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Adres
İzmir Yolu  7.km
Altıeylül / BALIKESİR

Danışma Hattı
0.266 283 00 30

802-GEBE DÜVE VE
KURU DÖNEM

YEMİ

Kula Gebe Düve ve Kuru Dönem Yemi ;
Düvelerin ilk gebe kalmalarını müteakiben gebe-
likleri boyunca ve tüm gebe ineklerde “Kuru 
Dönem” boyunca kullanılan özel bir yemdir. Ana 
karnındaki buzağının beslenmesi ve sığırların 
gelecek sağım dönemine hazırlanmalarına 
yardımcı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Dengeli 
enerji ve protein yapısının yanında, yüksek kalite 
vitamin, mineral ve premix bileşimleri ile gebe 
hayvanlar için özel olarak üretilmiştir.
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SAĞLIKLI GEBELİK
KOLAY DOĞUM802-GEBE DÜVE VE

KURU DÖNEM
YEMİÖzellikler

• Rumen ve meme bezlerinin yenilenmesini sağlar.
• Ana karnındaki buzağının gelişimi ve sağlıklı bir 
buzağı elde edilmesi için gerekli tüm besin maddele-
rini içerir.
• Hayvanının sağlığını ve üreme kabiliyetini koruya-
bilmesi için dengeli enerji ve protein yapısının yanın-
da, yüksek kalite vitamin, mineral ve premix bileşim-
leri içerir.
• Laktasyon periyodunda daha yüksek süt verimi 
alınmasına olanak sağlar.
• Güç doğum, metritis, süt hummasının görülme 
riskini azaltır.
• Gebe sığırların aşırı yağlanmasını engeller.
• Son’un atılmasını kolaylaştırır.
• Aşırı yağlanmayı engeller. Yağlı Karaciğer Sendro-
mu ve Ketosis Hastalığı görülme sıklığı azalır. 
• Doğrum sonrası kızgınlık döneminde yumurtanın 
zamanında gelişmesi ve olgunlaşmasını ve döl tutma 
kabiliyetini arttırır.

Protein  En az %  16
Vitamin A En az IU/kg 10.000
Vitamin D3 En az IU/kg 2.000
Vitamin E En az mg/kg 30
Kalsiyum En az %
  En çok % 0,8-2
Fosfor  En az %  0,5
Metabolik Enerji Kcal  2.600

Besin Değerleri

*** Beslenme danışmanlığı için Teknik servisle görevli, 
Uzman Veteriner Hekimlerimiz ve Ziraat Müh. Zooteknist 
Bölge sorumlularımızla irtibata geçiniz.

İSTİKRARLI KALİTE,
SÜREKLİ BEREKET

Kullanım Programı :

• Canlı ağırlığa ve vücut kondisyon skoruna (1-5 arası) bağlı 

olarak hayvan başına ; 3-6 kg saman veya kuru ot ile birlikte 

3-5 kg arasında Kula Gebe Düve ve Kuru Dönem Yemi verile-

bilir.

• Kuru dönem beslenmesinde anyon - katyon dengesini 

sağlamak için mutlaka gebe inek yemi kullanılmalıdır. Gebe 

inek yemi kullanımı ile anyon-katyon dengesinin sağlanması 

sonucunda hayvanlarda , son atmama , karaciğer yağlanması 

, vücut kondisyonunun artmasına bağlı olarak genel yağlan-

ma , uterus iltihabı , mastitis abomasum deplasmanı , lamini-

tis gibi metabolik problemlerin önüne geçilir.

• Kuru dönemde aşırı sulu , küflü ve bozuk gıdaların yediril-

mesi yavru atmalara sebebiyet verebilir.

• Yonca ; yüksek kalsiyum içeriği nedeni ile kalsiyum-fosfor 

dengesini bozacağından kuru dönemde hiç kullanılmamalı 

veya kuru dönemin sonuna doğru laktasyona geçiş amacı ile 

alıştırmak kaydı ile bir miktar verilebilir.

• Son 30 günde tuz ve silaj gibi sulu kaba yem kullanı-

mı azaltılmalıdır.

• Gebeliğin son 3 haftasından itibaren “Kula Yem 

Peak 21 , Peak 20 , Peak 19 Süt Yemi”’ne azar azar 

geçiş yapılmalıdır.


