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KALİTE BELGELERİMİZ

HAKKIMIZDA
“Önce Kalite“ anlayışıyla yola çıkan ANKARA YEM SANAYİ,
“Kazan Kazan” değil, “Kazandır Kazan” anlayışını önceleyen
ve “Müşteri“ değil, “İş Ortağı” anlayışını Ticari Faaliyetinin
temel ilkesi edinmiştir.
30 yıla varan Sektörel Tecrübeyi, Ürün ve Hizmet Kalitesi
ile birleştirerek, sektörün ihtiyaçlarını bilerek “Çözüm
Ortağı” anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.
ANKARA YEM yılların getirdiği tecrübeyle, kuruluşundan
bugüne ödün vermediği kaliteli ürün ve hizmet anlayışını,
bugün de sürdürmek ve sizlere en kaliteli hizmeti
sunmak adına gelişime ve büyümeye devam etmektedir.
Sektörün ve siz değerli İş Ortaklarımızın ihtiyaçlarını
biliyoruz ve bu ihtiyaçlardan hareketle, satış öncesi ve
sonrası hizmetinizde olmayı, üründe ve hizmette kaliteyi,
kalitede sürekliliği, teknolojide güncelliği hedef edindik.
İşletmelerdeki hayvan verimine göre yem spektlerini
değiştirerek, farklı verim grubundaki hayvanlar için farklı
ürünler sunmaktayız.
Bu ürünlerimizin en ekonomik ve verimli şekilde ne
kadar tüketileceği, hayvanın canlı ağırlığına, sağım gün
sayısına, süt verimine ve işletmelerdeki diğer kaba yem
alternatiflerine göre konusunda uzman teknik hizmet
personelimiz tarafından toplam rasyon çözümlemeleri
yapılmaktadır.
Siz değerli iş ortaklarımıza en yüksek faydayı sağlayacak
ürünleri sunmak ve sürekli Müşteri Memnuniyetini

sağlamak amacıyla, yaptığınız hayvancılık kolu ne
olursa olsun, karşılaşılabilecek sorunlara birlikte
çözümler üretmek ve bu sorunları birlikte aşmak
amacı ile bünyemizde teknik hizmet personellerimiz
bulunmaktadır. Bu sayede tedarikçilerimizle karşılıklı
iş birliği ve güven ilişkisi içerisinde kaliteyi arttırıcı,
maliyetleri düşürücü faaliyetler gerçekleştirmek ve
kaliteden ödün vermeden verimliliği arttırarak, en
az hata ile üretim yapmak başlıca kalite politikamızı
oluşturmaktadır.
Kalite Yönetim Sistemi, tüm ekibin benimseyeceği ve
hayata geçireceği prensip ve hedefleri içerir. Uygunsuz
olanı önlemek, iç/dış iletişimi maksimum kalitede ve
uygunlukta tutmak ve daima ileriye yönelik, gelişmeye
açık bir sisteme sahip olmak ana politikamızdır.
Personelimizin yaratıcılığını, özgüvenini geliştirmek ve
sorumluluk duygusu ile hizmet vermelerini sağlamak
bizim için son derece önemlidir.
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SÜT YEMLERi

GÜLÜM
SÜT YEMİ
Orta ve Düşük düzeyde
süt verimine sahip
ineklerin tüm sağım
dönemi boyunca
beslenmesinde
kullanılan
ekonomik bir süt yemidir

Genel Bilgi
Sağmal hayvanlarının süt verme performansında %30 genetik yapının %70 bakım, barındırma şartları ve beslemenin etkisi
vardır.

Özellikleri
Besin maddeleri nitelik bakımından süt verimine uygun olarak dengelenmiştir. Bu yem; orta düzeyde süt verme potansiyeli
olan ineklerin kaliteli kaba yem ile birlikte ihtiyaçlarını karşılar metabolizma hastalıklarına karşı koruyucudur.
Yeteri miktarda kullanıldığında vitamin ve mineral katkısına gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
Kullanılacak kaba yemler ile ineğinin süt verimi, sağıldığı gün sayısı ve gebelik durumu dikkate alınarak verilecek miktarın
belirlenmesi gerekir. GÜLÜM süt yeminin mısır silajı, pancar posası gibi enerjisi yüksek kaba yemlerle verilmesi daha uygundur.
Kullanmakta olduğunuz yemlerden bu yeme kademeli olarak 10-15 günlük bir geçiş programı uygulayınız. Kaba yem kalitesine,
kullanılan destek konsantre yem miktarına ve hayvanların süt verimine göre 6-10 kg gün/hayvan olarak kullanılır. Hayvana
yedirilen diğer kaba ve konsantre yemlerle karıştırılarak verilmesi önerilir.

Dikkat
Bu yemin diğer yemler ile karıştırılarak yedirilememesi durumunda, bir öğünde yedirilmesi gereken miktar 3–4 kg’dan fazla
ise öğün sayısının 3’e çıkartılması çok faydalıdır. Bir öğünde yedirilen fabrika yeminin 3–4 kg’ı aşmaması asidoz ve ayak
hastalıklarına karşı önemli bir avantaj sağlar. Önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır Kullanılan kaba yem (saman,
yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin (fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve
nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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TANEM
SÜT YEMİ
Orta düzeyde süt
verimine sahip ineklerin
tüm sağım dönemi
boyunca kullanılabilen
ekonomik bir süt yemidir

Genel Bilgi
Hayvanların 24 saat boyunca önlerinde istedikleri zaman ulaşabilecekleri taze ve temiz su bulundurulmalıdır. Sağmal hayvan
başına ortalama 10 cm suluk boyu hesaplanmalıdır.

Özellikleri
Besin maddeleri süt verimine uygun olarak nitelik bakımından dengelenmiştir. Orta süt verimli ineklerin kaliteli kaba yem
ile birlikte ihtiyaçlarını karşılar. Metabolizma hastalıklarına karşı koruyucudur. Yeteri miktarda kullanıldığında tuz, vitamin ve
mineral katkısına gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
Kullanılacak kaba yemler ile ineğinin süt verimi, sağıldığı gün sayısı ve gebelik durumu dikkate alınarak verilecek miktarın
belirlenmesi gerekir. Kaba yem kalitesine, kullanılan destek konsantre yem miktarına ve hayvanların süt verimine göre 6-10
kg gün/hayvan olarak kullanılır. Hayvana yedirilen diğer kaba ve konsantre yemlerle karıştırılarak verilmesi önerilir. TANEM
süt yeminin mısır silajı, pancar posası gibi enerjisi yüksek kaba yemlerle verilmesi daha uygundur. Kullanmakta olduğunuz
yemlerden bu yeme kademeli olarak 10-15 günlük bir geçiş programı uygulayınız.

Dikkat
Bu yemin diğer yemler ile karıştırılarak yedirilememesi durumunda, bir öğünde yedirilmesi gereken miktar 3–4 kg’dan fazla
ise öğün sayısının 3’e çıkartılması çok faydalıdır. Bir öğünde yedirilen fabrika yeminin 3–4 kg’ı aşmaması asidoz ve ayak
hastalıklarına karşı önemli bir avantaj sağlar. Önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır. Kullanılan kaba yem (saman,
yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve
nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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TUTKUM
SÜT YEMİ
İşletmemde uygun
maliyet, bol süt, bol
kazanç en büyük
“TUTKUM”
Orta ve Yüksek düzeyde
süt verimine sahip ineklerin
sağım dönemi boyunca
kullanılabilen
kaliteli bir süt yemidir.

Genel Bilgi
Sağmal hayvanların barınakta 24 saat içinde ortalama 12-14 saat yatması sağlanmalıdır. Yataklıklar yeterli konfor ve ölçülerde
olmalıdır.

Özellikleri
Besin maddeleri süt verimine uygun olarak nitelik bakımından dengelenmiştir. Sindirilebilirliği yüksek enerji ve protein
kaynaklarından oluşmuştur. Metabolizma hastalıklarına karşı koruyucudur. Yeteri miktarda kullanıldığında vitamin ve mineral
katkısına gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
Kullanılacak kaba yemler ile ineğinin süt verimi, sağıldığı gün sayısı ve gebelik durumu dikkate alınarak verilecek miktarın
belirlenmesi gerekir. TUTKUM süt yemi kaba yem kalitesine, kullanılan destek konsantre yem miktarına ve hayvanların süt
verimine göre 5-11 kg gün/hayvan olarak kullanılır. Hayvana yedirilen diğer kaba ve konsantre yemlerle karıştırılarak verilmesi
önerilir. Kullanmakta olduğunuz yemlerden bu yeme kademeli olarak 10-15 günlük bir geçiş programı uygulayınız.

Dikkat
Bu yemin diğer yemler ile karıştırılarak yedirilememesi durumunda, bir öğünde yedirilmesi gereken miktar 3–4 kg’dan fazla
ise öğün sayısının 3’e çıkartılması çok faydalıdır. Bir öğünde yedirilen fabrika yeminin 3–4 kg’ı aşmaması asidoz ve ayak
hastalıklarına karşı önemli bir avantaj sağlar. Önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır. Kullanılan kaba yem (saman,
yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin (fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve
nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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ECEM
SÜT YEMİ
Yüksek düzeyde süt
verimine sahip ineklerin
tüm sağım dönemi
boyunca kullanılabilen
kaliteli besin
maddelerinden oluşan
özel bir süt yemidir.

Genel Bilgi
Sağmal bir süt işletmesinde sağımdan sonraki 1-2 saat sonrasında yatan ineklerin % 50 sinin geviş getirmesi onların işkembe
sağlığının yerinde olduğunu gösterir. İnekler normal şartlarda günde 180 litre tükürük salgılar…

Özellikleri
Besin maddeleri süt verimine uygun olarak nitelik bakımından dengelenmiştir. Sindirilebilirliği yüksek enerji ve protein
kaynaklarından oluşmuştur. Metabolizma hastalıklarına karşı koruyucudur. Yeteri miktarda kullanıldığında vitamin ve mineral
katkısına gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
Kullanılacak kaba yemler ile ineğinin süt verimi, sağıldığı gün sayısı ve gebelik durumu dikkate alınarak verilecek miktarın
belirlenmesi gerekir. ECEM süt yemi Kaba yem kalitesine, kullanılan destek konsantre yem miktarına ve hayvanların süt
verimine göre 4-12 kg gün/hayvan olarak kullanılır. Hayvana yedirilen diğer kaba ve konsantre yemlerle karıştırılarak verilmesi
önerilir.Kullanmakta olduğunuz yemlerden Bu yeme kademeli olarak 10-15 günlük bir geçiş programı uygulayınız.

Dikkat
Bu yemin diğer yemler ile karıştırılarak yedirilememesi durumunda, bir öğünde yedirilmesi gereken miktar 3–4 kg’dan fazla
ise öğün sayısının 3’e çıkartılması çok faydalıdır. Bir öğünde yedirilen fabrika yeminin 3–4 kg’ı aşmaması asidoz ve ayak
hastalıklarına karşı önemli bir avantaj sağlar. Önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır Kullanılan kaba yem (saman,
yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve
nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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CANIM
SÜT YEMİ
Yüksek düzeyde
süt verimine sahip
ineklerin tüm sağım
dönemi boyunca
kullanılabilen kaliteli
protein kaynakları ile
hazırlanmış
özel bir süt yemidir.

Genel Bilgi
İneklerin bulunduğu ortam sıcaklığı 5C ile 25C olmalıdır, aksi olan durumlarda yem tüketiminde azalmalar olacaktır. İnekler 2
metre/saniye üzerinde hava akımı olan yerlerde rahatsız olurlar. Hastalıklara kolay yakalanırlar

Özellikleri
Besin maddeleri süt verimine uygun olarak nitelik bakımından dengelenmiştir. Sindirilebilirliği yüksek enerji ve protein
kaynaklarından oluşmuştur. Metabolizma hastalıklarına karşı koruyucudur. Yeteri miktarda kullanıldığında vitamin ve mineral
katkısına gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
Kullanılacak kaba yemler ile ineğinin süt verimi, sağıldığı gün sayısı ve gebelik durumu dikkate alınarak verilecek miktarın
belirlenmesi gerekir. CANIM süt yemi Kaba yem kalitesine, kullanılan destek konsantre yem miktarına ve hayvanların süt
verimine göre 5-10 kg gün/hayvan olarak kullanılır. Hayvana yedirilen diğer kaba ve konsantre yemlerle karıştırılarak verilmesi
önerilir. Kullanmakta olduğunuz yemlerden bu yeme kademeli olarak 10-15 günlük bir geçiş programı uygulayınız.

Dikkat
Bu yemin diğer yemler ile karıştırılarak yedirilememesi durumunda, bir öğünde yedirilmesi gereken miktar 3–4 kg’dan fazla
ise öğün sayısının 3’e çıkartılması çok faydalıdır. Bir öğünde yedirilen fabrika yeminin 3–4 kg’ı aşmaması asidoz ve ayak
hastalıklarına karşı önemli bir avantaj sağlar. Önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır Kullanılan kaba yem (saman,
yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve
nemde verilmesi önerilir
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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İNCİM
SÜT YEMİ
Kızgınlık ve döllenmede artış,
metabolik hastalıklarda
azalış, uygun maliyet,
yüksek süt verimi için
doğum sonrası “İNCİM”
Yüksek düzeyde süt
verimine sahip ineklerin tüm
sağım dönemi boyunca
kullanılabilen kalitesi besin
maddelerinden oluşturulmuş
özel bir süt yemidir.

Genel Bilgi
Tırnak bakımı yılda 1 kez hayvanlar kuruya alınmadan önce kesinlikle yapılmalıdır. Doğum öncesi topal olan hayvanlar kolay
doğum yapamazlar ve zayıflarlar. Doğum sonrası topal hayvanlarda metabolizma hastalıkları daha çok çıkar. Sağmal inekler
beslenme ve genetiğine uygun verebilecekleri sütten daha az süt verirler.

Özellikleri
İneklerin süt verme potansiyeline uygun olarak Besin maddeleri dengelenmiştir. Yemin içerisindeki enerji ve protein
kaynaklarının sindirilebilirliği yüksektir. Metabolizma hastalıklarına karşı koruyucudur. Yeteri miktarda kullanıldığında vitamin
ve mineral katkısına gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
Kullanılacak kaba yemler ile ineğinin süt verimi, sağıldığı gün sayısı ve gebelik durumu dikkate alınarak verilecek miktarın
belirlenmesi gerekir. İNCİM süt yemi kaba yem kalitesine, kullanılan destek konsantre yem miktarına ve hayvanların süt
verimine göre 4-12 kg gün/hayvan olarak kullanılır. Hayvana yedirilen diğer kaba ve konsantre yemlerle karıştırılarak verilmesi
önerilir. Kullanmakta olduğunuz yemlerden bu yeme kademeli olarak 10-15 günlük bir geçiş programı uygulayınız.

Dikkat
Bu yemin diğer yemler ile karıştırılarak yedirilememesi durumunda, bir öğünde yedirilmesi gereken miktar 3–4 kg’dan fazla
ise öğün sayısının 3’e çıkartılması çok faydalıdır. Bir öğünde yedirilen fabrika yeminin 3–4 kg’ı aşmaması asidoz ve ayak
hastalıklarına karşı önemli bir avantaj sağlar. Önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır. Kullanılan kaba yem (saman,
yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin (fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve
nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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SEFAM
SÜT YEMİ
Yüksek düzeyde süt
verimine sahip ineklerin
doğum sonrası kilo
kaybını önleyen ve uzun
süre pik süt döneminin
devamlılığını destekleyen
özel bir süt yemidir.

Genel Bilgi
İnekler pik süt verimine doğum sonrası 6-8 haftada çıkarlar. Pik laktasyondaki her 1 kg süt verim artışı tüm sağım dönemi
boyunca (305 gün) süt verimini 200-300 kg artırır. Sağmal dönemde meme sağlığı yerinde olan hayvanlar daha kaliteli ve
yüksek miktarda süt verirler.

Özellikleri
Besin maddeleri süt verimine uygun olarak nitelik bakımından dengelenmiştir. Sindirilebilirliği yüksek enerji ve protein
kaynaklarından oluşmuştur. SEFAM süt yemi doğumdan sonra ineklerde yaşanan hızlı kilo kaybını azaltarak, sağılan ineklerin
uzun süre pik verimde kalmasını sağlar. Metabolizma hastalıklarına karşı koruyucudur. Yeteri miktarda kullanıldığında vitamin
ve mineral katkısına gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
Kullanılacak kaba yemler ile ineğinin süt verimi, sağıldığı gün sayısı ve gebelik durumu dikkate alınarak verilecek miktarın
belirlenmesi gerekir. SEFAM süt yemi kaba yem kalitesine, kullanılan destek konsantre yem miktarına ve hayvanların süt
verimine göre 5-10 kg gün/hayvan olarak kullanılır. Hayvana yedirilen diğer kaba ve konsantre yemlerle karıştırılarak verilmesi
önerilir. Kullanmakta olduğunuz yemlerden bu yeme kademeli olarak 10-15 günlük bir geçiş programı uygulayınız.

Dikkat
Bu yemin diğer yemler ile karıştırılarak yedirilememesi durumunda, bir öğünde yedirilmesi gereken miktar 3–4 kg’dan fazla
ise öğün sayısının 3’e çıkartılması çok faydalıdır. Bir öğünde yedirilen fabrika yeminin 3–4 kg’ı aşmaması asidoz ve ayak
hastalıklarına karşı önemli bir avantaj sağlar. Önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır. Kullanılan kaba yem (saman,
yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve
nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.

21

SUNAM
SÜT YEMİ
Sağım aşamasındaki süt
inekleri için hazırlanmış,
kendi tahılları ile süt
ineklerini besleyen
işletmeler için kaliteli protein
kaynaklarından hazırlanmış
konsantre süt yemidir.

Genel Bilgi
Sağmal ineklerin konforunun uygun hale getirilmesi onların doğum sonrası daha az metabolizma hastalığına yakalanarak
kolay gebe kalmasını sağlar. İnek konforu ile ilgili ana başlıklar ısı, ışık, havalandırma, hava akımı, insan davranışları gibi
konulardır.

Özellikleri
Besin maddeleri süt verimine uygun olarak nitelik bakımından dengelenmiştir. Sindirilebilirliği yüksek enerji ve protein
kaynaklarından oluşmuştur. Doğumdan sonra yaşanan hızlı kilo kaybını azaltarak, uzun süre yüksek düzeyde süt verimini
devam ettirmesine destek olur. Metabolizma hastalıklarına karşı koruyucudur. Yeteri miktarda kullanıldığında vitamin ve
mineral katkısına gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
SUNAM süt yemi Kaba yem kalitesine, kullanılan destek konsantre yem miktarına ve hayvanların süt verimine göre 4-7 kg
gün/hayvan olarak kullanılır. Hayvana yedirilen diğer kaba ve konsantre yemlerle karıştırılarak verilmesi önerilir. Yavaş yavaş
arttırılarak yemin bir kısmı yerine tahıl kırmaları veya ezmeleri girilebilir. Kullanılacak tahıl miktarı hayvanların süt verimi,
kullanılan kaba yemlerin evsaf ve kalitesine göre değişmek kaydı ile toplam yedirilen konsantre yemin 1/3’i ila yarısı kadardır.
Tahılın mısır, arpa veya arpa-mısır karışımı olması tercih edilir. Toplam ineğe verilen tahılın 1/4’ü buğday da olabilir. Kullanılacak
kaba yemler ile ineğinin süt verimi, sağıldığı gün sayısı ve gebelik durumu dikkate alınarak verilecek miktarın belirlenmesi
gerekir.

Dikkat
Bir öğünde yedirilmesi gereken miktar 3–4 kg’dan fazla ise öğün sayısının 3’e çıkartılması çok faydalıdır. Bir öğünde yedirilen
fabrika yeminin 3–4 kg’ı aşmaması asidoz ve ayak hastalıklarına karşı önemli bir avantaj sağlar. Önlerinde sürekli temiz su
bulundurulmalıdır. Kullanılan kaba yem (saman, yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa,
mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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BESİ YEMLERİ

GÜÇLÜM
BESİ YEMİ
Orta düzeyde canlı
ağırlık alabilen ırkların
beslenmesinde, tüm
besi dönemi boyunca
kullanılabilen
ekonomik bir besi yemidir.

Genel Bilgi
Besi hayvanlarının genetik özellikleri ve beslenmelerine uygun kilo alabilmeleri için barınak içi havalandırmanın 24 saat
boyunca iyi olması sağlanmalıdır. Barınak içinde keskin ve rahatsız edici koku olması durumunda hayvanlar iyi kilo alamazlar
ve çabuk hasta olurlar.

Özellikleri
Hızlı canlı ağırlık kazandırır. Danalarda sindirim bozukluğu ve ishal oluşturmadan besiye devam etme imkânı sağlar. Yeteri
miktarda kullanıldığında vitamin-mineral katkısına ve vitamin iğnesine gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
Alıştırma döneminden sonra GÜÇLÜM ile kaba yem karışımı serbest olarak 2–3 öğün halinde verilmelidir. GÜÇLÜM besi yemi
kaba yem kalitesine, kullanılan destek konsantre yem miktarına ve hayvanların besi performansına göre verilen miktar besi
danasının her 100 kg canlı ağırlığına karşı ortalama 2 kg’a kadar olmalıdır. Hayvana yedirilen diğer kaba ve konsantre yemlerle
karıştırılarak verilmesi önerilir. Kullanmakta olduğunuz yemlerden Bu yeme kademeli olarak 10-15 günlük bir geçiş programı
uygulayınız. Hayvanların önünde 24 saat sürekli temiz su bulunmalıdır. Besi döneminin sonuna kadar yedirilebilir fakat daha
süratli canlı ağırlık artışı için, besinin son 2 ayında BİTİRİM Besi BİTİRME yemine geçilmesi tavsiye edilir. Sadece saman veya
kuru kaba ot ile birlikte Güçlüm besi yemi yedirilerek besleme yapılacak hayvanlarda her 100 kg canlı Ağırlığı için en az yarım
kg ile yedi yüz elli gram (0,5-0,7 kg) kuru kaba yem (ot veya saman) kullanılmalıdır.

Dikkat
Fabrika yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş yapılması gerekmektedir. Yoğun besiye alınan dana
bir öğünde 3–4 kg’dan fazla fabrika yemi ve tahıl tüketiyor ise öğün sayısının 3’e çıkartılmasında asidoz, şişkinlik ve ayak
hastalıklarının önlenmesi açısından büyük fayda vardır. Kullanılan kaba yem (saman, yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile
kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız yararlı olacaktır.
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EFEM
BESİ YEMİ
250 kg canlı ağırlığa kadar
olan besi danaların beslenmesi
amacıyla hazırlanmış
besi başlangıç yemidir.

Genel Bilgi
Besi hayvanlarında işkembe asitleşmesinin önlenmesi için kaba yem parça büyüklüğü, hayvanları tükürük salgılamaya ve
geviş getirmeye teşvik edecek boyutta olmalı (2-3 cm den az olmamalı) Yem seçme davranışının en az olması için toplam
rasyon nemi % 30-35 düzeyinde olması sağlanmalıdır.

Özellikleri
Besi Danalarında sindirim bozukluğu ve ishal oluşturmadan besiye başlama imkânı sağlar. İyi bir besi performansı için kemik
gelişimi ve boylanma sağlar. Yeteri miktarda kullanıldığında vitamin ve mineral katkısına gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
EFEM Besi Yemine yeni başlıyor veya EFEM Besi yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş yapılması
gerekmektedir. Sadece saman veya kuru kaba ot ile birlikte EFEM besi başlangıç yemi yedirilerek besleme yapılacak
hayvanlarda her 100 kg canlı Ağırlığı için 2 kg Efem yemi, en az yarım kg ile yedi yüz elli gram(0,5-0,7 kg) kuru kaba yem (ot veya
saman) kullanılmalıdır. Önünde sürekli temiz su bulunmalıdır. Diğer hammaddeler ile desteklenerek Besi döneminin sonuna
kadar yedirilebilir fakat daha süratli canlı ağırlık artışı için, 250 kg canlı ağırlıktan sonra besi geliştirme yemine geçilmesi önerilir.

Dikkat
Fabrika yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş yapılması gerekmektedir. Yoğun besiye alınan dana
bir öğünde 3–4 kg’dan fazla fabrika yemi ve tahıl tüketiyor ise öğün sayısının 3’e çıkartılmasında asidoz, şişkinlik ve ayak
hastalıklarının önlenmesi açısından büyük fayda vardır. Besinin başlangıç dönemindeki hayvanlara parazit ilaçları ve
Enterotoksemi (çelerme, kılçık,8’li karma ) aşıları mutlaka yapılmalıdır. Kullanılan kaba yem (saman, yonca, mısır silajı, pancar
posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız yararlı olacaktır.
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PAŞAM
BESİ GELİŞTİR
YEMİ
250- 330 kg canlı ağırlığa
ulaşmış yoğun besi yapan
işletmelerde özellikle besi
geliştirme döneminde yüksek
canlı ağırlık artışı sağlayan
besi geliştir yemidir.

Genel Bilgi
Besi hayvanlarının yemlikleri ve sulukları her 24 saatte bir kez mutlaka süpürülerek temizlenmelidir. Besleme 24 saatte iki eşit
öğünde yapılması faydalı olur. Her öğünde yem taze olarak hazırlanmalı ve dağıtılmalıdır.

Özellikleri
Yüksek sindirilebilirliği olan özel bir yemdir. Hızlı canlı ağırlık kazandırır. Besi danalarında sindirim bozukluğu ve ishal
oluşturmadan besiye devam etme imkânı sağlar. Vitamin-mineral katkısına ve vitamin iğnesine gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
PAŞAM Besi Yemine yeni başlıyor veya PAŞAM Besi yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş yapılması
gerekmektedir. Sadece saman veya kuru kaba ot ile birlikte PAŞAM besi geliştirme yemi yedirilerek besleme yapılacak
hayvanlarda her 100 kg canlı Ağırlığı için 2 kg Paşam besi yemi, en az yarım kg ile yedi yüz elli gram(0,5-0,7 kg) kuru kaba yem
(ot veya saman) kullanılmalıdır. Hayvanların önünde sürekli temiz su bulunmalıdır. Diğer hammaddeler ile desteklenerek
Besi döneminin sonuna kadar yedirilebilir fakat daha süratli canlı ağırlık artışı için, 330 kg canlı ağırlıktan sonra BİTİRİM Besi
Bitir yemine geçilmesi önerilir.

Dikkat
Fabrika yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş yapılması gerekmektedir. Yoğun besiye alınan dana
bir öğünde 3–4 kg’dan fazla fabrika yemi ve tahıl tüketiyor ise öğün sayısının 3’e çıkartılmasında asidoz, şişkinlik ve ayak
hastalıklarının önlenmesi açısından büyük fayda vardır. Kullanılan kaba yem (saman, yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile
kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız yararlı olacaktır.
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BİTİRİM
BESİ BİTİR
YEMİ
Kesim öncesi maksimum canlı
ağırlık artışı ve kazanç
için “BİTİRİM”
330-340 kg canlı ağırlığa
ulaşmış yoğun yem ile beslenen
danalara verilmesi gereken ve
hızlı canlı ağırlık kazandıran
özel bir Besi Bitir yemidir.

Genel Bilgi
Yemlikler hayvanların ayağını bastığı yere göre 10-15 cm yüksekte, yüzey alanı pürüzsüz, her hayvana 50-60 cm alan olmalıdır.
Yemleme sıklığına dikkat edilmeli. Toplam karışım nemi ayarlanmalıdır. Yemler dağıtım öncesi homojen karıştırılarak yemlik
boyunca dengeli dağıtılmalıdır.

Özellikleri
Hızlı canlı ağırlık ve randıman kazandırır. Danalarda sindirim bozukluğu ve ishal oluşturmadan besiye devam etme imkânı
sağlar. Vitamin-mineral katkısına ve vitamin iğnesine gerek yoktur. İdrar taşları ve ayak hastalıklarından hayvanı korur.

Yedirilme Şekli
BİTİRİM Besi Bitir Yemine yeni başlıyor veya BİTİRİM Besi Bitir yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş
yapılması gerekmektedir. Verilen miktar besi danasının her 100 kg canlı ağırlığına karşı 2 kg olmalıdır. Bu yem ile birlikte Besi
hayvanının beslenmesinde her 100 kg canlı Ağırlığı için en az yarım kg ila yedi yüz elli gram(1/2kg) kuru kaba yem (ot veya
saman) kullanılmalıdır. Besi döneminin son 2 – 3 ayında yedirilebilir. Önlerinde sürekli temiz su bulunmalıdır.

Dikkat
Fabrika yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş yapılması gerekmektedir. Yoğun besiye alınan dana
toplam karma rasyon ile beslenmeyip öğünlü besleme yapılması durumunda bir öğünde 3–4 kg’dan fazla fabrika yemi ve
tahıl tüketiyor ise öğün sayısının 3’e çıkartılmasında asidoz, şişkinlik ve ayak hastalıklarının önlenmesi açısından fayda sağlar.
Kullanılan kaba yem (saman, yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak
belli bir parça büyüklüğü ve nemde verilmesi önerilir.
<zYemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız yararlı olacaktır.
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PAŞAM PLUS
BESİ YEMİ
Besi Sığırlarında süratli canlı
ağırlık artışı sağlamak için
hazırlanmış, besinin her
döneminde kullanılabilen
özel bir besi yemidir.

Genel Bilgi
Besi ahırlarında hayvanların gübre yönetimi düzenli yapılmalıdır. Aksi halde hayvanlarda digital dermatitisler gibi bulaşıcı
ayak hastalıkları besi performansını olumsuz etkiler. Yoğun gübreli zeminde ortama yayılan ahır gazları besi hayvanlarında
solunum yolu hastalıklarını tetikler.

Özellikleri
Besi hayvanlarının tüm besi dönemi boyunca kullanılacak şekilde üretilmiştir. Bu yem ile besleme yapılması durumunda
besi hayvanlarına dışarıdan ilave olarak arpa veya mısır gibi tahıl kaynağı verilmesine gerek yoktur. ’’Paşam Plus’’ yemi kaliteli
protein kaynakları içeren hammaddeler kullanılarak üretilmiştir. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde vitamin ve mineral
vardır. Besi Hayvanlarında işkembe asitleşmesini dengelemek amacıyla işkembe tamponları kullanılmıştır. Dışarıdan ayrıca
vitamin- mineraller ile işkembe tamponu kullanılmasına ihtiyaç yoktur.

Yedirilme Şekli
PAŞAM PLUS Besi Yemine yeni başlıyor veya PAŞAM PLUS Besi yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş
yapılması gerekmektedir. Sadece saman veya kuru kaba ot ile birlikte PAŞAM PLUS besi geliştirme yemi yedirilerek besleme
yapılacak hayvanlarda her 100 kg canlı ağırlığı için kg 2 kg Paşam Plus besi yemi verilmelidir. Her 100 kg canlı ağırlığa en az
yarım kg ila yedi yüz elli gram (0,5-0,7 kg) kuru kaba yem (ot veya saman) kullanılmalıdır. Hayvanların önünde sürekli temiz
su bulunmalıdır.Diğer hammaddeler ile desteklenerek besi döneminin sonuna kadar yedirilebilir. Tercihen besinin son 1,5
ayında hayvan başına günde 1-2 kg ilave tahıl verilebilir.
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SOYLUM
SIĞIR BESİ
YEMİ
Yoğun olarak tahıl kırma
ve ezmelerinin yedirildiği
durumlar da hayvanların
protein gereksinimi karşılamak
amacı ile hazırlanmış destek
yemi olarak besinin her
döneminde kullanılabilen
konsantre yemidir.

Genel Bilgi
Yemler hayvanların önlerine sık sık ötelenmeli. 24 saat sonundan artan yem toplam dağıtılan yemin %2-3 ünü geçmemeli
Yemlerin parça büyüklüğü iyi ayarlanmalı. Sıcak havalarda sabah erken, akşam ise geç yemleme yapılmalıdır.

Özellikleri
Tahılların besin madde eksiklerini giderecek şekilde dengelenmiştir. Hızlı canlı ağırlık ve randıman kazandırır. Danalarda
sindirim bozukluğu ve ishal oluşturmadan besiye devam etme imkânı sağlar. Ayrıca vitamin ve mineral katkısına gerek yoktur
Üreticilerin ellerinde bulunan tahılları besi sığırlarının beslenmesinde kullanmaları durumunda vermeleri gereken, tahılların
protein, mineral ve vitamin eksiğini gideren konsantre yemdir.

Yedirilme Şekli
SOYLUM Besi Yemine yeni başlıyor veya SOYLUM Besi yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş yapılması
gerekmektedir. Başlangıçta Kullanılacak tahıl miktarı yemin 1/3’i veya yarısı kadardır. Tahılın arpa, mısır veya arpa-mısır
karışımı olması tercih edilir. SOYLUM ve tahılın toplam miktarı besi sığırının her 100 kg canlı ağırlığına karşı 2 kg olmalıdır. Kaba
yem kuru madde miktarı başlangıçta toplam yemin 1/3’ünden, besinin sonlarına doğru ise1/4’ünden az olmamalıdır.Önünde
sürekli temiz su bulunmalıdır.

Dikkat
Fabrika yemi miktarı arttırılacak danalarda değişikliğin yavaş yavaş yapılması gerekmektedir. Yoğun besiye alınan dana
toplam karma rasyon ile beslenmeyip öğünlü besleme yapılması durumunda bir öğünde 3–4 kg’dan fazla fabrika yemi ve
tahıl tüketiyor ise öğün sayısının 3’e çıkartılmasında asidoz, şişkinlik ve ayak hastalıklarının önlenmesi açısından fayda sağlar.
Kullanılan kaba yem (saman, yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin (fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak
belli bir parça büyüklüğü ve nemde verilmesi önerilir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız yararlı olacaktır.
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ÖZEL YEMLER

KIZIM
DÜVE YEMİ
Çiftliğimin geleceği
düvelerim için en büyük
yardımcım “KIZIM”
Buzağı büyütme
döneminden sonra dişi
damızlıklara 4. aydan
sonra gebeliğin son 1
ayına kadar verilen
düve yemidir.

Genel Bilgi
Düve besi sığırı gibi beslenmemelidir. Canlı ağırlık artışı ve boy kontrollü olmalıdır. Kızgınlık göstermeye başladıktan sonra
düve yağlanma riski ile karşı karşıyadır. Yağlanan düvede doğum güçlüğü, düşük süt verimi ve eşini atamama problemleri
görülür. Bu bakımdan düvenin erken kızgınlık göstermesi ve günde 0, 8 kg’dan fazla canlı ağırlık kazandırılması istenmez.

Özellikleri
Düve besi sığırı gibi beslenmemelidir. Canlı ağırlık artışı ve boy kontrollü olmalıdır. Kızgınlık göstermeye başladıktan sonra
düve yağlanma riski ile karşı karşıyadır. Yağlanan düvede doğum güçlüğü, düşük süt verimi ve eşini atamama problemleri
görülür. Bu bakımdan düvenin erken kızgınlık göstermesi ve günde 0, 8 kg’dan fazla canlı ağırlık kazandırılması istenmez.

Yedirilme Şekli
Kaba yemin kalitesine bağlı olarak 2-4 kg kadar toplam rasyon içerisine karıştırılarak iki öğün halinde yedirilir.
Kaliteli kaba yem ile 2 kg, saman gibi kalitesiz kaba yemlerle birlikte 4 kg yedirilmelidir.
Düve günde ortalama 750 g ağırlık kazanacak şekilde beslenmelidir.

Dikkat
Grup içinde aşırı ve yetersiz yem tüketenler için önlem alınmalıdır. Düveler 350 kg canlı ağırlığa ulaştıktan sonra
tohumlanmalıdır. Kullanılan kaba yem (saman, yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa,
mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve nemde verilmesi önerilir. 24 saatte bir yemleme yapılabilir.
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NAZLIM
KURU
DÖNEM YEMİ
İnekler kuruya çıktıktan
sonra gebeliğin son
3 haftasına kadar
yedirilecek
kuru dönem yemidir.

Genel Bilgi
Doğumdan sonraki metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik özellikler kazandırılmıştır. Bu dönemde gebe ineğin aşırı
yağlanmaması için aşırı mısır silajı, tahıl ve fabrika yemi vermekten kaçınılmalıdır.

Özellikleri
NAZLIM, İnekler kuruya çıktıktan sonra gebeliğin son 3 haftasına kadar yedirilecek yemdir. Doğumdan sonraki yüksek süt
verimine en iyi şekilde hazırlar. Doğumdan sonraki metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik özellikler kazandırılmıştır.
Özel katkılar içermektedir, ayrı bir vitamin-mineral katkısına gerek yoktur. Döl verimini iyileştirir. Meme ödemlerini azaltır. Süt
hummasın hastalığının görülme sıklığını azaltır. Diğer metabolizma hastalıklarını azaltır. Yavru zarlarının kolay atılmasını sağlar.

Yedirilme Şekli
Kaba yemin kalitesine bağlı olarak en az iki öğünde tercihen toplam rasyon içerisinde verilmesi önerilir. 24 saat içerisinde
toplam 3-5 kg yedirilir. Kaba yem olarak sadece kuru yonca ile sadece silaj ve yaş posa vermekten kaçınmak gerekir.
Verilen kuru yonca miktarı 2 kg’ı, silaj ve yaş posa miktarı 5-6 kg’ı geçmemelidir. Bu dönemde kaba yem olarak kaliteli çayır
kuru otu ile saman birlikte veya tek başına kaba yem olarak verilebilir.

Kuruya Çıkartılan İneklerin Beslenme Programları
NAZLIM kuruya yeni çıkartılmış ineklere gebeliğin son 3 haftasına kadar verilmelidir. Kaliteli kaba yemler ile birlikte 3 kg,
kalitesiz yemler veya saman ile birlikte 4 kg yedirilmelidir. Kaba yem olarak sadece silaj veya sadece körpe yonca kuru otu
verilmemelidir.

Dikkat
Kullanılan kaba yem (saman, yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak
belli bir parça büyüklüğü ve nemde verilmesi önerilir. 24 saatte bir yemleme yapılabilir.
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YÜKLÜM
SAĞIMA
GEÇİŞ YEMİ
İnekler kuruya çıktıktan
sonra, gebeliğin son 3
haftasından, doğuma
kadar yedirilecek
sağıma geçiş yemidir.

Genel Bilgi
İnekler kuruya çıktıkları gebeliğin son 3 haftasında, düvelere gebeliğin son 3-4 haftasında verilmelidir. Bu dönemde
Doğumdan sonra hayvanların eşini daha kolay atmasına yardımcı olur. Yüksek süt verimine en iyi şekilde hazırlar. Doğumdan
sonraki metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik özellikler kazandırılmıştır.

Özellikleri
Döl verimini iyileştirir. Meme ödemlerini azaltır. Süt humması hastalığının görülme sıklığını azaltır. Diğer metabolizma
hastalıklarını azaltır. Yavru zarlarının kolay atılmasını sağlar.

Yedirilme Şekli
Kaba yemin kalitesine bağlı olarak yavaş yavaş artırarak doğuma 5 kg a kadar YÜKLÜM yemi yiyerek girmelidir. Kaba yem
olarak sadece kuru yonca ile sadece silaj ve yaş posa vermekten kaçınmak gerekir. Verilen kuru yonca miktarı 2 kg’ı, silaj ve
yaş posa miktarı 5-6 kg’ı geçmemelidir. Bu dönemde kaba yem olarak kaliteli çayır kuru otu ile saman birlikte veya tek başına
kaba yem olarak verilebilir.

Kuruya Çıkartılan İneklerin Beslenme Programları
Kaba yemin kalitesine bağlı olarak yavaş yavaş artırarak doğuma 5 kg a kadar YÜKLÜM
yemi yiyerek girmelidir. Bunu üzerine yiyebildiği kadar kaba yem verilmelidir.
Kaba yemin en az yarısı kuru kaba yem ve/veya saman olmalıdır.

Dikkat
Hayvanların önünde yalama taşı şeklinde tuz bulundurulmamalıdır. Kullanılan
kaba yem (saman, yonca, mısır silajı, pancar posası vb.) ile kesif yemlerin
(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak belli bir parça büyüklüğü ve nemde
verilmesi önerilir.
Yemlenmenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir
rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek almanız
durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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FAYDAM
TAMPON YEMİ
Sıcaklık stresine bağlı,
üreme performansı,
süt veriminde
düşme, süt yağında
düşme, gizli işkembe
asitleşmesi, yem
tüketiminde azalma
problemlerinin
önlenmesinde FAYDA
sağlar.

Genel Bilgi
Rasyonları ile birlikte aldıkları milkotoksinler (küflü gıdalar) şişmelere yol açar.
Besi hayvanlarında barınak içinde fazla amonyak gazı olması rumende (işkembede) gazlı şişkinliklere neden olur.
İdeal ahır ortamı 15 - 25 C arası %40 - 60 nem 25 ppm’den az amonyak olmalıdır.

Özellikleri
Aşırı sıcaklar süt ineklerinde yem tüketimi, üreme verimliliği, süt yağı, süt verimi ve ayak sağlığı üzerine çok belirgin olumsuz
etkilere sahiptir. İşkembede- rumen florasını koruyarak metan gazı üretimini azaltır. Metan üretimini azaltarak şişme, ayak
sorunu ve asidoz gibi sorunları önler. Selülotit bakterilerilerin en az düzeyde zarar görmesini sağlayarak sindirim dengesini
korur. Üreme verimliliğini iyileştirir. Süt yağının düşmesini engeller. Süt veriminin azalmasını engeller.

Yedirilme Şekli

Hayvanların günlük tükettiği kuru maddenin %1.5’u kadar kullanılması uygundur. Besi hayvanlarında günlük ortalama 0.25
- 0.30 kg, süt ineklerinde ise 0.50 kg verildiğinde günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Toplam rasyon içerisinde
yedirilmesi önerilir. Toplam rasyon verilmeyerek öğünlü besleme yapılan işletmelerde diğer kaba ve konsantre yemlere
karıştırılarak yedirilmesi tavsiye edilir.
***Bu ürünün kuru dönemdeki hayvanlara yedirilmesi bileşimindeki katkılar nedeni ile uygun değildir.

Dikkat
Sıcak havalarda hayvanlar kaba yem yemek istemezler. Kaba yemler ile fabrika yemleri iyice karıştırılmalıdır. Kaba yemler
çok iri kıyılmış olmamalıdır. Ayrışmayı engellemek için hayvanların önüne dökülecek yemler gerektiğinde nemlendirilmelidir.
Hayvanların serin havalarda yemlenmesinde fayda vardır. Öğün sayısının arttırılmasında fayda vardır. Hayvanların mutlaka
yeteri kadar yem yemesi sağlanmalıdır. Serinletici her türlü önlemin(fan, gölgelik, havalandırma, su zerreciklerinin hayvanlara
püskürtülmesi vs.) faydası vardır. Yaz aylarında hayvanların su ihtiyaçları 2-3 katına çıkar.
Yemlenmenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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ÇAREM
STRES YEMİ
Stresin hayvan üzerindeki
olumsuz etkilerini
azaltmak amacıyla
hazırlanmış olup vücut
direncini arttırıcı özelliğe
sahip özel bir yemdir.

Genel Bilgi
Çarem Besi Yemi hastalık esnasında hayvan nakli ve hastalık sonrasında kullanılabilen, iştah, yem tüketimi, besi performansı
ve vücut direncini arttırıcı özelliğe sahip bir yemdir. Sağmal, kuru dönemde besi hayvanlarında besi döneminde kullanılabilir.
Stres durumundaki danalara(nakliye stresi, hastalıklar, iştahsızlık vs.) ilave olarak günde iki öğün halinde 1’er kilo verilmesi
gereken yemdir.

Stresin Etkileri
Hayvanların doğal ortamını değiştiren her türlü nakliye, meraya çıkış, yer değiştirme, ayırma, gruplandırma, ani hava
değişiklikleri gibi uygulamalar ve hastalıklar strese yol açar. Stres, tüm çiftlik hayvanlarının olumsuz çevre şartlarına karşı
göstermiş oldukları fizyolojik ve psikolojik tepkidir. Stres verimi ve verim kalitesini direkt etkileyen önemli faktördür. İştah
azaltır, hastalıklara karşı vücut direncini zayıflatır, verimi olumsuz yönde etkiler, ekonomik kayıplara neden olur, süt verimini
ve besi performansını azaltır ve hastalıklardan iyileşmeyi geciktirir.

Özellikleri
Stres altındaki hayvanların direncini arttıracak özellikler kazandırılmıştır.
Lezzetli ham maddeler kullanılarak hazırlanmıştır.
Hayvanların besin madde ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmiştir.
Hastalıklara karşı direnç arttırıcı özelliği vardır.
Stresin verim üzerine olan olumsuz etkilerini azaltır.
Ambalaj Şekli: 25 kg paket

Yedirilme Şekli
Hayvanların tükettiği her öğün yemden 1 kg kısılarak yerine 1 kg ÇAREM YEMİ
verilmelidir. Her öğünde 1 kg olmak üzere günde 2 kilogram verilmelidir. Normal
olarak günde 7-8 kg ve daha üzeri yem tüketen süt ineklerinde sabah ve akşam
1’er olmak üzere günde toplam 2 kg yedirilir. Hayvana günlük olarak yedirilen
fabrika yeminden 2 kg düşürülür. Kullanılan kaba yem (saman, yonca, mısır silajı,
pancar posası vb.) ile kesif yemlerin(fabrika yemi, arpa, mısır vb.) karıştırılarak
belli bir parça büyüklüğü ve nemde verilmesi önerilir. Yemlenmenin en uygun
şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik
sorumlularından destek almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.

Verilme
Süesi

Öğünde
Yedirilen

Günlük
Yedirilen

Toplam
Miktar

20 gün

1,0 kg

2 kg

40 kg

10 gün

0,5 kg

1 kg

10 kg

30 gün

50 kg
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PROT AYS
PROTEİN
KONSANTRE
YEMİ
Bypass karakterde
protein kaynağı olup,
toplam rasyondaki
protein açığını
gidererek süt ve
üreme performansının
iyileşmesine destek
olması amacı ile üretilmiş
özel bir yemdir.

Genel Bilgi
Sağmal hayvanların toplam rasyonlarında dengeli bir enerji ve proteini almaları sağlanmalıdır. Ülkemizde kaba yem kaynaklı
protein temininde ki sorunlar nedeni ile toplam karmalarda protein açığı ortaya çıkmaktadır. Proteinler vücutta hücrelerin
yenilenmesi, bağışıklık sistemin desteklenmesi, üreme hormonlarının sağlıklı bir şekilde salgılanması ve süt proteininin
oluşması gibi biyolojik olaylarda kullanılır. İneklerin toplam rasyonlarında yeteri miktarda protein alamadıkları durumlarda
dışarıdan konsantre tarzda protein desteği yapılmalıdır.

Özellikleri
Toplam rasyonda aynı anda sindirilmeye uygun bir enerji/protein dengesi oluşturarak süt ve üreme verimlerini destekler.
Besi hayvanlarında, koçlarda ve koyunlarda çiftleşme sezonu boyunca protein eksikliğini kapatmak amacı ile kullanılabilir.
Düvelerde protein eksikliğine bağlı gelişme geriliğini ve boy kısalığını düzeltmek için kullanılır. Eğer inekler istenilen zamana
kadar pik süt verimine ulaşamıyor veya belirgin bir süre pik süt veriminde kalamıyor ise toplam rasyon (TMR) protein seviyesi
kontrol edilmeli ve Kaba yem kalitesi kaynaklı protein açığını kapatarak, pike ulaşılması sağlanmalı ve hızlandırılmalıdır. Yüksek
baypas protein oranından dolayı işkembeyi yormaz. Özellikle laktasyon başlangıcında, ihtiyacın fazla olduğu dönemde
bağışıklık sistemin desteklenmesini sağlar. İlkine doğum yapmış düvelerde kas ve lif gelişimini destekleyerek devam eden
büyümelerine destek olur.

Yedirilme Şekli
Mümkünse toplam karma rasyonları içerisine karıştırılarak, ihtiyaçları olan protein açıkları hesaplandıktan sonra sağmal
hayvan başına 150 gr ile 1,5 kg arasında kullanılması uygundur. Karma rasyona katmak mümkün değil ise, kullanılacak
miktar yemleme sayısına bölünerek süt yemi veya diğer konsantre yemlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir. Besi
hayvanlarında ve düvelerde 0.25- 0.75 kg, koç ve koyunlarda çiftleşme sezonunda üreme performansını arttırmak için 100400 gram arasında kullanılması önerilir. Sağmal koyunlarda protein eksikliğini gidererek süt verme performansını arttırmak
amacı ile 100-250 gram arasında kullanılır. Teknik personellerimizin önerdiği gibi kullanıldığında 1 ile 3 litre arasında süt verim
artışı sağlanmaktadır.
Yemlenmenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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ENER AYS
ENERJİ
KONSANTRE
YEM
Kaliteli tahıl kaynakları ile
hazırlanmış
enerji konsantre yemidir.

Genel Bilgi
EnerAYS Enerji Konsantre Yemi, kaliteli tahıl kaynakları ile hazırlanmış bir yemdir. EnerAYS Enerji Yeminde kullanılan tahıl
kaynakları işkembe mikropları tarafından kullanılabilen yüksek kaliteli kaynaklardır. Doğru enerji kaynakları ile dengeli bir
besleme hayvanların yaşama faaliyetlerini, süt ve üreme verimi performanslarını arttırmak için çok önemlidir.

Özellikleri
EnerAYS enerji gereksinimi olan hayvanlarda güvenle kullanılabilen bir enerji konsantre yemidir. İşkembe mikroplarının
selülozu sindirmesi için işkembede kullanılabilecek enerjiye ihtiyaçları vardır. Bu enerjiyi alan yararlı işkembe mikropları
selülozu sindirirler. Böylece selülozdan protein ve enerji üretilerek işkembeli hayvanlarda kullanılabilirler. Bu yem tüm
tahılların yerine rahatlıkla kullanılır. Yemin bileşimine giren tahıllar farklı saatlerde parçalanarak sindirilebildikleri için dengeli
parçalanırlar ve iyi faydalanılırlar. Pişirilerek üretildikleri için ezme, öğütme ve kırma yapılmış tahıllara göre işkembede daha
iyi sindirilirler. İşkembe mikropları bu yemden daha iyi yararlanabilirler.

Yedirilme Şekli
Tüm sağmal ve kuru dönem hayvanlarında enerji gereksinimine ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Gelişmekte olan boş ve
gebe düvelerde canlı ağırlık artışı, kızgınlıkların iyi oluşması ve kolay gebe bırakmak için, besi hayvanlarında tüm besi dönemi
boyunca canlı ağırlık artışı sağlamak için kullanılır. Koyunlarda çiftleşme öncesi ve çiftleşme dönemi boyunca kızgınlıkların
teşvik edilmesi, gebeliklerin kolay oluşturulması, ikizlik oranlarının artırılması amacıyla, gebe koyunlarda gebeliğin son 50
gününde canlı ağırlık artışı ve kuzuların daha iyi canlı ağırlıkta doğmaları için kullanılır. Koçların çiftleşme öncesi ve çiftleşme
döneminde uygun canlı ağırlıkta olmaları, kaliteli ve fazla miktarda sperma üretebilmeleri için kullanılır. Rasyonlarda ki enerji
ihtiyacına göre gerektiği kadar süre aşağıdaki miktarlarda kullanılır: Sağmal hayvanlarda 0,5-6 kg Kuru dönem ineklerde
0,5-3 kg Besi hayvanlarında 0,5- 6 kg Düvelerde 0,5-3 kg Koyunlarda 0,25-1 kg Koçlarda 0,5-1,5 kg Mümkünse toplam karma
rasyonları içerisine karıştırılarak, ihtiyaçları olan protein açıkları hesaplandıktan sonra önerilen miktarlarda kullanılması
uygundur.
Yemlenmenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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RUMEN AYS
PROTEİN
KONSANTRE
YEMİ
Kaliteli işkembe proteinine
sahip
protein konstantre yemidir

Genel Bilgi
Sağmal hayvanlardan yüksek süt verimi ve 12-13 ayda bir yavru alabilmek için iyi genetiğe sahip olmalıdırlar. Uygun barınaklarda ve bakım
koşulları sağlıklı olmalıdırlar. Besleme ve Besleme yönetimi iyi olmalıdır. Besi hayvanlarında ekonomik karlılık için genetik olarak iyi kilo
almaya yatkın olmalıdırlar. Barınak ve bakım koşulları iyi olmalıdır. Sağlıklı hayvanlar uygun şekilde beslenmelidirler. Koyunların doğum
sonrası iyi süt vermesi, doğumda canlı ağırlığı yüksek kuzu doğurması için uygun barınaklarda ve bakım koşullarında tutulmalı gebeliğinin
son 50 gününde doğru beslenmelidirler.

Özellikleri
Bu yem işkembe mikroplarının mikrobiyal protein üretebilmesi için tasarlanmış ve üretilmiş bir protein konsantre yemidir. Sağmal
hayvanların sağım ve kuru dönemlerinde, besi hayvanlarında ihtiyaç duyulduğunda tüm besi dönemi boyunca, düvelerin tüm gelişme
dönemlerinde, koyunların protein ihtiyacı olduğu sağmal ve kuru dönemleri boyunca beslenmesinde kullanılır. Sağmal hayvanların süt
verimi ve süt yağı üretebilmesi için işkembede kullanılacak proteine ihtiyacı vardır. Kuru dönemde hayvanın kilo almadan karnındaki
yavruyu geliştirebilmesi, doğumdan sonra süt üretecek hücrelerin sayısını arttırabilmesi ve süt hücrelerini geliştirebilmesi, kaliteli ağız
sütü üretebilmesi için yeterli düzeyde işkembe mikroplarının kullanacağı proteinlere ihtiyacı vardır. Düvelerin gelişim döneminde yeterli
boya ulaşabilmeleri için işkembe mikroplarının kullanacağı protein gereklidir. Boyu gelişemeyen düve istenilen vücut kondisyonuna
gelemez. İşkembe proteini yetersiz düveler kolay gebe kalamaz, gebe düveler ise karnındaki yavruyu iyi geliştiremez. 15 aylık yaştan sonra
yetersiz işkembe proteini alarak beslenen düve süt üretecek meme bezlerini geliştiremez ve doğurduktan sonra yeterli süt veremez. Besi
hayvanları yetersiz işkembe proteini ile beslenirse iskelet çatı gelişemez. Besi hayvanı bu nedenle tıknaz, kısa boylu ve vücudu dar kalır. 350
kg canlı ağırlıktan sonra kilo almaya başladığında iskelet sistemi iyi değil ise üzerine koyacağı yeterli kemik yapısı olmayacağı için kilo alması
çabuk durur. Ayaklar ve vücut, kasları taşıyamaz. Koçlarda koç katım öncesi kaliteli ve bol sperm üretimini sağlar. Koyunlar gebeliğin son 50
günlük döneminde karnındaki yavruyu geliştirebilmesi, doğumdan sonra süt üretecek hücrelerin sayısını artırabilmesi ve süt hücrelerini
geliştirebilmesi, kaliteli ağız sütü üretebilmesi için işkembe mikroplarının kullanacağı yeterli proteinlere ihtiyacı vardır. Gebelik döneminde
yeterli işkembe proteini alamayan koyunun karnındaki kuzu yeterli gelişemez. Düşük canlı ağırlıktaki kuzu beside kullanılacak ise iyi kilo
almaz. Düşük canlı ağırlıktaki kuzular çabuk hasta olur ve ölür.

Yedirilme Şekli
Rasyonlardaki protein ihtiyacına göre gerektiği kadar süre aşağıdaki miktarlarda kullanılır. Sağmal İneklerde 0,2- 4 kg Kuru Dönem İneklerde:
0,3-3 kg Boş ve Gebe Düvelerde 0,2-3,5 kg Besi hayvanlarında 0,2-1,5 kg Gebe koyunlarda 0,2-1,25 kg Koçlarda 0,2-1 kg. Mümkünse toplam
karma rasyonları içerisine karıştırılarak, ihtiyaçları olan protein açıkları hesaplandıktan sonra önerilen miktarlarda kullanılması uygundur.
Teknik personellerimizin önerdiği gibi kullanıldığında 1 ile 3 litre arasında süt verim artışı sağlanmaktadır.
Yemlenmenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek almanız
durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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BUZAĞI YEMLERİ

NEŞEM
BUZAĞI
BAŞLATMA
YEMİ
Buzağılara 3. Günlük yaştan
sonra başlayıp sütten kesilene
kadar yedirilmesi gereken özel
bir buzağı başlatma yemidir.

Genel Bilgi
Yeni doğmuş bir buzağının işkembesi henüz gelişmemiştir. Bu bakımdan yem tüketim düzeyi düşüktür. Kaba yemleri ise henüz
sindirebilmeye sahip değildir. Buzağı 4-6 haftalık yaşta olana kadar buzağılara kaba yem vermek gelişimini olumsuz etkiler.

Özellikleri
Buzağıda hızlı bir ağırlık artışı sağlar. İyi bir işkembe gelişimi sağlar. Dişi buzağıların sütçülük özelliğini geliştirir. Kaliteli protein kaynakları
kullanarak hazırlanmıştır. Özel bir buzağı başlatma yemidir.

Yedirilme Şekli
Doğumdan 3 gün sonra 60 güne kadar buzağıların önünde taze olarak bulundurulması gereken bir yemdir. Yem ile birlikte önünde sürekli
temiz su bulundurulmalıdır. İlave vitamin ve mineral katkısına gerek yoktur. Süt veya buzağı maması buzağı süt-mamadan kesilene kadar
(35-60 gün) günde iki veya üç öğün olarak eşit öğün aralığında 4- 8 litre verilir. Buzağı günde 1000-1500 gram yem tüketmeye başladığı
zaman sütten veya mamadan kesilmeye hazırdır. 5 haftalık yaştan önce iyi kaliteli kaba yem ( yonca vs) verilmesi önerilmez.

Buzağılarda İlk İki Ay Beslenme Programı
Yeni doğan buzağıya vakit geçirmeden ilk saat içerisinde anasından alınan ağız sütü 2,5 litre içirilmelidir. İlk gün 4-5 öğünde toplam 5 litre ağız
sütü içirilmelidir. 2. ve 3. günlerde 3-4 öğün halinde içebildiği kadar süt içirilmelidir. Daha sonra buzağı tabloya uygun olarak beslenmelidir.

Dikkat
Sütten kesilene kadar kaba yem verilmemesi doğrudur. Buzağı 1000-1500 gram
NEŞEM tüketmeye başladığı zaman sütten kesilmeye hazırdır. Sütten kesildikten
sonra buzağıların önüne tercihen kuru ot (baklagil) konulmalıdır. Bu dönemde
buzağılar bireysel bölmelerde barındırılmalıdır.
1- Yeni doğan buzağılara soğuk havalarda ısı kaynağı olarak Infrared lambaların kullanılması en
sağlıklı olan yöntemdir.
2- Buzağılara 6 haftalık yaştan itibaren enfeksiyonlara karşı koruyucu aşılamalar yapılmalıdır.
3- Kulübelerinin zeminini kuru tutmak için bol miktarda saman kullanılmalıdır, saman miktarı
yatıklarında ayakları görünmeyecek oranda olmalıdır.
5- Beton ve ıslak zeminle temasları mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
Yemlenmenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın
teknik sorumlularından destek almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.

Günler

Süt veya Süt
İkame Yemi
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45-60

-

-
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korunga vs.

Su temiz
ve taze

-

Sürekli

-

Sürekli

Az miktarda
taze olarak
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Sürekli
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GAYEM
BUZAĞI
BÜYÜTME
YEMİ
Buzağılara 2-6 aylık yaşlarda
verilmesi gereken özel bir
buzağı büyütme yemidir.

.

Genel Bilgi
Buzağı yüksek düzeyde yem tüketecek kapasitede değildir. Bireysel bölmelerden alınarak benzer yaş grubundakilerle bir
grup oluşturulur. Karın sarkması ve sindirim bozukluğunu önlemek için sindirebileceği yüksek kalitede kaba yemler önüne
sunulmalıdır.

Özellikleri
Buzağılarda hızlı bir ağırlık artışı sağlar.
İyi bir işkembe gelişimi sağlar.
Dişi buzağıların sütçülük özelliğini geliştirir.
Kaliteli protein kaynakları kullanarak hazırlanmış özel bir buzağı büyütme yemidir.

Yedirilme Şekli
Dişi buzağılar 2-4 aylık yaşta bu yemi 24 saat boyunca önünde serbest olarak tüketmelidirler. Dişi buzağılar 4 aylık yaşı
doldurduktan sonra düve besleme programına alınırlar. Erkek buzağılar 6 aylık yaşın sonuna kadar serbest olarak bu yem ile
beslenebilirler. Erkek buzağılar 4 aylık yaşın sonunda toplam rasyon hazırlanarak da beslenebilirler. Erkek ve dişi buzağılar
buzağı büyütme yemi ile beslenmeleri sürecinde 24 saat boyunca serbest su ve kaliteli kaba yem bulundurulmalıdır. İlave
vitamin ve mineral katkısına gerek yoktur. İyi bir karma yem hazırlanması şartı ile bir miktar diğer kaba yemlerle birlikte toplam
rasyon içerisinde buzağı büyütme yemlerinin yedirilmesi en sağlıklı besleme şeklidir.

Dikkat
Bu dönemde yemden en iyi şekilde faydalanabilmesi için parazit mücadeleleri yapılmış olmalıdır. Beslemeye bağlı
hastalıklardan korunmak için Enterotoksemi (Çelerme, Kılçık) aşılarının yapılması gereklidir. Barınak havalandırması ve ısısı
uygun olmalı, beton ve ıslak zeminle temasları mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
Yemlenmenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız durumunda size özel çözümler üretilecektir.
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KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ

KÖRPEM
KUZU
BAŞLANGIÇ
YEMİ
Yeni doğan kuzularda verimli
bir başlangıç, optimum
beslenme için
“KÖRPEM”
Kuzulara 1.haftalık yaştan
başlayıp sütten kesilene
kadar yedirilmesi gereken
özel bir Kuzu Başlatma
yemidir.

Genel Bilgi
Yeni doğan kuzularda ilk haftadan sonra 2 aylık yaşa kadar verilmesi gereken yüksek kaliteli enerji ve protein kaynaklarından
oluşturulmuş bir yemdir.

Özellikleri
İyi bir büyüme sağlar. İşkembe gelişimini kuvvetlendirir. Ayrıca bir katkıya gerek yoktur. Böbrek ve İdrar taşını önleyici etkisi
vardır.

Yedirilme Şekli
Sadece kuzuların ulaşabileceği bir şekilde serbest olarak önlerinde bulundurulur.
Beş haftalık yaştan itibaren kaba yem olarak sadece kaliteli kuru ot (tercihen yonca) verilmelidir.
Sütten kesilene kadar serbest olarak vermeye devam edilmelidir.
Önlerinde sürekli taze ve temiz su bulundurulmalıdır.

Dikkat
Bu dönemde saman gibi kalitesiz kaba yemler ile su içeriği yüksek posa, silaj gibi yemler verilmemelidir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız yararlı olacaktır
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GÖZDEM
KUZU
BÜYÜTME
YEMİ
Kuzularım büyürken hızlı canlı
ağırlık artışı ve maksimum
karlılık için ‘‘GÖZDEM’’
Kuzulara 2 aylıktan sonra
40–45 kg canlı ağırlığa gelene
kadar verilmesi gereken,
sağlıklı ve hızlı canlı ağırlık
kazandıran özel bir yemdir.

Genel Bilgi
Kuzular dişi ve erkek olmalarına ya da besi veya damızlık olarak kullanılmalarına bağlı olarak besleme şekilleri değişiklik gösterir.
Besiye alınacak erkek kuzuların olabildiğince hızlı büyütülmeleri arzu edilir ve daha yüksek düzeyde kesif yem yedirilir. Kesif
yem ile birlikte üreticiler ellerinde bulunan Arpa ve mısırı da kesif yem ile birlikte 14 haftalık yaştan itibaren kullanabilirler

Özellikleri
İyi bir büyüme ve gelişme sağlar. Ayrıca vitamin ve mineral katkısına gerek yoktur. Böbrek ve İdrar taşını önleyici etkisi vardır.
İşkembe gelişimini kuvvetlendirir.

Yedirilme Şekli
GÖZDEM Kuzu Büyütme yemine yeni başlıyor veya GÖZDEM Kuzu Büyütme yemi miktarı arttırılacak kuzularda değişikliğin
yavaş yavaş yapılması gerekir. Yemin yanında kaliteli kaba yem bulundurulmalıdır. Önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır.
İdrar taşı oluşumunu engelleyecek tedbirler alınmıştır. Önlerinde sürekli olarak GÖZDEM Kuzu Büyüt yemi bulundurulursa
çok hızlı gelişim gösterirler.

Dikkat
Bu dönemde saman gibi kalitesiz kaba yemler ile su içeriği yüksek posa, silaj gibi yemler verilmemelidir. Beslemeye bağlı
hastalıklardan korunmak için Enterotoksemi (Çelerme, Kılçık) aşılarının yapılması gereklidir.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız yararlı olacaktır.
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KUZUM
BESİ YEMİ
Kuzularınızda hızlı canlı
ağırlık artışı ve yüksek
kesim ağırlığı sağlayan
KUZUM besi yemidir

Genel Bilgi
Kuzuların sağlıklı bir şekilde büyütülerek yüksek canlı ağırlık artışı sağlaması için barınak koşullarının hayvan gelişimini
engellemeyecek düzeyde olması sağlanmalıdır. Kuzu barınağında havalandırmanın çok iyi olması hızlı gelişim için önemlidir.
İshal ve solunum yolu hastalıklarına yakalandırmadan kuzuları geliştirmek için kuzu barınakların kuru temiz olması
sağlanmalıdır. Kuzu barınakları için ideal nem oranı %40-60 düzeyinde, ideal ısısının 15-18 C olması gerekir.
Kuzular ilk 4 hafta anne sütü ile beslenirler. Yeterli besin madde içeriğine sahip bir kuzu yemi ile ilave canlı ağırlık artışı sağlanır.
Kuzular, Sütten kesim dönemine kadar ortalama 250-350 gr/gün kuzu yemi tüketmelidir. Bu tüketim sütten kesilene kadar
400-450 gr/gün kadar çıkabilir. Sütten kesim döneminde hedeflenen canlı ağırlık en az 11-12 kg ve en çok 17-18 kg olmalıdır.

Özellikleri
Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek bir yemdir. Kuzuların kısa sürede kesim ağırlığına gelmesi sağlanır. Kuzuların metabolik ve
sindirim sistemi problemlerine yakalanmadan kesim ağırlığına ulaşması sağlanır. Yeterli düzeyde vitamin-mineral içeriğine
sahiptir. Dışarıdan ilave yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Arpa, mısır, kepek, küspe vb. yiyecekler kesinlikle verilmemelidir.
KUZUM Besi Yemi kuzuların tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak şekilde formülize edilmiştir.

Yedirilme Şekli
Kuzulara yeme başladıkları 4 günlük yaştan itibaren kesime gidene kadar önlerinde 24 saat serbestçe tüketebilecekleri
şekilde KUZUM Besi Yemi serbest olarak verilmelidir. Besi dönemi boyunca kullanılabileceği gibi kuzu başlangıç döneminde
de kullanılabilen özel besin madde yapısına sahip bir yemdir. Kuzum Besi Yemi hayvanlardan daha yüksek performans elde
edebilmek için günlük verilecek miktarı 2 veya 3 bölünerek sunulmalıdır. Kuzuların önlerinde temiz ve ılık suyun 24 saat
boyunca bulundurulması gerekir. İlk 4 hafta kuzuların serbest olarak annelerinden süt içmeleri sağlanmalıdır. KUZUM Besi
Yemi ilk defa kullanılacaksa, yemden yeme geçiş, 7-10 gün içinde yavaş yavaş yapılmalıdır Kuzuların önlerinde yem ile birlikte,
ince kıyılmış saman veya kaliteli bol yapraklı yonca bulunabileceği gibi 5 haftalık yaştan sonra serbest olarak bulundurulabilir.
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BALIM
TOKLU
BESİ YEMİ
Toklularımda kaliteli
karkas, dengeli bir
beslenme ve güçlü
damızlıklar için ‘‘BALIM’’
40–45 kg canlı ağırlığa
ulaşmış kuzulara hızlı
bir canlı ağırlık artışı için
kesime kadar verilecek
toklu besi yemidir.

Genel Bilgi
Rasyonun bir kısmının meraya veya kaliteli kaba yeme dayalı olması daha az yağlı karkas oluşumuna yardımcı olur. Üreticiler
ellerinde bulunan arpa ve mısır gibi tahılları kesif yem ile birlikte kullanabilirler.

Özellikleri
Hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar. Karkas kalitesini ve Randımanı artırıcı etkiye sahiptir. Yemden yararlanmayı artırır. İdrar taşı
oluşumunu engeller. Ayrıca vitamin ve mineral takviyesine gerek yoktur.

Yedirilme Şekli
10 günlük alıştırma periyodundan sonra etkili bir kuzu besisi için BALIM Toklu Besi Yemi serbest olarak hayvanların önünde
bulundurulmalıdır. Bu yoğun besi esnasında hayvan başı en az 200-300 gr. Kuru ot verilmelidir. Önlerinde sürekli temiz su
bulundurulmalıdır (Eğer mümkün değilse günde en az 3 kez su verilmelidir.) İlave olarak tahıl kullanmaya gerek yoktur.

Dikkat
Besinin son dönemlerinde çok yoğun kesif yem beslemesi yapılmaktadır. Kesif yemdeki ani artışlar ve/veya kaba yem
düzeyinin toplam rasyonun %20’sinin altına düşmesi tokluların işkembesini bozarak hayvanın gelişimini önemli düzeyde
geriletebilir. Bu bakımdan kesif yem artışlarını yavaş yapmak ve rasyondaki kaba yem oranı %10’dan az olmamalıdır.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız yararlı olacaktır.
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EZGİM
KOYUN SÜT
YEMİ
Koyunlarım için süt
ve döl veriminde
‘‘EZGİM’’
Emzirme döneminde
koyunlara verilmesi
gereken özel bir
koyun süt yemidir.

Genel Bilgi
Doğuma 3 hafta kala yedirilmeye başlanır ve koyunun süt verimine paralel olarak EZGİM Koyun Süt Yemi miktarı arttırılır veya
azaltılır.

Özellikleri
İyi bir süt verimi sağlar. Ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur. Üreme verimini ve süt verimini iyileştirir.

Yedirilme Şekli
Gebe Koyunlar doğuma üç hafta kala EZGİM Koyun Süt Yemine yavaş yavaş alıştırılmalıdır. İlk ayda kaba yem kalitesine,
ikizlik durumuna ve süt verimine bağlı olarak EZGİM Koyun Süt Yemi 1–2 kg yedirilmelidir. Daha sonraki aylarda koyunların
süt verimleri azalır. Süt verimi azalan Koyunlarda verilen EZGİM Koyun Süt yemi miktarının da azaltılması gerekir. Önlerinde
sürekli temiz su bulundurulmalıdır.

Dikkat
Süt veren koyunlara kaliteli kaba yem verilmesi veya kaliteli merada otlatılması süt verimini olumlu yönde etkiler. Düşük süt
verimine sahip koyunların fazla yem yemesi aşırı yağlanmalara neden olabilir. Aşırı yağlı koyunlarda üreme verimi ve doğum
problemleri ortaya çıkmaktadır.
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi ve iyi bir rasyon oluşturmak için firmamızın teknik sorumlularından destek
almanız yararlı olacaktır.
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KEÇİM
KEÇİ
SÜT YEMİ
Tüm keçi ırkları için özel
olarak üretilmiş olup tüm
sağım dönemi boyunca
kullanılabilen
keçi süt yemidir.

Genel Bilgi
Sağım dönemindeki keçiler canlı ağırlıkların % 4-7 si kadar kuru madde tüketirler. Keçiler ineklere kıyasla daha iyi nişasta
sindirirler ve daha az oranda selüloz sindirirler. Sağımın ilerleyen dönemlerinde verilecek keçi süt yemi miktarı keçilerin süt
verimine göre düzenlenmelidir. Doğuma yakın olan keçilerde yonca kuru otunun kullanımı sınırlanmalıdır. Vitamin-mineral
katkıları sayesinde ayrıca vitamin- mineral katkısı katılmasına gerek yoktur. Ağılların zemin ıslaklığı ve yetersiz havalandırma,
hem ayak hastalıkları hem de solunum yolu hastalıklarının görülme oranını artırır.

Özellikleri
Keçilerin tüm sağım döneminde aşırı zayıflamadan genetik ve kaba yem kalitesine bağlı olarak İyi bir süt verimi sağlar.
Ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.
Hayvanlar kaba yem ve mera tüketiminden sonra KEÇİM Keçi Süt Yemi tüketmelidir.

Yedirilme Şekli
İlk ayda kaba yem kalitesine, ikizlik durumuna ve süt verimine bağlı olarak KEÇİM Keçi Süt Yemi 1–2 kg yedirilmelidir. Daha
sonraki aylarda keçilerin süt verimleri azalır. Süt verimi azalan Keçilere verilen KEÇİM Keçi Süt yemi miktarının da azaltılması
gerekir. Gün içerisinde verilecek miktar en az 2 öğün halinde sunulmalıdır. Keçiler toplam rasyon şeklinde beslenmesi ve tüm
kaba ve konsantre yemlerin karışım şeklinde hayvanlara verilmesi önerilir. Yonca kuru otu, çayır kuru otları gibi kaliteli kaba
yemlerin kullanılması durumunda verilecek Keçi Süt Yemi miktarı değişkenlik gösterir. Sağım dönemi boyunca yonca ve kuru
ot serbest olarak bulundurulabilir. Önlerinde sürekli temiz su bulundurulmalıdır

Dikkat
Keçilerde aşırı silaj kullanımı önerilmemektedir.
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BROİLER YEMLERİ

ETLİK
CİVCİV
YEMİ

Genel Bilgi
Etlik civcivlerin yumurtadan çıkışından itibaren ilk 21 günlük yaşlarında ki besin madde ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile
hazırlanmış bir üründür.

Özellikleri
Bu dönemde ki civcivlerin hassas oldukları koksidioza karşı uygun ve yasal antikoksidialler içermektedir.
İlave herhangi bir hammadde gerektirmez. Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli hammaddelerle hazırlandığı için yemden
yararlanımı fazladır.

Yedirilme Şekli
Yumurtadan çıkıştan 21 günlük yaşa gelinceye kadar ki dönemde kullanılır.

Dikkat
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi için firmamızın teknik sorumlularından destek almanız yararlı olacaktır.
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ETLİK
PİLİÇ
YEMİ

Genel Bilgi
Etlik piliçlerin 21 günlük yaştan kesime kadar olan dönemi için formüle edilmiş, besin madde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
olarak hazırlanmış bir yemdir.

Özellikleri
Etlik civcivlerin besin madde ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığı için ilave herhangi bir hammadde takviyesi gerektirmez.
Dengeli bileşimi ile hızlı canlı ağırlık artışı sağlamaktadır. Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli hammaddelerle hazırlandığı için
yemden yararlanımı fazladır.

Yedirilme Şekli
Etlik piliçlerin 21 günlük yaştan itibaren başlanarak kesime kadar olan dönemde kullanılır.

Dikkat
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi için firmamızın teknik sorumlularından destek almanız yararlı olacaktır.

81

YUMURTA YEMLERİ

YUMURTA
CİVCİV YEMİ

Genel Bilgi
Yumurtacı civcivlerin yumurtadan çıkışından 8 haftalık yaşa gelene kadar geçen sürede tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacı
ile hazırlanmış bir üründür.

Özellikleri
Ek olarak herhangi bir hammaddeye gerek yoktur. Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli kontrolden geçmiş hammaddeler
kullanılmıştır. Yemden yararlanma oranı yüksek bir üründür. Civcivlerin ileriki dönemlere iyi bir performansla erişmesini
sağlar. İlave vitamin mineral katkısına ihtiyaç yoktur.

Yedirilme Şekli
Civcivlerin yumurtadan çıkışından 8 haftalık yaşların sonuna kadar kullanılabilir.

Dikkat
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi için firmamızın teknik sorumlularından destek almanız yararlı olacaktır.
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YUMURTA
TAVUK YEMİ

Genel Bilgi
Yumurtacı tavukların tüm besin madde ihtiyaçları göz önünde tutularak, yüksek yumurta verimine ulaşmaları için gerekli
enerji, protein, vitamin-mineral ve aminoasitleri içeren bir yemdir.

Özellikleri
Yumurtacı tavukların enerji ve besin madde ihtiyaçlarını tamamen karşılar. Dengeli bileşimi ile kafes yorgunluğunu engeller ve
yumurta kabuk kalitesinin artmasını destekler. Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli hammadde kullanılarak üretildiğinden yemden
yararlanma oranı fazladır.

Yedirilme Şekli
Yumurtacı tavukların %2 yumurta veriminden sonra tüm hayatları boyunca kullanımı uygundur. Yumurtacı tavukların en
yüksek seviyelerde yumurta verimine ulaşmaları için günlük olarak 80-130gr tüketmeleri tavsiye edilir.

Dikkat
Yemlemenin en uygun şekilde yapılabilmesi için firmamızın teknik sorumlularından destek almanız yararlı olacaktır.
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GEZEN
TAVUK
Yüksek yumurta verimi
için hazırlanmış gezen
tavuk yemidir

Genel Bilgi
Gezen tavuk yetiştiriciliğine uygun ırk ve cinsin seçilmesi çok önemlidir. Doğru ırk seçimi salma tavuk yetiştiriciliğinin ekonomik
olmasını sağlar. Gezen tavukları tek yönlü beslemek yapılan en büyük yanlışlar arasındadır. Bu şekilde yapılan besleme ile
istenilen yumurta randımanına, yumurta ağırlığına, yumurta kabuk ve iç kalitesine ulaşılamadığı gibi tavukların erken yaşta
deforme olmasına neden olmaktadır. Gezen tavukların dengeli ve yeterli beslenebilmesi için, besin madde içerikleri özel
olarak ayarlanmış GEZEN TAVUK YUMURTA YEMLERİ ile beslenmeleri gerekmektedir.

Özellikleri
Gezen Tavuk Yemi, ırk özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış dengeli bir tavuk yemidir. Tavukların ihtiyaç duyacakları tüm
enerji, protein, vitamin ve mineral yapısına sahiptir. Dışarıdan ilave ürünlere ihtiyaç duyulmaz. Sindirilebilirliği yüksek, doğal
hammaddelerden oluşur. Hayvanlar tarafından severek tüketebilecekleri formlarda üretilmektedir. Gezen tavuklarda, yüksek
yumurta randımanına ulaşmayı sağlar ve pik veriminde uzun süre kalmasını sağlar. Gezen tavukların, sindirim sistemlerini
destekleyerek yemden yararlanmayı artırır. Tavukların besin madde ihtiyaçlarını karşılayarak metabolik hastalıkların görülme
sıklığını azaltır. Yumurta kabuk ve iç kalitesinin yüksek olmasını sağlayan özel bir yemdir.

Yedirilme Şekli
Gezen Tavuk Yetiştiriciliğinde kullanılan özel olarak hazırlanmış bir yemdir. Yumurtaya başlamış tavukların, tüm yumurtlama
dönemleri boyunca kullanılabilen bir yemdir.
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PREMİKSLER

AysFORCEBull
Besi Hayvanları İçin
Vitamin / Mineral /Premiks

Kullanılışı
1 ton yeme 10 kg düzeyinde katılır.
1 süt ve besi sığırına 50-100 gr
1 buzağı ve danaya 50gr
1 koyun, kuzu ve keçiye 20 gr düzeyinde uygulanır.

Faydaları
Et ve Döl verimini arttırır.
Yemlerden daha iyi yararlanma sağlar.
Gelişmeyi hızlandırır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnci arttırır.
Gaz oluşumu ve asidozun önlenmesinde etkilidir.
Tedavilerin başarısını arttırır.
Kemik gelişimini güçlendirir.
Yapağı kalitesini ve verimini arttırır.
Yüksek üreme performansını sağlar ve sağlıklı yavrular elde edilir.

Dikkat
Karanlık, serin ve havalandırılabilen yerlerde depolayınız.
Bu ürün ilaç değil; tamamlayıcı mineral blok yemdir.
Tedavi amacıyla kullanılmaz.

AysFORCEBull - Besi Hayvanları İçin Vitamin/Mineral/Premiks
(20kg)
VİTAMİN A

1.000.000 IU

VİTAMİN D3

200.000 IU

VİTAMİN E

4000 mg

VİTAMİN K3

100 mg

VİTAMİN B1

100 mg

VİTAMİN B2

250 mg

NİACİN

1000 mg

CAL D. PANTOTENATE

400 mg

VİTAMİN

B6 20 mg

D.BİOTİN

20 mg

MAGNEZYUM

5000 mg

MANGAN

6000 mg

DEMİR

6000 mg

ÇİNKO

5000 mg

BAKIR

1500 mg

KOBALT

50 mg

İYOT

100 mg

SELENYUM

20 mg

METHİONİNE

10.000 mg

FOSFOR

15.000 mg

KALSİYUM

20.833 mg

DOĞAL ORIGANUM UÇUCU YAĞI

100 mg
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AysFORCEMilk
Süt Hayvanları İçin
Vitamin / Mineral / Premiks
(20 kg)

AysFORCEMilk - Süt Hayvanları İçin Vitamin/
Mineral/Premiks (20kg)

Kullanılışı
VİTAMİN A

1.300.000 IU

VİTAMİN D3

300.000 IU

VİTAMİN E

3000 mg

VİTAMİN K3

100 mg

VİTAMİN B1

100 mg

VİTAMİN B2

250 mg

NİACİN

10.000 mg

CAL D. PANTOTENATE

400 mg

VİTAMİN B6

20 mg

D.BİOTİN

20 mg

MAGNEZYUM

5000 mg

MANGAN

6000 mg

DEMİR

6000 mg

ÇİNKO

7500 mg

BAKIR

1500 mg

Karanlık, serin ve havalandırılabilen yerlerde depolayınız.

KOBALT

100 mg

İYOT

100 mg

Bu ürün ilaç değil; tamamlayıcı mineral blok yemdir.
Tedavi amacıyla kullanılmaz.

SELENYUM

20 mg

METHİONİNE

10.000 mg

FOSFOR

27.777 mg

KALSİYUM

20.000 mg

DOĞAL ORIGANUM UÇUCU YAĞI

100 mg

1 ton yeme 10 kg düzeyinde katılır.
1 süt ve besi sığırına 50-100 gr
1 buzağı ve danaya 50gr
1 koyun, kuzu ve keçiye 20 gr düzeyinde uygulanır.

Faydaları
Süt ve Döl verimini arttırır.
Yemlerden daha iyi yararlanma sağlar.
Gelişmeyi hızlandırır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnci arttırır.
Gaz oluşumu ve asidozun önlenmesinde etkilidir.
Tedavilerin başarısını arttırır.
Kemik gelişimini güçlendirir.
Yapağı kalitesini ve verimini arttırır.
Yüksek üreme performansını sağlar ve sağlıklı yavrular elde edilir.

Dikkat
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YALAMA
KOVALARI

Ays FORCEgell C
Buzağılar İçin
Yalama Kovası

Ays FORCEgell C - Buzağılar İçin Yalama Kovası (5 kg)

Faydaları
İçerdiği mentol sayesinde solunumda rahatlama sağlar.
Maya ile sindirim sistemi düzene girer.
İshallerin önüne geçer.
Sağlam bir kemik ve kas yapısı ile hızlı büyüme sağlar
Tüy dökülmesini ve tırnak çürüğünü önler

TANIMLAYICI
NUMARA

AKTİF MADDE

E 672

VİTAMİN A

E 671

VİTAMİN D3

ALFA TOKOFEROL

20.000

JU/kg

3a700

VİTAMİN E

ASETAT

20

mg/kg

PREMİKSDEKİ
MİKTAR

BİRİMLER

100.000

JU/kg

VİTAMİNLER

Kullanım Şekli
En fazla 75 gr./gün/ baş tüketilecek
şekilde serbest yalamaya bırakılır.

KATKI ADI

İZ ELEMENTLER
E1

DEMİR

DEMİR SÜLFAT

2500

mg/kg

E5

MANGAN

MANGAN OKSİT

2000

mg/kg

E6

ÇİNKO

ÇİNKO OKSİT

2000

mg/kg

Dikkat

E4

BAKIR

BAKIR SÜLFAT

1000

mg/kg

E8

SELENYUM

SODYUM SELENİT

33

mg/kg

Karanlık, serin ve havalandırılabilen yerlerde depolayınız.

E2

İYOT

KALSİYUM İYODAT

10

mg/kg

E3

KOBALT

KOBALT KARBONAT

22

mg/kg

Bu ürün ilaç değil; tamamlayıcı mineral blok yemdir.
Tedavi amacıyla kullanılmaz.

TAŞIYICILAR
İNAKTİF MAYA
MAGNEZYUM
HAM KÜL

7,50%
MAGNEZYUM OKSİT

2,50%
60%

PROTEİN

4%

MELAS

50%

HAM YAĞ

3,50%

NEM

5%

LİF

1%
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Ays FORCEgell M
Süt Hayvanları İçin
Yalama Kovası

Faydaları
Damızlık hayvanların döl verimini arttırır
Gizli kızgınlığın azalmasını sağlar
Hayvanların iştahında artış sağlar
Tüy dökülmesinde azalma, sağlıklı ve parlak
tüy kalitesinde artış sağlar
Sağlıklı tırnak yapısı oluşumuna yardımcı olur
Hastalıklara karşı direnç artırır
Süt veriminde artış sağlar
İçeriğindeki maya sayesinde sindirim sistemini
düzene sokar, maksimum verim sağlar.

Kullanım Şekli
En fazla 150gr./gün/ baş tüketilecek
şekilde serbest yalamaya bırakılır.

AysFORCEgell M - Süt Hayvanları İçin
Yalama Kovası (20 kg)
TANIMLAYICI
NUMARA

AKTİF MADDE

Bu ürün ilaç değil; tamamlayıcı mineral blok yemdir.
Tedavi amacıyla kullanılmaz.

PREMİKSDEKİ
MİKTAR

BİRİMLER

VİTAMİNLER
E 672

VİTAMİN A

E 671

VİTAMİN D3

3a700

VİTAMİN E

100.000

JU/kg

ALFA TOKOFEROL

20.000

JU/kg

ASETAT

20

mg/kg

İZ ELEMENTLER
E1

DEMİR

DEMİR SÜLFAT

2500

mg/kg

E5

MANGAN

MANGAN OKSİT

2500

mg/kg

E6

ÇİNKO

ÇİNKO OKSİT

2500

mg/kg

E4

BAKIR

BAKIR SÜLFAT

2000

mg/kg

E8

SELENYUM

SODYUM SELENİT

44

mg/kg

E2

İYOT

KALSİYUM İYODAT

65

mg/kg

E3

KOBALT

KOBALT KARBONAT

22

mg/kg

Dikkat
Karanlık, serin ve havalandırılabilen yerlerde depolayınız.

KATKI ADI

TAŞIYICILAR
İNAKTİF MAYA
MAGNEZYUM
HAM KÜL

7,50%
MAGNEZYUM OKSİT

2,50%
60%

PROTEİN

4%

MELAS

50%

HAM YAĞ

3,50%

NEM

5%

LİF

1%
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Ays FORCEgell B
Besi Hayvanları İçin
Yalama Kovası

AysFORCE gell B - Besi Hayvanları İçin
Yalama Kovası (20kg)

Faydaları
Sağlam bir kas ve kemik yapısı oluşturur.
Besi performansını artırır.
Hayvanların iştahında artış sağlar
Tüy dökülmesinde azalma, sağlıklı ve
parlak tüy kalitesi sağlar.
Sağlıklı tırnak yapısı oluşumuna yardımcı olur
Hastalıklara karşı direnç artışı sağlar.
Toprak yeme ve duvar yalama gibi alışkanlıkları önler.
İçeriğindeki maya sayesinde sindirim sistemini
düzene sokar, maksimum verim sağlar.

Kullanım Şekli
En fazla 150gr./gün/ baş tüketilecek
şekilde serbest yalamaya bırakılır.

TANIMLAYICI
NUMARA

AKTİF MADDE

Bu ürün ilaç değil; tamamlayıcı
mineral blok yemdir.
Tedavi amacıyla kullanılmaz.

PREMİKSDEKİ
MİKTAR

BİRİMLER

VİTAMİNLER
E 672

VİTAMİN A

E 671

VİTAMİN D3

3a700

VİTAMİN E

100.000

JU/kg

ALFA TOKOFEROL

20.000

JU/kg

ASETAT

20

mg/kg

İZ ELEMENTLER
E1

DEMİR

DEMİR SÜLFAT

2500

mg/kg

E5

MANGAN

MANGAN OKSİT

2000

mg/kg

E6

ÇİNKO

ÇİNKO OKSİT

2200

mg/kg

E4

BAKIR

BAKIR SÜLFAT

1000

mg/kg

E8

SELENYUM

SODYUM SELENİT

10

mg/kg

E2

İYOT

KALSİYUM İYODAT

22

mg/kg

E3

KOBALT

KOBALT KARBONAT

22

mg/kg

Dikkat
Karanlık, serin ve havalandırılabilen
yerlerde depolayınız.

KATKI ADI

TAŞIYICILAR
İNAKTİF MAYA
MAGNEZYUM
HAM KÜL

7,50%w
MAGNEZYUM OKSİT

2,50%
60%

PROTEİN

4%

MELAS

50%

HAM YAĞ

3,50%

NEM

5%

LİF

1%
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