
Tane yemler 



Konsantre Yemler

Farklı sınıflandırmalar mevcut

• Enerji yemleri

– Tane yemler

– Endüstri yan ürünleri (meal)

• Protein yemleri

– Yağlı tohum küspeleri

– Hayvan, deniz ve kanatlı küspeleri (meal)

. Diğer (vitamin-mineral ve diğer katkılar) 



Tane yemler

• Yüksek enerji

• <% 20 HP  

• <% 18 HS

• Protein miktarı düşük

• Protein kalitesi de genelde düşük

• Mineral: P normal, Ca fakir

• VİTAMİN:  düşük A, D, B2, B12, Pantothenic acid
(normal düzeyde tiamin, niasin (bağlı !) ve Vit E)
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Arpa tanesinde nişasta granülleri. Endosperm hücreleri aleuron tabakasıyla kaplamıştır.

Buğday (daha az olarak ta arpa, yulaf ve çavdar) tanesinde gluten (hamur kıvamı veren protein) bulunur. 
Mısır tanesinde bulunan protein, “zein” dir. Mısır gluten küspesinde “gluten” proteini bulunmaz, bu sadece yanlış bir 
isimlendirmedir
Bu proteinler, tane yemlerin hangi kısımlarında bulunur?



Nişasta tane yemin hangi kısmında bulunur?   

Patateste nişaşta granülleri 



Mısırda nişasta 
ve protein 
lokasyonları



Buğdaygil Tane Yemleri



Tane yemlerdeki besin madde 

ve enerji içeriği kaba 

yemlerdeki kadar değişken 

değildir



Mısır



Mısır

• Birim alanda en fazla sindirilebilir KM üretilen tane yem

• %12-14 nem, 3,51 Mcal/kg ME, %80 TDN, %7,5-9 HP (%70’i 
zein), %70 nişasta, %9 NDF, %0,.25 P 0,02 % Ca, lizin düşük 
(%0,28), niasin bağlı formda

• Aşırı lezzetli



Mısır varyeteleri

• Özel amaçlar için geliştirilmiştir
– Brown midrib

– Waxy (nişastanın %100’ü amilopektin) (rumende
çabuk fermente olur)

– Sugary2

– Opaque 2 (high-lysine) (düşük verimli)

– low phytate (fosforu daha az bağlayan)

– Kombinasyon

– Farklı endosperm, nişasta tipleri



High-oil, high-moisture high-lysine corn







Yüksek yağlı mısır (High-oil corn)



Typical Corn

OPTIMUM 

HOC

Endosperm:

Starch
Embryo:

Rich in Oil

Typical Corn vs Optimum
® 

High Oil Corn

•More Energy

•Easier Processing



Normal mısır lizin bakımından yetersizdir.  High-lysine (Opaque-2) %40 daha çok lizin içerir.



Buğday



Buğday 

• Fiyat uygun olduğunda hayvanlara yem olarak 
kullanılır.

• %8-14 HP, düşük lizin (%0,30), enerji değerleri mısır yakın 
(buğday = %100-105 mısır), protein kalitesi mısırdan 
yüksek (daha iyi aa kompozisyonu)

• Aşırı ince öğütüldüğünde glüten proteini hamurumsu 
kıvam alır ve lezzeti düşürür.

• Yüksek derecede fermente olur (asidozis riski (mısırda 
olduğu gibi rasyona tane yemin %50’sinden fazlası 
kullaılmamalı) 



Arpa



Kabuksuz arpa



Arpa 

– Karbonhidratın %75’i alkole dönüşebilir (bira 
sanayi)

– Fiber yüksek (%6) (%20 NDF) - enerji düşük 
(arpanın %13’ü kavuz – kavuzda %34 fiber var)
(arpa = %90 mısır)

– %52-62 nişasta
– Lizin düzeyi iyi ancak tamamı kullanılamaz 
– Daha çok ruminantda kullanılır
– Arpa-yonca kombinasyonu timpani için riskli 

(70:30 - 30:70 yonca-arpa kombinasyonları daha 
problemli) (iyonofor kullanmak endike)



Yulaf



Yulaf - kavuzsuz



Yulaf 

• Lezzetli 

• Yüksek fiber (%11) düşük enerji (TDN %71) 
(mısırda TDN %80)

• Yüksek protein (%11) (Lizin: %0,.3-0,4)

• Kavuzlar alınırsa değeri çok artar (TDN= %84, HP= 
16%)

• Atlar için mükemmel tane yem



Çavdar (rye)

• Tane yemlerin en 
az lezzetlisi

• Kimyasal 
kompozisyonu 
buğdayınkine 
benzer

• Genelde ergot
içerir (ergot, bir 
alkaloid dir –
ergotamin ve 
çavdarda 
kangrene neden 
olur (siyah renk))



Tritikale



Tritikale

• Buğday ve çavdar hibriti (düşük verim)

• %78 TDN, 15% protein ! (protein kalitesi 
yüksek) (enerji/protein bakımında mısır/soya 
karışımına denk !)

• Lezzetsiz (rasyonun en fazla %50)



Millet



MILLET

• Kuş yemi 
olarak 
kullanılır

• TDN 
%75-84

• HP = 
%11.9  



Sorgum (sorghum)



Sorgum



Sorgum



Sorgum



Tane sorgum (Milo)

• Çok ince çaplı ve sert olduğundan işlem 
gereklidir

• Genelde mısır ile yer değiştirilebilir (%75-78 
TDN) (enerji olarak: domuz-kanatlı= %95-98 
mısır, ruminant= %85-90 mısır)

• %11 HP



Keten tohumu (Flax)



Hardal (mustard)



Hardal (mustard)



Kanola (kolza)



Kanola (kolza)



Pirinç (rice)



Ayçiçeği tohumları



Aspir (Carthamus tinctorius L. – Safflower)



Aspir (Carthamus tinctorius L. – Safflower)



Aspir (Carthamus tinctorius L. – Safflower)



Susam (sesamum indicum) (sesame - sesame seed)



Susam (sesamum indicum)



Pamuk (cotton)



Pamuk



Pamuk hasatı



Pamuk tohumu ve yağı



Pamuk tohumları



- Soldaki tohum üzerinde lint mevcut, 

- Sağdaki tohumun linti asit ile ayrıştırılmış durumdadır ve 

tohum ekmek için hazır durumdadır



Baklagil Tane Yemleri



Bakla (Vicia faba-Fava beans)

http://www.mm.helsinki.fi/MMSBL/kurssit/Verso_ja_siementunnistus/keskikjpgsiemenet/Vicia faba t1-23.jpg
http://www.mm.helsinki.fi/MMSBL/kurssit/Verso_ja_siementunnistus/keskikjpgsiemenet/Vicia faba t1-23.jpg


Bezelye

http://www.mm.helsinki.fi/mmsbl/kurssit/Verso_ja_siementunnistus/keskikjpgsiemenet/Pisum sativum ssp arvense t1-08.jpg
http://www.mm.helsinki.fi/mmsbl/kurssit/Verso_ja_siementunnistus/keskikjpgsiemenet/Pisum sativum ssp arvense t1-08.jpg


Lüpen



Fiğ, tohum elde etmek için



Fiğ tohumları

http://plants.usda.gov/java/largeImage?imageID=visa_003_ahp.tif
http://plants.usda.gov/java/largeImage?imageID=visa_003_ahp.tif


Mercimek (Lentil)



Mürdümük



Soya fasulyesi



Soya



Fababeans



Nohut



Nohut



Yer fıstığı (Arachis hypogaea) (peanut)

http://image.supplierlist.com/globalsources/36428/Roasted_Peanutin_Shell.htm
http://image.supplierlist.com/globalsources/36428/Roasted_Peanutin_Shell.htm


Yer fıstığı (Arachis hypogaea) (peanut)



EE: Ether extract






