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Türkiye için Türkiye'yle büyüyeceğiz.

“

“

Kendimize bir söz verdik;

Amacımız, Türkiye için Türkiye'yle büyümek.

SEKTÖRÜNDE 3.
TÜRKİYE GENELİ 197.

Dört tara ovalar ve yeşil tepelerle çevrili, sanayi
merkezlerine değil, çi liklere yakın bir tesis kurmak bize
tertemiz ham maddelere ulaşma, bu ham maddelere çok hızlı
bir şekilde ulaşma ayrıcalığı tanıdı. Böylece öncelikle
komşularımızı kalkındırabilme, onların emeklerine hak e ği
değeri verebilme şansını yakaladık. Bu iş birliğini,
en yakınımızdaki halkayla başlatmış olsak da çok kısa bir
sürede kapasitemizi ar rarak tüm Türkiye'ye yem sağlayan ve
çi çisinden yem ham maddesi alan bir kuruluş haline geldik.
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Büyük-küçükbaş ve kanatlı hayvan yemleri üre p
karşılığında süt alımı yaparak 20 binin üzerinde çi liğe
ve çi çiye ulaşıyoruz. 1000 kişinin çalış ğı tesisimizde
ülke ekonomisine katkımız her geçen gün büyüyerek
devam etmektedir.

1993 yılında Denizli'ye bağlı, Acıpayam Aligöz Mevkii'nde üre me başladık.
Üre m için seç ğimiz bu alan tesadüﬁ değil, kendimize misyon edindiğimiz
doğruları tek tek gerçekleş rebileceğimiz en elverişli bölgeydi.

Bu felsefeyle 1997 yılında hizmete geçirdiğimiz, süt ve süt
ürünleri markamız Aynes'in ardından 2005 yılında
Türkiye'de bir ilke imza a k ve Ekspander yem teknolojisini
kullanmaya başladık. Bu sayede çi çilerimiz, çok daha az
maliyetle en yüksek verimi elde etmeye başladılar.
Türkiye'nin tarım alanında kalkınmasına ve gelişmesine
destek olabilmek için canla başla çalışıyoruz. Kaliteli hizmet
sunmak kadar bu kalitenin sürdürülebilir olması da çok
önemli. Bu nedenle İSO 9001 Toplam Kalite Yöne mi
standartlarına sımsıkı bağlıyız.

Ahlaklı caret yalnızca para alışverişi değil, birbirinin
kara gün dostu olabilmek demek r. Ülkemiz nice zorlu
günler atla , bu günleri omuz omuza vererek
göğüsledik. Bundan sonra yine omuz omuza vererek
ülkenin is hdam gücünü ar rmak, çi çisini
kalkındırmak, taşıyla, tohumuyla, hayvanıyla
topraklarına bereket katmak için elimizden geleni
yapmaya devam edeceğiz.
Kendimize bir söz verdik;
Türkiye için Türkiye'yle büyüyeceğiz.

-3-

TEKNOLOJİMİZ EKSPANDER,
ÇÜNKÜ PARANIZIN HER KURUŞU DEĞERLİ.

EKSPANDER YEMİN
AVANTAJLARI

Ayyem olarak Türkiye'nin en büyük Ekspander

SÜT, ET ve YUMURTA VERİMİNİZ ARTAR
Ekspander yemin sindirimi kolaydır. Kuru madde
tüke mini ar rarak süt, et ve yumurta veriminde
gözle görünür bir ar ş meydana ge rir.

yatırımına sahip olduğumuzu söylemek isteriz.

kg

Henüz ülkemizde bu teknolojiye gereken önem

BESİ HAYVANLARINDA GÜNLÜK CANLI
AĞIRLIK ARTIŞININ EN ÜST DÜZEYDE
OLMASINI SAĞLAR
Eekspander yemin yararlanılabilir protein ve enerji
miktarı yüksek r. Hayvanların gereksinimine göre
ayarlanmış besin maddesi içeriği ve
TMR beslemesine uygun yem yapısı ile
hayvanlarınızın daha hızlı büyümesini ve
gelişmesini sağlar.
DÖL VERİMİ PERFORMANSINI ARTIRIR
Yüksek sindirilebilirliği ve homojen yapısı
sayesinde, döl verimi performansını ar rır.
Sürünüzün sağlıklı ve düzenli büyümesine
katkı sağlar.

verilmese de Avrupa'da yıllardır kullanılan
Ekspander yemler sayesinde çiftçi, besi
hayvancılığında özellikle de sütte en yüksek
verimi elde ediyor.

ÇEVRE DOSTUDUR
Hayvan tara ndan sindirilemeyen dışkı ve
idrar yoluyla a lan amonyak gibi zararlı
bileşiklerin miktarını önemli ölçüde azal r.

Siz neden daha azıyla yetinesiniz?

Dışkı
Toplam Sindirilebilirlik
İdrardaki Amonyak Miktarı (100 ml)

Normal Mısır
0,539 kg
% 84
21 mg

Ekspande Mısır
0,123 Kg
% 96,3
16 mg

“

Ekspander Teknolojisinin Mısır Nişastasının Sindirimi Üzerine Etkisi

PARANIZIN KARŞILIĞINI FAZLASIYLA
ALIRSINIZ
Ekspander işlemi yemin toplam yararlanılabilirliğini
%10-15 düzeyinde ar rır. Ayrıca dışkıyla a lan
besin madde kaybı en aza indirir.
Ekspander yemle beslenen hayvanların süt, besi,
yumurta ve döl verimi performansı artar.
Hayvanlardaki büyüme ve gelişme hızlanır.
Sütün kalitesi artar.

Ekspander Yem kullanmalısınız çünkü:

NORMAL YEMLE EXPANDER YEM ARASINDAKİ HİJYENİK FARKLAR

Çok daha hijyenik!

ÇEŞİT

Yarı mamul olarak gelen ürün kondisyonerde 90°C ye
kadar ısı lır. Sonrasında bu ısı, 40-50 bar basınçla
120-140°C yüksekliğine kadar çıkar. Uygulanan bu
ısıl işlem ile Salmonella, E.Coli, küf ve mantar gibi
hayvan sağlığını olumsuz etkileyen zararlıların
oluşumu engellenir.
Yemler zararlı mikroorganizmalardan arınarak
tamamen sağlıklı koşullarda üre lmiş olur.

Bakteri /g
Koliform /g
E. Coli /g
Salmonella /25g
Küf /g

NORMAL
20 °C
12.100.000
110.000
400
var
7.000

EXPANDER
100 °C
30.000
0
0
yok
0
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EXPANDER
110 °C
9.000
0
0
yok
0

Hayvanlarınız için yemesi kolay,
çok daha lezzetli ve besleyici!
Ekspander teknolojisi ile yemde kullanılan maddelerin
sindirilebilir yağ, protein ve nişasta düzeyleri önemli ölçüde artar.
Isıl işlem sırasında %17'ye kadar uygulanan nem ve yüksek ısı
sayesinde nişasta kusursuz bir şekilde jela nize olur.
Bu ısıl işlem sayesinde pelletlere, kolaylıkla yenebilen,
kusursuz kıvamdaki şekilleri verilir.
By-Pass özelliği ar rılmış nişasta, protein ve yağ gibi besin
maddeleri işkembede sindirilmeden ince bağırsaklara geçer.
Daha az yemle, daha çok verim sağlar.
-5-

SÜT YEMLERİ

MERCAN SÜT YEMİ

(Pelet / Granül)

Ham Protein: %21
Kullanım Grubu: Yüksek Süt Verim
Örnek Günlük Rasyon
Mısır Silajı
Yonca Kuru Otu
Buğday Samanı
Ekspander Mısır
Mercan Süt Yemi

• Yüksek Kalite Protein İçeriği.
• Yüksek Enerji Düzeyi.
• Pik süt verim düzeyine ulaşma ve
pikte kalma süresini uza r.

*Bilgilerde holstein ırkı sığırlar referans alınmış r.

• Erken laktasyon dönemindeki kondisyon
kaybını azal r.

ELMAS SÜT YEMİ

SÜT YEMLERİ
Ayyem yüksek kaliteli süt yemleri ile sütçü sığırların besin maddeleri ih yacını karşılarken
aynı zamanda hayvan sağlığı ve üreme performansı üzerine olumlu etki gösterir.
Tüm verim grupları için ayrı olarak hazırlanmış yemlerimiz ekspander teknolojisi ile pişirilerek
hayvanlarınızın tüke mine sunulmaktadır.
Ekspander yemler ayak ve meme sağlığını korurken aynı zaman döl verimi üzerine olumlu etki
sağlamaktadır.

LAKTASYON SÜT VERİMİ
KURU MADDE ALIM GRAFİĞİ

• Erişkin bir sütçü sığır günde
550-600 dk. geviş ge rir.
• Dakikadaki çiğneme sayısı ise
55-70 adet arasındadır.
0

1
Süt Verimi

2

3

4

5

6

7

Kuru Madde Alımı

8

9

(Pelet / Granül)

Ham Protein: %21
Kullanım Grubu: Yüksek Süt Verim
Örnek Günlük Rasyon
Mısır Silajı
Yonca Kuru Otu
Buğday Samanı
Ekspander Mısır
Elmas Süt Yemi

• Kaliteli Protein içeriği.
• Dengeli amino asit proﬁli.
• Yüksek süt verimli hayvanlarda laktasyon
boyunca kullanılabilinir.

24 kg
4 kg
1 kg
2 kg
9,5 kg

*Bilgilerde holstein ırkı sığırlar referans alınmış r.

• Süt kompozisyonunun iyileşmesini sağlar.

SAFİR SÜT YEMİ
• Alınan yem maddeleri
24-48 saat rumende kalır.

23 kg
4 kg
1 kg
1,5 kg
9 kg

(Pelet / Granül)

Ham Protein: %20
Kullanım Grubu: Yüksek ve Orta
Süt Verim
Örnek Günlük Rasyon
Mısır Silajı
Yonca Kuru Otu
Buğday Samanı
Ekspander Mısır
Saﬁr Süt Yemi

• Yüksek sindirilebilirlik
• Yüksek vitamin mineral içeriği
• Yüksek ve orta verim grubu sütçü sığırlarda
tüm laktasyon boyunca kullanıma uygundur.

24 kg
5 kg
0,5 kg
1,5 kg
9,5 kg

*Bilgilerde holstein ırkı sığırlar referans alınmış r.

Danışma Hattı: 0 258 539 1080 (Pbx)
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SÜT YEMLERİ

PIRLANTA SÜT YEMİ

ZÜMRÜT SÜT YEMİ

(Pelet / Granül)

Ham Protein: %19
Kullanım Grubu: Yüksek ve Orta
Süt Verim

(Pelet / Granül)

Ham Protein: %18
Kullanım Grubu: Düşük Süt Verim
Örnek Günlük Rasyon

Örnek Günlük Rasyon
Mısır Silajı
Yonca Kuru Otu
Buğday Samanı
Ekspander Mısır
Pırlanta Süt Yemi

• Yüksek enerji düzeyi
• Sütçü sığırlar için yeterli ve dengeli
besin maddeleri
• Yüksek ve orta süt verimli sütçü sığırların
beslenmesinde laktasyon boyunca
kullanılabilinir.

ALTIN SÜT YEMİ

24 kg
4,5 kg
1 kg
1,5 kg
10 kg

Mısır Silajı
Yonca Kuru Otu
Buğday Samanı
Ekspander Mısır
Zümrüt Süt Yemi

• Dengeli enerji-protein içeriği
• Dengeli Vitamin-mineral proﬁli

23 kg
4 kg
3 kg
10,5 kg

*Bilgilerde holstein ırkı sığırlar referans alınmış r.

*Bilgilerde holstein ırkı sığırlar referans alınmış r.

BAŞA BAŞ SÜT YEMİ

(Pelet / Granül)

Ham Protein: %19
Kullanım Grubu: Orta Süt Verim

(Pelet / Granül)

Ham Protein: %24
Kullanım Grubu: Tüm verim grupları
Örnek Günlük Rasyon
Mısır Silajı
Yonca Kuru Otu
Buğday Samanı
Ekspander Mısır
Al n Süt Yemi

• % 100 Doğal Kekik Aroması
• Güçlü Bağışıklık Sisitemi
• Uçucu yağ asitlerinin sindirim
düzenleyici etkisi

İNCİ SÜT YEMİ

24 kg
3,5 kg
2,5 kg
9,5 kg

Mısır, Arpa, Buğday gibi
enerji kaynağı tahıllar ile;
1 Kısım Başabaş Süt Yemi
1 Kısım Tahıl Unu

• Yüksek Protein İçeriği
• Dengeli aminoasit proﬁli
• Yüksek vitemin-mineral içeriği

*Bilgilerde holstein ırkı sığırlar referans alınmış r.

*Bilgilerde holstein ırkı sığırlar referans alınmış r.

(Pelet / Granül)

Ham Protein: %19
Kullanım Grubu: Orta ve Düşük
Süt Verim
Örnek Günlük Rasyon
Mısır Silajı
Yonca Kuru Otu
Buğday Samanı
Ekspander Mısır
İnci Süt Yemi

• Dengeli enerji-protein içeriği
• Dengeli Vitamin-mineral proﬁli

25 kg
3 kg
3 kg
10 kg

*Bilgilerde holstein ırkı sığırlar referans alınmış r.

Danışma Hattı: 0 258 539 1080 (Pbx)
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SÜT YEMLERİ - DÜVE / GEBE İNEK YEMİ

DÜVE YEMİ

(Pelet / Granül)
Düvelerde Besleme Düzeyinin
Cinsel Olgunluk Yaşı Üzerine Etkisi

7. Aylık yaştan 14. aylık (gebelik
başlangıç) yaşa kadar olan düvelerin
beslenmesinde kullanılır.

Besleme
Düzeyi

Düvelerin iskelet, kas ve meme
dokusunda op mum gelişim sağlayarak,
yüksek süt verimli inekler olabilmesi için
gereken tüm besin maddelerini dengeli
bir şekilde içermektedir.

Düşük
Orta
Yüksek

Canlı ağırlık
Cinsel
ar şı (günlük) Olgunluk Yaşı
< 400 g
600 - 800 g
> 800 g

18 - 24 ay
10 - 12 ay
8 - 10 ay

Canlı
Ağırlık
270 kg
271 kg
241 kg

*Düvelerde cinsel olgunluğun yaştan çok besleme düzeyine bağlı
olduğu unutulmamalıdır.

Sığırlarda Östrus (Kızgınlık)
Belir leri
- Diğer Hayvanalara Sürtünme
- Üzerine Atlanmasına İzin Verme
- Süt Veriminde Azalma
- Ruminasyonda Azalma
- Vulvada Hiperemi ve Ödem
- Diğer Hayvanlara Sürtünme
- Uyaranlara Karşı Aşırı Hassasiyet
- Ak vite Ar şı
- Çara Akın sı

BUZAĞI
YEMLERİ

Düvelerde Büyüme Değerlendirme Kriterleri
Ergin Canlı
Ağırlık %'si
Sü en kesim
6 Aylık Yaş
12 Aylık Yaş
İlk Tohumlama
İlk Buzağılama Sonrası
Ergin Canlı Ağırlık

% 12
% 26,5
% 50
% 55-60
% 85
% 100

Canlı
Ağırlık

Gögüs
Çevresi

Sağrı
Yüksekliği

80 kg
96 cm
180 kg
129 cm
108 cm
340 kg
161 cm
126 cm
360-400 kg 168-174 cm 130-133 cm
580 kg
197 cm
145 cm
600 kg
212 cm
146 cm

Bilgilerde holstein ırkı düveler referans alınmış r.

GEBE İNEK YEMİ

(Pelet / Granül)
Kuru dönemde anne ve buzağının
ih yaçlarını karşılayarak, doğum sonrası
görülmesi muhtemel olan metabolik
hastalıkların sıklığını azal r.

• İneklerde kuru dönem uygulaması
en az 55-60 gün olarak uygulanmalıdır.
• Kuru dönem buzağı gelişimi, meme
dokusunun rejenerasyonu ve kaliteli bir
kolostrum üre mi açısından çok önemli
bir yere sahip r.
• İyi uygulanmış bir kuru dönem ve geçiş
dönemi beslemesinin doğum sonrası
hayvan sağılığı, verim, üreme gibi bir çok
parametre üzerine doğrudan etkili
olduğu unutulmamalıdır.
• Kuru dönem yüksek kalsiyum
(Yonca gibi) içeren yem hammaddeleri
kullanımından kaçınılmalıdır.
• Doğumuna 21 gün kalan hayvanlarda
Close-Up (geçiş dönemi) beslemesi
mutlaka uygulanmalıdır.

Danışma Hattı: 0 258 539 1080 (Pbx)
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BUZAĞI YEMLERİ

BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ

(Pelet / Granül)

Yeni doğan buzağıların besin madde gereksinimlerinin tam olarak karşılamasının
yanında Rumen (İşkembe) gelişimine katkı sağlar.
Yeni doğan buzağılarda doğumu takip eden 3.günden i baren kullanılmaya
başlanarak sü en kesilinceye kadar adlibitum (serbest) olarak buzağıların
tüke mine sunulur.

Süt İçen Buzağıların Beslenmesi
Zaman
(Doğum Sonrası)

Kolostrum
(Ağız Sütü)

0 - 30 Dakika

2 Litre (En az)

-

30 - 60 Dakika

2 Litre (En az)

-

1 - 3 Gün

Sabah 2 Litre
Akşam 2 Litre

Sabah 2 Litre
Akşam 2 Litre
Sabah 2 Litre
Akşam 2 Litre

3 - 30 Gün
Ak f
Bağışıklık

A N T İ KO R D Ü Z E Y İ

Süt/Buzağı
Maması

30 - 60 Gün

Ayyem Buzağı Kaliteli Kuru
Başlangıç Yemi Kaba Yem

Su

Serbest

BESİ
YEMLERİ

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Yüksek Riskli Dönem

Doğum sonrası 12 Saat içinde buzağıya verilen
ağız sütü miktarının buzağı ölüm oranı üzerine etkisi
Pasif Bağışıklık
(Kolostrum)
0.Gün

Verilen Miktar
Ölüm Oranı

2 - 4 kg
% 15,3

5 - 8 kg
% 9,9

8 - 10 kg
% 6,5

16.Gün

BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

(Pelet / Granül)

Buzağılarda sü en kesimi takiben 7. Aylık yaşa kadar kullanılır.
Buzağıların besin maddeleri gereksinimlerini karşılayarak sindirim, iskelet ve
kas sistemlerinin op mum gelişmesine yardımcı olur.
Buzağılarda Sü en Kesme Kriterleri
- Doğum Ağırlığının 2,2 Ka Canlı Ağırlık
- Canlı Ağırlığının %1,2 -1,5 'i Kadar Kesif Yem tüke mi
- Cidago Yüksekliğinin Doğum Cidago Yüksekliğinden 10 cm daha fazla olmalı
1 HAFTALIK BUZAĞI
Rumen %25
(İşkembe)

Yaş
2 - 4 Ay
4 - 6 Ay

0,8 - 1 kg
1 - 1,2 kg

Danışma Hattı: 0 258 539 1080 (Pbx)

Abomasum %60
(Şirden)

Re kulum
(Börkenek)

ERİŞKİN SIĞIR
Özefagus
(Yemek Borusu)

Yutak Kanalı

Yutak Kanalı
Omasum
(Kırkbayır)

Günlük Canlı Ağırlık
Artışı Hedefi

3 - 4 HAFTALIK BUZAĞI

Rumen
(İşkembe)
Omasum
(Kırkbayır)
Abomasum
(Şirden)
Re kulum
(Börkenek)

Rumen %80
(İşkembe)
Omasum
(Kırkbayır)
Abomasum
(Şirden)

Re kulum
(Börkenek)

• Silaj, posa gibi su kaba yemler bu dönemde verilmemeli.
• Kaliteli kaba yemler kullanılmalı.
• Buzağılar benzer yaş ve ağırlıktaki gruplar halinde bir arada tutulmalı.
- 12 -
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BESİ YEMLERİ

BESİ YEMİ

• Yüksek kaliteli hammadde içeriği.

(Pelet / Granül)

• Yeterli düzeydeki protein, vitamin ve mineral içeriği sayesinde,
uygun oranlarda ekspander arpa/mısır ie kullanıldığında
op mum canlı ağırlık kazancı sağlar.

Kullanım Grubu: Besi Geliş rme/Bi ş
Dönemi

• Yüksek yemden yararlanma oranı.

• Yüksek sindirilebilirlik.

• Yüksek karkas randımanı.

• Ekonomik.

• Maksimum günlük canlı ağırlık ar şı.

TONTON BESİ YEMİ
Kullanım Grubu: Besi Geliş rme
Dönemi

Besi Geliş rme Dönemi
Örnek Günlük Rasyon
Canlı Ağırlığı (kg) 250 - 300 300 - 400
Ekspander Arpa
2 kg
3 kg
Mısır Silajı
3 kg
3 kg
Yonca Kuru Otu
2,5 kg
2,5 kg
Buğday Samanı
0,5 kg
0,75 kg
Tonton Besi Yemi
4 kg
5 kg

* Dengeli Enerji-Protein İçeriği
* Yüksek Günlük Canlı Ağırlık Kazancı
* Op mum iskelet-Kas Gelişimi

Besi süresi boyunca rahatlıkla
kullanılabildiği gibi genç hayvanların besi
başlangıç dönemimdeki protein içeriği
nispeten yüksek beslenme programında
daha verimli olarak kullanılır.

• Uygun oranlarda ekspander arpa/mısır ile
kullanıldığında op mum canlı ağırlık
kazancı.

BAŞA BAŞ BESİ YEMİ

(Pelet / Granül)

Her türlü kaba yem ile birlikte kullanılabilir.
Kaba yem kalitesine bağlı olarak kullanım
miktarı değişir.

(Pelet / Granül)

Kullanım Grubu: Besi Geliş rme/Bi ş
Dönemi

Mısır, Arpa, Buğday gibi
enerji kaynağı tahıllar ile;
Besi Başlangıç Döneminde;
1 kısım Tahıl
1 kısım
(Flake/Ezme)
Başabaş Besi Yemi

• Yüksek protein içeriği.

Besi Bi rme Döneminde;
2 kısım Tahıl
1 kısım
(Flake/Ezme)
Başabaş Besi Yemi

• Dengeli amino asit proﬁli.
• Yüksek vitamin-mineral içeriği.

Başabaş besi yeminin tek başına kullanımı yemin
içeriği ve besi sığırı besin maddesi ihtyaçları
gözönüne alındığında önerilmemektedir.

TOMBİŞ BESİ YEMİ

(Pelet / Granül)

Kullanım Grubu: Besi Bi rme
Dönemi

Besi Bi rme Dönemi
Örnek Günlük Rasyon
Canlı Ağırlığı (kg) 400 - 500 500 - Kesim
Ekspander Arpa
4 kg
5 kg
Mısır Silajı
2 kg
2 kg
Yonca Kuru Otu
2,5 kg
1,5 kg
Buğday Samanı
1 kg
0,75 kg
Tonbiş Besi Yemi
6 kg
7 kg

* Yüksek Enerji
* Yüksek Besi Performansı
* Yüksek Karkas Randımanı

Danışma Hattı: 0 258 539 1080 (Pbx)
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KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ

KUZU BÜYÜTME YEMİ

(Pelet / Granül)

Sü en kesimi takiben 4. aylık yaşa kadar
kullanılır. Kuzuların gelişimini desteklerken
idrar taşları oluşumunun önüne geçer.
2 - 4 aylık kuzularda kaba yem olarak,
kaliteli kuru kaba yemler tavsiye edilir.
Silaj gibi sulu kaba yemler kuzularda kuru
madde alımını düşürebilir.

• Dengeli Protein-Enerji İçeriği.
• Yüksek sindirilebilirlik.

TOKLU PELET/DANELİ BESİ YEMİ

KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ
Ekspander teknolojisi ile üre len Ayyem küçükbaş yemleri
erken yaş döneminden başlayarak beslemenin her dönemine özel olarak hazırlanmış yem içerikleriyle
iskelet kas sistemi gelişimini destekler, günlük canlı ağırlık ar şını en üst seviyede tutar,
karkas randımanını ar rarak maksimum kazanç sağla r.

Büyütme dönemi sonrası besiye alınmış
ve damızlığa ayrılmış erkek ve dişi
küçükbaş hayvanların besin madde
ih yaçlarını yeterli ve dengeli bir şekilde
karşılamak üzere hazırlanmış r.

“

• Yüksek Günlük Canlı Ağırlık Kazancı.
• Yüksek Karkas Randımanı/Kalitesi.

Besiye alınmış
toklular kaba yem
olarak iyi kalite kuru
kaba yemler ile
beslenmelidir.

”

• Özenle seçilmiş kaliteli hammaddeler • Yüksek palatabilite (lezzet) • Op mum kemik ve iskelet gelişimi

KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ

(Pelet / Granül)

Örnek Besleme Programı
Zaman
Kolostrum
(Doğum Sonrası) (Ağız Sütü)

Yeni doğan kuzuların ların besin madde
gereksinimlerinin tam olarak karşılamasının
yanında rumen (İşkembe) gelişimine katkı
sağlar.

1 - 3 Gün
3 - 7 Gün
Kuzular günde 250 gr kuzu başlangıç yemi
tüketmeye başladıklarında veya 12 kg
canlı ağırlığa ulaş klarında sü en kesilebilir.
Kuzular 8 ha alık yaşını doldurana kadar
kuzu başlangıç yemi ile beslenmelidir.

Yeni doğan kuzularda doğumu takip eden
7.günden i baren kullanılmaya başlanarak
sü en kesilinceye kadar adlibitum (serbest)
olarak buzağıların tüke mine sunulur.

7 - 30 Gün
30 - 60 Gün
60 - 120 Gün

• Yüksek Kaliteli Hammaddeler.

Ayyem Kuzu
Ayyem Kuzu
Başlangıç Yemi Büyütme Yemi

- 16 -

Ayyem Pelet / Daneli
Toklu Besi Yemi

Arpa

Kaliteli Kuru
Kaba Yem

Anne koyundan
yeterince
emmesi sağlanır.

Su
---

Anne ile tutulan
kuzunun en az 3-4 kez
emmesi sağlanır.
Anne ile tutulan
kuzunun en az 3-4 kez
emmesi sağlanır.
Anne ile tutulan
kuzunun en az 3-4 kez
emmesi sağlanır.

Serbest
Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

750 - 1250 g
1250 - 1500 g

100 g

Serbest

Serbest

Canlı Ağırlığı 50 - 60 kg

1600 g

250 g

Serbest

Serbest

Canlı Ağırlığı >60 kg

1600 g

350 g

Serbest

Serbest

120 Gün - Kesim

• Yüksek Vitamin-Mineral İçeriği.

Danışma Hattı: 0 258 539 1080 (Pbx)

Süt
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KANATLI YEMLERİ

ETLİK CİVCİV YEMİ

KANATLI
YEMLERİ

(Granül)

Ayyem etlik yemleri, günlük yaştaki etlik civcivlerin kesime kadar yaştaki beslenmelerinde kullanılır.
Etlik civcivlerin 2 ayrı yaştaki besin madde isteklerine göre 2 ayrı yem şeklinde düzenlenmiş r.
Ekspanderde yüksek sıcaklık ve basınç al nda pişirilerek üre len, sindirilebilirliği yüsek yoğun hammaddelerden
hazılanmış, sağlıklı ve hijyenik yemlerdir.

ÖZELLİKLERİ:

Besin
Etlik Civciv
Etlik Civciv
Maddesi
(0-10 Gün)
(11-21 Gün)
Kuru Madde (En az)
%88
%88
Ham Protein (En az)
%23
%22
Ham Selüloz (En çok)
%6
%6
Ham Kül (En çok)
%8
%8
%1
%1
HCL’de Çöz. Kül (En çok)
%1,0 - 1,5
%1,0 - 1,5
Kalsiyum (En az - En çok)
%0,7
%0,7
Fosfor (En az)
%0,15 - 0,3
%0,15 - 0,3
Sodyum (En az - En çok)
%0,35
%0,35
Tuz (En çok)
1,2 mg/kg
1,1 mg/kg
Lysine (En az)
0,5 mg/kg
0,5 mg/kg
Methionin (En az)
Methionin + Sis n (En az)
0,9 mg/kg
0,9 mg/kg
Metabolik Enerji (En az)
3.100 kcal/kg 3.100 kcal/kg

• Etlik civcivlerin sağlıklı bir şekilde istenilen
bir sürede hızlı bir canlı ağırlık ar şı
kazanmalarını sağlar.
• Mevsimlere göre ve kümes şartlarına göre
uygun an biyo k ve an koksidiyaller
rotasyon usulü kullanılır.
• İnsan sağlığına zararlı olduğu bildirilen yasal
olarak kullanımına izin verilmeyen hiçbir
hammaddeyi içermez.
• Kanatlı sindirim sistemine uygun
sindirilebilirliği yüksek en yoğun
hammaddelerden üre lmiş r.
• Protein, enerji, vitamin, mineral ve
esansiyel amino asitlerce dengelenmiş r.

ETLİK PİLİÇ YEMİ

(Pelet)

Etlik piliçlerin 2 ayrı yaştaki besin madde isteklerine göre 2 ayrı yem şeklinde düzenlenmiş r.
Ekspanderde yüksek sıcaklık ve basınç al nda pişirilerek üre len, sindirilebilirliği yüsek yoğun hammaddelerden
hazılanmış, sağlıklı ve hijyenik yemlerdir.

ÖZELLİKLERİ:

Besin
Etlik Piliç
Etlik Piliç
Maddesi
(22-35 Gün) (Kesim Ö. Hf.)
Kuru Madde (En az)
%88
%88
%20
%20
Ham Protein (En az)
%6
%6
Ham Selüloz (En çok)
Ham Kül (En çok)
%8
%8
HCL’de Çöz. Kül (En çok)
%1
%1
Kalsiyum (En az - En çok)
%0,9 - 1,5
%0,9 - 1,5
Fosfor (En az)
%0,65
%0,65
Sodyum (En az - En çok)
%0,15 - 0,3
%0,15 - 0,3
Tuz (En çok)
%0,35
%0,35
Lysine (En az)
1,0 mg/kg
1,0 mg/kg
Methionin (En az)
0,4 mg/kg
0,4 mg/kg
Methionin + Sis n (En az)
0,9 mg/kg
0,9 mg/kg
Metabolik Enerji (En az)
3.200 kcal/kg 3.200 kcal/kg

• Etlik piliçlerin sağlıklı bir şekilde istenilen
bir sürede hızlı bir canlı ağırlık ar şı
kazanmalarını sağlar.
• Mevsimlere göre ve kümes şartlarına göre
uygun an biyo k ve an koksidiyaller
rotasyon usulü kullanılır.
• İnsan sağlığına zararlı olduğu bildirilen yasal
olarak kullanımına izin verilmeyen hiçbir
hammaddeyi içermez.
• Kanatlı sindirim sistemine uygun
sindirilebilirliği yüksek en yoğun
hammaddelerden üre lmiş r.
• Protein, enerji, vitamin, mineral ve
esansiyel amino asitlerce dengelenmiş r.

Danışma Hattı: 0 258 539 1080 (Pbx)
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KANATLI YEMLERİ

KAFES 1 YEMİ

HİNDİ 1. 2. 3. 4. 5. FAZ YEMİ

(Granül)

Yumurta Tavuk Yemleri, yumurta elde etmek için ye ş rilen tavukların ilk kılavuz yumurta ile başlayan verimi dönemi
sonuna kadar süren beslenmesinde kullanılır. Tavukların sindirim sistemine uygun sindirilebilirliği yüksek
hammaddelerden protein, enerji, vitamin, mineral ve esansiyel amino asitlerce dengelenmiş r. Ekspanderde yüksek
sıcaklık ve basınç al nda pişirilerek üre len sağlıklı, hijyenik bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ:

Besin
Maddesi
Kuru Madde (En az)
Ham Protein (En az)
Ham Selüloz (En çok)
Ham Kül (En çok)
HCL’de Çöz. Kül (En çok)
Kalsiyum (En az - En çok)
Fosfor (En az)
Sodyum (En az - En çok)
Tuz (En çok)
Lysine (En az)
Methionin (En az)
Methionin + Sis n (En az)
Metabolik Enerji (En az)

• Kafes tavuğu, yer tavuğu besin madde
isteklerini tam olarak karşılar.
• İlave bir hammadde katkısı gerek rmez.
• Tavukları yağlandırmadan, yumurta
verimlerinin pike çıkmasını ve verimin uzun
süre devam etmesini sağlar.
• İnsan sağlığına zararlı olduğu bildirilen
yasal olarak kullanımına izin verilmeyen
hiçbir hammaddeyi ve katkı maddesini
içermez.
• Yumurta yemleri iri yumurta elde
edilmesini sağlar, kırık ve çatlak yumurta
oranını azal r.

Kafes 1 Yemi
(35-45 Hf.)
%88
%16
%7
%13
%1
%3,0 - 4,0
%0,7
%0,16 - 0,3
%0,35
0,7 mg/kg
0,33 mg/kg
0,64mg/kg
2.700 kcal/kg

Hindi 1. 2. 3. 4. 5. Faz Yemleri et üre mi için ye ş rilen etlik hindilerin günlük yaştan kesim yaşına kadar değişik
yaşlardaki besin madde isteklerini tam olarak karşılayan yemlerdir. Yoğun ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden
protein, enerji, vitamin, mineral ve esansiyel amino asitlerce dengelenmiş r. Ekspanderde yüksek sıcaklık ve basınç
al nda pişirilerek üre len sağlıklı hijyenik bir yemlerdir.

ÖZELLİKLERİ:

Yem Çeşitleri
Ham Protein
H. Civciv Yemi (1. Faz)
% 29
H. Piliç Büyütme Y. (2. Faz)
% 26,5
H. Piliç Geliş rme Y. (3. Faz)
% 24,5
H. Besi Yemi (4. Faz)
% 22
H. Besi Bi rme Yemi (5. Faz)
% 19

• Hindilerin yaşa göre bildirilen düzeyde
canlı ağırlık kazanmalarını sağlayarak tam
bir gelişme sağlar.
• Sindirilebilirliği yüksek yoğun
hammaddelerden üre ldiği için yemin ete
dönüşüm oranı (F.C.R.) yüksek r.
• Hindilerde kullanıma uygun olan belli
periyotlarla değiş rilen an koksidiyaller
içerir.
• Hindilerde kullanıma uygun olan
tamamen bitkisel kökenli koruyucu katkı
maddeleri içerir.
• Sağlığa zararlı olduğu bildirilen, yasal
olmayan hiçbir hammadde ve katkı
maddesini asla içermez. Hindilerin karkas
kalitesini ar rır.

GEZEN TAVUK YEMİ (Granül)
Yumurta Tavuk Yemleri, yumurta elde etmek için ye ş rilen tavukların ilk kılavuz yumurta ile başlayan verimi dönemi
sonuna kadar süren beslenmesinde kullanılır. Tavukların sindirim sistemine uygun sindirilebilirliği yüksek
hammaddelerden protein, enerji, vitamin, mineral ve esansiyel amino asitlerce dengelenmiş r. Ekspanderde yüksek
sıcaklık ve basınç al nda pişirilerek üre len sağlıklı, hijyenik bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ:

Besin
Maddesi
Kuru Madde (En az)
Ham Protein (En az)
Ham Selüloz (En çok)
Ham Kül (En çok)
HCL’de Çöz. Kül (En çok)
Kalsiyum (En az - En çok)
Fosfor (En az)
Sodyum (En az - En çok)
Tuz (En çok)
Lysine (En az)
Methionin (En az)
Methionin + Sis n (En az)
Metabolik Enerji (En az)

• Yer tavuğu besin madde isteklerini tam
olarak karşılar.
• İlave bir hammadde katkısı gerek rmez.
• Tavukları yağlandırmadan, yumurta
verimlerinin pike çıkmasını ve verimin uzun
süre devam etmesini sağlar.
• İnsan sağlığına zararlı olduğu bildirilen
yasal olarak kullanımına izin verilmeyen
hiçbir hammaddeyi ve katkı maddesini
içermez.
• Yumurta yemleri iri yumurta elde
edilmesini sağlar, kırık ve çatlak yumurta
oranını azal r.

Danışma Hattı: 0 258 539 1080 (Pbx)
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(Granül)

Kafes 1 Yemi
(35-45 Hf.)
%88
%16
%7
%13
%1
%3,0 - 4,0
%0,7
%0,16 - 0,3
%0,35
0,7 mg/kg
0,33 mg/kg
0,64mg/kg
2.700 kcal/kg
- 21 -

M. Enerji
2.900 kcal/kg
3.100 kcal/kg
3.200 kcal/kg
3.250 kcal/kg
3.350 kcal/kg

EKSPANDER MISIR / ARPA

EKSPANDER MISIR

(Pişmiş Mısır)

GARANTİ BELGELERİMİZ

• Büyükbaş ve küçükbaş total
rasyonlarında tamamlayıcı ürün olarak
kullanılır.

• Metabolik sistemdeki sindirilebilirlik
düzeyi en üst seviyeye ulaşır.
• Tane mısırın rumende yıkılabilirlik
oranı %75 iken pişmiş mısırda bu oran
%88'lere çıkmaktadır.

• Ekspander teknolojisi sayesinde, ürün
işlenirken uygulanan yüksek basınç ve
sıcaklıktaki pişirme işlemi hijyenik ve
sağlıklı bir ürün oluşturur.

• Vücu an dışkı ile a lan dane oranı
azalır ve mısırdan yararlanabilirlik artar.

• Özel şekil verilerek üre lir.

• Süt sığırlarında diğer karma yemlerle
birlikte sağım süresince kullanılır ve süt
verimi artar.

• Isıl işlem sayesinde nişastanın
jela zasyonu sağlanır.
• Ürünün yararlanabilir yüzey alanı
genişler.

EKSPANDER ARPA

• Rasyonda önemli bir enerji kaynağıdır.
• Lezzet ve kokusu ile hayvanlar
tara ndan tercih edildiğinden kuru
madde tüke mini ar rır.

(Pişmiş Arpa)

• Büyükbaş ve küçükbaş total
rasyonlarında tamamlayıcı ürün olarak
kullanılır.

• Tane arpanın rumende yıkılabilirlik
oranı %70 iken pişmiş arpada bu oran
%83'lere çıkmaktadır.

• Ekspander teknolojisi sayesinde, ürün
işlenirken uygulanan yüksek basınç ve
sıcaklıktaki pişirme işlemi hijyenik ve
sağlıklı bir ürün oluşturur.

• Vücu an dışkı ile a lan dane oranı
azalır ve arpadan yararlanabilirlik artar.
• Besi sığırlarında diğer karma yemlerle
birlikte besi süresince kullanılır.

• Özel şekil verilerek üre lir.

• Et verimi için beslenen danaların
günlük canlı ağırlık ar şını sağlar.

• Isıl işlem sayesinde nişastanın
jela zasyonu sağlanır.
• Ürünün yararlanabilir yüzey alanı
genişler.

Danışma Hattı: 0 258 539 1080 (Pbx)
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