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Yumak:
Kelpkuyruğunun yetiştirildiği bölgelerde yetişir ve daha çok mera bitkisidir. Çok lezzetli olan
yumak erozyonu önlemede de kullanılır. Çok yıllıklı bu bitki yumak (tuft, öbek, tutam)
şeklinde büyür. Soğuk şartlara dayanıklı olduğu gibi kalkerli ve kumlu toprak şartlarına da
dayanabilir.
Yumak'ın ham besin madde içerikleri*,%
KM
HP
ADF
Ca
8.9
36.9
88.3
0.6
*Governrnent of Alberta, 1997. (Değerler KM bazında verilmiştir)

p

0.2

Mg
0.1

Kelpkuyruğu:
Atlar için en mükemmel otlardan biridir. 40-150 cm ye kadar uzanan çok yıllıklı bir bitkidir.
En iyi yetişme şartları serin (özellikle nemli serinde) ısıda ve nemli hatta yaş topraktadır.
Triptofan, lizin ve valin olarak zengin protein içerir.
Kelpkuyruğu'nun ham besin madde içerikleri*,%
KM
HP
ADF
Ca
0.5
8.2
86.7
37.3
*Government of Alberta, 19 9 7. (Değerler KM bazında verilmiştir)

p

0.2

Mg
0.1

İngiliz çimi (İtalyan çimi) (ryegrass) (süt otu) (caramba) (trinova):
Besleyici ve lezzetli bir yem bitkisi olmasına rağmen kalitesi orta düzeyde'dir. Erozyon
kontrolü ve çim olarak ta kullanılır. Çok yıllıklı ve 8-9 0 cm ye kadar büyüyebilen bu bitki
ılıman ve nemli iklimi sever. Toprak olarak ise yine nemli toprağı tercih eder. Genellikle tek
başına değil diğer bitkilerle ekilir. Detaylı bilgi için "KÜÇÜK, 2018" kitabına başvurunuz.
İtalyan ve İngiliz çimi farklı isimlerle aynı bitkiyi ifade etmektedir. (Lolium perenne L.,
Poaceae, Darnel, English ryegrass, ltalian ryegrass, Perennial ryegrass).
İngiliz Cimi' nin ham besin madde içerikleri*,%
KM
HP
ADF
Ca
0.5
86.7
37.3
8.2
*Government of Alberta, 1997. (Değerler KM bazında verilmiştir)

p

0.2

Mg
0.1

Kaynaş
Çiçeklenme dönemine kadar kaliteli ve hayvanlar tarafından sevilerek tüketilen bir yem
bitkisidir. Ancak çiçeklenme döneminden sonra çabuk odunlaştığı için yem değeri çok düşer.
Yeşil yem olarak kaynaşın yapraklarında zararlı mantar türleri çok çabuk gelişebildiğinden bu
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Yağlar yağ asitleri ile gliserof'ün esterleşmesinden oluşan,
hayvan ve bitki dokularında bulunan organik eriticilerde eriyebilen
temel organik bileşiklerdir. Yağlar enerji içeriği en yoğun besin
maddesidir. Yağlar karbonhidrat ve proteinlerin yaklaşık 2-2,5 katı
enerji değerine sahiptir. Yağların ekstrakalorik ve ekstrametabolik
etkilerinden dolayı bu katsayı 3.8'e ulaşabilmektedir. Karma
yemlerdeki metabolik enerjinin yaklaşık olarak % 8-1 S'i yağlardan
karşılanmaktadır. Ayrıca yağın yapı taşı olan yağ asitlerinden
linoleik, linolenik ve arahidonik asitler hayvan beslemede esansiyel
bir özellik göstermektedirler. Yenilebilir yağlar, insan gıdası veya
ham madde olarak en yüksek kalitede yağlar olmakla beraber,
yemlik yağların en yüksek kalitede olmaları beklenemez. Yağlar
insan gıdası olarak yenilebilir olanlar ve yenmeyenler olmak üzere
ayrılmakla birlikte yenmeyen yağların yemlik değerleri yenilebilir
yağlardan daha az değildir. Zaman zaman yemlik yağların biyolojik
olarak güvenli olup olmadığı tartışılır. Ancak yapılarında yeteri
kadar su ve protein bulundurmadıklarından bakteri üremesi için
uygun bir ortam teşkil etmezler. Ayrıca yemlik yağların önemli bir
kısmının elde edildi_ği rendering işleminde bakteriler yüksek
sıcaklıkta tahrip olmaktadırlar. Yağların asitliği de bakteri üremesini
önleyen bir faktördür.
Hayvan yemi ve yem ham maddeleri endüstrisi, rendering
işlemi He elde edilen hayvansal yağların en büyük kullanıcısıdır.
Rendering ile elde edilen yağların yaklaşık % 65'i hayvan
yemlerinde kullanılmaktadır.
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Yemlik yağlar elde edildikleri bitki veya hayvanın türüne
�öre sınıflandırılır. Ancak son zamanlarda, yeniden geri kazanılan
kullanılmış restoran yağlarının kullanımının artması ile yemlik
yağlar bitkisel ve hayvansal yağların karışımı olma özelliği
kazanmışlardır. Restorandan geri kazanılan yağlar, pişirme işlemi
sırasında pişirilen etten çıkan yağlardan dolayı çok düşük oranda
hayvansal yağ içermektedirler. Kızartama yağı olarak çoğunlukla
bitkisel yağlar kullanıldığından "restoran yağı" olarak bilinen
yağların içindeki hayvansal yağ miktarı oldukça düşük düzeydedir.
Yemlik Yağların Önemi
Yemlere yağ katılmasının birçok avantajı vardır.
avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür.

Bu

a. Oldukça yüksek enerji içeriğine sahip olan yemlik yağlar
önemli bir enerji kaynağıdır. Bazı yağların metabolik enerji değeri
Tablo 3.3.1 'de verilmektedir.
Tablo 3.3.1. B
Yağ çeşidi
Mısır yağı
Soya yağı
Sığır don yağı
Tavuk yağı
Hayvansal ve bitkisel yağ
karışımı
Kullanılmış yağ

b

Kanatlı
9900
9900
8000-9000
9100
9500 -11000

Ruminant
8600
8200
7900
8000
9500-11000

8900

8800

b. Esansiyel yağ asitleri kaynağıdır. Esansiyel yağ asidi
eksikliğinde deri lezyonları, büyüme geriliği, döl ve süt veriminde,
gerilemeler gibi bir çok bozukluklar şekillenir. Esansiyel yağ asitleri
olan linoleik,linolenik ve arahidonik asitlerden en önemlisi linoleik
yağ asitidir. Bu yağ asidi ·büyüme için gereklidir ve bitkisel kökenli
yağlarda bol miktarda bulunur. Ergin kanatlılar için rasyonda % 0.9
düzeyinde linoleik asit bulunması yeterlidir. Büyüme dönemindeki
kanatlılar için esansiyel yağ asit miktarı % 1.2, yumurta
tavuklarında % 1.S'dir. Broylerlerde esansiyel yağ asit miktarı %
2'nin üzerine çıktığında aşırı yağlanma olmaktadır.
c. Yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerinin emilim ve
taşınmasını sağlar.
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d. Yemden yararlanmayı arttırır.
e. Yeme lezzet verir.
f. Yemin tozumasını önleyerek yem tüketimi esnasında
anların
solunum yollarını muhafaza eder.
hayv
g. Yem fabrikalarında makine ve ekipmanların ömrünü
uzatır.
h. Yemlerin homojenitesini sağlar. Özellikle otomatik
yemliklerde uzun mesafelere dağıtılan yağsız yemlerde ayrışmalar
meydana gelerek yemin homojenitesi bozulur.
i. Ekstrakalorik ve ekstrametabolik etkiye sahiptir. Vücuda
alınan gıdalar ile oluşan metabolik enerjinin net enerjiye dönüşümü
sırasında meydana gelen ısı kayıpları, rasyona yağ ilavesi ile
azalmaktadır. Böylece yemin net enerjiye dönüşüm oranı artar.
Yapılan çalışmalarda yağlardan sağlanan metabolik enerjinin net
enerjiye dönüşümü proteinlerden ve karbonhidratlardan yüksek
bulunmuştur. Buna ekstra kalorik etki adı verilir.
Ekstra metabolik etki, yağların absorbsiyon öncesi
oluşturdukları etkidir. Başlıca iki kısma ayrılır. Birincisi, yağların
yemin diğer ham maddelerindeki yağlarla etkeleşerek emilmelerini
artıran sinerjetik etkidir. Yağların sinerjetik etkileri doymamış
yağların,
doymuş yağların emilimini arttırmak suretiyle
gerçekleştiği belirtilmektedir. Diğeri yemlerin sindirim sisteminden
geçiş hızını azaltmak sureti· ile absorbsiyonlarını artıran etkidir.
j. Vücutta hücrelerin yapı taşıdır.
k. Kabızlığı önler.
1. Sıcak stresini azaltır. Yağların metabolizması sırasında
ortaya çıkan ısı karbonhidrat ve proteinlerin metobolizmaları
sırasında ortaya çıkan ısıdan daha düşüktür. Böylece enerjilerinin
bir kısmını yağlardan karşılayan kanatlıların vücuttan atmaları
gereken ısı miktarı azalır.
m. Yumurta ağırlığının artmasını sağlar. Esansiyel yağ
asitlerinden linoleik asit'in yumurta büyüklüğüne olumlu etkisinin
olduğu bilinmektedir.
n. Laktasyondaki hayvanlarda laktasyon periyodunu uzatır
ve süt verimini artırır.
Yemlik Yağların Sınıflandırılması
a. İç yağı (Don yağı): Rendering işlemleri sırasında oldukça
fazla yağ elde edilmektedir. Bu yağa don yağı adı verilir ve 40
�C'nin üzerinde erime gösterir. Don yağı büyük ölçüde sabun
endüstrisinde kullanılmakta idi. Ancak günümüzde rendering ile
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elde edilen yağların % 65'i hayvan yemlerinde kullanılmaktadır.
Don yağın sindirilme derecesi bitkisel yağlara göre daha düşüktür.
Don yağın yemlere katılabilmesi için 40 °C'nin üzerinde eritilmesi
gerekmektedir. Bu tür yağlar fiyatlandırılırken titer, iyot değeri, yağ
asidi kompozisyonuna dikkat etmelidir.
b. Tavuk yağı: Genel olarak tavuk kesimhanelerinde tavuk
gövdesi ve iç organlarından ayrılan yağların ve diğer yenilmeyen
organların rendering tesislerinde işlenmesiyle elde edilen yağlardır.
İç yağa göre doymamış yağ asitleri oranı daha yüksektir.
c. Bitkisel yağ: Bitkisel yağların yanı sıra bunların
işlenmesi sırasında rafinasyon yan ürünü olarak elde edilen asit
yağ ile yağ asitleri distilatıdır. Bunlar daha çok doymamış yapıdaki
yağ asitlerinden oluşmaktadır.
d. Kullanılmış yağlar: Balık, et, patates gibi gıdaların
restoran ve hazır gıda imalathanelerinde yağlarla kızartılması
sonucu oluşan yağlardır. Bunlar genel olarak polimerize yağ
asitleriyle bunların gliseridlerinden oluşmuştur. Bu kullanılmış
yağlara yellow grease de denir.
e. Karışık yağlar: İç yağ, tavuk yağı, asit yağ, restoran
yağları gibi muhtelif yağların karıştırılmasından oluşan yağlardır.
f. Asit yağlar: Bitkisel ham yağların insan tüketimi için
işlenmeleri sırasında ortaya çıkan yan ürünler asit karakter alması
için sülfirik asit ile muamele edilirler. Asit yağ içeren karışımların
renkleri daha koyu, serbest yağ asit içeriği daha yüksektir.
Yemlik Yağların Değerliliğini Etkileyen Faktörler
a. Yağın yapısı: Yağ asitlerinin sahip olduğu karbon zinciri
uzunluğu o yağın enerji değerini etkilemektedir. Kısa ve orta zincir
uzunluğundaki yağ asidine sahip olan yağlar uzun zincirli olanlara
göre daha kolay absorbe edilmektedirler. Yağın enerji değerinde
karbon zincirlerinin doymuşluk derecesi de önemlidir. Doymamış
yağ asitlerinin metabolik enerji değerleri doymuş yağ asitlerine göre
daha yüksektir.
b. Hayvan ile ilgili özellikler: Genç kanatlılar yemdeki
ya_ğlardan daha az yararlanmakta olup bu etki daha çok doymuş

'1
yağlarda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle broyler civcivlerinde
doymuş yağ asit düzeyi sınırlı tutulmalıdır. Genç kanatlıların
yağlardan daha düşük düzeyde yararlanmalarının temelinde, safra
tuzu üretiminin yetersiz oluşu yatmaktadır.
c. Yağlar arasındaki sinerjetik etki: Temelde yağ
karışımlarının enerji değeri karışıma dahil edilen yağların her birinin
ayrı ayrı ölçülen değerinin toplamından daha yüksektir.
d. Yemin mineral içeriği: Yağ asitleri sindirim kanalında
diğer besin maddeleriyle tepkimeye girme eğilimi gösterirler.
Özellikle de mineral maddelerle birleşerek sabunları oluştururlar.
Oluşan sabunların çözünebilirliğine bağlı olarak sindirilebilirlik
etkilenmektedir. Örneğin rasyon kalsiyum miktarının % 1 'den % 4'e
artırılması yağların enerji değerinde azalmaya neden olmuştur.
e. Oksidasyon: Yağlar çeşitli çevresel etkiler ile bozulmaya
uğrarlar. En çok rastlanan bozulma oksidasyondur. Yağların
oksidasyonu yağın tat, koku ve renk gibi özelliklerini etkiler ve
besleme değerini düşürür. Yağın oksidasyonu ile ortaya çıkan,
okside olmuş yağ asitleri potansiyel toksin özelliği göstermekle
beraber rasyonda bulunan besin maddeleri ile tepkimeye girerek
onların sindirilme derecesini de düşürür. Ayrıca okside olmuş yağ
asitleri !izin ile tepkimeye girerek amino asidin kullanımını olumsuz
olarak etkilerler. Yağların acılaşmalarının en önemli kriterlerinden
biri peroksit sayısıdır. Peroksit sayısının yükselmesi acılaşmanın
göstergesidir.
f. Yağ asilerinin doymamışlık-doymuşluk oranı:
Doymamışlık/doymuşluk oranı yağın sindirilebilir enerji değeri
üzerine etkili olmaktadır. Genç hayvanlarda bu etki daha belirgin
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu oran arttıkça yağın enerji değeri de
artmaktadır. Yemlik yağlarda bu oranın mümkün olduğunca yüksek
tutulması gerekmektedir. Bunu sağlamanın en kolay yolu yemlik
yağlarda hayvansal ve bitkisel yağları dengeli bir oranda
kullanmaktır. Yemlik yağların doymamışlık/doymuşluk oranı Tablo
3.3.2'de görülmektedir.
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Tablo 3.3.2. Yemlik vağların do mamış/doyrQ_lJŞ yacı asitleri oranı
Don yağı
1.0
Kanatlı yağı
2.2
Palmiye yağı
1.1
Bitkisel yağ
6.0
Don vafö/bitkisel yağ karışımı (80/20}
2.1
g) Serbest yağ asidi içeriği: Trigliseritler belli koşullarda
gliserol ve serbest yağ asitlerine parçalanabilmektedirler. Önceden
acrlaşma kriteri olarak değerlendirilen serbest yağ asit içeriğinden
günümüzde enerji olarak faydalanılmaktadır. Serbest yağ asidi
içeriği acılaşmanın tek göstergesi değildir.
h) Safra tuzu: Safra tuzları, yağ asitlerinin bağırsaklardan
emilebilmelerini sağlayacak misel oluşumu için gereklidir. Safra
tuzları yağların yüzey gerilimini azaltmak suretiyle misel
oluştururlar. Selüloz oranının rasyonda artması sindirim sisteminde
misel oluşumunu engellemektedir.
Yemlik Yağlarda Kalite Kriterleri
Yağlarda bulunan su miktarı, çözünmeyen, sabunlaşmayan
maddeler, oksitlenmiş yağ asitleri, polimerler, antinutrisyonel
faktörler ve pestisit kalıntıları gibi unsurlar yemlik yağların kalitesini
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu unsurlar yağların enerji değerini
düşürmektedir.
a. Su içeriği: Tüm yan ürün yağlar belli bir miktar su
içerirler. Fakat rafinasyon yan ürünü yağlarda, daha fazla su
bulunmaktadır. Yağdaki su damlacıkları, protein ve zamk gibi
maddelerle birleşerek dibe çökmeyebilir. Oksidatif acılığa yardımcı
olduğundan yağa su karışmasına engel olunmalıdır. Yemlik
yağlarda arzu edilen nem oranının en üst seviyesi% 1 dir.
b. Çözünmeyen maddeler (Tortu): Tortu normalde dibe
çöktüğü halde bazen süspansiyon halinde çökelmeden kalabilir.
Bundan dolayı yem imalatında yemlik yağı filtre etmek gerekir.
Çözünmeyen maddeler, katı partiküller olup, kıl, deri, kemik ve
polietilen parçacıklardır. Tankların dibine çöktüklerinde temizleme
sorunu oluşturur. Arzu edilen maksimum çözünmeyen madde
miktarının% 0.5 olması arzu edilir.

c. Titre değeri: Bir yağın katılaştığı noktanın °C cinsinden
ifadesidir. Titre, bir ham madde özelliği olup rendering işlemleri ile
değişmez.
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d. Sabunlaşmayan maddeler: Yağların sabunlaştırılma
sından sonra spesifik solventlerle ekstrakte edilen ve solventin
buharlaştırılıp kurutulmasından sonra ele geçen uçucu olmayan
yabancı sıvı maddelerdir. Zamklar, lesitinler, steroller, tokoferoller,
pigmentler, mumlar, vitaminler ve mineral yağlar bu gruba
dahildirler. Asit yağlarda, sabunlaşmayan maddeler ham yağlara
göre daha fazla bulunur. Sabunlaşmayan maddelerin maksimum
% 1 olması istenir. Tavuk yağları için bu oran % 2.5, karışık yağlar
için ise % 3.5 dir.
e. Sabunlaşma değeri : Bir gram yağı sabunlaştırmak için
gereken potasyum hidroksitin mg biriminden miktarıdır.
Sabunlaşma sayısı molekül ağırlığının bir göstergesidir.
Sabunlaşma sayısı yüksek ise kısa zincirli yağ asit miktarı fazladır.
f. İyot değeri : Yağların doymamışlığının ölçüsü olup, yüz
gram yağın absorbe ettiği gram biriminden iyot miktarıdır. İyot
değeri ne kadar yüksek ise doymamış yağ asidi miktarı o derece
fazladır. Asit yağların iyot değerleri elde edildikleri orijinal yağların
iyot değerlerine yakındır.
g. Toplam yağ asitleri: Hem serbest yağ asitlerini ve hem
de gliserole bağlı yağ asitlerini içerir. İyi kalite yağlar en az % 90
toplam yağ asidi içermelidir.
h. Serbest yağ asitleri: Gliserole bağlı olmayan yağ
asitleridir. Yağın oksitlenmesi, yan ürün olarak serbest yağ
asitlerinin oluşmasına neden olduğundan, serbest yağ asitleri,
oksidasyon ürünü acılığın belirtisi olarak kabul edilir.
Serbest yağ asidi oranının civcivlerde % 40'tan % 60'a
çıkarılması, yağdaki enerjide 478-645 kcal/kg'lık ve daha yaşlılarda
ise 239-287 kcal/kg'lık bir azalmaya neden olmaktadır. Serbest yağ
asitleri yemlik yağlarda en çok% 15 olmalıdır. Yemlik yağ restoran
yağı içeriyor ise bu oran% 20 dir. Karışık yağlarda ise% 30 dur.
i. Antinutrisyonel faktörler: Kolza tohumu yağında
bulunan erüsik asit ve pamuk tohumu yağında bulunan
siklopropanoid yağ asidinin toksik etkileri bilinmektedir. Bu yağ
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asitlerini kapsay�yağları içeren yemlerle beslenen hayvanlarda
yağdan yararlanma oranının düşük olması, bu yağ asitlerinin
sindirim üzerindeki olumsuz etkilerinden çok toksik etkilerinden
kaynaklanmaktadır.
j. Pestisid kalıntıları : Hayvanlarda toksik etki oluşturan
pestisid kalıntılarının yemlik yağlarda maksimum tolerans düzeyleri
Tablo 3.3.3'de gösterilmektedir.
Tablo 3.3.3. Yemlik yağlarda kabul edilebilecek en yüksek
oestısıa Kaııntı mıKtarı (ppm)
Kalıntı
ppm
Aldrin
0.2
Oieldrin ve/veya Chlordane
0.05
0.5
DDT, DDE ve/veya DDE (TDE)
Endosulfan
0.1
Endrin
0.2
0.2
Heptachlor
0.3
Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclohexane (BHC)
0.5
a-izomer
0.1
�-izomer
1.0
y-izomer(Undane)
0.5
Methoxychlor
0.5
Toxaphene
0.5
Chlorinated hyrocarbons
k. Peroksit değeri: Yağlardaki acılaşmanın ölçüsüdür. Bir
kg numunede belirli bir süre içinde, oksidasyon sonucu oluşan
peroksidin miliekivalan (mEq) olarak ifadesidir. Yemlik yağlar için
peroksit değerinın önemi azdır. Çünkü bu yağların elde
edilişlerindeki işlemler sırasında yoğun düzeyde oksidatif
değişmelere maruz kaldıklarından bunlara ilişkin peroksit
değerlerini yorumlamak güç olmaktadır. Yağın, analizin yapıldığı
andaki oksitlenme düzeyini ölçtüğü ve daha sonra değişebileceği
göz önüne alınarak, bu değere bazen ilk peroksit düzeyi de denir.
Peroksit değeri 5 mEq/kg'ın altında olduğunda yağın acımamış
olduğu kabul edilir. Kabul edilebilir en yüksek değer 20 mEq/kg'dır.
Ölçüldüğü andaki peroksit değeri düşük bir yağ, daha sonra kısa
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s ürede acıyabilir. Bundan dolayı yağlar, üretildikten hemen sonra
antioksidanlarla stabilize edilmelidir. Bazı araştırmalar, yemdeki
peroksit değeri 4 mEq/kg'ı aştığında kanatlı performansının önemli
ölçüde olumsuz yönde etkilendiğini göstermiştir. Yemdeki peroksit
değerinin yem değerlendirme derecesi üzerine etkisi Tablo 3.3.4'de
verilmektedir.
Tablo 3.3.4. Yemdeki peroksit değerinin broylerlerde yem
deoerlendirme d
Yemdeki peroksit değeri, mEq/kg
4
2
o
Yas,oün
7
1.89
1.91
21
1.94
2.00
1.97
1.98
42
1.98
2.05
Oksidatif acılaşma, yağın organoleptik özelliklerini etkiler ve
besleme değerini düşürür. Yağ asitleri ilk oksidasyon aşamasında
hidroperoksitlere dönüşürler. Daha sonra peroksitler ve sonunda da
aldehidler ve ketonlar oluşur. Bu reaksiyonun hızı sıcaklığa,
zamana ve yağı taşıyan ham maddenin özelliğine bağlıdır. Oluşan
peroksitler güçlü katalizörler olup, bir kez oluşmaya başladıklarında
yağın kendi kendine hızla okside olmasına neden olurlar. Yağın
oksidasyonu sırasında, özellikle yüksek sıcaklıklarda polimerler
oluşabilir. Bu polimerler, okside olmuş yağ asitleri ile birlikte
rasyonda bulunan diğer besin maddeleriyle reaksiyona girerek
sindirilebilirliği .ızaltırlar. Bunlar potansiyel olarak etkili birer
toksindirler. Okside olmuş yağ asitleri aynı zamanda, yağda
çözünen vitamin ve karotenoidlerin kullanılmasını da olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu etki esas olarak, rasyondaki yağın
sindiriminin azalmasından ileri geliyorsa da, okside olmuş serbest
yağ asidi köklerinin vitaminlerin kendileri ile birleşerek tahrip
etmelerinden de kaynaklanmaktadır. Yemlik yağların yüksek
sıcaklığa maruz bırakılması, kanatlılarda canlı ağırlığın düşmesine
ve kasların lipit oksidasyonuna duyarlılığının artmasına yol açar.
Okside olan yağ asitleri, lizin gibi bazı amino asitlerle de tepkimeye
girmektedir.
Yemlik bitkisel ve hayvansal yağların kimyasal yapıları
Tablo 3.3.5'de verilmektedir. Kanatlı ve ruminant karma yemlerinde
kullanılacak yemlik yağlar için spesifikasyon değerleri ise Tablo
3.3.6'da gösterilmektedir.

1

,;;��:�-&--�.......,,,-..

)

76

.
.
Tablo 3.3.5. Yemlik yağlarda yaygın olarak kabul gören tıcarı

standartlar1 %

Toplam yağ
asitleri
Serbest yağ
asitleri
Rutubet
Tortular
Sabunlaşmayanlar
iyot değeri, g
Maksimum
peroksit değeri,
mEq/kq

Hayvansa: Kanatlı Hayvansal Kullanıl- Hidrolize
yağlar
yağı
hayvansal
-Bitkisel
mış
yağ-asit
yağlar
yağ
yağ
karışımı
karışımı
90

90

90

90

90

15
1
0.5
1
56-57

15
1
0.5
1
79-83

30
1
0.5
3.5
80-95

4
0.5
0.5
0.5
58-68

40-50
1.5
0.5
2.5
85

20

20

20

20

20

5. Yemlik yağların depolanması ve taşınmasında dikkat
edilmesi gereken noktalar
a. Lastik (neopren hariç) ile bakır ve alaşımların, içeren
metaller peroksidan etkiye sahip olduklarından yağlar bu metallerle
t-3mas etmemelidir. Depolama tanklarındaki vanaların, boruların,
'5ıtma sistemlerinin preoksidan maddelerden yapılmamış olması
�erekir. Preoksidanlar, yağların çok daha hızlı okside olarak
clcılaşmasına yol açar.
b. Yağlar mümkün olduğu kadar serin ortamlarda muhafaza
edilmelidir.
c. Yağ depolama tankları düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
d. Yağlar depolama ve taşınma sırasında nem ve hava ile
olabildiğince az temas etmelidir. Bu durum özellikle, yağların ,
pompa ile basılmaları sırasında önemlidir. Yağ pompaları hava
�lmayacak şekilde yalıtılmamışlarsa, yağa hava karışarak
oksidasyon hızını artırabilir.

Tablo 3.3.6. Hayvan yemlerinde kullanılmak üzere satın alınacak
._,

-

>

Ozellikler

·fikasvon decıerl
Ad/Birim

Karbon zinciri
- C14:0 ve daha kısa
Palmitik
- Cl6:0
Palmitoleik
- C16:1
Stearik
- C18:0
Oleik
- C18:1
Linoleik
- C18:2
Linolenik
- C18:3
-C20:0 ve daha uzun
- C12:0 + C14:0
- C16:0 + C18:0
Erime derecesi
oc
%
Serbest yağ asitleri
Su ve çözünmeyen
maddeler
%
Sabunlaşmayan
%
madde
Oksitlenmiş yağ
asitleri
%
İyot değeri
Peroksit değeri
mEq /kg
Polietilen kalıntısı
m g/kg

Broyler

Yumurta
tavuğu,%

2 (<3)
20 (15-25)
2 (2-3)
7 (6-9)
42(35-45)
22 (17-25)
3 (3-5)
2 (< 3)
<10
<20
<30
40 (35-50)

<2
15 (10-20)
2 (2-3)
5 (4-7)
31 (25-35)
40 (35-45)
3 (3-5)
2 (<3)
<10
<20
45 (40-50)

<5
<5
<30
< 34
<70

<1

<1

<1

<2

<2

<3.5

<1
80-90
<2
<100

<1
75-95
<2
<100

< 1.5

%

Ruminant
%

<10

Uzun zincirli yağ asitleri, sindirim sisteminde kısa zincirli yağ
asitlerine oranla daha düşük düzeyde emilmektedirler. Benzer
zincir uzunluğuna sahip olanlardan doymamışlar doymuşlara göre
daha iyi emilirler. örneğin oleik asit (18: 1 ), stearik asitten (18:0):
linolenik asit (18:3), linoleik asitten (18:2) daha iyi emilir.
Hindistan cevizi yağı gibi kısa zincirli doymuş yağların oldukça
yüksek düzeyde sindirilebilirliğe sahip olmasına rağmen bu gibi
kısa zincirli serbest yağ asitleri lezzetli olmamaktadır. Uzun zincirli
yağlar (20 ve daha fazla C içeren) doymamış olup sindirilebilirliği
oldukça
yüksektir.
Ancak
bu
yağlar
sınırlı
düzeyde
kullanılmadığında et ve yumurta gibi ürünlerde balığımsı kokuya
neden olur. Bundan dolayı karbon sayısı 8-1 O ile 20 ve üzerinde
olan yağlar için sınırlandırmalar getirilmelidir. Karışık yağlar
genellikle 16 ve i 8 C'lu zincir uzunluğundaki yağlardan meydana
gelmektedir. Yağ asitlerinde çift bağın bulunması emilim için olumlu
bir faktördür. Doymamış yağ asitlerince zengin olan bitkisel yağlar,
doymuş yağ asitlerince zengin olan hayvansal yağlara göre daha
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iyi emilir ve sindirilirler. Trigliserid formda olan yağlar, serbest forma
göre daha iyi emilmektedirler. Yağ emiliminin bir haftadan küçük
civcivlerde çok az olduğu bilinmektedir. Civcivlerde maksimum yağ
emilimini gerçekleştirecek sindirim olayları 1-2. haftalar arasında
hızla gelişmektedir. Yumurtadan yeni çıkan civcivlerde sindirim ve
emilim mekanizmaları henüz gelişmediğinden, safra tuzları ve
pankreatik lipazların yetersiz düzeyde salgılanması nedeniyle bu ilk
1-2 haftalık süre içerisinde yağlardan yararlanma düzeyi çok
düşüktür.
Yemlik yağların ekonomik bir şekilde kullanılmasında karma
yeme ilave edilecek miktarı ve verildiği kanatlının yaşı önem
taşımaktadır.
Enerji
değerlerinin
doğru
bir
şekilde
hesaplanmasında doymamış-doymuş yağ asitleri oranı ve serbest
yağ asitleri miktarına dikkat edilmelidir. Ayrıca yağın enerji değerini
düşürebilen ve hayvan sağlığına zararlı olabilen su, çözünmeyen
ve sabunlaşmayan maddeler, pestisid kalıntıları, toksik yağ asitleri,
titre değeri, iyot değeri ve peroksit değerinin düzeyleri de göz
önüne alınmalıdır.
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Çeşitli hayvan yemlerinin ve yemlik yağ kaynaklarının yağ
asitleri bileşimi Çizelge 4.17 ve 4.18'de sunulmuştur
Çizelge 4. 17. Çeşitli Hayvan Yemlerinin Yağ Asitleri Bileşimi.
Yağ
Asidi
!çerigj,
g/100 g

Yağ Asitleri İçeri�, g / 100 B YA

o

�

C
'-O

-

'°

o
00

KJ\,1

Tahı! Daneleri
Arpa
Mısır
Sorgum
Yulaf
Buğday
Tahıl Dane Artıklan
Mısır Gluterri
Dam.artığı tahıllar
Kaba Yemler
Yonca Uııu
İngiliz çimi
Mer'a otlan
Kırmızı üçgül
Ak üçgül
Yağlı Tohumlar
Pamuk tohumu
Kolza tohumu
Soya tohumu
Ayçiçeği tohumu

1.6
3.2
2.3
3.2
1.0

27.6 0.9
16.3
20.0 5.2
0.l 22.l 1.0
0.1 20.0 0.7

1.3
10.5

17.2 0.9
15.6

1.4

18.6
38.0
18.0
34.7

0.1

0.7
0.2
1.1
1.5
l. l

2.4
1.7
2.5

1.5
2.6
1.0
1.3
1.3

-

N

M

�
00

00

�

ôci
�

20.5
30.9
31.6
38.1
17.5

43.3
47.8
40.2
34.9
55.8

4.3
2.3
2.0
2.1
4.5

o

o
N

N

�
N
N

0.8 26.7 53.0 1.4
2.7 24.2 54.5 1.8

2.5

3.8
1.0
2.0
3.7
0.5

6.5 18.4
22 14.6
3.4 13.2
5.6
6.6 18.5

39.0
68.2
61.3 0.2
72.3
60.7 2 ()

0.8 25.3
4.3 0.3
0.2 10.7 0.3
O.l 5.5

2.8
l.7
3.9
3.6

17.1
59.1
22.8
21.7

0.1
8.2
6.8
0.1

28.5
11.9
15.9
14.2
6.5

-ö

53.2
22.8
50.8
68.5

0.1
0.5
0.2
0.1

0.9

Çizelge 4.18. Çeşitli Yemlik Yağ Kaynaklarının Kimyasal Bileşimleri
(Şen.köylü, 2001).
ME
Yağ NTS
Yağ Asiti Kompozisyonu(%)
(Kcal/kg)
2 (%) (%) 12:0 14:0 16:0 18:0 16: l 18: 1 18:2 18:3
1
Ka�nak
2
4.0 25.0 24.0 0.5 43.0 2.0 0.5
Hayvansal Yağ 7400 8000 98
2
8200 9000 98
1.0 20.0 4.0 5.5 41.0 25.0 1.5
Tavuk Yağı
l
8600 9000 · 99
8.0 21.0 4.0 15.0 17.2 4.4 3.0
Balık Yağı
8800 9200 99
0.5 13.0 1.0 0.5 31.0 50.0 2.0
l
Bitkisel Yağ
l 50.0 20.0 6.0 2.5 0.5 4.0 2.1 0.2
Hin. Çevizi Yağı 6500 7800 99
1
2.0 42.4 3.5 0.7 42.1 8.0 0.4
7200 8000 99
Palın Yağı
2
0.3 18.0 3.0 0.3 29.0 46.0 0.8
Bit.kisel Asit Yağ 7800 8100 98
2
2.1 21.0 15.0 0.4 32.0 26.0 0.6
Bit-Hay Yağ Kar. 8200 8600 98
1.0 18.0 13.0 2.5 42.0 16.0 1.0
2
8100 8900 98
Restoran Yağ!

l: ME, 3 haftalık yaştan küçük kanatlılar için
2: ME, 3 haftalık yaştan büyük kanatlılar için
NTS, Nem+Tortu+Sabunlaşmayan Madde

t-� (, -

c: l+z. _

l

1-h_
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Tablo 1. Yağ Asitleri
Karbon
sayısı

Erime noktası, 0c

Çift bağ
sayısı

İsim

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acetate

n-Ethanoate

Propionate

n-Propionoate

Butyrate

n-Butanoate

- 7.9

Caproate

n-Hexonoate

- 8.0

Caprylate

n-Octanoate

12.7

Caprioate

n-Decanoate

29.6

Laurate

n-Dodecanoate

44

Myristate

n-Tetradecanoate

52

Palmitate

n-Hexadecanoate

63

Stearate

n-Octadecanoate

Arachidate

n-Eicosanoate

70

Behenate

n-Docosanoate

Lignocerate

n-Tetracosanoate

84

Palmitoleate

cis-t:..9-Hexadecenoate

- 0.5

2
3
4
6
8
10
12
14
16

18
20

22
24
16

Sistemik adı

16.7
- 22

75

81

18

1

Oleate

cis-t:..9-0ctadecenoate

13

18

2

Linoleate

cis,cis-tı9, tı12 -Octadecadienoate

-9

3

Linolenate

all-cis-tı9, tı 12, tı15- Octadecatrienoate

- 17

20

4

Arachidonate

all-cis-tı5 , tı8, tı 11 ,tı 14 -Eicosatetraenoate

- 49

18
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3.4 HAYVANSAL KÖKENLİ YEM
MADDELERİ

..
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Hayvansal kökenli yem maddelerinin yüksek verimli süt
ineği, kanatlı, domuz ve at rasyonlarının hazırlanmasında büyük
önemi vardır. Soya, pamuk tohumu, ayçiçeği küspesi ile mısır
gluten unu gibi bitkisel kökenli yem maddeleri hayvanların
büyümeleri ve optimum verim verebilmeleri için gerekli amino
asitler bakımından yetersizdir. Et kemik unu, balık unu, et unu, süt
ve süt tozu gibi hayvansal kökenli proteinler esansiyel amino
asitlerin büyük bir kısmını yeterli düzeyde içerir. Söz konusu bu
yem maddeleri bu özellikleri nedeniyle başta kanatlı rasyonlarında
olmak üzere domuz ve at rasyonlarında da kullanılmaktadır.
VE
BİTKİSEL
KARŞILAŞTIRILMASI

HAYVANSAL

PROTEİNLERİN

1. Hayvansal protein kaynakları bitkisellere oranla daha
yüksek protein kapsadığı gibi esansiyel amino asitler bakımından
da daha zengindir.
2. Bitkisel proteinler gossipo!, glukosinolatlar, taninler,
mikotoksinler, lektinler, fitatlar, oksalatlar, alkoloidler, siyanogenler
ve antitripsin gibi anti besinsel faktörler içermesine rağmen
hayvansal proteinlerde sözü edilen bu faktörler yer almamaktadır.
3. Bitkisel proteinler oligosakkarit, pektin ve cx-galaktosit gibi
nişasta tabiatında olmayan polisakkarit (NOP) içerir. Bilindiği gibi
NOP'lar kanatlılarda sindirim kanalında viskoziteyi artırıp ince
bağırsaklarda besin madde sindirimini düşürmektedir. Bu durumda
kanatlılarda ıslak altlık sendromu ile birlikte ayak problemleri ve
sindirim bozuklukları görülmektedir.
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4. Hayvansal proteinlerde bitkisel proteinlerin aksine biyojen
aminler yer almaktadır.
5. Hayvansal protein kaynaklarında Salmonella'ya rastlama
olasılığı bitkisel protein kaynaklarına nazaran daha fazladır.
HAYVANSAL KÖKENLİ YEMLERİN SINIFLANDIRILMASI
Hayvansal kökenli yemler dört grupta sınıflandırılır.
1. Et ve et ürünleri
2. Kanatlı ve kanatlı ürünleri
3. Süt ve süt ürünleri
4. Balık ve balık ürünleri
Hayvansal proteinler özellikle esansiyel amino asitler
bakımından zengin olması nedeniyle kanatlı, köpek, domuz ve bazı
büyük ve küçükbaş ruminant rasyonlarında kullanılmaktadır.
Hayvansal proteinlerde en önemli husus bu yem
maddelerinin elde ediliş yöntemlerindeki farklılıklar ve bunların
depolama şartlarıdır. Nitekim bu yem maddelerinin gerek
depolanmasında gerekse elde ediliş teknolojisindeki aksamalar
bozulmalara ve besin madde kaybına yol açar.
1. ET VE ET ÜRÜNLERİ

il
;)

Et ve et ürünleri mezbahalarda kesilen veya ölen
hayvanların gövdelerinden elde edilir. Bu ürünlerin içerisinde
hayvanın gövdesiyle birlikte dil, diyafram kalp ve özefagus da yer
alırken deri, sinir, boynuz, kıl, diş ve kan damarları gibi kısımlar yer
almamaktadır. Mezbahalarda kesilen hayvanlardan özellikle
insanlar tarafından tüketilmeyecek olan kısımları ayrıldıktan sonra
elde edilen ürünler bir takım teknolojik işlemlerden geçirilerek
hayvan yemi olarak kullanılır. Rendering olarak tanımlanan bu
işlemlerde ham materyalin öncelikle parçalanması, belfi bir ısı ve
atmosfer basıncı altında pişirilmesi, yağının alınması, soğutulması,
% 90-95 oranında kurumadde içerene kadar kurutulması ve
öğütülmesi gibi aşamaları kapsamaktadır.
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Et Unu
Et unu mezbahanelerde kesilen hayvanların kıl, boynuz,
yapağı, dışkı, mide içeriği ve fötus çıkarıldıktan sonra tüm
gövdeden veya gövdenin belli bir kısmından elde edilir. Ürünün
elde edilmesinde kuru veya sulu rendering sistemi uygulanabilir. Bu
sistemdeki önemli husus üründeki yağ oranının istenen düzeye
(% 7-10) kadar indirilmesidir. Et unu iyi bir protein kaynağıdır.
İçerisinde yaklaşık olarak % 50-55 HP vardır. Ancak et ununa bir
miktar kan karıştırılarak protein düzeyi artırılabilir. Protein özellikle
!izin amino asiti bakımından zengin (% 2 8-3.0) olmasına rağmen
metiyonin ve triptofan amino asitleri bakımından yetersizdir. Tahıl
ağırlıklı rasyonlarda !izin amino asitinin dengelenmesi amacıyla
kullanılabilir. Et unundaki proteinin kalitesi üründe kemik ve yağ
bulunmasına bağlı olarak olumsuz yönde etkilenir. Bu durumda HP
oranı % 50'nin altına inmektedir.
Et unu özellikle kalsiyum ve fosfor bakımından zengindir
(kalsiyum % 8.0-8.5, fosfor % 3.0-3.5) ve % 13-15 HK bulunur. Et
unu ayrıca riboflavin, niacin ve B 1 2 vitamini bakımından yeterli
olmasına karşın A, D vitamini ile pantotenik asit bakımından
yetersizdir. Bu yem maddesi gerek kanatlı ve gerekse ruminant
rasyonlarında fazla miktarlarda kullanılmaz (% 2-4). Bu itibarla söz
konusu hayvanların rasyonlarında daha çok et kemik unu tercih
edilmektedir.
Et Kemik Unu
Et kemik unu mezbahanelerde kesilen hayvanlardan kan,
tırnak, boynuz, yapağı, deri dışkı, mide içeriği çıkarıldıktan sonra
geriye kalan gövde ve kemiklerden elde edilir. Kaliteli bir et kemik
ununda en az % 4 oranında fosfor bulunur. Kalsiyumun da toplam
fosforun 2.2. katından fazla olmaması gerekir. Ayrıca et kemik
ununda % 12'den fazla pepsinde çözünmeyen madde olması
gerekir.
Et kemik unu oldukça iyi bir protein kaynağı olmasına karşın
amino asit sindirilebilirliği ve değerliliği büyük farklılıklar
göstermektedir. Sözü edilen bu durumu etkileyen en önemli faktör
et kemik ununu oluşturan ham maddelerdir. Örneğin et kemik
ununda kıl, tırnak ve boynuz bulunması sindirimi olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu itibarla et kemik unu içerisinde bulunması
istenmeyen materyalin kesinlikle kullanılmaması gerekir. Et kemik
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ununun besin madde içeriği ve metabolize olabilir enerji düzeyi
Tablo 3.4.1 'de verilmiştir.
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Et kemik unu

Besin maddeleri ve ME
düzeyi
Nem
HP
HY
HK
Kalsiyum
Fosfor
Metiyonin
Lizin
Triptofan
ME

3.0-11.5
30-45
8.5-14.0
25.0-28.0
6.0-12.0
3.5-5.0
0.5-0.7
2.2-3.0
0.4-0.5
1750 - 2300

Et kemik ununun elde edilmesinde rendering sistemi
uygulanmaktadır. Bu sistemlerde uygulanan ısılar ve süreleri
şunlardır:
1. 30 dk. süre ile 135-145 ° C (Stord Duke Sistemi)
2. 22-33 dk. süre ile 125 ° C (Stord Bartz Sistemi)
3. 20-25 dk. süre ile 125 ° C (Anderson Carver Greenfield
Sistemi)
4. İki aşamalı ısı uygulanır. Başlangıçta 3-7 dk. süre ile 95
0
c, daha sonra 20 dk. süre ile 120-130 °c dır (Protect De Watering
Sistemi).
Bu sistemlerde uygulanan sıcaklık dereceleri ve süreleri
oldukça önemlidir. Ürüne aşırı veya düşük derecede ısı uygulamak
bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Et kemik ununun
elde edilmesinde sıcaklık derecesinin yüksek tutulması şekerlerin
aldehid grupları ile proteinlerin serbest karboksil grupları arasında
Maillard reaksiyonu şekillenir. Bu durumda proteinlerin kalitesi
düşmektedir. Diğer bir ifade ile yüksek sıcaklıkta (125 ° C ve üstü)
proteinlerde bulunan !izin, sistin, sistein ve metiyonin gibi amino
asitlerin sindirimi düşmekte ve et kemik ununun kalitesi
azalmaktadır. Sıcaklık derecesinin düşük tutulması veya rendering
sistemlerinde
yapılacak
hatalar
Bovine
Spongioform
Encephalopathy
(BSE)
hastalığının
oluşumuna
zemin
hazırlamaktadır. Bu konuda ingiltere'de 1970'Ii yılların sonunda ve
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1980'li yılların başında rendering endüstrisinde görülen ekonomik
kriz nedeniyle Protect De Watering Sisteminde uygulanan sıcaklık
derecelerinde azaltılmaya gidilmiş veya sıcaklık uygulamalarına ara
verilmiş ve bu sistemde elde edilen et kemik unları hayvan yemine
katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Söz konusu bu ürünlerin katkı
maddesi olarak kullanılmaya başlandığı 1980'Ii yıllardan sonra
ingilterede BSE hastalığının sürekli olarak arttığı görülmüştür. BSE
hastalığının oluşmasında en önemli unsur Scrapie etkeninin
yetersiz sıcaklık dereceleri ve sürelerinde aktif hale geçmesidir. Bu
etken rendering ürünlerinin elde edilmesinde uygulanan sıcaklık
derecelerinde uzun süre canlı kalabilmektedir.
Et kemik ununun elde edilmesinde çoğu zaman bir örneklilik
sağlanamaz. Bu durum et kemik ununun kalitesine direkt
yansımaktadır. Et kemik ununun kalitesini etkileyen faktörler
şunlardır:
1. Et kemik unundaki amino asitlerin düzeyi ve
sindirilebilirlikleri: Düşük kaliteli et kemik unlarındaki amino asitlerin
sindirilebilirlikleri yüksek kaliteli et kemik ununa göre önemli ölçüde
azalmaktadır. Örneğin, düşük kaliteli et kemik unlarındaki lizin ve
metiyonin gibi esansiyel amino asitlerin sindirimi % 70-80
aralığında iken yüksek kalitelide bu oranlar % 90'ın üzerine
çıkmaktadır. Söz konusu amino asitlerin sindiriminde düşüş
hayvanların performansına da olumsuz yönde yansımaktadır.
2. Et kemik ununun depolanma süresi ve depolanma
koşulları: Diğer rendering ürünleri gibi et kemik ununun da uzun
süre depolanması mümkün değildir. Söz konusu üründe yağ
oranının yüksek olması ve bunun da uygun koşullarda acılaşması
et kemik ununun hem lezzetini olumsuz yönde etkilenmekte hem
de kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu durumda et kemik
ununa bir antioksidan madde katılması zorunlu hale gelmektedir.
3. Et kemik ununun mikroorganizma kontaminasyonundan
ari olması: Bu ürünün gerek yağ gerekse nem düzeyi
mikroorganizma kontaminasyonu yönünden önem kazanmaktadır.
Hayvansal kaynaklı yem maddeleri genelde Salmonella
kontaminasyonu yönünden bitkisel kaynaklı yem maddelerine
oranla daha fazla risklidir. Ancak bitkisel kaynaklı yem
maddelerinde primer mikroorganizma sayısının hayvansal kaynaklı
yemlerden daha fazla olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanında
hayvansal kaynaklı yemler belli bir düzeyde sterilizasyona tabi
tutulduklarından bitkisel kaynaklılara göre mikroorganizma
yönünden önemli ölçüde arınmış durumdadır. Bitkisel kökenli
yemlerde kurutma esnasında primer florada düşük düzeyde bir
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azalma olur. Bunun en önemli nedeni söz konusu bu yemlerde
mikrobiyel bozulmanın hayvansal kökenli yemlerden daha yavaş
olmasıdır. Hayvansal kökenli yem maddelerinde ise parçalanma,
kıyma öğütme gibi işlemler nedeniyle hücre zarları mekanik olarak
etkilenerek mikroorganizmaların bu kısımlara ulaşması da
kolaylaşır. Bu nedenle et kemik ununda da bu faktörler dikkate
alınmalı ürünün depolanmasında, elde edilmesinde optimum
koşullar sağlanmalıdır.
İyi kaliteli et kemik unu kanatlı rasyonlarında % 2-7'ye kadar
kullanılabilir. Ruminant rasyonlarında kullanılmasına gerek
duyulduğunda ise % 5'e kadar katılabilmektedir.

olduğundan yağda eriyen vitaminlerin komposizyonuna dikkat
edilmesi gerekir.
Ham Materyal (Kemikler
�

Yık ıcı
f
Kırıcı (3-5 cm büyüklüğünde)

t

Pişirme (80-88 ° C'de 45 dakika 4-5 atm basınçta)

Kemik Unu

Yağı alınır�

Kemik unu hayvan kemiklerinin sırasıyla belli sıcaklık
derecelerinde kaynatılıp, pişirilip, yağları alındıktan sonra bunların
kurutulup öğütülmesi ile elde edilir. Rasyonlarda kalsiyum ve fosfor
kaynağı olarak kullanılır ve kalsiyum fosfor oranı 2: 1 şeklindedir. Bu
bağlamda % 24-30 kalsiyum ve % 12-15 oranında fosfor içerir
Kemik ununda protein düzeyi farklılık arz eder. Çünkü kemik
unundaki protein miktarı, kemikten kemik proteini olan osseinin
tutkal yapımı için ayrılması ile tendo ve etin sıyrılma dere-cesine
bağlı olarak % 8-24 arasında değişmektedir. Ayıca yağ miktarı
maksimum % 10 düzeyinde olmalıdır. Rasyonlarda maksimum % 5
oranında kullanılabilir. Kemik unlarının elde edilmesinde farklı
metotlar uygulanmakta ve metota göre kemik ununun besin madde
profili de değişmektedir. Kemik ununun elde edilişi Şekil 3.4.1 'de
gösterilmiştir.
Karaciğer Unu

i

Mezbahalarda kesilen hayvanların karaciğerleri alındıktan
sonra bunların kurutulup öğütülmesi ile elde edilir. Yakl9şık olarak
% 60-70 oranında yüksek kaliteli HP içerir. Ayrıca suda eriyen
vitaminlerle yağda eriyen vitaminler bakımından da zengindir. Ürün
kurutulsa bile içerisindeki kuru madde ağırlığı en az % 50
olmaktadır. Ancak ekstrakte edilmiş karaciğer unlarında suda
eriyebilen maddelerin büyük bir kısmı ortamdan uzaklaştırıldığı için
bu yöntemle elde edilen üründe kuru madde oranı daha yüksektir.
Söz konusu bu yöntemle elde edilen ürüne ekstrakte karaciğer unu
adı verilir. Bu ürünün yağ içeriği karaciğer ununa göre daha az
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Pişirme

ı-3

saat)

Perkülatör (soğutma)
Kemik unu ◄

öğ!tücü

Şekil 3.4.1. Kemik ununun elde edilişi
Hidrolize Kıl Unu

Temizlenmiş ve bütünlüğü bozulmamış kılların yüksek
sıcaklık derecelerinde ve belli bir basınç altında tutulması ile elde
edilir. Hidrolize kıl unu yüksek protein değerine (% 95) sahiptir. Bu
protein oranının pepsin sindirim metotuna göre % 80'ninin
sindirilebilmesi gerekir. Ancak proteinin yapısında bulunan
metiyonin, lizin ve triptofan gibi esansiyel amino asitler bakımından
yetersiz olması ile lezzetsiz 1,e sindiriminin güç olması ürünün yem
değerini oldukça düşürmektedir. Bu itibarla rasyonlarda zorunlu
olmadıkça kullanılmamaktadır.
Kan Unu

Bu ham madde mezbahalarda kesilen hayvanlardan
toplanan kanların kurutulup öğütülmesi ile elde edilir. Kan unu
temiz ve taze hayvan kanından elde edilir. Ürünün içerisinde kıl,
tırnak, yapağı, mide içeriği ve dışkı bulunmaması gerekir. Kan unu
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elde edilmesinde kullanılan kurutma yöntemleri sırasıyla teknede,
çemberde ve püskürtme olarak ifade edilebilir. Teknede kurutulan
kan unlarında yüksek sıcaklık dereceleri uygulandığından proteinin
içerisinde bulunan !izin amino asitinin tahrip olması nedeniyle besin
değeri düşüktür. Kurutma yöntemleri içerisinde besin değeri en
yüksek olan püskürtme yöntemi ile elde edilendir. Söz konusu bu
yöntemle elde edilen kan unları ruminaııt rasyonlarında kullanıldığı
gibi sütten kesilmiş domuz yavrularına da verilebilir.
Kan unu iyi bir protein kaynağıdır ve % 80-85'ye yakın HP
bulunur. Ancak kan unu bu kadar yüksek düzeyde ham protein
içermesine rağmen esansiyel amino asitlerden metiyonin, izolöysin
ve triptofan bakımından yetersiz (metiyonin % 0.90, izolöysin %
0.80 ve triptofan % 1.00) olduğu için biyolojik değeri yüksek
değildir. Lizin değeri ise yüksek (% 6-8) olduğundan bu amino asit
bakımından yetersiz rasyonlara ilave edilebilir. Söz konusu bu ham
madde özellikle by-pass proteini yüksek olduğundan daha çok
ruminant rasyonlarında tercih edilmektedir. Rasyonlara genelde %
2-5 oranında katılabilir.
Kan; dericilik, boya sanayi, tutkal yapımında da
kullanılmaktadır.
Hayvansal Yağlar
Hayvansal yağlar mezbahalarda kesilen sığır, koyun ve
domuzların adipoz dokularında intramuskuler dokulardaki yağlar ile
kuyruk ve iç yağlarından ibarettir. Ayrıca süt ve sütten elde edilen
kaymak, yağ ve peynirlerden de elde edilen yağlar hayvansal yağ
kaynakları olarak kullanılmaktadır. Bu yağlar bitkisel yağlarda
olduğu gibi rasyonların enerji düzeyini yükseltmek amacıyla gerek
kanatlı (özellikle broyler) gerekse yüksek verimli süt ineği
yemlerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır. Ancak hayvansal
yağlarda metabolize olabilir enerji değeri bitkisel yağlardan daha
düşüktür. Nitekim bitkisel yağlarda ME değeri 8800 kcal/kg iken
hayvansal yağlarda bu değer 7800-7900 kcal/kg dCızeyindedir.
Hayvansal yağlarda nem ,-Jüzeyinin yCıksel; olması
acılaşmayı kolaylaştırır Bu nedenle hcı,ıvansal yağlar rasyonlara
katılırken nem oranı yüksek ise mutlaka bir antioksidarı madde
kullanmak gerekir.
Rasyonlara yağ katılmasının birçok yararları vardır. Bunlar
şöyle sıralanabilir;
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1. Yem fabrikalarında bulunan makine ve ekipmanların
yağlanmasını sağlarlar. Bu durumda ekipmanların toz oluşturması
ve ince partiküllerin belli noktalarda birikmesi önlenmiş olur.
2. Yemdeki tozumayı önler.
3. Yemin lezzetini artırarak hayvanlar tarafından daha
istekle tüketilmelerini sağlarlar.
4. Rasyonun enerji yoğunluğu ve etkinliğinin artmasını
sağlar. Bu durum özellikle yCıksek verimli süt ineklerinde önemlidir.
Çünkü sCıt inekleri laktasyonun ilk devrelerinde vücut ağırlıklarını
belli düzeylerde kaybederler. Vücut ağırlık kaybının devam ettiği
süreçte vücutta depolanan yağlar tükenirse önce süt verimi düşer
sonra da bazı metabolizma hastalıklarının oluşmasına neden olur.
Bu nedenle yüksek verimli süt ineklerinin rasyonlarına yağ
katılması laktasyonun ilk döneminde enerji alımının en üst düzeye
çıkarılmasını sağlamaktadır.
5. Yağda eriyen vitaminlerin absorbsiyonunun artmasını
sağlar.
6. Kanatlı rasyonlarına yağ katılması durumunda da
yumurta veriminde artış, yemden yararlanmada iyileşme ve
istenilen yumurta ağırlığına erken ulaşma sağlanabilir.
7. ısı stresinin azaltılmasını sağlar. Kanatlı ve diğer
hayvanlar ısı stresi karşısında yem tüketimini azaltırlar. Bu
durumda rasyona yağ katılması halinde yemin enerji düzeyi
yükseldiğinden hayvanın ısı stresinin azalması da sağlanmış olur.
2.

KANATLI VE KANATLI YAN ÜRÜNLERİ

Bu ürünler özellikle kanatlı rasyonları başta olmak üzere
ruminant ve domuz rasyonlarında kullanılmaktadır. Elde edilişine
göre üç kısma ayrılır. Bunlar, kuluçka sanayi yan ürünleri, kanatlı
mezbaha yan ürünleri ve tüy unlarıdır.
Kuluçka Sanayi Yan Ürünleri
Tavukçuluk yapan işletmelerden ve kuluçkahanelerdeki boş
yumurta kabukları, dölsüz yumurtalar, kabuk içinde ölmüş
embriyolar yumurta tipi civciv üreten işletmelerde yumurtadan çıkan
erkek civcivler ve diğer kuluçkahane artıklarından elde edilir. Söz
konusu kuluçkahane artıkları pişirici kazanlarda 140-150 ° C'de ve
3 atm. basınç altında 1-2 saat pişirilir, kurutulur ve öğütülür.
Kuluçka sanayi yan ürününde HP miktarı % 50-60 arasındadır. Kül
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ve kalsiyum miktarı ise ham maddenin elde edilmesindeki yumurta
kabuğu miktarına göre değişmektedir.
Kanatlı Mezbaha Yan Ürünleri

Bu ürün tavukların mezbahalarda kesiminden sonra baş,
ayak, iç organlar, kan ve tüy gibi artıkların rendering ile
işlenmesinden elde edilir. Yapısında baş, ayak ve tüy gibi sindirimi
güç olan ham maddeler olduğundan biyolojik değeri düşüktür. Bu
nedenle rasyonlarda tek başına hayvansal protein kaynağı olarak
kullanılmamalıdır. Kanatlı mezbahane yan ürününde % 45-50
oranında HP bulunur Ayrıca üründe ham kül miktarının % 16'dan
daha fazla olmaması istenir. Ürün elde edilirken önce pişirici
kazanlarda yüksek sıcaklık derecelerinde (145-155 ° C) 2-3 atm.
basınçta 45 dakikaya kadar pişirilir Daha sonra sırasıyla soğutulup
kurutularak öğütülür. Rasyonlara% 5 düzeyine kadar katılabilir.
Hidrolize Tüy Unu

1.

,.
it.

Kanatlı tüy unu kanatlı yemlerinde kullanılan önemli bir
hayvansal protein kaynağıdır. Söz konusu yem maddesinde% 85'e
yakın bir HP vardır. Ancak
işlem görmemiş tüy unlarının
sindirilebilirliği yapısında bulunan keratin ve disülfit bağları
nedeniyle düşük olduğundan kanatlı rasyonlarında fazla
kullanılmamaktadır. Bu itibarla tüy unları ısı ve basınç altında
pişirilerek hidrolize tüy unu elde edilmektedir. Hidrolize tüy unu
sistein, treonin ve arjinin bakımından zengin olmasına karşın
metiyonin, !izin, histidin ve triptofanca yetersizdir. Hidrolize tüy
ununun besin madde bileşimi Tablo 3.4.2.'de verilmiştir.
Tablodan da görüldüğü gibi kanatlı rasyonlarında hidrolize
tüy unu kullanıldığında metiyonin ve !izin sınırlayıcı amino asit
olarak ön plana çıkmaktadır Bu itibarla tüy unlarının kanatlı
rasyonlarında % 5'den fazla oranlarda kullanılması tavsiye
edilmemektedir. Bu konuda yapılan çalışmalarda % 5'in üzerinde
tüy unu kullanılması durumunda broylerlerde besi performansının
olumsuz yönde etkilendiği, buna karşın % 5 ve bu düzeyin altında
broyler rasyonlarında kullanılması durumunda ise söz konusu
parametrelerin olumsuz yönde etkilenmediği vurgulanmıştır.
Hidrolize tüy ununun bu iki amino asit bakımından yetersiz olması
daha çok ruminant rasyonlarında kullanılmasını gerektirmektedir.
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Tablo 3.4.2. Hidroliz_eJ_üyununda- besin
madde bileşimi (%)
Besin maddeleri
Hidrolize tüy unu
KM
90-94.5
HP
75-85
HY
2-8.5
HK
1.5-4.0
Sistin
4-5.2
Treonin
3.2-4.0
Arjinin
5.2-5.8
Metiyonin
0.4-0.6
Lizin
1.4-2.1
Histidin
1.0-1.2
Triptofan
0.5-1.0

Tüy ununun kalitesinin belirlenmesinde en önemli nokta
amino asitlerin biyolojik sindirilebilirliğinin yüksek olmasıdır. Yapılan
bazı denemelerde tüy unundaki amino asitlerin sindirilebilirliğinin
yüksek olduğu ifade edilmesine karşın bazılarında bunun daha
düşük olduğu bildirilmiştir. Amino asit sindirimindeki bu farklılığın
nedenleri söz konusu ham maddeye uygulanan sıcaklık ve basınç
düzeylerinin farklı olması ve sindirilebilirliğin belirlenmesinde
kullanılan pepsinden kaynaklanmaktadır. Çünkü sindirilebilirliğin
belirlenmesinde kullanılan pepsin konsantrasyonu % 0.2 ile %
0.002 arasında değişmektedir. Ham maddenin analizinde pepsin
konsantrasyonun hangi düzeyde kullanıldığı büyük önem
taşımaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda tüy ununda pepsin
sindirilebilirlik değeri % 0.2 pepsin konsantrasyonunda ortalama %
75 olurken% 0.002 konsantrasyonda aynı değer% 32 olarak tespit
edilmiştir. Amino asit sindirilebilirliğinde bir takım yanılgılara
düşülmemesi için genelde AO.AC tarafından kabul edilen % 0.2
pepsin konsantrasyonunun baz olarak alınması yararlı olacaktır.
Eğer bu durum gerçekleştirilemiyorsa en azından sindirilebilirlik
tespitinde hangi yöntemin kullanıldığı ifade edilmelidir. Pepsin
sindirilebilirliğinde ham maddeye uygulanan sıcaklık derecesi,
basınç ve süre etkili olmaktadır. Hidrolize tüy ununun 140 ° C'lik bir
sıcaklıkta ve 2.1-2.8 kg/cm buhar basınç altında ve yaklaşık olarak
60 dakika pişirilmesiyle hem pepsin sindirilebilirliğinin arzu edilen
düzeyde (% 70-75) olabileceği hem de iyi bir protein kalitesinin
sağlanabileceği söylenebilir.
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3. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünleri kanatlı rasyonlarında önemli bir yem maddesi
olarak kabul edilir. Sütte protein, yağ, laktoz, mineral madde
(özellikle kalsiyum ve fosfor), yağda ve suda eriyen vitaminler,
enzimler ve çeşitli organik bileşikler ihtiva eder. Sütte % 85-88 su,
% 3-5 HY, % 3.2-3.6 HP, % 4.7-4.9 laktoz (alfa ve beta laktoz),
% 0.7-0.8 HK bulunur. Sütteki protein kazein ile laktalbumin ve
globulindir. Ancak bunun büyük bir kısmı kazein şeklindedir ve
içerisinde kalsiyum, inorganik fosfor, az miktarda magnezyum ve
sitrat bulunur. Laktalbumin suda çözünmez ve içerisinde sülfür ve
az miktarda da fosfor vardır. Süt proteininin biyolojik değeri oldukça
yüksektir (% 90-92). Sütteki başlıca karbonhidrat laktozdur. Laktoz
çok yavaş bir şekilde sindirilir ve ince bağırsaktan emilir. Süt iyi bir
kalsiyum ve fosfor kaynağı olmasına karşın demir ve magnezyum
bakımından yetersiz iyot yönünden de kabul edilebilir düzeydedir.
Bu nedenle uzun bir süre yem olarak kullanılması uygun değildir.
Süt Tozu

Tam yağlı sütün kurutulması ile elde edilir. İçerisinde % 26
HY ve % 24 düzeyinde HP bulunur. Süt tozunun nem oranı
% 8'den fazla olmamalıdır. Bu ürün süt ikame yemlerinin
hazırlanmasında kullanılabilir, ancak ruminant rasyonlarında uzun
süreli olarak kullanılması fiyatının pahalı olması nedeniyle uygun
değildir.
Yağsız Süt Tozu

1,

Tam yağlı sütün yağı alınıp kurutulması ile elde edilir.
Yağsız sütün yağı alındığı (yağ oranı < % 0.1) için hem enerji
değeri normal sütün yarısı kadardır hem de yağda eriyen A ve D
vitamini bakımından yetersizdir. Yağsız sütün protein 0ranı, süt
şekeri ve mineral içeriği normal süte nazaran daha yüksektir. Bu
ürün özellikle sütten kesilmiş domuz ve buzağılarda tek protein
kaynağı olarak kullanılabilir. Ancak bu durumda A ve O vitamini
yönünden rasyonun dengelenmesi gerekir. Yağsız sütte protein
oranı elde ediliş yöntemine göre % 30-40 arasında değişir.
Rasyonlarda % 1 0'un üzerinde kullanılabilir. Ancak ürünün
sindirilebilirliği ve biyolojik değeri düşük olduğundan kanatlı
rasyonlarına daha az katılmaktadır.
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Konsantre Süt Yağı

Bu ürün süt yağının evapore edilmesi ile elde edilir.
içerisinde % 25-27 düzeyinde KM, % 0.055 yağ ve her % kuru
maddede maksimum % 0.14 kül bulunur. Rasyonlarda fazla
kullanım alanı yoktur.
Süt Protein Ürünleri

a. Süt protein tozu: Yağı alınmış sütten kazein, laktalbumin
gibi proteinlerin koagule olup kurutulması ile elde edilir.
b. Kurutulmuş süt albumini: Sütte koagule olan proteinden
albuminlerin alınması ve kurutulması ile elde edilir. Nem oranı çok
düşüktür ve % 75'e yakın proteini vardır.
c. Kazein: Yağsız sütün asit ile koagule edilmesinden sonra
kalan katı madde olarak elde edilir ve % 80'e yakın proteini vardır.
d. Kurutulmuş hidrolize kazein: Kazeinin enzimatik olarak
sindiriminden elde edilen ve suda eriyebilen toz üründür. Protein
içeriği % 75 civarındadır. Söz konusu tüm bu süt proteini
ürünlerinde proteinin kalitesi hem nitelik hem de nicelik yönünden
oldukça yüksek olmasına rağmen elde edilişinin pahalı olması
nedeniyle rasyonlarda yaygın olarak kullanılmamaktadır.
4. BALIK VE BALIK ÜRÜNLERi
Çiğ Balık

Çiğ balık doğranarak veya kıyma yapılarak özellikle kürk
hayvanlarının rasyonlarında kullanılmaktadır. Ayrıca domuz
rasyonlarına da katılmaktadır. Bu amaçla bilinen tüm balık türleri
değerlendirilir. Çiğ balıkta hayvanlar tarafından değerlendirilmeyi
düşüren anti besinsel faktörler (tiyaminaz ve trimetilaminoksit)
vardır. Bu ürünün pişirilmesi ile söz konusu anti besinsel faktörler
inaktive edilebilir.

e

Balık Unu

insan gıdası olarak tüketilmeyen balıklar veya balık
konserve fabrikası artıkları rendering işleminden geçirilerek balık
unu haline getirilir. Hayvansal protein kaynağı olarak kullanılan yem
maddeleri içerisinde en değerli olanıdır. Bu yem maddesi iyi bir
protein kaynağı olmasının yanı sıra enerji, mineral madde ve
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vitamin yönünden de zengindir. Balık unu sırasıyla kanatlı, domuz,
süt ineği mink ve balık rasyonlarında kullanılmaktadır.
İyi kaliteli balık unu kahverengi renkte ve içerisinde % 60-70
oranında HP bulunur. Balık unundaki protein miktarı kullanılan balık
türü ve teknolojiye göre değişmektedir(% 57-77). Balık ununda yağ
oranı % 2-14, nem oranı ise % 6-12 arasında değişmekle birlikte su
miktarının % 12'den yağ miktarının da % 8'den fazla olmaması
gerekir. Sözü edilen bu oranların üzerine çıkıldığında balık ununun
kalitesi olumsuz yönde etkilendiği gibi depolanma durumunda yem
maddesinin bozulma riski de artmaktadır. Çünkü balık unu yağ
asitleri komposizyonu ve bu yağ asitlerindeki çift bağlı karbon
atomu sayısı (altı çift bağa sahip karbon atomu vardır) itibarıyla
yem maddeleri içerisinde acılaşma riski en fazla olan yemdir. Balık
ununun proteini !izin, metiyonin, sistin ve triptofan bakımından
zengindir. Balık ununun besin madde içeriği ve metabolize olabilir
enerji düzeyi Tablo 3.4.3.'de verilmiştir.
Tablo 3.4.3. Balık ununun besin madde içeriği (%) ve metabolize
Besin Maddeleri ve ME düzeyi
KM
HP
HY
HK
Ca

p

,.

i:
it

Metiyonin
Sistin
Lizin
Triptofan
Treonin
Arjinin
Histidin
ME

Balık unu

90-93
57-77
5.5-8.0
14-25
4-8
2.5-4.5
1.8-2.0
0.5-0.75
4.5-6.5
0.5-0.7
2.5-2.7
2.7-4.3
1.5-2.0
2500-3000

Balık ununun elde edilmesinde dört yöntem uygulanır:
1) Kuru rendering, 2) Solvent ekstraksiyon, 3) Ultrasonik
ekstraksiyon, 4) Eriyik haline getirme.
Balık unu yapımı için ham materyal öncelikle pişiriciye vida
tipindeki taşıyıcı ile gönderilir. Materyalin pişiricide kalış süresi ve
sıcaklık derecesi (yaklaşık olarak 90 °c civarında olması gerekir)

önemlidir. Optimum sıcaklık dereceleri aşıldığı zaman protein,
vitamin gibi besin maddelerinin denatürasyonu söz konusudur.
Ham materyal uygun bir biçimde pişirilmediği zaman kek haline
gelir ve üniformite bozulur. Materyalin pişirilmeden önce ön bir
prese alınmasında fayda vardır. Böylelikle hem iyi bir pişirme
sağlanır hem de nem, yağ ve çözünmeyen kül gibi maddelerin
uzaklaştırılması da sağlanmış olur. Bu aşamada materyalde
yaklaşık olarak % 50 nem ve % 5 düzeyinde yağ vardır Daha
sonra materyal kök halinde preslenir, kurutulur, öğütülür ve son
olarak paketlenerek satışa sunulur. Balık unu elde edilişinde
uygulanan işlemler Şekil 3.4.2.de ifade edilmiştir.
Balık ununda daha çok gövde kısımlar kullanılır. Balık
başları hem sindirimi hem de kaliteyi olumsuz yönde etkilediğinden
pek tercih edilmez.
Balık unu kanatlı rasyonlarına proteininin kaliteli ve yüksek
sindirilebilirliğe sahip olması nedeniyle katılmaktadır. Kanatlı
rasyonlarına katılan protein yumurta verimi, büyüme ve yaşama
payı için gerekli amino asitleri de sağlamaktadır. Balık ununda
hayvanlar tarafından sentezlenemeyen esansiyel amino asitler
bakımından yeterli düzeyde bulunur Proteinin besinsel değeri ve
kalitesi yapısındaki amino asitlere bağlıdır. Özellikle esansiyel
amino asitler bunda en belirleyicidir. Tahıllarda ve bitkisel
proteinlerde özellikle metiyonin ve sistin gibi esansiyel amino asitler
yetersiz düzeydedir. Kanatlı rasyonlarında oldukça yüksek
düzeylerde kullanılan soya küspesi iyi bir !izin ve triptofan
kaynağıdır. Ancak metiyonin ve sistin gibi sülfür içeren amino
asitler bakımından yetersizdir. Balık unu ise söz konusu bu amino
asitler yönünden mükemmel bir kaynaktır. Bu itibarla soya küspesi
kullanılan rasyonlarda balık unu ile uygun bir kombinasyon yapmak
esansiyel amino asitlerin dengelenmesinde etkili olur.
Esansiyel amino asit ihtiyacının karşılanmasında yem
maddelerinin kombinasyonu önemlidir. Bu durumda hayvanlara
dengeli ve yeterli esansiyel amino asit verilmiş olur. Diğer taraftan
rasyonla fazla miktarda amıno asit verilmesi proteinin
sentezlenmesinde önemli düzeyde etkisi olmadığı gibi amino
asitlerin de deamine olmasına neden olur. Daha sonra bu amino
asitler enerji kaynağı olarak karbon iskeletinde kullanılır ya da
metabolizmada değerlendirilmek üzere depolanır Bu durumda aşırı
miktardaki amino asit yemin maliyetini artırdığı gibi rasyondaki
proteinin yetersiz bir şekilde değerlendirilmesine neden olur.
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Şekil 3.4.2. Balık ununun elde edilişi
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Balık ununun kalitesini içerisindeki yağ oranı direkt
etkilemektedir. Yağ oranının yüksek olması balık ununun kalitesini
olumsuz yönde etkilediği gibi yağın acılaşmasıyla beraber yemin
bozulmasına da neden olur. Balık yağı kanatlılar için esansiyel yağ
asiti olan linoleik asit bakımından yetersizdir. Ancak diğer esansiyel
yağ asiti linolenik asit bakımından ise zengindir. Bu nedenle kanatlı
rasyonlarında balık unu kullanılması durumunda esansiyel yağ asit
ihtiyacı da karşılanmış olmaktadır. Broyler ve yumurta tavuğu
rasyonlarına balık ununun katılması durumunda ette ve yumurtada
omega 3 yağ asitlerinin (OHA ve EPA) arttığı gözlenmiştir. Bu yağ
asidinin özellikle kardiovasküler hastalıklarda önemli rolü olduğu
bilinmektedir. Balık ununun olumlu kabul edilecek diğer yönü
omega-6 : omega-3 oranının 5 : 1 gibi ideal bir düzeye sahip
olmasıdır.
Balık unu kanatlılar ve diğer hayvanlar için mükemmel bir
kalsiyum, fosfor kaynağıdır. Balık ununda kül miktarı % 10-25
arasında değişmektedir. Kül düzeyinin yükselmesi aynı zamanda
kalsiyum ve fosfor düzeyinin artmasına yol açar. Hayvanlar bitkisel
proteinlerdeki kalsiyum ve fosforun aksine balık unundaki kalsiyum
ve fosfordan daha iyi yararlanır. Ancak balık ununda bulunan
selenyum, selenoprotein yapısından dolayı hayvanlar tarafından
yeterince değerlendirilemez.
Balık ununda % 3'den daha fazla tuz vardır ve bu oranın %
-.
7'yi geçmemesi önerili�
Balık unu kanatlı rasyonlarında çok iyi bir amino asit
dengesi sağlamasının yanında rendering teknolojisi ve depolama
koşulları kötü olduğunda balık unu proteininin sindirimi azaldığı gibi
kalitesi de düşer. Kaliteli bir balık unu proteininin yaklaşık olarak %
88-92'si sindirilir. Aynı şekilde lizin, metiyonin ve treoninin
sindirilebilirliği % 90'a, sistin ve triptofanın ise % 70-80'e yakındır.
Sözü edilen bu değerlerin elde edilmesinde uygulanan teknolojinin
ve balık türünün önemli derecede etkisi vardır. Balık ununun fiyatı
uygun olduğu takdirde çok iyi bir amino asit profilinin olması,
protein sindiriminin yüksek olması, enerji, mineral madde ve
vitamin düzeyinin iyi olması bakımından kanatlf rasyonlarında
oldukça sıklıkla kullanılan bir yem maddesidir. Bu noktada dikkat
edilmesi gereken husus balık ununun kanatlı rasyonlarında
kullanılmasında meydana gelebilecek dezavantajlara karşı
önlemlerin alınmasıdır. Bu bağlamda balık ununun acılaşma riskini
minimuma indirebilmek için rasyonlara antioksidan bir madde
katılabilir. Balık ununda antioksidan kullanılması aynı zamanda
kanatlılar
tarafından
enerjinin
optimum
düzeyde
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değerlendirilmesini de sağlar. Bunun aksine balık ununun iyi bir
şekilde
stabilizasyonu
yapılmayıp
antioksidan
madde
kullanılmaması durumunda hayvanlar tarafından enerıının
kullanılması yaklaşık % 20 azalır. Ayrıca broyler rasyonlarında
balık ununun son dönemlerde en aza indirilmesi veya rasyondan
çıkanlması özellikle ete balık kokusunun geçmesi açısından önem
ta..;ımaktadır. Söz konusu bu durumlar balık ununun kanatlılar
tarafından değerlendirilmesini önemli ölçüde etkilediği gibi maliyeti
efe artırmaktadır. Bu itibarla kanatlı rasyonlarında balık unu
kullanılmasında tüm bu faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir.
Balık unu tüketen hayvanlarda BSE hastalığının oluştuğuna
dair kesinleşmiş bir bilgi yoktur. Ancak balık ununda özellikle
Salmonella kontaminasyonuna dikkat edilmesi gerekir. Eğer üründe
Salmonella tespit edilmişse hayvan rasyonlarında kullanılmaması
gerekir.

Yengeç Unu
Bu Orun yengeçlerin kabuk kısmı veya gövde kısmından
elde edilir. Mineral içeriği oldukça yüksektir (% 40 kül). HP oranı %
25-35, HY % 2-3, HS %10-11 düzeyinde, tuz ise karides unundaki
gibid1. Sindirilebilirliği oldukça düşüktür.
Midye İstiridye Kabukları
Midye istiridyelerin özellikle kabuk kısımlarının öğütülmesi
ile elde edilir. Rasyonlarda bir kalsiyum kaynağı olarak kullanılır.
İçerisinde % 98-99 oranında CaCO3 vardır.

Balık Kalıntı Unu
Yağı alınmış balıktan ve yapışkan maddeden ibaret olan
kısmın temizlenip kurutulması ile elde edilir. Üründe % 3 civarında
tuz bulunurken bu oranın % 7'yi geçmemesi gerekir. Rasyonlarda
nadiren kullanılır.
Konsantre Balık Eriyiğ.i
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Balıkların buharla rendering işleminden geçirildikten sonra
üründen geriye kalan sıvı kısım evapore edilerek yarı katı formda
konsantre balık eriyiği elde edilir. Üründe işleme girmeden önce
KM miktarı % 5 iken konsantre balık eriyiğinde bu oran % 50'ye
ulaşır. Bu ürün % 30 oranında HP içermesinin yanında özellikle B
grubu vitaminler bakımından zengindir. Ayrıca pantotenik asit,
niasin ve B 12 vitamini bakımından da yeterlidir. Konsantre balık
eriyiğinin suyunun çıkarılması ile kurutulmuş balık eriyiği elde edilir
ve bu üründe protein miktarı % 60'Iara ulaşır.
Karides Unu
insan tüketimine sunulmayan karideslerin rendering
işleminden geçirilmesi ile elde edilir. Karides ununun elde
edilmesinde baş, kabuk veya bütün gövde kullanılır. Üründe tuz %
3, HP % 30-32 ve % 18'de HK vardır.
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3.5. ALTERNATİF YEM MADDELERİ

,::

Alternatif yem maddeleri olarak tapiyoka, yerelması, tavuk
dışkısı, rumen içeriği, mısır koçanı sayılabilir. Bunların yanısıra
diğer alternatif yem maddeleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Süt yan ürünleri kurutularak proteince ve enerjice zengin
ham maddeler üretilebilir (kurutulmuş peynir altı suyu gibi)
2. Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen tek hücre proteinleri
(mayalar, bakteriler, probiyotikler)
3. Hidroliz ve rendering sistemleri ile üretilen kümes
kanatlıları kesimhane yan ürünleri
4. Değerlendirilemeyip ihraç edilen bazı yemler (fiğ,
keçiboynuzu gibi)
5. Meyve ve sebze işleme kalıntıları veya yan ürünleri
(Turunçgil posaları, elma posası, domates posası vb) kurutularak,
bazı hayvanların karma yemlerine katılabilecek ham maddeyi
oluşturabilir (Tablo 3.5.9).
TAPİYOKA (MANIOC)

..�·,·
t·

t;

Tapiyoka tropikal bir kök bitkisidir. Hasat olgunluğuna gelen
bitki 2-3 m uzunluğunda bir gövdeye, 5-15 cm çapında ve 30-40 cm
uzunluğunda toprakaltı köklerine sahipdir. Hektara 10-30 ton verim
verir. Hasatta geç kalınırsa köklerde selüloz oranı artar, nişasta
or2nı düşer. Yeni hasat edilmiş tapiyoka kökleri % 65 su, % 25
nişasta, % 2 HS, % 3 HP içerir.
Kökler hasat sonrası 2-3 cm büyüklüğünde parçalara
ayrılarak, güneş altında 2-3 gün süreyle karıştırılarak kurutulur. Bu
parçalar taşınma hacmini azaltmak ve tozumadan korunmak için

peletlenirler. Tapiyoka bazı antinutrisyonel faktörler içerir.
Bunlardan linemarin ile lotustralin enzimatik ve kimyasal yolla
siyanik asit (HCN) açığa çıkarırlar. Kökler şeritler haline (cips
formuna) getirilip iki hafta güneş altında kurutulursa veya 150 °C'de
ısıtılırsa bu asit parçalanır. Köklerde bulunan okzalik asitin (% O 13) bir kısmı işleme ve depolama sırasında kaybolur.
Yemlik tapiyoka ununda bulunan besin maddeleri ve enerji
değerleri şöyledir: KM % 88, OM % 85, HP % 2.6, HS % 5, HY %
0.7, HK % 2.7, NÖM % 77, Nişasta+Şeker % 70.5, SHP % 1.6 ve
ME 3050 kcal/kg'dır. Besin maddeleri sindirilme dereceleri
ruminantlarda: OM % 92-98, HP % 60-80, HS % 50-60, HY % 70,
NÖM % 96-99; yumurta tavuklarında ise: OM % 88.3, HP % 50.4,
HS % 12.7, HY % 24.1 ve NÖM % 94.2'dir.
Tapiyoka broyler rasyonlarında %20, yumurta tavuklarında
%15-25, süt ineklerinde % 20, besi sığırı ve kuzu rasyonlarında ise
% 50'ye kadar kullanılabilir.
YERELMASI (Topinambur, Jerusalem artichoke, Helianthus
tuberosus L)
Yerelması çok yıllık ve yazlık olarak yetiştirilen bir bitkidir.
Toprakta kalan yumruları kışa ve kurak iklime oldukça dayanıklıdır.
Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanıldığı halde, yurdumuzda
çok fazla tanınmamaktadır. Yerelması üretimi 1984 yılında 2600
ton iken yıllar itibariyle giderek azalarak 1995 yılında 600 tona
düşmüştür.
Yerelmasının yeşil kısmından taze olarak, kuru ot ve silaj
şeklinde yararlanılabilir. Üretiminde patatese göre daha verimli
yumrular elde edilir. Yumrulardaki besin maddeleri patatesle eş
değerdedir. Yerelması yumruları toprakta uzun süre bozulmadan
kalır, patates ise dondan etkilenir. Hasat sonu uzun süre ve yüksek
sıcakta saklanması besin maddeleri kaybına yol açar, glikoz miktarı
artarken fruktoz oranı düşer. Yumrular sonbahar ve kış aylarında da
büyürler. İlkbaharda sıcak havalarda ekilen yumrular filizlenir ve hızla
gelişirler. Yerelması bitkisinde alkoloid varlığı _bildirilmemiştir.
Yerelması, sanayide kullanıldığında % 20 oranında posası
elde edilebilmekte ve bu posa önemli bir yem maddesi olarak hayvan
beslemede kullanılabilmektedir.
Yaprakları kuru maddede % 28'den fazla HP ve % 60' ın
üzerinde NÖM içerir. Bu nedenle hasat esnasında yapraklarının
zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Diğer taraftarıf tatlı
saplarındaki HS, sindirim için büyük önem taşır. Mevsimlı�cen geç
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yapılan biçimlerde (yumrular için yapılan ekimlerde) kuru maddede
% 30'un üzerinde HS bulunur. Erken biçim (temmuz aylarında)
bitkiler, süt üretimi için daha elverişli yapıdadır. Tavuklarda yumurta
verimine olumlu etki yapar. Genç yerelması yaprakları tavşanlar
için iyi bir yemdir. Yerelmasının kuru otu, besin değerleri açısından
iyi bir çayır kuru otuna yakın değerdedir.
1. Yerelması Yumrusu

Yerelması yumrusunun KM miktarı% 20-23 arasındadır. Kuru
madde üzerinden HP miktarı % 8-12 (bununda % 30-40'1 NPN'dir),
HS % 3.5-6, HK % 4.5-9, HY % 0.4-0.7, NÖM % 78, ME 3060
kcal/kg; sindirilebilirlik değerleri ise OM% 87, HP % 55, HY % 54, HS
% 57 ve NÖM için % 93' dür.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve
Beslenme Hastalıkları Anabilim dalında yapılan analizlerde ise; KM %
18, kuru maddede HP % 11, HS % 6, HY % 0.4, HK % 9.6, brüt
enerji ise 3.86 5 kcal/kg olarak bulunmuştur.
Yerelması yumrularının kullanım amacını, içerdiği karbonhid
rat miktarı oluşturur. Besin ve yem maddeleri yönü y;Jnında, alkol,
şeker şurubu ve saf fruktoz preparatları üretimleri amacıyla kullanılır.
Yumrudaki toplam karbonhidrat miktarı ise % 12-16 arasında
bulunur. Yumrunun yapısında oligosakkaritler (FOS) ve diğer
şekerler yanında az miktarda hemiselüloz, selüloz ve pektin yer
alır. Karbonhidrat fraksiyonlarının esas kısmını nişasta benzeri inulin
oluşturur. lnulin miktarı, hasat zamanına bağlı olarak kuru maddede
% 40-60 arasında değişir. Kuru madde de % 6.7 HS, % 5.1
pentozan, % 1.3 lignin bulunur.
Yumrularda 40 mg/kg askorbik asit, 1.4 mg/kg vitamin B1, 0.4
mg/kg vitamin B2, 1 mg/kg nikotinik asit bulunur. Vitamin E miktarı
yerelması yumrularında kuru madde üzerinden 15 mg/kg (tazede
3-3.5 mg/kg)' dır. Mineral madde miktarları ise kuru madde üzerinden
Ca 1.1 -3 g/kg, P 1-3 g/kg, Mg 0.66 g/kg, Na 3.83 g/kg, K 16.5-19.7
g/kg ve CI 1.9 g/kg düzeyinde bulunur.
Evcil Hayvan Yemlerinde Yerelması Yumruları Kullanımı

Yerelması yumruları bütün hayvanlar tarafından iştahla
tüketilir ve çok iyi sindirilir. Rumiı:ıantlarda bitkilerin kendi inulaz
enzimi sindirim sırasında inulini çevirmeye elverişlidir. Monogastrik
hayvanlarda ise pişirme, buharlaştırma gibi işlemler yararlı olur. Depo
edilen yumrular, çürüme, küf ve mantarlara karşı korunmalıdır.
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Sığır, koyun ve keçiler yerelması yumrularını patates gibi
tüketirler. Yem değeri patatese benzerlik gösterir. Lezzetli olması
nedeniyle tek yönlü beslemelerden kaçınmalı, patates gibi rasyonun
belli bir kısmını teşkil etmeli ve günlük 10-15 kg kadar verilmelidir.
Yerelması yumruları atlara iyice temizlendikten sonra
yedirilmelidir. Kanatlılar da yerelması yumrularını severek tüketirler.
- Tavşanlar yerelması yumruları yanında özellikle bitkinin
değerli yaprak kısımlarını da tüketirler. Alıştırma dönemi sonunda
verilmesinde yarar vardır.
Yerelması
yumrusu,
son
yıllarda
tek
midelilerin
beslenmesinde yer almaya başlayan fruktooligosakkaritlerin kaynağı
olarak ayrı bir önem kazanmıştır.
Yerelması Yumrularının Saklanması

Ham yerelması yumruları rutubetli ortamlarda hazırlanan
yatakların üzerinde tutulmalıdır. Suni kurutma iyi bir yoldur. Doğal
kurutma güneş ve rüzgar ile yapılabilir. Depolanacak yumruların
mümkün olduğu kadar kuru madde miktarı yüksek olmalıdır.
Yumrular silaj yapılarak da saklanabilir. Yüksek şeker içeren
yumru silajları oldukça asidik yapıdadır. pH-değeri 4'ün altındadır.
Silajda toplam asit miktarı (tereyağ asiti genelde yoktur) % 4-6
arasındadır. Fermantasyon kaybı, şeker pancarı silajında olduğu gibi,
kuru maddede % 27-42 arasında değişir. Nişastadan zengin
patateste ise kayıp kuru maddede % 8.5'dur. Patates, yerelması
yumruları ile birlikte fermente edildiğinde kuru madde üzerinden kayıp
% 18'e yakın düzeyde gerçekleşir.
Yerelması silajı fermantasyon ve sızıntı suyu oldukça fazla
besin maddesi içerir. Yem olarak kullanılırsa yararlı olabilir. Yerelması
yumruları genç ve proteinden zengin yeşil yemlerle birlikte
fermantasyona tutulabilir
Doğal halde veya çeşitli işleme maruz bırakılmış ya da silajı
yapılan yerelması yumrularının besin maddeleri miktarı ile ruminant
ve atlar için sindirilebilirlik değerleri ise Tablo 3.5.1-3.5.6.'da
verilmiştir.
2. Yerelması Yeşili

Yerelması, yumru ve yeşili için ekilir. Haziran sonu temmuz
başı biçimleri yaprakça zengindir ve yerelması yeşili unu için iyi bir
kaynaktır. Bu hasatı takiben bitkiden bir veya iki biçim daha
yapılabilir. Kurutulmuş yerelması yeşili iyi bir protein ve enerji (12.85
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MJ/kg ME) kaynagıdır (Tablo 3.5.3). Karoten miktarı bunlarda 175
mg/kg'dır. Kartlaşmış olanlarda daha az HP (% 5-8) ve daha fazla
HS bulunur (% 30). Böyle bitkide besin maddelerinin sindirilebilirliği
azdır. Kurutulmuş yerelması yeşili ruminant ve atlar tarafından,
şekerden zengin saplarının lezzetli olmasından dolayı iyi tüketilir.
Kolay sindirilebilir karbonhidratlar oldukça fazla olduğundan rumende
yoğun bir metan gazı açığa çıkabilir. Bu nedenle kaba yemin yarısı
ancak yerelması yeşilinden oluşmalıdır.
Tablo 3.5.1 Yerelması yumrula[ının besin madde miktarı(% )
KM
HP
HY
HK
NÖM
HS
Yumru
15.80.7-3.3 0.5-3.3 0.10.5-3.9 12.1-23.7
Buharda
Kurutulmuş
Pişmiş
Silaj (ham)
Silaj

30.3
24.4
90
24.9
15.4
17.8

1.8
8
2.2
3.4
2.1

1
4.5
0.9
2.1
1.4

1.4
0.1
0.7
0.2
0.4
0.2

1.4
4.5
1.5
2.7
2.9

20.1
72.3
20.1
6.8
11.2

Tablo 3.5.2 Yerelması yumru_su besin madde sindirilebilirlik değerleri
KM
Sindirilebilirlik,%
SHP

Ruminantlar
için:
Yumru,ham
Silaj, ham
Silaj buhar
Atlar için:
Yumru
,,,
ı.·ı•
l:t

*: Değerlilik

%

OM

HP

HS

HY

NÖM

%

17.923.5
15.423.5
17.8

78-83

32-54

31

-

87-92

0.7-1

73-94

60-73

48-q2

13-46

85-96

08-2.5

76

58

19

38

87

1.2

18.1

93

81

90

55

97'

2

Yeşillerin silajı, ayçiçeği yeşilinde olduğu gibi yapılır ve daha
lezzetlidir. Silaj kuru maddesinde % 1O HP bulunur (Tablo 3.5.5).
Ruminantlara alıştırma dönemi sonrası 25 kg'a kadar verilebilir ve
sevilerek tüketilir. Süt ineklerinde yapılan denemelerde yerelması
yeşili silajı ile ayçiçeğininkine nazaran daha fazla süt elde edilmiştir.
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Ayrıca yerelması yeşili silajına yemlik pancar ilavesi ile verim yine
aynı şekilde artmış, fakat süt kuru maddesi ve yağı düşmüştür .
Buzağılara (4-6 aylık) kuru ot ve konsantre yeme ilaveten
verilen 3 kg yerelması yeşili silajı ile iyi bir gelişme sağlanmıştır.
Tablo 3.5.3 Yerelması yeşili besin madc:I� değerleri (%2
KM
HP
HS HY
HK
NOM
Genç,taze
18 2.1
5.3 0.3 1.9
8.4
1.7
Yumru hasatında 35
0.9 4
8
20.4
Sonbahar
30 3
6.5 1
4
15.5
Kurutulmuş yeşil 88 13.3 24
1.3 14.3 36.9

SHP

1.4
0.4
1.4

Tablo 3.5.4 Yerelması yeşili sinc:J_irilebilirlik değerleri (%)
Sindirilebilirlik değerleri
HP
OM
HS
HY
NOM
Genç,taze
Yumru
hasatında
Sonbahar hasatı

66
43

65
25

56
28

62
7

72
55

53

45

40

45

60

Tablo 3.5.5 Yerelması yeşili silajı besin madde değerle[�(°!?)
KM HP HS
KM'de
HY HK NÖM SHP
HP HS
Genç,taze
15.5 1.5 3.5 9.7 22.6
2
6.2 10 31
Erken yumru 20
hasatında
Kartlaşmış
27.5 1.5 11.5 5.5 41.9

0.3
0.5

2.3
2.4

7.9
8.9

0.7
0.9

0.6

3.6

10.3

0.6

Tablo 3.5.6 Yerelması yeşili silajı sindirilebilirlik değerleri (%)
Sindirilebilirlik değerler!
HP
HS
OM
HY
NOM
Genç,taze
Erken yumru
hasatında
Kartlaşmış

63
56

46
44

41
40

66
70

75
68

48

40

40

50

58
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patojenlerinin dışkının orta derecede ısıtılmasıyla yıkıldığı
bildirilmektedir .
Patojenlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi için sağlıklı
temiz atıkların kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca tavuk
dışkılarına sterilizasyon ve pastorizasyon işlemleri uygulanarak ya da
kimyasal yöntemlerle bu tehlikeler önlenebilmektedir.
_ Koyunlarda KTD'nın protein sindirimi % 53-77'dir. Tavuk
dışkısında ham protein düzeyi % 30 olduğunda sindirilebilir protein
miktarı kuru maddede% 16.5'in üzerine çıkmaktadır.
Besi sığırı konsantre yemlerine % 15-30'a kadar KTD
katılabilmektedir. Ruminantların rasyonlarında tavuk dışkılarının katıl
ması için uygulanan üst sınır ise % 40 olarak bildirmektedir.
Rasyonun dengelenmesi için enerjice zengin tahıl taneleri, kök
yemler, melas ya da meyve posaları kullanılabilir.
KTD kanatlılarda bir enerji kaynağı ile canlı ağırlık kazancında
kayda değer bir kayıp olmaksızın % 20 ye kadar kullanılabilir. Broyler
bitirme karma yemlerinin hazırlanmasında % 15'e kadar itina ile KTD
kullanılabilir.

Protein katkılarının pahalılığı ve devamlı fiyat artışları yetiştiri
cileri bilinenlerin dışında ucuz protein kaynaklarının bulunması
konusunda zorlamaktadır. Diğer alternatifler yanında tavuk
dışkılarının ruminantlarda, sindirim sistemlerinin fizyolojik özellikleri
nedeniyle, protein ihtiyacının ekonomik bir şekilde karşılanması
amacıyla kullanılması olanağı son yıllarda giderek artmaktadır.
Bir yumurta tavuğundan 52 haftalık bir üretim döneminde
45-50 kg, etlik piliçten 8 haftada 4.3 kg ve bir hindiden ise 15 haftada
18 kg dışkı elde edilmektedir.
· Tavuk dışkısındaki karbonhidrat miktarı % 35-40 arasında
değişmektedir. Bu karbonhidratlar genellikle tavuk tarafından
sindirilemeyen selüloz, pentozan ve ligninden oluşur. Kuru tavuk
dışkısının ham yağ içeriği yaklaşık olarak% 2 kadardır .
Tavuklarda anatomik yapı gereğince idrar ve dışkı kloakaya
geldikten sonra birlikte dışarı atılmaktadır. Daha sonra dışkı + idrara
altlık, dökülen yemler, kabuksuz ya da kırık yumurtalar, tüy, toz gibi
ortamdaki diğer maddeler katılır.
Elde edilen dışkıda katı kısım organik ve inorganik
maddelerden oluşmaktadır. Tavuk dışkısının organik kısmını ürik asit,
NH3 tuzları, üre, keratin, kreatinin, iz miktarda amino asitler, ölü
bağırsak hücreleri, safra tuzları, pigmentler, hormonlar, vitaminler ve
diğer bazı bileşikler teşkil etmektedir.
Kurutulmuş tavuk dışkısı (KTD)'nda toplam azot miktarı %
3-6 arasında değişmektedir. Bu değerler% 18-36 HP'e(6.25xN) eş
değerdedir. Yapılan çalışmalar tavuk dışkısı azotunun yaklaşık
olarak % 70' inin idrardan ve geri kalan % 30 ununda gerçek
dışkıdan kaynaklandığını göstermiştir. Dışkıdaki azotlu maddelerin
% 5' ini bakteri azotu oluşturur.
Kuru maddede % 8.0 Ca, % 1.9 P, % 2.2 K, % 1 Mg ve %
0.40 Na bulunur. Ayrıca 0.5-0.8 mg/kg CI, 40-60 mg/kg Cu, 300-500
mg/kg Mn, 350-2300 mg/kg Zn ve 0.4-09 mg/kg Co yer alır.
Dışkı içerisinde oldukça yüksek düzeyde(500 mg/kg) vitamin
812 bulunur.
Kurutulmuş tavuk dışkısı ile beslemede, patojenik bakteriler,
viruslar, mantarlar, parazitler ile yem katkı maddeleri, hormonlar,
mineral maddeler ve tıbbi ilaçlardan ve hatta yataklık materyalinden
kaynaklanabilecek bazı tehlikeler söz konusudur. Salmonella
pullorum, Salmonella typhimurium gibi bazı Salmonella serotipleri
taze tavuk dışkısından izole edilmiştir. Ancak bunların ve E. coli

Mezbahalarda kesilen sığırlardan ortalama 35-50 kg
işkembe içeriği açığa çıkmakta, bu da canlı ağırlığın ortalama %
7-10'unu oluşturmaktadır. Yurdumuzda kesilen büyük baş hayvan
sayısı göz önüne alındığında atık olarak 17000 ton kurutulmuş
rumen içeriği elde edilmektedir.
Rumen içeriğinde KM miktarı % 8-20, OM miktarı ise
yaklaşık % 87 düzeyindedir. Preslenmiş rumen içeriğinin kuru
maddesinde(% 20), %12 HP, % 2 HY ve % 36 HS bulunmaktadır.
Her kg rumen içeriğinde 35-55 g bakteri ve protozoan yer
almaktadır. Rumen içeriğinin protein kalitesi tahıllar ile baklagiller
arasında olup, çiçeklenme dönemindeki çayır otları ile
karşılaştırılabilir. Rumen içeriği yüksek oranda 81 2 ve K vitaminleri
içerir. Preslenmiş rumen içeriğinde % 13-18 arasında lignin
bulunur. Bu değer çayır otunda % 11 'dir.
Preslenmiş rumen içeriğine üre ilavesi, besin maddeleri
kaybını azaltmakta, konserve etkisini ve yemden yararlanmayı
artırmakta, içeriğin azot düzeyini zenginleştirmektedir. Fakat yem
değerlendirme derecesinde aynı düzeyde başarı sağlanamamaktadır.
Preslenmiş ve kurutulmuş rumen içeriğinde% 11.79 HP, %
25.50 HS, % 1.02 HY ve % 8.82 HK bulunur.
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Kurutulmuş rumen içeriğinin yem değeri kaba yemler ile
karşılaştırıldığında, enerji miktarı açısından samana, ham protein
miktarı açısından ise orta kaliteli ota eşdeğer bulunmuştur.
MISIR KOÇANI
Yurdumuzda yaklaşık 500.000 tonun üzerinde koçan elde
edilmektedir. Mısır koçanı HS yönünden zengin, buna karşılık HP
bakımından fakirdir Mısır koçanının HP, HS, HY ve HK içeriği
sırasıyla % 1.72-4.86, % 30.40-45.68, % 0.54-1.46 ve % 1.33-7.30
arasında değişmektedir. Genel bir ortalama olarak ise KM.% 90.5,
HP% 3.1, HY% 0.9, HS % 36.4, NÖM % 50.97 ve HK% 1.77'dir.
Samanlar gibi kimyasal metotlar uygulanarak değerliliği artırılabilir.
Koçan silajı ile yapılmış çalışmalarda elde edilen veriler oldukça iyidir.
PAMUK TOHUMU
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Pamuk iplikçiğinden (linter) ayrılan bütün pamuk tohumları
işlenmemiş ve değeri düşürülmemiş yağlı tohumlardır.
Yüksek sindirilebilirliğe sahip olan pamuk tohumları, yağ
kaynağı olarak yüksek verimli süt ineklerinin beslenmesinde
kullanılan önemli bir yem maddesidir. Linteri alınmış pamuk
tohumları bütün haldeki pamuk tohumlarına göre daha fazla
protein, yağ ve enerji bulundururken, daha az iplikçik içerir. Linteri
uzaklaştırma (delinted) işleminin mekanik olarak yapılması, asitlerle
yapılmasına nazaran yemin lezzetliliğini artırır ve süt inekçiliğinde
daha çok tercih edilir.
Rasyondaki yağ içeriği ve diğer yüksek yağlı maddeler
sebebiyle pamuk tohumlarının kullanımı genellikle sınırlandırılır.
Bitkisel kaynaklı yağ içeriğinin 700 g/hayvan/gün üstünde olduğu
durumlarda rasyona eklenmemelidir. Rasyonda kuru madde
içeriğinin %25-30' u oranında bulunması uygundur. Bütün pamuk
tohumları mekanik olarak linteri alınan pamuk tohumlarına oranla
rasyonlarda daha fazla yer alır. Total rasyonda %15, ten fazla
oranda pamuk tohumu bulunması durumunda gossipol
zehirlenmesi veya üreme sistemi üzerine subklinik belirtilerin
oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Pamuk tohumları
aflatoksin kontaminasyonu yönünden incelenmelidir. Bu durum
özellikle rutubetli ortamda depolanan pamuk tohumlarında
küflenme problemleriyle kendini gösterir.
Pamuk tohumunda% 88.30 KM, % 21.15 HP, % 17.90 HS,
% 18.65 HY ve% 4.45 HK bulL:nur.
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AYÇİÇEĞİ TOHUMU
Ayçiçekleri yaklaşık % 19.6 HP, % 16.5 ADF, 0.63 Meal
NEL/kg, % 0.26 Ca, % 0.67 P ve % 44 HY içerir. Bazı varyeteleri
ise yaklaşık % 23.5 HP, % 28.5 ADF, 0.44 Meal NEL/kg, % 0.30
Ca, % 0.60 P ve % 25 HY içerir. inek başına günde kuru madde
bazında en fazla 700 g veya tam rasyonda (TMR) % 3 düzeyinde
kullanılır. Bazı varyetelerde ise sınırlama azalır ve kuru madde
bazında günde 1.5 kg veya TMR' da % 7 düzeyinde yer alır.
Pastacılıkta kullanılan türleri ise inek başına kuru madde bazında
günde 2.7 kg veya TMR' da% 12 düzeyinde kullanılır.
Ayçiçeği tohumları işlenmeden verilebilir. Kırma ve ezmenin
avantajı yoktur. Lezzet problemi özellikle TMR içinde görülmez.
Tek başına verilmemesi uygun olur. Düşük selülozlu kaba yem
benzeri yapı gösterir. Bu nedenle rasyonlarda kaba yem kuru
maddesinin % 5-1O' u düzeyinde ikame edilebilir. Selüloz
sindirilebilirliğinin pamuk tohumuna göre düşük olması
dezavantajıdır.
PEYNİR ALTI SUYU
Peynir altı suyu eldesi, genelde peynir sanayi için maliyet
artışı getirir. Yükleme ve nakliye problemi yaratır. Peynir altı suları
protein, laktoz ve mineral kaynağıdır. Çoğunlukla % 4-7 KM içerir.
Yüksek besleme değerine sahiptir. Kuru maddesinde % 1-13 HP
(bazen % 9-30 HP), % 0.2-1 (bazen % 7-8) HY yer alır. Enerji
değeri koçanlı mısıra yakındır. Yem maddelerine ait besin madde
ve enerji değerleri son kısımda TABLOLAR bölümünde yer almıştır.
Sıvı formda en iyi saklama şekli depo tanklarda tutmaktır.
Tatlı ve asit peynir altı suyu formları yer alabilir ve her ikisinde de
bozulmayı önlemek için pH 3-4'e indirilmelidir. Kuru maddesi düşük
olan peynir altı suyundan bir süt ineği günde 35-40 litre (en fazla
50-70 kg) içebilir. Bu tüketim düşük selülozlu kaba yem tüketimini
azaltır. Aç olan süt ineklerine kısa süre içinde fazla miktarda peynir
altı suyu verilmesi asidozis, timpani gibi metabolik bozukluklara yol
açabilir ve hatta ölüm görülebilir. inekleri peynir altı suyu tüketimine
alıştırmak için geçici süreyle (5-10 saat) su tüketimi kısıtlanabilir.
Besi sığırı rasyonlarına da katılabilir. Kurutulmuş halde süt ikame
yemi yapımında kullanılır.
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Şekerlemeler yağ ve/veya şeker içeriği yüksek ürünlerdir.
Sütlü çikolata yaklaşık% 48, şekerleme ise % 22 yağ içerir. Birçok
firmanın ürettiği şekerleme, bisküvi, çikolatalarda protein ve yağ
içerikleri belli düzeyde yer almaktadır. Şekerlemeler yaklaşık % 5.2
HP, % 5 ADF, 0.5 Meal NEUkg,% 0.07 Ca, % 0.17 P ve % 22 HY
içerir.
Karıştırılmış şekerleme ürünlerinde % 13 HP, % 12.1
ADF, 0.5 Meal NEUkg, % 0.13 Ca, % 0.20 P ve % 17 HY;
çikolatalarda ise % 12.9 HP, % 4 ADF, 0.6 Meal NEUkg, % 0.07
Ca, % 0.17 P ve% 48. 7 HY bulunur.
Şekerleme ürünleri üst kullanım düzeyi 2.27, çikolata için
ise 0.9 kg/hayvan/gün' dür. Şekerleme ve karışımları konsantre
yem kuru maddesinde% 15 veTMR' da (KM'de) % 1O; çikolata ise
konsantre yem kuru maddesinde % 6, TMR' da ise % 4 (KM'.de)
oranında yer alabilir. Fazla şekerli olan şekerlemelerin inek başına
verilme miktarı 0.9-1.8 kg/gün ile sınırlandırılır.
Diğer Alternatif Yem Maddeleri
Yerfıstığı kabuğu % 17 HP, % 16.3 ADF, 0.3 Meal NEUkg,
% 0.16 Ca, % 0.07 P ve % 26 HY içerir. Protein sindirimi düşüktür.
Yüksek yağ içeriğine rağmen sindirilebilirliğinin düşük olması, enerji
değerini düşürür. Lezzetin kötü olması ve yüksek yağ içeriği
nedeniyle konsantre yem kuru maddesinde % 15' den, tam yemin
(TMR) yapısında ise% 7' den fazla yer almamalıdır.
Makarna ve şekerlemeli pasta gibi besinler nişasta ağırlıklı
olduğundan sınırlı miktarda kullanılır. Bu gıdalarda% 14.6 HP, % 3
ADF, 0.4 Meal NEL/kg, % 0.02 Ca, % 0.16 P ve % 1.6 HY yer alır.
ineklere günde 1.8-3.6 kgKM düzeyinde verilir.
Fıstık kabuğu ve fırıncılık sanayi yan ürünlerinin yem
olarak kullanılması bazı güçlükler yaratabilir. Fıstık kabuğu tüy gibi
olup, bir miktar yağ içerir. Tanen içeriği protein sindirilebilirliğini
azaltır. Fırıncılık sanayi yan ürünleri nişasta kaynağıdır. Her iki
yemde elle yemlemeyi gerektirir.
Soya kabukları ve parçaları selüloz kaynağı olarak
düşünülebilir. Ancak saman gibi çiğneme ve geviş getirmeyi teşvik
etmezler. Pamuk tohumu ve kabuklu tohumlarda selüloz
seviyesi yüksek olup, çiğneme ve geviş getirmeyi teşvik
ettiklerinden kaba yemin bir kısmının yerini alabilirler. Kabuklu
tohumlarda % 20 yağ bulunduğundan rasyon yağ seviyesi iyi
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ayarlanmalıdır. Gossipol ile zehirlenme riskini ortadan kaldırmak
için sınırlı verilirler. Bazı yemlerin verilme düzeyleri Tablo 3.5.7' de
verilmiştir.
Alternatif veya alışılmadık yem maddelerinin kullanımını
elverişlilik, gerekli besin maddeleri, yem maddeleri ile ilgili
kısıtlamalar ve fiyat unsurları belirler. Bazı yemlere belli sezonda
temin edilebildiğinden, her an ulaşılamaz. Bazı durumlarda ise
yemlik tahılların kontratlı ekiminin yaptırılması iyi bir temin yoludur.
Yem
Fıstık kabuğu
Fırıncılık sanayi yan ürünü
Soya kabuğu
Pamuk tohumu kabuğu
Kabuklu pamuk tohumu

Karışıma
%

20
20
-

kg/inek/gün

kg/100 kg CA

1,8
1,8
2,3
2,3
3,2

0,3
0,3
0,4
0,4
0,5

YAĞLAR
Rasyonlara yağ ilavesi süt ineği yetiştirilmesinde son
zamanlarda popüler hale gelmiştir. Konu yeni değilse de ürünler
yenidir. Bu ilginin nedeni genetik olarak üstün ve yüksek verimli
ineklerin pik döneminde yüksek enerji ihtiyaçlarının karşılanmasının
zor olmasıdır.
Ekonomik durum hesaplanırken sadece artan süt üretimi
değil ayrıca erken laktasyon dönemi kilo kaybının azalmasına bağlı
olarak daha az tohumlama ile başarının artması da göz önünde
bulundurulmalıdır.
Korunmuş yağlar
Yüksek verimli süt inekleri, laktasyonun başlangıç
periyodunda ilave bir enerjiye ihtiyaç duyarlar. Süt ineği rasyonu,
yüksek düzeyde bir büyüme ve süt verimi için gerekli besin
maddelerini yeterli düzeyde sağlayamaz. Bu durumda, rumende by
pass besin maddelerine ( yağ, protein, amino asit gibi) ihtiyaç vardır .
Selüloz düzeyinin (% 19 ADF) minimum bir seviyede
tutulması verilen konsantre yemin miktarını sınırlar.Kuru maddenin
her kg'da 2-2.5 kez daha fazla enerji içeren ilave yağlar yüksek
verimli hayvanlarda enerji ihtiyacının karşılanmasında etkili olur.
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Aynı zamanda yağ kullanımı daha fazla süt verimi ve süt yağı elde
edilmesinde, daha az ısı stresi oluşumunda ve daha iyi döl verimi
performansı alımında da katkı sağlar.
Korunmuş yağlar, yağın fizyolojik veya kimyasal yapısına
bağlı olarak rumende negatif etkiye sahip olmayan veya çok az
etkisi olan ürünlerdir. Sıvı yağlar (hayvansaldan çok bitkisel yağlar)
rumende selüloz sindirimini azaltabilir. Rumen pH'sını düşürebilir
ve rumendeki UYA oranlarını değiştirebilir. Bu negatif değişiklikler
yem tüketiminin azalması, kilo kaybı ve süt yağının değişmesine
neden olabilir.
Korunmuş yağlarla besleme stratejisi şu şekildedir:
1. Korunmamış 450-700 g yağın üzerinde ilave edilecek
korunmuş yağlar bitkisel ve hayvansal kaynaktan sağlanır
2. Rumen ortamı asidik olmaya meyilli ise korunmuş yağ
ilave edilir
3. Kilo kaybı ve kısıtlı enerji alımı söz konusu ise korunmuş
yağ ilavesi yapılmalıdır.
Uzun zincirli ve doymamış yağ asitleri bakteriyel büyümeyi
(özellikle Gram pozitifleri) engellerler. Bunun sonucu olarak birçok
doymamış yağ asitinin hidrojenizasyonu kısa sürede gerçekleşemez.
Ancak söz konusu yağ asitleri kalsiyum tuzları ile bağlanırsa rumende
değişmeden kalır. Böylelikle bu tuzlar abomasum ve duodenumun
kuvvetli asit ortamında (pH 2-2.5) ayrışır, açığa çıkan yağ asitleri
jejenum ve ileumdan emilirler. Korunmuş yağ deyimi, yağların zararlı
etkisinden rumen florasının korunmasını ifade eder.
Rasyonlara yağ ilavesi süt protein miktarını düşürmektedir. Bu
durum, konsantre yemlerde karbonhidrat enerjisinin yağ enerjisi ile
birlikte yer alması ve yağ enerjisinin mikrobiyel protein sentezinde
kullanılmaması ile açıklanmıştır. Söz konusu negatif etkinin önüne
geçmek için yağların protein ile kaplanması gündeme gelmiştir.
Korunmuş yağların rasyona katılmasının amaçları, enerji
temininin iyileştirilmesi, sütün yağ asitleri kompozisyonu ve yağ
miktarının düzenlenmesi, tereyağı yapısının iyileştirilmesi, sürekli
sağlanması, ham selüloz
olarak uçucu yağ asitlerinin
sindirilebilirliğinin arttırılması ve mikrobiyel protein sentezi üzerine
olan negatif etkilerin ortadan kaldırılması şeklinde özetlenebilir.
KORUNMUŞ PROTEİNLER VE AMİNOASİTLER
rumen
NPN
ve
protein
alınan
ile
Yem
mikroorganizmalarınca mikrobiyel proteine dönüşür. Ancak açığa
çıkan amonyağın hepsi kullanılamaz ve yüksek düzeyde NH3
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absorbe edilir. Bu nedenle, bazı kritik amino asitlerle yüksek kaliteli
dönüşmeksizin,
(NH3'a
uğramadan
kayba
proteinlerin
mikroorganizmalar tarafından parçalanmadan) duodenuma geçip
emilmesi üzerine çalışmalar yapılmıştır.
Genelde rendering ürünleri ve kan unu rumende oluşan
fermantasyona oldukça dayanıklı ham maddelerdir. Tüy ununun
eşdeğer miktarda kan unu ile birlikte kullanılması halinde, yalnız
soya kullanımına kıyasla ince bağırsaklarda daha fazla kullanılabilir
amino asit varlığı belirtilmiştir. Koyun ve besi sığırlarında tüy unu,
soya küspesi, üre ve kan unu ile yapılan besi denemelerinde tüy
unu ile başarılı sonuçlar alınmıştır.
Kan ununda by-pass protein, lizin ve metiyonin miktarı
yüksektir. Kan unu rumendeki mikrobiyel sindirime karşı dayanıklı
ve ruminantın amino asit ihtiyacı için uygun bir yemdir.
Besi sığırlarında yapılan çalışmalarda, kan unu tüketen
hayvanların üre tüketenlerden daha hızlı, soya küspesi tüketenlerle
aynı hızda büyüdükleri görülmüştür. Üre+kan unu karmasının,
üre+soya küspesi karışımından daha iyi besi performansı sağladığı
bildirilmiştir.
Yoncada by-pass protein seviyesi düşüktür. Bu nedenle
yoncaya dayalı rasyonlarda by-pass protein kullanımı ile daha iyi
sonuçlar alınır.
By-pass proteince zengin yem maddelerinin maksimum
verilme miktarları, ham protein değerleri ile protein içeriklerinin %'si
olarak by-pass protein miktarları Tablo 3.5.8'de verilmiştir.
Tablo 3.5.8 K
Kan unu
Tüy unu
Et-kemik unu
Et unu
Balık unu
Mısır gluten unu

diqer
� b
kg/gün/hay
0.35-0.45
0.5
1.2
1.2
1
1.3

HP,%
88
89
54
65
67
67

lerle k , laşt
By-pass protein,%
82
71
70
76
65
58

By-pass amino asitler
Son yıllarda metiyonin ve !izinin süt ineği rasyonlarında
fizyolojik ve ekonomik öneme sahip olduğu gösterilmiştir. Protein
katkıları içerdikleri sindirilebilen ve sindirilemeyen proteinlerle
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bağırsağa yeterli amino asit sağlarlar. Esansiyel amino asit emilimi
optimum performans için önemlidir.
By-pass lizin ve metiyonin üretimleri yapılmaktadır. Bu
ürünler rumendeki sindirimden korunur, ince bağırsakta emilirler.
Safradan gelen lipaz bağırsakta korunmuşluğu çözer ve amino
asitler serbest kalır. Bu ilaveler ineğin laktasyonda kendi dokularını
kullanmasını azaltır.
Çeşitli alternatif yem maddelerinin besin madde, enerji ve
sindirilebilirlik değerleri Tablo 3.5.9'da verilmiştir.
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Enerji değeri olmayan ürenin bileşiminde % 42 N vardır ve 1
gram üre 2.62 g HP' e denktir. Rasyonlara üre ilavesi, ruminant
larda protein ihtiyacının karşılanmadığı durumlarda ve rasyonlara
yüksek oranda by-pass protein ilavesinde düşünülmelidir. Yüksek
verimli hayvanlarda ise üre ilavesi yapılmaz. Üre kullanımında
dikkat edilecek noktalar:
1. Üre ilavesinde hayvanlar 8 günlük alıştırma dönemine
alınmalıdır. Enerji ve lezzet artırmak için rasyonda kolay eriyebilen
karbonhidratlar bulunmalıdır.
2. Üreli yemlemede P, S, Cu ve Mn' a ihtiyaç duyulur. Bakteriler
tarafından protein ve amino asit sentezi için bu elementler
gereklidir. Sığırlarda N/S oranı 12-15/1; koyunlarda 10/1 olmalıdır.
S rasyona ya S olarak veya NaSO4 gibi bileşikler halinde verilir.
3. Yemdeki tüm N içinde üre azotu oranı; besi sığırlarında % 50,
süt ineklerinde% 30-35, koyunlarda en fazla % 35 olmalıdır.
4. Üre erişkin hayvanlara verilir. Konsantre yemlere en fazla % 3,
total rasyona % 1.5 oranında katılır. Üre mısır silajına 3-5 kg/t OM
veya taze materyale % 0.3 düzeyiı ıde katılır. Silaja üre katarken silaj
KM'si % 27'den az olmamalıdır ve iyi karışmalıdır.
5. Üre kullanım formu önemlidir. Küçük granüller (1 mm' ye kadar)
daha iyi değerlendirilir. Yemlik üre sıvı formda verilemez. Kuru
yemlere homojen olarak katılır ve kuru yerde muhafaza edilir.
Rasyonlara katılan ürenin yanlış kullanıldığı durumlarda üre
zehirlenmesi gözlenir. Yemlik üre veya diğer NPN bileşikleri, üretilen
gıdaların (et, süt) kalitesine olumsuz etki yapmaz.
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Tablo 3.5.9 Çeşitli alternatif yemlerin besin madde(%) ve enerji
KM

HP

Uzüm posası,
kuru
90.2 13.6
Üzüm şekeri
93.5 0.1
Limon
posası,kuru
90.8 7.1
Limon posası,
taze
4.9
7.1
Elma posası,
kuru
90.8 7.5
Domates
tohumu küsp.
88
37
Soya fasulyesi
kabukları
90.4 13.6
Biber, kuru
94.8 15.6
Tapiyoka unu
87.1 2.5
Tapiyoka
nişastası
87.4 0.7
Yemlik şeker
96.5. 1.9
Ligninsulfonat
95
1.3
Bira mayası, yaş 19.2 59.6
Bira mayası,
kuru
89.3 50.2
Torula mayası
90.6 49.5
Hayvansal yağ
99
0.4
Bitkisel yağlar:
Yerfıstığı yağı
99.9 Hurma yağı
99.5 Soya yağı
99.9 0.2
8.samanı,
86
4
NaOH ile işi.
B.samanı,NH3'1ı 86
7.4
Y.samanı,NH/lı 86
7.9
A.samanı,
86
3.8
NaOH ile işi.
A.samanı,NH3'1ı 86
7.1
*: 1 Joule = 4.186 kalori
B: buğday, Y:yulaf, A: arpa

HS

HY

HK NOM ME* Nel

SHP

25.5 8.3

-

7.2 45.4
0.1 9!J.8

5.42 2.87 1.9
14.2 9.53 -

12.8 3

8.6 68.5

12.6 8.12 3'.7

2.4

4.7 48.8

11.6 7.08 3.1

30.5 5.4

2.2 54.4

10.1 5.95 -

28.3 6.9

7.6 20.2

8.83 4.99 26.2

-

37

37.9 2.2 4.2 42.1
22.2 17.5 8.6 36.1
3.5 0.5 4.2 89.2
0.2
0.4

0.3
0.1

0.3
2.9
11
9.6

1

10.4 6.14 8.1

-

-

-

13.7 9.03 1.3

-

-

-

0.1

3.5

98.5
94.7
87.3
27.2

12.6 7.74 54.2

2.1
2.8

1.7 8.4 37.6
3.8 8.5 35.4
99.2 0.1 0.3

11.6 7
41.3
10.9 6.5 36.2
27.6 17.8 -

-

-

-

-

-

14.6 9.84 -

-

-

-

99.9
99.9
99.7
43.2 1.4

0.1
0.1
0.1
11

42.8 1.5
42.3 1.1
38.2 1.4

6.1 42.2
7.3 41.4
13 43.6

7.6 4.27 2.6
7.23 4.04 2.8
7.41 4.21 0.2

40.6 1.0

7.7 43.6

7.6
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40.7

31.8
30.7
33.5
8.01

21.4
20.4
22.9
4.59

1.5

4.29 2.1

)
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2. Doğal Mineral Kaynakları

3.6. MİNERAL YEMLER

Bunlar doğal olarak çevreden veya bazı yem maddelerinin
güvenli bir şekilde rendering işleminden geçirilmesi sonucu elde
edilir. Ancak kaya fosfatı gibi bazı bileşiklerde flor miktarı yüksek
düzeyde olduğundan evcil hayvanlar için toksik olabilmektedir.
Kaya fosfatları yüksek derecede pişirilerek floru alındıktan sonra
trikalsiyum fosfat bileşiği halinde hayvanlara verilmelidir. Tuz,
potasyum klorit, kalsit, kalsiyum karbonat, çöktürülmüş tebeşir,
dolomit taşı, öğütülmüş kemik unu, öğütülmüş kaya fosfatı,
yumuşak kaya fosfatı, düşük florlu kaya fosfatı doğal mineral
kaynaklarına örnek verilebilir.
3. Ticari Amaçlı Mineral Kaynakları

Organizmada her bir hücrenin yaşamsal faaliyetlerini
gerçekleştirebilmesinde mineral maddelerin büyük rolü vardır. Sözü
edilen bu faaliyetlerin yeterli ölçüde yapılabilmesi mineral maddeler
ile organik maddeler arasında iyi bir etkileşime bağlıdır.
Hayvana verilen rasyonların mineral madde bakımından
yetersiz olması durumunda bu bileşikler rasyonlara ilave edilebilir.
Mineral yemler 3 katagoriye ayrılır.
1. Paketlenmiş hazır ürünler
2. Doğal mineral kaynakları
3. Ticari amaçlı mineral kaynakları
1. Paketlenmiş Hazır Ürünler

'

1

Bu ürünler kemik ve kartilago dokusundan elde edilir ve
mükemmel bir kalsiyum,fosfor ve bazı iz element kaynağıdır. Bu
ürünler, buhara maruz bırakma, pişirme ve çöktürme gibi çeşitli
süreçlerden geçirilerek sterilize edilirler ve stabiL bir hale
getirildikten sonra depolanırlar. Bu gruptaki mineral yemler
diğerlerine oranla değişken bir kimyasal komposizyon gösterir.
Sözü edilen bu ürünlere kemik külü, kemik blokları, kemik fosfat ve
buhara tabi tutulmuş kemik unu örnek verilebilir. Bu ürünlerden
kemik fosfat kemiğe yapılan bazı uygulamalardan sonra elde edilir.
Bu amaçla, kemik öncelikle kostik bir solusyonla sonra hidroklorik
asitle muamele edilir, çöktürülür ve kurutulur. Bu şekilde elde edilen
kemik fosfatta % 17 oranında fosfor bulunmaktadır.
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Son yıllarda ticari bileşikler daha çok kullanılmaya
başlanmıştır. Bu bileşiklerin bir avantajı diğerlerine göre daha ucuz
ve daha saf olması, kimyasal formülünün bilinmesi böylelikle yeme
katılacak miktarı daha doğru ve hızlı bir şekilde hesaplanmasıdır.
Sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat, kalsiyum klorit, kalsiyum
oksit, kalsiyum sülfat, amonyum fosfat, dikalsiyum fosfat,
magnezyum karbonat, potasyum karbonat, kobalt klorit, bakır
karbonat, potasyum iodat, manganez klorit, sodyum selenit, çinko
asetat ve çinko klorit sentetik mineral kaynaklarına örnek verilebilir.
Ticari mineral kaynakları hayvanların ihtiyacının büyük bir
çoğunluğunu karşılamaktadır. Burada önemli olan husus
hayvanlarda mineral dengenin çok iyi kurulması ve aşırı miktarda
mineral verilmesinden kaçınılmasıdır. Bir çok yem (yağ ve üre
hariç) mineral madde ihtiyacını karşılamasına rağmen bazı özel
durumlarda (stres, aşırı sıcak, aşırı aktivite, yüksek verim) sözü
edilen yemler yeterli olmamaktadır.
Mineral maddeler makro ve mikro elementler olarak ikiye
ayrılmaktadır. Makro mineralleri kalsiyum, fosfor, magnezyum,
potasyum, sodyum, klor ve kükürt oluşturmaktadır. Bu
elementlerden kalsiyum, fosfor ve tuz rasyonlarda rutin olarak
kullanılmaktadır. Magnezyum ve kükürt ise bazı durumlarda evcil
hayvanların rasyonlarına katılmaktadır. Magnezyum özellikle çayır
tetanisi görülen bölgelerde ruminant rasyonlarında kullanılırken
kükürt üreli yemlerde rasyonlara ilave edilmektedir. Mikro
elementlerden esansiyel olarak nitelendirilenler ise kobalt, bakır,
iyot, demir, manganez, selenyum ve çinkodur. Bu esansiyel
elementlerin tuzları rasyonlara katılmaktadır. Hayvanlarda sözü
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edilen bu elementlerin eksikliği pek görülmez. Ancak stres, besin
madde dengesizliği, yüksek verim gibi durumlarda bu elementlerin
dışarıdan rasyonlara katılması gerekir.
Rasyonlara Mineral Katılmasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
1. Hayvanın özellikleri: Burada önemli olan nokta hayvanın
yaşı, cinsiyeti, ağırlığı ve veriminin çok iyi tespit edilmesidir.
2. Yemin tipi: Ağırlıklı olarak konsantre yemle veya kaba
yemle besleme yapılması mineral maddeye olan ihtiyacı
değiştirmektedir.
3. Bitki örtüsü: özellikle toprağın yapısı bitkinin mineral
içeriğini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle mineral katkısı
yapılacağı zaman bu durumun göz önüne alınması gerekir.
4. Koruma: Mineral bileşiklerin yağmur, rüzgar gibi çevresel
faktörlerden etkilenmeyecek bir şekilde korunması gerekir.
5. Diğer etkenler: · Özellikle kapalı ahırda beslenen
hayvanlar gün ışığından yeterince yararlanamadıklarından bunlara
yeterli düzeyde vitamin D verimesi kalsiyum ve fosfor emilimini ve
değerlendirilmesini olumlu yönde etkiler.
KALSİYUM KAYNAKLAR!
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Tek mideli hayvanlar ile kanatlılar, özellikle de yumurta
tavukları rasyonlarına kalsiyumlu bileşiklerin mutlaka ilave edilmesi
gerekir. Bu hayvanlarda yumurta ile yüksek miktarda kalsiyum atılır
ve normal bir rasyonla kalsiyum ihtiyacı karşılanamaz. Kalsiyum
organizmada en fazla bulunan (%1) elementtir. Bu elementin
fosforla çok sıkı bir ilişkisi vardır. Kalsiyum ile fosfor arasındaki ·
oran bu iki elementin emilimini ve değerlendirilmesini doğrudan
etkiler.
Kireç Taşı: Bu bileşiğin yapısında yaklaşık olarak % 93
oranında kalsiyum karbonat vardır. Kalsiyum içeriği% 37-40 olup
ayrıca% 0.20 fosfor ve% 0.06 oranında da sodyum ihtiva eder. Bu
bileşikte kumun% 3'ten fazla olmaması gerekir.
Tebeşir: Tebeşir saf kalsiyum karbonattan ibarettir.
Kalsiyum içeriği kireç taşına benzer.
Midye kabuğu: Bunların içleri temizlenir ve işlendikten sonra
bir kalsiyum kaynağı olarak özellikle yumurta tavuğu rasyonuna
katılabilir. Yapısının hemen hemen tamamını kalsiyum karbonat
oluşturur.
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Yumurta kabuğu: Bunlar yaklaşık olarak% 90-91 kalsiyum
karbonat içerir. Yumurta kabuklarının kurutulduktan sonra
öğütülmesi ile elde edilir. Elde edilmesi zor olduğundan fazla
kullanım alanı bulamamıştır.
Kalsiyum karbonat: Birçok rasyonlarda kalsiyum ihtiyacının
karşılanmasında tercih edilmektedir. Bu bileşik yaklaşık olarak %
33-38 oranında kalsiyum içermektedir.
Kalsit: Kalsiyum karbonattan elde edilmektedir. Kalsiyum
içeriği% 33'den daha azdır.
Kalsiyum klorür (CaC'2): Bunlar % 18.3 kalsiyum ve % 32.4
klor içerir. Vücutta çok kolay çözünebilir. Ruminant rasyonlarında
pahalı olması nedeniyle pek tercih edilmez.
Kalsiyum_ sülfat (CaSO4 + 2H2O): Yapısında % 23.3
kalsiyum, % 18.6 kükürt vardır. Suda çözünmemesine karşın
"
midede çok kolaylıkla çözünebilir.
Kalsiyum asetat (Ca(OOC-CH3)2: Kalsiyum miktarı su
içermesine bağlı olarak % 25.3-20.6 arasında değişmektedir. Bu
bileşik acı bir lezzete sahip olduğundan rasyonlarda fazla
kullanılmaz.
Kalsiyum laktat {Ca (OOC-CHOH-CH3)2 + 5 H2O): Bu bileşik
yaklaşık olarak % 13 oranında kalsiyum içerir. Rasyonlarda pek
tercih edilmez.
FOSFOR KAYNAKLARI
Fosfor organizmada miktar olarak kalsiyumdan sonra ikinci
sırada gelmektedir. Fosforun büyük bir çoğunluğu kemik ve
dişlerde bulunmaktadır. Özellikle kanatlı hayvanlar bitkisel kaynaklı
yemlerde bulunan fitin fosforundan dolayı fosfordan ancak 1/3
oranında yararlanmaktadır. Ruminantlar ise sindirim sistemlerinde
bulunan fitaz enziminden dolayı fitin fosforundan kanatlılara kıyasla
daha fazla yararlanırlar. Hayvanlardaki fosfor ihtiyacı kalsiyum/
fosfor arasındaki orana, vitamin D düzeyine ve fitin fosforuna göre
değişmektedir.
Monokalsiyum fosfat (Ca (H2PO4)2 + H2O) : Bu bileşik suda
kolay çözünür. İçeriğinde% 19 kalsiyum, % 21.20 fosfor,% 0.06
sodyum ve % 0.14 flor bulunur.
Dikalsiyum fosfat (CaHPO4 + 2 H2O): Suda kolay çözünen
bu bileşikte% 22.70 kalsiyum, % 19 fosfor, % 1.60 sodyum ve%
0.10 flor vardır.
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Trikalsiyum fosfat: Bu bileşik sentetik olarak üretilmektedir.
Kalsiyum oranı fosfordan daha yüksektir. Kalsiyum % 38 oranında
iken fosfor% 18 düzeyindedir.
Potasyum fosfat (KH2PO4): Mono, di ve tri potasyum fosfat
rasyonlara katılabilir ve suda kolay çözünür. Bu bileşiklerden mono
potasyum fosfatla% 22.8 fosfor ve% 28.7 potasyum bulunur.
Magnezyum fosfat (MgH4 (PO4 )2 + 3H2O): Bu bileşiğin
sadece primer olanı suda çözünür ve içerisinde % 22.5 fosfor ve %
8.8 magnezyum bulunur.
Fosfat kayası: Bu madde ülkemizde büyük ölçüde Mazıdağı
çevresinde elde edilmektedir. Fosfat kayası rasyonlara belirli
miktarlarda katılmalıdır. Çünkü bu maddede flor içeriği yüksektir (%
0.3-5.0). Bu itibarla flor içeriğinin bazı teknikler kullanılarak
düşürülmesi gerekir. Bu amaçla fosfat kayasına ya yüksek ısı
uygulanabilir ya da H2SO4 ile muamele edilerek flor içeriği % 0.2'ye
çekilmeye çalışılır.
Amonyum fosfat: Bu bileşik amonyum ile fosforik asilin
muamele edilmesinden elde edilen beyaz kristalize bir üründür.
Mono, di ve tri amonyum fosfat olmak üzere üç formu vardır. Bu
bileşikte kalsiyum bulunmazken, daha çok fosfor ve nitrojen olarak
kullanılır. Monoamonyum fosfatla % 9 nitrojen ve % 23 fosfor yer
almaktadır. Diamonyumfosfatta % 17 nitrojen ve % 20 fosfor
bulunmaktadır.
MAGNEZYUM KAYNAKLAR!
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Magnezyun oksit: (MgO): Suda çözünmeyen bu bileşik
seyreltilmiş asitler ile kolaylıkla çözünür. Bu bileşikte % 56 oranında
magnezyum vardır ve rasyonlarda kolaylıkla kullanılmaktadır.
Magnezyum karbonat (MgCO3): Genelde magnezyum tuzu
ile karbonik asitten elde edilir ve magnezit adını alır. Yapısında %
29 oranında magnezyum içermesine ragmen çok zor çözünür. Bu
nedenle rasyonlarda kullanılması sınırlanmaktadır.
SODYUM KAYNAKLAR!
Sodyum organizmada vücut salgılarında çözünmüş olarak,
kıkırdaklarda ve kemiklerde bulunur. Sodyum tuzlarının büyük bir
çoğunluğu ozmotik basıncın dengelenmesinde rol oynar.
Sodyum klorür (NaCI): Rasyonlarda en fazla kullanılan
sodyumlu bileşiktir. Yapısında % 39.3 sodyum ve % 60. 7 klor
vardır. Sodyum klorür rasyonlara karıştırılarak ya da yalama taşı
gibi çeşitli kalıplarla verilebilir. Sodyum tüketimine en duyarlı
hayvanlar kanatlılardır. Domuz ve ruminantlarda letal doz oldukça
yüksek olup bu hayvanlarda pek sorun görülmez. Kanatlılarda ise
rasyonda % 4 oranında tuz letal dozdur.
Sodyum fosfat : Bu bileşiğin mono, di ve tri fosfat olmak
üzere üç formu vardır. Bileşiğin sözü edilen bu formlarına göre
sodyum ve fosfor içeriği değişir. Buna göre mono formda sodyum
% 15 ve fosfor % 20, di formda ise sodyum % 12.9 ve fosfor %
17.4 oranındadır.
DEMİR KAYNAKLAR!

Magnezyumlu bileşikler daha çok kalsiyumla birlikte kemik,
diş, kıkırdak, kas, beyin ve vücut sıvılarında yer alır. Bu bileşikler
vücutta enzim sisteminin aktivasyonunda etkilidir. Ayrıca son
yıllarda bu bileşiğin büyüme üzerine etkisi önem kazanmıştır.
Magnezyumlu bileşikler çayır tetanisi görülen bölgelerde oldukça
sık kullanılmaktadır. Magnezyum selüloz sindiriminde önemli role
sahiptir. Ayrıca karbonhidrat metabolizması ile ilişkilı olarak enzim
sisteminin aktivasyonunda, mineral ve elektrolit dengenin
sağlanmasında etkisi vardır. Magnezyumun büyük bir çoğunluğu
kemiklerde depo edilir. Hücre içinde magnezyum
miktarı
kalsiyumdan daha düşüktür
Magnezyum sülfat
(MgSO4): Bu bileşiğin acı lezzette
olması, iyi emilmemesi ve bazı durumlarda hayvanlarda ishale
neden olması kullanım alanını sınırlamaktadır. İçerisinde % 15-16
oranında magnezyum vardır.

Organizmadaki miktarı oldukça düşüktür. Demirin büyük bir
kısmı hemoglobin, miyoglobin, ferritin ve transferinde bulunur.
Ayrıca bazı enzimler (katalase ve peroxydase) ile sitokromun
yapısında yer alır.
Demir 2 sülfat (FeSO4 + 7H2O): Bu bileşik suda çok kolay
çözünür ve yaklaşık olarak % 20 oranında demir içerir.
Rasyonlarda en fazla tercih edilen bileşiktir. Açık havada
bekletilmemesinde fayda vardır. Aksi takdirde bileşik demir 3
sülfata dönüşür.
Demir 3 sülfat (Fe2 (SO4)3): Bu bileşik suda az çözünür ve
% 27 oranında demir içerir. Çok çabuk sulandığından açıkta
bekletilmemelidir.
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Demir 3 oksit (Fe2 O3): Bu bileşik yaklaşık olarak% 70 demir
içerir. Asitte çok az çözünmesine ragmen suda hiç çözünmez.
Demir 3 Oksit rasyonlarda kullanılması oldukça sınırlıdır.
Demir 2 klorit (FeCb + 4 H 2O): Bu bileşik suda kolay
çözünür ve % 28 demir içerir.
Demir 3 klorit (FeCl3 + 6 H 2 O): Suda kolay çözünür ve
yaklaşık olarak % 20.5 demir içerir. Bu bileşiğin rasyonlarda
kullanılması oldukça sınırlıdır.
Demir 2 karbonat (FeCO3): Suda çözünmeyen bu bileşik
yaklaşık olarak% 48.2 oranında demir içerir.
Ferros fumarat (C4H 2FeO4): Demir tuzu ile fumarik asitten
elde edilmektedir. Kullanım alanı sınırlıdır.
Ferros glukonat (Fe(C6H 11 O7)2 : demir tuzu ve glukonik
asitten elde edilir ve susuz formu kullanılmaktadır.
ÇİNKO KAYNAKLAR!
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Organizmada birçok enzimin yapısında aktif rol oynar ve
özellikle karaciğer, böbrek, pankreas ve dalakta yer alır. Birçok
hayvan türünün rasyonlarına mutlaka katılması gereken bir
elementtir.
Özellikle
kanatlı
rasyonlarında
eksikliği
görülebilmektedir. Bu durumda embriyo ve kuluçka randımınında
düşüş ve yumurta veriminde azalma görülür. Bu nedenle birçok
rasyonda çinko preparatları rutin olarak kullanılmaktadır.
Çinko sülfat (ZnSO4 + 7 H 2O): Bu bileşik suda çok kolay
çözünür ve yaklaşık olarak % 22.7 çinko içerir. Çinkolu bileşikler
içerisinde en çok tercih edilendir.
Çinko karbonat (ZnCO3): Yapısında % 52.1 çinko vardır ve
suda çözünmez. Ancak rasyonlarda sık olarak kullanılan bir
bileşiktir.
Çinko klorit (ZnCl2): Bu bileşik suda çok kolay çözünür ve %
48 çinko içerir. Daha çok tıp alanında kullanılmaktadır.
Çinko oksit (ZnO): Yapısında % 80.3 çinko içerir. Suda
çözünmez ancak asit ortamda çözünebilir. Kanatlı rasyonlarında
değerlendirilmesi oldukça düşük olduğundan kullanımı azdır.
Çinko asetat (ZnOOC-CH 3)2 2H 2O): Suda çok kolay
çözünen bu bileşik yaklaşık olarak % 29.8 çinko içerir. Kanatlı ve
domuz rasyonlarında sıkça kullanılmaktadır.
Çinko klorit diamin kompleksi (Zn(NH 3)2Cl2 ): Bu bileşik çinko
ile amonyum kloritin birleşmesinden elde edilir. Fazla
kullanılmamaktadır.
Zinc basitrasin: Yapısında yaklaşık olarak % 5 çinko içerir.
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Daha çok sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkili olduğundan
bir yem katkı maddesi olarak rasyonlarda kullanılmaktadır.
MANGAN KAYNAKLAR!
Mangan bazı enzimlerin yapısına ve hemoglobin sentezine
katılması, cinsel fonksiyonlarda rol oynaması, bazı metabolizma
ürünlerinin toksik etkilerini ortadan kaldırması ve kemik gelişimde
rol oynaması nedeniyle önemli bir elementtir. Mangan
yetersizliğinde döl veriminde düşüş, kanatlılarda yumurta verimi ve
kuluçka randımanında azalma ve perosiz olarak nitelendirilen
kemiklerde deformasyonlar, kemikde kısalma ve kolay kırılma
görülmektedir.
Mangan sülfat (MnSO4): Mangan tuzu ile sülfirik asitin
karışımından elde edilen bu bileşiğin susuz formu % 36.4 mangan
içermesine rağmen fazla kullanılmaz. Bu bileşiğin sulu formu daha
çok tercih edilir ve yaklaşık olarak % 32.4 mangan içermektedir.
Mangan asetat (Mn(C2H 3O2 )2): Bu bileşik mangan tuzu ve
asetik asitin karışımından elde edilir. Ancak kullanımı oldukça
sınırlıdır.
Mangan karbonat (MnCO3): Mangan tuzu ile karbonik
asitten elde edilen bu bileşik suda zor çözünür. Yapısında yaklaşık
olarak% 47.8 mangan vardır.
Mangan klorit (MnC' 2 +4H 2O): Suda kolay çözünen bu bileşik
yapısında % 27.8 mangan içerir.
Mangan oksit (MnO): Yapısında % 77.5 oranında mangan
içeren bu bileşik manganın okside olması ile elde edilir. Rasyonlara
belli oranlarda katılır.
Mangan sitrat (Mn3(C6H 5O7)2 : Suda kolay eriyen ve mangan
tuzu ile sitrik asitten elde edilen bu bileşiğin kullanımı sınırlıdır.
BAKIR KAYNAKLAR!
Bakır organizmada daha çok karaciğer, kalp, böbrek ve
beyinde yer alır. Bakır alyuvarların yapısında ve bazı enzim
sisteminde etkilidir.
Bakır eksikliğinde
kansızlık,
kemik
deformasyonları, sinir sisteminde bozukluk, saç, kıl ve tüylerde
depigmentasyon görülür. Bakırlı bileşikler içerisinde bakır sülfat ve
bakır oksit yaygın olarak kullanılır. Bunların yanında bakır karbonat,
bakır hidroksit ve bakır glukonatta kullanılmaktadır.
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Bakır sülfat (CuSO4): Suda kolay çozunen bu bileşikte
yaklaşık olarak % 25.5 bakır vardır. Bakır tuzu ve sülfirik asit
karışımından elde edilmektedir.
Bakır oksit (CuO): Bu bileşikte bakır içeriği % 88.8 dir. Suda
çözünmemesine rağmen sindirim sisteminde çok kolay
eriyebiI mektedir.
Bakır klorit (CuCI): Bakır tuzu ve hidroklorik asitten elde
edilen bu bileşik suda kolay çözünür. İçerisinde yaklaşık olarak %
37.3 bakır vardır. Kullanımı sınırlıdır.
Bakır karbonat (CuCO3): Bakır tuzu ve karbonik asitten elde
edilir. Suda çözünmeyen bu bileşikte% 57.4 bakır vardır.
Bakır glukonat (Cu(C6 H11 C7)2: Suda zor çözünen bu bileşik
bakır tuzu ile glukonik asitten elde edilir. Kullanımı oldukça
sınırlıdır.

KOBALT KAYNAKLAR!
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Kobalt hayvan beslemede önemli olan bir element olup
vitamin B 12 'nin yapısına girer ve hemoglobin yapımında rol oynar.
Organizmada daha çok karaciğer, böbrek, dalak ve pankreasta yer
alır. Kobalt eksikliğinden en fazla etkilenen koyunlardır. Özellikle
kobalt bakımından fakir olan bölgelerde otlayan koyunlarda kobalt
eksikliği oldukça sık görülmektedir. Kobalt eksikliğinde sindirim
bozukluğu, canlı ağırlıkta azalma ve kansızlık tespit edilmektedir.
En sık kullanılan kobalt bileşikleri kobalt karbonat ve kobalt sülfattır.
Kobalt sülfat (CoSO4): Suda kolay çözünen bu bileşik
yaklaşık olarak % 21 kobalt içerir. Kobalt tuzu ve sülfirik asitten
elde edilmektedir.
Kobalt klorit (CoCl2): Kobalt tuzu ve hidroklorik asitten elde
edilmektedir. Kristal yapıda olan bu bileşik suda kolay çözülür ve
yaklaşık olarak% 24.8 kobalt içerir.
Kobalt karbonat (CoCO3): Yapısında yaklaşık olarak % 26
kobalt vardır. Bu bileşik kobalt tuzu ve karbonik .asitten elde
edilmektedir. Rasyonlarda oldukça sık kullanılmaktadır.
Kobalt nitrat (Co(NO3)2): Suda kolay çözünen bu bileşik %
20 oranında kobalt içerir. Kullanılması oldukça sınırlıdır.
Kobalt oksit (CoO): Yapısında % 78.7 kobalt içeren bu
bileşik suda çözünmez. Rasyonlarda oldukça sık kullanılmaktadır.
Kobalt fosfat(Co(PO4)2): Genelde çok az kullanılan bu
bileşikte yaklaşık olarak% 35 oranında kobalt vardır.
Kobalt glukonat (Co(C6 H 11 Ü7)2): Kobalt tuzu ve glukonik
asitten elde edilmektedir. Kullanılması çok sınırlıdır.
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İYOT KAYNAKLARI
İyot organizmada zorunlu elementlerden birisidir. Deniz
ürünleri iyi birer iyot kaynağııdır. İyot organizmada tiroksin
hormonunun yapısına girer. Diğer bir ifade ile tiroksinin yapısında
% 66.5 iyot vardır. Sözü edilen hormonun normal olarak
salgılanması ve fonksiyonunu yapabilmesi için sürekli ve düzenli
iyot alınması gerekir. iyot bakımından yetersiz bölgelerde yetişen
bitkilerde iyot eksikliği görülmektedir. Böyle bitkileri tüketen
hayvanlarda da iyot yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Bu durumda
hayvanlarda iyot ihtiyacının karşılanması gerekir. Hayvanlar iyotu
tiroid bezinde depolarlar ve kullanıllar. İyot ihtiyacı yeterince
karşılanmazsa tiroid bezinin büyümesi nedeniyle guatr hastalığı
oluşur. Böyle durumlarda yem karmalarına az miktarlarda iyot
guatr hastalığının önlenmesi için yeterli olmaktadır.
Potasyum iyodür (Ki): Suda çok kolay çözünen bu bileşiğin
yapısında % 76.6 iyot bulunur. Bu bileşik okside edici maddeler ile
birlikte bulundurulduğunda süratle bozulma eğilimindedir. İyotlu
bileşikler içerisinde en yaygın kullanılan katkı maddesidir.
Sodyum iyodür (Nal): Suda çok kolay çözünen bu bileşikte
yaklaşık olarak% 84.7 iyot vardır.
Sodyum iyodat (NalO3): Rasyonlarda sıklıkla kullanılmayan
bu bileşikte% 64 oranında iyot vardır.
Kalsiyum iyodat (Ca 10 3): Bu bileşik sodyum iyodata göre
daha fazla oranda kullanılır. Suda az çözünür ve içerisinde yaklaşık
olarak% 50 iyot vardır.
Bunlara ilave olarak molibdenli bileşiklere sodyum molibdat,
amonyum molibdat ve kalsiyum molibdat; selenyumlu bileşiklere de
sodyum selenat, sodyum selenit ve selendioksit örnek verilebilir.
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Sözlük anlamıyla sağlık koruma olarak nitelendirilen
hijyen, aynı zamanda bir hayat tarzıdır. Temiz ev, temiz çiftlik,
temiz iş, temiz çevre ve temiz toplum yaşamın bir kalitesidir. Kalite
tüketici tarafından benimsenen ve arzu edilen limitleri karşılamaya
yönelik bir ifadedir. Yem kalitesi denildiği zaman 3 esas konu
üzerinde durulur. Bunlar yemin sağlığa uygunluğu, yemin besleyici
değeri, tüketici istekleridir.
Yemlerde meydana gelen bozulma olayları genellikle
mikroorganizmalar ve hayvansal zararlılar tarafından meydana
getirilmektedir. Bozulan yemlerin besin madde içeriğinde önemli bir
düşme meydana gelirken, bunları tüketen hayvanlarda da akut
veya kronik bir takım hastalıklar meydana getirmektedir. Hem
bitkisel kökenli yemler, hem de hayvansal kökenli bütün yemler,
üretimlerinden hayvanların tüketimi aşamasına kadar belli bir
bekleme süresi geçirirler. Bu süre boyunca metabolik bir takım
değişikler meydana gelse bile asıl bozulma mikrorganizmalar
tarafından meydana gelmektedir.
Özellikle üretilen, yemlerde bir bulaşma riski varsa, yüksek
kaliteli ham maddelerin kullanılması tercih edilir. Bununla beraber
eğer gerekli önlemler alınırsa, insan tüketimi için uygun olmayan
fakat besleme değerine sahip tahıl ve tahıl ürünlerinin çoğu
ekonomik olarak yem üretiminde kullanılabilirler. Hijyenik olmayan
yem ham maddelerinin, karma yem üretiminde kullanılması
kalitesiz ve sağlıksız yem yapımı demektir. Böyle bir yem,
hayvanda performansın düşmesine ve hastalıklara sebep olabildiği
gibi dolaylı olarak insanlar da zarar verebilir.
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Tahıllar veya onların ürünleri, birçok faktörlerle bulaşık
olabilirler. Bu faktörlerden birisi ürünlerde böcek bulunmasıdır. Bu
durum yemin, besleyici değerini pek fazla etkilemediği gibi
hayvanın sağlığı açısından da kötü bir etki göstermeyebilir. Ancak
yem fabrikalarının ve depoların böcekler tarafından istila edilmesi,
bu )!emi alan hayvan sahiplerinin hoşnutsuzluğu sonucu bu ürüne
karşı talebin azalmasına neden olabilir.
Yem maddelerinin fare gibi kemirgenler tarafından
kontamine olması bulaşıklığa neden olan diğer bir faktördür. Fare
ve kemirgenler, karma yemlerde birçok hastalığın taşınmasında rol
oynarlar. Örneğin; Salmonella bakterileri, hayvansal yemlerde ve
muhtemel olmak insanda, Salmonella siklusunun bir devamı olarak
kemirgenlerin hem idrar hem de dışkısıyla nakledilebilirler. Diğer
hayvan hasta;ıkları da aynı şekilde taşınabilirler.
Küfden zarar görmüş yem önemli problem teşkil ederler.
Çünkü bunlar mikotoksin kontaminasyonuna sebep olabilirler.
Hayvan yemi üretimi için kullanılan bütün tahılların mikotoksin
analizinden geçirilmesi olanaksızdır. Yalnız, tahıl tanelerinin kalitesi
(özellikle mısır) düştükçe, mikotoksin kontaminasyonunda bir artış
olabileceğini hatırdan çıkarmamak ve tanelerin genel durumlarının
yıldan yıla değişebileceğini göz önüne almak gerekir.
Tahıl tane yemlerinden mısırda aşırı düzeyde mikotoksin
bulunması, tanenin yüksek düzeyde su içeriğinden, kötü depolama
şartlarından, ham maddelerin kontaminasyonundan veya uygun
olmayan bir pestisit kullanılmasından kaynaklanır. Öldürücü dozun
altında (subletal) mikotoksin ihtiva eden bir yem, hayvanlarda
performansın azalmasına sebep olurken yüksek düzeyde
mikotoksin içeren yemler ise hayvanların hastalanmasına veya
ölmesine yol açabilirler.
Hayvancılık işletmelerinde maliyetin % 70-80 'lik kısmını
yem giderleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda kullanılan yemlerden
en ekonomik ve rantabl şekilde yararlanmak gerekmektedir
Yemlerin yapısına giren ham maddelerin çeşitliliği ve miktarı kadar
bunların hijyenik kaliteleri, toplum sağlığı dikkate alındığında çok
önem taşımaktadır.
Üzerinde durulan başlıca zararlılar, tane ve tahıl ürünlerinde
yer alan böcekler, insanların yaşadığı çevreye kendilerini adapte
eden kemirgenler, depolanmış tane yemlerde mikroorganizmalar
(bakteriler, mantar ve mayalar), kuşlar ve insanlardan
oluşmaktadır.
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1. BÖCEKLER

Böceklerin bir milyondan fazla türü mevcut olmakla beraber,
bunlardan sadece 15-20'si tane ve hayvansal yemlerin kuru
ortamına adapte olarak yaşayabilmekte ve onlara önemli derecede
zarar verebilmektedir. Yaklaşık 100-150 böcek türü, belirli
derecede tane ve bunların ürünlerini istila edebilmektedir. Nisbeten
küçük bir grubu oluşturan bu böcekler hem kınkanatlılar (tahıl bitleri
dahil) hem de güveleri (kelebek-böcek benzeri) kapsar. Tahıl ve
tahıl ürünlerine zarar veren böceklerin çoğunda yumurtadan
erginliğe kadar olan peryod bir ay kadardır. Her dişi tarafından
bırakılan az sayıda yumurtadan (yaklaşık 200 kadar) kısa sürede
çok aşırı sayıda böcek meydana gelir. Ayrıca kısa (yaklaşık olarak
bir ay) gelişme süreci geçirirler ve sadece bir çift böcekten (erkek
ve dişi) 5 aylık sürede bir milyonun üzerinde böcek
oluşabilmektedir.
Tane ve hayvansal yemlere zarar veren böcekler,% 12-14
nemde hızla çoğalırken, daha düşük nem düzeyinde bu
yeteneklerini kaybederler. Sıcaklık da böcek populasyonlarının
artışında önemli bir faktördür (Tablo 4.1).

°C'de uyku halinde, inaktif bir durum gösterirler Yüksek sıcaklıklar
da böcek populasyonunu azaltır. Bunun muhtemel nedeni, yüksek
sıcaklığın böceğin su dengesini bozmasıdır. Sıcaklık 43 °C'nin
üstüne çıktığında ise tahıl böceklerinin çoğu uzun süre yaşayamaz.
Tahıl ve Tahıl Ürünlerine Zarar Veren Böcek Türleri

Yaşadıkları çevre ve gelişme esaslarına göre, tahıl ve tahıl
ürünlerine zarar veren böcekler genel olarak taneye içten zarar
veren dahili türler ve dıştan zarar veren harici türler şeklinden iki
ana gruba ayrılabilir:
a. Ürünlere İçten Zarar Veren Türler

Tahıllar ve yemlere zarar veren böcekler için optimum
sıcaklık 21-27 °C'dir. Yem materyalinin sıcaklığı 16 °C veya bunun
altına düştüğü zaman yumurtlamada azalma görülür. Böcekler 4.5

Bu türler gelişme dönemlerinin en büyük kısmını tahıl
tanelerinin (mısır, sorgum, yulaf, buğday vs.) içinde geçirirler. Bu
grup en çok tahıl bitleri olarak isimlendirilen (pirinç biti, mısır biti,
buğday biti) böceklerle, ekin kambur biti ve arpa güvesini kapsar.
Bu böcekler, özellikle tüm taneye veya kabaca kırılmış mısır
tanesine zarar verirler. Bunun nedeni sözü edilen böceklerin
gelişmelerini tamamlayabilmek için katı bir yiyeceğe ihtiyaç
göstermeleridir. Tahıl tanesinin endospermi yahut karbonhidratlı
kısmı bu böcekler tarafından yenilerek, tanenin yarısı veya
yarısından çoğunun kaybına uğrar.
Ekin kanbur biti ve tahıl bitleri taneleri yemek suretiyle
toplam karbonhidrat miktarının azalmasına sebep olurlar. Ayrıca
tane halindeki materyalde kızışmaya, nemin kütle içerisinde
yayılmasına ve küf gelişmesine yol açabilecek ortamı da yaratırlar.
Tane iyi bir izolatördür. Eğer döküm halindeki tane kütlesinin belirli
bir bölgesi yaygın olarak böceklenmiş is'e, böceklerin metabolik
aktiviteleri bu bölgede sıcaklık ve nemin artışına neden olur.
Dökme halindeki tane kütlesinin içindeki sıcaklık farklılıkları
konveksiyon akımlarına yol açar ve bu da rutubetin yer değiştirerek
konsantre olmasına ve sonuçta küf için elverişli bir ortamın
oluşmasına neden olur.
Böcekler bulaşık bölgede ısı ve nemin artışı, küf
mantarlarının çoğalmasını kolaylaştırır. Bu durum ise nemin ve
sıcaklığın daha da artmasına ve böceklerin dökme halindeki tane
kütlesinin her yerine yayılmasına yol açar (çünkü belirli bir bölge,
kızışmadan dolayı çok sıcak hale gelebilir) ve sonuçta tanenin
tamamı tahrip olur.

127

128

Tablo

..

4.1.

dürebilmel

Olüm
Suboptimum
Optimum
Suboptimum
Ölüm

Yemlerde
k

üreyen

böceklerin
klıkl

yaşamlarını

Sıcaklık ( °C)

Etkileri

50-60
45-50
35
33-35
25-33

Bir dakika içinde ölür
Bir saat içinde ölür
Gelişimi durur
Gelişimi yavaşlar
Gelişimi için gerekli maksimum
oran
Gelişimi yavaşlar
Gelişimi durur
Hareketleri durur, İkUrne alışkın
olmayanlar bir gün içinde ölür
İklime alışkın olanlar bir hafta ile bir
ay içerisinde ölür
Bir dakikada donarak ölür,

13-25
13-20
5

•

(-10)-5

'

(-25)-(-15)

t

)

b. Ürünlere Dıştan Zarar Veren Böcekler
Bunlar tüm taneye dahili böcekler kadar zarar vermezler.
Ancak tahıl ürünlerinde, hayvan yemlerinde kullanılan diğer
öğelerde, fabrikada ve ekipmanlarda bir problem olabilirler. Bu grup
böcekler, un bitlerini (karma bit, kırmızı un biti), tahıl bitlerini
(testereli böcek, yassı hububat biti), dermestidleri (Trogoderma ve
Attagenus türleri) ve kuru meyve güvesini kapsarlar.
Bu böcekler gelişmeleri için, kabaca öğütülmüş, kırılmış
taneler, unlar vb. işlenmiş ürünleri tercih ederler. Harici böceklerin
sebep olduğu en büyük zarar, dökülen ürünlerin birikiminde,
çatlaklarda, deliklerde, oyuklarda, fabrikanın diğer yerlerinde
ekipmandaki ölü bölgelerde meydana gelir. Bir defa fabrika veya
ekipmana böcek yerleşmesi üretilen ürünler için de devamlı bir
inokulasyon kaynağını oluşturmaktadır. Tabiatıyla bu durum ürüne
karşı talebin azalmasına ve ticari kayıplara yol açar.
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2. KEMİRGENLER
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Kemirgenler yem fabrikaları, yem imalatçıları ve hayvan
sahipleri açısından, böcek probleminden (fare, sıçan) daha önemli
sorunlara neden olurlar. Kemirgenler önemli miktarda tane
tüketirlerse, yem ham maddelerine ve karma yemlere hastalık
etkenlerini taşıyarak onları kontamine ederler. Ayrıca fabrikadaki
ekipman ve ürünlerin konduğu torba, çuval kap vs.'ye zarar verirler.
Kemirgen kontaminasyonu özellikle önemlidir. Çünkü bu
hayvanların dışkı ve idrarı hastalık naklinde önemli bir potansiyel
oluşturmaktadır.
Bütün kemirgenler, aktivitelerini gece gösterirler. Gündüz
herkesin çalıştığı saatlerde ortaya çıkmazlar. Kemirgenler iyi
tırmanıcı ve yüzücüdürler. Bunun sonucu olarak duvarlar, su
borular; ve diğer yapısal kısımlardan tırmanıp, drenaj ve lağım
sistemlerinden geçmek suretiyle her tarafa kolayca girebilirler.
Keskin işitme ve koklama duyguları sayesinde gerektiğinde yiyecek
kaynaklarının yerini kolayca bulabilirler. Gözleri iyi görmediği için,
çevreleriyle iyi bir temas sağlama eğilimi gösterirler. Bunun için
duvar boyunca veya çeşitli ekipman ve balyalardan yararlanarak
hareket ederler. Şüphesiz bu davranış onlar için hazırlanan tuzak
ve tuzak yerlerinin tespitinde kolayl:k sağlar. Bütün kemirgenler,
odun, mukavva, harç, paketleme malzemesi, çeşitli teller vb gibi
çok çeşitli maddeleri kemirirler. Kemirme ile dişler buna uygun
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olarak kısmen aşınırsa da bu olay paketlenmiş yemlere oldukça
önemli miktarda zarar vererek onların dökülmesine, yem torba veya
paketlerinin ve fabrika yapısının bozulmasına yol açar. Ke
mirgenlerin elektrik tellerini çiğnemesinden kaynaklanan elektrik
kaçakları yangınlara sebep olabilmektedir.
_ Ergin kemirgenler bir yıl kadar yaşarlar. Buna rağmen
yüksek derecede üreme potansiyellerinden dolayı kısa bir sürede
nispeten büyük popülasyonlara ulaşabilirler. Kemirgenler yılda
birçok defa yavrularlar ve her batında çok sayıda yavru verirler. Her
dişi sıçanın yılda 20 ve her dişi farenin ise 35 civarında yavru
verdiği tahmin edilmektedir. Yıllar itibariyle mücadele edilmediği
takdirde korkunç sayılara ulaşabilirler.
3. KUŞLAR
Kemirgenler gibi kuşlar da oldukça önemli miktarda tahıl ve
tahıl ürünleri tüketirler. Besicilik işletmelerinde, sığırcık kuşları
önemli boyutlarda ekonomik zararlara yol açarlar. Ancak kontarni
nasyon ve etrafa verdikleri diğer zararlar yönünden de önemli
sorunlar oluşturur.
Güvercinler ve serçeler fabrikadaki yapısal unsurlar
üzerinde yuva yapma veya tüneme eğilimi gösterirler. Buradan
yükleme boşaltma bölgesinde yere dökülen yem ham maddelerine
kolayca ulaşabilirler. Eğer fabrikadaki kapı, pencere ve diğer
açıklıklar tel kafesle korunmamışlarsa, kuşlar kolayca girerek
dışkılarıyla ürünleri kontamine ederler. Kuş pislikleri fabrika dışının
manzarasını bozar, ürün torba ve çuvallarının görünüşünü olumsuz
yönde etkiler ve aynı zamanda insan ve hayvan hastalıklarının
potansiyel bir kaynağını oluşturabilerler. Kuş yuvaları, tahıl ve tahıl
ürünlerine zarar veren Trogoderma böcek türlerinin de kaynağı
olabilirler.
4. İNSANLAR
İnsanlar, bilerek veya bilmeyerek böcekler, kemirgenler,
mikroorganizmalar ve kuşlardan daha ciddi sağlık koruma
problemleri yaratabilirler. İlgili personelin davranış ve parformansı,
bilgi eksikliği, idari destek eksikliği, denetim eksik!iği ve diğer
nedenler sonucu hijyen gereği gibi sağlanam:::ızsa, birtakım
kontaminasyonlar ortaya çıkabilmektedir.
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b. Mantarlar

5. MİKROORGANİZMALAR
Büyük bir kısmı bitkisel kaynaklı olan mikroorganizmalar her
yerde bulunabilen en küçük canlılardır. Hayvan beslemede en çok
kullanılan ve karma yemlerin bileşimine % 60-70 gibi yüksek
oranlarda giren buğdaygiller, yoğun karbonhidrat içerikleri ile
heterotrof olan mikroorganizmalar için iyi bir besi ortamı
niteliğindedir. Yemlerdeki mikroorganizmaların en önemli gruplarını
bakteriler, küf mantarları ve mayalar oluşturur.

•

t

"·

liı

;:i

L ,,ı
� !,;

friorı: r1e 6al{�t\ "� vııüs !
a. Bakteriler �
041 hır p(d€1ıı. D��, Daf\o /ı/-Jstelı�, ef� ı'
İl)/
Tek hücreli ve ilkel çekirdekli mikroorganizmalardır.
Yuvarlak, çubuk ve burgu olarak üç şekilde bulunurlar. Uzunlukları
1-10 µm arasında değişmektedir. Hücre membranları selektif
geçirgendir. Bu özelliklerinin bozulması beslenmenin aksamasına,
metabolizmanın durmasına hatta bakterinin ölüme yol açabilir.
Organik ve inorganik maddelerden oluşan bir sitoplazmaya
sahiptirler. Çoğalmaları yarıya bölünerek olmaktadır. Bir çoğu
hareketli, bazıları polisakkarit tabiatında sümüksel bir kapsülle
örtülü şekildedir Bazı bakteriler ise uygun olmayan koşullarda spor
üreterek uygun olmayan koşullarda yaşamlarını sürdürebilirler
(yemlerin kurutulmaları, teknolojik işlemler sırasında ısıtılmaları
gibi). Özellikle endospor oluşturan Bacil/us ve Clostridium türleri
yemlerde önemli bir kontaminasyon unsurudur.
Hayvan yemlerinin imalatında büyük ölçüde bitkisel ve
hayvansal kökenli yemler kullanılmaktadır. Bu yemler sıklıkla
Salmonella türü bakteriler ile kontamine olabilmektedir.
Kontaminasyonun en büyük kaynağı hayvansal protein kaynağı
olarak kullanılan et unu, et kemik unu, balık unu, kanatlı unu ve
kanatlı altlığıdır.
Yapılan çalışmalarda, kanatlı ürünlerinde tespit edilen
salmonella kontaminasyonlarının yemlerden ve damızlık sürülerden
pasajlanabileceği bildirilmektedir. Salmone/Ja ile kontamine broyler
sürülerinden elde edilen günlük civcivlerde % 37'nin üzerinde ölüm
görülmesi ve broyler karkaslarından izole edilen salmonellaların %
82'sinin yem ve yem ham maddelerini izleyebileceği saptanmıştır.
Bakterilerin etkinliği kontrol altında tutulabildiğinde hayvan
yemleri üzerine olumlu etkileri de sağlanabilir. Nitekim silo
yemlerinin elde edilmesinde süt asidi bakterileri etkinliğinin büyük
rolü vardır. L,s.�'\\o �\\:-.«�
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Mantarlar besin madde gereksinimleri, ortama olan etkileri
gibi bir çok bakımdan bakteri ve mayalara benzemektedir.
Bakterilerden hem çok hücreli olmaları, hem de gerçek çekirdekli
olmaları ile ayrılırlar. Mantarlar, çoğalan hücrelerin (mycel) birbirine
eklenmesi ile çoğalırlar. Klorofil içermediklerinden kendileri için
besin maddesi sentezleyemez ve bu nedenle hazır organik
maddelere gereksinim duyarlar. Değişmekte olan çevre şartlarına
da çok iyi uyum sağlamaktadırlar.
Doğada on binlerce mantar türü bulunmaktadır. Mantarların
spor formları hemen her yerde bulunmaktadır. Spor formları uygun
çevre şartlarında hemen vejetatif forma geçerek hızlı bir şekilde
çoğalmaktadırlar. Bilinen binlerce mantar türünden 120 kadarının
oluşturduğu canlılar için toksik özellikte, metabolik olaylar sonunda
bulundukları ortama biyolojik olarak çok aktif olan mikotoksin adı
verilen maddeler salgılamaktadır. Bu maddeler arasında en çok
bilinen penisilin ve diğer bazı antibiyotiklerdir. Bu maddelerin yem
içerisinde oluşması hayvanlarda antibiyotiklere karşı direnç
oluşturacağından istenmeyen bir durumdur. Mikotoksinlerin hemen
hemen tamamı ısıya karşı dayanıklıdır.
Beyaz çürükçül mantarların hayvan yemleri üzerine olumlu
etkisi de bulunmaktadır. Lignolitik aktiviteli olan bu mantarlar ile
inkubasyona bırakılan düşük kaliteli kaba yemlerin yem değerinin
artırılması mümkündür. Bu konudaki çalışmalar henüz pratiğe
aktarılamamıştır.
YEMLERDE
MİKOTOKSİNLER

BULAŞIKLIK

YARATAN

BAŞLICA

Atlat )ksinler
Aflatoksinler başlıca Aspergillus flavus ve A parasiticus
tarafından üretilmektedir. Aflatoksinler, B1, B2, G1, G2, M1, M2
olmak üzere 6 gruba ayrılırlar. Yem ve besin maddelerinde en sık
bulunan Aflatoksin B1 'dir. Aflatoksinler, optimum ısı 25-32 °c,
tanenin nem miktarı % 15 ve ortamın bağıl nemi % 85 ve daha
mikotoksin
üreyerek
kolayca
olduğunda
üstünde
Normal ısı derecelerine oldukça
sentezleyebilmektedirler.
dayanıklıdırlar. Tümüyle parçalanmaları için 300 °c ısıya gerek
vardır.
132

r
1

ı

r

,ıt

ı

İ·

Bulaşık yem ya da besinlerle alınan aflatoksinler sindirim
kanalından hızla emilerek, dolaşıma geçerler, başlıca karaciğer ve
kaslarda dağılım gösterirler. Vücuda alınan toksinlerin % 85-90'1 ilk
24 saatte dışkı (% 75), idrar (% 15-20) ve sütle değişmemiş ya da
metabolitleri şeklinde atılırlar. Yemlerle alınan Aflatoksin B1'in,
sığırlarda% 0,18'i, koyunlarda% 0,1'i, sütle Aflatoksin M1 şeklinde
çıkartılmaktadır. Kanatlılarda yemdeki düzeyin % 0,5'i yumurtaya
geçmektedir. Aflatoksin içeriği 100-200 ppb olan bulaşık bir yemi
tüketen kanatlıların yumurtalarında yaklaşık 0,2-0,3 ppb arasında
aflatoksin bulunmaktadır.
Hayvanların ırkı, cinsiyeti, yaşı, toksinin çeşidi, miktarı ve
alındığı süreyle değişmekle birlikte yemle alınan aflatoksinlerin
toksik düzeyi 10-100 ppm arasındadır. Ancak 20 ppb'den fazla
aflatoksinli yemleri tüketen hayvanların süt ve yumurtalarında
toksin bulunacağından bu düzeyin aşılmaması önem taşımaktadır.
Tüm hayvan türleri aflatoksinlere duyarlı olmakla birlikte, kanatlılar,
balık, köpek ve domuz diğer hayvanlara göre daha duyarlıdırlar.
Kanatlılarda başlıca olumsuz etkileri, karaciğer yağlanması,
bağışıklık sisteminin bozulması, yumurta verimi ve kalitesinde
azalma, kuluçka kabiliyetinin bozulması, iç kanamalar, bacak ve
kemiklerde düzensizliklerdir. Ruminantlar daha dirençli olmakla
beraber, yem tüketiminde azalma, süt veriminde azalma, karaciğer
harabiyeti, döl verimi bozuklukları, canlı ağırlık artışında azalmalar,
protein ve yağ metabolizması ile rumen fonksiyonlarında
bozulmalara neden olmaktadır.
Okratoksinler
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Aspergillus ochraceus ve P. viridicatum olmak üzere iki tür
tarafından sentezlenen mikotoksindir. Okratoksin A, B, C... gibi 1O
suşu bulunmaktadır. Yemlerde ve besinlerde en çok bulunan
Okratoksin
A
ve
B'dir.
Düşük
sıcaklıklarda
toksin
sentezleyebildikleri için, soğuk iklimli bölgelerde üretilen tahıllar ve
bunlardan elde edilen yemler doğal olarak bulaşıktır.
Okratoksinli yemleri tüketen hayvanların etlerinde, alınan
toksinin düzeyine bağlı olarak kalıntılara rastlanır. Hayvanların kas
ve yağ dokularında 2 hafta, karaciğer ve böbreklerinde 3-4 hafta
süreyle kalabilmektedir.
Etlik civcivlerde 3 hafta süreyle 0,5-1 ppm düzeyinde verilen
okratoksinin zararlı bir etkisi görülmezken yumurta tavuklarında 6
hafta süreyle 0,5 ppm okratoksin verilmesi yem tüketimi ve yemden
yararlanma üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Yumurta
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tavuklarında 4 ppm okratoksin, yumurta üretiminin durmasına
neden olmaktadır. Her kg canlı ağırlık için 1-2 mg düzeyinde
tüketildiğinde hayvanlarda başlıca böbrek ve karaciğerde harabiyet,
istahsızlık bitkinlik gibi genel belirtiler oluşturmaktadır. Okratoksinle
zehirlenme durumunda tavuklarda ürik asit metabolizması
bozulduğu için proventrikulusda kanama odakları ve visseral gut
şekiHenir. İç organlarda ve vücut boşluklarında ürik asit kristalleri
birikir. Bu durumdaki hayvanlarda şiddetli dehidrasyon vardır.
Trikotesenler
Yemlerde ve besinlerde bulunan 30'dan fazla tür içerisinde
en önemlileri T-2 toksin, nivalenol, diasetoksiskirpenol ve
deoksinivalenol V
( omitoksin, Rd-toksin)'dir. Fusarium, trichoderma,
cephalosporium, myrothecium ve trichothechium gruplarına dahil
çok sayıda mantar türü tarafından sentezlenmektedir. Bütün
tahıllarda yaygın şekilde küflenmeye yol açmaları nedeniyle
Fusarium türü mantarlar önem taşımaktadırlar. Başta mısır olmak
üzere bütün tahıllar, yağlı tohumlar tarlada bu mantarlarla
küflenebilir. Ancak asıl toksin üretimi ve küflenme olayları ambarda
meydana gelmektedir. Özellikle geç hasat edilen tahılların soğuk ve
yağışlı geçen sonbahar aylarından sonra fusariumlarla kirlenmesi
ve T-2 toksini ile kirlenmesi artmaktadır. Çevre sıcaklığı 25-30 °c
ve tanedeki nem miktarı% 19-25 olduğunda bulaşmadan sonra üç
gün içerisinde bozulma semptomları görülmeye başlamaktadır.
T-2 toksin, genellikle diğer trikotesenlere benzer toksik
etkiler yapmaktadır. Doğrudan deriye temas ettiğinde dermatitislere
yol açmaktadır. Ağızdan alınan T-2 toksinler bir çok hayvanda
hareketsizlik, ishal ve rektal kanamalara sebep olmaktadır.
Hayvanların ağızlarında nekrotik lezyonlar, mide ve ince bağırsak
mukozasında kanamayla seyreden erozyonlar ve ülserasyonlara
neden olmaktadır. Gastroenteritis olgularının şiddetine bağlı olarak
ölümler meydana gelmektedir. Hayvanlarda genel olarak, canlı
ağırlık kaybı, yemden yaralanmanın azalması, yem alımının
reddedilmesi, kusma, kanlı ishal hemoraji, abart , yumurta veriminin
ve kalitesinin azalması gibi belirtiler gözlenir.
Zearalenon
Fusarium roseum ve diğer fusarium türleri tarafından
oluşturulan bir mikotoksindir. Mısır bu mikotoksinin en önemli
kaynağıdır. Nem içeriği % 22-25 arasında olan tanenin kötü
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şartlarda tutulması, biçim zamanının birkaç hafta geciktirilmesi gibi
durumlar zearalenon üreten mantarların üremesini artıracaktır.
Depolama şartlarında tanenin nem miktarı % 22'nin altına
inmedikçe toksinlerin üremesine engel olunamaz. Ayrıca
mantarların gelişmesi sırasında ısının 12-14 °C'nin altına düşmesi
toksin sentezini hızlandırmaktadır.
Zearalenonla bulaşık yemleri tüketen hayvanların et, süt ve
yumurtalarına toksinler geçmektedir. Kanatlılarda yemle alınan
toksinin yumurtaya, yemdeki düzeyin % 1'i kadarının geçtiği ve bu
düzeyin 3 gün süreyle kaldığı tespit edilmiştir. Süt ineklerinde 7 gün
süreyle 25 ppm zearalenon içeren yemleri tüketen havanların
sütlerinde 1.3 ppm dozunda toksin bulunmaktadır.
Zearalenon östrojenik etkili bir toksindir. Düşük düzeyde
zearalenon içeren yemlerin uzun süre dişi hayvanlara verilmesi
sonucu vulva ve memede ödemli şişme, yumurtalıklarda atrofi,
fertilite bozuklukları, yavru atma, kızgınlık göstermeme veya sık
gösterme gibi belirtiler görülmektedir. Kanatlılar zearalenona
oldukça dirençli hayvanlardır. Yemde 100 ppm düzeyinde
zearalenonun bulunması yumurta tavuklarında olumsuz bir etkiye
neden olmamıştır. Domuzlar ise en duyarlı hayvanlardır.
Hayvanlarda gelişmeyi hızlandırmak amacıyla kullanılan bir
çok sentetik hormon yanında, yemlerin östrojenik etkili zearalenon
sentezleyebilen mantarlarla doğal olarak küflenmesi gerek
hayvanlarda, gerekse bunlardan elde edilen ürünleri tüketen
insanlarda
da
zamanla
hormona!
denge
bozuklukları
yaratabilmektedir.
c. Mayalar
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Sistematik yapı bakımından mantarlar içersinde incelenen
mayalar, hücre çeperlerinde kitin yerine hemiselüloz içermeleri
nedeniyle mantarlardan ayrılırlar. Tek hücreli olup, genel olarak
oval veya yuvarlak ya da silindir şeklindedirler. Esne_k bir yapıya
sahiptirler. Türler arasında farklılık olmakla beraber -50 ° C ile +40
°C 'ye dayanıklıdırlar. Oksijenli ortamda mantarlarda olduğu gibi
hızla çoğalırlar. Anaerob ortamda ise çoğalmaları durur,
metabolizma ürünü olarak C02 , alkol ve diğer ürünler oluşur.
Karbonhidratça zengin yemler, nemli ortamlarda depolandığı
zaman üzerlerinde bol miktarda maya gelişebilmektedir
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MİKROORGANİZMAL
YEMLERDE
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BULAŞIKLIĞI

1. Yemlerdeki Mikroorganizma Sayısı ve Türü
Yemin mikrobiyolojik yapısına etki eden en önemli etken
ortamdaki mikroorganizma sayısıdır. Her yem maddesi az veya çok
miktarda canlı ya da ölmüş mikroorganizma içerir. Normal
koşullarda yem ham maddeleri ve karma yemlerin her gramındaki
mantar sayısının 1000'in, bakteri sayısının ise 1 0.00O'in üzerine
çıkmaması gerekir. Uygun olmayan koşullarda depolama sonucu
yemlerdeki mikroorganizma sayısı kısa sürede artar ve bu
değerlerin 10 katına ulaşır.
Yem bitkisel kaynaklı olduğunda mikroorganizmaların
bulaşma kaynağı genellikle topraktır. Bitkisel yemlerin hayvansal
yemlere göre daha fazla mikroorganizma içermesinin nedeni, bu tür
yemlerin hava, su ve toprakla daha sıkı bir ilişki içerisinde
olmasından çok mikroorganizmaların bu yemlerde daha iyi
barınabilmelerindendir. Başka bir ifade ile bitkisel yemler bu canlılar
için fiziksel korunma koşulları sağlamaktadır. Hayvansal kaynaklı
yemlerde ise üretildikleri hayvanda bulunan mikroorganizmalar
dışında üretim esnasında bulaşanlar da söz konusudur.
Yemlerde bakteriler, mantarlar, mayalar ve hastalık yapan
mikroorganizmalar bulunabilir.
Bitkisel kökenli yemlerde rastlanan gram negatif ve pigment
oluşturan mikroorganizmalar arasında Pseudomonadaceae,
Achromobacteriaacea ve Enterobacteriaceae1er sayılabilir. Gram
pozitif bakterilerden ise Lactobacilleceae ve Streptomycetaceae
familyaları,
Cel/ulomonas,
Arthrobacter
cinsleri,
Saprofit
Microbacteriaceae'ler sayılabilir. Epiphyt olarak isimlendirilen
bitkisel kökenli bakteriler arasında bazı türler pigment ve
mukopolisakkarit (sümüksel madde) oluşturabilme yetenekleri ile
ultraviyole ışınlarından ve kurutma işlemlerinden korunabilirler.
Yemlerin hasatından önce her gram yemde milyonlarca bakteri
bulunurken, hasattan sonra sayıları yüzbinlere kadar düşmektedir.
Mantarlar buğdaygillerin hasatından hemen önce epidermis
altına yerleşirler. Özellikle Aspergillus ve Penicil/ium türü mantarlar
henüz çiçeklenme zamanında taneye girip yerleşmekte ve bu iş için
rüzgar yanında insektler de önemli rol oynamaktadır.
Rhodotorula, Sporobo/omyces, Candida gibi bazı tür
mayalar pigment ve mukopolisakkarit oluşturabilirler. Havada çok
kolay uçabildiklerinden bu tür mayaları hayvansal organizmada da
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görmek mümkündür. Yine Oeuteomycetes ve Ascomycetes'lerde
maya ve maya benzeri mantarlar arasındadır.
Yemlerde hastalık yapan mikroorganizmalar da bulunabilir.
Bunlar içinde en çok rastlanılanlar E.coli, Salmonella, Clostridium
ve Staphylococcus'lardır.
2. Yem Maddesinin Türü
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Her yem maddesi az ya da çok miktarda mikroorganizma
içerir. Bitkisel kaynaklı yemlerde mikroorganizma sayısı hayvansal
kaynaklı yemlerden daha fazladır. Hayvansal kaynaklı yemler belli
düzeyde sterilizasyona tabi tutulduklarından bitkisel kaynaklı
yemlere göre önemli ölçüde mikroorganizmalardan arınmış
durumdadır. Bitkisel kaynaklı yemlerin daha fazla mikroorganizma
içermesinin asıl nedeni, hava, toprak ve suyla çok sıkı bir ilişki
içinde olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu yemler
mikroorganizmalar için gerekli koşulları sağlamaktadırlar. Bitkisel
kökenli yemleri kurutma esnasında primer florada düşük bir
düzeyde azalma söz konusu olabilir. Fakat bitkisel kökenli
yemlerde mikrobiyel bozulma hayvansal kökenli yemlerden daha
yavaş oluşur. Bunun nedeni bitkisel hücre çeperinin daha güç
geçilebilir özellikte olmasıdır. Ayrıca hayvansal kökenli yemlerin
üretimleri esnasında uygulanan teknolojik işlemler (parçalama,
kıyma, öğütme, basınç, pişirme) nedeniyle hücre zarları mekanik
olarak etkilenir ve ısı ile parçalandığından mikroorganizmalar hücre
içi besin maddelerine daha çabuk ulaşır ve büyük bir hızla çoğalır.
Değişik yöntemlerle üretilen değişik karakterdeki yemler,
farklı türlerde ve farklı sayılarda mikroorganizma içerirler. Genellikle
buğdaygillerde ve un formunda olan yemlerde daha çok
mikroorganizma bulunur. Buna karşılık baklagiller, küspeler, kabuk
ve kavuzlar bu bakımdan daha düşük değer verirler. En düşük
düzeyde mikroorganizma içeren yem maddeleri ise yağsız süt tozu,
yeni üretilmiş hayvansal kökenli yemler ve her türden pelet
yemlerdir. Peld!eme işlemi ile karma yem veya yem ham
maddelerindekı mikroorganizma sayısı önemli ölçüde azalmaktadır.
Pelet formundaki yemlerde bulunan mikroorganizma sayısı,
peletleme sırasında uygulanan sıcaklık, nem, zaman ve
başlangıçta yemde bulunan mikroorganizma sayısına bağlı olarak
değişmektedir. Peletleme sırasında sıcaklığın 76-77 °C olması
salmonella etkenlerinin inaktive olmasına yol açar.
Bitkisel kökenli yemlerdeki bozulma nedenleri şöyle
özetlenebilir;
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1. Fazla miktarda ve aynı türde buğdaygil ekimi hasatta
büyük güçlüklere yol açar. Zamanında yapılamayan hasat,
tanelerin daha uzun süre tarlada kalmasına veya fazla nemli bir
şekilde depolanmasına yol açar.
2. Yüksek miktarda azotlu gübre kullanımı verimi artırmakla
beraber depolamada çimlenmelere yol açar.
" 3. Buğdaygillerin kuruması için uzun süre beklenmesi
durumunda ya da çuvaldaki tane yemlerin çimlenmeye başlaması
nedeniyle kızışmasına ve mikroorganizmalar ile kontaminasyona
hazır hale gelmesine neden olur. Özellikle tane yemler fazla
miktarda nem içeriyorsa ve üzerinde hasat makinalarından ileri
gelen mekanik zedelenmeler mevcutsa bu zedelenme yerlerinde
bakteri ve mayalar hızlı bir şekilde üremeye başlar. Kurutmadan
sonra bu mikroorganizmalar latent duruma geçmekle beraber
ortam şartları uygun olduğunda hızla çoğalmaya devam ederler.
4. Yemlerin saklandığı depoların ya da samanlıkların yeni
ürünlerin konulmadan önce temizlenmemiş olması nedeniyle,
depoda daha önceden bulunan mikroorganizmalarla tekrar
kontaminasyon söz konusu olacaktır.
5. Tanelerin içerdiği nemin yanı sıra ortamın nem miktarının
da mikroorganizmaların gelişmesine etkisi vardır. Mantarlar % 13
nemde gelişebildikleri halde bakteriler daha yüksek neme ihtiyaç
duyarlar. Dolayısıyla havadaki nem bazı mikroorganizmaların
gelişimini durdurabilirken bazılarınınkini ise hızlandırabilmektedir.
6. Mikroorganizmalar ortamın pH'sından ve C02
düzeyinden de etkilendiğine göre yine ambar ve depoların bu
yönlerden de incelenmesinde yarar vardır.
Micrococcaceae, Lactobacillaceae ve Bacillaceae türü
bakteriler hayvansal kökenli yemlerde en fazla rastlanılan
mikroorganizmalardır. Ortamda fazla miktarda protein bulunması
nedeniyle küf ve mayalara göre daha zengin bir topluluk
oluştururlar.
Yine son yıllarda et-kemik ununda üretim teknolojisinden
kaynaklanan kalite ve hijyenik problemler nedeniyle BSE
hastalığının bulaşmasında ve taşınmasında önemli etken olduğu
kabul edilmektedir.
3. Çevre ve Depolama Koşulları
a. Ortamın ısısı
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Yemlerde bulunan bakteri ve mantarlar genellikle O- 46 °C
arasında geniş bir ısı aralığında etkili olurlar. Hatta Fusarium sp.
türü bazı mantarlar bu ısıların altında, Thermoactinomyces sp. ve
Micropolyspora gibi bazı türlerin ise üstünde de etkili
olabilmektedirler. Mantarların üredikleri optimum ısı 20-30 °C
arasında değişmektedir. Hatta bazı mantar türleri 0-60 °C arasında
da yaşamlarını sürdürebilmektedirler.
b. Yemin nem düzeyi

Mikroorganizmaların üreyebilmesi ıçın gerekli olan çevre
koşullarının başında nem gelir. Yemlerde fazla nem, ya yeterince
kurutmamaktan ya da hatalı depolama sonucu siloda meydana
gelen buharlaşma ve yoğunlaşmalar sonucunda açığa çıkan sudan
kaynaklanmaktadır. Yemlerin % 9'un altında nem içermesi
bulaşıklık riskini son derece azaltır. Yemlerin nem oranının
yükselmesi veya yeterli kurutmanın yapılmaması sonucunda nem
miktarının % 13-16 düzeylerine çıkmasıyla yemler kolaylıkla
bozulabilir. Aspergillus ve Penisillum türü mantarları % 13-18 nem
ve % 50-60 oranında bağıl nem olması durumunda çok çabuk
üremektedirler.
Depolanan tane yemler veya karma yemlerin su içeriği
üzerine havadaki bağıl nemin etkisi Şekil 4.1'de ve Tablo 4.1.2'de
gösterilmiştir.
Bağıl 100
nem, 0/o
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Ayçiçeği Mantar
tohumu,
aspir
tohumu,
yer fıstığı

5.0-6.0

70-75

14.0-15.0

13.0-14.0

6.0-7.0

75-80

14.5-16.0

14.0-15.0

7.0-8.0

80-85

16.0-18.0

15.0-17.0

8.0-1O.O

85-90

18.0-20.0

17.0-19.0

10.0-12.0

Aspergillus
halophilicus
A.restrictus
A.glaucus
A.wallenmia
sebi
A.candidus,
A.orchraceus
A.flavus,
Penicillum
Penicillum

Yemlerin içerdikleri nem miktarları depolama süreleri
üzerinde önemli rol oynar (Tablo 4.1.3).
nem miktarları ve def)_olama süreleri

Güvensiz

Yemler

Tehlike
Dikkat
Güvenlikte

: k·
"
;J.I

Soya
Nişastaca
Ortamın
fasulyesi
bağıl nemi, zengin
tahıllar,
%
pamuk
tohumu
küspesi,
peletlenmiş
yonca
12.0-13.0
13.0-14.0
65-70

Tablo. 4.1.3. Bazı yem maddelerinin depolanması için önerilen

85
80

Tablo. 4.1.2 Bazı yem maddelerinin ortamın bağıl nemine bağlı
olarak değişen nem içerikleri (%) ve bağıl nem oranlarında üreyen
mantarlar

11

12

1

@

14 15 16 17
Yemin su içeriği, %

Şekil 4.1. Depolanmış tane veya karma yemin su içeriği üzerine
havadaki bağıl nemin etkisi
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Buğday ve ürünleri
Arpa, mısır, yulaf
Darı
Soya fasulyesi ve
ürünleri
Pamuk tohumu ve
ürünleri
Yer fıstığı, unu ve
küspesi
Ayçiçeği küspesi

1 yıl depolama 5 yıl depolama
için en yüksek için en yüksek
rutubet oranı
rutubet oranı

13-14
13
11'den az
11

11-12
11
1O ve daha az

10-11

"

"

7

"

"

11

"

"
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c. Depolama süresi
Mikroorganizma! etkinliğin başlaması ile yemlerdeki besin
maddeleri de yıkımlanmaya başlar. Besin maddelerinin yıkımı
sonucu ek su ve ısının meydana gelmesi yüzünden
mikroorganizmaların çoğalması zamanla daha da bir hız kazanır.
Bu nedenle özellikle karma yemlerin depolama süresinin kısa
tutulması gerekir.
Ortamın ısısı ve tanedeki nem miktarlarının depolama
süresi üzerine etkileri Tablo 4.1.4'de gösterilmektedir.
Tablo. 4.1.4. Kabuklu mısırın değişen nem oranlarına göre
Depolama
ısısı( ° C)
24
21.1
18.3
15.5

%15
116
155
207
259

Mısırın nem içeriği
%25
%20
12
16
21
27

4

5

8
10

%30
3
4

5
6

d. Temizlik
Samanlık ve yem depoları, bir önceki depolamadan geriye
kalan yemlerde aşırı derecede çoğalmış mikroorganizmalar
bakımından zengin bir durumdadır. Ayrıca samanlık ve depolardaki
hava da bakteri ve mantarlarla oldukça yüklenmiştir. Yeni gelen
yemlerin temiz olmayan depolarda bu yolla mikroorganizmalarla
bulaşması mümkündür.
MİKROBİYEL BOZULMANIN ETKİLERİ
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1. Bakterilerin Etkisi
Bakteriyel bozulma üç basamakta incelenebilir. Birinci
basamakta bakteriler . öncelikle kendi hücre içi maddeleriyle
hayvana zararlı etkiler yapabilirler. Yemlerle sindirim sistemine
giren bakteriler önce midede HCI ve pepsinin etkisi ile
parçalanmaya başlar. Midede içeriğin kalış süresine bağlı olarak
etki az ya da çok olabilir. Sonra safra asitleri ve bağırsaklarda
salgılanan proteazların etkisiyle parçalamaya devam eder.
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Bakterilerin parçalanma ürünleri ince bağırsakta ortam değişikliğine
neden olduğu gibi mide-bağırsak bozukluğu durumlarında kana da
geçebilir. Bakterilerin parçalanma ürünlerinin kana geçmesi ateşin
yükselmesine neden olur.
İnce bağırsaktaki ortam değişikliği sonucu doğal bağırsak
mikroflorasının
bozulmasi
bağırsakta
bulunan
patojen
mikroorganizmaların hızla çoğalmasına yol açar. Bu arada devamlı
yemle fazla miktarda bakteri tüketimi ve buna bağlı olarak artan
toksik parçalanma ürünleri zamanla bağırsak sümüksel
tabakasında (mukusta) kalınlaşmalara neden olur. Kalınlaşma
bağırsaktan besin maddelerinin emilimini azalttığı gibi ağız yoluyla
verilen antibiyotiklerden de bir yarar sağlanmasını engeller.
Bunlarla birlikte mukus tabakasındaki tahribat sonucunda ince
barsaklarda salgılanan disakkaritlerin parçalanmasını sağlayan
disakkaridaz enzimleriyle bir dereceye kadar durdurulabilir. Buna
karşılık yemdeki karbonhidratlardan yararlanılamaz. Diğer yandan
mikroorganizma! etkinlik, bağırsağın alt kısımlarındaki normal florayı
da parçalar ve burada 'biri�en asetik asit, laktik asit ile glukoz,
pH'nın düşmesine ve ozmotik basıncın artmasına neden olur. Artan
ozmotik basınç bağırsağa su akımını hızlandırır. Bağırsak içeriğinin
suyla zenginleşmesi sonucu hayvanda ishal meydana gelir.
Bağırsak sümüksel tabakasındaki kalınlaşma sadece
protein ve yağ gibi besin maddelerinin emilimini engellemesinin
yanında pankreas enzimlerinin bağırsak içerisine geçmesini de
önler. Bu enzimlerinin etkisinden yoksun sindirim sonucu kötü
kokan ve alkali yapıda bir dışkı çıkartılır. İshal şeklinde atılan dışkı
etiyolojik yönden incelendiğinde herhangi bir hastalık etkeni ile
karşılaşılmaz.
Yemlerin bozulmasında ikinci basamak, mikroorganizma
sayısının çok yüksek olmasıyla ortaya çıkar. Bu şekilde bakterilerle
aşırı kontamine yemleri tüketen genç hayvanlarda gastrointestinal
hastalıklara yakalanma oranı artar. Ergin hayvanlarda ise deri
döküntüleri gözlenir. Bakterilerin metabolizma ürünleri olan putresin
ve kadaverin hayvanlarda alerjik reaksiyonlar meydana getirir.
Ayrıca dekarboksilasyon yapabilen bakteri türleri yemde bir amino
asit yığılmasına ve histamin, trianıin, feniletilamin gibi biyojen
aminlerin, nitrozamin ve amonyağın oluşumuna yol açarlar. Bu
maddeler karaciğer için büyük bir yüktür ve biyojen aminler
hayvanlarda
aşırı
duyarlılığa
neden
olurlar.
Bazı
mikroorganizmaların yemlerde bulunan vitaminleri parçalamaları
sonucunda hayvanlarda verim kayıpları gözlenebilmektedir.
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Bozulmanın üçüncü basamağında, mikroorganizma sayıları
en yüksek değere ulaşmıştır. Yemlerde bulunan besin maddeleri,
metabolizma artıkları ve hücre içi enzimlerin etkisiyle tamamen
parçalanırlar. Ortamda H2S ve NH3 miktarları artar. Yemlerin
içerdiği besin madde düzeyleri iyice azalmıştır. Bu şekildeki
yemleri gözle bile ayırt etmek mümkündür. Bu yemleri tüketen
hayvanlarda zamanla besin maddesi yetersizliğine bağlı olarak
gelişmede gerilemeler hatta ölümler şekillenmektedir.
Mikroorganizmalar için uygun çevre koşullarının oluştuğu
bazı durumlarda ortamda anaerob bakteriler de çoğalabilir.Bu ya
yemde ya da yemle birlikte alındıktan sonra hayvan vücudunda
toksin oluşturur. Örneğin, bakteriler arasında çok kuvvetli toksin
oluşturabilen Clostridiumlar protein yapısında toksik bir madde
salgılarlar. Toksin ganglion sinapsislerde ve parasempatik
sinapsislerde asetilkolinin salgılanmasını inhibe ederek, sinir
impulslarının kas tellerine geçmesini engeller ve solunum felci
sonucu ölüme neden olur. En etkin toksin salgılayan Clostridium
botulinum adlı bakteri sadece kadavrada değil çevre koşulları
uygun olduğu taktirde baklagillerde bile çoğalabilir. Usulüne uygun
şekilde hazırlanmamış hayvansal kökenli yemler, tavuk gübresi,
silajların çürümüş kısımları botulismus hastalığını oluşturabilecek
yem maddeleridir. Toksinlerini yemde veya hayvan vücudunda
salgılayan bazı bakteriler Tablo 4.1.5'de ve yemde bulunan
bakterilerin hayvanlar üzerinde etkileri Tablo 4.1.6'da verilmiştir.
Tablo 4.1.5. Toksinlerini yemde
salgılayan bazı bakteriler

i�'
1 � :
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veya

hayvan

vücudunda

Tür
Substrat
Toksinlerini yemde salgılayan bakteriler
Clostridium
I Süt ikame yemi, balık unu, pancar posası
botulinum
Stapphylococcus
I Süt ve süt ürünleri
aureus
Bacillus cereus
I Nemli ve proteince zengin yemler
Toksinlerini hayvan vücudunda salgılayan bakteriler
Salmonella
Bütün yemler, özellikle hayvansal kökenli yemler
Escherichia coli
Tüm yemler
Clostridium
Nemli ve proteince zengin yemler
perfringens
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Tablo 4.1.6. Yemlerde bulunabilen bazı bakteriler ve hayvanlar

üzerindeki etkileri

Metabolizma ürünü
Mikroorganizma
D-Streptococcaceae Toksik hücre içeriği,

Hastalık

Absorbsiyon
bakterilerin parçalanma bozukluğu,
ürünleri
yemlerden
yararlanamama
Hücre içi polisakkaritler, Alerji
proteinler gibi
substratların
çevriliıninden ortaya
çıkan metabolitler
Enterotoksinler
Akut gastroenterit

Enterobactericeae
Actinomycetates

Salmonella,
Clostridium,
E.coli, Bacillus sp.
Bacillus sp.

Tiyaminazlar, tiyamin
antaqonistler

Avitaminoz

2. Mantarların etkisi

Küfler yemlerdeki besin maddelerini tüketir ve yemin besin
madde bileşiminde olumsuz yönde değişikliğe neden olurlar.
Örneğin tane yemlerde küflenme sonucu su içeriği artarken yağ
içeriği azalır. Ayrıca protein, amino asit ve vitamin düzeylerinde de
azalma gözlenir. Küflenme sonucu tane yemlerde oluşan kayıp,
protein için % 20' ye, lizin için % 45' e, niasin için % 25' e ve tiyamin
için % 50' ye ulaşabilir. Küflenmenin mısır ve darı tanelerinde nem
ve yağ içeriği üzerine etkisi Tablo 4.1.7' de ve normal ve küflü
mısırın bazı besin madde ve enerji değerlerinin karşılaştırılması
Tablo 4.1.S'de gösterilmiştir.
Tablo 4.1.7. Küflenmenin mısır ve darı tanelerinde nem ve yağ
Tane vem
Mısır
Darı

..
k

Küflenme

Nem,%

-

13
15
12
15

+
-

+
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Yaçı, %

3.8
2.4
2.5
1.3
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Tablo 4.1.8. Normal ve küflü mısırın bazı besin madde(%) ve

·· (kcal/kg) decıerlerinin karsılastırıl
HY
ME
HP
Mısır
4.0
3410
8.9
Küflü
3252
1.5
8.3
mısır

HS
3.1
3.4

Nisasta

57.6
58.1

Seker
4.3
4.6

Yemlerden aldıkları besin maddeleri ve enerji ile mantarlar
bir yandan yaşamlarını sürdürürken diğer yandan hücre içi
metabolik olaylar sırasında bazı maddelerin sentezini de yaparlar.
Sentezlenen bu maddeler özellikle bakterilere karşı olan savaşta
kullaııılır. Fakat aynı maddeler yem yoluyla vücuda girdiğinde
zararlı etkiler meydana getirir. Bunlar şöyle özetlenebilir.
a. Özellikle buğdaygil, baklagil ve yağlı tohumlarda siyanik
asit oluşumuna neden olurlar.
b. Ortama salgıladıkları penisilin ve diğer antibiyotiklerin
yemle sürekli alınması, selektif yolla veya mutasyonla
antibiyotiklere karşı dirençli bakteri oluşumuna yol açabilir.
c. Özellikle Aspergillus, Fusarium ve Penicillium türü
mantarların metabolizmaları sonucu ürettikleri mikotoksinlerin
sindirim sistemi yoluyla alınması sonucu mikotoksikozis oluşur.
Mantarların metabolizma ürünü olan mikotoksinler eğer bir
yemde üst üste oluşurlarsa o yemi tüketen hayvanlarda etkileri o
kadar eklemeli olur. Mikotoksinlerin organizmadaki olumsuz etkileri
birbirinden oldukça farklıdır. Örneğin; aflatoksinler özellikle
:,anatlılarda
hepatotoksik,
karsinojenik,
teratojenik
ve
inımunnsupresif etkiler yaratırlar. Zearalenon (F-2 toksin) östrojenik
etkilidir. Sözü edilen bu maddeler kanatlılarda kabuksuz yumurta
üretimine, diğer hayvanlarda kısırlığa yol açabilir. Trikotesen (T-2
toksin) ise kanlı enteritis ve lenf yumrularında atrofi oluşturur. Ergot
alkaloidleri oluşturdukları vazokonstrüksiyondan dolayı bazı beyin
kısımlarının iyi beslenememesi sonucu sinirsel semptomlara ve
uterus kaslarında kontraksiyonu arttırarak abortlara neden olur.
Tane yemler içinde mısır, darı ve soya fasulyesi, bitkisel
protein kaynakları içinde yer fıstığı küspesi, pamuk tohumu küspesi
ve ayçiçeği küspesi mikotoksinler açısından en çok şüphe
duyulması gereken yem ham maddeleridir. Yem Kanunu'na göre
yem ham maddelerinde ve ergin ruminant karma yemlerinde en
çok bulunabilecek aflatoksin miktarı 50 ppb (O.05 mg/kg), kanatlı
karma yemlerinde ise 20 ppb(0.02 mg/kg)'dır.
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Mikrobiyel bozulmaya uğramış yemlerin hayvanlar üzerinde
yarattıkları etkiler sadece yemdeki mikroorganizma yoğunluğu ve
toksin miktarı ile ilgili değildir. Bu etkilenmede hayvanın ırkı, yaşı,
cinsiyeti ve beslenme düzeyi de önemli bir role sahiptir. Nitekirr:
bazı toksin dozları kimi hayvanda gerçek zehirlenme meydana
getir.diği halde, kimisinde hafif zehirlenme belirtilerine neden
olabilir. Zaman zaman hayvanlarda oluşan verim düşüklüklerini
böyle etkilere bağlamak mümkündür. Yemlerde bulunan bazı
mikotoksin türleri Tablo 4.1.9'da, yemlerde yaygın olarak bulunan
bazı mikotoksinler ve hayvanlardaki etkileri ise Tablo 4.1.10'da
verilmiştir. Bazı hayvan türlerinde zehirlenmeye nedeıı olabilen
aflatoksin düzeyleri Tablo 4.1.11'de gösterilmiştir.
Tablo 4.1.9. Yemlerde bulunan bazı mikotol<sirıler
Yemler
lçcrebilece_ğ_i mikotoksinler

Yonca
Arpa

--

Aflatoksinler, zearalenon
Aflaloksinler, DON, NIV, T-2 tol<sin, DAS, maralenôn-,okratoksin A, sterigınatosistin, sitrinin, vioıncllein.
zantome_g_nin, vioksanlin
-Tapiyoka
Aflaloksinler, zearalenon
Pamuk tohumu Aflatoksinler
Mısır
Aflatoksinler, zearalenon, DON, T-2 toksin, DAS, NIV,
butenolid, moniliformin, fumonisinler, sekalonik asil,
sitrioviridin
Yerfıstığı
Aflatoksinler, siklopiazonik asit, okratoksiıı A, silrinin,
zearalenon, verrukulotoksin
Patulin
Mısır silajı
Millet
Aflatoksinler, erqot alkaloidleri, siklopiazonik asit
Yulaf
Aflatoksinler, DON, T-2 toksin, NS, zearalenon, okratoksiıı
A, sitrinin
Çavdar
Aflatoksinler, DON, NIV, zearalenon, okraloksin A, silrinin,
ergot alkaloidleri
Aflatoksinler, zearalenon, okraloksin A, sterigmalosistin.
Pirinç
sitrinin
Çavdar hasılı
Erqot alkaloidleri, sporidesmin, lolitreınler
Darı
Aflatoksinler, T-2 tol<sin, zearalenon, okratoksin A
Soya fasulyesi Aflatoksinler
Buğday
Aflatoksinler, DON, NIV,
zearalenon, okratoksin A,
sterigmatosistin, sitrinin, ergot alkaloidleri, viomellein,
zantome_g_nin, vioksantin
Buçıday samanı Satratoksinler, roridinler

DON: deoksinivalenol, NIV: nivalenol, DAS: diasetoksiskirpenol, NS: neosalaniol.
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lardaki etkil

Mantar türü

11

Aspergillus
flavus
Aspergillus
parasiticus

,.
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Mikotoksinler

Aflatoksinler
(B1,B2,
G1,G2)

olan bazı mikotoksinler ve

Etkilediği
yemler

Etkilenen
hayvan
türü

Tüm
hayvanlar
Domuz,
koyun,
sığır

Ureme
problemleri,
östrojenik etki

Tüm
hayvan
türleri ve
insan

Arpa,
mısır,
pirinç.diğer
tahıllar

Bütün
hayvan
türleri,
başlıca
kanatlılar
ve domuz

Okratoksin A

Fusarium
oxysporum
Fusarium
tricinctum

Trikotesen
(T-2 toksin)

Mısır,
diğer tahıl
ve yağlı
tohumlar

Tüm
hayvanlar,
başlıca
kanatlılar

ErgolaikaloicJ

Çavdar,
buğday ve
diğer yem
maddeleri
Mısır,
buğday ve
diğer yem
maddeleri
Mısır,
tahıllar

Tüm
hayvanlar

Claviceps
purpurea
Claviceps
easeali
Asµergillus
versicolor
Aspergillus
ııidulans
Fusarium
roseum
Fusarium
cırarninearum

Stı31 i�ımaıosislin

Zearalenon
(F-2 Toksin)
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Başlıca etkileri

Karaciğer
kanseri
karaciğer sirozu
yemden
yararlanma ve
canlı ağırlıkta
azalma,
verimlerde
azalma...
Karaciğer
yağlanması,
böbrekte
dejenerasyon,
iştah azalması,
immun cevabın
azalması
Dermatit, deri
nekrozu,
hemorajik
sendrom,
anemi,immun
sistemde
bozulma
yumurta verimi
ve kalitesinde
azalma
Sinir sistemi
(Ergotismus)
Büyümenin
azalması
Karaciğer
kanseri

Mısır,
sorgum
yer fıstığı,
pamuk
tohumu,
soya
fasulyesi,
mısır silajı

Aspergillus
ochraceus
Aspergillus
melleus

---�-

:�� ::!

r
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Tablo 4.1.10. Yemlerde yaygın

Tablo 4.1.11. Evcil hayvanlarda zehirlenmeye neden olan rasyon
Hayvan

Aflatoksin
düzeyi,
ppm

Yemleme
süresi

Zehirlenme belirtileri

Ölüm
Büyümede gecikme, karaciğer
hasaı-ı
Karaciğer hasarı
Karaciğer hasarı, klinik hastalık
Büyümede gecikme, karaciğer
hasarı
Ölüm, karaciğer h_asarı

Buzağı
Buzağı

2.2
0.22-0.44

16 hafta
16 hafta

Besi sığırı
İnek
Domuz

0.22-0.66
2.4
0.41-0.69

20 hafta
7 ay
3-6 ay

0.3

6 hafta

Ördek

3. Mayaların Etkisi
Yemle birlikte fazla miktarda maya alınması sonucunda bazı
hastalıklar meydana gelebilir. Bazı mayalar ise hayvan tarafından
alındıktan sonra çoğalma kabiliyetlerini yitirirler. Bunlar diğer besin
maddeleri ile birlikte sindirime uğrarlar. Bu olaydan sonra açığa
çıkan bazı esansiyel amino asitlerle B grubu vitaminlerden hayvan
yararlanır. Mayaların bu şekilde bir işlem görmeleri zarardan çok
yarar sağlar. Ancak aşırı maya tüketimi hayvanlarda ishalin
oluşmasına neden olmakla birlikte, ishal bağırsağın sümüksel
tabakasında dejenerasyona ve buna bağlı kötü bir sindirime yol
açmaz. Bu nedenle mayaların hayvan organizmasındaki etkileri
bakterilere ve küflere benzemez.
Yem ile Candida albicans'ın alınması sonucu kandidiyazis
oluşur. Uzun süre antibiyotik kullanılması, koksidiyozis gibi
hastalıklar esnasında etkenin fazla miktarda yemle alınması
kandidiyazise neden olur. Tavuklarda ishal, iştahsızlık, durgunluk,
tüylerde kabarma, yemden yararlanmanın azalması gibi genel
semptomlarla seyreden bir hastalıktır. Normal bağırsak florasında
da bulunan C. albicans hayvandan hayvana bireysel temasla
bulaşmaz.

YEMLERDE MİKROBİYOLOJİK TAN!
Buğdaygillerin mikroorganizmal açıdan niteliği hakkında
genel bilgi verebilen basit yöntemler vardır. Yağmurdan zarar
görmüş buğdaygil taneleri koyu renkli bir kabuğa sahiptır. Belli bir
miktar
içindeki koyu renkli buğdaygil
tanelerinin- sayısı
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mikroorganizma! bulaşıklılık hakkında genel bir fikir verir.
Mikroskop altında buğdaygil tanelerindeki filizciklerin veya harman
makinasından ileri gelen mekanik zedelenmelerin tespiti de yemin
mikrobiyel bulaşıklılık açısından durumunu genel olarak ortaya
koyabilir. Yemlerdeki mikroorganizma sayısı üzerinden hareket
ederek yem değeri hakkında bir sonuca gitmek çoğu kez başarılı
olmamaktadır. Toplam mikroorganizma sayısının tespitinde
kullanılan yem analizleri ile yemdeki patojen mikroorganizmaların
ve özellikle oluşmuş toksinlerin gerçekçi olarak miktarının tahmini
olası değildir. Bu tip bir analiz ile ancak yemin yeterli tazelikte olup
olmadığını söylemek mümkündür. Optimum koşullarda ve iyi
havalanabilen bir ortamda depolama başlangıcında her gram
yemdeki mantar sayısı genellikle 1 000'in, bakteri sayısı da
1 0.000'in üzerine çıkmamaktadır. Uzun süren taşıma ve uygun
olmayan koşullardaki depolamada ise yemlerdeki mikroorganizma
sayısı oldukça artarak bu değer her gram yemde mantarlar için
30.000-40.000'e, bakteriler için birkaç milyona ulaşabilir. Bu tip
yemlerin kullanımı çeşitli hastalıklara neden olabileceklerinden
dolayı yasaklanmıştır. Yem Kanuna ve Yönetmeliğinde
mikroorganizma sayısına göre yem ham maddelerinin tazelik veya
bozulmuşluk derecelerinin tespitinde yararlanılacak norm değerleri
Tablo 4.1.12'de verilmiştir.
Yemlerde bulunan mikroorganizmaların tür ve miktarlarının
spesifik mikotoksikolojik ve mikrobiyolojik yöntemlerle incelenmesi
daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Hijyenik anlamdaki bu tip bir
değerlendirme ile yemlerin sadece kaliteleri hakkında değil, aynı
zamanda mikroorganizma tür ve sayısı ile bunların metabolizma
artıklarının miktarları hakkında bilgi edinilir. Bu şekilde yemin
içerdiği mikroorganizma veya toksinlerden dolayı verileceği
hayvanlarda bir hastalığa neden olup olmayacağı da ortaya
konulmuş olur.
Yem
Kanuna ve
Yönetmeliğine
göre
yemlerde
bulunabilecek bazı toksik maddeler ve üst sınır düzeyleri Tablo
4.1 .13'de gösterilmektedir.

Tablo 4.1.12. Mikroorganizma sayısına göre yem ham
maddelerinin tazelik veya bozulmuşluk derecelerinin tespiti için
vararıanııacaK norm aeaerıerı
ham
Yem
maddeleri
"

Kan unu, et
unu, et-kemik
unu,kemik
unu
Balık unu
Tahıllar (mısır
diğer
hariç),
yemler,
tane
kepek
Tane mısır
Diğer
değirmencilik
kalıntıları
(razmol,
bonkalite,
yemlik un)
Yağ sanayi
kalıntıları
(soya küspesi
hariç)
Soya küspesi

Bakteri

1

Mantar Bakteri
Binin

Mil"on*ln

<1
<2

<10
<20

<6
<4

Bakteri

111

Mantar
Binin

Mil11on*ln

1 -4
2-5

10-40
20-50

>4
>5

> 40
> 50

< 80
< 50

6- 10
4 -8

80-200
50-100

>10
>8

>200
> 100

<3

<40

3 -6

30-80

>6

>80

<2
<1

< 50
<20

2 -4
1 -4

50-100
20 - 80

>4
>4

>100
>80

1 : Normal mikroorganizma sayısı (genel olarak tazeliği bozulmamış, yedirilebilir)
il Yüksek mikroorganizma sayısı (genel olarak tazeliği azalmış, sınırlı oiarak
yedirilebilir)
111 : Çok yüksek mikroorganizma sayısı (genel olarak bozulmuş, yedirilemez)
*: Koloni
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Mantar
Binin

Milvon*la

!!: ;
il'

il
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Tablo 4.1.13.Yemlerde bulunabilecek bazı toksik maddeler en çok

l::
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Maddeler

Kabul edilen
üst sınır
(mg/kg)
4

Bulunduğu yemler

Arsenik

\
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Suni kurutulmuş yeşil yemlerin unları
Balık ve diğer deniz hayvanlarından elde
edilen yemler
Kurutulmuş pancar posası
Diğer yem ham maddeleri
Karma yemler
Civa
Balık ve diğer deniz hayvanlarından elde
edilen yemler
Diğer yem ham maddeleri
Karma vemler
Flor
Hayvansal kökenli yemler
Fosfatlar
Diğer yem ham maddeleri
Süt karma yemi
Civciv karma yemleri
Diğer kanatlı karma yemleri
Diqer karına yemler
Kurşun
Mineral yemler
Mayalar
Suni kurutulmuş yeşil yemler
Diğer yem ham maddeleri
Karma vemler
Nitrit
(Sodyum Balık unu
nitrit
olarak Karma yemler
hesaplanmıstır)
Aflatoksin B1
Yem ham maddeleri
Ruminant karma yemleri (kuzu buzağı
yemleri hariç)
Kanatlı karma yemleri (gençlerin yemleri
hariç)
Diqer karma yemler
Hidrosiyanik asit Tapiyoka
Keten tohumu
Keten tohumu küspesi
Diğer yem ham maddeleri
Civciv karma yemleri
Diqer karma yemler
Serbest gossipol Pamuk tohumu küspesi
Diğer yem ham maddeleri
Ruminant karma yemleri
Kanatlı karına yemleri (yumurta tavuğu yemi
hariç)
Tavşan karma yemleri
Diqer karma yemler
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10
4
2
2
0,5
0,1
0,1
500
2000
150
30
250
350
50
30
5
40
10
5
60
15
0,05
0,05

-

0,02
0,01
100
250
350
50
10
50
1200
20
500
100

60

20

YEMLERİN
MİKROBİYEL
BOZULMADAN
KORUNMALAR! İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yemlerin mikrobiyel bozulmadan korunmalarında temel
prensip, mikroorganizmalarla kontaminasyonun en aza indirilmesi
ve mikroorganizma üremesinin önlenmesi için uygun çevre
koşullarının sağlanmasıdır. Bu amaçla, Her türlü yem bitkisinin
hasat öncesinde ve hasat sonrasında bir takım tedbirlerin alınması
gereklidir.
Hasat Öncesi Alınması Gereken Önlemler:

1. Bölgeye adapte olmuş bitkiler ekilmelidir
2. Toprak iyi işlenmelidir
3. Münavebeli ekim yapılmalıdır
4. Bilinçli ve yeterli gübreleme yapılmalıdır
5. Sıkışık ekim yapmamalıdır
6. Hasat öncesi, zamanında ve düzenli insektlerle mücadele
edilmelidir
7. Tane yemlerin hasadı erken yapılmamalı, uygun hava
şartlarında hasat yapılmalı ve hasat edilmiş bitkiler yağmur altında
bırakılmamalıdır
8. Mantar üremesine dirençli tohum türleri kullanılmalıdır.
Hasat Sonrası ve Depolamada Alınması Gereken Önlemler:

1. Kaba yemlerin kurutulması için bölgeye ve duruma uygun
kurutma yöntemi seçilmelidir.
2. Yemler hiçbir zaman ahır içerisinde depolanmamalıdır.
Yemlerin depolama ve satış yerleri hiçbir surette hayvan
barınaklarının ya da mezbahaların bitişiğinde olmamalıdır.
3. Yemlerin depolandığı yerlerin; zemini sert, nemsiz, aydınlık,
havalandırılabilir, gerektiğinde kolayca dezenfekte edilebilir, çatısı,
kapısı ve pencereleri sağlam olmalıdır.
4. Özellikle karma yemlerin uygun şekilde depolanması ve
depolama süresinin kısa tutulması gerekir. Karma yemler için 2-3
haftalıktan fazla stok yapılmamalıdır.
5. Yeni bir parti yem koyulacağı zaman depolar, ambarlar,
silolar mutlaka temizlenmelidir.
6. lnsektler tarafından hasara uğratılmış olan tanelerin
depolanmasında mutlaka konservatif maddeler kullanılmalıdır
7. Depoların ısısının yüksek olmamasına dikkat edilmelidir.
8. Mikroorganizmaların üremesi için gerekli olan çevre veya
depolama koşulları (yemdeki rutubet, bağıl nem, ısı ve zaman)
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kontrol altında tutulmalıdır. Yemler bağıl nem oranı ve ısısı düşük,
direkt güneş ışığı almayan, havalandırma olanağı bulunan, taban
seviyesi toprak seviyesinin üstünde ve çatı izolasyonu olan,
haşere
mücadelesi
yapılmış
ve
temizlenmiş
yerlerde
depolanmalıdır.
9: Silo veya ambara koyulmadan önce yemlerdeki nem
miktarının, tahıllarda % 12'nin altında, küspelerde daha da düşük
olmasına dikkat edilmelidir.
1O. Depolanacak yemlerin öğütülmüş, parçalanmış, kabuk
bütünlüğünün bozulmuş oluşuna göre depolama süreleri
kısalacaktır. Uzun süre depolanacak yemlerin tane bütünlüğü
bozulmamış olması gerekir. Uzun süre depolanacak tane yemlerde
hasarlı ya da kırık tane oranı az olmalıdır.
-ı 1. Depolamada, yemler uzun süre kullanılmayacaksa bir
yerden başka bir yere aktararak veya çuvalların yerleri
değiştirilerek yemlerin gerekli havalanması sağlanmalıdır.
12. Eğer torbalanmış materyal, ambarda depolanacaksa
muntazam bir şekilde istif edilmeli, düzenli birimler olarak
depolanmalıdırlar. Ürünlerle duvarlar ve tavan arasında en az 4550 cm mesafe olmalıdır. Duvarlar boyunca temizlik için bırakılan bu
açıklık, denetimi kolaylaştırmaktadır.
13. İyi bir temizlik yapılabilmesi için çuvalların zeminden 10-15
cm yükseklikte olması veya zeminle arasında hiçbir açıklık
bırakılmaması gerekir.
14. Yemler çuvallar içinde
depolanacaksa, yem çuvalları
yerleştirilirken tabana tahta ızgara konmasına, çuvalların yan
yatırılarak üst üste konmasına ve duvara dayanmamasına, bir
diziye üst üste 6-7 çuvaldan fazla konulmamasına, çuval dizileri
arasında havalandırmaya imkan verecek 20-30 cm'lik bir aralık
bırakılmasına dikkat edilmelidir.
15. Kokulu olan yemlerin kokularının birbirine geçmemesi için
gereken önlem alınmalıdır.
16. Yemleri mikroorganizma etkinliğinden belli bir süre
koruyabilmek ıçın konservatif maddelerden yararlanılmalıdır.
Antifungal amaçla hayvanlar için en zararsız olan ve en çok
kullanılan propiyonik asit ve sorbik asittir. Asetik asit ve formik asit
daha az etkili olmakla birlikte propiyonik asitle birlikte
kullanıldıklarında sinerjik etki göstermektedir. Sodyum propiyonat
ve kalsiyum propiyonat antifungal amaçla karma yemlere % 0.2-0.4
oranında katılabilir. Sorbik asit sodyum tuzu şeklinde % 0.05 - 0.1
düzeyinde yornlere katılmalıdır. Karma yemlere aynı amaçla 60
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g/ton oranında mycostatin veya nystatin katılması da mümkündür.
Karma yemlerde konservatif etkili maddelerin kullanımı için
karar verilirken değişik risk koşullarının oluşup oluşmadığı göz
önünde bulundurulur. Yüksek risk grubundaki herhangi bir koşulu
oluşumunda, düşük ve orta risk grubunda ise en az iki koşulun
oluşumunda konservatif etkili maddelerin kullanılması gerekir.
Konservatif etkili maddelerin kullanımı için gerekli risk koşulları
Tablo 4.1.14'de gösterilmiştir.
Tablo 4.1.14. Konservatif etkili maddelerin kullanımı için gerekli

risk koş_ulları
Düşük

Nem,%
Mikro organizma
sayısı,bin/g
Hayvanınyaşı
Ortamnemi, %
İklim

Ye mde k i

Orta

risk

aruoları
Yüksek

9.0 - 11.5

11.5 - 14.0

14.0 - 18.0

15
Ergin
O - 40
Kuru ve sıcak

15 - 100
Büyümekte
40 - 60
Değişken

> 100
Yavru
60 - 100
ve
Yağmurlu
soğuk gece sıcak
qündüz

YEMLERDEKİ
GETİRİLMESİ

MİKOTOKSİNLERİN

ZARARSIZ

HALE

Mikotoksinlerle bulaşık yem ve yem hanı maddelerinde
mikotoksinlerin zararsız hale getirilmesi başlıca 3 şekilde yapılır.
1 . Fiziksel yöntemler
2. Biyolojik yöntemler
3. Kimyasal yöntemler
1. Fiziksel yöntemler

a. Yıkanarak veya flotasyon yöntemi ile seyreltik NaCI
çözeltisinde yüzdürülerek küflü taneler sağlamlardan ayrılabilir
b. Kabuklu
yem ham maddelerinin
kabukları ayrılarak
kullanılabilir
c. Bulaşık kısım, temiz kısımdan ayrılarak kullanılabilir
d. Yüksek ısı uygulanabilir
e. Elektronik göz adı verilen cihaz kullanılabilir
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f. Etanol, aseton, izopropanol gibi bazı organik çözücüler
kullanılabilir
g. Bulaşık yem gün ışığında ince bir tabaka halinde serilip 6
saat ile 2 gün arasında havalandırılarak ya da direkt ultraviyole
ışınlarıyla muamele edilebilir
h. Yemler 2.5 psi basınç altında 1 saat tutulabilir.
i. Otoklava edilen yemler (1 psi basınç altında 1.5 saat) sodyum
hidroksit ile muamele edilebilir.
j. Adsorban kullanımı (yüzeyde tutucular, bağlayıcılar)
Aktif kömür, Hidrate Sodyum Kalsiyum Aliminosilikatlar (HSCAS),
Zeolit, Sodyum Bentonit, Kaolen, Mannan ve Glikomannan,
Sepiyolit, Polivinilpolipirolidon gibi adsorbanlar kullanılabilir.
2. Biyolojik yöntemler
a. Bulaşık olan yemlerin, temiz yemlerle belirli oranlarda
karıştır, iması
b. Yemin besleyici değerinin artırılması
c. Yemlere tatlandırıcılar ilave edilmesiyle yem tüketiminin
artırılması
d. Uygun küf önleyiciler kullanılarak mikotoksin oluşumunun
önlenmesi
3. Kimyasal yöntemler
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Hidrojen peroksit
Klorin gazı
Sodyum hidroksit (% 2), kalsiyum hidroksit (% 2.5)
Sodyum bisülfit
Hidroklorik asit
Enzimatik reaksiyonların oluşturulması
Gaz, sıvı ve kuru amonyak ile muamele
Propiyonik asit (%0.25), asetik asit gibi organik,asitler

insan ve hayvan beslemede kullanılan mikotoksin önleme
amacıyla kullanılan maddelerde olması gereken kriterler
1. Mikotoksinleri parçalaması, bağlaması ya da inaktive
etmesi,
2. Yemde ya da hayvansal dokularda toksik, karsinojenik, ya
da mutajenik bir kalıntı bırakmaması
3. Yemin besin değerinde ya da tadında herhangi bir olumsuz
etki yapmaması
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4. Yem üretim teknolojisinde herhangi bir değişikliğe gerek
duyulmaması
Mikotoksin içeren yemlerde toksinin etkisini azaltıp yemi
kullanılabilir duruma getirmek için bazı yöntemler geliştirilmeye
çalışılmaktadır.
YEMLERDEKİ BAKTERİLERİN ZARARSIZ HALE
GETİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
1. Fiziksel yöntemler
a. Yemlere farklı sürelerde farklı sıcaklıklar uygulamak
b. Yemin basınç altında ısıtılması (eksrüzyon)
Peletleme ile patojen mikroorganizma sayısı
c.
azalmaktadır. Uygulanan 65-70 °c deki sıcaklık salmonellanın yok
edilmesi için çok etkili olmamaktadır. Ancak son zamanlarda
peletleme öncesi uygulanan buharla ısıtma, pelet sağlamlığını
artırdığı gibi patojen mikroorganizmaların ölmesinde de etkili
olmaktadır.
d. Düşük sıcaklıkta uzun süre tutma, peletleme öncesi
yemin iyi izole edilmiş sıcak bir kanaldan belirli bir süre geçirilerek
patojenlerin öldürülmesi ve sonra peletlemenin yapılmasıdır (85 °C
de sürenin en az 5 dakika olması gerekmektedir).
e. Yüksek sıcaklıkta kısa süre tutma, yemin 110-160 °c de
1-2 saniye tutulması ile olmaktadır.
Fiziksel yöntemler salmonella ve diğer bir çok bakteri için bir
önlem oluşturmakla birlikte daha sonra paketleme, depolama ve
taşıma sırasında tekrar bulaşma olabilmektedir.
2. Kimyasal yöntemler
a. Propiyonik asit, formik asit, laktik asit, asetik asit gibi
organik asitler kullanılmaktadır_ Organik asit kullanılmasıyla ayrı bir
küf önleyiciye de gerek kalmamaktadır.
b. Formik asit-propiyonik asit karışımı ya da formaldehid
propiyonik asit karışımı organik asit kullanılmaktadır. Bakterilerin
serotipi ve organik asitlerin tipine bağlı olarak kullanılan organik asit
düzeyleri değişmektedir.
'ı
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ZARARLI

KONTROLUNDA

1. Denetim
Denetim ve yoklamalar tek başına, şüphesiz zararlı kontrolü
ve sağlık koruma için yeterli değildir. Bunlar ancak, problemleri
sistematik olarak tanımlamada olanak sağlarlar. Bu tip yoklama ve
incelemeler, aktif bir kemirgen popülasyonunun mevcut olup
olmadığını, tanelerin zararlı böceklere bulaşık olup olmadığını veya
öğelerdeki mikotoksin durumunu vs. ortaya çıkarmak için
kullanılabilir. Keza, kemirgenlerin yaşamasına elverişli uzun yabani
otlar, fabrika dışına dökülmüş taneler, çeşitli öğeler; böceklerin
çoğalmasına imkan veren ekipmanların ölü sahalarındaki ürün biri
kintileri vb potansiyel problemleri belirlemek için de böyle
denetimler kullanılabilir. Özellikle, bu tip denetimlerde potansiyel
problemler üzerinde durularak bunların büyümesi önlenebilir.
Materyalden bazı örnekler alınmalı, fiziksel muayene
yapılarak, küflü veya bozulmuş olup olmadıkları incelenmelidir.
Koku bu hususta uygun bir test olabilir. Depolanmış tanelerdeki bö
cekleri, iri parçacıkları, fare ve kuş pislikleri gibi bir takım harici
materyaller, ortaya çıkarmakta, elekler ve kontrol tablaları veya
tavaların gözden geçirilmesi çok yardımcı olabilir. Örneklerin gözle
muayenesi birçok karakteristikleri gösterebilir. Örneğin: Renk,
parlaklık, üniformite o yeme özgü olmalıdır. Koku temiz ve
karakteristik; rutubet seviyesi uygun olmalı, sıcaklık bir kızışma
olmadığını göstermelidir. Pislik, küf, yabancı madde, kum, taş, kuş
ve fare pisliği ve böcek mevcut olmamalıdır.
Torbalanmış ham maddelerden rengi kaçmış ve suyla tahrip
olanlara ve sertleşmiş torbalara karşı dikkatli ve uyanık
bulunulması, bu tip çuval ve torbalar alınmamasına dikkat
edilmelidir. Keza, küflü veya kötü kokulu, ıslak, lekeli, yırtık, fare,
kuş veya böcekler tarafından tahrip edilmiş, etiketsiz ve ya
damgasız torba veya çuvallar reddedilmelidir. Dökme materyalin
boşaltılmasından hemen sonra, temizlik yapılmalıdır. Çünkü etrafa
saçılmış tane ve ham maddeler, fare, kuş ve böcekleri çekerler.
Eğer dökülen materyal ıslanırsa, küflenir kokuşur ve çevre için
zararlı olur.
Denetimlerin, sağlık koruma ve zararlıların kontrol
programının anlamlı bir kısmını oluşturması için gözlemlere
dayanan işler, mutlaka yapılmalıdır. Örneğin ürünlere bir böcek
bulaşması söz konusu olmuşsa ve bunu ortadan kaldırmak için
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hiçbir şey yapılmıyorsa, denetim için kullanılan zaman boşa gitmiş
sayılır.
Günümüzde "Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları"
olarak nitelenen HACCP sistemi (Hazard Analyses Critical Control
Points) önemli rol oynamaktadır Yemlerin güvenilirliğinin bir
ölçösüdür. Bütün uygulamalar ve işlemler risk ve kritik kontrol
noktaları açısından incelenerek önemli ölçümler yapılır. Bu
parametreler düzenli olarak ölçülür ve önceden belirlenen limitlerin
üzerine çıkıldığında düzeltici çalışmalar yapılır. Örneğin yem
üretiminde peletleme sisteminde sıcaklık ve zaman kombinasyonu
kritik kontrol noktasıdır. Uygun kombinasyon sağlanamaz ise
bunun düzeltilmesi için yemin ikinci defa işlenmesi gerekebilir.
Salmonella açısından yem fabrikasında bazı alanlar
kontaminasyonun fazla olduğu kritik alanlar olarak bilinir ve bunlar
HACCP planı dahilinde özel bir şekilde araştırılır.
Bu yerler:
1. Yem maddelerinin girdiği yer,
2. Yem maddelerinin depolandığı yerler,
3. Yemlerin işlem gördüğü kaplar,
4. Pişiriciler,
5. Üretilen karma yemlerin depolandığı yerler,
6. Boşaltma sistemleri olarak sıralanabilir.
2. Bakım ve Düzenin Sağlanması
Basit bir ifade ile, bakım, temizlik ve düzeni içeı·ir. ö rn eğin
fabrikanın çevresinin korunması; böcek, kemirgen, mikroplar ve kuş
zararlılarının çoğalmasına imkan veren dökülmüş, etrafa saçılmış
yem birikintilerine fabrika ve ambarın içinde ve dışında olmasına
meydan verilmemesi; keza içeride ve dışarıcla bulunan
ekipmanların uygun şekilde depolanması gibi birçok hususları
kapsar. Bakım ve düzen zararlıları kontrol altında tutmak için en
etkili yöntem olup bu da iyi bir yönetim ve denetimle sağlanır
3. Fiziksel ve Mekanik Yöntemler
Sağlık koruma ve zararlıların kontrolünde kullanılan fiziksel
yollar, sıcaklık değişimi, rutubetin kontrol altında tutulması ve
zararlıların girişinin engellenmesi gibi yöntemleri içerir
Düşük
sıcaklıklar
mikroorganizmaların
gelişimini,
beslenmesini, üremesini ve yaşamasını durdurur. Böceklerin
gelişimleri ve üremeleri için gerekli ısı 25-33 °c arasıdır. Ortamın
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sıcaklığı 13-25 °c arasında gelişimleri yavaşlar. Söz konusu
sıcaklıkların 5 °c daha üzerinde ise gelişimleri durur.
Havalandırma tesisatını çalıştırmak suretiyle depolanmış
tanelerin sıcaklığını, böceklerin gelişmesi için elverişli olan
sıcaklığın altına düşürülmesi, böceklerden ileri gelen kayıpları
önlemede pratik bir yoldur. Böcek kontrolü için kimyasal madde
kullanmaktan giderek daha çok kaçınılmakta, bunun yerine fabrika
içini ve ekipmanları ısı muamelesine tabi tutmak önem
kazanmaktadır.
Tanelerde ve yemlerde mantarların gelişmesi, nem
miktarının, onların gelişmesi için elverişli olan düzeyin altına
düşürmekle kontrol edilebilir. Genel olarak % 70 nispi nem veya
buna eşdeğer olan % 13.5-14'den az nem içeriğine sahip taneler
mantarların hızlı bir şekilde çoğalmasına imkan vermezler. Mantar
gelişmesine uygun çevre şartları genellikle fabrika veya sistemin
kendisinde yaratılır. Örneğin, dışarıdaki serin sıcaklığa maruz
kalma durumunda kırma makinası içindeki nemli ılık hava,
depolama silolarında, ekipmanlarda yoğunlaşarak buralarda
mantar gelişmesine sebep olur. Bu durum ya sistemden ılık nemli
havanın emilip dışarı atılması ile hafifletilebilir ya da dışarıdaki
soğutucu etki engellenmek suretiyle potansiyel bir nem yoğun
laşması önlenebilir.
Kemirgenler, kuşlar gibi zararlıların girişlerinin önlenmesi en
iyi şekilde fiziksel engellerle gerçekleştirilir. Bu, mevcut olan biı
kapının kapalı tutulması kadar basit olabilir veya kemirgenlerin
duvarlara, borulara, diğer yapısal unsurlara tırmanmalarını önleyen
metal engellerin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Pencereler
ve diğer açıklıkların kafesli telle kaplanması kemirgen ve kuşların
fabrikaya girmesini engellemede etkili bir yoldur.
Yem imalatı sırasında uygulanan bazı işlemler, böceklerin
fabrikada çalışan sistemlerden canlı olarak geçmesini önlemede
etkili oln :ktadır. Çeşitli değirmen ve diğer kırma makinalarıyla
sağlanan çarpma ve dövme işlemi canlı böcekleri öldürür. Pelet
makinelerinde ortaya çıkan sıcaklık ve basıncın da muhtemel
olarak böcekleri öldürmede yeterli olduğu ve kontamine yemlerdeki
bakteri sayısını azalttığı gözlenmiştir.
Kemirgen kontrolü için çeşitli mekanik tuzaklar vardır.
Zamklı tahta veya tutkallı platform gibi basit bir tuzağın bile bu
hususta etkili olduğu ispatlanmıştır. Kemirgen ve kuşların
önlenmesi için diğer bir kısım araçlar daha mevcuttur. Örneğin,
kemirgenler için ultrasonik cihazlar, kuşlar için dönen ışık sağlayan
cihazlar ve uçan böcekler için de elektronik ızgaralar mevcuttur.
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4. Kimyasal Uygulamalar
Zararlıların kontrolü için mevcut olan kimyasal bileşiklerin
güvenilirlik dereceleri oldukça belirsizdir. Geçmişte bu amaçla
kullanılan bazı materyaller üzerinde yapılan yoğun çalışmalar
sonucu bunların sakıncaları olduğu ortaya konulmuş ve bundan
sonra yasaklanmıştır.
Halen bu amaçla kullanılan bileşikler, tane koruyucusu,
yüzey spreyleri, sis veya duman halinde püskürtülerek kullanılan
kontakt insektisitleri, havaya maruz kaldığı zaman zehirli gaz ve
buhar oluşturan fumigantları; akut formda veya büyük dozlarda
zehirli olan rodentisitler, toksikanlar, uzaklaştırıcılar (repellants)
şeklinde sıralanabilir.
a. Kontakt lnsektisitler
Tane koruyucuları (protectans), böceklenmeyi önlemek için
depolama zamanında tahıllara uygulanan bileşiklerdir. Sprey olarak
kullanılan materyaller, böcek yuvaları veya böceklenmesi
muhtemel yerler, yüzey, çatlak yahut yarıklar için uygulanırlar. Sis
ve dumanlar çok küçül< parçacıklardan oluşan intektisitler olup,
atmosferde başlıca uçan böcekleri öldürmek amacı ile kullanılırlar.
b. Fumigantlar

t

Funıigantlar sıvı, katı veya gaz olarak uygulanabilir.
Formuna bakılmaksızın bütün fumigantların toksik bir etkiye sahip
olduğu, belirli bir sahada ve yeterli sürede zararlıları öldürebilecek
zehirli buharlar meydana getirdiği söylenebilir. Ürün yahut bitki
uygulanan fumigasyon sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar
zararlıların bulaşması yani ürünün tekrar böceklenmesini
önlemeyebilir. Artık bir etki mevcut olmamakla beraber, böcekleri
öldürmekte kullanılan toksik buharların uygulanmasında son
derece dikkatli olmak gerekir. Uygulayan personel maske,
koruyucu gözlük, eldiven takmalı ve uygun koruyucu elbise
giymelidir. Uygulama esnasında pencereler, kapılar, fan ve
vantilatörler kapatılmalıdır. İlgili ilacın kullanma talimatlarına titizlikle
uyulmalıdır. Fumigasyondan sonra ortam 24 saat kapalı tutulur,
daha sonra da çok iyi havalandırılır.
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c. Rodentisitler

Rodentisitler, tek-doz (akut) veya çok-doz materyaller olarak
sınıflandırılırlar. Tek-doz zehirler olarak sınıflandırılanlar, kemirgeni
tek bir yemede öldürürler. Bu sınıftaki rodentisitlerin çoğu son
derece zehirli olduklarından personel tarafından kullanılmaları
çoğunlukla istenmez. Eğer kullanılmaları mutlaka gerekli ise,
sadece bu işten anlayan elemanlarca uygulanmalıdır Kemirgenler
için kullanılan tuzak programları; genellikle antikoagulan çok doz
rodentisitleri içerir. Kan pıhtılaşmasını önleyen bu rodentisitlerin,
birçok defalar kemirgenlere yedirilmesi gerekir. Böylece
kemirgenlerde iç kanamaya sebep olarak ölümüne neden olurlar.

!

d. Avisitler

Birçok durumlarda, fabrikalarda, depo ve ambarlarda
kuşların kontrolünde kimyasal bir yöntemin uygulanması zorunlu
değildir. Yükleme ve boşaltma yerlerinin temiz ve düzenli tutulması,
kuş yuvalarının kaldırılması, kuşların fabrikaya girişinin önlenmesi
bu hususta tercih edilen yöntemlerdir. Kuşları uzaklaştıran
materyallerin etkinliklerinin sınırlı olduğunu denemeler göstermiştir.
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5- YEM KATKI MADDELERİ

Hayvanlarda sağlığın korunması, verımın kalite ve
miktarının yükseltilmesi, yemde besin maddeleri miktarının
arttırılması, besin maddelerinin ve yemin korunması ile yemlere
belirli bir form verilmesini sağlamak üzere kullanılan maddeler yem
katkı maddesi olarak ifade edilir.
YEM KATKI MADDELERİNDE ARANAN KOŞULLAR
1. Gerek insan ve gerekse hayvanlarda kansere yol
açmamalıdır. Bu bakımdan hayvan sağlığına olumsuz etki
yapmamalı ve hayvan dokularında rezidü bırakmamalıdır.
2. Toksik sınırı belirtilmelidir.
3. Çok az miktarlarda kullanıldığı için az miktarlarını
saptayacak tayin metotları belirtilmelidir.
4. Katılması sonunda bir hile ortaya çıkmamalıdır.
5. Çevreyi kirletmemeli ve hayvanlarda performans artırıcı
amaçla kullanıldığında bunu ekonomik bir şekilde yapmalı, aksi
takdirde kullanılmamalıdır.
YEM KATKI MADDELERİNİN SINIFLANDIRILMASI
1. Besin madde niteliğindeki yemlik preparatlar
a. Vitaminler , provitaminler ve vitamin benzeri maddeler
b. Aminoasitler
c. Mineral elementler
d. NPN bileşikleri
e. Enerji sağlayan maddeler
162
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2. Yem teknolojisiyle ilgili preparatlar
r
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1. BESİN MADDE NİTELİĞİNDEKİ YEMLİK
PREPARATLAR

a. Antioksidanlar
b. Antifungaller
c. /\.ntimikrobiyeller
d. Prezervatif preparatlar

a. Vitaminler, Provitaminler ve Vitamin Benzeri
Maddeler

3. Büyütme faktörleri

a. İlaç niteliğinde olmayan antibiyotikler
b. Kimyasal maddeler
c. Tek hücreli proteinler

4.
Yemden
preparatlar

a.
b.
c.
d.

yararlanmayı

artıran

biyoteknolojik

Probiyotikler
Prebiyotikler
Enzimler
Diğer ferrnentasyon ürünleri

5. Fizyolojik dengeleri koruyucu preparatlar

a. Tampon maddeler ve nötralizanlar
b. Elektrolit dengeleyiciler

6. Hastalık önleyici preparatlar

a. Antikoksidiyaller
b. Antibiyotikler

7. Yem teknolojisini ilgilendiren katkılar

a. Bağlayıcılar
b. Emülgatörler
c. Topaklanrnayı önleyici preparatlar

8. Yemin kalitesini düzelten doğal katkılar

a. İştah açıcılar
b. Aroma vericiler
c. Diğer bitki özleri

9. Diğer yem katkı maddeleri

�j

,.

a. Zorunlu tüy dökümü sağlayan preparatlar
b. Boya maddeleri (pigmentler)
c. Gaz şişkinliği giderici preparatlar
d. Tranklizanlar
e. Gübrede sinek mücadelesinde kullanılan preparatlar
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Vitaminler insan ve . hayvanlarda hayati fonksiyonların
düzenli bir şekilde sürdürülmesi, çiftlik hayvanlarında sağlık ve
üretimin devamı için gerekli olan organik maddelerdir.
Bir veya birden fazla vitaminin rasyonlarda yokluğu veya
yetersiz bulunması birçok metabolik hastalıkların oluşmasına,
üretimde problemlere, büyümede gerilemeye, reprodüktif sistemde
düzensizliklere ve diğer hastalıkların şekillenmesine yol açar.
A Vitamini: Bu vitaminin aktif provitarnini �-karotendir ve
bitkisel dokularda sentezlenir. �-karatenin vitamin A'ya dönüşme
oranı civcivlerde 2:1, koyunlarda 6:1, sığırlarda ise 8:1 şeklindedir.
Bu nedenle hayvanların vitamin A ihtiyacı hesaplanırken �
karatenin vitamin A'ya dönüşme oranı göz önüne alınır. Nitekim
hayvan türlerine göre Vitamin A ihtiyacı farklılık gösterir. Örneğin, 1
kg canlı ağırlık için vitamin A ihtiyacı buzağılarda 100 IU, at ve süt
ineğinde 80 IU, damızlık ve etlik civcivlerde 4000 IU yem ve
yumurta tavuğunda 6000-9000 IU/kg yem' dir.
D vitamini: Kanatlılarda ihtiyaç D3 vitamini üzerincieıı
belirlenir. Diğer hayvan türlerinde ise, O vitamini ihtiyacı yaklaşık
olarak 200-500 IU/kg yem, şeklinde ifade edilir. Güneşe çıkarılan
hayvanlarda 7-dehidrokolesterin 0 3 vitaminine sentezlendiğinden
vitamin D ihtiyacı biraz azalır.
E vitamini: Bu vitaminin en aktif provitamini a.-tokoferoldur.
Vitamin E antioksidan bir maddedir. Tokoferol ihtiyacı buzağı ve
civcivlerde 15-20 mg/kg yem, yumurta tavuğunda 40 mg/l<g
yem'dir. Ticari olarak kullanılan E vitamini DL cı.-tokoferol asetattır.
K vitamini Damızlık tavuk yemlerine 2 mg/kg katılır. Bu
miktarın yükselmesi durumunda yumurtada lekeler görülmektedir.
En yaygın kullanılan K vitamini Menadion sodyum sülfittir.
Tiyamin (Vitamin B 1 ): Genelde kanatlı rasyonlarırıa 1.2-2.0
mg/kg, buzağılara ise 3 mg/kg kadar vitamin 8 1 katılması ihtiyacı
karşılamaktadır. Ruminantlarda ise mikroorganizmalar sayesinde
sentezlendiğinden yemlere katılmasına gerek yoktur. Ticari
kullanılan bileşikleri, tiyamin hidroklorit ve tiyamin mononitratdır.
Riboflavin (Vitamin B2): Riboflavin yem maddelerinde yaygın
olarak bulunmaktadır. Yumurta tavuğu ve hindi yemlerine 4 mg/kg
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katılması yeterlidir. Ruminantlarda ihtiyaç mikroorganizmaların
yaptığı sentezle karşılanır.
Nikotinik asit: Özellikle tek yönlü mısırla ve buğday, arpa
ağırlıklı beslemede nikotinik asit yeterince kullanılamaz. Çünkü bu
ürünlerde nikotinik asit çözünmesi zor şelatlı bileşikler halindedir.
Buna karşın baklagil ve diğer yemlerdeki nikotinik asit etkin bir
şekilde kullanılır.
Pantotenik asit: Genelde konsantre yeme 10-15 mg/kg
katılması yeterli görülmektedir. Pantotenik asit sentetik olarak D ve
L formunda elde edilir.
Vitamin 8 6 : Yumurta tavuklarında vitamin BG ihtiyacı 2-3
mg/kg ve broylerlerde ise 2-6 mg/kg kadardır. Ruminantlarda
mikroorganizmalar ile sentez yapıldığından rasyona ilave
edilmesine gerek yoktur. En çok kullanılan preparat pridoksin
hipokloritdir.
Biotin: Civciv yemlerine 0.99 mg/kg ve damızlık tavuk
yemlerine de 0.20-0.25 mg/kg biotin katılması yeterlidir.
Folik asit: Civcivlerde folik asit ihtiyacı 0.6 mg/kg ve
optimum yumurta verimi için 0.25 mg/kg ilavesiyle karşılanır.
Vitamin 8 12 : Bu vitamin hayvansal kökenlidir ve esas
kaynağını bakteri ve mantarlar oluşturur. Vitamin 812 ihtiyacı civciv
yemlerine 1 O µg/kg, tavuk yemlerine 5 µg/kg katılarak karşılanır.
Kolin: Kolin ihtiyacı civciv ve tavuk yemlerine 1300 mg/kg,
hindi yemlerine ise 1900 mg/kg katıldığında karşılanır. Yemlere
katılan kolin preparatı kolin klorittir.
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Karnitin (B-Hidroksi y-trimetilamin butirat) vitamin benzeri bir
etkiye sahiptir ve B grubu vitaminleri (Vit Br ) içinde yer alır. L
Karnitin lizin ve metiyoninden biyosentetik yolla �imatik olarak
katalize olur. Lizin bakımından yetersiz mısır, buğday, arpa ve
pirinç gibi yemlerle uzun süre ve tek taraflı beslemeler karnitin
eksikliğine de neden olabilir.
Karnitin metabolizmada; lipidlerin
anabolizma ve
katabolizmasında dolayısıyla enerji üretiminde yer alır. Uzun zincirli
yağ asitlerinin mitokondriyal matriks içerisine geçişinde kofaktör
olarak yer alır. Piruvat dehidrojenazı inhibe eder. Piruvatın
oksidasyonu ile aminoasit yan zincirlerinin oksidasyonunda rol
oynar. Vücutta enerji depolanması ile birlikte bunların hücrelere ve
buradan da bir organdan diğer organa taşınmasında rol oynar. Yağ
asitlerinin yetersizliği ve fazlalığında karnitine gereksinim artar.
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Karnitin kaynakları: Hayvansal yiyecekler mükemmel bir
kamilin kaynağı olmasına rağmen bitkisel yiyecekler de yok
denecek kadar azdır. Bazı kaynaklardaki karnitin düzeyleri Tablo
5.1' de verilmiştir.
Tablo.5.1. Hayvansal ve bitkisel kaynaklarda karnitin
Karnitin
Hayvansal
Bitkisel
kaynaklar
(mg/100 g) kaynaklar
210
Koyun eti
Mısır
Kuzu eti
78
Yer fıstığı
64
Sığır eti
Buğday
Tavuk eti
7.5
Arpa
2.0
Patates
Süt
30-50
Kan unu
0.8
Yumurta
8.5-14.5
Balık unu

t

düzeyi
Karnitin
(mg/100 g)
0.5-1.0
0.1
0.3-1.2
0-0.1

o

Stress altındaki hayvanlarda, aşırı sıcaklarda, özellikle kan
dolaşımına verilen hormonların etkisiyle, lipidlerin ve proteinlerin
katabolizmasına bağlı olarak vücutta enerji üretimi artar. Bu da, kas
dokusunun proteoliz ile yıkımlanmasına ve dolayısıyla hayvanın
incelmesine neden olur. Fazla miktarda bulunan yağ asitlerinin
vücuttan daha hızlı uzaklaştırılması sağlanır (detoksifiye edici rol).
Enerji üretimi amaçlı katabolizma, proteinlerin değil, yağ asitlerinin
katabolizmasına yönlendirilmiş olur.
Kanatlılarda karnitin; yumurta siklusunun başlamasına,
yumurta verimi ve ağırlığında artışa, kuluçka randımanına ve
yemden yararlanma oranında iyileşmelere neden olur. İmmun
sistemi etkiler. Abdominal yağ ve mortalite oranını azaltır.
Süt ineklerinde karnitin; yüksek performanslı süt ineklerinde
enerji metabolizmasının stabilitesini sağlar, ketozisin önlenmesi, süt
veriminin artması ve süt yağ içeriğinin düzenlenmesinde etkilidir.
Karnitin HCI içeren ticari preparat Vigosin; civcivlere 2-5 gün
1-2ml/l içme suyu, yumurta tavuklarına pik dönemine kadar 3-4
haftada 1-2 gün 1-2 ml/1 içme suyu, ısı stresinde sabah saatlerinde
2-4 ml/1 içme suyu şeklinde uygulanmaktadır.
b. Aminoasitler
Aminoasitler proteinlerin yapı taşıdır.
aminoasitleri
vücutlarında
bulunan
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Flor (F): Florin doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Florin
hayvanların kemiklerinde ve dişlerinde fazla miktarda yer alır ve
özellikle dişlerin şekillenmesinde büyük rolü vardır. Florinden
yoksun rasyon veya diyet tüketenlerde diş bozuklukları
görülmektedir.
Selenyum (Se): Bu element vitamin E ile birlikte bazı
enzimler için gereklidir. Ayrıca hücreleri oksidasyona karşı korurlar.
Selenyum eksikliğinde, büyümede gerileme, karaciğer ve
pankreasta dejenerasyon görülür.
Mineral elementlerin tuzları rasyonlara küçük miktarlarda
katılarak hayvanların tüm yaş ve değişik fizyolojik dönemlerindeki
ihtiyaçları karşılanmaya çalışılır.
Yem maddeleri genellikle az miktarlarda çeşitli mineralleri
içermekte ise de bu düzeyler oldukça değişken olup bitkinin
yetiştiği toprağa ve bitki türleri arasındaki genetik değişimlere
bağlıdır. Hayvanların mineral madde gereksinmeleri de yaş,
büyüklük, cinsiyet, verim çeşidi ve verim safhası gibi birçok
faktörlere bağlı olarak değişmektedir.
Mineral katkılarının sınıflandırılması:
1. Mezbaha kalıntıları: Çeşitli et ürünlerinin işlenmesi
sonucu elde edilen kemikler ve bağ doku; kalsiyum, fosfor ve bazı
iz mineraller bakımından zengin kaynaklardır. Bu ürünlere
buğulama, pişirme ve çökeltme gibi çeşitli işlemler uygulanarak
bunların rölatif mineral madde miktarı değiştirilir. Böylece
depolanması ve kullanımı için de sterilize ve stabilize edilmiş olur.
Mineral katkıları içerisinde mezbaha kalıntıları kimyasal bileşim
bakımından çok değişkendir.
2. Doğal olarak oluşan ve doğrudan yem katkısı özelliği
gösteren mineral maddelerine örnek tuz (NaCI) ve kireç taşı
(CaCO3 ) dır.
3. Yukarıda sözü edilen tüm mineral maddelerin suda
eriyebilen tuzları bu grubu oluşturur.

bileşikleri ise, biüret, üre fosfat, isobutilid üre, amonyum asetat,
amonyum bikarbonat, amonyum laktat'tır.
e. Enerji Sağlayan Maddeler

En fazla bilinen NPN bileşiği % 42-46 oranında azot
kapsayan üredir. Üre azot bakımından zengin olmasının yanında
oksijen, hidrojen ve karbon ihtiva eder. Üre, partikül büyüklüğü 1
mm'den fazla olmayan granüler yapıdadır. Yemlere üre katılırken
saf ve kaliteli olmasının yanında mutlaka uygun miktarlarda ve Yem
Kanununun müsaade ettiği sınırlarda kullanılmalıdır. Diğer NPN

Enerji kaynağı olarak kullanılan katkı maddelerinden ilki
propilen glikol (dihidroksi propan) dür. Ayrıca propiyonik asit,
· propıyonat tuzları ve fumarik asit bu konu içinde yeraiiT""----�
Bu maaaeıerin rasyonlara katılması yemin enerji değerini
arttırdığı gibi besin değerini ve yem etkinliğini de yükseltir. Enerji
katkıları özellikle yüksek enerjili rasyon hazırlanırken gereklidir ve
yeme iyi bir lezzet katarlar. Enerji sağlayıcı maddeler arasında
yağlar da vardır.
Fumarik asit uygun miktarlarda katıldığında yemin enerji
değerini arttırır.
Propilen glikol, renksiz, kokusuz, hemen hemen tatsız ve
aşındırıcı etkisı olmayan bir doğal likittir. Doğal hidroksipropan
vücutta bulunur ve hem insan hem de hayvanlar için zararsızdır.
Propiyonik asit ve bunların tuzları (amonyum, kalsiyum ve sodyum
propiyonat) düşük yağ asit gruplarına prezervatif yani koruyucu
etkisi vardır. Amonyum propiyonat ve propiyonik asit prezervatif
likitlerdir. Ancak kalsiyum ve sodyum propiyonat ince beyaz ve
kokusuz bir toz halindedir ve suda eriyebilir. Propiyonik asit ve
propiyonatlar tamamen zararsızdır. Fumarik asit kristalize tozdur ve
metabolizma esnasında vücutta oluşturulur. Aynı zamanda
tamamen zararsızdır.
Propilen glikol süt ineklerinde toplam yeme 12 g/kg kadar
katılabilir. Konsantre yeme ise, günde % 2-3 oranında katılabilir.
Dihidroksipropiyonatın besi sığırı, koyun, domuz, keçi ve
kanatlılarda maksimum kullanma dozu % 3.6'dır. Köpek
diyetlerinde ise, % 5.3'e kadar verilebilir. Bunun yanında propiyonik
asit, propiyonat ve fumarik asit katmak için herhangi bir sınırlama
getirilmemiştir. Ancak bu katkıların diyetlere en az % 1-3 oranında
katılması gerektiği önerilmektedir.
Enerji sağlayan diğer bir yem maddesi de melastır. Melas
ruminant rasyonlarına % 10'a kadar katılabilir. Bu orandan daha
fazla kullanılması halinde hayvanlarda ishal görülebilir.
Diğer enerji veren katkı maddesi ise yağdır. Bitkisel ve
hayvansal kaynaklı yağlar hayvanların enerji gereksinimlerini
karşılamak amacıyla verilir. Yağların etkileri şöyle sıralanabilir;
1. Rasyonda başlıca enerji kaynağıdır.
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d. NPN Bileşikleri
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sentezl�yebilmelerine rağmen bazı esansiyel aminoasitleri
dışarıdan yemleriyle birlikte almalıdır. Esansiyel aminoasitlerin
birinin veya bir kaçının rasyonda eksik olması vücut proteinlerinin
sentezini azaltır ve hayvanların sağlığı, gelişmesi ve verimi düşer.
Ayrıca bazı aminoasitlerin rasyonda yetersiz olması yemin
hayvanlar tarafından değerlendirilmesini sınırlandırır. Buna
sınırlayıcı etki veya sınırlayıcı faktör denir. Bu nedenle hayvanların
esansiyel aminoasitleri yeterli düzeyde karşılamalarını sağlamak
için öncelikle değişik yem maddeleri kombine olarak kullanılır. Bu
yeterli olmadığında da aminoasit yem katkıları kullanılır.
Aminoasitler üç farklı yöntemle elde edilir:
\ ·L
!)-(011.lU(',
0,2,5 � 1. Kimyasal yöntemle (metiyonin),
o, /5 [1 z. 2. Mikrobiyolojik yöntem ile, fermentasyonla (!izin),
3. Denatüre olmuş proteinlerden ekstraksiyonle (sistin)
,
_,
�-,v,I\. 501Q. � r • Aminoasit yem katkıları % 100 oranında sindirilip, tamamen
değerlendirilebildiğinden çok faydalıdır. Proteinlerin biyolojik
değerini artırmak ve rasyonda gerekli olan protein düzeyini
azaltmak için aminoasitler karma yemlerde tamamlayıcı olarak
kullanılır. Aminoasitler karma yemlere % 0.05-0.1 O arasında katılır.
Bununla birlikte metiyonin katkıları, metiyonin bakımından fakir
yemlere % 0.2'ye kadar ilave edilir. Düşük düzeyde metiyonin
içeren soya fasulyesi küspesi gibi yağlı tohum küspelerini kapsayan
yemlerde metiyonin katkısının kullanılması büyük önem taşır.
Rasyonlarda mısır gibi lizin bakımından eksik olan tahılların fazla
bulunduğu durumlarda ise !izin katkısı önemlidir.
Çeşitli aminoasit katkıları:
V--eı\.ı\\ fa. DL-Metiyonin hidroksi analoğu kalsiyum: Bu ürün %
93'lük rasemik 2-hidroksil-4-metiltiobütirik asit kalsiyum tuzunu
maksimum düzeyde içerir.
b . DL-M�tiyonin: % 95'Iik rasemik 2-amino-4-metiltiobütirik
_
_
1
asıtı mınımum duzeyde ıçerır.
c. Glisin: % 97'Iik amino-asitik asidi minimum düzeyde içerir.
0>/ 0 30 -'-\ <»
b0
.J\Q. ı I d. L-lizin: % 95'Iik cx+diaminokaproik asidi minimum
.
düzeyde içerir.
'
f
e. L-treonin: % 95'Iik cx-amino-�-hidroksi bütirik asidi
0
minimum düzeyde içerir.
�
f. DL-triptofan: % 97'Iik 1-cx-amino-3-indole-propriyonik asidi
"
minimum düzeyde içerir.
g. DL-lizin: % 95'Iik rasemik cx, E-diaminokaproik asidi
minimum düzeyde içerir.
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İnsan
ve
hayvan
vücudun a
oldukça
düşük
konsantrasyonlarda bulunan bazı kimyasal elementlere mineral
element denilir. Mineral elementler içerisinde Fe, Cu, Co, Mn, Zn, 1,
Mo ve Se yaşam için gerekli elementlerdir. Flor ve krom da bu
gruba girmekle beraber bu iki element hakkında yeterli bilgi yoktur.
Demir (Fe): Hayvanların her kg vücut ağırlığında yaklaşık
60-70 mg demir vardır. Demir kan ve kas dokusuna oksijen taşıyan
hemoglobin ve myoglobin gibi pigmentlerin yapısında yer alır.
Demir eksikliğinde, anemi, iştah kaybı, deri ve saçta değişiklikler ve
büyümede gerileme görülmektedir.
Bakır (Cu): Hayvanların her kg vücut ağırlığında 2 mg bakır
vardır. Demirle birlikte bakır myoglobin ve hemoglobinin yapısında
bulunur. Bakır kemik büyümesi ve pigment üretimi için oldukça
önemlidir. Bakır eksikliğinde, büyümede bozukluklar, iskeletin
gelişmesinde düzensizlikler, sinir sisteminde bozukluk, reprodüktif
problemler, anemi ve protein sentezlenmesinde azalma
görülmektedir.
Kobalt (Co):
Kobalt hemoglobin ve myoglobinin
şekillenmesinde rol oynayan, aynı zamanda vitamin B12 ve çeşitli
enzimler ihtiva eden bir elementtir. Kobalt eksikliğinde karakteristik
olarak aneminin yanında büyümede gerileme ve iştah kaybı
görülmektedir.
Manganez (Mn): Hayvanların her kg vücut ağırlığında
yaklaşık olarak 0.2-0.3 mg manganez vardır. Bu element seksüel
organların
normal
fonksiyonları
ve
iskelet
sisteminin
şekillenmesinde
rol
oynayan
birçok
enzim
sisteminin
aktivasyonunda rol oynar.
Çinko (Zn): Hayvan vücudunda yaklaşık olarak 20-30 mg
/kg çinko vardır. Çinko çeşitli enzimlerde ve insülin hormonunda
bulunmaktadır.
Vücut
ve
doku
sıvılarında
proteinlerin
bağlanmasında rolü vardır. Çinko eksikliğinde, büyüme yavaşlar ve
yem tüketimi azalır. Ayrıca deri ve epitelde bazı hasarların
oluşmasına neden olur.
İyot (1): Hayvanların her kg vücut ağırlığında yaklaşık olarak
0.3-0.4 mg iyot vardır. İyot tiroid ve tiroksin hormonunda
bulunmaktadır. İyot eksikliğinde tiroid bezinin iyi çalışmaması
sonucu guatr denilen hastalığın oluşmasına neden olur.
Molibden (Mo): Hayvan vücudunun her kg canlı ağırlığında
1.5 mg/kg molibden vardır. Birçok enzim molibden ihtiva eder ve
eksikliğinde metabolik rahatsızlıklar ve paraliz semptomları görülür.
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2. Yağda eriyen vitaminlerin taşınmasında ve emilmesinde
rol oynarlar.
3. Lezzeti artırırlar.
4. Esansiyel yağ asit kaynağıdır.
5. Yemlerde tozumayı önler.
6. Yemin öğütülmesi, taşınması ve karıştırılması gibi
işlemlerde oluşan kaybı % 1'e indirir.
7. Yemde partikül ayrılmasını önler.
8. Pelet yapımında yapıştırıcı olarak kullanılabilir.
9. Yem aşındırıcı bir maddedir. Yağ katılması değirmen,
mikser ve kümeste yem dağıtma araç ve gereçlerinde meydana
gelen yıpranmaya engel olur.
1 O. Yemlere yağ katılması metabolik ısı artışını en aza
indirir. Bu -da hayvanın sıcak stresine karşı direncini azaltmadığı
için faydalıdır.
Normal olarak rasyonlara yağ katma miktarı % 1-3
arasındadır. Ancak özel aletler kullanılarak daha yüksek besin
madde yoğunluğuna sahip karışımlarda elde edilebilir. Rasyonda
serbest yağ asidi miktarı % ?'den fazla olmamalıdır. Ayrıca
minimum peroksit değeri 10Meq/kg değerinde olmalıdır. Yağ
katılmış yemler düşük sıcaklıkta depolanmalıdır. Bitkisel yağlara
kıyasla hayvansal yağlar karkasta daha fazla katı yağ oluşumuna
sebep olur. Yağın rafine edilmesi işlemi sırasında soapstock oluşur
ve bu da düşük düzeylerde yeme enerji temini amacıyla katılabilir.
2. YEM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ PREPARATLAR
a. Antioksidanlar

1,,
,,,

ır
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Yemlerin imal edilmesi, taşınması ve depolanması sırasında
özellikle doymamış yağ asitleri, vitamin A,D,E gibi kimi besin
maddeleri ile renk pigmentleri gibi aktıf maddeler oksitlenerek
özelliklerini yitirir. Bu oksitlenme karma yem sanayinde önemli bir
problemdir.
Bu nedenle oksitlenmenin önlenmesi besin
maddelerinin ve diğer etkin maddelerin stabil kalarak özelliklerini
sürdürmeleri gerek hayvansal ürünlerin miktar ve kaliteleri ve
gerekse hayvan sağlığını bozmaması için gereklidir. Özellikle
doymamış yağ asitleri yönünden zengin yağları kapsayan bitkisel
kaynaklı yemlerde oksitlenme önemlidir. Bununla birlikte hayvansal
kaj naklı yemlerden balık unu ve et unundaki
yağlar da
acılaşabilirler. Mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen
yıkılma ve kokuşma ise ayrı bir konudur ve ortamdaki rutubetin
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azaltılması ve dondurma gibi önlemlerle giderilir. Yemlerdeki
acılaşmada, ortamın ısısı ve ağır metaller hazırlayıcı bir rol oynar.
Özellikle demir acılaşmada katalizör etki gösterir. Yemlerin
depolanması, karıştırılması ve taşınması
metallerle teması
dolayısıyla oksidasyonu hızlandırır. Tane halindeki yemler
acılaşmadan bir yıl hatta daha uzun süre kalabildikleri halde
öğütülmüş yemler kısa sürede acılaşır. Bunun nedeni;
1. Kırılan, ezilen ve öğütülen tahıllarda koruyucu tabakanın
yok olması ve hava ile temas eden partikül yüzeyinin genişlemesi,
2. İşlemler sırasında yem partiküllerinin ağır metallerle
temas etmesi,
3. lsı, ışık ve oksijenin reaksiyonu süratlendirmesidir.
Oksidasyon yemin besleyici değerini azaltmakla kalmayıp,
aynı zamanda acılaşma ile hoş olmayan kokuların oluşmasına
neden olur. Oksidasyon yavaş başlar ve giderek süratlenir. Bu
nedenle önlemler baştan alınmalıdır. Yemlere yağ katılması,
vitamin-protein-mineral
ve
vitamin-mineral
premikslerinin
kullanılması halinde oksitlenmenin önlenmesi bakımından
antioksidanların ilavesine kesin ihtiyaç vardır. Böylece yağda eriyen
vitamin ve pigmentlerin dayanıklılığı artar. Ayrıca süt ikame
yemlerinde antioksidanların kullanılmasında fayda vardır. Aksi
takdirde acılaşan yağ nedeniyle meydana gelen sütteki koku
hayvanların sütü reddetmelerine neden olur. Yağlar rutubet ve
enzimlerin mevcudiyetinde kendilerini meydana getiren gliserol ve
yağ asitlerine ayrılır ki; bu reaksiyona hidrolitik acılaşma denilir ve
ortamdaki yağ asitlerinin mevcudiyeti ile karakterizedir. Oksidatif
acılaşmada ise, gliserid yapısında bulunan doymamış yağ
asitlerinin çift bağında oksitlenme ile peroksitler teşekkül eder.
Buradaki reaksiyon doymamış yağ asitleri çift bağındaki karbon
atomunun bir hidrojenini kaybetmesi ve yerine oksijen bağlanması
ile gerçekleşir. Hidrojen atomunun koparılmasında rol oynayan
maddelere serbest kökler denilmektedir. Hidrojen koparılan yere
bağlanan oksijen atomları elektron dengesini sağlamak için başka
molekülden hidrojen koparır. Bu olay kendi kendine sürekli bir
şekilde artarak devam eder ve sonuçta otooksidasyon adını alır.
Otooksidasyon karmaşık bir işlemdir ve yağ asitlerindeki çift bağda
hidrojen iyonlarının koparılması ile oluşmaya başlar. Otooksidasyon
doğada yaygın bir şekilde oluşup yüksek ısı, radyasyon, fosfolipaz
ve lipoksidaz gibi enzimler, ultraviyole ışınları ve metal iyonları
işlemleri hızlandırır. Bu etkenlerden hayvan yemleri için önemli
olanı ultraviyole ışınları ve metal iyonlarıdır. En iyi bilinen
oksidasyon katalizleyicisi Cu ve Fe'dir. Metal iyonları zararlı
-�
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etkilerini serbest kök yaratarak gösterirler. Bu nedenle şelat yapıcı
maddeler kullanarak metal iyonlarını bağlamak ve onu sindirim
kanalında serbest bırakmak gerekir. Bu amaçla kullanılan şelatlar
fosforik asit, sitrik asit veya tartarik asit şeklinde sıralanabilir.
Oksidasyon sunucunda başlıca aldehidler, ketonlar ve
hidroksi asitler oluşur. Bu maddeler yemlerde acılaşma ve kötü
kokuların şekillenmesine neden olur. Serbest köklerin en kolay
hidrojen koparttığı moleküller doymamış nitelikteki çift bağ
kapsayan olduğu için birden fazla çift bağ içerenler oksidasyona
daha duyarlıdır. Nitekim balık yağında yer alan kimi yağ asitleri 6
adet çift bağa sahiptir. Bu nedenle balık yağı hızlı bir oksidasyon
gösterir.
En yaygın olarak kullanılan antioksidan maddeler;
1. Butyleyted hidroksi annisole (BHA),
2. Butyleyted hidroksi tolien (BHT),
3. Etoksiquin (EQ),
4. Vitamin E (a-tokoferol),
5. Askorbik asit,
6. Gallik asit tuzları
İlk ikisi yemlerdeki yağların 27 hafta süreyle 18-26 °C'de
stabil kalmalarını sağlar. EQ ise 47 °C'de renk maddelerinin 3 hafta
süreyle sabit kalmasına zemin hazırlar. Kesimden önce
broylerlerde antioksidan kullanılması karkas yağlarının stabilitesini
de sağlayıcı etki gösterir. Antioksidanlarla birlikte vitamin E
kullanılması ile daha iyi sonuçlar alınır. Özellikle doymamış yağ
asitlerince zengin yağların oksidasyonunu önlemek için vitamin E
miktarını artırmak gerekir. Çünkü vitamin E doymamış yağ
asitlerinin hücrelere geçişi sırasında oluşacak peroksitleri önlemede
etkilidir. Vitamin E etkisinden kurtulabilen ve peroksitlerden oluşan
hidroksiperoksitleri de önlemek için glutation peroksidaz enzimı
ortama girerek etkisini gösterir. Doymamış yağ asitlerinin bir
gramına yaklaşık 1 mg vitamin E katılması oksidasyonu
azaltmaktadır.
b. Antifungaller

Mantarlar dört değişik aşamada etkilidir.
1. Arazide her zaman bulundukları için tüm bitkisel ürünü
hasattan önce enfekte edenler,
2. Biçimden sonra yem maddelerinin depolanması sırasında
enfekte edenler
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3. Yem karmalarının hazırlanmasından sonra depo ve
yemliklerde yemleri enfekte edenler ,
4. Hayvanların sindirim ve solunum sistemlerini enfekte
edenlerdir.
İlk üç grupta bulunan mantarlar zararlı etkilerini mikotoksin
salgılamak suretiyle yapar ve yemlerin besin maddeleri
kompezisyonunu bozarlar. 4. grup ise mikosis hastalığını yapan
grubu teşkil eder.
İlk gruba girenler arasında en yaygın olanı Aspergilluslardır.
Sindirim kanalında yerleşen mantarlar içinde en çok bilineni ise
Candida albikansdır. Aspergillusların salgıladıkları mikotoksinlerden
en yaygın olanı aflatoksinlerdir. Aflatoksinler dışında bu ilk gruptaki
mantarların toksinleri öldürücü olmamakla birlikte büyümeyi azaltıcı
ve yemin etki derecesini düşürücü rol oynar.
En tehlikeli mikotoksinler aflatoksinlerdir. Aflatoksinler
içersinde en önemlileri sırasıyla Aflatoksin B1, B2, G1, G2'dir.
Mantarlar uygun koşullarda hızlı üreyebilirler ve çevre
değişikliklerine de uyum sağlayabilirler. Ayrıca bilinçsizce
antibiyotik kullanılması da mantar oluşumuna zemin hazırlar.
Mantarlar özellikle şu ortamlarda daha kolay üreyebilirler;
1. Tahıl tanelerinin dış zarlarının ve üzerindeki ince mum
tabakasının parçalanmış olması; harman sırasında tanelerin
kırılması ve öğütülmesi bu ortamı hazırlar. Bütünlüğü bozulmamış
tahıl tanelerine mantar girişi hemen hemen olmadığından üreme
ortamı da olmaz.
2. Yem maddelerinin veya konsantre yemlerin nem oranının
% 13 veya daha üzerinde olması; mantarların üreyebilmek için yağ,
protein, karbonhidrat ve suya ihtiyaçları vardır. Bunlardan ilk üçü
yemde bulunduğundan su mantar üremesini oluşturacak veya
durduracak yegane unsurdur.
Aflatoksinin hayvanda gösterdiği zararları ise şöyle
sıralayabiliriz;
1. Safra ve lipaz enzimi miktarını azalttığı için yağların
sindirilme oranı düşer ve yemden yararlanma azalır.
2. Kılcal damarlarda kanamalara ve pıhtılaşmada
gecikmelere neden olur.
3. D vitamini ve kalsiyum metabolizmasını etkileyerek kemik
gelişimini aksatır.
4. Riboflavin yetersizliğine yol açar.
5. Karaciğerde protein sentezinin azalmasına ve yağ
miktarının artışına ortam hazırlayıp karaciğer yağlanması meydana
getirir.
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6. Akciğer tembelliğine neden olarak aşıların iyi çalışmasına
engel olur
7. Yumurta tavuklarında yumurta verimi ve büyüklüğünü
azaltır.
Aflatoksin ile bulaşmış yem kullanılması gerekiyorsa bazı
önlemler alınması gerekir. Bunlar;
1. Aflatoksinleri detoksifiye etmek amacıyla kapalı kaplarda
bulaşık yem amonyak veya kükürt dioksit işlemine tabi tutulur.
2. Sodyum bisülfit kullanılarak daha etkin biçimde ancak
aflatoksin B 1 detoksifiye edilebHfr.
3. Aflatoksin bulaşmış yem rasyona ilave edilirken rasyonun
protein düzeyi artırılarak aflatoksinin etkisi azaltılabilir. Proteinlerin
etkili olabilmesi için kapsadığı kükürtlü aminoasitlerin rasyonda
yeterli olması gerekir.
4. Hayvanların aflatoksine duyarlılıktan farklı olduğundan
hafif buiaşıktaki yemler az duyarlı olanlara verilebilir. örneğin, 0.36
mg/kg af!atoksin düzeyi ördek yavrularını öldürebildiği halde
tavuklarda ve piliçlerde önemn bir etki göstermez. Piliçler için
öldürücü doz 6.5 mg/kg 'dır.
5. Bulaşmış yemler küf önleyici He yüksek dozda
karıştırdıktan sonra temiz yemlere azar azar karıştırılarak
kullanılabilir.

c. Antimikrobiyeller
Bu grupta başlıca Arsenik preparatları kullanılmaktadır.
Yapılan çalışmalarda büyüme dönemindeki civcivlerin antibiyotikli
rasyonlarına arsenik preparatı katılması ile büyümenin arttığı ve
karkas üzerinde de otumlu etki yaptığı görülmüştür. Buna karşın
arsenikli preparatların kullanılmasında zaman zaman tüylenmede
gecikme, ciddi bacak zayıflıkları, sallantılı yürüyüş ve ölümler
meydana gelmiştir. Yumurta tavuk rasyonlarına arsenik asit
katılmasında yumurta verimi, döllülük ve kuluçka verimi üzerinde
herhangi bir olumsuz etkisi saptanamamıştır. Ancak düşük düzeyde
protein içeren tavuk rasyonlanna katılmasında ise yumurta verimini
artırmıştır.

d. Prezervatifler
Prezervatif preparatlar yemlerdeki organik madde[erin
dekomposizyonunu önlemek amacıyla kullanılır.
Yemlerin korunması başlıca 3 yolla mümkündür.
r,r,
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1. Soğuk (soğutma veya dondurma),
2. lsı (sterilizasyon, pastörizasyon, peletleme ve kurutma),
3. Prezervatifler (tuz, asit, şeker ve diğer koruyucular).
yemlerin
mikroorganizmalar
tarafından
Koruyucular;
dekompoze edilmelerini önlemek suretiyle daha uzun süre emniyet
He saklanmalarına ve kullanılmalarına olanak sağlar. Doğal olarak
tüm yem maddeleri bakteri, mantar ve mayalar ile kontaminedir.
Bunların çoğalmalarına engel olunması gerekir. Aksi takdirde
süratle artarak özellikle genç hayvanlarda ciddi sağlık problemleri
oluşturur.
Yem Kanunları prezervatif olarak çok sayıda organik
maddelerin bu amaçla kullanılmasına müsaade etmekle• birlikte
uygulamada ancak fiyat ve etki yönünden değer taşıyanlar kullanım
alanı
bulmaktadır.
Yem
Kanunları
bu
prezervatiflerin
kullanılmasında bir üst sınır getirmemiş, aynı zamanda hayvanlara
kesim öncesi verilmeyeceğini gösterir bir süre de tanımamıştır.

Kullanılan Prezervatif Preparatlar
Formik asit Genelde süt ikame yemlerinde % 0.3-0.5
düzeyinde kullanılır. Formik asit sütün asiditesini artırmak suretiyle
üç gün süreyle saklanmasına olanak sağlar. Yakıcı ve irrite edici
olması dolayısıyla kullanılması sırasında deri ve göze temas
önlenmeli ve metallerde yapacağı aşınma öngellenmelidir.
Amonyum propiyonat: Propiyonik asidin tuzu olup yemlere
hafif amonyak kokusu verir. Yemlere rutubet oranına bağlı olarak (1/')
0.3-1.0 düzeyinde katılabilir.
Kalsiyum format: Kendisi doğrudan bir prezervatif
olmamakla birlikte silaj yapılması sırasında laktik asit
fermantasyonunu artırıcı özelliğinden dolayı kullanılır.
Kalsiyum ve sodyum propiyonat: Her ikisi de beyaz, suda
kolay eriyebilen tozlar otup ortamın rutubet oranına bağlı olarak 0ıS
0.2-0.4 düzeyinde emniyet ile kullanılabilen prezervatiflerdir. Ayrıca
doğumdan birkaç hafta sonra asetonemiye karşı verilmektedir.
Propiyonik asit: irrite edici bir kokusu vardır. Ayrıca
metallerde aşınmaya neden olmaktadır. Kullanılma miktarı ortamın
rutubet miktarına ve yemin depolanmasına bağlı olarak
değişmektedir. Bu nedenle % 0.3 gibi düşük düzeyde
kullanılabildiği gibi özellikle salmonellalara karşı % 4'e kadar da
yükseltilebilmektedir. Etkisi uzun süreli olan propiyonik asit yemlere
hayvanların hoşlanacağı hafif asit lezzet verir. Yemlere
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karıştırılmasını takiben tuzlar teşkil ettiğinden propiyonik asidin
aşındırma etkisi kaybolur.
Potasyum sorbat: Sorbik asidin potasyum tuzu olup,
kokusuz: tatsız ve beyaz bir toz halindedir Suda kolaylıkla erir.
Genelde süt ikame yemlerinde ve pet yemlerinde % 0.05-0.30
düzeyinde kullanılır.
Sorbik asit: Fizyolojik olarak hiçbir zararlı etkisinin
bulunmamasından dolayı insan gıdalarının hazırlanması ve
saklanması amacıyla kullanılır. Aşındırıcı olmaması, gıdaların koku
ve lezzetini değiştirmemesi nedeniyle ve tümüyle yağ asitleri gibi
metabolize olabildiği için emniyetle kullanılır. Kullanılma oranı
ortamın nemine bağlı olarak% 0.05-0.15 arasında değişir.
Fumarik asit: Beyaz renkte, suda çok az eriyen kokusuz
tozdur. Non-hidroskopik ve non-korrosivdir. Ortamdaki asit pH'yı
artırır ve yemin tadını fazlalaştırmak ve yemin etki oranını
düzeltmek amacıyla kanatlı ve buzağı rasyorilarına % 0.5-4.0
düzeyinde kullanılır. Bağırsak florası üzerine olumlu etki yapar.
Zararsızdır ve kalıntı bırakmadan vücudu terk eder.
Sitrik asit: Çilek, limon, portakal gibi meyvelerde bulunur.
Karbonhidratmetabolizmasında enerji üretimi sırasında meydana
gelir. Kokusuz, beyaz kristal tozdur. Sindirim kanalında pH'yı
azaltmak suretiyle asitliği artırır. Buzağılar için hazırlanan yeme %
0.5-5.0 düzeyinde katılır. Bu preparat bağırsak florasında stabiliteyi
sağlar ve yemin etki derecesini yükseltir. Doğal bir meyve asidi olan
sitrik asit tümüyle zararsızdır.
Yemlerde mikroorganizmalar süratle çoğalmış ise;
1. Depolama süresi kısalır,
2. Besin madde kaybı olur,
3. Mikotoksinler oluşur,
4. Yağlarda bozulmalar ortaya çıkar,
5. Hayvanlarda verim düşer ve sağlık bOzulur.
Prezervatif kullanılmasının faydaları: Yukarıdaki kayıplar bir
araya getirildiğinde tüm dünyada her yıl milyonlarca ton yiyeceJ< ve
yem kaybı olmaktadır. Mikroorganizmalardan kaynaklanan bu
çarpık görüntü gerek insan yiyeceklerinde ve gerekse hayvan
yemlerinde prezervatif kullanılmasıyla kısmen önlenebilmektedir.
Bu primer etkilerin yanı sıra yemin etki derecesini yükseltmek ve
canlı ağırlık kazancını % 3-5 oranında artırmak suretiyle de
sekunder faydalar elde edilir.
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3. BÜYÜTME FAKTÖRLERİ

1

Bu preparatlar@es�asınd� ca�lı -�ğırlık artışını ��ırdığı
gibi yemden yararlanmayı da ıyıleştırır. Buyume artırıcıları ıkı yolla
elde edilir;
1. Mikrobiyel termentasyon,
2. Kimyasal sentez.
Mikrobiyel fermentasyonda steril şartlar altında mantar veya
bakteri tipleri inokule edilir. Bu mikroorganizmalar metabolik ürün
olarak büyüme artırıcı etkiye sahiptir. Kimyasal maddeler ise
büyüme artırıcı olarak aktif preparatlar halinde kullanılır. Büyüme
artırıcı preparatların güvenli bir şekilde kullanılması için bazı
şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar;
1. Mikrobiyel etkileri bilinmelidir. Ayrıca bir ilaç olarak
hastalıkların tedavisinde kullanılmamalıdır.
2. Çevreye negatif bir etki göstermemeli ve biyolojik olarak
parçalanabilmelidir.
.Büyümeyi stimüle eden maddeler üç grupta toplanır;
... 1. Hayvanın ara metabolizmasını ve sindirim sistemini
etkileyenler,
Rumensin (monensin sodyum): Rumendeki uçucu yağ
asitlerini modifiye ederek asit miktarını artırır. Metan gazını
azaltarak enerji kaybını azaltır.
2. Sindirim sistemindeki mikroflorayı değiştirerek hayvanda
metabolik canlı ağırlık artışını sağlayanlar.
Etken maddesi nitrovin olan Payzone ve Zincbasitrasin bu
grupta yer alır.
3. Hayvan vücudunda fizyolojik olayları stimüle edenler.
Bunlar endokrin sistemi etkileyen hormon benzeri maddelerdir.
Doğal hormonlar hücreler tarafından yapılıp kan yoluyla taşınan
özel yapıda kimyasal maddelerdir. Dokularda, organlarda ve
sistemlerde özel fonksiyonlara yön verirler. Çok az miktarı ile dahi
etkilidirler.
Yem katkı maddesi olarak hayvanlara verilen hormonlar 4
katagoride incelenir;
1. Anabolik bileşikler: Bunlar protein metabolizmasını
stimüle ederler ve vücutta protein birikimini artırmak suretiyle daha
fazla canlı ağırlık artışı sağlarlar. Bu grupta yer alan bazı
preparatlar şunlardır:
Trenbolon asetate: Erkeklik hormonlarından testesteronun
analoğudur. Vücutta azot birikimini sağlayarak daha fazla canlı
ağırlık artı�ına neden olur.
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Melengestrol asetat: Düvelerde büyüme hızını ve yemden
yaraı-ıanmayı artırmak amacıyla kullanılır. Bu preparat oral olarak
kuilarıılan aktif sentetik bir progesterondur ve doğal progesterondan
100 kez daha aktiftir. Canlı ağırlık ve yem tüketiminde % 1 0'a varan
olurnlu sonuçlar elde edilmiştir. Dişi hayvanların besiye alınması
durumunda melengestrol asetatın kullanılması östrusu bastırır ve
böylece östrus nedeniyle ortaya çıkan hiperaktivite ve yem
tüketiminin azalması gibi problemleri önler.
Zeranol: Gibberalle zeae'nin ürettiği ve kimyasal yapısı
Rezorsilik Asit Lakton olan ve hormon olmayan bir anabolizandır.
Zeranol etkisini her cins ve yaştaki hayvanlarda gösterir. Bu etkisini
hipofiz bezini uyarmak suretiyle yaptığı sanılmaktadır.
2. Östrogenler: Dişi cinslik hormonudur ve yumurtalıklarda
salgılanır. Östrogenler yağ metabolizmasında anabolik bir etki
gösterir ve kan kalsiyum düzeyini de yükseltir. Bu amaçla kullanılan
katkı maddelerinden birisi dietilstilbestrol'dur. Genç sığırlarda 48
mg stilbestrol kullanılması canlı ağırlık üzerine olumlu etki
yapmakta ve yem tüketimini azaltmaktadır. Bu hormon gerek boyun
ve kulak arkasına implante edilir ve gerekse oral yolla verilir.
Stilbestrol yedirilen hayvanlarda canlı ağırlıkta yaklaşık % 19'Iuk bir
artış ve yemden de % 12'ye varan oranda tasarruf elde
edilebilmektedir. İmplantasyonda seçilen yer başta kulak arkası ve
hayvan kesildiğinde de vücuttan ayrılabilir kısımdır. Toplum sağlığı
yönünden olumsuz etkileri görüldüğünden (kanserojen) Batı Avrupa
ve Amerikada kullanımı yasaklanmıştır. Ülkemizde de karma
yemlere hormon ve antihormon preparatlarının kullanılması Yem
Yönetmeliğince yasaktır.
Yem katkı maddesi olarak kullanılan diğer bir preparat da
dienestrol diasetat'dır. Yemlere 23-35 ppm seviyesinde katılabilir.
Broylerlerde karkas kalitesini artırır. Ancak kesimden 48 saat önce
uygulamaya son verilmelidir. Böylelikle vücuttan katkı maddesinin
atılmasına fırsat tanınmış olur. Bu preparat yumurta tavuklarında
ve damızlıklarda kullanılmamalıdır.
3.Tiroksin: Bu hormon kanatlılarda büyümeyr stimüle eder
ve yumurta üretimini artırır. Rumirıantlarda ise süt ve yapağı
verimini çoğaltır. Fazla miktarda tiroksin performansı baskılar. Bu
nedeııle kullanılacak düzeyin iyi ayarlanması gerekir. Thiouracil ve
thioCıre preparatları tiroid baskılayıcı olarak görev yapar. Bu
prepaı-atlar tiroksin'den üretilir ve karkasta yağ depolanmasını
artırır.
Fazlası büyümeyi baskılar. Yumurta tavuklarında
kullanılacağı zaman yumurtaya geçebilir. Dolayısıyla bu madde ile
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bulaşık tavuk eti ve yumurtası tüketenlerde ciddi sağlık problemleri
ortaya çıkartabilir.
Tiroaktif olarak da süt proteini kazeinle iyot birleşerek iyotlu
kazein meydana getirebilir. Bu da canlı ağırlık artışı ile yemden
yararlanma üzerine olumlu etkileri olan bir maddedir. İyotlu kazein
yeme 40-200 g/ton karıştırılabilir.
Hormon preparatları et sığırlarına bir kez 45-75 mg implante
edilebilir veya yeme karıştırmak suretiyle 2-10 mg/gün/hayvan
verilir. Koyunlara ise 10-15 mg implante edilebilir veya 2 mg/gün
düzeyde ağızdan verilir.
Büyüme artırıcı preparatların üretimi iyileştirmesi ve
ekonomik faydası:
Büyüme artırıcı preparatlar üretimi % 4-8 oranında yükseltir
Beside bu preparatlar kullanıldığında şu sonuçlar alınabilir;
1. Yüksek canlı ağırlık artışı sağlar,
2. Her kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarını
azaltır,
3. Yemde meydana gelecek kayıpları minimum düzeye
düşürür,
4. Maliyeti azaltır ve riski düşürür,
5. Yüksek kar ve güvence sağlar.
a. İlaç Niteliğinde Olmayan Antibiyotikler

Bu amaçla birçok antibiyotik kullanılmaktadır. Kanatlılarclc1
yem katkı maddesi olarak kullanılan antibiyotikler, yernirı
değerlendirilmesinde % 5 ve büyümede % 2.5-5.0 oranında etkili
olduğu gibi, hastalıkların kontrolünde de faydalıdır.
Mikroorganizmalar tarafından oluşturulan
ve diğer
mikroorganizmaların büyümesini durduran ya da ölcli.ıren
maddelerdir. Bu maddeler hastalıklardan koruma ve tedavilerde
olduğu kadar yemden yararlanma ve büyüme oranını artırma
amacıyla da kullanılır. Genelde iki veya üç antibiyotik karması
sahadaki koşullara göre birlikte kullanılır. Bu maddeler kanatlı,
buzağı, et sığırı ve kürk hayvanları rasyonlarına devamlı ya da
aralıklarla katılır.
Yem katkı maddesi olarak kullanılacak bir antibiyotikte şu
koşullar aranmalıdır.
1. Bağırsak duvarından emilmeden uzun süre kalmalı veya
hiç emilmemelidir.
2. Kullanılması ekonomik bir değer taşımalıdır.
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insan ya da hayvanlarda sağaltım amacıyla
3.
kullanılmamalıdır.
4. Sağaltım amacıyla kullanılan antibiyotiklere karşı
mikroorganizmaları rezistans durumuna geçirmemelidir.
5. Bağırsak mikroflorasının dengesini bozmamalıdır.
6. Kanser yapıcı ya da mutajenik etkileri bulunmamalıdır.
7. Biyolojik yıkılımı olmalı dolayısıyla çevreye zarar
vermemelidir.
8. Salmonella üremesini ve atılımını teşvik etmemelidir
9. Hayvanlar ve hayvanlarla çalışan insanlar için toksik
olmamalıdır.
Avrupa Birliği 1997 yılında Avoparcin ve Ocak 1999'da da
Tylosin fosfat, Zinc basitracin, Spiramicin ve Virginamicin'in kanatlı
yemlerinde kullanımını yasaklamıştır. Bu koşullar 30 Eylül 1999
'dan itibaren Türkiye'de de aynen uygulanmaya başlanmıştır. 2001
yıl sonu itibarıyla Avrupa ve Türkiye'de kullanımına izin verilen iki
büyütme faktörü antibiyotik Flavomicin ve Avilamicindir.
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b. Kimyasal Maddeler (Büyütme faktörü olarak arsenik
preparatları)

Arsenik preparatları zaman zaman zehir zaman zaman da
sağaltım amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca büyütme faktörü yem katkı
maddesi olarak da kullanıldığı da bilinmektedir. Bununla birlikte
antibiyotik konusunda elde edilen önemli gelişmeler nedeniyle ikinci
plana itilmiş durumdadır. Yem katkı maddesi olarak kullanılan
başlıca Arsenik preparatları; Arsenilik asit, Sodyum arsenilat,
Carbasone, Nitarsone ve Rexarsonedir.
c. Büyütme Faktörü Olarak Tek Hücreli Proteinler

.
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Uygun vasatlarda üretilen küf, maya, bakteri ve alg gibı
çeşitli mikroorganizmalara ait hücrelerin kurutulmasıyla elde edilen
ürüne Single Celi Protein (SCP)=Tek Hücreli Protein (THP)
denilmektedir. Günümüzde insan ve hayvan beslenmesi için
endüstriyel ölçekte üretilen değişik mikroorganizma soylarının
kurutulmuş
olarak
kaynağı
protein
özellikle
formları
değerlendirilmektedir. Bu amaçla ilk olarak 1. Dünya savaşı
sırasında Almanya'da ekmek mayası (Saccharomyces cerevisiae)
melasta üretilmiştir. il.Dünya savaşında da Torula mayası (Candida
utilis) kağıt endüstrisi atık ürünlerinden olan sülfit liköründe
üretilmiştir. Günümüzde tek hücreli proteinlerde artan bir üretim
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hızı izlenmekte olup bu amaçla şeker kamışı, şeker pancarı
melası, kağıt sanayi atıkları, sülfit likörü, peynir altı suyu, petrol yan
ürünleri olan hidrokarbonlar vasat olarak kullanıl maktadır. Bu
vasatlarda mayalar çoğalmaları için gereksinme duydukları enerji
ve besin maddelerini temin ederler. Sonuçta bir taraftan yüksek
protein değerli THP üretilirken diğer taraftan da çevre kirlenmesi
önlen"mektedir.
YARARLANMAYI
YEMDEN
4.
BİYOTEKNOLOJİK PREPARATLAR

ARTIRAN

a. Probiyotikler

Probiyotik grubuna laktik asit bakterilerinin yanında maya
endüstriyel fermentasyon yan ürünleri, enzimler ve doğal sindiriciler
dahildir. Probiyotiklerin bir diğer kullanılma amacı da stres
olgularını azaltmaktır. Probiyotik yem katkı maddeleri sindirim
sisteminin normal faaliyete geçmesi ve iştahın artmasında etkilidir.
Bacillus subtilis, Streptococcus species ve Aspergillus species'in
başta olduğu 40 kadar mikroorganizma pek çok ülkede güvenli
olarak bilinmekte ve hayvan yemlerine katılmasına müsaade
edilmektedir. Bu gruptaki mikroorganizmalar midedeki asit
ortamdan etkilenmeden bağırsağa geçebilme özelliğini taşımalıdır.
Probiyotik bakteriler bağırsaklardaki villuslarda yer kapabilmek için
patojen mikroorganizmalar ile yarışır ve E.coli'nin aksine gram
pozitiftirler. Probiyotik bakteriler bağırsakta antimikrobiyel maddeler
üretirler ve bu çoğunlukla laktik asittir. Laktik asit bağırsak pH'sını
azaltır ve patojen mikroorganizmaların üreyebilmesi imkansızlaşır.
Kültür formları: Yemlik mikrobiyel ürünlerde aranan
özellikler;
1. Ruminantlarda mide ortamı asit olmadığı için doğrudan
mikroorganizmaların vegetatif formu kullanılır. Vegetatif form ısı ve
neme karş-ı duyarlı olduğu için peletlenmesi mümkün değildir.
2. Spor formundaki kültürler, bunlar bağırsaklara ulaşıncaya
kadar aktif hale geçemezler, ısıya, mide asiditesine, depolama ve
antibiyotiklere karşı dayanıklıdırlar.
Sığır Besisinde Probiyotikler:

Özellikle nakliye esnasında hayvanların ısı, sıkışma, açlık,
susuzluk havasızlık gibi stres etkenleri karşısında bağırsak koliform
grubu bakterilerin artması laktobasillusların ve enterococcilerin
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azalmasına ilişkin olarak sağlıkları bozulmakta iştahları
azalmaktadır. Bununla birlikte ishal, ülser, verim düşüklüğü,
yemden yararlanma oranında gerileme görülmektedir. Gerek
nakliye öncesi ve gerekse nakliye sonrası probiyotik uygulanması
sonucunda bağırsaktaki ortam süratle normale döner. Probiyotikler
morbiliteyi % 25-50 oranında azaltırlar.
Probiyotik olarak rasyonlara katılan mikroorganizmaların
stres durumlarında yaptıkları olumlu değişiklikleri şöyle sıralamak
mümkündür;
1. Başta laktik asit olmak üzere asetik asit ve formik asit
salgısı ile pH'yı düşürüp nötr ve bazik ortamlarda yaşayabilen
Grnm (-) patojen mikroorganizmaların çoğalmasını durdurmak,
2. H2O2 salgılayarak patojenlerin çoğalmasını durdurmak,
3. Çok önemli olmamakla birlikte antibiyotik etki yapmak. Bu
etki Laktobacilluslar tarafından üretilen acidophilin, lacyolin ve
acidolin, Streptococlar tarafından üretilen nisin ve diplococcin adlı
maddeler birçok bakteri (Salmonella typhimirium, Staphylococcus
aereus, Clostridium perfringens gibi) ve mantarlara karşı
olmaktadır.
4. Bağırsaklardaki faydalı mikroorganizmalar tarafından
reduksiyon/oksidasyon (redox) azaltarak aerobik patojenlerin bir
kısmının çoğalmasını baskılamak,
patojen
villuslara
yüzeyindeki
Bağırsak
5.
mikroorganizmalardan erken ulaşıp koloniler oluşturmak suretiyle
patojenlerin bağırsak yüzeyinde barınmalarını önlemek,
6. Amonyak, indol, skatol, merkaptan, toksik amin ve
sülfitler üreten mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyerek
toksik amin ve amonyak artışına mani olmak,
E.coli'ye karşı antienterotoksin
7. Laktobacilluslar,
salgılayarak E. coli'nin toksik amin sentezini engellemek,
8. Bağırsak ortamında faydalı mikroorganizmaların
(probiyotik) yerleşmesini temin etmek, patojenlere yer bırakmamak
9. Hayvanlar ile simbiyoz yaşayan ve sindirLm için enzim
salgılayan mikroorganizmaların çoğalmasını sağlamak. Bu durum
özellikle genç ruminantlar için önemlidir.
1O. Probiyotik mikroorganizmalar başta biatin, pridoksin,
pantotenik asit ve folik asit olmak üzere B grubu vitaminleri
sentezlemek gibi çok önemli bir görevi de yerine getirirler.
11. Probiyotik mikroorganizmaların katılmasıyla iştah artar.
12. Biyofilm salgıları ile bağırsak epitel hücrelerini patojen
bakteriler ve viruslardan korumak,

13. Safra tuzları ve yağ asitlerini enteropatojen
mikroorganizmaların etkisinden koruyarak yangı oluşumunu
önlemek,
14. Hayvanlarda sindirim sistemi enzimleri ile simbiyotik
çalışan lipaz, proteaz, amilaz, 0- glukanaz, ksilanaz, ve sellülaz gibi
enzimleri üreten probiyotikler, özellikle genç hayvanlarda yemlerin
sindirimine katkıda bulunurlar. Bu arada ince bağırsak
enzimlerinden laktaz , sukraz ve maltazın aktivitelerini artırırlar.
15. Probiyotik mikroorganizmalar sindirim sisteminde
immunostimulant olarak da faydalıdır.
Bu etkilerini lenfosit
aktivitesini yükselterek, antikor üretimini düzenleyerek, fagosit ve
antijen spesifik T hücrelerini aktive ederek gösterir.
Lactobacillus acidophilus, Streptococcus faecium, maya ve
iki cansız fermentasyon ürününden oluşan ticari preparat,
rasyonlara 150-250 ppm düzeylerinde, Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbruecki subsp.
bulgaricus, Bifidibacterium bifidum, Streptococcus salivarius subsp.
termophilus, Enterecoccus faecium bakterileri, ile Aspergillus oryza
ve Candida pintolopesii mantarlarını içeren ticari preparat ise 500
ppm düzeylerinde kullanılabilmektedir.
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b. Prebiyotikler
Sağlıklı ve hasta insanlar ile hayvanlar üzerinde yapılan
çalışmalarda, sindirilemeyen bazı oligosakkaritler (Non-Digestible
Oligosakkaritler, NDOs) 1990' lı yılların ortalarından itibaren
prebiyotikler olarak ifade edilmeye başlanmıştır. NDOs'lar
Bifidobacterium'ların barsaklarda gelişmesi üzerine de olumlu etki
yapmaktadır. Bu nedenle de bifidium büyütme faktörleri olarak da
isimlendirilmektedir. NDOs'ların hayvanların kolonlarında bakterileri
aktive etmek ve çoğalmalarını uyarmak suretiyle sağlık üzerine
yararlı oldukları ifade edilmiştir. NDOs'ların fermentasyonu sonucu
meydana gelen laktik asit ve oluşan asidik ortam Salmonella,
Clostridia ve E.coli gibi patojen mikroorganizmaların koloni
putreaktif
ve
Patojen
engellemektedir.
oluşturmasını
mikroorganizmaların baskılanması tabiatıyla sağlık üzerine olumlu
etki yapmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus
mukozasını
bağırsak
NDOs'lar
kaynağıdır.
NDOs'ların
iyileştirmekte, villileri artırmakta özellikle ince bağırsaklarda maltaz,
aktivitelerini
enzim
fosfataz
alkali
ve
aminopeptidaz
yükseltmektedir. insan ve hayvanların bağırsaklarında gerek
lactobacilluslar ve gerekse bifidobacteriumların yerleşik olması

sağlık ve gelişme için faydalıdır. Oligosakkaritler aynı zamanda
bağırsaklarda tüketilen gıdaların geçiş süresini uzatarak da
sindirime faydalı olmaktadırlar. NDOs' !ar nişasta olmayan
polisakkaritlerden ayrı olmakla birlikte bazı benzer özellikleri de
bulunmaktadır. NDOs'lar çoğunlukla ince bağırsak sindiriminden
by-pass olup kalın bağırsakta mikrobiyel fermentasyonuna
uğramaktadır. 2-10 karbon kapsamakta olan oligosakkaritler, doğal
olarak değişik taze sebze ve meyvelerde bulunmalarının yanı sıra
insan yiyecekleri ve hayvan yemleri için ticari olarak da
üretilmektedir.
Soya küspesi, kolza küspesi ve baklagiller alpha- galakto
oligosakkaritler (a-GOS), tane yemlerde frukto-oligosakkaritler
(FOS), süt ürünlerinde de transgalacto-oligosakkaritler (TOS)
bulunmaktadır. Bu listeye mannan-oligosakkaritler (MOS) 'de dahil
edilmektedir.
Frukto-oligosakkaritler (FOS)

Özellikle genç hayvanların bağırsaklarında patojen
mikroorganizmaların kolonizasyonunu sınırlamakta ve bu yolla
hayvanları hastalıklara karşı daha dirençli kılmaktadır. Başlıca
MOS kaynakları
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İnulin

Kök ve yumrularda bulunan bir nişastadır. Hidrolize
olduğunda öncelikle fruktoz buradan da fruktozana dönüşür. Bir
diğer ifade ile iyi bir fruktoz kaynağıdır. En tatlı şekerler grubunu
oluşturur, kolay erir ve özellikle hindiba, yerelması, yıldız çiçeği ve
enginarda bol bulunur.
Mannan-oligosakkaritler (MOS)

,,

Humektanlar

Bu grupta humik, fulvik ve ulmik asitler bulunmaktadır. Bu
asitler toprak içersinde organik maddelerin yıkımlanması sonucu
karbonhidrat, aminoasit ve fenollerden oluşan humustan köken
alırlar. Bu asitlerin Na, K ve N ile oluşturdukları tuzlar (humatlar)
aktiftir ve suda erirler. Humik asitler elektron transferi yapabilen ve
metal iyonları ile şelat oluşturabilen organik moleküller olup,
karbonhidratlar ve bazı iz minerallerin emilimini arttırırlar.
Humatların bazı çiftlik hayvanlarında ishal ve sindirim
bozukluklarının tedavisinde kullanılmaları oldukça yenidir. Bu
amaçla humik asit ürünleri yem ve içme suyuna katılmak suretiyle
hayvanlara verilmeye başlanmıştır. Kanatlı karma yemlerine humik
asit katılımı pelet kalitesini yükseltmekte, yem değerlendirme
oranını iyileşmektedir. Probiyotik kullanımında olduğu gibi çevre
kötü koşullarında humik asit etkisi daha açık görülmektedir.
Humik, fulvik ve ulmik asit gibi organik asitlerden oluşan
Farmagülatör; kanatlılarda ve büyükbaş hayvanlarda verim artırıcı
ve büyütme faktörü olarak kullanılmaktadır. Et ve yumurta
verimiyle kalitesinin artırmanın yanı sıra canlı ağırlık artışı ve
yemden yararlanma üzerinde de olumlu etkisi söz konusudur.
Ayrıca hayvanların stres ve hastalıklara karşı direncini artırmakta,
mortalite oranını düşürmektedir. Toz formu kanatlı yemlerine 2.5-3
kg/ton, sıvı formu ise içme sularına 250-350 ml/m3 düzeylerinde
katılmaktadır.

FOS'lar 2-10 adet glikoz ve fruktozdan oluşmuştur. Bağırsak
sindiriminin regülasyonuna yardımcı olmakta ve dışkı yoğunluğunu
artırmaktadırlar. Kompleks yapılı bir şeker olan FOS Lactobacillus
spp. Tarafından enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca
FOS'lar probiyotik etki de göstererek kan kolesterol düzeyini
azaltmakta ve immun yanıtı yükseltmektedir. Başlıca FOS
kaynakları yerelması, şeker pancarı, muz, arpa, sarımsak, soğan
ve domatestir.
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Bio-Mos, Saccharomyces cerevisae adlı mayanın hücre
duvarından üretilmektedir. Bu mayanın hücre duvarı % 30 mannan,
% 30 glukan ve % 12.5 proteinden oluşmaktadır. Hücre duvarının
güclü bir antijenik uyarım özelliği vardır ve bu mannandarı
kaynaklanmaktadır. Sindirim sisteminin asit pH'sına dayanıklı olan
maya hücresi, bir çok hayvan türü için bioaktif bir özellik taşır.
Dolayısıyla patojen mikroorganizmaların kolonizasyonunu sınırlar.
Ayrıca lactobacilluslar ve bifidobacteriumlar için enerji kaynağı
oluşturur. Bu spesifik polisakkaritler aşılara eklenen adjuvanlar gibi
çalışarak bağışıklığı da artırmaktadır. Hücre duvarında bulunan
mannan antijenik özellik gösterir ve antikor yanıtın ortaya çıkmasını
sağlar. Bunun sonucunda kanatlılarda plazma lgG ve lgA düzeyleri
artmaktadır.
Bio-Mos kanatlı karma yemlerine 0.5-1 ppm düzeyinde
katılmaktadır.

c. Enzimler
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Kanatlılar sindirim sistemleri omnivor memeli hayvanlarla
karşılaştırıldığı zaman kısa oluşları ve sindirim enzimlerinin sayısal
azlığı, bu enzimlerin aktivitelerindeki nicel ve nitel düşüklük ile
dikkati çeker. Ayrıca yemlerin. Tavukların sindirim sisteminden
pasajı da 4-12 saat gibi oldukça kısa bir zaman dilimi içersinde olur.
Bu nedenle bazı besin maddelerinden ya hiç ya da sınırlı düzeyde
yararlanabilirler. Bu anatomik ve fizyolojik özelliklerinin yanı sıra
tavuklar tükettikleri yemlerle insan gıdasına da ortaktırlar. Tüm bu
özellikler yem ham maddelerinin dolayısıyla karma yemlerin daha
rasyonel kullanılmasını gündeme getirmiş, alternatif yem maddeleri
arayışını hızlandırmıştır. Alternatif ham maddelerinin sindirimi ise
kanatlılarda ruminantlar kadar kolay değildir. Çevre kirliliği konusu
da giderek önem kazanmaktadır ve hayvan besleme ile yakın
ilişkisi vardır.
Hayvan besleme alanında 1950'Ii yıllardan sonra
biyoteknolojik çalışmalar sonucu elde edilen enzimlerin
kullanılmasıyla hayvansal ürünlerde nicel ve nitel iyileşmeler
sağlanmıştır. Bunların
yanı sıra mannan-oligosakkaridazların
bağışıklık sistemine destek vermesiyle ve spesifik kimi bakterileri
adsorbe edilmesiyle hayvanların hastalıklara karşı dirençlerinin
artırılmasında başarılı olunmuştur. Bu arada bitkisel kaynaklı
fosfordan daha fazla yararlanılma olanağı yaratılmıştır. Böylece
inorganik fosfor kaynaklarının kullanılmasıyla ortaya çıkan ve
gübre ile atılan fosfatlarda % S0'ye varan azalmalar meydana
gelmiştir. Gübre ile atılan fosforun meydana getirdiği çevre kirliliği
de azaltılmıştır.
Tüm bu gelişmeler sırasında
büyümeyi hızlandırıcı
maddelerle (sentetik hormonlar, �-agonistler vb)
birlikte
probiyotikler, enzimler ve antibiyotiklerin daha yaygın fakat kontrollü
kullanıldıkları görülmektedir. ABD ve AT ülkelerinin
sentetik
hormonlar, �-agonistler, antibiyotik ve iyonoforların kullanımına
kısıtlama getirmeleriyle birlikte sentetik enzimfere yönelik
çalışmalar artmıştır. Daha ileri bir adım olmak üzere İskandinav
Ülkeleri kimyasal maddelerin hayvan beslenmesinde kullanımını
tamamen yasaklayıp yalnız doğal kaynaklı probiyotiklerin
kullanımına müsaade etmişlerdir.
Kanatlı karma yemlerinde enzimlerin kullanılmasına ilişkin
yoğun çalışmalar 1980 'li yıllardan sonra olmuştur. İlk önce arpa ve
çavdar temeline dayalı broyler rasyonlarına enzim ilavesiyle
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başlayan uygulama giderek diğer tavukçuluk alanlarına da
yayılmıştır.
Enzimlerin yemlerin katımına sokulmasıyla birlikte enerjide
iyileşmeler,
besin
maddelerinin
kullanımında
artışlar,
antinutrisyonel faktörlerin giderilmesinde başarılar sağlanmış, tüm
bunlara bağlı olarak da yem formülasyonlarına esneklik gelmiş,
seçenek artmıştır. Yemde meydana getirilen bu iyileşmeler
neticesinde hayvanlarda performans yükselmiştir. Yemden
yararlanmanın olumlu etkilenmesi sonucu da yem maliyeti
azalmıştır.
Kimyasal özellikleri: Enzimler birbirlerine peptid bağları ile
bağlı, uzun zincirli aminoasitlerden oluşan basit veya kompleks
organik yapıda maddelerdir. Basit protein yapısındaki enzimlerin
aktive olmaları için proteinin sadece natif konfornıasyonı
gerekirken,
konjuge
proteinli
enzimlerde
proteinin
konformasyonunun yanı sıra ko faktörlerin de mevcudiyetine
gereksinme vardır. Enzimler çok az miktarları ile biyokimyasal
reaksiyonları katalize eden ya da hızlandıran, tüm mikrobiyel,
bitkisel ve hayvansal canlı organizmalarda bulunan doğal ürünler
olarak da tanımlanmaktadır. Her supstrat için özel bir enzim
bulunmakla birlikte , birden fazla enzimin aynı substratı katalize
etmesi de rnüıııkCındür Yemlerin yapısında doğal olarak mevcut
oldukları için ve hayvanların özellikle de ruminanatların sindirim
sisteminde bulunan mikroorganizmalar tarafından da salgılandıkları
ıçın bir katkı maddesi olarak kullanılıp kullanılmayacakları
hakkında uzun süre tereddütte kalınmıştır Feed-back inhibisyonu
denen bu durum, enzimin çalışma aktivitesi, enzimin katalize ettiği
reaksiyonların son ürünleri tarafından kontrol söz konusu
olduğunda meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte çoğunlukla
sindirim sistemi tarafından üretilen enzimlerin aktiviteleri ile
mantarlar tarafından üretilen enzimlerin aktiviteleri farklı ortamlarda
gerçekleşir ve
feed-back oluşmaz. Örneğin sindirim sistemi
enzimleri nötral asidite ve 40 °C 'de , funga.l enzimler pH 3-6'da,
bakteriyel olanlar ise
pH 5-8 de ve 50-80 °C'de aktivite
göstermektedirler.
Ticari formları: Yem katkı maddesi olarak kullanılan enzim
preparatları sindirim sistemi enzimlerinin yanı sıra , �- glukanaz,
selülaz, pektinaz ve fitaz gibi mikrobiyel kaynaklı enzimleri de
içerebilmektedir. Bir enzimin bir başı :a enzimin aktivitesini de
kontrol edebilir. Şu ana kadar sahada kullanıma sunulan multi
enzim karışımlarında ise böyle bir inhibisyona rastlanılmamıştır.
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Endojen orijinli enzim üretiminin stimüle edildiğine ilişkin bulgular
ise mevcuttur.
Enzimler tamamen doğaldırlar ve etki mekanizmaları ile
katalize ettikleri reaksiyonlara göre sınıflandırılırlar. Bilinen 2500
kadar enzim ve bir o kadar da reaksiyon vardır.
Yem katkı maddesi olarak kullanılan enzimler şu şekilde
gruplandırılır;
1. Genç hayvanlarda bitkisel proteinlerin sindirilme
derecelerini ve emilme düzeylerini yükselten proteazlar;
2. Arpa, yulaf ve mısır gibi tahıllarda bulunan ve
karbonhidratları parçalamak suretiyle enerjiden daha fazla
yararlanmasına imkan sağlayan amilolitik enzimler,
3. Yağların hidrolizinde görev yapan lipazlar,
4. Antinutrisyonel faktörleri giderici olanlar, mantar
kökenli(Aspergillus oryzae) veya bakteri kökenli (Bacillus subtillis)
5. Fitazlar,
6.
Bağışıklık
sistemini
güçlendiriciler,
mannanoligosakkaridazlar.
Enzimler protein tabiatında oldukları için ısı, basınç, uygun
olmayan pH gibi ortamlarda etkilerini kaybederler. Bu nedenle de
enzimlerin pratikte etkili olabilmesi için kanatlı midesindeki asit
ortamdan ve ince bağırsaklardaki proteolitik etkiden korunmaları
gereği vardır. Enzim yem katkı maddeleri usulüne göre işlem görüp
stabilize edilmişlerse ısıya ve basınca karşı dayanıklı oldukları gibi
gerek asidik mide ortamından (HCI, pepsin) gerekse proteolitik
bağırsak ortamında (tripsin ve pankreatin) aktivitelerini yitirmezler.
Stabilize edilmemiş enzimlerde ise yem üretimi (pelet) sırasında
ısının artmasına koşut olarak aktivitelerini kaybederler.
Kanatlı beslenmesinde enzimlerin kullanılması: Kanatlı
karma yemlerindeki buğdaygil tane yemlerinin oranı % 60-70
kadardır. Tahılların kapsadıkları karbonhidratların % 60'ı nişasta
kalanı ise nişasta olmayan polisakkaritlerden oluşmuştur.
Kanatlıların nişasta olmayan polisakkaritleri hidrolize edebilecek
sindirim sistemi enzimleri yoktur.
Şekil 5.1. de görüldüğü gibi nişasta, tanenin ortasında
endospermde yer alır ve nişastaya ulaşılabilmesi için öncelikle
hücre duvarının yıkılması gerekir. Hücre duvarı küçük ve büyük
ruminantlarla, domuz ile kedi ve köpekte kuvvetli dişler ve çiğneme
hareketleriyle parçalanır. Kanatlıların ise ağzında diş ve dudaklar
bulunmaz ve tükürük bezleri gelişmemiştir. Dolayısıyla ağızda
hücre zarını parçalayamazlar. Bu parçalanma ancak taşlıkta grit
yardımıyla gerçekleşir. Kanatlı karma yernlefi-A-İA--tlf8timi sırasında
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fabrikalarda uygulanan kırma, ezme, öğütme ve peletleme gibi
işlemler sırasında hücre zarı parçalanır. Bunu takiben fibröz
perikarp ve alöron tabakalarının yıkılması gerekir. Netice itibarıyla
enzimlerin endospermdeki nişastaya ulaşabilmesi için fiziksel ve
kimyasal işlemlere gereksinme vardır.
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Şekil 5.1. Buğdaygil tanesinin kesiti
Bitkilerin hücre duvarı unsurlarını parçalayacak enzimlerden
hiç biri hayvan soylarının bağırsaklarında bizzat hayvan tarafından
üretilemez. Bunlar ancak doğada ve geviş getiren hayvanların
sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmalar tarafından
gerçekleştirilebilir. Hücre duvarında fibriler polisakkarit olarak
sellüloz, matriks polisakkarit olarak pektin ve hemisellüloz ile daha
az, miktarlarda olmak üzere glukoproteinler, pektinler ve lignin yer
alır. Çavdardaki pentozanlar ve arpadaki (3-glukanlar hücre
duvarında bulunan ve bileşenleri şeker olduğu içinde potansiyel
enerji kaynağı olan polisakkaritlerdir. Özellikle B- glukanlar yulafta
daha az arpanın yapısında ise daha çok% 2-10 oranında yer alır
ve özellikle arpanın kanatlı karma yemlerinde kullanımına sınır
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Metal Aminoasit Şelatları

getirir.
�- glukanların en önemli özellikleri su tutmalarıdır.
Tavuklarda su tüketimi artar, bu ortamda r:ı- glukanlar çözücü hale
gelirler ve jel oluştururlar, sonuçta besin maddelerinin emilimi,
yemlerin sindirim sisteminden geçiş hızı azalır ve yemden
yararlanma oranı düşer, bu arada sindirilemeyen su dışkıyla atılır.
Ayrıca bağırsak içeriğinde olduğu gibi dışkıda yapışkan bir
görünümdedir ve kümeste altlıklar ıslak, yumurtalar kirlidir. Bu gibi
sindirim sistemi ortamında mikroorganizmalarda süratle çoğalarak
ishallere neden olurlar. Nişasta olmayan bu polisakkarit hidrolize
edildiğinde jel formu ortadan kalkar ve serbest kalan glukozdan
yararlanılır. Bu da ancak yem katkı maddesi olarak polisakkaridaz
enzim karışımlarının kullanımıyla mümkündür. Mısır ve mısır
buğday temeline dayalı rasyonlarda polisakkaridaz enzimlerinin
etkisi azdır.

Eriyebilir metal tuzlarındaki metal iyonlarıyla aminoasitlerin
reaksiyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bir mol metalin 1-3 mol
tercihan iki mol aminoasitle eşdeğer bağlar formunda
birleşmeleriyle oluşur. Hidrolize olan aminoasitlerin ortalama
ağırlıkları yaklaşık 150 ve şelatın molekül ağırlığı da 800'ü
aşmamalıdır. Kapsadığı minimum metal miktarı da açıklanmalıdır.
Ticari kullanımda Ca aminoasit , Co aminoasit, Cu aminoasit, Fe
aminoasit, Mg aminoasit, Mn aminoasit veya Zn aminoasit şelatları
mevcuttur.
5. BİYOLOJİK DENGELERİ KORUYUCULAR
a. Tampon Maddeler ve Nötralizanlar

d. Diğer Fermantasyon Ürünleri

Bütün biyolojik sıvılarda; pozitif yüklerin toplamı negatif
yüklerin toplamına eşittir. Rasyondaki elektrolitler pozitif ve negatif
yükleri vücuda veriler. böylece; elektriksel dengeyi, asit-baz
dengesini ve hayvanın performansını etkilerler.

Maya Kültürleri ve Fermantasyon Ürünleri
Maya kültürleri etkilerini, rumen bakterilerin artırıp, selulotik
bakterileri uyarma şeklinde yapmaktadırlar. Bunun sonucunda
selulotik bakteriler, tüketilen yemdeki ham lif enerjisini sığırın
kullanabileceği forma
sokarlar. Maya kültürleri, rumerı
mikroorganizrnalarını, ham lif sindirimini ve aminoasit sentezini
artırırlar. Bu artışlar et ve süt üretimini, sütün yağ ve protein
düzeyini olumlu etkiler. Saccoharrnyces cerevisiae laktik asit
kullanan bakterileri stimüle eder ve rumende laktik asit düzeyini
düşürür. Bu da asidosis oluşumunu önler. Lezzetli olan maya
kültürleri gerek laktasyondaki inekler ve gerekse besi sığırları için
uygun katkılardır. Maya kültürleri sığırların nakledilmelerinde ortaya
çıkan
keza yüksek çevre ısısının oluşturduğu problemlerin
azaltılmasında da başarı ile kullanılır.
Şeker, ekmek bira ve şarap üretimi sırasında ortaya çıkan
bazı fermentasyon Cırünleri de sığır yemlerine katılmaktadır.
Burada orya çıkan fermentasyon ürünleri besin maddeleri
bakımından zengindir. Sığırlar tükettiklerinde rurnen bakterileri için
besin maddesi kaynağı oluştururlar.
Maya kültürleri ve fermentasyon ürünleri sığır, koyun, keçi,
at,
domuz,
tavuk hatta pet hayvanlarının yemlerinde
kullanılmaktadır.

Rasyondaki elektrolit dengesi, rasyondaki toplam katyon ve
anyonlar arasındaki farktır. Hesaplama miliequvalan cinsinden
yapılır, çünkü bu denklem rasyonda bulunan yüklerin dengesini
gösterir. Absorbsiyon ve metabolizma bunların gerçek miktarının ve
özelliğinin belirlenmesini zorlaştırır. Rasyon yapımında herhangi bir
mineralin eksikliği veya toksitesini düzeltmek için elektrolit dengeyi
kullanmak önemlidir. örneğin, NaCI, nötral bir tuz olduğu için, NaCI
miktarı bakımından farklı olan rasyonlar aynı rasyon elektrolit
dengesine sahip olabilir. Fakat aynı zamanda hayvanın
performansı üzerine tamamen farklı etkileri vardır.
Rasyonun asit - baz dengesi tüm yaşam için hayati önem
taşır. Süt ineklerinin beslenmesinde ve rasyon düzenlenmesinde
elektrolit dengesinin sağlanması fikri oldukça yenidir. Elektrolit
dengesinde yapılan düzenlemenin süt ineklerinin performansını
artırdığı görülmektedir. Mineral asitler katılmak suretiyle hazırlanan
silajlarla beslenen süt ineklerinde Ca ve P ilavesine gerek
kalmaksızın süt humması olgularında azalmalar saptanmıştır.
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b. Elektrolit Dengeleyiciler
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6. HASTALIK ÖNLEYİCİ PREPARATLAR

Tablo 5.2. Kimyasal antikoksidiyaller

a. Antikoksidiyaller

Amprol
Coyden*
Clinacox
Stenorol
N icarb, nicarazin**
Cycostac
Zoamix, DOT***
Arpacox****
Deccox *****
*) Coyden: Broyler için ideal preparattır. Tüm eimerialara etkilidir ve kesim öncesi
süre kısıtlaması yoktur.
**) Nicarbazin: İkinci şizogen safhasında etkisini gösterir. Bu nedenle diğer
preparatlar kadar etkili değildir. Kesimden 4 gün önce yemden çıkarılmalıdır.
***) Zoalene (DOT)(3.5-Dinitro-O-Toluamire): Eimeriaların patojen türlerine
etkilidir. Vücutta birikim yapmaz. Dolayısıyla uzur:ı süre kullanılabilir. Yumurtaya
olumsuz etki göstermez ve kesim öncesi kısıtlama süresi yoktur. Dar etkilidir ve
direnç gelişimi hızlıdır.
****) Arpacox: Tüm kanatlılarda 12. haftaya kadar kullanılır. Direnç gelişimi hızlıdır.
Yumurtacılara ve ördeklere verilmez. Broylerlerde kesimden 5 gün önce yemden
çıkarılır.
*****) Deccox: Siporozoitlere etkilidir, direnç gelişimi hızlıdır. Düşük dozlarda bile
etkilidir. Kesimden 5 gün önce yemden çıkarılır.

Bu preparatlar kanatlıların ve özellikle genç çiftlik
hayvanlarının yemlerine "koksidiosis" hastalığını önlemek amacıyla
katılır. Ülkemizde tavukçuluk işletmelerinde ekonomik kayıplar
veren koksidiosis, özelikle civcivlerde kanlı ishal ile seyreder ve
ölüme yol açar. Hafif vakalar genellikle koksidiostatlarla kontrol
edilebilir. Yalnız ağır vakalarda kontrol tamamen elden çıkar. Son
yıllarda tavukçuluk endüstrisinde gerçekten etkili koksidiostatlar
geliştirilmiştir.
Antikoksidiyaller; 1. Kimyasal antikoksidiyaller, 2. İyonofor
antikoksidiyaller, 3. Kombine ürünler olarak ayrılırlar.
1. Kimyasal antikoksidiyaller: Eimeriaları enzimatik
faaliyetleri ile yok eden veya üremelerini durduran maddelerdir.
Sentetik olarak üretilirler. Genellikle iyonoforlarla birlikte
kullanılırlar. Folik asit ve enzim aktivitelerini bloke ederek etkili
olurlar.
Etkilerini koksidi oositlerinin sporogonia, şizogonia ve
gametogonia dönemlerinde gösterirler. Bağırsaklarda oositlerin
saçımına fırsat vermezler. Ayrıca yem tüketimi üzerine de olumlu
etkileri vardır.
2. İyonofor antikoksidiyaller: Toprak mantarları olan
Streptomycaes ve Actinomadura'dan fermente edilirler. İyonoforlar,
Na, K, Ca, Mg gibi iyonların koksidiyanın hücre zarını eriterek
buraya aktarılmalarını temin eder. Bu durumda koksidiyanın
ozmotik dengesi bozulur, fazla su emer, enerjisini dengeli
kullanamaz, balonlaşır ve ölür. Aminoglikozid etkili ürünler
semduramycin ve maduramycindir, bunlar parazit hücrelerinin
glikoz depolarını etkileyerek öldürürler. iyonofor antikoksidiyaller
verimi baskılamadıkları gibi bağışıklık oluşumuna da fırsat verirler.
3. Kombine ürünler:
Kimyasal ve iyonofor antikoksidiyallerin genel özelliklerini
taşırlar.

l·'
195

Doz ,ppm
125 · 250
125-250
1
3
125
60
40-125
60
30

Etken madde
Amprollium
Klopidol
Diclazuril
Halofuginone
Nicarbazine
Robenidine
Zoalene
Arprinocid
Decoquinat

Ticari ismi

Tablo 5.3. i y_cınofor antikoksidiyaller ve katyon seçimleri
Doz,oom
44 · 66

Etken madde
+
+
+
*Salinomycin K Na es
+

++

+

+

es Ba Rb K
**Lasalocid
+
++
Na ea+ Mg Lt
+
+
+
Maduramycin K Rb Na Lt
+
es
+
+
+
+
+
Monensin Na K Rb Li es
+
+
+
+
***Narasin Na K Rb es Lt
Semduramvcin

Ticari ismi

75 · 125

Eusten,Coxistac
sacox, Biocox
Avotec

4-6

Cygro

90-121
60 · 80
25

Coban, Elancoban
Monteban
Aviax
*) Salinomycin: Değişik hastalıkların tedavisinde kullanılır, koksidiosisde Lasolicid
sodyum gibi sekunder etkilidir. Kesim öncesi kısıtlama süresi yoktur.
**) Lasalocid sodyum: timeria şizontlarına etkilidir. Değişik hastalıkların
tedavisinde kullanılır, koksidiosisde sekunder etkilidir. Kesimden 9 gün önce
yemden geri çekilir.
***) Narasin: Etlik piliçlere 60-80 mg/kg verilir. Yeme kesimden 7 gün önce son
verilir.
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Tablo 5.4. Kombine kullanılan kimyasal iyonofor antikoksidiyaller
Etken madde
• Aınprollium+ Ethopobote
Clopidol + Methyl-benzoquate
Narasin + nicarbazin
Maduramvcin + Nicarbazin

Doz, ppm

Ticari ismi
Amprol plus
Lerbek
Maxiban
Gromax

125-250 + 4-40
100 + 8.35
30 + 50
3.75 + 40
* Arnprolium+Ethopabate: Bu preparat sülfadimetoxin'e nazaran daha güvenlidır.
Yalnız uzun süre kullanılması Polyneuritis'e neden olmaktadır. Bunu önlemek için
thiarrıine ilavesine gerek vardır. Kesim öncesi bir kısıtlama süresi yoktur.
Yumurtlama döneminde kullanılmamalıdır.

b. Antibiyotikler

1
t"
r

Mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ve diğer
mikroorganizmaların büyümesini durduran ya da öldüren
maddelerdir. Bu maddeler hastalıklardan koruma ve tedavilerde
olduğu kadar yemden yararlanma ve büyüme oranını artırma
amacıyla da kullanılır. Büyüme oranına katkısı, bakteri veya
maltozların fermentasyon sürecinde kullanılmasıyla meydana gelir.
Antibiyotikler, hayvanlarda bağırsak florasını yararlı mikroplar
lehine düzeltmek ve metabolizma etkinliklerini artırmak suretiyle
yemden
yararlanmayı,
dolayısıyla
büyümeyi
artırdıkları
belirlenmiştir.
Ayrıca
hastalık yapan
mikroorganizmaların
üremelerini durdurucu, bunların sindirim kanalına yerleşmelerini
önleyici ve bazı subklinik hastalıkları tedavi edici etkileri de vardır.
Antib iyotikler özellikle amonyak ve trimetilamin gibi toksik azotlu
salınmasına
neden
olan
mikroorganizmaların
bileşiklerin
faaliyetlerini önler. Buna ilaveten Ca, P ve Mg gibi inorganik besin
maddelerinin emilim düzeyini yükseltir. Yem ve su tüketimi üzerine
olumlu etki yapar.
Antibiyotik uygulamalarında kısa süreli olarak yumurta
tavuklarında düşük düzeyli kalsiyumlu yemler kullanılması gerekir.
Bunun için sabahları yemin 1/5 ve 1/10'u kadar bir kısmı hiç
kalsiyum kapsamayacak şekilde hazırlanır ve antibiyotiklerle birlikte
verilir. Bunun tüketilmesinden sonra da normal yeme geçilir.
Antibiyotik katılımı mutlaka ekonomik olmalıdır. Eğer mümkünse
kontrol grubu olarak tanımlanan bir grup hayvana hiç antibiyotik
verilmez ve verilen diğer gruplarla yem tüketimi ve canlı ağırlık
açısından karşılaştırılma yapılır. Antibiyotik tüketenler lehine bir
dur\lm yoksa kullanılması durdurulmalıdır. Bu bakımdan yemlere
antibiyotik katılması özellikle iştahsız, yem tüketimi düşük,
rasyonun enerji ve özellikle protein düzeyi yetersiz, sağlığı bozuk,
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kümes, ahır koşullarının hijyenik olmaması ve stres altındaki
hayvanlarda tavsiye edilir. Antibiyotiğin olumlu etkileri görülmesine
karşın yukarıda sözü edilen tüm olumsuz koşulların görülmediği
sağlıklı hayvanlarda ve rasyonları tüm besin maddelerini
kapsayacak şekilde dengeli hazırlanmış hayvanlarda yararı olmaz
ve kullanımı da 'ekonomik değildir.
Geviş getiren hayvanlarda antibiyotik daha çok ilk 6 aylık
dönemde kullanılmaktadır. Bu uygulama ile rumende propiyonik
asit teşekkülü artarken metan oluşumu % 30 oranında azalır.
Uygun koşullarda besi hayvanlarında yemden yararlanma iyileşir.
Ergin hayvanlarda özellikle süt ineklerinde propiyonik asit
teşekkülünün hızlanması sonucunda sirke asidi ile propiyonik asit
arasındaki oran daraldığı için süt miktarı ve sütteki kazein ile laktoz
üzerine olumsuz etki gösterir. Bu bakımdan süt ineklerinde
antibiyotik kullanılması tavsiye edilmemektedir.
Kullanımına izin verilen antibiyotiklerden Avilamisin etlik
civciv ve etlik piliç rasyonlarına 2.5-10 g/ton düzeyinde, Flavomisin
ise etlik piliç rasyonlarına 1-20 g/ton, yumurta tavuğu rasyonlarına
ise 2-5 g/ton düzeylerinde katılmaktadır
Kanatlılarda yem katkı maddesi olarak kullanılan
antibiyotikler, yemin değerlendirilmesinde% 5 ve büyümede% 2.55.0 oranında etkili olduğu gibi hastalıkların kontrolünde de
faydalıdır.
7. YEM TEKNOLOJİSİNİ İLGİLENDİREN PREPARATLAR
a. Bağlayıcılar (Peletlemede kullanılan preparatlar)
Peletleme katkıları yemlerin pelet yapılması esnasında
kullanılır. Bu katkıların amacı yemlerin peletlenmesi sırasında
sürtünmeden dolayı meydana gelen kayıplarını azaltmaktır. Aynı
zamanda pelet yoğunluğu da arttırılmaktadır. Peletlenmiş yemler
toz yemlere nazaran daha yoğundur ve taşınmaları da daha
kolaydır.
Peletleme katkıları, yemlerin peletlenmeleri sırasında
gereksinme duyulan enerji azaltırlar. Ayrıca tozuma ile olan
kayıpları da minumum düzeye indirirler.
Karboksimetilselüloz suda eriyebilir bir selüloz derivatıdır.
Lignosülfat ise kağıt endüstrisinde kağıt elde etme sırasında üretilir.
Bolus alba aliminyum silikatlardan ibaret bir mineraldir.
Polymetilkarbamit ise üre ve formaldehid üretimindeki reaksiyonda
elde edilir. Peletlemede yapıştırıcı olarak kullanılan maddelerden
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Lesitin yağca zengin bitki tohumlarında, mayada ve yumurta
sarısında fazla miktarda bulunur. Lesitin özellikle soya ve kolza
yağından elde edilmektedir. Ham lesitin açık sarıdan kahverengiye
kadar değişen renkte mumumsu, kokusuz hidroskopik bir yapı
gösterir. Ham lesitin % 60-70 saf lesitin kapsar. Eter ve yağda kolay
çözür)ür. Lesitin sindirim kanalında yapı taşlarına hidrolize olarak
emilir. Bağırsak duvarında fosforik asit, nötr yağ ve kolinden tekrar
oluşarak yağın organizmada taşınmasını sağlar.
Gliserin: Nötral yağlar trigiserit ihtiva eder. Trigiseritlerin
molekülünden bir veya iki yağ asidi uzaklaşınca emülgatör
niteliğine sahip mono ve digliseritler oluşur. Piyasada bunlara tek
başına rastlanmaz. Ancak gliserinin mono-di-tri esterleriyle serbest
gliserin ve serbest yağ asitlerinden oluşan karmaları vardır. Mono
ve digliseritler az miktarlarda bitkisel ve hayvansal yağlarda ve
özellikle tahıl yağlarında bulunur. Mono ve digliseritler emülgatör
olarak süt ikame yemlerine % 0.5-1.5 oranında ilave edilebilir.
Bunlarda lesitin gibi sindirim kanalında gliserin ve yağ asitlerine
hidrolize olmak suretiyle tamamen sindirilir.
Şekerli yağ asit esteri: Uzun zincirli bir yağ asidinin serbest
karboksil grubu bir şeker molekülü ile esterleşerek şekerli yağ
asitlerini meydana getirir. Süt ikame yemlerine % 0.5-1.5 oranında
katılabilir.
Yağ asidi gliserit poliglikol eter: Mono veya digliseridin
serbest OH grubu polioksietilen ile farklı zincir uzunluklarında
eterlendirilir. Bu bileşik beyazımsı sarı renkte yağlı sübstans,
kokulu ve hafif sabunumsu lezzettedir. Bu yem katkı maddesi yağa
% 2-5 oranında katılır. Emülgatör olarak kullanıldığında
değişmeden bağırsaktan emilir ve böbrek yoluyla atılır

birısi de melastır. Melas tozumayı önler, aynı zamanda yemin
lezzetini artırarak hayvan tarafından daha iştahla tüketilmesine
olanak sağlar.

-

Tablo 5.5. P
Bacılayıcılar

Lignosülfonat
Bolus alba
Karboksi metilselüloz
Polymetilokarbamit
Melas
Bentonit (Kil)

-

Maksimum kullanma düzeyi, %

3.00
3.00
0.30
0.25
2-5
1-2

b. Emülgatörler (Emülsiyonlar ve emulsiferler)

Birbirine karışmamış ve birbiri içersinde çözünmeyen sıvı iki
fazın üst yüzey ve sınırları arasındaki gerilimi parçalamak suretiyle
ve bu iki sıvı fazın küçük damlacıklar şeklinde tek bir faz halinde
dayanıklı ve homojen oluşumuna emülsiyon denir.
Emülsiyonlara iki tipik örnek tereyağı ve süttür. Sütte su
miktarı % . 86.8 ve yağ miktarı da % 3.5-3.?'dir. Burada su
dispersiyon (su tutucu) yağ ise dispers fazı oluşturur. Miktar
itibarıyla su çoğunlukta olduğu için süte suda yağ emülsiyonu da
denilmektedir. Burada su miktarca fazla olduğundan su ile
kolaylıkla seyreltilir Tereyağında işse durum tam tersinedir. Yağ
dispersiyon fazı oluşturur ve değişik yağlar katılmak suretiyle
kolaylıkla seyreltilir. Hayvan beslemede tam yağlı sütlerin
sulandırılmasında, süt ikame yemlerinin hazırlanmasında ve yağda
eriyen vitaminlerin su ile verilmesi gerektiğinde emülsiyonlar
oluşturulur. Süt içersinde yağ damlacıkları protein ve lesitinden
oluşan emülsiyone bir koruyucu membran ile çevrilmiştir Böylece
yağ damlacıklarının birlikte yüzmeleri engellenmiş ve homojenite
sağlanmıştır. Neticede süt, süt yağının su içersindeki dayanıklı
'j��\c)'w' v, �
homojen bir emülsiyonudur. Emülgatörlerde yukarıda açıklanan
y 0, LJ� ½.oVı\/\L amaca yönelik olarak hayvanlara su içersinde yağda eriyen A, E, D
gibi vitaminlerin verilmesi gerektiğinde ve özellikle buzağılar için
11
Q :•·, �� sütün sulandırılmasında ve süt ikame yemlerinin hazırlanmasında
t
�omojeniteyi sağlamak için kullanılmaktadır.
0\ ';}� c-� ¼\�\ \.�
� 1
Lesitin: Bileşiminde doymuş yağ asidinin yanında (stearik
asit), linoleik, linolenik, arakidonik asit gibi doymamış yağ asitleri,
.
S;}ı\ J� •
gliserin, fosforik asit ve kolin içerir.
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8. YEMİN KALİTESİNİ DÜZENLEYEN DOĞAL KATKILAR
Lezzet ve Aroma Verici Maddeler

¼ı\...

Yem maddeleri ve karma yemlerin koku ve tadını
düzenleyen ve standardize eden dolayısıyla hayvanlar tarafından
tüketimini kamçılayan maddelerdir. Melas ve Nacı gibi yem
maddeleri tatlandırıcı ve lezzet artırıcı etki gösterir. Ayrıca kırmızı
biberde bulunan capsaicin sindirim olaylarını olumlu yönde
etkileyerek salgı bezlerini stimüle eder. Böylece dolaylı olarak
sindirimi hızlandırır ve yem tüketimini artırır.
Hayvanların tat almaları insandan farklıdır. Bununla birlikte
hayvanların yem maddelerinden aldıkları tat türden türe farklılık
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gösterir. Aynı tür ancak farklı yaşlardaki hayvanlarda tat alma
değişiklik gösterir. Açık bir ifade ile söylemek gerekirse; hayvanların
yem maddelerini alma ve tatmaları yaşa ve türe göre oldukça geniş
bir varyasyon gösterir. Bazı yem tiplerinde tat oldukça önemlidir.
Lezzetlendirici veya tatlandırıcılar özellikle süt ikame yemleriyle
pigment ilaveli kanatlı karma yemlerine ve süt ineği rasyonlarına
katılmaktadır.
En önemli ve en yaygın tatlandırıcı veya lezzetlendirici
madde melastır. Bunu yanında bazı doğal ve sentetik tatlandırıcılar
da vardır. Bunlar;
1 )Vanilin, 2)Sakkarin, 3)Kalsiyum siklonat, 4)Na-Glutamat
(Mono sodyum glutamat), 5)Anisoldehid (P-metoksi Propenil
benzol),
?)Birçok meyve ve esterleri şeklinde
6)Eugenol,
sıralanabilir.
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9.DİĞER YEM KATKI MADDELERİ
a. Zorunlu Tüy Dökümü Sağlayan Preparatlar
Tavuklarda yumurta verimi yaşın ilerlemesine bağlı olarak
düşmeye başlar. Ayrıca, yumurta büyüklüğü artarken yumurta
kabuğu incelir. Bu dönemde verim düşüklüğüne fırsat vermeden
zorunlu tüy dökümü yapılarak reprodüktif sistemin bir süre
durdurulması sağlanır. Zorunlu tüy dökümü için birçok uygulama
yapılabilir. Bunlardan en yaygın olanı tavukları belli bir süre aç ve
susuz bırakmaktır. Ancak bu dönemde belirli kayıpların olabileceği
de unutulmamalıdır. Bir başka yöntem de çinko oksitle tüy dökümü
sağlamaktır. Bu yöntemde tüy dökümüne sokulacak yumurta
tavuklarına 20.000 ppm düzeyinde çinko kapsayan yem 5-6 gün
süreyle verilir.
b. Boya Maddeleri (Pigmentler)
Deri ve yumurta sarısı rengi pigmentlere bağlıdır. Bazı
ülkeler tüketecekleri piliçte sarı, bazı ülkeler ise beyaz deri rengi
ister. Beyaz deri rengi istenen bölgelerde kesimden 4 hafta önce
mısır, mısır sanayi yan ürünleri ve yonca unu rasyondan
çıkarılmalıdır. Özellikle sıcak havalarda pigmentler süratle okside
olarak etkilerini kaybederler. Yumurta için kullanılan pigmentler 1015 ppm, broylerlerde 20-22 ppm düzeyinde olmalıdır.
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c. Gaz Şişkinliğini Önleyici Preparatlar
Bu amaçla koloxanen kullanılır. Etkisini rumen sıvısında
yüzey gerilimini azaltmak, sabit köpük teşekkülünü önlemek
suretiyle yapar. Meraya çıkan hayvanlarda meydana gelen gaz
şişkinliklerine etkilidir. Tane yemlerden ileri gelen gaz şişkinliklerine
etkisi yoktur. Koloxanen günde 2-4 g/kg CA düzeyinde kullanılır.
Ayrıca penicillin ve oksitetrasiklin de bu amaçla kullanılabilir. Bu iki
antibiyotik etkilerini rumen mikroorganizmaların, azaltarak
gösterirler.
d. Transklizanlar
Aşırı aktivite dolayısıyla büyümelerinde istenilen düzey elde
edilemeyen hayvanlarda yatıştırıcı olarak kullanılır. Bu amaçla fazla
bir pratik değer taşımamakla beraber Rezerpin yeme 500 ppm
düzeyinde katılabilir.
e. Gübrede Sinek Mücadelesinde Kullanılan Preparatlar
Karasinekler uygun bir organik maddede (yem, gübre vb)
süratle ürerler ve yarım kiloluk böyle bir organik artık maddede
1000 sineğin gelişebilmesi mümkündür. Kara sinek insan sağlığını
olduğu kadar hayvan sağlığını da olumsuz etkiler. Ayrıca yarattığı
çevre
çevre kirliliği nedeniyle de tavuk yetiştiricilerinin başı
belediyeleri ile sürekli olarak derde girmektedir.
Taze gübrede bulunan organik maddeler ve % 60 rutubet,
sineklerin üremesi için uygun bir ortam yaratır. Bir önlem olmak
üzere nem oranının % 30'a indirilmesi, sineklerin üremelerini
engeller. Bu bakımdan gübre uzun süre kümes içersinde
bırakılacaksa nem oranının % 30'da tutulması mutlak gereklidir.
Ayrıca granül halinde kümes zeminine serpilmek suretiyle
kullanılan preparatlar ve sıvı püskürtme sinek ilaçları vardır. Larva
öldürücü bazı ticari preparatlar kara sinek mücadelesinde
kullanılmaktaysa da bu uygulama kümeslerde gübrenin alt üst
edilmesini gerektirmektedir ve de pratik değildir. Günümüzde
cyromazine içeren ticari yem katkı maddeleri kara sinek mücadelesi
amacıyla kullanılmaktadır. Bu ticari preparat yeme katılmakta,
sindirim sisteminden bir değişikliğe uğramadan geçmekte ve
sonuçta da gübreyle çıkmaktadır. Cyromazinenin yumurta verimine
ve kalitesine olumsuz bir etkisi yoktur. Yemin peletlenmesi bu
katkı maddesinin aktivitesini değiştirmez. Sıcak bahar ve yaz
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aylarında cyromazine hiç ara verilmeden kullanılmalıdır. Bir diğer
ifade ile cyromazine özellikle larvanın çok olduğu dönemlerde
kullanılmalıdır.
Larvaların
cyromazine
karşı
bağışıklık
kazanmalarını önlemek bakımından larvaların azaldığı dönemlerde,
örneğin kış aylarında kullanımına ara verilmelidir.
Yem Katkı Maddelerinin "ppm" Olarak Hesaplanması
İngilizce "parts per million" kelimelerinin baş harfleri olup,
milyonda bir-anlamına gelir.
Örneğin; 1 ton = 1.000 kg = 1.000.000 gr
gr / ton = ppm olur.
Yani ton ile ifade ettiğimiz yemlere gram seviyesinde
kattığımız mikro maddeleri ppm düzeyinde katmış olmaktayız.
1 kg = 1.000 gr = 1 .000.000 mg mg / kg = ppm olur.
Kg düzeyinde yaptığımız yemlere mg seviyesinde
katacağımız mikro besin maddelerini ppm düzeyinde katmış
olmaktayız.
ÖRNEKLER:
1 .. Bakır kanatlı rasyonlarına 4 ppm düzeyinde katılmaktadır.
600 kg yem hazırlayacağımıza göre ne miktarda bakıra ihtiyaç
vardır?
Eğer yapacağımız yem 1 kg olsaydı 4 mg katacaktık.
Yapacağımız yem 600 kg olduğuna göre; 600 x 4 = 2.400 mg = 2.4
gr. dır
Bu bulunan miktar yalnız bakıra aittir.
Ayrıca kullanılan bakır tuzu ve kapsadığı su miktarına göre
molekül ağırl;ğı bilinmeli ve sonuca bu şekilde gidilmelidir.
Örneğe devam edecek olursak;
CuS04. 5 H2O molekül ağırlığı = 249.68
Cu atom ağırlığı = 63.54
249.68 CuSO4. 5 H2 O'da
x

63.54 Cu varsa
2.4 gr Cu için

X= 249.68 X 2.4 / 63.54 = 9.43 gr
(600 kg yeme katılacak bakır sülfat miktarıdır.)
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2. Çinko rasyonlara 50 ppm düzeyinde katılır. 2 ton yem
hazırlanacağına göre ne miktarda Çinko klorür katılması gerekir?
ZnCb molekül ağırlığı = 136.28
Zn atom ağırlığı = 65.38

1 ton

50 gr

2 ton

x

X

136.28 ZnCl2 'de

65.38 gr Zn varsa
100 gr Zn

X

x = 136.28 x 100 / 65.38 =208.44 gr ZnCl2 katılmalı.

= 100 gr

3. Mangan rasyonlara 55 ppm düzeyinde katılır. 500 kg yem
hazırlanacaktır. MnCO3 ne miktarda katılmalıdır?
Mn atom ağırlığı = 54.93
MnCO3 molekül ağırlığı = 114.95
1 kg
500 kg

114.95 MnCO3'da
x

55 mg
x

x = 27.5 grMn

X

54.93 gr Mn varsa
27.5 gr Mn

= 114.95 X 27.5 / 54.93 = 57.55 gr

4. Selenyum sığır rasyonlarına 0.1 ppm düzeyinde
katılmaktadır. 1200 kg yeme ne miktarda Na2SeO3 katılmalıdır?
Na2SeO3 molekül ağırlığı = 172.96
Se atom ağırlığı = 78.96

1 ton

0.1 gr Se

1.2 ton

x

172.96 gr Na2SeO3'de 78.96 gr Se varsa
0.12 gr_S_El

X

x = 0.2629 gr = 263 mg katılmalı

x = 0.12 gr Se

5. Mangan et sığırı rasyonlarına 20 ppm düzeyinde katılır.
2.5 ton yeme ne kadar MnSO4.H2O katılmalıdır?
MnSO4.H20 molekül ağırlığı = 169.06
Mn atom ağırlığı = 54.93
1 ton
.5 ton
x=

20 grMn
X

50 grMn

169.06 gr MnSO4.H 2O'da 54.93 gr Mn varsa
x

50 grMn

x = 153.9 gr Mangan sülfat katılmalıdır.

6. Rasyonda 40 ppm Demir bulunması için ne miktarda
molekül ağırlığı 278 olan FeSO4.7 H2O, 600 kg yeme katılır?
Fe atom ağırlığı = 55.85
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1 ton

1
!

1

0.6 ton
x = 24 gr Fe

40 gr Fe

55.85 gr Fe varsa

278 gr FeSO4.7 H 2O'da

X

24 gr Fe

X

x = 119.5 gr Demir sülfat katılmalıdır

7. Rasyonda 80 ppm Mangan bulunması için kaç kg.lık
yeme 24.61 gr MnS04.H 2O'dan katılmalıdır?
Mn atom ağırlığı = 54.93
MnS04.H 20 molekül ağırlığı= 169.06

24.61 gr MnŞQ1.H 2O'da

80 gr Mn

1 ton

169.06 gr MnSO4 .H 2O'da 54.93 gr Mn varsa

8 gr Mn

X

X

x = 0.1 ton

x = 7.99 gr = 8 gr Mn vardır.

166 gr Kl'de
1.37 gr Ki
X = 1.05 gr

126.90 gr I varsa
X

0.82 _g_r CoCl2.6H 2O

1 ton

X

İngilizce'de "parts per billion" kelimelerinin baş harfleri
olan ve milyarda bir anlamına gelen ppb'de yapılacak işlem
yukarıdakinin aynı olup, 3 basamak daha küçük birimlerin
kullanılması gerekir.
1 ton= 1 .000 kg= 1.000.000 gr= 1.000.000.000 mg
mg / ton = ppb olur.

0.203 gr Co
X

x = 0.09 gr/ton = 0.09 ppm

x = 0.203 gr Co

9. 1500 kg tavuk yemi yapılırken atom ağırlığı 54.93 olan
Mangan'ın, molekül ağırlığı 86.93 olan MnO2 tuzundan 130.56 gr
katılmaktadır. İhtiyaç kaç ppm.dir?

86.93 gr MnO2'de

130.56 gr MnO2

1 .5 ton yeme

54.93 gr Mn

1 ton

X

x = 82.5 gr Mn
,.
I,
ı,

82.5 gr Mn
_ x

x = 55 gr/ton = 55 ppm

10. 3000 kg tavuk yemi yapılırken atom ağırlığı 126.90 olan
l'un, molekül ağırlığı 166 olan Ki tuzundan 1.37 gr ilave
edilmektedir. İhtiyaç kaç ppm dir?
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Yem Katkı Maddelerinin ppb Olarak Hesaplanması

8. 2.2 ton tavuk yemi hazırlanırken molekül ağırlığı 237.93
olan CoCl2 .6H 20'dan 0.82 gr katılmaktadır. Kobaltın atom ağırlığı
58.94 olduğuna göre rasyonda kobalt kaç ppm kullanılmaktadır?

2.2 ton

1.05 gr
x

x= 0.35 gr/ton= 0.35 ppm

1

0.1 ton = 100 kg yeme katılmalıdır.

237.93 gr CoCl2.6 H 2O'da 58.94 gr Co

3 ton yeme
1 ton
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6. YEMLERDE ANTİNUTRİSYONEL
FAKTÖRLER

1:
·'

Antinutrisyonel faktörler, bazı yem maddelerinde bulunan ve
hayvanların verimini, hayvansal ürünlerin kalitesini olumsuz yönde
etkileyen veya hayvanların sağlığını bozabilen maddelerdir.
Bununla birlikte bazı antinutrisyonel faktörler, yemlerde düşük
konsantrasyonlarda bulunduklarında sağlık üzerine yararlı etkilere
sahiptirler.
Yem maddelerinde antinutrisyonel faktörler yaygın olarak
bulunmaktadır. Fitik asit, lektinler, fenolik bileşikler, saponinler,
enzim inhibitörleri, siyanogenik glikozitler ve glikosinolatlar gibi
antinutrisyonel
faktörlerin
bazı
besin
maddelerinin
yararlanılabilirliğini azalttığı ve büyümeyi baskıladığı gösterilmiştir.
Buna karşılık, rasyonda fitik asit, lektinler, fenolik bileşikler, enzim
inhibitörleri ve saponinler düşük düzeylerde bulunduğunda kan
glikozu ve/veya plazma kolesterolü ve triaçilgliserolü düşürdüğü
gözlenmiştir. Ayrıca bitkilerdeki fenolik bileşikler, fitik asit, proteaz
inhibitörleri, saponinler, lignanlar ve fitoöstrojenlerin kanser riskini
azalttığı da bilinmektedir.
Bitkilerdeki antinutrisyonel faktörlerin çeşit ve etkisi,
bitkilerin cins, tür, varyete ve vejetasyon dönemleri ile bitkide
bulunduğu kısma göre farklılık göstermektedir. Ayrıca farklı hayvan
türlerinde etkileri de farklı olmaktadır. içerdikleri antinutrisyonel
faktörlerden dolayı işlem görmemiş baklagil taneleri, monogastrik
hayvanların
düzeylerde
beslenmesinde
yüksek
kullanılamamaktadır.
Baklagil
tanelerinde
bulunan
bazı
antinutrisyonel faktörler ve bunların monogastrik hayvanlar
üzerindeki etkileri Tablo 6.1 'de gösterilmektedir.
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Tablo 6.1. Baklagil tanelerinde bulunan bazı antinutrisyonel
faktörler ve bunların monogastrik hayvanlardaki etkileri
Antinutrisyonel
faktörler

Etkisi

Lektinler

Bağırsaklarda mikrobiyel floranın değişmesi, bağırsak
çeperinde hasar, bağırsak epitel hücrelerinden
salgılanan enzim aktivitesinde azalma, dalakta atrofi,
immunolojik etkiler

Tripsin
kimotripsin
inhibitörleri

(Kimo) tripsin aktivitesinin azalması, pankreastan
enzim salgısının artması, pankreas hipertrofisi,
sindirilebilirliğin azalması

a-amilaz
inhibitörü

Tükrük ve pankreatik sıvıdaki amilaz ile kompleks
oluşumu, nişasta yararlanılabilirliğinin azalması

Tanenler ve
polifenolik
bileşikler

Yem proteinleri veya enzimlerle kompleks oluşumu,
bağırsak çeperinde hasar, protein sindirilebilirliğinin
azalması, pankreastan enzim salgısının artması

Gaz oluşturan
faktörler

Mide bağırsak bozuklukları,
kalın bağırsakt:ı
bakteriyel fermentasyon ve gaz oluşumu, yem
tüketiminin artması

Selüloza bağlı
protein

Proteolizisin engellenmesi

Fitik asit

Protein ve anyonlarla kompleks oluşumu, mineral
emiliminin azalması

Depo proteinleri

Sindirilebilirliğin azalması

Proteolizise
Sindirilebilirliğin azalması, pankreas hipertrofisi
karşı dayanıklılık
Antijenik
proteinler

ince bağırsak çeperinde hasar ve immunolojik
reaksiyon, kanda immunolojik etki oluşumu

Vicin ve convicin I Bağırsak mikroflorası tarafından
neden olabilen bileşiklerin oluşumu
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Yemlerde bulunan antinutrisyonel faktörler başlıca 1 O
grupta toplanabilir. Bunlar:
1. Glikozitler
2. Alkaloidler
3. Fenolik bileşikler
4. Yağlarda bulunan antinutrisyonel faktörler
5. Nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler
6. Antinutrisyonel proteinler
7. Toksik amino asitler
8. Nitrat ve nitritler
9. Östrojenik etkili maddeler
1 O.Mineral maddeleri bağlayan maddeler
1. GLİKOZİTLER
a. Siyanür Oluşturan Glikozitler
Bitkilerin siyanogenik bileşikleri genellikle karbonhidrat
türevleri, a-hidroksinitrillerin B-glikozitleridir. Çeşitli bitki dokularında
bulunan siyanogenik glikozitlerin (amigdalin, linemarin, dhurrin,
vicianin gibi) hidrolizleri sonucu, hidrojen siyanürün (HCN, prusik
asit) yanında şeker ve aldehit açığa çıkar. Bitki dokusu sağlamken
siyanür iyonu açığa çıkmaz, fakat bu glikozidi kapsayan yemlerin
tüketilmesini takiben, sindirim işlemleri esnasında bitki dokularında
da bulunan B-glikozidaz etkisiyle glikozitlerden önce siyanohidrinler
(alfa-hidroksinitriller)
oluşur.
Siyanohidrinlerden
ise
bitki
dokularında bulunan bazı enzimlerin etkisiyle siyanür iyonu açığa
çıkar. Oluşan siyanür iyonu, sitokrom oksidaz ile birleşerek
dokuların oksijensiz kalmasına neden olur. Bitkilerdeki siyanogenik
glikozitler, azot kapsayan metabolitler olup yaprak, kök, tohum ve
diğer bitki dokularında bulunurlar. Siyanogenik glikozitler,
pest/insekt hasarına karşı bitki savunma mekanizmasının bir
bölümü olarak düşünülür. Siyanogenik glikozitler,, 11 O bitki
familyasında, 3000 tür bitkide bulunmaktadır. Siyanogenik glikozit
kapsayan yem bitkilerinin başlıcaları; ak üçgül ( Trifo/ium repens L.),
bataklık atkuyruğu (Equisetum palustre L.), kırkkilit otu (Marsh
horsetaiD, tarla atkuyruğu (Equisetum arvense L.), kanyaş otu
(Pha/aris spp.), sorgum (sorghum vulgare), sudan otu (sorghum
ha/epense) ve fiğ (Vicia spp.)'dir. Meyve çekirdekleri (kayısı, şeftali,
kiraz, erik, elma), lahana, şalgam, turp, fiğ, sorgum, keten tohumu,
fasulye ve tapiyoka gibi ürcınlerde de siyanogenik glikozitler
bulunmaktadır. Bu bileşiklerin düşük dozları, hayvanlarda gelişme
210

bozukluğuna yol açar. Ayrıca bu maddeleri içeren yemler yumurta
sarısında açık yeşil renk oluşumuna neden olurlar. Doğal olarak
oluşan bazı önemli siyanogenik glikozitler Tablo 6.2'de
verilmektedir.
Hayvanlarda siyanogenik glikozitlerin toksik düzeyleri,
hayvanın türü ve ağırlığı, bitkideki B-glikozidaz düzeyi, bitki
dokusunun bozulması, rasyondaki diğer bileşiklerin mevcudiyeti ve
yapısı gibi faktörlere bağlıdır.
Siyanür, metalloporfirin kapsayan enzim sistemleri (sitokrom
oksidaz gibi) ile birleştiğinde akut toksik etkiler gözlenmektedir.
Siyanür miktarı ortalama 33 µmol olduğunda mitokondriyal elektron
transport sistemi tamamen baskılanmakta, böylece hücrelerde
oksijen değerlendirilmesi önlenmektedir.

-

Doöal olarak ol

Glikozit
Linemarin
Vicianin
Amigdalin

Lotaustralin
(metil linemarin)
Dhurrin

,

b

Yem maddesi
Keten tohumu, tapiyoka
Yabani fiğ tohumu

r

Acı
badem,
şeftali,
zerdali, erik çekirdeği
Ak üçgül
Sorgum

,

-

.

-

k qlikozitl

Hidroliz ürünleri
HCN, glikoz, aseton
HCN, glikoz, arabinoz,
benzaldehid
glikoz,
HCN,
benzaldehid
HCN, glikoz, metil etil
keton
HCN, glikoz, p-hidroksi
benzaldehid

Siyanürün, Se kapsayan enzımın (glutation peroksidazı)
aktivitesini baskıladığı ve enzimden SecN- şeklinde Se açığa
çıkardığı bildirilmektedir. Ratlarda rasyona % 25 düzeyinde keten
tohumu küspesi ilavesinin 1 O ppm düzeyindeki selenyumun
olumsuz etkilerini önlediği gözlenmiştir. Keten tohumunda bulunan
linustatin ve neolinustatin 2 mg/g düzeyinde verildiğinde ratlarda
selenyumun olumsuz etkilerinin giderildiği ve büyümeyi olumlu
yönde etkilediği kaydedilmiştir. Selenyum toksikasyonunu
önlemede keten tohumunda bulunan ve moroglikozit olan
linemarin, diğer iki diglikozitler kadar etkili bulunmamıştır.
Sudan otu ve sorgumun körpe bitki ve yaprakları
siyanogenik glikozit olan dhurrini içermektedir. Aynı zamanda bu
bitkilerde ve yapraklarda emulsin adı verilen enzim bulunur. Bitkiler
donma veya çiğneme ile hasar gördüğünde, emulsin enzimi dhurrin
glikozidini parçalayarak HCN açığa çıkar. Bitki yaprakları ve yeni
sürgünler gövdeye kıyasla 2-25 kat daha fazla HCN içerebilir.
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Sudan otu veya sudan-sorgum otu hibriti kurutulduğunda ise HCN
düzeyi % 75 düzeyinde azalır.
Hidrojen siyanür zehirlenmesinin başlıca belirtileri,
sendeleme, solunum hızının artması, sinirlilik, ağızdan köpük
gelmesi, ağız mukozasında siyanoz oluşumu, spazm veya
konvulziyonların görülmesidir.
Bir gram HCN, 500 kg'lık ineği
öldürmeye yeterlidir. Toksik düzey, hayvanın detoksifiye
kapasitesine ve fiziksel dayanıklılığına bağlı olduğundan 0.5 gram
HCN tüketimi toksikasyona yol açabilir.
Hayvanların yemlerle 4 mg/kg dozda siyanür almaları ölüme
neden olur. Bundan dolayı yemlerde 200 ppm'den fazla HCN
bulunması hayvanlar için tehlikeli düzey olarak kabul edilirYem
Kanunu ve Yem Yönetmeliğine göre, civcivlere verilecek yemlerde
10 ppm, diğer hayvan yemlerinde 50 ppm'den fazla HCN
bulunmasına izin verilmemektedir. Zehirlenmelerde hayvanlara
tedavi olarak sodyum nitrit (1.5-2.5 mg/kg canlı ağırlık) ve sodyum
tiyosülfat (1.25 g/kg canlı ağırlık) verilebilir.
Bitkide HCN Oluşum Düzeyini Etkileyen Faktörler

a. Toprağın gübrelenmesi: Toprak azot bakımından zengin,
fosfor ve potasyum bakımından fakir ise bitkiler fazla düzeyde HCN
içerme eğilimindedir. Yeterli düzeyde fosfor ilavesi HCN miktarını
azaltmaktadır.
b. Vejetasyon dönemi: Yapraklar gövdeden daha fazla HCN
içermektedir. Bitki olgunlaştıkça HCN miktarı azalmaktadır. Körpe
yapraklar, kart yapraklardan daha fazla HCN içerir. Sudan otu,
sorgum ve sorgum-sudan otu hibritleri vejetasyonun erken
dönemlerinde daha fazla HCN içerir. Bitki olgunlaştıkça, sap kısmı
arttığından, toplam bitki içerisindeki HCN düzeyi de azalmaktadır.
Sudan otu en az 46-51 cm, sorgum-sudan otu hibritleri ise en az
61-76 cm yüksekliğine ulaşmadıkça yeşil olarak biçilmemeli veya
hayvanlara otlatılmamalıdır. Sorgum otun:.m ise olgunlaşıncaya
kadar hayvanlara otlatılması veya yeşil olarak biçilmesi tehlikelidir.
c. Tür ve varyete: Sorgum genellikle sudan otuna kıyasla
HCN bakımından zengindir. Sorgum-sudan otu hibritleri, sudan
otundan daha fazla HCN içerir.
d. Bitki kısımları: Bitki kısımlarında HCN farklı düzeyde
bulunur. Örneğin sorgumda, gövdeler, yapraklardan daha fazla
HCN içerir, üst kısımları HCN bakımından düşük düzeydedir,
tohumlar HCN içermez, yeni filizler kart yapraklardan daha fozla
HCN içerir.
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e. Donma: Donmuş yapraklarda glikozid formundan
HCN'nin oluşumu hızlanır. Erime ve solma başlayana kadar,
bitkideki serbest HCN düzeyinde azalma görülmez. Bitkinin 5-6 gün
kuruduktan sonra kullanımı emniyetlidir.
Hafif donma olaylarında, bitkilerin üst kısımları ölebilir, daha
alt kıs-ımlar ise canlı kalabilir. Donma olayından sonra uygun hava
koşulları oluşur ve bitki gelişimini sürdürürse, söz konusu bitkiler
HCN bakımından zengin olup siyanür zehirlenmesi yönünden
potansiyel risk oluştururlar.
f. Kuraklık: Kuraklık döneminde, sudan otu 46 cm'den kısa
veya sorgum-sudan otu hibritleri 61 cm'den kısa ise HCN düzeyleri
yüksek olabilir. Kuraklık, bitkilerin yüksek HCN düzeyine sahip
olduğu dönemde bitkinin büyümesini önler. Kuraklık ayrıca
bitkilerdeki fosfor yararlanılabilirliğini azaltabilir.
b. Hardal Yağı Glikozitleri (Glikosinolatlar)

Glikosinolatlar, aglikon birimli glikozitlerdir. Glikosinolatlar
başlıca kolza tohumunda olmak üzere lahana, şalgam ve turpta
bulunurlar. Kolza tohumunda bulunan progoitrin, gluconapin ve
glucobrassicanapin aslında zararlı değildirler. Kolza tohumunun
parçalanması sırasında glikosinolatlar, su ve mirozinaz enzimi
(bitkide bulunan veya hayvanın sindirim kanalında mikroflora
tarafından üretilen) etkisiyle hidrolize olarak tiyosiyanat,
izotiyosiyanat, goitrin ve nitril gibi zararlı goitrinleri meydana
getirirler. Bunlar tiroid bezinin büyüklüğü, yapısı ve fon�siyonunu
bozarak ve karaciğer hasarına yol açarak etkilerini gösterirler.
Tiyosiyanatlar, tiroid fonksiyonunu baskılarlar. Yüksek
düzeyde glikosinolat kapsayan kolza küspesi verilen ineklerin
sütlerinde tiyosiyanat bulunduğu kaydedilmiştir.
izotiyosiyanatlar, genelllikle sorun oluşturacak miktarlarda
tüketilmezler, fakat mukoz membranları irrite edici ve antitiroid
etkilere sahiptir.
Goitrin, tiroid fonksiyonunu inhibe ederek tiroksin
salgılanmasını olumsuz etkiler. Canlı ağırlık artışında ve yem
tüketiminde azalmaya neden olur.
Nitriller, büyüme oranının düşmesine, karaciğer ve böbreğin
büyümesine neden olur. Nitril!er tiyosiyanata çevrildiğinde antitiroid
etki gösterirler.
Küspe üretimi sırasında uygulanan bazı yöntemlerle yapılan
nem, ısı ve süre gibi değişikliklerle kolza tohumunda bulunan
glikosinolatların hidrolizi azaltılabilmektedir.
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bulunan kafein ve theobromin gibi maddeler de bu grupta bulunan
ve toksik olmayan bileşiklerdir. Pancarda bulunan ve kırmızı bir
pigment olan betain ise, renk ve tad veren fenilpropanoid azotlu bir
alkaloittir.
Patateste bulunan solanin ise
bir glikoalkaloid olup
kolinesteraz inhibitörüdür. Solanin için normal değerler 3-6 mg
/100g düzeyindedir. Patatesde 14-22 mg/100 g bulunduğunda acı
bir tad vermektedir. Solanin pişirme ile harap edilemediğinden
pişmiş patates ile beslenen hayvanlarda da bazen zehirlenme
gözlenir. Yeşil patates ve filizlenmiş patates tüketimi sonucu zaman
zaman ölümler görülmüştür. Patates zehirlenmesi; bazı nörolojik
bozukluklar ve gastrointestinal sistem bozukluklarıyla kendini
göstermektedir. Yumrularda, patateste glikoalkoloid birikiminde,
genetik faktörler, bitkinin büyüme ve gelişme süresince çevresel
şartlar, depolama sıcaklığı ve zamanı, ışık, hastalık, insekt hasarı
veya mekaniksel stres gibi faktörler etkili olmaktadır.
Bazı kaba yemlerde toksik alkaloidler bulunur. Kanarya
otları (senecio türleri) gibi çok sayıda bitki türünde bulunan
pirazolidin alkaloidlerinin (retrorsin, jakobin gibi) özellikle sığırlar
tarafından uzun süre tüketilmesiyle karaciğer rahatsızlıklarıyla
seyreden (karaciğer sirozu, nekroz, sarılık, alyuvarlarda
parçalanma, tümoral oluşumlar gibi) zehirlenme belirtileri görülür.
Tütün bitkisinin (Nicotiana tobacum) yapraklarında % 1.5-3
oranında bulunan nikotin, uçucu yağlı bir alkaloittir. Tütünün,
kurutulmuş yaprak şeklinde sığır ve atta 300-500 g, koyun ve
keçide 30 g, kedi ve köpekte 5-25 g miktarda kullanılması öldürücü
olabilmektedir.

Glikosinolatlar ve bunların metabolitleri, hayvanlarda yem
tüketiminin düşmesine,
perosise,
karaciğer hemorajisine,
büyümenin gerilemesine ve yumurta veriminin azalmasına neden
olurlar. Glikosinolatların 225-600 ppm'i yumurta tavuklarında zararlı
etki yaparken, broyler piliçler 700-1050 ppm gibi daha yüksek
düzeylere tolerans gösterebilmektedirler.
c. Pirimidin Glikozitleri
Vicin ve convicin gibi pirimidin glikozitleri en çok fiğde ve
baklada bulunur. Bunların bağırsak mikroorganizmaları tarafından
hidrolizi ile divisin ve isouromil oluşur. Bu iki metabolit insanda
hemolitik anemiye neden olur. Tavuklarda ise yumurtadan çıkış
gücünün azalmasına, küçük yumurta üretimine, yumurta
kabuğunun incelmesine ve yumurtada kan lekesinin artmasına yol
açar. Vicin daha çok böbrek ve karaciğerde birikim yapmaktadır.
d. Steroid Glikozitleri
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Saponinler, galaktoz, glikoz veya mannoz içeren glikozitlerle
aglycone birimli bir steroidden oluşan glikozitlerdir. Daha çok yeşil
yonca ve kolza küspesinde bulunur. Kolza küspesinde kuru
maddede% 0.62 - 2.85 arasında bulunmaktadır.
Saponinler hidrolize olduklarında şekerlere ve steroid veya
triterpenoid yapıdaki sapogenollere ayrışırlar. Hücre zarlarının
geçirgenliğini değiştirirler. Acı bir tada sahip olan saponinler
yüksek konsantrasyonlarda toksiktir. Metabolik ve sindirim
enzimlerini baskılayarak besin madde emilimini etkilerler. Çinko gibi
bazı besin maddelerini bağlar. Saponinlerin hayvanlar üzerindeki
etkileri hayvandan hayvana değişebilmektedir. Özellikle kanatlılar
baklagil saponinlerine duyarlılık gösterirler. Yemdeki yonca
saponini % 0.2 olduğunda, kanatlılarda yem tüketiminde azalma ve
gelişme geriliği görülmektedir. Ruminantlarda ise -gaz şişkinliği
oluşabilir.
Saponinler, kuvvetli yüzey aktivitelerinden dolayı, yararlı
biyolojik etkilere de sahiptirler. Özellikle kolesterol mevcudiyetinde
verildiğinde hipokolesterolemik etkisi oldukça kuvvetlidir.

3. FENOLİK BİLEŞİKLER
Fenolik bileşikler, bitkilerde fazla miktarda bulunur ve insekt
ve hayvan zararlarına karşı bitkiyi korur. Bitkilerde bulunan fenolik
asitler, flavonoidler, isoflavonoidler ve tokoferoller başlıca fenolik
bileşiklerdendir.
Bitkilerde bulunan fenolik bileşikler, çinko gibi bazı mineral
maddelerin yararlanılabilirliğini azaltmaktadır. lsı işlemi süresince,
fenolik bileşikler oksidasyona maruz kalır. Böylece oluşan quinonlar
gibi okside olmuş fenolik bileşikler amino asitler ile birleşebilir ve
besin maddelerinin yararlanabilirliğini azaltırlar. Ayrıca, oluşan
ürünler, yemlerde arzu edilmeyen koyu rengin oluşumuna da yol
açar.

2. ALKALOİDLER
Alkaloidler, sindirime karşı inhibitör ve farmakolojik aktivite
gösteren heterosiklik azotlu bileşikleri kapsar. Kahve ve çayda
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Flavonoidler ve isoflavonoidler, yemlerde bulunan diğer
fenolik antioksidant grubudur. Yeşil çay, flavonoid (% 25)
bakımından zengindir. Soya fasulyesinde fazla miktarda bulunan
isoflavonoidler, potansiyel antioksidan aktivitiye sahiptir. Soğan zarı
% 6 düzeyine kadar flavonoid (başlıca quercetin) içerir.
Pamuk tohumu ve küspesinde bulunan gossipol ile sorgum,
kolza küspesi, bakla ve bezelyede bulunan tanen de fenolik
bileşiklerdendir.
a. Gossipol
Gossipol, pamuk tohumunda bulunan sarı polifenolik bir
pigmenttir. Gossipol, aromatik aldehitlerden olup, pamuk tohumu
küspesinin rasyonlarda kullanılmasını sınırlandırmaktadır.
Gossipolün kimyasal yapısı: 1.1',6.6',7.7'-hekzahidroksi5.5'diizopropil-3.3'-dimetil
(2.2'-binaftalen)-8.8'dikarboksil-aldehit
şeklindedir.
Gossipol pamuk tohumunda serbest ve bağlı formda
bulunur. Toksik etki gösteren şekli serbest formudur. Pamuk
tohumunun işlenmesi sırasında, serbest gossipolün büyük bir kısmı
bağlı forma dönüşmektedir. Bir kısmı yağ ile birlikte ekstrakte
olmakta, bir kısmı da lizin-gossipol kompleksi üzerinden bağlı şekle
çevrilmekte ve bir kısmı da serbest gossipol olarak küspede
kalmaktadır.
Pamuk tohumunda 300-24 000 ppm arasınc;la serbest ve
bağlı halde gossipol bulunur. Uygulanan yağ çıkarma yöntemine
göre küspede 200-1000 ppm arasında serbest gossipol kalır.
Böylece, ortamdaki gossipolün çok önemli bir kısmı (% 80-98)
tahrip edilmekte veya uzaklaştırılmaktadır.
Türkiye'nin farklı yerlerinden temin edilen pamuk tohumu
küspelerinde gossipol miktarlarını belirlemek için yapılan bir
araştırmada, ekstraksiyon usulü ile elde edilen pamuk tohumu
küspelerinde serbest ve toplam gossipol miktarları sırasıyla
ortalama 573 ppm ve 4180 ppm, expeller usulü ile elde edilen
küspede ise sırasıyla 694 ppm ve 5650 ppm olarak kaydedilmiştir.
Gossipol üst sınırları, yumurta tavuklarında 40 ppm, broylerlerde
ise, 150 ppm olarak bildirilmiştir. Fakat her ppm serbest gossipol
için, yumurta tavuklarında 4 ppm, broylerlerde ise 1-2 ppm demir
sülfatın rasyonlara katılması ile yumurta tavuklarında 150-200 ppm,
broylerlerde ise 400 ppm miktarındaki gossipol zararlı etki
yapmamaktadır. Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliğine göre bazı
yem ve yem ham maddelerinde bulunmasına izin verilen serbest
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gossipol miktarları, pamuk tohumu küspesi 1200, diğer yem ham
maddeleri 20 ppm, ruminantlar için hazırlanan karma yemler 500
ppm, kanatlı (yumurta tavuğu yemleri hariç) ve tavşan karma
yemleri 50 ppm ve diğer karma yemler için 20 ppm'dir.
Gossipol öncelikle kronik zehirlenmeye sebep olan ve
vücutt9 birikebilen bir maddedir, düşük düzeyde uzun süre
alınmasıyla bir kaç ay içinde hayvanlarda yem tüketiminde azalma,
gelişme geriliği, zayıflama, kıl renginde değişme, anemi
(gossipolün demiri bağlaması sonucu hemoglobin miktarında ve
alyuvar sayısında azalma), güçsüzlük, isteksizlik, yumurta
veriminde düşme veya durma, yumurtadan civciv çıkma oranında
azalma, yumurta sarısında renk değişiklikleri (gossipol-demir
bileşiğinden dolayı zeytin yeşili renk alma) görülür.
Gossipol iki ya da daha fazla protein molekülü arasında
çapraz bir bağ oluşturmak suretiyle proteinlerin sindirilebilirliğini
düşürmektedir.
Dikarboksilik amine
asitler,
gossipol ile
monokarboksilik amino asitlere göre daha yavaş reaksiyona
girmektedirler. Gossipolün pamuk tohumu proteini ile reaksiyona
girmesi ile !izinin değerlendirilme oranı % 83'den % 49'a
düşmektedir.
Pamuk tohumu küspesi kapsayan rasyonlara demir
bileşiklerinin katılması halinde bağırsaklarda demir ile gossipol
arasında sıkı bir bileşik meydana geldiği, bunun da gossipolün
emilimini düşürdüğü bildirilmektedir. Bu nedenle kolay çözünme
özelliğine sahip olan demir sülfat, pamuk tohumu küspesinin
kullanıldığı kanatlı rasyonlarına katılarak gossipolün olumsuz etkisi
bir ölçüde ortadan kaldırılabilmektedir.
Ruminantlar, rumenin fermentatif aktivitesi ile gossipolün
etkisinden korunmaktadır. Ancak yüksek süt verimine sahip
ineklerde fazla miktarda alınan gossipol, verimi olumsuz yönde
etkilemektedir. Süt ineklerinde günde 24 g miktarındaki serbest
gossipolün kritik bir düzey olduğu bildirilmektedir.
2.Tanen
Birçok bitkide bulunan tanenler, genel olarak suda
eriyebilen, molekül ağırlığı 300-5000 dalton arasında değişen,
proteinleri (alkoloid, jelatin vb), karbonhidratları (selüloz, pektin vb)
ve çeşitli metalleri çöktürme özelliğine sahip fenolik bileşiklerdir.
Tanenler, kimyasal açıdan bazı özelliklerine ve parçalanma
ürünlerine göre hidrolize olabilen tanenler ve kondanse tanenler
olmak üzere iki ana grupta toplanırlar.
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Hidrolize olabilen tanenler, karbonhidrat çekirdeğinin fenolik
karboksilik asitler (gallik asit, ellajik asit) ile esterleşmesi sonucu
oluşurlar. Bu yapıya sahip tanenler asit, baz, gastrointestinal
esterazlar ile bakteri, maya ve mantarlar tarafından salgılanan
enzimlerin (tanen açilhidrolaz) etkisiyle kolaylıkla yıkımlanarak
fenolik karboksilik asitler ve karbonhidratlara ayrılırlar. Bundan
dolayı bu gruba hidrolize olabilen tanenler denir. Hidroliz ürünlerine
göre de gallotanenler ve ellajik tanenler olmak üzere iki alt gruba
ayrılırlar.
Gallotanenler hidrolize olduklarında gallik asit veya M
digallik asit ile şekerlere parçalanırlar. Bu grup tanenlere bitkilerde
çok fazla rastlanmamakla birlikte en yaygın olanı tannik asittir.
Tannik asit, gallotanen, gallotannik asit veya sadece tanen olarak
da adlandırılmaktadır. Keçi boynuzu, meşe türleri, sumak ağacı,
tara ağacı meyvaları ve İspanyol kestanesinde bulunan tanenler
genelde hidrolize olabilen tanenlerdir.
Yem bitkilerinde yaygın olarak bulunan kondanse tanen
bileşikleri,
flavonlar veya proantosiyanidinler olarak da
adlandırılmaktadır.
Kondanse
tanenler
hidrolize
olabilen
tanenlerden farklı olarak karbonhidrat çekirdeği taşımazlar ve
hidrolitik ajanlar (asit, baz ve enzimler) ile muamele edildiklerinde
parçalanmazlar.
Bitkilerde Bulunan Tanen Çeşidi ve Miktarı
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Bitkilerdeki tanen miktarı, bitkinin çeşidine, türüne göre
farklılıklar gösterdiği gibi bitkinin farklı kısımlarında da değişik
miktarlarda bulunur.
Tüylü kanarya yoncası kuru maddede % 18. 7 tanen
içerirken nohut geveni kuru maddede % 0.16 dolayında tanen
içermektedir. Türkiye'de yetişen palamut meşesının çeşitli
kısımlarında% 10-45 arasında, mazı meşesi, sapsız meşe ve Türk
meşesi gibi meşe türlerinin mazısında ise % 27-70 arasında tanen
bulunmaktadır. Meşelerin filiz kabukları ve yapraklarında % 7
oranında tanen bulunduğundan bu durum meşelikte otlayan
keçilerde büyük bir tehlike oluşturmaktadır.
Tropikal otlarda tanen düzeyi oldukça yüksek yoğunluklara
(kuru maddede % 50) kadar ulaşır. Akasya yapraklarında ortalama
kuru maddede% 49 düzeyinde tanen bulunmaktadır.
Baklagillerde daha çok kondanse tanen bulunmakta ve
miktarı kuru maddede % 0.15-18. 70 arasında değişmektedir.
Yonca, çayır üçgülü ve ak üçgülü gibi baklagiller, hayvanlarda
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meteorismusa neden olurken tanen içeren korunga, sarı çiçekli
gazal boynuzu ve nohut geveni ile beslenen hayvanlarda
meteorismus gözlenmemiştir. Bu durum, kondanse tanenlerin,
proteinlerin erime hızlarını azalttıkları ve proteinleri çöktürdükleri
için meteorismusun önlendiği şeklinde açıklanmıştır.
Tanen, tohumun özellikle kabuk kısmında yoğunlaşmıştır.
özellikle bakla, bezelye ve börülcenin tohum kabuğundaki tanen
miktarı, tüm tohumdan 7-1 O kat daha fazladır. Çiçek ve tohum
kabuğunun rengi ile tanen düzeyi arasında yakın bir ilişki vardır.
Koyu renklilerde tanen düzeyi daha fazladır.
Çeşitli meyvelerde (özellikle greyfurt) ve bunlardan
hazırlanan meyve öz suları ile şaraplarda da fazla miktarda tanen
bulunur. Greyfurtta bulunan tanenler kondanse tanen olup 500
mg/kg arasındadır.
Tanenlerin Ruminantlar Üzerindeki Etkileri
Ruminant beslemede tanenlerin, yemdeki miktar ve
yapılarına, rasyonun bileşimine ve hayvanın adaptasyonuna bağlı
olarak olumlu etkilerinin yanında olumsuz hatta toksik etkileri de
bulunmaktadır.
Rasyonda yüksek konsantrasyonda (KM' de % 5-11)
kondanse tanen bulunması besin maddelerinin sindirilebilirliğini,
yem tüketimini ve verim performansını olumsuz yönde etkilemekte,
düşük konsantrasyonda (KM' de % 1-4) bulunması ise rumende
protein yıkılabilirliğini ve deaminasyonu azaltarak amonyak
olmayan azot ve esansiyel amino asitlerin abomazuma geçişini
artırmaktadır. Ayrıca artan tükrük sekr.�yonu sonucu rumene üre
resiklusu da artmaktadır. Ruminant rasyonlarında kondanse tanen
konsantrasyonunun
optimum %
2.2
olması
gerektiği
bildirilmektedir.
Tanenlerin rumen fermentasyonu üzerine etkileri üç
mekanizmayla açıklanabilir:
a. Tanen-protein ve tanen-karbonhidrat komplekslerinin
oluşması,
_ .- -'-"�-b. Mikroorganizma enzimlerinin (proteaz, selülaz vb)
baskılanması,
c. Mikroorganizmalar için gerekli besin maddelerinin
eksikliği ve tanenlerin mikroorganizma hücre duvarına bağlanması
sonucu mikrobiyel çoğalmanın baskılanmasıdır.
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Tanenler tükrük proteinleriyle bağlanıp onları çöktürürler ve
ağız mukozası membranına yapışarak hayvanlar için hoş olmayan
bir tat oluşumuna yol açarlar. Bu da yem tüketimini azaltır.
Tanenlerin Monogastrik Hayvanlar Üzerindeki Etkileri
Kanatlılar ve diğer monogastrik hayvanlar tanenlerin
olumsuz etkilerine karşı ruminantlardan daha hassastırlar.
Rasyonlarında tanen bulunan monogastrik hayvanlarda,
protein sindirilebilirliğinin azalmasına bağlı olarak yemden
yararlanma derecesi, büyüme oranı ve verim performansının
düştüğü bildirilmektedir. Tanenler, sindirim kanalı epitel zarının
mukus salgısında bulunan proteinleri çöktürerek bağırsak
absorbsiyon kapasitesini de azaltmakta, fekal azotun artmasına yol
açmaktadırlar. Ayrıca başta demir ve kalsiyum olmak üzere bazı
minerallerle de kompleks oluşturarak minerallerin ve vitamin B,/nin
emilimini sınırlandırmaktadırlar.
Broyler rasyonlarında bulunan % 0.5 oranındaki tannik asit
büyümede gerilemeye neden olmaktadır. Rasyonlarında yüksek
oranda tanen bulunması, bacak eklemlerinde şişme ve bacağın
dışa doğru kavislenmesi sonucu hayvanın ayakta duramamasıyla
karakterize bacak anomalilerine yol açmaktadır. Yumurta
tavuklarında ise % 1 'in üzerine çıkması yumurta verimini
azaltmakta ve yumurta sarısında zeytin yeşili bir renk meydana
gelmesine sebep olmaktadır.
Tanenlerin Toksisitesi
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Tanenler toksik etkilerini ya kendilerinin ya da yıkımlanma
ürünlerinin sindirim kanalı mukozasından emilmesi sonucu
gösterirler. Molekül ağırlığı yüksek olan kondanse tanenler hidrolize
olabilen tanenlere göre daha stabil yapıda oldukları için sindirim
kanalında parçalanmazlar. Ancak tanen konsantrasyonunun
yüksek olması sonucu bağırsak mukozasında yıkıma ve gastritise
yol açarak emilmeleri mümkün olur. Hidrolize olabilen tanenler ise
uygun pH ortamında şeker ve fenollere parçalanarak emilirler.
Parçalanma ürünleri olan gallik asit ve matabolitleri (pirokateşol,
pirogallol) özellikle karaciğer ve böbrekler için toksik etkilidir.
Hidrolize olabilen tanenlerle zehirlenme sonucu en çok
görülen hastalıklar gastroenteritis, karaciğer nekrozu ve böbrek
harabiyetidir. Rasyonlarında % 20 hidrolize tanen içeren
ruminantlarda yüksek oranda mortalite görüldüğü bildirilmektedir.
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Tanenden daha hızlı emilebilen pirogallol ve pirokateşol,
irkiltici ve alyuvarları parçalayıcı özelliktedir. Özellikle de piliçler için
son derece zehirlidir. Tannik asit (kuru maddede 50 g/kg) içeren
rasyonlarla beslenen piliçlerde kursakta kalınlaşma, subkutan
ödem, özefagus mukozası villuslarında kısalma ve atrofi ile
karaklE:_rize
histopatolojik
değişmelerin
görüldüğü
rapor
edilmektedir.
Taneni 8-10 g/kg düzeyinde kapsayan rasyonları tüketen
piliçlerde ileum mukozası villuslarının konnektif dokularında ödem,
villuslarda bükülme, kısalma, atrofi ve goblet hücrelerinde hipertrofi,
karaciğer hücrelerinde hidrofobik dejenerasyon görülmüştür. Bu
piliçlerde sırasıyla % 33 ve 50 oranında mortalite bildirilmektedir.
Tanenler, büzüştürücü etkileriyle sindirim kanalı salgılarını
azaltarak konstipasyona sebep olmaktadırlar.
Tanenlerin Detoksifikasyonu
Yemlerin tanen miktarını ve bunların biyolojik etkilerini
azaltmak için çeşitli muameleler önerilmektedir. Bunlar:
a. Rasyona labil metil kökü kaynaklarının ilave edilmesi
b. Asit ve alkalilerle muamele
c. lsı ile muamele
d. Anaerobik ortamda depolama
e. İyonik olmayan polimerlerle (polivinil prolidon, polietilen
glikol, jelatin) muamele
f. Tohumların kabuklarının ayrılması şeklinde sıralanabilir.
Tanenlere Adaptasyon
Hayvan türlerinin tanenlere olan toleransı farklıdır. Tanen
bakımından zengin yeme hayvanların adaptasyonu, glikoprotein
içeriği yüksek tükrük veya mukoza sekresyonunun artması sonucu
tanenlerin bağlanması ve böylece besin maddeleriyle reaksiyona
girmesinin önlenmesi esasına dayanır. Yüksek tanenli rasyon ile
beslenen ratlarda prolince zengin protein sekresyonundaki artışa
paralel olarak paratiroid bezinde önemli oranda hipertrofi görülmesi
de bu görüşü doğrular niteliktedir. Bu mekanizma piliçlerde
görülmemektedir.
Geyiklerin tükrük proteini koyun ve sığırlara göre prolin
bakımından daha zengin olduğu için tanenlere karşı toleransı daha
yüksektir. Evcil ruminantlar vahşi ruminantlara göre tanenlerden
daha fazla etkilenirler.
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Tanenlerin Diğer Etkileri

l

Tanenler, karsinojen ve mutajenlerin, tümör gelişimi
uyarıcılarının, insanlarda immun eksikliği yapan virusların, yağların
peroksidasyonunun, çeşitli maddelerin otooksidasyonunun, mast
hücrelerinden histamin salınmasının ve bazı maddelerin
indirgenmesinden sorumludur.
Bu aktivitelerin oluşması ve şiddeti tanenlerin çeşidi ve
yapısına bağlıdır. Ellajik tanenler diğer tanen çeşitlerine göre yağ
peroksidasyonun inhibisyonunda daha çok etkilidir. Yalnızca bazı
oligomerik tanenler antitümör aktivitesi gösterirler.
kapsamlarında
dolayısıyla
acı lezzetleri
Tanenler,
bulundukları bitkiyi patojenik bakteri, mantar, virus, herbivor böcek
ve herbivor omurgalıların zararlı etkilerinden korurlar. Bazı sorgum
varyeteleri kuş hasarından tanenler sayesinde korunur.
4. YAĞLARDA BULUNAN ANTİNUTRİSYONEL
FAKTÖRLER
Bazı yağ asitleri hayvanın biyolojikse! performansını
olumsuz yönde etkiler. Bunlara örnek olarak erüsik asit ve
siklopropenoid yağ asitleri verilebilir.
a. Erüsik Asit
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Erüsik asit (cis-A-13-locosenoik asit: 22: 1, n=a) ve 11eicosenoic asit (20: 1, n-a) kolza yağında bulunur.
Erüsik asit (13-22: 1), kolza tohumu yağının önemli bir
unsuru olup toplam yağ asitlerinin % 20-55'ini oluşturur. Yüksek
düzeylerdeki erüsik asit, hayvanlarda olumsuz etkilere neden
olmaktadır. Erüsik asit hayvanlar üzerindeki toksik etkisini büyüme
geriliği, kalp, böbrek üstü bezleri ve karaciğerde değişimler
şeklinde göstermektedir. Yumurta L-vuklarında yüksek düzeyde
erüsik asit içeren yağlı rasyonlar embriyonik ölümlere yol
açmaktadır. Son yıllarda düşük erüsik asitli kolza tohumları
yetiştiri I miştir.
b. Siklopropenoid Yağ Asitleri
Pamuk tohumu yağında bulunan siklopropenoid yağ asitleri
sterkulik ve malvalik asitlerdir. Bu asitlerin yapısı ve miktarları
Tablo 6.3'de gösterilmektedir. Siklopropenoid yağ asitlerinin başlıca
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etkisi yumurta akının renkleşmesi, yumurta ve karkas gibi
ürünlerdeki yağ asitlerinin doymuşluk derecesinin artmasıdır.
Tablo 6.3. Pamuk tohumu yağındaki siklopropenoid yağ asitlerinin
d"
%
Kimyasal yapısı
Yağ asidi
0.3 - 0.5
CHdCH2)rC=C-(CH2)rCOOH
Sterkulik asit
CH2
0.7 - 1.5
CH4-(CH2)rC=C-(CH2)6-COOH
Malvalik asit
CH2
zarının
sarısı
yumurta
maddeler
Siklopropenoid
geçirgenliğini arttırmaktadır. Geçirgenliğin artışı ve siklopropenoid
maddelerin etkisi ile yumurta akı proteininin bir kısmı zamanla
yumurta sarısına taşınmaktadır. Yumurta sarısına doğru su geçişi,
yumurta sarısı pH'sını, yumurta akında protein tabiatında olmayan
azot ile demir konsantrasyonunu arttırmaktadır. Yumurta akında
demir, konalbumin ile reaksiyqna girerek pembe rengi oluşturur.
Siklopropenoid yağ asitleri koyu kıvamlı yumurta akı
oluşmasına neden olduğundan fazla sayıda embriyonik ölümler ve
canlı ağırlıkta gerilemeler görülmektedir. Yüksek dozdaki (250
ppm) sterkulik asit yumurta verimini hemen durdurmaktadır.
Tolere edilebilecek maksimum sterkulik asit miktarı;
depolama süresi, besleme, rasyondaki gossipol, oleik asit ve
vitamin düzeyleri gibi birçok faktörlere bağlıdır. Tavuk rasyonlarına
% 0.1-0.2 düzeyinde katılan ham pamuk yağı pembe yumurta akı
meydana getirmeye yeterli olmaktadır.
5. NİŞASTA TABİATINDA OLMAYAN POLİSAKKARİTLER
Tane yemlerde nişasta yanında nişasta tabiatında olmayan
polisakkaritler (NOP) de çeşitli konsantrasyonlarda bulunmaktadır.
Tane yemlerin NOP içerikleri, selüloz, hemiselüloz, pentozanlar
(arabinoksilan) ve �-glukanlar olup, bu kompleks yapılı
polisakkaritler kanatlılar tarafından yeteri kadar sindirilememekte ve
tahılların metabolize olabilir enerji değerlerini ve diğer besin
maddelerinin kullanımını sınırlayıcı rol oynamaktadırlar.
Buğdaygil tanelerindeki NOP'lar çoğunlukla �-glukan,
pentozan ve selülozdan oluşup miktarı ortalama % 9-20
dolayındadır. Bazı tahıl tanelerinde bulunan NOP'ların bileşimi
Tablo 6.4'de gösterilmektedir. Arpa ve yulafın endosperm hücre
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duvarı yapısının en önemli polisal,karitleri B-glukanlardır. Buğday,
çavdar ve tritil<ale gibi tahıl tanelerinin endosperm hücre duvarı
yapıları. ise başlıca arabinoksilanlardan ibarettir.
Baklagil
tanelerinde ise NOP'ın önemli bir kısmı a.-galaktozitler, pektinler ve
selülozdan oluşup ortalama % 4-46 NOP bulunmaktadır. Soya
fasulyesi % 30, kolza tohumu % 46 NOP kapsamaktadır. NOP'ların
yapı ve miktarları, bitkilerin genetik yapılarına, çevresel şartlara,
ekim ve hasat dönemlerine, büyüme hızlarına göre değişmektedir.
Tablo 6.4. Bazı tahıl tanelerinde bulunan nişasta tabiatında
lerin bileşimi (%)
,
Çavdar
Yulaf
Mısır Buğday Arpa
1.9
4.4
3.3
0.8
B glukanlar
Arabinoksilanlar
4.9
6.0
7.0
8.5
7.7
Selüloz
11.2
2.8
2.5
4.3
2.6
Baklagil
tanelerinin
içerdiği
NOP'lar,
buğdaygil
tanelerindekilere göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir ve daha az
hidrolize olurlar. Bunun nedeni, baklagillerde amiloz/amilopektin
oranının yüksek olması, nişasta granüllerinin etrafının kalın hücre
duvarları ile çevrili bulunması ve amiloz inhibitörlerinin varlığıdır.
NOP'ların antinutrisyonel aktivite göstermelerine neden olan
en önemli özellik, suda çözünebilirlikleridir. Polisakkaritlerin
kimyasal yapılarındaki düzensiz dallanma miktarındaki fazlalık su
moleküllerinin bu kimyasal yapı içerisine daha kolay nüfuz
etmelerini sağlayarak çözünebilirliklerini arttırmaktadır. Su bağlama
kapasitesi yüksek olan NOP'lar, bağırsak içeriğinin viskozitesini
arttırır. Viskozitedeki artış besin maddelerinin emilimini düşürür.
Sonuçta broyler piliçlerde büyüme ve yemden yararlanma düşer.
Ayrıca tahıla dayalı rasyonlarla beslenen broyler piliçlerde
NOP'lardan kaynaklanan yüksek miktarda fekal su içeriğinden
dolayı, ıslak ve yapışkan dışkılama görülmektedir. Bu yapışkan
dışkı, kümes içi koşulları olumsuz yönde etkilediği gibi hijyenik
karkas elde edilmesini de önlemektedir. Tane yemlerde bulunan
nişasta tabiatında olmayan polisakkaritlerin etkileri Tablo 6.5'de
gösterilmektedir.
Arabinoksilanlar, bir ksiloz molekülü ile buna bağlı olan
arabinozlardan oluşmaktadır. Buğday, çavdar ve tritikale
antinutrisyonel etki gösteren suda çözünebilen arabinoksilanları
(pentozanları) içermektedir. Mısır ve sorgumdaki arabinoksilanlar
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Tablo 6.5. Tane yemlerde bulunan nişasta tabiatında olmayan
PO lisakkaritlerin etkileri
,

Selüloz

Sindirilmez
Kafes etkisi
Hiperviskos
( Antinütritif)

+

B glukan
Çözü- Çözünmeven
nen

+

+
+

+

pentozan
Çözü- Çözünmeyen
nen
+

+
+

Pektin
+
+

+

+

B-glukanlar, glikoz moleküllerinden oluşmuştur. Arpa ve
yulaf genellikle yüksek miktarlarda B-glukan içermektedir, bu
yemlerle beslemede antinutrisyonel etkiler görülmektedir.
Pektinler, soya ve bakla gibi baklagil tanelerinde yüksek
düzeylerde bulunmaktadırlar. Pektin galakturonik asit ve
ramnozdan oluşmaktadır. Bu şeker yerine bazen galaktoz,
arabinoz, arabinan, galaktan veya arabinogalaktan geçebilmekte
ve birbirleri arasında değişik bağlar oluşmaktadır.
NOP'un antinutrisyonel etkilerinin düzeltilmesi amacıyla;
1. Tane yemlerin su ile ıslatılması
2. Rasyonlara enzim ilavesi
3. Tane yemlerin gamına ışınlarıyla muamelesi
4. Rasyonlara antibiyotik ilavesi
gibi yöntemler kullanılabilmektedir.
6. ANTİNUTRİSYONEL PROTEİNLER
Proteaz inhibitörleri ve lektinler, doğada yaygın olarak
bulunan antinutrisyonel protein özelliğindedir.
a. Proteaz İnhibitörleri

Proteaz inhibitörleri, çözünebilen proteinler (albumin) olup
soya, bakla, mısır, pirinç, arpa, yer fıstığı, patates, kakao kozaları
gibi çeşitli bitkisel dokularda ve hayvansal dokularda bulunur. Bitki
orijinli proteaz inhibitörleri üzerinde en çok çalışılanı soya
fasulyesindeki tripsin inhibitörleridir. Bu proteaz inhibitörler:
- Endojen proteazları inhibe ederek depolama esnasında
proteolitik olayların durmasını sağlamakta,
225

r
1

j
j.

ıı
1

- Mikrobiyel proteazların etkisini durdurarak tohumu
mikroorganizmaların proteolizinden korumakta,
- Tohumları bazı hayvan türlerinde sindirimden koruyarak
başka bölgelere taşınmalarına yardımcı olmaktadır.
Proteaz inhibitörleri baklagil tanesindeki toplam çözünebilir
proteinlerin yaklaşık % 0.2-2'sini oluşturmaktadır. Proteaz
inhibitörleri (tripsin-kimotripsin inhibitörleri), ince bağırsaktaki
tripsin, kimotripsin ve amilaz enzimlerinin aktivitelerini baskılayarak
yem proteinlerinin proteolizini, amino asit emilimini ve protein
yararlanabilirliğini azaltmaktadır. Baklagil tane proteinlerindeki
kükürtlü amino asitlerin çoğu proteaz inhibitörlerinin yapısında
bulunmaktadır. Örneğin fasulye proteinindeki sistinin % 30-40' 1
proteaz inhibitörü yapısında bulunur. Proteaz inhibitörleri ince
bağırsak sindirimine dayanıklı olup proteazları bağlayarak dışkı ile
atılımlarını arttırırlar. Baklagil tanelerinde kükürt kapsayan amino
asitlerin yararlanılabilirliği bu nedenle düşük olup baklagil tanelerine
dayalı beslemede kükürt eksikliği oluşabilmektedir.
Tripsin inhibitörleri karbonhidratlarla bağlı, fosfor ile bağlı
olmayan proteinlerdir. Soya fasulyesinde en az beş farklı yapıda
tripsin inhibitörü bulunmuştur. Bunların en önemlileri
Kunitz,
Bowman-Birk ve Rackis inhibitörleridir.
lnhibisyon
mekanizması,
tripsin-tripsin
inhibitörü
reaksiyonunda protonların serbest kalmasıdır. Önce tripsin, tripsin
inhibitöründeki özel bağa bağlanır ve daha sonra kovalent bir bağ
şekillenir. Bu kovalent bağ, tripsinin aktif seri! bağı ile inhibitörün
yeni şekillenen karboksil ucu arasında bir ester bağı meydana
gelmesiyle oluşur.
Çiğ soya fasulyesindeki tripsin inhibitör miktarı çeşitli
şekillerde ifade edilmektedir. Tripsin inhibitör aktivitesi , her gram
soya örneğinin ya da her gram soya proteininin inhibe ettiği tripsin
miktarının "mg" olarak gösterilmesidir. Tripsin inhibitörü birimi ise
1O mi reaksiyon çözeltisinin 41 O nm'de absorbansında görülen her
0.01 'lik artışı ifade eder.
Proteaz
inhibitörleri ısı
uygulaması
ile
inaktive
edilebilmektedir. Soya küspesinin elde edilmesi sırasında
uygulanan ısı düzeyi, ısının uygulanma süresi, nem, basınç ve
kimyasal maddeler küspedeki tripsin inhibitör miktarını önemli
ölçüde düşürmektedir. Bu şartlar optimum düzeyde tutulduğunda,
küspede kabul edilebilir tripsin inhibitör miktarının
1 mg/g
(minimum) ile 6 mg/g (maksimum) arasında olabileceği
bildirilmektedir. Küspedeki bu değerlerin maksimum düzeyin
üzerine çıkması halinde proteinlerin sindirimine yardımcı olan
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tripsinin etkisi önlenmekte, metiyonin ve sistin gibi kükürtlü amino
asitlerden yararlanma tamamen engellenmekte, genç hayvanlar ve
özellikle
kanatlılar
yemdeki
proteinden
yeterince
yararlanamamakta, bunun sonucunda da büyüme gerilemektedir.
Ayrıca kanatlılarda tripsin inhibitörü pankreas hipertrofisine sebep
olmakta, bu durumu rasyona kristal tripsin ilavesi bile
düzeltememektedir. Kanatlı rasyonlarında tripsin inhibitör düzeyi, 1
tripsin inhibitörü birimi /mg 'dan daha az bulunmalıdır. Bu durum
rasyondaki baklagil oranı % 10-15'i aşmadığı müddetçe
sağlanabilmektedir. Proteaz inhibitörleri ruminantları daha az
etkilemektedir.
Tripsin inhibitör miktarı çiğ soyada 22.77 mg/g, ekstrude
soyada 3.12 mg /g, kavrulmuş soyada 2.96 mg/g , soya küspesinde
ise 3.95 mg/g olarak tespit edilmiştir.
Kimotripsin inhibitörü, patateste önemli miktarlarda
bulunmakta ve nişasta sindirimini düşürmektedir. Bununla birlikte,
patatesler monogastrik hayvanlara verilmeden önce ısı ile
muamele edildiğinden, pratikte problem görülmemektedir.
Hayvanlarla yapılan çalışmalarda proteaz inhibitörlerinin
antikarsirıojenik madde olarak görev yaptığı gösterilmiştir. Soya
fasulyesinden elde edilen Bowman-Birk inhibitörünün karaciğer,
akciğer, kolon ve özofagus kanserinin gelişmesini baskıladığı veya
önlediği kaydedilmiştir.
b. Lektin!er
Lektinler, glikoprotein yapısında bileşiklerdir. Baklagil tane
proteinlerinde ortalama % 2-10 düzeyinde bulunur. Başlıca
antinutrisyonel etkisi ince bağırsakta sindirim son ürünlerinin
emilimini engellemek şeklindedir.
Lektinler, rumende çözünebilmekte ve büyük bir kısmı
rumen fermentasyonu ile inaktive olmaktadır. Fakat bunlar
rumerıden ince barsağa yüksek çıkış hızı ile geçtiği için bağlama
aktivitesini muhafaza etmekte ve ince bağırsakta antinutrisyonel
etkisini göstermektedirler.
Lektinler,
bağırsak çeperindeki
glikoproteinlerle reaksiyona girerek, mukozada dejenerasyonlara
yol açmaktadır.
Lektinler, monogastrik hayvanların sindirim kanalında
proteolitik parçalanmaya dayanıklı olup dışkı ile atılırlar. Bundan
dolayı, sindirim kanalında aktif halde bulunurlar ve bağırsak
epitelinin yüzey ve reseptörlerine bağlanırlar. Lektinler, farklı şeker
affinitelerine sahip olduklarından bağırsak duvarına bağlanmaları
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mevcut şeker çeşidine bağlıdır. Bezelye ve mercimek lektinleri 0mannoz ve O-glikoz ile ince bağırsağın alt bölümlerindeki villilere
bağlanır. Fasulye ve soya lektinleri ise daha kompleks şeker
bileşikleri ile ince bağırsağın üst kısmındaki villilere bağlanır. Bu
durum fırça benzeri villüslerin hasarına neden olur ve böylece
besin maddelerinin sindirimi ve emilimi azalır.
Lektinler bağırsak çeperinin makromoleküllere karşı
geçirgenliğini arttırmaktadır. Hücresel protein ve musin sentezi ile
salgısı artabilmektedir. Lektinler, alyuvarlardaki glikoproteinlerle
reaksiyona girmekte ve aglutinasyona neden olmaktadırlar. Ayrıca
metabolizma ve bağışıklık sistem üzerine olumsuz etki
yapmaktadırlar. Lektin kapsayan yemlerin tüketimi endojen azot
kaybına, organizmada depo yağ ve glikojenin parçalanmasına,
mineral metabolizmasının bozulmasına yol açar. Lektin aktivitesi
ısı muamelesi ile azalmakta, fakat tamamen yok olmamaktadır.
7. TOKSİK AMİNOASİTLER
Bitkilerde 300'den fazla protein niteliğinde olmayan amino
asit bulunmaktadır. Bunların çoğu, mikroorganizmalar ve
hayvanlarda olumsuz etkiye sahiptir.
Protein niteliğinde olmayan amino asitler, bakteriyel
deaminazlar etkisi ile rumende çok hızlı parçalanırlar ve bir kısmı
mikroorganizmalar üzerine toksik etki gösterirler.
Toksik özellik gösteren amino asitlere örnek olarak
hipoglisin A, indospicine, nörotoksik aminoasitler, mimozin,
djenkolik
asit,
dihidroksifenilalanin
(DOPA),
a-amino-B
metilaminopropiyonik asit, selenosistationin verilebilir.
Baklagil tanelerinde bulunan çeşitli toksik etkili protein
niteliğinde olmayan amino asitler Tablo 6.6'da gösterilmektedir. Bu
amino asitlere duyarlılık, hayvanın türü, rasyon, yemleme süresi ve
rumen mikrobiyel florasındaki farklılığa göre değişmektedir.
a. Mimosin
Yüksek besleyici değere sahip Leucaena /eucocepha/a adı
verilen baklagil otunun kullanımını sınırlandıran başlıca
faktörlerden biri proteinin % 3-5'ini oluşturan mimosin amino
asididir. Mimosin Leucaena /eucocepha/a otunun yapraklarında
kuru maddenin % 8-1 0'u, tohumlarında ise kuru maddenin % 3-5'i
düzeyinde bulunur. Leucaena otu, sığırlarda rasyonun yarısını
oluşturduğu zaman, bu amino asit, sığırlarda performansın
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düşmesine yol açar. Olumsuz etki, rumen bakterilerinin mimosını,
goitrojenik aktivite gösteren 3,4-dihidroksipridine çevirmesinden
kaynaklanmaktadır. At, domuz ve tavşan gibi nonruminantlarda
goitrojenik etki çok önemli değildir.
Tablo 6.6. Baklagil tanelerinde bulunan toksik etkili protein
niteliqinde olmayan amino asitler ve etkileri
Amino asit

Baklagil türü

Nörolatirojenler
13- Siyanoalanin

Vicia sativa

Düzeyi I Toksik etkiler
/kcı KM

1,5
25

Lathyrus sativus
13-(N) oxalyl
amino alanin
a,y-diaminobutirik Lathyrus latifolius
asit
Arjinin analogları
Canavanin
Canavalia

16
51
40
98
9

lndospicin

ensiformis
Gliricidia sepium
Robinia
pseudoacacia
lndigofera spicata
lndigofera spicata

1

20

Homoarjinin

Lathyrus cicera

1

12

Aromatik
asitler
Mimosin

amine

Leucaena
leucocephala

Kükürtlü
amino
asit analogları
Se-metil
Astragalus
Selenosistein
Selenosistatiyonin
Selenometivonin

1

Konvulziyon,tetanik
spazm, ölüm
Tremor,
konvulsiv
nöbet, ölüm
H iperirritabilite,
tremor, ölüm
Büyümede ve azot
kullanımında
azalma,
alopesia,
immun
sistemin
baskılanması

1

Teratojenik etkiler,
karaciğer hasarı
ve yem
1 Büyüme
tüketiminde azalma

145

Yapağı kaybı,
teratojenik etkiler,
organ hasarı, ölüm

?

Bakar körlük, ölüm

Mimosinin ruminantlarda süt ve et üzerine olumsuz etkisi
yoktur. Mimosin, pridoksal kapsayan transaminazları, tirozin
dekarboksilazı, bazı metal kapsayan enzimleri, sistationin sentetaz
ve sistationaz enzimlerini baskılar. Metiyoninin sistine dönüşümünü
engelleyerek kıl ve yapağı kayıplarına yol açar. Ayrıca
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ruminantlarda, büyümede gerileme, topallama, ağız ve yemek
borusunda yaralar ile serum tirozin düzeyinde azalma ve guatr
gözlenir. Mimosin zehirlenmesini önlemek için leucaena cinsi kaba
yemlerin hayvanlara sınırlı düzeyde verilmesi, mimosin içeren
yemlerin ısı işleminden geçirilmesi veya amino asitler ile takviye
edilmesi gerektiği bildirilmektedir.
b. lndospicine
lndospicine (L-2-amidino-6-amino hexanoic asit), kuvvetli bir
hepatotoksindir ve sığırlarda ciddi üreme problemlerine yol açar.
c. S-Metilsistein Sulfoksit
S-metilsistein sulfoksit (SMCO), kolza, soğan ve
sarımsakda bulunan bir amino asittir. Kolzada kuru maddede % 4-6
düzeyinde bulunur.
Rumende, rumen mikroorganizmaları
tarafından dimetil disülfite dönüşür. Bu durumda özellikle kolza ile
beslenen ruminantlarda hemolitik anemi oluşur. Sığırlar bu
anemiye karşı çok hassasdır. Her 100 kg canlı ağırlık için günlük
10-15 g SMCO tüketimi subakut anemiye, 15-20 g SMCO tüketimi
ise akut hemolitik anemiye yol açar. SMCO, nonruminant
barsağında emildiğinden bunları etkilemez.
Bitkiler olgunlaştıkça, SMCO konsantrasyonu artmaktadır.
Toprağın azotlu gübrelerle gübrelenmesi de SMCO düzeyini artırır.
8. NİTRAT VE NİTRİTLER
Nitrat bakımından zengin olan başlıca yem maddeleri, yulaf
samanı, arpa samanı, buğday samanı, sudan otu, pancar, şalgam,
'pancar yaprağı, pancar posası, hardal, sorgum, ayçiçeği, mısır
sapı, darı, süpürge otudur. Bu yem maddelerinde ortalama nitrat
miktarı kuru maddede % 2-3'dür. Nitrat konsantrasyonu körpe
bitkilerde daha yüksektir. Vejetasyon dönemi ilerledikçe nitrat
konsantrasyonu azalmaktadır. Bitki yapraklarında ve toprağa yakın
olan bitki kısımlarında daha fazla nitrat bulunmaktadır. Güneş
ışınları, bitkideki nitratların yapraklarda proteine dönüşümünü
artırır. Bulutlu havalar gibi sıcaklığın düşük, aydınlığın kısa olduğu
günlerde ise bitki metabolizması düştüğünden nitratlar bitki
bünyesinde birikir. Kuraklık, don ve zararlı ot mücadelesi gibi
faktörler bitki köklerinin topraktan azot almalarını kolaylaştırıcı ve
bitkilerin büyümelerini sınırlayıcı bir etkiye sahip olduklarından bu
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tür bitkilerin bünyelerinde bol miktarda nitrat bulunur. Buğdaygiller,
lahana türleri, ısırgan otu ve yeşil bitkilerin nemli ve sıcak ortamda
depolanması sırasında bunlarda meydana gelecek mikrobiyal
faaliyetler sonucunda nitratlar nitritlere dönüşür. Nitritler nitratlardan
10-15 kat daha fazla zehirlidir.
Silaj çukurlarının dibinden akan sızıntı )suları nitratlar ve
nitritler bakımından çok zengindir. Silaj çukuruna yeterli eğim
verilmemesi halinde, nitrat ve nitritlerce zengin bu sular silajın dip
kısmında birikir. Hayvanlara akıntısı iyi yapılmamış silolardan silaj
yemi verilmesiyle zehirlenmeler şekillenir.
Samanlar yüksek düzeyde nitrat kapsasa bile, rumen
bakterileri hücre içine kolayca nüfuz edemediği için bu yem
maddelerinde nitratların fernıentasyon oranı çok düşük düzeyde
kalır. Kolay eriyebilen karbonhidratlarca zengin olan kök ve
yaprakların rumendeki fermentasyonu sırasında bu bitkilerin
yapısında bulunan nitratların büyük bir bölümü parçalanarak
nitritlere dönüşür. Bu bitkilere en iyi örnek şeker pancarıdır. Fazla
miktarda şeker pancarı tüketen ineklerin rumeninde çok hızlı bir
şekilde nitrit oluşmaktadır. Rumen mikroorganizmaları tarafından
nitratın nitrite indirgenmesi büyük ölçüde rumendeki 'nitrat
redüktaz' enziminin mevcudiyetine bağlıdır. Molibdenum, bakır,
demir, magnezyum ve manganez gibi bazı mineraller nitratın
amonyağa dönüşümünde rol oynar ve böylece nitrit birikimi önlenir.
Kaba yeme dayalı bazı rasyonlar, normal rumen metabolizması için
bu mineral maddeler bakımından yoksundur. Düşük düzeyde
molibden içeren rasyon!a beslenen ruminantlarda nitratın
indirgenme hızı önemli ölçüde azalmaktadır. Rumende biriken nitrit
mide bağırsak kanalından hızla emilerek düz kaslar ile alyuvarlara
doğrudan etkir.
Nitritin en önemli
etkisi
hemoglobini
methemoglobine dönüştürmektir. Bu dönüşümü hemoglobinin
yapısında bulunan ferro şeklindeki demiri ferri şekline indirgeyerek
yapar. Methemoglobinin oksijen taşıma yeteneği yoktur. Nitratlar
bakımından zengin yemle beslenen sığırlarda, vitamin A noksanlığı
da görülmektedir. Nitratın, hayvanlarda karotenlerin vitamin A'ya
çevrilmesini sınırlandırdığı ve bu vitaminin
karaciğerde
depolanmasını azalttığı, vitamin A ve karotenlerin sindirim
kanalında parçalanmasına yol açtığı, ayrıca tiroid bezine iyot
girişini engellediği ve böylece tiroid bezinde büyümeye yol açtığı
bilinmektedir. Nitrat ve nitritler tüm hayvanlarda, yemden
yararlanmanın düşmesine, gelişme geriliğine, verimin azalmasına,
döl veriminin düşmesine, abortlara ve hastalıklara karşı direncin
kırılmasına yol açabilmektedir. Rasyonda enerjinin yetersiz olması
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da nitrat toksikasyonuna yol açar. Rumen mikroorganizmaları
zamanla daha yüksek nitrat düzeylerine adapte olabilir. Yüksek
düzeyde nitrat içeren yemlerin tüketilme hızı da çok önemlidir.
Hayvanların yemlemesinde kullanılan sistemler de nitrat
toksikasyonunu etkileyen bir faktör olabilir. Kaba yemin ayrı olarak
verilmesine kıyasla kaba yemin diğer yem maddeleriyle
karıştırıldığı karma rasyonlar nitrat düzeyi bakımından daha az risk
taşırlar.
Yüksek düzeylerde nitrat kapsayan yem veya suyun
tüketiminden sonra bir-iki saat içerisinde zehirlenme belirtileri
oluşabilir.
Methemoglobin mevcudiyetinden dolayı oluşan kahve
renkli, çikolata renkli kan, nitrat zehirlenmesinin göstergesidir.
Soluma çok zorlaşır. Diğer fiziksel semptomlar; ağızda
köpüklenme, hızlı zayıf kalp atışı, kas spazmı, koordinasyon
bozukluğu, konvulziyon, diare ve sık idrar yapmadır. Kanda
methemoglobin düzeyi % 20'nin üzerinde olduğunda derinin beyaz
bölgeleri ve mukoz membranların etrafında kahverengimsi veya
mavimsi renk oluşumu görülür. Methemoglobin düzeyi % 30-50'Iere
ulaşmadıkça diğer semptomlar gözlenmez, % 70-80 düzeyine
ulaştığında ise ölüm gözlenir.
Genellikle hayvanlar için yemlerdeki nitratın güvenlik sınırı
1000 ppm olarak kabul edilir. 1000 ppm'den fazla nitrat içeren
yemler hayvanlarda, yavru atma da dahil diğer kronik nitrat
zehirlenmesi belirtilerine yol açabilir. Yemlerdeki nitrat düzeyi 2100
ppm'i tıştığında vitamin A ve E'nin metabolizması ile tiroid bezi
fonksiyonunda bozukluklar görülür. Kuru madde esasına göre,
sığırlar % 0:6'ya kadar nitratı rahatlıkla tolere ederler. Enerji/protein
oranının yeterli ve dengeli olması halinde % 1.5 nitrat düzeyi zararlı
olmamaktadır.
Yem Kanunu ve Yönetmeliğine göre, karma yemlerde
sodyum nitrit halinde 15 ppm düzeyinde nitrit bulunmasına izin
verilmektedir.
9. ÖSTROJENİK ETKİLİ MADDELER

i:','

Hayvancılıkta büyük önemi olan baklagiller familyasına ait
bir çok tür, yapısında fitoöstrojenleri kapsamaktadır. Yonca, üçgül
gibi otlarda, soya fasulyesi, pamuk tohumu, keten tohumu, kolza
tohumu gibi yağlı tohumlarda, soya ve mısır yağında, patates,
şeker pancarı, arpa, pirinç ve çavdar gibi bir çok yem maddesinde
biyolojik etkileri birbirine benzeyen östrojenik bileşikler mevcuttur.
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Bazı ürünler özellikle sarımsak, adaçayı ve hurma yüksek
östrojenik aktiviteye sahiptir. En az 50 bitki türünde hayvanları
etkileyen östrojenik maddelere rastlanmıştır.
Bitkilerin östrojenik aktiviteleri, bitki türleri, bitkinin yetiştiği
yer ve dönemi, toprağın verimlilik dönemi, bitkilerin kurutma ve
depolama koşulları, bitkilerde yaprak bitlerinin ve patojen
mantarların bulunması gibi faktörler tarafından etkilenmektedir.
Bitkilerde triterpenler, stilbenler, fenantrenler, steroidler gibi
bir çok östrojenik madde olmasına karşın genel olarak östrojenik
maddeler izoflavonlar ve koumestanlar olmak üzere iki grupta
toplanırlar. izoflavonlar, bitkilerde genellikle bağlı halde ve
glikozidik
yapılarda
bulunur.
Vücut
yağında
kısmen
depolanmalarına rağmen organizmadaki düzeyleri 1 ppm'i aşmaz.
Başlıcaları genistein, biochanin A, daidzein, formononetin ve
paratensindir.
Koumestanlar, koumestrol ve 4'-0-metil koumestrol olarak
bitkilerde iki şekilde bulunur. Koumestrol yonca ve soya fasulyesi
filizlerinden izole edilmiştir. Koumestrol ısıya dayanıklı bir bileşiktir.
Sığır ve koyunların östrojenik etkili yemlerle beslenmesi
sonucu infertilite olayları gözlenir. Östrojenik bitkilerin bulunduğu
meralarda otlatılan koyunlarda ovulasyon, çiftleşme ve gebe kalma
oranları düşük olabilir. Çayırlarda 25 ppm düzeyinde bulunan
koumestrol'un ovulasyon oranını azalttığı saptanmıştır. Önlem
olarak çiftleşme mevsiminden önce mera otlarındaki östrojenik
madde miktarları incelenmeli, gerekirse hayvanlar meradan
çıkarılmalıdır. Östrojenik etkili bir mikotoksin olan zearalenon
kapsayan yemler kanatlılarda uterus prolapsusuna neden olurlar.
Ruminantların beslenmesinde kullanılan kaba yemlerin bir
çoğunda fitoöstrojenlerin bulunması alınabilecek tedbirleri önemli
ölçüde sınırlamaktadır. Bitkilerin fitoöstrojen konsantrasyonunda
azalma sağlamak için alınabilecek tedbirler;
1. Çayırlar erken biçilmelidir.
2. Başta azotlular olmak üzere toprağın az gübrelenmesine
özen gösterilmelidir. Kullanılacak gübre bir defa yerine birkaç
parçaya bölünerek uygulanmalıdır.
3. Baklagiller mümkün olduğunca tam çiçeklendikten sonra
biçilmelidir.
4. Silaj yapımı ile östrojenik aktivitede azalma her zaman
görülmeyebilir fakat kurutma sonucunda östrojenik aktivitede büyük
oranda kayıp gözlenmektedir.
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1 O. MİNERAL MADDELERİ BAĞLAYAN MADDELER
Bir çok bitkisel yem ham maddesi kapsadıkları fitik asit,
okzalik asit gibi maddelerden dolayı, sindirim kanalından, özellikle
çinko, demir, manganez, bakır, kalsiyum ve fosfor olmak üzere
birçok mineral maddenin emilimini azaltarak bunlara olan ihtiyacı
artırmaktadır.
a. Okzalik Asit
Okzalik asit, bazı minerallerle birleşerek potasyum okzalat
gibi suda çözünen tuzları veya kalsiyum okzalat gibi suda
çözünmeyen tuzları oluşturur. Kalsiyum okzalat kristalleri, idrar
kanalları ve böbrekte oluşabilir. Ayrıca vücuda çok fazla miktarda
okzalik asit alındığında hücreler arasında da bu kristaller görülebilir.
Okzalik asit, vücutta kalsiyumu bağlıyarak, kanda kalsiyum
miktarının azalmasına yol açar. Diğer taraftan okzalik asit vücutta
metabolizma artığı olarak da ortaya çıkmaktadır ve idrarla dışarı
atılmaktadır. Bazı bitkilerin yapısında bulunan glioksilik asit de
vücutta okzalik asite okside olmakta ve fazla miktarda alındığı
zaman böbreklere zarar vermektedir.
Bazı kaba yemlerde oldukça düşük düzeylerde kalsiyum ve
yüksek düzeyde okzalik asit (% 0.2-7 .8) bulunmaktadır. Okzalik
asiti fazla miktarda içeren şeker pancarı yapraklarına % 0.13
düzeyinde mermer tozu ilave edildiğinde çözünebilen okzalik asit
kalsiyum ile bağlanarak kalsiyum okzalat haline dönüşür ve
zararsız hale gelir.
Azot ve potasyum ile gübreleme, bitkideki okzalatın toksik
düzeylerini arttırarak yem kalitesini azaltabilir. Yemlerde yüksek
düzeylerdeki okzalat, non-ruminantlarda kemik bozukluklarına,
ruminantlarda ise böbreklerde hasara neden olur. Okzalik asit
düşük enerjili bir karbonhidrat olduğundan, sindirildiğinde
ruminantlarda verime çok az katkıda bulunur. Okzalik asit
kapsayan otları tüketen ineklerde süt yağı yüzdesinin azaldığı
gözlenmiştir.
Ruminantların okzalatlı bitkilere duyarlılığı değişiktir. İlk defa
maruz kalanların duyarlılığı daha fazladır. Okzalik asite alışık
olmayan bir koyunda 30 g/gün okzalik asit zehirlenme yapabilirken,
alışkın olanlarda ancak bunun bir kaç katı zehirlenmeye neden
olmaktadır.
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b. Fitik Asit
Fitik asit, myoinositol halkası ve buna bağlı inorganik
fosfattan ibaret serbest bir ester asididir. Kimyasal adı, myoinositol
1,2,3,4,5,6 hekzakis dihidrojen fosfattır. Fitatlar ise, fitik asitin Ca,
Mg, K ve Fe tuzlarıdır. Fitik asit ve fitatlar, bitki tohumlarında, dane
yemlerde, kök ve yumrularda yaygın olarak farklı düzeylerde (%
0.1-6.0) bulunurlar.
Buğday kepeğinde yüksek düzeyde fitin-fosforu (8-1O g/kg)
bulunmaktadır. Yem maddelerinin fitik asit düzeyleri, yem
maddesinin üretildiği iklim şartları, yetiştiği bölge, sulama, toprak
çeşidi ve vejetasyon dönemi gibi faktörlerden etkilenmektedir. Fitik
asit yüksek derecede iyonize ortofosfat grubu içerdiği için, protein,
karbonhidrat ve mineral maddelerle erimeyen kompleks bileşiklerin
meydana gelmesine de yol açmaktadır. Böylece bunların sindirilme
derecesi azalmaktadır. Ayrıca fitin fosforu kanatlılar tarafından
yeteri kadar değerlendirilemediğinden önemli miktarda fosfor dışkı
ile atılarak çevre kirliliğine yol açmaktadır.
Yem maddelerindeki fitin fosforunun kanatlılar tarafından
değerlendirilebilmesi için fitik asit molekülünün inositol ve fosfata
hidrolize olması gerekmektedir. Fitin fosforunun hidrolizi rasyonlara
mikrobiyel enzim ilavesi ile sağlanabilmektedir. Ayrıca ıslatma,
germinasyon, endojen (bitkisel) fitaz enzimince zengin yemleri
kullanma ve depolama gibi yöntemlerin yanında, fitin fosforunun ısı
karşısında yıkımının sağlandığı pişirme ve otoklava etme gibi
yöntemler de kullanılabilmektedir.
Kanatlılarda fitin şeklinde bağlı fosforun değerlendirilmesinin
artması dışkı ile atılan fosfor miktarını azaltmaktadır. Bunun
yanında fitik asitin enerji ve besin maddesi sindirimi üzerindeki
olumsuz etkileri ortadan kalktığından verim artmaktadır.
Buna karşılık fitik asit, plazma kolesterol ve triaçilgliserol
düzeyini azaltmada önemli etkiye sahiptir. Ayrıca plazma glikoz ve
insulin konsantrasyonunun azalmasını sağlar. Fitik asitin sağlık
üzerindeki diğer yararlı bir etkisi de kansere karşı koruyucu
etkisinin bulunmasıdır.
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peletlenmesi ile de kanatlılarda fosforun kullanılabilirliği yükselmektedi r.l

Bir yemin ya da yem maddesinin besleyici değerini arttırmak,
bazen de yemde bul unan zararlı maddeleri uzaklaştırmak amacıyla bir
takım işleme metodlan geliştirilmiştir. Bu metod!ar fizikse.J ve kimyasal
olabilir. Fiziksel işlemler sulandırma veya kurutma, ısı, basınç uygulama,
öğütme gibi değişikliklerdir. Kimyasal işlemler nişastanın yapısını
değiştinnek� protein matriksini yıkmak gibi amaçlarla uygulanır, sonuçta
sindirilme derecesinde ve metabolik ürünlerde az çok değişiklikler ortaya
çıkar.

7. İstenmeyen maddelerin uzaklaştırılması veya detoksifikasyonu: Baz�
yemler toksik (inhibitör) maddeler içerir, bunlar hayvanlarda verin�
düşüklüğüne ve bazen ölümlere yol açabilir. Bunlardan bazıları vd
l
uygulanan işlemler aşağıda verilmiştir.
Tablo 44. Bazı yemlerde bulunan zararlı maddeler
Uygulanan işlem

Yemleri işlemenin amaçları:

Yem maddesi

inhibitör madde

l. Yem maliyetini azaltarak veya üretimi arttırarak daha fazla gelir
sağlamak,

Pamuk toh. küs.
Soya küspesi
Keten toh. küs.
Çiğ balık
Yonca unu
Taş yoncası
Kolza

Demir tuzlan ilaves
Gossipol
Isı uygulama
Tripsin inhibitörleri
Kristallin-/ı�7Q ,._., Jrf .- Islatma
Isı uygu1ama
'l
.
'['
. ıammaz
Sınırlı yedinne
Saponinler
Dikumarol
Isı uygulama
Isı uygulama
İzotiyosiyanat

2. Yem tüketimini ve sindirilme derecesini arttırmak,
3. Yemin yoğunluğunu veya ağırlığım değiştirerek yem ve enerJı
tüketimini değiştimıek, hayvan sağlığım korumak;

yoı0t;r

At beslemede öğütülmüş veya pelet haline getirilmiş yemlerden
ziyade ince tabakalar haline getirilmiş olanlar tercih edilir. Çünkü bu tip
yemler hafiftir ve sindirim bozukluklarını azaltır.
Enerji tüketimini kısıtlamak amacıyla da genelde hacimli (hafif)
rasyonlar tercih edilir.

.

Yemlerde küflenme ve aflatoksin gelişimi önemli bir prohiemdit
Küflenme olaylarını azaltmak için yemler uygun şartlarda hasat edifü
kurutulur ve depolanır. Propiyonik asit ve asetik asit küf gelişimi
önlediği için nem oranı yüksek tahılların depolanması esnasında ilav,
edilirler. Küflenmiş yemlerin toksik etkisi amonyak veya amony
hidroksit ilavesiyle azaltılabilir. Salmonella en fazla et ununda ürer v
peletleme ile tahrip olur.

5. Besin maddeleri düzeyini değiştirmek; Örneğin yeşil otlarda bulunan
ergosterol otun
güneşte kurutulması esnasında
vit D2'ye
dönüştürülebilir.
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8. Depolama esnasında bozulmayı önlemek, kaliteyi korumak; Çoğ
yem maddesi belirli dönemlerde üretilir ve sonradan kullanılmak üzer
depolanır. Tane yemler % 14'ün üzerinde nem içeriyorsa depolam
esnasında küflenme o1aylarmı önlemek için ya kurutulurlar ya ga
asitler ilave ediJi
sı.zdırmavan silolarda saklanırlar va
...,
., da bazı onı:anik
Yeşil yemler kurutularak ya da silolanarak korunurlar.

4. Lezzetliliği arttırmak ve iştahı uyannak; bu amaçla melas, yağ ve
çeşitli tatlandırıcı maddeler ilave edilebilir. Yemlerin lezzetini azaltmak
ve yem tüketimini sınırlamak için de tuzlu karışımlar kullanılır. Az
miktarda tuz iştahı artırırken fazla miktarları tersine etki yapar.

(2002..
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3.2. K'¾,. tna
3 .3. Erken hasat etme

9. Depolama, taşıma ve yedirme esnasında kolaylık sağlamak; Bu amaçla
kuru otlar ya saman haline getirilir ya balyalarur ya küp ya da pelet
yapılabilir. Bir metreküp alanda normal gevşek halde 68 kg, saman
halinde lOO kg, balyalanmış halde 121 kg kuru yonca depolanabilir.
Küpler ve peletler daha az yer işgal etmektedir.

4. Kalıp haline getirme
5. Sıvı katkılar
6. Fermentasyon
7. Çimlendirme
8. Yem katkı maddeleri

Gevşek, uzun otlan otomatik sistemle yedirmek zord ur. Kuru ot
yapımında ve hayvanlara yedirilmesinde mekanizasyona geçilmesi ile
işgücü oldukça azalır (Resim 56). Özel makinalarla yemlerin pelet veya
küp haline getirilmesiyle taşıma, depolama ve yedirme işlemlerinde
maliyet azaJır, yemleme kayıpları ve yem israfı önlenir.

4.1. 1. MEKANİK İŞLEMLER:
4.1.1.1. Kabuğun uzaklaştırılması (Dehulling): Tahıl tanelerinin,
kabuklu yemişlerin ve bazı meyvelerin kabuğunun çıkarılması işlemidir.
Kabuklar selüloz bakımından zengin olduğu için tek mideli bayvanlard.,,
sindirilme oranlan düşüktür. Tahıl tanelerinden arpa, yulaf ve pirincin:
kabuklan çıkarılır, diğer değirmen kalıntıları ile karıştırılarak birlikte]
piyasaya sürülür. Soya fasulyesi, pamuk tohumu, yerfıstığı, ayçiçeği gibi
yem maddelerinin kabuklu halde iken besleyici değeri düşüktür, kabuğ
alınmış küspelerin selüloz oranmın azalması, HP ve enerji düzeylerini
artması sonucu besleyici değeri artmlır. Örneğin kabuklu pamuk tohum
küspesinde HP düzeyi % 22 iken, kabuğu tamamen uzaklaştırılanlarda b
oran % 60 civarındadır.

4.1. KONSANTRE YE1\1LER İÇİN İŞLEME METODLARI:
1. Mekanik işlemler
l. l. Kabuğun uzaklaştırılması
1.2. Öğütme
1.3. Ezme
1.3.1. Kuru ezme
1.3.2. Yaş ezme
J .4. Buharlı sıkıştırma
2. Isı uygulamaları
2.1. Kuru ısı uygulamaları
2. l .l . Mikronize etme
2. 1 .2. Patlatma
2.1.3. Kavurma
2.2. Yaş ısı uygulamaları
2.2.1. Pişirme
2.2.2. Genleştirme
2.3. İnce tabakalar haline getirme
2.3.L Buharla ince tabakalar haline getirme
2.3 .2. Basınçla ince tabakalar haline getirme
2.4. Peletleme
2.4.1. Granül haline getirme

4.1.1.2. Öğütme (Grinding): Yem maddelerinin boy�tlarını küçilltm9
işlemidir. _?:em işleme metodları içerisinde en yaygın, en ucuz ve en basi1
olanıdır. Oğütme ile;
- kaı1na yem üretiminde homojen bir karışım imkanı sağlanır,
- darı, sorgum gibi öğütülmeden verildiğinde bütün olarak dışkı ile atılan
bazı yem maddelerinin sindirilebilirliği artar,
- çok genç ve yaşlı hayvanlarda tane yemlerin değerlendirilme oranı aı1ar,
- tane yemlerin kabuk kısmında bulunan selilloztm sindirimi yükselir,
- yüzey alanının artmasına bağlı olarak diğer besin maddelerinin de
sindirimi artar.
Yemlerin çok ince öğütülmesi arzulanmaz; tozlanmaya neden olur
ve yemin lezzeti azalır, ayTıca gagalara yapışma, sindirim kanalında
topaklanma, çeşitli sindirim bozuklukları, süt yağında azalma gibi
peletlenmesi
problemler yaratabilir. Bununla birlikte yemlerin
düşünülüyorsa ince öğütme tavsiye edilir. Yine tane yemlerin içerisinde

3. Nem oranını değiştirme
3.1. Sulandırma, Islatma
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bazen kh�'ük yabancı tohumlar bulunabilir, bu t�humla; \uın halde
tüketilirse dışkı ile atılarak, bu dışkıların gübre olarak kullanıldığı

arazilerde tekrar yeşererek olumsuz etkilerini devam ettirirler. Bu nedenle
yabancı tohum içeren tane yemlerin de ince öğütülmesi arzulaıur.

Bazı durumlarda da kalın öğütme sakıncalıdır. Zira kaba ve kalın
öğütülmüş yem maddelerinden karına yem hazırlanması homojen bir
karışım elde etmeyi güçleştirir, üstelik hayvanlar özellikle kanatlılar bu
tip yemlerde iri kısımları seçerek tüketirler, tozlu kısmı bırakırlar,
dolayısıyla dengesiz bir beslenme tablosu ortaya çıkabilir. Bunun aksine
son zamanlarda özellikle besi yemlerine girecek bazı yem maddelerinin
hiç öğütülmeden bütün halde kullanılması da söz konusudur.
Öğütme işleminin etkinliği elek ölçüsü, değiımenin tipi, gücü,
tahılın tipi, nem içeriği gibi faktörlere bağlıdır.

4.1.1.3. Ezme (Rolling): Bu işlemle tane yemler silindirler arasından
geçirilerek düz, yassı partiküller haline getirilir. Öğütme işlemiyle elde
�dilen ilerleme ezme için de geçerlidir, üstelik ezme işlemi daha ucuzdur.
ı\ncak ezilerek hazırlanmış tane yemler karma yemlere ginnez ve
5enelde sığır ve koyun besisinde enerji kaynağı olarak yedirilir.
t.1.1.3.1. Kuru ezme (Dry roJling): Taneler oluklu bir yüzey üzerine
rerleştirilmiş çelik silindirler arasından geçirilerek ezilir. Tanelerin
rnbuğu ve tohum kabuğu parçalanmıştır, elde edilen linin kabaca
:Sğütülmüş tahıllara benzer. Partikül büyüklüğü uygulanan basınca, oluk
5enişliğine, yemin nem düzeyine ve geçiş hızına bağlı olarak değişir.
J.1.1.3.2. Yaş ezme, buğulama (steam rolling): Taneler 1-8 dk süreyle
mhara maruz bırakıldıktan sonra silindirden geçirilir. Buhar yemi
ıumuşatır ve sıkıştırılan taneler kl\ı11k bir bal alır. Bu şekilde işlenmiş
ıeınler yemden yararlanma oranını öğütme ve kuru ezme ile elde
:dilenden daha fazla artırmaz. Lezzetli bir üründür ve hayvanlar
arafmdan tercih edilir. Bununla birlikte nem oranı ilk materyale göre % 6
:ivannda artar, buna maliyet de eklenince yaş ezmenin yaygın olarak
ıygulanarnayacağı kanısına varılır.
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4.1.1.4. Bm:,arlı sıkıştırma (Extruding): Yemler sıkıştırılır ve basınç
altında dar bir geçitten itilerek dışarı çıkarılır. Bunun için tahıllar buharla
ısıtılarak yumuşatılır, öğütülür, burgulu çelik bir borudan geçirilir.
Yumuşamış olan yem sıkıştırılarak koni şeklindeki boşluklardan geçirilir.
Yem koni şeklindeki deliklerin dar tarafından girer, geniş tarafından
çıkar. Sıkıştınna işlemi sonucu nişasta granülleri parçalanmaktadır. Elde
edilen ürünün besleyici değeri buharla ince tabakalar halıne getirilmiş
ürününküne benzer. Ancak buharlı sıkıştırmamn bir avantajı birkaç tane
yemin birlikte karışım olarak işlenebilmesidir (Resim 53).

4.1.2. ISI UYGULAMALARI:
Yüksek ısı arnino asitler, vitanünler gibi bazı besin maddelerini
olumsuz yönde etkiler, oysa uygun ısı uygulamasıyla soya küspesi gibi
protein kaynaklarının, tahıl taneleri, patates, fasulye gibi CHO
kaynaklarının besin maddelerinin değerlendirilme oram artırılır. Soya
fasulyesindeki tripsin inhibitörleri tahrip olur, amino asitleıin
değerlendirilme oranı ve yemin enerji değeri artar.
Mısır, arpa, darı gibi tahıl tanelerine ısı uygulaması kısmi
jelatinizasyona sebep olur ve sığırlarda canlı ağırlık kazancım artırı�._Çjğ
balıkta bulunan tiaminaz, çiğ yumurta akında bulunan avidin ısı etkisiYJe
. tarh ip ofur.
Uzun süreyle ısı uygulaması yağda eriyen vitaminleri, tiamin,
pantotenik asit, folik asit ve biotini kısmen tahrip eder.

4. 1.2.1. Kuru ısı uygulamaları: Yemin kuru hava ile sarılması işlemidir.
Sıcaklık hızlı bir şekilde değiştirilebilir, başlatılır veya durdurulur. Yemin
nem oranını azalttığı için depolamada kolaylık sağlar.
4.1.2.1.1. Mikronize etme (Micronizing): Tane yemlerin kızılötesi
ışınlarla çalışan pişiricilerde hareketli bir çelik plaka veya tava üzerinde
kuru ısıya tabi tutulmasıdır. Isı 140 °C'ye kadar yükselir. Nem oranı %
7'ye kadar düşer. Taneler patlamamıştır. Daha sonra bir örnekliliği ve
daha uzun süre dayanıkhlığı sağlanıak için taneler ezilir. Görünümü
buharla ince tabakalar haline getirilmiş yemlere benzer.

.

. ..

. ,l

doldurulur'-. ferine ·kaynar su dökülür, kovanın ağzı kapatılarak kepek
pişinceye �ar beklenir. Soğuduktan sonra yedirilir.

4.1.2.1.2. Patlatma (Popping):
Hızlı bir şekilde kuru .,,,,.,. uygula ması
sonucu

taneler şişer ve genişler. Tercihe
hızlı bir şekilde 140-144 °C'ye ısıtılırn %,14-20 nem içeren taneler çok
v ·
- 20 saniye sürer.
Patlatılmış ürün kırılır. PatlatmaJtisastJl.gri!tıÜH
erinin yırtılmasın ebep
olur. Bu şekil
indirilebilirlik ve yemden yararlanma artar. Patlatma
işlem�i��t:�jdir.
Patlaıl�
a, n lezzet idır, besi
başlangıcincfa uygun bır yemdır, akat ..� . � bu yüzd�
.
tüketimini azaltır. y� günl�k canLağırlt çotL�fltıii:�
a�şürür. Depolamada
·-•-fazla yer işgal eder, taşımada bazı problemlere sebep olur.
--··-----4.1.2.l.3. Kavurma (Roasting): Belli bir süre doğrudan ısı
uygulamasıdır. Yaklaşık 140 °C sıcaklık uygulanır. Nem oram % 4- 9'a
düşer. Bu işlemle besin maddelerinin değerlendirilme oram artar. Mısır
üzerinde denenmiştir. ..Kavrulmuş mısır hoş bir aromaya sahiptiı:,._şişmiş
� karamelize olnıu' bir örünümdedir. Tanelerin bir kısmı patlamıştır.
Yemden yararlanma ve ağırlık artışı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Soya
fasulyesi kavrulduğu zaman proteiniıı değerlendiriime oranı ve lezzeti
artar.

----�--
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4.1.2.2. Yaş ısı uygulamaları:
4.1.2.2.1. Pişirme (Cooking): Eski bir uygulamadır. Özellikle
domuzların beslenmesinde çok kullanılmıştır. Gösteri sığırlarına özellikle
arpa gibi bazı yemlerin pişirilerek yedirilmesi eskiden beri geçerli bir
işlemdir. Pişimıe aşağıda belirtilen durumlarda tavsiye edilir.

atates ibi_xem maddeleri
_;:!_a_�Js.b�ş!e.II1e.ci�_fas11l soya fasul esi
kullanılacaksa, f
1-.
��mu, dar�4:��:;:-__
��ırı�ğ�tıne veya ezme

��.--- Uzun süreyle depoda

:-:,s..:,...___._ .,

: .
bekletı1mış,

bayatlamış ve çok kuru n:fısınn
d egerlen',14,l
.
,:ı;_ilmesı-amaçl)La,
� ......_""-'-·�---,
�
l
=
-:"ç� acı olan bazı yemlerin acılığuu giderm�k ve toksik etkisini
azaltmak için,
w

Kepek lapası: Buğday kepeğinin buharla muamelesi ile elde edilir.
Genelde atların boş günlerinde barsaklannı düzenlemek amacıyla
yedirilir. Lapayı hazırlamak için 7-10 litrelik bir kovaya kepek
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4.1.2.2.2. Genleştirme (Exploding): Tanelerin basınç altında buharla

şişiı-ilmesidir. Büyük çelik tencerelerde 240 psi basıncın 20 saniye
uygulanması sonucu taneler pişirilerek orijinal büyüklüğünün birkaç
katına çıkacak şekilde şişmesidir.
4.1.2.3. İnce tabakalar (pullar) haline getirme (Flaking): Tane
yemlerde nem, ısı ve basınç etkisiyle fiziksel ve kimyasal bazı
değişiklikler oluşur. İşlem sırasında kompleks nişasta moJekHlleı:i
parçalanır ve jelatinize olur. Pişirilmiş ıruıteryal güçlü e�iGilerde.o
··-geçirilerek ince tabakalar haline geürilerek kurutulur. Jelatinizasyon tane
v
yemin besle ici de erini arttırır,.ancak aşm��.lırrda asidôza
lur ve performansı düşürili.Araştİrmalar 1/o 30-5(J�nda
se e
göstermrşm:-0rün
'.-.ielatinize olnıu ürün erden en ıy'· sonucüiıafındığını
�.
· farklı ye h6ş bir aromaya sahiptir (Resım ,., .

•

4.1.2.3.1. Buharla ince tabakalar haline getirme (Steam flaking):
Tahıllar nem içerikleri % 18-20 olana kadar (mısır için 10-20 dk, darı
için 15-30 dk, buğday, arpa, yulaf için 6-1 O dk) basınç uygulamadan
normal şartlar altında buhara maruz bırakılır.
4.1.2.3.2. Basmçla ince tabakalar haline getirme (Pressure flaking):
Taneler 40 psi basınç a1tmda 1-2 dk buhara maruz bırakılır. Bir düzenek
yardımı ile pişmiş taneler pişirme tankından alınarak başka bir kaba hızla
püsküıiülür. Elde edilen pullar daha serttir ve karıştırma ve yedilme
sırasında oluşacak kırılmalara karşı daha dayanıklıdır.

4.1.2.4. Peletleme (Peileting): Peletleıne yemin baskı ve kuvvet
uygulayarak mekanik işlemle delikli kalıplarda geçirilerek
birleştirilmesidir (resim 54). Farklı çap, uzunluk ve sertlikte olabilir
(Resim 51 ). püyük peJetler genelde merada yedfrilir ve mera peletleri
-diye adlandırılır. Peletlemenin amacı;
- Üretim, taşıma, yedirmede mekanizasyonu artırmak
- Tozlanmayı önlemek, lezzetliliği artırmak
- Yem maddelerinin homojen dağdımmı sağlamak
- Depolama ve taşıma alanım daraltmak
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Kurutulmuş şeker pancarı posası ve soya .. fasulyesi cipsleri gibi
yemlerin ıslatılarak verilmesi daha uygundur. Bu özellikle otomatik
sulama sistemi olmayan işletmeler için gerekli bir uygulamadır. Çünkü
bu tip yemler fazla su çekme özelliğine sahiptir.

4.1.3.2. Kurutma (drying, dchydr!1ting): Suni veya doğal olarak suyun
uzaklaştırılmasıdır. Depolama esnasında bakteri ve küf gelişiminin
önlenmesi için tane yemler yeterince kurn olmalıdır. Genel bir ifadeyle
nem oranmın % 10-12'den fazla olmaması tercih edilir. Yeı:nler ya suni
olarak ya doğal olarak hava akımının etkisi ile ya da her ikisinin
kombinasyonu ile kurutulur. Yemler ısıtılmış bir ortamdan geçirilerek
veya helezonlu borulardan geçirifüken kuru hava üflamasi ile suni olarak
Kurutulurlar. Pahalı bir yöntemdir. Aynca yüksek ısıda uzun süreh
kurutmalarda yemlerin protein, karoten ve B grnbu vitaminleri etkilenir
ve besleyici değeri düşer.
Kurutma maliyetini ve işgücünü azaltmak için şartlar uygunsa
.stenen nem oranına ulaşılıncaya kadar tahılların hasadı geciktirilir, hava
ıkımınm etkisiyle doğal kurutma sağlanır.
v

tl.3.3. .Erken hasat etme (early har esting): İklim şartlarının
�ıverişsiz olduğu bazı bölgelerde ya da kuşların verdiği zararı azaltmak
tmacıyla tane yemler nem oranı % 22-40 iken, erken hasat edilir.
(urntma işlemine tabi tutulmaksızın silolarda depolanır1ar ya da
�üflenmcyi önlemek amacıyla % 1-1.4 oranında propiyonik asit ilave
:dilebilir. Silolama için en uygun nem oranı% 2�-32 arasındadır.

-

Erken hasat edilmiş mısır ve sorgumla beslenen besi sığırlarında
remden yararlanma oranının yükseldiği bildirilmiştir. Bundan başka
mğday, arpa, yulaf da erken hasat edilerek hayvanlara yedirilmektedir.
�rken hasat etmenin normal zamanda hasat etmeye göre;
avantajları;
Kurutma maliyetini azaltır,
Hasat esnasında arazide meydana gelen kayıpları azaltır,
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lerinde ikincfbir ürfui alma imkanını sağlar,
kuzey bölgelerinde daha geç gelişen fakat daha çok
ürfuı veren türlexm ku1lanılmasını mümkün kılar,
- Tahl llann etçi ve sütçü sığırlardaki besleyici değerini arttırır .
Dezavantajları;

- Daha fazla sermaye gerektirir,
- Elde edilen tirlin pazarlarda satışa müsait değildir, Iıayvanlara
yedirilmesi gerekir,
- Uygun şekilde silolanmazsa depolama kayıpları fazladır,
- Kışın yemliklerde donabilir, yazın ise sineklenme problemi olabilir.
4.1.4. KALIPLAŞT1Rl\1A;
Yem maddeleri l 0-20 kg ağırlığında kalıplar haline getirilir.
Mineral kalıplan çok eskiden beri kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan
ıı bunlara örnek olarak verebiliriz. Meradaki sığırlar ve
yalama ta
atlar için hazır anmış 12r�te;!!�arı da mevcuttm. Yaklaşık 200-240 kg
ağırlığındaki enerji kalıplaımınifollammma geçilmiştir. Bunlar merada
beslenen hayvanların besin maddesi eksiğini tamamlamak ve işgücünü
azaltmak amacıyla kullanıhr. ı:-,1 ,1
/ rr1>/ "'Jf'
/

,
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Kalıplar hayvanların otladığı alanlara konur ve genelde 14 sığır
ıçm bir kalıp tahsis edilir. Tüketim miktarı kahbm tipine ve besin
maddesi kaynağma göre değişir. Protein kalıplarınm sertliği, tuz ve yağ
içeriği değiştirilerek tüketinı miktarı ayarlanabilir ya da fazla tüketimin
önüne geçilebilir. Genelde günde hayvan başına tüketilecek miktar 900 g
ile smırlandmhr.

4.1.5. SIVI KATKILAR:
Sıvı katkı maddeler çoğunlukla su, melas ve üreden oluşur.
Bunlara çeşitli iz elementler ve vitaminler ilave edilir. Melas miktarı
toplam ağırlığın % 40-70'ini oluşturur. Fosforik asit şeklinde % 1.4-2
oranında fosfor bulunur. Diğer bileşikler enerji düzeyini artırmak
amacıyla ilave edilen hayvansal ve bitkisel yağlar, etil alkol ve propi]en
glikol gibi alkollerdir. Hem merada hem de ahırda beslenen hayvanların
besin maddeleri ihtiyacını karşılamak için kullanılır.

antibiyo

Sıvı katkılar rasyona karıştırdabileceği gibi y'ala
ma tankları
içerisinde hayvanların önüne de bırakılab
ilir, hayvanlar genelde
ihtiyaçları kadar tüketirler. Piyasada "Uramel3
0''; "Uramel42"
isimlerind�o.r_anları değişen sıvı katkılar bulun
maktadır ve
sığırlar için 1 00lqfca@ı ağırlığa 100 g şeklinde tavsiye eailm
ektedirıet.
<4•-•-<•�•Y•••••4••y
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beslemed,

- Enzimler: Mikrobiyel yöntemlerle farklı enzimler üretilebilmektedir.
Rasyonların özelliğine uygun enzimlerin ilavesiyle sindirimin etkinliği
artırılmaktadır.

F erınentasyon işlemi ile çeşitli yan ürünlerin ve artık maddelerin
hayvan yemine dönüştüıiilmesi ve çevre kirlenmesinin azaltılması
yolunda çalışmalar gündemdedir. Örneğin kanatlı ve diğer hayvanların
gübreleri bakteriyel fermentasyona tabi tutular�hayvan yemi olaı:ak
• değerlendirilmektedir.
,'

-

t.1.6. FERMENTASYON İŞLEMLERİ:
�emede pratik önemi olan iki fermentasyon şekli
vardır.��- Besin maddesi içeriğini düzeltmek amacıyla yem
naddelerinin tek başına veya katkı maddeleri ile birlikte fermentasyonu

4.1.7. ÇİMLENDİRME (SPROUTED GRAIN)):

1. Silolama: Kaba yemlerin prezervasyonunda yaygın olarak uygulanan
Jİr işlemdir. Yeterli oranda nem içeren yemlerin havasız bir ortamda
:iepolanmasıdır. Ayrıntılı bilgiler "Silajlar" konusunda verilmiştir.

Tane yemlerin toprak yerine esansiyel mineral tuzlan içeren sulu
bir ortamda yetiştirilmesi işlemidir. Bu şekilde elde edilen yulaf nonna1
�laf tanesine göre Ca, P, karoten, vit E, riboflavin, tiamin, niasin
C - bakmıından daha zengınaır:--Bununla beraber normal beslenen
hayvanlarda bu besin maddelerinin yetersizliği söz konusu değildir, olsa
bile bu besin maddelerini sağlayacak daha ucuz kaynaklar mevcuttur.

ve-vit

ı.

Fermantasyon işlemiyle yemlerin besin maddeleri içeriğini
:leğiştirmck:

• Proteinler ve amino asitler: Fennentasyon �rünü olan ma,yal_ar- -o_·ı ıe..m....l i
--: _ ., ,. _
Jrotein kaynaklarıdır. :gn_fazla kullanılan maya bira mayasıdır.
bira
iretmıi-esnasmda�nnentasyon işleminden sonra mayanın süzülmesi ile ""
�lde edi½'..,_, Torula· ma_y�ı, kağıt hamuru yapımında artık madde olan _
;ülfit sıvısı gibi pentozlann fermentasyonu ile üre!!_lir. May_aj_ru-_protei�
,al<:ımından zengin olmaları yanında B grubu vitaminleıiııin önemli
...__
caynaklarıdır.

Çeşitli çalışmaların sonuçlarına göre yulafı çimlendinne noımal
yetiştirme işlemine göre maliyeti yaklaşık 4 kat artırmış, yaklaşık % 83
oranında kuru madde kaybına sebep olmuş, sindirilme derecesini
düşürmüş, süt verimi üzerinde olumlu etki yapmamıştır. Yumurta
tavuklarında kışın çimlendirilmiş yulaf i]e olumlu sonuçlar da
alınmıştır.Yine damızlık atların kış beslemesinde çimlendirilmiş yulafrn
yararlı olduğu bilinmektedir.

• ---·--v�. •

Rasyonlara proteinden ziyade spesifik amino aistlerin ilavesi daha
tvantajlıdır. Bu nedenle fermentasyon işlemi ile lizin ve glutamik" asit
iretimi çalışmaları yapılmaktadır.

4.2. KABA YEMLERİ İŞLEME METOTLARI
Ruminantları tek midelilerden ayıran en büyük özellik, hayvansal
enzimlerle sindirilemeyen, tabiatta bol miktarda bulunan ve dolayısıyla
kolay ve ucuza temin edilebilen ve kaba yem olarak isimlendirdiğimiz
selülozca zengin yem maddelerini ön midelerinde sindirebilmeleridir.
Tek mideli hayvanların diyetlerine bakıldığmda büyük bir bölümünün
insan gıdası olarak kullanılabilecek yem maddelerinden oluştuğu
görülecektir. Bu tür hayvancılığın iıısalığa tek faydası daha kaliteli gıda

· Vitaminler: Fermentasyon yöntemiyle karoten, vit A, riboflavin ve vit
3 I 2 sentezi için uygun işlemler geliştirilmiştir.
- Antibiyotikler: Çözülebilir bazı fermentasyon ürünlerinin büyümeyi
ırtırıcı etki gösterdiği belirlenmiş ve bunun sebebinin bu maddelerdeki
l.. , ....
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b;ğh olduğu · tespit edilmiştir. Bu fikir hayvan
otik
kullanımının öncüsü olmuştur.
ı.tibiy
J;riğine

A
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teminidir. Hatbuki nımioantların beslenmesi He insanların )a olarak hjç
yararlanamadığı bir çok yem maddesinden yüksek kalitede gıda elde
edilebilmektedir.

l
Yine fa:......../işçilik gerek.tiren işlemlerle hayvanlara yediri ir. Ufalanma v
kayıplar
oldukça
fazladır.
Çoğunlukla
dışarıd
nm
an
doğan
pa rçala ad
d
süresince
oksi
r.
D
ol
p
asyon kayıpları da dikkate değerdir.
dep anı
e olama

Ancak hayvanların bütün besin maddeleri ihtiyaçlarını kaba
yemlerden sağlaması mümkün değildir. Özellikle yüksek verimli
hayvanlarda kaba yemlerin kullanım oranlan çok aşağı çekilmek zonında
kalınmaktadır. Verimi etkilemeden bu oranı yükseltmek için kaliteli kaba
yemlerin seçilmesi lazımdır.

Depolama ve hayvanlara yedirme işlemlerini kolaylaştırmak içirı
bazı yetiştiriciler saman yapımını tercih ederler. Samınk)'.a,
ile otuıi
yem değerin?e �q,Lşın._dirilme derec��jtJ-� 9ir tar · ı ı ,rv.ey_dan� �elm�z
���ı�ayvanlar taraj'ında:;l���r. Yığın
�aplar. Patoslama sırasında toz hali11d
göre 1/2 ya da
kayıplar olurken yemleme sıraSında kayıp minimuma indirilir. Tarlada ı
saplan toplayıp saman haline getirip römorka yükleyen makinalar
vardu. Kaba yemler bu aletlerle 4 cm'den daha küçük parçalara ayrılırla�
Yaprak kaybı fazla olabilir ve tozlanma görülebilir. Bu dezavantajlarım
yamsıra bu tip işlemlerin aşağıdaki faydaları vardır.
ı
.
-Taşıma ve yedirme kolaylaşır
-Depolamada daha az yere ihtiyaç duyulur
-Artık yem miktarı azalır

Ülkemizde kaba yem olarak kullarulan yem maddeleri arasında en
başta samanlar gelmektedir. Yıllık kaba yem ihtjyacıınız çok kaba bir
_hesaplama ile 40 mil on ton- kadardır ve yıne rakam pek sağlıKfı
�
olmamakla hlifıkte ıhttrcın en az% 8Ö'i samanlardan karşılanmaktadır ı
Kaba yemlerin kalitesi onların ihtiva ettikleri besin madde
miktarlarından çok sindirilebilme dereceleri ile ilgili bir
değerlendirmedir. Yine bitki hücre duvarı ile ilgili kimyasal analizlerden
de (ham selüloz, lignin, ADF, NDF gibi) yararlanılabilir. Bitkilerde
selüloz miktarı arttıkça yani bitki olgunlaştıkça içerisindeki lignin
miktarında da artış görülür. Selüloz, mikroorganizma! kaynaklı selülaz
enzimj aracıhğı ile retikuloıumende sindiri1ebilirken, lignin kendisi
sindirilemediği gibi ligno-selüloz kompleks oluşturarak selülozun
sindfrimin.e de mani olur. Samanlar gibi kalitesiz kaba yemlerde sindirimi
etkileyen başka bir faktör de bitki yüzeyinin silisilik asit tabakası ile
kaplı olmasıdır. Yine samanların yeterince değerlenctirilmesini etkileyen
bir diğer faktör de protein bakımından oldukça fakir olmalarıdır.
Kaliteli kaba yem üretemeyen ve samanları kullanmak zorunda
kalan ülke ya da işletmelerde daha iyi netice almak için samanların
muamele edilmesi etkili çözüm yollarından biridir.
Muamele metodlarını fiziksel ve kimyasal muameleler olarak
başlıca iki ana grup altında toplamak mümkündür.
4.2.1. Fiziksel muameleler
4.2.1.1. · Doğrama, Öğütme ve Parçalama: Kuru ot biçildikten sonra
pahalı ekipmanlara gerek duyulmadan fakat fazla işçilikle yığın yapılır.
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Kaba yemlerin öğütülmesi işlemine rurninantlar için özellikle d
süt inekleri için başvurulmaz, öğütülmüş kaba yemler sindirilmede
nırneni terkedeceklerinden sindirilme derecesi düşer, omasu
konstipasyonlan görülebilir. Buna karşılık kanatlılarda yonca unu, ot un
gibi yem maddelerinin elde edilmesinde, otomatik yemleme sistemin
sahip büyük besi işletmelerinde kulla111lan kuru kaba yemlerde öğütm
işlemine başvumlur.
4.2.1.2. Balyalama: Kurutulmuş otların taşıma, deE_9lama ve yedirrn
�snasında yaprakları; ufül�dökülmesine bağlı besin maddesi kayb �
azaltmak için uygulamr. Kum otlar farklı şekillerde balyalanata1
muhafaza edilebilirler. Üç tip balyalama sistemi mevcuttur. 1. Klas�
};. 4
balya: Dikdörtgenler prizması şeklinde 20-30 kg ağırlıktadır f
şeklind
o
j
\: 300-700 kg ağırlığında rul
Büyük rulo balyalar 1' T
öze
sırasında
işlemleri
balyalanmışlardır. Taşıma ve yedirme
ekipmanlara ihtiyaç duyulm. 3. Baskılı yığın şeklindeki balyalar: öze
ekipmanlar yardımı ile 1-6 ton ağırlığında 2.5-3 m eninde, 5-6 m boyundi
sıkıştırılarak hazırlanmış yığınlardır. Kapalı yere alınmadan muhafaz:
edilir.
,_._,.,

�ınonyak enjekte edilir ve,, delik·yapıştırılarak yaklaşık 30'' Jı süre ile
inkube edilir. 100 kg saman için 4 litte amonyak tavsiıe edilmektedir.
Yağışı bol kuzey Avrupa ülkelerinde özel makinalarda balyalar naylonla
�aplandık:tan sonra içerisine tarlalara kadar tankerle getirilebilen gaz
amonyak enjekte edilmekte ve açılan delik tekrar kapatılarak muamele
oldukça pratik olarak gerçekleştirilmektedir. Böylece hem yeterince
kurutulamayan sapların küflenmesine mani olunmakta hem de saman
�Ikali bir madde ile muamele edilerek sindirilme derecesi artırılmaktadır.
Amonyak muamelesi ile kaba yemlerin ham protein düzeylerinde de artış
jörülmektedir.

TÜRLERİNE GÖRE İŞLEME METODLARININ
4.3.1. Besi Sığırları: Tane yemler besi sığırlarına maliyet ve ekipman
durumuna göre ezilerek, ince tabakalar haline getirilerek, mikronize

edilerek, patlatılarak, kavrularak veya erken hasat edilerek verilebilir.
Ancak bu metodlar içerisinde ,i,n pratik ve en ucuz olması nedeniyle en
...fazla.kullanıl��- Ezme ya da öğütme işlemi kaba yem oraıııniii
-fazla olduğu d�a tercih edilir. Yüksek düzeyde konsantre yem
verilecek ise mısırı işlemeye gerek yoktur. Altı aylıktan daha küçük
buzağılara tane yemlerin hepsi hiç bir işleme tabi tutulmadan verilebilir.
Gösteri amaçlı beslenen sığırlarda arpa pişirilerek verilebilir. Kuru otların
'parçalanmadan venlmesj, kalitesiz kaba yemlerin---ı:se" saman haline
getirilmesi tavsiye edilir.

4.2.2.3. Üre muamelesi: Üre ve Nth muamelesi sonucu samanın
HP düzeyi% 3'den % 7-8'e kadar (N pektinde bulunan galaktronik asite
!,ağlanmakta ve galaktronikasit aınid oluşturmaktadır) hatta daha da fazla
1ükselmektedir.

4.3.2. Süt sığırları: Tane yemelerin öğütülmesi ve ezilmesi süt sığırları
için en fazla uygulanan metodlardır. Bunların yanısıra mikronize etme,
ince tabakalar haline getirme, genleştirme, kavurma erken hasat etme
işlemleriyle elde edilmiş tane yemlerin kullanımına da pek sık olmamakla
birlikte başvurulabilir. _�ırlarında olduğu gibi 6 aylıktan küçük
hayvanlara tane yemler hiç bir işlem yapılmadan verılebıır. Kaba_yemler
parçalanmamış formda-ya da merada beslenen hayvanlar için.küp halıne
�getirilerek verilir. İkinci uygulama süt yağında az da olsa bır azalmaya
sebep olur. Öğütülmüş ya da peletlenmiş kaba yemler süt yağ oranını
önemli ölçüde azaltırlar.

Üre, toprakta ve bitkiler üzerinde bulunan mikroorganizmalar
farafından salgılanan üreaz enzimi aracılığı ile tıpkı rumende olduğu gibi
ô monyağa dönüşmek'tedir. Ürenin bu özelliğinden yararlanılarak saman
r"'l.uamelesinde dolaylı bir aınonyak muamelesi gerçekleştirilebilmektedir.
13u amaçla ağırlığı kadar su ile ıslatılan samana % 4 oraıunda üre ilave
edilmekte ve ürün silaj yapımında olduğu gibi sıkıştırılıp üzeri naylon ile
Kapatılmaktadır. 4-6 hafta sonra açılarak hayvanlara yedirilmektedir.
Böylece hem ham protein bakımından hem de sindirilme derecesi
jükseldiğinden eneı:ji bakımındaı1 daha zengin bir ürün elde edilmektedir.
Urünün enerji içeriği daha da artırılmak istendiğinde işlem sırasında %
10 kadar da melas ilave edi1ebilir27 .

1

4.3.3. Koyun ve keçiler: Koyun ve keçilerde çiğneme sığırlara göre
daha etkindir. K,Ezulara ve dişleri sağlam olan hayvanlara darı ve sorguII!_
. dışmda ka}aı1 · taııe yemler hiç bir işleme tabi tutulmadan v��
Sorgum ve darı ile istenirse diğer tane yemler, genleştirilerek, ezilerek,
ince tabakalar haline getirilerek, mikronize edilerek, patlatılarak,
kavrularak veya erken hasat edilerek verilebilir. İşleme şekli maliyete
bağlıdır. Kuzu_!ıı;sisjnde__p.eleıl.cnıe....Jercih edilmektedjr. Meraya ek
yemleme" yapılacağında da pelet ya da küp ha1ine getirilmiş yemler
tercihen kullanılabilir. Kaba yemler saman haline getirilerek, pelet ya da
küp şeklinde verilebilir. Pelet yemlerle beslemede kaba yem oranı düşük
tutulduğunda rumen parakeratozuna sık rastlanır.

Üre muamelesi ülkemizde çiftçi bazında uygulanabilirliliği en
'fiiksek olan muamele türüdür. Üre kolaylıkla temin edilebilen bir
IV}addedir ve uygulama sırasında çok özel makina ve ekipmana ihtiyaç
�ulunmamaktadır.
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Steam-rolled corn

Coarsely cracked corn

F inely cracked corn

Popped, rolled barley

Steam-rolled barley

Ground Barley

Popped, rolied corn

Popped, rolled wheat

Popped, rolled milo
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