“DAİMA

YÜKSEK
KALİTE”

1968 yılında kolektif bir şirket olarak akaryakıt istasyonu ile sektöre adımını atan Akgüller Un & Yem,
1993 yılında ise ikinci tesisini devreye alarak hizmet verdiği alanı başarı ile genişletmiştir. 1980 yılında,
pazarın artan taleplerini karşılamak amacı ile un üretimine karar veren Akgüller Un & Yem, taş değirmenle
başladığı un üretiminde Anonim Şirket olarak unvan değişikliğine gitmiştir.
Akgüller Un & Yem, hem teknolojisini iyileştirmek hem de kapasitesini arttırmak için 1997 yılından şu
an üretime devam etmekte olduğu 9.637 m2 üzerinde 2000 m2 kapalı alana sahip son derece modern
tesisini devreye almıştır. Hali hazırda faaliyet gösteren fabrika, 11 vals ile 9,5 ton/saat kırma kapasitesine
sahip bir özellikte bulunmaktadır. Son teknolojiyi yakalayan fabrika ile aynı anda kalite kontrol laboratuvarı
da kurulmuştur. Alınan buğday ve üretilen unların kontrolleri bu fabrikada periyodik olarak yapılmakta ve
üründe istikrar sağlanmaktadır.
Faaliyet gösterdiğimiz fabrikamızda ekmeklik beyaz un(tip1-tip2-tip3-tip4), baklavalık, böreklik v.b her
çeşit un üretilebilmektedir. Ürünler, 50 kg, 25 kg, 10 kg ve 5 kg’lık olmak üzere ambalajlar halinde satışa
sunulmaktadır. Bugün Akgüller Un & Yem, Ege Bölgesi’nde kabul gören ve tercih edilen bir marka haline
gelmiştir.
Akgüller Un & Yem, büyümesini yem fabrikasını kurma kararı ile daha da hızlandırmıştır. Böylelikle
firmanın en yeni kuruluşu olan yem fabrikası, 4.316 m2 üzerinde kurulu 640 m2 kapalı alanıyla 2003 Eylül
ayında üretime başlamıştır. Fabrikanın gerek kurulum, gerekse de montaj aşamasında yem sanayindeki
gelişmeler yakından izlenmiş ve son teknolojiye uygun ekipmanlar seçilmiştir. Üretim kapasitesi 20 ton/
saattir. Üretim yönetiminde PLC (programlanabilir logic kontrol) sistemi tercih edilmiştir. Üretimin tüm
aşamaları bilgisayar üzerindeki minik diyagramdan takip edilmektedir.
Akgüller Un & Yem fabrikası ile eş zamanlı devreye alınan kalite kontrol laboratuvarı yem sanayisi için
gerekli olan analizi yapabilecek otomatik cihazlarla donatılmıştır. Yem ve ham maddelerinde yapılması
gerekli olan tüm fiziksel ve kimyasal besin analizleri laboratuvarımızda titizlikle yapılmaktadır.
Bu veriler doğrultusunda alınacak ham maddelerin ve üretilen yemlerin kalitelerine maksimum özen
gösterilmektedir. Ayrıca müşterilerimizin isteği doğrultusunda evlerinde bulunan ve fabrika yemi ile
kullandıkları ham maddelerin analizleri yapılabilmektedir.
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Sarı Un

50 Kg.

4
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Beyaz Un

Beyaz ve sarı un olmak üzere
her tip un bulunmaktadır
Akgüller Un & Yem, 9.637 m2
üzerinde 2000 m2 kapalı alana
sahip son derece modern tesise
sahiptir.

Beyaz ve sarı un olmak üzere
her tip un bulunmaktadır
Akgüller Un & Yem, 9.637 m2
üzerinde 2000 m2 kapalı alana
sahip son derece modern tesise
sahiptir.

Firmamız 11 vals ile 9,5 ton/
saat kırma kapasitesine sahip
bir özellikte bulunmaktadır.

Firmamız 11 vals ile 9,5 ton/
saat kırma kapasitesine sahip
bir özellikte bulunmaktadır.

Alınan buğday ve üretilen
unların kontrolleri periyodik
olarak yapılmakta ve üründe
istikrar sağlanmaktadır.

Alınan buğday ve üretilen
unların kontrolleri periyodik
olarak yapılmakta ve üründe
istikrar sağlanmaktadır.

Tüketiciye yüksek kaliteli ve
doğru tekniklerle hazırlanmış
ürünleri sunuyoruz.25 Kg ve 50
Kg olarak un üretimi ve satışı
yapmaktayız.

Tüketiciye yüksek kaliteli ve
doğru tekniklerle hazırlanmış
ürünleri sunuyoruz.25 Kg ve 50
Kg olarak un üretimi ve satışı
yapmaktayız.

50 Kg.

www.akguller.com.tr

5

Ala

Koyun

Süt Yemi

Süt Yemi

Pelet veya toz formdadır ve 18 HP içerir.

Pelet formda bulunur.

Yüksek enerjili kaba yemlerle veya tahıllarla beslenen orta
verimli sağmal süt ineklerinin tüm besin madde ihtiyaçlarını
dengeli olarak karşılar.

Süt verme (laktasyon) dönemindeki sağmal koyun
beslenmesinde kullanılan, dengeli ve sindirimi kolay
tamamlayıcı bir yem olarak üretilmiştir. Sindirilebilirliği
yüksek kaliteli hammaddelerden üretilmiştir.

Mısır silajı gibi düşük proteinli ama yüksek enerjili
kaba yemlerle ideal karışım sağlar. Hayvanların aşırı
yağlanmasını önleyerek doğum sonrası metabolizma
hastalıkları riskini en aza indirir.
İlk kullanımda 2 haftalık geçiş dönemini takiben, kullanılan
kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre yem
miktarı ayarlanır.
Kaba yemler Alâ Süt yeminden önce veya homojen olarak
karıştırılarak verilmelidir.
Hayvanların devamlı olarak temiz ve içilebilir ısıda suya
ulaşmaları sağlanmalıdır.

Protein
Metabolik Enerji

18

Min %

2500

Kcal/Kg
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Sağmal koyun ve keçilerin beslenmesinde kullanılır.
Koyun Süt yemi ilk defa kullanılıyorsa, 1 haftalık geçiş
döneminden sonra günde en az 2-3 öğün olmak üzere
gününaynı saatlerinde verilmelidir. Hayvanların devamlı
temiz suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

Protein
Metabolik Enerji

50 Kg.

6

Laktasyondaki koyun ve keçilerin yaşama
payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak protein, enerji,
vitamin ve mineral dengelerine sahiptir. Lezzetli ve iştah
açıcıdır. Yüksek ve uzun süreli süt verimi sağlar. Döl verimini
ve ikiz kuzulamayı arttırarak daha ekonomik bir besleme
sağlar.

PELET

TOZ

50 Kg.

19

Min %

2650

Kcal/Kg

PELET
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Menekşe

Turkuaz

Süt Yemi

Süt Yemi

Pelet formdadır ve 19 HP içerir.

Pelet veya toz formdadır ve 19 HP içerir.

Yüksek enerjili kaba yemlerle veya tahıllarla beslenen
sağmal süt ineklerinin tüm besin maddesi ihtiyaçlarını
dengeli olarak karşılayan Akgüller Süt Yemleri ile işletmenizi
devamlı kârlı ve sürekli aynı kalitede tutabilirsiniz.

Mısır silajı gibi yüksek enerjili kaba yemlerle veya tahıllarla
beslenen sağmal süt ineklerinin tüm besin maddesi
ihtiyaçlarını dengeli olarak karşılar.

Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.Özel
rasyonu sayesinde ayak problemlerini önlemede yardımcı
olur.Mısır silajı gibi düşük proteinli ama yüksek enerjili
kaba yemlerle ideal karışım sağlar. Hayvanların aşırı
yağlanmasını önleyerek doğum sonrası metabolizma
hastalıkları riskini en aza indirir.İlk kullanımda 2 haftalık
geçiş dönemini takiben, kullanılan kaba yem çeşidine
ve ineklerin süt verimine göre yem miktarı ayarlanır.
Hayvanların laktasyonları dikkate alınmak kaydıyla ortalama
2,5 lt süte karşılık 1kg Turkuaz süt yemi verilmelidir.
Kaba yemler Turkuaz Süt yeminden önce veya homojen
olarak karıştırılarak verilmelidir.

Protein
Metabolik Enerji

19

Min %

2700

Kcal/Kg

Hayvanların devamlı olarak temiz ve içilebilir ısıda suya
ulaşmaları sağlanmalıdır.

www.akguller.com.tr

Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.
Mısır silajı gibi düşük proteinli ama yüksek enerjili
kaba yemlerle ideal karışım sağlar. Hayvanların aşırı
yağlanmasını önleyerek doğum sonrası metabolizma
hastalıkları riskini en aza indirir.
İlk kullanımda 2 haftalık geçiş dönemini takiben, kullanılan
kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre yem
miktarı ayarlanır.
Kaba yemler Menekşe Süt yeminden önce veya homojen
olarak karıştırılarak verilmelidir.
Hayvanların devamlı olarak temiz ve içilebilir ısıda suya
ulaşmaları sağlanmalıdır.

Protein
Metabolik Enerji

50 Kg.

8

Düşük ve orta düzeyde süt verimi olan süt ineklerinin tüm
besin maddesi ihtiyaçlarını karşılar.

PELET

50 Kg.

PELET

19

Min %

2600

Kcal/Kg

TOZ
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Orkide 20 Plus

Kardelen

Süt Yemi

Pelet formdadır ve 20 HP içerir.

Pelet formdadır ve 21 HP içerir.

Yüksek enerjili kaba yemlerle veya tahıllarla beslenen
sağmal süt ineklerinin tüm besin maddesi ihtiyaçlarını
dengeli olarak karşılayan Akgüller Süt Yemleri ile işletmenizi
devamlı kârlı ve sürekli aynı kalitede tutabilirsiniz.2233lt günlük süt verimi olan ineklerin tüm besin maddesi
ihtiyaçlarını karşılar.

28lt ve üzeri günlük süt verimi olan ineklerin tüm besin
maddesi ihtiyaçlarını karşılar.

Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.Mısır silajı
gibi düşük proteinli ama yüksek enerjili kaba yemlerle ideal
karışım sağlar. Hayvanların aşırı yağlanmasını önleyerek
doğum sonrası metabolizma hastalıkları riskini en aza
indirir.İlk kullanımda 2 haftalık geçiş dönemini takiben,
kullanılan kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre
yem miktarı ayarlanır.

Protein
Metabolik Enerji

20

Min %

2700

Kcal/Kg

Hayvanların laktasyonları dikkate alınmak kaydıyla ortalama
2,5lt süte karşılık 1kg Orkide 20 Plus süt yemi verilmelidir.
Kaba yemler Orkide 20 Plus Süt yeminden önce veya
homojen olarak karıştırılarak verilmelidir.Hayvanların
devamlı olarak temiz ve içilebilir ısıda suya ulaşmaları
sağlanmalıdır.

Yüksek enerjili kaba yemlerle veya tahıllarla beslenen
sağmal süt ineklerinin tüm besin maddesi ihtiyaçlarını
dengeli olarak karşılayan Akgüller Süt Yemleri ile işletmenizi
devamlı kârlı ve sürekli aynı kalitede tutabilirsiniz.
Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.
Mısır silajı gibi düşük proteinli ama yüksek enerjili
kaba yemlerle ideal karışım sağlar. Hayvanların aşırı
yağlanmasını önleyerek doğum sonrası metabolizma
hastalıkları riskini en aza indirir.
İlk kullanımda 2 haftalık geçiş dönemini takiben, kullanılan
kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre yem
miktarı ayarlanır. Hayvanların laktasyonları dikkate alınmak
kaydıyla ortalama 2 lt süte karşılık 1kg Kardelen süt yemi
verilmelidir.
Kaba yemler Kardelen Süt yeminden önce veya homojen
olarak karıştırılarak verilmelidir.
Hayvanların devamlı olarak temiz ve içilebilir ısıda suya
ulaşmaları sağlanmalıdır.

Protein
Metabolik Enerji

50 Kg.
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Süt Yemi

PELET

50 Kg.

21

Min %

2750

Kcal/Kg

PELET
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St. Kızan

Gold

Besi Yemi

Süt Yemi
Pelet formdadır ve 21 HP içerir.

Pelet formdadır ve 14 HP içerir.

Ham protein ve bypass proteince zengindir.Erken
laktasyondaki yüksek verimli sağmalların besin
gereksinimlerini karşılar.Düzenli döl verimi ile buzağılama
aralığını kısaltır.Süt verimliliğini ve kalitesini yükseltir.

Besiye alınan danaların besi başlangıcında ve büyüme
dönemlerinde kullanılan kaliteli protein içeriği ve dengeli
Ca/P oranlarıyla hazırlanmış ekonomik besi yemidir.

Mısır silajı gibi düşük proteinli ama yüksek enerjili
kaba yemlerle ideal karışım sağlar. Hayvanların aşırı
yağlanmasını önleyerek doğum sonrası metabolizma
hastalıkları riskini en aza indirir.İlk kullanımda 2 haftalık
geçiş dönemini takiben, kullanılan kaba yem çeşidine ve
ineklerin süt verimine göre yem miktarı ayarlanır.

İşletmelerde kullanılan tüm kaba yemlerle karışım
sağlanabilir.Besi başlangıcında %15, büyütme döneminde
%30 arpa ezmesi ile desteklenmelidir.
Herhangi bir öğün kısıtlaması olmadan besideki hayvanlara
serbest olarak verilmelidir.Hayvanların devamlı olarak temiz
ve içilebilir ısıda suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

Hayvanların laktasyonları dikkate alınmak kaydıyla ortalama
2 lt süte karşılık 1kg Gold Süt yemi verilmelidir.Kaba yemler
Gold Süt yeminden önce veya homojen olarak karıştırılarak
verilmelidir.Hayvanların devamlı olarak temiz ve içilebilir
ısıda suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

Protein
Metabolik Enerji

21

Min %

2850

Kcal/Kg

Yüksek enerjili kaba yemlerle veya tahıllarla beslenen
sağmal süt ineklerinin tüm besin maddesi ihtiyaçlarını
dengeli olarak karşılayarak işletmenizi devamlı kârlı ve
sürekli aynı kalitede tutabilirsiniz.

Metabolik Enerji

50 Kg.
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Protein

PELET

50 Kg.

14

Min %

2400

Kcal/Kg

PELET
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Efe

Paşa

Besi Yemi
Pelet formdadır ve 15 HP içerir.

Pelet ve toz formlardadır ve 15 HP içerir.

Besiye alınan danaların gelişim dönemlerinde kullanılan,
hayvanların günlük canlı ağırlıklarını en fazla düzeyde
arttırmayı amaçlayan, kaliteli protein-enerji içeriği ve
dengeli Ca/P oranlarıyla hazırlanmış fiyat performans oranı
oldukça yüksek besi yemidir.

Besiye alınan danaların besinin son döneminde kullanılan,
hayvanların günlük canlı ağırlıklarını en fazla düzeyde
arttırmayı amaçlayan,

Daha hızlı bir besi performansı ve daha kısa sürede kesim
ağırlığına ulaştırır.Kesime son üç ay kala ya da 500kg canlı
ağırlıktan sonra Efe Besi yeminden kademeli olarak Paşa
Besi yemine geçilmelidir.
Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.Özel
rasyonu ve tampon madde içeriği ile sindirilebilirliği
arttırarak, asidozis riskini azaltır.Zemine ve beslenmeye
bağlı oluşabilecek ayak ve tırnak sorunlarını en aza indirir.
İşletmelerde kullanılan tüm kaba yemlerle ideal karışım
sağlar.%30 arpa ezmesi ile desteklenmelidir.

Protein
Metabolik Enerji

15

Min %

2600

Kcal/Kg

Herhangi bir öğün kısıtlaması olmadan besideki hayvanlara
serbest olarak verilmelidir.Hayvanların devamlı olarak temiz
ve içilebilir ısıda suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

kaliteli protein ve yüksek enerji içeriğiyle hazırlanmış fiyat
performans oranı oldukça yüksek besi bitirme yemidir.
Daha hızlı bir besi performansı ve daha kısa sürede
maksimum kesim ağırlığına ulaştırır.
Kesime son üç ay kala ya da 500kg canlı ağırlıktan sonra
Efe Besi yeminden kademeli olarak Paşa Besi yemine
geçilmelidir.Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
Özel rasyonu ve tampon madde içeriği ile sindirilebilirliği
arttırarak, asidozis ve timpani riskini azaltır.
Zemine ve beslenmeye bağlı oluşabilecek ayak ve tırnak
sorunlarını en aza indirir.İşletmelerde kullanılan tüm
kaba yemlerle ideal karışım sağlar.%30 arpa ezmesi ile
desteklenmelidir.Herhangi bir öğün kısıtlaması olmadan
besideki hayvanlara serbest olarak verilmelidir.Hayvanların
devamlı olarak temiz ve içilebilir ısıda suya ulaşmaları
sağlanmalıdır.

Protein
Metabolik Enerji

50 Kg.
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Besi Bitirme Yemi

PELET

50 Kg.

TOZ

15

Min %

2700

Kcal/Kg

PELET
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Toklu

Gold

Besi Yemi

Besi Yemi
Pelet formdadır ve 16 HP içerir.
Besiye alınan danaların maksimum canlı ağırlık artışı için
tasarlanmış, ek tahıl kullanımına gerek duyulmadan ad
libitium olarak sunulması gerek besi yemidir.
Daha hızlı bir besi performansı ve daha kısa sürede
maksimum kesim ağırlığına ulaştırır.

Protein
Metabolik Enerji

16

Min %

2700

Kcal/Kg

Besiye alınan toklulara ve kuzulara 5 aylık yaştan itibaren
verilmelidir.Kondisyonu düşük damızlık hayvanların
semirtilmesinde yüksek başarı sağlar.

Karkas kalitesini ve verimliliğini arttırır.Protein, vitamin ve
minerallerce dengelenmiştir.

Sağlıklı ve güçlü damızlıklar elde edilmesini sağlar.Lezzetli
ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretildiğinden
sevilerek ve iştahla tüketilir.

Özel rasyonu ve tampon madde içeriği ile sindirilebilirliği
arttırarak, asidozis ve timpani riskini azaltır.

Vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.Hızlı gelişim ve
yüksek canlı ağırlık artışı sağlar.

Zemine ve beslenmeye bağlı oluşabilecek ayak ve tırnak
sorunlarını en aza indirir.İşletmelerde kullanılan tüm kaba
yemlerle ideal karışım sağlar.

Özel formülü sayesinde böbrek ve idrar taşı oluşumunu
engelleyici etkiye sahiptir.

Herhangi bir öğün kısıtlaması olmadan besideki hayvanlara
8.aydan itibaren kesim süresine kadar serbest olarak
verilmelidir.Hayvanların devamlı olarak temiz ve içilebilir
ısıda suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

Enerji ve nişasta yönünden hayli zengindir.Mozaik
yağlanmayı (ette mermerleşme) teşvik eder.Kârlılığı arttırır.

Protein
Metabolik Enerji

50 Kg.
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Pelet, toz-daneli ve pelet-daneli
formlardadır ve 12 HP içerir.

PELET

50 Kg.

PELET

TOZ - DANELİ

12

Min %

2750

Kcal/Kg

PELET - DANELİ
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Gelincik

Lale

Düve Yemi

Pelet formdadır ve 16 HP içerir.

Pelet formdadır ve 16 HP içerir.

Damızlık düve olarak yetiştirilmesi amaçlanan dişi
buzağıların 5 aylık yaştan itibaren doğuma 6 hafta kalıncaya
kadarki sürede beslenmeleri için formüle edilmiştir.

Kuru dönemdeki gebe ineklerin doğum yapmalarına 60 gün
kala kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

Düvelerin yağlanmasını engeller.Düvelerin döl verimi ve ilk
laktasyondaki süt verim performansını olumlu etkileyecek
şekilde besin madde ihtiyaçlarını karşılar.
Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.Özel
rasyonu ve tampon madde içeriği ile sindirilebilirliği arttırır.
İşletmelerde kullanılan tüm kaba yemlerle ideal karışım
sağlar.
Canlı ağırlık ve kaba yemler gözönünde bulundurularak
düve başına günlük 3 ile 5 kg arasında Gelincik Düve yemi
kullanılması yeterlidir.
Hayvanların devamlı olarak temiz ve içilebilir ısıda suya
ulaşmaları sağlanmalıdır.
Protein
Metabolik Enerji

16

Min %

2600

Kcal/Kg

Kuru dönem için özel dizayn edilmiş tuz oranı kısılmış
anyonize formülü ile süt humması ve buzağı abortlarını en
aza indirir.
Sindirilebilirliği yüksek hammadde yapısı ile doğum
sonrası en kısa sürede pik süt verimine ulaştırır.Kurudaki
hayvanların yağlanmasını engeller.
Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek doğum
sonrasında meme iltihabı ve rahim iltihabı görülme
olasılığını düşürür.Özel enerji seviyesi ile yağlanmanın
önüne geçerek, doğum sonrası ketozis, yağlı karaciğer
sendromu ve obamazum deplasmanı risklerini azaltır.
Kuru dönem boyunca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
İşletmelerde kullanılan tüm kaba yemlerle ideal karışım
sağlar.
Hayvanların devamlı olarak temiz ve içilebilir ısıda suya
ulaşmaları sağlanmalıdır.

50 Kg.
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Kuru Dönem Yemi

PELET

50 Kg.

Protein
Metabolik Enerji

16

Min %

2500

Kcal/Kg

PELET

www.akguller.com.tr

19

Pıtırcık

Kıvırcık

Kuzu Başlangıç Yemi

Kuzu Büyütme Yemi

Pelet formdadır ve 18 HP içerir.

Pelet formdadır ve 17 HP içerir.

1-7 haftalık kuzuların beslenmesinde kullanılır.Lezzetli ve
sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.

Kıvırcık Kuzu Büyütme Yemine %15 oranında diri arpa
karıştırılarak verilebilir.Kuzulara 7 haftalık yaştan kesime
kadar serbest tozsuz kuru yonca ile birlikte yemliklerde
sürekli yem bulundurularak verilmelidir.

İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı
arttırır.Özel formülü sayesinde böbrek ve idrar taşı
oluşumunu engelleyici etkiye sahiptir.
Kuzulara canlı ağırlıklarının %10’u kadar süt ve serbest
olarak kuzu başlangıç yemi verilmelidir.
Süratli bir canlı ağırlık artışı için süt ve kuzu başlangıç yemi
dışında hiçbir ek gıda verilmemelidir.

Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek doğal hammaddelerden
üretildiğinden kuzular tarafından sevilerek ve iştahla
tüketilir.
Kuzuları kesime hazırlar, ayrıca vitamin-mineral
ilavesine gerek yoktur.Hızlı gelişim ve yüksek canlı ağırlık
artışı sağlar.İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden
yararlanmayı arttırır.Özel formülü sayesinde böbrek ve idrar
taşı oluşumunu engelleyici etkiye sahiptir.
Enerji ve nişasta yönünden hayli zengindir.Mozaik
yağlanmayı (ette mermerleşme) teşvik eder.Et lezzetini ve
kârlılığı arttırır.

Protein
Metabolik Enerji

18

Min %

2600

Kcal/Kg

Protein
Metabolik Enerji

50 Kg.

20 www.akguller.com.tr

PELET

50 Kg.

17

Min %

2600

Kcal/Kg

PELET
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21

Papatya

Tomurcuk

Buzağı Büyütme Yemi

Buzağı Başlangıç Yemi

Pelet formdadır ve 18 HP içerir.

Pelet formdadır ve 17 HP içerir

Yeni doğan buzağıların 4.günden 60.güne kadar ki
tüketebilecekleri,

Buzağıların 61.günden 180 güne kadar ki tüketebilecekleri,
lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilen
sevilerek ve iştahla tüketilen buzağı büyütme yemidir.

lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilen
sevilerek ve iştahla tüketilen başlangıç yemidir.
Tomurcuk Buzağı Başlangıç yemi buzağı ishallerini azaltarak
yaşama direncini arttırır.
İşkembenin tam gelişmesi için tasarlanmıştır.Vitaminmineral ilavesine gerek yoktur.Hızlı gelişim ve yüksek canlı
ağırlık artışı sağlar.
Özel formülü sayesinde böbrek ve idrar taşı oluşumunu
engelleyici etkiye sahiptir.Enerji ve nişasta yönünden hayli
zengindir.

Protein
Metabolik Enerji

18

Min %

2600

Kcal/Kg

Buzağı ölümlerinin önlenmesine katkı sağladığı için
işletmenizin sigortası olur, kârlılığı arttırır.Buzağı başına bir
çuval Tomurcuk Buzağı Başlangıç yemi yeterlidir.Buzağıların
61.gününden itibaren Akgüller Buzağı Büyütme yemine
geçilmelidir.

Papatya Buzağı Büyütme yemi herhangi bir ilave yeme
gerek duyulmaksızın buzağıların önünde serbest (ad
libitium) olarak bulunmalıdır.
Hızlı büyüme sağlayacak biçimde vitamin ve mineral
içerdiğinden ek vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.Hızlı
gelişim ve yüksek canlı ağırlık artışı sağlar.
Özel formülü sayesinde böbrek ve idrar taşı oluşumunu
engelleyici etkiye sahiptir.Enerji ve nişasta yönünden hayli
zengindir.
Protein
Metabolik Enerji

50 Kg.
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Papatya Buzağı Büyütme yemi buzağı ishallerini azaltarak
yaşama direncini arttırır.İşkembenin tam gelişmesi için
tasarlanmıştır.

PELET

50 Kg.

17

Min %

2600

Kcal/Kg

PELET
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Arpa

Burçak

Flake

Kuzu Besi

18,70 PROTEİNDİR PELET FORMDADIR
Özel kuzu bitirme yemi 9. Haftadan başlayarak kesim
olgunluğuna ulaşıncaya kadar ki beslenmelerinde kullanır.
Özel seri olarak üretilmiştir. Yüksek nişasta ve enerji sahip
olan burçak kuzu besi yemi tahıl ve protein içerikleri
yüksek olan hammaddelerce tasarlanmıştır.
Kuzu ya ihtiyaçı olan bütün vitamin ve minarellerce
zenginleştirilmiştir

Ham arpanın yüksek buhar ile steril ortamda pişirilip daha
sonra da yüksek basınç ile ezme makinasından geçirilip
kurutulma esasına dayanılarak üretimi yapılmış tahıl
ürünüdür.
Ürün işlemesinde uygulanan yüksek sıcaklık ve basınç
sayesinde mikrobiyolojik bulaşma kalmaz .
Besi hayvanlarında öncelikli görülen karkas randımanını
ve et verimini güçlendirir. Süt hayvanlarında süt verimini,
süt yağını ve süt proteinini artırır.Tüm ruminant hayvanların
beslenmesinde yemin yanında takviye besin öğesi olarak
kullanılır.
Arpa flake lezzeti ve kokusuyla hayvanda iştah açar.

Protein

18.7

Min %

Metabolik Enerji

2750

Kcal/Kg

50 Kg.
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PELET

40 Kg.
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Arpa

Mısır

Ezme

Flake

Ham mısırın yüksek buhar ile steril ortamda pişirilip daha
sonra da yüksek basınç ile ezme makinasından geçirilip
kurutulma esasına dayanılarak üretimi yapılmış tahıl
ürünüdür.
Ürün işlemesinde uygulanan yüksek sıcaklık ve basınç
sayesinde mikrobiyolojik bulaşma kalmaz .
Besi hayvanlarında öncelikli görülen karkas randımanını ve
et verimini güçlendirir. Süt hayvanlarında süt verimini, süt
yağını ve süt proteinini artırır.
Tüm ruminant hayvanların beslenmesinde yemin yanında
takviye besin öğesi olarak kullanılır. Mısır flake lezzeti ve
kokusuyla hayvanda iştah açar

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde hayvana
günlük olarak verilecek olan rasyonun yanına ilave edilerek
kullanılır.
Samal hayvanlarda süt verimine, besi hayvanlarında karkas
randımanına katkı sağlar.
Erken laktasyon dönemindeki yüksek verimli hayvanlarda
oluşabilecek negatif enerji dengesini ortadan kaldırır.
Süt hayvanlarının kızgınlık ve döl tutma başarı oranını
artırır.
Lezzetlidir, hayvanlar tarafından sevilerek ve iştah ile
tüketilir.
Sahip olduğu lezzet ve kokusu ile yem tüketimini arttırır.

40 Kg.
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40 Kg.
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Etlik

Etlik

Civciv Yemi

Piliç Yemi
Pelet formundadır ve 20 HP içerir.

TOZ formundadır ve 21 HP içerir

Etlik piliçlerin 5.haftadan kesime kadar tüketmeleri için
formüle edilmiştir.

Etlik civcivlerin ilk 4 haftalık yemidir.
Neden Akgüller Etlik Civciv Yemleri kullanılmalı?

Neden Akgüller Etlik Piliç Yemleri kullanılmalı?Enerji,
esansiyel amino asitler, vitamin ve minerallerce zengin ve
dengelidir.

Civciv döneminde sıklıkla karşılaşılan Koksidiyozis
hastalığından koruma için direnç sağlar.

Yemin ete dönüşüm oranı mükemmel düzeyde sağlanır,
yemden yararlanma oranı maksimuma ulaşır.Sindirilebilirliği
yüksek ve kalite kontrolden geçmiş hammaddeler
kullanılarak formüle edilmiştir
.Vitamin ve mineraller yönünden zengin olduğundan özel bir
ek takviye gerektirmez.Hayvansal protein içermez.

Enerji, esansiyel amino asitler, vitamin ve minerallerce
zengin ve dengelidir.Yemin ete dönüşüm oranı mükemmel
düzeyde sağlanır.
Etlik civciv yemi, ilk 4 hafta boyunca kullanılır. Bu süre
zarfında hayvan başına 2000gr yem tüketilmesi yeterlidir.
Hayvanlar temiz ortamda, uygun ısı ve ışık altında tutulmalı,
önlerinde daima temiz su bulundurulmalıdır.Civciv
yemi, sindirilebilirliği yüksek ve kalite kontrolden geçmiş
hammaddeler kullanılarak formüle edilmiştir.
Vitamin ve mineraller yönünden zengin olduğundan özel bir
ek takviye gerektirmez.Hayvansal protein içermez.

Protein
Metabolik Enerji

20

Min %

2850

Kcal/Kg

Protein
Metabolik Enerji

50 Kg.

Min %

2950

Kcal/Kg

PELET

50 Kg.
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TOZ
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Serbest Tavuk
Yumurta Yemi

Pelet formdadır ve 17 HP içerir.
Tavukların 18 haftalık yaştan itibaren kaliteli ve dengeli
yumurta üretebilmeleri için özel olarak formüle edilmiş
pelet formlu yemlerdir.
Neden Akgüller Yumurta Yemleri kullanılmalı?Her dönemin
ihtiyaçlarına hitap etmek üzere özenle hazırlanmıştır.
Yumurtalık civciv ve Yarka yeminden sonraki geçiş tam
olarak yumurta yemleri ile dengelenmiştir.
Vitamin ve mineraller yönünden zengin olduğundan özel bir
dışarıdan takviye gerektirmez.Yumurta büyüklüğü ve sarı
renk stabilitesi hedeflenmiştir.
Hayvansal protein içermez.
Yumurtlama Dönemleri
Kullanılacak Yem
(gr/gün)

Protein
Metabolik Enerji

17

Min %

2600

Kcal/Kg

Serbest Tavuk -1
Serbest Tavuk -2

50 Kg.
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Hafta Yaşı

Tüketim

18-40
41-65

90-115
115-130

PELET
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Adres : İstasyon Mah. İzmir Salihli Yolu No:14, 45600 Alaşehir / Manisa
Telefon : 0 (236) 654 07 30
Fax
: 0 (236) 653 99 42
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