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Atın dişisine kısrak, erkeğine aygır ve 3 yaşına kadar olan yavrusuna tay denir. Beygir, sadece
yük taşıma ve araba çekmekte kullanılan at olarak bilinmektedir. İğdiş edilmiş erkek ata da beygir denir.
Atlar yaklaşık ortalama 25-30 yıl yaşarlar. Atlar, 5 yaşında yetişkin (erişkin) duruma gelirler.
……
Poni ve atların farkı
Midilli olarak ta bilinen poni ile atın en önemli farkı vücut yüksekliğidir (cidago). Poniler attan oldukça
kısadır. Cidago yüksekliği 147 cm’den uzun olan poniye at denir. Ancak farklı ülkelerde poni için farklı
boy ölçütleri mevcuttur. Örneğin, Avustralya’da poni için ölçü, 142 cm’dir ve daha uzunu at olarak kabul
edilir. Kimi durumda isimlendirme farklılık göstermektedir. Örneğin, 102 cm boyundaki Shetland
poniler “poni” olarak isimlendirilirken, 76 cm boya sahip minyatür atlar (Falabella gibi) “at” olarak
isimlendirilmektedir.

Atlarda vücut kondisyon skoru
Atlarda vücut yağ miktarını (enerji rezervlerini) ve zayıflık-şişmanlık durumunu ifade etmek için vücut
kondisyon skoru (VKS) sistemi mevcuttur. Bu sistemde aşırı zayıf ve neredeyse “bir deri-bir kemik” atlar
için 1, çok kilolu ve aşırı yağlı atlar için 9 VKS puanı verilir.

Atta pratik canlı ağırlık tayini
Canlı ağırlık = [(göğüs çevresi, cm / 2,54) x (göğüs çevresi, cm / 2,54) x (vücut uzunluğu, cm / 2,54)] /
330

Atlarda sindirim sistemi ve özellikleri
Atlarda sindirim ağızda başlar. Ağıza alınan yemler çiğneme yoluyla küçük parçalara ayrılır. Atlar
dakikada 70-90 adet çevresel çiğneme hareketi yaparak yemleri küçük parçalara ayırırlar. Atlarda
nişasta sindirimi, tükürükte bulunan amilaz enzimi sayesinde ağızda başlar. Ancak tükürükteki amilaz
konsantrasyonu çok az olduğundan karbonhidrat (nişasta) sindirimine çok büyük etkisi yoktur. Ağızda
ayrıca tükürük ile ıslanan yemler, yemek borusundan daha kolay (kaygan) geçer. Tükürükte bulunan
bikarbonat mide asidini nötralize eder (tampon - buffer etkisi).
Atlarda dişler, beslenme, yaş tayini ve sağlık ile ilişkilidir. … .
Atların midesi göreceli olarak küçük olduğundan (5-7 litre) bir seferde fazla miktarda yem
tüketemezler, dolayısıyla bir günde tüketecekleri yem miktarı (rasyon) birden fazla öğüne bölünmek
zorundadır. Midede daha çok enzimatik sindirim (pepsin ve HCI), çok daha az olmak üzere de
mikrobiyal fermentasyon gerçekleşir (özellikle laktik asit bakterileri).
Besin maddelerinin ana emilim yeri ince bağırsaklardır. İnce bağırsaklar 21 metre uzunluğunda
ve 56 litrelik sindirim içeriği alacak hacimdedir.
Kalın bağırsaklarda (sekum, büyük kolan, küçük kolan ve rektum) yem tüketimi sırasında ve
sonrasında özellikle sekumda yem içeriğinin karışma (mix) işlemi gerçekleşir ki bu sesler karın üst
duvarına kulağın dayanması ile dahi duyulabilir. Sekum 1,2 m uzunluğunda ve 25-30 litre hacminde,
büyük kolon 3-3,7 m uzunluğunda ve 50-60 litre hacminde (sindirim sisteminin toplamda 1/3’ü
hacminde), küçük kolon 3-3,2 m uzunluğunda ve rektum ise yaklaşık 30 cm uzunluğundadır.
Fermentasyonun gerçekleştiği en önemli ve en büyük segment büyük kolondur. Atın kalın bağırsağında,

rumendeki mikroorganizmalara benzer bakteri ciliate protozoa ve mantarlar-fungi mevcuttur. Bu
mikroorganizmalar, mideden sindirilmeden kalın bağırsağa ulaşan ve kaba yemlerde bulunan selülozu,
hemiselülozu, pektini, fruktanı ve nişastayı sindirerek uçucu yağ asitlerine (UYA) yani temel olarak
asetik asit, propiyonik asit ve bütirik aside dönüştürürler.
Dışkı olarak atılan kuru maddenin (KM) yaklaşık %50’si canlı mikroorganizmalardan oluşur. Bu
mikroorganizmalar, içerdikleri protein, vitamin ve diğer besin unsurlarını atın kullanımına sunmadan
dışarı atılmakta ve ziyan olmaktadırlar. Dışkıdaki mikroorganizmalar, atıldıktan sonra 10 gün süre ile
dışkı içinde fermentasyon aktivitelerine devam etmektedirler.

At rasyonlarında kullanılan kaba yemler
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yemler, başta yonca olmak üzere, çayır otu, kelp kuyruğu, içinde
kelp kuyruğu ve diğer otları beraber bulunduran ot karışımları, buğday kepeği, şeker pancar posası,
mısır silajı, saman (yarış atları dışındaki atlara) ve mera sayılabilir.
Gerek kaba yemler arasında gerekse kaba yemlerden konsantre yemlere geçişte atlara sindirim
sisteminin hazırlanması ve yeme alışma dönemi olarak 7-10 gün tanınmalıdır. Yeni bir yem ata
alıştırılarak yedirilmeli ve az miktarlardan başlanarak arzu edilen miktarlara ulaşılmalıdır.
Atların selüloz ihtiyacı tam olarak belirlenmemekle birlikte yaklaşık %12-15 civarındadır.
Atlar için kaba yem, olmazsa olmaz bir unsurdur. Atlara yedirilecek kaba yem miktarları atın
kullanım amacına göre değişmektedir. Çalışmayan at rasyonlarına %70-100 oranında, spor at
rasyonlarına %40-70 oranında ve yarış atlarına ise %40 ve daha az oranda kaba yem kullanılabilir. Yarış
atları bu konuda bir istisna teşkil etmektedir (Küçük, 2014b). Genel manada atlara (yarış atları dahil)
yedirilecek kaba yem miktarı, sindirim problemlerini önlemesi amacıyla vücut ağırlığının %1’inden az
olmamalıdır.
Atlar için kaliteli kaba yem, içerdiği yüksek protein ve düşük ADF-NDF içeriği ile ifade edilir.
Besin madde-enerji değeri yüksek olmasının dışında atlar için kaliteli kaba yem, parlak yeşil renkte,
yaprak:sap oranı fazla, temiz (yabancı madde içermeyen) ve küfsüz olmalıdır. Atlar için kullanılacak
otlar tozsuz olmalıdır. Aksi durumda atlarda solunum problemleri ve diğer hastalıklar oluşmaktadır.
Atlar genelde ADF’nin %35-45’ini NDF’nin ise %40-50’sini sindirebilirler. Lignin atlar tarafından
sindirilemez. Otlarda bulunan ADF, NDF ve kalite ölçüsü daha önceki başlıklarda verilmiş idi.

Yonca: Tercihen yedirilmesi tartışmalı olmasına rağmen, atlar için en kaliteli kaba yem yoncadır (Küçük,
2014b). …. Ülkemizdeki at yetiştiricilerinin, yonca ile besleme sonucunda idrarda kötü koku (amonyak)
oluşması şikâyetleri, yoncanın kötü bir yem olduğundan değil dengesiz rasyon ile besleme sonucu
oluşan bir problemdir. Yoncanın proteini yüksek olduğundan fazla miktarda alınan proteinin idrar
yoluyla atımı için daha fazla su tüketilmektedir. Fazla su tüketimi de doğal olarak idrar miktarını
artırmaktadır. Yeteri su içirildiği sürece yonca ile beslemenin hiçbir sakıncası yoktur. ….. ….. atlarda kuru
yoncanın rasyonda %10-20 arasında tutulması önerilmektedir. Kuru yonca, laktasyondaki ve
büyümekte olan atlar için ideal olup, aktivitesi az veya büyümesini tamamlamış atlarda protein
fazlalığına neden olabilir. …..
Korunga: ..
Kelp kuyruğu: Atların çok fazla protein ihtiyacı yok ise, ot olarak yonca ve çayır otu karışımları
yedirilmelidir. Bu manada atların protein ihtiyacı çok fazla değilse (yarış atı vb.) yonca dışında en
mükemmel ot, kelp kuyruğudur. Kelp kuyruğu, yonca konusundaki tereddütler nedeniyle oldukça

tercih edilen bir ottur. Ülkemizde önemli kurumlarda (TJK, JAKEM) kullanılan kelp kuyruğu at yemi
olarak yaygınlaşmaktadır. Yaklaşık %9 protein içeren çok lezzetli olan kelp kuyruğu, atlar tarafından çok
sevilerek tüketilir. Atlar için en ideal ot karışımı kelp kuyruğu ve yoncadır. En kaliteli kelp kuyruğu 2.
biçimden elde edilir.
Yulaf otu: Yulaf otu atlar için mükemmel kaba yemlerden biridir. Yulaf bitkisi taneleri hamur kıvamında
iken ve henüz yeşil iken hasat edilerek atlara yedirilebilir. Yulaf otunun bu durumdaki enerji ve besin
madde özellikleri, çayır otuna benzemektedir. Yulaf otu, %85 KM, 2,16 Mcal/kg SE, 9,1 HP, %0,32 lizin,
%2,2 yağ, %58 NDF, %36,4 ADF, %8,5 kül, %0,37 Ca ve %0,22 P içerir. Yulaf otunun Ca, P ve karoten
değerleri düşük olabilir. Kullanmadan önce mümkünse analiz edilmelidir.
Sorgum (sudan otu, sudangrass): Sorgum otları, ..
Mera: Mera atlar için ideal bir kaba yem kaynağıdır. Mera …. .
Silaj: .. Silaj atlara tek başına verilmez ve kaba yemin yarısından fazlasını içermeyecek miktarda
verilmesi önerilir. Poniler için ad libitum silaj tüketimi obeziteye neden olacağından, sınırlı miktarlarda
verilmelidir. Atlara her 100 kg CA için 1 kg temiz (topraksız ve küfsüz) ve kaliteli silaj yedirilebilir. …
Saman: Saman, kaba yem olarak atlara yedirilebilir. ..
Şeker pancar posası: Şeker pancar posasının ham selülozu yüksek olmasına rağmen sindirimi yüksek
olduğundan atlarda bu yemin sindirimi sonucu daha fazla enerji elde edilir. Atlarda kullanılan şeker
pancar posasının kuru olarak yedirilmesi uygun değildir. Kuru şeker pancarı posasının hayvanlara
yedirmeden önce soğuk su ile ıslatılması gerekir. Yukarıda yonca başlığında bahsedildiği üzere,
rasyondaki yüksek Ca büyüyen atlarda problem oluşturur. At rasyonlarına (özellikle büyümekte
olanlarda) şeker pancar posası en çok %25 oranında katılmalıdır.
…
Atlara yedirilecek kaba yemlere yapılan işlemler
Yeşil otlar hasat edildikten sonra protein ve karoten (vitamin A) bakımından kayba uğrarlar. Otları
doğramanın (0,65 – 2,5 cm uzunluk aralığında) atlarda sindirime ve yem tüketimine bir etkisi yoktur.
Otların çok ince doğranması veya öğütülmesi durumunda yüzey alanı genişlediğinden sindirim oranı
artsa dahi, sindirim kanalından geçiş arttığından genel manada sindirim düşmektedir. Kaldı ki, çok ince
doğanmış ve toz halindeki otların atlar tarafından tüketilmesi solunum problemlerine neden
olmaktadır. Atlara yedirilecek otların pelet yapımında olduğu gibi yoğunluğunun artırılması sindirimi
düşürmektedir. Atlara bir günde tüketecekleri toplam ot miktarının en az yarısından fazlasını
doğranmamış ot formunda yedirmek gerekir. … .

At rasyonlarında kullanılan konsantre yemler (tane yemler, protein küspeleri ve diğerleri)

Yulaf: Atlar için ideal tane yem yulaftır. Tane yemlerdeki nişasta miktar ve sindirimi arasında farklılık
söz konusudur. Yulaftaki nişasta diğer tane yemlere oranla daha iyi sindirildiğinden daha az kısmı kalın
bağırsaklara geçerek fermente olur (sindirim ince bağırsaklarda enzimatik olarak, fermentasyon ise
kalın bağırsaklarda mikroorganizmalar tarafından gerçekleşir). Tane yemler arasında, yulaf nişastası
ince bağırsaklarda %90 oranında sindirilerek sadece %10’luk bir kısmı kalın bağırsağa ulaşır. Buna
karşın, mısır nişastası %70 oranında kalın bağırsağa geçebilir. Sancının nedenlerinden biri, nişastanın
ince bağırsakta tam olarak sindirilmemesidir. Bu manada yulaf, sindirim problemlerini (kolik, laminitis)
en aza indirmek için ideal bir tane yemdir. Mısır tanesinde bulunan nişastanın ince bağırsakta daha
fazla sindirimini sağlamak ve daha az oranda kalın bağırsağa geçişini temin etmek için kırma-ezme

işleminin ötesinde buharla özel işlemden geçirmek faydalıdır (steam-flaking). İnce bağırsaklarda
sindirilip glikoz olarak emilen nişasta, ince bağırsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçen ve burada
UYA’lere dönüşen enerjiden daha fazla ve etkilidir (faydalıdır). Yani glikoz, UYA’dan daha güçlü (büyük)
bir enerji kaynağıdır. Yulafın diğer tane yemlere oranla mikotoksin (yemlerde bir küf) içerme ihtimali
daha azdır. Yulaf diğer tane yemlere oranla daha fazla selüloz içerir (%13). Yulafın diğer tane yemler
gibi işlenmesi (kırma, ezme vb) gerekmez ve atlar tarafından lezzetle tüketilir. Ayrıca, yulaf ile besleme
durumunda içerdiği göreceli olarak yüksek protein içeriği ile rasyona daha az protein ilavesi gerektirir.
At rasyonlarında kullanılacak tane yemler, toplamda yine en az %50 yulaf içermelidir. Yulaf, vitamin A,
B vitaminleri ve kimi amino asitler bakımında düşük düzeydedir. Aşağıdaki tabloda yulafın diğer tane
yemlerle enerji ve besin içeriği olarak karşılaştırılması verilmiştir.
Kavuzu alınmış yulaf, daha çok selülozdan oluşan kavuzun ayrılması ile birlikte daha yüksek bir enerji
yemi haline gelir. Doğal haliyle yulaf atlar için ideal bir tane yem olmasına rağmen, kavuzu alınmış
olarak kullanılması durumunda tane yem karışımına %10-20’den fazla kullanılması önerilmez.

Atlarda kullanılan bazı tane yemlerin karşılaştırılması*
SE,
HP, %
ADF, %
Mcal/kg
Mısır
3,88
9,4
3,4
Yulaf
3,23
13,6
13,5
Arpa
3,67
12,4
7,2
Buğday
3,83
14,2
4,4
Sorgum
3,75
3,75
5,9
*NRC (2007) den adapte edilmiştir.

NDF, %

Ca, %

P, %

9,5
42,0
20,8
13,4
10,9

0,04
0,07
0,06
0,05
0,07

0,30
0,30
0,39
0,43
0,35

Nişasta,
%
75,7
58,1
64,3
70,3
72,2

Lizin, %
0,27
0,55
0,45
0,40
0,28

Atlar tercihen öncelikli olarak sırasıyla yulaf, mısır, buğday ve en son olarak ta arpayı yemektedir
(Kohnke, 1998). Ancak atlar herhangi bir tane yeme alıştıktan sonra o yemin tüketiminde problem
olmamaktadır.

Mısır: Yulaftan sonra atlarda kullanılan en önemli tane yem mısırdır. Mısırın enerjisi yulaftan yüksek,
selülozu ve proteini ise düşüktür.
Arpa: Arpa, enerji ve protein bakımından yulaf ile mısır arasındadır. Arpa, atların ihtiyaçlarını
karşılamak bakımından tek başına yedirilebilir. Ancak arpanın lezzeti, mısır ve yulafa oranla düşük
olması nedeniyle diğer tane yemlerle birlikte karıştırılarak yedirilmesi daha uygundur. Arpa, vitamin A,
D, E ve Ca bakımından fakirdir.
Filizlenmiş arpa (sprout barley): Atlarda arpa yerine kullanılabilir. Filizlenmiş arpanın arpa yerine
kullanılmasının avantajlı olduğu bulunmamıştır. Diğer tane yemlerinde filizlendirilerek kullanımı
mümkün olup, fiyat dezavantajı yanında beslenme bakımından avantajı yoktur.
Buğday: Buğday, ekonomik olması durumunda atlara yedirilebilir. Buğdayın enerjisi mısır ve yulaftan
daha yüksektir. Buğday, tıpkı arpa gibi mısır ve yulafa oranla düşük lezzetinden dolayı diğer tane
yemlerle birlikte yedirilmesi daha uygundur.
Sorgum (milo): Sorgum, mısıra benzer besin içeriğine sahiptir. Sorgum küçük çaplı bir tane yem olup,
çok sert kabuğu nedeniyle sindirim için mutlaka kırılarak yedirilmesi gerekir. Sorgum hem ot olarak
hem de tane yem olarak kullanılmaktadır. Sorgum taneleri, ak darı, koca darı ve gılgıl olarak ta

isimlendirilmekte olup, Muğla, Aydın, Zonguldak ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin insan
beslenmesinde de kullanılmaktadır. Süpürgelik sorgumlar fırça gibi başlıkları nedeniyle süpürgelik
olarak kullanılırlar. Süpürge tohumları ise Trakya, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı illerinde
pamuk ve mısır gibi birçok bitki ile karışık olarak yetiştirilmekte ve salkımlarından süpürge
üretilmektedir.
Çavdar: Çavdarın besin değeri yulafa çok yakın olmasına rağmen istenmeyen lezzetinden dolayı tane
yem karışımının 1/3’ünden fazla ilave edilmemelidir. Diğer bir ölçü ile çavdar tane yem karışımının
%20’sinden fazla olmamalıdır. Çavdarda sıkça bulunan ergot mantarı atlar için toksikdir. Dolayısıyla
ergot içermeyen çavdar kullanılması zorunludur. Ergot, çavdar ve diğer bitkilere bulaşan ancak çavdara
özel bir affinite duyan ve alkoloid oluşturan (ergotizm) bir mantar türüdür.
Tritikale: Buğday ve çavdarın melezlenmesi ile elde edilen bir tahıldır. Besin değeri buğday ve çavdarın
arasındadır. Çavdara yakın tritikale varyeteleri (Madonna ve Abacus) daha yüksek sindirilebilirliğe sahip
iken, buğdaya yakın varyetelerin (Tahara) sindirimi düşüktür. Atlar için güvenli bir tahıl olmasına
rağmen tritikale üzerinde fazla sayıda araştırma yapılmamıştır. Çavdar gibi tritikalede de ergot
problemi çok yaygın olduğundan atlara yedirilirken temkinli olunmalıdır.
Şeker pancarı: Doğranmış şeker pancarlarının atlara yedirilmesi mümkündür. Bütün halde yedirilen
şeker pancarı boğulmalara neden olabilir, bu yüzden doğranarak yedirilmesi uygundur. Şeker pancarı
ile beslemede büyük kolon tersiyonu vakaları bildirilmiştir. Ancak şeker pancarı ile beslemenin bu
probleme neden olduğu konusunda hala bir netlik söz konusu değildir. Şeker pancarının çok temiz
olması ve toprak-kum içermemesi, atlarda sindirim problemlerini önlemek bakımından önemlidir. Bu
manada şeker pancarının iyi yıkanması gerekir.
Melas: Şeker pancarı sanayi yan ürünü olan melas, %77 KM, 4,06 Mcal/kg SE, %9 HP ve en az %48 şeker
(büyük oranda sükroz olmakla birlikte glikoz ve fruktoz) içerir. Bakır, çinko, demir ve manganez
bakımından zengindir. Melas, at yemlerine lezzet ve enerji vermesine rağmen, sindirim problemleri
riskine karşı sınırlı miktarda yedirilmelidir. Atlara günde 1,5-2 kg melas yedirilebilir (rasyon KM’sinin %
10-15’i kadar).
Havuç: Taze havuç %88 su içermekte olup, kuru maddede %4-12 HP, <10% ADF ve %60 şeker (sükroz
yani çay şekeri) içerir. Havuç çok yüksek oranda beta karoten (vitamin A) ve vitamin C içerir. Atlar
havucu severek tüketirler. Havuç ile beslemenin temel amacı, yem tüketimini teşvik etmek ve atı
ödüllendirmektir. Çalışan atlara günde 2-3 kg taze havuç yedirilebilir. Çalışmayan atlara ve nekahat
dönemindeki atlara günde taze halde ……
Elma: Atlar ödül olarak verilen elmayı severek tüketirler. Orta büyüklükte bir elmada 160 miligram
potasyum, 3-5 gram fiber ve yüksek oranda vitamin A ve C bulunur. Potasyum, kas kontraksiyonu ve
sinir fonksiyonu için gereklidir.
Farklı meyveler: ..
Peynir, yoğurt ve dondurma: ..
Kedi-köpek mamaları: ..
Bal: ..
Kahverengi şeker (esmer şeker): .
Dut kurusu: …
Hurma (Hac hurması): ..
Pişmiş yumurta: ..

Çikolata: ..
Ceviz, yer fıstığı, badem, fındık içleri: Atlara küçük miktarlarda ödül olarak ceviz içi, yer fıstığı
(kabuksuz), badem (kabuksuz), fındık (kabuksuz) ve diğer çerezler yedirilebilir. ..
Kola, çay ve kahve: ..
Alkolik içecekler: Bira, rakı, şarap ve diğer alkolik içecekler küçük miktarlarda atlara içirilebilir. ..
Sirke (Elma sirkesi): Elma sirkesi mükemmel bir potasyum kaynağı olup, ahşap çiğneme, bağırsak
taşları, artritis ve sindirim güçlüğü çeken yaşlı atlar için kullanılan bir yem katkısıdır. Elma sirkesi atlara
içme suyunun %0,01 ila %1 oranlarında katılabilir. ..
Patates: Atlara patates, boğulmayı önlemek için doğranarak yedirilebilir. ..
Turp – şalgam: Atlara havuç kadar yaygın olmasa da turp ve şalgam yedirilebilir. ..

Buğday kepeği: Buğday kepeği, atlar için lezzetli bir yemdir. Kepeğin laksatif etkisi tartışmalıdır. Kepek
ile haftada 1 kez besleme sonucu oluşan lakzatif etki, rasyondaki ani değişiklikten kaynaklanmaktadır.
Göreceli olarak yüksek protein (%17) ve fosfor (>%1,2) içeren kepek, rasyona %10 kadar veya günde 2
kg yedirilebilir. Kepek, 3,3 Mcal/kg SE, %12 ham selüloz, %42 NDF, %15,5 ADF, %0,70 lizin, %4 yağ ve
% 0,10 Ca içerir. Kepekteki Ca:P oranı 1:12 dir, yani P konsantrasyonu çok yüksektir. Rasyona fazla
miktarda katıldığında Ca eksikliğine neden olur (Nutritional Secondary Hyperparathyroidism veya
Millers Disease veya kepek hastalığı veya büyük baş hastalığı). Fazla miktarda kepek tüketimi ile
şekillenen ve “büyük kafa hastalığı” olarak bilinen hastalıkta, kafa kemiklerinde yumuşama ve şişme
görülür (kafa büyük görünümdedir). Aynı zamanda diğer kemiklerde kırılganlık, topallık ve diğer
istenmeyen durumlar oluşur. Atlar, özel kepek lapasını (bran mash) çok severek tüketirler. İştah
problemi yaşayan atlara sıklıkla yedirilebilir. Bu karışımı hazırlamak için, 1350 gram kepek ve bir avuç
mutfak tuzu sıcak suda karıştırılır ve tatlandırmak amacıyla bir miktar melas ilave edilir. Belirtilen
karışım, ılık bir ısıda servis yapılır.
Pirinç kepeği: …..
Ekmek artıkları (unlu mamuller): ..
Narenciye posaları: ..
DDG ve DDGS: ..
Protein küspeleri: ..
Soya fasulyesi küspesi: …. Daha çok büyüyen atlara yedirilir. … ..
Tam yağlı soya: …
Pamuk tohumu küspesi (Adana küspesi): .. Pamuk tohumu küspesi, at rasyonlarındaki proteinin
%25’inden fazlası oranında kullanılmaz.
Bütün pamuk tohumu: …Bütün pamuk tohumu içerdiği %0,6-1,6 oranında serbest formdaki gossipol
nedeniyle zehirlenmelere neden olacağından at rasyonlarında kullanılmamalıdır.
Ayçiçeği küspesi: .. Ayçiçeği küspesi, at rasyonlarındaki proteinin %20’inden fazlası oranında
kullanılmamalıdır.
Yer fıstığı küspesi: … Başta yer fıstığı olmak üzere bütün protein kaynaklarında mantar (mikotoksin)
riskinin elimine edildiğinden emin olunmalıdır.

Mısır glüteni ve mısır glüteni yemi: …
Fındık küspesi: ..
Keten tohumu, yağı ve küspesi: Atlara tüylerin parlaklığını sağlaması ve protein kaynağı olması
amacıyla keten tohumu yedirilebilir. Keten tohumlarının içerdiği prussic asidin neden olduğu toksik
etkisinin azaltılması amacıyla 2 saat kaynatıldıktan (haşlandıktan sonra) veya bir gece suda
bekletildikten sonra atlara yedirilmelidir. ..
Diğer protein küspeleri (kanola, susam, aspir vb küspeleri): ..
Yağı alınmış süt tozu (dried skim milk): Atlar için mükemmel bir protein kaynağıdır. ..
Balık unu: Uygun işlem görmüş balık unu mükemmel protein (lizin ve metiyonin) kaynağıdır. ..
Et unu ve et-kemik unu: ..
Zeytin ezmesi (pirina, posa): ..
Üre: Yemlik olarak kullanılan üre hakkında literatürde geniş bilgiler mevcuttur (Küçük, 2013). Atların
üreye ruminantlardan daha az toleranslı olduğu bilgisi doğru değildir. ..
Katı ve sıvı yağlar: …… Atlarda safra kesesi bulunmaz. Dolayısıyla safra asitleri bir depoda (safra
kesesinde) birikmez. Ancak atlarda yağ sindirimi için gerekli safra asitleri ihtiyaç duyulduğu zaman
gerekli miktarda karaciğerde sentezlenerek ince bağırsağa (duedonuma) salınırlar. Karaciğerden
salınan safra asitleri yağların sindirimine yardımcı olur. Safranın görevi, yağları çok küçük parçalara
ayırarak sindirimini kolaylaştırmak ve yağda eriyen vitaminlerin (A, D, E,K) emilimine yardımcı olmaktır.
Dolayısıyla, yüksek yağ içeren at rasyonlarının atlar tarafından sindirimi mümkün olup, alıştırma
dönemi tanınarak yapılması gerekir. Bu nedenle, alıştırma döneminden sonra (15-20 gün) atlar %20
yağ içeren rasyonu dahi sindirebilirler.
Atlara yedirilecek ve ödül olarak verilecek yemlere dikkat etmek gerekir. Ödül olarak verilecek
yemlerin enerji düzeyleri ve günlük olarak tüketilen miktarlar değerlendirilmelidir. Enerjisi yüksek
ödüllerin aşırı miktarlarda verilmesi durumunda diş problemleri ve yağlanma riskine dikkat etmek
gerekir. Kısaca, bir yemin ödül mü yoksa rasyonun bir parçası mı olduğu belirlenmeli ve ödül olarak
yedirilen yemlerin rasyona olan katkıları hesap edilmelidir. Ayrıca, ödül olarak yedirilen yemlerin
içerdiği etken maddelerin doping konusunda problem çıkarmayacağından emin olunmalıdır.

Atlara yedirilecek tane yemlere yapılan işlemler
Yulaf, bütün halde bütün at gruplarına yedirilebilir. Yaşlı ve diş problemi yaşayan atlarda yulafın
kırılarak yedirilmesi daha uygundur. Yulaf dışındaki diğer tane yemler, kaba (dişli) büyüklükte kırılarak
veya ezilerek atlara verilmelidir. Buharla ezme işlemi yapmak ta yaygın bir işlemdir. Yulaf tanesinin
yüzeyi daha kolay kırılırken, mısır ve arpa gibi tane yemlerin dış yüzeylerini kırılması daha zor
olduğundan atlara yedirilmeden önce sindirimin kolaylaştırılması amacıyla işlemden (kırma-ezme vb)
geçirilmelidir. Çok küçük çapından dolayı sindirim sistemini sindirilmeden geçebilen sorgum (akdarı),
atlara mutlaka kırılarak yedirilmelidir. Ancak kırma ve ezme gibi işlemlerden geçen tane yemlerin raf
ömrünün daha az olacağı unutulmamalıdır. At yemleri, ekstrüzyon (tıpkı patlamış mısır gibi hacim
genişletme), peletleme, kavuzdan ayırma, haşlama, filizlendirme gibi farklı işlemlerden de geçirilebilir.
Tane yemleri suda kaynatarak (2 saat) yedirmek, lezzeti ve sindirimi artırıcı etkiye sahiptir. Atlara
tüylerin parlaklığını sağlamak ve protein kaynağı olarak keten tohumu yedirilebilir. Keten tohumu
hakkında bilgi yukarıda verilmiştir. Tane yemlere yapılan bütün bu işlemlerin amacı, çiğnemeyi
kolaylaştırmak ve sindirimi artırmaktır.

Atlarda terleme ve elektrolit denge
…. Atlar düşük düzeyde bir egzersiz sırasında saatte ortalama 5-10 litre ter kaybederler. Egzersizin
yoğunluğu arttıkça vücuttan atılan ter miktarı da saatte 15 litreye kadar çıkmaktadır. ….
Atlarda su ihtiyacı
… Atlarda aşırı su tüketimi (polidipsia) böbrek bozukluklarına veya atta “Cushing” isimli hastalığa işaret
edebilir. Kolik ve laminitisi önlemek için atlara ağır egzersiz sonrası terli halde su verilmez. Atların teri
soğuyunca istedikleri kadar su içmelerine müsaade edilmelidir. Su, temiz, soğuk ve hazır halde atların
sürekli önlerinde bulunmalıdır.
Atlarda kuru madde - yem tüketim ve ihtiyaçları
Atlarda KM tüketimi, vücut ağırlığının %’si olarak*
At grubu

Ortalama KM
tüketimi

KM tüketim
aralığı

KM’de kaba yem
oranı, %**

KM’de konsantre
yem oranı, %

Yetişkin atlar
Yaşama payı
1,6
1,35-1,80
100
Aygır
1,6
1,35-1,80
70
Gebe kısrak
9 aylık
1,6
1,35-1,80
80
10 aylık
1,6
1,35-1,80
80
11 aylık
1,6
1,35-1,80
70
Laktasyondaki
kısrak
Doğumdan 3 aya
2,3
1,80-2,70
50
kadar
3. aydan sütte
2,0
1,80-2,25
65
kesime kadar
Çalışan atlar***
Hafif derecede
1,8
1,35-2,25
65
Orta derecede
1,9
1,58-2,25
50
Ağır derecede
2,3
1,80-2,70
35
Büyümekte olan
atlar
Sütte kesim, 4 ay
2,7
2,25-3,15
30
veya 6 aylık yaşa
kadar
1 yaşa kadar
Normal büyüyen
2,5
1,80-3,15
30
Hızlı büyüyen
2,5
1,80-3,15
30
18 aya kadar
Egzersiz yapmayan
2,0
1,80-2,25
55
Egzersiz yapan
2,0
1,80-2,25
50
2 yaşa kadar
Egzersiz yapmayan
1,9
1,57-2,25
65
Egzersiz yapan
1,9
1,57-2,25
50
*NRC (1989)’dan adapte edilmiştir. Örnekli açıklama bir sonraki paragrafta verilmiştir.
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35
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70
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45
50
35
50

**Kaba yem kalitesine göre oranlar değişebilir. Kaba yem tabloda verilenden çok daha yüksek
oranlarda kullanılabilir.
***Atlarda çalışma yoğunluğu ve kategorileri aşağıdaki başlıklarda tanımlanmıştır.

Atlarda büyüme
…. Atlarda maksimum büyüme 9 aylık yaşa kadar devam eder ve sonrasında yavaşlayarak yetişkin yaşa
kadar devam eder. Genel olarak taylar 12 aylık yaşta yetişkin CA’nın %60’ına, yetişkin boyunun (cidago)
%90’ına ve kemik gelişiminin %95’ine ulaşırlar. İyi bir besleme ile taylar, 2 yaşına girdiklerinde yetişkin
yüksekliğine ulaşmış olurlar. Atlar sırasıyla kemik, kas ve yağ dokuyu tamamlayarak büyümelerini
tamamlarlar. Bu nedenle, erken yaş döneminde taylar kemik doku gelişimini desteklemek için daha
fazla mineral (Ca-P), protein ve vitamine ihtiyaç duyarlar. İlerleyen yaş ile birlikte tayların daha az
oranda protein ancak daha çok oranda karbonhidratlara (enerji-yağ) ihtiyacı vardır.
Tayların büyüme hızları doğal olarak ergin ağırlıklarına yani genetik olarak irilik ölçüsüne göre
değişir. İri ırk atlar daha fazla CAA göstererek büyürler. …. Thoroughbred taylar doğumdan itibaren ilk
ayda 1,2-1,6 kg/gün CA artışı gösterirler. İlk aydan sonra tayların büyüme hızı bir miktar düşerek 4. aya
kadar yaklaşık 1 kg/gün olur.

Taylarda doğumdan sütten kesim (5 ay) dönemine kadar büyüme rakamları*
CA, kg
Doğum
sonrası
gün
1
7
30
60
90
120
150

Yükseklik, cm

VKS (1-9’lu sistem)

Erkek

Dişi

Erkek

Dişi

Erkek

Dişi

57
67
100
138
172
202
230

55
65
99
135
169
199
227

103
105
113
120
126
130
134

102
104
112
119
125
129
133

5,21
5,39
5,65
5,66
5,62
5,56
5,55

5,20
5,38
5,68
5,73
5,71
5,65
5,63

Tayların büyüme hızları
Doğum sonrası

GCAA, gr/gün
Erkek
1428
1433
1266
1133
1000
933
1153

1-7 gün
1-30 gün
30-60 gün
60-90 gün
90-120 gün
120-150 gün
5 aylık sürede (1-150 gün) ortalama

Dişi
1428
1466
1200
1133
1000
933
1146

Tayların büyüme hızları*
Yaş
2 gün
60 gün (2 ay)
180 gün (5 ay)
540 gün (18 ay)

CA, kg
Erkek
52,2
136,5
244,9
435,5

Dişi
51,3
134,7
235,9
401,4

Yükseklik, cm
Erkek
Dişi
100.3
99,7
118,3
118,1
134,6
133,0
154,3
152,4

Tay besleme
Tay besleme – doğumdan sütte kesime kadarki dönem
Taylar, 40-55 kg canlı ağırlıkta (CA) doğarlar. …. Tay beslemede ilk olarak vurgulanacak nokta
kolostrumdur (kısrağın ağız sütü). Tay ilk kolostrumu 30 dakika ile 2 saat içinde mutlaka almalıdır. …
Yeni doğan taya kolostrumdan önce asla su veya süt verilmemelidir. …. Kısraklardan doğum sonrasında
tayın emmesini izleyen sürelerde doğumdan 12 saat süreyle her 2 saatte bir ve her seferinde yaklaşık
250 ml kolostrum sağılabilir. Yeni doğan taylar ilk 8 saatte 3-4 kez kolostrum emmelidir. Taylar
doğduktan sonra ilk gün CA’larının %10’u kadar kolostrum içer. İzleyen günlerde, 10. günden sütten
kesilinceye kadar bu miktar CA’larının %25’i kadar olur. …… .
… kısrak sütü inek sütüne oranla daha fazla su ve şeker ancak daha az oranda protein ve yağ
içerir. İnek veya keçi sütü zorunlu durumlarda taylara içirilebilir. Ancak inek ve keçi sütünün yüksek yağ
oranı nedeniyle taylarda ishal görülebilir. Dolayısıyla inek sütü kullanılarak hazırlanacak kısrak sütü için,
yağı alınmış (yarı yağlı) inek sütü kullanılmalıdır. Aynı zamanda inek sütünü %50 oranında özel su ile
karıştırarak taylara vermek te mümkündür. Buradaki özel su, normal su içine katılan kireçtaşının
tamamen doyurularak hazırlanmış halidir. Bu halde hazırlanmış su, dinlenmeye bırakılır ve berrak kısmı
süt ile %50 oranında karıştırılır. Ticari olarak satılan “tay ikame yemi” yani tay maması da tay sütü yerine
kullanılabilir. Tay mamaları toz formunda olup, ticari firma tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanarak (110190 gram toz/1 litre suda çözünerek) vücut ısısında içirilmelidir. …
Tayların önünde serbest olarak yiyebilecekleri (ad libitum) kaliteli kaba yem, tuz ve taze soğuk
su bulunmalıdır. Kısrak tayı yeterince emzirdiği sürece, doğumdan itibaren 3-4 aylık sürede tayların
kısrak sütü dışında başka bir yeme ihtiyacı yoktur. Tayların kısrak sütü dışında “tay başlangıç yemi” ile
beslenmesi, enerji ve besin madde ihtiyaçlarının karşılandığını garanti altına almak ve sütten
kesildiğinde tane yemle aşina olmak için uygulanır. Kısrak sütünün sınırlı olması durumunda başlangıç
yemi daha da gerekli hale gelir. Tay başlangıç yemi, 3,08 Mcal/kg SE, %16-18 ham protein, %0,8-1 Ca,
%0,6-0,8 P, 10-30 ppm Cu ve 40-120 ppm Zn içermelidir. Başlangıç yemi taylara doğumdan 1 ay (veya
2 ay) sonra verilmeye başlanır. Tay doğduktan sonra ilk haftada da başlangıç yemi hazır bulundurulabilir
ancak taylar bu dönemde başlangıç yemi tüketmezler. Bu aşamada taylar sadece başlangıç yemini
koklar, tadar ve onunla aşina olurlar. Taylar başlangıç yemine tam olarak geçtiğinde (doğumdan 1-2 ay
sonra) ad libitum olarak başlangıç yeminin kullanılması uygun değildir. Fazla miktarda tüketilen
başlangıç yemi çok hızlı büyümeye ve dolayısıyla iskelet bozukluklarına (osteochondrosis, epifisitis,
fleksor deformasyonu gibi) neden olur. Bu yüzden taylara yedirilecek günlük başlangıç yem miktarı
tayların vücut ağırlığının %0,5-0,75’i kadar olmalıdır (Lewis, 1982). Örneğin, 3 aylık yaşa kadar 160 kg
CA’ya ulaşan bir tay için günde 0,8-1,1 kg başlangıç yemi yedirilmelidir (Pond ve ark, 1995). Taylar 1
aylık yaştan başlayarak günde 450 gram, 3 aylık yaşa geldiklerinde ise günde 1,35 kg başlangıç yemi
tüketmelidir. Ancak tayların gelişimi yakından izlenerek iskelet bozukluklarına mahal vermeyecek, tay
başlangıç yemi tüketiminin düşürülmesi gibi önlemler alınmalıdır. Taylara günlük olarak verilecek
konsantre yem miktarı, kısrağın süt miktarının yüksek olması ve kaliteli kaba yem kullanma durumuna
göre düşürülebilir. ….

Tayların sütten kesimi ve sonrasında beslemesi
….. Taylar genelde 4-6 aylık yaşa gelince sütten kesilirler. Kimi yetiştiriciler sütten kesme işlemini 3 aya
kadar indirmekte ve bu durumdaki tayların daha iyi geliştiğini ifade etmektedirler. 4 aylık dönemde
sütten kesilen taylar, bir bakıma sütten kesilmek zorundadır çünkü kısrağın sütü tayı büyütmek için
yetersiz kalacağı gibi (ihtiyaçların sadece %50’sini karşılayabilir), kısrağın sütü de bu aşamada (4. ayda)
iyice azalır. ….. Taylar 6 aylık yaşa gelinceye kadar kısrak sütünün yanı sıra başlangıç yemi ve kaliteli
kaba yem (yonca gibi) tüketmelidir. Sütten kesilen taylar, günde 450-680 gr tane yem tüketmeli

(poniler 225-340 gr/gün) ve tane yemlerin uygun oranda lizin ve diğer esensiyal amino asitleri
içerdiğinden emin olunmalıdır. Yüksek lizin içeriğinden dolayı tane yem olarak soya küspesi ve
hayvansal proteinler tercih edilebilir. …. Tane yem karışımının protein düzeyi %15 olması gerekir. Kaba
yemin kalitesine göre bu oranı karşılamak için gerekli düzenleme yapılabilir. Diğer at gruplarında
olduğu gibi, taylara da sütten kesim sonrasında serbest halde su ve tuz verilmelidir. Bakır, çinko ve
selenyum bakımında yetersiz olan rasyonlara bu elementlerin takviyesi de yapılmalıdır.
Tayların çoğu sütten kesim sonrasında strese girmeleri nedeniyle yem tüketimini düşürürler
dolayısıyla birkaç hafta süreyle CA kaybederler. Ancak sütten kesim öncesinde başlangıç yemi tüketen
taylar sütten kesim sonrasında tane yeme alışkın olduklarından, yem tüketiminde daha aza düşüş
yaşarlar. Bu tür problemlerin önlenmesinde ayrıca “sütten kesme yemi” kullanılabilir…..
Taylarda rasyon Ca:P dengesi oldukça önemlidir. Tay rasyonlarında Ca:P oranı ideal olarak en
az 1:1 olmalıdır, ancak 3:1 oranı da kabul edilebilir sınırdadır. Bu oranlara uyulmadığında ortopedik
hastalıklar şekillenmektedir. İlerleyen bölümlerde Ca:P dengesizlikleri ve ortopedik hastalıklar
hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Taylara yedirilecek rasyon, sütten kesim öncesinde olduğu gibi sütten kesim sonrasında da
büyümeyi yavaşlatıcı düzeyde yetersiz olmamalıdır. Ancak bu rasyonlar aynı zamanda aşırı büyümeyi
destekleyen ve akabinde problemler oluşturan (gelişimsel ortopedik hastalıklar ve osteochondrosis ve
epiphysitis gibi iskelet problemleri) türden de olmamalıdır. Yani taylarda büyüme oranı ne yavaş ne de
hızlı olmalıdır.

Sütten kesim – 1 yaş arası tay besleme
At yaşamında beslenmenin en önemli olduğu dönemdir. Taylar sütten kesilinceye kadar sadece kısrak
sütünden faydalanarak normal gelişimlerin tamamlayabilirler. Sütten kesilmiş taylar 1 yaşına kadar
sınırlı miktarda yemle beslenmelidirler. Fazla miktardaki yem (özellikle konsantre yem) hızlı gelişmeye
bağlı olarak kemik-iskelet problemleri oluşturur. Sütten kesilmiş taylara günde her 100 kg CA için 1,5
kg tane yem ve 1,5-2,0 kg kuru kaliteli ot yedirilmelidir. Sütten kesilinceye kadar taylara kısrak sütü ile
birlikte tay başlangıç yemi yedirilir ve sütten kesim sonrasında yüksek enerji içeren yemler yedirilmeye
devam edilirse, yedirilen fazla miktardaki yemle birlikte taylar daha ağır ve uzun olurlar. Her ne kadar
tayların daha ağır ve uzun olması arzu edilse dahi, bu tür hızlı büyüme ve besleme rejimi kemik-iskelet
gelişim problemlerine neden olmaktadır. Büyümekte olan taylar için kaba yem kaynağı olarak ad
libitum düzeyinde çayır otu kalitesinde otlar kullanılabilir. Ancak yonca gibi protein ve Ca bakımında
zengin kaba yemlerin (legüm türü) ad libitum olarak yedirilmesi, büyüyen taylarda iskelet gelişim
bozukluklarına neden olacağından rasyonda sınırlı oranda kullanılması gerekir. Bu dönemde GCAA 500750 gram olmalı.

1 yaşına ulaşan tayların beslenmesi
Yaşını dolduran taylar, daha genç yaşta ihtiyaç duydukları besin madde ve enerjiden oransal olarak
daha azına ihtiyaç duyarlar. Kaliteli kaba yem tüketen taylar tane yeme ihtiyaç duymazlar. Merada
otlayan taylara mera kalitesine bağlı olarak ilave olarak tane yem verilebilir. Mera dışında tutulan
taylara, yağlanmayı önleyecek ölçüde örneğin her 100 kg CA için günde 0,5-1 kg tane yem ve 1-1,5 kg
kaliteli kuru ot yedirilir. Bu beslenme rejimine uygun olarak mineral ve taze su verilmesi gerekir.

2-3 yaşlı tayların beslenmesi
Bu tayların irilikleri 1 yaşındaki taylara oranla daha fazla olmasına rağmen, 1 yaşındaki tayların
beslenme rejimine tabi tutulur.…. yarış amacıyla yetiştirilen yani antrenman yapan atlar için antrenman
yoğunluğuna bağlı olarak kaba yeme ilave olarak günde 1,8-4,5 kg tane yem yedirmek gerekir. Kaba ve
konsantre yem dışında taylara ad libitum olarak su, tuz ve eser element içeren karışımlar yedirmek
gerekir. 1-2 yaş arasında taylar 300-650 gr GCAA sağlamalıdırlar. 2 yaşına kadar taylara günde 4-5 kg
konsantre yem ve ad libitum kaba yem (orta-düşük kalite) yedirilebilir. Ancak kaba yemin kaliteli olması
ve meradan yaralanma durumuna göre de tane (konsantre) yem miktarı azaltılır.

2 yaş – yetişkin dönem beslenmesi
Bu dönemde büyüme oldukça yavaştır. Bu dönemde atlar, yarış veya gösteri amaçlı kullanılmayacak
ise kaliteli olmasa dahi sadece kaba yem tüketerek ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Özel amaçlı (yarış,
gebelik, laktasyon, vb.) at yetiştirmek için besleme, ilgili başlıklarda detaylandırılmıştır.

Taylarda aşamalı besleme
…..
Yaşama payı için at besleme yöntemleri
Atların yaşlı olmaları veya çalışmadıkları durumda veya aşırı kilolu olmaları durumunda zayıflamaları
için daha az oranda beslenmeleri gerekebilir. Yaşama payı besleme düzeyi ilerleyen başlıklarda
görüleceği üzere birçok at grubu için (çiftleşme dönemi, gebeliğin ilk dönemleri vb.) enerji ve besin
madde ihtiyaçlarının karşılandığı yeterli bir beslenme rejimidir. …. Bu durumdaki atların bütün
ihtiyaçları orta kaliteli merada otlayarak ve eser element içeren yalama taşları vererek karşılanabilir.

Kısrak besleme
…… Kısraklar 12-15 aylık yaşta pubertaya (cinsel olgunluğa) erişir dolayısıyla bu yaşlarda çiftleşmeleri
durumunda gebe kalabilirler. Ancak kısraklar daha erken yani 9-10 aylık yaşta da pubertaya
erişebilirler. İlkbaharda doğan dişi taylar ilk kızgınlıklarını (östrus) genellikle 1 yaşlarını
doldurduklarında, sonbahara doğru doğan dişi taylar ise ilk kızgınlıklarını genellikle 2 yaşında
gösterirler. ………………….. .

Kısrakta gebelik ve besleme
Kısraklarda gebelik için besleme, gebeliğin dönemine bağlıdır. …..Fetüs, kısrak karnındaki toplam 11-12
aylık (320-362 gün, ortalama 340 gün) gelişiminin büyük bir çoğunluğunu (%60’ını) gebeliğin son 3
ayında yani 9-11. aylarda (son 1/3’ünde) tamamlar. Dolayısıyla gebeliğin 5-6 ayına kadar kısraklar
yaşama payında beslenebilirler. Bu durumdaki atlar 5-6 VKS’ye sahip olmalıdırlar. Kısrakların gebeliğin
son 3 ayında protein, enerji, Ca-P ve vitamin A (%100 artar) ihtiyaçları aşağıdaki tablolarda gösterildiği
üzere önemli oranda artar. Kısrak beslenmesinde enerji gibi protein de önemlidir. Rasyonda yeterli
enerji olsa bile protein eksikliğinde reprodüktif performansta düşmeler görülür. Kısrakların protein
ihtiyacı, gebe olmayan kısrakla ve gebeliğin ilk 4 ayındaki kısrakla aynıdır. Gebeliğin 4. ayından itibaren
her ay protein ihtiyacı bir miktar artmaktadır. Protein konusunda en önemli husus protein kalitesi, diğer
bir ifade ile lizin düzeyidir.

Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde enerji ve besin madde ihtiyaçları artmasına rağmen yem
tüketimi azalır. …... Bu amaçla kaliteli kaba yem (yonca gibi), tane yemler ve diğer konsantre yem
kaynakları kullanılmak zorundadır. Bu dönemdeki kısrak beslenmesinde yonca kullanılması durumunda
yoncanın içerdiği yüksek Ca ve düşük P oranı nedeniyle dengeli bir Ca:P tüketimini sağlamak maksadıyla
kısraklara eser element yalama taşları içinde mutlaka fosfor verilmelidir. Yonca dışında kalitesiz otların
yedirilmesi durumunda ise, Ca, P ve protein takviyesi gereklidir. Genel olarak gebeliğin son döneminde
kısraklara her 100 kg CA için 0,5-1 kg kaliteli ot yedirmek gerekir. Yine bu dönemde kaba yeme ilave
olarak at başına günde 2270-3632 gr tane yem yedirilmelidir. …..
Toplam gebelik süresince kısraklar vücut ağırlıklarının %18’ine kadar CA artışı sağlamalıdır. ….

Ergin ağırlığı 600 kg olan gebe kısraklar için günlük enerji ve besin madde ihtiyaçları*
Gebelik
CA, kg
GCAA, gr
SE,
HP, gr
Lizin, gr
Ca, gr
P, gr
dönemi
Mcal/kg
Erken, ˂5 ay
600
20,0
756
32,5
24,0
16,8
5 ay
604
160
20,5
822
35,3
24,0
16,8
6 ay
610
220
20,9
845
36,3
24,0
16,8
7 ay
618
290
21,5
874
37,6
33,6
24,0
8 ay
628
380
22,2
911
39,2
33,6
24,0
9 ay
641
490
23,1
956
41,1
43,2
31,5
10 ay
658
630
24,2
1009
43,4
43,2
31,5
11 ay
679
780
25,7
1072
46,1
43,2
31,5
*NRC (2007)’den adapte edilmiştir. Diğer mineral ve vitamin ihtiyaçları NRC (2007) tablolarından temin
edilebilir.

Kısrakta laktasyon ve besleme
Laktasyon bütün memelilerde olduğu gibi atlarda da önemli bir fizyolojik strestir. ….. Laktasyondaki
atlar, diğer at grupları içinde yoğun egzersiz yapan atlar hariç en fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar.
Laktasyonda, kısrağın enerji ihtiyacı yaşama payının 2 katına çıkarır. Ancak laktasyondaki kısrağın enerji
ihtiyacı süt verimine göre de değişmektedir. Kimi kısraklar bireysel olarak daha az veya çok süt verebilir.
Bu dönemde yem tüketimi yüksektir ve vücut ağırlığının %3’ü kadar olur. Bu dönemde rasyon, %13 HP,
%0,5 Ca ve %0,34 P içermelidir. Enerji ve besin madde ihtiyaçları için aşağıdaki tablolarda gerekli
rakamlar belirlenmiştir.
Laktasyondaki kısrağı beslerken ilk adım, kaba yemi kısrağın vücut ağırlığının %1’i kadar
yedirmektir. …. …… Laktasyonun ilk döneminde kısrakların 6-6,5 VKS’ye sahip olmaları arzu edilir. Süt
verimi doğumu izleyen 6-8 haftalarda en yüksek (pik) düzeyde seyrederken, 3 aydan sonra hızla
azalmaya başlar. Doğum yapan ve laktasyondaki kısrakların sindirim problemlerini önlemek için düzenli
olarak egzersiz yaptırılmalı ve laksatif yemlerle (kepek, keten tohumu, kuru yonca) beslenmelidir.
Örnek olarak, 500-550 kg CA’ya sahip bir kısrağa laktasyonun ilk dönemlerinde 9-11,5 kg kaliteli kaba
yem ve 2750-3650 gr tane (konsantre) yem karışımı yedirilmesi uygundur. Bu dönemde tane yem
miktarını çok artırmadan rasyonda sıvı yağ kullanarak enerji oranını artırmak mümkündür. Bu
uygulama kolik ve laminit gibi beslenme hastalıklarını da önlemektedir. Bu dönemde kısrakların artan
su ihtiyacına özen gösterilmeli ve süt verimini olumsuz etkilememesi için taze ve soğuk olarak ad
libitum halinde (serbest) karşılanmalıdır. Laktasyonun 4. ayına kadar kısrağın enerji ve besin madde
ihtiyacı azaldığından rasyondaki tane yem miktarı azaltılmalıdır. Tane yemin azaltılması süt verimini de
düşürmektedir ki bu durum zaten sütten kesilecek kısrak için uygun da bir stratejidir. Bu dönemde
kısrak yeniden gebe kalmış ise özellikle vitamin ve mineral ihtiyaçları azaltılmadan karşılanmalıdır.

Sütten kesilen ve aynı zamanda gebeliğin ilk dönemlerinde bulunan kısrak yaşama payı düzeyinde
beslenir. …….
Laktasyonun özellikle ilk dönemlerinde rasyona ilave edilen yağlar, enerji konsantrasyonunun
artırdığından ve negatif enerji dengesini pozitife çevirdiğinden, süt verimini artırmaktadır. ……

Kısrakta kuruya çıkarma işlemi
Kısrağın sütten kesilme işlemi aşamalı olarak değil aniden yapılmalıdır. Taydan ayrılan kısrağın memesi,
bir süre şişkin ve sütle dolu olabilir. Bu durum, memedeki sütün absorbe olması ile zamanla düzelir. Bu
durumdaki memeyi sağmaya çalışmak süt üretimini artıracağından doğru değildir. Sütten kesim
işleminden 4-5 günden önce başlamak üzere sütten kesim sonrasındaki 7-10 günlük süreye kadar tanekonsantre yemlerin rasyondan tamamen ve aniden kaldırılması sütten kesim işlemini kolaylaştırır.
Ayrıca bu duruma yardımcı olması bakımından kısrağın egzersiz yapması sağlanmalıdır. Bu yöntem
uygulandığında problemsiz bir sütten kesme işlemi gerçekleşmiş olur. Bu aşamadan sonra memeler
dikkatle izlenmeli ve sütten kesim sonrasında kısrak memelerinde hala önemli miktarda süt mevcut ise
ve memeler hala gergin ise, gergin memelerden elle küçük miktarlarda süt boşaltılmalıdır. Ancak elle
süt sağmak tekrarlanmamalı, aksi halde bu uygulama süt verimini artırmaktadır. Bu uygulama
sonrasında problem ortadan kalmış olmalıdır. Ancak meme hala çok gergin durumda ve ateş te mevcut
ise mastitis (meme yangısı) şüphesi ile veteriner hekime başvurulmalıdır. Sütten kesme işleminde su
kısıtlaması (<38 litre/gün) kimi araştırıcılar tarafından önerilse de, şahsım adına bu tür bir uygulamanın
doğru olmadığını vurgulamak isterim.
Kısraklar, tayların sütten kesilmesi ile birlikte derhal kuruya çıkarılmalıdırlar. Tayların 4-6 aylık
yaşta sütten kesilmesi, kısrakların da bu dönemde kuruya çıkarılması demektir. Yani kısraklar
laktasyonun 4-6. aylarında kuruya çıkarılırlar. Kaldı ki laktasyonun 4-6. aylarında süt verimi de oldukça
azalmaktadır.

Canlı (ergin) ağırlığı 600 kg olan laktasyondaki kısraklar için günlük enerji ve besin madde ihtiyaçları*
Laktasyon
Günlük süt
SE,
HP, gr
Lizin, gr
Ca, gr
P, gr
dönemi
verimi, kg
Mcal/kg
1. ay
19,56
38,1
1842
101,7
70,9
45,9
2. ay
19,44
38,0
1836
101,3
70,7
45,7
3. ay
17,94
36,7
1761
96,4
67,1
43,2
4. ay
16,26
35,3
1677
90,8
50,0
31,4
5. ay
14,64
34,0
1596
85,5
47,4
29,6
6. ay
13,08
32,7
1518
80,3
44,9
27,9
*NRC (2007)’den adapte edilmiştir. Diğer mineral ve vitamin ihtiyaçları NRC (2007) tablolarından temin
edilebilir.

Aygır besleme
…….Aygırların aşım sezonu ve aşım sezonu dışında beslenme rejimleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Aygırların, aşım zamanı (çiftleşme dönemi) veya sperm elde etmek için yoğun şekilde kullanılmaları
durumunda SE ihtiyaçları yaşama payından %20 daha fazladır (NRC, 2007). Çiftleşme döneminde
aygırlara her 100 kg CA için 0,75-1,50 kg tane yem ve bir o kadar da kaba yem yedirmek gerekir. Verilen
rakam aralıkları, atın CA’na, çiftleştiği kısrak sayısına, egzersiz durumuna, mera durumuna ve kaba
yemin kalitesine göre değişir. Belirtilen tane ve kaba yemler dışında uygun mineral ve vitamin

takviyeleri yapılmalıdır. Bu takviye miktar ve türü, doğal olarak kullanılacak yemlerin kalitesine ve mera
varlığına bağlıdır. Kış aylarını tavlada geçiren ve egzersiz yapamayan aygırlar için havuç gibi sulu ve
lezzetli yemlerin yanı sıra lakzatif etkili yemler (keten tohumu, kepek) de yedirilmelidir. Aygırların her
durumda taze ve soğuk su içebilecekleri ortam oluşturulmalıdır. Aygırların beslenmesinde
yağlanmadan kaçınmak gerekir. Aşırı besleme sperm üretimini engellediği gibi laminitise de yol açar.
Düşük besleme rejimi ise libidoyu azaltır. Aygırlar çiftleşme sezonuna 6-7 VKS ile girmelidir.
Daha pratik bir besleme ile kısraklara vücut ağırlıklarının %1’i ve fazlası oranında kaliteli kaba
yem ve kalan kısımda ise VKS 6-7’yi tutturacak şekilde tane yem takviyesi yapmak gerekir. Tane yem
yerine kısmen yağ da kullanılabilir.

Aygır rasyonlarında besin madde konsantrasyonları*
Konsantrekaba yem
oranı

SE,
Mcak/kg

Ham
protein,
%

Lizin, %

Ca, %

P, %

Mg, %

K, %

Yaşama
0:100
2,00
8,0
0,28
0,24
0,17
0,09
0,30
Payı
Aşım
30:70
2,40
9,6
0,34
0,29
0,21
0,11
0,36
sezonu
*
NRC (1989)’dan adapte edilmiştir. Hesaplamalar KM bazında yapılmıştır. Konsantre yemin 3,3 Mcal/kg
SE ve kaba yemin (ot) 2,00 Mcal/kg SE değerinde olduğu varsayılmıştır.

Yaşlı atların beslenmesi (geriatrik besleme)
..
At eti için at besleme (at besisi)
..
Atların tablo halinde enerji ve besin madde ihtiyaçları

Yarış atı beslenmesi
…
Yarış atlarında kullanılan rasyonlar ve uygun kaba:konsantre yem oranları
Önceki başlıklarda bir yarış atının günlük ne kadar yem (KM) tüketeceği belirtilmiş idi. Kaba ve
konsantre yem oranları toplam KM tüketiminde önemli bir ayrıntıdır. Kaba yemle %100 oranında
besleme yapmak atlar için asla problem oluşturmaz. Ancak yarış atlarının sadece kaba yemle ihtiyaç
duydukları enerjiyi karşılamaları imkânsızdır. Atlarda çalışma yoğunluğu arttıkça hafif, orta şiddette,
ağır ve çok ağır çalışma için sırasıyla yaşama payına ilave olarak enerji ihtiyacı %20, %40, %60 ve %100’e
kadar artmaktadır (NRC, 2007). Bu nedenle, enerji ihtiyacının özellikle %40 ve yukarısı oranında arttığı
durumlarda konsantre (tane) yem kullanılması gerekir. Tane yemlerin sindirilebilir enerjisi (SE) kaba
yemlere oranla %40-60 daha fazla olduğundan, rasyona tane yem ilave etmek yani rasyonda konsantre
yem oranını artırmak enerji ihtiyacını karşılamak için uygulanır. Daha iyi bir strateji ile, konsantre
yemdeki yağ oranını artırmak tane yemi artırmadan rasyon enerjisini artırmayı kolaylaştırır.

Genelde yoğun egzersiz yapan atlar için hazırlanan rasyondaki kaba ve konsantre yem oranları
sırasıyla %35 ve %65’dir. Yoğun egzersiz yapan yarış atlarında bazen rasyonun konsantre yem oranı
%70’e kadar yükseltilmek durumundadır. Atlar doğal olarak kaba yem tüketicisi olduklarından
rasyonlarda belirtilen manada yüksek oranda konsantre yem kullanımı gerçek bir istisnadır. Bu kadar
yüksek oranda konsantre yem yedirmek sindirim problemleri açısından doğru olmasa da enerji temini
için gerekli bir durumdur. Yüksek oranda konsantre yem ile beslemede başta kolik olmak üzere, can
sıkıntısı, tavlada farklı objeleri kemirme ve exertional rhabdomyolysis problemleri görülür. Esasında
sağlıklı bir sindirim ve at sağlığı için her öğün beslemede atlara %80 kaba yem ve %20 konsantre yem
karışımı yedirmek gerekir.
Yarış atlarında enerji ihtiyacını karşılamak esas olmak üzere, kullanılacak kaba yem miktarı
vücut ağırlığının %1’inden kesinlikle daha az olmamalıdır. Yarış atlarına yedirilecek en mükemmel
(kaliteli) kaba yemler, yonca, yulaf otu ve kelp kuyruğudur (timonti). Yarış atlarında kullanılan kaba
yemler, yeri geldikçe tartışılacaktır.

Farklı at gruplarına yedirilecek kaba ve konsantre yem oranları*
At grubu

Gebe kısrak
Aygır
Tay, 6 aylık yaştan önce
Sütten kesilmiş tay (6 ay)
1 Yaşını doldurmuş taylar (1218 ay)
(Mayıs-Kasım doğumlu)
1 Yaşını doldurmuş taylar (1218 ay)
(doğumun ikinci kışında)
Çalışan at
Çalışmayan at

CA, kg

Kaba yem, her 100 kg CA için kg

400-650
400-650
45-160
150-200
200-320

Tane yem, her
100 kg CA için
kg
1,0
1,0
0,5-0,75
1,0-1,75
0

320-450

0,5-1,0

Serbest legüm ve çayır otu

400-650
400-650

0,5-1,0
0

1,5-1,75
1,5-1,75 (mera ve diğer kaba
yemler)

1,0 (çayır otu ve legüm)
1,0 (çayır otu ve legüm)
Serbest legüm
Serbest legüm ve çayır otu
Mera

Yarış atları rasyonlarında yukarıda bahsedilen yüksek oranlardaki tane yem kullanımında dikkat
edilmesi gereken önemli hususlar söz konusudur. Yüksek miktarda konsantre yem (≥6 kg) ile besleme
durumunda konsantre yem en az 3 öğünde beslenmelidir. Bu uygulamanın nedeni, konsantre (tane
yem) yemlerle bir öğünde fazla miktarda besleme sonucu oluşan sindirim problemlerini (kolik, laminit,
vb.) önlemektir. Bu yüzden konsantre yemler bir öğünde yarış atı dahil bütün at guruplarında 1,5-3
kg’dan fazla olmamalıdır (Kellems ve Church, 2002). Burada tane yem miktarı ile ilgili verilen aralık,
atların canlı ağırlıklardaki farklardan kaynaklanmaktadır. Atların canlı ağırlıkları değişebileceğinden
tane yem yedirme ölçüsü, bir öğünde vücut ağırlığının %0,5’inden fazlası oranında olmaması
şeklindedir. Yüksek miktarlarda tane yemle besleme sonucu oluşabilecek problemleri azaltmak ve
rasyon enerjisini artırmak amacıyla bir takım besleme stratejileri uygulanmak zorunluluğu vardır.
Kullanılacak kaba yemin çok kaliteli olması ve konsantre yem kısmına yağ gibi yüksek enerjili yemlerin
katılması, yoğun konsantre yemle besleme sonucu görülen problemleri önlerken, enerji ihtiyacının da
daha az tane yemle karşılanmasını sağlar. Kaba yemler konusunda detaylı bilgiler önceki başlıklarda
verilmiştir. Yarış atları rasyonlarında yağ kullanımı ile ilgili bilgiler ilerleyen başlıklarda mevcuttur.
Kaliteli kaba yemlerin enerji ve protein içerikleri diğer kaba yemlere (kalitesiz olanlara) oranla göreceli

olarak yüksek olduğundan genel manada rasyonun enerji ve proteinini yükseltmeye katkıda bulunurlar.
Dolayısıyla kaliteli kaba yem kullanmak, rasyonda kullanılacak tane yem miktarını azaltmaktadır.
Genel olarak yarış ve diğer yoğun enerji harcayan atlara, her 100 kg CA için 1,50-1,75 kg tane
yem ve 0,75-1,00 kg kaba yem yedirmek gerekir (Ensminger ve ark., 1990). Yarış döneminde atlara
günde aktivite yoğunluğuna göre 7,265 kg’a kadar tane yem yedirilebilir. Yarış atlarına günde kelp
kuyruğu (timonti) gibi temiz ve kaliteli kaba yemlerden 7-9 kg yedirilebilir. Ayrıca daha az miktarda (0,91,8 kg) kuru yonca yedirilebilir. Bu düzeyde kaba yem yedirmek, yarış atının yaşama payı düzeyinde
enerji ihtiyacını karşılayacağı gibi, kolik ve gastrik ülserin önlenmesinde de faydalıdır. Yarış atlarına
mevsim uygun ise taze biçilmiş yonca da yedirilebilir. Suudi Arabistan’da yarış atlarına taze kişniş isimli
bitki (ot) yedirilmektedir. Kişniş, maydanoza çok benzeyen ve tohumlarından baharat yapılan bir ottur.
Arabistan’da yarış atlarına taze kişniş otu ile birlikte genel olarak havuç ve tane arpa yedirilmektedir.
Yüksek oranda kaba yem yemeye alışmış atların bu durumda altlıklarını yememesi için ağızlık takılmak
zorunda kalınabilir. Bu durumdaki atlara haftada bir kez kepek lapası yedirilir. Yarış atları
(Thoroughbred ve Standardbred) yarış öncesi gece veya sabahleyin sindirim sistemi hacmini azaltmak
için kaba yemle sınırlı oranda beslenirler (Kellems ve Church, 2002). Artan sindirim sistemi hacmi, koşan
atın yükünü artırarak hızını yavaşlatmaktadır. Bu konu bir sonraki başlıkta tartışılmıştır.
Endurance aktivite atlarının yarış atlarına oranla daha fazla kaba yemden gelen enerjiye
ihtiyaçları vardır. Meyer’e göre (1987) yarış atları günde 4-6 kg, endurance atlar ise günde 6-8 kg kaba
yem tüketmelidir. Endurance atlar için kullanılacak kaba yem kaliteli olmalıdır çünkü kaliteli kaba yeme
oranla kalitesiz kaba yemlerle besleme, egzersiz sonrası plazma laktat düzeyinin daha fazla
yükselmesine ve daha fazla hipoglisemiye neden olmaktadır (Frape, 1998). Uzun süreli koşularda
(endurance) daha fazla kaba yem tüketen atlar daha fazla su içerler. Fazla su içilmesi uzun mesafelerde
su kaybını (dehidrasyon) önleyeceği gibi, terle atılan suyun yerine konmasına da yardımcı olur. Ayrıca
endurance aktivite atlarında tüketilen kaba yem, uzun süreli egzersiz durumunda ata daha yavaş ancak
sürekli olarak enerji (UYA) ve elektrolit temin etmektedir. Bu durum, endurance yarışları için istenen
bir besleme tipidir. Endurance ve yarış atlarında kaba yem kullanımına ait geniş bilgi, “Yarış atlarında
yarış öncesi yedirilecek kaba yem, tane yem, su miktarı ve zamanlaması” başlığı altında
detaylandırılmıştır.
Endurance atlar için kaba yem veya mera olmazsa olmazdır. Merasız endurance atları
düşünülemez. Meranın olmadığı durumlarda ve zamanlarda yonca ve çayır otları yedirmek gerekir.
Sadece yonca yedirmek yüksek Ca içeriği ve diğer sakıncaları nedeniyle tercih edilmez. Bu problemler
önceki bölümde tartışılmış idi. Ancak, endurance atlara yarış günü lezzeti ve diğer avantajları nedeniyle
sadece yonca yedirilebilir. Endurance atlarına yedirilecek rasyonlarda doğranmış (1-3 cm uzunluğunda)
ot ve konsantre yemler karıştırılarak verilir. Otların üzerine melas ve/veya yağ püskürtmek (katmak)
tozu önlediği gibi lezzeti de artırır. Kaba ve konsantre yemin birlikte yedirilmesi sonucu aşırı yem
tüketimi azaltılır ve glisemik indeks düşürülür. Glisemik indeks konusunda ilerleyen başlıklarda bilgi
verilmiştir. Doğranmış kaba yemlerin yerine pelet kaba yemler de kullanılabilir. Pelet formundaki kaba
yemlerin boğulmaya neden olmaması için ıslatılması veya şeker pancar posası veya buğday kepeği
(ıslatılmış) ile karıştırılarak verilmesi gerekir. Şeker pancar posası ve soya kabukları “süper fiber” olarak
adlandırılırlar. Bu iki yem, yüksek sindirilebilirliğe sahip olmaları nedeniyle kalın bağırsaklarda
mikroorganizmalar tarafından daha fazla enerji açığa çıkarırlar.
Endurance atlarda tane yemler en önemli enerji kaynağıdır. Tane yemlerden gelen enerji, tane
yemlerde bulunan nişasta miktarına ve sindirimine bağlıdır. Örneğin, yulafta diğer tane yemlere oranla
daha az nişasta olmasına rağmen, nişasta sindirimi diğer tane yemlerdeki nişasta sindiriminden
yüksektir. Buna karşın, mısır ve arpada nişasta daha fazla olmasına rağmen sindirimi düşüktür. Mısır ve
arpadaki nişastanın sindirimini artırmak için işlemden (ısı ve buhar) geçirmek nişastanın sindirimini
artırmaktadır. Nişasta sindiriminin düşük olduğu tane yemlerle besleme sonucunda nişastanın büyük
kısmı ince bağırsaklarda sindirilmeden kalın bağırsaklara geçer. Yüklü miktardaki nişastanın kalın

bağırsaklarda fermentasyonu sonucu laktik asit üretimi, pH’nın düşmesi ve bir dizi problemler oluşur.
Bu yüzden atlara bir defada yüklü miktarda tane yem vermek yerine öğünlere bölünerek yedirilir.
Bunun ölçüsü daha önce açıklanmış idi. Endurance atlar çalışma yoğunluklarına göre günde 2,5-7 kg
tane yem tüketirler. Atlarda konsantre yem içinde enerji kaynağı olarak melas ve bal yedirilebilir. Melas
gerek lezzeti artırması gerek se enerji vermesi bakımında iyi bir yemdir. Kimi yetiştiriciler atların içme
suyuna katarak melas yedirmektedir. Bal, önemli miktarda früktoz içerir. Früktozun emilimi yavaş
olduğunda endurance atlara yedirilmesi durumunda yarış ve egzersiz sırasında atın enerji ihtiyacını azar
azar ancak sürekli karşılar. Bu yüzden glisemik indeksi düşük olan bal, endurance atlar için iyi bir enerji
kaynağıdır.

Yarış atlarında yarış öncesi yedirilecek kaba yem, tane yem, su miktarı ve zamanlaması
…

Zevk için binilen atların beslenmesi
Zevk atlarının beslenmesinde bir standart yoktur, çünkü bu atlar düzensiz olarak binilirler. Bu atların
enerji ve besin madde ihtiyaçları, hafif derecede binilenler (1-3 saat/gün), orta derecede binilenler (35 saat/gün) ve ağır derecede binilenler (5-8 saat/gün) olmak üzere 3 grupta toplamaktadır.

Zevk atlarında her 100 kg CA için ihtiyaç duyulan yem miktarları, kg*
Yem
Hafif binilen
Orta derecede binilen
Ağır derecede binilen
Kaba yem
1,25-1,50
1,00-1,25
1,00-1,25
Tane yem
0,4-0,5
0,75-1,00
1,25-1,35
*Mera sezonunda kaba yem yerine mera kullanılabilir. Ancak tane yem miktarı değişmemelidir. Gerekli
mineral takviyesi yapılmalıdır. Mineral ihtiyaçları terleme ile bağlantılı olduğundan buna göre
düzenleme yapılmalıdır. Vitamin ihtiyaçları çalışmayan atlara göre düzenlense de, çalışma
yoğunluğunun artması ile birlikte artmaktadır.

Yarış atı ve farklı at grupları için rasyon örnekleri
……………………….

EŞEK VE KATIR BESLEME
Eşek ve katır besleme
…. Eşek ve katırlar atlara oranla daha az yemle hayatta kalabilirler. Eşekler saman gibi çok kalitesiz
yemleri atlara ve ponilere oranla dahi etkin biçimde kullanarak yararlanabilirler. Bunu sebebi
muhtemelen eşeklerin kandaki üreyi daha etkin biçimde sirküle edebilmelerinden kaynaklanmaktadır
….
Eşeklerin yaşama payı enerji ihtiyaçları 19,11-22,70 kcal/kg CA/gündür. Yani 200 kg CA’ya sahip
bir eşeğin çalışmadan yaşamını devam ettirebilmesi için günde 3822-4540 kcal SE (yani 3,82-4,54
Mcal/kg SE) ihtiyaç vardır. ……. Dolayısıyla, yukarıda örneği verilen eşeğin yaşama payı için örneğin
soğuk kış aylarında 2,08 (4,54/2,18) kg kuru çayır otu ile ihtiyaçlar karşılanır = 2,311 kg çayır otu (KM
bazında) yedirmek gerekir. …. Eşeklerin protein ihtiyaçları atlarınkinden daha azdır. Atların enerji
ihtiyaçları karşılandığı takdirde protein eksikliği oluşmamaktadır. Eşeklerin her 100 kg CA için günde 40
gram proteine ihtiyaçları bulunmaktadır.
Eşeklerin beslenmesinde genelde kalitesiz yemler (otlar) kullanılır. Ancak özel durumlarda
(büyüme, gebelik, laktasyon vb.) bir miktar konsantre yem karışımı yedirilmelidir.
……… Katırların beslenmeleri konusunda at ihtiyaçları temel alınmalı ancak yedirilecek yem
miktarı kısıtlanmalıdır. Kimi otoritelere göre de katırların beslenmesi konusunda eşekler ölçü
alınmalıdır. ……
Katırların aynı büyüklükte bir ata göre daha az enerjiye ihtiyacı vardır. Yani birim canlı ağırlık
için daha az kaloriye ihtiyaçları vardır. Katırlar yağ depolamaya meyilli olduklarında beslenmelerinde
az miktar da olsa aşırıya kaçmak, obezite ile sonlanır. Bu manada gerek fazla yem yedirmekten
sakınmak gerekse merada uzun süre otlamasına izin vermemek gerekir.

Eşek sütü ve önemi
..
Eşekler için rasyon örnekleri
…..

ATLARDA (TEK TIRNAKLILARDA) BESLENMEYE
BAĞLI HASTALIKLAR
Osteochondrosis ve Osteochondritis Dissecant
Osteokondrosis, topallık ve eklem şişmesi ile seyreden ve tayların yarış yaşamını olumsuz etkileyen bir
problemdir. Bu hastalıkta kıkırdağın kalsifikasyonu gerçekleşmez. Bu durumdaki problem aynı zamanda
osteochondritis Dissecant olarak isimlendirilir. Hastalığın sebebi tam olarak bilinmese de, rasyonda Zn,
Cu ve Mn konsantrasyonları (eksiklikleri) önemlidir. Bu elementlerin sadece tay rasyonunda değil aynı
zamanda gebe kısrakların beslenmesi sırasında da (anne karnında) yeteri düzeyde bulunması gerekir.
Ayrıca rasyonda aşırı Ca ve karbonhidrat bulunması bu hastalığın sebebi olarak düşünülmektedir. Aşırı
karbonhidrat (nişasta) insülin cevabını olumsuz etkilemektedir. Yani burada aynı zamanda hormonal
bir bağlantı söz konusudur. Dolayısıyla, taylara kaliteli ve yeteri kaba yem yedirmek gerekir. Hastalık,
aşırı Ca alımı, aynı zamanda Ca:P oranı ve rasyon P konsantrasyonu ile de bağlantılıdır. Tayların kapalı
mekânlarda uzun süre hafif egzersiz yapmaksızın barındırılması da hastalık nedenleri arasındadır.
Taylarda çok hızlı büyüme bu hastalığın diğer bir nedenidir.

Wobbler Sendromu
…

Büyük Baş Hastalığı (Kepek Hastalığı) (Osteomalazi) (Raşitizm) (Nutritional Secondary
Hyperparathyroidism) (Millers Disease)
Bu hastalık hakkında “buğday kepeği” başlığı altında bilgi verilmiş idi. Kan Ca düzeyi, rasyondaki Ca
yetersizliği, rasyondaki aşırı P düzeyi ve kaba yemlerde Ca’yı bağlayarak emilimini engelleyen oksalat
düzeyinin yüksek olması sonucunda düşer. Kan Ca düzeyi, kalsitonin ve parathormon mekanizması ile
sabit tutulur. Bu durumda paratiroit (parathormon) hormonun etkisi ile kemiklerden (yüz kemikleri
dâhil) yoğun Ca mobilize edilir. Bu durum uzun süre devam ederse, kemiklerdeki Ca iyice boşalır ve
buna bağlı olarak kemik yapısı bozulduğundan topallıklar oluşur. Kemiklerin iç boşaldığından, kemikler
yumuşak ve kolayca kırılabilir durumdadır. Kafa ve yüz kemiklerinde de Ca azaldığı için kafa
kemiklerinde büyüme ve genellikle bilateral şişme (büyük kafa, büyük baş) görülür. Dişler etrafındaki
kemiklerde de Ca boşalması olduğundan, çiğneme ve diş ağrıları oluşmaktadır. Diş ağrıları ve çiğneme
güçlüğüne bağlı olarak kilo kaybı şekillenir. Genç taylarda kemiklerden Ca mobilizasyonu hızlı
gerçekleşemediğinden dolayı hastalık genç hayvanları daha ağır etkiler. Buğday ve pirinç kepeğinde
yüksek oranda P ve az miktarda Ca bulunduğundan, fazla miktarda ve uzun süre kepek tüketen atlarda
bu hastalık şekillenir. Kalsiyum karbonat gibi Ca kaynakları ile takviyeler sonucunda bu hastalık
düzeltilebilir. Daha önce Ca:P oranının at gruplarına göre hangi oranlarda tutulması gerektiği
detaylandırılmış idi.
Atlarda osteomalazi, rasyonda yetersiz fosfor veya vitamin D’ye bağlı olarak kemiklerde
deformasyon ve yumuşaklığa neden olan bir problemdir. Osteomalazi, yüksek tane yem ve çok az kaba
yem ile besleme sonucu oluşan yüksek P ve düşük Ca ile şekillenir. Genç hayvanlarda görülen
ostemalazi, raşitizm olarak isimlendirilir.
….

Kolik (Sancı)
Kolik, atlarda sancı ile kendini gösteren bir semptomdur. Koliğin birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında
…… . Rasyonda miktar ve içerik olarak yapılan ani değişiklikler, kullanılan küflü yemler, rasyonda yüksek
oranda kullanılan tane yemler ve atların susuz kalması koliğe neden olur. Beslenme bakımından sancı,
bağırsak duvarının gerilmesine neden olan gaz, sıvı veya sindirim içeriği nedeniyle oluşur. Bağırsak
duvarında bulunan ağrıya duyarlı sinirler vasıtasıyla beyne giden impulslar ağrıyı ortaya çıkarır. Bağırsak
duvarındaki yangı ve değişiklikler, benzer impulslarla ağrıya neden olur.
…. atlarda koliğin en önemli nedenlerinden biri besleme hatalarıdır. Koliğin birincil nedeni atın
tabiatına uygun olmayan yüksek oranlarda tane yem yedirmektir. Tane yem yedirme sonucunda
yemlerin ince bağırsaklardan geçiş hızı artar ve bu durumda daha fazla konsantre yem (nişasta) kalın
bağırsağa geçerek fermente olur. Kalın bağırsaklara ulaşan yüksek miktardaki nişasta burada (kolon ve
sekum) fermente edilerek UYA ve laktik asit üretilir. …. Bu durumda üretilen laktik asit, UYA’dan daha
fazladır. Bu durumda kalın bağırsaklarda üretilen asitlerin %50-90’ı laktik asitten oluşur. ….. UYA ve
özellikle laktik asit üretimi ile birlikte pH düşer. pH’nın düşmesi laktik asit parçalayan (hidrolize eden)
bakterilerin büyümesi için uygun ortam oluşturur. Laktik asit, UYA oranla daha güçlü bir asit
olduğundan bağırsak mukozasına zarar verir. Ayrıca laktik asit daha güçlü bir asit olduğundan UYA gibi
hızla kalın bağırsak duvarından emilmez ve daha uzun süre burada kalarak ortamın pH’sını düşük
tutmaya devam eder. UYA’leri de asidiktir ancak zayıf asit olduklarından pH’nın düşmesine çok büyük
katkı sağlamazlar. Kaldı ki, UYA asidite oluşturacak zaman bulamadan çabucak kalın bağırsaktan
emilirler. …. Dolayısıyla kalın bağırsakta üretilen UYA, ortamın pH’sını çok düşürmez ve hızla emilirken,
üretilen laktik asit ortamın pH’sını düşürür ve hemen emilmediği için ortam asit kalmaya uzun süre
devam eder.
Kalın bağırsaklarda selüloz sindiriminden sorumlu Ruminococcus albusand ve Fibrobacter
succinogenes gibi bakteriler düşük pH ortamında faaliyet göstermez. Bu bakteriler için ideal kalın
bağırsak pH’sı 6,5-7’dir. Aşırı asit üretimi sonucu pH=6 nın altına düştüğünde bu bakteriler ortamda
yaşayamaz ve ölürler. Buna karşın laktat üreten Streptococcus bovis gibi bakteriler düşük pH da
yaşamlarını sürdürürler. Laktik asit bakterileri düşük pH ortamında UYA değil, laktik asit üretirler. Yani
laktik asit bakterileri zaten asidik olan ortamın pH’sını daha da düşürürler. Bu duruma subklinik asidozis
denir. Düşük pH’da faaliyet gösteren mikroorganizmalar toksin üretmeye ve kolik oluşturmaya başlar.
Bu durumda gaz üretilir ve üretilen gazlar hem şişkinlik yapar hem de koliğe neden olurlar.
Düşük pH sadece yüksek konsantre yem tüketimine bağlı olarak değil, aynı zamanda gür ve
fruktan bakımından zengin meralarda serbest olarak uzun süre otlama sonucu da oluşur. …..
Bağırsaklarda pH’nın düşmesiyle birlikte bağırsak içeriği daha kıvamlı, sert ve katı bir hal alır.
Yani bu durumda sıvı içerik azalmaktadır. Kalın bağırsaklarda zaman zaman daralan kısımlar
bulunmaktadır. Kalın bağırsakta ilerlemeye çalışan ve katı bir kıvam alan bağırsak içeriği bu dar kanalları
tıkayarak, tıkadığı kısmın arkasında kalan bağırsak kısmında gaz birikimine neden olmaktadır. Bu gaz
birikimi bağırsak duvarında gerginliğe neden olduğundan yukarıda bahsedilen mekanizma ile ağrıya
(sancıya) neden olmaktadır. Kaba yemin küflü olması kolik riskini ve şiddetini artırmaktadır.
….. Kolikli atlar, ön ayaklarla yeri döver, arkasına yani ağrılı bölgeye bakar, arka ayakları sıkça
kaldırır, karnını tekmelemeye çalışır, yere yatar, yandan yana yuvarlanır, terler, idrar yapma pozisyonu
alır, dışkı yapmak için ıkınır, iştahını kaybeder ve depresyona girer.
Sancının tedavisinde yapılacak ilk uygulama ağrıyı kesmektir (ksilazin, butorfanol ve fluniksin).
Endotoksin riskine karşı, detomidin ve butorfanol verilir. Daha sonra sıvı takviyesi (Hartmanns gibi
elektrolit solüsyonlar) yapmak gerekir. Spazm giderici ilaçlar vermek uygundur (hyoscine Nbutylbromide). Ayrıca, dışkı yumuşatıcı ilaçlar (parafin yağı ve dioctylsodiumsulfosuccinate) kullanmak
tedavi için uygulanmalıdır. Kolik tedavisinde cerrahi müdahale seçeneği de mevcuttur.

Kalın Bağırsaklarda Asidozis ….

Laminit (Laminitis) (Founder)
Laminitis, poni, eşek ve atlarda aseptik ayak (laminea) yangısıdır. Daha teknik bir tanımlama ile …... …
Hastalık genelde yetişkin atların ve daha çok kilolu (şişman) atların problemidir. Laminitis genelde tek başına
değil, başka bir problemini yanı sıra oluşan sekonder bir semptomdur. Laminitisin 4 ana nedeni vardır: 1sepsis veya endotoksemi ile ilgili hastalıklar, 2- at metabolik sendromu, 3- tek ayağa binen aşırı yük, 4- kara
ceviz altlığı kullanılması. Aşırı miktarda fruktan içeren mera otlarının tüketilmesi, aşırı miktarda soğuk su
içilmesi ve fazla dozda streroid kullanımı da laminitese neden olmaktadır.
Sepsis veya endotoksin bağlantılı sebepler, Gram-negatif bakteri sepsisine bağlı olarak şekillenen
aşırı tane yem tüketimi, doğum sonrası metrit, kolik ve enterokolitisdir. Tek bacağa aşırı ve uzun süreli olarak
yük binmesi laminitis sebebidir. Bu durum genellikle operasyon sonrası ortopedik önlemler gereği tek bacağı
kullanma durumunda veya radial sinir felcinde şekillenir. Kara ceviz (Juglans nigra), mobilya yapımında
özellikle tercih edelin bir ağaç türüdür. Kara ceviz ağacından kereste elde edilme aşamasında esmer renkte
yonga elde edilir. Bu yonganın atlara altlık malzemesi olarak kullanılması durumuna laminitis oluşur. Kara
ceviz bitkisi, diğer bitkilerin etrafında büyümemesi için (savunma amaçlı) juglone isimli bir madde salar. Bu
madde kısmen altlık olarak kullanılan yongada da bulunur. Bu yonganın atlar tarafından tüketilmesi laminitis
sebebidir. Juglone etken maddesinin yenmese dahi ayak derisine teması ile laminitise sebep olması tezi de
savunulmaktadır. Korunma amaçlı olarak bu tür yonganın kullanılmaması gerekir. Tedavide, hafif sedatifler,
mineral yağlar ve steroid olmayan anti imflammatuarlar kullanılabilir.
Yukarıda bahsedildiği üzere laminitis, aşırı tane yem yedirme sonucunda tek tırnaklılarda kolik ve
asidoz ile aynı mekanizma ile oluşur. Aşırı tane ye ile besleme durumunda asidoz, kolik ve ilerleyen aşamada
laminitis şekillenir. Ancak laminitiste ayakta görülen problemler konusunda ve etiyolojisinde kesin bilgiler
bulunmamaktadır. Kalın bağırsakta oluşan asidite mukozaya zarar vermekte ve emilimi engellemektedir. Bu
arada asidite nedeniyle Gram-negatif bakterilerde ölmektedir. Bütün bunlar aşırı tane yem tüketiminden
birkaç saat sonra gerçekleşmektedir. Bağırsaklardaki bu değişikliklere sistemik bir yangı (inflammasyon)
cevabı oluşarak trombosit ve akvuvarlar aktive olmaktadır. ….
Laminea yangısı işemiye (dokulara gelen kan ve O2 azalması) neden olmakta, işemi ise hücre
ölümünü doğurmaktadır. Ayakta bulunan damarlarda da yangı şekillenir. Ayaklara kan akışının neden
azaldığı henüz çözülememiştir. Ancak kan akımının azalması, hem yangıyı hem de hücre ölümünü artırır.
Ancak, laminitisin ilk şekillenme aşamasında ayaklara kan akışının arttığı bulunmuştur. Muhtemelen
laminitisin akut aşamasında ayaklardaki arteriovenöz anastomuzu (dilatasyonu) dorsal tırnağa kan akışını
artırmakta ancak kapilleri düzeyde kan akışına engel olmaktadır. Kapiller geçirgenliğin artmasının sebebine
dair net bilgiler bulunmamakla birlikte, histaminin bu konuda kısmen sorumlu olabileceği bilinmektedir.
Sığırlarda ve domuzlarda görülen laminitisin oluşum mekanizmasında histamin önemli bir rol üstlenir. Ancak
atlarda görülen laminitisin etiyolojisinde histaminin rolü henüz bilinmemektedir. Yani at ve sığırlarda
laminitisin oluşum mekanizması birbirinden farklıdır. Bu konuda insülin, serotonin, endotelin ve diğer
etkenler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Yangılanan damarlarda geçirgenlik bozulur (artar) ve
damarlarda proteine benzer bir sıvı damarların dışına sızar. Sızan bu sıvıya ödem denir, yani bu durumda
ödem oluşur. Ödem ve yangı ayakta topallığa neden olmaktadır. İlerleyen dönemde distal falanksın (coffin
bone) 12 dereceden daha fazla rotasyonu prognozu kötü etkilemektedir. Bu durumdaki atlar ayağa
kalkmakta ve ayakta durmakta zorlanırlar.
Tedavide ……………………………………. .

At Metabolik Sendromu (Equine Metabolic Syndrome)
….

İnsülin Direnci (İnsülin Rezistansı) (Insülin Resistance)
…

Diabetes Mellitus (Diyabet) (Şeker Hastalığı)
Atlarda insülin direnci oluşmasına rağmen, şeker hastalığı (diyabet) hemen hemen hiç görülmez
(Johnson ve ark., 2004). Bir atın yaşamı boyunca pankreastan insülin salınımı neredeyse asla aksamaz.

Obezite (Şişmanlık)
Yukarıda bahsedildiği üzere şişmanlık, insülin direnci, şişmanlık ve at metabolik sendromu birbirleri ile
bağlantılı problemlerdir. Ayrıca bu problemler laminitis ile de ilgilidir. At ve diğer tek tırnaklılarda VKS
sistemine göre 8 ve 9 VKS’ye sahip olan tek tırnaklılar şişmandır. VKS’nin 7 olması şişmanlık açısından
sınırda bir durumdur, bu tür atlar şişman olmasa da kesinlikle fazla kiloludur. Şişmanlığın nedeni
insanlarda olduğu gibi aşırı yem tüketimi, hareketsizlik, aşırı miktarda kalorisi yüksek tane yem veya
tatlı yem yemekle ilgilidir. Kaliteli meralarda sınırsız otlama da obeziteye neden olabilir. Aşırı kilo
almaya meyilli ve daha az kaloriye ihtiyacı olan Morgans ve Arap gibi atlar (easy keeper) genetik olarak
şişmanlığa meyillidirler. Kalori tüketimini azaltmak, egzersiz yaptırmak ve diğer konulara özen
göstererek şişmanlık önlenebilir (tedavi edilebilir).

At Cushing Hastalığı (Equine Cushing’s disease)
Sağlıklı bir beyinde hipotalamus dopamin salgılar. Dopamin hipofizden ACTH salınımını düzenler.
Hipofizdeki tümörler hipofizi baskılayarak dopamin salgısının azalmasına neden olur. Bu durumda
dopamin düzenleme görevini yerine getiremediği için ACTH salınımı sürekli olur. ACTH, adrenal
bezlerden kortizol salınımını sağlar. Sürekli salınan ACTH sürekli kortisol salınmasına neden olur.
Kortizol, kan glikoz düzeyini yükseltir ve insülin varlığında dahi kan glikoz düzeyi yüksek kalır, yani
insülin direnci oluşur. Uzun süre yüksek oranlarda tane yemle besleme yapmak, ağrı, gastrik ülser,
aşılama ve diğer etkenler kortizolün salınımını artırmaktadır. Bu hastalıkta atların tüyleri uzun ve
kıvrımlı kalır ve kıllar dökülmez. Hastalıktan daha çok poniler etkilenirler. Kilo kaybı ve kas kütlesinde
kayıplar söz konusu olur. Kimi at ve poniler karın kaslarındaki zayıflık ve gerginlikten dolayı büyük karınlı
(pot belly) görünümündedirler. Yara iyileşmeleri gecikir. Magnezyum, krom, glikozamin içeren eklem
destekleyicileri, demir ve omega-3 yağ asitleri ile takviye edilmiş rasyonlar tedavide kullanılabilir. Ayrıca
rasyon enerjisi düşürülmelidir.

Endotoksemi
..
Sistit
..

Bağırsak Taşları (Enteroliths)
…
Bağırsak Tıkanıklığı (Obstruction)
..
Özafagus Tıkanması (Boğulma) (Choke)
..

Ot Hastalığı (Çimen Hastalığı) (Mera Hastalığı) (Grass Sickness) (Equine Grass Sickness)
At, poni ve eşeklerde görülen çimen hastalığı, sindirim sisteminin felci ve ölümle sonlanan bir
hastalıktır. Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Atların merada otlarken Clostridium
botulinum isimli etkeni (bakteriyi) topraktan alması sonucu bu bakterinin bağırsaklarda aşırı
çoğalmasına bağlı olarak hastalığın şekillendiğine dair şüpheler vardır. Bu bakterinin ürettiği toksinler
ilk olarak bağırsaklardaki sinir sistemini daha sonra da vücudun genel sinir sistemini olumsuz
etkilemektedir. Aynı merada bazı atlar bu hastalıktan etkilenirken kimi atlar etkilenmez. Hastalığın
atlarda sadece merada iken veya yeni bir meraya otlamak için sürüldüğünde görülmesi beslenme
bakımından önemlidir. Problem, bahar ve yaz aylarında ve daha çok genç (2-7 yaş) atlarda görülür.
Meradaki toprağın yapısı (kumlu olması), aşırı mera otlatılması (aşırı otlatma toprağı açığa çıkarır),
meradaki atlara mineral verilmemesi (pika gibi problemlere neden olur) sebepler arasında sayılabilir.
Hastalıklı at yerde yuvarlanır, kasları titrer, terler ve acı içinde kıvranır. Midesi yırtılan at ölür. Daha
hafif hastalık semptomlarında atlarda kolik, salya akıntısı, yemede güçlük, terleme ve solunumda
horlama sesi gibi seslerin duyulması gözlenir. Hastalığa yakalanan atlar genelde ölür. Hastalığı önlemek
için yeni bir meraya çıkan atların dereceli olarak meraya alıştırılmaları ve ilk zamanlarda bir miktar kuru
ot yedirilmesi gerekir. Mera yönetimi konusunda bahsedildiği üzere, atların merada aşırı otlamasına
engel olunmalı ve rotasyon usulü otlatma yapılmalıdır. Ayrıca meradaki atlara mineral takviyesi
yapılmalıdır.

Gastrik Ülser (Equine Ulcers) (Equine Gastric Ulcer Syndrome)
..
Hiperlipemi (Hiperlipoproteinemi) (Hyperlipoproteinaemia)
…
Guatr (Goiter) ve İyot
…
Equin Degeneratif Myeloensefalopati (Equine Degenerative Myeloencephalopathy)
Nörödejeneratif olan bu hastalık, gebe kısraklar ve doğurdukları taylarda görülür. Hastalığın nedeni
vitamin E yetersizliğidir. Bu tür sinirsel problemlerde kısrak ve tay rasyondaki enerji, Ca, P, Cu, vitamin
C, omega-3 yağ asitleri ve diğer eser element düzeylerini özenle dengelemek gerekir.

Beyaz Kas Hastalığı (White Muscle Diseases)
Genellikle genç tayların (bütün at gruplarında görülebilir) kalp ve iskelet kaslarında selenyum ve
vitamin E yetersizliğine bağlı bir kas distrofisidir (miyodejenerasyon). Yetersiz Se/vitamin E alan
kısraklardan doğan taylarda da bu hastalık görülür. Bu hastalığa yakalanmış taylarda, yerde yatma, hızlı
solunum, solunum güçlüğü, kas ağrısı, aritmi, dilde şişme, yutmakta zorluk, kasların zayıflığı nedeniyle
süt emmede zorluk, taşikardi ve ani ölüm görülür.

Sarı Yağ Hastalığı (Yellow Fat Disease) (Steatitis)
Sarı Yağ Hastalığı, taylarda vitamin E eksikliğine bağlı olarak gelişen ve kimi zaman Beyaz Kas Hastalığı
ile birlikte seyreden yağ dokusunun yangısıdır. Yağ dokusu sarı renk alır. Rasyonda aşırı oranda
doymamış yağ asidinin bulunması durumunda veya yetersiz vitamin E ve diğer antioksidan maddelerin
varlığından, sarı yağ hastalığı meydana gelir. At dışındaki diğer hayvanlarda genelde rasyonun
tamamının veya önemli bir oranının balık veya balık ürünlerinden oluşması durumunda şekillenir.

Pika
Tuz konusunda kısmen detaylandırılan pika, atlarda aslında bir yeme sapıklığıdır. Pika durumunda atlar
yem olmayan cisimleri yemeye ve yalamaya çalışır. Bu manada, atlar bazen dışkılarını da yerler
(kaprofaji). Bu davranışların yani pikanın kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Pikanın rasyondaki
mineral ve vitamin dengesizliğinden kaynaklandığına dair iddialar mevcuttur. Yaptığımız bir çalışmada
at rasyonlarında Fe ve Cu eksikliğinin pikaya neden olacağına dair bulgular elde edilmiştir. Bu
durumdaki atlar toprak ve taş ta yerler. Bu davranış koliğe sebep olabilir. Toprakta daha fazla Fe ve Cu
bulunduğundan dolayı atların bu ihtiyaçlarını karşılamak için toprak yediğine de inanılır. Aslında atların
bu davranışı beslenme yetersizliğinden öte daha çok can sıkıntısı ve merakla ilgilidir. Dolayısıyla
hastalığın önlenmesi veya tedavisi konusunda da etkili bir metot bulunmamaktadır. Bu durumda
yapılacak en iyi uygulama, yüksek oranda kaba yem yedirmektir. Kaba yem yemekle meşgul olan
atlarda bu problemler daha az görülür. Ayrıca atların sosyal ortamda barındırılmaları önemlidir.

Kaprofaji
..
Yele ve Kuyruk Dişleme – Isırma
Bu problem, atların yukarıda bahsedildiği üzere sıkılmaları üzerine sergiledikleri bir davranıştır. Bu
durumda yapılacak en iyi uygulama yüksek oranda kaba yem yedirmektir. Kaba yem yemekle meşgul
olan ve sosyal ortamda barındırılan atlarda bu problemler daha az görülür.

Ahşap (Odun) Isırma (Wood Chewing)
Uzun süre kapalı alanda barındırılan ve yeteri kaba yem tüketmeyen atlarda görülür. Kaba yemin pelet
formunda beslenmesi ile de bu problem görülmektedir. Bu durumdaki atlar ahşap yüzeyleri kemirerek
yerler. Egzersizden yoksun atlarda ve daha çok soğuk ve nemli havalarda görülür. Açık alandaki atlar
ağaç kabuklarını da kemirirler. Poniler günde yaklaşık 1 kg ağaç kemirerek tüketebilirler. Fiber ihtiyacı
karşılanmayan atlar farklı kaynaklardan bu ihtiyacını gidermeye çalışmaktadırlar. Bu kaynakların

arasında altlık malzemesi de bulunur. Bu davranışlar atların sağlığına zararlı değildir. Bu durumda
yapılacak en iyi uygulama, yüksek oranda kaba yem yedirmek ve mümkünse atları sosyal ortamda
barındırmaktır. Kaba yem yemekle meşgul olan atlarda bu problemler daha az görülür. Yabancı
cisimlerin ağız yoluyla alınması bağırsak tıkanmalarına ve bağırsak taşlarına sebep olabilir. Elma sirkesi
bahsinde ifade edildiği üzere bu tür problem yaşayan atlara elma sirkesi içirilebilir.

Yabancı Cisimleri Isırma (Cribbing) (Aerophagia) (Windsucking)
Atlar ön dişleri ile hareketsiz cisimleri kavrar ve kavrarken aynı anda boyunlarını sağa-sola büker ve
hava yutarlar. Tatlı yemler ve melas ile beslemede bu tür problemler daha çok görülür. Egzersiz
yapmayan atlarda da bu durum görülür. Bu davranış odun ısırmadan farklıdır. Bu problemin muhtemel
nedeni yukarıda açıklandığı gibi kaba yem eksikliği olabilir.

Duvarları Yalama
Atlar sıkıldıkları için boksların duvarlarını yalayabilirler. Atlar kendileri için yem hazırlandığında ancak
henüz ulaşamadıkları yem için de bu davranışı sergileyebilirler. Atlar bu davranışları istediklerini elde
edemediklerinde de (çiftleşme, egzersiz ve sosyal kontak) sergileyebilirler. Ancak bu konuda yine kaba
yemin rolü olduğu bilinmelidir.

İştahsızlık (Anoreksi)
..
Aşırı Yem Yeme (Polifaji) (Hiperfaji)
..
Aşırı Su İçme (Polidipsi)
..
Tozlu Yemlerden Kaynaklanan Solunum Problemleri (Soluğan) (Chronic Obstructive Pulmonary
Disease) (Heaves)

Alerji (Allergies)
Alerji çok geniş ve komplike bir konu olup, burada sadece at besleme ile ilgili kısım detaylandırılacaktır.
Yüksek protein konsantrelerine karşı atların alerjik reaksiyon gösterdikleri bildirilmiştir. Atlarda, yonca,
arpa, şeker pancarı posası, kepek, yulaf, patates, buğday ve kimi saplementlerin alerjik reaksiyonlara
neden olduğu bildirilmiştir (Logas, 2004).

Ot Göbeği (Ot Koca Göbeği) (Hay Belly)
Yüksek oranda veya tamamen çok kalitesiz kaba yemle besleme sonucunda oluşan bir problemdir.
Kaliteli kaba yemlerle yapılan beslemede bu problem görülmez. Kalitesiz kaba yemler fermente olmak
için kalın bağırsaklarda daha fazla süre harcarlar. Kalın bağırsak daha fazla fiber (selüloz) sindirebilmek
için kapasitesini artırır (15 litre/100 kg CA). Bu durumda fermentasyon bölgesi daha aktif olduğundan
ilgili bölgede yani bağırsakların bulunduğu bölgede (karın bölgesinde) genişleme söz konusudur.

Karındaki genişleme dışarıdan bakıldığında kolayca fark edilebilir. Hatta bu durumdaki atlar gebe gibi
görünür. Bu problem, şişmanlıkla karıştırılmamalıdır. Şişmanlıkta vücudun genelinde bir doluluk, kilo
artışı ve genişleme var iken, ot göbeği probleminde sadece karın bölgesi genişlemiş durumdadır. Tedavi
için kaliteli kaba yemler kullanmak ve bir miktar egzersiz önerilebilir. Ot Göbeği probleminde görülen
koca göbek, yukarıda bahsedilen At Cushing Hastalığı semptomunda belirtilen göbek türü ile aynıdır.
Ancak her iki hastalığın sebebi farklıdır.

Parazitler ve Beslenme
..

Kas Tutulması (Pazartesi Sabahı Hastalığı) (Azotüri) (Tying-Up Sendromu) (Rhabdomyolysis)
(Exertional Rhabdomyolysis) (Equine Rhabdomylosis Syndrome)
Egzersiz yapan atlarda, egzersizin başlamasından 10-20 dakika sonra kasların gergin ve ağrılı olması,
terleme, horuldama, titreme, kalp atışı ve solunumun artması, yürümede isteksizlik ve idrar renginin
kahverengiye dönüşmesi (miyoglobinüri) ile seyreden bir problemdir. Bu durumdaki at yeri eşeler ve
ajite olmuştur. Kan testlerinde miyoglobin ve kas enzim aktivitelerinin (kreatin kinaz, laktat
dehidrogenaz ve aspartat aminotransferaz) yükseldiğini gözlenir. Bu enzimlerin yüksek konsantrede
tespit edilmesi kas tutulmasında tipiktir. Problemin ana nedenleri, atı egzersiz süresince fiziksel olarak
aşırı zorlamak, hipertermi, solunum problemi yaşayan atların egzersizde aşırı zorlanması, kaslardaki
enerji yetersizliği ve diğer (antioksidan, elektrolit vb.) etkenlerdir. Bu durumdaki atların kasları kasılır
(kontrak) ancak gevşemez. Bu hastalığa aynı zamanda “Pazartesi Sabahı Hastalığı” denmesinin bir diğer
nedeni, insanlarda ve egzersiz yapmayan atlarda olduğu gibi, uzun süre hareketsiz veya egzersiz
yapmadan geçirilen süreden sonra (hafta sonundan sonra) aniden (Pazartesi sabahı) yapılan yoğun
aktivite (egzersiz, hareket vb.) ile birlikte oluşan kas tutulması, hamlama ve diğer rahatsızlıklardır.
Atlarda kas tutulması, egzersizle birlikte aşırı tane yem yedirme, mineral ve elektrolit dengesizliği ile de
ilgilidir.
Miyoglobinüri, yoğun egzersiz sonrası kaz zedelenmesi sonucu oluşur. Zarar gören kaslardan
açığa çıkan miyoglobin kana salınır. Miyoglobin, böbreklerden süzülürken böbrek hasarına (tubuler
obstruksiyon) ve böbrek yetmezliğine neden olur. Akut böbrek yetmezliğinde plazma üre nitrojen
(blood urea nitrogen (BUN)) ve kreatinin konsantrasyonları artar (azotemi). Azotüri (azoturia), kas
yıkımlanması sonucu idrarda üre ve diğer nitrojen bileşenlerinin (miyoglobin) artmasıdır.
Yoğun şekilde çalışan veya egzersiz yapan bir atın 2 problemi vardır: birinci problem enerji
yetersizliği diğer problem ise yağ ve glikozun oksijen ile yanması sonucu oluşan serbest radikallerdir.
Elektrolit ve mineral dengesizliği ve yetersizliği, tying-up neden olarak kabul edilmektedir. Bu konuda,
Mg, Ca, P, Na, Cl ve K sorumlu tutulmaktadır. Atlara verilen kaba yemin ve tuzun da bu konuda etkili
olduğu bildirilmiştir. Aşırı çalışan veya normalden az çalışan atlarda da bu problem görülebilmektedir.
Tedavide diyet ve egzersiz düzenlemesi gerekir. Kas tutulmaları problemlerini azaltmak için
rasyonda tane yem miktarı azaltılır. Tatlı yemler ve melas rasyondan çıkarılır ve yonca gibi kaliteli kaba
yemlerle besleme yapılır. Rasyonun çoğunluğu kaba yemlerden oluşmalıdır. Tane yemler yerine bir
miktar yağ kullanılabilir. Rasyonda tane yemi azaltmak ve rasyon enerjisinin %20-25’inin yağdan
gelmesini sağlamak gerekir. Egzersiz programlarında 15-30 dakikalık süreler ile kas enzimlerinin takibi
yapılır ve ilerleyen dönemlerde egzersiz süresi artırılır. Problemin düzelmesi için 3-6 aylık süre gerekir.

Tekrarlanan Kas Tutulması (Recurrent Exertional Rhabdomyolysis)
..
Tekrarlanan Kas Tutulması-2 (Equine Polysaccharide Storage Myopathy) (Polysaccharide Storage
Myopathy)
….
Yorulmuş At Sendromu (Exhausted Horse Syndrome)
….
Eşzamanlı Diyafram Çarpıntısı (Synchronous Diaphragmatic Flutter) (Thumps)
..
Metabolik Alkaloz
Yukarıda bahsedildiği üzere, metabolik alkoloz birçok kas aktivitesi ile ilgili problemde gündeme
gelmektedir. ..

Metabolik Asidoz
Metabolik asidoz, bikarbonat iyonları (HCO3−) konsantrasyonunun azalması, karbon dioksit basıncında
(Pco2) azalma ve pH’nın düşmesi ile şekillenir. Asidozun nedeni, kanda biriken ketonlar, laktik asit,
böbrek yetmezliği, farklı ilaçlar ve renal bikarbonat kaybıdır. Klinik teşhis, serum elektrolit düzeylerinin
ölçülmesi ile konabilir. Tedavide sodyum bikarbonat endikedir. “Rasyon anyon-katyon farkı ve asit-baz
dengesi” başlığı altında bu konu ile ilgili ilave bilgiler verilmiş idi.

Tırnak sağlığı ve beslenme
..
Atlarda dişler ve beslenme bakımından önemi
…

