“10 ay da 70 ton günlük süt”
Şerafettin Erbayram, yaptığı yazılı açıklama ile Saanen süt keçiciliğinin ormanlarımıza
zarar verebileceği idealarına açılık getirdi. Ziraat Mühendisi Bolu Kalite Yem ve Bolca
Hindi genel Koordinatörü Şerafettin Erbayram, yaptığı yazılı açıklamada, Saanen süt
keçiciliğinin ormanlarımıza zarar verebileceğini vurgulayan iddiaların yer almakta
olduğunu dile getirerek, bütün Türkiye’de olduğu gibi Bolu'da da Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı'nın ilgili kurumlarınca süt keçiciliğinin teşvik edildiğini, bu çalışmanın 2003
yılında Bolu Özel İdare katkısı ile dağıtılan 200 adet keçi ile yoğunluk kazandığını
kaydetti. “Anne sütüne en yakın süt” Erbayram, aynı teşvikin üniversitelerde de
yapılmakta olduğunu söyleyerek, fakültelerin, süt keçiciliği ile ilgili yoğun araştırmalar
yaptığını belirtti. “25 yılı aşkın bir süredir, Bolu ekonomisinde yer alan Bolu Kalite Yem
Sanayi A.Ş. 'nin hayvancılık konularıyla ilgilenmesi, doğaldır düşüncesiyle özellikle,
Hollanda-Avusturya-Fransa ve hatta Amerika'da yaptığımız tetkiklerde, küçük ve orta
boy aile işletmelerinde, süt keçiciliğinin tekrar gündeme gelmekte, olduğunu ve hatta
lezzetli yüzlerce peynir çeşidi yanında, keçi sütünün anne sütüne en yakın süt olması da
toplumun ilgisini çektiğini saptadık” diyen Şerafettin Erbayram, açıklamasına şöyle
davam etti:
“Akademik raporlara eriştik”
Ülkemizde de, yaptığımız tetkiklerde doğan bebeklerin, %10'na varan bir bölümünün
alerjik doğduğu ve bunun ciddi bölümünün de inek sütüne karşı alerjik olduğu bilgilerini
elde ettik. Bu tip bebeklere keçi sütü veya keçi sütlü mamalar verildiğinde, bebek
rahatsızlıklarının çok aza indiğini açıklayan akademik raporlara eriştik. Bu nedenle Bolu
iklimine uyan, İsviçre'nin Saanen bölgesinin, soğuk iklim ırkını tercih ederek sözleşmeli,
kapalı alan süt keçiciliğini projelendirdik.
“Yeni hatlar araştırdık”
Projemizin adı "keçiyi orman suçlusu olmaktan kurtarmak" tır. İkinci bir ifade ile
adlandırmayı "keçi yi ovaya indirme projesi" olarak seçtik. Deli dana hastalığı nedeniyle,
hayvan ithalatı yapılmadığı için, geçmiş yıllarda ithal edilmiş Saanen keçilerinden 35
adet belgeli (secereli) keçi toplayarak, bu keçilerden saflaştırma metodu ile yeni hatlar
araştırdık. Ortalama yılda 800 lt. süt verimi olan bu ırktan, elde ettiğimiz yeni bu hatta
1200 lt. süt veren bir nesil dahi elde ettik. Bu başarılı çalışmalardan sonra, meraklı
küçük aile işletmelerine, sözleşmeli kapalı alan üretimi olmak kaydıyla çalışmalarımızı
tabana yaymaya başladık. Ülkemizde ilk defa kulak numaralı, anne ve varsa kız
kardeşinin süt verimi kayıtlı erkek-teke Üretimimiz, çok ilgi gördü ve Bolu dışına
damızlık teke gönderir duruma geldik, (İzmir Balıkesir-Manyas-Adapazarı-PamukovaKütahya-Antalya ve Kahramanmaraş.)
“Bu çalışmada iki amacımız var”
1-Bolu'yu Saanen ırkı damızlık merkezi yapmak, çünkü bütün Türkiye'den damızlık
talebi var. Kalite Yem Sanayi olarak sözleşmeli çalıştığımız yetiştiricilerin de kayıtlarını
tuttuğumuz için, onlarında damızlık satmalarını amaç edindik. Bu örneği, Fransa
elçiliğinin bizi eğitim programına alması sonucu i milyon keçiyi kontrol eden bir Fransız
programından aldık. Bizim beklentimiz, 5. yılda 5bin keçi olarak planlandı.
2-Son yıllarda, özellikle Avrupa'da keçi süt ürünlerine karşı ciddi bir talep fazlası var.
Bolu' muza alternatif, Pazar değeri yüksek bir ürün kazandırmak istiyoruz.
Yetiştiricimizin pazarda, yeni peynir çeşitleriyle yer almasını arzu ediyoruz.

“Kontrol altında tutuyoruz”
Ayrıca dört çeşit olan peynir üretimimiz, hem miktar hem de çeşit olarak çoğalıp en kısa
zamanda ihraç eder duruma gelmeyi planlıyoruz. Bu güne kadar 10 ay da 70 ton
civarında günlük süt toplanarak peynir yapımı için işlendi. Hayvancılık da sütün
kıymetlendirilmesi yanında, etinde değerlendirilmesi gerekir. Bölgemizde, oğlak ile keçi
eti arzu edilerek tüketilmemektedir. Yaptığımız çalışmalarla satış fazlası erkek
oğlaklardan az yağlı, düşük kolesterollü, oğlak sucukları yaparak etinde ekonomik
değerlendirilmesini gerçekleştirdik. Mevcut ırkımızda, kan yenilemesi gayesiyle, Bakanlık
müsaadeli Kanada' dan sperm ithal ettik. Yüksek verimli annelere bu spermleri vererek,
daha yüksek verimli sürü elde etmeye çalışıyoruz. Bu gün için 500 adet bir keçiyi
(erkek+dişi+oğlak) kapalı alan ve sözleşmeli olarak kontrol altında tutuyoruz.
“Sizleri bilgilendirmek istedik”
Bu çalışmaların, geçmişten gelen, karakeçi-kıl keçi dediğimiz, tamamen boş alanlara ve
maalesef orman alanlarına salınarak yapılan yetiştiricilikle hiçbir ilgisi yoktur. Keçi ile
ilgili bütün yakınmalar, şikâyetler maalesef yalnız, ülkemizin yerli ırkı, karakeçiler
içindir. Basınımızın, Bolu'muzun güncel konuları ile ilgilenmesi hepimizin beklediği bir
olaydır. Farklı bakış açılarından çıkan bu tartışmalı ortamda, sizleri bilgilendirmek
istedik.”

