Bolu Valisi, Keçi Çiftliğini Gezdi
Salı, 16 Aralık 2008

Bolu Valisi Akpınar, Bolca Hindi'nin saanen keçi
adaptasyon ve üretim çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Fırsat buldukça, merkez ve ilçelerde Bolu ekonomisine katkı sağlayan firmaları gezen Bolu
Valisi Halil İbrahim Akpınar'ın son durağı, Bolca Hindi'ye ait Bolu Saanen (İsviçre Süt
Keçisi) Adaptasyon ve Üretim Çiftliği oldu. Bolca Hindi Genel Koordinatörü Şerafettin
Erbayram ile birlikte çitfliğe giden Vali Akpınar, burada Veteriner Orhan Bulut tarafından
karşılandı.
Vali Akpınar’a çiftlik sahası hakkında bilgiler veren Veteriner Orhan Bulut, "Bu binalar,
uzunca süreden beri bizde. Bu kümeslerin bizim için bir özelliği var. İlk hindi yetiştiriciliği de
burada başlamış. Daha sonra arkadan yeni ve güzel hindi kümesleri geldi. Buralar, boş kaldı.
Bizim zaten keçi ile ilgili projemizin amaçlarından bir tanesi de böyle çevremizde kalan atıl
kapalı alanları keçi yetiştiriciliğine veya diğer işler için verimli kılınamayan kapalı alanları bu
amaca yönlendirmektir" dedi.
Yaklaşık 6-7 seneden beri keçi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Veteriner
Orhan Bulut, "Burası, bizim 2’nci çiftliğimiz. Buradan elde ettiğimiz anaç sağmanları ve
onların en iyilerini, en morfolojik olarak görünen ve en iyi hayvanları seçip üreticiye ve
köylüye dağıtıyoruz. Genel olarak üreticiye sağman keçi ve bedeli karşılığı veriyoruz. Üretici
kendi tarlasından kaldırdığı her türlü yem bitkisini, keçinin özelliği gereği değerlendirebiliyor.
Onlara ilave olarak yine tarlasından kaldırdığı taneli bitkileri veriyor. İlave olarak yem
ihtiyacı olacaksa hayvanların kendi fabrikamızda hazırladığımız özel keçi yemlerinden onlara
takviye yaparak yüksek verime ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yaklaşık 2 yıl civarında eğitim aldıklarını ifade eden Bolca Hindi Genel Koordinatörü
Şerafettin Erbayram, "Fransa’dan buraya geldiler. Biz de, 2 yıl Fransa’ya gittik geldik. Hem
keçiciliği, hem keçi yemini, hem de keçinin bütün konusunu 2 yıl süre ile öğrenerek bir eğitim
geçirdik" dedi.
Veteriner Orhan Bulut ve Bolca Hindi Genel Koordinatörü Şerafettin Erbayram’dan bilgiler
alan Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar, daha sonra Bolca Hindi Bolu Saanen Adaptasyon ve
Üretim Çiftliği’ni gezdi.
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