
YEM KATALOĞU

Sağlıklı, Ekonomik
ve Kaliteli! 
Sağlıklı, Ekonomik
ve Kaliteli!



HAKKIMIZDA

Akova Un ve Yem Fabrikası, 1988 yılında “Kaliteyi ve En İyi Hizmeti” ilke edinerek 
Sakarya’nın Hendek ilçesinde kuruldu. Kurulduğu yıldan bugüne ürünlerinin kalitesini 
ve çeşitlerini giderek arttıran ve kendini teknolojik gelişmelerle yenileyerek her geçen 
gün piyasadaki güvenirliliğini kanıtlayan firmamız, kurulduğu yılki 90 ton/gün olan 
kapasitesini yeni yatırımlarıyla 250 ton/gün kapasitesine çıkardı.

Yem fabrikamızın kurulduğu yılki 5 ton/saat olan kapasitesini 2018 yılında hizmete 
başlayan yeni yem fabrikamız ile 20 ton/saat kapasitesine çıkartırken, bu yenileme 
çalışması sonucu iç piyasada geniş bir pazarın ihtiyacını karşılayacak duruma gelmeyi 
hedefliyoruz. İmalattaki değişimlerimizle kalite kontrol ve AR-GE çalışmalarında 
da yenilikleri takip eden bir marka anlayışı ile müşterilerimize teknik bilgi ve destek 
konularında yardımcı olmayı ilke ediniyoruz.

Bizimle yepyeni projelere imza atan tüm iş ortaklarımıza kaliteli ürünlerimizden ve 
hizmetlerimizden memnun kalma garantisi vermenin yanı sıra kalıcı bir dostluğa ve her 
zaman yanlarında olacak bir destek güce merhaba deme fırsatı sunmak bizim en büyük 
amacımız. “Kaliteyi Şansa Bırakma’’ sloganımız ve ‘‘Kalite ve Üretimde Devamlılık’’ 
politikamızı bizimle paylaşmak, dost bir elden iyi hizmetin yanında kaliteli ürünlere sahip 
olmak üzere sizi de Akova Un ve Yem Fabrikası’na bekliyoruz.

Saygılarımızla...

HAKKIMIZDA
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4 AKOVA BUZAĞI YEMLERİ MİSYONUMUZ - VİZYONUMUZ

Akova Un ve Yem Fabrikası olarak;

• Kalite, güven ve memnuniyet ile sektörde lider olmak,

• Doğaya ve insana saygılı olarak sağlık ve emniyeti hep ön planda tutmak,

• Kalite ve lezzet memnuniyet çıtasını yükselterek mükemmelliği yakalamak,

• Güvenilirliğini koruyarak dinamik ve hızlı çalışma performansını yükseltmek,

• Kalite anlayışı çerçevesinde sektörde öncü olmak hedefiyle fark yaratan
 bir hizmet sunuyoruz.

Akova Un ve Yem Fabrikası olarak;

• Çağın evrensel koşullarına uyumlu bir şekilde ileriye doğru yol almak, 

• Sürekliliğini sağladığımız Ar-Ge çalışmaları ile üretim teknolojisinin
 tüm yeniliklerini bünyemize kazandırmak,

• Çalışanlarımızla, kaliteye odaklı üretimimizi kaliteli ürün ve müşteri 
 memnuniyeti ilişkisi üzerine inşa etme vizyonu ile hareket ediyoruz.

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ
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6 AKOVA BUZAĞI YEMLERİ

BUZAĞI - DÜVE - SÜT - BESİ
KUZU-KOYUN TOKLU YEMLERİ

Akova Yemleri;
Sağlıklı, Ekonomik ve Kaliteli!
Hayvancılık sektöründe fark yaratan bir hizmet sunan 
Akova Yem Fabrikası, farklı yem çeşitleri ve
fiyat/performansta sunduğu avantajlı
hizmet anlayışıyla herkesin ilk tercihi oluyor.

Aradığınız sağlıklı ve kaliteli yemler
Akova Yem Fabrikası’nda!



9AKOVA BUZAĞI YEMLERİ8 AKOVA BUZAĞI YEMLERİ

+ Homojen bir yapıya sahiptir. + İşkembe gelişimini hızlandırarak 
yemden yararlanmayı arttırır. + Yaşam gücünü arttırır ve ishallerini 
önler. + Yüksek besin maddesi içeriği ile buzağıların canlı ağırlıklarını 
arttırır, vücut kondisyonunu iyileştirir. + İskelet gelişiminin en iyi şekilde 
oluşmasını sağlar. + Erkek buzağıların besi programına ideal bir başlangıç 
yapmasını sağlayarak besi süresinin kısalmasını sağlar. + Dişi buzağıların 
ilerleyen yıllarda göstereceği döl verimi ve süt verimi performansını 
olumlu yönde etkiler.

DÖNEM
(GÜN)

SÜT
(L)

AKOVA
BUZAĞI

BAŞLANGIÇ 
YEMİ

AKOVA
BUZAĞI

BÜYÜTME 
YEMİ

KURU OT SU

0 - 3 AĞIZ SÜTÜ
4 - 5 - - - -

4 - 29 2 x 2 SERBEST - - SERBEST

30 - 40 1 x 2 SERBEST - - SERBEST

40 - 60 - SERBEST - SERBEST SERBEST

60 - 120 - - SERBEST SERBEST SERBEST

BUZAĞI BESLEME PROGRAMI

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ
4. gün ile 60. gün arasındaki yeni doğan buzağıların metabolizmasını, sindirim sistemini, gelişmesini ve 
beslenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanan Akova Buzağı Başlangıç Yemi;
sindirim problemi oluşturmadan buzağıların kuru yemlere kolay alışmasını ve hızlı gelişmesini sağlar.

DÖNEM
(GÜN)

SÜT
(L)

AKOVA
BUZAĞI

BAŞLANGIÇ 
YEMİ

AKOVA
BUZAĞI

BÜYÜTME 
YEMİ

KURU OT SU

0 - 3 AĞIZ SÜTÜ
4 - 5 - - - -

4 - 29 2 x 2 SERBEST - - SERBEST

30 - 40 1 x 2 SERBEST - - SERBEST

40 - 60 - SERBEST - SERBEST SERBEST

60 - 120 - - SERBEST SERBEST SERBEST

BUZAĞI BESLEME PROGRAMI

Buzağıların 2. ayının başlangıcı ile 4. ayının bitişi arasındaki büyüme dönemlerinde kullanılmak üzere 
hazırlanan Akova Buzağı Büyütme Yemi; besin maddeleri yönünden dengelenmiş olup vitamin, mineral 
ve bypass proteinlerce zengin dengeli bir yemdir. Erkek buzağılarda 7. ayın besi performanslarının 
artmasına ve büyümenin daha hızlı olmasına yardımcı olur.

AKOVA
BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

+ Sağlıklı iskelet ve kas gelişimini sağlar. + İşkembe gelişimini arttırır. 

+ Yüksek kaliteli tahıllar ve iyi sindirilebilen doğal protein kaynakları 
kullanılarak hazırlanmıştır. + Erkek buzağıların besi programına iyi 
bir başlangıç yapmasını sağlayarak besi süresinin kısalmasını sağlar.

+ Dişi buzağıların ilerleyen dönemlerde göstereceği döl ve süt verimi 
performansını olumlu yönde etkiler. + Düvelerin uygun zamandan ilk 
kızgınlığa gelmeleri için gerekli olan dengeli büyümeyi sağlar.

+ÖZELLİKLERİ

*Yenidoğan buzağılarınızın önüne 48. günden önce kuru ot, yonca vs. koymayınız. İşkembede bulunan papillaların 
gelişimini olumsuz yönde etkiler.



10 11AKOVA BUZAĞI YEMLERİ TEMEL BİLGİLER, TAVSİYE VE UYGULAMALAR

Buzağı Beslenmesinde:

Buzağıların bakım ve beslenmesi öncelikle gebe ineklerin 
bakım beslemesi ile başlar. Buzağı ana karnındaki gelişiminin 
üçte ikisini gebeliğin son iki ayında tamamlar.

Süt veren inekler doğuma iki ay kala kuruya çıkarılmalıdır.
Ana karnındaki yavrunun gelişimi ve doğum sonrası üretilecek 
ağız sütünün bileşimi annenin kuru dönem beslenmesi ile 
yakından ilişkilidir.

Doğuma 1 hafta kala gebe hayvan temiz kuru bir doğum 
bölmesine veya ayrı bir bölmeye alınmalıdır.

Doğan buzağıların temiz havlu ile kurulanıp, burun delikleri ve 
ağız mukozası temizlenerek rahat nefes alması sağlanmalıdır.

Doğumdan sonra mutlaka yapılması gereken en önemli 
iş, buzağılara doğumu takiben ilk yarım saat içerisinde, 
mikroplarla temas etmeden, bağışıklık maddelerini içeren
2.5 l ağız sütünü içirmektir. Buzağıyı hastalıklara karşı 
koruyacak tek kaynak anasının verdiği ağız sütüdür.
Bu ağız sütünün yapısı saatler ilerledikçe normal süte 
dönmeye başladığı gibi yine saatler ilerledikçe bu sütün 
buzağı bağırsağından emilim yeteneği de azalır.
Aynı günde ağız sütüyle ikinci beslenme, doğumdan sonra 
6-9’uncu saatler arasında, üç ve dördüncü beslemeler ise 
doğum ertesi 24 saat dolmadan gerçekleşmelidir.

Ağız sütü, süt ve buzağı mamaları buzağıya temiz biberonla 
vücut sıcaklığında (38 °C) verilmelidir. Soğuk olarak verilecek 
ağız sütü, süt ve buzağı mamaları buzağılarda ishal yapabilir.

Ağız sütü buzağılara bağışıklık maddelerini sağlaması
yanında onların ilk 5-6 günlük tüm temel besin madde 
ihtiyacını karşılar.

Buzağıların 5. günden itibaren önünde devamlı surette temiz 
ılık süt bulundurulmalıdır. Hiçbir zaman buzağılara öğünlü 
su verilmemelidir. Öğünlü su verildiğinde, buzağı suyu süt 
zannedip fazla miktarda tüketir. Bu durum buzağılarda
ishale sebebiyet verir.

Gelecek bir buzağı başlangıç yemi, 5. günden sütten 
kesinceye kadarki (8 hafta) dönemde buzağıların önünde 
serbest olarak bulundurulmalıdır.

Buzağıların önüne 4. haftadan sonra serbest olarak 
yiyebileceği şekilde, 1/10 çiçeklenme döneminde
hasat edilmiş yonca kuru otu konulmalıdır. Bu dönemde 
herhangi bir nedenle yonca kuru otu verilmiyorsa iyi kaliteli 
çayır kuru otu verilmeli, asla saman gibi kötü kaliteli
kaba yem verilmemelidir.

Buzağılar 8. hafta sonunda üç gün üst üste ortalama günlük 
700-900 g gelecek bir buzağı başlangıç yemi tükettiğinde 
sütten kesilerek gelecek iki buzağı yemine geçilir.

Gelecek iki buzağı yemi dişi buzağılara 16. haftanın sonuna 
kadar, erkek buzağılara ise 24. haftanın sonuna kadar
serbest olarak verilir.

AKOVA DÜVE YEMLERİ

+ Yemden yararlanmayı arttırır. + Sindirilebilirliği yüksek bitkisel protein 
kaynakları içerir. + Düvelerin ilk kızgınlığa gelmesi için dengeli büyümeyi 
sağlar. + Meme yapısının uygun gelişmesine yardımcı olur. + Düveleri 
yüksek süt verimine hazırlar. + İçerisindeki organik minerallerle düvenin 
hastalıklara karşı direncini arttırır. + Düvelerin aşırı kilo alımına bağlı 
yağlanma sorununu engeller. + Düvelerin beslenmesi için gerekli olan 
zengin besin maddeleriyle desteklenmiştir.

DÜVE YEMİ KULLANIM PROGRAMI

+ÖZELLİKLERİ

Dişi buzağıların 4. ayından başlayarak gebe kalıncaya kadarki sürede kullanılması tavsiye edilen
Akova Düve Yemi; düvelerin istenilen canlı ağırlığa zamanında gelmelerini sağlamak için gerekli olan 
protein, enerji, vitamin ve minerallerce desteklenmiştir.

AKOVA
DÜVE YEMİ

DÜVE YAŞI
(AY)

AKOVA
DÜVE YEMİ

(KG)

SAMAN 
(KG)

YONCA 
(KG)

SİLAJ 
(KG)

PANCAR
POSASI

(KG)

4 - 12 1,5 - 2 1,5 - 3 1 2 2

12 -
TOHUM YAŞI 2,5 2,5 - 3,5 1 3 2

*Tohumlandıktan sonra düvelerinize lütfen gebe düve kuru dönem yemi veriniz.

Düvelerimizi ne zaman tohumlamalıyız; 
Bunun için iki önemli kriter vardır.

1- Cidago (sırt) yüksekliği 135 cm olmalıdır.
2- Düvelerin tohumlama yaşı simental ve montofon cinsi düvelerin 15 ay,
 holşteyn cinsi düvelerin 16 ay civarıdır.

AKOVA BUZAĞI YEMLERİ
TEMEL BİLGİLER, TAVSİYE VE UYGULAMALAR
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*Gebe hayvanlarımızı doğuma 60-66 gün kala mutlaka kuruya çıkartmalıyız. Eğer bu süreden daha erken sürede 
kuruya çıkartırsak bir kısım alveol (süt yapıcı) hücrelerin kendisini yenilemeye zaman bulamadığı için doğumdan 
sonra hayvan daha az süt verecektir. Eğer bu süreden daha geç sürede kuruya çıkartırsak bir kısım alveol (süt yapıcı) 
hücreler yalancı süt (hava boşluğu) oluşturarak patlar ve bu sebepten dolayı da daha az süt verir.

*Tohumlama yaşı ile ilgili yapılan bir araştırmada; düveler 14. ayda tohumlandığında annesinin süt veriminin %60’ını, 
16. ayda tohumlandığında %80’ini, 18. ayda tohumlandı ise %110’unu verdiği gözlemlenmiştir.

GEBE DÜVE
AKOVA

GEBE DÜVE
YEMİ (KG)

ARPA
(KG)

SAMAN 
(KG)

SİLAJ 
(KG)

GEBELİĞİN
SON 2 AYINA KADAR DÜVE 2,5 - 4 3

GEBELİĞİN
SON 2 AYINDA DÜVE 2,5 - 5 - 5 5

ZAYIF GEBE
KURUDAKİ İNEK 4 1 6 5

SEMİZ GEBE
KURUDAKİ İNEK 3,5 - 4 - 6 5

AKOVA DÜVE YEMLERİ

+ Doğum öncesinde ve sonrasında ineğin ve buzağının sağlıklı 
ve yüksek verimli olmasını sağlar. + Beslenmeye bağlı metabolik 
hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur. + Aşırı yağlanmayı engeller. 

+Ana karnındaki buzağının sağlıklı gelişimini sağlar. + Doğumdan sonra 
kızgınlık döneminde döl tutma oranını arttırır. + Yüksek sindirimi ile en 
iyi yararlanım sağlar. + Gebe hayvanın doğumdan sonraki süt salınımı 
için meme ve vücut kondüsyonunu iyi bir şekilde hazırlar. süt verimini en 
üst seviyeye taşır.

GEBE DÜVE KURU DÖNEM İNEK BESLEME PROGRAMI

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
GEBE DÜVE KURU DÖNEM İNEK YEMİ
Gebe düveler ile kuruya bırakılmış (sağımı bırakılmış) ineklerin beslenmesi için özel olarak üretilmiş 
Akova Gebe Düve Kuru Dönem İnek Yemi; gerekli enerji, protein, vitamin ve minerallerce
desteklenmiş bir yemdir.

HAYVANIN
SÜT VERİMİ

(L)

AKOVA
SÜT YEMİ

(KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

YONCA
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

15 7,5 - 3,5 16 1 5

20 10 - 4,5 16 1 5

25 12,5 - 5,5 16 1 5

30 14 1 6 16 1 5

ORTALAMA 600 KG CANLI AĞIRLIĞI OLAN SÜT HAYVANLARI 
İÇİN FİRMAMIZIN ÖNERDİĞİ T.M.R. RASYON

13AKOVA SÜT YEMLERİ

+ Süt verimi düşük olan inekler için idealdir. + Doğumdan sonra 
yumurtalıkların hızlı ve dengeli gelişimine yardımcı olup döl tutma 
problemlerini engeller. + Hayvanların aşırı yağlanmasını engelleyerek 
oluşabilecek metabolik problemlerin önüne geçer. + Lezzetlidir, inekler 
tarafından sevilerek ve iştahla tüketilir. + Besin madde içeriğine uyumlu 
bir şekilde işkembede korunmuş protein ve nişasta içeriğine sahiptir.

+ Metabolik hastalık riskini en aza indirir.

+ÖZELLİKLERİ

Meraya dayalı süt inekçiliği yapan işletmeler ile yüksek protein ihtiyacı duymayan işletmeler için
süt ineklerinin laktasyon dönemi boyunca besin madde ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretilmiş 
Akova Süt 18 Yemi; bypass protein, bypass enerji ve minerallere sahip bir yemdir.

AKOVA
SÜT 18 YEMİ



HAYVANIN
SÜT VERİMİ

(L)

AKOVA
SÜT YEMİ

(KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

YONCA
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

15 6 - 5,5 16 - 5

20 8 - 4 16 2 5

25 10 - 3 18 4 5

30 11 1 2,5 20 6 5

35 11 1 2 20 6 5

40 12 2 2 22 6 5

45 12 2 2 22 6 5

50 12 2 2 22 6 5

AKOVA SÜT YEMLERİ

+ Gizli kızgınlık ve kızgınlık göstermeme problemlerinin önüne 
geçer. + Doğumdan sonra yumurtalıkların hızlı ve dengeli gelişimine 
yardımcı olup döl tutma problemlerini engeller. + Hayvanların aşırı 
yağlanmasını engelleyerek oluşabilecek metabolik problemlerin önüne 
geçer. + Rumende hızlı ve yavaş çözülebilen nişasta içeriği bakımından 
dengelenmiş olup beslenmeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını 
engeller. + Enerji, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. + Hayvanların 
vermiş olduğu süt ile vücut kondisyonunu da koruyucu özellikte olup 
kilo kaybını engeller.

Akova Destek Süt Yemi; işkembede sindirimin en yüksek düzeyde sürekliliğini sağlayan ürünlerle 
üretilen ve yüksek verimli süt inekçiliği yapan işletmelerin sağım dönemi boyunca kullanabilmeleri için 
özel olarak tasarlanan bir yemdir.

ORTALAMA 600 KG CANLI AĞIRLIĞI OLAN SÜT HAYVANLARI 
İÇİN FİRMAMIZIN ÖNERDİĞİ T.M.R. RASYON

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
DESTEK SÜT YEMİ
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HAYVANIN
SÜT VERİMİ

(L)

SÜT YEMİ
(KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

YONCA
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

SOYA
KÜSPESİ

(KG)

15 5 - 5,5 16 - 5 -

20 8 - 4 16 2 5 -

25 10 - 3 18 4 5 -

30 12 1 2 20 6 5 -

35 10 1 2 20 6 5 0,5

40 11 2 2 22 6 5 1

45 11 2 2 22 6 5 1

50 12 2 2 22 6 5 1

ORTALAMA 600 KG CANLI AĞIRLIĞI OLAN SÜT HAYVANLARI 
İÇİN FİRMAMIZIN ÖNERDİĞİ T.M.R. RASYON

15AKOVA SÜT YEMLERİ

+ Doğum sonrası oluşabilecek metabolik problemleri engeller. + Doğumdan 
sonra yumurtalıkların hızlı ve dengeli gelişimine yardımcı olup döl tutma 
problemlerini engeller. + Düzenli döl verimi ile kârlı bir hayvancılık sağlar. 

+ Hayvanların kızgınlık ve döl tutma problemlerinin görülme riskini en aza 
indirir. + Kaliteli bypass içeriğiyle hayvanların enerji ve protein ihtiyacını 
karşılar. + Rumende hızlı ve yavaş çözülebilen nişasta içeriği bakımından 
dengelenmiş olup beslenmeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını 
engeller. + Yüksek kalite enerji, vitamin ve minerallerce dengelidir.

+ Üretilen sütün kalitesinde artış sağlar ve sütteki yağ oranını arttırır.

+ÖZELLİKLERİ

Yüksek verimli kültür ırkı süt ineklerinin ihtiyaç duyduğu enerji ve protein ihtiyaçlarını karşılayan
yüksek enerji ve kaliteli protein içeren özel formül içerikli olan Akova Depar Süt Yemi;
işkembede sindirim performansını en yüksek düzeye çıkartacak, sürekliliği sağlayacak ürünler ile 
desteklenmiş bir yemdir.

AKOVA
DEPAR SÜT YEMİ



HAYVANIN
SÜT VERİMİ

(L)

SÜT YEMİ
(KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

YONCA
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

SOYA
KÜSPESİ

(KG)

15 3 3 5,5 16 - 5 -

20 4,5 4,5 4 16 2 5 -

25 5,5 5,5 3 18 4 5 -

30 6,5 5 2 20 6 5 0,3

35 7,5 5 2 20 6 5 1

40 8,5 5 2 22 6 5 1,5

45 8,5 5 2 22 6 5 2

50 8,5 5 2 22 6 5 2

AKOVA SÜT YEMLERİ

+ Bypass protein, bypass enerji, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.  
+ Doğumdan sonra yumurtalıkların hızlı ve dengeli gelişimine yardımcı 
olup döl tutma problemlerini engeller. + Hayvanların aşırı yağlanmasını 
engelleyerek oluşabilecek metabolik problemlerin önüne geçer.
+ Gizli kızgınlık ve kızgınlık göstermeme problemlerinin önüne geçer.
+ Lezzetlidir, inekler tarafından sevilerek ve iştahla tüketilir. + Rumende 
hızlı ve yavaş çözülebilen nişasta içeriği bakımından dengelenmiş olup 
beslenmeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engeller.

İşkembede sindirim performansını en yüksek düzeye çıkartacak, sürekliliği sağlayacak ürünler ile 
desteklenmiş Akova Konsantre Süt Yemi; işletmesinde yüksek miktarda tahıl (arpa, buğday, mısır, 
çavdar, yulaf) bulunan üreticilerimizin daha ekonomik hayvancılık yapmalarına yardımcı olmak ve 
ellerindeki ürünleri değerlendirmeleri için özel formüller ile hazırlanmış bir yemdir.

ORTALAMA 600 KG CANLI AĞIRLIĞI OLAN SÜT HAYVANLARI 
İÇİN FİRMAMIZIN ÖNERDİĞİ T.M.R. RASYON

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
KONSANTRE SÜT YEMİ
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Sağmal Dönemindeki İneklerin Beslenmesinde:

AKOVA SÜT YEMLERİ
TEMEL BİLGİLER, TAVSİYE VE UYGULAMALAR
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Sağım döneminde hangi süt yemi kullanılacaksa kademeli 
olarak doğumdan 3 hafta önce o süt yemine geçilmeli, 
doğuma 1 hafta kalınca hayvan başına günlük 5 kg
süt yemi verilmelidir.

Erken sağım döneminde aşırı ağırlık kaybı (toplam vücut 
ağırlığının %20’den fazlası) üreme döngüsünün tamamen 
durmasına yol açar. Yüksek verimli bir süt ineği doğumdan 
sonraki 3 aylık erken sağım döneminde en fazla 50-60 kg 
canlı ağırlık kaybetmesi normal karşılanmalıdır.

Doğumdan hemen sonra konsantre yem (fabrika yemi)
2 günde 0.5-1 kg arttırılarak hayvanın süt verimine göre 
verilmesi gereken en yüksek miktara ulaşılmalıdır.

Hayvanlarınıza konsantre yem (fabrika yemi) ve kaba yemi 
birlikte karıştırarak toplam rasyon şeklinde verilmelidir.
Bu uygulama hem yem tüketimini arttırır hem de her bir öğün 
farklı yem vermeye göre rumen asit dalgalanmalarını azaltıp 
rumen ortamını iyileştirerek selüloz sindiren bakterilerin daha 
iyi çalışmasını sağlayıp daha fazla mikrobiyal protein
üretimini mümkün kılar.

İşletme şartları, sağım döneminde hayvanların kuru madde 
alımını en yüksek seviyeye çıkartacak şekilde düzenlemelidir. 
(Sıcaklık, strese karşı fiziksel önlemler almak, sıkışıklıktan 
kaçınma, hayvan başına en az 60 cm yemlik uzunluğu gibi.)

Dengeli bir beslenme ve iyi bir rumen (işkembe) sağlığı 
için konsantre yemin (fabrika yemi, tahıl kırması vb.) 
toplam rasyona sağlamış olduğu kuru madde miktarı %55’i 
geçmemelidir. Başka bir anlatımla, toplam rasyonun kuru 
maddesinin en az %45’i kaba yemden sağlanmalıdır.

Süt sığırlarının rasyonda kullanılacak kaba yemin kuru 
maddesinin en az %35-50 gibi bir kısmı 5 cm’den daha uzun 
doğranmış kuru otlardan oluşmalıdır. Bu durum sağmal 
sığırların çiğneme aktivitesini arttırarak iyi bir geviş getirmeyi 
sağlayıp hayvanın rumeninin (işkembe) sağlığının
ve faaliyetlerinin sürekliliğini mümkün kılar.

Gerek hatalı beslenmeden gerekse hastalıklardan kaynaklanan 
ishal vakalarında hayvan yemden yeterince yararlanamaz. 
Hayvanı bu olumsuz durumdan bir an önce kurtarmak ve 
normale dönmesine yardımcı olmak için verilen konsantre 
yemlerin miktarı azaltılarak kuru kaba yemlerin (yonca, fiğ, 
yulaf kuru otu veya balya samanı gibi) miktarı arttırılmalıdır.

Özellikle kaba yem kaynağı meraya dayalı beslemelerde, 
yetersiz yapısal kaba yem alımı ile üretilen sütün yağ oranı 
düşer. Bu uygulama ile meydana gelecek olumsuz durumun 
ortadan kaldırılması için hayvanlar meraya çıkmadan önce 
hayvan başına günlük minimum 3-5 kg yeterli yapısal 
büyüklükte (5 cm’den büyük yapıda) kuru kaba yem
(yonca, fiğ, yulaf kuru otu veya balya samanı) verilmelidir.

Sağım döneminin 4-5 ayından sonra sağmal ineklerde süt 
verimindeki düşüş aylık %8-10 civarında gerçekleşmektedir. 
Süt verimindeki aylık düşüşe bağlı olarak aynı oranda da 
verilen yem miktarında azaltma yapılmalıdır. Aksi takdirde
süt veriminin her ay %10 azalmasına karşılık yemde aynı 
oranda azaltmaya gidilmemesi, hayvanların yağlanmasına, 
ileride kuru döneme geçişle ilgili problem yaşanmasına ve 
bu dönemde aşırı canlı ağırlık artışı, karaciğer yağlanması 
dolayısıyla iştahsızlığa, buzağılama sonrası ketozis ve 
bağışıklık sisteminin bozulması gibi problemlere neden olur.

Hatalı besleme ve olumsuz işletme şartlarının sebep 
olduğu ayak hastalıklarında kuru madde alımı azalarak süt 
veriminde %5-36 düzeyinde düşüş olur. Özellikle bağlı duraklı 
ve gezinme alanı beton zemine sahip işletmelerdeki süt 
sığırlarında, yılda en az iki kere tırnak bakımı ve ayak tedavisi 
yaparak, süt verimi düşüşlerinin önüne geçip bu sağmal 
hayvanların daha uzun süre ekonomik olarak damızlıkta 
kullanım süresi arttırılmalıdır.
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BESİ HAYVANININ 
CANLI AĞIRLIĞI

(KG)

AKOVA BESİ 
BAŞLANGIÇ YEMİ

(KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

YONCA
POSASI

(KG)

200 4 - 1,5 3 3 1

250 5 - 1,5 4 4 1

Meradan gelip besiye alınan hayvanların başlangıç ve büyüme döneminde kullanılan,
hayvanların gelişim hızını destekleyen bir yem olan Akova Besi Başlangıç Yemi;
protein, vitamin ve minerallerce desteklenmiş bir yemdir.

AKOVA
BESİ BAŞLANGIÇ YEMİ

+ İşletmede kullanılan tüm kaba yemlerle ideal bir karışım sağlar.

+ Günlük canlı ağırlık artışını yükseltmek için gerekli protein ve enerji 
kaynaklarını içerir. + Hayvanlar tarafından sevilerek ve iştahla tüketilir. 

+ Metabolik hastalıklar ve beslenme problemlerine karşı koruyucu etki 
sağlar. + Pelet ve toz formdadır. + Aromatik özellikleri bakımından 
lezzetlidir. + Zemine ve beslenmeye karşı oluşabilecek ayak ve tırnak 
problemlerini engeller.

+ÖZELLİKLERİ

BESİ HAYVANININ 
CANLI AĞIRLIĞI

(KG)

AKOVA
BESİ YEMİ

(KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

200 4 - 1,5 4 4

250 5 - 2 4 4

300 6 - 2 4 4

350 7 - 2 4 4

400 7 1 2,5 4 4

450 8 1 2,5 4 4

500 8 2 2 4 4

550 9 3 2 4 4

600 9 4 1,5 4 4

+ Enerji, protein, vitamin ve mineral yönünden merada eksik kalan 
kısımların tamamlanmasında yardımcı olur. + Zemine ve beslenmeye 
karşı oluşabilecek ayak ve tırnak problemlerini engeller. + İşletmede 
kullanılan tüm kaba yemlerle ideal bir karışım sağlar. + Pelet ve toz 
formdadır. + İşletmede bulunan tüm kaba yemlerle ideal bir karışım 
sağlar. + Besi hayvanlarının günlük ihtiyaç duyduğu protein, enerji, 
vitamin ve minerallerle yoğunlaştırılmıştır.

Özellikle mera hayvancılığı yapılan besiler için kullanılan Akova Optimum Besi Yemi;
günlük canlı ağırlık artışında üst segmentte tamamlayıcı özelliği olan, hayvanların iyi bir performans
almasını sağlayan bir yemdir.

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
OPTİMUM BESİ YEMİ

BESİ BESLEME PROGRAMI BESİ BESLEME PROGRAMI
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BESİ HAYVANININ 
CANLI AĞIRLIĞI

(KG)

AKOVA BESİ 
BİTİRME YEMİ

(KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

YONCA
POSASI

(KG)

450 8 1 1,5 4 4 1

500 9 1 1,5 4 4 1

550 9 2 1,5 4 4 1

600 9 3 2 4 4 1

650 9 4 2,5 4 4 1

700 10 4 2,5 4 4 1

AKOVA BESİ YEMLERİ

+ Besi hayvanlarının beslenmesinde günlük canlı ağırlık artışı ile büyümeyi 
birlikte yapar. + Yüksek ve kaliteli protein içeriği ile besi performansını 
arttırır. + Metabolik hastalıklar ve beslenme problemlerine karşı 
koruyucu etki sağlar. + Zemine ve beslenmeye karşı oluşabilecek ayak 
ve tırnak problemlerini engeller. + Pelet ve toz formdadır. + Kaliteli ham 
madde içeriğinden dolayı sindirimi kolaydır. + Protein, enerji, vitamin ve 
minerallerle zenginleştirilmiştir.

Vitamin ve mineral bakımından eksiklerini giderecek şekilde tamamlayıcı bir yem olarak üretilen
Akova Besi Geliştirme Yemi; yoğun besiye alınmış hayvanların başlangıç aşamasını geçmiş besleme 
programından başlayarak besi sonuna son 4 ay kalıncaya kadarki zamanda kullanılan yemdir.

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
BESİ GELİŞTİRME YEMİ

BESİ HAYVANININ 
CANLI AĞIRLIĞI

(KG)

AKOVA BESİ 
GELİŞTİRME YEMİ

(KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

YONCA
POSASI

(KG)

300 6 - 1,5 4 4 1

350 7 - 1,5 4 4 1

400 7 1 2 4 4 1

AKOVA BESİ YEMLERİ

Yoğun besiye alınmış besi hayvanlarının istenilen kesim ağırlığına ulaşması için kesime son
3-4 ay kaldığında verilecek yüksek enerjili Akova Besi Bitirme Yemi; protein, vitamin ve
mineraller ile desteklenmiştir. 

AKOVA
BESİ BİTİRME YEMİ

+ Lezzetli içerik ve iştah açıcı etkisi ile hayvanlar tarafından sevilerek ve 
iştahla tüketilir. + Metabolik hastalıklar ve beslenme problemlerine karşı 
koruyucu etki sağlar. + Kısa süreli en hızlı besi sonu performansı sağlar. 

+ Besi sonunda yağlanmaya sebep olmadan kas gelişimi sağlar. + Kaliteli 
ham madde içeriğinden dolayı sindirilebilirliği kolaydır. + Maksimum 
canlı ağırlık artışı sağlar. + Pelet ve toz formdadır. + Ette oluşan yağların 
etin içine dağılarak mermer görüntüsü oluşturur. + Ette istenilen renkte 
albenisi olan bir renk oluşmasına yardımcı olur. + Normal şartlarda raf 
ömrü uzun olan bir karkas elde edilir. 

+ÖZELLİKLERİ

BESİ BESLEME PROGRAMI BESİ BESLEME PROGRAMI



BESİ HAYVANININ 
CANLI AĞIRLIĞI

(KG)

AKOVA
KONSANTRE

BESİ 1/1 YEMİ (KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

YONCA
POSASI

(KG)

200 2 2 1 3 3 1

250 2,5 2,5 1,5 3 3 1

300 3 3 2 3 3 1

350 3,5 3,5 2,5 3 3 1

400 4 4 2,5 4 4 1

450 4,5 4,5 2,5 4 4 1

500 5 5 2,5 4 4 1

550 5,5 5,5 2,5 4 4 1

600 6 6 2,5 4 4 1

650 6,5 6,5 2,5 4 4 1

700 7 7 2,5 4 4 1

BESİ HAYVANININ 
CANLI AĞIRLIĞI

(KG)

AKOVA YOĞUN 
BESİ YEMİ

(KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

YONCA
POSASI

(KG)

200 4 - 2 3 3 1

250 5 - 2,5 3 3 1

300 6 - 3 3 3 1

350 6 1 3 3 3 1

400 7 2 2,5 3 3 1

450 8 2 2 3 3 1

500 8 2,5 2,5 3 3 1

550 9 3 2,5 3 3 1

600 9 3 2,5 3 3 1

650 9 3 2,5 3 3 1

700 9 3 2,5 3 3 1

2322 AKOVA BESİ YEMLERİ

+ Yüksek enerji ve dengeli bir protein içerir. + Rasyon olarak özel 
hazırlanmış, işkembede sindirim performansını arttırıcı ürünler ile 
desteklenmiştir. + Metabolik hastalıklar ve beslenme problemlerine karşı 
koruyucu etki sağlar. + Lezzetli içerik ve iştah açıcı etkisi ile hayvanlar 
tarafından sevilerek ve iştahla tüketilir. + Maksimum canlı ağırlık artışı 
sağlar. + Pelet ve toz formdadır. + Ayak ve tırnak problemlerinin 
oluşmasını engeller. 

Meradan gelmiş vücut büyümesini (kemik gelişmesini) tamamlamış olmakla birlikte yoğun beslenme 
ihtiyacı duyan zayıf yapıdaki hayvanlarda kullanılan Akova Yoğun Besi Yüksek Performans Yemi; 
bypass protein, bypass enerji, vitamin ve minerallerce desteklenmiş bir yemdir. 

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
YOĞUN BESİ YÜKSEK PERFORMANS YEMİ

AKOVA BESİ YEMLERİ

Tahıl ile yarı yarıya kullanacak şekilde formülize edilmiş Akova Konsantre Besi 1/1 Yemi;
elinde yoğun tahıl bulunan üreticiler için hazırlanmış ve bypass protein, bypass enerji, vitamin ve 
mineral değerleri yüksek ürünler ile desteklenmiş tamamlayıcı özel bir yemdir. 

AKOVA
KONSANTRE BESİ 1/1 YEMİ

+ İşkembede sindirim performansını arttırıcı ürünler ile desteklenmiştir.

+ Pelet ve toz formdadır. + Metabolik hastalıklar ve beslenme 
problemlerine karşı koruyucu etki sağlar. + Formülünde bulunan 
aromatik özellikler sayesinde lezzetlidir ve hayvanlar tarafından sevilerek 
tüketilir. + Nişasta değeri yüksek olup besi performansını arttırır.

+ Protein kaynaklarının bypass özellikleri olup et tutma kabiliyetine 
olumlu etki yapar. + Yüksek sindirimi ile yemden en iyi yararlanım sağlar.

+ÖZELLİKLERİ

*Bu ürünümüzle kullanacağınız arpalarınızın özellikle ezme olmasını tavsiye ederiz.

BESİ BESLEME PROGRAMI BESİ BESLEME PROGRAMI



24

BESİ HAYVANININ 
CANLI AĞIRLIĞI

(KG)

AKOVA
KONSANTRE BESİ 

2+ TAHIL YEMİ (KG)

ARPA
(KG)

SAMAN
(KG)

SİLAJ
(KG)

PANCAR 
POSASI

(KG)

YONCA
POSASI

(KG)

200 2 2 2,5 3 3 1

250 2 3 2,5 3 3 1

300 2 4 3 3 3 1

350 2 5 3 3 3 1

400 2 6 3 4 4 1

450 2 7 2,5 4 4 1

500 2 8 2,5 4 4 1

550 2 9 2,5 4 4 1

600 2 10 2,5 4 4 1

650 2 10,52 2,5 4 4 1

700 2 11 2,5 4 4 1

24

+ İşkembede sindirim performansını arttırıcı ürünler ile desteklenmiştir.

+ Pelet ve toz formdadır. + Metabolik hastalıklar ve beslenme 
problemlerine karşı koruyucu etki sağlar. + Formülünde bulunan 
aromatik özellikler sayesinde lezzetlidir ve hayvanlar tarafından sevilerek 
tüketilir. + Nişasta değeri yüksek olup besi performansını arttırır.

+ Protein kaynaklarının bypass özellikleri olup et tutma kabiliyetine 
olumlu etki yapar. + Yüksek sindirimi ile yemden en iyi yararlanım sağlar.

Besi hayvanlarının günlük ihtiyaç duyduğu bypass protein, bypass enerji, vitamin ve mineraller ile 
yoğunlaştırılmış Akova Konsantre Besi 2+ Tahıl Yemi; yoğun olarak sürekli tahıl kullanmak isteyen 
üreticiler için hazırlanmış özel bir yemdir. 

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
KONSANTRE BESİ 2+ TAHIL YEMİ

*Bu ürünümüzle kullanacağınız arpalarınızın özellikle ezme olmasını tavsiye ederiz.

AKOVA BESİ YEMLERİ

Besi Hayvanlarının Beslenmesinde:

AKOVA BESİ YEMLERİ
TEMEL BİLGİLER, TAVSİYE VE UYGULAMALAR
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Kültür ırkı hayvanların besi kabiliyeti yerli ırklara
göre yüksektir.

Erkek hayvanlar dişi hayvanlara göre daha iyi besi tutarlar.

Genç hayvanların canlı ağırlık artışları kas şeklinde;
yaşlı hayvanların canlı ağırlık artışları yağ şeklinde olur.
Bu nedenle besiye alınacak hayvanların yaşlarının yüksek 
olması daha maliyetli bir besi gerektirir. Dolayısıyla en karlı 
besiciliğin genç hayvan besisi olduğunu unutmayınız.

Besi için dışarıdan satın alınan hayvanların sağlıklı
olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca besi programına
almadan önce iç ve dış parazit mücadelesi yapılmalıdır.

Besi hayvanlarını ağırlıklarına göre gruplandırarak
beslenme programı uygulayınız.

Belirli aralıklarla hayvanlarınızı tartınız.
Gelişme göstermeyenleri ayıklayınız.

Süratli canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre
en az %15 en fazla %20 oranında kaba yem verilmelidir.

Besi için dışarıdan satın alınan ve nasıl bir beslenme programı 
uygulandığı bilinmeyen besi hayvanlarına kaba yem ağırlıklı 
bir yem geçiş programından sonra fabrika yemi verilmelidir.

Derin, geniş ve uzun gövdeli, küçük başlı kısa boyunlu,
geniş ve düz sırtlı, geniş ve uzun sağrılı hayvanlar
besiye daha elverişlidir.

Besinin erken ya da geç bitirilmesi istenmez.
Besiye gerekenden daha önce son vermek hem kârlılığı
hem de üretimi azaltır. Uygun besi sonu ağırlığına ulaşıldığı 
halde besiye devam edilmesi, besinin erken bitirilmesinden 
daha zararlı olabilir.

Kültür ırkı sığırlar için uygun besi sonu ağırlığı 550-600 kg 
arası kabul edilir.

AKOVA BESİ YEMLERİ TEMEL BİLGİLER, TAVSİYE VE UYGULAMALAR

BESİ BESLEME PROGRAMI



2726 AKOVA KUZU-KOYUN-TOKLU YEMLERİAKOVA KUZU-KOYUN-TOKLU YEMLERİ

GÜN SÜT
AKOVA KUZU
BAŞLANGIÇ
YEMİ (KG)

AKOVA KUZU
BÜYÜTME 
YEMİ (KG)

KURU OT
(YONCA)

(KG)
SU (L) 

0 - 14 ANNE SÜTÜ
SERBEST - - - SERBEST

14 - 40 TEK ÖĞÜN 
EMZİRME

OTOMATİK 
YEMLİKTEN

SERBEST
- SERBEST SERBEST

40 - 60 EMZİRME YOK
OTOMATİK 
YEMLİKTEN

SERBEST
 -  SERBEST SERBEST

60 - 150 EMZİRME YOK -
OTOMATİK 
YEMLİKTEN

SERBEST 
SERBEST SERBEST

GÜN SÜT
AKOVA KUZU
BAŞLANGIÇ
YEMİ (KG)

AKOVA KUZU
BÜYÜTME 
YEMİ (KG)

KURU OT
(YONCA)

(KG)
SU (L) 

0 - 14 ANNE SÜTÜ
SERBEST - - - SERBEST

14 - 40 TEK ÖĞÜN 
EMZİRME

OTOMATİK 
YEMLİKTEN

SERBEST
- SERBEST SERBEST

40 - 60 EMZİRME YOK
OTOMATİK 
YEMLİKTEN

SERBEST
 -  SERBEST SERBEST

60 - 150 EMZİRME YOK -
OTOMATİK 
YEMLİKTEN

SERBEST 
SERBEST SERBEST
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+ Asidozis’den kurtulmak için tampon ham maddelerle güçlendirilmiştir. 

+ Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar. + İşkembe gelişimini hızlandırarak 
yemden yararlanmayı arttırır ve erken sütten kesilmeyi sağlar.

+ Hızlı bir büyümenin yanında dengeli bir iskelet ve kas gelişimi sağlar.

+ Yoğun besiye bağlı sindirim sistemi ve metabolizma hastalıklarının 
ortaya çıkmasına engel olur. + Böbrek ve idrar taşı oluşumu sorunlarının 
ortaya çıkmasına engel olur. + Kuzularınızı daha ekonomik beslemenize 
yardımcı olup, kuzuların pazar kalitesini arttırır.

Yeni doğan kuzuların 14. gününden 60. gününe kadarki beslenmelerinde kullanılan
Akova Kuzu Başlangıç Yemi; protein, enerji, vitamin ve minerallerce desteklenmiş, lezzetli ve
iştah açıcı özelliğe sahip kolay sindirilebilir bir yemdir.

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ

Kuzuların doğumunun 60. gününden kesim dönemine kadar daha yüksek performans ve karkas 
kalitesini sağlamak amacıyla üretilmiş Akova Kuzu Büyütme Yemi; tamamlayıcı özelliğine sahip,
lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek ham maddelerden üretilmiştir.

AKOVA
KUZU BÜYÜTME YEMİ

+ İçerisindeki dengelenmiş mineraller sayesinde idrar yolu taşlarının 
oluşma riskini en aza indirir. + İşkembe gelişimini arttırarak yemden 
yararlanmayı arttırır. + Yüksek canlı ağırlık artışı yaparak kârlı bir 
hayvancılık yapılmasını sağlar. + Kuzu, süt kesim döneminde ve grup 
beslemede strese girmez. + Sağlıklı ve yüksek verimli damızlık üretimini 
sağlar. + Kemik ve iskelet yapısının oluşumunda etkisi olup hastalıklara 
karşı direnci arttırır. + Kuzularınızı daha ekonomik beslemenize yardımcı 
olup, kuzuların pazar kalitesini arttırır.

+ÖZELLİKLERİ

KUZU BESLEME PROGRAMI KUZU BESLEME PROGRAMI



AKOVA KUZU-KOYUN-TOKLU YEMLERİAKOVA KUZU-KOYUN-TOKLU YEMLERİ

FLUSHING
DÖNEMİ

AKOVA
KOYUN SÜT

YEMİ

SAMAN
(KG)

YONCA
(KG)

SİLAJ
(KG)

PANCAR 
POSA
(KG)

KOÇ KATIMINDAN
3 HAFTA ÖNCE 300 g SERBEST - - -

KOÇ KATIMI
3 HAFTA 300 g SERBEST - - -

KOÇ KATIMINDAN
3 HAFTA SONRA 300 g SERBEST - - -

SAĞIM DÖNEMİ 1 Kg SERBEST 500 g 1,5 Kg 1 Kg

2928

+ Yüksek ve uzun süreli süt verimi sağlar. + Sindirilebilirliği yüksek ve 
kaliteli ham maddelerden üretilmiştir. + Kuzu doğum ağırlıklarını arttırır 
ve yılda birden fazla yavru alımını sağlar. + Doğum sonrası ortaya 
çıkan metabolik hastalıkları önler. + Beslenmeden kaynaklanan ayak 
hastalıklarının oluşmasını engeller. + Yüksek süt veriminden dolayı 
kuzularınızın daha sağlıklı ve hızlı büyümesine yardımcı olur. + Meradan 
almış olduğu gıdaların eksikliklerini gidermede yardımcı olur.

Koyunların tohumlama (koç katımı) ve süt verim dönemlerinde kullanılan özel üretim tamamlayıcı 
Akova Koyun Süt Yemi; laktasyondaki koyun ve keçilerin yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını 
karşılayacak protein, enerji, vitamin ve minerallerce desteklenmiş bir yemdir.

+ÖZELLİKLERİ

AKOVA
KOYUN SÜT YEMİ

Toklu besiciliği yapan işletmecilerimizin besiye alacağı hayvanlarının hızlı büyümesini,
yüksek performansı ile karkas kalitesini sağlayan Akova Toklu Besi Yemi;
dengeli ve sindirimi kolay tamamlayıcı bir yemdir.

AKOVA
TOKLU BESİ YEMİ

+ Yemden yararlanma ve ete dönüşme oranı yüksektir. + Kas ve 
kemik gelişimini hızlandırarak beside dengelim ve yüksek canlı ağırlık 
artışı sağlar. + Lezzetli ve iştah açıcı olduğundan severek ve iştahla 
tüketilir. + Enerji bakımından yoğundur. + Dengeli ve kaliteli vitamin, 
mineral yapısı sayesinde tokluların bağışıklık sistemini destekler ve toklu 
beside sıklıkla karşılaşılan idrar yolu taşlarının oluşumunun önüne geçer.

+ Toklu karkas kalitesini yükseltir.+ Orta yağlı bir karkas oluşturarak 
pazar kalitesini yükseltir.

+ÖZELLİKLERİ

KOYUN BESLEMEDE FLUSHING PROGRAMI TOKLU BESİ BESLEME PROGRAMI

CANLI
AĞIRLIK

(KG)

AKOVA 
TOKLU BESİ 
YEMİ (KG)

ARPA
(G)

SAMAN
(G)

YONCA
(G)

SİLAJ
(G)

PANCAR 
POSASI

(KG)

25 750 - SERBEST 300 250 250

30 900 - SERBEST 300 250 250

35 1000 - SERBEST 300 250 250

40 1200 - SERBEST 300 250 250

45 1350 - SERBEST 500 250 250

50 1100 500 SERBEST 500 250 -

55 1100 650 SERBEST 500 250 -

60 1100 800 SERBEST 500 250 -

65 1100 1000 SERBEST 500 250 -





info@akovaunveyem.com.tr  •  export@akovaunveyem.com.tr

www.akovaunveyem.com.tr

MERKEZ
Güneşler Merkez Mah. 5003 No’lu Sk.
No: 1/A, Adapazarı - SAKARYA
T 0 264 277 37 86 - 0 264 282 23 41 • F 0 264 271 27 83

FABRİKA
Büyükdere Mah. Sakarya Bulvarı, No: 162
(E5 Karayolu Üzeri) Hendek - SAKARYA 
T 0 264 614 69 13-14 • F 0 264 614 69 15


