RINDERZUCHT AUSTRIA

Avusturya’dan Damızlık Sığır

ZAR - Avusturya Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği
Avusturya büyükbaş sektörünün ülkenin
doğal üretim şartları ve yapısından
kaynaklı gelenekleri ve uzun bir tarihçesi
bulunmaktadır.
Çeşitli zenginlikteki doğamız ve ilerici
ıslah programımız sayesinde (GESUNDheitsmonitoring.RIND); çok farklı bakım
ve çevre şartları için dayanıklı, sağlıklı ve
verimli sığır ırkları ortaya çıkmıştır.
Avusturya’nın ana sığır ırkları Fleckvieh/
Simental, Montofon, Holstein, Pinzgauer,
Gri Sığır dır. Ayrıca çeşitli besi ırkları ve
özel ırklar da bulunmaktadır.
Damızlık Sığır yetiştiriciliği tarımsal
hasılanın içerisindeki en anlamlı
sektördür.
ZAR ın Görevleri:
• ICAR’ın Teminatı olarak adil ve doğru
yapılmış Verim Kontrolü
• Verime ait bilgilerin işlenmesi
• Islah Değer Tahmini (Zar ın bir şirket
kolu olan ZuchtData firması ile birlikte)
• Damızlık Sığır Yetiştiriciliği ve Zirai
Sektörlerdeki ihtisas konularına dair
danışmanlık ve temsil
• Bölgesel, Ülkesel ve AB nezdinde eleştiri
yapma, kanun teklifi getirme (Hayvan
Refahı, Hayvan Sağlık
Hizmetleri ve ilgili zirai politikaların
kararlarında)

Çalışma Ortakları

Organizasyon Görevleri

8 Bölgesel Ziraat Odası
8 Bölgesel Kayıt Kontrol Birliği
18 Islah Birliği
6 Irklarla Ílgili Çalışma Birliği
5 Boğa Ístasyonu

Hem Avrupa’da hem de dünya çapında
üst örgütlerde üyelik ve yoğun ilişkiler
yürütülmektedir.
(Interbull, ICAR, Export-Plattform,
COPA-COGECA, Babroc, u.v.a.).
Ülkesel noktada da Tarım Bakanlığı,
Bölgesel Ticaret Odaları, Ziraat Fakülteleri,
Veteriner Fakülteleri, Tarım ve Ormancılık
Bilgi Íşlem Merkezi ve benzeri ulusal
birimlerle ortak çalışmalar yapılmaktadır.

ZAR

Danışmanlık ve Temsil
Gelişimi Yönlendirme
Pazarlama
Araştırma

100 %

ZuchtData

Islah ve Genetik
Verim KayıtDenetleme
Sürü Kayıtları

AB hayvan tanımlama şartnamesinde de
VO 1760/2000 (VO 820/97) belirtildiği
üzere tüm hayvanlarda her iki kulağa
plastik tanımlama küpeleri takılmaktadır.

Günümüzde ZAR; Avusturya Sığır
Yetiştiriciliğinde ulusal ve uluslararası
alanda yönlendirici konumdadır.
Avusturya ZiraiPazarı (Agrarmarkt Austria) nın yardımıyla da 1 Ocak 2000
yılından beri Avusturya hayvan trafiği
kusursuz olarak kayıt altına alınmaktadır.
ZAR ın görevleri altı çalışma heyeti,
bir kontrol heyeti ve altı da ırk heyeti
tarafından koordine edilmektedir.

2

ZuchtData
Orman, Su ve Ziraat Ekonomisi Bilgi Íşlem
LTD Şti. ile şirketimizin yan kolu ZuchData ortaklaşa çalışarak hayvan kimlik ve
verim kayıtlarını toplu bir şekilde
işleyerek analize hazır hale getirirler.
Avusturya daki Damızlık Sığırların
menşe i ve verim kayıtlarının doğruluğu
tanınmış Yetiştirici Organizasyonlarınca
garanti edilir.
Çalışma Alanları
• Islah ve Genetik
• Verim Kayıt-Denetleme
• Sürü Kayıtları
Islah konusunda da damızlık değer
tahmin verilerinin pratik ve teknik
işlenmesi, çevrilmesi ve geliştirilmesi
Almanya daki bilgi işlem merkezleri
ile ortak yapılmaktadır.

Dahası ıslah programı, kontrol,
danışmanlık, ıslah program analizleri
için verilerinsunumu burada
neticelendirilmektedir. Bunlar
Üniversitelerin Ziraat fakülteleri,
hayvancılık ekonomisi enstitüleri ve
hayvan ırk çalışma birliklerince çalışılır
ve gelişim, ilerme için güncel olarak
paylaşılırlar.
Zuchdata Verimkontrolleri ve
Kimlikkayıt sistemi konularında; RDV(Rinderdatenverbund - Sığır Veri Birliği)
ın yardımıyla bahsi geçen raporlamalar
için merkezi veribankasının yazılımlarının
geliştirilmesi ve bakımını gerçekleştirir.
Asli görev yükselen verim kayıtları ile
ilgili verilerin analizi-yönetimidir.
Süt Verim Kontrolleri
AT ve laktasyon dönemi metoduna (ICAR)
göre hesaplanır.

Günlük Rapor

Íşletme

Verim Kontrolleri

Sürü Yönetim Verisi
Ínternete
Bağlı Veri
Bankası

Veri Girişi

Süt Numunesi

Laboratuar

Sonuçlar

Besi Verim Kontrolleri ise test
istasyonlarında bireyselverim testleriyle
ölçüldüğü gibi bireysel verimlerin, ya da
sahadan projen test sonuçlarının takip
edilmesiyle de toplanır. Çok sayıda tiple
ilgili veri sütverim kontrolleriyle beraber
değerlemeye alınır.
2.700 ün üzerinde besi işletmesi
tarafından düzenli olarak doğum
sonuçları bilgisi ve dölverimine dair
önemli veriler gönderilir.
Ayrıca önem verdiğimiz başka bir konu
da bağlantılı organizasyonlardaki çalışma
ortaklarımız, ıslah birlikleri ve ulusalkontrol birlikleri için düzenlediğimiz Eğitim
ve Seminerler dir.
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Avusturya’nın Ana Irklarına Gözatalım

Genç hayvanlar alplerde otlatılır, bu da
genel olarak Simental ırkı hayvanlarda;
hayvan sağlığı ve dayanıklılığı açısından
başarılı sonuçlar getirir.

Fleckvieh/
Simental
Simental ırkı 1,6 Milyon baş nüfusla, alplerden ormanlık alanra, doğudaki geniş
ovalara kadar Avusturya’daki en büyük
paya sahiptir. Bakım şartları aynı olduğu
takdirde Simental ırkının süt verimi diğer
saf süt ırkları ile benzer noktadadır ama
yüksek etveriminin muhafazasında daha
üstün konumdadır.
Irka dair başkaca önemli bir değer de
dölverimi, uzunömürlülük, somatik hücre
sayısı, tutarlılık, buzağılama kolaylığı ve
buzağı canlılığını mümkün kılan tip
özelliğidir. Dış görünüm ve meme
özellikleri de aynı şekilde önem taşır.

Islah Hedefi:
38 % Süt, 16 % Et, 46 % Tip
Ílk laktasyonunda 6.000 kg, daha sonraki
laktasyonlarında ise 4,2 % Yağ ve 3,7 %
Protein li 7.000 - 9.000 kg süt
üretebilen, istene ve iyi bir formu
olan sığırlar elde etmektir.
Nüfus: 1.597.493
Kayıtlı Ínek: 279.691
Sürü: 16.1056
Avusturya’daki Irklar Arası Pay: 77,4 %
Íneklerin 7,5 % si Alpler de
Ağırlık: 650 - 850 kg
Boy: 140 - 150 cm
Ílk Buzağılama (Ay): 30,0
Yaşam Ömrü (Yıl): 3,8
Süt Verimi 2012 (tüm Ínekler):
7.039 - 4,15 % Y - 3,42 % P (305 Gün)
Besi Verimi:
Kayıtlı Ínek: 5.013
Sürü: 683
Test Ístas. Günlük Canlı Ağ.Art: 1.486 g
Karkas Verimi: ca. 57,2 %
Açık Arttırmalarda Elde Edilen Ort.
Günlük Canlı Ağ.Artışı: 1.229 g
EUROP Ticari Sınıf E ve U: > 85,7 %
Kullanım Alanları:
Süt önemi olsun, besi önemi olsun; çok
kombine verimli bir ırkdır. Çok iyi bir
melezleme partneridir. Her tür üretim
ve iklim altyapısına uygun, dölverimi
yüksek, uzunömürlü hem mera da hem
de kapalı ahırlarda performans
gösterecek bir ırkdır.

Fleckvieh Austria
A-3910 Zwettl
Pater-Werner-Deibl-Str. 4
Tel. +43 (0) 5 0259 49-160
Fax +43 (0) 5 0259 49-193
www.fleckvieh.at
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Montofon
Montofon ırkı ağırlıklı olarak Avusturya
nın merkezinde ve batısında bulunur.
Ekonomik bir peynir üretimi için gerekli
olan Kappa-Kasein B Montofoların
yüksek süt verimlerinde yüksek oranda
bulunur. Dölverimi, kolay buzağılama
(95 % normal doğum), meme sağlığı ve
güzel ayak&bacak ırka dair önemli tip
özellikleridir. Irkın genetiğindeki uzun
ömürlülük (tüm ırklar ve tüm zamanlar içerisinde devam eden en yüksek
derece) genç hayvanların Alpler de
otlatılmasından ileri gelir.
Islah Hedefi:
48 % Süt, 5 % Et, 47 % Tip
Süt Verimi: Yağ ve protein farkı çok
olmayan, vücut canlı ağırlığının 10 katı
Nüfus: 150.000
Kayıtlı Ínek: 52.524
Sürü: 5.087
Avusturya’daki Irklar Arası Pay: 7,3 %
Íneklerin 28,8 % i Alpler de
Ağırlık: 700 kg
Boy: 140 - 150 cm

Ílk Buzağılama (Ay): 31,6
Yaşam Ömrü (Yıl): 3,79
Süt Verimi 2012 (tüm Ínekler):
7.094 - 4,15 % Yağ - 3,46 % Protein
(305 Gün)
Kullanım Alanları:
Sütçü karakterde bir ırkdır. Hem süt hem
de besi ırkları ile melezlenebilinir.
Dünyadaki her tür üretim ve iklim
altyapısına hem mera da hem de kapalı
ahırlarda performans gösterecek bir ırkdır
(Sert tırnaklar, sağlam ayak yapısı).

Braunvieh Austria
A-6020 Innsbruck, Brixner Str. 1
Tel. +43 (0) 592 92 1822
Fax +43 (0) 592 92 1829
www.BraunviehAustria.at

Holstein (Siyah Alaca)
Holsteinlar ırkı sürüler ülkenin bütün
bölgelerine yayılmışlardır. Holstein
Friesianlar ve Kırmızı Holsteinlar sütçü
karakterde yüksek süt verimi olan bir
ırkdır. Irkta ulaşmaya çalıştığımız nokta
ise rantabıl ve uzun ömürlü yüksek
verimli bir inektir. Bunun için de ön
koşul kaliteli ve çok kaba yem, toplam
kuru madde tüketerek; bunları istikrarlı
sağlığa, dölverimine ve vücut yapısına
dönüştürecek uyumu sağlatmaktır. Fonksiyonel, süt salımı yüksek meme yapısı
modern sağım teknikleriyle birçok laktasyonu mümkün kılmaktadır.
Islah Hedefi:
45 % Süt, 40 % Tip
15 % Tip,
Nüfus: 121.202
Kayıtlı Ínek: 41.120
Sürü: 4.049
Ağırlık: 650 - 750 kg
Boy: 145 – 156 cm

Ílk Buzağılama (Ay): 29,2. Yaşam Ömrü
(Yıl): 3,5. Avusturya’daki Irklar Arası Pay:
5,9 %. Süt Verimi 2012 (tüm Ínekler):
8.473 – 4,10 % Yağ – 3,29 % Protein
(305 Gün)
Kullanım Alanları:
Çok yüksek süt verimi için kullanılabilecek
bir ırkdır. Sektördeki tüm sütçü
işletmelerde uyum gösterir.

Holstein Austria
A-8700 Leoben, Pichlmayergasse 18
Tel. +43 (0) 3842 25333 60
Fax +43 (0) 3842 25333 47
www.holstein.at
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Pinzgauer
Pinzgauer Irkı Sığırlar Alplerdeki zor doğa
şartlarına uyum gösterme konusunda
uyum sağlamış son yerli ırkdır. Íyi huylu
ve çok anaç olmalarından dolayı merada
yavrularını emzirerek rahatça büyütürler.
Bu da danalarda çok lezzetli, yumuşak ve
yüksek kalite biftek kalitesi oluşturur.
Islah Hedefi:
36 % Süt, 14 % Et, 50 % Tip
6.000 kg Süt, 4,0 % Yağ, 3,45 % Protein uzun ömürlü ve dayanıklı ve de en
sağlıklı
Nüfus: 45.109
Kayıtlı Ínek: 7.273
Sürü: 1.001
Avusturya’daki Irklar Arası Pay: 2,2 %
Ağırlık: 650 kg
Boy: 142,1 cm
Ílk Buzağılama (Ay): 34,2
Yaşam Ömrü (Yıl): 3,7
Íneklerin 40,9 % si Alpler de yaşar.

Süt Verimi 2012 (tüm Ínekler): 6.235 3,88 % Yağ - 3,28 % Protein (305 Gün)
Besi Verimi:
Karkas Verimi: 55 %
Açık Arttırmalarda Elde Edilen Ort.
Günlük Canlı Ağ.Artışı: 1.163 g
Kullanım Alanları:
Sütçü karakter ve/veya besi ırkı olarak
kombine verimli ırk. Íhtiyaca göre süt
veya besi ırklarıyla melezlenilebilinir,
mera hayvancılığında uyumludur.
Pinzgauer Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği
A-5751 Maishofen, Mayerhoferstr. 12
Tel. +43 (0) 6542 68229 14
Fax +43 (0) 6542 68229 81
www.pinzgauer-cattle.com
www.pinzgauerrind.at

Tiroler Gri Sığırı
Alplerin iç taraflarındaki (Yaylaların 70 %
i denizden 1.600 m yüksektedir.) kurak
bölgelerde yaklaşık 1.000 ufak işletmede
bulunan orta boylu çok amaçlı yetiştirilen
bir ırktır. Az yem ihtiyacı, kaba yemden yüksek oranda faydalanması, kolay
buzağılama, canlılık, iyi bir vücut yapısı,
fonksiyonel meme yapısı ve süt kalitesi
bu ırkı özellikle düşük girdi sistemleri için
uygun kılar.
Islah Hedefi:
25 % Süt, 20 % Et, 55 % Tip, Süt: 5.000
kg, 4,0 % Yağ, 3,4 % Protein,
Et: iyi bir günlük ağırlık kazanımı ve en iyi
et kalitesi
Nüfus: 18.467
Süt Verim Kayıtlı Ínek: 3.732; Sürü: 918
Avusturya’daki Irklar Arası Pay: 0,9 %
Et Verim Kayıtlı Ínek 1.477; Sürü: 354
Ağırlık: 600 kg, Boy: 131 cm
Ílk Buzağılama (Ay): 34,1
Yaşam Ömrü (Yıl): 4,7
Genç hayvanların 100 % ü ve ineklerin
45,1 % ı Alpler de yaşar.
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Süt Verimi 2012 (tüm Ínekler):
4.913 – 3,94 % Yağ - 3,28 % Protein
(305 Gün)
Besi Verimi:
1yaş. kadar gün. canlı Ağ.Art: 1.202 g;
Karkas Verimi: 58 – 60 % - çok yüksek
et kalitesi.
Kullanım Alanları:
Zor iklim şartlarına uyum sağlayabilen
Sütçü ırk ama her tür üretim alt yapısı
için uygun bir besi ırkıdır. Besi ırkları ile
melezlenebilinir.
Tiroler Gri Sığır Birliği
A-6020 Innsbruck, Brixner Str. 1
Tel. +43 (0) 592 92 1840
Fax +43 (0) 592 92 1859
www.tiroler-grauvieh.at

Besi Irkları
Klasik kombine ırk Fleckvieh-Simentali,
orjinal Pinzgauer ve Gri Irkın yanı sıra;
aşağıda adlarını sıralayacağımız özel
ırklar da yurtdıﬂından Avusturya’ya
yerleştirilmiştir. Bu besi ırkları da saf ırk
yetiştiriciliği gibi melezlemede de süt ve
kombine verim amaçlı kullanılabilinir.
Şevrole (Charolais), Blonde d’Aquitaine,
Belçika Mavisi, Blau-Limousin, Angus,
Besi Fleckvieh-Simentali, Ískoç Yayla
Sığırı, Galloway, Hereford ve diğer besi
ırklarından 2.546 işletmede 22.942
kayıtlı inek bulunmaktadır.
2012 yılında yaklaşık 190.000 özel besi
ırkları ile tohumlama yapılmış ve ayrıca
30.000 adedi ise besi FleckviehSimentali olarak kullanılmıştır.
Ayrıca süt danası için merada anne yanı
salınarak yapılan besi şekillerinde
kullanılmak üzere yapılan boğa
satışlarında tercih edilen ırklardır.

Fleischrinder Austria
Pichlmayergasse 18, A-8700 Leoben
Tel. +43 3842 25333 40
Fax +43 3842 25333 11
www.fleischrinder.at

Özel Irklar
ÖNGENE derneği (Avusturya GenKoruması Ulusal Derneği) Avusturya
daki eyaletler ve Tarım Bakanlığı ile
ortak çalışmalar yaparak nesli
tükenmekte olan ırklar için Genkoruma
programları üretir. Tehlikeye düşen
ırklarda dişilerin belirli bir adedin altına
düşmesi durumunda verime bağlı
seleksiyondan ziyade genetik çeşitliliğin
elde muhafazası yönünde çalışma
yapılır.
Bu özel ırkların genetik olarak besiye
daha uygun olmaları sebebiyle;
eyaletsel bazda uygun oldukları çatı
altında organize olmaktadırlar.

Orjinal Pinzgauer ve Tiroler Gri Irkı
dışında programa dahil olan özel ırklar:
Murbodner, Kärntner Sarıkızı, Waldviertler Sarıkızı, Tux-Zillertaler, Orjinal
Montofon, Ennstaler Bergschecken,
Pustertaler Sprinzen.
Üretim verimine dair bu iddiasız
durumlarından dolayı ekstansif besicilikte
ya da yarım gün çiftçilik sistemlerinde
yan iş olarak düşünüldüğünde tercih
edilir.

ÖNGENE
c/o Institut für Biologische
Landwirtschaft und Biodiversität
Austrasse 10
A-4601 Wels - Thalheim
Tel. +43 (0) 7242 470 12
Fax +43 (0) 7242 470 11 15
www.oengene.at
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RINDERZUCHT AUSTRIA
Avusturya’dan En Íyi Genetik
40.000 Damızlık Sığır (Gebe Düve, Ínek, Damızlık Boğa, Buzağı) yılda 140 ın üzerinde açık
arttırmada satışa sunulur ve 50 % si 60 dan fazla ülkeye ihraç olurlar.
Tüm Avusturya Damızlık Sığırları ve embryoları tüberküloz, bang-, leukoz, brucellosis,
IBR/IPV be BSE- den ari olan ve beğenilen işletmelerden gelir. Veteriner Hekimlerin dikkati, itinası ve kazanılan-elde edilen verilerin sisteme geri bildirimleri ile Avusturya’daki
damızlıkların sağlık durumu mükemmel standartta kaliteye ulaştırılmıştır.

Ulusal Simental Şovunda Kazanan
Hayvanlar

Sığır Irkları: Ana sığır ırkları Fleckvieh/
Simental, Montofon, Holstein, Pinzgauer,
Gri Sığır dır. Ayrıca çeşitli besi ırkları ve özel
ırklar da bulunmaktadır.
Sürü Kayıt Sistemi: Üretim Verimleri kayıt
sistemi ve damızlık birlikleri ile beraber
yürütülür.
ICAR’ın Teminatı olarak adil ve doğru
yapılmış Verim Kontrolü.

Senede 25’den fazla yurtdışı fuar ve sergiye iştirak edilmektedir. Suni tohumlamada tutarlı
ıslah çalışmaları, döneme-zamana uygun ıslah programı, hevesli damızlık yetiştiricileri,
verilerin işlenmesindeki yeni teknolojik imkanlar başarımızın temelini teşkil etmektedir.
Proje Yönetimi ve Gelişim Planlama:
Avusturya Damızlık Sığırı pazarlamasını
geliştirmeye yönelik projelere satış
promosyonu olarak hedefli destek
almaktayız.
ZAR hem yurt içi hem de yurt dışı birçok
farklı projede proje ortağımız olarak bize
tamamlayıcı olur.
Sektör Çıkarlarının Temsil Edilmesi Islahla ilgili alınan her politik karar
sektörün çıkarınadır.

Koordinasyon: Büyükbaş ekonomisi ve
sektöründe araştırma etkinlikleri.
Halka Açık Íşler
Fuar standları ve yayınlar için fotoğraf
bankası http://bilder.rinderzucht-austria.at
Senelerden beri Avusturya lı suni tohumlama boğaları Avrupa’nın incisi olarak kabul
edilirler. Avusturya Sığır Sperması ve
Embryoları uluslararası ticarette „GENETIC
AUSTRIA“ markası ve ihracat platformu ile
pazara açılırlar (www.genetic-austria.at).
Suni Tohumlama: Suni tohumlama ıslah
programının hayata geçirilmesi ve gelecekteki yetiştiricilik gelişiminin garantisi olan
en önemli enstrümandır. Ana ırklarımızın
95 % ü suni tohumlama ile döllenmektedir.
Tüm 5 Avusturya boğa istasyonumuz AB
sertifikalıdır.

ZAR - Avusturya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
Dresdner Strasse 89/19, 1200 Wien
Tel: +43 (0) 1 334 17 21-0
Fax +43 (0) 1 334 17 13
e-mail: info@rinderzucht-austria.at
www.rinderzucht-austria.at
www.zar.at
http://bilder.rinderzucht-austria.at

ZAR-201212-2000-trk

Avusturya lı Damızlık Birliklerinde çok
tecrübeli ve hayvansal üretim, suni
tohumlama, bioteknoloji, pazarlama,
genetik-popülasyon-verilerin işlenmesiiletişim gibi konularda uzmanlaşmış çok
değerli çalışma arkadaşlarımız bulunur.

