
Abalım bir markasıdır

KÜÇÜKBAŞ 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.



KARAGÖZ KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ

Açıklama:
Yeni doğan kuzuların 1. gününden 45. 
gününe kadarki beslenmesinde kullanılır.

Özellikler:
• İdeal enerji, protein ve vitamin mineral 

içeriği olan dengeli bir rasyona sahiptir, 
ayrıca vitamin takviyesine gerek 
duyulmaz.

• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuzuların 
kısa sürede yeme alışmalarını sağlar.

• Hızlı büyüme sağlar.
• Birçok mikrobik ve gıdaya bağlı ishali 

önlemede etkilidir.
• Kuzuların iskelet sistemi ve vücut 

kondisyonlarını yükseltir.
• Amonyum klorür içeriği ile idrar taşı ve 

buna bağlı idrar tutukluğuna engel olur.
• Kuzuların yaşama gücünü arttırarak, erken 

dönem ölüm oranlarını azaltır.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Kuzulara 8 haftalık dönemlerinde serbest miktarda yedirilen tamamlayıcı yemdir.

deker
Vurgu



SÜRMELİ KUZU BÜYÜTME YEMİ

Açıklama:
Kuzuların 45. gününden 90. gününe 
kadarki beslenmesinde kullanılır.

Özellikler:
• İdeal enerji, protein ve vitamin mineral 

içeriği olan dengeli bir rasyona sahiptir.
• Amonyum klorür içeriği ile idrar taşı ve 

buna bağlı idrar tutukluğuna engel olur.
• Beyaz kas hastalığı gibi pek çok 

metabolik hastalığı önlemede etkilidir.
• Karkas eti kalitesini ve miktarını yükseltir.
• Çok iyi yem dönüşüm oranı, yüksek canlı 

ağırlık artışı, yüksek kesim randımanı ve 
karlılık sağlar.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Kuzuların 9. haftadan itibaren beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı yemdir. İyi kalitede kaba yem ile 
birlikte her gün 300-350 g Sürmeli Kuzu Büyütme Yemi verilir. Verilen yem her hafta 100 g arttırılarak 
günde 1,5 kg’a kadar çıkarılabilir.

deker
Vurgu



ALAGÖZ KUZU BÜYÜTME YEMİ

Açıklama:
Kuzu başlangıç yeminin ardından 9. 
haftadan sonra, toklu dönemine kadar olan 
kuzuların hızlı karkas geliştirmelerini 
sağlayan tamamlayıcı yemdir.

Özellikler:
• Karkas verimi ve kalitesini arttırır.
• Kuzuların ihtiyacına yönelik ideal protein, 

enerji, vitamin ve mineral içeriğine 
sahiptir.

• Yem dönüşüm oranıyla hızlı canlı ağırlık 
artışı sağlayarak karlılığı arttırır.

• Özel geliştirilmiş formülüyle idrar yolu 
taşlarını önler.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Kullanım Programı:
Kuzuların 45.gününden itibaren kaliteli kaba yem ile birlikte hayvan başına günlük 300-350 gram ile 
beslemeye başlanır. Hayvanların tüketimine göre her hafta 100 gram arttırılarak 1,5 kg’a kadar 
çıkılabilir.



ATILGAN TOKLU BESİ YEMİ

Açıklama:
Atılgan Toklu Besi Yemi, 7 aylıktan itibaren 
besiye alınan toklularda kullanılır.

Özellikler:
• Yemin hızla ete dönüşmesini sağlayarak 

karkas randımanını arttırır.
• Dengeli protein, vitamin ve mineral 

yapısıyla tokluların besi dönemi boyunca 
tüm ihtiyaçlarını karşılayan özel formüle 
sahiptir.

• İdrar taşı oluşumunu önlemede etkilidir.
• Kaliteli kaba yem ile kullanıldığında ideal 

besi rasyonu oluşturur.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Toklu Tipi

Uzun Dönem Besisi

Damızlığa Hazırlanan
Dişi Toklu

150-300

250-500

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Atılgan Toklu Besi
Pelet Yemi
(gr/gün)

Kaliteli Kuru Ot
(kg/gün)

Su 
(lt/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki 
Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



Kullanım Programı:
Toklu besi hayvanlarının beslenmesinde 
kullanılan tamamlayıcı yemdir.

Kullanım Programı:
Toklu besi hayvanlarının beslenmesinde 
kullanılan tamamlayıcı yemdir.

Açıklama:
Abalım Kuzu Programı kullanılan toklu besi 
hayvanlarının beslenmesinde kullanılır.

Özellikler:
• İdeal enerji, protein, vitamin ve mineral 

içeriği olan dengeli bir rasyona sahiptir.
• İyi bir semirme ve düşük yağlı yüksek 

kaliteli karkas eti sağlar.
• Yemden yararlanma ve ete dönüşüm 

oranı yüksektir.
• Yoğun besiye bağlı sindirim sistemi ve 

metabolizma hastalıklarının ortaya 
çıkmasına engel olur.

• İdrar yolu taşı oluşumunu önlemede 
etkilidir.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Açıklama:
Zengin içeriğiyle toklu besisine lezzetli bir 
çözüm sunar.

Özellikler:
• Lezzetli içeriğiyle kuru madde alımını 

arttırır.
• Daneli yapısıyla iştah açıcı özelliktedir.
• Dengeli içeriğiyle ağırlık kazanımı 

sağlarken yağlanmayı azaltır.
• Besi döneminde tokluların ihtiyaç 

duyduğu vitamin ve minerali sağlar.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

YAĞIZ TOKLU MÜSLİ
BESİ YEMİ

YAĞIZ TOKLU BESİ YEMİ



KOYUN SÜT YEMİ

Açıklama:
Sağmal koyunların beslenmesinde 
kullanılan tamamlayıcı yemdir. Et, süt ve 
kombine verim yönü olan her ırktan 
damızlık koyunların beslenmesinde 
kullanılır. Ayrıca ikiz veya üçüz yavrulayan 
koyunlara ve aşım yapmayan dinlenen 
koçlara önerilir.

Özellikler:
• İdeal enerji, protein, vitamin ve mineral 

içeriği olan dengeli bir rasyona sahiptir, 
ayrıca vitamin takviyesine gerek yoktur.

• Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuzulu 
koyunların kuru madde alım 
kapasitelerini yükseltir.

• Damızlıkların süt verimini artırır.
• Üreme ile ilgili problemleri azaltır.
• Damızlıkların kondisyonlarını yükselterek 

uzun süre verimde kalmalarını sağlar.
• Yüksek ve uzun süt verim dönemi sağlar.
• Doğum sonrası ortaya çıkan metabolik ve 

üreme hastalıklarını önlemede etkilidir, 
yıpranma ve kayıpları hızla telafi eder.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

Yetiştirme Dönemi

Aşım Zamanı (Flushing)
Erken Gebe (İlk 3.5 Ay)
Geç Gebe (Son 1.5 Ay)

Emzirme Dönemi (0-3 Hafta)
Sağım Dönemi (4-6 Hafta)
Sağım Dönemi (7-10 Hafta)

Sağım Dönemi (11.Hafta sonrası)

400-500
300-400
500-600
800-1000
600-800
400-600
300-400

Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest

Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest

Koyun Süt Yemi
(gr/gün)

Kaliteli Kuru Ot
(kg/gün)

Su 
(lt/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki 
Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



KEÇİ SÜT YEMİ

Açıklama:
İşletmelerin önemli giderlerinden olan 
besleme maliyetlerini optimum düzeyde 
tutarak, ihtiyaç duyulan besin madde 
gereksinimleri karşılamak üzere formüle 
edilmiştir. Keçilerde besleme uygulamaları 
için, gerek süt verimi gerekse üreme 
parametreleri üzerinde direkt etkiye 
sahiptir. Süt verim dönemlerinde veya teke 
katımı ve ileri gebelik dönemlerinde 
yapılacak olan doğru bakım ve besleme 
uygulamaları işletme karlılığını artıracaktır. 
Beslenme programı oluşturulurken, 
yaşama payı ihtiyaçlarının iyi kaliteli kaba 
yemler ile karşılanması önemlidir.

Özellikler:
• Keçilerde arzu edilen laktasyon pikine 

ulaşmayı sağlar.
• Süt veriminin uzun sürmesini sağlar.
• Tekrar gebe kalma ve bir batındaki oğlak 

sayısında artış sağlar.
• Sağım döneminde oluşabilecek aşırı canlı 

ağırlık kaybını önler.
• Keçilerin iştahla tükettikleri lezzetli bir 

yemdir.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

2

2.5

3

3.5

4

0.7

0.85

1

1.2

1.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1

1

1.2

1.2

1.2

Süt Verimi 
(kg/gün)

Keçi Süt Yemi
(kg/gün)

Mısır Silajı
(kg/gün)

Yonca Kuru Otu
(kg/gün)

Arpa Flake
(kg/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. En uygun kullanım önerisi için bölgenizdeki 
Abalıoğlu Teknik Destek Uzmanlarına danışabilirsiniz.



OĞLAK YEMİ

Açıklama:
Oğlakların doğumdan itibaren 6. aya kadar 
kullanılmak üzere formüle edilmiştir. 
Oğlakların ihtiyaç duyacağı protein, enerji, 
vitamin, mineral vb. besin öğelerini 
içermektedir. 

Özellikler:
• Erken dönem ölüm oranlarında azalma 

ve yaşama gücünde artış sağlar.
• Sütten kesme döneminde oluşan stresi 

azaltır.
• İshal vb. sorunları azaltır.
• Sağlıklı bir rumen gelişimini temin eder.
• Hızlı ağırlık artışı ile birlikte erken 

damızlıkta kullanım olanağı sunar. 
Oğlakların kesim canlı ağırlığına erken 
ulaşmalarını sağlar.

• Özel içeriği ile oğlakların severek 
tüketeceği bir yemdir.

Ambalaj:
50 kg’lık çuval

0-8

8-10

10-24

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Tercihli Serbest

Serbest

Haftalar Oğlak Yemi
(kg/gün)

Emzirme
(kg/gün)

Kaliteli Kuru Ot
(kg/gün)

Su
(lt/gün)

Kullanım Programı

Tablodaki rasyonlar, genel kullanım önerisidir. 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




