DÜNDEN BUGÜNE KULA...
Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Ticaret A.Ş. Cumhuriyet’in
ilk yıllarında yaşanan kalkınma hamlesine kadar uzanan
geçmişi ve ticari hayatıyla Marmara Bölgesi başta olmak
üzere Türk ekonomisine ve üretimine pek çok katkıda
bulunan bir kuruluştur. Kula’nın geçmişi 1930’lu yıllara
uzanır. O tarihte tarım ürünlerinin en önemli kalemleri,
Türkiye’nin ticari hayatını da yönlendirmektedir.
Aynı yıllarda bugünkü Kula’nın temelini atan ve zahire alım
satımıyla ilgilenen Ahmet Kula, 1932 yılında Balıkesir
Ticaret Odası’na ticari sicil kaydını yaptırır ve şirketini
faaliyete geçirir. 1959 yılında ise Balıkesir Ticaret
Borsası’na kaydolur.
Ahmet Kula, 1960’lı yılların başında kuruluşunu
şirketleştirme kararı alır ve 1963 yılında Ahmet Kula ve
Oğulları Kolektif Şirketi kurulur. Günümüzde Kula Yağ ve
Emek Yem San. Tic. A.Ş. adı ile tanınan kuruluş 1968’de
ham ayçiçek yağı üretimine başlar.
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Başlangıçta sadece yağ üretimine ağırlık veren
Kula, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara
yönelmeyi tercih ederek 1980 tarihinde, bölgenin köklü
şirketlerinden UNİŞ’i satın alır ve Kula Un markasıyla un
üretimine başlar. 1989 tarihinde ise Emek Yem ile yem
sektörüne girer. 1991 yılında sofralık yumurta üretimiyle
farklı bir sektöre adım atan Kula, 2000 yılında civciv
üretimi için damızlık ve kuluçka tesislerini kurarak
faaliyete başlar. Kula, 2003 yılında Karahallılar ile iş ve
güç birliğine girer ve bir entegre gıda kuruluşu olan Bupiliç
ile Tüv-Türk araç muayene istasyonlarını işleten kuruluş
olan 2K hizmete girer.
Günümüzde 206 çalışanı olan Kula Yağ ve Emek Yem San.
Tic. A.Ş.nin temel ilkesi “üreticiye ve tüketiciye saygı”dır.
Üretim ve hizmet kalitesinden hiçbir ödün vermeden,
uzun yıllara dayanan tecrübesi ve titizliğiyle üretim yapan
Kula, bütün bunların bir delili olarak her yıl Türkiye’nin en
büyük ilk 750 şirketi arasında yer almaktadır. Asıl gurur
verici olan ise Kula çatısı altında faaliyet gösteren tüm
şirketlerin özverisiyle, Kula’ya has çalışma ve hizmet
anlayışının bir model olarak yerleşmiş olmasıdır.

EMEK YEM
1968 yılında sadece ham ayçiçek yağı üretimine odaklı
olarak çalışan; Ahmet Kula ve Oğulları Kolektif Şirketi,
1989 yılında Emek Yem markasıyla yem üretimine
başlamıştır. Kuruluşunun üçüncü yılından itibaren
“Türkiye’nin en çok yem üreten ilk 10 firması” arasına
giren Emek Yem, 2011’de 100.000 ton yem üretmiştir.
Günlük yem üretimi saatte 35 tonu aşan Emek Yem’de
ağırlıklı olarak 30’u aşkın türde büyükbaş ve kanatlı yemi
üretilmektedir. 150’yi aşan bayi ağı ile Marmara ve Ege
bölgesinde bilinen, aranan ve tercih edilen bir marka
olan Emek Yem, yem üretimi ve satışında Balıkesir’de
lider konumdadır. Yüksek besin değerine sahip doğal
ürünlerden elde edilen et ve süt üreticilerinin olduğu
kadar tavuk ve yumurta üreticilerinin de güvenini kazanan
Emek Yem, Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.Ş.’nin de
lokomotif kuruluşudur.

06

ÜRÜNLER

BUZAĞI YEMLERİ

TOY BUZAĞI YEMİ

BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

Özellikleri

Özellikleri

1. Buzağıların gereksinim duyduğu tüm besin madde ihtiyaçlarını
karşılayabilecek, sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden
üretilmiştir.

1. Buzağıların gereksinim duyduğu tüm besin madde ihtiyaçlarını
karşılayabilecek, sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden
üretilmiştir.

2. Sağlıklı bir işkembe gelişimi sağlayarak yemden yararlanmayı
arttırır. Bu sayede buzağılarda hızlı canlı ağırlık artışı
sağlanmış olunur.

2. Sağlıklı bir işkembe gelişimi sağlayarak yemden yararlanmayı
arttırır. Bu sayede buzağılarda hızlı canlı ağırlık artışı
sağlanmış olunur.

3. Buzağıların bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.

3. Buzağıların bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.

4. Buzağıların ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içerir.

4. Buzağıların ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içerir.

Tanım

Tanım

Buzağıların hızlı gelişmesini sağlayan, yoğun miktarda
vitamin ve organik minerallerle desteklenmiş özel formülle
hazırlanmış buzağı yemidir.

Yeni doğan buzağıların, yeme kolay alışmalarını sağlamak
ve işkembe gelişimlerini hızlandırmak için üretilmiş buzağı
yemidir.

Kullanım Şekli

10

BUZAĞI YEMLERİ

• İlk yarım saat içinde buzağılara ağız sütü vermek bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından oldukça önemlidir.
Buzağılara ilk üç gün mutlaka ağız sütü verilmelidir.
• Toy Buzağı Yemi ilk birkaç günlük alıştırma süresinden sonra, ölçü gerekmeksizin buzağıların önünde serbest
olarak bulundurulur.
• Toy Buzağı Yemi 7-60 gün arası buzağıların beslenmesinde kullanılır. Erkek buzağılarda kullanımı 6. ayın sonuna
kadar sürdürülebilir.
• Toy Buzağı Yemi’nin kullanımı süresince, günlük temiz su ve kaliteli kuru ot mutlaka buzağıların önlerinde serbest
olarak bulundurulmalıdır.
• Toy Buzağı Yemi ile beslenen buzağılar tercihen 2. ayın sonunda sütten kesilebilir.

Kullanım Şekli
• İlk 60 gün süresince Toy Buzağı Yemi ile beslenmiş dişi buzağılar 4. ayın sonuna kadar, erkek buzağılar ise
6. ayın sonuna kadar Buzağı Büyütme Yemi ile beslenmelidir.
• Toy Buzağı Yemi’nden Buzağı Büyütme Yemi’ne geçişi 7-10 gün içinde yavaş yavaş yapılmalıdır.
• Buzağı Büyütme Yemi günlük olarak verilmelidir.
• Düşük kaliteli kaba yemler ve silaj, buzağılara 3-4 aylık yaşa kadar verilmemelidir.
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SÜT YEMLERİ

YEDİVEREN SÜT YEMİ

BENGİ SÜT YEMİ

Özellikleri

Tanım
Yüksek verim düzeyine sahip sağmal inekler için üretilen
ve özel katkı maddeleriyle zenginleştirilerek desteklenmiş
süt yemidir.

SÜT YEMLERİ
Özellikleri

1. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak süt veriminde ve
süt kalitesinde fark edilebilir artış sağlar.

1. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak süt veriminde ve
süt kalitesinde fark edilebilir artış sağlar.

2. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek
hazırlanmıştır. Yüksek oranda nişasta içeriği ile laktasyon
başında yüksek enerji ihtiyacını karşılayarak aşırı zayıflamayı
engeller.

2. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek
hazırlanmıştır. İçeriğinde kullanılan kaliteli protein kaynakları
ve dengelenmiş besin maddeleri sayesinde döl verimini
arttırarak damızlıkta kalma yaşlarını ve buzağılama sayısını arttırır.

3. İçerdiği özel canlı maya ile rumen pH’ını düzenleyerek kaba ve
kesif yemlerden yararlanmayı arttırır.

3. İçerdiği özel canlı maya ile rumen pH’sını düzenleyerek kaba ve
kesif yemlerden yararlanmayı arttırır

4. Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuru madde alımında artış
sağlayarak, doğum sonrasında ortaya çıkabilecek metabolik
hastalıklarla (rumen asidozu, ketozis, karaciğer yağlanması vb.)
mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.

4. İçerdiği tampon maddeler sayesinde beslemeden kaynaklanan
hastalıklara karşı direnç sağlar.

5. İçerisindeki özel katkı maddeleri sayesinde hayvanın hastalıklara
karşı direncini arttırarak tırnak ve meme sağlığını korumaya
yardımcı olur.

5. Vitamin ve organik madde içerdiğinden ekstra katkı maddesi
kullanmanızı gerektirmez.

Tanım
Kaba yem olarak enerjice zengin ancak proteince fakir
oldukları bilinen silaj ve tahıl takviyeli beslemeye sahip
işletmeler için özel formüle edilmiş süt yemidir.

6. İçeriğinde kullanılan kaliteli protein kaynakları ve dengelenmiş
besin maddeleri sayesinde döl verimini arttırarak damızlıkta
kalma yaşlarını ve buzağılama sayısını arttırır.

Kullanım Şekli

12

Kullanım Şekli

• Yediveren Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Bengi Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Yediveren Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.

• Bengi Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.

• İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

• İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

Günlük verilecek Yediveren Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve
kalitesine göre değişim göstermektedir.

Günlük verilecek Bengi Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve
kalitesine göre değişim göstermektedir.
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SÜT YEMLERİ

İMZA SÜT YEMİ

CÖMERT SÜT YEMİ

Özellikleri

Özellikleri

1. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak süt veriminde ve
süt kalitesinde fark edilebilir artış sağlar.

1. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak süt veriminde ve
süt kalitesinde fark edilebilir artış sağlar.

2. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek
hazırlanmıştır. Yüksek oranda nişasta içeriği ile laktasyon başında
yüksek enerji ihtiyacını karşılayarak aşırı zayıflamayı engeller.

2. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle
seçilerek hazırlanmıştır. Kaliteli protein ve dengeli enerji sayesinde
hayvanlarınızın sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

3. İçerdiği özel canlı maya ile rumen pH’ını düzenleyerek kaba ve
kesif yemlerden yararlanmayı arttırır.

3. Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuru madde alımında artış
sağlayarak, doğum sonrasında ortaya çıkabilecek metabolik
hastalıklarla mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.

4. Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuru madde alımında artış
sağlayarak, doğum sonrasında ortaya çıkabilecek metabolik
hastalıklarla mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.
Tanım
Kaba yem olarak ağırlıklı saman gibi düşük kaliteli kaba
yemlerle beslenen sağmal ineklerde tüm sağım dönemi
boyunca kullanılabilecek süt yemidir.

5. İçerisindeki özel katkı maddeleri sayesinde hayvanın hastalıklara
karşı direncini arttırarak tırnak ve meme sağlığını korumaya
yardımcı olur.
6. Dengelenmiş besin maddeleri sayesinde döl verimini arttırarak
damızlıkta kalma yaşlarını ve buzağılama sayısını arttırır.

Kullanım Şekli
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SÜT YEMLERİ

4. İçerisindeki özel katkı maddeleri sayesinde hayvanın hastalıklara
karşı direncini arttırarak tırnak ve meme sağlığını korumaya
yardımcı olur.
Tanım
Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerin süt
verimini artırmak üzere formüle edilmiş süt yemidir.

5. Dengelenmiş besin maddeleri sayesinde döl verimini arttırarak
damızlıkta kalma yaşlarını ve buzağılama sayısını arttırır.
6. Hayvanlarınızın ihtiyaç duyduğu vitamin-mineral
içeriğine sahiptir.

Kullanım Şekli

• İmza Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Cömert Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• İmza Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.

• Cömert Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.

• İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

• İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

Günlük verilecek İmza Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve
kalitesine göre değişim göstermektedir.

Günlük verilecek Cömert Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve
kalitesine göre değişim göstermektedir.
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SÜT YEMLERİ

KEKİK SÜT YEMİ

ÇAYIR SÜT YEMİ

Özellikleri

Tanım
Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerin
doğumdan itibaren laktasyonun her döneminde
kullanılabilen süt yemidir.

Özellikleri

1. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak süt veriminde ve
süt kalitesinde fark edilebilir artış sağlar.

1. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak süt veriminde ve
süt kalitesinde fark edilebilir artış sağlar.

2. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle
seçilerek hazırlanmıştır. Kaliteli protein ve dengeli enerji sayesinde
hayvanlarınızın sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

2. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle
seçilerek hazırlanmıştır. Kaliteli protein ve dengeli enerji sayesinde
hayvanlarınızın sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.

3. Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuru madde alımında artış
sağlayarak, doğum sonrasında ortaya çıkabilecek metabolik
hastalıklarla mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.

3. Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuru madde alımında artış
sağlayarak, doğum sonrasında ortaya çıkabilecek metabolik
hastalıklarla mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.

4. İçerisindeki özel katkı maddeleri sayesinde hayvanın hastalıklara
karşı direncini arttırarak tırnak ve meme sağlığını korumaya
yardımcı olur.

4. İçerisindeki özel katkı maddeleri sayesinde hayvanın hastalıklara
karşı direncini arttırarak tırnak ve meme sağlığını korumaya
yardımcı olur.

5. Dengelenmiş besin maddeleri sayesinde döl verimini arttırarak
damızlıkta kalma yaşlarını ve buzağılama sayısını arttırır.
6. Hayvanlarınızın ihtiyaç duyduğu vitamin-mineral
içeriğine sahiptir.

Kullanım Şekli
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SÜT YEMLERİ

Tanım
Orta ve düşük süt verimine sahip sağmal ineklerin
beslenmesinde doğumdan itibaren laktasyonun her
döneminde kullanılabilen süt yemidir.

5. Dengelenmiş besin maddeleri sayesinde döl verimini arttırarak
damızlıkta kalma yaşlarını ve buzağılama sayısını arttırır.
6. Hayvanlarınızın ihtiyaç duyduğu vitamin-mineral
içeriğine sahiptir.

Kullanım Şekli

• Kekik Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Çayır Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Kekik Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.

• Çayır Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.

• İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

• İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

Günlük verilecek Kekik Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine
göre değişim göstermektedir.

Günlük verilecek Çayır Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve
kalitesine göre değişim göstermektedir.
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BESİ YEMLERİ

BABACAN BESİ YEMİ

SÜPER BESİ YEMİ

Özellikleri

Özellikleri

1. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle
seçilerek hazırlanmıştır.

1. Babacan Besi Yemi hazırlanırken kullanılan ürünlerin
%100 doğal olduğu ve gerek hayvan ve gerekse insan sağlığına
olumsuz yönde etkileyecek hiçbir katkı maddesi içermediği
“Emek Yem” garantisi altındadır. Babacan Besi Yemi ile
beslenen danaların etleri, kasaplar tarafından öncelikle tercih
edilmekte ve ısrarla aranmaktadır.

Tanım
Sınıfında üstünlüğü; besici tercihleri ve geri dönüşleriyle
kanıtlanmış, yıllardan bu yana bilinçli besicilerin
tartışmasız tek seçimi olma özelliğini koruyan, besiye
alınan danaların daha hızlı ve yüksek oranda canlı ağırlık
kazanmasını sağlamak üzere özel formüle edilmiş üstün
nitelikli besi yemidir.

2. Enerji, protein, vitamin ve mineraller besi sığırlarının son
dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

2. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek
hazırlanmıştır.

3. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak kaliteli kaba yem ve
dane yemler (arpa, buğday vb.) ile kullanıldığında et veriminde ve
kalitesinde kısa sürede fark edilebilir artış sağlar.

3. Enerji, protein, vitamin ve mineraller besi sığırlarının son
dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

4. İçerdiği özel katkı maddeleri sayesinde mermerleşme ve yüksek
karkas randımanı sağlar.

4. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak et veriminde ve
kalitesinde kısa sürede fark edilebilir artış sağlar.

5. Ayak hastalıkları, gaz oluşumu ve asidoz gibi sağlık problemlerini
en aza indirir.

5. İçerdiği özel katkı maddeleri sayesinde ette üst düzeyde
mermerleşme ve yüksek karkas randımanı sağlar.
6. Ayak hastalıkları, gaz oluşumu ve asidoz gibi sağlık problemlerini
en aza indirir.

Kullanım Şekli
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BESİ YEMLERİ

Tanım
Besiye alınan danaların özellikle besi geliştirme
döneminde yüksek oranda canlı ağırlık kazanmasını
sağlayan bir besi yemidir.

Kullanım Şekli

• Babacan Besi Yemi’ne yeni başlanıyorsa besi sığırları 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Süper Besi Yemi’ne yeni başlanıyorsa besi sığırları 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Babacan Besi Yemi besi sığırlarının önünde serbest olarak bulundurulmalı, mümkün olmadığı durumlarda
günde en az 2 öğün verilmelidir.

• Süper Besi Yemi besi sığırlarının önünde serbest olarak bulundurulmalı mümkün olmadığı durumlarda günde en az
2 öğün verilmesi tavsiye edilir.

• Besi sığırlarının önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.

• Besi sığırlarının önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.

Eğer işletmenizde doğan erkek buzağıları besiye almayı planlıyorsanız ilk 5 ay Emek Yem’in Toy Buzağı Yemi’ni,
sonraki 7 ayda da Babacan Besi Yemi’ni yedirmenizi öneriyoruz.

Ahıra alınan genç besi sığırlarına, kısa bir alıştırma döneminden sonra canlı ağırlıklarının %2’si kadar Süper Besi Yemi günlük
olarak ve öğünlere bölerek verilir. (Örnek: 200 kg canlı ağırlığı olan genç danaya günlük 4 kg verilmesi gereken besi yemi,
3-4 öğüne bölünerek verilmelidir.)
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BESİ YEMLERİ

SIĞIR BESİ YEMİ

DÜVE YEMİ

Özellikleri

Özellikleri

1. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle
seçilerek hazırlanmıştır.

1. Damızlık düvelerin gelişimi için gerekli tüm besin maddelerini
yapısında ihtiva eder.

2. Enerji, protein, vitamin ve mineraller besi sığırlarının son
dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

2. Damızlık düvelerin uygun zamanda kızgınlığa gelerek başarılı
bir şekilde gebe kalmalarını sağlar.

3. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak kaliteli kaba yem ve
dane yemler (arpa, buğday vb.) ile kullanıldığında et veriminde ve
kalitesinde kısa sürede fark edilebilir artış sağlar.

3. İlk doğumlarda yaşanan güç doğum ve son atma problemlerinde
azalma sağlar.
4. Düvelerde meme gelişimini destekleyerek doğum sonrası daha
yüksek süt verimi alınmasına olanak sağlar.

4. İçerdiği özel katkı maddeleri sayesinde mermerleşme ve
yüksek karkas randımanı sağlar.
5. Ayak hastalıkları, gaz oluşumu ve asidoz gibi sağlık problemlerini
en aza indirir.

Tanım

ÖZEL YEMLER

Besiye alınacak besi sığırlarının sağlıklı olarak kısa
zamanda gelişebilmeleri için özellikle besinin erken
döneminde kullanılabilecek bir besi yemidir.

Kullanım Şekli

Tanım
Damızlık düve adayları ve düvelerin doğuma 2-3 hafta
kalıncaya kadar sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlayan
özel bir yemdir.

Kullanım Şekli

• Sıığır Besi Yemi’ne yeni başlanıyorsa besi sığırları 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Düve Yemi’ne yeni başlanıyorsa 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Sığır Besi Yemi besi sığırlarının önünde serbest olarak bulundurulmalı mümkün olmadığı durumlarda günde en az
2 öğün verilmesi tavsiye edilir.

• Düve Yemi damızlık amacı ile yetiştirilecek olan düvelerin 5. ayından itibaren doğumuna
2-3 hafta kalana kadar verilmelidir.
• Normal şartlar altında düvelere 3-4 kg kadar “Düve Yemi” verilmesi yeterlidir.

• Besi sığırlarının önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.
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Hayvanın canlı ağırlığı arttıkça doğal olarak verilecek besi yemi miktarını da arttırmak gerekir. Bu arada, elde var olan
arpa ezmesi, ekin kırması gibi ürünlerin mutlaka kullanılması gerekiyorsa, arpa ezmesi 1/3 oranında kullanılabilir.
(Örnek: 300 kg canlı ağırlığı olan bir besi sığırına, günlük 6 kg besi yemi yerine 4 kg besi yemi + 2 kg arpa ezmesi verilebilir.)
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ÖZEL YEMLER

KURBAN BESİ YEMİ

ŞAMPİYON ÖZEL KUZU BESİ YEMİ

Özellikleri

Özellikleri
1. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek
hazırlanmıştır.
2. Enerji, protein, vitamin ve mineraller kurbanlıkların tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
3. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak et veriminde ve
kalitesinde kısa sürede fark edilebilir artış sağlar.
4. Kurban Besi Yemi özel formülü sayesinde hayvanın vücudundaki
yağların kas aralarına küçük zerrecikler halinde dağılarak son derecede
lezzetli bir et elde edilmesini sağlar.

Tanım
Ayrım gözetmeden kurbanlık amacı ile tüm besiye alınan
(büyükbaş-küçükbaş) hayvanlar için özel olarak formüle
edilmiş Türkiye’deki ilk ve tek besi yemidir.

Kullanım Şekli

KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ

Tanım
Türkiye’nin en fazla satılan kuzu besi yemi olma özelliğini
taşımaktadır. Özellikle kuzu besiciliği yapanların ısrarla
aradığı bir yemdir. Yoğun besiye alınan kuzularda 10
günlük yaştan itibaren kesime kadar olan dönemde
kullanılır. Kuzuların hızlı ve sağlıklı gelişmelerini sağlayan
Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi özel formülüyle rakipsizdir.

1. Besiye alınan kuzuların gereksinim duyduğu tüm besin madde
ihtiyaçlarını karşılayabilecek, sindirilebilirliği yüksek
hammaddelerden üretilmiştir.
2. Sağlıklı bir işkembe gelişimi sağlayarak yemden yararlanmayı
arttırır. Bu sayede kuzularda hızlı canlı ağırlık artışı sağlanmış
olunur.
3. Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi; protein, enerji, vitamin ve
mineraller bakımından dengeli bir yemdir. Kuzulara ilave olarak
arpa, buğday vb. tahıl gibi dane yemlerin verilmesine gerek yoktur.
4. Kuzular Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi’ni az tüketirler ama çok
fazla canlı ağırlık artışı sağlarlar.
5. Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi yedirilen kuzularda en önemli
sorunlardan birisi olan idrar taşı ve buna bağlı işeyememe olayı
kesinlikle görülmez. %100 Emek Yem garantisi altındadır.
6. Kuzularına Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi yediren yetiştiricilerin
masrafları düşük ve hesabı çok kolaydır. Kuzu başına sadece
1 çuval Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi yeterlidir. 1 çuval yemle
19 kg karkas et elde edilir.
7. Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi yedirilen kuzuların etleri son
derece kaliteli olup, kasaplar ve müşteriler tarafından ısrarla
aranmaktadır.

Kullanım Şekli

• Kurban Besi Yemi’ne yeni başlanıyorsa 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• Kuzulara yeme başladıkları ilk günden kesime kadar sadece Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi serbest olarak verilmelidir.

• Kurban Besi Yemi hayvanların önünde serbest olarak bulundurulmalı mümkün olmadığı durumlarda günde
2 öğün verilmesi tavsiye edilir.

• Arpa, mısır, kepek, küspe vb. yiyecekler kesinlikle verilmemelidir. Sadece Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi
kuzuların tüm ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar.
• Kuzular 45 günlük olunca önlerine yonca gibi kaliteli kuru ot serbest olarak verilmelidir.
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• Yine Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi yedirilen kuzular 45 günlük olduklarında analarından ayırılabilir.
• Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi ilk defa kullanılacaksa, yemden yeme geçiş, 7-10 gün içinde yavaş yavaş yapılmalıdır.
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KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ

KUZU BÜYÜTME YEMİ

GÜNEŞ KOYUN SÜT YEMİ

Özellikleri

KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ
Özellikleri

1. Kuzuların gereksinim duyduğu tüm besin madde ihtiyaçlarını
karşılayabilecek, sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden
üretilmiştir.

1. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek
hazırlanmıştır.
2. Enerji, protein, vitamin ve mineraller koyunların ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

2. Sağlıklı bir işkembe gelişimi sağlayarak yemden yararlanmayı
arttırır. Bu sayede kuzularda hızlı canlı ağırlık artışı
sağlanmış olunur.

3. Kuzu doğum ağırlıklarını artırır ve yılda birden fazla yavru
alımını sağlar.

3. Kuzuların bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.
4. Kaliteli kaba yemler ile kullanıldığında süt verimi bakımından
artış sağlar.

4. Kuzuların ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içerir.

5. Doğum sonrası ortaya çıkan metabolik hastalıkları önler,
yıpranma ve kayıpları hızla telafi eder.
Tanım

Tanım

Yeni doğan kuzuların hızlı ve sağlıklı büyümelerini
sağlamak için üretilmiş kuzu büyütme yemidir. Damızlığa
ayrılacak veya uzun süreli besi programına alınacak
kuzuların 2. aydan itibaren beslenmelerinde kullanılır.

Gebe koyunların doğum öncesi ve sonrasındaki
beslenmesinde kullanılır. Özel formülü ile kuzuların
daha sağlıklı doğması için gerekli olan tüm karışımları
içeren formülüyle özel bir yemdir. Arpa ile karıştırılarak
kullanılabilir.

Kullanım Şekli
• İlk 60 gün süresince Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi ile beslenmiş kuzular sonrasında
damızlığa ayrılacaksa Kuzu Büyütme Yemi’ne geçilmelidir.
• Şampiyon Özel Kuzu Besi Yemi’nden Kuzu Büyütme Yemi’ne geçişi 7-10 gün içinde
yavaş yavaş yapılmalıdır.
• Kuzu Büyütme Yemi kuzuların önlerinde serbest olarak bulundurulmalıdır.
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• Kuzuların ağılda rahatlıkla ve istediği kadar içebileceği temiz su bulundurulmalıdır.

Kullanım Şekli
• Bilindiği gibi koyunlar için sadece arpa ağırlıklı besleme şekli yetiştiriciler arasında oldukça yaygındır.
Bu durumda koyunlar yeterince beslenememekte, doğum sonrası süt yetersiz kalmakta, gebelik döneminde
ana rahminde iyi beslenemeyen kuzular doğar doğmaz vitamin ve mineral madde eksikliği yüzünden toprak yalama
eğilimi gösterirler ve ağızlarında yaralar oluşur. Dolayısıyla şiddetli ishal ve kuzu kayıpları yaşanır.
Bütün bu sorunların çözümü için Güneş Koyun Süt Yemi kullanılmalıdır.
• Güneş Koyun Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa koyunlar 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
• Güneş Koyun Süt Yemi’nin orta-iyi kaliteli kaba yem veya mera varlığında her 1 kg süt verimi için 0,5 kg olarak,
günde az 3 öğün şeklinde verilmesi tavsiye edilir.
• Koyunların önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.
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KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ

İNATÇI OĞLAK YEMİ

İNATÇI GEBE KEÇİ YEMİ

Özellikleri

KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ
Özellikleri

1. Oğlakların gereksinim duyduğu tüm besin madde ihtiyaçlarını
karşılayabilecek, sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden
üretilmiştir.

1. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle
seçilerek hazırlanmıştır.
2. Enerji, protein, vitamin ve mineraller gebe keçilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

2. Sağlıklı bir işkembe gelişimi sağlayarak yemden yararlanmayı
arttırır. Bu sayede oğlaklarda hızlı canlı ağırlık artışı
sağlanmış olunur.
3. Oğlakların bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.
4. Oğlakların ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içerir.

Tanım

Tanım

Yeni doğan oğlakların hızlı ve sağlıklı büyümelerini
sağlamak için üretilmiş oğlak büyütme yemidir. Özellikle
kültür ırkı oğlakların beslenmesi için formüle edilmiştir.

Gebe keçilerin beslenmesinde kullanılan, gebelik
döneminin tüm ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış özel bir
yemdir.

Kullanım Şekli
• Oğlaklara yeme başladıkları ilk günden 5. aya kadar sadece İnatçı Oğlak Yemi serbest
olarak verilmelidir.
• Oğlaklar 45 günlük olunca önlerine yonca gibi kaliteli kuru ot, serbest olarak verilmelidir.
• İnatçı Oğlak Yemi’ni ilk defa kullanıyorsanız, yemden yeme geçişi 7-10 gün içinde
yavaş yavaş yapınız.
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• Oğlakların önünde rahatlıkla ve istediği kadar içebileceği temiz su bulundurulmalıdır.

Kullanım Şekli
• İnatçı Gebe Keçi Yemi’ne yeni başlanıyorsa 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
• İnatçı Gebe Keçi Yemi gebeliğin ilk 3 ayında iyi-orta kaliteli kaba yem varlığında hayvan başına
0,3 kg verilir. Sonrasında gebeliğin 4. ve 5. aylarında verilen İnatçı Gebe Keçi Yemi miktarı sırası ile 0,5 ve
0,6 kg’a çıkarılır. Gebe keçilere yemin günde en az 3 öğün verilmesi tavsiye edilir.
• Gebe keçilerin önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.
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KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ

İNATÇI KEÇİ SÜT YEMİ

İNATÇI TEKE AŞIM YEMİ

Özellikleri

KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ
Özellikleri

1. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle
seçilerek hazırlanmıştır.

1. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek
hazırlanmıştır.

2. Enerji, protein, vitamin ve mineraller keçilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

2. Gebelik oranının yükselmesi için özel katkı maddeleri ile
desteklenmiştir.

3. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak kaliteli kaba yem ile
kullanıldığında süt veriminde ve kalitesinde kısa sürede
fark edilebilir artış sağlar.

3. Enerji, protein, vitamin ve mineraller tekelerin ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.

4. Doğum sonrası ortaya çıkan metabolik hastalıkları önler,
yıpranma ve kayıpları hızla telafi eder.

Tanım

Tanım

Keçilerin doğum öncesi ve sonrasındaki beslenmesinde
kullanılır. Bol ve kaliteli süt verimini amaçlayan özel bir
yemdir.

Aşımda kullanılması planlanan 2 yaşından büyük erkek
keçilerin beslenmesi için özel hazırlanmış bir yemdir.

Kullanım Şekli
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Kullanım Şekli

• İnatçı Keçi Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa keçiler 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• İnatçı Teke Aşım Yemi’ne yeni başlanıyorsa tekeler 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

• İnatçı Keçi Süt Yemi iyi kaliteli kaba yem veya mera varlığında her 1 kg süt verimi için
0,5 kg olarak verilir. Mera veya kaba yem kalitesinin kötü olduğu durumlarda verilen
İnatçı Keçi Süt Yemi miktarı her 1 kg süt verimi için 0.75 kg seviyesine çıkarılmalıdır.
Sağmal keçilere süt yeminin günde en az 3 öğün verilmesi tavsiye edilir.

• İnatçı Teke Aşım Yemi’nin tekelerin kondisyonlarına ve mevcut kaba yem kalitesine göre
günde en az 2 öğün verilmesi önerilir.

• Keçilerin önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.

• Tekelerin önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.
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KANATLI YEMLERİ

KANATLI YEMLERİ

Etlik Civciv Başlangıç Yemi

Etlik Piliç Yemi

Eti için beslenen civcivlerin yumurtadan çıkmalarını takip
eden 0-10 günlük dönemlerindeki beslemesinde kullanılır.
Toz halindedir.

Eti için beslenen (broiler) civcivlerin 11-35 günlük
dönemlerinde kullanılan yemdir. Toz halindedir.

Kesim Öncesi Yemi
Eti için beslenen piliçlerin 36. gününden itibaren, kesime
gidecekleri döneme kadar kullanılan yemdir. Toz halindedir.
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YUMURTA YEMLERİ

YUMURTA YEMLERİ

Piliç Büyütme Yemi

Yumurta Civciv Yemi

Yumurtası için beslenen piliçlerin 7’inci haftadan
başlanarak 16’ıncı haftanın sonuna kadar devam eden
beslenme sürecinde kullanılan yemdir. Toz halindedir.

Yumurta elde etme amaçlı beslenen civcivlerin
doğumlarını takiben başlanan ve 6’ıncı haftanın sonuna
kadar devam eden yemlenme sürecinde kullanılır. Toz
halindedir.

Kafes Yemi, 1. Dönem
Piliçlerin yumurta vermeye başlamalarını takiben
kesimlerine kadar süren dönemde kullanılan yemdir. Toz
halindedir.
* Kafes yumurta yemleri, tavuğun randıman ve yaş
durumu göz önünde bulundurularak 2-3 değişik karışım
halinde üretilebilir.
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BROİLER DAMIZLIK YEMLERİ

BROİLER DAMIZLIK YEMLERİ

Damızlık Başlangıç Yemi

Damızlık Yumurta Öncesi Yemi

Damızlık olarak yetiştirilen besi civcivlerin yumurtadan
çıkmalarını takiben ilk 20 günlük dönemdeki beslenmeleri
için kullanılır. Toz halindedir.

Yumurtası için beslenen damızlık piliçlerin, ilk
yumurtalarını vermeden önce beslenmesinde kullanılan
yemdir. Toz halindedir.

Damızlık Büyütme Yemi

Damızlık Yumurta Yemi

Damızlık olarak yetiştirilen besi piliçlerinin 21’inci
günlerinden başlanarak 42 günlük olana kadarki beslenme
dönemlerinde kullanılan yemdir. Toz halindedir.

Broiler damızlıkların yumurtaya girmelerini takiben,
kesime gidinceye kadarki beslenmelerinde kullanılan
yemdir. Toz halindedir.

Damızlık Geliştirme Yemi

* Talep gelmesi halinde Emek Yem’de değişik yaş
gruplarındaki hindi civciv, palaz, hindi besi ve hindi
yumurta yemleri de üretilmektedir.

Damızlık olarak beslenen piliçlerin 42’inci günlerinden
başlanarak 104 günlük olana kadarki dönemde kullanılan
yemdir. Toz halindedir.

** Emek Yem’de üretilen tüm Büyükbaş, Küçükbaş ve
Kanatlı yemleri 50 kg’lık çuvallar halindedir.
*** Büyük çiftliklerin yem siparişleri, Dökme Yem
Araçları ile servis edilir.
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EMEK YEM AR-GE

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.Ş. çatısı altında
gösterilen faaliyetlerden biri olan Süt ve Besi Çiftliği’nde
250 adet büyükbaş hayvan (inek, düve, dana, buzağı
vb.) yetiştiriciliği yapılır. Burada besi ve süt amaçlı
beslenen büyükbaşlar bir açıdan da Emek Yem’in Ar-Ge
araştırmalarına destek olmaktadır. Emek Yem’de üretilen
yemlerin ilk denendiği yer bu çiftliktir. 1997 yılında
faaliyete geçen Kula Süt ve Besi Çiftliği’nde yetiştirilen
büyükbaşlar, yüksek besin değerine sahip doğal ürünler
ile beslendikleri için, kısa sürede et ve süt üreticilerinin
güvenini kazanmıştır.

Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi Tic. A.Ş.nde üretilen her
kalemle ve kurulan her birimle ilgili üretim izin belgesi,
çalışma izin belgesi ve sicil sertifikası yetkili makamlardan
alınmıştır. Yasalara saygılı bir kuruluş olan Kula, aldığı
bu belgelerle Kula Yağ ve Emek Yem çatısı altında
gerçekleştirdiği her türlü üretimini de tüm yetkili kurum ve
kuruluşların yapacağı her türlü denetime açık tuttuğunu
kanıtlamıştır.
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