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The Comparative Value of Whea.t Straw Silage and Corn
Silage for Milk Production

Summary: This experiment was condııcted to compare the prohable effect of com
silage and straw silage on feed intake, dry matter and food nutrienl~ digestibility and milk

performancc.

Forty-ciı:ht Btown Swiss cows were ;,lIotted into 4 groups. The com silage and hay
(Tr. A) was fen to one group at 2:1 ra'-io, s~rond group (Tr. ll) had straw silaı:e ann hayat
ıhe same ratio, while ıhe third group (Tr. C) only straw si!age ann the las! group (Tr. D)
frcsh mixture of straw, urea, moıasse~ and waler, same as in ıhe proportions of the straw
silage (37: i: 12 and 50 %1. The experiment;:1 period Jas!ed ıa weeks.

The s!raw silage was comumed significantly more (1'<0 OL) ıhan com silage+hay.
Prote:n digestibility was found higher (P<O,lll) for the Treatment D than for the TreatmenIs
A and B. The differenecs among the Treatment A and Treatments C and D were found sig
nifieant (P<O.OI) in ecllulose digestibility.The eows having com silage+hay produeed nearly
two kilograms more milk than the straw silage eonsuming group (P<O.O'i). The diffcrenee
between these two groups in FCM produetion was also found signifieant at the same levcI.
But no roughage effeet was deteeted on 5.1'\.1". and milk fat pereentages,

Özet: Bu araştırma hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacının karşı!anmasında önemli bir
bir yer tutan samanın hayvanlar tarafından daha iyi değcrlcndirilebilmesi için üre ve melas
karıştırılarak yapılan saman siliijı ilc taze hazırlanan aynı karışımın ve mısır silajının yem
tüketimi; kuru madde, protein ve sellüloz sindirilme oranları ile süt performansına etkisini
incelemek üzere yürütülmüştür.

* Bu araştırma Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca desteklenmiştir
(VHAGflOI) ve 25. Avrupa Zootekni Federasyonu Kongresinde tebliğ edilmiştir.
Ağustos 1974, Kopenhag, Danimarka.

** A.Ü. Veteriner Fakültesi, Yem Mad. ve Hayvan Besleme Kürsüsü Doçenti. Ankara,
Türkiye.
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Araştırmada her grupta 12 olmak üzcre 48 baş Karacabey Montafon inek kullanılmış-
tır. Saman, üre, mclas ve su sırasıyla % 37, i, i2 ve 50 oranında karıştırılıp silo çukuruna
doldurularak saman silajı hazırlanmıştır. Bir grup hayvana 2: i oranında iyi kaliteli mısır
silijı + kuru ot (Tr.A), ikinci gruba (Tr. B) aynı oranda saman silajı + kuru ot; üçüncü
gruba yalnızca saman silijı (Tr C) ve dördüncü gruba (Tr. D) ise saman silajının haZll.lan-
dığı oranlarda taze hazırlanan karışım verilmiştir. Deneme süresi 18 hafta olmuştur.

Gruplara göre kaba yem tüketimi sırasıyla 8,37; 9,32; 9,70 ve 8,96 kg jgün olup saman
silajı, mLsır si][,.jı + kuru oltan fazla tüketilmiştir (P < 0.01).

Gruplar arasında kuru madde sindirifme oranı bakımından önemli bir fark tesbit edi-
lemcmiş ancak Tr. D ye ait protein sindirilmc oranı (% 72, 77), Tr A (% 63, 10) ve Tr. B
den (% 64, 12) yüksek ve Tr A ya ait sellüloz sindirilme oranı (% 63, 14), Tr. C (% 71, 16)
ve Tr. D den (% 70, 37) düşük bulunmuştur (P < 0.01).

Süt verimi ve YDS sırasıyla 9, OL; 9, 21; 7, 76; 7,68; 7, 10; 7,23 ve 7, 73; 7,69 kgj
gün olarak tesbit edilmiştirki bunlardan saman silajı ile mısır sihljı yiyen gruplar arasındaki
fark önemli bulunmuştur (P < 0.05). Değişik kaba yemlerin süt yağı ve YKM üzerine
önemli bir etkisi olmamıştır. En ekonomik süt saman sil,ıjı yiyen grupça üretilmiştir.

Giriş

Geviş getiren hayvanlarda ruminal fonksiyonun tam olabilmesi
için konsantre yemle beraber, miktarı hayvanın fizyolojik durumu ve
verimine bağlı olmak üzere, kaba yem verilmesinin zorunluluğu bili-
nen bir gerçektir. Bunlar arasında, hayvanlar tarafından iştahla yenen,
lakzatif özelliğinden dolayı bilhassa süt sığırları için tavsiye edilen
ve hazırlandığı yeşil yemin diğer muhafaza şekillerinden yemden ya-
rarlanma oranı (feed efficiency) daha yüksek olan sililj bu özellikle-
rinden dolayı ruminantların beslenmesinde önemli bir yer tutar. An-
cak, batılı ülkelerde yüzyıldan beri uygulanan bu kaba yem hazırla-
ma metodu ülkemizde pek yenidir ve yayılması da çok yavaş olmak-
tadır. Bunun sebeplerinden biri yurdumuzda kaba yem olarak hay-
vanlara çoğunlukla hazırlanması ve muhafazası basit ve kolayolan
saman verilmesi ve silo yeminin değerinin yeterince bilinmemesidir.
Bundan dolayı, halkımızın birçok sebebe dayanarak hayvanlara ye-
dirmekten vazgeçemeyeceği samanı üre ve melils ilavesiyle sililj yaparak
nutritif oranı ve enerji değeri daha yüksek bir kaba yem haline getir-
mek araştırmanın birinci amacı olmuştur. Bunun dışında, samana ay-
nı oranlarda katılan melils ve üre silaj yapılmadan diğer bir grup
hayvana kaba yem olarak verilmiştir. Böylece, saman+melas+üre,
saman sililjı (kuru oda beraber veya otsuz) ve mısır sililjının süt verimi
ve sütün kompozisyonuna etkisinin incelenmesi, kullanılan kaba yem-
lerin rasyonun kuru madde ve besin maddeleri sindirilme oranlarına
etkisi araştırmanın diğer amaçları olmuştur.
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~aterya1 ve ~etot

Karacabey Harasında 165 ton kapasiteli bir silo, saman, üre,
melas ve su karışımı ile normal silonun doldurulduğu veçhile dol-
durulmuştur. Saman silajının iyi kaliteli bir mısır silajı ayarında ola-
bilmesi için karışım, % 50 su, 37 saman, 12 mclas ve 1 üreden teşekkül
etmiştir.

Önce silo çukurunun yanında 4x5xO,8 m. ebadında yapılan bir
beton havuzda yukarıdaki oranlara riayet edilerek 5 tonluk bir karı-
şım hazırlanmıştır. Bunun için üre ve melas yeteri kadar su içinde eri-
tilmiş, sonra suyun tamamı havuza doldurulmuştur. Bunu müteakip
saman suya dökülüp karıştırılmış, karıştırma işi bitince karışım, silo
çukuruna konup paletli traktörle bastırılmıştır. Bu ameIiye silo çu-
kuru doluncaya kadar tekrar edilmiş ve dolunca üzeri önce naylon
ve onun üzeride 25-30 cm. kalınlığında toprakla örtülerek, 2,5 ay
süreyle fermantasyona terkedilmiştir.

Araştırma, Karacabey Harasında ve bu müessesenin yetiştir-
diği "Karacabey Montafon" ırkı inekler kullanılarak yürütülmüştür.
Araştırma her grupta 12 baş olmak üzere 48 baş hayvanla yapılmış-
tır. İnekler Hara sürüsünden laktasyonun ilk 113 ünde, süt verimleri,
yaş ve laktasyon sayısı mümkün olduğu kadar yakın olanlar arasından
seçilmiştir.

Deneme, bir'hafta ayarlama, iki hafta standardizasyon ve üç hafta
değiştirme dönemlerini takip eden i2 haftalık deneme ilc toplam ola-
rak 18 haftalık bir sürede yürütülmüştür. Ayarlama ve standardizas-
yon dönemlerinde ineklere yiyebilecekleri kadar mısır silajı ve konsant-
re yem olarak Tablo i'de bileşimi verilen karışırndan % 4 yağa göre
düzeltilmiş her 2,5 kg. süt için bir kg. verilmiştir.

TABLO: i

KONSANTRE YEMİ~ BİLEŞİMİ

Yem Maddesi %

Mısır kırması 25
Arpa kırması 20
Ayçiçeği küspesi (% 30 Proteinli) 20
Pamuktohumu küpesi (% 40 Proteinli) 13
Kepek 20
Kalfos i iVit AD (2,500; 500 lU/kg) i

Araştırmalarda kullanılan çeşitli kaba yemlerle konsantre yemin
kimyasal bileşimi Tablo 2'de gösterilmiştir.
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TABLO: 2

KABA YEMLERİN VE KONSANTRE YEMİN KİMYASAL BİLEŞİMİ

ı Yem i Kuru i Ham \ Ham ı Ham ı N.siz jLignin i Kül i Cros i
Maddesi ımadde jProtein Yağ ıSellüloz Öz.mad 1 jEnerji

1--- --1--1-1---)
_______ ol Megca1

i Lo Ikg
ı Buğday samanı 90.ıo 3.16 1.55\35.20 50.24- ı 6.71 ı 9.85 3.96ı Saman sililjı ı 36.18 5.62 3.46 34.13 45.88 i 6.00 ıo.91 4.14 ı
i sililjı /25.29 6.72 2.47 35.12 45.34 ı 6.20 ıo.35 4.15

1
Mısır Kuru ot 91.30 7.24 3.47 \ 32.54 45.21 15.60 11.54 4.22
Konsantre Yem i 89.50 16.60 3.25 8.23 66.65 i 1.37 5.27 4.40 ,

Standardizasyon döneminin sonunda inekler 4 gruba ayrılmış
ve değiştirme dönemi başında gruplardaki hayvanlar rasgele prose-
dürü uygulanmak suretiyle muamele gruplarına atanmıştır. Bu dö-
nemde gruplardan birine standardizasyon döneminde tükettikleri
kaba yemin kuru maddesi esas alınmak suretiyle 1j3'ü kadar kuru
ot ve 2/3'ü kadar mısır silajı ikinci gruba aynı miktar ot ve saman si-
lajı, üçüncü gruba tamamen saman silajı ve dördüncü gruba ise
saman+melas+üre karışımı verilmiştir. Konsantre yem, standar-
dizasyon döneminde verilen karışım olup miktarı da aynı esasa göre
tesbit edilmiştir. Her hayvana verilen konsantre yem miktarı iki haf-
tada bir, evvelki iki haftanın en uzun süreli ve en yüksek verimine
göre ayarlanıp iki öğünde verilmiştir.

Hayvanlar ferdi olarak yemlenip gerek kaba gerekse konsantre
yem tüketimleri ayrı ayrı kaydedilmiştir.

Hayvanlar standardizasyon döneminin sonunda ve bunu takip
eden her 15 günde bir tartılmıştır. Süt verimleri her gün tesbit edil-
miş, her hafta sabah ve akşam sütlerinden her kg. süt için 10 mL. ör-
nek alınıp ikisinin karışımından Gerber metoduyla yağ, ve Golden-
Beat Test ile yağsız kuru madde ve protein A.O.A.C. (l)'de bildirilen
metodla tayin edilmiştir. Standardizasyon döneminin son iki gününde
ve bu dönemi takip eden her iki haftanın son iki gününde saman,
saman ve mısır silijlarından, kuru ot ve konsantre yemden her
öğünde örnekler alınarak polietilen torbalar içinde dipfrizde saklan-
mıştır. Deneme döneminin son haftasında hayvanların rektümünden
sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa 250'şer gramlık gübre nu-
muneleri alınmış ve bunlar da analize kadar dipfrizde saklanmıştır.
Deneme sonunda bütün yem ve gübre örne~lerinin kimyasal analiz-
leriA.O.A.C. (1) de bildirilen metodla, lignin Van Soest'un (16) geliş-
tirdiği prosedüre göre 'tayin edilmiştir: Kurumadde ve besin madde-
lerinin sindirilme oranları ise aşağıdaki fornıüller yardımıyla hesap-
lanmıştır.
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Rasyon lignini (%)
100-100------

Gübre lignini (%)
Gübredeki besin
maddesi (%)Rasyon lignini (%)

(%) = 100-100,------- X
Gübre lignini (%)

KM sindirilme oranı (%)

Besin maddesi
sindirilme oranı

Rasyondaki b.
maddesi (%)

Donmuş gübre örnekleri mukayese dönemi sonunda karıştırı-
larak bu karışırndan örnek alınmıştır. Ham protein tayini yaş gübre
örneğinde, diğer kimyasal analizler ise kuru gübrede ve yukarıda bah-
sedilen metodlarla yapılmıştır. Elde edilen veriler variyans analizine
tabi tutulmuş ve Duncan'ın çoklu fark testi ile ortalamalar arası farkın
önemliliği kontrol edilmiştir (l2).

Bulgular ve Tartışma

Kaba yem tüketimi, kuru madde, protein ve sellülozun sindiril-
melerine ait variyans analizi Tablo 3 ve bunların rasyonlara göre
ortalama değerleri Tablo 4'te gösterilmiştir.

TABLO: 3

KABA YEM TüKETİMİ VE KM, PROTEİN VE SELLüLOZUN SİNDİRİLME
ORANLARINA AİT VARİYANS A:'\1ALİzİ

Sindirilme Oranı
Varİyasyon Kaba yem
.Kaynağı S.D. tüketimi Kuru mad. Protein Sellüloz

KO. KO. KO. K.O.

Muamele 3 7.41" i.n 225.44" 176.66**
Hayvanlar 4-2 0.83 20.71 30.29 i 16.23
Genel 4-5
•• 0.01 güven eşiğinde önemli.

TABLO: 4-

KABA YEM TüKETİMİ, KURU MADDE, PROTEİN VE SELLüLOZUN StNDİ-
RİLME ORANLARI*

Kaba Ycm Sindirilme Oranı
-

Muamele Grupları Tüketimi Kuru mad. ı Protein Sellüloz

Kg/Gün % o; %/0

Mısır silajı+k.ot. (A) 8.373 59.41 63.103 63.143
Saman silajı+k.ol. (B) 9.323b 58.63 64.143 i 65.813b
Saman silajı (c) 9.70b 59.50 67.063b 71. 16b
Saman + üre + melas+ su (D) 8.963b 59.07 72.nb 70.37b

* Değişik harflerle gösterilen ortalamalar arası farklar % i güven eşiğindcöncmlidir.
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Mısır silajı iyi kaliteli ve daha az sellüloz kapsamasına rağmen
tabloda görüldüğü üzere diğer kaba yemlerden daha az tüketiImiş-
tir. Aneak bunIardan saman silfljı tüketimi ile oIan fark istatistik ana-
lizde önemIi buIunmuştur (P<0,05). Bu durum samanın değişik kom-
binasyonları oIan diğer kaba yemlerin daha fazIa kuru madde kap-
saması ve ürenin, sellüIozun sindiriIme oranını artırıeı etkisinden iIeri
gelmektedir. Aksi takdirde saman silajının, mısır siLljından daha lez-
zetli olduğu düşünüIemez. Bu netice Campling ve arkadaşIarı (3)
Ichhponani ve Sidhu (7) ile Satapathy ve LeffeI (I 1) tarafından biIdiri-
len sonuçIarı doğrulamaktadır. Elde edilen bu sonuç saman tüketi-
mini artırmak için samanın üre ve melasla yedirilmesi gerektiğini
düşünmeye sevketmektedir. Bu durum ise hayvan beslemede samanın
büyük yer tuttuğu ülkemiz ve benzeri üIkeler için daha fazla önem
taşımaktadır.

Muamele gruplarının kuru madde sindirilme oranları sırasıyla
% 59, 11 ; 58, 63; 59, 50 ve 59, 07 olarak birbirine çok yakın olup ara-
larındaki fark istatistik analizde önemsiz bulunmuştur (P> 0,05).
Buna mukabil protein sindiriIme oranları % 63,10; 64,14; 67,06
ve 72,77 olup mısır silajı+ot ile saman siIajı+ot yiyen gruplara ait
protein sindirilmesi oranları saman + üre + mclas karışımı yiyen gruba
ait olandan çok önemli derecede az bulunmuştur (P < 0,01).

Tablonun tetkikinden kaba yemlere üre katmakla rasyonun pro-
tein sindirilme oranının yükseldiği görülmektedir. Muhtemelen
ruminantların üre nitrojenini diğer nitrojen kaynaklarından daha
iyi değerlendirmesinden ileri gelen bu netice daha önee yapılan araş-
tırma neticeleri ile uyum halindedir (4,5,6,8,9,10,13,14,15).

Kaba yeme üre katmakla seUülozun sindirilmc oranı da yüksel-
miştir. Şöyleki; mısır silfıjı için % 63,14 olan sellüloz sindirilme oranı
üreli kaba yemler için sırasıyla % 65,81; 71,16 ve 70,37 dir. Sellüloz
sindirilme oranı bakımından mısır silajı yiyen grupla, saman silajı
ve bununla aynı bileşimdeki karışımı yiyen grup arasındaki farklar
istatistik analizde çok önemli bulunmuştur (P <0,01). Bu bulgu da
daha önce bazı araştırıcılar tarafından varılan neticeleri teyit eder
mahiyettedir (2,3,7,11,13,14).

Tablo 5 te değişik kaba yemlerin süt üretimine, % 4 yağa göre
düzeltilmiş süt verirrilne (YDS), yağsız kuru madde (YKM) ve süt
yağına etkisine dair variyans analizi ve Tablo 6 da ise bunlara ait
ortalama değerler gösterilmiştir.

Kaba yem olarak mısır silfıjı yiyen grup günde ortalama 9. kg
süt üretirken saman silajı+ot yiyen grup 7,76; saman~-üre+melas
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TABLO: 'j

SÜT VERİMİ VE KOMPOZİSYONUNA AİT VARİYANS A:'IIALİzİ

Variyasyon

--I
S.D. Süt Verİmİ YDS Sütyağı

Kaynağı K.O. K.O. K.O.
---- ._---
Muamele

i
3 7.33* 8.57* O. LO

Hayvanlar 42 i.79 1.88 0.06
Hata 4.5
.• % 5 güven eşiğinde önemli

TABLO: 6

KABA YEMİK SÜT VERİMİ VE KOMPOZİSYONUKA ETKİSİ

Muamele Süt Verimi YDS YKM Sütyağı
Grupları

----_._-- ------ ---- ._"---'-- -----
(Kg/gün) (Kg/gün) (%) (%)

A 9.01* 9.21 .• 8.82 4.15
B 7.76 7.68 8.86 4.05
C 7.10* 7.23* 8.76 4.16
D 7.73 7.63 8.76 3.96

.• % .5 güven eşiğinde önemli

karışımı yiyen 7,73 ve yalnızca saman silfıjı yiyen grup ise 7,10 kg.
süt üretmişlerdir ve bunlardan yalnızca sonuncu İle birİnci gruplar
arasındaki fark önemli bulunmuştur (P <0,05). Bu netice mısır sila-
jının süt üretiminde diğer kaba yemiere olan üstünlüğünü bir kere
daha göstermiştir. Ancak, mısır silajından i,25 kg daha az süt ver-
mesine rağmen aradaki farkın önemli bulunamayışı daha uzun süre
samanın kaba yem olarak kullanılacağı ülkemizde süt sığırlarına
saman silajı+ot veya saman+üre+melas karışımının kaba yem ola-
rak tavsiye edilebileceği neticesine varılmıştır. Değişik kaba yemlerin
% 4 yağa göre düzeltilmiş süt verimine etkisi, aktüel süt verimine et
kisinden farksız bulunmuştur. Bu netice süt yağı oranına değişik kaba
yemlerin önemlİ bir etkisi olmadığından ileri gelmektedir (P>0.05).

Şöyleki mısır silajına ait sütyağı % 4, i5 iken diğer gruplarınki
sırasıyla % 4,05; 4, i6 ve 3,96 bulunmuştur. Diğer taraftan değişik
kaba yemler sütün yağsız kuru maddesi üzerinde de önemli farklılık-
lar meydana getirmemiştir (P> 0.05).

Grupların günlük kaba ve konsantre yem tüketimlerinin ve toplam
yem tüketiminin parasal değeri ile sütün maliyeti Tablo-7 de gösteril-
miştir. Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere en ucuz sütü saman si-
lajı yiyen grup üretmiştir. Bu grup için süt maliyeti karışımı yiyen grup-
tan 4,5 ve mısır siIajı yiyen gruptan ise yaklaşık olarak 9 kuruş
daha ucuzdur. Süt üretimi bakımından saman sihljı ve saman
sila,jı+ot ile saman +üre + melas karışımları arasında fark olmadığı
gözönüne alınırsa saman silil.ji yapmak en ekonomik olacaktır.
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TABLO: 7

SÜTÜ~ MALİYETİ
RASYONLAR

Konsantre yem, kr /gün
Kaba yem, kr /gün
Yem tutarı kr/gün
Üretilen süt, kg/gün
Sütün maliyeti, kr /kg

A

367
318
685

9. LO
76. i i

i B i C . D
-L---I----I-----

353 i 288 ı 356
200 i ı~ i~
553 \ 477 554
7.76 7.10 7.73
71.26 67. ıs i 71.66

Diğer taraftan karışım ve saman silajı+ot gruplarına ait süt ve-
rimi ile mısır silajı-i-kuru ot grubuna ait süt verimi arasında fark
olmadığına ve ilk ikisine ait süt üretiminin sonuncudan 5 kr fkg da-
ha ucuz olduğu gözönüne alınırsa samanın her iki şekilde de mısır
silajından daha ekonomik bir kaba yem olduğu neticesine varılır.

Netice

Araştırma sonuçları samana üre ve melas katarak yapılacak
silajın hayvanlar tarafından iştahla tüketileceğini protein ve sellülozun
sİndirilme oranlarının artacağını ve dolayısıyla daha ekonomik ola-
rak süt üretilebileceğini göstermiştir. Bu durumda kaba yem olarak
büyük ölçüde saman kullanan yetiştiricilere, besİcilere saman silajı
yapmaları öğütlenebilir.
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