
DAİMA EN İYİSİNİ 
ARAYANLARA!

Bayilik hakkında bilgi için:
0252 628 03 75

İlter Yem, buzağı yemi, süt yemi, besi yemi, 
küçükbaş ve kanatlı yemleri ve yeni ürün 
yelpazesiyle daima en iyisini arayanlara!

Her zamanaynı kaliteGARANTİSİ

www.ilteryem.com

YENİ
MARKA



Buzağı Yemleri

Süt Yemleri

Özel Yemler

İlter Buzağı 
Başlangıc Yemi

İlter Buzağı 
Büyütme Yemi

Yeni doğan buzağıların 4. günden 60 gün-
lük yaşına kadar ihtiyaçları olan tüm besin 
maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde 
karşılamak için özel formülü ile hazırlan-
maktadır. 

İlter Düve Yemi damızlık amaçlı olarak 
yetiştirilen düve adaylarının beslenme-
sinde kullanılan bir yemdir, damızlık 
düvelerin kaliteli protein, enerji, vitamin 
ve mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
özel bir içerikle hazırlanmıştır.

Buzağılar 61 günlük olduklarında İlter Bu-
zağı Büyütme Yemine geçilmelidir. Buzağı 
büyütme yemi ile dişi buzağılar 120 günlük 
yaşa kadar beslenirler iken erkek buzağılar 
ise 180 günlük yaşa ulaşıncaya kadar bu-
zağı büyütme yemi ile beslenmeye devam 
edilebilir.

İlter Gebe Düve Yemi tohumlanmış gebe 
düvelerin ve kurudaki ineklerin beslen-
mesinde kullanılmak üzere özel olarak 
hazırlanmış bir yemdir. Dengeli enerji ve 
protein içeriği ile kendine özgü mineral 
yapısına sahiptir.

İlter Laktasyon 100 Süt Yemi yüksek süt 
verimine sahip sağmal ineklerin erken lak-
tasyon döneminde ihtiyaç duyacağı besin 
öğelerini yeterli ve dengeli olarak karşılay-
acak bir şekilde özel olarak hazırlanmıştır.

Mısır silajı, buğdaygil silajları, buğdaygil 
hasılları, yaş şeker pancarı posası, tahıl 
kırmaları, mısır flake, arpa flake gibi yem 
maddelerinin enerji içerikleri yüksek iken, 
protein miktarları ise aksine oldukça 
düşüktür. 

İlter Süt – 19 Yemi orta ve yüksek verimli 
sağmal ineklerin tüm sağım döneminde 
kaliteli protein, enerji, vitamin ve miner-
al ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir 
formülle hazırlanmıştır.

İlter Süt – 18 Yemi orta verimli sağmal 
ineklerin tüm sağım döneminde protein, 
enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere hazırlanmış standart bir 
yemdir.

İlter Süt – 20 Yemi orta yüksek kaliteli 
kaba yem ile beslenen yüksek süt veri-
mine sahip hayvanların kaliteli protein, 
enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere özel bir içerikle hazır-
lanmıştır.

İlter Süt – 19 Yemi Extra orta yüksek 
kaliteli kaba yem ile beslenen yüksek 
süt verimine sahip hayvanların kali-
teli protein, enerji, vitamin ve mineral 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel bir 
içerikle hazırlanmıştır.

İlter Laktasyon 
100 Süt Yemi

İlter Süt 
21 Yemi

İlter Süt 
20 Yemi

İlter Süt
19 Yemi Extra

İlter Süt 
19 Yemi

İlter Süt
18 Yemi

İlter Düve Yemi İlter Gebe Düve Yemi 
(Kuru Dönem Yemi)



Besi Yemleri
Küçükbaş

Yemleri

İlter Tam Besi Yemi besi adayı hayvanların 
tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere özel bir formülle hazırlanmıştır. İlter 
Tam Besi Yemi süratli canlı ağırlık artışı 
sağlar, besi süresini azaltır ve mozaik tipi 
yağlanmayı destekler.

İlter Standart Besi Yemi besiye alınan sığır-
larda tüm besi dönemi boyunca kullanılabi-
lecek bir yemdir.

İlter Besi Yemi besi adayı hayvanların sığır 
başına günlük 2 kilograma kadar tahıl ilave-
si yapılabilecek şekilde formüle edilmiştir.

İlter Besi Geliştirme Yemi besi adayı hay-
vanların tüm besin madde ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere özel bir formülle hazır-
lanmıştır.

Besi sığırlarında besinin son dönemlerine 
girildiğinde ki bu dönemi kesim öncesi 
son 2-3 ay olarak düşünebiliriz, 
sığırlar hemen hemen ergin gelişimini 
tamamlamıştır ve protein ihtiyacından 
öte enerji ihtiyacı artmıştır. Artan enerji 
ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. 
Karşılanmaması durumunda canlı ağırlık 
kazancı düşmeye başlar. Canlı ağırlık 
kazancını eski seviyesinde tutabilmek 
veya daha da arttırabilmek için bu 
dönemde yüksek enerjili besi yemleri 
kullanılmalıdır. İlter Besi Bitirme Yemi 
yüksek enerjili bir bitirme yemidir. Ergin 
bir sığırın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik hazırlanmıştır.

İlter Tam Besi Yemi

İlter Besi Yemi

İlter Standart 
Besi Yemi

İlter Besi 
Geliştirme Yemi

İlter Besi Bitirme Yemi

Yeni doğan kuzuların 1. haftadan.  7. hafta-
ya kadar ihtiyaçları olan tüm besin maddel-
erini yeterli ve dengeli bir şekilde karşıla-
mak için özel formülü ile hazırlanmaktadır.

Kuzuların 7 haftalık yaştan, kesim olgun-
luğuna gelene kadarki beslenmesinde kul-
lanılır. Bu dönem içerisinde kuzuların ihti-
yaçları olan tüm besin maddelerini yeterli 
ve dengeli bir şekilde karşılamak için özel 
formülü ile hazırlanmaktadır.

İlter Koyun Süt Yemi süt verme dönemind-
eki koyunlarda kullanılabilecek bir süt 
yemidir. Koyunların sağım döneminde pro-
tein, enerji, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere hazırlanmış özel bir yem-
dir.

Yeni doğan kuzuların 1. haftadan kesim ol-
gunluğuna ulaşıncaya kadar ihtiyaçları olan 
tüm besin maddelerini yeterli ve dengeli 
bir şekilde karşılamak için özel formülü ile 
hazırlanmaktadır. 
İlter Kuzu Besi Yemi sütten erken kesi-
len kuzulara önerilen üründür. Süt emme 
dönemini kısaltarak koyun sütünün ekono-
mik değerlenmesini sağlar.

Tokluların ihtiyaçları olan tüm besin mad-
delerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşıla-
mak için özel formülü ile hazırlanmaktadır.

İlter Kuzu 
Başlangıç Yemi

İlter Kuzu 
Büyütme Yemi

İlter Kuzu 
Besi Yemi

İlter Toklu Yemi
Taneli

İlter Koyun
Süt Yemi
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İlter Etlik
Civciv Yemi

İlter Etlik
Piliç Yemi

İlter Yumurta 
Tavuk Yemi

İlter Gezen 
Tavuk  Yemi

Yumurtadan yeni çıkan etlik civciv-
lerin beslenmesi için hazırlanmış bir 
yemdir. Etlik civcivlerin besin maddesi 
ihtiyaçları göz önüne alınarak formüle 
edildiği için ek olarak herhangi bir yem 
ham maddesine ihtiyaç duyulmamak-
tadır.

Etlik piliçler için hazırlanmış bir yem-
dir. Etlik piliçlerin besin maddesi ih-
tiyaçları göz önüne alınarak formüle 
edildiği için ek olarak herhangi bir yem 
ham maddesine ihtiyaç duyulmamak-
tadır. Etlik piliç yemi, aile tipi küçük 
işletmelerde etlik piliçlerin 5. haftadan 
kesime kadar tüketmelerine uygundur.

Yumurtacı tavukların besin maddesi 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
özel olarak formüle edilmiştir. 

Yumurtacı tavukların besin maddesi 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
özel olarak formüle edilmiştir. 

Kanatlı Yemleri

2016 yılında daha güçlü bir işletme olmak amacıyla kurumsallaşan İlter Ticaret, İlter Grup 
çatı markası, “1987’den geleceğe” sloganı, istikrarlı ve kaliteli büyüme prensibi ile geleceğe 

odaklanarak yatırımlarını sürdürmektedir.

Önceki yıllarda Balyem, Banvit Yem gibi güçlü markaların bölge bayiliğini yapan İlter Grup, 
2019 yılında son önemli yatırımı olarak kendi markası İlter Yem adı ile yem üretimi işine girerek, 

bölgesine güçlü ve sağlam bir marka kazandırmış olmanın haklı gururu ile yarınlara yürümektedir.
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