
Abalım bir markasıdır

BESİ 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.



Besi Hayvanlarında Besin Madde 
İhtiyacı

Kuru Madde Tüketimi: Canlı ağırlık, mevsim ve 
rasyonun nem içeriği gibi faktörlere bağlı olmakla 
birlikte besideki hayvanlar canlı ağırlıklarının 
%2-2.5’i kuru madde tüketirler.

Protein:  250-300  kg canlı ağırlığa kadar %14-16 
ham protein, 300 kg’ın üzerindeki canlı ağırlıkta ise 
%12-14 ham protein gereksinmeyi karşılamaktadır. 
Protein düzeyi ve kalitesi genç hayvanlarda canlı 
ağırlık kazancını ve yemden yararlanmayı 
iyileştirebilirken, karkas kalitesinde çok etkili 
değildir.

Enerji: Beside canlı ağırlık kazancı ve yemden 
yararlanma, rasyonun enerji düzeyi ile ilgilidir.   
Rasyon enerji düzeyi rasyonda kesif yem oranının 
artmasıyla yoğun beside kesif yem oranının 
%80-90’lara çıkarılması gerekir.

Su: Besideki hayvanlarda toplam yem ve besin 
madde alımı canlı ağırlık kazancının iyileşmesi 
açısından temel gereksinimdir. Yeterince su 
tüketmeyen hayvanlarda sindirim aktivitesi sağlıklı 
bir şekilde gerçekleşmediğinden yem tüketimi  
düşer. Bu bakımdan genellikle göz ardı edilen su 
ihtiyacının karşılanmasına özen gösterilmelidir. 

Vitamin Mineral Takviyesi: Besi hayvanlarının 
yaşamsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde 
gerçekleşmesi açısından vitamin ve mineral 
gereksinmelerinin dengelenmesi gerekir.

Besi Performansını Belirleyen 
Faktörler

Besicilikte canlı ağırlık artışı ve yemden 
yararlanma oranı “Besi Performansı” olarak 
adlandırılmaktadır. Ayrıca beside günlük canlı 
ağırlık artışının yanı sıra elde edilen etin 
kalitesi de hayvanların genotipleri yanında 
cinsiyet, yaş ve konformasyon gibi 
faktörlerden de önemli düzeyde 
etkilenmektedir. Besi performansını  etkileyen 
faktörler;

IRK: Etçi ırklar daha hızlı ve ekonomik olarak 
istenilen canlı ağırlığa ulaşırlar. Etçi ırklar daha 
yavaş gelişmekle birlikte besi sonu canlı 
ağırlıkları daha yüksek olur. Ülkemizde besiye 
alınan hayvanların %65'ini yerli sığır ırkları, 
%35'ini ise kültür ırkı ve melez sığırlar 
oluşturmaktadır. En yaygın kültür ırkları: 
Holstein, Montafon ve Simental'dir. Günlük 
canlı ağırlık artışı 1400-1600 gr civarındadır. 
Melezlerde ise 1100–1500 gr arasındadır. Etçi 
ırklarda (Angus, Charoles, Limousin gibi) ise 
1500-1700 g/gün canlı ağırlık kazancı elde 
edilebilmektedir. Yerli ırkların besi kabiliyeti, 
kültür ırklarına göre düşüktür.

YAŞ: Yaşlı hayvanlarda canlı ağırlık kazancı 
yağlanma şeklinde olduğundan 1 kg canlı 
ağırlık kazancı için gerekli yem miktarı genç 
hayvanlara göre ciddi miktarda yükselir. Bu 
yüzden erkek danalar 6-8 ay boyunca iskelet 
büyümesi sağlandıktan sonra besiye 
alınmalıdır.

CİNSİYET: Besi erkek hayvanlarla yapılır. Erkek 
danalar dişilere göre daha hızlı ağırlık kazanırlar. 
Karkasları daha yağsız olur.

“İyi kalite, yüksek verim”



EFEKT BESİ BAŞLANGIÇ YEMİ

Açıklama:
Abalım Efekt Besi Başlangıç Yemi; Abalım 
Buzağı Programı ile büyümüş, yaklaşık 180 
kg’da besiye alınan hayvanların 250 kg’a 
kadar geliştikleri sürede beslenmeleri için 
uygundur. 
Besi dönemine etkili ve güçlü bir başlangıç 
yapılmasını sağlar.

Özellikler:
• Hızlı kas ve kemik dokusu gelişimi sağlar.
• Gelecek dönemlerde yüksek canlı ağırlık 

artışı için gerekli iskelet yapısının 
oluşmasını sağlar.

• Sindirilebilirliği yüksek hammaddeler 
kullanılmıştır.

• Yüksek kuru madde tüketimini teşvik için 
lezzetli ve iştah açıcıdır.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Abalım Efekt Besi Başlangıç Yemi, danaların besi başlangıcı döneminde, kısa zamanda sağlıklı 
gelişebilmeleri için her 100 kg canlı ağırlık için kaba yem kaynakları da dikkate alınarak 1,5-2 kg 
kullanılması önerilen tamamlayıcı yemdir. Besi yeminden beklenen sonucun alınabilmesi için 
hayvanların yaşama payı ihtiyaçları ayrıca hesaplanıp iyi kalitede kaba yem verilmesi gerekmektedir.



YİĞİT BESİ YEMİ

Açıklama:
Yiğit Besi Yemi, besiye alınacak danaların 
kısa zamanda sağlıklı gelişebilmeleri için 
özellikle besinin erken döneminde 
kullanılacak bir yemdir.

Özellikler:
• Besi başlangıç döneminde hızlı bir kas ve 

kemik dokusu gelişimi sağlar.
• Yüksek hızlı büyüme ve canlı ağırlık artışı 

sağlar.
• Yemden yararlanma ve ete dönüşüm 

oranı yüksektir.
• Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli bir 

rasyona sahiptir.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.
• Her türden kaba-kesif hammadde ile 

güvenli ve yüksek performanslı toplam 
rasyon oluşturmaya elverişli bir yemdir.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Yiğit Besi Yemi, besiye alınan danaların kısa zamanda sağlıklı gelişebilmeleri için besinin ilk günlerinde 
her 100 kg canlı ağırlık için kaba yem kaynağı da dikkate alınarak 1,5-2 kg, besinin son ayında ise her 
100 kg canlı ağırlık için en az 2 kg yedirilen tamamlayıcı yemdir. Besi yeminden beklenen sonucun 
alınabilmesi için hayvanların yaşama payı ihtiyaçları ayrıca hesaplanıp, iyi kalitede kaba yem verilmesi 
gerekmektedir.



PEHLİVAN BESİ GELİŞTİRME YEMİ

Açıklama:
Entansif (yoğun) besi yapan işletmelerde 
özellikle besi geliştirme döneminde kısa 
sürede yüksek oranda canlı ağırlık artışı 
sağlayan özel bir yemdir.

Özellikler:
• Hedeflenen sürede maksimum canlı 

ağırlık artışı sağlar.
• Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli 

bir rasyona sahiptir.
• Yemden yararlanma ve ete 

dönüşüm oranı yüksektir.
• Yoğun besiye bağlı sindirim sistemi 

ve ayak hastalıklarının ortaya 
çıkmasını engeller.

• Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar.
• Lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Pehlivan Besi Geliştirme Yemi, besiye alınan danaların kısa zamanda sağlıklı gelişebilmeleri için besinin 
ilk günlerinde her 100 kg canlı ağırlık için kaba yem kaynağı da dikkate alınarak 1,5-2 kg, besinin son 
ayında ise her 100 kg canlı ağırlık için en az 2 kg yedirilen tamamlayıcı yemdir. Besi yeminden beklenen 
sonucun alınabilmesi için hayvanların yaşama payı ihtiyaçları ayrıca hesaplanıp, iyi kalitede kaba yem 
verilmesi gerekmektedir.



Kullanım Programı:
Besinin bitirme döneminde düşük yağlanma ve hızlı büyüme sağlamak amacıyla kullanılan tamamlayıcı 
yemdir. Besi yeminden beklenen sonucun alınabilmesi için hayvanların yaşama payı ihtiyaçları ayrıca 
hesaplanıp, iyi kalitede kaba yem verilmesi gerekmektedir.

Açıklama:
Entansif (yoğun) besi yapan işletmelerde 
özellikle 400 kg canlı ağırlığın üzerindeki 
danaların beslenmesinde kullanılan özel bir 
yemdir. Kesim öncesi dönemde yüksek 
enerji içeriği ile yağlanmaya sebep 
olmadan kısa sürede hızlı canlı ağırlık artışı 
sağlar.

Özellikler:
• Besinin son döneminde 

yağlanmaya sebep olmadan kas 
gelişimi sağlar.

• Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli 
bir rasyona sahiptir.

• Asidoz ve ayak problemi riskini 
azaltır.

• Enerji, protein, vitamin ve mineralce 
dengeli bir yemdir.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

GRAND BESİ BİTİRME YEMİ



ARPAMİX BESİ YEMİ

Açıklama:
Arpamix, elinde tahıl kaynakları olan 
yetiştiriciler için hazırlanmış evrensel 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:
• Besiye alınan danalarda arpa tek başına 

kullanıldığında tek yönlü besleme 
özelliğine sahip bir üründür, düşük 
performans, yağlanma ve kalitesiz et 
üretimine sebep olur.

• Arpamix, arpanın içermediği besin 
maddelerini tamamlayarak iyi bir rasyon 
dengesi 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:
Arpamix Besi Yemi, besi danalarının beslenmesinde arpa ve diğer hububatlar ile birlikte kullanılan 
tamamlayıcı yemdir.  Besinin her periyodunda hayvan başı günlük 2 kg Arpamix ve serbest miktarda 
hububat verilir.



BESİMİX MÜSLİ BESİ YEMİ

Açıklama:
Besi sığırları için özel olarak hazırlanmıştır. 
Zengin hammadde içeriği ile tüm besi 
periyodu süresince kullanılabilecek özel bir 
yemdir.

Özellikler:
• Lezzetli ve iştah açıcı formu sayesinde 

besi sığırları tarafından sevilerek tüketilir.
• İçeriğindeki özel işlem görmüş mısır ve 

arpa flake lezzet ve kokusu ile kuru 
madde alımını artırarak daha iyi bir besi 
performansı sağlar.

• Uygulanan işlem sayesinde işlenmemiş 
tahıllarda görülebilen yabancı madde, küf 
ve toksin oluşumu gibi durumların önüne 
geçilmiş olunur.

• Sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden 
üretilmiştir.

• Yemden yararlanma ve ete dönüşüm 
oranı yüksektir.

• Asidoz ve ayak problemleri riskini azaltır.
• Yem içeriğinde kullanılan flake ürünler ile 

birlikte aynı miktarda tüketilmesine 
karşın işlenmemiş tahıllara oranla %8-12 
oranında daha yüksek enerji sağlanır.

• Enerji, protein, vitamin ve mineraller gibi 
tüm besin öğeleri bilgisayar ortamında 
dengelenmiştir.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Besiye alınan danaların kısa zamanda sağlıklı gelişebilmeleri için besinin ilk günlerinde her 100 kg canlı 
ağırlık için kaba yem kaynağı da dikkate alınarak 1,5-2 kg, besinin son ayında ise her 100 kg canlı ağırlık 
için en az 2 kg yedirilen tamamlayıcı yemdir. Besi yeminden beklenen sonucun alınabilmesi için 
hayvanların yaşama payı ihtiyaçları ayrıca hesaplanıp, iyi kalitede kaba yem verilmesi gerekmektedir.

 

BESİ DÖNEMİNE
ETKİLİ ve

GÜÇLÜ
BAŞLANGIÇ

Abalım Efekt Besi Başlangıç Yemi; Abalım Buzağı
Programı ile büyümüş, yaklaşık 180 kg’da besiye

alınan hayvanların 250 kg’a kadar olan sürede
 beslenmeleri için uygundur.
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GÜÇLÜ
BAŞLANGIÇ

Abalım Efekt Besi Başlangıç Yemi; Abalım Buzağı
Programı ile büyümüş, yaklaşık 180 kg’da besiye

alınan hayvanların 250 kg’a kadar olan sürede
 beslenmeleri için uygundur.



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


