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Kula Yem Düve Yemi;
Damızlık olarak yetiştirilen dişi buzağılara 5 aylık-
tan itibaren, gebeliklerin 7. ayına kadar verilebilen 
ve hedeflenen boy ve kiloda tohumlanmalarını ve 
kuru döneme ulaşmalarını sağlayan, dengeli enerji 
ve protein yapısının yanında, yüksek kalite vitamin, 
mineral ve premiks bileşimleri ile düveler için 
üretilen özel karma bir yemdir.
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Özellikleri:
• Düvelerin kısa sürede ilk kızgınlık dönemine girme-
si ve gerekli büyüme sağlayarak başarılı bir gebelik 
için gerekli tüm besin maddelerini içerir.
• Gebelik boyunca anne ve yavrunun sağlıklı gelişimi-
ni sağlar. Düveyi, doğum ve laktasyona en iyi şekilde 
hazırlar.
• İçerisindeki organik mineraller sayesinde düvenin 
hastalıklara karşı direncini artırır ve ilkine doğumlar-
da yaşanan güç doğum ve son atma problemlerinde 
azalma sağlar.
• Rumen ve meme bezlerinin gelişmesini sağlar.
• Ana karnındaki buzağının gebelikten 7. aya kadar 
gelişimi ve sağlıklı bir buzağı elde edilmesi için 
gerekli tüm besin maddelerini içerir.
• Laktasyon periyodunda daha yüksek süt verimi 
alınmasını olanak sağlar. Dengeli verildiğinde, 6 
aylıktan tohumlanmaya kadar meme gelişiminin 
düzenli gelişmesine yardım eder.

Kullanım Programı: 
• Canlı ağırlık, yaş ve işletmenin elindeki kaba yemin çeşidine 
göre 5. aydan itibaren en az 900 gr/gün canlı ağırlık kazanacak 
şekilde hayvan başına günde 2-6 kg arasında “Kula Yem Düve 
Yemi” verilebilir. 
• İyi kalitede yonca, kuru ot, silaj ve samanla birlikte kullanıldı-
ğında ideal bir büyüme sağlar.

Damızlık dişi buzağılara uygulanacak beslenme programı, 
onların ileri yaşlarda döl ve süt verimini doğrudan etkileyece-
ğinden, döl ve süt veriminin düşmemesi, uzun süre damızlık 
olarak kullanılabilmesi için düve adaylarını doğru beslemek 
adına Kula Yem teknik personellerinden rasyon desteği 
alınmalı ve Kula Yem Düve Yemi kullanılmalıdır.

Protein  En az %  16
Vitamin A En az IU/kg 12.000
Vitamin D3 En az IU/kg 3.000
Vitamin E En az mg/kg 30
Kalsiyum En az %
  En çok % 1
Fosfor  En az %  0,6
Metabolik Enerji Kcal  2.700

Besin Değerleri

*** Beslenme danışmanlığı için Teknik servisle görevli, 
Uzman Veteriner Hekimlerimiz ve Ziraat Müh. Zooteknist 
Bölge sorumlularımızla irtibata geçiniz.
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220 6 4 1,5 4

370 12 5 2 4,5

450 16 5,5 2,5 5
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