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İlter Grup Muğla ili, Seydikemer İlçesi, Ortaköy
Kasabası mevkiinde toptan ve perakende
olarak tarım ürünleri, yapı malzemeleri ve
günlük tüketim ürünleri sektöründe faaliyet
gösteren bir işletmeler grubudur.

İlter Grup 1987 yılında kurucumuz Mitat İLTER Bey’in o günkü Kemer Beldesine
bağlı Ortaköy’de kurduğu bir ekmek fırınıyla hikayesine başlangıç yapar. 1990
yılında aynı yerde ilk marketi açarak hizmet altyapısını genişletir. Zamanla
oğulları Birkan ve Aziz’in de desteği ile 2005 yılında yapı malzemeleri ve hemen
sonrasında tarım malzemeleri satışına başlayarak büyük bir sıçrama yapar.
İlter Ticaret hizmet halkalarına süt toplayıcılığı işini de ekleyerek 4 ayrı sektörde
sürdürülebilir ve kalite odaklı hizmet veren bir grup olarak ticari güven ve
istikrarını bölgesinde ispat etmiştir.
2016 yılında daha güçlü bir işletme olmak amacıyla kurumsallaşan İlter Ticaret,
İlter Grup çatı markası, “1986’dan geleceğe” sloganı, istikrarlı ve kaliteli büyüme
prensibi ile geleceğe odaklanarak yatırımlarını sürdürmektedir.
Önceki yıllarda Balyem, Banvit Yem gibi güçlü markaların bölge bayiliğini yapan
İlter Grup, 2019 yılında son önemli yatırımı olarak kendi markası İlter Yem adı
ile yem üretimi işine girerek, bölgesine güçlü ve sağlam bir marka kazandırmış
olmanın haklı gururu ile yarınlara yürümektedir.

Vizyonumuz

Batı Akdeniz bölgesinde güven, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet
kategorisinde ilk akla gelen işletmeler grubu olmak.

Misyonumuz

İstikrarlı büyüme ve güveni temel prensip yapmak, bilgi ve teknolojiyi takip
ederek güncel olmak, çalışan, çevre, insan sağlığı ve güvenliğini her zaman
önceliğe almak.

Buzağı Yemleri

• İlter Buzağı Başlangıc Yemi
• İlter Buzağı Büyütme Yemi

www.iltergrup.com

İlter Buzağı Başlangıc Yemi

Yeni doğan buzağıların 4. günden 60 günlük yaşına
kadar ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini
yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak için özel
formülü ile hazırlanmaktadır.
1. GÜN: Ağız sütü doğumu takiben 1-2 sat içinde
en az 3 kg verilmelidir. Ağız sütü içen buzağılar
sağlam yapılı ve sağlıklı gelişir, güçlü bir bağışıklık
sistemine ulaşırlar, hastalıklara karşı korunaklı
olurlar.
2-3. GÜN: Buzağılara verilecek ağız sütü miktarı
buzağı doğum canlı ağırlığının en az % 10’u kadar
olmalıdır ve en az 3 öğünde verilmelidir.
4-60 GÜN: Buzağılara süt veya buzağı maması
38-39 C° sıcaklıkta ve en az 2 öğünde içirilmelidir.
İlter Buzağı Başlangıç Yemi 4 günlük yaştan
itibaren buzağıların önünde temiz ve taze su ile
birlikte serbest bir biçimde bulundurulmalıdır.
Buzağılara verilecek süt miktarı buzağını doğum
canlı ağırlığını % 10 oranını geçmemelidir ve
aşırı miktarda süt ile beslenmemelidir, aksi halde
buzağıların buzağı başlangıç yemine olan ilgisi
azalacaktır. Yeterli miktarda buzağı başlangıç
yemi tüketmemek buzağılarda daha düşük canlı
ağırlık artışına ve daha yavaş işkembe gelişimine
neden olacaktır, dolaysıyla buzağımız yavaş
büyüyecektir ve cılız kalacaktır.
Buzağılara 42 - 45 günlük olduklarında yonca
kuru otu veya kaliteli çayır kuru otu verilmeye
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Yaş
(gün)

Ağız Sütü (lt/
gün)

0–3 gün
4–21 gün
22–35 gün
36–42 gün
43–60 gün

4-6
-

başlanmalıdır. Bu dönemde saman gibi kötü
kaliteli kaba yemler kesinlikle kullanılmamalıdır,
çok erken ya da geç dönemde biçilmiş yonca
sindirim bozukluklarına ve ishale yol açabileceği
unutulmamalıdır.
Buzağılar en erken 42 günlük yaş ile en fazla
60 günlük yaşa geldiklerinde rahatlıkla sütten
kesilebilirler. Buzağıları sütten kesilebilmek için
günlük 750 - 800 gr İlter Buzağı Başlangıç Yemi
tükettiğinden emin olmamız gerekmektedir.
İlter Buzağı Başlangıç Yemi Özellikleri:
• % 18 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli 		
hammaddelerden üretilmiştir.
• İşkembe (rumen) gelişimini hızlandırarak
yemden yararlanmayı arttırır.
• Hızlı boy ve yüksek canlı ağırlık artışı sağlar.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Sütten kesilme stresini azaltır.
• Vitamin, mineral ve probiyotiklerce zengindir.
Kullanma Alanları; İlter Buzağı Başlangıç Yemi
4-60 günlük buzağıların beslenmesinde kullanılır.
60 günlük yaş sonrası buzağı büyütmeyemine
geçilmelidir.

Normal Süt veya
Buzağı Maması
(lt/gün)
4-6
4-6
2
-

İlter Buzağı
Başlangıç
Yemi
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest

Su

Kuru Ot

Serbest
Serbest
Serbest
Serbest

Serbest

İlter Buzağı Büyütme Yemi

Buzağılar 61 günlük olduklarında İlter Buzağı
Büyütme Yemine geçilmelidir. Buzağı büyütme
yemi ile dişi buzağılar 120 günlük yaşa kadar
beslenirler iken erkek buzağılar ise 180 günlük
yaşa ulaşıncaya kadar buzağı büyütme yemi ile
beslenmeye devam edilebilir.
İlter Buzağı Büyütme Yemi herhangi bir ilave
hammaddeye gerek duyulmaksızın buzağıların
önünde serbest bir biçimde bulundurulmalıdır.
Buzağıların önünde istediği kadar içebileceği
şekilde temiz taze su bulundurulmalıdır.
İki – dört aylık yaştaki buzağılara kaba yem
olarak orta veya iyi kaliteli kuru otlar verilmelidir.
Su bakımından zengin mısır silajı, pancar posası
gibi yemler işkembede yer kaplayacağından
ve de bu yaştaki buzağılarda tam olarak
değerlendirilemediğinden kullanılmamalıdır. Yine
saman gibi kötü kaliteli yemlerin bu dönemde
kullanılmasından kaçınılmalıdır.

İlter Buzağı Büyütme Yemi Özellikleri:
• % 17 ham protein içermektedir
• Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli 		
hammaddelerden üretilmiştir.
• İşkembenin (rumen) fiziksel gelişimini
hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.
• Güçlü bir bağışıklık sisteminin korunmasına
yardımcı olur.
• Buzağının gelişim performansını arttırır.
• Besi danası adayı erkek buzağılarda besi
süreci boyu hızlı bir canlı ağırlık artışı, kaliteli
karkas ve yüksek randıman sağlar.
• Damızlık inek adayı dişilerde yüksek büyüme
performansı ile dişilerde 15 – 16 aylık
yaşlarda yeterli canlı ağırlık ile daha erken
yaşta damızlıkta kullanma olanağı sağlar.
• Damızlık dişi yetiştirmede yüksek oranda
döl tutma ile üreme performansını, yüksek
süt üretimi ile verim performansının 		
artmasında etkin bir rol oynamaktadır.
• Vitamin ve mineralce zengindir.
Kullanma Alanları; İlter Buzağı Büyütme Yemi,
61 – 120 günlük dişi buzağılar ile 61 – 180
günlük erkek buzağıların beslenmesinde kullanılır.

Yaş
(gün)

Erkek
Buzağı

Dişi Buzağı

Yonca veya
Kaliteli Kuru Ot

Su

Mısır Silajı
(kg/gün)

61–120 gün
121–180 gün

Serbest
Serbest

Serbest
Dişi buzağılar ayrı
bölmelere alınır ve
düve yemi ile
beslenmeye başlanır.

Serbest
Serbest

Serbest
Serbest

2-4
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’’

Buzağı sağlıklı ise yarım saat içinde ayağa kalkar ve annesini emer. Yeni doğan buzağı
hastalıklara karşı savunmasızdır, ağız sütü ile enfeksiyonlara karşı pasif bağışıklık kazanılır,
buzağı 6 - 8. haftadan itibaren hastalık etkenlerine karşı kendi kendine mücadele etme gücü
kazanır.

Ağız sütü, bir çok değerli besin maddesini ve “bağışıklık maddesini“ içerir.
Gerçek ağız sütü “sadece ilk sağımda“ elde edilir. ’’

Süt Yemleri

•
•
•
•
•
•

İlter Laktasyon 100 Süt Yemi
İlter Süt – 21 Yemi
İlter Süt – 20 Yemi
İlter Süt – 19 Yemi Extra
İlter Süt – 19 Yemi
İlter Süt – 18 Yemi

www.iltergrup.com

Süt sığırcılığında yılda bir yavru alınacak şekilde
planlama yapılması ekonomik işletmecilik için
esastır. Sağmal ineklerden maksimum verim
alabilmek için beslenmelerine özen göstermek
gerekmektedir, aksi durumlarda işletme karlılığını sağlamak mümkün olamayacaktır.
İneklerde besleme doğumdan kuruya çıkan döneme kadar değişiklik göstermektedir. Bu sebeple doğumdan sonra (laktasyon başı) inekler
gruplandırılmalı ve ihtiyaçlarına göre beslenmelidirler. İneklerin süt verimleri ve süt protein,
yağ içerikleri laktasyon her dönemi için farklılık
göstermektedir.
Doğumdan sonra sağım dönemi (laktasyon) 3
ayrı döneme ayırılır;

1. Birinci Dönem ( 0 – 70 Gün)
Doğumdan sonra ilk 70 gün erken laktasyon dönemidir.
• Bu dönem, hemen doğumdan sonra uterusun
(rahim) dinlenmesi ve yeni gebeliğe hazırlanması
ile pik süt verime doğru sürekli bir artışın yaşandığı
dönem olması ile karakterizedir.
• Bu dönem, ineğin negatif besin madde dengesini en şiddetli yaşadığı dönem olması ile de diğer
dönemlerden farklılık gösterir. Bu dönemde özel
bakım ve besleme uygulanması gerekir.
• Süt verimi hızla artar ve 6-8 haftalık dönemde
süt verimi en yüksek değerine ulaşır.
• Hayvanların kuru madde ve besin madde tüketimi bu dönemde genellikle gereksinmenin gerisinde kalır.
• Hayvanın rumeninin (işkembe) stabilitesinin ve
rumenin (işkembe), doğum sonrası oluşacak yüksek kesif yem tüketimine adaptasyonunun hızlı bir
şekilde sağlanması gerekir.
• Özellikle enerji gereksinmesini karşılamak güçtür ve hayvan vücut yağlarını, enerji gereksinmesini karşılamak için kullanır. Yani hayvanlar bu
dönemde ciddi kondisyon kaybederler.
• Yem tüketimi ve rasyon içeriğinin düzenlemesiyle kondisyon kaybı minimize edilmelidir. Aşırı
kondisyon kaybı ketozis riskini artırmaktadır.
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• Negatif enerji dengesinin bu dönemde şiddetli
seyretmesi hayvanlarda kızgınlık ve döl tutma
problemlerinin yaşanmasına ve ketozis, yağlı karaciğer gibi metabolik problemlere neden
olabilir.

• Besin madde alımı gereksinmenin üzerine çıkmaya ve süt verimi düşmeye başlamıştır. Süt
verimi ilkine doğuran ineklerde pikten sonra (en
yüksek süt verimi) ayda %6 oranında düşerken
ergin ineklerde %9 oranında düşmektedir.

• Yeterli ve dengeli besleme ile inekten beklenen en yüksek pik süt verimin elde edilmesindeki başarı ile hem laktasyon verimi artırılır hem
de döl verimindeki muhtemel düşüşler engellenebilir.

• Yaşlı ineklerde pik süt verimi yüksektir, fakat
süt verimindeki düşüş daha hızlıdır.

• Laktasyonun başlangıcında süt veriminin
yüksekliği, yem tüketiminin yetersizliği, negatif
enerji dengesi şiddetinin güçlü olması, üreme
dönemi olması ve birçok metabolik problemin
(doğum güçlüğü, eşin düşmemesi, süt humması, ketozis, asidozis vb.) yaşanması nedeniyle
çok kritiktir.

• Laktasyonun bu döneminde gereksinmeler
düştüğü için rasyonda kaba yem oranı arttırılabilir.
• Hayvan başına sağlanan kesif yem miktarının
canlı ağırlığın %2’sini aşmaması gerekir. Kaba
yem miktarı da hala önemli olup canlı ağırlığın
%2’sinden az olmamalıdır. Bu kaba/kesif yem
oranının %50 ye çekilebileceği anlamına gelmektedir.

• Sağlıklı inekler doğum sonrası ilk kızgınlıklarını 20-25 gün içinde gösterirler. Buzağılamadan
sonraki ilk kızgınlıkta tohumlama yapılsa bile
başarı oranı %40’ların altında olup çok düşüktür.
İneğin uterusunun (rahim) dinlenmesi, iyileşmesi ve bir sonraki gebeliği sağlıkla devam ettirebilmesi için sağlıklı ineklerde 2.-3. Kızgınlıkta
tohumlama yapılması önerilmekte olup başarı
%60-70’lere ulaşmaktadır.

• Ancak kaba ve kesif yem kalitesi düşürülmemelidir. Zira süt verimi düşüşü hızlanabilir. Buda
laktasyon süt verimini olumsuz etkiler.

• Pik dönemindeki başarılı bir yemleme; pik süt
verimini maksimize eder, vücut depolarını enerji
kaynağı olarak belli düzeylerde kullandırır, ketozisi minimize eder ve hayvanı doğum sonrası
8-10 hafta içinde pozitif enerji dengesine getirir.

• Rasyonda protein oranı kuru maddede %1416’lara çekilebilir. Bu miktar proteinin %65-70’i
rumende yıkılabilir protein olabilir. Bu nedenle
NPN kullanımı da önerilebilir.

2. İkinci Dönem
(70-140 günler=Laktasyon Ortası)
Doğumdan sonraki 70-140. günler arası hayvanın yem tüketiminin en yüksek düzeye (pike)
ulaştığı dönemdir. Bu dönemde pik süt verimini
mümkün olduğu kadar uzun süre korumak temel amaçtır. Bu dönemin özellikleri ve dikkate
alınması gereken durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
• Hayvanlar bu dönemde gebedir.

• Eğer kesif yemin ayrı verilmesi zorunlu ise bir
öğünde verilen kesif yem miktarı 2-3 kg’ı aşmamalıdır. Zira hala ciddi miktarda kesif yem kullanılması gerekmektedir.
• Yüksek kaba yem kullanımı rumen sağlığını
iyileştir, yemleme maliyetlerini düşürür.

• Kaybedilen vücut rezervleri yeniden kazanılmaya başlanır.
• Sağılan ineklerin kondisyon kazanmak için
yemin enerjisinden kuru dönemdeki ineklere
göre daha etkin yararlandıkları bilinmektedir. Bu
nedenle laktasyon ortasından itibaren ineklere
kondisyon kazandırmak daha akılcıdır.
• Laktasyon ortasında istenen kondisyon skoru 2.75-3.25 arasındadır. Bu kondisyonların
bu dönemde yakalanmaması ineğin laktasyon
sonu ve kuru dönemde istenen kondisyona
ulaşmasına engel olduğu gibi süt veriminde de
hızlı düşüşe neden olabilir.

3. Üçüncü Dönem
(140-305 gün=Laktasyon sonu)

• Boşaltılan meme başlarına kuru dönem antibiyotikleri uygulanır ve meme mühürlenir.

Bu dönem süt verimin düşüş eğiliminde olduğu
günleri kapsaması nedeniyle önceki dönemlerden farklılık arz eder. Süt verimi düşmeye
başlamıştır, hayvan gebedir ve tüketim gereksinmeyi geçtiği için ihtiyaçlar kolaylıkla karşılanabilir. Bu dönemde sağlanacak kesif yem süt
veriminin karşılanması yanında laktasyonun ilk
dönemlerinde kaybedilen vücut kondisyonunun
yeniden kazanılmasını sağlamaya yöneliktir.

• Sağıma son verilir.

• Bu dönemde amaç hayvanı 3.25-3.75 kondisyon puanı ile kuruya çıkarmaktır.
• Rasyonda kaba yem oranı %60’a çekilebilir.
• Düşük kaliteli kaba yemler kullanılabilir.
• Rasyonda protein düzeyi %12-14’lere çekilebilir. Bu proteinin %70-75’i rumende yıkılabilir
formda olabilir.
• Aşırı yağlanma bu dönem için en büyük tehlikedir.
Kuruya Çıkarma
Kuruya çıkarma hayvanın memesinin gelecek
laktasyona (sağım dönemi) kendisini hazırlaması, buzağı için yeterli ağız sütü üretebilmesi
ve buzağının yeterli düzeyde gelişebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.
Kuruya çıkarmada temel sorun mastitis vakalarıdır. Uygun kuruya çıkarma stratejileri ve tedavi
metodları uygulanmadığı durumlarda mastitis
vakaları yaygınlaşabilir. Kuruya çıkarmada seçilecek yaklaşım doğrudan hayvanın süt verimi
ile ilgilidir. Hayvanlar doğuma 8 hafta kala kuruya çıkartılmalıdır. Kuruya çıkarmada hayvanın
durumu bireysel olarak incelenmeli ve uygun
metod kullanılarak kuruya çıkarılması sağlanmalıdır.
Doğuma 8 hafta kalan ineklerde süt verimi 10
kg’ın altına düşmüş ise;
• Son hafta meme temizliği ve meme dezenfeksiyonuna (meme başlarının dezenfektana
daldırılması) azami dikkat sarf edilir.
• Son sağımda hayvanın memesi tamamen boşaltılır.

• Meme takip edilmelidir. Şişme, kızarıklık, gerilme ve hafif ateş olabilir. Hayvanlar kesinlikle
sağılmamalıdır.
Yüksek verimli ineklerde kuru döneme yaklaşıldığında (doğuma 9-10 hafta kaldığında veya
kuruya çıkarılacak tarihten 1-2 hafta önce) süt
verimi hala 10 kg’in üzerinde olabilmektedir. Bu
hayvanları kuruya çıkarmak için; Rasyondaki
kesif yem azaltılır veya tamamen rasyondan
çekilebilir.

Bir ineğin tüketmiş olduğu 1 kg kuru maddeden
faydalanabilmesi için 5 litreye kadar su tüketimi
gerekmekte ve ayrıca 1 litre süt üretebilmek için
en az 3 litre suya gereksinim duymaktadır (NRC,
1980).
Buradan yapılacak basit bir hesapla günde 30
kg süt veren bir ineğin günde 150 litre suya ihtiyacı olacağı bununda özellikle sıcak ve kuru
iklimlerde daha artacağı ortaya çıkmaktadır.
Sütün % 87’si ve ergin bir ineğin vücudunun
%56 sı sudur. İri cüsseli ergin bir sığırın sindirim
sistemi 150-215 litre sıvıyı alacak büyüklüktedir.

• Verim yüksek seyrediyor ise su tüketimi de
dikkatli bir şekilde sınırlandırılabilir.

• Tüketilen 1 kg. kuru maddenin sindirilebilmesi
için 4-6 lt. su gerekir.

• Meme temizliği ve dezenfeksiyonuna (meme
başının dezenfektana daldırılması) işlemleri sıkı
bir şekilde uygulanmalıdır.

• Bir litre süt oluşabilmesi için 3-4 litre suya gereksinme vardır.

• Hayvanın doğumuna 8 hafta kala sağıma son
verilir. Son sağımda meme tamamen boşaltılır.
Kuru dönemde kullanılacak antibiyotik preparatları bir kez memeye verilir (meme mühürleme).
• Verimi hala yüksek olan ineklerde kuruya çıkartmada kolaylık sağlamak üzere tek sağıma
geçilmesi önerilmemektedir. Zira mastitis riskini artırdığı ve kuruya çıkma süresini uzattığı
yönünde bulgular mevcuttur.
İçme Suyu Kalitesi Ve Önemi
Su sığırların yaşamında oksijenden sonra gelen
en önemli öğe olup vücudun %56-81’i, kanın ise
%90’nı sudan oluşmaktadır. Ancak, yüksek verim için temiz, kaliteli ve yeter miktarda suyun
sağlanmış olması gerekmektedir. Yetiştiriciler
çoğunlukla yemleme konusuna önem verirler.
Ancak, ineklerin gereksinmesi olan su istenen
zaman, miktar ve kalitede sağlanmadığında
istenilen yüksek verim seviyesine ulaşılması
beklenemez. Ayrıca, su tüketimi ile yem tüketimi arasında yüksek ilişki söz konusu olup yem
tüketiminin yüksek olması performansın iyileşmesi anlamını içerdiği için mutlaka göz önünde
tutulması gerekir.

• Bir litre süt oluşması için memeden 400-500
litre kan geçmesi gerekmekte olup kanın da %
90’nı sudur.
• Su, sinir sistemindeki işlemlerde, metabolik
olaylarda, protein hidrolizinde, asit-baz dengesinin korunmasında, vücut ısısının düzenlenmesinde, işitme ve görme olaylarında üstlendiği
görevler nedeniyle önemlidir.
• Sığırlarda, normal rumen fonksiyonlarının gerçekleşmesi, yem alımının sürmesi, sindirimi ve
besin maddelerinin emiliminin gerçekleşmesi
için sığırların su içmeleri gerekmektedir.
İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır, suyun
serbest olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. Suluklar yemliklerden 10-15
m’den uzak olmamalıdır. Kaliteli ve temiz su
temin edilmelidir. Su tüketimi yeterli olmayan
ineklerde yem tüketimi de düşük olmaktadır.
Küflü yem tüketimi sindirim sistemini bozabilir,
yem tüketimi ve süt verimini düşürebilir. Ayrıca
yavru atmalara neden olabilir. Bu nedenle kullanılan yemler küflenmemiş olmalı ve yemlikler de
her gün temizlenmelidir.
İlter Yem süt yemlerine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır, kademeli geçiş yapılmalıdır. Süt yemleri en az 3-4
öğünde verilmelidir.
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İlter Laktasyon 100 Süt Yemi
İlter Laktasyon 100 Süt Yemi yüksek süt verimine
sahip sağmal ineklerin erken laktasyon döneminde ihtiyaç duyacağı besin öğelerini yeterli ve
dengeli olarak karşılayacak bir şekilde özel olarak
hazırlanmıştır.

• Doğum sonrası ilk 100 gün, erken sağım
döneminde aşırı kilo kaybına engel olur.

Yüksek verimli hayvanlarda sıklıkla yaşadığımız
doğum sonrası meydana gelen aşırı kilo kaybı
negatif enerji dengesinin bir sonucudur. Bu durum
hayvanlarda döl verimi kaybı yanı sıra bir takım
metabolik hastalıkların yaşanmasına da yol açar.

• Kızgınlık göstermeme, sakin kızgınlık ve
düzensiz kızgınlık gösterme gibi problemlere
çözüm üretir. İstenmeyen yumurtalık kistleri
oluşum risklerinin azalmasına yardımcı olur.
Doğum sonrası yumurtalıkların hızla 		
çalışmasını sağlar, ilk tohumlamada gebe
kalma oranını ve döl verim performansını
arttırır.

Ülkemizde bu problemleri yaşayan sağmal ineklerin her 5 tanesinden 4 tanesi ilk tohumlamada gebe kalmamaktadır. Süt sığırlarının yanlış
beslenme kaynaklı döl verimi problemleri nedeni
ile oluşan kayıplar işletmelere ve ülke ekonomisine önemli zararlar vermektedir.
İlter Laktasyon 100 Süt Yemi beslemeye bağlı
metabolik hastalıkları en aza indirmek ve döl
verimi performansını arttırmak üzere geliştirilmiş
özel bir süt yemidir.
İlter Laktasyon 100 Süt Yemi Özellikleri:
• % 24 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları ile
by – pass protein (RUP) oranı attırılmıştır,
dengeli amino asit profiline ve yüksek düzeyde
kaliteli enerji içeriğine sahiptir.

• Süt veriminde hızlı artış sağlar ve pik verim
süresini uzatır.

• Doğum sonrası görülen rahim iltihabı (metritis)
ve meme iltihabı (mastitis) risklerini yüksek
bağışıklık sistemi sayesinde azaltır, doğum
sonrası eşin (sonun) atılmasını kolaylaştırır.
• Beslenmeye bağlı ayak hastalıkları, Ketozis
(şeker hastalığı) ve süt humması riskini azaltır.
Yaz aylarında ısı stresi ve olumsuz etkilerine
direnci arttırır.
Kullanma Alanları; İlter Laktasyon 100 Süt
Yemi, doğum öncesi üçüncü hafta başlanarak
(21. Gün) yüksek verimli sağmal ineklerde tüm
sağım dönemi boyunca kullanılır. Kuru dönemin
son haftası İlter Laktasyon 100 Süt Yemini günlük
en fazla 5 – 6 kg’a çıkartınız ve doğum sonrası
miktarı süt verimine göre arttırınız.

• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.

İlter Süt – 21 Yemi
Mısır silajı, buğdaygil silajları, buğdaygil hasılları,
yaş şeker pancarı posası, tahıl kırmaları, mısır
flake, arpa flake gibi yem maddelerinin enerji
içerikleri yüksek iken, protein miktarları ise aksine
oldukça düşüktür.
İlter Süt – 21 Yemi enerji içerikleri yüksek yem
maddeleri ile beslenen yüksek süt verimine sahip
hayvanların kaliteli protein, vitamin ve mineral
ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir formülle
hazırlanmıştır.
İlter Süt – 21 Yemi Özellikleri:
• % 21 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları ile
by – pass protein (RUP) oranı attırılmıştır,
yüksek düzeyde kaliteli enerji içeriğine sahiptir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.
• Özel formülü ile işletmenizde kullanılan mısır
10

silajı, çeşitli buğdaygil silajları, tahıl hasılları,
tahıl kırmaları, mısır flake, arpa flake ve yaş
pancar posaları gibi yem maddelerinin besin
maddesi eksiklerini giderir.
• Süt verimini arttırır ve pikte kalma süresini
uzatır.
• Kızgınlık, sakin kızgınlık ve düzensiz kızgınlık
gösterme gibi problemlere çözüm üretir, döl
verim performansını arttırır.
• Doğum sonrası görülen yağlı inek sendromu,
Ketozis (şeker hastalığı) ve süt humması
gibi metabolik hastalıklar riskini düşürür,
beslenmeye bağlı ayak hastalıkları azaltır, eşin
(sonun) atılmasını kolaylaştırır.
Kullanma Alanları; kaba yem olarak mısır silajı,
yaş şeker pancarı posası, buğdaygil hasılı yanı
sıra tahıl kırmaları, mısır flake, arpa flake enerji
içerikleri yüksek yem maddeleri ile beslenen
yüksek süt verimine sahip sağmal ineklerin tüm
sağım dönemi boyunca kullanılır.

İlter Süt – 20 Yemi
İlter Süt – 20 Yemi orta yüksek kaliteli kaba
yem ile beslenen yüksek süt verimine sahip
hayvanların kaliteli protein, enerji, vitamin ve
mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir
içerikle hazırlanmıştır.
İlter Süt – 20 yemi, protein kalitesi ve sindirim
oranı çok yüksek hammaddeler kullanılarak
formüle edilmiştir. Protein kalitesi ve sindirim
oranı yüksektir, kaliteli ve yüksek enerji içeriğine
sahiptir.
İlter Süt – 20 yemi yüksek kalite içeriği ile daha
az konsantre yem kullanımı sağlayarak rumen
asidozu (işkembe asitleşmesi) riskini düşürür.
İlter Süt – 20 Yemi Özellikleri:
• % 20 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları ile
by – pass protein (RUP) oranı attırılmıştır,
yüksek düzeyde kaliteli enerji içeriğine sahiptir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.

• Özel formülü ile işletmenizde kullanılan orta
kalite mısır silajı, çeşitli buğdaygil silajları, tahıl
hasılları, tahıl kırmaları ve yaş pancar posaları
gibi yem maddelerinin besin maddesi 		
eksiklerini giderir.
• Süt verimini arttırır ve pikte kalma süresini
uzatır.
• Kızgınlık, sakin kızgınlık ve düzensiz kızgınlık
gösterme gibi problemlere çözüm üretir, döl
verim performansını arttırır.
• Doğum sonrası görülen yağlı inek sendromu,
Ketozis (şeker hastalığı) ve süt humması
gibi metabolik hastalıklar riskini düşürür,
beslenmeye bağlı ayak hastalıkları azaltır, eşin
(sonun) atılmasını kolaylaştırır.
Kullanma Alanları; orta yüksek kaliteli kaba
yemler ile beslenen yüksek süt verimine sahip
sağmal ineklerin tüm sağım dönemi boyunca
kullanılır.

İlter Süt – 19 Yemi Extra
İlter Süt – 19 Yemi Extra orta yüksek kaliteli
kaba yem ile beslenen yüksek süt verimine sahip
hayvanların kaliteli protein, enerji, vitamin ve
mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir
içerikle hazırlanmıştır.
İlter Süt – 19 Yemi Extra, protein kalitesi
ve sindirim oranı çok yüksek hammaddeler
kullanılarak formüle edilmiştir. Protein kalitesi ve
sindirim oranı yüksektir, yüksek enerji içeriğine
sahiptir.
İlter Süt – 19 Yemi Extra yüksek kalite içeriği
ile daha az konsantre yem kullanımı sağlayarak
rumen asidozu (işkembe asitleşmesi) riskini
düşürür.
Kendine özgü enerji ve protein yapısı ile yüksek
oranda saman kullanılması sonucu azalan
işkembe mikrobiyal aktivitesini uyarır.
İlter Süt – 19 Yemi Extra Özellikleri:

by – pass protein (RUP) oranı attırılmıştır,
yüksek düzeyde kaliteli enerji içeriğine sahiptir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.
• Özel formülü ile düşük kalite kaba yemlerin yol
açtığı besin maddesi eksiklerini giderir.
• Süt verimini arttırır. Pik dönemi uzatır.
• Kızgınlık göstermeme problemlerine çözüm
üretir, döl verim performansını arttırır.
• Doğum sonrası görülen metabolik hastalıklar
riskini düşürür, beslenmeye bağlı ayak 		
hastalıklarını azaltır, hayvan sağlığını destekler.
Kullanma Alanları; orta yüksek kaliteli kaba
yemler ile beslenen yüksek süt verimine sahip
sağmal ineklerin tüm sağım dönemi boyunca
kullanılır.

• % 19 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları ile
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İlter Süt – 19 Yemi
İlter Süt – 19 Yemi orta ve yüksek verimli sağmal
ineklerin tüm sağım döneminde kaliteli protein,
enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak
üzere özel bir formülle hazırlanmıştır.
İlter Süt – 19 yemi, protein içeriği ile yüksek süt
verimini desteklemektedir, protein sindirim oranı
yüksektir ve dengeli enerji içeriğine sahiptir.
İlter Süt – 19 Yemi Özellikleri:
• % 19 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları ile
By – pass (RUP) protein içeriği, yüksek süt
verimini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.
• Sağım dönemindeki ineklerin toplam süt
verimini ve kalitesini artırır.
• Sağmal ineklerin döl verim performansını
arttırır.
• Hayvanların bağışıklık sistemini destekler.
Kullanma Alanları; orta ve yüksek süt verimine
sahip sağmal ineklerin tüm sağım dönemi
boyunca kullanılır.

İlter Süt – 18 Yemi
İlter Süt – 18 Yemi orta verimli sağmal ineklerin tüm
sağım döneminde protein,
enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak
üzere hazırlanmış standart
bir yemdir.
İlter Süt – 18 Yemi Özellikleri:
• % 18 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği
yüksek
protein kaynakları ve dengeli
enerji yapısı ile süt verimini
desteklemektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı bir
şekilde tüketir.
• Sağmal ineklerin döl verim
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performansını arttırır.
• Hayvanların
bağışıklık
sistemini destekler.
orta süt verimine sahip
sağmal ineklerin tüm sağım
dönemi boyunca kullanılır.

Özel Yemler

• İlter Düve Yemi
• İlter Gebe Düve Yemi
(Kuru Dönem Yemi)

www.iltergrup.com

İlter Düve Yemi
İlter Düve Yemi damızlık amaçlı olarak yetiştirilen
düve adaylarının beslenmesinde kullanılan bir
yemdir, damızlık düvelerin kaliteli protein, enerji,
vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere
özel bir içerikle hazırlanmıştır.
İlter Düve Yemi protein kalitesi ve sindirim oranı
çok yüksek hammaddeler kullanılarak formüle
edilmiştir. Protein kalitesi yüksektir, dengeli enerji
içeriğine sahiptir.

Kullanma Alanları; Damızlık amaçlı olarak
yetiştirilen düvelerin beslenmesinde kullanılan
bir yemdir. Damızlık düveler pratik olarak 700750 gr/gün canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde
beslenmelidir. Düve yemi dişi buzağılar 120
günlük olduktan sonra verilmeye başlanmalı,
doğuma 3 hafta kala sonlandırılarak süt yemine
geçilmelidir.

İlter Düve Yemi Özellikleri:
• % 17 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları ile
by – pass protein (RUP) oranı attırılmıştır,
kaliteli enerji içeriğine sahiptir. Dengeli enerji ve
protein yapısı ile sağlıklı gelişim sağlar.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.
• Uygun meme gelişimi sağlanmasına yardımcı
olur.
• Döl verimini artırır.

İlter Gebe Düve Yemi (Kuru Dönem Yemi)
İlter Gebe Düve Yemi tohumlanmış gebe düvelerin
ve kurudaki ineklerin beslenmesinde kullanılmak
üzere özel olarak hazırlanmış bir yemdir. Dengeli
enerji ve protein içeriği ile kendine özgü mineral
yapısına sahiptir.
İlter Düve Yemi protein kalitesi ve sindirim oranı
çok yüksek hammaddeler kullanılarak formüle
edilmiştir. Protein kalitesi yüksektir, dengeli enerji
içeriğine sahiptir.
İlter Gebe Düve Yemi Özellikleri:
• % 16 ham protein içermektedir.
• Dengeli enerji ve protein içeriği, kendine özgü
mineral yapısı ile fötusun sağlıklı gelişimini
sağlar.
• Süt humması (süt felci), Ketozis, Metritis (rahim
iltihabı), Son atmama ve döl problemlerini azaltır.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı bir
şekilde tüketir.
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Kullanma Alanları; İlter Gebe Düve Yemi
yüksek verimli ineklere kuruya çıkarıldıkları andan
doğuma 3 hafta, düşük ve orta verimli ineklere
ise 2 hafta kalana değin verilmelidir. Zorunlu
olmadıkça kuru dönemde kaba yem olarak
sadece saman kullanmayınız, gebe düve (kuru
dönem) yemi ile birlikte mısır silajı ve çayır kuru
otundan oluşan bir kaba yemin seçimi uygun
olacaktır. Kuru yonca otu gibi baklagil kuru otları
tek kaba yem olarak kullanılmamalıdır. Zorunlu
olarak kullanılması halinde 1-2 kg/gün miktarı
aşılmamalıdır.

Besi Yemleri

•
•
•
•
•

İlter Tam Besi Yemi
İlter Besi Yemi
İlter Standart Besi Yemi
İlter Besi Geliştirme Yemi
İlter Besi Bitirme Yemi
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Besiye alınan hayvanların besi dönemi boyunca ulaşabilecekleri
ekonomik canlı ağırlık ırk, yaş ve cinsiyete göre değişmektedir. Sütçü ırk
sığırların erkekleri (danalar) hızlı bir gelişme göstererek,
13 – 15
aylık yaşta optimum verimlik seviyesinde 500 – 500 kg canlı ağırlıklarına
ulaşırlar. Etçi ırk erkek sığırlar sütçü ırk sığırların erkeklerine daha yüksek
randıman veririler. Kastre edilen erkekler ile düveler belli seviyedeki canlı
ağırlıklarına daha geç ulaşırlar ve bunların rasyonlarında kaba yemlere
daha fazla yer verilebilir.
Besi performansı günlük canlı ağırlık artışı (GCAA) ve yemden yararlanma
yeteneği oranları (YYO)değerlerinden oluşmaktadır. Günlük canlı ağırlık
artışı değeri yükseldikçe bu karşılık yemden yararlanma yeteneği oranı
düştükçe besi performansı artar. Besiciliğin ekonomik bir şekilde
yapılabilmesi için gerekli olan şartlar, aynı zamanda besi performansını
etkileyen faktörlerdir.
Bu faktörler;
• Hayvanın Irkı,
• Hayvanın Cinsiyeti,
• Hayvanın Orijini,
• Hayvanın Yaşı,
• Hayvanın Kondisyonu,
• Hayvanın sağlık durumu,
• Besleme ve bakım yönetimi,
Kültür ırkı ve melezleri bir besi dönemi ortalaması günlük 1200 – 1600
gram arası canlı ağırlık artışı sağlar iken yerli ırklarda günlük canlı ağırlık
artışı 800 – 1000 gram arasında değişmektedir.
Erkek sığırların gerek kastre edilmiş gerekse düvelerden daha iyi besi
performansı verdiği belirlenmiştir. Erkek hayvan etleri daha koyu renkli
ve yağsızdır, kastre edilmiş hayvanlarda karkasta yağlanma daha fazladır,
kastre etmenin tek faydası hayvanın daha uysal olmasıdır. İnek, düve ve
kastre edilmiş hayvanların besi performansı erkek hayvanlardan daha
düşüktür.
Yaş besi performansını etkileyen önemli bir faktördür. Besiye alınacak
hayvanlar geç olmalıdır, genç hayvanların besi performansı daha yüksektir.
Genç hayvanlar tükettikleri besin maddelerini kas, kemik, organ, doku
gelişiminde kullanırlar. Yaşama payı besin madde ihtiyaçları düşüktür. Bir
yaşından küçük hayvanlarda kas, kemik, doku ve organ gelişimleri daha
belirgindir.
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Gelişme olgunluk çağına kadar devam etmektedir. Bu süre kültür ırkı ve
melezlerinde 18 ay iken yerli ırklarda 2,5 – 3 yaştır. Bu yaşlarda besiye
son verilmelidir, çünkü bu döneme kadar gerçek büyüme yani kemik, kas,
organ ve organlardaki dokularda artış gerçekleşir.
Olgunluk çağından sonra yağ birikimi başlar, yağ sentezi için tüketilen
besin maddesi miktarı aynı birim kas sentezi için tüketilen besin
maddesinden daha fazladır. Hayvan yaşlandıkça enerji ihtiyacı artmakta,
protein ihtiyacı düşmektedir.
Hayvan yaşlandıkça 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı kuru
madde bazında artmaktadır, yemden yaralanma yeteneği oranı (YYO)
genç yaşlarda daha düşüktür. 1 kg canlı ağırlık artışı için kuru madde
bazında tüketilen yem miktarını ifade etmektedir.
Bilimsel olarak yapılan bir çalışmada yaş ve yemden yararlanma yeteneği
arasındaki oranların tablodaki gibi olduğu belirtilmiştir.
Bilinen bir kaynaktan temin edilen aday besi hayvanları bakım, besleme,
hastalık ve diğer yetiştirme koşulları ile ilgili edinilen bilgiler uygulanacak
besi programının belirlenmesinde ve uygulanmasında yardımcı olacaktır,
besi performansının yükseltilmesine olumlu etki yapacaktır.
Hayvanın Yaşı (yıl)

Yemden Yararlanma Yeteneği (YYO)

0–1

5.08

1–2

11.26

2–3

17.02

3–4

23.45

Besi adaylarındaki kondisyon durumu (gelişme ve besi durumu) besi
performansı üzerine önemli bir etkisi vardır. Buzağılık döneminde iyi bir
bakım geçirmiş, iskelet çatısı kurulmuş ancak daha sonra hastalık dışı
açlık, bakımsızlık, stres ve benzeri nedenlerle cılız kalmış hayvanlarla
daha başarılı besi yapılır.
Besiye alınacak aday hayvanlar iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmalı ve
gerekli aşılamalar yapıldıktan sonra besiye alınmalıdır.

İlter Tam Besi Yemi
İlter Tam Besi Yemi besi adayı hayvanların tüm
besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel
bir formülle hazırlanmıştır. İlter Tam Besi Yemi
süratli canlı ağırlık artışı sağlar, besi süresini
azaltır ve mozaik tipi yağlanmayı destekler.

• Tahıl kırma, arpa ezme, mısır flake
gibi hammadde desteğine ve vitamin – mineral
takviyesine gerek yoktur.
• Kesim olgunluğuna hızlı bir şekilde ulaşılmasını
sağlar.

İlter Tam Besi Yemi Özellikleri:

Kullanma Alanları; İlter Tam Besi Yemi besi
adayı hayvanların beslenmesinde yüksek günlük
canlı ağırlık artışı için tüm besi dönemi boyunca
kullanılabilecek besi yemidir.

• % 15 ham protein içermektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.
• Sindirilebilirliği yüksektir.
• Yüksek düzeyde By – pass protein (RUP) oranı
vardır.
• İskelet sistemi gelişimini ve kas büyümesini
dengeli bir şekilde sağlar.
• Yüksek düzeyde kaliteli enerji içeriğine sahiptir.
•
•
•
•

Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
Yemden yararlanma oranı yüksektir.
Karkas kalitesini ve randımanı attırır.
Yağlanmayı engeller.

İlter Tam Besi Yemine yeni başlıyorsanız, besi
sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırınız. İlter
Tam besi yemi günde en az 3 - 4 öğün şeklinde
verilmesini işkembe sağlığını korumak amacıyla
önerilmektedir.
Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır.
Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3
öğün sulama yapılmalıdır. Hızlı canlı ağırlık artışı
için kuru madde esasına göre en az % 15 ve en
fazla % 20 oranında kaba yem veriniz.

İlter Besi Yemi
İlter Besi Yemi besi adayı hayvanların sığır
başına günlük 2 kilograma kadar tahıl ilavesi
yapılabilecek şekilde formüle edilmiştir.
İlter Besi Yemi Özellikleri:
• % 14 ham protein içermektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Karkas kalitesini ve randımanı attırır.
• Tahıl kırma, arpa ezme, mısır flake gibi 		
hammadde ilavesine ihtiyaç vardır.

Kullanma Alanları; İlter Besi Yemi besi adayı
hayvanların beslenmesinde yüksek günlük canlı
ağırlık artışı için tüm besi dönemi boyunca tahıl
ilavesi ile birlikte kullanılabilecek besi yemidir.
İlter Besi Yemine yeni başlıyorsanız, besi sığırları
10 gün içinde yavaş yavaş alıştırınız. İlter Tam
besi yemi günde en az 3 - 4 öğün şeklinde
verilmesini işkembe sağlığını korumak amacıyla
önerilmektedir.
Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır.
Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3
öğün sulama yapılmalıdır. Hızlı canlı ağırlık artışı
için kuru madde esasına göre en az % 15 ve en
fazla % 20 oranında kaba yem veriniz.

İlter Standart Besi Yemi
İlter Standart Besi Yemi besiye alınan sığırlarda
tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek bir
yemdir.

Kullanma Alanları; İlter Standart Besi Yemi
besiye alınan hayvanların beslenmesinde tüm
besi dönemi kullanılabilecek besi yemidir.

İlter Standart Besi Yemi Özellikleri:

İlter Standart Besi Yemine yeni başlıyorsanız, besi
sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırınız. İlter
Tam besi yemi günde en az 3 - 4 öğün şeklinde
verilmesini işkembe sağlığını korumak amacıyla
önerilmektedir.

• % 15 ham protein içermektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
• İskelet sistemi gelişimini ve kas büyümesini
dengeli bir şekilde sağlar.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Karkas kalitesini ve randımanı attırır.
• Kesim öncesi son 3 aylık besleme süresinde
tahıl kırması ilavesi yapılabilir.

Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır.
Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3
öğün sulama yapılmalıdır. Hızlı canlı ağırlık artışı
için kuru madde esasına göre en az % 15 ve en
fazla % 20 oranında kaba yem veriniz.
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İlter Besi Geliştirme Yemi
İlter Besi Geliştirme Yemi besi adayı hayvanların
tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere
özel bir formülle hazırlanmıştır.
İlter Besi Geliştirme Yemi Özellikleri:
• % 14 ham protein içermektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.
• Sindirilebilirliği yüksektir.
• Yüksek düzeyde By – pass protein (RUP) oranı
vardır.
• İskelet sistemi gelişimini ve kas büyümesini
dengeli bir şekilde sağlar.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Karkas kalitesini ve randımanı attırır.
• Kesim olgunluğuna hızlı bir şekilde ulaşılmasını
sağlar.

• Kesim öncesi son 2 aylık besleme süresinde
tahıl kırması ilavesi ile besi bitirme
yemine gereksinim duyulmadan besi dönemi
tamamlanabilir.
• Kesim olgunluğuna hızlı bir şekilde ulaşılmasını
sağlar.
Kullanma Alanları; İlter Besi Geliştirme Yemi
besi adayı hayvanların beslenmesinde yüksek
günlük canlı ağırlık artışı için tüm besi dönemi
boyunca kullanılabilecek besi yemidir. İstenildiği
durumda kesimden önceki son iki ay arpa ilavesi
yapılabilir.
İlter Besi Geliştirme Yemine yeni başlıyorsanız,
besi sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırınız.
İlter Besi Geliştirme yemi günde en az 3 - 4 öğün
şeklinde verilmesini işkembe sağlığını korumak
amacıyla önerilmektedir.
Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır.
Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3
öğün sulama yapılmalıdır. Hızlı canlı ağırlık artışı
için kuru madde esasına göre en az % 15 ve en
fazla % 20 oranında kaba yem veriniz.

İlter Besi Bitirme Yemi
Besi sığırlarında besinin son dönemlerine
girildiğinde ki bu dönemi kesim öncesi son 2-3 ay
olarak düşünebiliriz, sığırlar hemen hemen ergin
gelişimini tamamlamıştır ve protein ihtiyacından
öte enerji ihtiyacı artmıştır. Artan enerji ihtiyacının
karşılanması gerekmektedir. Karşılanmaması
durumunda canlı ağırlık kazancı düşmeye başlar.
Canlı ağırlık kazancını eski seviyesinde tutabilmek
veya daha da arttırabilmek için bu dönemde
yüksek enerjili besi yemleri kullanılmalıdır. İlter
Besi Bitirme Yemi yüksek enerjili bir bitirme
yemidir. Ergin bir sığırın enerji ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik hazırlanmıştır.
İlter Besi Bitirme Yemi Özellikleri:
• % 15 ham protein içermektedir.
• Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı
bir şekilde tüketir.
• Sindirilebilirliği yüksektir.
• Yüksek düzeyde By – pass protein (RUP) oranı
vardır.
• İskelet sistemi gelişimini ve kas büyümesini
dengeli bir şekilde sağlar.
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• Yüksek düzeyde kaliteli enerji içeriğine sahiptir.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Karkas kalitesini ve randımanı attırır.
• Yağlanmayı engeller.
• Tahıl kırma, arpa ezme, mısır flake
gibi hammadde desteğine ve vitamin – mineral
takviyesine gerek yoktur.
• Kesim olgunluğuna hızlı bir şekilde ulaşılmasını
sağlar.
Kullanma Alanları; Besi döneminin son 2 veya
3 ayına giren besi sığırlarının beslenmesinde
kullanılır.
Kullanma Şekli; Besi sığırları 10 gün içinde
yavaş yavaş alıştırılmalıdır, ilave olarak tahıl
kırması kullanmaya gerek yoktur ve yoğun besiye
alınan besi sığırlarına serbest biçimde (yiyebildiği
kadar) tüketime sunulmalıdır. Kaba yem olarak
her gün 2 – 2.5 kg kadar saman ya da kuru ot
verilmelidir.

Küçükbaş Yemleri

•
•
•
•
•

İlter Kuzu Başlangıç Yemi
İlter Kuzu Büyütme Yemi
İlter Kuzu Besi Yemi
İlter Toklu Yemi - Taneli
İlter Koyun Süt Yemi
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İlter Kuzu Başlangıç Yemi
Yeni doğan kuzuların 1. haftadan. 7. haftaya kadar ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini yeterli
ve dengeli bir şekilde karşılamak için özel formülü
ile hazırlanmaktadır.
İlter Kuzu Başlangıç Yemi sütten erken kesilen
kuzulara önerilen üründür. Süt emme dönemini
kısaltarak koyun sütünün ekonomik değerlenmesini sağlar, sütten ek kazanç sağlar.
İlter Kuzu Başlangıç Yemi Özellikleri:
• % 18 ham protein içermektedir.

• Amonyum klorür içerir.
• Vitamin, mineral ve probiyotiklerce zengindir.
Kullanma Alanları; İlter Kuzu Başlangıç Yemi,
1 - 7 haftalık kuzuların beslenmesinde kullanılır.
Kuzu başlangıç yemi herhangi bir ilave yeme
gerek duymaksızın 1 haftalıktan itibaren kuzuların
önüne serbest bir biçimde bulundurulmalıdır.
Kuzuların önüne 1 haftalıktan itibaren istediği
kadar içebileceği şekilde temiz ve taze su
bulundurulmalıdır.
Kuzulara verilecek süt miktarı canlı ağırlığın %
10’u olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu dönemde
süratli canlı ağırlık artışının sağlanması
bakımından kuzulara süt ve başlangıç yeminin
dışında başka bir yem vermeniz önerilmez.

• Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli 		
hammaddelerden üretilmiştir.
• İşkembe (rumen) gelişimini hızlandırarak
yemden yararlanmayı arttırır.

6. hafta bitiminde 12 kg canlı ağırlığı geçen ve
günde 200 gram kuzu başlangıç yemi tüketen
kuzular sütten kesilerek sadece kuzu başlangıç
yemi ve kuru ot ile beslenirler. Kuzular 7 haftalık
yaşa ulaştıklarında sütten kesilerek, İlter Kuzu
Büyütme Yemi’ ne geçilir.

• Süratli canlı ağırlık artışı sağlar.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
• Sütten kesilme stresini azaltır.
• Özel formülü nedeniyle böbrek ve idrar taşı
oluşumunu engelleyici etkisi vardır.
Yaş (hafta)

Süt

İlter Kuzu
Başlangıç Yemi

Çayır Kuru Otu veya
Yonca (Kaliteli)

Su

0–1

Ağız Sütü

-

-

-

2–4

Normal Süt

Serbest

-

Serbest

5–7

Normal Süt

Serbest

Serbest

Serbest

İlter Kuzu Büyütme Yemi
Kuzuların 7 haftalık yaştan, kesim olgunluğuna
gelene kadarki beslenmesinde kullanılır. Bu
dönem içerisinde kuzuların ihtiyaçları olan tüm
besin maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde
karşılamak için özel formülü ile hazırlanmaktadır.

• Özel formülü nedeniyle böbrek ve idrar taşı
oluşumunu engelleyici etkisi vardır.

İlter Kuzu Başlangıç Yemi Özellikleri:

Kullanma Alanları; İlter Kuzu Büyütme Yemi 7
haftalık yaştan itibaren kuzulara kesim dönemine
kadar serbest olarak verilebilir.

• % 17 ham protein içermektedir.
• Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli 		
hammaddelerden üretilmiştir.
• İşkembe (rumen) gelişimini hızlandırarak
yemden yararlanmayı arttırır.
• Yüksek canlı ağırlık artışı sağlar.

• Amonyum klorür içerir.
• Vitamin, mineral desteğine gerek yoktur.

Kuzuların önünde istediği kadar içebileceği şekilde
temiz ve taze su serbest olarak bulundurulmalıdır.
Kuzular 14 haftalık yaşa ulaştıktan sonra önlerine
kuzu büyütme yemine ilave olarak yavaş yavaş
alıştırmak şartıyla 500 gr/gün miktara kadar
bütün ya da kabaca kırılmış arpa konulabilir.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Yaş (hafta)

İlter Kuzu Büyütme Yemi

Arpa (gr/gün)

Kuru Ot

Su

7 – 14
14 – Kesim

Serbest

-

Serbest

Serbest

Serbest

500

Serbest

Serbest

İlter Kuzu Besi Yemi
Yeni doğan kuzuların 1. haftadan kesim
olgunluğuna ulaşıncaya kadar ihtiyaçları olan tüm
besin maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde
karşılamak için özel formülü ile hazırlanmaktadır.
İlter Kuzu Besi Yemi sütten erken kesilen kuzulara
önerilen üründür. Süt emme dönemini kısaltarak
koyun sütünün ekonomik değerlenmesini sağlar.
İlter Kuzu Besi Yemi Özellikleri:
• % 17 ham protein içermektedir.

• Amonyum klorür içerir.
• Vitamin, mineral ve probiyotiklerce zengindir.
Kullanma Alanları; İlter Kuzu Besi Yemi, 1
haftalık yaştaki erkek kuzularda tüm besi dönemi
boyunca kullanılır. Kuzu besi yemi herhangi bir
ilave yeme gerek duymaksızın 1 haftalık yaştan
itibaren kuzuların önüne serbest bir biçimde
bulundurulmalıdır.
Kuzuların önüne 1 haftalıktan itibaren istediği
kadar içebileceği şekilde temiz ve taze su
bulundurulmalıdır.

• Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli 		
hammaddelerden üretilmiştir.
• İşkembe (rumen) gelişimini hızlandırarak
yemden yararlanmayı arttırır.
• Çok süratli canlı ağırlık artışı sağlayarak besi
süresini kısaltır.
• Yüksek besi performansı ile karlılığınızı arttırır.
• Kaliteli karkas sağlar, yağ birikimini engeller.
• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kuzulara verilecek süt miktarı canlı ağırlığın %
10’u olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu dönemde
süratli canlı ağırlık artışının sağlanması
bakımından kuzulara süt ve kuzu besi yeminin
dışında başka bir yem vermeniz önerilmez.
İlter Kuzu Besi Yemi herhangi bir ilave konsantre
yeme gerek duyulmaksızın kuzulara kesim
olgunluğuna gelene değin serbest olarak
verilebilir.
İlter Kuzu Besi Yemi; protein, enerji, vitamin
ve mineraller bakımından dengeli bir yemdir.
Kuzulara ilave olarak arpa, buğday vb. tahıl gibi
dane yemlerin verilmesine gerek yoktur

• Sütten kesilme stresini azaltır.
• Özel formülü nedeniyle böbrek ve idrar taşı
oluşumunu engelleyici etkisi vardır.
Yaş (hafta)

Süt

İlter Kuzu Besi
Yemi

Çayır Kuru Otu veya Yonca
(Kaliteli)

Su

0–1

Ağız Sütü

-

-

-

2–4

Normal Süt

Serbest

-

Serbest

5–6

Normal Süt

Serbest

Serbest

Serbest

7 - Kesim

-

Serbest

Serbest

Serbest

İlter Toklu Yemi - Taneli
Tokluların ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini
yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamak için özel
formülü ile hazırlanmaktadır.

İlter Toklu Yemi yoğun besiye alınan toklulara
serbest biçimde (yiyebildiği kadar) tüketime
sunulabilir.

İlter Toklu Yemi Özellikleri:

Kaba yem olarak her gün en az 300 gr kadar kaliteli
kuru ot verilmelidir, kaba yem beslenmesinde
serbest yemleme de uygulanabilir.

• % 10 ham protein içermektedir.
• Lezzetli hammaddelerden üretilmiştir.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Süratli canlı ağırlık artışı sağlar.
• Karkas kalitesini ve randımanını iyileştirir.
Kullanma Alanları; Tokluların beslenmesinde
kullanılır, ilave olarak tahıl kırması kullanmaya
gerek yoktur.

Öğünlü besleme yapanlar tokluların canlı
ağırlığına göre günlük 1.00 – 1.50 kg arası toklu
yemi vermelidir.
Toklulara su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun
mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün
sulama yapılmalıdır.
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İlter Koyun Süt Yemi
İlter Koyun Süt Yemi süt verme dönemindeki
koyunlarda kullanılabilecek bir süt yemidir.
Koyunların sağım döneminde protein, enerji,
vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere
hazırlanmış özel bir yemdir.
İlter Koyun Süt Yemi Özellikleri:
% 18 ham protein içermektedir.
Sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları ve
dengeli enerji yapısı ile süt verimini desteklemektedir.
Lezzetli ve güzel kokuludur, hayvanlar iştahlı bir
şekilde tüketir.
Özel olarak düzenlenmiş enerji ve protein dengesi
sayesinde süt verimini artırır.
Kullanma Alanları; İlter Koyun Süt Yemi
verilmesine gebeliğin son 3 haftasından itibaren
başlanmalıdır. Bu uygulama doğuma kadar
devam ettirilmeli ve doğumdan sonra yavaş yavaş
arttırılmalıdır.
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Yüksek miktarda süt veren koyunlarda İlter Koyun
Süt Yemi miktarı 1.5 - 1.7 kg/gün seviyesine
kadar yükseltilmelidir. Süt verme döneminin
sonlarına doğru düşen süt verimine paralel
olarak verilmekte olan İlter Koyun Süt Yemi
miktarı azaltılarak günlük 100 - 250 gr’a kadar
düşürülmelidir.
İlter Koyun Süt Yemi günde en az 3 - 4 öğünde
verilmelidir.
Kaba yem olarak kaliteli yonca ve çayır kuru
otu kullanılmalıdır, zorunlu olmadıkça saman
(özellikle doğumdan sonra ilk iki ay) vermeyiniz.
Mısır silajı verilmesi durumunda silajın kesinlikle
küf içermediğinden emin olunmalıdır.
Koyunlara su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun
mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün
sulama yapılmalıdır.

Kanatlı Yemleri

•
•
•
•

İlter Etlik Civciv Yemi
İlter Etlik Piliç Yemi
İlter Yumurta Tavuk Yemi
İlter Gezen Tavuk Yemi
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İlter Etlik Civciv Yemi
Yumurtadan yeni çıkan etlik civcivlerin beslenmesi
için hazırlanmış bir yemdir. Etlik civcivlerin besin
maddesi ihtiyaçları göz önüne alınarak formüle
edildiği için ek olarak herhangi bir yem ham
maddesine ihtiyaç duyulmamaktadır.

• Civciv döneminde sıklıkla karşılaşılan 		
koksidiyozis hastalığından korunmanızı
sağlamak amacıyla yemlerimizde kanun ve
yönetmeliklere uygun antikoksidial 		
kullanılmıştır.

İlter Etlik Civciv Yemi etlik civciv ve piliçlerin ilk 4
hafta boyunca tüketmelerine uygundur.

Kullanma Alanları; İlter Etlik Civciv Yemi
Yem ilk 4 hafta boyunca kullanılır. Bu süre
zarfında hayvan başına yaklaşık 2000 gram yem
tüketimi beklenmektedir. Yemleme sırasında
hayvanlar temiz bir ortamda, uygun ısı ve ışık
altında tutulmalı, önlerinde daima temiz su
bulundurulmalıdır.

İlter Etlik Civciv Yemi Özellikleri:
• % 22 ham protein içermektedir.
• Etlik civciv yemlerimiz sindirebilirliği yüksek
ve kalite kontrolden geçmiş ham maddeler
kullanılarak formüle edilmiştir.
• Etlik civcivlerin besin maddesi ihtiyaçları göz
önüne alınarak formüle edildiği için civcivlerin
gelişimini destekler.
• Sindirilebilirliği yüksek ham maddeler 		
sayesinde yemden yararlanma oranı yükselir.

İlter Etlik Piliç Yemi
Etlik piliçler için hazırlanmış bir yemdir. Etlik
piliçlerin besin maddesi ihtiyaçları göz önüne
alınarak formüle edildiği için ek olarak herhangi
bir yem ham maddesine ihtiyaç duyulmamaktadır.
Etlik piliç yemi, aile tipi küçük işletmelerde etlik
piliçlerin 5. haftadan kesime kadar tüketmelerine
uygundur.
İlter Etlik Piliç Yemi Özellikleri:
• % 20 ham protein içermektedir.
• Etlik piliç yemlerimiz sindirebilirliği yüksek
ve kalite kontrolden geçmiş ham maddeler
kullanılarak formüle edilmiştir.
• Etlik piliçlerin besin maddesi ihtiyaçları göz
önüne alınarak formüle edildiği için piliçlerin
hızlı gelişmesini destekler.
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• Sindirilebilirliği yüksek ham maddeler
sayesinde yemin ete dönüşüm oranı 		
mükemmeldir.
• Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
Kullanma Alanları; İlter Etlik Piliç Yemi 5.
haftadan kesime kadar olan dönemde kullanılır.
Yemleme sırasında hayvanlar temiz bir ortamda,
uygun ısı ve ışık altında tutulmalı, önlerinde daima
temiz su bulundurulmalıdır.

İlter Yumurta Tavuk Yemi
Yumurtacı tavukların besin maddesi ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak özel olarak formüle
edilmiştir.

• Dengelenmiş kalsiyum oranı sayesinde
yumurta kabuk kalitesi üzerine olumlu etki
eder.

Sindirilebilirliği yüksek ve kaliteli ham maddelerle
özel olarak formüle edildiği için yumurtacı
tavuklarınızın en yüksek seviyede yumurta
vermesini sağlar.

• Karofil içerir ve arzu edilen yumurta sarısı
renginin elde edilmesini sağlar.

Küçük işletmelerde ve köylerde serbest dolaşan
yumurta tavukları için önerilen ideal yemdir.
İlter Yumurta Tavuk Yemi Özellikleri:
• % 17 ham protein içermektedir.
• Sindirebilirliği yüksek ve kalite kontrolden
geçmiş ham maddeler kullanılarak formüle
edilmiştir.

• Yumurtacı tavukların tüm besin maddesi
ihtiyaçları göz önüne alınarak formüle edildiği
için metabolik hastalıkların oluşmasını engeller.
Kullanma Alanları; İlter Yumurta Tavuk
Yemi Yumurtacı tavuklar için tasarlanmıştır ve
yumurtacı tavukların %2 yumurta veriminden
sonraki hayat dönemleri boyunca kullanılabilecek
bir yemdir.19. haftayı geçen yumurta tavuklarının
beslenmesinde rahatlıkla kullanılır.

• Enerji, esansiyel amino asitler, vitamin ve
mineral içeriği zengin ve dengelidir.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.
• Yumurtacı tavuklarınızın en yüksek seviyede
yumurta vermesini sağlar.

İlter Gezen Tavuk Yemi
Yumurtacı tavukların besin maddesi ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak özel olarak formüle
edilmiştir.
Sindirilebilirliği yüksek ve kaliteli ham maddelerle
özel olarak formüle edildiği için yumurtacı
tavuklarınızın en yüksek seviyede yumurta
vermesini sağlar.
Küçük işletmelerde ve köylerde serbest dolaşan
yumurta tavukları için önerilen ideal yemdir.
İlter Gezen Tavuk Yemi Özellikleri:
• % 16 ham protein içermektedir.
• Sindirebilirliği yüksek ve kalite kontrolden
geçmiş ham maddeler kullanılarak formüle
edilmiştir.
• Enerji, esansiyel amino asitler, vitamin ve
mineral içeriği zengin ve dengelidir.
• Yemden yararlanma oranı yüksektir.

• Yumurtacı tavuklarınızın en yüksek seviyede
yumurta vermesini sağlar.
• Dengelenmiş kalsiyum oranı sayesinde
yumurta kabuk kalitesi üzerine olumlu etki
eder.
• Karofil içerir ve arzu edilen yumurta sarısı
renginin elde edilmesini sağlar.
• Yumurtacı tavukların tüm besin maddesi
ihtiyaçları göz önüne alınarak formüle edildiği
için metabolik hastalıkların oluşmasını engeller.
• Sindirimi ve bağırsak sağlığını iyileştirmek için
enzim içerir.
Kullanma Alanları; İlter Yumurta Tavuk
Yemi Yumurtacı tavuklar için tasarlanmıştır ve
yumurtacı tavukların %2 yumurta veriminden
sonraki hayat dönemleri boyunca kullanılabilecek
bir yemdir.19. haftayı geçen yumurta tavuklarının
beslenmesinde rahatlıkla kullanılır.
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