
 

 
 
 

DeLaval buzağı besleyicileri 
Gelecekteki yüksek verimli 
inekleriniz için iyi bir başlangıç. 
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Kârlı süt üretimi için sağlıklı, yüksek 
verimli inekler gereklidir. Ve bugünün 
buzağıları yarının yüksek 
performanslı inekleri olduklarından, 
yetiştirme yöntemi fark yaratabilir. 
Buzağıların sağlığı ve büyümesi için 
sıvı besleme dönemi çok önemlidir. 
Yüksek miktarlarda süt veya süt 
muadili (CMR) ile besleme 
yapılması, buzağıların üreme 
büyüklüğüne daha kolay gelmelerini 
sağlar.  Bu şekilde ilk buzağılama 
yaşı düşmüş ve ilgili masraflar 
azalmış olur. Hızlı büyüyen ve iyi 
gelişen düveler ilk laktasyonlarında 
daha fazla süt üretirler, daha uzun 
ömürleri olur ve daha iyi performans 
gösterirler. Daha düşük büyüme 
hızları ile kıyaslandıklarında, 
hızlandırılmış büyüme programları 
sayesinde ineklerin daha enerjik, 
daha doğurgan ve sağlıklı oldukları 
kanıtlanmıştır.  

Tablo  1. Hızlandırılmış büyüme programlarındaki buzağılar için ilk laktasyondaki 
süt üretiminde ortalama artış (değişik üniversite çalışmalarının meta analizi) 

Çalışma Performans (kg) 
 

 

İsrail (Bar-Peled et al., 1997) +453 
 

 

Danimarka (Foldager et al., 1997) +265 
 

 

ABD (Ballard et al., 2005) +703 
 

 

İsrail (Shamay et al., 2005) +546 
 

 

ABD (Drackley et al., 2007) +1332 
 

 

ABD (Drackley et al., 2007) +342 
 

 

ABD (Raeth-Knight er al., 2009) +718 
 

 

İspanya (Terré et al., 2009) +624 
 

 

İsrail (Moallem et al., 2010) +732 
 

 

ABD (Soberon et al., 2012 +552 
 

 

Ortalama +627 
 

Kaynak: F. Soberon, M. E. Van Amburgh, 2014, Laktasyondaki yetişkin ineklerde, sütten kesme 
döneminde buzağı iken süt veya süt muadilinden besin alımının etkisi: Mevcut bilgilerin meta 
analizi, LAKTASYON BİYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, J. Anim. Sci. 2013.91:706–712 
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Yüksek büyüme hızlarının faydaları: 

• Daha yüksek erken (sütten kesmeden önce) büyüme hızları, ölüm oranlarında düşme sağlamaktadır. 

• Daha yüksek erken büyüme hızları, ilk ve ikinci laktasyonda süt verimlerinde artış sağlamaktadır.  

• Daha yüksek büyüme hızlarının (> 600 gr/gün) hem düvelerde hem de ilk laktasyondaki hayvanlarda 
doğurganlığı artırdığı gösterilmiştir. 

• Düvelerin erken yaşta buzağılamasına (24 – 25 ay) olanak sağlayan daha yüksek büyüme hızları ömür boyu 
daha fazla verim ile sonuçlanır. 

• Daha yüksek erken büyüme oranı ve erken ilk buzağılama, yetiştirme boyunca yem ve işçilik maliyetini azaltır. 
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Yemleme, barındırma ve sağlık yönetimi açısından değişik yaş dönemlerinde tavsiye 
edilen en iyi yönetim uygulamaları. 
Kaynak: DeLaval Buzağı yönetimi kitapçığı: Ömür boyu üretkenlik buzağı doğduğunda başlar. 2015 

 

İlk hafta – buzağıyı yaşama hazırlama 
 

YAPIN 
• Çiftliğinize uyan iyi havalandırma, yataklık ve sabit sıcaklık 

sağlayan bir buzağı yetiştirme sistemi seçin 
• Aşağıdakileri içeren standart rutinler geliştirin: 

– Her zaman en iyi hijyeni garanti etmek için yıkama ve 
dezenfeksiyon rutinleri 

– En azından 4 gün boyunca kolostrum veya geçiş sütü verin 
– Buzağının doğal bir duruşla kolay bir şekilde emmesini 

sağlayan bir sütle besleme düzeni 
– Çok erken dönemde temiz suya ulaşım, yüksek kaliteli 

başlangıç yemi ve kuru ot ile yemleme 
• Enfeksiyonların yayılmasını önlemek için beslemeye veya 

bakım işlerine önce en genç buzağılar ile başlayın ve en 
yaşlılarla bitirin 

• Buzağı sağlığını günde en azından iki kere kontrol edin ve 
kaydedin ve herhangi bir durum olduğunda bilgilendirme yapın 
ve hemen müdahale edin 

• Hasta veya zayıf buzağıları iyileşinceye ve güçleninceye kadar 
ayrı bir yerde tutun 

 
 

KAÇININ 
• Islak buzağılar ve ıslak yataklık 
• Pastörize edilmemiş ve antibiyotik içeren atık süt ile besleme 
• Buzağıların yanlış pozisyondan süt içmesine izin verme 
• Süt tipinde veya mama konsantrasyonunda hızlı değişiklik 

yapma 
• Süt, yem veya suya dışkı veya diğer pisliklerin bulaşması 
• Genç buzağılar için uygun olmayan mamanın kullanılması 
• Genç buzağıların daha büyük buzağılardan sonra beslenmesi 

veya bakımlarının yapılması 
• Hasta veya zayıf buzağıları sıcaklık stresine (ılık veya soğuk) 

maruz bırakmak 

 

İlk ay – Büyüme hızını artırma 
 

 YAPIN 
• Günlük ortalama kilo alımlarını izleyin 
• Günlük 750 g / 1.65 librenin üzerinde büyüme hızı olacak 

şekilde besleme yapın (bakım gereksinimin > 2 katının 
üstünde) 

• Süt veya mama miktarını ortam sıcaklığına göre ayarlayın  
• İyi kalitede buzağı başlangıç yemine serbest erişim sunun – 

Yemlemeler arasında tüketilmeyen buzağı başlangıç yemini 
atın 

• Taze suya serbest erişim sağlayın 
• Etrafta hareket etmek, oynamak ve koşmak yeterli alan verin 
• Günde bir kere buzağıları ayağa kaldırın ve sağlıklarını ve 

atikliklerini kontrol edin: hastalık belirtisi varsa, buzağı kontrol 
edilmelidir 

• Buzağıların boynuzlarını köreltirken lokal anestezi veya ağrı 
kesici kullanın 

 
 

KAÇININ 
• Islak buzağılar ve ıslak yataklık 
• İştah azalması veya hastalık emaresi gösteren buzağıların 

takibinin gecikmesi 
• Yaş farkı üç haftadan fazla olan buzağıların gruplarını 

karıştırmak 
• Zayıf bir buzağıyı toplu barınağa koymak 
• Kötü hava kalitesi 

 

İkinci ay – stressiz sütten kesme ile sağlıklı büyümenin sağlanması 
 

 YAPIN 
• Günlük ortalama kilo alımlarını izleyin 
• Günlük 750 g / 1.65 librenin (500 g / 1.1 libre) üzerinde 

büyüme hızı olacak şekilde besleme yapın 
• Konsantre yem tüketimini izleyin 
• Hasta buzağıları belirlemek ve acilen tedavi etmek için bir 

solunum değerlendirme kartı kullanın 
• Hastalık geçişini sınırlandırmak amacıyla grup halinde tutulan 

buzağılar için bir hijyen programı hazırlayın 
• Hasta havyanları izole edin 
• Katı yem alımına uygun olarak dereceli olarak sütten kesin 

KAÇININ 
•  Islak buzağılar ve ıslak yataklık 
• Buzağı arka arkaya üç gün boyunca günlük 200 gram 

başlangıç yemi almaya başlamadan sütün azaltılması 
• Yem hacminde ve tipinde ani değişiklikler 
• Sütten kesmeye yakın barınak ve grup yapısının değiştirilmesi 
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Verimli buzağı besleme ve ilgili 
yönetim işleri, ileride ortaya 
çıkabilecek sağlık problemlerini en 
aza indirebilir, masrafları düşürebilir, 
geliri maksimuma çıkarabilir ve 
işinizin gelişmesi için sabit bir temel 
oluşturabilir. Buzağıları beslemek için 
en uygun yaklaşım aşağıdaki gibidir: 

– sık ve günün serbestçe belirlenen 
zamanlarında, 

– küçük ve bireysel olarak adapte 
edilmiş porsiyonlarla, 

– doğru ısıda taze hazırlanmış süt 
porsiyonuyla, 

– stressiz bir şekilde. 
 
 
Bu metod, buzağıların yemlerini 
düzgün bir şekilde sindirmelerine 
olanak sağlar, iyi gelişmeyi teşvik 
eder ve yem atıklarını sınırlandırır.  

 
 
DeLaval buzağı besleyicileri doğal 
yetiştirmeyi taklit eder ve rahat bir 
beslenme sağlar. Buzağılar, kovalı 
besleme ile kıyaslandığında birçok 
avantaj içeren bir meme başından 
emerler: 

– doğal emme davranışını teşvik eder, 

– çapraz emmeyi azaltır, 

– daha yavaş içmelerini sağlar, 

– sütün rumene girmesini önler. 
 
 
DeLaval buzağı besleyicileri 
buzağılarınızı istediğiniz gibi 
büyütmeniz için komple imkânlar 
sunar. 

 
 

 
 

 
 

DeLaval buzağı besleyicilerle yapabilecekleriniz: 

• Zaman kazanın – sistem yılda 365 gün, günde 24 saat süt sağlayarak işi sizin için yapar. 

• Her bir buzağı için en uygun süt porsiyonunu belirleyerek kendi besleme programınızı yaratın. 

• Gün boyunca küçük porsiyonlar halinde düzenli olarak besleme yapın. 

• Mükemmel bir şekilde erimiş ve karışmış mama elde edin. 

• Her zaman doğru sıcaklıkta süt elde edin. 

• Çapraz emmenin önlenmesine yardımcı olarak buzağılarınızı gün boyunca düzenli olarak besleyin. 

• Süt rasyonlarını kademeli olarak azaltarak buzağılarınızı nazik bir şekilde sütten kesin. 
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DeLaval buzağı besleyici CF150X 
 

Süt ve konsantre yem istasyonu 

DeLaval buzağı besleyici CF150X verimli bir yemleme programı için yüksek 
kapasiteli ve ekonomik bir çözümdür. Bu dayanıklı sistem, sadece bir işlemci 
ile kontrol edilen dört adet CF150X buzağı besleyicisi kullanarak, aynı anda 
100’e kadar buzağının yemlenmesini sağlayarak yatırımınızdan yüksek bir 
geri dönüş elde etmenizi sağlar.  Besleyici, bir süt istasyonunu tam entegre 
konsantre yem istasyonu ile birleştirir. Bu sayede buzağılarınızın hem süt 
hem de konsantre yem alımlarını izlemenize ve yemleme planlarını buna göre 
ayarlamanıza olanak sağlar. Yüksek konsantre yem tüketimine sahip hızlı 
gelişen buzağılar için süt rasyonu otomatik olarak azaltılabilir. Böylece süt ve 
CMR’den önemli miktarda tasarruf edebilirsiniz. 

DeLaval CF150X sistemin kalbi olan DeLaval yemleme işlemcisi FP204X 
tarafından kontrol edilir. İşlemci, her bir buzağı için uygun yemleme planını 
seçmenizi ve günlük süt ve konsantre yem alımını izlemenizi sağlar. DeLaval 
CF150X, elektronik bir transponder ile süt veya konsantre yem istasyonuna 
giren her bir buzağıyı tanır ve bu buzağının yemleme planına uygun olarak 
uygun yem porsiyonunu verir. Ve bir sebeple buzağı yemi yemezse veya sütü 
içmezse işlemci sizi bilgilendirir. Kullanımı kolaydır – basit bir şekilde önceden 
dizayn edilmiş yemleme planları arasında seçim yapın veya özel bir buzağı 
için bireysel yem planı ayarlayın. 

 

 
Her boyuttaki çiftlik için uygun 

DeLaval buzağı besleyici CF150X buzağılarınızı inek sütü veya mama ile 
veya ikisinin karışımı ile beslemenize olanak sağlar. Her süt ve konsantre 
yem istasyonu 25’e kadar buzağı idare edebilir. Bir işlemciye dörde kadar 
istasyon ekleyerek 100’e kadar buzağı besleyebilirsiniz. Ancak bu hikâyenin 
sadece bir kısmıdır. DeLaval PC Link programını ekleyerek 10’a kadar işlemci 
ekleyebilir ve tek bir tam entegre sistem ile 1000’e kadar buzağı 
besleyebilirsiniz. 

CF150X çift süt ile daha da fazla buzağı besleyerek zaman kazanabilirsiniz.  
Bu opsiyonda size daha yüksek sütle besleme kapasitesi sağlayan iki süt 
istasyonu vardır. Yani bir yemleme işlemcisi ile sadece süt ile beslenen 200’e 
kadar buzağıyı idare edebilirsiniz.  
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DeLaval buzağı besleyici CF500S ve 1000S 
 

 
 
Nasıl çalışır 

Bir buzağı süt istasyonuna girer girmez elektronik transponderi ile tanınır ve 
buzağının yemleme planına göre DeLaval buzağı besleyici süt içmesine izin 
olup olmadığına ve miktarına karar verir. Her buzağı için ziyaret başına 
minimum ve maksimum süt porsiyonu ayarlanabilir.  

Buzağının içme izni varsa, buzağı besleyici hemen 0.25 veya 0.5 litrelik 
porsiyonlar halinde doğru sıcaklıkta ve uygun miktarda yemi hazırlar. Bunun 
için su, süt veya CMR ve diğer yem bileşenler hızlı ve nazik bir şekilde yoğun 
karıştırıcıda karıştırılır. Buzağı bir emme hortumu ve meme başı ile hemen 
beslenmeye başlayabilir. 

Her iki model de standart olarak kullanımı kolay el terminali ile gelir. Yani 
kontrolü elinizde tutarken aynı zamanda buzağılarınıza göz kulak olabilirsiniz. 
İstenilen fonksiyona ulaşmak için hızlı fonksiyon tuşlarını kullanabilir veya bir 
butona basarak gözden geçirme yapabilirsiniz. El terminali, örneğin hayvan 
arama ve yemleme planı yaratma için hızlı sayısal giriş sunar. 

 
Sağlıklı buzağılar yetiştirme 

DeLaval buzağı besleyicileri CF500S 
ve CF1000S profesyonel buzağı 
yetiştirme için bütün imkânları sunar. 
Her iki model de dayanıklıdır, az 
bakım gerektirir ve gelişmiş buzağı 
yönetimi için çeşitli fonksiyonlar 
sunar. Her bir buzağıya, devamlı 
olarak, doğal ihtiyaçlarını karşılayan, 
yaşa uygun küçük ve tam porsiyonlar 
halinde süt vermek için dizayn 
edilmişlerdir. Her bir buzağı inek 
sütü, mama (CMR) veya ikisinin 
karışımı ile beslenebilir ve süt tipini 
değiştirmek isterseniz bu işlemi 
kademeli olarak yapabilirsiniz. 

 

 
 
DeLaval CF500S ve CF1000S 
buzağılarınıza besleyiciden nasıl 
emileceğini öğretmenize yardım 
eden bir öğrenme fonksiyonu 
sunarlar. Bir buzağı süt istasyonuna 
girdiğinde, meme başından bir miktar 
süt gelmesi için basit bir şekilde bir 
butona basarsınız. Buzağı bu ilk süt 
tadını aldıktan sonra daha fazla 
yardıma gerek kalmadan emmeye 
devam etmelidir. 
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Süt istasyonu 
 

DeLaval CF500S bir veya iki süt 
istasyonunu bağlamanıza olanak 
sağlar. Bir istasyon 25’e kadar 
buzağıyı idare edebilir yani bu 
besleyicinin maksimum kapasitesi 50 
buzağıdır. DeLaval CF1000S ile 
dörde kadar süt istasyonunu 
bağlayabilir ve en azından 120 
buzağıyı (bir istasyon ile 30 buzağıya 
kadar) besleyebilirsiniz. CF1000S 
için opsiyon CF4 Servo Uzantısı: 
dört adet servo kontrollü pompa dört 
içme istasyonunda aynı anda 
besleme yapılmasına olanak sağlar. 
Buzağı besleme işinizi daha verimli 
hale getirir ve kullanımı kolaydır. Süt 
istasyonlarınızdan bazılarının 
merkezi üniteden uzağa 
yerleştirilmesi gerektiğinde 
buzağılarınızın kolayca içmesini 
sağlayan ek süt pompası. 

 

 
 
 
 
 

Dayanıklılık, kalite, kapasite 

DeLaval çeşitleri arasındaki bütün 
buzağı besleyicileri mükemmel 
dayanıklılık ve düşük bakım sağlarken, 
DeLaval CF1000S ağır işe dayanıklı 
uygulamalar için dizayn edilmiştir ve 
yılda 100’den fazla buzağı büyütmek 
istiyorsanız tavsiye edilen opsiyondur.  

DeLaval CF1000S diğer bazı 
faydalar içerir. Örneğin, sütü 
hazırlamak için kullanılan suyu hızlı 
bir şekilde ısıtmak için 5kW ile 
DeLaval 500S’in iki katı ısıtma 
kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda 
daha dayanıklı bir toz motoru ve 
uzun ömür için dizayn edilmiş 
sirkülasyon pompası vardır.  

Son olarak DeLaval  CF1000S, 
standart 35 kg ile kıyaslandığında 50 
kiloluk mama tozu için depolama 
opsiyonu içerir yani çok sık 
doldurulması gerekmez. 
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Modern ve güvenilir yönetim 
araçları 
CF500S ve CF1000S varsayılan 
olarak bir Ethernet kablosuyla 
mevcut veya yeni bir ağa doğrudan 
bağlanabilir. Bu özellik sayesinde 
özel olarak dizayn edilmiş mobil 
uygulamalar olan CalfCloud ve 
CalfApp kullanılabilir. CalfApp ile 
mevcut buzağı ve otomatik besleyici 
yerel ağ veya WLAN’da gösterilebilir 
ve her günlük kullanım için yararlı bir 
izleme aracı haline gelir. Bilgiler 
otomatik olarak CalfCloud’da 
saklanabilir. Buradan bütün bilgiler 
esnek bir şekilde alınabilir ve 
nereden isterseniz tekrar kontrol 
edilebilir. Gerekirse, bilgiler uzaktan 
bakım ile değiştirilebilir. Otomatik 
besleyici CalfCloud bağlantısı bir 
internet tarayıcısı vasıtasıyla 
yapılabilir. 

Büyük buzağı gruplarınız varsa, 
sürünüzü idare etmek için ideal bir 
çözüm vardır. DeLaval Buzağı 
Yöneticisi bir veya daha fazla buzağı 
besleyicisine bağlanabilen bir 
bilgisayar programıdır ve 
bilgisayarınızın rahatlığında bütün 
buzağılarınızı net bir şekilde 
görmenizi ve kolayca kontrol 
edebilmenizi sağlar. Örneğin 
yemleme programlarını yönetebilir, 
buzağıları bir buzağı besleyicisinden 
diğerine geçirebilir ve yetersiz içen 
veya sütlerini yavaş içen hayvanlar 
varsa bunları görebilirsiniz. Süt 
rasyonlarını ve belirli dönemlerdeki 
tüketimi gösteren raporlar ve grafikler 
de oluşturabilirsiniz. 

 
 

Eternet kablosu 

CAN-bus kablosu 
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Ek opsiyonlar 
Otomatik kalibrasyon sistemi 

Süt tozlarının birim ağırlıklarındaki dalgalanmalar konsantrasyonda 
değişikliklere sebep olabilir. En kötü durumda CMR eksikliği kötü kilo alımına 
veya ishale neden olurken çok fazla süt tozu tüketimi gereksiz yüksek yem 
masraflarına sebep olur.  

Hem CF500S hem de CF1000S, yemleme esnasında yem maddelerinin tam 
otomatik olarak kalibre edildikleri opsiyonel bir kalibrasyon sistemi sunarlar. 
Porsiyonun hazırlanması esnasında günde dört kereye kadar dozajlama 
miktarlarının kalibrasyonu yapılır. Yani, taze süt, süt tozu ve su gibi yem 
maddelerinin herhangi ek bir işe gerek olmadan tam olarak dozajlanmasının 
garanti edilmesi mümkündür.  

Karıştırıcının altındaki kalibrasyon tartısı besleme esnasında bütün yem 
maddelerinin dozaj ağırlıklarını otomatik olarak kontrol eder ve gerekirse 
düzeltme yapar. Bunun yapılması ile aşağıdakileri elde ederiz: 

– Rağbet görmeyen rutin işleri otomatik olarak yaparak işgücü tasarrufu, 

– Yem her zaman net olarak dozajlandığından hayvan sağlığında iyileşme, 

– Sıcaklık, nem veya toz yoğunluğundan bağımsız olarak pahalı buzağı 
mamasından (CMR) tasarruf. 

 
 
Deterjan pompası ile otomatik yıkama 

Tam bir temizlik döngüsü gerçekleştirmek için harici tedarik hatlı bir deterjan 
pompası DeLaval CF500S ve CF1000S’in otomatik yıkama sistemlerine 
eklenebilir. Orada olmanıza gerek yok – yıkama önceden ayarlanmış bir 
saatte başlar ve deterjanlar otomatik olarak eklenir. 

 
 
Katkı maddesi dozajlayıcıları 

Bu opsiyon, belirli buzağıların yemlerine besin katkıları eklemenize olanak 
sağlar. Örneğin, FeedtechTM elektrolitlerini ve diğer FeedtechTM ürünlerini 
ekleyebilirsiniz. Toz katkı maddeleri için hassas dozajlayıcılar ve sıvı katkı 
maddeleri için dozajlama pompaları vardır. Bireysel olarak veya belli hayvan 
gruplarına dağıtılabilen 4’e kadar değişik tertip yaratmak mümkündür. Dozajlama 
gerçekten esnek ve hassastır ve hayvanın vücut ağırlığı, yemin litresi veya gün 
başına hayvan esas alınarak yapılabilir. 
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Antifriz kiti 

Buzağı besleyiciniz kışın sıfırın 
altındaki sıcaklıklara maruz 
kalıyorsa, buzağı besleyicinizdeki 
suyun donmasını önlemek için bu 
ısıtma kablosunun monte edilmesi 
size yarar sağlayacaktır. Soğuk 
havalarda emme hortumunu sıcak 
tutması için ek ısıtma opsiyonu da 
mevcuttur.  

Sinek koruma kapıları 

Hem CF500S hem de CF1000S için 
böceklerin üniteye girip sütü veya 
CMR’yi kirletmesini önleyen 
opsiyonel bir sinek kapısı mevcuttur.  

Yan korkuluklar  

Her buzağı besleme istasyonu 
beslemenin huzurlu ve sessiz bir 
şekilde yapılmasına olanak sağlayan 
yan korkuluklar ile donatılabilir. Ek 
olarak sallanır kapı veya otomatik 
kapatmalı kapı eklenebilir.  

Yaşa göre gruplanmış buzağıların bir 
süt istasyonunu kullanabilmesi için 
sallanır kapı iyi bir şekilde çalışır. Bu 
şekilde her iki gruptaki buzağılar, 
daha yaşlı buzağılar genç olanlara 
üstünlük sağlamadan aynı istasyonu 
kullanabilirler.  

Buzağıların beslenirken diğerleri 
tarafından taciz edilmelerini önlemek 
için özel bir kapı otomatik olarak 
arkalarından kapanır. Bu uygulama 
belirli saldırgan ırklar için tavsiye 
edilir.  
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Konsantre yemleyiciler 
 

Buzağılarınızın güçlü ve sağlıklı hayvanlar olarak büyümesini garanti etmek 
için onları çok erken dönemlerden başlayarak yüksek kaliteli konsantre 
yemlerle beslemeniz tavsiye edilir. Buzağılar konsantre yemleyicide, her 
zaman taze olan ve gelişimlerine göre bireysel olarak ayarlanan konsantre 
yeme ulaşırlar. 

Buzağı yemleme sistemine konsantre yem istasyonu eklediğinizde pahalı 
mama masraflarından tasarruf etmenizi sağlayan otomatik sütten kesme 
fonksiyonu ile basit ve verimli buzağı yetiştirmenin keyfini çıkarabilirsiniz.  Her 
bir buzağının ne kadar konsantre yem tükettiğini ölçerek, genç yaşta yüksek 
yem alımı gösteren buzağıların süt rasyonunu otomatik olarak azaltma 
opsiyonuna sahip olursunuz. Daha yavaş gelişen buzağılar basit bir şekilde 
normal yem planı ile devam edebilirler. 

Aşağıdaki grafik, yoğun buzağı büyütme aşamasında sütle besleme 
döneminde, 63 günde kademeli olarak sütten kesimin gerçekleştirildiği bir süt 
ve konsantre yem yemleme modelini göstermektedir. Bu yemleme planında 
uzun süre daha yüksek bir süt alımının sürdürülmesi avantajının yanı sıra 
geleneksel kısıtlı sütle besleme modeline göre aşamalı olarak daha fazla 
konsantre yem alımının teşvik edilmesi yer almaktadır. Bu plan, bu genel 
hatlara göre beslenmiş ve iyi büyüme ve gelişme göstermiş buzağılar 
hakkındaki birçok çalışmayı esas almaktadır. 
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Grafik 1. Süt ve konsantre yem için yemleme planı örneği 

Kaynak: DeLaval Buzağı yönetimi broşürü: Ömür boyu üretkenlik buzağı doğduğunda başlar., 2015 
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 CF150X CF500S CF1000S 

Kapasite  (bir 
istasyon) 

 
25 

 
25 

 
30 

İstasyon sayısı / 1 
kontrol istasyonu 
başına buzağı sayısı 

4 istasyon / 100 
buzağı 

2 istasyon / 50 
buzağı 

4 istasyon / 120 
buzağı 

Mama ile 
besleme 

 
Evet, manüel 

karıştırma 

 
Evet 

 
Evet 

Taze süt ile besleme Evet Kombi veya Taze Süt modeli ile 

Isıtma kapasitesi 1.25 / 2.0 kW 2.5 kW 5.0 kW 

 

Yıkama 

 

Manüel 

Deterjan pompasıyla otomatik yıkama  

Standart olarak – Taze Süt ve Kombi 

Opsiyonel – Toz modeli 
 
İlaç dağıtımı 

 
Bireysel değil Evet,                  

toz veya sıvı 
Evet,       

toz ve sıvı 
 
Porsiyon boyutu 

 
Değişken, pompa 

 
0.25 l  0.25 – 0.5 lt 

arasında değişken 

Konsantre yem alımına 
bağlı sütten kesme 

 
Evet 

 
Evet 

 
Evet 

Ağırlığa bağlı sütten 
kesme 

 
No 

 
Evet 

 
Evet 

Minimum süt sıcaklığı 
koruması 

 
No 

 
Evet 

 
Evet 

Ek özellikler: • çift süt istasyonu 
(kapasite istasyon 
başına 50 
buzağıya kadar) 

• 10’a kadar yemleme 
işlemcisine FP204X 
bağlanmak için 
bilgisayar bağlantısı  

• Harici konsantre 
yem istasyonu 

• Yarı vücut tartısı 
• Meme başı yıkama 

• 4 istasyona kadar 
aynı anda besleme 
için CF4Servo  

• Harici konsantre 
yem istasyonu 

• Yarı vücut tartısı 
• Meme başı yıkama 
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DeLaval CF150X 
 

 

 
 

Paslanmaz 
çelik yapı 

Süt ve konsantre 
yem istasyonu veya 
çift süt istasyonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yoğun karıştırıcılı 
süt tankı 

 
 
 
 
 
Yemleme işlemcisi FP204X    
ile kontrol edilir 
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Sinek koruması 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şeffaf veya paslanmaz çelik hazne El terminali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paslanmaz çelik 
veya mavi versiyon 

 
 
 

Ek Dağıtıcılar 
Otomatik yıkama 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yoğun mikser 
 

Dona karşı koruma 
 
 
 
 
 

Otomatik kalibrasyon  
sistemi



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.delaval.com 

Country 1 

Adress line 1 

Adress line 2 

Adress line 3 

Tel. XX XXX XX XX 

Fax XX XXX XX XX 

e-mail adress 

web adress 

DeLaval bayiniz 

 
Bugünün daha iyi buzağıları... 

 
 

... yarının daha iyi inekleridir 
 
 

 
 
 

 Tetra Laval Holdingleri & Finans S. A.’nın tescil edilmiş markasıdır ve DeLaval, DeLaval Holding AB’nin tescilli ticaret /servis markasıdır. 
Üretici dizayn değişikliği yapma hakkını saklı tutar. 2016/04 
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