
Protein yemleri
• >%20 CP

• Protein kalitesi önemli
• Protein oranı

• Amino asit profili

• Lizin genelde yetersiz (tane yemler problem)

– Yemlere genelde lizin takviyesi yapılır

• Triptofan

– Tane yemler:  mısır yetersiz ancak arpa ve 
buğday daha yüksek oranda içerir

– küspeler:  soya ve balık çok iyi kaynaklar

• Metiyonin

– Tane yemler marjinal (sınırda-az)

– Legümler dişük düzeyde

– Hayvansal kaynaklar genelde iyi



Protein yemleri
• Sindirim oranları

– Genelde yüksek - %80’den fazla
– rumen by-pass olması istenir (genel by-pass istenmez)

• Isı tahribatı: sindirimi düşürür (Maillard)

• İstenmeyen maddelerin varlığı
– Proteaz inhibitörü (soya)
– Toksinler
– Lezzeti düşüren unsurlar

• Besin içeriği (enerji, Ca, P)

• Bulunabilirlik ve fiyat (KM bazında birim protein oranı 
hesaplanmalıdır)



Tohum ektraksiyonu
• Tohumdan yağ çıkarılır

• Çıkarılan yağ mutfak amaçlı kullanılır. Çıkarılan yağ oranı 
protein küspesinin fiyatını da etkiler.

• Tohumdan yağ çıkarıldığında protein oranı yükselir:

EE HP

Bütün halde pamuk tohumu 24 23.6

Pamuk tohumu küspesi 2 45



Tohum ektraksiyonu
• Ektraksiyon metotları:

– Mekanik (Mechanical, screw-press, expeller):  
pişirilerek yumuşatılan tohumlardan presleme ile 
yağ çıkarılır.

İşlem sırasındaki ısı, inhibitörlerin yok olmasına neden 
olur (soyadaki proteaz gibi).

– Solvent:  heksan gibi organik çözücülerde tohum 
yağları çözünür. Daha sonra ısı işlemi uygulanarak 
solvent madde uçurulur (buharlaştırılır).

• Yağlı tohum küspeleri genellikle kükürt içeren aa
bakımından düşük ancak lizin ve triptofan bakımından 
iyi düzeydedir.



Tohum

Küspe ve yağ elde edilmesi







Badem (almond)







Badem – yağ ve küspe (pelet – kek) ayrılımış durumda



Nar – yağ ve diğer kısmı ayrıştırılmış (pomegranate – Punica granatum)



Nar



Yağlı tohumlar ve yağ oranları

PALM 

KERNEL
SESAME RAPSEED MUSTERD LIN SEED

COTTON 

SEED
SOYABEEN PALM FRUIT

38 to 45% 50 to 56% 38 to 45% 38 to 45% 40 to 50% 18 to 22% 18 to 22% 20 to 22%



•Çok yaygın kullanım alanı mevcuttur. 

•Solvent extracted with hulls (44%) = %50 HP (KM’de) (without hulls (48%) = %54 HP (KM’de)

•Lezzetli ve yüksek sindirim özeliğine sahip

•Metiyonin eksikliği söz konusu – mısır ile birlikte kullanımı uygundur

•Isı işlemi tripsin inhibitörünü ve diğer etkenleri yok eder

•Genistein (phytoestrogen), phytate P içerir

•Bütün halde soya küspesi, kısa ısı işlemi sonrası kullanılmaktadır (65.6 oC de 5 dakika).

Soya Küspesi 

(soybean meal)



Ayçiçeği küspesi (sunflower meal)



Kanola küspesi (canola meal)

%38-42 HP

Çok iyi aa balansı mevcut ancak rumende çok çabuk degradasyon gerçekleşir.



Yer fıstığı küspesi (peanut meal)



Keten tohumu küspesi (linseed meal)



Kan unu (blood meal)

%90+ ham protein

Mükemmel aa kombinasyonu (balansı)

Lezzetsiz

Rasyonun sadece % 5’i kadar kullanılır



Yaş malt posası (brewers grain wet) (arpa kavuzlarına dikkat)



Mısır gluteni (corn gluten meal) (yalnız gluten içerir %40 HP, %4 HS)



Mısır gluten yemi (Corn gluten feed)

(biraz kepek içerir %25 den fazla HP, %8 HS)



Mısır lapası (hominy - corn) 

(öğütülmüş mısır benzeri besin unsurları değeri taşır, 

normal mısır tanelerinden biraz enerji ve proteini fazladır)



Bütün pamuk tohumları (cottonseed – whole)

%20 ham selüloz, %24 yağ, 

%24 HP ve %98 TDN

Süt sığırları için enerji, selüloz 

ve protein kaynağı bir arada

Yüksek verimli hayvanlarda 

kullanılmalı

Fazla miktarda kullanımında süt 

proteini düşer (rasyonda fazla 

oranda yağ olması nedeniyle). 



Pamuk tohumları kabukları (cottonseed hulls)



Pamuk tohumu küspesi (cottonseed meal)

%45 HP (KM bazında

Sülfür içeren aa bakımından fakir

Gosipol içeriğine dikkat – tek mideliler için toksik (ısıl işlem ve/veya demir sülfat ilavesi gerekir)

Rasyonda (tek mideliler için) %30dan fazla kullanılmaz (ruminant için problem değil)



Hidrolize tüy unu (FEATHER MEAL (HYDROLYZED)



Balık unu (fish meal) (koku, kılçık, vb. !)



Keten tohumu küspesi (linseed meal)



Et-kemik unu (meat-bone meal)



Et unu (meat meal – rendered) 

rasyonda %5’den fazla kullanılmaz

Hastalık etkenlerine ve farklı ülke kanunlarına (yasak) dikkat



Fındık Küspesi (hezalnut meal)



Fıstık küspesi



Aspir (Safflower)



Aspir küspesi (Safflower meal)



Susam küspesi (sesame meal)

Beyaz

Siyah



Haşhaş küspesi (Opium meal)
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Balık unu (fish meal)

Bütün ya da parça halinde olabilir

Balıkhane artıklarında (genelde) elde edilir, ancak yem amacıyla tutulan da mevcut 
(anchovy, menhaden)

Balıklar kurutulduktan sonra öğütülür

%50 - 60 ham protein

Harika aa kombinasyonu, yağ(omega 3-6), Ca, P kaynağı



Süt tozu



Kanatlı artıkları
Kanatlı atlıkları (gübre) ruminant için NPN kaynağı 
olarak kullanılır

Tek-hücreli proteinler (single-cell protein)

Bakteri, maya (yeast)
Bu bakteriler kültüre edilir (yetiştirilir-büyütülür) ve 
hasat edilir
Domuz içi çok yüksek sindirilebilir
Metiyonin bakımından yetersiz

Hayvansal yan ürünler



Diğer derslerde anlatıldı

NPN


