PREMIUM YEMLER
Abalım bir

markasıdır

“İyi kalite, yüksek verim”

“Bilinçli yetiştiricilik,
sağlıklı besleme ile başlar.”

Ülkemizin önde gelen sanayi topluluğu Abalıoğlu bünyesinde
faaliyet gösteren Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş., 1969 yılında
ülkemizin ilk özel yem kuruluşu olarak Denizli’de kurulmuştur.
O günden bugüne girişimcilik ruhu ile sürdürülebilir büyüme
kaydeden şirket, günümüzde Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluşlarından biri olarak ülke ekonomisine katkı sunmanın
gururunu yaşamaktadır.
Genel merkezi İzmir’de olan Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş,
üretim faaliyetlerini Denizli, Biga, Polatlı, Mersin, Samsun,
Turgutlu, Konya ve Burdur fabrikalarında sürdürmektedir.
Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı yetiştiriciliği için yüksek kalitede
“Abalım” markasıyla yem üretimleri yapan şirket; yıllık 2,5
milyon ton üretim kapasitesi, 500’ü aşkın bayisi ve ülke
geneline yayılan geniş dağıtım ağıyla hayvancılığın
sürdürülebilir gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.
“Sağlıklı ve bilinçli yetiştiricilik, sağlıklı besleme ile başlar.”
ilkesiyle çalışan, öncülükleriyle sektörüne yön veren Abalıoğlu
Tarımsal Üretim A.Ş. uluslararası kalite standartlarıyla üretim
yapmaktadır.
Yem sektöründeki yarım asırlık deneyimi, bilgi ve uzmanlığı ile
sektöründe fark yaratan Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş. ile
ilgili daha detaylı bilgi almak için www.abaliogluyem.com.tr /
www.abalimyem.com web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

PREMİUM ATİK SÜT YEMİ

Açıklama:
Yüksek süt verimli işletmelerde kullanılmak
üzere özel olarak hazırlanmış bir
tamamlayıcı yemdir. Aminoasit profili
hayvan ihtiyaçları gözetilerek
dengelenmiştir. İdeal enerji ve protein
dengesine sahiptir.
Özellikler:

• İşletmelerde sık görülen beslenme
kaynaklı problemlerinin azaltılmasına
yardımcı olur.
• İşletmelerde fertilite ve sürdürülebilirliğin
artırılmasına yardımcı olacak şekilde tüm
besin öğelerince bilgisayar ortamında
dengelenmiştir.
• Vitamin ve minerallerce
zenginleştirilmiştir.
• Erken laktasyon döneminde vücut
kondisyonunun korunmasına yardımcı olur.
• Sağmal hayvanlardan arzu edilen yüksek
süt verimine yardımcı olur.

Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:

Premium Atik Süt Yemi, sağmal süt ineklerinin süt verim ihtiyaçlarını ve ineklerin doğum öncesi ve doğum
sonrası değişen besin madde ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış tamamlayıcı yemdir. Yüksek
verimli süt ineklerine sütteki yağ oranı da dikkate alınarak her 2,5 kg süt için 1 kg Abalım Premium Atik Süt
Yemi, yedirilmelidir. Bu yemden beklenen verimin alınabilmesi için hayvanların yaşama payı ihtiyaçları
ayrıca hesaplanıp, iyi kalitede kaba yem verilmesi gerekmektedir.

PREMİUM ÇEVİK BESİ YEMİ

Açıklama:
Etçi sığır ırklarının beslenmesinde
kullanılmak üzere hazırlanmış özel bir
üründür.
Önerildiği şekilde kullanıldığında arpa ile
sinerji oluşturarak toplam rasyonun besin
değerini yükselten özel bir yemdir. Yüksek
besi performansını sağlamak ve
yetiştiricinin arpa kullanım talebini bilimsel
ve karlı bir şekilde karşılamak amacıyla
geliştirilmiştir.
Özellikler:

• Yüksek karkas ağırlığında kesime sevk
edilen ırklarda optimum yemden
yararlanma ve canlı ağırlık artışını
sağlamak üzere formüle edilmiştir.
• Arpa, mısır gibi tahıl ürünleri ile
kullanılmaya uygundur.
• Besi hayvanlarının özellikle genç yaşta
arzu edilen şekilde boylanmasını sağlar.
• Yemin ete dönüşüm oranını iyileştirerek
iyi bir karkas randımanı sağlar.
• Besi maliyetini azaltır ve besi süresini
kısaltır.

Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:

Abalım Premium Çevik Besi Yemi, besi danalarının beslenmesinde arpa ve diğer hububatlar ile birlikte kullanılan
tamamlayıcı yemdir. Besinin her periyodunda hayvan başı günlük 2 kg Çevik ve serbest miktarda hububat verilir.
Standart bir besi yemi olmadığı için 150kg-500kg arası canlı ağırlıkta serbest miktarda Arpa Flake ve saman ile
birlikte 2 kg olarak kullanılmalıdır. Arpa dışındaki tahıllarla kullanılmak istenirse Abalım Bölge Teknik Destek
Uzmanına başvurulmalıdır.

PREMİUM ÇİFTLİĞİM SÜT YEMİ

Açıklama:
Yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal
ineklerde erken laktasyon döneminde
kullanılabilen enerji ve proteince zengin bir
yemdir. Laktasyon pik verim düzeyini
yükselterek laktasyon toplam süt verim
miktarında %8’e varan artış sağlar.
Özellikler:

• Yüksek orandaki protein ve enerji içeriği
ile laktasyon başında yüksek enerji
ihtiyacını karşılayarak aşırı zayıflamayı
engeller.
• Erken boğaya gelme ve döl tutma
oranında artış sağlar.
• İçeriğindeki by-pass proteinler sayesinde
laktasyon pik seviyesinde artış sağlar.
• Laktasyon toplam süt verim miktarını
arttırır.
• Ketoz, asidoz ve doğum felcine
yakalanma riskinde azalma sağlar.
• Tırnak sağlığı ve kalitesinde iyileşme
sağlar.
• Süt kalitesi ve yağında artış sağlar.
• Yüksek besin değerleri ile kuru madde
alımının düşük olduğu erken laktasyon
döneminde daha az konsantre yem ile
daha çok kaba yem kullanılmasına olanak
sağlayarak ekonomik rasyon çözümü ve
dengeli bir rumen ortamı sağlar.

Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:

Abalım Premium Çiftliğim Süt Yemi, yüksek süt verimli yerli ve ithal sağmal süt ineklerinin süt verim
ihtiyaçları ile ineklerin doğum öncesi ve doğumdan sonra değişen besin madde ihtiyaçlarını karşılamak
üzere hazırlanmış tamamlayıcı yemdir. Yüksek verimli süt ineklerine sütteki yağ oranı da dikkate alınarak
her 3 kg süt için 1 kg Abalım Premium Çiftliğim Süt Yemi, yedirilmelidir. Bu yemden beklenen verimin
alınabilmesi için hayvanların yaşama payı ihtiyaçları ayrıca hesaplanıp, iyi kalitede kaba yem verilmesi
gerekmektedir.

PREMİUM ENFES SÜT YEMİ

Açıklama:

Soya küspesi ağırlıklı içeriği ile sağmal
rasyonlarının protein açığını kapatmada en
kaliteli çözümü sunar.

Özellikler:

• Vücudun yapı taşı olan proteinlerin
aminoasit dizilimlerinden oluşmuştur.
• By pass protein ve işkembede
parçalanabilir protein arasındaki dengeyi
korumaktadır.
• Erken laktasyon döneminde kısıtlı kuru
madde alımı nedeniyle eksik kalan
protein alımını temin eder.
• Yüksek dozda vitaminler ihtiva eder.
Vitaminler peletleme ısısına dayanıklı
kaynaklardan temin edilmiştir.
• Özel olarak dozajlanmış organik
mineraller ihtiva eder.
• Yüksek verimli hayvanların genetik
potansiyelinin elverdiği maksimum süt
verimini elde etmemizi sağlar.

Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:

Abalım Premium Enfes Süt Yemi, ilk defa kullanıldığında 1 haftalık geçiş döneminden sonra günde en az
2-3 öğünde olmak üzere, eşit periyotlarla ve günün aynı saatlerinde yemleme yapılmalıdır. Hayvanların
temiz suya ulaşabilmeleri sağlanmalı, sulamanın serbest olmadığı durumlarda günde en az üç kere su
verilmelidir. Kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre yedirilmelidir. İşletmenizde mevcut farklı
kaba ve kesif yem kaynakları ile kullanımı için Abalım Bölge Satış Uzmanımıza başvurabilirsiniz.

FABRİKALARIMIZ
TURGUTLU YEM FABRİKASI
Subaşı Mah. Bosnayolu No: 2
Turgutlu - Manisa
T & F : 0236 314 16 14

KONYA YEM FABRİKASI
Tatlıcak Mah. Erdemir Sok. No: 43
Karatay - Konya
T: 0332 334 01 01 • F: 0332 334 01 02

DENİZLİ YEM FABRİKASI
Pamukkale Yol Kavşağı
Denizli
T: 0258 268 18 70 • F: 0258 268 18 87

MERSİN YEM FABRİKASI
Atalar Mah. Çiçekli Cad. No: 27
Yenice Beldesi Tarsus – Mersin
T: 0324 651 22 91 • F: 0324 651 22 95

BİGA YEM FABRİKASI
Sinekçi Köyü
Biga – Çanakkale
T: 0286 392 93 04 • F: 0286 392 93 05

POLATLI YEM FABRİKASI
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 14. Cad.
No: 14 Polatlı – Ankara
T: 0312 626 50 70 • F: 0312 626 50 75

BURDUR YEM FABRİKASI
Konak Mah. Küme Evler Sok. No: 1
Çeltikçi - Burdur
T: 0534 895 74 65

SAMSUN YEM FABRİKASI
Bafra Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No: 1
Bafra - Samsun
T: 0362 577 72 77 • F: 0362 577 70 60

Kemalpaşa Mah. 7412 Sk. No:4 Pınarbaşı / İZMİR
Tel
: 0232 488 40 00 (Pbx)
Faks : 0232 479 01 69
e-mail : info@abaliogluyem.com.tr
www.abalimyem.com • www.abaliogluyem.com.tr
Danışma Hattı: 0850 228 88 80
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