KANATLI YEMLERİ
Abalım bir

markasıdır

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.

Abalım Yem Öneriyor
YUMURTACI TAVUKLARDA BESLEME

Yumurta üretiminde yumurtacı tavukların maksimum performans ve
işletmenin maksimum kazanç elde etmesi için 0. günden yumurta
döneminin sonuna kadar ideal koşullarda performansa ve yaşa uygun
yemler ile beslenmesi gerekmektedir.
0. günden itibaren yumurta civciv yemi ile başlayan süreç 8. haftadan
itibaren piliç yemiyle devam etmelidir. Yüksek seviyede yumurta
üretimlerinin sürdürülebilirliği açısından iyi kalitede ve yeterli oranda vücut
rezervlerini bulunduran, sağlıklı piliçler yetiştirilmesi önemlidir. Yumurta
başlangıç sonrası pik dönemi performansını en ideal randımanda ve en uzun
sürede devam ettirebilmek için yumurta pik yemine geçiş yapılmalıdır.
Yumurta randımanının ve performansının düşeceği, hayvanların
yağlanmaya başlayabileceği dönemlerin takibinin iyi yapılması sonucunda
ise pik sonrası daha düşük enerjilerde yumurta yemleri ile devam edip, sürü
performansını ve hayvan sağlığını göz önünde bulundurarak, yumurta
dönemi sonuna gelinmesi, verilerin takibinin yapılması ve işletme
karlılığının göz önünde bulundurulması, yumurta son döneminin
belirlenmesine ve sürü sonlandırma dönemine yardımcı olacaktır.

Yumurtacı tavuk kümeslerinde nelere dikkat
edilmelidir?

Yumurta üretim işletmelerinde sağlıklı ve kaliteli bir üretim için civciv
döneminden başlayarak sıkı bir üretim programı içeren prosedürler takip
edilmelidir. Öncelik olarak kaliteli ırk seçimi işin temelini oluşturmalıdır.
Civciv ağırlık takipleri her hafta düzenli olarak yapılmalı ve sürü performansı
sürekli takip altında tutulmalıdır. Hedef ağırlıkların altında veya üstünde
kalan gruplar takip edilmeli ve uygun diyet programına göre istenen ağırlık
hedeflerine ulaştırılmaya çalışılmalıdır. Hayvanların uygun ısı, su ve ışık
ihtiyaçları karşılanmalıdır. Yarka dönemi sonuna doğru ise hayvanların
gelişimi takip edilip yumurtaya erken girişten kaçınılmalı, ırk özellikleri ve
sürü ağırlıkları dikkate alınarak yumurtaya giriş ayarlanmalıdır.
Yumurta başlangıcıyla birlikte ırk özelliklerine göre belirlenen ışık süreleri,
hedef canlı ağırlıkları, hedef yumurta ağırlıkları ve hedef yumurta
randımanları sürekli takip edilip kontrol altında tutulmalı, aynı zamanda
üretim koşulları yumurtlayan hayvanları strese maruz bırakmayacak şekilde
hayvan ihtiyaçları doğrultusunda ayarlanmalıdır. Tüm üretim süreçleri
boyunca profesyonel bir ekip kontrolünde olan üretim aşamaları aynı
zamanda veteriner hekim kontrolünde olmalı ve aşı programları sürekli
takip edilmelidir.

GEZEN TAVUK BESLEME

Aşırı yağlanmış ya da zayıf kalmış yarkalar yumurtaya girişte veya
yumurtlama döneminin sonlarında üretim ve yumurta kalitesini oldukça
düşürecektir.
Gezen tavuk işletmelerinde sıkı bir besleme programı izlenmelidir.
Hayvanlar topraktan ağır metaller alabilirler veya yeşil bitki tüketimi fazla
yapabilirler. Toprakta ekili alan varsa kontrol altında olmalı yoksa toprakta
hayvanlar için zararlı yabancı maddelerin olmadığından emin olunması
gerekir. Aynı zamanda fabrika yemi dışında ek olarak yem veriliyorsa
hammaddelerin (yonca, buğday, meyve kabukları vb) sürekli kontrolü
yapılmalı ve küflenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Kesif yem tüketimi
yapan gezen tavuklarda ise aşırı yem tüketimi olmamasına dikkat
edilmelidir. Gezerken topraktan alınan besin maddeleriyle yemin fazla
miktarda verilmesine bağlı olarak hayvanlarda sindirim problemleri
şekillenebilir ve yağlanmalar meydana gelebilir. Yağlanan sürülerde ise
yumurta randımanı ve yumurta kalitesi oldukça düşecektir.
İyi bir performans ve kazanç için hayvanlara verilen yem miktarı kontrol
altında olmalı ve yumurta randımanıyla hayvanların ağırlıkları sürekli takip
edilip, hayvanların hareket halinde olduğu da göz önünde bulundurularak
yem gramajları belirlenmelidir. Fabrika yemi dışında verilecek
hammad-deler varsa bunların takibi sürü performansı göz önünde
bulundurularak verilmelidir.

BROİLER HAYVANLARIN BESLEMESİ

Günümüzde piliç eti; ucuz olması, yağ oranının düşük ve protein oranının
yüksek olması, kolay sindirilebilir olması nedeniyle hem tüketim hem de
üretim açısından tercih edilmektedir.
Broiler yetiştiriciliğinde her geçen gün beklenen performanslar artmaktadır.
Broiler yemlerin gelişimine bağlı olarak gün geçtikçe canlı ağırlık alımları
artmakta ve bununla birlikte 1 kg canlı ağırlık alımı için tüketilen yem miktarı
(FCR) azalmaktadır. Üretim sürecinin 42-45 gün gibi kısa bir süreç oluşu,
broiler beslemede yem faktörünü ön plana çıkarmaktadır. Günümüzde
birçok etlik piliç ırkı geliştirilmiştir ve performans olarak 40-45 günde
2500-3000 gr aralığında piliç ağırlıklarına ulaşılabilmektedir. Uygun bakım
ve doğru yemler ile besleme koşullarında bu performansları elde etmek hiç
de zor değildir. Civcivlerde iyi bir başlangıç önemlidir. Yumurtadan çıkan
civcivlerin iştahının oluşturulup geliştirilmesi için uygun çevre koşulları ve
uygun besin içerikleri sağlanmalıdır. Bu yüzden besin ihtiyacı yüksek olan
civcivlerin 0-12. gün aralığında yüksek protein bileşimine sahip civciv
başlangıç yemleri ile beslenmesi gerekir. İyi bir başlangıç dönemi
geçirmeyen civcivlerde kilo kayıpları fazla olur ve hastalık faktörlerine karşı
daha dirençsiz olurlar.

Gezen tavuk işletmelerinde başarı, iyi bir besleme programıyla mümkündür.
Karlılığın yüksek olduğu işletme tipinde en büyük problem, çevresel
faktörler nedeniyle serbest gezen tavukların hastalıklara karşı direncinin
kırılabilmesidir. Aşı programının ve sürü hastalık takibinin veteriner hekim
tarafından sürekli kontrol edilmesi önemlidir.

Civciv döneminden sonra artan enerji ihtiyacından dolayı büyütme
yemlerine geçiş önemlidir. Yem tüketiminde veya büyümede azalma
olmaması için civcivlerin ışık, hava ve su ihtiyaçları karşılanmalıdır. Ayrıca
başlangıç yemi ile büyütme yemi arası geçiş doğru ve güvenilir bir şekilde
sağlanmalıdır.

Gezen tavuk işletmelerinde civciv döneminden itibaren yetiştiricilik
yapılmayıp sadece işletmeye yarka alımı yapılıyorsa alınan hayvanların yaş
ve ağırlık hedefleri ırk özellikleri bakımından kontrol edilmelidir.

Son dönemde 25. günden sonra bitirme yemleri verilmelidir. Bitirme
yemleri artan günlük gramaj değerleri ile orantılı enerji-protein ve kemik
gelişimini sağlayacak şekilde üretilir. Bununla birlikte kesim sonunda yüksek
karlılık için yemlerin doğru zamanda doğru günlerde kullanılması, hem
hayvan sağlığı hem de yemin ete dönüşümü açısından maksimum
performansı sağlayacaktır.

BIZDIK 0 ETLİK CİVCİV BAŞLANGIÇ YEMİ

Açıklama:
Etlik civcivlerin 0-10. günler arasındaki
beslenmelerinde kullanılan tam yemdir.
Etlik piliçlerin beslenmesine özgü haftalık
değişen periyotlarda değişen sindirilebilir
aminoasit ve enerji ihtiyaçlarına göre yem
formülleri hazırlanmaktadır. Yemlerin iyi
değerlendirilmesi için performansı
etkileyen kümes sıcaklığı, kümes temizliği,
yerleşim sıklığı, damızlık civciv kalitesine
de dikkat edilmelidir.
Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:

Abalım Bızdık 0 Etlik Civciv Başlangıç Yemi, etlik civcivlerin 0-10.günler arası beslenmesinde kullanılır.
11. günden itibaren Abalım Bızdık 1 Etlik Civciv Yemi'ne geçilmelidir. Sadece belirtilen hedef hayvanların
beslenmesinde kullanılmalıdır. Atlarda ve geviş getiren hayvanlarda kullanımı tehlikelidir. Bu yem iyonofor
içerir. Tiamulin gibi bazı tıbbi malzemelerle birlikte kullanılması olumsuz etki yaratabilir.

BIZDIK 1 ETLİK CİVCİV YEMİ

Açıklama:
Etlik civcivlerin 11-24. günler arasındaki
beslenmelerinde kullanılan tam yemdir.
Etlik piliçlerin beslenmesine özgü haftalık
değişen periyotlarda değişen sindirilebilir
aminoasit ve enerji ihtiyaçlarına göre yem
formülleri hazırlanmaktadır. Yemlerin iyi
değerlendirilmesi için performansı
etkileyen kümes sıcaklığı, kümes temizliği,
yerleşim sıklığı, damızlık civciv kalitesine
de dikkat edilmelidir.
Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Abalım Bızdık 1 Etlik Civciv Yemi, etlik civcivlerin 11-24.günler arası beslenmesinde kullanılır. 25.günden
itibaren Abalım Bızdık 2 Etlik Civciv Yemi'ne geçilmelidir. Sadece belirtilen hedef hayvanların
beslenmesinde kullanılmalıdır. Atlarda ve geviş getiren hayvanlarda kullanımı tehlikelidir. Bu yem iyonofor
içerir. Tiamulin gibi bazı tıbbi malzemelerle birlikte kullanılması olumsuz etki yaratabilir.

BIZDIK 2 ETLİK PİLİÇ YEMİ

Açıklama:
Etlik piliçlerin 25. günden kesime kadar
geçen süredeki beslenmelerinde kullanılan
tam yemdir. Etlik piliçlerin beslenmesine
özgü haftalık değişen periyotlarda
sindirilebilir aminoasit ve enerji
ihtiyaçlarına göre yem formülleri
hazırlanmaktadır. Yemlerin iyi
değerlendirilmesi için performansı
etkileyen kümes sıcaklığı, kümes temizliği,
yerleşim sıklığı, damızlık civciv kalitesine
de dikkat edilmelidir.
Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Abalım Bızdık 2 Etlik Piliç Yemi, etlik piliçlerin 25.günden kesime kadar beslenmesinde kullanılır. Sadece
belirtilen hedef hayvanların beslenmesinde kullanılmalıdır.

ÇİLLİ YUMURTA CİVCİV YEMİ

Açıklama:
Yumurtacı civcivlerde 0-8 haftalık dönemi
beslenmesinde kullanılan tam yemdir.
Enerji ve sindirilebilir aminoasit değerleri
bu dönemdeki ihtiyaçları karşılayacak
şekilde hazırlanmıştır. Su tüketimine dikkat
edilmeli, su her zaman hayvanların önünde
temiz ve hazır bulunmalıdır. Hastalıklardan
dolayı verim kaybı yaşamamak için aşı
programları veteriner hekim kontrolünde
yapılmalıdır.
Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:

Küçük ölçekli işletmelerde veya köylerde serbest gezinen yumurta tavuklarının 0-8. haftaları arasında
olan yumurtacı civcivlerin beslenmesinde kullanılır. Geviş getiren hayvanlarda kullanılmaz.

ÇİLLİ YUMURTA PİLİÇ YEMİ

Açıklama:
Çilli Yumurta Piliç Yemi, yumurtacı ırkların
piliç dönemlerindeki besin ihtiyaçlarını
ideal şekilde karşılayarak verim dönemine
en iyi şekilde hazırlar
Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Çilli Yumurta Piliç Yemi, 9-18. haftalar arası yumurtacı olarak büyütülen piliçlerin beslenmesinde kullanılır.
Sadece belirtilen hedef hayvanların beslenmesinde kullanılmalıdır. Atlarda ve geviş getiren hayvanlarda
kullanılmamalıdır.

ÇİLLİ YUMURTA YEMİ

Açıklama:
Çilli Yumurta Yemi, yumurta verimi
başladıktan sonra tüm verim dönemlerinde
kullanılabilecek içerikte formülasyona
sahiptir. Yumurtlayan tavukların tüm
vitamin, mineral ve enerji ihtiyacını
karşılayarak ideal yumurta sarısı ve kabuk
kalitesini sağlar.
Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Çilli Yumurta Yemi yumurtacı tavuk beslemesinde kullanılır. Sadece belirtilen hedef hayvanların
beslenmesinde kullanılmalıdır. Atlarda ve geviş getiren hayvanlarda kullanılmamalıdır.

ÇİLLİ YUMURTA PİK YEMİ

Açıklama:

Yumurtacı piliçlerde 18. haftadan sonra ilk
yumurtalar görülür ve kafes pik yemi bu
dönemde kullanılmaya başlanır, yumurta
verimi 23. haftada yükselmeye başlayarak
28-30. haftalarda en yüksek değerine
ulaşır. 65. haftaya kadar yüksek verimde
yumurta alındığı dönemde kafes pik yemi
kullanılır. Enerji ve sindirilebilir aminoasit
değerleri bu dönemdeki ihtiyaçları
karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. 65.
haftadan sonra Çilli Yumurta Yemi’ne
geçilmelidir. Su tüketimine dikkat edilmeli,
su her zaman hayvanların önünde temiz ve
hazır bulunmalıdır. Hastalıklardan dolayı
verim kaybı yaşamamak için aşı
programları veteriner hekim kontrolünde
yapılmalıdır.

Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Küçük ölçekli işletmelerde veya köylerde serbest gezinen yumurta tavuklarına 18. haftadan sonra tüm
yumurta verim dönemi süresince kullanılır. Yumurta tavuklarının sağlıklı büyümeleri için bütün temel
besin maddeleri bilgisayarda dengelenmiştir. Geviş getiren hayvanlarda kullanılamaz.

GEZEN TAVUK YEMİ

Açıklama:

Gezen Tavuk Yemi, serbest alanda yaşayan
yumurta tavuklarında yumurta veriminin
başladığı 18. haftadan itibaren kullanılmaya
başlanması önerilen bir yemdir. Yüksek
yumurta verimi döneminde serbest gezen
tavukların ihtiyaçlarını karşılayacak
sindirilebilir aminoasit ve enerji içeriğiyle
birlikte yumurta sarısı ve yumurta kabuğu
kalitesinden ödün vermeyen formülasyonla
hazırlanmıştır. Hayvanların ihtiyacı olan
yaşam koşulları özenle hazırlanmalı, su
tüketimine dikkat edilmelidir. Su her
zaman hayvanların önünde temiz ve hazır
bulunmalıdır. Hastalıklardan dolayı verim
kaybı yaşamamak için aşı programları
veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır.

Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Abalım Gezen Tavuk Yemi, serbest gezen yumurtacı tavuk beslemesinde 18.haftadan sonra tüm verim
dönemi boyunca kullanılır. Sadece belirtilen hedef hayvanların beslenmesinde kullanılmalıdır. Atlarda ve
geviş getiren hayvanlarda kullanılmamalıdır.

HİNDİ BAŞLANGIÇ YEMİ

Açıklama:
Etlik hindi civcivlerinin 0-8. hafta
arasındaki beslenmelerinde kullanılan tam
yemdir. Hindi civcivlerin beslenmesine
özgü sindirilebilir aminoasit ve enerji
ihtiyacına göre yem formülleri
hazırlanmaktadır. Yemlerin iyi
değerlendirilmesi için performansı
etkileyen kümes sıcaklığı, kümes temizliği,
yerleşim sıklığı, damızlık civciv kalitesine
dikkat edilmelidir.
* Bu yem Turgutlu Fabrikası’nda
üretilmektedir.

Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Etlik hindi civcivlerinin 0-8.hafta arasındaki beslenmelerinde kullanılan tam yemdir. 9.haftadan itibaren
Abalım Hindi Büyütme Yemi’ne geçilmelidir. Sadece belirtilen hedef hayvanların beslenmesinde
kullanılmalıdır. Atlarda ve geviş getiren hayvanlarda kullanımı tehlikelidir. Bu yem iyonofor içerir. Tiamulin
gibi bazı tıbbi malzemelerle birlikte kullanılması olumsuz etki yaratabilir.

HİNDİ BÜYÜTME YEMİ

Açıklama:
Etlik hindilerin 9. haftadan kesime dek olan
dönemlerinde kullanılan tam yemdir.
Hindilerin beslenmesine özgü sindirilebilir
aminoasit ve enerji ihtiyacına göre yem
formülleri hazırlanmaktadır. Yemlerin iyi
değerlendirilmesi için performansı
etkileyen kümes sıcaklığı, kümes temizliği,
yerleşim sıklığına dikkat edilmelidir.
* Bu yem Turgutlu Fabrikası’nda
üretilmektedir.

Ambalaj:

50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Etlik hindilerde 9. haftadan itibaren kesime dek kullanılır. Sadece belirtilen hedef hayvanların
beslenmesinde kullanılmalıdır. Atlarda ve geviş getiren hayvanlarda kullanımı tehlikelidir. Bu yem,
iyonofor içerir. Tiamulin gibi bazı tıbbi malzemelerle birlikte kullanılması olumsuz etki yaratabilir.

Üretken tavuklar
için üretiyoruz.
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0850 228 88 80

www.abaliogluyem.com.tr

/abalimyem

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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