BÜYÜKBAŞ
YEMLERİ
KATALOĞU

ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ ve TİCARET A. Ş.
1983 yılında İzmir Pınarbaşı lokasyonunda süt ve besi hayvancılığı yemlerinin üretimi
ile faaliyete başlayan Çamlı, bugün Turgutlu’da yer alan büyükbaş ve kanatlı yem
fabrikasında 435.000 ton/yıl kapasite ile üretim yapmaktadır.
Turgutlu’daki tesisin ana makineleri günümüz yem teknolojisi dikkate alınarak titizlikle
seçilmiştir. Ana ekipman tedarikçisi olarak, yem hijyeni, üretim verimliliği ve enerji
verimliliği konularında uzman yerli ve yabancı firmalarla (Danimarka firması Andritz)
çalışılmıştır.
Fabrikanın Endüstri 4.0 ilkeleri göz önüne alınarak projelendirilen otomasyon sistemi ile;
• Tesis tek noktadan otomatik olarak çalıştırılabilmekte,
• Tüm ekipmanların çalışma parametreleri izlenmekte ve kayıt altına alınmakta,
• Tartım sistemlerinin hassasiyeti takip edilmekte,
• Enerji tüketimleri detaylı olarak izlenebilmekte,
• Tüm girdi ve çıktılar otomatik takip edilerek, kayıtları otomatik yapılmakta,
• Ham madde ve ürünlerden otomatik numuneler alınmakta ve modern analiz
cihazları ile testler yapılmaktadır.
Bu otomasyon yapısı sayesinde gıda güvenliğinin gereği olan izleme sistemi
oluşturulmuş, fabrikanın maksimum verimle çalışması sağlanmış ve enerji tüketimleri
en düşük seviyede tutulmuştur.
Çamlı Yem Turgutlu Fabrikası, mevcut haliyle Endüstri 4.0’a uygun Türkiye’nin en
modern ve aynı zamanda Avrupa’nın sayılı tesislerinden biridir.
“Yem, gıda içindir” anlayışı ile Çamlı, üretimden tüketime dek tüm süreci büyük
titizlikle yönetmektedir. Kaliteli ürünün müşteriye sunulması hedefiyle ham maddenin
kabulü aşamasından itibaren bütün üretim süreçleri titizlikle yönetilmektedir.
Tesiste kuzu, oğlak, toklu, koyun, keçi, buzağı, düve, süt ve besi yemleri üretiminin
yanı sıra; hindi, broiler ve yumurta yemleri de üretilmektedir. Bahsi geçen standart
ürünlerin yanı sıra çiftliklere özel yemler ve fonksiyonel ürünlerle her sene ürün gamı
zenginleştirilmektedir.
Çamlı; gerek bayi kanalıyla gerekse direkt olarak müşterilerine ulaşmakta, uzman
teknik ekibiyle üreticiye çiftlik yönetimi ve hayvan sağlığı uygulamalarında da destek
sunmakta ve eğitimler vererek üreticinin bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

ÇAMLI YEM

BUZAĞI YEMLERİ
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Buzağı Başlangıç Yemi
Çamlı Buzağı Başlangıç Yemi; yeni doğan buzağıların
doğumlarından başlayarak 3 aylık yaşa kadar ihtiyaç
duyacakları besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak
karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Özellikler
•
•
•
•
•

Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sağlıklı işkembe gelişimini temin eder.
Sütten kesilme stresini azaltır.
Probiyotik ve vitaminlerce zengindir.
Hızlı boy ve canlı ağırlık artışı sağlar.

Buzağı Başlangıç
Yemi 50 Kg
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Buzağı Büyütme Yemi
Çamlı Buzağı Büyütme Yemi; buzağıların 4. ayın başından
6. ayın sonuna kadar ihtiyaç duyacakları besin öğelerini
yeterli ve dengeli olarak karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

Özellikler
• Rumenin fiziksel gelişimini hızlandırarak yemden
yararlanmayı arttırır.
• Buzağıların bağışıklık sistemlerini güçlendirir.
• İçeriğinde bulunan yüksek sindirilebilirliğe sahip ham
maddeler sayesinde gelişim performansını arttırır.
• Kasaplık olarak yetiştirilecek erkek buzağılarda
hızlı bir canlı ağırlık artışı ve dönem sonunda yüksek
karkas randımanı sağlar.
• Yüksek büyüme performansı ile dişilerde daha erken
yaşta damızlıkta kullanma olanağı sağlar.
• Üreme döneminde yüksek oranda döl tutma, verim
döneminde ise yüksek süt üretiminde etkin bir rol
oynamaktadır.

Buzağı Büyütme
Yemi 50 Kg

Buzağı Büyütme Yemi Kullanma Talimatı
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Yaş

Çamlı Buzağı
Büyütme Yemi

Kaliteli
Kuru Ot

Su

4. ay

serbest

serbest

serbest

5. ay

serbest

serbest

serbest

6. ay

serbest

serbest

serbest

Ege Buzağı Büyütme Yemi
Ege Buzağı Büyütme Yemi; buzağıların 4. ayın başından 6.
ayın sonuna kadar ihtiyaç duyacakları besin öğelerini yeterli
,dengeli ve ekonomik olarak karşılayan özel bir yemdir.

Özellikler
• Rumenin fiziksel gelişimini hızlandırarak yemden
yararlanmayı arttırır.
• Buzağıların bağışıklık sistemlerini güçlendirir.
• İçeriğinde bulunan yüksek sindirilebilirliğe sahip ham
maddeler sayesinde gelişim performansını arttırır.
• Kasaplık olarak yetiştirilecek erkek buzağılarda
hızlı bir canlı ağırlık artışı ve dönem sonunda yüksek
karkas randımanı sağlar.
• Yüksek büyüme performansı ile dişilerde daha erken
yaşta damızlıkta kullanma olanağı sağlar.
• Üreme döneminde yüksek oranda döl tutma, verim
döneminde ise yüksek süt üretiminde etkin bir rol
oynamaktadır.

Ege Buzağı Büyütme
Yemi 50 Kg

Ege Buzağı Büyütme Yemi Kullanma Talimatı
Yaş

Ege Buzağı
Büyütme Yemi

Kaliteli
Kuru Ot

Su

4. ay

serbest

serbest

serbest

5. ay

serbest

serbest

serbest

6. ay

serbest

serbest

serbest
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Buzağı Yemleri Önemli Bilgiler
• Normal olarak gerçekleşen doğumlardan hemen sonra buzağının ağız ve burun
çevresinin süratle temizlenerek bir an önce nefes almaya başlaması hedeflenir.
Doğumdan hemen sonra annenin yavruyu yalayarak dolaşımı ve solunumu uyarması
gerekir. Bu işlem, aynı zamanda buzağının kurulanmasına da hizmet eder. Eğer anne
yavruyu yalamıyor ise söz konusu işlem insan eliyle kuru bir bezle masaj tarzında
yapılmalıdır. Doğumdan hemen sonra buzağının göbek kordonu 4-5 cm mesafeden
kesilerek uygun bir antiseptikle temizlenmelidir.
• Yine buzağının doğumu takip eden en kısa sürede (ilk bir saat) 2 litre kadar ağız
sütünü biberon vasıtası ile içmesi sağlanmalıdır. Takip eden 8-12 saat içinde en az 2
litre daha ağız sütü içirilmelidir.
• Ayağa kalkan buzağı, bir an önce bireysel bölmesine alınmalıdır. Bölmeler 1,5 – 2 m²
taban alanına sahip, bol altlıklı, temiz, havadar, gün ışığından yeterince yararlanabilen
ve hâkim rüzgârlardan korunaklı olarak planlanmalıdır. Bölmelerde her zaman ve rahat
ulaşılabilir bir yerde temiz su ve başlangıç yemi bulunmalıdır. Burada yemliğin ve
suluğun ayrı olması önemlidir.
• Süt, ilk 30 gün boyunca veya günlük olarak 450-500 gr buzağı başlangıç yemi
tüketmeye başlayıncaya kadar günlük 4-6 litre miktarında ve iki öğün halinde verilmelidir
veya pratik olarak canlı ağırlığın % 10’unu aşmayacak şekilde verilebilir. Daha sonra
günlük 2-3 litre verilir. Günlük olarak 1 kg kadar başlangıç yemi tüketmeye başlayıncaya
kadar hayvanlara aynı miktarda yem vermeye devam edilir ve 1 kg başlangıç yemi
tüketmeye başladığında sütten kesilir. Sütten kesme kararı alınırken; gelişme geriliği
veya herhangi bir sağlık sorunu olan buzağıların bir süre daha sütle beslenip sonrasında
sütten kesilmesinde yarar vardır. Yine aşırı soğuk ve yağışlı havalarda da sütten kesme
işlemi, şartlar düzelinceye kadar bir süreliğine ertelenebilir.
• Süt, 38°C sıcaklıkta biberonla ve gerekli sıhhi tedbirler alınarak verilmelidir.
• Çok soğuk havalarda %50 arttırılarak verilebilir.
• Günlük olarak 500-600 gr başlangıç yemi tüketmeye başlayan buzağılara iyi kaliteli
kuru ot verilmeye başlanabilir. Fazla miktarda ve erken dönemde verilmeye başlanırsa;
başlangıç yemi tüketimini düşürür, işkembe gelişimini yavaşlatır ve günlük canlı ağırlık
artışını ve büyümeyi olumsuz etkiler. Erken dönemde verilmesi durumunda başlangıç
yemi miktarının %10-15’ ini geçmemesi iyi olur.
• Başlangıç döneminde dikkat edilecek bir diğer husus da bakım ve beslemedeki çok
sayıda değişikliğin aynı anda yapılmaması ve buzağıların gelişimleri ve sağlık durumları
uygun olmadan toplu bölmelere alınmamasıdır.
• 3-6 aylık dönemde sağlıklı buzağılar, toplu barınaklara alınarak bir arada bakılmaya
başlanır. Bu dönemde buzağıların önünde iyi kalitede buzağı büyütme yemi, serbest
ve temiz su ile iyi kalitede kuru ot bulundurulur. Bu dönemde hayvanların kuru, temiz
altlıklı, havadar, gün ışığından yararlanabilen, hayvan başına yeterli padok ve yemlik
alanı sunabilen bölümlerde barındırılmalarında yarar vardır. Padoklarda mümkün
olduğunca yakın yaş grubunda hayvanın bulundurulması önerilir. Bir bölümdeki hayvan
sayısının 20-25’den kalabalık olması önerilmez.
• Buzağılarımızın aşılama ve sağlık uygulamalarını bir protokol çerçevesinde
yapmamızda yarar vardır.
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SÜT YEMLERİ
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Süt 18x65 Yemi
Çamlı Süt 18x65 Yemi; iyi verim düzeyine sahip süt
sığırlarında tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen
ideal bir süt yemidir. Özellikle mısır silajı gibi enerji içeriği
yüksek kaba yemlerin sınırlı kullanıldığı işletmeler için ideal
bir tamamlayıcı yemdir.
Özellikler
• Sindirimi yüksektir ve hayvanın en iyi şekilde
yemden yararlanmasını sağlar.
• Lezzetli ve güzel kokusu sayesinde hayvanlar yemi
iştahla tüketirler.
• Süt kalitesini olumlu yönde etkiler.
• Süt sığırlarının ihtiyaç duydukları enerji, protein,
vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.
• Rumen mikroflorasının gelişmesine yardımcı olur.
• Özel formülasyonu sayesinde döl veriminde artış
sağlar.
Süt 18x65 Yemi
50 Kg
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Süt 19 Yemi
Çamlı Süt 19 Yemi; süt sığırlarında laktasyon dönemi
boyunca kullanılabilen, hayvanların ihtiyaç duyacakları
besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak karşılayacak şekilde
hazırlanmıştır.
Özellikler
• Sindirimi yüksektir ve hayvanın en iyi şekilde
yemden yararlanmasını sağlar.
• Lezzetli ve güzel kokusu sayesinde hayvanlar, iştahlı
bir şekilde bu yemi tüketirler.
• Süt kalitesini olumlu yönde etkiler.
• Süt sığırlarının ihtiyaç duydukları enerji, protein,
vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.
• Rumen mikroflorasının gelişmesine yardımcı olur.
• Özel formülasyonu sayesinde döl veriminde artış
sağlar.
Süt 19 Yemi
50 Kg
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Süt 20 Yemi
Çamlı Süt 20 Yemi; orta verim düzeyine sahip süt sığırlarında
laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen, hayvanların
ihtiyaç duydukları besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak
karşılayacak şekilde özel olarak hazırlanmıştır.
Özellikler
• Sindirimi yüksektir ve hayvanın en iyi şekilde
yemden yararlanmasını sağlar.
• Lezzetli ve güzel kokusu sayesinde hayvanlar yemi
iştahla tüketirler.
• Süt kalitesini olumlu yönde etkiler.
• Süt sığırlarının ihtiyaç duydukları enerji, protein,
vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.
• Rumen mikroflorasının gelişmesine yardımcı olur.
• Özel formülasyonu sayesinde döl veriminde artış
sağlar.
Süt 20 Yemi
50 Kg

12

Süt 21 Yemi
Çamlı Süt 21 Yemi; yüksek verim düzeyine sahip süt
sığırlarında tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen
ideal bir süt yemidir. Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek
kaba yem kaynaklarıyla toplam rasyon içeriğinde iyi bir
bütünlük sağlar.
Özellikler
• Sindirimi yüksektir ve hayvanın en iyi şekilde
yemden yararlanmasını sağlar.
• Lezzetli ve güzel kokusu sayesinde hayvanlar yemi
iştahla tüketirler.
• Süt kalitesini olumlu yönde etkiler.
• Süt sığırlarının ihtiyaç duydukları enerji, protein,
vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.
• Rumen mikroflorasının gelişmesine yardımcı olur.
• Yüksek düzeyde by pass protein içerir.
• Pik verime ulaşan süt sığırlarının pikte kalma
sürelerini uzatır.
• Özel formülasyonu sayesinde döl veriminde artış
sağlar.

Süt 21 Yemi
50 Kg
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Laktasyon 100 Yemi
Laktasyon 100 Yemi, yüksek süt verimine sahip süt
sığırlarının erken laktasyon döneminde ihtiyaç duyacakları
besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak karşılayacak şekilde
hazırlanmıştır.
Özellikler
• Doğumdan sonra hızlı bir şekilde kilo kaybını önler.
• Süt verimini hızlı şekilde yükseltir ve pikte kalma
süresini uzatır.
• İçeriğinde kullanılan sindirilebilirliği yüksek ham
maddeler sayesinde yemden yararlanmayı arttırır.
• Süt kalitesinin artmasına yardımcı olur.
• Yüksek düzeyde, kaliteli enerji ve protein içeriğine
sahiptir.
• Doğumdan sonra oluşabilecek ketozis riskini azaltır.
• Doğumdan sonra sık yaşanılan döl tutmama,son
atmama ve kızgınlık göstermeme gibi problemlerin
önüne geçilir.
• Ayak ve tırnak sağlığında iyileşme sağlar.
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Laktasyon 100 Yemi
50 Kg

Ege Süt 19 Yemi
Ege Süt 19 Yemi; orta düzey süt verimine sahip süt ineklerinin
laktasyon dönemi boyunca besin madde ihtiyaçlarını
karşılayan enerji, protein, vitamin ve minerallerce dengeli ve
ekonomik bir yemdir.
Özellikler
• Lezzetlidir, hayvanlar tarafından severek ve iştahla
tüketilir.
• İşletme karlılığı için özel olarak tasarlanmış ekonomik
bir yemdir.
• Uygun protein yapısıyla dane(arpa,mısır) yemlerle
birlikte kullanıma uygundur.
• Kalitesiz kaba yem kaynaklı rasyonlarda kaba yem
sindirilebilirliğini arttırır.
• Süt sığırlarının ihtiyaç duydukları enerji, protein,
vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.
Ege Süt 19 Yemi
50 Kg
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Ege Süt 20 Yemi
Ege Süt 20 Yemi; orta verim düzeyine sahip süt sığırlarında
laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen, hayvanların
ihtiyaç duyacakları besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak
karşılayacak şekilde hazırlanmış ekonomik bir yemdir.
Özellikler
• Lezzetlidir, hayvanlar tarafından severek ve iştahla
tüketilir.
• İşletme karlılığı için özel olarak tasarlanmış ekonomik
bir yemdir.
• Uygun protein yapısıyla dane (arpa, mısır) yemlerle
birlikte kullanıma uygundur.
• Süt sığırlarının ihtiyaç duydukları enerji, protein,
vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.
• Süt kalitesini olumlu yönde etkiler.
• Doğumdan sonra düşen kuru madde tüketimini
arttırır.
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Ege Süt 20 Yemi
50 Kg

Ege Süt 21 Yemi
Ege Süt 21 Yemi; yüksek verim düzeyine sahip süt
sığırlarında laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen,
hayvanların ihtiyaç duyacakları besin öğelerini yeterli ve
dengeli olarak karşılayacak şekilde hazırlanmış ekonomik
bir yemdir.
Özellikler
• Lezzetlidir, hayvanlar tarafından severek ve iştahla
tüketilir.
• İşletme karlılığı için özel olarak tasarlanmış ekonomik
bir yemdir.
• Uygun protein yapısıyla dane (arpa, mısır) yemlerle
birlikte kullanıma uygundur.
• Süt sığırlarının ihtiyaç duydukları enerji, protein,
vitamin ve minerallerce dengeli bir yemdir.
• Doğumdan sonra düşen kuru madde tüketimini
arttırır.
• İçeriğindeki by pass protein düzeyi yüksektir.

Ege Süt 21 Yemi
50 Kg
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Düve Yemi
Düve Yemi, düvelerin 7. ayından itibaren gebelik sonuna
kadar ihtiyaç duyacakları besin öğelerini yeterli ve dengeli
olarak karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

Özellikler
• İçeriğinde bulunan yüksek sindirilebilirliğe sahip ham
maddeler sayesinde gelişim performansını arttırır.
• Düve yemi, kızgınlık gösterme ve döl tutma oranında
artış sağlar.
• Meme bezlerinin gelişimlerine yardımcı olur.
• Düveyi doğuma en iyi şekilde hazırlamaya yardımcı
olur.
• Karşılaşılacak güç doğum oranının azalmasına
yardımcı olur.

Düve Yemi
50 Kg
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Kuru Dönem Yemi
Çamlı Kuru Dönem Yemi, gebe sığırların 7. ve 9. aylarında
ihtiyaç duyacakları besin öğelerini yeterli ve dengeli olarak
karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Özellikler
• İçeriğinde bulunan yüksek sindirilebilirliğe sahip ham
maddeler sayesinde kuru dönem boyunca annenin ve
yavrunun gelişime yardımcı olur.
• İşkembeyi koruyarak hayvanı yüksek süt verimine
hazırlar.
• Doğumdan sonra yaşanabilecek
ketozis,hipokalsemi,meme iltihabı ve rahim iltihabı
problemlerinin ortaya çıkma oranını azaltır.
• Özel formülü sayesinde gebe sığırın yağlanmasının
önüne geçer.
• İçeriğinde anyonik tuzlar sayesinde iyon dengesinin
korunmasına yardımcı olur.
• Doğumdan sonra son(eş) atılmasını kolaylaştırır.

Kuru Dönem Yemi
50 Kg
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Süt Yemleri Önemli Bilgiler
• Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati temiz ve içilebilir suya erişimleri sağlanmalıdır.
• Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımları sağlanmalıdır.
• Sağmal hayvanlarımız, günlük olarak canlı ağırlıklarının %3-4’ ü kadar kuru madde
tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre
değişir...)
• Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için
günlük olarak canlı ağırlıklarının %1’i kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, kuru
yulaf otu, arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.
• Sağmal hayvanlarımız, serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg canlı vücut ağırlığı
için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyarlar.
• Sağmal hayvanlarımız, hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyarlar.
Eğer işletmede kilit sistemi mevcut ise %10’unun boş kalması, çekingen olan
hayvanlarımızın da yeme rahat ulaşması açısından iyi olacaktır.
• Sağmal hayvanlarımızın günlük olarak tükettiği rasyonun kuru maddesinde veya
rasyon kuru maddesini oluşturan besin öğelerinden herhangi birinde %3’den fazla
değişiklik yapmıyor olmamız gerekir.
• Sağmal hayvanlarımızı verim, sağılan gün sayısı, laktasyon sayısı gibi ölçekleri baz
alarak ayrı olarak barındırıp beslemeliyiz.
• Sağmal hayvanlarımızda sağım uygulamaları titizlikle yönetilmelidir.
• Sağmal hayvanlarımızda periyodik bakım ve korunma uygulamalarını bir protokol
çerçevesinde yapmamızda yarar vardır.
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BESİ YEMLERİ
21

Besi Yemi
Çamlı Besi Yemi, besi sığırlarının beslenmelerinde kullanılan
yemdir.

Özellikler
• Asidoz ve timpani vakalarından korunmak için özel
tampon maddeler ilave edilmiştir.
• İçeriğinde kullanılan sindirilebilirliği yüksek ham
maddeler sayesinde karkas kalitesi ve et randımanı
üzerinde olumlu etki yapmaktadır.
• Lezzetli ve iştah açıcıdır.
• Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar.
• Enerji, protein, mineral ve vitamin içeriği bakımından
dengeli bir yapıya sahiptir.
Besi Yemi
50 Kg
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Besi Geliştirme Yemi
Çamlı Besi Geliştirme Yemi, buzağı büyütme döneminden
yeni çıkan ve altı aydan büyük genç erkek sığırlarda besi
başlangıç döneminde kullanılan özel bir yemdir.

Özellikler
• Asidoz ve timpani vakalarından korunmak için özel
tampon maddeler ilave edilmiştir.
• İçeriğinde kullanılan sindirilebilirliği yüksek ham
maddeler sayesinde karkas kalitesi ve et randımanı
üzerinde olumlu etki yapmaktadır.
• Lezzetli ve iştah açıcıdır.
• Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar.
• Enerji, protein, mineral ve vitamin içeriği bakımından
dengeli bir yapıya sahiptir.
Besi Geliştirme Yemi
50 Kg
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Besi Bitirme Yemi
Çamlı Besi Bitirme Yemi; yoğun besiye alınan danaların
kesimlerine son 3 ay kala kullanılan, yüksek canlı ağırlık
artışı ve karkas randımanı sağlamak amacıyla oluşturulmuş
bir yemdir.
Özellikler
• Asidoz ve timpani vakalarından korunmak için özel
tampon maddeler ilave edilmiştir.
• İçeriğinde kullanılan sindirilebilirliği yüksek ham
maddeler sayesinde karkas kalitesi ve et randımanı
üzerinde olumlu etki yapmaktadır.
• Lezzetli ve iştah açıcıdır.
• Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar.
• Enerji, protein, mineral ve vitamin içeriği bakımından
dengeli bir yapıya sahiptir.
Besi Bitirme Yemi
50 Kg
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Ege Besi Yemi
Ege Besi Yemi, besi sığırlarının bütün besi dönemi boyunca
beslenmelerinde kullanılan ekonomik bir yemdir.

Özellikler
• Asidoz ve timpani vakalarından korunmak için özel
tampon maddeler ilave edilmiştir.
• İçeriğinde kullanılan sindirilebilirliği yüksek ham
maddeler sayesinde karkas kalitesi ve et randımanı
üzerinde olumlu etki yapmaktadır.
• Lezzetli ve iştah açıcıdır.
• Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar.
• Enerji, protein, mineral ve vitamin içeriği bakımından
dengeli bir yapıya sahiptir.
Ege Besi Yemi
50 Kg
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Besimix
Çamlı Besimix yemi, elimizdeki tahıl kaynaklarıyla tüm besi
dönemi boyunca kullanabileceğimiz konsantre bir yemdir.

Özellikler
• Tahıl kaynaklarıyla kullanılan özel besi konsantre
yemidir.
• Arpa ile kullanımında çok daha iyi besi performası
verir.
• Elinde tahıl kaynağı bulunan üreticiler için çok
ekonomiktir.
• Yağlanma ve performans düşüklüğü problemlerini
ortadan kaldırır.
• Besi süresince yoğun tahıl kullanımına bağlı oluşan
vitamin ve mineral eksikliğini giderir.
• Asidoz ve timpani riskini azaltır.
• Besi maliyetini düşürür.
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Besimix
50 Kg

Besi Yemleri Önemli Bilgiler
• Besi hayvanlarımızın barınaklarının planlanmasında hayvan başına kuru altlık alanı,
her 100 kg canlı ağırlık için en az 1m2 olmalıdır. Ayrıca gezinme alanının da bunun 1
veya 2 katı olması iyi olacaktır.
• Besi hayvanlarımız için serbest sistemlerde hayvan başına en az 25 cm yemlik alanı
olması, rekabetin önlenebilmesi ve yeme serbest ulaşımın sağlanabilmesi açısından
çok önemlidir.
• Besi hayvanlarımız için 24 saat temiz ve içilebilir su sağlamamız önemlidir.
• Besi hayvanlarımız, 24 saat yeme ulaşabilmelilerdir.
• Besi hayvanlarımıza besi başlangıcında her 100 kg canlı ağırlık için 1 kg kesif yem
vermemiz uygun olacaktır. Besi sonunda ise bu oran, en fazla her 50 kg canlı ağırlığa
1 kg olarak hesaplanabilir.
• Besi hayvanlarımızı çok kalabalık olmayan padoklarda ve mümkün olduğunca yakın
yaş ve canlı ağırlıkta olacak şekilde barındırmalıyız. Gerekmedikçe hayvanlarımızın
padoklarını değiştirmemeliyiz.
• Besi hayvanlarımız için karantina padokları bulundurmalıyız. Gerekli koruyucu aşılama
ve sağaltım programlarımızı oluşturmalıyız.
• Hayvan alırken gelişme geriliği, karından solunum, yoğun parazit enfestasyonu olan
veya salgın hastalık olan bölgelerden hayvan almamalıyız.
• Besicilikte mecburi kesim ve fire oranları içerisinde yüksek bir yüzdeye sahip olan
solunum yolu problemleri ile mücadele önemlidir. Bu noktada dikkat edilecek önemli
unsurlar; hastalığın başlangıç aşamasında erkenden tespit edilerek uygun tedavi
protokolü ile müdahale edilmesi, tedavi sürecinin başarısının sağlıklı tedavi takibi
ile gözlemlenmesi ve bunların gerek ateş ölçümü, gerekse klinik muayeneler ile
yapılmasıdır. Hasta olan hayvanlarda gerekli muayene ve tedavi uygulamalarının yanı
sıra; prognoz eğer iyi değil ise çok fazla canlı ağırlık kaybı yaşanmadan kesim kararı
verilmelidir.
• Aşılama ve antibiyotik uygulamaları mümkün olduğunca hayvanların temin edileceği
yerde sevk tarihinden 3-4 hafta önce yapılmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda bu
uygulamalar, işletmede karantina süresince yapılmalıdır.
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KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ
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Kuzu Başlangıç Yemi
Çamlı Kuzu Başlangıç Yemi, kuzuların doğumlarından
itibaren, ilk 2 ay boyunca tüm besin madde gereksinimlerini
karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Özellikler
• Kuzular tarafından severek tüketilir, yeme çabuk
alışmalarını sağlar.
• İdrar taşına bağlı olarak yaşanan sidik zoru sorununu
engeller.
• Hızlı kas ve iskelet gelişimi sağlar.
• Gıdaya bağlı ishallerin oluşmasını önlemede etkilidir.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar ve sütten kesim canlı
ağırlığını arttırır.
• Enerji, protein, mineral ve vitamin içeriği bakımından
dengeli bir yapıya sahiptir.
Kuzu Başlangıç Yemi
50 Kg

Kullanma Talimatı
Yeni doğan kuzulara birinci günden iki aylık yaşa kadar serbest tüketim olarak
sunulmalıdır.
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Kuzu Büyütme Yemi
Çamlı Kuzu Büyütme Yemi, kuzuların 3 aylık yaş
başlangıcından 5. ayın sonuna kadar beslenmelerinde
kullanılmak üzere, tüm besin madde gereksinimlerini
karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.
Özellikler
• İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden maksimum
yararlanma sağlar.
• Beyaz kas hastalığının oluşmasını engeller.
• İçeriğinde bulunan kaliteli ve sindirilebilirliği yüksek
ham maddeler sayesinde kuzular tarafından severek
tüketilir.
• İdrar taşı ve buna bağlı olarak oluşan sidik zoru
problemlerini engeller.
• Yüksek canlı ağırlık artışı ve karkas randımanı sağlar.
Kuzu Büyütme Yemi
50 Kg

Kullanma Talimatı
Çamlı Kuzu Büyütme Yemi, iyi kaliteli kuru ot ile birlikte 3 aylık yaş başlangıcından
5. ayın sonuna kadar kuzuların serbest tüketimlerine sunulmalıdır. Eğer kuzular
dışarıdan temin edildi ise ilk başta günlük 300 gram yem vererek başlayıp daha
sonra her hafta verilen yem miktarını 60-80 gram arttırmak uygun olacaktır.
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Toklu Besi Yemi
Çamlı Toklu Besi Yemi, besiye alınan toklularda yemi hızlı
bir şekilde ete dönüştürmek için özel olarak formüle edilmiş
bir üründür.

Özellikler
• Toklularımızın hızlı kilo artışına imkan sağlar.
• Lezzetli ve iştah açıcıdır.
• İdrar taşı ve buna bağlı olarak oluşan sidik zoru
problemlerini engeller.
• Karkas kalitesini ve elde edeceğimiz randımanı
iyileştirir.

Toklu Besi Yemi
50 Kg

Kullanma Talimatı
Çamlı Toklu Besi Yemi, iyi kaliteli kuru ot ile birlikte toklu hayvanlarımızın
beslenmelerinde kulllanılır. Eğer toklularımız daha önce kuzu yemi tükettilerse en
az 1 haftalık bir geçiş süreci ile toklu yemine geçiş yapılabilir. Eğer telafi besisi
yapacak isek veya meradan gelen toklularımızın beslenmelerinde kullanacak
isek günlük 250-300 gramdan başlayarak haftalık 100-150 gram artışla yem
verilmesinde yarar vardır.
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Daneli Toklu Yemi
Çamlı Daneli Toklu Yemi, besiye alınan toklularda yemi hızlı
bir şekilde ete dönüştürmek için özel olarak formüle edilmiş
bir üründür.

Özellikler
• Zengin tahıl içeriği ve dengeli besin madde içeriği ile
besi süresini kısaltır.
• Lezzetli ve iştah açıcıdır.
• İdrar taşı ve buna bağlı olarak oluşan sidik zoru
problemlerini engeller.
• Karkas kalitesini ve elde edeceğimiz randımanı
iyileştirir.

Daneli Toklu Yemi
25 Kg

Kullanma Talimatı
Çamlı Daneli Toklu Yemi iyi kaliteli kuru ot ile birlikte toklu hayvanlarımızın
beslenmelerinde kulllanılır. Eğer toklularımız daha önce kuzu yemi tükettilerse en
az 1 haftalık bir geçiş süreci ile toklu yemine geçiş yapılabilir. Eğer telafi besisi
yapacak isek veya meradan gelen toklularımızın beslenmelerinde kullanacak
isek günlük 250-300 gramdan başlayarak haftalık 100-150 gram artışla yem
verilmesinde yarar vardır.
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Koyun Süt Yemi
Çamlı Koyun Süt Yemi, koyunların tüm laktasyon boyunca
ihtiyaç duydukları besin maddelerini karşılayacak şekilde
özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikler
• Koyunlarımızın kolay kuzulamalarını sağlar.
• Koyunlarımızın taze kuzulu dönemde zayıflamalarını
engeller.
• Sağlıklı bir işkembe ortamı temin eder.
• Kuzulamadan sonra sütte devamlılığı ve
kuzularımızın anne sütünden yüksek oranda
yararlanmalarını sağlar.
• Son atma sorunlarını engeller.
• Özel vitamin ve mineral içeriği ile döl tutma oranında
artış sağlar.
Koyun Süt Yemi
50 Kg

Kullanma Talimatı
Çamlı Koyun Süt Yemi, iyi kaliteli kuru ot veya otlatma ile birlikte koyunlarımızın
beslenmelerinde kullanılır. Kuru ot ve Koyun Süt Yemi ile hazırlanan besleme
programı, altta sunulmuştur. İyi kaliteli merada otlatma ve daha düşük miktarda
kaba yem verilmesi şartı ile de benzer program uygulanabilir.
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Oğlak Büyütme Yemi
Çamlı Oğlak Yemi, oğlakların 0-5 aylık yaş dönemlerinde
kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikler
•
•
•
•
•

Sağlıklı işkembe gelişimi sağlar.
Sütten kesme döneminde oluşacak stresi azaltır.
Oğlaklar tarafından iştahla tüketilir.
Hızlı canlı ağırlık artışı ve boylanma sağlar.
Damızlıkta kullanım yaşını erkene çeker.

Oğlak Büyütme Yemi
50 Kg

Kullanma Talimatı
Çamlı Oğlak Yemi, 1 haftalık yaştan itibaren oğlakların serbest tüketimlerine
sunulmalıdır.
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Keçi Süt Yemi
Çamlı Keçi Süt Yemi, keçilerin tüm laktasyon boyunca
ihtiyaç duyabilecekleri besin maddelerini karşılayacak
şekilde özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikler
• Keçiler tarafından iştahla tüketilir.
• Arzu edilen süt üretimine çabucak ulaşılmasını ve
verimi uzun süre sürdürmesini sağlar.
• Doğum sonrası aşırı canlı ağırlık kaybını önler.
• Döl verimini arttırır.

Keçi Süt Yemi
50 Kg
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Küçükbaş Yemleri Önemli Bilgiler
• Barınaklarda yeterli yemlik alanı olduğundan emin olmalıyız. Toklularımızın tamamının
aynı anda yeme ulaşabilmeleri önemlidir.
• Tokluların temiz ve içilebilir suya serbest şekilde ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.
• Her tokluya en az 1 m2 kuru altlıklı yataklık alanı sağlanmalıdır.
• Mümkün olduğunca benzer yaş gruplarına ve yakın canlı ağırlıklara sahip hayvanlar,
aynı bölmede barındırılmalılardır.
• Toklularımızın meraya gidip gitmemelerine bağlı olarak; günlük 250-500 gram
civarında iyi kaliteli ot tüketimi, işkembe sağlığı için önemlidir.
• Yetersiz havalandırma sonucunda solunum yolu problemleri artacaktır. Özellikle kış
mevsiminde aşırı ve direkt hava akımından kaçınmak gerekir. Ayrıca, barınakların yeteri
kadar havalandırıldığından emin olunmalıdır.
• Toklularda veteriner hekim kontrolünde iç dış parazit ve aşı uygulamalarının düzenli
yapılması çok önemlidir.
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KANATLI YEMLERİ
37

Etlik Civciv Yemi
Çamlı Etlik Civciv Yemi, etlik civcivlerin 0– 21. günler
arasında beslenmelerinde kullanılan tam yemdir. Etlik
civcivlerin gereksinim duydukları aminoasit, enerji, vitamin
ve mineral ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak şekilde
hazırlanmıştır.
Özellikler
• İçeriğinde kullanılan sindirilebilirliği yüksek ham
maddeler sayesinde yemden yararlanma oranı
yüksektir.
• İnce granül formu sayesinde civcivler tarafından
kolayca tüketilir.
• Hızlı büyüme ve gelişim sağlar.
• Etlik Civciv Yemi, sadece kanatlı hayvanların
beslenmelerinde kullanılmalıdır. Geviş getiren
hayvanlarda kullanılamaz.
Etlik Civciv Yemi
25 Kg
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Etlik Piliç Yemi
Çamlı Etlik Piliç Yemi, etlik piliçlerin 21. günden kesim
süresine kadar beslenmelerinde kullanılan tam yemdir. Etlik
piliçlerin gereksinim duydukları amino asit, enerji, vitamin
ve mineral ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak şekilde
hazırlanmıştır.
Özellikler
• Etlik piliçlerin hızlı bir şekilde canlı ağırlık
kazanmalarını sağlar.
• Etlik piliç yemi içeriğinde kullanılan sindirilebilirliği
yüksek ham maddeler sayesinde yemden yararlanma
oranı yüksektir. Etlik piliçlerin kısa sürede hedeflenen
canlı ağırlığa ulaşmalarını sağlar.
• Etlik piliç yemi pelet formda olup tüketimi kolaydır.
• Etlik piliç yemi kesinlikle antibiyotik içermez.
• Etlik piliç yemi sadece kanatlı hayvanlar için
kullanılmalıdır. Geviş getiren hayvanlarda kullanılamaz.
Etlik Piliç Yemi
25 Kg
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Gezen Tavuk Yemi
Çamlı Gezen Tavuk Yemi, serbest gezen yumurtacı
tavuklarda tüm verim dönemi boyunca gerekli olan besin
madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak üretilmiştir.

Özellikler
• Ca oranı, Yumurta Piliç Büyütme Yemi'ne oranla
daha yüksektir.
• Dengeli rasyon yapısı ve içerdiği enzimler ile Ca ve P
yararlanımını arttırarak, Prolabsus gibi yumurta kalitesi
ve verimine etki eden hastalıkların görülme riskini en
aza indirmektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek ham maddeler ve esansiyal
amino asitler sayesinde gelişimi destekler, yemden
yararlanma kabiliyetini iyileştirir.
• Hayvansal protein kaynağı kullanılmamaktadır.
• Doğal büyütme faktörleri kullanılmaktadır. Antibiyotik
içermez.
• Yüksek vitamin, mineral ve renk maddesi içeriği
ile yumurta kabuk kalitesinde ve yumurta sarısında
beklenen performansı karşılamaktadır.
• Çamlı Gezen Tavuk Yemi, sadece kanatlı hayvanların
beslenmelerinde kullanılmalıdır. Geviş getiren
hayvanlarda kullanılmaz.
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Gezen Tavuk Yemi
25 Kg

Yumurta Pik Yemi
Çamlı Yumurta Pik
Yemi, yüksek verimli yumurtacı
tavuklarda tüm verim dönemi boyunca gerekli olan besin
madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak üretilmiştir.

Özellikler
• Ca oranı, yüksek yumurta verimini karşılayacak
şekilde düzenlenmiştir.
• Dengeli rasyon yapısı ve içerdiği enzimler ile Ca ve
P yararlanımını arttırarak, yumurta kabuk kalitesini
iyileştirir.
• Sindirilebilirliği yüksek ham maddeler ve esansiyal
amino asitler sayesinde gelişimi destekler, yemden
yararlanma kabiliyetini iyileştirir. Bu sayede yumurta
veriminin uzun süre maksimum seviyede kalmasını
sağlar.
• Hayvansal protein kaynağı kullanılmamaktadır.
• Doğal büyütme faktörleri kullanılmaktadır. Antibiyotik
içermez.
• Yüksek vitamin, mineral ve renk maddesi içeriği
ile yumurta kabuk kalitesinde ve yumurta sarısında
beklenen performansı karşılamaktadır.
• Çamlı Yumurta Pik Yemi, sadece kanatlı hayvanların
beslenmelerinde kullanılmalıdır. Geviş getiren
hayvanlarda kullanılmaz.

Yumurta Pik Yemi
25 Kg
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NOTLAR

NOTLAR

Merkez Yem Fabrikası
Selvitepe Mahallesi 1872. Cadde, No:14 Turgutlu
Organize Sanayi Bölgesi 45400 Turgutlu / Manisa
T: 0(232) 436 20 21 ● F: 0(232) 436 20 22
info@camli.com.tr
Çamlı bir

markasıdır.

