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Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, uzman 
personellerimiz ile laboratuvarlarımızda kontrolleri yapılmış 

kalite standartları yüksek ürünler tedarik ediyoruz.

Matlı, profesyonel organizasyonu ve satın alma gücüyle, 
Türkiye’nin önemli bir ham madde tedarikçisi konumundadır. 
Emeğin kazanca dönüşmesi adına dünya piyasalarıyla entegre 
olan Matlı, en kaliteli ham maddeleri, en ekonomik ve en hızlı 
servisiyle ülkemiz yem sektörünün kullanımına sunmaktadır.

Matlı, satın alma organizasyonu ile rekabetçi kimliğinin 
gelişmesinde etkin bir güç oluşturmaktadır. Yüksek kaliteli 

ürünü en uygun fiyatla sunmayı ilke edinen Matlı, Türkiye ve 
dünya tarım borsalarını yakından izlemekte, yurt içinde ve yurt 

dışındaki etkin  ve profesyonel çözüm ortaklarıyla dünyanın 
dört bir yanından ham madde tedariki sağlamaktadır. Sağladığı 

ham maddeyi kendi entegrasyonunun yanı sıra, yem 
sektörünün kullanımına da sunmaktadır.

Kaliteli ürünün, kaliteli ham maddeyle mümkün olacağı 
bilinciyle hareket eden Matlı, ham madde kaynakları ve 

çeşitleri konusunda sürekli araştırma içerisindedir. Yüksek 
teknoloji ile donatılmış laboratuvarları sayesinde, alternatif 

ham madde seçenekleri  analiz edilerek değerlendirilmektedir.
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AYÇİÇEĞİ TOHUMU KÜSPESİ

Bütün ayçiçeği tohumunun yağının
bir çözücü yardımıyla alındıktan sonraki
kalıntısının öğütülmesiyle elde edilen
bir yan üründür.

Buğdayın etanol üretimi için işlenmesinden
sonra kalan besin değerleri açısından

zengin üründür.

BUĞDAY KEPEĞİ

Elenmiş buğdaydan veya kavuzu alınmış
kılçıksız buğdaydan un veya malt üretimi
esnasında elde edilen üründür.

BUĞDAY DDGS

Diğer besin maddelerinin sindirimine
olumlu etkileri olan, yüksek enerjiye sahip,

hoş kokulu bir yan üründür.

BYPASS YAĞI



KANOLA KÜSPESİ

Kanola tohumlarından yağın alınmasıyla
elde edilen proteince zengin yem maddesidir.

Mısırın etanol üretimi için işlenmesinden sonra
kalan besin değerleri açısından zengin üründür.

MISIR GLUTENİ

Mısır nişastası üretimi sırasında elde edilen
üründür. Esas olarak nişastanın ayrılması
sırasında elde edilen glutenden oluşur.

MISIR DDGS

Mısırdan un veya irmik üretimi sırasında
elde edilen üründür. Esas olarak dış kabuklar,

bir miktarmısır embriyosu parçaları ve
bir miktar da endosperm parçalarından oluşur.

MISIR KEPEĞİ



MISIR ÖZÜ

Mısır nişastası, mısır şurubu veya
diğer mısır ürünleri fabrikasyonunun
yaş öğütme işleminde suda çözünebilenlerin
çoğu ayrıldıktan sonra kalan embriyodur.

Kavuzlu pirincin öğütülmesinden elde edilen,
embriyo parçaları ile danenin dış katmanlarından

(perikarp, tohum zarfı,
nükleus, aluerone) oluşan üründür.

SOYA KÜSPESİ

Soya fasülyesinden ekstraksiyon ve
uygun ısıl işlem uygulanması sonrasında
elde edilen yağ sanayi ürünüdür.

PİRİNÇ KEPEĞİ
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PANCAR KÜSPESİ (POSASI)

Pancar Küspesi halk arasında namıdiğer
Pancar Posası ana kullanım amacı enerji vermektir.
Pancarın işlenmesi sonucu elde edilir.
Bütün çiftlik hayvanlarının rasyonlarında kullanılabilir.

Pancar Küspesi Neden Kullanılır?
Pancar Küspesi tüm çiftlik hayvanlarının
rasyonlarına dahil edilebilir.
Enerji vermek amacıyla kullanılır.

Soya Küspesi Dünya’nın en kaliteli
bitkisel protein kaynağıdır. Soya tanelerinin yağının

yağ fabrikalarında alındıktan sonra
geriye kalan yan üründür.

Soya Küspesi neden kullanılır?
Soya Küspesi proteince yüksek orana sahiptir.

Bütün çiftlik hayvanlarında  kaliteli bir
protein kaynağı olarak kullanılabilir.

SARIKIZ TAMAMLAYICI YEM

Mısır Flake nedir?
Mısırın, yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra
yüksek basınç altında pişirilmesi ve ardından
ezme makinesinden geçirilerek kurutulması
prensibine dayanan bir üründür.

Mısır Flake hangi hayvanlarda kullanılır?
Bütün çiftlik grubu hayvan rasyonlarında kullanılabilir. 

SOYA KÜSPESİ



KINALI TAMAMLAYICI YEM

Arpa Flake Nedir?
Arpanın, yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra
yüksek basınç altında pişirilmesi ve ardından
ezme makinesinden geçirilerek kurutulması prensibine
dayanan bir üründür.

Arpa Flake Hangi Hayvanlarda Kullanılır?
Bütün çiftlik grubu hayvan rasyonlarında kullanılabilir. 

Entane Arpa Destek Yemi yani arpa ezme;
tane arpanın ezici özelliğe sahip makinelerden

geçirilen formudur. Ezme yapıldığı için öğütme ya da
parçalama işlemlerine göre daha sindirilebilir durumdadır.

Arpa Ezme Neden Kullanılır?
Arpa ezme bütün çiftlik hayvanlarında

enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

FORM TAMAMLAYICI YEM

Buğday Flake nedir?
Buğdayın, yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra
yüksek basınç altında pişirilmesi ve ardından
ezme makinesinden geçirilerek kurutulması
prensibine dayanan bir üründür.

Buğday Flake hangi hayvanlarda kullanılır?
Bütün çiftlik grubu hayvan rasyonlarında kullanılabilir. 

ENTANE ARPA DESTEK YEMİ



Toplam rasyon yönetimi yaklaşımı ile kesif yemler dışında 
gerekli olan tamamlayıcı yemleri ve vitamin&mineral desteğini 

üreticilerimize sağlıyoruz.

Kazancı ve verimi arttıracak çalışmalar için beslenme konusunu 
her yönüyle ele alarak inceliyoruz.

2018 yılında Flake üretimine de başlayan Matlı, Karacabey ve 
Konya’da kurulan Flake tesisleri ile yılda 50.000 ton üretim 
gerçekleştirmektedir. Kaliteli ham maddeleri yetiştiricilerin 

hizmetine farklı şekillerde sunmaya devam etmektedir.
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444 0 936
DANIŞMA HATTI

0530 030 16 16
WHATSAPP HATTI

matli.com.tr
AgroGlobal


