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FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARıN DOGu ANADOLe
KIRMIZISI SI(;IRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEl\' YARARLANMA

VE CANLı AGıRLIK ARTIŞI ÜZERİ:'-JE ETKİSİ

ırfan Çolpan*

The effects of different amounts of urea on fecd intake, fecd efficiency and live
weight gain on Eastcrn Red young bulls

Sununary: This experiment was canied out to iıwestigate the e.ffects
of urea supplemented into the concentrate feed upon the feed intake, feed iffici-
ency, and bad)' weight gain of Eastem Anatolian Red young bulls.

In the experiment 40 Eastem Anatolian Red young bulls 2 and 2.5 )'ears
old were fed with urea supplemented concentmtes and wheat stmw as roughage.
The levels of urea in the concentrates were 0.00 %, 0.75 %, ı. 50 % and
2.25 %. The experiment consisted of a ten day ~f initial and 112 da)'s of
fattening periods.

Animals fed with ıma supplemented .[eed showed an increase in the con-
sumption of concentrates and roughage while their body weight inereased. After
112 days offeeding, the average dailyfeed intakefor thefeeding groups I, II, III
and IV were in the order of 7.445, 7.462, 7.417 and 7.369 kg.

Feed ifficienC)' of the groups I, II, III and IV, were iO.ı69,9.832, 10.225
and 9.140 kg, respectivef)'.

Daily avemge borJ.yweight gains of the groups I, II, III and IV were
732. ı4, 758.92, 723.2 i and 806.25 g, accordingly.

It is concluded that there are no signijieant differences between the rations
with vegetable proteins and rations with urea in respect of body weight gains
of the animals and the usage of urea as 24.72 % of the crude protein has no
limiting effeet on feed consum/Jtion.

Özet: Kuvvetli )'eme katılan % 0.00, 0.75, ı.50 ve 2.25 oranlarında
ürenin dört gruba ayrılan 2.0-2.5 )'aşında canlı ağırlıkları ortalama 183.05
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kg olan, 40 baş Doğu Anadolu Kırmızısı erkek sığırlarda )'eın tüketimi, )'fm-
den yarar/anma ve canlı ağırlık artışı üzerine etkileri araştırıldı.

Kaba yem olarak hayvanlara saman verildi. On gün süren alıştırma dii-
neminden sonra hayvanlar 112 gün hesi)ıe alındı.

Kaba ve kuvvetli yem tüketiminin, besi süresi ilerledikçe artan canlı ağır-
lığa uygun olarak, giderek yükseldiği gö'rüldü. Günlük ortalama yem tüketimi,
grup I, II, III ve IV'deki hayvanlarda sırasl)'la 7.445 kg, 7.462 kg, 7.417
kg ve 7.369 kg olarak bulundu.

Gruplar arasında, yemden .yararlanma hakımından önemli bir fark görül-
medi. Besi dönemi sonunda yemden yararlanma grup I, II, III ve IV' de sıras~vla
ortalama 10.169 kg, 9.832 kg, 10.225 kg ve 9.140 kg olarak bulundu.

Grup I, II, III ve IV'deki ha)'vanların besi dönemi sonunda günlük canlı
ağırlık artışı sırasıyla 732.14 gr, 758.92 gr, 723.2 i gr ve 806.25 gr olarak
gözlendi.

Sonuç olarak, Doğu Anadolu Kımıızısı erkek sığır/arında azot ka)'nağı
olarak bitkisel protein ve üre kullanılmasının canlı ağırlık artışını ve kuvvetli
yem karmalarındaki ham protein miktarının da % 24.72' sinin üre azotu ile
karşılanmasının )'em tüketimini olumsuz .yönde etkilemediği kanısına varıldı.

Giriş

Geviş getiren hayvanların fizyolojik özelliklerinden yararlanmak
amacı ile bu hayvanların rasyonlarına ham protein kaynağı olarak
üre ve diğer azot bileşiklerini kullanma çalışmaları uzun zamandır
yapılmaktadır. Son yıllarda bu yöndeki çalışmalar daha da yoğun-
laşmıştır. Bu tip çalışmalarda kullanılan fakat protein niteliğinde ol-
mayan azotlu bileşikler, bitkisel ve hayvansal proteinlere göre daha
ucuz protein kaynaklarıdır. Bu konuda çok ileri gitmiş olan Amerika
Birleşik Devletleri'nde i970'li yıllarda üçyüz bin ton olan yıllık yemlik
üre tüketimi giderek artmış ve son yıllarda bir milyon ton düzeyine
çıkmıştır.

Ruminant rasyonlarına katılan basit azotlu bileşikler, rumende
yüksek biyolojik değerli mikrobiyel proteinlere dönüşürler. Rumen
sıvısı ile birlikte sindirim kanalının ileri bölümlerine geçen mikroor-
ganizmalar abomazusda ve ince barsakların ön kısımlarında sindirim
enzimleri etkisiyle amino asitlere kadar parçalanır ve emilirler (29,
30, 33, 34). Üre, rumende üreaz etkisiyle hızla parçalanır. Ancak
ürenin parçalanmasında açığa çıkan amonyağın protein sentezinde



genellikle aynı hızla kullanılmadığı kabul edilmektedir. Sığırlarda,
bakteriyel üreaz etkisiyle dakikada 75-125 gr üre parçalanabilmekte-
dir (37). Rumende de saatte 3 gr azot veya 6.5 gr üre, 18-20 gr mik-
robiyel protein şekline l,Tvrilebilmektedir (43, 44). Bu nedenle hay-
vanlara yüksek miktarda verilen üre rumende amonyak düzeyinin
artmasına ve toksikasyona yol açabilmektedir (20). Bu sebeplerden
dolayı hayvanlara üreli rasyonların kısa aralıklarla verilmesi gerekir.
Böylece alınan üre azotunun daha iyi değerlendirilebildiği ve özellikle
besi hayvanlarında daha yüksek canlı ağırlık artışı sağladığı bildiril-
mektedir (1.,10,4.0).

Bazı araştırıcılar (18, 32), ruminantların besinin başlangıcında
üreli rasyonlarla beslendiğinde, canlı ağırlık artışında bir gerileme
olduğunu, diğer bazı araştırıcılarda (2, i4,32) bu durumun besi sü-
resince de devam ettiğini bildirmektedirler. Ancak ruminantlarda
basit azotlu bileşiklerin proteinler gibi değerlendirildiği kabul edil-
mektedir.

Eneıji bakımından fakir bir bileşik olan ürenin hidrolizi sonucu
açığa çıkan amonyağın, protein sentezinde kullanılabilmesi ancak
rumen bakterilerinin eneıji ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanmasına
bağlıdır. Bunun için ürenin uygun miktarda karbonhidrata sahip
rasyonlarla verilmesi gereklidir. Üreli rasyonlarda karbonhidratlar,
sadece eneıji kaynağ"ı olarak değil, aynı zamanda rumende amino
asit sentezlenmesi için gerekli olan C-iskelet ini vermeleri bakımından
da önem taşırlar.

Rumen mikroorganizmalarının etkisiyle çok hızlı bir biçimde
parçalanan basit şekerlcr, maksimal üre değerlendirilmesi için elve-
ri~li değildirler. ::"Jişasta basit şekerlere nazaran ürenin değerlendiril-
mesinde daha etkili bir karbonhidrat kaynağıdır (3). Bu nedenle
ürenin, özellikle nişasta yönünden zengin tane yemlerden oluşan
kuvvetli yem karmalarına katılmak suretiyle hayvanlara verildiği
görülmektedir. Ayrıca ürenin daha çok kurutulmuş şeker pancarı
posası ve melas gibi eneıji bakımından zengin yemlerle birlikte kuIJa-
nıldığı görülmektedir.

Kurutulmuş melaslı şeker pancarı posasının gerek ürenin rumen
mikroorganizmaları tarafından daha iyi değerlendirilmesini sağla-
ması gerekse ürenin hoşa gitmeyen lezzetini ortadan kaldırması
bakımından iyi bir ortam meydana getirdiği görülmektedir (15).

Genç danalar üzerinde yapılan bir çalışmada, temeli arpadan
oluşan düşük protcinli temel bir rasyon ile bu rasyona protein kay-
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nağı olarak üre--;-kurutulmuş melaslı şeker pancarı posası ilave edi-
lerek yapılan bir rasyon ve yerfıstığı küspesi !-pamuk tohumu küs-
pesi katılarak hazırlanan diğer bir rasyon karşılaştırılmıştır. Deneme
sonunda küspe ve üre alan g-ruplarda canlı ağırlık artışı ve yemin etki
derecesinin arpa ile beslenen kontrol grubundan ünemli derecede
farklı olduğu görülmüştür (15).

Protein tasarrufu amacıyla ruminant rasyonlarına ne düzeyde
üre katılabileceği çeşitli araştırıcılar tarafindan incelenmiştir. Üre
miktarının genel olarak kuru maddesinde % 1.0- L.S'dan fazla (12)
ve kuvvetli yemin bileşiminde % 2-3'den fazla olmaması bildiril-
mektedir (33).

Rasyon proteininin hangi oranlarda üre ilc karşılanmasının uy-
gun olduğu geniş ölçüde araştırılmıştır. Genellikle hayvanların tüm
azot ihtiyacının veya rasyondaki azot miktarının % 25-33'ünün üre
azotundan sağlanabileceği kabul edilmektedir (11, 29, 33).

Hereford ırkı erkek danalar üzerinde yapılan bir besi çalışma-
sında protein kaynağı olarak soya küspesinin yerine rasyonlarda %
50, 75 ve 100 oranında üre ve mısır unu ilave edildiğinde günlük
canlı ağırlık artışının üre miktarının yükselmesine paralel olarak
düştüğü ve soya küspesinin yerine % 100 oranında üre ve mısır unu
konulan grupta büyümenin önemli derecede gerilediği saptanmıştır
(42). Diğer taraftan bazı araştırıcılar (22,45) azotun % 20-30'unun
üreden karşılanması halinde büyümenin yavaşladığını, bazı araştırıcı-
lar (27) ise azotun % 40'lnın üre ilc karşılanmasının mümkün oldu-
ğunu bildirmektedirler.

Birçok araştırmada yüksek değerli bir bitkisel protein olan soya
küspesi ile ürenin rasyonlarda kullanılması üzerinde çalıştıkları görül-
mektedir.

Bileşiminde yüksek miktarda mısır (6,8, i9,25) ve darı (I 7) bu-
lunan rasyonlara azot kaynağı olarak soya küspesi veya üre katıl-
masının, besi sığırlarında canlı ağırlık artışı üzerinde farklı etki yap-
madığı, yalnız soya küspesi alan grupta yemin daha iyi değerlendiril-
diği bildirilmiştir (I 7). Pamuk tohumu küspesi veya üre katılmış da-
nlı rasyonlada yapılan diğer bir araştırmada sığırların eanlı ağırlık
artışında önemli bir fark olmadığı bildirilmektedir (3 I).

Doğu Anadolu Kırmızısı ve Brown Swiss erkek danalar üzerin-
de yapılan bir araştırmada, her ırk için ayrı iki rasyon hazırlanmış ve
gruplara kaba yem olarak % 15 saman ve % 85 şeker pancarı posa-



Materyal ve Metod

sından oluşan karma ad libitum olarak verilmiştir. Kuvvetli yeme %
i5 soya küspesi veya eşdeğer olarak % 2 üre katılmıştır. Sonuçların
istatistik analizlerinde üreli ve soyalı gruplar arasında canlı ağırlık
artışı ve yemden yararlannıa yönünden önemli bir fark bulunma-
mıştır (46).

Bir yaşlı 64. baş Doğu Anadolu Kırmızısı erkek <ianalar üzerinde
yapılan bir besi araştırmasında yüksek ve düşük düzeyde enerji kap-
sayan besi rasyonlarında arpa kırmasının bir kısmının yerine ayçiçeğ'i
ve pamuk tohumu küspderi ve azot bakımından eşdeğer düzeyde üre
kullanılmıştır. Rasyonlar hayvanlara ad libitum olarak verilmiştir.
Elde edilen sonuçlara güre kullanılan bitkisrI proteinlerle, üre azotu
arasında yem tüketimi, canlı ağırlık artışı ve yenıden yararlanma
yönünden önemli bir fark tesbit edilmemiştir (47).

Bu araştırma rasyonlanna farklı düzeylerde üre katılarak bes-
lenen Doğu Anadolu Kırmızısı sığırların yem tüketimi, yemden
yararlanma ve canlı ağırlık artışını incelemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırma materyalini 2-2.5 yaşlı ve canlı ağırlıkları 158-206
kg arasında değişen 40 baş Doğu Anadolu Kırmızısı erkek sığırlar
teşkil etmiştir.

Araştırma her birİ on baş hayvandan oluşan i kontrol 3 deneme
olmak üzere 4 grup üzerinde yürütülmüştür.

Araştırmaya başlamadan hayvanlar sabah yeminden önce arka
arkaya iki gün tartılmış ve bulunan değerlerin ortalaması besi baş-
langıç ağırlığı olarak kabul edilmiştir.

Araştırma gruplarının rasyonlarında kuvvetli yem karınasının
samana oranı 3: i'dir. Kontrol grubuna verilen kuvvetli yem karma-
sına % 0.00, deneme gruplarına (grup II, III, IV) verilen yem kar-
ınalarına ise % 0.75, 1.50 ve % 2.25 oranlarında üre katılmıştır. Araş-
tırmada kullanılan kuvvetli yem karmalarının bileşimleri Tablo i 'de
verilmiştir.

Deneme süresi, on günlük bir alıştırma dönemi ve i i2 günlük
(16 Iıafta) besi döneminden ibarettir. Deneme gruplarında bulunan
hayvanların üreli rasyonlara alıştırılması amacı ile yürütülen LOgün-
lük alıştırma döneminde kontrol grubuna üresiz kuvvetli yem kar-
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Tablo ı. Kuvvetli yem karma~ının bilc.~imi (%).
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39.75
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0.75
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12.84

6[ 1.05
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12.7[
612. [7
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12.07

617.85
i :j. i

i ı
: Y~e~_m_a_dd_e~.__ J ._J__ i!__J_- _-_II_I ~ ~~:~ =.-ı-~-_-~~
Ayçiçeği küspc.si i 6 i (7; i 6 _.
Pamuk tohumu küspesi i 12
Kurutulmuş şeker pancarı i
posa~ı* 50 i
Mısır i 19
Arpa i 10

Kemik unu i .5°
Vitamin karması"'* o.lj
Mineral karması"''''* 0.10

Tuz 0.50

Üre (% 46 N)****
Kireç taşı
Sindirilebilir ham protein
NB/kg
SHP: NE

* 32-35 melash
** Rovimix 301, ticari, vitamin karması
*** Romiıı 2, [icari mineral karması
**"'* Üre: T.Zirai Donatım Kurumundan sağlanmıştır.

ması, deneme gruplarına ise yavaş yavaş yükseltilen miktarlarda üre
verilmiştir. Bileşiminde % 0.75, 1.50 ve 2.25 üre bulunan kuvvetli
yem karmaları, üre bulunmayan kontrol yemi ile ilk önce i /4, sonra
2/4 ve daha sonra 3/4 oranlarında karıştırılmışlar ve elde edilen karı-
şımların her biri sırasıyla 3 gün, 3 gün ve 4 gün süreyle hayvanlara
yedirilmiştir. Böylece üreli rasyonlarla besIenecek hayvanlar üreye
alıştırılmıştır.

Besi hayvanlarına her 100 kg canlı ağırlık için 3 kg rasyon (kuv-
vetli yem karması + saman) hesaplanmış ve verilen yemlerin tüke-
tilme durumları takip edilerek hayvanlara verilen yem miktarı %
iO oranında arttırılmış veya cksiltilmiştir. Bu uygulamaya bütün besi
süresince devam edilmiştir.

Her gün taze olarak 3 kısım kuvvetli yem karması 1 kısım saman-
la karıştırılarak sabah ve akşam olmak üzere iki öğün halinde hay-
vanlara verilmiş ve bir önccki günden artan yem miktarı tartılarak
tesbit edilmiştir.

Hayvanlar grup yemlemesine tabi tutulmuş olup yem tüketimi
grup ortalaması olarak saptanmıştır. Otomatik suluklarla hayvanlara
içcbildikleri kadar su verilmiştir.

Gruplarda yem tüketimi ikişer haftalık aralıklarla hesaplanmış-
tır. Canlı ağırlık artışı ise i4 günde bir her sabah yemlemeden önce
hayvanların ferdi tartıları yapılarak tcsbit edilmiştir.
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Rasyonların ha7.lrlanmasında kullanılan yem maddelerinin, sa-
manın ve kuvvetli yem karmalarının ham besin maddeleri miktarı
VVeende analiz metoduna, lignin miktarı VanSoest (51) metoduna
göre tayin edilmiştir. Brüt eneıji düzeyi ise Gallenkamp Ballistik
Bomb Kalorimeter ile l'vfcal/kg olarak belirtilmiştir.

Sonuçların istatistik analizleri ve grupların ortalama değeri ara-
sındaki farkların iinemliliği variyans analiz metodu ile yapılmıştır
(I 3). Grup ortalamaları arasındaki f~ırkların istatistik önem kontro-
lünde en az önemli fark (LSD) metodu uygulanml~tır (28).

Bulgular

Araştırmada kullanılan rasyonlara katılan yem maddelerinin,
kuvvetli yem karmalarının ve kaba yemin "Veende analiz metodu
ile saptanan ham besin maddeleri miktarlarına ait değerler Tablo
2 ve 3 'de gösterilmektedir.

Yem tüketimi ve )'emden }'ararlanma:

Araştırmada grup yemlemesi uygulanmış ve ikişer haftalık ara-
lıklarla tesbit edilen verilerden hesaplanan yem tüketimi ile ilgili
değerler Tablo 4'de gösterilmektedir.

Araştırma gruplarında yemden yararlanma dört haftalık yem
tüketimi üzerinden hesaplanmış ve elde edilen de,ğerler Tablo 5'de
verilmiştir.

Canlı ağırlık artışı:

Araştırmada grupların beslenmesinde kullanılan rasyonlara
protein kaynağı olarak % 0.00, 0.75, 1.50 ve % 2.25 oranlarında üre
katılmıştır. Hayvanların besi başlangıcında ve besi süresince 14 gün
bir ferdi tartılarla canlı ağırlıkları tesbit edilmiştir. Gruplarda besi
başlangıcı ve besinin çeşitli dönemlerindeki canlı ağırlıkları ile ilgili
değerler Tablo 6'da verilıniştir. Bu özelliklere ait variyans analizi
sonuçları da aynı tabloda gösterilmiştir. Ayrıea gruplarda yem tüke-
timi ve canlı ağırlık artışları ile ilgili değerler Tablo 7'C1cözetlenmiş-
tir.

Araştırma süresinee grupların canlı ağırlık ortalamaları şekil
i'de görülmektedir.
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Tablo 4. Gruplarda yen.ı tüketimi (Kurumadde), kg/gün.

Grup LVGrup IIIGrup II

Tablo 5. Gruplarda yemden yararlanma.

Grup i

Dönemler Kaba iKuvvetli i Kaba i kuvvetli i Kaba iKuvvetli , Kaba IKuvvetli i ii yem i yem i Toplam yem yem Toplam' .. yem i yem Toplam i yem i yem Toplam i
1.- 2. hafta i~[ 7.006

i
6.9885.265 7.020 1.751 5.255 , ! 1.74:7 5.241 1.723 i 5.171 6.894 i2.- 4. " i .767 5.3°3 7.°7° 1.760 5.281 i 7.°41 ı

1.756 5.27° 7.026 1.733 5.200 6.933
4.- 6. " 1.779 5.339 7. Il8 ı. 771 5.315 7.086 1.766 5.300 7.066 1.756 5.269 7.025,

i6.- 8. " 1.859 5.580 7.439 1.853 5.562 7.415 i 1.822 5.468 5.468 7.29° i 1.810 7.242 i8.-10. " 1.833 5.5°2 7.335 1.845 5.538 7.383 i 1.842 5.527 7.369 1.805 i 5.418 7.223
i10.-12. " 1.9°2 5.7°9 7.6Il 1.896 5.689 7.585 1.887 5.664 7.551 1.884 i 5.655 7.539 ;

12.-14. " 2.008 6.026 8'°34 2.021 i 6.063 8.084 i 2.023 6.°70 8'°93 2.018 i 6.055 8.073 !14.-16. " i 1.983 5.950 7.933 2.024 : 6.°72 i 8.°96 i 1.988 5.965 i 7.953 2.006
1
6.021 8.027

i i ii i i i i i !esi süresince i i
i i 7.369

rtalama kuru; i i i i
i iad. tüketimi i 1.861 5.584-

i
1.865 ı 7.462 1.854 i 5.563 1.8427.445 i 5.597 i 7.417 5.527

i

i

iB
i:

Grup

LLLYemd-en .---II-.=-~II-II-I -ii IV
yararlanma. (Feed eıriciency)

I. 1.- 4. hafta ( o- 28 gün) 12.204 10.250: 12.74° 10.610
8 "(28-- 56 ") 8 i 8 i 8 87' 4.- . IO.171, .33° .300 .2i 8.-12. "(56-84 ") 9.141 i 11.029 10.380 i 8.311

i 12.-16. "(84-112") 9.161 i 9.7.21 9.6oıJ~=--.J

i Besi süresince her kg canlı ağırlık artışı için i i i i
i tüketilen yem (kurumadde), kg 10.169 i 9.8,32 i 1°_.2_5_5_1_9_'_14_0.i

• Bir kilogram canlı ağırlık artışı için tüketilen yem (kurumadde), kg.



Tablo 6. Gruplarda ortalama canlı ağırlıklar (kg) ve variyans analiz sonuçlan.

x = Ortalama değer
Sx = Standart hata
F = Fisher testi

(Önemlilik derecesi)

5.527
7.369

825.328
9.14°

183.6
273.9

i 90.3
i

1806.25

III
--ı IV

;

i
1.854 ! 1.842

5.563
7.417

830.7°4
10.255
182.8

1263.8
i 81.0

1723.21

Grup

1.861 i
. i

ı 5.584 i 5.597
7.445 7.462

833.840 835.744
10,16g1 9.832

183.8 182.0
265.8 267.8

i 82.0 85.0
i i
1732.14 !758.92

-----------
Grup i

,._--_._._-- __ o __ ". __ " ____ • ____

II i III

i
IV i

i I_F__X- i Sx ı X i Sx X-
i

Sx
i i

i
i

i 182.0 ! 4.62 ı82.8 i 4.62 183.6 i 4.60 i 0.°34-
4.84

i
4.63 i 0.06g-i 191.4 i 191.7 193.3

i
5.°7 i i200.0 4.35 i 198.2 5.63 201.7 4.93

ı
0.108-

2°9.8 4.96 i. 2°7.9 6.60 212.9 4.82 0.428-
224.7 5.41 221.3

i 6.53 225.8 ! 5.25 0.33g-
233.5 5.70

i
231.1 6.56 238.2 i 6.15 ; 0.290-

ı i
243.7 6.62 240.4 7.58 249.8 i 6.11 i 0.446-
254.0 6.84 25°.0 i 7.55 262.2

ı 6.55 i 0.665-
i

267.0 7.53 ı 263.8 , 8.29 i 273.9 6.55 i 0.385- -
Tablo 7. Gruplarda saptanan yem tüketimi ve canlı ağırlık artışı

ile ilgili ortalama değerler.

Özellik

Kaba yem (saman) tüketimi (kg/gün)
(kuru madde esasına göre)

Konsantre yem tüketimi (kg/gün)
(kuru madde esasına göre)

Toplam kurumadde tüketimi (kg/gün)
Besi süresinde tüketilen yem (kg)
Yemden yararlanma
Besi başlangıç ağırlığı (kg)

i Besi sonu ajprlığı (kg)
i Beside toplam canlı ağırlık artışı (kg)
i, Besi süresinde günlük ortalama eanlı ağır-

lık artışı (gr)

4.°4
3.84
3.69
3.75
3.97
4.3°
4.57
4.78
5.59

ı83.8
ı93.9
199.5

ı 2°4.9

I

. 219.0
232.4
241.4
252.3

i 265.8

i-o
i

"

Özellik

ıo.
12. "
14. "
16. "

Başlangıç ağırlığı
2. hafta "
4'" "
6." "
8." "
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Şekil ı. Gruplarda ortalama canlı ağırlık artışı.

TarnşDma ve Sonuç

Gruplara verilen ve farklı düzeylerde (% 0.00, 0.75, 1.50 ve %
2.25) üre bulunan kuvvetli yem karmalarında ham besin maddeleri
oranları ile kg yemdeki brüt enerji miktarlarının birbirlerine benzer
olduğu görüldü (Tablo 3). Araştırmada kullanılan kuvvetli yem kar-
malarında ham protein oranları yukardaki sıra ile % 15.56, 15.79,
16.02 ve % 16.42'dir.

Grup yemlemesi uygulandığından araştırmanın yem tüketimi
ve yemden yararlanma değerlerinin istatistik analizleri yapılmamış-
tır. Tablo 4 incelendiğinde kaba ve kuvvetli yem tüketiminin grup-
larda, besi ilerledikçe artan canlı ağırlığa uygun olarak giderek yük-
seldiği görülmektedir. Araştırma sonunda gruplarda ortalama günlük
yem tüketimi sırasıyla 7.445 kg, 7.462 kg, 7.417 kg ve 7.369 kg olarak
bulunmuştur. Bu sonuçlardan, besi sığırları için hazırlanan kuvvetli
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yem karmalarındaki ham protein miktarının % 24.72'sinin üre azotu
ile karşılanmasının yem tüketimi üzerinde olumsuz bir etki meydana
getirmeyeceği anlaşılmıştır.

Araştırmanın çeşitli dönemlerinde gruplarda bir kg canlı ağırlık
artışı için tüketilen yem miktarlarını gösteren Tablo 5 incelendiğinde,
gruplar arasında önemli bir farkın bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Gruplarda bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen ortalama yem mik-
tarı, besi dönemi sonunda sırasıyla 10.169 kg, 9.832 kg, 10.255 kg ve
9. i40 kg olarak hesaplanmıştır.

Bazı araştırmalarda kuvvetli yem karmalarına protein kaynağı
olarak soya küspesi katılmasının (17) veya bu gibi karmalarda ürenin
bitkisel proteinlerle birlikte kullanılmasının (50), yemin değerlendi-
rilme derecesi üzerinde olumlu etki gösterdiği bildirilmekte ve ürenin
yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerinde olumsuz bir etki gös-
termediği çoğunlukla kabul edilmektedir (7,9,26,38,39,46,47).

Canlı ağırlık artışlarına ilişkin ortalama değerleri ve variyans
analiz sonuçlarını gösteren Tablo 6 incelendiğinde, rasyonlarda azot
kaynağı olarak bitkisel protein veya üre kullanılmasının canlı ağırlık
artışını önemli derecede etkilemediği görülmektedir. Gruplarda 112
günlük besi dönemi sonunda elde edilen toplam canlı ağırlık artışı
sırasıyla 82.0 kg, 85.0 kg, 81.0 kg ve 90.3 kg, günlük ortalama canlı
ağırlık artışı sırası ilc 732.14 gr, 758.92 gr, 723.21 gr ve 806.25 gr,
olarak hesaplanmıştır. Bileşiminde % 2.25 üre kapsayan kuvvetli
yem karması ile beslenen grupta besi sonu elde edilen toplam canlı
ağırlık artışı ve günlük ortalama canlı ağırlık artışı değerleri diğer
gruplardan yüksek olmakla beraber, gruplar arasındaki farklılıklar
istatistik bakımdan önemli bulunmamıştır.

Kuvvetli yem karmalarına azot kaynağı olarak katılan soya
(5,6,7,8,19,21,25,35,36,48,49), pamuk tohumu ve yerfıstığı (15,16,31)
küspeleri gibi bitkisel proteinlerin yerine çeşitli düzeylerde üre kulla-
nılmasının besi sığırlarında canlı ağırlık artışı üzerinde olumsuz etki
göstermediği çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmektedir. Hereford
erkek danalarla yapılan bir besi araştırmasında, protein kaynağı ola-
rak kaba yeme ilave edilen soya küspesi yerine % 50, 75 ve % 100
oranında üre ve mısır unu katıldığında yükselen üre miktarına paralel
olarak günlük canlı ağırlık artışının düştüğü, soya küspesinin yerine
% i00 oranında üre ve mısır unu katılması halinde ise büyümenin
önemli derecede gerilediği saptanmıştır (42). Söz konusu araştırma-
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mn sonuçlarına göre rasyondaki total azotun % 20'sinin üreden sağ-
lanmasının besi performansı üzerinde olumsuz etki göstermediği,
fakat üre miktarının % 28'e çıkarılması halinde büyümenin önemli
derecede gerilediği bildirilmiştir. Bazı araştırıcılar rasyondaki azotun
% 20-30'unun üreden karşılanması halinde büyümenin yavaşladığını
(22,45), bazı araştırıcılar ise % 25'inin (41), hatta % 40'ının (27)
üre ile karşılanmasının mümkün olduğunu bildirmektedirler. Bu
araştırmada 112 gün süren besi dönemi sonunda günlük ortalama canlı
ağırlık artışı, bitkisel proteinlerle beslenen kontrol grubunda 732.14
gr olduğu halde, rasyon azotunun % 24.72'si üre azotu ile karşıla-
nan 4. grupta 806.25 gr olduğu tesbit edilmiştir. İki grup arasındaki
74.11 gramlık fark istatistik bakımdan önemsiz bulunmuştur. Bu
sonuçlara göre besi sığırları için hazırlanan kuvvetli yem karmala-
rında tüm azotun % 25'inin üre azotu ile karşılanmasının mümkün
olabileceği anlaşılmaktadır.

Doğu Anadolu Kırmızısı sığırlar üzerinde üre ile yapılan iki besi
denemesinden de bu çalışmada elde edilen değerlere benzer değerler
elde edilmiştir (46,47).

Nitekim üresiz rasyonlarla Doğu Anadolu Kırmızısı sığırlar
üzerinde yapılan çeşitli denemelerde (1,23,24) günlük ortalama canlı
ağırlık artışının üreli rasyonlarla yapılan çalışma sonuçları ile uyum
halinde olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak Doğu Anadolu Kırmızısı besi sığırları rasyonlarına
bitkisel proteinler yerine farklı düzeylerde kullanılacak ürenin canlı
ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerine olumsuz her-
hangi bir etkisi olamayacağı kanısına varıldı.
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