
Yem analizi - enerji akışı



Yem analizi

 Fiziki gözlemle

 Analitik değerlendirme

 Ekonomik değerlendirme

 Kimyasal 

 Biyolojik (in vivo)

 Sindirim denemesi

 Metabolizma denemesil

 Büyüme ve laktasyon
performans denemesi

 Mikrobiyolojik

 In vitro – tüp içinde

 In situ – rumen içinde



Fiziki muayene

Yaprak oranı (ideal otta %40 yaprak olmalı)

Küf 

Renk 

Gevreklik 

Yabancı maddeler



Analitik değerlendirme

İleri teknikler yardımı ile besin değeri tespiti:

Mikotoksinler (ELISA,  HPHC) 

AA kompozisyonu (HPLC)

Anti-nütrisyonel faktörlerin tespiti

Yağ asidi kompozisyonu (gaz kromotografi, HPLC)

Mineraller (atomik abserpsiyon)

Diğer ….



Yeni teknolojiler - NIR

Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) yöntemi ile 
yem analizi güvenilir ve hızlı sonuç vermektedir.

Tekniğin esası, yem örneğindeki farklı molekül bağlarının near 
infrared ışığını (730-2500 nm lik dalga boyunu kapsar) 
absorbe edebilme özelliğine dayanır.

NIRS metodunda standart hata aralığı problem 
oluşturabilmektedir. 

Bu sistemde, bütün dünyada analiz sonuçlarını 
değerlendirmek için laboratuarlar arası bir ağ geliştirilmiştir.   



Ekonomik değerlendirme

Birim ağırlıkta (KM’de)  fiyat ve 
performans denemesi dahil diğer analiz yöntemleri 
sonuçlarının ekonomik olarak değerlendirilmesi





Kimyasal değerlendirme

 Proximate analiz (Weende sistemi)

 Su (nem) elimine edildikten sonra yem 
maddesi 5 kimyasal bileşene ayrılır
1- Ham selüloz (HS)

2- Ham protein (HP)

3- Ham kül

4- Eter ekstrakt (EE) (yağ)

5- Azotsuz öz madde (AÖM) (Nitrogen-free extract -NFE)



Proximate Analizi

Wet feed

Dry feed

Crude protein
Nitrogen-free

extract
Ether extractCrude fiber

Water content



Proximate Analysis

Air-dry Feed Sample

Dry Matter

• dry at 105
o

C
Crude Protein

• Kjeldahl N

• N x 6.25

Ash

• combust sample at

500
o

C

Ether Extract

• boil sample in ether

• fat is soluble

Crude Fiber

• Boil in weak acid,

then boil in weak

base

• fiber is insoluble 

fraction





Proximate Analizi

Yem (100%)

Nem (12%) Kuru Madde (88%)

Kül (5%) Organik Madde (83%)

Karbonhidrat (66%)Yağ (4%)

Ham Selüloz (10%)

Non-nitrogen madde (70%)Protein (13%)

Azotsuz Öz Madde

(56%)



Kuru Madde (KM)

 Su (nem) oranını belirler

 Bir gece (6-8 h) 105 C’de fırında bekletilir

 Yemlerin çoğunda KM oranı %90

 Silajlarda KM oranı: %30-35

Kuru ağırlık
Yaş ağırlık

X 100 = KM, %



Kuru Madde (KM)

 Sakıncalar 
 Silaj ve fermente yemlerde uçucu yağ 

asitleri ve laktik asit kaybı 

 KM oranını olduğundan düşük gösterir

 KM tayininde daha iyi metotlar
 Dondurarak kurutma (Freeze drying)

 Vakumlu fırında kurutma

 Daha düşük ısılarda kurutma (<70 C)



Ham kül 

 Organik maddelerin (C, O2, N, H) yüksek ısıda 
yanması sonucu kalan kısımdır

 600 C’de birkaç saat (4-6 saat) süre ile

 Bütün mineral elementleri içerir

 Bireysel mineraller hakkında bilgi vermez

 Sakıncalar 
 Yüksek ısı kimi elementler uçurur-buharlaştırır (volatilize)

 Cl, Zn, Se, ve I

 Mineral madde oranını olduğundan düşük gösterir



Eter ekstrakt (EE)

 Kuru yem örneği eterde 4 saat süreyle 
kaynatılır

 Eter uçurulduktan sonra kalan kısım eter 
ekstrakt olarak isimlendirilir

 Yağlar eterde çözündüğü için EE yağ miktarı 
olarak değerlendirilir

 Sakıncalar 
 Eterde çözünen bütün maddeler yağ olarak 

değerlendirilir

 Eterde çözünen kimi maddeler yağ değildir (bitki 
pigmentleri, wax, kimi hormonlar) 

 Buradaki hata genelde önemsizdir



Ham Protein (HP)

 Johan Kjeldahl (Danimarka’lı kimyacı)

 Bütün proteinlerin %16 nitrojen içerdiğini 
bulmuştur

 Nitrojen miktarı tayinn edildikten sonra 
ham rotein hesaplanır

100
16

= 6,25  o halde 6,25 x N = HP



Ham Protein (HP)

 N analizi

 Kuru yem örneği 36 N sülfürik asitte 
kaynatılır

 12 N NaOH ile nötralize edilir

 İyonize amonyağın serbest kalması sağlanır

 Distile olan amonyak 0,02 N sülfürik asit ile 
titre edilir



Ham Protein (HP)

 Sakıncalar 

 Bütün nitrojenlerin protein kaynaklı olduğu 
varsayılır

 DNA, RNA, urea gibi bileşenler N içerir ama 
protein kaynaklı değildir

 6,25 olan çevirme faktörünün bütün yemler 
için geçerli olduğu varsayılır

 Yağlı tohumlar %18,5 protein içerir

 Çevirme faktörü =  ??

 Süt için çevirme faktörü 6,38 kullanılır

 Total N içeriği = ??



Ham selüloz (HS) (Crude Fiber-CF)

 Hücre duvarı bileşenleri

 Selüloz, hemiselüloz, pektin, lignin

 Ruminantlar büyük kısmını sindirir ancak 
tek mideliler sindiremez



Ham selüloz (HS)

 Analiz 
 Hafif sülfürik asitte (%1,25) kurutulur

 Hafif alkalide (%1,25 NaOH) kaynatılır

 Kalan kısım kurutularak kül tayini yapılır

 Filtre edilmiş kuru yem örneği ile kül 
arasındaki fark HS olarak değerlendirilir

 Kaynatma, mide ve ince bağırsakta pH 
şartlarını sitimüle eder



Ham selüloz (HS)

 Sakıncalar 

 Asit ve alkali sadece kısmi olarak gerçek 
selülozu (gerçek fiber - hemiselüloz) 
çözebilir

 HS, hemiselülozu olduğundan daha az 
gösterir



Azotsuz öz madde (AÖM) (Nitrogen-free Extract - NFE)

 Nişasta ve şeker gibi yapısal olmayan 
karbonhidratları yaklaşık olarak belirler

 Kimyasal analiz yöntemi ile değil, 
hesaplama yöntemi ile yapılır 

%AÖM = %KM – (%EE + %HP + % kül + % HS)



Azotsuz öz madde (AÖM)

Sakıncalar

 AÖM’nin, çözünebilir karbonhidratları temsil 
ettiği varsayılır ancak HS çözünmeyen 
karbonhidrattır

 KM, HP, HS, EE ve kül tayininde belirtilen 
sakıncalar, AÖM hesaplamasında kümülatif 
olarak ortaya çıkar



Tüm Sindirilebilir Besin Maddeleri (TSBM) 
(Total Digestible Nutrients - TDN)

 sHP = sindirilebilir HP 

 sHS = sindirilebilir HS

 sAÖM = sindirilebilir AÖM

 EE = eter ekstrakt

TDN = sHP + sHS + sAÖM + 2,25 EE



Sindirim 

 Hayvanın besin madde ve enerjiyi sindirme 
ve absorbe etme yeteneğidir

Sindirim (zahiri), % Tüketim miktarı – dışkı miktarı
Tüketim miktarı

= x 100



Sindirim sabitleri (Coefficients)

 Ham protein

 Ham selüloz

 AÖM

 EE

 75,0

 73,9

 80,6

 53,9



TDN hesaplaması

Besin 
madde

Toplam besin 
maddeleri, 
kg/100 kg

Sindirim sabiti, 
%

Sindirilebilir 
besin 

maddeleri, 
kg

HP

HS

AÖM

EE

TDN

20,11

16,25

40,99

3,34

75,0

73,9

80,6

53,9 (x2,25)

15.08

12.01

33.03

4.04

64,16



TDN sakıncaları

 1- TDN, kalori olarak değil rasyonun yüzdesi ya da kg olarak ifade edilir. 1 kg 
TDN = 4.4 Mcal SE olduğu kabul edilir. 

 2- TDN tam olarak yemin sindirilme derecesini ifade etmez ve sindirilebilir 
mineral maddeleri (tuz, kireçtaşı) hesaba katmaz. 

 3- TDN sisteminde kullanılan 2.25 sabiti, yağlar için kullanıldığında TDN % 100 
den fazla değer vermekte ve buda gerçeği yansıtmamaktadır. 

 4- TDN sistemi karbonhidrat ve proteinlerden gelen enerjiyi eşit kabul edip aynı 
katsayıyı (4 kcal/kg) kullanmaktadır halbuki proteinlerin çarpan faktörü 1.3 
(5.2/4) olmalıdır.

 5- TDN sistemi ayrıca, sadece sindirimle ilgili kısımları hesaba katar ancak bir 
yemin değerlendirilmesinde idrar, gaz (metan), ve ısı kaybı ihmal edilmemelidir.

 6- TDN sisteminde kaba yemler konsantre yemlere oranla değerinden yüksek 
bulunmaktadır.



Kimyasal değerlendirme - RFV

 Relatif yem değeri (Relative feed value - RFV)

 Kaba yemlerin ADF ve NDF temelinde değerinin 

belirlenmesi sistemi

RFV = (sindirilebilir KM, % x KM tüketimi, %):
 sindirilebilir KM, % = 88,9 - (%ADF x 0,779)

 KM tüketimi, % = 120 ÷ %NDF



Kimyasal değerlendirme

 Yem analizi yanı sıra içme suyu analizi de 
yapılmalıdır

 Nitrat

 Sülfat

 Alkali



Mikrobiyolojik değerlendirme 
 In vitro KM sindirimi (IVDMD) (Tilley-Terry (2 aşamalı))

 Rumen sindirimi
 39 C de 48 saat süreyle rumende inkübasyon

 Gastrik sindirim
 Rumen inkübasyonu sonrası  (48 saat) geri kalan residü

pepsin solüsyonunda muamele edilir (pH = 2)

 Son yıllarda bu işlem daha az zahmet ve zaman ile 
yapılmaktadır (DaisyII – ANKOM, USA)

 Naylon torba tekniği (in situ) (cloth bags)
 Rumen fistülü oluşturulan ruminanta ihtiyaç duyulur

 Ağırlığı bilinen ve naylon bir keseye konarak rumenden
salınan yem maddesinin rumende sindiriminin (rate of 
disappearance) ölçülmesi esasına dayanır

 Naylon kese (dacron) 30 μm genişlikte deliklere sahiptir



Biyolojik değerlendirme – in vivo

a) sindirim denemesi

b) metabolizma denemesi 

c) büyüme ya da laktasyon performans denemesi 



Biyolojik değerlendirme

 sindirim

 Zahiri sindirim (apparent digestibility):  dışkıdaki bütün 
sindirilmeyen unsurları hesaba katar ancak:

 Yenilenen (dökülen) epitel hücreleri

 Salgılar (enzim vb.)

 Mikrobiyal kütle (protein, enerji vb.)

 Gerçek sindirim (true digestibility):  accounts for metabolic fecal 
end products

 = yem tüketimi – ((dışkı miktarı – metabolik dışkı unsurları)) / yem 
tüketimi

 Daima zahiri sindirimden yüksek değerler içerir



Metabolik değerlendirme - protein

- Biyolojik değer (BV)
Yumurta albumin = 100;  Soya küspesi = 85

- Net protein value (NPV)

- Protein Efficiency Ratio (PER)



Deterjan fiber sistemi
(Van Soest Fiber Analysis (ADF, NDF))

Weende Sistemi yerine kullanılmaktadır

Daha kesin ve doğru sonuçlar

Fiber (lif) bileşenlerini daha doğru-kesin olarak tayin eder





Deterjan sistemi 
 NDF = neutral detergent fiber (yem tüketimi) 

 Nötral deterjan ile ekstraksiyonu

 Selüloz, hemiselüloz ve lignin elde edilir

 Geri kalan diğer bütün organik bileşenleri uzaklaştırır

 ADF = acid detergent fiber (sindirilme indikatörü)

 Güçlü asit deterjan ile ektraksiyonu

 Selüloz, lignin ve lignine bağlı nitrojen elde edilir 

 Hemiselüloz ve fiber bağlantılı proteinleri uzaklaştırır

 ADL = acid detergent lignin (bitki kartlaşması ve sindirilemez ölçüsü)

 Ligninin elde edildiği işlemdir (yemde lignin miktarını belirler).

 Bu işlemde, sülfürik asit (% 72) yardımıyla, ADF tekrar 
fraksiyonlarına, sırasıyla lignin ve selüloza ayrılır. 

 NDF-ADF = hemiselüloz

 ADF-ADL = selüloz

 ADL = lignin 





























Lignin

• Karbonhidrat değil !

• Fenolik polimer

• Asla sindirilemez

• Hemiselüloz ve 
pektine çok sıkı 
bağlanır



Interaction of Lignin with

Polysaccharides

Core lignin

Non core lignin







Yemlerin enerji değerinin belirlenmesi

 TDN

 Kalori sistemi:

Ham enerji (HE)

Sindirilebilir enerji (SE)

Metabolize enerji (ME)

Net Enerji (NE) (en çok kullanılan)



Enerjinin önemi
 Hayvanların ilk önce enerji ihtiyaçları 

düşünülmeli çünkü:

 Enerjinin uygunluğu ve kullanımı protein 
gibi diğer besin unsurlarının kullanımını 
etkiler

 Vitamin ve mineraller hariç bütün besin 
unsurları enerji ihtiva eder

 Nicelik ve fiyat bakımından rasyondaki yem 
bileşenleri enerji temin etmeleri için yedirilir



Net enerji

Net Energy System: yemin enerji değerini daha 
doğru ölçen sistemdir. 

 Kaba yemler konsantre yemlere oranla daha az enerji 
içerir (lignin içeriğinden dolayı daha az sindirilir, 
rumende gazlarla birlikte enerji kaybı olur)

 Ruminant tek mideliye oranla enerjiyi daha az etkin 
kullanır (rumende metan üretimi, fermentasyon
sonucu oluşan ısı kaybı)



Energy partitioning in cow



Net Energy Systemi

Brüt
Energy
(BE)

Sindirilebilir
Enerji
(SE)

Metabolize
Enerji
(ME)

Net
Enerji
(NE)

Dışkı
Enerjisi

İdrar &
Gaz Enerjisi

Isı



Energy partitioning in cow



Protein partitioning in cow



Hayvanlarda Kullanılan Enerji Birimleri

 SE
 Domuz, At

 Az miktarda CH4

 Sabit üre ve ısı

 ME
 Besi sığırı, Kanatlı

 NE
 Süt-besi sığırı



Brüt Enerji (BE)

 Bir yemdeki toplam enerji miktarıdır



Bazı Maddelerin Enerji Değerleri

Madde                                   ham enerjisi, Kcal/gram
Glikoz                                    3,74
Nişasta                                   4,18
Selüloz                                   4,18
Tereyağı                                 9,10
Asetik asit                              3,49
Sığır eti                                 5,30
Metan                                   13,3
Mısır tanesi                            4,40
Buğday tanesi                        4,50
Çayır otu                               4,50
Yulaf samanı                          4,50
Lignin                                   6,50
Soya fasülyesi küsbesi            5,50
Keten tohumu küsbesi            5,10



Net Enerji Sistemi

Brüt (ham)
Enerji (BE)

Sindirilebilir enerji (SE)

Dışkı enerjisi
a. Sindirilmemiş yem kalıntıları
b. Metabolik ürünler

• Mukoza
• Bakteri
• Enzim



Sindirilebilir Enerji (SE)

 “Zahir” “gerçek olmayan – görünürde” “Apparent”

 Mukoza ve sindirim sıvıları içerir

 Sığır ve Koyundaki kayıplar:

 Kaba yem için %40-50%

 Konsantre yem (tane) için %20-30

 Atlar için kayıplar: %35-40

 Domuzlar için kayıp: %20



Bazı Yemlerin Enerji Değerleri

Yem BE SE

Yonca, kuru

Arpa, tane

Mısır, tane

Soya Küspesi

Kelpkuyruğu otu 
(timonty)

3.89

4.14

4.41

4.69

4.44

2.51

3.66

4.01

3.63

2.63



Net Energy System

Sindirilebilir
Enerji (SE)

Metabolize enerji (ME)

İdrar enerjisi
a. N atılımı

Gaz enerjisi
a. Fermentasyon gaz ürünleri (CH4)
b. Geğirme ya da bağırsaklarda 

gaz ile kayıp olur



Metabolize Enerji (ME)

 Gaz enerjisi

 CH4 , gaz olarak kaybolan en önemli form

 Ayrıca hidrojen ve hidrojen sülfit kaybı söz konusu

 En önemli gaz kaybı ruminantlarda söz konusudur

 SE nin %82

 İnsan, domuz, köpek ve kanatlıda ihmal edilecek 
düzeyde az miktarda gaz kaybı var

 SE nin >%95



Metabolize Enerji (ME)

 İdrar Enerjisi

 Memelilerde üre

 Kanatlılarda ürik asit

 Balıklarda amonyak şeklinde atılır

 Domuzlarda brüt enerjinin %2-3

 Sığırda brüt enerjinin %4-5 kadardır



Bazı Yemlerin Enerji Değerleri

Yem BE SE ME

Yonca, kuru

Arpa, tane

Mısır, tane

Soya Küspesi

Kelpkuyruğu otu 
(timonty)

3.89

4.14

4.41

4.69

4.44

2.51

3.66

4.01

3.63

2.63

2.03

3.10

3.43

2.98

2.16



Net Enerji Sistemi

Metabolize
Enerji (ME)

Net enerji (NE)

Isı artışı (Heat increment) enerjisi
a. Sindirimsel fermentasyon 

ve aksiyon ısısı 
b.  Metabolizma ısısı



Isı artışı (Heat increment)

 Brüt enerjinin %25-40 kadarını teşkil 
edebilir



Bazı Yemlerin Enerji Değerleri, 
Mcal/kg

Yem BE SE ME NE

Yonca, kuru

Arpa, tane

Mısır, tane

Soya Küspesi

Kelpkuyruğu otu 
(timonty)

3.89

4.14

4.41

4.69

4.44

2.51

3.66

4.01

3.63

2.63

2.03

3.10

3.43

2.98

2.16

1.35

2.13

2.28

1.93

1.26



Enerji kayıp Noktaları

Ruminant Non-ruminant

BE

SE

ME

NE

100

70

<60

<40

100

90

>85

>60



Ruminant enerji kullanımında 
daha az etkili çünkü:

 Selüloz ya da nişasta sindirimi 
(fermentasyon) sonucu metan oluşur

 Fermentasyon ısısı kaybı söz konusudur



Net Enerji Sistemi

Net
Enerji (NE)

Verim (NEg or NEl)
a. Doku büyümesi
b. Üretim (süt, yumurta, yapağı, vb)
c. İş-çalışma

Yaşama payı (Maintenance) (NEm)
a. Bazal metabolizma
b. Yaşama payı düzeyinde aktiviteler
c. Vücut ısısının sabit tutulması 



Net Enerji Sistemi

 NEyp neredeyse NEL ye eşittir

 Bu yüzden, süt sığırlarında enerji 
hesaplanırken sadece NEL değeri 
kullanılır



Net Enerji Sistemi

 NEm > NEg

 Çünkü, ısı artışı (heat increment) ve 
fermentasyon ısısı vücut ısısının sabit 
tutulmasında kullanılabilir. 

 Ayrıca, yaşama payı için kullanılan enerji 
büyüme için kullanılandan daha etkindir 
(efficient). 



Net Energy System

 NEm vücut ağırlığına bağlıdır
 Daha doğrusu, metabolik vücut ağırlığına bağlıdır 

(W0.75)

 NEm = 77 kcal/kg0.75

 300 kg CA erkek dana = 72.1 kg metabolik BW (CA) x 
0.077 Mcal = 5.55 Mcal NEm

 600 kg CA erkek dana = 121.2 kg metabolic BW x 0.077 
Mcal = 9.33 Mcal NEm

 İki katı değil !!!!!!!



Bazı Yemlerin Net Enerji Değerleri
(Mcal/kg)

Yem NEm NEg NEL

Yonca, kuru

Brom otu

Mısır

1.24

1.33

2.16

0.59

0.73

1.48

1.30

1.40

2.05



Net Enerji Sistemi

 Laktasyondaki ineklerin ihtiyacını 
karşılamak için her yemin bir NE değeri 
vardır

 Büyümekte olan bir ruminantın ihtiyacını 
karşılamada ise yaşama payı enerji 
ihtiyacı karşılanmış durumda ise önce 
NEm kullanılır, daha sonra ise enerji 
fazlası olması durumunda NEg kullanılır. 



NRC tables-1



NRC tables-2


