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Kazançlı Yem

YİĞİT

1-7 haftalık yaşlar arasındaki damızlık dişi ve 
erkek kuzuların beslenmesinde kullanıldığı 
gibi kısa süreli hızlı kuzu besleme döneminin 
tamamında (1-3 hafta) kullanılabilecek, sin-
dirilebilirliği yüksek, üstün nitelikli doğal kay-
naklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli 
besin değerlerine sahip, böbrek ve idrar taşı 
oluşumunu engelleyici  katkılar içeren bir 
kuzu başlangıç  yemidir.

• Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji ya-
pısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile yeni do-
ğan kuzularda süratli canlı ağırlık ve boy artışı sağlar
• İçeriğinde ishal ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara 
karşı koruyucu önlemler alınmıştır.
• Özel katkıları ve dengeli rasyon içeriği ile böbrek 
ve idrar taşı oluşumunu engeller.
• Kuzunun  bağışıklık sistemini  güçlendirerek  vücut 
direncini ve dayanıklılığını yükseltip  yaşama gücü-
nü artırarak kuzu kayıplarını azaltır.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuzuların kısa sü-
rede yeme alışmalarını sağlar.

• Özel  formülü sayesinde Rumen(işkembe) duvarı 
(papilla) gelişimini hızlandırır.
• Kuzularda daha kolay ve erken sütten kesime im-
kan sağlar.
• İşkembenin  fonksiyonel   ve  fiziksel  gelişimi-
ni  hızlandırarak, kuzuların yemden daha iyi yarar-
lanmalarına olanak sağlar. Böylece kuzularda daha 
ekonomik bir beslemeye imkan sağlayarak işletme 
kazancını artırır.
• İçeriğinde kuzunun sağlığı için uygun tüm yem 
katkı maddeleri mevcuttur.

• Kuzular doğumu takiben mutlaka ilk 1-4 saat için-
de ağız sütünden (kolostrum) her 1 kg canlı ağırlık 
için 50 ml alması gerekir.  Kuzuların  doğum  ağırlığı  
4-5 kg arasında değiştiği göz önünde tutulursa ilk 
1-4 saat içinde 200-250 ml ağız sütü (kolostrum) içi-
rilmelidir. Bunu takip eden  1. günün diğer sürecinde 
6-8 öğün  ve her öğünde 250 ml ağız sütü (kolost-
rum) içirilmelidir.
• Kuzulara 2-5. Günlerde 4-6 öğün  ve her öğünde  
300 ml ağız sütü (kolostrum) içirilmelidir. Uygulanan 
yaygın sistem ise annelerden  ağız sütü (kolostrum) 
salgıladıkları  süreç boyunca  kuzuları onların  yanın-
da  tutarak  yeterince ağız sütü alımı sağlanır.
• Kuzular  5. günden- 3. Hafta sonuna kadar anne-
lerini emerler. Bu dönemde koyunlar meraya çıkarı-
lırken kuzular ağılda bırakılır.
• Koyunlar  4.  Haftadan itibaren sağılmaya baş-
lanır.  Meraya giden koyunlar akşam dönüşlerinde 
önce sağılırlar, sonra kuzuların yanına bırakılırlar. Bu 
uygulama ile kuzuların  günlük anne sütü tüketimi 
azaltılarak kuru yemlere olan ilgisi artırılır. Böylelikle  
kuzularda daha iyi bir işkembe gelişimi sayesinde  
daha yüksek canlı ağırlık artışı sağlanır.
• Kuzuların önünde 5. günden itibaren içebileceği 
şekilde serbest olarak temiz ve taze ılık su bulun-
durulmalıdır.
• Herhangi bir ilave yeme gerek  duymaksızın TEK 
BAŞINA YİĞİT  KUZU  BAŞLANGIÇ  YEMİ,  5. gün-

den   kesim ağırlığına gelinceye kadarki (13. hafta) 
dönemde kuzuların  önünde serbest olarak
bulundurulmalıdır.
• Kuzuların  önüne 3. haftadan  sonra serbest olarak 
yiyebileceği şekilde  1/10 çiçeklenme döneminde 
hasat edilmiş kuru yonca otu veya  iyi kaliteli kuru 
çayır otu verilmeli.  Asla saman gibi kötü kaliteli 
kaba yem verilmemelidir.
• Çok erken dönemde biçilmiş yonca kuru otu
sindirim bozuklarına ve ishale yol açabilir.
• Kuzular  13 haftalık yaşa ulaştıklarında;  toplam 
besi  süresinde  50-60 kg  YİĞİT KUZU BAŞLANGIÇ 
YEMİ tüketip  canlı ağırlığı ırk ve bakım koşullarına 
bağlı olarak 38-44 kg’a kadar ulaşır, böylece kuzular 
kesime gönderilir.  Kuzularda 46 kg  canlı ağırlıktan 
sonra kazanılan her kg canlı ağırlık, daha çok iç yağı 
ve kabuk yağı şeklinde olmaktadır. Bu durum aynı 
zamanda kesimhanelerde etin kaliteli kuzu eti fiyat-
larından alınmasında sıkıntılar oluşturmaktadır.
• YİĞİT  KUZU  BAŞLANGIÇ  YEMİ, ileride damız-
lığa ayrılacak dişi ve erkek kuzuların sadece ilk 7 
hafta sonuna kadar beslenmesin de kullanılır. Daha 
sonra ki büyütme sürecinde damızlık kuzu ve erkek 
kuzuların beslenmesinde KIVIRCIK İKİ KUZU BÜ-
YÜTME YEMİ kullanılır.

Faydaları

Kullanım Şekli

 

Kuru Madde (en az) % 88

YİĞİT KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ
 Temel Besin Maddeleri

Kalsiyum (en az-en çok)
Fosfor (en az-en çok)

% 1,2-1,3
% 0,6-0,65

% 3-5

Ham Selüloz (en çok) % 6

Sodyum (en az-en çok)

Ham Yağ (en az-en çok)

% 0,1-0,5

Vitamin A (en az) 24000 iu/kg 
Vitamin D3 (en az) 6000 iu/kg 

Ham Protein (en az) % 18

Ham Kül (en çok) % 9

Metabolik (en az) 3000 Kcal/kg

Vitamin E (en az) 70 mg/kg 

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.
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Kazançlı Yem

0-13 Haftalık kuzular için besleme programı

Yaş
Ağız Sütü
Kolostrum

(Gün)
Anne sütü Yiğit Yonca yada

Kuru Çayır Otu Su

Doğumu 
Takip İlk 
1-4 saat 
İçinde

Her 1 kg Canlı 
Ağırlık için 50 ml  
(Yaklaşık200-250 ml)

- - - -

1.Günün             
Diğer

Sürecinde

Her Öğünde 250 ml  
6-8 öğünde - - - -

2-5. Gün Her Öğünde 300 ml  
4-6 öğünde - - - -

5.Gün-
2.Hafta -

Anne ile                    
24 saat beraber                   
Tam Gün Emiş 

(Annelerin meraya 
çıkma süresi hariç)

Serbest - Serbest

3.Hafta -

Anne ile                    
24 saat beraber                   
Tam Gün Emiş 

(Annelerin meraya 
çıkma süresi hariç)

Serbest Serbest Serbest

4-7.Hafta -

Anne ile                    
24 saat beraber                   
Tam Gün Emiş 

(Annelerin meraya 
çıkma süresi hariç)

Serbest Serbest Serbest

8-13.Hafta -

Anne ile                    
24 saat beraber                   
Tam Gün Emiş 

(Annelerin meraya 
çıkma süresi hariç)

Serbest Serbest Serbest
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Kazançlı Yem

KIVIRCIK BİR

1-7 haftalık yaşlar arasındaki  kuzuların bes-
lenmesinde kullanılabilecek, sindirilebilirliği 
yüksek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham 
maddelerden hazırlanmış, dengeli besin 
değerlerine sahip, böbrek ve idrar taşı olu-
şumunu engelleyici  katkılar içeren bir kuzu 
başlangıç  yemidir.

• Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji yapı-
sı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile yeni doğan 
kuzularda süratli canlı ağırlık ve boy artışı sağlar.
• Özel katkıları ve dengeli rasyon içeriği ile böbrek 
ve idrar taşı oluşumunu engeller.
• İçeriğinde ishal ve bazı bakteriyel enfeksiyonlara 
karşı koruyucu önlemler alınmıştır.
• Kuzunun  bağışıklık sistemini  güçlendirerek  vücut 
direncini ve dayanıklılığını yükseltip  yaşama gücü-
nü artırarak kuzu kayıplarını azaltır.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuzuların kısa sü-
rede yeme alışmalarını sağlar.

• Özel  formülü sayesinde rumen(işkembe) duvarı 
(papilla) gelişimini hızlandırır.
• Kuzularda daha kolay ve erken sütten kesime im-
kan sağlar.
• İşkembenin  fonksiyonel   ve  fiziksel  gelişimi-
ni  hızlandırarak, kuzuların yemden daha iyi yarar-
lanmalarına olanak sağlar. Böylece kuzularda daha 
ekonomik bir beslemeye imkan sağlayarak işletme 
kazancını artırır.
• İçeriğinde kuzunun sağlığı için uygun tüm yem 
katkı maddeleri mevcuttur.

• Kuzular doğumu takiben mutlaka ilk 1-4 saat için-
de ağız sütünden (kolostrum) her 1 kg canlı ağırlık 
için 50 ml alması gerekir.  Kuzuların  doğum  ağırlığı  
4-5 kg arasında değiştiği göz önünde tutulursa ilk 
1-4 saat içinde 200-250 ml ağız sütü (kolostrum) içi-
rilmelidir. Bunu takip eden  1. günün diğer sürecinde 
6-8 öğün  ve her öğünde 250 ml ağız sütü (kolost-
rum) içirilmelidir.
• Kuzulara 2-5. günlerde 4-6 öğün  ve her öğünde  
300 ml ağız sütü (kolostrum) içirilmelidir. Uygulanan 
yaygın sistem ise annelerden  ağız sütü (kolostrum) 
salgıladıkları  süreç boyunca  kuzuları onların  yanın-
da  tutarak  yeterince ağız sütü alımı sağlanır.
• Kuzular  5. günden- 3. hafta sonuna kadar annele-
rini emerler. Bu dönemde koyunlar meraya çıkarılır-
ken kuzular ağılda bırakılır.
• Koyunlar  4.  haftadan itibaren sağılmaya başla-
nır.  Meraya giden koyunlar akşam dönüşlerinde 
önce sağılırlar, sonra kuzuların yanına bırakılırlar. Bu 
uygulama ile kuzuların  günlük anne sütü tüketimi 
azaltılarak kuru yemlere olan ilgisi artırılır. Böylelikle  

kuzularda daha iyi bir işkembe gelişimi sayesinde  
daha yüksek canlı ağırlık artışı sağlanır.
• Kuzuların önünde 5. günden itibaren içebileceği 
şekilde serbest olarak temiz ve taze ılık su bulun-
durulmalıdır.
• Herhangi bir ilave yeme gerek duymaksızın TEK 
BAŞINA KIVIRCIK BİR  KUZU  BAŞLANGIÇ  YEMİ,  
5. günden sütten  kesinceye kadarki (7. hafta) dö-
nemde kuzuların  önünde serbest olarak bulundu-
rulmalıdır.
• Kuzuların önüne 2. haftadan  sonra serbest olarak 
yiyebileceği şekilde  1/10 çiçeklenme döneminde 
hasat edilmiş kuru yonca otu veya  iyi kaliteli kuru 
çayır otu verilmeli.  Asla saman gibi kötü kaliteli 
kaba yem verilmemelidir.
• Çok erken dönemde biçilmiş yonca kuru otu sin-
dirim bozuklarına ve ishale yol açabilir.
• Kuzular 7  haftalık yaşa ulaştıklarında;  günde 300-
350 gr KIVIRCIK BİR KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ tü-
ketiyor ve canlı ağırlıkları 12-14 kg arasında  ise artık 
tamamen sütten  kesilirler. 

Faydaları

Kullanım Şekli

Kuru Madde (en az) % 88

KIVIRCIK BİR KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ
 Temel Besin Maddeleri

Kalsiyum (en az-en çok)
Fosfor (en az-en çok)

% 1-1,3
% 0,5-0,65

% 3-6

Ham Selüloz (en çok) % 12

Sodyum (en az-en çok)

Ham Yağ (en az-en çok)

% 0,1-0,5

Vitamin A (en az) 18000 iu/kg 
Vitamin D3 (en az) 4500 iu/kg 

Ham Protein (en az) % 17

Ham Kül (en çok) % 9

Metabolik (en az) 2800 Kcal/kg

Vitamin E (en az) 52,5 mg/kg 

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.
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Kazançlı Yem

0-7 Haftalık Kuzular için Besleme Programı

Yaş
Ağız Sütü
Kolostrum

(Gün)
Anne sütü Kıvırcık

Bir
Yonca yada

Kuru Çayır Otu Su

Doğumu Takip 
İlk Yarım Saat 

İçinde

Her 1 kg Canlı 
Ağırlık için 50 ml 
(Yaklaşık 200 250ml)

- - - -

1.Günün             
Diğer Sürecinde

Her Öğünde 250 ml  
6-8 öğünde - - - -

2-5. Gün Her Öğünde 300 ml  
4-6 öğünde - - - -

5.Gün- 2.Hafta -

Anne ile                    
24 saat beraber                   
Tam Gün Emiş 
(Annelerin meraya 
çıkma süresi hariç)

Serbest - Serbest

3.Hafta -

Anne ile                    
24 saat beraber                   
Tam Gün Emiş 
(Annelerin meraya 
çıkma süresi hariç)

Serbest Serbest Serbest

4-7.Hafta -

Sadece Ak-
şam Sağım 

Sonrası Emiş                     
300-350 gr Kıvırcık Bir 

Kuzu Başlangıç yemi tü-
ketiminde sütten kesim 

yapılır.

Serbest Serbest Serbest
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Kazançlı Yem

KIVIRCIK İKİ

Kuzuların 7 haftalık yaştan, kesim olgunlu-
ğuna gelene kadarki  beslenmesinde kulla-
nılabilecek,  sindirilebilirliği yüksek, üstün 
nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden 
hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip, 
böbrek ve idrar taşı oluşumunu engelleyici  
katkılar içeren, bir kuzu büyütme  yemidir.

7 Haftalık yaştan kesim olgunluğuna kadar besi kuzularına
uygulanabilecek besleme programı

• Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji ya-
pısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile kuzularda 
süratli canlı ağırlık ve boy artışı sağlayarak işletme-
nizin kazancını artırır.
• Kuzularda karkas eti kalitesini ve randımanını ar-
tırır.
• Özel katkıları ve dengeli  rasyon  içeriğiyle, böbrek  

ve idrar taşı oluşumunu engeller.
• İçeriğinde ishal ve bazı bakteriyel  enfeksiyonlara  
karşı koruyucu önlemler alınmıştır.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuzuların kısa sü-
rede  yeme  alışmalarını sağlar.
• İçeriğinde kuzunun sağlığı için uygun tüm yem 
katkı maddeleri mevcuttur.  

• Bir ilave yeme gerek duymaksızın TEK BAŞINA  
KIVIRCIK İKİ  KUZU  BÜYÜTME  YEMİ’ni   7 haftalık 
yaştan kesim olgunluğuna  kadar kuzuların  önünde 
serbest olarak bulundurulmalıdır.
• Eğer KIVRCIK İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ’ ne yeni  
başlanıyorsa  veya  KIVIRCIK BİR KUZU BAŞLAN-
GIÇ YEM’ inden geçiş yapılıyorsa kuzular  10 gün 
içinde kademeli olarak alıştırılarak Rumen (işkembe) 
adaptasyonu sağlanmalıdır. 
• Kuzuların önünde  istediği  kadar  içebileceği şe-
kilde serbest olarak temiz ve taze ılık su bulundurul-
malıdır.
• Kuzuların  önünde  serbest olarak yiyebileceği 
şekilde  1/10 çiçeklenme döneminde hasat edilmiş 
kuru yonca otu veya  iyi kaliteli kuru çayır otu veril-
meli.  Asla saman gibi kötü kaliteli kaba yem veril-
memelidir.
• Çok erken dönemde biçilmiş yonca kuru otu sindi-
rim bozuklarına ve ishale yol açabilir.
• KIVIRCIK İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ ile 100-105 
günlük kuzu büyütme dönemi sonunda kuzuların 
canlı ağırlkları ırk ve bakım koşullarına göre değiş-
mekle birlikte 38-44 kg’a ulaşır. Bu aşamadan sonra 
besisine devam edilecek kuzularda  ALIMLI TOKLU 
BESİ YEMİ kullanılmalıdır.

Faydaları

Kullanım Şekli

Yaş Kıvırcık İki Yonca yada
Kuru Çayır Otu Su

7 hafta - Kesim Serbest Serbest Serbest

Kuru Madde (en az) % 88

KIVIRCIK İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ
 Temel Besin Maddeleri

Kalsiyum (en az-en çok)
Fosfor (en az-en çok)

% 1-1,3
% 0,5-0,65

% 3-6

Ham Selüloz (en çok) % 13

Sodyum (en az-en çok)

Ham Yağ (en az-en çok)

% 0,1-0,5

Vitamin A (en az) 18000 iu/kg 
Vitamin D3 (en az) 4500 iu/kg 

Ham Protein (en az) % 17

Ham Kül (en çok) % 9

Metabolik (en az) 2650 Kcal/kg

Vitamin E (en az) 52,5 mg/kg 

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.
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Kazançlı Yem

ALIMLI

Damızlık için ayrılanlar dışında kalan büyütme 
dönemi sonrası  besiye alınmış  7-12 aylık er-
kek ve dişi kuzuların (tokluların)  ve aşım ya-
pan koç ve tekelerin beslenmesinde kullanıla-
bilecek,  sindirilebilirliği yüksek, üstün nitelikli 
doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, 
dengeli besin değerlerine sahip, böbrek ve id-
rar taşı oluşumunu engelleyici  katkılar içeren,  
bir yemdir.

• Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji ya-
pısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile toklularda 
iyi bir semirme ve düşük yağlı kaliteli karkas sağla-
yarak işletmenizin kazancını artırır.
• Toklu  besiciliği,  çoğunlukla mera ağırlıklı bölge-
lerde  yapıldığı için mera ile birlikte kullanıldığında 
hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar.
• Özel katkıları ve dengeli  rasyon  içeriğiyle, böbrek  
ve idrar taşı oluşumunu engeller.

• İçeriğinde ishal ve bazı bakteriyel  enfeksiyonlara  
karşı koruyucu önlemler alınmıştır.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile tokluların kısa sü-
rede  yeme  alışmalarını sağlar.
• İçeriğinde toklunun sağlığı için uygun tüm yem 
katkı maddeleri mevcuttur. 

• Eğer ALIMLI TOKLU BESİ  YEMİ’ne  yeni başla-
nıyorsa veya başka bir yemden geçiş yapılıyorsa 
toklular 10 gün içinde kademeli olarak alıştırarak 
Rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalı.
• Bir ilave yeme gerek duymaksızın  tek başına  
ALIMLI TOKLU BESİ  YEMİ   yoğun besiye  alınan 
toklulara 300 gr kuru ot ile birlikte  serbest olarak  
tüketime sunulabilir. Bu programın dışında öğünlü 
besleme yapanlar aşağıda verilen  tablodaki   örnek  
toklu besi programını da kullanabilirler.
• Tokluların  önünde  istediği  kadar  içebileceği şe-
kilde serbest olarak temiz ve taze ılık su bulundu-
rulmalıdır.

• Beslenmesinde ALIMLI TOKLU YEMİ kullanılan 
toklular bir yaşını geçtikten  ve  45-50 kg  ağırlığa  
ulaştıktan sonra besiye son verilir. Bu aşamadan 
sonra besiye devam edilecek olursa yüksek oranda 
yağlı bir karkas elde edilir.
• Koçlara ve tekelere aşımın 3-4 hafta öncesinden 
başlayıp tüm aşım dönemi  süresince  vücut  kon-
disyonlarına  bağlı olarak  günde  500 gr ALIMLI 
TOKLU YEMİ  verilerek yapılan flushing  uygulaması 
koçlarda döl verimini artırır.

7-12 Aylık toklulara uygulanabilecek besleme programı

Bu program farklı kaba yemlere göre değişik şekilde düzenlenebilir.

Faydaları

Kullanım Şekli

Canlı Ağırlık (kg)

Yemler ( Gr./Gün )

Alımlı
Kaba Yemler

Mera
(Orta Kalite 8 Saat Otlatma) Kuru Ot

30
1.0-1.2 - 300-500
0.9-1.1 Serbest 100-200

35
1.1-1.2 - 300--500
1.0-1.2 Serbest 100-200

40
1.3-1.5 - 300-500
1.2-1.4 Serbest 100-200

45
1.4-1.6 - 300-500
1.3-1.5 Serbest 100-200

50
1.5-1.7 - 300-500
1.4-1.6 Serbest 100-200

Kuru Madde (en az) % 88

ALIMLI TOKLU BESİ YEMİ
 Temel Besin Maddeleri

Kalsiyum (en az-en çok)
Fosfor (en az-en çok)

% 1-1,3
% 0,5-0,65

% 3-6

Ham Selüloz (en çok) % 13

Sodyum (en az-en çok)

Ham Yağ (en az-en çok)

% 0,1-0,5

Vitamin A (en az) 18000 iu/kg 
Vitamin D3 (en az) 4500 iu/kg 

Ham Protein (en az) % 17

Ham Kül (en çok) % 9

Metabolik (en az) 2750 Kcal/kg

Vitamin E (en az) 52,5 mg/kg 

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.
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İMAJ

Damızlık koyunların farklı dönem (aşım (flus-
hing),  erken  ve  geç gebelik,  emzirme ve 
sağım dönemlerinde) beslemesinde  kulla-
nılabilen  üstün nitelikli doğal kaynaklı ham 
maddelerden hazırlanmış,   bir   yemdir.

• Dengeli bir protein-enerji  yapısı ,  zengin vitamin 
ve mineral bileşimi  ile  kısa sürede hayvanlarınızın 
süt verimi ve kalitesini, genetik kabiliyeti oranında 
üst düzeye çıkararak uzun süreli yüksek seviyede 
süt üretimi sağlar ve işletmenin kazancını artırır.
• Aşım döneminde(flushing) başarılı bir döllenme 
için gerekli olan sağlam ve sağlıklı vücut yapısı-
nı  oluşturarak damızlık koyunların  kondisyonlarını  
yükseltir.
• Erken gebe dönemdeki koyunların yağlanmasına 
sebep olmadan,  vücut  kondisyonunu  dengeleye-
rek   verim döneminde   yüksek süt veriminin alın-
masına olanak  sağlar.

• Kuzu doğum ağırlıklarını artırır ve yılda birden fazla 
kuzu alımını sağlamada etkilidir.
• Rumende  hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta içe-
riği bakımından dengelenmiş olup beslemeye bağlı 
rahatsızlıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede 
tutar.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile doğuma müteakip 
kuru madde alımını yükseltir.
• İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için uygun 
tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.

• Eğer İMAJ KOYUN SÜT YEMİ’ ne yeni  başlanıyor-
sa  veya  başka bir süt yeminden  geçiş yapılıyorsa 
koyunlar  10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak 
rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
• İMAJ  KOYUN  SÜT  YEMİ  günde en az 3-4  öğün-
de verilmelidir.
• Koyunlarınızın önünde 24 saat temiz ve taze ılık su 
bulundurunuz. Bunun mümkün olmadığı durumlar-
da kışın en az 3, yazın 4-5 öğün sulama yapılmalıdır.
• Hayvan başına  günlük verilecek  İMAJ KOYUN 
SÜT  YEMİ miktarı koyunun  canlı ağırlığına, süt ve-
rimine, sütün içeriğine,  verilen diğer kaba yemlerin 
kalitesine ve miktarına göre değişim göstermektedir. 
Tablodaki besleme programını incelemeniz;  hay-
vanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından 
faydalı  olacaktır. Farklı kaba yem kaynakları ile kul-
lanım için, TELLİOĞLU YEM Bölge satış Müdürüne 
veya Yetkili  Bayi’mize başvurunuz.

Faydaları

Kullanım Şekli

Kuru Madde (en az) % 88

İMAJ KOYUN SÜT YEMİ
 Temel Besin Maddeleri

Kalsiyum (en az-en çok)
Fosfor (en az-en çok)

% 1-1,2
% 0,5-0,60

% 3-6

Ham Selüloz (en çok) % 13

Sodyum (en az-en çok)

Ham Yağ (en az-en çok)

% 0,2-0,5

Vitamin A (en az) 18000 iu/kg 
Vitamin D3 (en az) 4500 iu/kg 

Ham Protein (en az) % 17

Ham Kül (en çok) % 10

Metabolik (en az) 2650 Kcal/kg

Vitamin E (en az) 52,5 mg/kg 

Fiziksel Şekli : Pelet / 50 Kg.
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Koyunculukta Farklı
Dönemler

Yemler ( Gr./Gün )

İmaj
Kaba Yemler

Yonca yada
Kuru Çayır Otu Saman

Mera              
(Orta Kalite                        

8 Saat Otlatma)

AŞIM DÖNEMİ(FLUSHING)                      
(Aşımın 3-4 hafta öncesinden
 2-3 hafta sonrasına kadar)

200 Serbest - Serbest

400 - Serbest Serbest

ERKEN GEBE DÖNEMİ                         
(Gebeliğin ilk  3.5 ayı) 

150 Serbest - Serbest

300 - Serbest Serbest

GEÇ GEBE DÖNEMİ
(DOĞUMA HAZIRLIK DÖNEMİ)                    

(Gebeliğin son 1.5 ayı) 

300 Serbest - Serbest

600 - Serbest Serbest

EMZİRME DÖNEMİ                        
( 0-4 hafta ) 

1 Kuzulu
800 Serbest - Serbest

1200 - Serbest Serbest

2 Kuzulu
1400 Serbest - Serbest

1800 - Serbest Serbest

SAĞIM DÖNEMİ                         
Süt  ( Lt./Gün ) 

0,5
150 Serbest - Serbest

500 - Serbest Serbest

1
450 Serbest - Serbest

900 - Serbest Serbest

1,5
850 Serbest - Serbest

1400 - Serbest Serbest

2
1350 Serbest - Serbest

1800 - Serbest Serbest
Bu program farklı kaba yemlere göre değişik şekilde düzenlenebilir.

Koç katım döneminden sağım dönemine kadar koyunlara
uygulanabilecek besleme programı
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• Kuzuların bakım ve beslenmesi öncelikle gebe 
koyunların bakım ve beslemesi ile başlar. Kuzu ana 
karnındaki gelişiminin %70’ini gebeliğin son 1.5 
ayında tamamlar.
• Gebeliğin son döneminde (doğuma 1.5 ay kala) 
iyi bakım besleme  ile  koyunlarda  canlı ağırlık artışı 
ve kondisyon puanında artış,  doğum sonrası daha 
az canlı ağırlık ve kondisyon kaybı,  kuzunun do-
ğum ağırlığında artış,  sütten kesinceye kadar kuzu 
kayıplarında azalma, kuzularda  yüksek canlı ağırlık 
artışı sağlanır.
• Doğuma çok yakın günlerde fabrika yemi azaltıl-
malı ve yiyebildiği kadar kaliteli kuru ot verilmelidir. 
Koyuna doğum  yaptığı  gün sadece kuru ot veril-
melidir. 
• Doğuracak koyunlar özel doğum bölmelerine alı-
nır. Bu bölmeler havadar,  temiz ve kuru olmalı altına 
bolca altlık serilmelidir.
• Doğan kuzular temiz havlu ile kurulanıp, burun 
delikleri ve ağız mukozası temizlenerek rahat nefes 
alması sağlanmalıdır. Kuzunun göbek  kordonu  4 
parmak aşağıdan kesildikten sonra  tentürdiyotla 
dezenfekte  edilip 2-3 cm’den bağlanmalıdır.  
• Koyunlarda kuzulamadan sonra yavru zarının dı-
şarı atılma süresi 0.-3 saattir. Yavru zarının atılma-
sından sonra koyunun döl  yatağı  30 gün içerisinde 
eski durumuna döner.
• Yeni doğan kuzularda vücut sıcaklığının sabit 
tutulma mekanizması hemen gelişmez. Doğuma 
müteakip kuzu ve anası soğuk hava akımından ko-
runmalıdır. Bu nedenle doğum yerlerinin mümkün 
olduğunca sıcak (yaklaşık 20-25 C) ve korumalı ol-
masına dikkat edilmelidir. 
• Doğumdan sonra mutlaka yapılması gereken en 
önemli  iş, yavrunun 1-4 saat içinde mikropla te-
mas etmeden,  bağışıklık maddelerini  içeren yeterli 
miktarda (1kg canlı ağırlık için 50 ml) ağız sütünü 
içmektir. Kuzuyu hastalıklara karşı koruyacak tek 
kaynak anasının verdiği  ağız sütüdür. Bu ağız sütü-
nün yapısı saatler ilerledikçe normal süte dönmeye 
başladığı gibi yine saatler ilerledikçe bu sütün kuzu 
barsağından emilim yeteneği de azalır. Aynı günün 
diğer sürecinde  her öğünde 250 ml olmak üzere 
6-8 öğün daha ağız ile besleme yapılır. Kuzulara 2-5. 
Günlerde 4-6 öğün her öğünde 300 ml ağız sütü içi-
rilmelidir. Uygulanan yaygın sistem ise annelerden 
ağız sütü salgıladıkları süreç  boyunca kuzuları on-
ların  yanında tutarak ağız sütü alımı sağlanır. Kuzu 
doğumu izleyen ilk yarım saat içinde kalkıp  anasını  
emebilmesi  gerekir. Anasını ememiyorsa meme ba-
şını bulmasına ve emişine yardımcı olunur.
• Doğum sonrası kuzunun anası ölmüş veya ikiz do-

ğum nedeniyle ananın sütü yeterli gelmiyorsa kuzu 
başka bir koyuna alıştırılır. Yani kuzuya süt ana bu-
lunur veya biberonla elle beslenir.
• Ağız sütü kuzulara bağışıklık maddelerini sağla-
ması yanında onların ilk 5 günlük tüm temel besin 
madde ihtiyacını karşılar. Ayrıca içeriğinde bulunan 
magnezyum sülfat kuzularda hafif bir ishal yaparak,  
kuzunun anne karnında iken bağırsaklarında biriken 
dışkı kalıntılarının (mekonyum) kısa sürede dışarı 
atılmasını sağlar.
• Kuzuların 5.  günden itibaren önünde içebileceği  
devamlı  temiz  ılık su bulundurulmalıdır.

• Kuzuların önüne 2. Haftadan itibaren kaliteli yonca  
yada kuru çayır otu serbest olarak tüketime sunulur.
• Kuzular  5.  günden 3. Haftanın sonuna kadar an-
neleri ile beraber kalıp  tam gün emiş yaparak hem 
annelerini emerler hem de önlerine serbest  olarak  
konulmuş  KIVIRCIK BİR KUZU BAŞLANGIÇ  yem-
lerini tüketirler. Bu  dönemde  yem  tüketimi  fazla 
olan  ve  annelerinden fazla süt içen bazı kuzularda 
sarı ishal görülebilir. Bu durumda kuzuların annele-
rinden sağım yapılarak kısmen onların annelerinden 
içebileceği süt miktarı azaltılarak sindirim bozuklu-
ğu problemi ortadan kaldırılır.
• Kuzular 21 günden önce asla sütten kesilmeme-
lidir.
• Kuzularda silaj, şeker pancarı posası, değişik yum-
ru ve kök yemleri 3 haftadan önce kullanılmamalıdır.
• Koyunlar 4. haftadan itibaren  mera dönüşü sağı-
lırlar. Sağım sonrası  emiş için kuzuların yanına bı-
rakılır. Bu uygulama ile  kuzuların günlük anne sütü 
tüketimi azaltılarak kuru yemlere olan ilgisi artırılmış 
olunur.
• Kuzular 7 haftalık  yaşa  ulaştıklarında;  günde 
300-350 gr KIVIRCIK BİR KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ   
tüketiyor ve canlı ağırlıkları 12-14 kg arasında ise 

Koyun,  Kuzu, Tokluların Beslenmesine İlişkin Temel Bilgiler, 
Tavsiye ve Uygulamalar

TELLİOĞLU YEM



K
üç

ük
ba

ş 
Ye

m
i

Kazançlı Yem

artık tamamen sütten kesilip analarından ayrı-
larak ayrı bir bölmeye  alınmalı. Önlerine beside 
kullanacağımız  KIVIRCIK İKİ KUZU BÜYÜTME  
YEM’leri  konularak 10 gün içerisinde alışmaları 
sağlanmalıdır. Kuzu anadan ayrılma stresini 2-3 
gün içinde atlatacak ve en fazla 1 hafta içerisinde 
yeni şartlara uyum gösterecektir.
• Kuzular sütten kesimden 1 hafta sonra mera-
ya çıkartılabilir. Kuzu sürülerine meraya çıkmadan 
önce biraz kuru ot verilerek anaç sürüden ayrı ola-
rak otlatılmalı ve enterotoksemi aşısı yapılmalıdır.
• Sürümüzde yapacağımız gençleştirme oranını 
tespit ettikten sonra,  kendimize damızlık olarak 
tespit ettiğimiz kuzuları 3-4 ay kadar anadan süt 
emzirmeye devam ettirmeliyiz. Sütten kesimden 
sonra erkek ve dişi kuzular ayrı sürüler halinde ot-
latılırlar. Meraya ilave günlük 200-300 gr KIVIRCIK 
İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ takviyesi yapılır.
• Uygulanan kuzu besleme programından bek-
lenen canlı ağırlık artışı sonuçlarının gerçekleş-
mesinde onların bulundukları bölmelerin altının 
temiz,  kuru ve bol yataklık serilmiş olması önemli 
bir faktördür. Bu nedenle kuzu bölmelerinin altı 
asla ıslak olmamalıdır.
• KIVIRCIK İKİ KUZU BÜYÜTME YEMİ ile 100-
105 günlük  kuzu büyütme dönemini  sonunda 
kuzuların canlı ağırlkları ırk ve bakım koşullarına 
göre değişmekle birlikte 38-42 kg’a ulaşır. Bu 
aşamadan sonra besisine devam edilecek kuzu-
larda  ALIMLI TOKLU BESİ YEMİ kullanılmalıdır.
• Erkek kuzular aynı yemi yedikleri halde dişi ku-
zulardan daha çok et tutarlar. Erkeklerin besi ka-
biliyeti daha yüksektir. Onun için erkek kuzular 
beside daha iyi sonuç verir.
• Kuzularda 40-42 kg canlı ağırlıktan sonra kaza-
nılan her kg canlı ağırlık, daha çok iç yağı ve deri 
altı kabuk yağı şeklinde olmaktadır. Bu durum, 
aynı zamanda kesimhanelerde etin kaliteli kuzu eti 
fiyatlarından alınmasında sıkıntılar oluşmaktadır.
• ALIMLI TOKLU BESİ YEMİ,  genelde yoğun 
kuzu besisine uygun şartların olmadığı mera ağır-
lıklı koyunculuk yapılan bölgelerde ilave 100-200 
gr kuru ot ile birlikte; meranın olmadığı ağılda ya-
pılan toklu besisinde ise 300 gr kuru ot ile birlikte 
toklulara serbest olarak verilir.
• Koyunlarda gereksinimlerin en fazla olduğu koç 
katımı (flushing) dönemi,  geç gebe dönemi (do-
ğuma hazırlık dönemi),  emzirme ve sağım dö-
nemlerinde yüksek değerli otlarla, gereksinimin 
en az olduğu erken gebe döneminde (gebeliğin 
ilk3.5 ayında) düşük besin değerli kaba yemlerle 
beslenmelidir.
• Koyunlarda yüksek döl verimi elde etmek (ikiz-
lik oranını artırmak), kısırlığı en aza indirmek için 
aşımın 3-4 hafta öncesinden 2-3 hafta sonrasına 
kadar  koç katımı (flushing) döneminde koyunların 

ve koçların besin madde alımlarını artırma ve do-
laysıyla vücut ağırlıklarını, kondisyonlarını ve anne 
karnındaki embriyonun yaşama oranını yükselt-
mek için bir program dahilinde yem verilir.
• Koçlar işletmenin kuzu verimini tayin eden en 
önemli unsurdur. Koç katımı döneminde sürüye 
katılan koçun iyi aşım yapabilmesi, o koçun çok 
iyi beslenmesine bağlıdır. Şunu asla unutmaya-
lım ki aşırı besleme, iyi bir besleme değildir. Aşırı 
besleme, koçların yağlanmasına neden olur, aşım 
kabiliyetini azaltır ve sperma kalitesini düşürür. 
Yetersiz besleme de koçların döl verimlerini olum-
suz yönde etkiler.

• Koç katımı (flusing) döneminde koyunlara mera 
ile birlikte verilen kuru kaba yemin kalitesine göre 
günlük 200-400 gr;  koçlara ve tekelere ise günlük 
500 gr ALIMLI TOKLU BESİ YEMİ verilir.
• Koyunlarda erken gebelik döneminde (gebeli-
ğin ilk 3,5 ayı) besleme düzeyi azaltılır. Çünkü bu 
dönemde embriyo henüz küçük ve büyüme hızı 
yavaş olduğu için koyunun besin madde gereksi-
nimleri azdır. Bu dönemde koyunlar meradan tam 
yararlanmadığı ya da mera kalitesi iyi olmadığı  
taktirde  verilen diğer kuru  kaba yemin kalitesine 
göre İMAJ KOYUN SÜT  Yemi’nden  150-300 gr 
arasında verilerek, ortalama 30-40 gr canlı ağırlık 
kazanmaları sağlanmalıdır. Bu dönemde koyun-
ların aşırı kilo kazanıp yağlanmaları son derece 
sakıncalıdır.
• Koyunlarda doğuma hazırlık dönemi  (gebeliğin 
son 1.5 ayı) embriyonun ana karnında en hızlı bü-
yüdüğü ve koyunda meme gelişiminin gerçekleş-
tiği dönemdir. Kuzu doğum ağırlığının üçte ikisini 
bu dönemde kazanır. Gebe koyunlar bu dönemde  
günde ortalama 130-180 gr. İkiz kuzu taşıyanla-
rın 160-225 gr ağırlık artışı kazanmak için meraya 
ilave kuru kaba yemin kalitesine göre 300-600 gr 
İMAJ KOYUN SÜT YEMİ verilir.
• Koyunlarda 16 haftalık sağım döneminin ilk 
ayında toplam süt üretiminin %45-50’i üretilir 
daha sonra süt üretimi düzenli bir azalma gösterir. 
İlk bir ay meraya ilave kuru kaba yemin kalitesine,  
emzirdiği kuzu sayısına ve süt verimine  göre ve-
rilen  İMAJ KOYUN SÜT  destekleme yemi  yavaş 
yavaş  azaltılarak sütten çıkışa kadar verilir. 

TELLİOĞLU YEM



Yetkili Bayi Kaşe;

www.tellioglugida.com.tr
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