somatik
hücre sayısıyla ilgili elde edilen bulgular

sveç’de yapılan bir çalı mada (9) çe itli
hastalıkların (mastitis, döl verimiyle ilgili
sorunlar, hipokalsemi, ketozis gibi) görülme
oranlarının her iki yeti tirmede de benzer
oldu u bildirilmektedir. ABD Wisconsin
eyaletinde çe itli sütçü ırkların yeti tirildi i
organik ve konvansiyonel süt sı ırcılı ı
i letmelerinde (25), klinik mastitis insidansı
(sırasıyla %27.7 ve 32.0, P>0.05) organik

Sürüler

Hücre sayısı (x103 / ml)
<300

200-400

>400

Organik (%)

45

44

12

Konv. (%)

46

40

14

Konv.:Konvansiyonel

ABD’de yapılan bir çalı mada organik ve
konvansiyonel süt sı ırcılı ı i letmelerinde
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olmaları gerekir. Barınakların zemini, yarısını
geçmemek üzere ızgaralı olabilir (21).

(25), somatik hücre sayısı organik sürülerde
daha dü ük olmu tur (262 000 ve 285 000
hücre/ml, P>0.05). Brezilya’da yapılan bir
çalı mada (20) benzer ekilde organik sürülerden elde edilen sütte somatik hücre sayısı (505
000 hücre/ml) konvansiyonel sürülere (967
000 hücre/ml) göre daha az olmu ve aradaki
farklılık önemli (P<0.05) olmu tur. Norveç’de
yapılan bir çalı mada ise (33) sütte somatik
hücre sayısı konvansiyonel sürülerden daha az
olmu (118 000 ve 126 000 hücre/ml), ancak
aradaki farklılık önemsiz bulunmu tur.

2.2.1. Besi ve karkas özellikleri ile et
kalitesi
Yapılan çalı malara (11, 12, 31, 32) göre
organik üretimde karkasta ya
oranı
konvansiyonel üretime göre bazen fazla bazen
de az oldu u görülmektedir.
ABD Minnesota Üniversitesi’nde yapılan
bir çalı mada (10) Simental x Angus melezi
kastre edilmi tosunlar enerji ve besin madde
içerikleri benzer olan rasyonlar kullanılarak
konvansiyonel ve organik ko ullarda besiye
alınmı lar; konvansiyonel grup organik gruba
göre daha fazla canlı a ırlık artı ı (1.66 ve 1.40
kg) ve kuru madde tüketimi (8.67 ve 8.56
kg/gün) ile daha iyi yemden yararlanma
performansı (6.09 ve 7.58 kg kuru madde/kg
canlı a ırlık artı ı) göstermi tir. Besi performansının organik grupta dü ük olması beklenen durumdur. Nitekim konvansiyonel grupta
yapılan bazı uygulamalar (paraziter mücadele,
hormon kullanımı ve rasyona monensin
ilavesi) organik grupta yapılmamı tır. Aynı
hayvanların kesim ve karkas özellikleri de
incelenmi tir (32). Her iki grupta sıcak karkas
randımanı benzer olmu (%62.4 konvansiyonel, %61.7 organik); konvansiyonel grupta
karkas a ırlı ı ve MLD alanı daha yüksek, kas
içi ve etrafı ya ların oranı ise daha dü ük
olmu tur.

2.2. Sı ır eti üretimi
Organik sı ır eti üretiminin önemi ve
yapısı ülkeler arasında farklılık göstermektedir.
spanya’da organik hayvansal üretimin %50’si
etçi sı ırlardan sa lanırken, sadece %1’i sütçü
sı ırlardan elde edilmektedir. Avusturya’da
organik sı ırcılı ın yakla ık yarısı et sı ırcılı ı
iken, ngiltere’de organik sı ır eti üretimi
yapan çiftlik sayısı organik sütçü çiftlik
sayısından daha fazladır (15).
Organik sı ır eti üretimi, organik süt
sı ırı i letmelerinden alınan erkeklerin organik
ko ullarda besiye alınmasıyla, organik süt ve
besicili in birlikte yürütülmesiyle veya
do rudan organik etçi sı ırlardan sa lanmaktadır. Konvansiyonel i letmelerden temin edilen
buza ılar organik et üretiminde kullanılmazlar.
Konvansiyonel i letmelerden temin edilen
gebe düve ve inekler en az 12 hafta organik
ko ullarda yeti tirilirse bunlardan elde edilen
yavrular organik et üretiminde kullanılabilirler.
Konvansiyonel bir mera en az iki yıl süreyle
organik ko ullar uygulandıktan sonra organik
mera olarak kabul edilmektedir. Kaba yem
kayna ının kalitesine ve tane yem tüketimine
ba lı olarak besi süresi 18-24 ay düzeyindedir.
Organik sı ır besicili inde canlı a ırlık artı ı,
konvansiyonele göre daha dü ük-tür. Bu
nedenle kesimden 4 ay önce organik tane yem
a ırlıklı besi yapılabilmektedir. Beside
hayvanlar ba lanmazlar. Serbest dola ımlı

sveç’de ülke çapında yapılan bir
çalı mada (12), organik sürülerden elde edilen
karkaslarda ya lanma skoru daha dü ük olmu
ve EUROP karkas sınıflamasında daha iyi
yerde bulundukları belirtilmi tir. Bu çalı mada
(12) organik karkasların daha iyi olmasında iki
neden ileri sürülmü tür. Birincisi organik
ko ullarda üretilen karkasların konvansiyonel
karkasların aksine daha çok etçi ırklardan
olması, ikincisi ise organik çiftlik ko ullarının
konvansiyonellere göre daha iyi olmasıdır.
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organik ve konvansiyonel sürülerde yeti tirilen
erkek hayvanların kesim sonrası bulguları
incelenmi ve çe itli lezyonlar bakımından
farklılıklar görülmü tür. Organik sürülerde
özellikle paraziter hastalıkların konvansiyonel
sürülere göre çok daha fazla yaygın oldu u
belirtilmi tir.

Organik ve konvansiyonel kurallar
uygulanarak besiye alınan ve 18-24 aylık ya ta
kesilen kastre edilmi tosunlardan elde edilen
M. longissimus dorsi kasının kalitesinin
incelendi i bir çalı mada (29), ya içeri i
organik MLD’de daha fazla olurken;
tokoferol, karoten ve retinol içerikleri, ya
asitleri ile çoklu doymamı ya asitleri, omega
6/omega 3 oranı, renk, lezzet testi sonuçları
benzer olmu tur. Organik MLD’de ya oranı
daha fazla oldu u için, konvansiyonel üründe
raf ömrü daha uzun olmu tur. Bu ara tırmada
MLD’nin hangi ırklardan alındı ı belirtilmemi tir.

3. KOYUN YET T R C L
Organik koyunculuk Avrupa’da büyüme
e ilimindedir. Akdeniz ülkelerinde ve kuzey
Avrupa’da
organik
süt
koyunculu u
i letmelerinin sayısı artmaktadır. Organik kuzu
eti üretimi bakımından Fransa ve ngiltere öne
çıkmaktadır (7, 15). Ba ta Akdeniz ülkeleri
olmak üzere çe itli ülkelerde uygulanan
ekstansif
koyunculuk
aslında
organik
hayvancılık kurallarından çok da uzak olmayan
bir yeti tirme eklidir. Ekstansif ve organik
koyunculuktaki çe itli uygulamalar birbirlerine
benzerlik göstermektedir (7).

sveç’de sütçü organik ve konvansiyonel
sürülerde yeti tirilen erkek hayvanlardan elde
edilen karkaslar incelenmi (11), yapılan sınıflandırmaya göre organik sürülerin karkaslarının daha dü ük ya içeri ine sahip oldu u
görülmü tür.
2.2.2. Sa lık durumu

Organik süt koyunlarından elde edilen süt
verimi ve sütlerde kalite ile organik kuzu eti
üretimiyle ilgili çalı ma sayısının çok az
oldu u dikkati çekmektedir.

Organik besi sı ırcılı ında, yeterli bakım
kuralları ve izleme sistemleri yerine getirilmezse, yem katkı maddelerinin kullanımı ve
profilaktik paraziter kontrollerin uygulanmasıyla ilgili kısıtlamalar nedeniyle paraziter
hastalıklar ve mineral yetersizli i en önemli
sa lık sorunlarını te kil etmektedir (15).

3.1. Süt koyunculu u
Organik ve konvansiyonel ko ullar
sa lanan Sarda koyunlarında yapılan çalı mada
1 hektarlık alanda üretilen süt miktarı
konvansiyonel yeti tirilen hayvanlarda daha
fazla olmu ve bunun nedeni de konvansiyonel
üretimde meranın yapay gübreleme nedeniyle
kaba yem üretiminin fazla olmasına
ba lanmı tır. Sütün kompozisyonu bakımından
konvansiyonel sütte sadece kazein içeri i daha
fazla olmu , di er özellikler bakımından her
iki grup benzer olmu tur (7, 24). Ara tırmada
elde edilen bulgular Tablo 5’de verilmi tir.

ngiltere’de organik damızlık etçi
sürülerde yapılan bir anket çalı masında (15)
sa lıkla ilgili sorunların öncelikli olmadı ı
tespit edilmi ve sa lıkla ilgili sorunlar içinde
de en önemlilerinin döl verimi sorunları ve
buza ılama güçlü ü oldu u bildirilmi tir.
sveç’de ülke çapında yapılan bir çalı mada
(12), kesim sonrası patolojik bulgular
incelenmi ; organik sürülerden kesilen tosun,
kastre edilmi tosun, düve ve ineklerde apse,
artritis, mastitis ve karaci er hastalıklarının
daha dü ük oldu u, bana kar ın paraziter
sorunların daha fazla oldu u bildirilmi tir.
sveç’de yapılan ba ka bir çalı mada (11) sütçü

Yunanistan’da yapılan bir çalı mada da
(24) organik koyun sütü üretimi yapan
çiftliklerde süt veriminin konvansiyonel
çiftliklerden daha az oldu u bulunmu ve
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bunun nedeni olarak da organik beslemede
rasyonun enerji ve protein yetersizli ine
ba lanmı tır.

çe itli analizler yapılmı tır. Etlerde panel testi
sonucuna göre, organik ürünlerin daha sulu,
yumu ak ve lezzetli oldu u belirtilmi tir. Bel
bölgesinde ya sız et ve diseke edilebilir ya
oranları her iki sistemde benzer olmu tur.
Ancak kas içi ya miktarı organiklerde daha
fazla olmu tur. Organik etlerde mera veya
kaba yem a ırlıklı beslemeye ba lı olarak
linolenik asit ve toplam n-3 çoklu doymamı
ya
asitleri oranı daha fazla olurken,
konvansiyonel etlerde konsantre yem a ırlıklı
beslemeye ba lı olarak linoleik asit ve toplam
n-6 çoklu doymamı ya asiti oranı daha fazla
olmu tur. Her iki sistemde n-6/n-3 oranları
benzer ve standart de ere uyumlu oldu u
görülmü tür. Aynı ara tırmada organik etin
ortalama satı fiyatı konvansiyonel etten en
fazla
1.88
paund/kg
fazla
oldu u
hesaplanmı tır. Bu fiyat farkı, sı ır, domuz ve
tavuk etindeki farka göre çok az oldu u
belirtilmektedir. Bunun nedeni olarak da hem
konvansiyonel hem de organik kuzu eti
üretiminin genellikle meraya dayalı olması,
böylece yem maliyetinin organik sı ır, domuz
ve tavuk eti üretiminde kullanılan yem
maliyetine göre daha dü ük olmasından
kaynaklandı ı belirtilmektedir.

Tablo 5. Organik ve konvansiyonel
yeti tirilen Sarda koyunlarından elde edilen
sütün bazı kalite özellikleri (7)
Özellikler
Kuru madde (g/100g)
Ya (g/100 ml)
Protein (g/100ml)
Kazein (g/100 ml)*
Somatik hücre sayısı
(1000/ml)

Organik
Sürü
17.11
6.46
5.61
4.20
1 571

Konv.
Sürü
16.94
6.25
5.79
4.44
1 571

Konv.:Konvansiyonel, *P<0.05

3.2. Kuzu eti üretimi
Organik kuzu eti üretiminde temel ilkeler
genel olarak sı ır eti üretimine benzemektedir
(21).
Organik
ko ullarda
yeti tirilen
koyunlardan elde edilen kuzulardan organik et
üretimi yapılabilmektedir. Konvansiyonel
i letmelerden temin edilen kuzular organik
üretimde kullanılmazlar. Organik ko ullara
sahip mera alanları ve makilikler otlatma için
kullanılabilirler. Konvansiyonel i letmelerden
alınan koçlar belli süre organik ko ullarda
yeti tirildikten sonra organik sürülerde
kullanılabilir. Serbest dola ımlı barındırma
önerilmektedir.

3.3. Sa lık durumu
Organik koyun sürülerinde en önemli
sa lık
sorunu
paraziter
hastalıklardır.
Sı ırlarda oldu u gibi organik koyun
çiftliklerinde profilaktik antiparaziter ilaçların
kullanımıyla ilgili önemli kısıtlamalar vardır.
ngiltere’de yapılan çalı mada hem organik
hem de konvansiyonel çiftliklerde en iyi
helmint kontrolünün koyunlara sadece
kuzulama döneminde antiparaziter ilaç
verilmesi ve temiz merada otlatılması oldu u
vurgulanmı tır. Avrupa’da organik çiftliklerde
parazit kontrolüyle ilgili alternatif idare
yöntemlerinin geli tirilmesi ve antihelmentik

sveç’de ülke çapında yapılan bir
çalı mada (12), sı ırlarda görülenin tersine
organik sürülerden elde edilen kuzu
karkaslarında ya lanma skoru daha yüksek
olmu tur. Bu durumun nedeni olarak organik
sürülerin daha az sürü büyüklü üne sahip
olmaları ve meradaki yo unlu un daha az
olmasından kaynaklanabilece i belirtilmi tir.
ngiltere’de yapılan bir çalı mada (1), üç
farklı
marketten
alınan
organik
ve
konvansiyonel kurallara göre üretilmi kuzu
karkaslarının bel bölgesinde et kalitesiyle ilgili
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kullanılmasıyla ilgili çalı maların yo unla tı ı
bildirilmektedir (15).

verimi performansının daha dü ük oldu u da
bildirilmektedir.

ngiltere’de 75 organik koyun üreticisiyle
yapılan bir ankette (13), organik koyunculuk
i letmelerinde kuzulama oranı ve kuzularda
ölüm oranı konvansiyonel koyunculuk
i letmelerine benzer oldu u bildirilmektedir.
Aynı çalı mada iç parazitler ve sineklerin en
önemli sa lık sorunu oldu u belirtilmi tir.

- Organik süt sı ırı sürülerinde hayvan
sa lı ının genel olarak konvansiyonel sürülere
benzer veya daha iyi oldu u görülmektedir.
Organik süt sı ırı sürülerinde mastitis ve
metabolik hastalıkların görülme oranı konvansiyonel sürülere benzer veya daha dü üktür.
Benzer durum somatik hücre sayısı için de söz
konusudur. Döl verimiyle ilgili sorunlar
bakımından da genel olarak organik ve
konvansiyonel sürülerin benzer veya organik
sürülerin daha iyi oldu u görülmektedir.

sveç’de ülke çapında yapılan bir
çalı mada (12), kesim sonrası patolojik
bulgular incelenmi , organik ve konvansiyonel
sürülerden kesilen kuzu ve koyunlarda kesim
sonrası iç organlarda anormallik görülme
oranının benzer oldu u (%9 ve 10), organik
çiftliklerden kesilenlerde en önemli patolojik
bulgunun
dicrocoelium
dendriticum
parazitinden kaynaklanan semptomlar oldu u;
di er parazitlere ba lı lezyonların da yüksek
oldu u, ancak di er hastalıklar bakımından
(apse, pnömoni gibi) ise konvansiyonel
çiftliklerden kesilenlere benzer oldu u
bildirilmi tir.

- Organik sı ır besisinde canlı a ırlık
artı ı daha dü ük olurken, karkasta ya oranı
bakımından farklı bildirimler mevcuttur.
- Organik sı ır sürülerinde konvansiyonel
sürülerden farklı olarak en önemli sa lık
sorunu
paraziter
hastalıklar
olarak
bildirilmektedir.
- Organik koyun sütü ve kuzu eti
üretimiyle ilgili literatür sayısı çok az oldu u
için genel bir de erlendirme yapılamamı tır.
Ancak az sayıdaki literatüre göre rasyondaki
konsantre yem oranının dü ük olmasına ba lı
olarak organik süt koyunu sürülerinde süt
verimi konvansiyonel sürülere göre daha az
oldu u söylenebilir.

4. SONUÇ
Bu derlemeden
ula ılabilir.

a a ıdaki

sonuçlara

- Organik süt sı ırcılı ında süt verimi
konvansiyonel süt sı ırcılı ına göre genellikle
daha dü üktür. Bu dü üklü ün temel nedeni
organik süt sı ırcılı ında rasyonda konsantre
yem oranının dü ük olması ve sentetik yem
katkı maddelerinin kullanılmamasıdır. Organik
sürülerden
üretilen
sütte
ya
oranı
konvansiyonel sürülere benzer veya daha az
olma e iliminde oldu u; protein oranıyla ilgili
farklı sonuçlar elde edildi i; laktoz oranının ise
her iki sistemde benzer oldu u söylenebilir.

- Organik koyun sürülerinde de en önemli
sa lık sorunu paraziter hastalıklardır.
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