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Sununary: Four Jersey cows wcre used in a 4x4 Latin-square designed tria1. The
cxperimental feeding periods were five weeks in length. During the fifth week of each period
feed, faces, milk and rumen flııid samples were collected for analysis.

Good quality alfalfa hay was used as sole source of roughage. Hayand 5 % urea
containing concentrate mixtures were fed in the proportions of 60:40, 50:50; and 40:60.
The ratio of hay to concentrate without urea was 50:50. Rations were gi"en three times
a day in equal amounts. The quantity of feed fed and refused was recorded daily, and
about 200 g of hayand concentrate mixture samples were collected at each feeding during
the comparison periods. The faces sampk-s were taken from the rectum twice a day at the
same period. The cows were milked at 5 A. M. and 5 P. M. and production was recorded.
Milk samples of 50 ml were Collected each day of the comparison periods.

Rumen fluid samples were drawn by a stainless stecl rumen suction strainer at 2 and
4 hours after feeding on the last two days of every comparison period. Rumen fluid pH was
determined immediately af ter sampling with a glass C1ectrode Beckman pH meter. One ml
of saturated mercuric chloride solution was added to i00 ml of rumen fluid and samples were
kept at _30°C in a freezer un til VFA determinations were made .
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The individual concentrate mixture and alfalfa hay samples were composited at the
end of each experimental period. Complete proximate analysis of the feed samples was made
in these composited samples.

No differences were found among treatments I, II and III in dry matter intake alt-
hough cottonseed oil meal in the ration I was replaced byurea in the others. This result
obviously shows that urea addition to the rations upto 5 % level did not depress appetite. On
the other hand, food intake was found to be significantly ( P<O.OI) less for treatment IV
than for the remaining treatments. This suggests that inelusion of 20 % cottonseed hulls to
the rations resulting in 20.12 % crude fiber decreased food intake.

Dry matter digestibility was 11.6 %higher for treatment III and 3.4 % kss for the tre-
atment with cottonseed hulls than for the control. But none of the differences was signifi-
~nt. Protein and cellulose digestibilities for treatment III were respeetively 5 and 10.1 %
higher than for the control. Energy was also digested approximately i i % more for treatment
III than for the control. It was digested about 4 % less by inereasing the erude fiber in the
concentrate ration from 12 tp 20 %. Dry matter, protein, cellulosı: and energy digestibilitics
were almost the same for treatments i and II. But, when urea eompktely replaccd the cotto-
nseed oil meal in the ration it tended to increase them.

Fat eorreeted Milk (FCM) milk fat and S. N.F. do not seem to be affcted by the parti-
al or total replaeement of eouonseed oil meal in the rations with urea. But milk efficieney was
higher (P < 0.01) for treatment IV than for the others. Two hours af ter feeding, the aeetic
acid eoncentration was about 57 % higher for treatment i than for treatment II. But it was
not found signifieant in the statistical analysis because of great variations among the indivi-
duals. None of the differences in propionic acid concentrations among the treatments at
both sampling times was considered signifieant. The butyric acid level was less (P < 0.05)
for treatment IV than for the others.

The pH values inereased with the addition ofurea to the rations at only 2 hı'. sampling
times, but it tended to deerease again with the inclusion of cotıonseed hulls.

Özet: Rasyonun konsantre kısmına pamuk tohumu küspesi yerine katılan % 5 sevi-
yesindeki ürenin de~işik kaba konsantre yem oranlarında hayvanlara yedirilmesiyle bunun
yem tüketimi, laktasyon performansı ve rumcn uçucu ya~ asitleri ve pH nu üzerine etkisi
4 x 4 Latin-kare tertibinde kullanılan 4 baş Jersey İnekle araştırıldı.

Kaba yem olarak kullanılan yonca, üresiz kontrol rasyonunda 50-50 oranında ve üreli
rasyonlarda ise 60:40, 50:50 ve 40:60 oranlarında hayvanlara yedirilmiştir.

Orcsiz konsantre yemin bileşiminde mısır, nişasta, kepek, melaslı şeker pancarı posası,
pamuk tohumu küspesi, kemik unu, kireç taŞı, iz elementler ve Vit A ve D bulunmakta idi.
Üreli konsantre yemierde ise pamuk tohumu küspesi kısmen veya tamamen çıkarılarak yeri-
ne % 5 oranında % 42 N kapsıyan üre konmuştur.

Deneme, ilk dört haftası geçiş ve son haftası analiz için nümunelerin alındığı karşılaş-
tırma peryodu olmak üzere beşer haftalık 4 dönemde sürdürülmüştür. Hayvanlara yem gün-
de 3 defa ve yiyebilecekleri kadar (ad. lib) verilmiştir.

Pamuk tohumu küspc.si yerine kısmen üre katılan II. ve tamamen katılan III. rasyon-
lara ait yem tüketimi önemsizve fakat III. rasyondaki % 42.5 mısır kırmasının % 20 si yerine
pamuk çekirdeği kabuğu katılarak hazırlanan IV. rasyona ait yem tüketimi önemli derecede
(P < 0.01) azalmıştır. Kuru madde sindirilme oranı rasyonlara üre katmakla II. ve III.
rasyonda önemsiz derccede artmış, IV. rasyonda ise aynı derecede azalmıştır. Protein sindi-
rilme oranı, kuru maddede oldu~u gibi II. ve III. rasyonlarda biraz artmış IV. rasyonda ise
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değişmemiştir. Sellülozun sindirilme oranı rasyona üre katmakla yükselmeye meyletmiştir.
Yem enerjisinin sindirilme oranı III. rasyonda önemsiz olarak yükselmiş, IV. rasyonda ise
ayni derecede azalmıştır.

Konsantre rasyona ilave edilen ürenin siit verimi ve sütün kompozisyonuna etkisi ol-
madığı gibi değişik oranlardaki kaba: konsantre yemin de önemli bir etkisi tesbit edilememiş-
tir. Ancak rasyona katılan ürenin süt üretim oranını artırdığı ve bunun IV. rasyonda önemli
dereceye (P < 0.01) vardığı görülmüştür.

Yemden 2 saat sonra alınan nümuncIerden ıl. ve JlI. rasyona ait rumen sıvısı pH de-
ğerleri, kontrol rasyonunkinden yüksek bulunmuştur (P < 0.05). Gerek ürenin ve gerekse
kaba: konsantre yem oranlarının rumen sıvısı asetik ve propiyonik asit düzeylerine etkisi
önemsiz vefakat kaba: konsantre yem oranının yemden 4 saat sonra bütirik asite etkisi önemli
bulunmuştur (P < 0.05).

üreli konsantre yemlerin, ürcsizden sırasiyle 54,5; 56,6 ve 254,5 TL/ton daha ucuz
..•duğu tesbit edilmiştir.

Giriş

Protein saplementi olarak rasyona değişik düzeylerde giren üre-
nin süt verimini etkilemediği birçok araştırıcı tarafından bildirilmiş-
tir6, 10,14.18,20,26,28,30,33. Holter et al.ls ile, önceki araştırmamız29 nctiGe-
leri ise rasyonun konsantre kısmına ilave edilen ürenin süt verimi~i
önemsiz derecede artırdığını göstermiştir. Bu artışın, mikroorganizma
populasyonunun üreyy zamanladaha iyi aôapte olması ile üreden yarar-
lanmanın yükselmesinden ileri geldiği farzedilmektedir. Laktasyonun
ilerlemesiyle süt yağının normalolarak artması gerekirken önceki araş-
tırmamızda29 düşmesi bir ayrıcalık göstermiştir. Bu durum uzun süre
yedirilen ürenin rumen uçucu yağ asitlcrinden propiyonik asitin kon-
santrasyonunun laktasyon ilerledikçe artmış olmasıyle izaha çalışıl-
mıştır. Hayvancılık ekonomisini büyük ölçüde etkileyen üreye, ras-
yonlarda yer verilmesi zorunluluğu bulunduğundan, rasyonlara yük-
sek seviyede üre katmanın mahzuru gibi görünen düşük süt yağı yüz-
desini artırmak veya düşmesini önlemek çarelerini araştırmak gereği
ortaya çıkmıştır: Loosli ve Putnamzt, Balch et al.2 Porter et al.2s

, Emery
et al.lI, Lighton ve Rupell9 il~ Welch ve Maddux34 rasyonda kaba
yem: konsantre yem oranı büyüdükçe süt yağı yüzdesinin yükseldiğini
bildirmişlerdir. Bu nedenle araştırmamızda % 5 düzeyinde üre kapsıyan
konsantre yeme, rasyonlarda üç değişik oranda yer verilerek bunun
süt verimi ve süt yağı yüzdesine etkisi incelenmiştir. Bundan başka
araştırmamızda yem tüketimi, besin maddeleri ile enerjinin sindirilme
ve brüt enerjiden yararlanma oranları tesbit edilmiştir. Bunlara ilave
olarak değişik oranlardaki kaba: konsantre yemin rumen sıvısı pH
na ve uçucu yağ asitlerine etkisi araştırılmıştır.



308 H. Servet Şenel

Materyal ve Metod

Aqtırmada 4 ba~ saf Jersey inek 4 x 4 Latin-kare tertibinde.kul-
lanılmı~tır. Deneme, herbiri 4 haftalık bir geçi~ ve bunu izleyen bir
haftahk kar~ıla~tırma peryoduna kapsıyan dört dönemde ve A. Ü. Vte-
riner Fakültesi Hayvan Besleme Kürsüsüne ait ahırda yürütülmü~tür.

Hayvanlara kaba yem olarak yonca ve konsantre yem olarakta mı-
sır, ni~asta, kepek, melash ~eker pancarı posası (kuru), üre, pamuk
tohumu küspesi, kemik unu, kireç ta~ı, iz elementler ve A, D, vitamin-
minieri karı~ımı verilmi~tir. Rasyonun konsantre bölümünün kompo-
zisyonu Tablo i ve yonca ile konsantre yemin kimyasal bile~imi Tab-
lo 2 de gösterilmi~tir.

TABLO i
Konsantre Yemin Kompozisyonu

Konsantre yem

Yem Maddeleri II III IV

i
% % i % i %

Mısır kırması 12.5 34.5

i
42.5 22.5

Pamuk tohumu küspesi 35.0 8.0 -- -
Buğday küspcsi 10.0 10.0 10.0 10.0
Nişasta 10.0 10.0 i 10.0 10.0
Melash şeker pancarı posası 30.0 30.0 30.0 30.0
Pamuk çekirdeği kabuğu -- - - 20.0
Üre (% 42 N) - 5.0 5.0 5.0
Kemik unu 0.5 0.5 0.5 0.5
Mineral karışımı 0.5 0.5 0.5 0.5
Vitamin karışımı 0.5 0.5 0.5 0.5 ,
Tuz 1.0 1.0 1.0 1.0 i

TABLO 2
Kuru Yonca ve Konsantre Yemin Kimyasal Bileşimi
i Kuru i Brüt i Ham i Ham i Ham ii madde enerji protein yağ Sellüloz Lignin i Kül

i % Kal/g i % i % i % i % %
Kuru yonca 93.41 4.207 17.89 3.13

i
27.15 7.12 11.24

Konsantre i 92.43 4.253 21.03 3.73 12.39 3.91 5.72
Konsantre II 91.90 4.102 25.27 3.44 8.76 2.16 4.22
Konsantre III 91. 54 4.088 22.78 3.37 i 7.73 1.64 3.79 i
Konsantre IV 91.00 4.122 2i. 37 2.99 20.12 7.00 4.02 i

Kaba ve üreli konsantre yemler hayvanlara 60: 40; 50 :50 ve 4° :5°
oranlarında: kaba ve üresiz konsantre yem 50:50 oranında olmak üzere
yiyebilecekleri kadar verilmi~tir.

Rasyonlar üç e~it kısımda ve üç defada yedirilmi~tir. Deneme ön-
cesi 2 aylık adaptasyon döneminde hayvanlar üreli rasyona hergün ar-
tan miktarlarda verilerek alı~tırılmı~tır. Hayvanların su ihtiyacı ahır
içindeki suluktan temin edilmi~tir.
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Karşılaştırma dönemlerinde kaba ve konsantre yemIerden her-
gün 200 gram civarında numuneler alınmış ve kimyasal analiz ilc ener-
ji tayinine kadar polietilen torbalar içinde dipfrizde saklanmıştır. Ayni
dönemde hergün sabah ve akşam günde iki defa olmak üzere hayvan-
ların rektümünden 25° gram kadar gübre nümuneleri alınıp polie-
tilen torbalarda analize kadar dipfrizde muhafaza edilmiştir. Günde
iki defa sağılan ineklerden her sağımda, sağılan her kilogram süt için
LO ml olmak üzere karşılaştırma dönemlerinde alınan süt nümuneleri
içinde civa klorür bulunan şişelere konarak buzdolabında analize
kadar saklanmıştır. İneklerin süt verimleri her sağımda 50 grama ka-
dar tartılıp cetvellere kayıt edilmiştir.

Hayvanlara verilen ve artan kaba ve konsantre yemler ayrı ayrı
tartılıp kaydedilmiştir.

Karşılaştırma döneminin son iki gününde ilk yemden önce ve yemi
izleyen 2 ve 4. saatlerde çelik sözgeç ilc i 00 mL. kadar rumen sıvısı
alınmış ve derhal pH tayini yapılmıştır. Bu nümuneler uçucu yağ asit-
leri tayinine kadar içinde doymuş civa klorür bulunan steril şişelcre ko-
narak dipfrizde saklanmıştır.

Yonca ve konsantre yemierin kimyasal analizleri A. O. A. C.I

de bildirilen ve lignin Van Soest'un31 geliştirdiği metoda göre yapıl-
mıştır.

Rasyonun kuru madde ile protein ve sellüloz sindirilme dereceleri
Balch' tarafından bildirilen formül kullanılarak hesaplanmıştır. Yem
nümunelerinin enerji değerleri Gollenkamp Balistie Bomb kalorimetre
ile tayin edilmiştir. Ayni ineğe ait gübreler her dönem sonunda karış-
tırılarak yaş nümunelcrde Kjeldahl metoduyla protein tayin edilmiş
ve diğer kimyasal analizler ile enejisini ölçmek için 25° gram kadar
gübre Bratzler ve Swift'in4 önerdiği şekilde kurutulmuştur.

Süt nümuneleri dönem sonunda homojenize edilerek Gerber me-
todu ile yağ, Golden-Beat Test ile yağsız kuru madde ve A. O. A. CL
de bildirildiği şekilde protein tayin edilmiştir. Sütte laktoz ve enerji
MeDowell ve MeDaniel'inzz verdiği formül yardımıyla hesaplanmış-
tır. Süt üretim oranı (milk effieieney), sindirilebilir enerjinin süt ener-
jisine dönüşme oranı olarak hesap edilip ifade edilmiştir.

Rumen sıvısı uçueu yağ asitleri Erwin ve arkadaşlarınınIz bildir-
diklerigaz kromatografik metodla tayin edilmiş ve pH değerleri Beek-
man pH metresi ilc ölçülmüştür.

Neticelerin istatistik analizleri Sıteel ve Torrie'ni Z7 bildirdiği pro-
sedürlcre göre yapılmıştır.
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Sonuçlar ve Tartışma

Yem tüketimi ile kuru madde, protein, seIlüloz ve enerji sindiril-
me oranları Tablo 3 te gösterilmiştir. Yem tüketimi kontrol rasyonuna
% 5 üre katmakla II. ve III. rasyonlarda bir miktar azalmışsa da ara-
daki fark önemsiz bulunmuştur. Bu netice gerek bizim önceki araştır-
malarımız28,29 ve gerekse diğerleriyIeS, L0, 18, 23, 24 uygunluk göstermekte-
dir. Buna mukabil ayni seviyede üre ile III. rasyonda bulunan % 42,5
mısırdan % 20 si yerine ayni oranda pamuk çekirdeği kabuğu kona-
rak teşkil eden IV. rasyonda yem tüketimi 22,4° 8,77 Kg a
düşmüştür I, II ve III. rasyonlara ait 14,70; 13,27 ve 12,40 kg olan
yem tüketimi ile IV. rasyona ait 8,77 kg arasındaki farklar istatistik
analizde önemli bulunmuştur (P < 0.01). IV. rasyona ait yem
tüketiminin önemli derecede düşmesini, bu rasyonun II. ve III.
rasyonlardan seııüloz kapsamı bakımından farklı oluşu ile izah etmek
mümkündür. Diğer üreli konsantre yemlerin % 8,76 ve 7.73 olan
seııüloz seviyesi bu sonuncuda pamuk çekirdeği kabuğu ilavesiyle %
20. i e yükselmiş ve yem tüketimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu
netice muhtemelen sindirilme oranı düşük olan seııülozun sindirim
sisteminde kalma süresinin fazla oluşundan doğmuştur.

TABLO 3.

Rasyon

Yem Tüketİmİ, Kuru Madde, Protein, Sellüloz ve Enerji Sindirilme Oranları'

i i Sindirilme oranı i1---------- ------- ------- ------_._------1
i Yem tüketİmİ i Kuru madde i Protein i Sellüloz i Enerji i

i
LI
III
IV

1- Aynİ harfi taşıyan degerler birİbirinden farksız bulunmuştur (P > 0.05).

Üresiz rasyonun kuru madde sindirilme oranı % 66,38 iken bu
rasyondaki pamuk tohumu küspesinin % 35 ten II. rasyonda % 8 e
düşürülerek ve III. rasyonda tamamen çıkarılarak yerine % 5 oranın-
da üre katmakla kuru madde sindirilme oranı sırasıyla %67,88 ve %
75,08 e çıkmıştır. I. rasyonla III. rasyon arasında % i 1,6 kadar bir
fark varsa da bu, istatistik analizde önemli bulunmamıştır. Rasyonlara
üre ilavesiyle kuru madde sindirilme oranında önemli olmasa da bir
artışın müşahade edilmesi, gerek tarafımızdan28, 29 ve gerekse başka
araştırıcıIarl6, 17 tarafından yapılan araştırma neticeleriyle benzerlik
göstermektedir. % 65,3 i seııüIoz ve % 27,0 lignin kapsıyan pamuk çe-
kirdeği kabuğunun konsantre yemin % 20 sini teşkil etmek üzere IV.
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rasyona konmuş olması kuru maddesindirilme oranını büyük ölçüde
etkilememiştir. Halbuki rasyondaki kuru madde sindirilme oranının
rasyonun kapsadığı ham sellüloz ve lignin ile önemli derecede değiş-
tiği Van Soesez tarafından açıkca gösterilmiştir. Araştırmamızda ham
sellülozun yükselmesiyle kuru madde sindirilme oranının önemli de-
recede düşmemesini, rasyonun kapsadığı ürenin önleyici etki yapmış
olmasıyla izah etmek mümkündür.

Rasyonların protein sindirilme oranlarının kuru madde sindiril-
mesi gibi bir seyir takip ettiği görüllmektedir. Şöyleki, protein sindi-
rilme oranı üresiz rasyonda % 74,96 iken, II ve III. rasyonlarda %
76,42 ve 8 i ,02 ye çıkarak önemsiz derecede artmış ve yüksek sellüloz
kapsıyan IV. rasyonda hemen hiç değişmemiştir % 74,90). Böylece,
yüksek sellülozlu son rasyon hariç tutulacak olursa rasyondaki bitkisel
protein yerine konan ürenin, protein sindirilme oranını yükseltmeye
meylettiği ortaya çıkar ki bu bulgu daha önce Oltjen et al.23, Karl'
et al.17, Johnson ve McClurel6, Gallup et al.13, Colovos et al.s,9 ve Şenel
ve Dilmen2s, Z9 tarafından bildirilen sonuçlarla mutabakat halindedir.

Kontrol rasyonundaki pamuk tohumu küspesinin yerini üre al-
makla rasyon sellülozunun sindirilme oranında bir artış görülmüştür.
Kontrol rasyonu ile III. rasyon arasındaki fark % Locivarında olmak-
la beraber deneme üniteleri arasındaki farklılıkların büyüklüğünden
dolayı istatistik analizde önemli bulunmamıştır. Sellülozun, rasyona
üre ilavesi neticesi sindirilme. oranında artmıya meyletmesi önceki
araştırmalarımız2s,29 ile Gallup et alY, Davis et al.lo, Lassiter et al.ls,

Thompson et al.JO, Oltjen et al.2J, Campling et al.? un araştırmalarıyla
tutarlılık göstermektedir. Bu durumun, yurdumuzda hayvanlara
geniş ölçüde yedirilen saman ve kalitesi düşük kaba yemin, üre ile kul-
lanılmasında daha iyi değerlendirilerek hayvancılık ekonomimize
büyük katkıda bulunacağına işaret saymaktayız.

Rasyon enerjisinin sindirilme oranı, rasyona üre katılmasiyle
kontrol rasyonunda % 65,55 iken pamuk tohumu küspesinin tamamen
çıkarıldığı III. rasyonda % 72,65 e çıkmıştır. Bu husus ürenin kulla-
nıldığı rasyonda yüksek protein kapsıyan yem maddelerinin kullanıl-
maması prensibine uygun düşerek dikkati çekmektedir. Ham scllüloz
düzeyi pamuk çekirdeği kabuğu ilave edildiğinden % 20, ı 2 ye çıkmış
olan IV. rasyonun enerji sindirilme oranı % 62,06 a düşmüştür. Ras-
yonda artan her bir gram ham sellülozun 1,360 kalorilik bir kayba se-
bebiyet verdiği gözönüne alınırsa bu neticenin normalolarak bekle-
nen~ uygun olduğu görülür.
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Rasyonlara ait süt verimi, sütün bileşimi ve süt üretim oranı
değerleri Tablo 4 te gösterilmiştir. % 4 yağa göre düzeltilmiş günlük
süt verimleri sırasıyla 8,99; 8,34;, 9. i o ve 8,35 kg olup aralarındaki
fark önemsiz bulunmuştur. Böylece rasyonlara ilave edilen % 5 düze-
yindeki ürenin süt verimini etkilemernesi gerek önceki araştırmaları-
mız28,29 ve gerekse başka araştırmacıların6, 10, 14, 18, 20, 24, 26, 30, 33 bulgularını
doğrulamaktadır.

TABLO 4

i Rasyon i % 4 yağa göre
düzeltilmiş süt

Laktasyon Performansı'

I Sütün yağsız i
Süt yağı kuru maddesi Süt proteini I Süt üre- i

tim oranı

i
Kg/gün i % % % %

i 8.99a 5.55a 8.95a 3.81a 16.88a
II 8.34a 5.67a 9.06a 3.99a 17.08a

i III 9.IOa 5. na 9. ısa 3.82a 18.90a
LV 8.35a 5.43a 8.99a 3.95a 29.13b

1- Ayni harfi taşıyan değerler biribirinden farksız bulunmuştur (P > 0.05),

Süt yağı rasyonlara göre sırasıyla % 5,55;, 5,67;, 5,73 ve 5,43
peryotlara göre ise % 5,63;, 5,44;, 5,34 ve 5,99 olarak bulunmuş ve
ne rasyonların ne de peryotların süt yağı üzerine önemli bir etkisi
tesbit edilmiştir.

Colovos et al.8 üreli kosantre yemin, süt yağını önemsiz derecede
artırdığını bildirmişken Plummer et af.2\ % 2 üre kapsıyan rasyonun
süt yağını, soya fasulyesi kapsıyandan daha fazla (P < 0.05) yükselt-
tiğini bildirmektedir. Bu araştırmamızın neticeleri önceki araştırma-
mızda29 rasyona katılan ürenin peryot ilerledikçe süt yağını olumsuz
yönde etkileyebileceği hakkındaki görüşü doğrulamamıştır.

üreli rasyonlardan kaba: konsantre yem oranı 40:60 olan LV.
rasyona ait süt yağı % 5,43 bulunmuşken, bu oranın 50 :5° ve 60 :40
olduğu rasyonlarda sırasıyla % 5,73 ve 5,67 olarak tesbit edilmişti.
Böylece, kaba: konsantre yem oranı büyümekle süt yağının önemsiz
olarak arttığı müşahade edilmiştir. Süt yağı bakımından deneme üni-
teleri arasında da fark olmadığı gözönüne alınırsa neticenin önemi bir
kat daha artmaktadır.

Sütün yağsız kuru maddesine ve proteinine rasyonların etkisi ol-
mamıştır. Peryotlar ve hayvanlar arasında da bu bakımlardan bir fark
tesbit edilememiştir.

Rasyonlara üre katmakla süt üretim oranının yükseldiği ve LV.
rasyonda en yüksek seviyeyi bulduğu görülmüştür. Bu sonuncu ras-
yonla diğerleri arasındaki fark istatistik analizde çok önemli (P <
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0.01) bulunmu~tur. Bunun sebebi, yüksek sellüloz kasıyan LV. ras-
yonun ve dolayısıyla yem enerjisinin diğerlerinden önemli derecede
az yüketilmesi ve buna mukabil süt veriminin diğer rasyonlarla
üretilenden farksız olu~udur. Bu suretle, % 20 or.anında pamuk çe-
kirdeği kabuğu kapsıyan rasyonun en ekonomik olarak süt üreten
rasyon olduğu tesbit edilmi~tir.

Rumen sıvısı pH değerleri Tablo 5 te görüldüğü gibi rasyona üre
katmakla yemden 2 ve 4 saat sonra alınan nümunelerde biraz yüksel-
mi~tir. Ancak yemden 2 saat sonra alınan nümunelerden II ve III.
rasyonlara ait olanlarla üresiz rasyona ait değerler arasındaki fark ön-
emli bulunmu~tur (P < 0.05). Bu, konsantre rasyona ilave edilen
% 5 düzeyindeki üreden tcşekkül eden amonyağın yemi takip eden
ikinci saatte en yüksek seviyeye çıktığını ve bunun rumen bakterileri
tarafından protein sentezinde kullanılarak veya rumende emilerek
yemden 4 saat sonra rumen pH değerleri arasında fark kalmadığını
göstermektedir.

Rumen sıvısı uçucu yağ asitleri seviyesi de Tablo 5 te gösteril-
mi~tir. Asetik ve propionik asit seviyelerine gerek konsantre yeme ilave
edilen ürenin ve gerekse kaba: konsantre yem oranlarının önemli bir
etkisi tesbit edilcmemi~tir. Yalnızca bütirik asit seviyesinde yemden
4 saat sonra alınan nümunelerden IV. rasyona ait olanla diğerleri ara-
sındaki fark önemli bulunmu~tur (P < 0.05).

Üresiz konsantre yemin maliyeti 939,5 TL/ton olmasına kar~ılık
ürelilerin maliyeti sırasıyla 883,0; 863,0 ve 683,0 TL /ton dır. Diğer bir
ifade ile üreli rasyonların tonu 54,5; 56,5 ve 254,5 TL. daha ucuza
malolmu~tur. Plummer et al.24 ün bildiri~lerine göre Amerikan Birle~ik
Devletlerinde konsantre rasyona soya fasulyesi küspesi yerine % 2 ora-
nında katılan üre tonda 69,0 TL., % 3 üre ise ı29.0 TL. kazanç sağla-
maktadır. Ara~tırmamızda kullanılan pamuk tohumu küspesi kilogramı
125kuru~tan alınmı~tır. Kilogramı 200 kuru~un üzerinde olan soya küs-
pesi kullanılması halinde ise üreli ve üresiz rasyonların maliyeti ara-
sındaki farkın daha büyük olacağı tabiidir. Üreli rasyonların ve bil ...
hassa % 20 pamuk çekirdeki kapsıyan rasyonun dahi süt verimini
olumsuz yöndc etkilemediği ar~tırma neticesi tesbit edilmi~ bulun-
duğundan rasyonlara üre katmanın hayvancılık ekonomisini büyük
ölçüde etkileyeceği açıkça görülmektedir. Bu sebepten geli~mekte olan
yem sanayiinin ruminant rasyonlarında üreye yer vermesi ~iddetle
tavsiye edilmelidir.



TABLO 5.

Rasyonun Rumen Sıvısı pH Değı;rlerine ve Uçueu Yağ Asitlerine Etkisi.

w•.....•.

Rasyonlar i
'-1-- ------- ..---.----. ---I

i III i IV i
4. saat i 2. saat 4. saat 2:'~~~--4~~aat-1

82.60 64.59 70.72 80.86 70.85
20.21 14.12 15.03 18.56 14.37

Asetik asit
(ımıole /mL)
Propiyonik asit
Ilmole/ml.)
Bütirik asit
(ı.ımole/ml.)
pH

2. saat

94.60
16.26

7.39
7.08a

4. saat

91.40
21.44

6.33a
7.33

2; saat

55.11
12.63

3.71
7.58b

II

4.91a
7.65

5.23
7.48b

4.27a
7.63

6.37
7.37ab

3.71b
7.63

1 Ayni harfi taşıyan değerler biribirinden farksız bulunmuştur (P > 0.05).
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