
Kaba yem teknolojisi

• Doğrama – öğütme – enine kesme

– Taşıma yedirme kolaylığı

– Daha az depolama alanı 

– Daha az kayıp

• Doğrama (chopping)

– 5 cm uzunluğunda doğrama yapılır

– Toz problemi

– Bitki yaprak kısmı kayıpları muhtemel



Kaba yem teknolojisi

• Öğütme (grinding)

– 2,5 cm’den daha az uzunluk 

– Daha pahalı

– Domuz ve kanatlıda uygulanır

– Ruminantlar için uygun değil (rumeni çok hızlı 

terkeder) 

– Tozu kontrol etmek için melas ilave edilebilir



Kaba yem teknolojisi

• Enine doğrama (shredding)

– Chopping benzeri işlemdir

– Gövde (sap kısmı) enine değil boylamasına 

kesilir

– İri ve kalitesiz (coarse) kaba yemlere 

uygulanır (fodder, stover)



Kaba yem teknolojisi

• Küp haline getirmek (cubing-wafering)

• Kaba yemler kabaca doğrandıktan sonra 

preslenerek 3,15-5 cm uzunluğunda küpler 

haline getirilir

• Atlarda küp formundaki yemler boğulmaya 

neden olabilir



Kaba yem teknolojisi

• Kurutma (drying)

– Otlar doğrandıktan sonra ısı uygulanarak 

kurutulur 

– maliyetli

– Domuz ve kanatlıda uygulanır



Kaba yem teknolojisi

• Silolama (ensiling)

Silaj hakkında daha önce bilgi verilmiş idi



Kaba yem teknolojisi

• Peletleme (Pelleting)

• İnce öğütülmüş kaba yemler çapı farklı 

büyüklükteki deliklerden preslenerek-

zorla geçirilir

• Kare veya yuvarlar olabilir

• İşlem sırasında bağlayıcı madde ilave 

edilir (melas-bentonit vb.)

• Kalitesiz kaba yemlerin kalitesini artırır

• Taşınma ve yemlemesi kolaydır



Farklı kaba yem işleme teknikleri

• Amonyakla muamele (Ammoniation): 

düşük nitrojen içeren yemlere uygulanır

• Hayvan atıklarının işlenmesi (Animal 

Waste Processing): kanatlı atıkları 

ruminant yemi olarak kullanılır 

– Isı işlemi mo öldürür

• Yağ ilavesi (Fat Added): 

• Radyasyon uygulaması (Irradiation):

ultraviyole ışınları riketsiya yı önler 

(güneşte kurutulmuş otlar – vitamin D)



Farklı kaba yem işleme teknikleri

• Melas ilavesi (Molasses added)

• Koruyucu madde uygulaması 

(Preservatives):

– Kuru ot: organic acids (up to 28% moist)

– Kuru ot: anhydrous ammonia (30%)



Yüksek selülozlu yemlere uygulamalar

• Saman- open fibers to inc. digestion

• Alkali uygulaması: sodium hydroxide

• Yüksek basınçlı buhar uygulaması

– Sindirim %60’a kadar yükselir

– Maliyetli (15-20 dolar/ton)



Yüksek selülozlu yemlere uygulamalar

• Amonyal uygulaması: sıkıca kapatılmış 

ortamda 20 gün süreyle %3 anhydrous 

ammonia (NPN) uygulanır

– adds non-protein nitrogen (inc. CP 3-10%)

– Yem tüketimi artar

– Küf önlenir

• AA uygulaması tehlikelidir (yanıcı, göz-

deri için toksik)



Amonyak uygulaması

• Amonyak uygulanan saman, kaliteli yonca 
değrindedir.

• Amonyak uygulanan saman, diğer kaliteli 
otların yerine kullanılabilir.

• %65’e kadar gebeliğin son döneminde
• %35’e kadar laktasyon döneminde 

kullanılabilir.



Amonyak uygulaması

Amonyak uygulaması sadece kalitesiz kaba 
yemlere uygulanır.

Amonyak uygulaması samanın besin değerini:

KM sindirimini %8-15
KM tüketimin %15-20

HP oranını %5-6 oranında artırır.
























