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İYİ, SAĞLIKLI VE BEREKETLİ YEM

Adres
İzmir Yolu  7.km
Altıeylül / BALIKESİR

Danışma Hattı
0.266 283 00 30

Kula Yem Peak 20 Süt Yemi
Yüksek süt verimine sahip sağmal inekler için 
kullanılan , sindirilebilirliği yüksek kaliteli ham-
maddelerden hazırlanmış ve dengeli bir rasyona 
sahip tamamlayıcı süt yemidir. Dengeli enerji 
yapısının yanında , yüksek kaliteli vitamin , mineral 
ve premix bileşimleri ile sağmal hayvanlar için 
üretilmiştir.

İçeriğinde bulunan BYPASS Protein ve yüksek 
nişasta nedeniyle , beslenme ile birlikte seyreden 
kızgınlık problemlerinin , döl verim problemlerinin 
azalmasında etkilidir. Yılda bir buzağı alımı hedef-
lenmiştir.
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Özellikler :
• Dengeli protein ve enerji yapısı , yüksek vitamin ve 
mineral bileşimleri ile sağmal süt ineklerinizin tüm 
ihtiyaçlarını karşılar.
• Düzensiz kızgınlık gösterme , döl tutmama gibi 
problemleri ortadan kaldırır.
• İneklerinizin sindirim sistemlerinin doğru çalışma-
sını sağlayarak , maksimum süt verimi almanızı 
sağlar.
• Birlikte kullanıldığı kaba yeminde sindirilebilirliği 
arttırma özelliğine sahiptir.
• Lezzetli ve iştah açıcı özellikleriyle doğum sonrası 
kuru madde alımını yükseltir.
• Yüksek kaliteli mineral ve vitaminlerle takviye 
edilmiş bir yemdir.
• Uzun süreli beslemede hayvanlarınızın kondisyon 
puanını optimum seviyede tutarak sağlıklı kalmasını 
sağlar.
• Özellikle doğum sonrası ortaya çıkan yeterli kuru 
madde alınmamasından kaynaklanan negatif enerji 
problemlerini en aza indirir.
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Protein  En az %  20
Vitamin A En az IU/kg 18.000
Vitamin D3 En az IU/kg 3.500
Vitamin E En az mg/kg 35
Kalsiyum En az %
  En çok % 1-2
Fosfor  En az %  0,6
Metabolik Enerji Kcal  2.750
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*** Beslenme danışmanlığı için Teknik servisle görevli, 
Uzman Veteriner Hekimlerimiz ve Ziraat Müh. Zooteknist 
Bölge sorumlularımızla irtibata geçiniz.

820-PEAK 20 SÜT
YEMİ

550 kg canlı ağırlığında ve %3,5 yağlı Süt sığrları için örnek
besleme tablosudur.

İSTİKRARLI KALİTE,
SÜREKLİ BEREKET

Kullanım Programı :
• Yüksek verimli süt ineklerinin tüm sağım dönemleri boyun-
ca verilir.
• Süt ineklerinizin günlük Kula Yem Peak 20 Süt Yemi ihtiyacı-
nın günlük üç öğünde verilmesi tavsiye edilir.
• Sağmallara verilecek Kula Yem Peak 20 Süt Yemi miktarı 
ineğin canlı ağırlığına , süt verimine , verilen kaba yemin 
miktar ve kalitesine göre farklılık gösterebilir.
• Sütün kalitesi ve süt proteininde artış sağlar.
• Enerji , protein ve mineraller bakımından zengindir. İlave 
yem ve katkı maddesi kullanımı gerektirmez.


