BEŞLER GROUP
güvencesiyle

ÜSTÜN KALİTE
YÜKSEK VERİMLİLİK
UYGUN MALİYET

Beşler Grup; bölgenin en büyük modern yem üretim tesisini
2011 yılında üreticinin ve sektörün hizmetine sunmuştur.
Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde devreye giren
tesisimiz saatte 80 ton üretim kapasitesine sahip, günümüz
ileri teknolojisi makine ve otomasyon sistemleri ile üretim
yapmaktadır.
Üretim tesisi, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yemlerinin yanı
sıra işletmeye özel yem üretimi yapabilecek teknoloji ve
kapasiteye sahiptir. Toz, pelet ve granül formlarda yem üretimi
yapan tesisimiz, hammadde kabulünden ürün paketlemeye
kadar %100 otomasyon ile sektöre hizmet vermektedir.
Beşyem markası ile pazarda tüketicinin hizmetine sunulan
ürünlerimiz, uzman teknik saha çalışanlarımızın desteğiyle
yetiştirici ve üreticiyi daha verimli sonuçlara ulaştırmaktadır.
Üretimden tüketime kadar oluşan tüm süreçler müşterilerimizin
ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmiş ve
günün ihtiyaçlarına göre geliştirilmektedir.
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SÜT
YEMLERİ
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Yasemin Süt Yemi
Jasmin Milking Feed

YASEMİN SÜT YEMİ

Yasemin Sığır Süt Yemi, protein, enerji, mineral ve vitamin
düzeyleri ile düşük ve düşük- orta süt verimli ineklerin
beslenmesinde kullanılır. Süt ineklerinin beslenmesinde
kullanılan kaba yemlerin eksikliklerini tamamlar.

KULLANIM ŞEKLİ

Düşük- orta kaliteli kaba yemlere ilave olarak hayvanların süt
verimlerine göre günde 5-10 kg’ a kadar kullanılabilir.
Bir öğünde verilecek yem miktarının 3-4 kg’ dan fazla
olmaması önerilir.
Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bakım ve
besleme konusunda bölge satış müdürlerimizin, teknik desteği
sizin için önemli olacaktır.

NEDEN YASEMİN SÜT YEMİ ?

Yasemin Sığır Süt Yemi, protein, enerji, mineral ve vitamin
düzeyleri ile düşük ve düşük - orta süt verimli ineklerin
beslenmesinde kullanılır.
Süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan kaba yemlerin
eksikliklerini tamamlar.

Gül Süt Yemi

Rose Milking Feed

GÜL SÜT YEMİ

Süt ineklerinin beslenmesinde hayvanların yaşama payı
ve verim payı ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir.
Hayvanlara verilen süt yemleri yaşama payı ve verim
payı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmemiş
ise çeşitli problemler oluşur.

Sağmal ineklere, bir gün boyunca tüketeceği konsantre
ve kaba yemler karıştırarak verilmelidir. Süt ineklerinin
enerji ihtiyaçları karşılanamazsa, süt verimi düşük olur,
hastalıklara karşı direnci düşer, kızgınlıklar gizli seyreder
ve döl tutma problemleri oluşur.
Rasyonların enerji ve protein dengesinin sağlanması
önemlidir.
Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar olmalıdır.
İneklere 24 saat boyunca ulaşabilecekleri taze ve temiz
su verilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ

Düşük- orta kaliteli kaba yemlere ilave olarak
hayvanların süt verimlerine göre günde 6-12 kg’a kadar
kullanılabilir.
Gül Sığır Süt Yemi, kaba yemlerden ayrı olarak
veriliyor ise bir öğünde verilecek miktarın 3-4 kg’ı
aşmaması önerilir.
Günde 8 kg’dan fazla Gül Sığır Yemi verilecek ise en
az 3 öğünde verilmelidir, böylece işkembenin hızlı
asitleşmesine karşı önlem alınır.
Süt ineklerinin beslenmesinde hayvanların yaşama payı
ve verim payı ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir.
Hayvanlara verilen süt yemleri yaşama payı ve
verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
dengelenmemiş ise çeşitli problemler oluşur.
Sağmal ineklere, bir gün boyunca tüketeceği konsantre
ve kaba yemler karıştırarak verilmelidir.
Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları karşılanamazsa,
süt verimi düşük olur, hastalıklara karşı direnci
düşer, kızgınlıklar gizli seyreder ve döl tutma
problemleri oluşur.
Rasyonların enerji ve protein dengesinin sağlanması
önemlidir.
Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bakım ve
besleme konusunda bölge satış müdürlerimizin, teknik
desteği sizin için faydalı olacaktır.
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Melisa Süt Yemi
Melisa Milking Feed

MELİSA SÜT YEMİ ?

KULLANIM ŞEKLİ

Laktasyonun ilk 70 günü içinde en yüksek
sevi- yeye ulaşır. Bu dönemde ve sonrasında
süt veriminin yüksek seyretmesini sağlamak
için besleme ve bakım-barınak koşulları uygun
olmalıdır.

Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa,
öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg’dan fazla
verilmemelidir.

Doğum sonrası ineklerin süt verimleri hızlı bir artış
eğilimi gösterir.

Doğum sonrasında hayvanların iştahının yetersiz
olması nedeniyle vücut yağları kullanılır ve
hayvanlar hızla kilo kaybeder. Bu hızlı zayıflama
sonucunda hayvanlarda şeker hastalığı (ketozis) ve
karaciğer yağlanması oluşabilir.
Hayvanlarda kızgınlık görülmez ya da gizli
seyreder.
Gebe kalma problemleri görülür.

Enerji içeriği yüksek kaliteli kaba yeme ilave
olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut
yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında
kullanılması önerilir.

Günlük yem tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün
sayısının 3 veya 4’ e çıkartılması faydalıdır.

Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış
müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı
olacaktır.

NEDEN MELİSA SÜT YEMİ ?

Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek ve protein içeriği
düşük kaba yemlerle karıştırılarak dengeli beslenme
yapılmasını sağlar.
İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin
düzeyleri ile süt ineklerinin tüm sağım dönemi
ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir.
Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.
Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir
süt yemidir.
İneklerde bağışıklığın desteklenmesini sağlar.

Nergiz Süt Yemi

Daffodil Milking Feed

NERGİZ SÜT YEMİ ?

Hayvanlara verilen süt yemleri günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmemiş ise süt verim kayıpları ve
gebe kalma problemleri oluşur.
Süt ineklerinin beslenmesinde konsantre ve kaba yemlerinin karıştırılarak verilmesi gerekir.
Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları karşılanamazsa, süt
verimi ve canlı ağırlık kaybı, hastalıklara karşı direncin azalmasına, kızgınlıkların gizli seyretmesine ve döl
tutma problemlerine neden olur. Rasyonların enerji ve
protein dengesinin sağlanması oldukça önemlidir.
Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar olmalıdır.
İneklerin istedikleri zaman içebilecekleri kaliteli, temiz ve
taze su önlerinde sürekli bulundurulmalıdır.
Öğünlü su verme yem tüketiminin azalmasına ve iişkembenin asitleşmesine neden olur.

KULLANIM ŞEKLİ

Orta, orta-yüksek, kaliteli kaba yeme ilave
olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut
yağlılık durumlarına göre günde 6-13 kg ‘a kadar
kullanılabilir.
Günde 8 kg’dan fazla Nergis Sığır Yemi verilecek ise
en az 3 öğünde verilmelidir, böylece işkembenin hızlı
asitleşmesine karşı önlem alınır.
Nergis Sığır Süt Yemi, kaba yemlerden ayrı olarak
veriliyor ise bir öğünde verilecek miktarın 3 - 4 kg
‘ı aşmaması önerilir.

Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru bakım
ve besleme konusunda bölge satış müdürlerimizin,
teknik desteği sizin için faydalı olacaktır.

NEDEN NERGİZ SÜT YEMİ ?

Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek ve protein içeriği
düşük kaba yemlerle karıştırılarak dengeli beslenme
yapılmasını sağlar.
İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin
düzeyleri ile süt ineklerinin tüm sağım dönemi
ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir.
Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.
Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir
süt yemidir.
İneklerde bağışıklığın desteklenmesini sağlar.
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Firuze Süt Yemi
Turquoise Milking Feed

FİRUZE SÜT YEMİ ?

KULLANIM ŞEKLİ

Laktasyonun ilk 70 günü içinde en yüksek
sevi- yeye ulaşır. Bu dönemde ve sonrasında
süt veriminin yüksek seyretmesini sağlamak
için besleme ve bakım-barınak koşulları uygun
olmalıdır.

Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa,
öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg’dan fazla
verilmemelidir.

Doğum sonrası ineklerin süt verimleri hızlı bir artış
eğilimi gösterir.

Doğum sonrasında hayvanların iştahının yetersiz
olması nedeniyle vücut yağları kullanılır ve
hayvanlar hızla kilo kaybeder. Bu hızlı zayıflama
sonucunda hayvanlarda şeker hastalığı (ketozis) ve
karaciğer yağlanması oluşabilir.
Hayvanlarda kızgınlık görülmez ya da gizli
seyreder.
Gebe kalma problemleri görülür.

Enerji içeriği yüksek kaliteli kaba yeme ilave
olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut yağlılık
durumlarına göre günde 5-13 kg arasında kullanılması
önerilir.

Günlük yem tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün
sayısının 3 veya 4’e çıkartılması faydalıdır.

Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış
müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı
olacaktır.

NEDEN LALE SÜT YEMİ ?

Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek ve protein içeriği
düşük kaba yemlerle karıştırılarak dengeli beslenme
yapılmasını sağlar.
İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin
düzeyleri ile süt ineklerinin tüm sağım dönemi
ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir.
Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.
Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir
süt yemidir.
İneklerde bağışıklığın desteklenmesini sağlar.

Sümbül Süt Yemi

Hyacinth Milking Feed

SÜMBÜL SÜT YEMİ ?

KULLANIM ŞEKLİ

Laktasyonun ilk 70 günü içinde en yüksek
sevi- yeye ulaşır. Bu dönemde ve sonrasında
süt veriminin yüksek seyretmesini sağlamak
için besleme ve bakım-barınak koşulları uygun
olmalıdır.

Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa,
öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg’dan fazla
verilmemelidir.

Doğum sonrası ineklerin süt verimleri hızlı bir artış
eğilimi gösterir.

Doğum sonrasında hayvanların iştahının yetersiz
olması nedeniyle vücut yağları kullanılır ve
hayvanlar hızla kilo kaybeder. Bu hızlı zayıflama
sonucunda hayvanlarda şeker hastalığı (ketozis) ve
karaciğer yağlanması oluşabilir.
Hayvanlarda kızgınlık görülmez ya da gizli
seyreder.
Gebe kalma problemleri görülür.

Enerji içeriği yüksek kaliteli kaba yeme ilave
olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut
yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında
kullanılması önerilir.

Günlük yem tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün
sayısının 3 veya 4’e çıkartılması faydalıdır.

Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış
müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı
olacaktır.

NEDEN SÜMBÜL SÜT YEMİ ?

Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek ve protein içeriği
düşük kaba yemlerle karıştırılarak dengeli beslenme
yapılmasını sağlar.
İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin
düzeyleri ile süt ineklerinin tüm sağım dönemi
ihtiyaçlarını karşılayan bir yemdir.
Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.
Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir
süt yemidir.
İneklerde bağışıklığın desteklenmesini sağlar.
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Lale Süt Yemi
Tulip Milking Feed

LALE SÜT YEMİ ?

Süt sığırlarının beslenmesinde protein, enerji,
vitamin ve mineral dengeleri çok önemlidir. Bu
dengenin sağlanaması sonucunda süt sığırlarında
canlı ağırlık kaybı veya yağlanma görülebilir.
Süt sığırı rasyonlarında yetersiz enerji
nedeniyle süt verimi ve aşırı canlı ağırlık
kaybı, hastalıklara karşı direncin azalması,
kızgınlıkların gizli seyretmesi veya kızgınlığın
oluşmaması ve döl tutma problemleri oluşur.
Rasyonda enerji eksikliği durumunda, bilinçsizce
uygulanan yüksek proteinli besleme programları,
protein- enerji dengesini protein lehine bozar.
Dolayısıyla enerji açığı oluşacak ve bu enerji
eksikliğine bağlı olarak inekler zayıflayacaktır.
Süt ineklerinin beslenmesinde yapılması gereken
en faydalı uygulama; sağmal ineklerin bir gün
boyunca yediği konsantre ve kaba yemlerini
karıştırarak kullanılmasıdır.
Süt ineklerinin barınakları temiz ve havadar
olmalıdır.
İneklerin önünde istedikleri zaman içebilecekleri
kaliteli, temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
Öğünlü su verme yem tüketiminin azalmasına,
süt ve döl verimi kayıplarına neden olur.

KULLANIM ŞEKLİ

İyi kaliteli kaba yeme ilave olarak hayvanların süt
verimlerine ve vücut yağlılık durumlarına göre
günde 5-13 kg arasında kullanılması önerilir.
Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa
öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg’dan fazla
verilmemelidir.
Günlük yem tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün
sayısının 3 veya 4’e çıkartılması faydalıdır. Bir
öğünde verilen konsantre yem (fabrika yemi,
arpa, buğday, küspe vs dahil) miktarının 3-4 kg’ı
aşmaması asidoz (işkembenin asitleşmesi) ve
beslemeye bağlı ayak hastalıklarını önlemeye katkı
sağlar.

NEDEN FİRUZE SÜT YEMİ ?
Lale Sığır Süt Yemi protein ve enerji
bakımından dengeli bir süt yemidir.

Aynı zamanda yüksek enerji içeriği sayesinde
rasyonların enerji ihtiyacını karşılar.
İçeriğinde bulunan kaliteli hammaddeler
sayesinde kaliteli ve yararlanılabilir besin
maddeleri sağlar.

Lale süt yemi rasyonlarda proteince zengin
kuru kaba yemler ve/veya yağlı tohum
küspeleri kullanıldığında rasyonun enerji
eksikliğini tamamlayarak, protein enerji
dengesini sağlayacak şekilde hazırlanmış özel
bir yemdir.

Lale Süt Yemi

Tulip Milking Feed
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ELİT GRUP
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Zakkum Süt Yemi
Oleander Milking Feed

ZAKKUM SÜT YEMİ

Süt verimi yüksek olan sığırların beslenmesi hassas
ve özen gösterilmesi gereken bir süreçtir.
Doğum öncesi son 15-20 gün boyunca gebe süt
sığırlarının iştahları çok düşüktür. Doğum stresi
nedeniyle iştahları düşük olan bu hayvanlar çok
hızlı kilo kaybeder.
Hızla yükselen süt verimine karşılık yem tüketiminin düşük olması sonucunda hayvanların enerji
ihtiyacı karşılanamadığı için zayıflamaya başlarlar.
Hızlı kilo kaybı, rahim hastalıkları gibi metabolizma problemlerine neden olur.
Yüksek süt veren ineklerin beslenmesinde kullanılan yemlerin enerji ve protein dengesinin yanı sıra,
sindirilebilirliği ve lezzetliliği yüksek olmalıdır.
Doğumdan sonra dengeli ve yeterli düzeyde enerji,
protein, vitamin ve mineral içeren bir rasyonla
beslenemeyen hayvanlarda kızgınlık görülmez.
Yumurtalık kistleri ve rahim hastalıkları artar. Gebe
kalma oranları düşer.
İnekler istedikleri zaman kaliteli, temiz ve taze su
içebilmelidir. Öğünlü su verme yem tüketimini
azaltır ve işkembe asitleşmesine neden olur. Bundan dolayı topallıklar şekillenir.

KULLANIM ŞEKLİ

Enerji ve protein içeriği yüksek kaliteli kaba yemlere
ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut
yağlılık durumlarına göre günde 4-14 kg arasında
kullanılması önerilir.
Sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre
ve kaba yemler karıştırılarak verilmelidir. Bu şekilde
tükettirilemiyorsa, öğünlü beslemede bu yem, öğün
başına 3-4 kg’dan fazla verilmemelidir. Günlük yem
tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4’e
çıkartılması faydalıdır.
Yüksek süt veren sağmal hayvanlara doğumundan
3 hafta önce başlanmalıdır. Doğum yaptıklarında 24
saat içinde toplam 5 kg tüketmeleri sağlanmalıdır.
Doğum öncesi Zakkum Sığır Süt Yemi ile yapılan
besleme sonucunda ağız sütü kalitesi de artar.

Şebnem Süt Yemi
Dew Milking Feed

ŞEBNEM SÜT YEMİ

Süt verimi yüksek olan sığırların beslenmesi hassas
ve özen gösterilmesi gereken bir süreçtir.
Doğum öncesi son 15-20 gün boyunca gebe süt
sığırlarının iştahları çok düşüktür. Doğum stresi
nedeniyle iştahları düşük olan bu hayvanlar çok
hızlı kilo kaybeder.
Hızla yükselen süt verimine karşılık yem
tüketiminin düşük olması sonucunda hayvanların
enerji ihtiyacı karşılanamadığı için zayıflamaya
başlarlar.
Hızlı kilo kaybı, rahim hastalıkları gibi
metabolizma problemlere neden olur.
Yüksek süt veren ineklerin beslenmesinde
kullanılan yemlerin enerji ve protein dengesinin
yanı sıra, sindirilebilirliği ve lezzetliliği yüksek
olmalıdır.
Doğumdan sonra dengeli ve yeterli düzeyde enerji,
protein, vitamin ve mineral içeren bir rasyonla
beslenemeyen hayvanlarda kızgınlık görülmez.
Yumurtalık kistleri ve rahim hastalıkları artar. Gebe
kalma oranları düşer.
İnekler istedikleri zaman kaliteli, temiz ve taze su
içebilmelidir. Öğünlü su verme yem tüketimini
azaltır ve işkembe asitleşmesine neden olur.
Bundan dolayı topallıklar şekillenir.

KULLANIM ŞEKLİ

Enerji ve protein içeriği yüksek kaliteli kaba yemlere
ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut
yağlılık durumlarına göre günde 4-14 kg arasında
kullanılması önerilir.
Sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre
ve kaba yemler karıştırılarak verilmelidir. Bu şekilde
tükettirilemiyorsa, öğünlü beslemede bu yem, öğün
başına 3-4 kg’dan fazla verilmemelidir. Günlük yem
tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4’e
çıkartılması faydalıdır.
Yüksek süt veren sağmal hayvanlara doğumundan
3 hafta önce başlanmalıdır. Doğum yaptıklarında 24
saat içinde toplam 5 kg tüketmeleri sağlanmalıdır.
Doğum öncesi Zakkum Sığır Süt Yemi ile yapılan
besleme sonucunda ağız sütü kalitesi de artar.
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Begonya Süt Yemi
Begonia Milking Feed

BEGONYA SÜT YEMİ

Süt verimi yüksek olan sığırların beslenmesi hassas
ve özen gösterilmesi gereken bir süreçtir.
Doğum öncesi son 15-20 gün boyunca gebe süt
sığırlarının iştahları çok düşüktür. Doğum stresi
nedeniyle iştahları düşük olan bu hayvanlar çok
hızlı kilo kaybeder.
Hızla yükselen süt verimine karşılık yem
tüketiminin düşük olması sonucunda hayvanların
enerji ihtiyacı karşılanamadığı için zayıflamaya
başlarlar.
Hızlı kilo kaybı, rahim hastalıkları gibi
metabolizma problemlere neden olur.
Yüksek süt veren ineklerin beslenmesinde
kullanılan yemlerin enerji ve protein dengesinin
yanı sıra, sindirilebilirliği ve lezzetliliği yüksek
olmalıdır.
Doğumdan sonra dengeli ve yeterli düzeyde enerji,
protein, vitamin ve mineral içeren bir rasyonla
beslenemeyen hayvanlarda kızgınlık görülmez.
Yumurtalık kistleri ve rahim hastalıkları artar. Gebe
kalma oranları düşer.
İnekler istedikleri zaman kaliteli, temiz ve taze su
içebilmelidir. Öğünlü su verme yem tüketimini
azaltır ve işkembe asitleşmesine neden olur.
Bundan dolayı topallıklar şekillenir.

KULLANIM ŞEKLİ

Enerji ve protein içeriği yüksek kaliteli kaba yemlere
ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut
yağlılık durumlarına göre günde 4-14 kg arasında
kullanılması önerilir.
Sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre
ve kaba yemler karıştırılarak verilmelidir. Bu şekilde
tükettirilemiyorsa, öğünlü beslemede bu yem, öğün
başına 3-4 kg’dan fazla verilmemelidir. Günlük yem
tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4’e
çıkartılması faydalıdır.
Yüksek süt veren sağmal hayvanlara doğumundan
3 hafta önce başlanmalıdır. Doğum yaptıklarında 24
saat içinde toplam 5 kg tüketmeleri sağlanmalıdır.
Doğum öncesi Zakkum Sığır Süt Yemi ile yapılan
besleme sonucunda ağız sütü kalitesi de artar.

Fulya Süt Yemi

Jonquil Milking Feed

FULYA SÜT YEMİ

Süt verimi yüksek olan sığırların beslenmesi hassas
ve özen gösterilmesi gereken bir süreçtir.
Doğum öncesi son 15-20 gün boyunca gebe süt
sığırlarının iştahları çok düşüktür. Doğum stresi
nedeniyle iştahları düşük olan bu hayvanlar çok
hızlı kilo kaybeder.
Hızla yükselen süt verimine karşılık yem
tüketiminin düşük olması sonucunda hayvanların
enerji ihtiyacı karşılanamadığı için zayıflamaya
başlarlar.
Hızlı kilo kaybı, rahim hastalıkları gibi
metabolizma problemlere neden olur.
Yüksek süt veren ineklerin beslenmesinde
kullanılan yemlerin enerji ve protein dengesinin
yanı sıra, sindirilebilirliği ve lezzetliliği yüksek
olmalıdır.
Doğumdan sonra dengeli ve yeterli düzeyde enerji,
protein, vitamin ve mineral içeren bir rasyonla
beslenemeyen hayvanlarda kızgınlık görülmez.
Yumurtalık kistleri ve rahim hastalıkları artar. Gebe
kalma oranları düşer.
İnekler istedikleri zaman kaliteli, temiz ve taze su
içebilmelidir. Öğünlü su verme yem tüketimini
azaltır ve işkembe asitleşmesine neden olur.
Bundan dolayı topallıklar şekillenir.

KULLANIM ŞEKLİ

Enerji ve protein içeriği yüksek kaliteli kaba yemlere
ilave olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut
yağlılık durumlarına göre günde 4-14 kg arasında
kullanılması önerilir.
Sağmal ineklerin bir gün boyunca yediği konsantre
ve kaba yemler karıştırılarak verilmelidir. Bu şekilde
tükettirilemiyorsa, öğünlü beslemede bu yem, öğün
başına 3-4 kg’dan fazla verilmemelidir. Günlük yem
tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün sayısının 3 veya 4’e
çıkartılması faydalıdır.
Yüksek süt veren sağmal hayvanlara doğumundan
3 hafta önce başlanmalıdır. Doğum yaptıklarında 24
saat içinde toplam 5 kg tüketmeleri sağlanmalıdır.
Doğum öncesi Zakkum Sığır Süt Yemi ile yapılan
besleme sonucunda ağız sütü kalitesi de artar.

20 - 21

BESİ
YEMLERİ

Zambak Besi Bitirme Yemi
Lily Fattening Finished Feed

ÖZELLİKLERİ

Mevcut beslemenizden, Zambak Sığır Besi
Bitirme yemine geçişler de en az 1-2 hafta
süre ile alıştırma yapmak, işkembenin yeme
daha güvenli uyum sağlamasına yardım eder.
Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi
gün boyunca sığırların yiyebileceği kadar
besi yemi yemliklerinde bulundurulmalı ve
önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve saman eksik
bırakılmamalıdır.
Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün
olmadığı durumlarda her 100 kg canlı ağırlığa
2 kg Zambak Sığır Besi Bitirme Yemi hesap
edilerek yemleme yapılmalıdır. Zambak Sığır
Besi Bitirme yeminin kullanımı ile daha yüksek
performans elde etmek için, rasyonlar konusunda
firmamız teknik personellerinden destek alınız.

NEDEN ZAMBAK
BESİ BİTİRME YEMİ ?

Zambak Sığır Besi Bitirme yemi 10 aylık yaştan sonra
veya 340/350 kg canlı ağırlıktan sonra hayvanların
kesimine kadar kullanılacak bir yemdir.
Besinin son döneminde çok istenirse 1-2 kg tahıl
ilaveleri ile besi programı tamamlanabilir.
Zambak Sığır Besi Bitirme Yemi, besideki
danalarının sindirim sistemi bozukluklarına engel
olacak şekilde önlemler alınarak üretilmiştir.
Dengeli bir protein-enerji içeriği sayesinde
hayvanların iskelet kas gelişiminin ve günlük canlı
ağırlık artışının yüksek olmasını sağlar.
Yüksek canlı ağırlık ve karkas randımanı sağlar.
Dengeli vitamin-mineral içeriğine sahiptir.
Hayvanlar ayrıca vitamin - mineral takviyesine
ihtiyaç
duymaz.

Karanfil Besi Geliştirme Yemi

Clove Fattening Feed

ÖZELLİKLERİ

Mevcut beslemenizden, Karanfil Sığır Besi Geliştirme
yemine geçişlerde en az 1-2 hafta süre ile alıştırma
yapmak, işkembenin yeme daha güvenli uyum
sağlamasına katkıda bulunur.
Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün boyunca
sığırların yiyebileceği kadar besi yemi yemliklerinde
bulundurulmalı ve önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve
saman eksik bırakılmamalıdır.
Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı
durumlarda her 100 kg. canlı ağırlığa 2 Kg Karanfil
Sığır Besi Geliştirme yemi hesap edilerek yemleme
yapılmalıdır.
Karanfil Besi Yeminin Kullanımı ile daha yüksek
performans elde etmek için, rasyonlar konusunda
firmamız teknik personellerinden destek alınız.

NEDEN KARANFİL
BESİ GELİŞTİRME YEMİ ?

Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi 8,5-10 aylık yaşta
bulunan veya 260-340 kg canlı ağırlıklar arasında olan
hayvanların beslenmesinde kullanılacak bir yemdir.
Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi işkembenin
asitleşmesini engellemek amacıyla özel katkılarla
desteklenmiştir.
Kaliteli protein ve enerji kaynağı hammadde- ler
kullanılarak özel olarak hazırlanmıştır.
Karanfil Sığır Besi Geliştirme Yemi, besi danalarının
sindirim sistemi bozukluklarına engel olacak şekilde
önlemler alınarak üretilmiştir.
Dengeli bir protein-enerji içeriği sayesinde hayvanların
iskelet - kas gelişiminin ve günlük canlı ağırlık artışının
yüksek olmasını sağlar.
Hayvanları erken yaşta kesim ağırlığına ulaştırır.
Dengeli vitamin-mineral içeriğine sahiptir.
Hayvanlar ayrıca vitamin-mineral takviyesine ihtiyaç
duymaz.
Hayvanların ayak sağlığını korur.

24 - 25

Lavanta Besi Yemi

Lavender Fattening Started Feed

ÖZELLİKLERİ

Mevcut beslemenizden, Lavanta Sığır Besi Başlangıç
yemine geçişlerde en az 1-2 hafta süre ile alıştırma
yapmak, işkembenin yeme daha güvenli uyum
sağlamasına katkıda bulunur.
Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün
boyunca sığırların yiyebileceği kadar besi yemi
yemliklerinde bulundurulmalı ve önlerinden kaba
kıyılmış kuru ot ve saman eksik bırakılmamalıdır.
Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı
durumlarda her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg Lavanta
Sığır Besi Başlangıç yemi hesap edilerek yemleme
yapılmalıdır.
Uygun bakım ve besleme koşulları hakkında
firmamızın bölge satış müdürlerinden destek almanız
faydalı olacaktır.

NEDEN LAVANTA
BESİ BAŞLANGIÇ YEMİ?

Enerji içeriği yüksek kaliteli kaba yeme ilave
olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut
yağlılık durumlarına göre günde 5-13 kg arasında
kullanılması önerilir.
Rasyonu toplam karışım yapma imkanı yoksa,
öğünlü beslemede öğün başına 3-4 kg’dan fazla
verilmemelidir.
Günlük yem tüketimi 8 kg’dan fazla ise öğün
sayısının 3 veya 4’e çıkartılması faydalıdır.

Detaylı rasyon çalışmaları için bölge satış
müdürleri- mizin, teknik desteği sizin için faydalı
olacaktır.

Manolya Sığır Besi Yemi

Magnolia Cattle Feed

ÖZELLİKLERİ

Serbest olarak 24 saat boyunca hayvanların önünde
bulundurulması önerilir.
Besinin başlangıç döneminde (190-260 kg canlı
ağırlık arasında), bu yemle birlikte yüksek proteinli
kaba veya konsantre yemlerin uygun miktarlarda
verilmesi tavsiye edilir.
Besinin bitirme döneminde (320 kg’ın üzerinde)
bu yemle birlikte yüksek enerjili kaba ve/veya
konsantre yemlerin yemlerin uygun miktarlarda verilmesi tavsiye edilir.
Bu yemle birlikte işkembenin asitleşmesini
engelleyecek şekilde saman veya çayır
otu hayvanların önünde 24 saat boyunca
bulundurulmalıdır.

NEDEN MANOLYA
SIĞIR BESİ YEMİ?

Orta, orta-yüksek, kaliteli kaba yeme ilave
olarak hayvanların süt verimlerine ve vücut
yağlılık durumlarına göre günde 6-13 kg ‘a kadar
kullanılabilir.
Günde 8 kg’dan fazla Nergis Sığır Yemi
verilecek ise en az 3 öğünde verilmelidir, böylece
işkembenin hızlı asitleşmesine karşı önlem alınır.
Nergis Sığır Süt Yemi, kaba yemlerden ayrı
olarak veriliyor ise bir öğünde verilecek miktarın
3 - 4 kg ‘ı aşmaması önerilir.
Hayvanların ihtiyaçlarına yönelik olarak doğru
bakım ve besleme konusunda bölge satış
müdürlerimizin, teknik desteği sizin için faydalı
olacaktır.

Manolya Besi Yeminin kullanımı ile daha yüksek
performans elde etmek için, bakım ve besleme
konusunda firmamız teknik personellerinden destek
alınız.

26 - 27

Lotus Elit Besi Yemi
Lotus Special Fattening Feed

Yüksek yağ oranına sahip, tahıl ve işkembe tamponlayıcı ürünler içeren,
besi süresini kısaltan ve canlı ağırlık artışını hızlandırarak yüksek randıman
sağlayan 15 proteinli özel besi yemidir.

Akasya Elit Besi Yemi

Acacia Special Fattening Feed

Yoğun miktarda tahıl kullanılan işletmelerde besi hayvanlarının protein, yağ, vitamin ve
mineral ihtiyacını karşılayan, ayak hastalıklarına karşı direnç sağlayacak içeriğe sahip
20 Proteinli, yüksek yağ ve düşük nişastalı içeriğe sahiptir.
Tahılla 1-1, 1-1,5 oranları şeklinde kullanılabilen besi konsantre yemidir.

28 - 29

Filiz Buzağı Başlangıç Yemi
Sprout Calf Feed

ÖZELLİKLERİ

Yeni doğan buzağılarının sütten kesildikten iki
hafta sonrasına kadar serbest kullanması tavsiye
edilen, tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek
hammaddelerce hazırlanmış, işkembe gelişimini
hızlandıran, dengeli ve kaliteli mineraller
sayesinde, bağışıklık sistemini destekleyen buzağı
başlangıç yemidir.

NEDEN FİLİZ BESİ YEMİ?

Filiz Buzağı Başlangıç Yemi sindirilebilirliği
yüksek ve lezzetli hammaddeler seçilerek üretildiği
için buzağının yeme alışma ve yem tüketimini
arttırma süresi kısalır.
Buzağılar hastalıklara daha dayanıklı olur.

Orkide Buzağı Büyütme Yemi
Orchid Calf Feed

ÖZELLİKLERİ

Buzağı başlangıç yeminden sonra dişi hayvanlarda
250 kg canlı ağırlığa kadar, erkek hayvanlarda 6-8
ay sonuna kadar kullanılan, buzağıların işkembe
gelişimini ve canlı ağırlık artışını düzenli olarak
devam etmesini, buzağıların sağlıklı gelişimini
sağlayan sindirilebilirliği ve tüketilebilirliği yüksek
kaliteli protein kaynaklarınca desteklenmiş buzağı
büyütme yemidir.

NEDEN ORKİDE BESİ YEMİ?

Buzağı Büyütme Yemi buzağıların bu dönemdeki
ihtiyaçları ve sindirim özellikleri göz önüne
alınarak hazırlanmıştır.
Erkek buzağıların besi programına iyi bir başlangıç
yapmasını sağlayarak besi süresinin kısalmasını
sağlar.

30 - 31

KÜÇÜKBAŞ
YEMLERİ

Kartopu Kuzu Besi Yemi
Wayferrer Lamp Feed

ÖZELLİKLERİ

Kuzuların 7 günlük yaştan itibaren besi dönemi boyunca yedirilen lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek, idrar
taşı oluşumunu engelleyen, kuzularda hızlı canlı ağırlık artışı kazandıran, zengin vitamin-mineral içeriğine
sahip kuzularda sindirim problemi yaşatmadan kesim
ağırlığına ulaşana kadar kullanılabilen kuzu besi yemidir.

NEDEN KARTOPU
KUZU BESİ YEMİ?

Kuzular tarafından sevilerek tüketilen lezzetli ve
sindirilebilirliği yüksek bir yemdir.
Kuzuların hızlı canlı ağırlık artışı kazanarak kesim olgunluğuna ulaşmasını sağlar.
Küçük kuzuların 2 kg kuru madde tüketerek 1 kg
canlı ağırlık kazanmalarını sağlar.
Kuzularda sindirim sistemi problemlerine yol açmadan kesim ağırlığına ulaşana kadar kullanılabilen bir yemler.
Zengin vitamin-mineral içeriğine sahiptir.
Hayvanların tüm vitamin-mineral ihtiyaçlarını
karşılar.
Mera beslemesinde oluşan besin madde noksanlıklarını karşılar.

Defne Toklu Yemi
Laurel Sheep Feed

ÖZELLİKLERİ

Sütten kesilmiş kuzulara 7-8 haftalık yaşlarından itibaren kesime gidinceye kadar yedirilen, idrar yollarında
taş oluşumunu önleyici formül içeriği sayesinde sidik
zoru problemi yaşatmayan, işkembe gelişimini destekleyerek kuzuların hızla büyümesini sağlayan yemdir.

NEDEN DEFNE
TOKLU YEMİ?

Tüketilebilrliği ve sindirilebilirliği çok yüksek bir
yemdir.
Daha kısa sürede yüksek besi performansı ve karkas
ağırlığı sağlar.
Tokluların,tüylerinin daha parlak olmasına destek
olur.
Özel hazırlanmış formül yapısı idrar yollarında sidik
kesesinde ve böbreklerde taş oluşumuna engel olur.
Bileşimine giren hammaddeler sayesinde iştahla tüketilir.
Dengeli ve kaliteli vitamin mineral yapısı sayesinde
tokluların bağışıklık sistemini destekler. Bu sayede
toklular hastalıklara daha dayanıklı olur.
Rüşeymin Özellikleri
Kaliteli protein deposudur.
E,A ve B vitaminleri deposudur.
Çinko, Mangan ve Krom deposudur.
Tüylerin parlak olmasını sağlar.
Tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
Yoğun olarak esansiyel yağ asitleri içerir.

34 - 35

Menekşe Koyun Süt Yemi
Violet Sheep Dairy Feed

ÖZELLİKLERİ

Kaliteli protein deposudur.
E,A ve B vitaminleri deposudur.
Çinko, Mangan ve Krom deposudur.
Tüylerin parlak olmasını sağlar.
Tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
Yoğun olarak esansiyel yağ asitleri içerir..

NEDEN MENEKŞE
KOYUN SÜT YEMİ?

Tüketilebilrliği ve sindirilebilirliği çok yüksek bir
yemdir.
Daha kısa sürede yüksek besi performansı ve karkas
ağırlığı sağlar.
Tokluların,tüylerinin daha parlak olmasına destek
olur.
Özel hazırlanmış formül yapısı idrar yollarında sidik
kesesinde ve böbreklerde taş oluşumuna engel olur.
Bileşimine giren hammaddeler sayesinde iştahla
tüketilir.
Dengeli ve kaliteli vitamin mineral yapısı sayesinde
tokluların bağışıklık sistemini destekler. Bu sayede
toklular hastalıklara daha dayanıklı olur.
Rüşeymin Özellikleri
Kaliteli protein deposudur.
E,A ve B vitaminleri deposudur.
Çinko, Mangan ve Krom deposudur.
Tüylerin parlak olmasını sağlar.
Tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
Yoğun olarak esansiyel yağ asitleri içerir.

Papatya Kuzu Büyüme Yemi
Daisy Lamb Grower Feed

ÖZELLİKLERİ

Sütten kesilmiş kuzulara 7-8 haftalık yaşlarından itibaren kesime gidinceye kadar yedirilen, idrar yollarında
taş oluşumunu önleyici formül içeriği sayesinde sidik
zoru problemi yaşatmayan, işkembe gelişimini destekleyerek kuzuların hızla büyümesini sağlar,

NEDEN PAPATYA
KUZU BÜYÜME YEMİ?

Papatya Kuzu Büyütme Yemi ile kısa sürede
yüksek canlı ağırlık artışı sağlanır.
Özel hazırlanmış formül yapısı idrar yollarında
sidik kesesinde ve böbreklerde taş oluşumuna engel
olur.
Kuzuların daha az ishale yakalanmasına ve
karın şişkinliklerinin (rumen timpanisi) daha az
görülmesine katkı sağlar.
Papatya Kuzu Büyütme Yemi bileşimine giren
hammaddeler sayesinde, kuzular tarafından iştahla
tüketilir.
Bu yemin tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği çok
yüksektir.
İşkembenin gelişimini destekleyerek kuzuların
hızla büyümesini sağlar.
Dengeli ve kaliteli vitamin- mineral yapısı
sayesinde kuzuların bağışıklık sistemini destekler.
Bu sayede kuzular hastalıklara karşı daha dayanıklı
olur.
Rüşeymin Özellikleri
Kaliteli protein deposudur.
E,A ve B vitaminleri deposudur.
Çinko, Mangan ve Krom deposudur.
Tüylerin parlak olmasını sağlar.
Tırnakların daha sağlıklı olmasını sağlar.
Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.
Yoğun olarak esansiyel yağ asitleri içerir.

36 - 37

“Ready to Share”

ETLİK CİVCİV YEMİ

Civcivler yumurtadan çıktıktan sonra en kısa sürede broiler kümeslerine
sevk edilmeli ve derhal yemlenmelidir.
Civcivlere tüm besinsel ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde en
uygun çevre ve büyütme şartları sağlanmalıdır ki yetişme dönemi süresince
ağırlık kazancını desteklemek üzere bağırsak, iç organ ve iskelet gelişimi
optimum hale gelebilsin.
7. gün canlı ağırlıkları, civciv dönemim ne kadar başarılı geçtiğine dair bir
ölçüdür. Bu dönemde civcivlerin optimum canlı ağırlıklara ulaşmasındaki
başarısızlık, zayıf broiler performansı olarak sonuçlanacaktır.
Civciv kalitesi, yem kalitesi, yemlik ve suluk, kümesin hazırlanması, doğru
aşı programı, kümesin yoğunluğu, civcivlerin yerleştirilmesi, sağlık ve
hijyen, ısıtma ve soğutma idaresi, altlık kalitesi aydınlatma, havalandırma,
besleme vb. parametrelerin doğru kullanılması başarının anahtarıdır.

ETLİK PİLİÇ BÜYÜTME YEMİ

Et yönlü gelişen civcivlerin, iyi bir büyüme ve fizyolojik
gelişim hızına ulaşmasını sağlayan 1-10. günler arasında
yedirilen yemdir.
Hayvanların önünde yem ve temiz su bulundurulmalıdır.
Beşyem Etlik Civciv Yemi, her ırkın katalog değerleri ölçü
alınarak hazırlanmaktadır.
Canlı ağırlık artışını ve yem dönüşüm oranını optimize
edecek besin maddelerince zengin bir içeriğe sahiptir.
İçeriği dikkatle seçilmiş, protein, enerji ve diğer ana besinler
ile dengelenmiş, civcivlerin dengeli ve sağlıklı büyümesini
sağlayan bir yemdir.
Kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde antikoksidiyal
içermektedir.
Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak
üretilmektedir.

ETLİK PİLİÇ BİTİRME YEMİ

Kullanılan hammaddeler, kalite kontrol laboratuvarlarımızda,
uzman ekibimiz tarafından kontrol edilip, kalite standartlarına
göre üretime alınmaktadır.
Kanun ve yönetmeliklere uygun üretim yapılmakta olup, İYİ
ÜRETİM UYGULAMALARI kapsamındadır.
Granül formundan dolayı hayvanlar tarafından kolay tüketilir.
Yemden yararlanmayı arttırır.
İyi bir başlangıç yapamayan civcivler hastalıklara, düşük kilo
alımına ve çevresel stres faktörlerine karşı daha dayanıksızdır.

TAVUK YUMURTA

Uygun koşullarda yetiştiricilik yapıldığında hastalıklara
yakalanma riskini azaltıcı etkiye sahiptir.
Civcivlerde 1 ve 10. günler arasında iyi bir büyüme ve
fizyolojik iyi bir fizyolojik gelişim sağlar.
Kesim hedef standartlarına ulaşmasını kolaylaştırır.
Ana besin maddelerince dengelenmiş bir yem olduğundan
dolayı, civcivlerin sağlıklı bir iskelet sistemine sahip olmasını
sağlar.
Civcivlerin iştahını arttırır.
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BEŞLER GROUP
güvencesiyle
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