
Abalım bir markasıdır

SÜT YEMLERİ



“İyi kalite, yüksek verim”



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.



Bu dönemde düvelerin günlük ortalama 750 – 850 gr 
canlı ağırlık kazanmaları, doğumdan sonraki süt verim 
performansları için ideal olarak belirlenmiştir. Bu 
seviyenin altında gelişim, ilk tohumlama yaşını 
geciktirerek üreme performansını olumsuz etkileyeceği 
gibi üzerinde gerçekleşen gelişim de meme dokusunda 
yağlanma ile süt verim performansını olumsuz 
etkileyecektir. Bunun yanı sıra fazla yağlanan 
hayvanlarda güç doğum görülebilir. Buna bağlı olarak, 
doğum sonrasındaki süt ve üreme verimliliği düşebilir.  
Buzağılamaya kadarki süreçte kaliteli kaba yem, mısır 
silajı, yonca, yulaf otu, ot silajları ve kaliteli düve yemi, 
hayvanın canlı ağırlığı, ırkı ve gebelik durumuna göre 
servis edilmelidir.

Sağlıklı ve dengeli beslenen düvelere yapılan yatırım, süt 
ve üreme verimi performansı ile ölçülebilir olarak geri 
dönecektir.

KURU DÖNEM BESLEMESİ
Kuru dönem, sağılır hayvanlar için meme dokusu ve 
hayati organların yüksek verim performansına bağlı 
yıpranmalarının onarılması için gerekli olan süreyi 
sağlamaktadır. Bu dönemde ayrıca başarılı ve sorunsuz 
bir doğuma, yüksek kaliteli ağız sütü üretimine, yeni 
sağım döneminde yüksek süt verimine hazırlık 
yapılmaktadır.

Kuru dönem, normal şartlarda buzağılamaya 60 gün kala 
başlamaktadır. İlk 40 günü meme ve iç organların 
dinlenmesi ve yenilenmesiyle, son 20 gün ise doğum ve 
sonrasındaki yüksek verimli döneme hazırlık yapılmasıyla 
geçirilmelidir.

Kuru dönem beslemesi doğru yapılmadığı takdirde; güç 
doğum ve sonrasında üreme performansı ile buzağı 
yaşam kabiliyetinde düşüş, süt humması, ketozis, mide 
dönmesi, sonun atılamaması gibi metabolik hastalıklar ve 
bunlara bağlı verim kayıpları şekillenmektedir.

Kuru dönemdeki hayvanlar mümkünse dönemin ilk 40 
günü ve son 20 gününde farklı besleme gruplarına 
alınmalıdır. Bu dönemde metabolik hastalıklardan 
korunmak için negatif iyonlu beslemeye yardımcı olan 
kuru dönem yemi servis edilmelidir.

Gebelik ile sonuçlanan tohumlamadan doğuma kadarki 
süreçte anne karnındaki buzağının en hızlı geliştiği 
dönem, gebeliğin son 1/3’lük kısmıdır. Bu dönemde 
hayvanın gereksinimlerine yönelik doğru besleme ile 
sağlıklı bir buzağı ve yüksek verimli inekler elde edilebilir.

SÜTÇÜ IRKLARDA BESLEME
İşletmelerin ve ülke hayvancılığının geleceği ve 
sürdürülebilirliği için verim düzeyini üst seviyelerde 
tutmak hedeflenmelidir. Bu hedefe ancak doğru besleme 
planı ile ulaşılabilir.
Sağmal ineklerin hangi sağım döneminde olduğunun 
bilinmesi, yemleme açısından çok önemlidir. Sağmal 
ineklerde süt verimi, laktasyon döneminin sonuna doğru 
azalmaktadır. Bu nedenle ineklere verimliliğe ve 
dönemlerine göre besleme yapılmalıdır. Bunun yanı sıra 
yem kalitesi, sütteki yağ oranını etkilemektedir. 

LAKTASYON DÖNEMLERİNE GÖRE 
BESLEME ÖNERİLERİ
Erken Laktasyon: Laktasyonun başladığı, süt veriminin 
pike ulaştığı, yem tüketiminin azaldığı ve dolayısıyla 
vücut depolarının kullanıldığı buzağılamadan sonraki ilk 
70 gün, laktasyonun 1. dönemidir. Bu dönemde süt 
üretimi yüksektir. 4-10 hafta içinde en yüksek verime 
ulaşılır. İneğin yem tüketimi, iyi gözlenmeli ve ineğe 
verilecek kesif yem miktarı aşamalı olarak artırılmalıdır.  
Orta Laktasyon: Buzağılamadan sonraki 70-140. günleri 
kapsayan dönemdir. Bu dönemde süt verimi azalma 
seyrine girer. İneğin kuru madde tüketimi en yüksek 
düzeye ulaşır. Canlı ağırlık artışı makul seviyeye gelir. Bu 
dönemde zayıf ineklere günlük 2,5 kg kadar fazladan 
kesif yem vermekle canlı ağırlık artışı sağlanabilir. 
Geç Laktasyon: Bu dönemde ineklerin çoğu gebe 
kalmaktadır. Büyümelerinin devam etmesi ve gebe 
olmaları nedeniyle ihtiyaç duydukları besin maddelerini 
almaları gerekir. Süt verimi azalır. Bu dönemde ineklerde 
yağlanma gözlenebilir. Bunu önlemek için kesif yem 
miktarı doğru belirlenmelidir. 

DÜVE BESLEME
Büyükbaş hayvanların gelişiminin %50’si ilk 6 aylık 
dönemde, %25’i 1 yaşına kadar, kalan %25’i ise 3 yaşına 
kadar şekillenmektedir. Dişi hayvanların damızlık 
kabiliyetini geliştirmek ve ihtiyaçlarını dengeli şekilde 
karşılamak için uygulanacak beslenme programına 
dikkat edilmelidir.

Düvelerin tohumlama yaşına gelene kadarki süreçte 
boylanmaları, gebelik performansları ve meme dokusu 
gelişimi için, yağlılık seviyeleri takip edilmelidir. Düvenin 
gebelikten doğuma kadar olan süre içerisindeki gelişim 
ve yavrunun besin gereksinimleri doğru şekilde 
karşılanmalıdır.

Abalım Yem Öneriyor



ETKİN SÜT YEMİ

Açıklama:
Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal 
ineklerde buzağılamadan itibaren tüm 
laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen 
bir yemdir. Laktasyonun orta ve geç 
döneminde süt miktarını optimum 
seviyede tutarak, ana karnındaki yavrunun 
gelişimi için gerekli tüm besinleri yapısında 
ihtiva eder.

Özellikler:
• Lezzetli ve iştah açıcıdır.
• Kuru madde alımında artış sağlar.
• Enerji ve protein bakımından 

dengelenmiştir.
• Laktasyon pik dönemi sonrası süt 

veriminin azalmaya başladığı dönemde 
yağlanmaya sebep olmadan optimum 
süt verimi sağlar.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Ort.Süt (lt)
İnek/Gün

15

20

15

20

8

9

8

9

17

17

17

17

4

3

2

1

6

6

1

1

1

1

Etkin Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca
(kg/gün)

1

1

1

1

Saman
(kg/gün)

Şeker Pancarı
Posası

(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Mısır Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. Kullanılan kaba yem ve diğer hammaddelerin kalitesine, çevre koşullarına ve sağmal ineklerin özelliklerine 
göre rasyon ve süt verimi farklılık gösterebilir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



ETKİN PLUS SÜT YEMİ

Açıklama:
Yüksek düzeyde süt verimine sahip süt 
ineklerinde tüm laktasyon periyodu 
boyunca kullanmak üzere tasarlanmış 
ekonomik çözümler sunan bir yemdir.

Özellikler:
• Lezzetli ve iştah açı formu sayesinde süt 

inekleri tarafından sevilerek tüketilir.
• Daha uygun maliyetler ile rasyon 

çözümleri yapılmasını sağlar.
• Beslenme maliyetlerini optimize ederek 

karlılığı olumlu yönde etkiler.
• Özel olarak formüle edilmiş dengeli 

protein yapısı ile rasyonlarda tahıllar ile 
birlikte kullanıma uygundur.

• Saman gibi kalitesiz kaba yem yoğunluklu 
rasyonlarda kaba yemin sindirilebilirliği 
artar. Bu sayede kuru madde alımı artar 
ve performans iyileşir.

• Enerji, protein, vitamin ve mineraller başta 
olmak üzere tüm besin öğeleri bilgisayar 
ortamında dengeli olarak hazırlanmıştır.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Ort.Süt (lt)
İnek/Gün

20

25

20

25

9

10

9

10

20

20

20

20

4

4

3

3

4

4

1

1

1

1

Etkin Plus
Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca
(kg/gün)

1

1

1

1

Saman
(kg/gün)

Şeker Pancarı
Posası

(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Mısır Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. Kullanılan kaba yem ve diğer hammaddelerin kalitesine, çevre koşullarına ve sağmal ineklerin özelliklerine 
göre rasyon ve süt verimi farklılık gösterebilir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



GÖZDE SÜT YEMİ

Açıklama:
Yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal 
ineklerde buzağılamadan itibaren tüm 
laktasyon dönemi boyunca kullanılabilen 
bir yemdir. Laktasyon süt verim miktarını 
artırarak, sağlıklı bir verim dönemi sağlar.

Özellikler:
• Sağmal ineklerin günlük gereksinim 

duydukları enerji, protein, vitamin ve 
mineral ihtiyaçlarının tamamını 
karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

• Formülasyonunda kullanılan 
sindirilebilirliği yüksek hammaddeler 
sayesinde daha az yem ile yüksek süt 
verimi elde edilir.

• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile 
buzağılama sonrası kuru madde 
alımında artış sağlar.

• Sütün kalitesini ve kuru madde miktarını 
yükseltir.

• İçeriğinde kullanılan kaliteli protein 
kaynakları ve dengelenmiş besin 
maddeleri sayesinde dölveriminde artış 
sağlar.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Ort.Süt (lt)
İnek/Gün

20

25

20

25

8

9

8

9

16

20

16

20

4

4

3

3

4

4

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

Gözde
Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca
(kg/gün)

1

1

1

1

Saman
(kg/gün)

Şeker Pancarı
Posası

(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Mısır Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. Kullanılan kaba yem ve diğer hammaddelerin kalitesine, çevre koşullarına ve sağmal ineklerin özelliklerine 
göre rasyon ve süt verimi farklılık gösterebilir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



GÖZDE PLUS SÜT YEMİ

Açıklama:
Yüksek süt verimli sağmal inekleri bulunan 
ya da düşük kalitede kaba yem kaynağı 
kullanan işletmelerde her verim 
düzeyindeki hayvanlar için başarı ile 
kullanılır.

Özellikler:
• İşletmelerde sık görülen döl verimi 

problemlerini aşmak için özel olarak 
tasarlanmıştır.

• Özelikle kaba yem kaynakları sınırlı 
bölgelerde, her verim düzeyindeki 
hayvanların beslenmesinde başarı ile 
kullanılabilir.

• Özellikle beslemeyle ilişkili kızgınlık ve 
dölverimi sorunlarının çözümüne katkı 
sağlar.

• Vitamin ve minerallerce zengindir.
• Doğum sonrası aşırı canlı ağırlık kaybını 

önlemeye yardımcı olur.
• Lezzeti ve iştah açıcı özelliği ile doğuma 

müteakip kuru madde alımını yükseltir.
• Süt ineklerinin arzu edilen süt verimine 

ulaşmalarına ve yüksek verimlerini uzun 
süre devam ettirmelerine olanak sağlar.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Ort.Süt (lt)
İnek/Gün

25

30

25

30

9,5

11

9,5

11

20

20

20

20

5

5

3

3

2

2

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

Gözde Plus
Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca
(kg/gün)

1

1

1

Saman
(kg/gün)

Pamuk
Küspesi

(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Mısır Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. Kullanılan kaba yem ve diğer hammaddelerin kalitesine, çevre koşullarına ve sağmal ineklerin özelliklerine 
göre rasyon ve süt verimi farklılık gösterebilir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



GÖZDE MÜSLİ SÜT YEMİ

Açıklama:
Özel olarak formüle edilmiş, zengin 
hammadde içeriği ile sağmal ineklerde 
tüm laktasyon boyunca kullanılabilecek 
özel bir yemdir.

Özellikler:
• Lezzetli ve iştah açıcı formu ile kuru 

madde alımını yükseltir.
• Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler 

kullanılarak tüm besin öğeleri bilgisayar 
ortamında özel olarak hesaplanmıştır.

• Flake ürünlerin kullanımı ile işkembedeki 
mikrobiyal protein sentezi ve ince 
bağırsaktaki enzimatik sindirim artar.

• Özellikle erken laktasyonda ihtiyaç 
duyulan yüksek enerji ihtiyacını en 
ekonomik şekilde karşılar.

• İçerdiği mısır ve arpa flake ürünler ile 
işlenmemiş tahıllara oranla daha yüksek 
performans sağlar.

• Flake formdaki tahıl kaynakları ile 
nişasta sindirilebilirliği %8-12 oranında 
artırılmıştır.

• Dengeli enerji içeriği, artırılmış enerji 
alımı ve nişasta sindirimi sayesinde 
sağmal hayvanlarda kızgınlık 
belirtilerinin daha rahat gözlenmesi ve 
döl veriminde iyileşme sağlar.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Ort.Süt (lt)
İnek/Gün

20

25

20

25

8

9

8

9

16

20

16

20

4

4

3

3

4

4

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

Gözde Müsli
Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca
(kg/gün)

1

1

1

1

Saman
(kg/gün)

Şeker Pancarı
Posası

(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Mısır Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. Kullanılan kaba yem ve diğer hammaddelerin kalitesine, çevre koşullarına ve sağmal ineklerin özelliklerine 
göre rasyon ve süt verimi farklılık gösterebilir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



HEDEF SÜT YEMİ

Açıklama:
Yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal 
ineklerde buzağılamadan itibaren erken 
laktasyon döneminde kullanılabilen ve 
uzun süreli pik dönemi sağlayan bir 
yemdir.

Özellikler:
• Yüksek verimli sağmal ineklerin ihtiyacı 

olan enerji, protein, vitamin ve mineral 
bakımından dengeli bir rasyona sahiptir.

• Yüksek düzeyde korunmuş (by-pass) 
protein içerir.

• Süt ineklerinin uzun süre pikte kalmasını 
sağlar.

• Lezzetli ve iştah açıcıdır. Bu özelliği 
sayesinde doğumdan sonra düşük 
miktarda olan kuru madde alımını 
yükseltir.

• Mısır silajı gibi yüksek enerji içeriğine 
sahip, kaba yemlerin yoğun kullanıldığı 
işletmeler için ideal bir süt yemidir.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Ort.Süt (lt)
İnek/Gün

20

25

20

25

8

9,5

8

9,5

20

20

20

20

4

4

3

3

4

4

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

Hedef
Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca
(kg/gün)

1

1

1

1

Saman
(kg/gün)

Şeker Pancarı
Posası

(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Mısır Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. Kullanılan kaba yem ve diğer hammaddelerin kalitesine, çevre koşullarına ve sağmal ineklerin özelliklerine 
göre rasyon ve süt verimi farklılık gösterebilir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



HEDEF PLUS SÜT YEMİ

Açıklama:
Yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal 
ineklerde buzağılamadan itibaren erken 
laktasyon döneminde kullanılabilen ve 
uzun süreli pik dönemi sağlayan özel 
içeriğe sahip bir yemdir.

Özellikler:
• Yüksek verimli sağmalların ihtiyacı olan 

enerji, protein, vitamin ve mineral 
bakımından dengeli bir rasyona sahiptir.

• Yüksek düzeyde korunmuş (by-pass) 
protein içerir.

• Süt ineklerinin uzun süre pikte kalmasını 
sağlar.

• Kaba yemlerin yoğun kullanıldığı 
işletmeler için ideal bir süt yemidir. 

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Ort.Süt (lt)
İnek/Gün

20

25

30

9

10

11

22

22

22

4

4

5

0,5

1

0,5

1

Hedef Plus
Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca
(kg/gün)

1

1

Saman
(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Mısır Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. Kullanılan kaba yem ve diğer hammaddelerin kalitesine, çevre koşullarına ve sağmal ineklerin özelliklerine 
göre rasyon ve süt verimi farklılık gösterebilir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



DANEMİX SÜT YEMİ

Açıklama:
Sağmal hayvanların beslenmesinde tahıllar 
ile karıştırılarak tüm laktasyon boyunca 
kullanılabilen proteince zengin bir yemdir.

Özellikler:
• Lezzetli ve iştah açıcı forma sahiptir.
• Süt ineği rasyonlarında tahıllar ile 

karıştırılarak kullanılmak üzere 
tasarlanmış özel bir yemdir.

• Özellikle tahıl kaynaklarını yoğun olarak 
kullanan üreticilere ekonomik ve dengeli 
bir besleme programı hazırlama olanağı 
sunar.

• Tahıllar ile yapılacak olan tek yönlü 
beslemeye ilişkin yaşanabilecek 
sorunları gidermek ve tahılların 
içermediği besin öğeleri tamamlamak 
üzere formüle edilmiştir.

• Rumen asidozunun, aşırı yağlanmanın, 
döl verimi problemlerinin ve düşük süt 
veriminin önlenmesine yardımcı olur. 

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Ort.Süt (lt)
İnek/Gün

20

25

30

4

5

6

25

25

25

2

2

2

2

2,5

3

2

2,5

3

Danemix
Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca
(kg/gün)

1

1

1

Saman
(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Mısır Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. Kullanılan kaba yem ve diğer hammaddelerin kalitesine, çevre koşullarına ve sağmal ineklerin özelliklerine 
göre rasyon ve süt verimi farklılık gösterebilir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.

Danemix Süt Yemi; Denizli, Konya, Mersin ve Samsun fabrikalarında üretilmektedir.  Denizli, Konya ve Samsun’da 
35 protein, Mersin Fabrika’da 25 protein üreli olarak üretilmektedir. Rasyon önerisi, 35 proteinli olarak üretilen Denizli, 
Konya ve Samsun fabrikaları için geçerlidir.



ENDAM DÜVE YEMİ

Açıklama:
Damızlık düvelerin 7. aydan itibaren 
doğumlarına 3 hafta kalana dek  
kullanılabilen enerji ve proteince 
dengelenmiş bir yemdir. Düvelerin 
hedeflenen boy ve kiloda doğuma 
gelmelerini sağlar.

Özellikler:
• Damızlık düvelerin gelişimi için gerekli 

tüm besin maddelerini yapısında ihtiva 
eder.

• Damızlık düvelerin uygun zamanda 
kızgınlığa gelerek gebe kalmalarını sağlar.

• Gebelik boyunca anne ve yavrunun 
sağlıklı gelişimini sağlar.

• Memelerin yağlanmasına sebep olmadan 
damızlıklardan uzun yıllar yüksek verim 
alınmasını sağlar.

• İlk doğumlarda yaşanan güç doğum ve 
son atma problemlerinde azalma sağlar.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Endam Düve Yemi, sığırların düvelik ve ilk gebelik dönemleri boyunca beslenmelerinde kullanılan 
tamamlayıcı bir yemdir. Hayvanın yaşına, canlı ağırlığına ve kullanılan kaba yem çeşidine göre günlük 
2-4 kg Endam Düve Yemi yedirilmelidir. Bütün temel besin maddeleri bilgisayar ortamında rasyon 
programı ile dengelenmiştir.



DERMAN KURU DÖNEM YEMİ

Açıklama:
Kurudaki ineklerin doğumuna üç hafta 
kalana kadarki dönemlerinde kullanılmak 
üzere formüle edilmiş enerji ve proteince 
dengelenmiş bir yemdir.

Özellikler:
• Buzağının ana karnında sağlıklı 

gelişimini sağlar.
• İşkembeyi yormadan, işkembe ve meme 

bezlerinin yenilenmesini sağlar.
• Güç doğum, metrit ve süt humması 

görülme riskini azaltır.
• Sindirilebilirliği yüksektir.
• Laktasyon periyodunda daha yüksek süt 

verimi alınmasına olanak sağlar.

Ambalaj:
40 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Derman Kuru Dönem Yemi, en az bir kez doğum yapmış kuru dönemdeki ineklerin beslenmesinde 
kullanılan tamamlayıcı yemdir. Hayvanın canlı ağırlığına ve kullanılan kaba yem çeşidine göre günlük 3-6 
kg Derman Kuru Dönem Yemi yedirilmelidir. Bütün temel besin maddeleri bilgisayar ortamında rasyon 
programı ile dengelenmiştir.



EGEM 21 SÜT YEMİ

Açıklama:
Yüksek verimli sağmal ineklerde 
laktasyonun ilk ve orta dönemlerinde 
kullanılmak üzere Ege Bölgesi'nde yoğun 
bulunan hammaddelerle birlikte 
beslemeye özel formülasyonuyla üretilen 
bir yemdir. 

Özellikler:
• Yüksek verimli sağmalların ihtiyacı olan 

enerji, protein, vitamin ve mineral 
bakımından dengeli bir rasyona sahiptir.

• Süt ineklerinin uzun süre pikte kalmasını 
sağlar.

• Ege Bölgesi şartlarına özel geliştirilmiş bir 
yemdir. Bölgedeki hammaddelerle birlikte 
maksimum verimlilik sağlar.

• Yüksek kalitede korunmuş (bypass) 
protein içerir.

* Bu yem, Turgutlu Fabrikası'nda 
üretilmektedir.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Ort.Süt (lt)
İnek/Gün

25

30

35

9

10

12

25

25

24

5

5

5

0,5

1

1

0,5

1

1,5

Egem 21
Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca
(kg/gün)

0,5

Saman
(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Mısır Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. Kullanılan kaba yem ve diğer hammaddelerin kalitesine, çevre koşullarına ve sağmal ineklerin özelliklerine 
göre rasyon ve süt verimi farklılık gösterebilir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



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   

/abalimyem

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

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

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

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

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

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

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

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

FABRİKALARIMIZ

Danışma Hattı: 0850 228 88 80


