Suni gündem yaratılıyor!
• Keçi yetiştiriciliği ile ilgili olarak son haftalarda Bolu
kamuoyunda çıkan haberlerin ardından yazılı bir basın açıklaması
gerçekleştiren Bolca Hindi Genel Koordinatörü Şerafettin
Erbayram, keçi yetiştiriciliğinin ormanlara zarar vermediğini
belirtti.
• Erbayram; “Keçi ile ilgili bütün yakınmalar, şikayetler maalesef
yalnız, ülkemizin yerli ırkı, kara keçiler içindir. Orman alanlarına
salınarak yapılan yetiştiricilikle hiçbir ilgisi yoktur” dedi.
Geçtiğimiz aylarda İl Genel Meclisinin de desteğini alarak Saanen
süt keçiciliği ile ilgili olarak çalışmalara başlayan Bolca Hindi, son
haftalarda bazı gazetelerde çıkan haberler üzerine açıklama
yapma gereği duydu.
İlimizde yayın yapan bazı gazetelerin Saanen süt keçiciliğinin
ormanlara zarar verdiği yönünde yaptıkları haberlerin ardından bir basın açıklaması gerçekleştiren
Bolca Hindi Genel Koordinatörü Şerafettin Erbayram, süt keçiciliği ile ormanlara zarar vermenin
mümkün olmadığından söz etti.
Erbayram; “Son haftalarda. Bolu’muzun basın ortamında Saanen süt keçiciliğinin ormanlarımıza
zarar verebileceğini vurgulayan iddialar yer almaktadır. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Bolu'da da
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın ilgili kurumların¬ca süt keçiciği teşvik edilmektedir. Bu çalışma
2003 yılında Bolu Özel İdare katkısı ile dağı¬tılan 200 adet keçi ile yoğunluk kazanmıştır. Aynı
teşvik Üniversitelerimizce de yapılmaktadır. Bilhassa Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, süt keçiciği ile
ilgili yoğun araştırmalar yapmaktadır. 25 yılı aşkın bir süredir Bolu ekonomisinde yer alan Bolu
Kalite Yem Sanayi A.S.'nin hayvan¬cılık konularıyla ilgilenmesi, doğaldır düşüncesiyle özellikle
Hollanda-Avusturya-Fransa ve hatta Amerika'da yaptığımız tetkiklerde, küçük ve orta boy aile
işletmelerinde, süt keçiciliğinin tekrar gündeme gelmekle, olduğunu ve hatta lezzetli yüzlerce
peynir çeşidi yanında, keçi sütü¬nün anne sütüne en yakın süt olması da toplumun ilgisini çektiğini
saptadık” dedi.
“Keçi sütü bebek rahatsızlıklarını aza indiriyor”
Erbayram, keçi sütünün bazı bebeklerde görülen hastalıkları aza indirdiğini de ifade ederek;
“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. 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
üreti¬mi 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” şeklinde konuştu.
Suni gündem!
Erbayram, yaptığı açıklamada üstü kapalı olarak bazı gazetelerde suni gündem yaratıldığına atıfta
bulunarak; “Bu çalışmaların, geçmişten gelen, kara keçi-kıl keçi dediğimiz, tamamen boş alanlara
ve maalesef orman alanlarına salınarak yapılan yetiştiricilikle hiçbir ilgisi yoktur. Keçi ile ilgili bütün
yakınmalar, şikayetler maalesef yalnız, ülkemizin yerli ırkı, kara keçiler içindir. Basınımızın,
Bolumuzun güncel konuları ile ilgilenmesi hepimizin beklediği bir olaydır. Farklı bakış açılarından
çıkan bu tartışmalı ortamda, sizleri bilgilendirmek istedik” ifadelerini kullandı.

