


G / Baș / Gün 100 g

Buzağılar, yașamlarının ilk 10 haftasında, rumen geliși-
minin tamamlanmaması ve gerekli enzimleri sentezleye-
cek rumen mikroorganizmalarının yetersiz olması sebe-
biyle, besin maddelerinden tam olarak faydalanamazlar. 
Gerekli olan vitamin, mineral takviyelerinin temin edilme-
mesi bu durumda esansiyel bir hal almaktadır.

Bir çiftlikte ishallerin, septiseminin ve solunum yolu 
hastalıklarının görülmesi, buzağıların 6. Ayda ulașacak-
ları vücut ağırlıklarını, cidago (sağrı) yüksekliklerini ve 
bağıșıklık skorunu %20 ile 31 arasında olumsuz etkile-
mektedir. 

• Septisemi ve pneumoni büyüme hızını 13-15 gün 
arasında yavașlatır.
• Solunum yolu hastalıkları özellikle 8 ile 20 haftalık 
buzağılarda çok yaygındır. Yetiștiriciye maliyeti ise, 
ekstra veteriner tedavi masrafları (%36), hayatta 
kalan buzağılardan kaynaklanan uzun vadedeki 
ekonomik kayıplar (%36) ve ölümdür (%14).
• Buzağılarda görülen ishaller, hayvanlar arasında çok 
kolay bir șekilde yayılabilir ve hızlı bir șekilde ölümle 
sonuçlanabilmektedir. Ortalama her üç buzağıdan 
birinde doğumdan sonraki ilk birkaç ay içerisinde ishal 
görülebilmekte ve bunların %5’i ölümle sonuçlanmak-
tadır.  Yetiștiriciye maliyeti, ekstra bakım (%35), ekstra 
veteriner masrafları (%27) ve ölümdür (%19). 

BUZAĞILIK DÖNEMİ GELECEKTE 
ALACAĞINIZ VERİMİ NASIL ETKİLER?

Minimum günlük ortalama canlı ağırlık artıșı (0-6 aylık): 900 g/gün

6 aylık: Minimum 210 kg canlı ağırlık
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Yağ depoları

Tüm yapılar ilk
6 aylık
dönemde
gelișim gösterir

0. gün

kolostrum buzağı büyüme yemi
+karbiobuzağı

süt/buzağı bașlangıç
+karbiobuzağı

60. gün

4. gün
yemi

(1 kg bașlangıç yemi tüketildiğinde)

İlk 4-6 saati içerisinde yüksek kalitede ve yeterli 
miktarlardaki kolostrumu (ağız sütü) alması çok 
önemlidir çünkü kolostrumla alınan antikorların kan 
dolașımına olan emilimleri ilk 24 saatten sonra çok 
azalmaktadır ve böylece yararlı etki ortadan kalkmak-
tadır.

Süt ve süt tozunun yanı sıra, buzağıya doğumdan 
sonraki birkaç gün içerisinde yüksek kalitedeki bir 
bașlangıç yeminin verilmesi,  rumenin (ișkembe) 
gelișimi açısından önem tașımaktadır.

Buzağılar, bașlangıç yeminden günde 1 kg. yemeye 
bașladıktan sonra sütten kesilmelidir ve kaliteli 
büyütme yemiyle beslemeye devam edilmektedir.

Karbio®Buzağı, genç ruminantların rumenindeki O2’i 
kullanarak, selülolitik, hemiselülolitik, pektinolitik ve 
amilolitik özellikte anaerobik rumen mikroorganizma-
ların sayısını ve yemlerin  sindirimini arttırdığı böylece 
total UYA, asetik asit ve propiyonik asit konsantras-
yonlarını yükseltip rumen flora ve faunasının gelișimi-
ne katkı sağlayarak sütten kesimi kolaylaștırdığı 
kaydedilmiștir.

Yemlerin sindirilebilirliği ve rasyonun besleyici değeri 
artar. Günlük canlı ağırlık kazancında belirgin artıșlar 
sağlar.

Yapılan çalıșmalarda, buzağılarda görülen ishal vaka-
ları üzerinde Karbio®Buzağı yem katkısı kullanımının 
olumlu etkiye sahip olduğu belirlenmiștir. Buzağı 
ölümleri azalır.

Tüm bu etkiler iri taneli ve lifli yemlerin  buzağılar 
tarafından genç yașta sindirilebilmelerine yardımcı 
olarak, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve 
büyüme hızının gelișmesini sağlar.

Karbio®Buzağı HANGİ FİZYOLOJİK 
PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLİDİR?



Karbio®Buzağı NE İÇERİYOR VE NASIL ETKİ EDİYOR?

Karbio®Buzağı, rumen sindirimini olumlu yönde değiștirerek hayvan verimliliğini artırmak, hayvan sağlığını koru-
mak ve hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesini yükseltmek için destek amaçlı kullanılır.

Sindirim kanalında koliform bakterilerin kolonizasyonunun fazla, Lactobacillus spp. düzeyinin az olması genç 
hayvanları yetiștirilmesinde sıklıkla karșılașılan ve ciddi ekonomik kayıplara sebep olan ishalin en önemli etkenidir. 
KarbioBuzağı içeriğinde bulunan ActiSaf Sc47 canlı maya ile buzağıların bağırsaklarındaki patojenlerin yakalanma-
sında yardımcı olur ve epitelleri koruyarak ishal gibi hastalıkların azalmasını sağlar.

Holstein ırkı buzağılarda ulașılması gereken
kilo ve cidago yükseklikleri

Yaș(ay) Kilo(kg) Yerden Yükseklik (cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

60-70 80-84
85-89
89-94
93-98.5

102-106
105-110
107-113
110-116
113-118
115-121
117.5-123
119.5-125

97.5-102.5

80-95
102-119
123-145
145-170
165-195
189-220
211-245
235-270
255-295
277-320

320-370
298-345

ActiSaf Sc47 (Canlı Maya): Sindirim sistemi düzenleyi-
cisi olan Actisaf Sc 47, hem rumen gelișimini hızlandı-
rır hemde buzağıların bağırsaklarındaki patojenlerin 
yakalanmasında yardımcı olur. Probiyotik etkisi ile 
epitelleri koruyarak ishal gibi hastalıkların azalmasını 
sağlar. 

Klinofeed (Toksin bağlayıcı) : Mikotoksinlerin vücuttan 
atılması göreviniyapar. Sindirim kanalında aktif hali 
gelir, mikotoksinleri geri dönüșümü olmadan bağlar. 
Rumen gelișimine destek olur.

Vitaminler (Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, B grubu 
vitaminler): Buzağılık döneminde B vitaminlerinin 
takviyesi hayati önem tașımaktadır. Tam olarak geliș-
meyen rumen, yetișkinlerin aksine B vitaminlerini 
sentezleme yeteneğinden yoksundur. Niasin ise her 
dönem olduğu gibi esansiyeldir. Vitamin A, buzağı 
döneminde takviye edilmez ise pneumoni, konjuktivit 
ve diğer mukoz membrane rahatsızlıkları gözlenebil-
mektedir. Aynı zamanda yağda eriyen vitaminlerin 
eksikliği (A,D ve E vitaminleri), buzağı ishallerinin en 
önemli sebepleridir.

Mineraller (Demir, Mangan, Çinko, Bakır, Selenyum, 
İyot, Kobalt, Fosfor):  Diğer besin maddelerinin aksine 
mineraller, canlı organizmalar tarafından sentezlene-
medikleri için dıșarıdan alınmak zorundadır. Buzağı-
larda mineral eksikliği belirtilerinin  % 88.89 oranında 
sürekli, % 10.39 oranında da bazen görülmesi, yemle-
rinde ve anne sütünde mineral madde yetersizliğini 
akla getirmektedir. Söz konusu sonuçlar, buzağı ve 
ergin sığırların rasyonlarına mineral madde takviyesi-
nin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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