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Broyler damızlık yönetimi - kuluçkalık yumurtaların 
güvenli üretimi için tatmin edici ve eksiksiz çözümler
Doğru kümes konsepti, ideal kümes 
ekipmanları ve gerekli uzman 
bilgisi; modern ve başarılı broyler 
damızlık yönetimi adına ön koşul
lardır. Big Dutchman sizin uzman 
partnerinizdir ve kapsamlı ürün 
yelpazesi ile birlikte, gerekli bilgileri 
sağlar!

Kümes ekipmanının ana bileşenleri 
şunları içermektedir:
4 horoz ve dişiler için doğru yemlik  
 ve suluk sistemleri
4 hassas yem tartım sistemi
4 tünek alanı içeren ideal folluk
4 optimum yumurta toplama   
 sistemi

Uzmanlarımız; sağlıklı tavuklar ve 
horozlar için ideal koşulları, yüksek 
bir döllülük oranı ve stabil bir 
yumurtlama performansı sağlaya
cak tatmin edici ve eksiksiz 
çözümleri size sunmaktan mutluluk 
duyacaktır. 

Broyler damızlık yönetimi; hayvan
ların hızlı büyütülen tipte olması, 
dolayısıyla genetik olarak çok 
yumurta üretimi yerine hızlı kilo 
alacak yapıda olması sebebiyle, çok 
özel bir kümes ve yemlik teknolojisi 
gerektirir. Bu; horozların veya 
dişilerin, yumurtlama döneminde 
yüksek yumurtlama performansı ve 
döllülük oranlarına ulaşılması 
adına, gereğinden fazla 

ağırlaşmamalarını zorunlu kılar. 
Kümes ekipmanı (yemlik, suluk, 
folluk ve tünek alanı) ve her bileşe
nin ideal olarak konumlandırılması; 
kuluçkalık yumurtaların başarılı üre
timine büyük katkı sağlar. Aşağıdaki 
hususlar özellikle önemlidir:
4	doğru yemlik konsepti
4	folluğa kolay erişim
4	yeterli hareket özgürlüğü
4	tünek alanının doğru boyutu ve  

 yüksekliği
4	Kısa yuvarlanma mesafesi ve  
 nazik yumurta aktarımı
4	optimum hijyen için yüksek  
 kaliteli malzeme kullanımı
Seçilen bileşenlere bağlı olarak
kanal veya tabaklı yemleme, tek 
olarak veya grup yumurtlama 
follukları vb. uygulamada değer
lerini kanıtlamış birçok kümes 
konsepti mevcuttur

K Ü M E S  K O N S E P T İ

Folluk ve tünek alanının merkezi konumu
Kümeste, tünek alanının ve folluğun 
merkezi olarak konumlandırılması; 
Avrupa’daki broyler damızlık kümes
leri için yaygın bir konsepttir. Follu
ğun yaklaşık 60 cm önünde, her 

tünek alanının üzerine bir suluk hattı 
kurulur. Kaldırmalı veya yerde kanal 
yemlikler, tünek alanının sağına 
veya soluna yerleştirilir. Kümesin 

genişliğine göre, tünek alanının 
üzerine ek bir sirkü yerleştirilebilir. 
Horozlar; kümesin uzun kısmında 
ayrı olarak yemlenmelidir.


Çözüm
Otomatik grup yumurtlama 
folluğu
Plastik tüneklere sahip tünek alanı
Nipel suluklar
Yerde kanal yemlik
Kaldırmalı kanal yemlik
Ayrı horoz yemliği





























 






Folluk ve tünek alanının yan olarak konumlandırılması

Tünek alansız manuel folluk

Kümesin iki kenarı boyunca, folluk 
ve tünek alanı konumlandırması 
Kuzey ve Güney Amerika ile 
Asya’da ki broyler damızlık kümes

leri için yaygın bir konsepttir. Tünek 
alanının üzerinde, bir suluk hattı ve 
kaldırmalı veya sabit kanal yemlik 
hatları kurulur. ReproMatic tabak 

yemlik sistemi bir diğer alternatiftir. 
Horozlar; kümesin merkezinde, 
altlık alanında yemlenmektedir.

Tünek alansız manuel folluklar, 
özellikle daha küçük kümesler için 
iyi bir seçenektir. Nipel suluklar ve 
kanal yemlik hatları( kaldırmalı veya 

yerde), kümesin iki kenarına konum
landırılır. Horozlar ayrı yemlenecekse, 
yemlik ve suluk sistemleri; kuluç
kalık yumurtalar için. Takip ve 

taşıma sisteminin de yer aldığı, 
folluk sıraları arasında merkezi 
olarak konumlandırılmalıdır.



Çözüm
Manuel folluk
Yumurta takip ve 
taşıma sistemi
Nipel suluklar
Yerde zincir 
yemlik
Kaldırmalı zincir 
yemlik
Ayrı horoz 
yemliği













Çözüm
İki yatay yumurta bandına sahip oto
matik olarak tek yumurtlama folluğu
Tek merkezi yumurta bandına sahip 
otomatik tek yumurtlama folluğu

 Plastik tüneklere sahip tünek alanı
Nipel suluklar
Kaldırmalı kanal yemlik

Kaldırmalı tabaklı yemlik
Ayrı horoz yemliği
Günlük yem silosu













Y E M L İ K  V E  S U L U K  S İ S T E M İ

Zincir yemleme sisteminin önemli bileşenleri

Champion yem zincirine sahip kanal yemlik
36 m/dk taşıma hızı

Big Dutchman; 1938’de dünyanın 
ilk otomatik zincir yemlik sistemini 
geliştirmesi, tavukçuluk sektöründe 
yeni bir çağ başlattı. Dayanıklı ve 
basit prensibi sayesinde, bu yemlik 
sistemi kendini bir milyon kez 
kanıtladı. Temel konsept yem 
kazanı,motor ünitesi, köşe, kanal ve 
CHAMPION yem zinciri değişmedi. 
Fakat, tüm sistem sürekli geliştiril
mekte ve modern bir broyler 

damızlık yönetimi adına günümüz 
gerekliliklerine uyarlanmaktadır. 
Bu; 36 m/dk yüksek taşıma hızı ve 
kanal içerisinde dengeli bir dağıtım 
yeteneği barındırmaktadır. 
Broyler damızlıkların kontrollü 
olarak yemlenmesi; ancak böyle 
hızlı bir yemlik sayesinde 
gerçekleştirilebilir.

Motor ünitesi
4 zincir hızı: 36 m/dk;
4 motor verimi: zincir uzunluğuna  
 göre 1,1 / 1,5 veya 2,2 kW;
4 tek veya çifthatlı tasarım;
4 sabit yemlik versiyonu için kolay  
 yükseklik ayarı.

90° köşe
4 sertleştirilmiş kılavuz ray;
4 Yağlamaya gerek duymayan  
 plastik rulman;
4 sökülebilir kapaklı katı gövde;
4 yüksek işlevsel güvenilirlik, mini mum  
 aşınma ve eskime, kolay bakım.

Grilli yem kanalı
4 kaldırmalı veya sabit versiyonları;
4 birçok farklı versiyona sahip  
 yem grili;
4 minimum yem kaybı;
4 kanal, mükemmel bir biçimde  
 yem hattı sağlar.

Avantajlar
4 yüksek taşıma hızı –> tüm   
 kümeste hızlı ve dengeli yem  
 dağıtımı;
4 yüksek taşıma kapasitesi  
 –> 1,5 t/sa;
4 yemlemeden sonra zincir yemlik  
 kaldırılabilir –> hayvanlar için  
 daha fazla alan;
4 dönem sonunda kolay ve tam  
 temizlik;
4 düşük Bakım gereksinimi;
4 güçlü ve uzun ömürlü sistem.

1938’de, ABD’deki ilk otomatik kanal yemlik sistemi



FluxxDamızlık yemlik tabağı FluxxDamızlık tabağındaki yem dağılımı

Yemleme esnasındaki bir broyler damızlık kümesinin görünümü: kaldırmalı zincir yemlik sistemi

Yemleme esnasındaki bir ekolojik broyler damızlık kümesinin görünümü: sabit zincir yemlik sistemi

Kanal yemlik kullanımı için referans 
değerler:

Hayvan sayısı (hayvan/m2): 4,5  6,5
Yemlik tipi: kontrollü 
Kanaldaki hayvan sayısı/m: 13
Kanal kenarı cm/hayvan: 15
G cinsinden, yem talebi/
hayvan/gün: 130  185 g

ReproMatic ve Fluxxdamızlık tabağı
Broyler damızlıklar için tabak yemlik sistemi

ReproMatic; Big Dutchman tarafın
dan özellikle broyler damızlıklar için 
tasarlanmış bir tabak yemlik 
sistemi dir ve zincir ve tabak yemlik 
sistemlerini bir araya getirir. Yemi 
taşımak için açık bir yem kanalı 
kullanılır. Hayvanlar; 16 bölme alanı 
ile donatılmış ve özel olarak 
geliştirilmiş Fluxxdamızlık yemlik 
tabağından beslenir. Entegre hacim 
düşürücü;  küçük yem miktarlarının 
dağılımını sağlar ve bir sirkünün 
tüm tabaklarının hızlı ve eş zamanlı 
olarak dolmasına olanak sağlar.

• Bir sirkünün kontrollü yemlemesi  
 3 ila 5 dakikayı aşmamalıdır. 

• 36 m/dk motorlar için, saniyeli  
 bir program ile zaman kontrolü  
 öneriyoruz.

• Her ek köşe için, maksimum  
 kanal uzunluğu 12,50 m   
 azaltılmalıdır. 

• Altlık alanında tek fazlı motorlar  
 ve zincir yemliğin kullanımı için,  
 maksimum kanal uzunluğunu  
 %30 azaltın. 



 1 hat – 1 yön 2 hat – 2 yön

Zincir ve tabak yemlik sisteminin doğru kurulumuna ilişkin planlama talimatları

Yem kazanı tipi MPF Mini / RPM MPF Mini / RPM MPF MPF
 1 hat 2 hat 1 hat 2 hat

Yem kazanı* (litre) 50 70 110 150
Ekleme MPF* (litre)   258 305
Ekleme Mini* (litre) 240 240  
Standlar ¡	 ¡	 - -

* yaklaşık 65 kg yem için 100 litre  -   Standart ekipman  ¡   Özel ekipman

Avantajlar
4 tabak çevresinde tavukların   
 dairesel olarak düzenlenmesi,  
 doğrusal bir kanala kıyasla,   
 yemleme sisteminin metresi  
 başına %50 daha fazla hayvan;
4 özel »sadece dişi« FO gril; 11  
 farklı yemlik penceresi genişlik  
 ayarı, 4 farklı pencere yüksekliği  
 için ek bir seviye ayarı sağlar 
 –> 44 ayar seçeneği
 –> ilk günden dönem sonuna  
  kadar yemliğe kolay ulaşım
 –> tüm damızlıklar için ideal   
  uygunluk
 –> horozların yeme erişimi yoktur;
4 düz yemlik tabağı; tabak içindeki  
 yemin ideal olarak dağılımını  
 sağlar;
4 tavukların yemi kolayca görmesini  
 sağlayan tabak üstü delikleri  
 sayesinde, ideal tabak aydınlatması;
4 hayvanlara yeterli hareket özgür  
 lüğü sağlayan yükseltilmiş yem  
 kanalı ve döner tabak;
4 2 t/sa yüksek taşıma kapasitesi;
4 açık yem kanalı; yem kontrolü,  
 bakım ve temizliği kolaylaştırır. 

Broyler damızlık kümesinin görünümü: tabak yemleme sistemi ReproMatic kullanımı

Fluxxdamızlık tabağı; bir adaptör ile bir hele
zon yemlik borusuna da bağlanabilmektedir

16 bölme alanı ile, tavukların tabak etrafında 
dairesel düzeni 

Bu yemlik sisteminin avantajları 
ayrı bir broşürde anlatılmaktadır.

1 sirkü = maks. 150 m 1 sirkü = maks. 150 m 1 sirkü = maks. 150 m 1 sirkü = maks. 150 m

1 sirkü = maks. 300 m



Horoz Yemlik Tabağı ile
Ayrı Horoz Yemlemesi

Nipel suluklar
Paslanmaz çelikten oluşmaktadır: Top Nipel veya 100 ml vida nipel 

Horozların doğru yemlenmesi; 
yüksek döllülük oranı ve iyi civciv 
kalitesi için çok önemlidir. 
Horozların ayrı yemlenmesi; tüm 
horozların belirli miktarda yem 
yemesini sağlar. Tüm horozların 
dengeli miktarda besin almasını 
sağlamak için, özel yem rasyonları 
da kullanılabilir. 
Helezon yemlik barındıran bir 
taşıma borusu; yemi tabaklara taşır. 
Yem hatları, tavuklar tabaklara 
ulaşamayacakları seviyeye kadar 
yükseltilir. 

Horoz yemlik tabağı (Ø 330 mm)
4 5kollu gril
4 5 ila 9 horoz için ideal
4 yem kapatmalı/kapatmasız 
4 boruya sabit ve stabil bağlantı 

Horoz yemlik Plus (Ø 330 mm)
4 ayrılabilir tabak
4 tabak içindeki hacim düşürücü
 –> tüm tabakların hızlı, eş   
 zamanlı ve dengeli dolumu 

Big Dutchman’ın broyler damızlıklar 
için ürün yelpazesi; Top Nipel ve 
100 ml vida nipel içerir. Nipel 
başına ortalama on hayvan hesa
plan malıdır. Tek kollu bir damlatma 
kabı; hayvanların içmesini engel
lemeden, tüm taşan suyu toplar. 
Eğer suluk hatları kaldırmalı ise, 
tüneme önleyici (şok teli) her 
zaman tavsiye edilir. Çift tüneme 
önleyici tel, hayvanların suluk 
hattına tünemesini engeller. Suluk 
hattı, folluğun önüne konum
landırılmalıdır.
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F O L L U K  V E  T Ü N E K  A L A N I

Avantajlar
4 Yüksek kaliteli malzeme kullanı  
 mı, plastik delikli folluk Zemin  
 paspası–> yüksek folluk kabulü;
4 47 cm folluk derinliği –> yumur  
 taların kısa  yuvarlanma mesafesi;
4 zekice, ahşapsız folluk tasarımı  
 –> optimal hijyen ve temizlik için;
4 bölünmüş ve çok hafif tavan –>  
 folluk ve yumurta bandının   
 optimal takibi için;
4 plastik sağlam folluk ayakları  
 –> korozyon tehlikesi yoktur;
4 yumurta kanalı iki genişlik seçe  
 neğine sahiptir: 400 veya 500 mm  
 veya bölünmüş yumurta bandı  
 (2 x 200 mm).

Relax folluk; Big Dutchman tara
fından özellikle broyler damızlıklar 
için son dönemde geliştirilmiştir.
Arka duvar, yumurtlamadan sonra 
otomatik olarak folluğu kapatır. Bu; 
folluğun temiz kalmasını ve tavuk
ların burada tünememesini sağlar. 
Neredeyse vidasız bir şekilde 
sökülüp takılabilen sistem, kolay ve 
hızlı montaj sağlar. 

Relax folluk, Colony 2+, NXB folluk 
ve manuel folluk ile, tüm ihtiyaçlar 
için ideal folluğu sağlıyoruz. Şu 
gereklilikler dikkate alınmalıdır:
4 yüksek folluk kabulü;
4 yüksek hijyenik standart;

4 kısa yuvarlanma mesafesi ve  
 nazik yumurta aktarımı;
4 kolay folluk ve yumurta bandı  
 kontrolü;
4 tavukların, folluk içerisinde
Uyuması veya tünemesi engellen

melidir. Plastik tüneklere sahip 
tünek alanı; gübrenin büyük bir 
kısmı burada üretilip biriktiği için, 
kümes hijyenini artırır.

Tip 400 500
Uzunluk (m) 2,41 2,41
Genişlik (m) 1,45 1,55
Toplam yükseklik (m) 1,76 1,79
Folluk uzunluğu/bölmesi (m) 1,20 1,20
Folluk paspas derinliği (cm) 46,8 46,8
Hayvan alanındaki folluk derinliği (cm) 47 47
Yumurta bandı genişliği (mm) 400 500

Folluk gözü başına dişi sayısı
 hafif damızlıklar 240 240
 ağır damızlıklar 220 220

Relax folluk
Bölünmüş çatı ve folluk kilitleme mekanizmasına sahip grup yumurtlatma folluğu

Kolay açılır bölünmüş folluk tavanı 

Vinç ile de folluk tavanının basitçe açılması ile günlük folluk kontrolü

Basit yumurta bandı takibi

H* istenilen yükseklikte ayarlanabilir



Avantajlar
4 Yüksek kaliteli malzeme kulla  
 nımı, plastic delikli folluk pas  
 pası –> yüksek folluk kabulü;
4 kaldırmalı folluk zemini, gece  
 folluğu kapatır –> folluk temiz  
 kalırken, günlük olarak biriken  
 kir paspastan düşer;
4 53 cm folluk derinliği;
4 zekice, ahşapsız folluk tasarımı  
 –> optimal hijyen ve temizlik için;
4 menteşeli folluk tavanı –>   
 folluk ve yumurta bandının  
 optimal takibi için;
4 yumurta kanalı genişliği: 500 mm;
4 duvar folluğu veya çift gözlü  
 folluk tipleri mevcuttur.

Colony 2+ Duvar folluk Çift gözlü folluk
Uzunluk (m) 2,41 2,41
Genişlik (m) 0,80 1,53
Toplam yükseklik (m) 1,85 1,82
Folluk uzunluğu/bölmesi (m) 1,20 1,20
Folluk paspasının derinliği (cm) 46,8 46,8
Hayvan alanı folluk derinliği (cm) 53 53
Yumurta bandı genişliği (mm) 245 500
Folluk gözü başına dişi sayısı
 hafif damızlıklar 120 240
 ağır damızlıklar 110 220

Colony 2+
Kaldırmalı zemine sahip grup yumurtlatma folluğu

NXB folluk
Kilitleme mekanizmasına sahip otomatik tek yumurtlatma folluğu

Kaldırmalı folluk zemini gece otomatik kapanır – tavuklar folluktan ayrılmaya hazır

NXB folluk ve yan tünek alanına sahip bir kümesin görünümü

NXB folluk; broyler damızlıklar için 
tekli gözlere sahip otomatik folluk 
tipidir. Her tavuk; rahatsız edilme
den yumurtlamak için ayrı bir folluk 
gözü kullanabilir. Oluklar arasındaki 
bölme duvarları plastiktir ve son
radan açılabilir. Perfore folluk 
eklentisi kendi kendini temizler, 
kolay sökülüp takılabilir. Folluk 
tavanı metaldir ve takip amacıyla 
yumurta bandına kolay erişim 
sağlar. Bir kilitleme borusu; 
tavukların folluk içerisinde tüne
memesini sağlayarak, gece tüm 
folluk gözlerini kapatır. 

Colony 2+ de broyler damızlıklar 
için uygun bir folluktur ve bölün
müş kaldırmalı zemine sahiptir. 
Folluk gece kapatılmadan önce, 
tüm yumurtalar yumurta bandına 
yuvarlanabilmektedir. Bu; yumur

taların follukta kalmasını ve 
tavukların follukta uyumasını 
engeller. Aynı zamanda, günlük 
olarak biriken toz paspastan 
dökülür, bu da folluk hijyenini 
artırır.
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Plastik tüneklere sahip tünek alanı
Esnek kurulum, her kümes tipi için bir seçenek

Big Dutchman tarafından özel olarak 
geliştirilen plastik tünek, aşağıdaki 
avantajlara sahiptir:
4 rahat ve yumuşak, kaymayı  
 önleyici
 –> hayvanlar için güvenli tutunma  
  noktası, döllenme olanağı
 –> sağlıklı ayaklar
4 keskin olmayan köşe ve kenarlar
 –> yaralanma tehlikesi yoktur
 –> göğüs yarası meydana gelmez

4 çift çubuk şeklinde entegre tünek  
 borusu –> otururken maksimum  
 konfor
4 çok küçük yüzel alanı
 –> optimum gübre nüfuzu
 –> tünekler, dönem süresince  
  temiz kalır
4 tünek arasında temas yüzeyi yoktur
 –> parazit ve mikropların önlenmesi
 –> basit ve komple temizlik
4 hızlı ve kolay montaj

Kümesteki hijyeni artırmak için, 
kümesin bir kısmı tünek alanı olarak 
kullanılmalıdır ve tüneklerle donatıl
malıdır(plastikten üretilebilir). Hay
vanlar kümes içindeyken, her grup
tan sonra birikintiler tutulabilir ve 
boşaltılabilir. 

Tünek alanının doğru tasarımı 
(genişlik ve yükseklik); tünek alanı 
aracılığıyla altlık alanını terk ettikle
rinde, tavukların kolayca folluğa 
ulaşabilmeleri için önemlidir. 

Uygulanması önerilen değerler:
 Zıplama yüksekliği: 450 ila 550 mm
 Açı: 5°

NXB folluk Tip 1 Tip 2
Uzunluk/folluk (m) 2,44 2,44
Toplam yükseklik (mm) 597 544
Folluk derinliği (mm) 339 339
Folluk göz genişliği (mm)
 10 tekli folluk gözü 244 244
   9 tekli folluk gözü 271 271
   8 tekli folluk gözü 304 304
Folluk göz yüksekliği (mm) 239 216
Giriş yüksekliği (mm) 163,5 188

Avantajlar
4 Göz başına 10,9 veya 8 folluk  
 gözüne sahip otomatik tek   
 yumurtlatma folluğu;
4 plastik delikli folluk zemin   
 paspası–> yüksek folluk kabulü;
4 NXB folluk üç farklı genişlik  
 seçeneğine sahiptir –> tüm  
 türlere uygun;
4 tavan kolayca açılabilir –>   
 optimal yumurta bandı dene  
 timi için;
4 folluk zemini ve alt yapı çinko  
 alüminyum kaplamalıdır –>  
 korozyona karşı yüksek koruma;
4 folluk; gruplar arasında çalışan  
 merkezi bir kaldırma sistemi ile  
 kaldırılabilir–> komple temizlik.

Damızlığa bağlı olarak, folluk gözü başına 5,5 
hayvan planlanabilir

Plastik bölmesi NXB folluk

Tip 2: iki yan lateral yumurta bantlı

Ekolojik bir kümeste gübre bandına sahip tünek alanı

Tip 1: bir merkezi yumurta bantlı



Y U M U R T A  T O P L A M A

EggSort
Hassas yumurta toplaması için masa

EggTrax
Güçlendirilmiş yumurta bant motoru – yumurtaların banttan konveyöre akıcı transferi

EggSort; yumurta toplama sürecin
de maksimum akıcılığı sağlar, çünkü 
hemen hemen hiç aktarma noktası 
yoktur. Boylamsal yumurta bandı 
sehpa boyunca ilerler, ve bu; ek 
motor ünitesine ihtiyaç olmadığı 
anlamına gelir.
4 elle yumurta toplama için idealdir;
4 standart motor hızı: 2,6 m/dk,  
 isteğe bağlı olarak değişken hız;
4 farklı yumurta bandı genişlikleri   
 mevcuttur (2 x 200, 245, 400 ve  
 500 mm);
4 yumurta bandı fırçası, yumurta  
 bantlarının temizliğini sağlar;
4 sağlam ve tamamen galvanize  
 tasarım–> uzun hizmet ömrü.

EggTrax; yumurtaların kümes içi 
banttan çapraz konveyöre akıcı ve 
güvenli transferini sağlar. Güçlen
dirilmiş motor ünitesi; 2,6 m/dk 
hızda çalışır ve farklı yumurta bandı 
genişliklerinde mevcuttur: 245, 350, 
400 ve 500 mm.
Yeni geliştirilen transfer ünitesi, 
aşağıdaki avantajlara sahiptir:
4 Gerilebilir teller (opsiyonel);  
 tüylerin, tozların ve kabuksuz  
 yumurtaların iplikler arasına  
 düşmesini sağlarken, yumurta  
 ların akıcı transferini de sağlar; 
4 çatlak önleyici fırçalar yumurtalara  
 hafif bir basınç uygulayarak,  
 konveyöre kontrollü transfer  
 sağlar; 
4 yumurta bandı fırçası bantları  
 temizler;
4 ünite tek el ile sökülebilir, yüksek  
 basınçlı bir temizleyici ile temizlik  
 yapılabilir.

Sökülebilir transfer ünitesi

delikli çift, boylamsal yumurta bandı
–> çok sayıda delik, yumurtaların  
 çok sağlam olmasını sağlar 
–> üç uçlu rulman, bantta yumur  
 tanın stabilitesini sağlar 

Gerilebilir paslanmaz 
çelik teller

Çatlak önleyici fırçalar



Broyler Damızlık Yönetimi
Kuluçkalık yumurtaların güvenli ve verimli üretimi

Te
kn

ik
 d

et
ay

la
r 

de
ği

şi
kl

iğ
e 

ta
bi

id
ir

. t
r 

6/
20

17

ABD: Big Dutchman, Inc.
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Y E M  T A R T I M I

Yem kantarı FW 99’a sahip günlük yem silosuOtolimit yem kantar kazanı

Çevirmeli vinç ölçeği Yem kantarı ve valf ile hedef yemlik

Kontrollü yemleme; broyler damız
lık yönetiminde çok önemli bir 
faktördür. Hayvanlar günlük olarak, 

ihtiyaçlarını karşılayacak oranda 
yem alırlar. Bu da fazla ağırlaş
mam alarını sağlar. Yem kesin bir 

biçimde tartılmalıdır. Bunu başar
mak adına, Big Dutchman tarafından 
farklı konseptler sunulmaktadır.

Günlük bir yem silosunun kullanıl
dığı yerde, silo boyutu planlanırken 
(180 g/hayvan ve gün) en büyük 
günlük yem miktarları düşünülmeli
dir. Ek olarak FlexVey helezon 

yemlik kapasiteleri (0,5 ila 4,5 t/sa) 
ve yem kantarı FW 99 kapasiteleri 
(2 ila 7 t/sa) bu miktar ve birbiriyle 
uyumlu olmalıdır. 

Hedef yemlik için, valfler vasıtasıyla 
tartılan yem miktarı, yem 

kazanlarında ölçülür. 

Yem silosuGünlük silo
Yem kantarı

Yem silosuYem kantarı

Gerekli günlük yem miktarı, Otolimit 
yem kantar kazanı ile belirlenebil
mektedir (mekanik veya elektronik 
versiyon) ve sonra tartım kontey nı rı na 
doldurulabilir (1250 l veya 1850 l).

Ayrı horoz yemlemesi için yem 
tartımının basit ama güvenli bir 
yolu, sensöre sahip mekanik bir 
ölçek kullanımıdır.

BD Agriculture Tarım Mak.
Kafes Dıș. Ticaret Ltd. Şti.
286 Sokak No. 35 Gültekinler
Sitesi Kat 2, Mansuroglu Mahallesi
35535 Bayrakli, Izmir
Tel: +90 232 461 75 60
Fax: +90 232 461 75 68
email: bilgi@bigdutchman.com


