Keçilere ziraatçılardan destek
Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak Saanen keçi yetiştiriciliği konusunda başlangıçtan bu yana projenin
yanında olduklarını söyleyen Ekrem Sezer, keçilerin ormanları yok edeceği düşüncesinin gerçeği
yansıtmadığını ifade etti.
KEÇİ yetiştiriciliğinini Bolu’da hız kazanması amacıyla çeşitli incelemelerde ve tespitlerde bulunduklarını
dile getiren Ekrem Sezer, “Bolu’nun yeni gelir kaynaklarına gereksinimi olduğunu, alışılmış tarımsal
faaliyetler yanında yeni iş alanları yaratılmasının zorunlu olduğunu bilerek keçi yetiştirici-liğinin yararlı
olacağını düşündük.
Yüksek verimli saanen keçilerinin yurt dışından getirilip Bolu’ya adapte edilmesinin yararlı olacağını ve
bunun sözleşmeli şekilde yapılmasının üreticile-rimize yeni bir kazanç kapısı olacağını gördük. Sayın
Şerafettin Erbayram’la düşünce aşamasından beri nasıl yapılır, neleri yapmak gerekir şeklinde
düşüncelerimizi paylaştık.
Söz konusu keçilerin bizim yerli ırk ineklerimiz kadar süt verdiklerini, her batında 2-3 yavru yaptıklarını
araştırmalarımız sonucunda öğrendik. Buradaki sorun elde edilen sütün nasıl değerlendirileceği idi. bunu
da şirket kendi olanaklarıyla çözdü. Şu anda sözleşmeli üretim tarzıyla bir yandan besleme için gerekli
girdiler sağlanmakta ve üretilen sütlerde inek sütünden yüzde elli yüksek fiyatla alınmaktadır” dedi.
Bir aydır Bolu’nun gündeminde olan keçilerin ormanları yok edeceği söylentilerinin işin gerçeğini
yansıtmadığını söyleyen Sezer, “Kamuoyunu bilgilendirmek adına bu hayvanların besleme yöntemleri
konusunda bilgi vermek gerekiyor. Yüksek verimli ırklar ki bu sadece keçiler içinde değil tüm hayvanlar
için geçerli bir yöntemdir. Hayvanlardan aldığınız verimi karşılayacak oranda yem vermek zorundasınız.
Bu hesabı yaparken hayvanın o andaki fiziksel durumuna göre ne kadar hangi yemden vermeniz
gerektiğini bilmeniz gerekli. Böyle yapmazsanız alacağınız verim düşecektir. Bir adım daha attığımızda
gebe hayvanların beslenmeleri, süt veren hayvanların beslenmeleri, kurudaki hayvanların beslenmeleri
bir birinden farklı olacaktır. Bu şekilde davranmazsanız eski yöntemle besicilik yapmış olursunuz ki
hayvan ne kadar verimli ırktan gelirse gelsin istediğiniz sonuca ulaşamazsınız.
Keçilerin ormanda, merada yetiştirilmeleri ve-rimliliğin düşmesini sağlayacaktır. Burada düşünülmesi
gereken diğer ırk keçilerle yüksek verimli ırkların birbirlerinden ayrılmasıdır.
Yerli ırkların verimleri düşük olduğundan me-raya, ormana salınıp ne olursa şeklindeki yetiştiricilik
Saanen ırkı için söz konusu değildir. Aynen yerli ırk ineklerle kültür ırk ineklerin beslenmesinin farklı
olduğu gibi.
Türkiye Ziraatçılar Derneği olarak keçilerin orman suçlusu ilan edilmesinin doğru bir yargı olmadığını
düşünüyor, kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz” dedi.
Bolca Hindi Genel Koordinatörü Şerafettin Erbayram yazılı açıklamasında "En iyi süt verimi bu tür
keçilerden elde edilmektedir. Hatta anne sütüne en yakın süt olması da toplumun dikkatini çekmektedir.
Bunların yanı sıra keçi üretimi büyük baş hayvancılığa göre zahmetsiz olup bir keçi yılda bir tona yakın
süt vermektedir. Sözleşmeli olarak çalıştığımız üreticilerden üretilen sütü bizler piyasadaki inek sütü
fiyatının bir buçuk katı fazlası olarak almaktayız. Süt bedeli de 15 gün içinde üreticinin hesabına
aktarılmakta" şeklinde açıklama yapmıştı.

