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ÜRENiN RASYONLARA FARKLI YÖNTEMLERLE ILAVE EDILMESiNtN
KEÇtLERDE StNDtRtLME DERECELERI VE AZOT DENGESI ÜZERINE ETKİLERı

i. Halil Çerçi * Mustafa Sarı *

The effects of the addition of urea to rations by diflerent methods on the digestibi1ity and
nitrogen balance in goats.

Summary: The present experiment was conducted to determine
the effect of urea used in three different ways on the digestion and nit-
rogen balance in goats. The urea was added to the rations the ration
consisting of 525 g barley mea/, 192.8 g molasses and 3i8.7 g bar/ey
(group 1). Barley straw (group 2 or HCl-treated bar/ey straw (group
3) in diet were used af ter being treated with urea.

The ration including HCI-Urea-treated straw was consurned much
more than the others by the anirnals. The nutrient digestibility values
were found significantly different betweel1 the groups according to
variance analyses (P<O.OI). The digestions of dry matlers (75.15,
72.43 and 75.73 %), crude ash (46.93, 44.07 and 47. 17 %), organie
matter (76.55, 73.79 and 76.99 %) were lower in group 2 ıhan groups
1 and 3. Crude cel/ulose digestion (55.82, 48.05 and 58. 77 ~~) was
higher in group 3 than groups 1 and 2 and crude protein digestion (76.82,
70.86 and 71.74 %) was higher in group 1 ıhan groups 2 al/d 3, accord-
ing to Duncan test (P<0.05). Group 2 (514.37 g) had higher values
(P <0.05) than group 1 (438.94 g) whereas there was no differenee
(P> 0.05) between groups 2 and 3 (507.26 g) in terms of crude water
excreted by feaees. lt has been found that there was a signifieant inte-
raetion (P<0.001) between crude water exereted by feaees and dry
matter, organie matter, crude cel/u/ose, crude proıein, according to
regression and correlation ana/yses.

Nitrogen amount exereted by feaces was found lo be higher (P <
0.05) in group 3 (4.56 g) than groups 1 and 2 (4.06 and 4.53 g). N itro-
gen amount excreted by urine was higher (P <0.05) in groups 1 and
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2 (3.98 and 4.02 g) than group 3 (3.45 g). Nitrogen retenlion showed
no signijicant difference (P> 0.05) between group 3 (8.08 g) and groups
1 and 2 (9.44 and 6.91 g) whereas group i had higher value (P <0.05)
than group 2.

Özet: Bu araştırma, üç farklı yolla kullanılmış ürenin keçilerde
sindirim ve azot dengesi üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla ya-
pilmıştır. Kuruluşunda 525 g arpa ku'ması, 192.8 g melas ve 318.7
g arpa samanı bulunan rasyona 13.5 g üre eklenmiştir (ı. grup). Ras-
yondaki arpa samanı (2. grup) veya HCl ile işlenmiş arpa samanı da
(3. grup) üre ile işlendikten sonra kullanılmıştır.

Kuruluşunda HCl-Üre ile işlenmiş arpa samanı bulunan rasyon
(3. grup), hayvanlar tarafindan diğerlerine göre daha istekle tüketil-
miştir. Besin maddeleri sindirim değerlerinin gruplar arasındaki fark-
lan variyans analizine göre önemli bulunmuş (P<O.OI), Duncan testine
göre ise (P <0.05), kuru madde (% 75. 15, 72.43 ve 75.73), ham kül
(% 46.93, 44.07 ve 47.17), organik madde (% 76.55,73.79 ve 76.99)
sindirimlerinin 2. grupta,I. ve 3. gruplardakinden daha düşük, ham
sellüloz sindirimi (% 55.82, 48.05 ve 58.77) 3. grupta, ı. ve 2. grup-
lardakinden daha yüksek, ham protein sindirimi de (% 76.82, 70.86
ve 71.74) ı. grupta, diğer iki gruba ilişkin değerlerden daha yüksek
çıkmıştır. Feçisle atilan ham su en yüksek düzeye 2. grupta (514.37 g)
ulaşmış olup, 3. gruptakinden (507.26 g) farksız (P> 0.05), i. grupta-
kinden (438.94 g) ise farklı (P <0.05) bulunmuştur. Feçisle atilan
ham su miktan ile kuru madde, organik madde, ham sellüloz ve ham
protein miktarlarz arasında regresyon ve korrelasyon analizlerine göre
çok kuvvetli bir bağıntı tespit edilmiştir (P<O.OOI).

Feçisle atz/an azot miktan 3. grupta (4.56 g), ı. ve 2. gruplara
(4.06 ve 4.53 g) göre yükselirken (P <0.05), idrarla atz/an azot miktarı
ise, ı. ve 2. gruplara (3.98 ve 4.02 g) göre, 3. grupta (3.45 g) düştüğü
(P <0.05) görülmüştür. Azot birikimi 3. grupta (8.08 g), ı. ve 2. grup-
lara ilişkin değerlerden (9.44 ve 6.91 g) istatistikselolarak önemli
bir fark göstermezken (P> 0.05), ı. gruba ilişkin değerin 2. grupta-
kinden daha yüksek olduğu (P <0.05) belirlenmiştir.

Giriş

Günümüz ruminant beslenmesinde NPN kaynağı olarak yaygın
biçimde kullanılan üre uzun süredir araştırıcıların yakın ilgisini çek-
miş ve bu konuda sayısız araştırma yapılmıştır. Bunların çoğu, ürenin
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toksik etkisini ortadan kaldırıp üre azotunun, rumen mikroorganiz-
maları tarafından bakteriyel proteine sentezlenmesini sağlayarak,
ürenin hayvanlar tarafından etkin biçimde kuııanılabilmesine yöne-
liktir. Nitekim, hayvanların yemlerle aldığı azot miktarı rumen mikro-
organizmalarının protein sentezleme gücünü aştığında, N kaybına
(2,8,20) veya NH., zehirlenmesine (3, 12,13, 16) yol açmaktadır.
Ürenın toksik etkisini ortadan kaldırmak için, araştırmacılar bir ta-
raftan kimyasal maddelerle üreaz enziminin etkisini inhibe etmek,
üreaza karşı immünite oluşturmak veya üreyi suda güç çözülen bazı
maddelerle kaplamak gibi çeşitli çalışmalar yaparlarken (2, 16, 21),
diğer taraftan da azotun optimum biçimde mikrobiyal proteine sen-
tezlenmesi için, rasyonlara (pratik olarak 100 güreye karşılık nişasta
bakımından zengin 1000 g yem) yeterli ölçüde enerji ilave etmektedir-
ler (19, 23).

Pratik hayvan beslemede üre geneııikle, konsantre yemlerle
(13, 16, 24), kaba yemlere dayalı rasyonlarda da melasla (2, ı6, 22)
kombine edilerek kullanılmaktadır. Ayrıca, kaba yemlerin NH3

ile işlenmesinden yola çıkarak, üre, samanı kimyasal yolla işlemek
amacıyla da kuııanılmıştır. Bunlardan bazıları, üreyi NH3 a parça-
layabilmek için soya fasulyesi veya karpuz çekirdeği gibi üreaz kay-
naklarından biri ile brlikte kuııanmışlardır (17). Diğer yönden, sa-
dece ısı ve nemin etkisiyle ürenin NH3 a hidrolize edilmesinin anla-
şılmasıyla (9), suda çözdürülmüş üreyi samana karıştırıp polietilen
torbalarda bekleterek oluşan amonyağın etkisiyle, hem samanın
lignosellüloz şeklindeki kompleks yapısının çüzülmesi, hem de azot
bakımından zengin kaliteli kaba yemin elde edilmesi sağlanmıştır
(23, 30). Bunların yanında, NaOH-Üre ile işlenmiş samanla yapılan
araştırmalarda, NH3 ile işlenmiş samana göre, rumen sıvısında top-
lam uçucu yağ asitleri konsantrasyonunda ve bakteriyel protein mik-
tarında artmalar tespit edilmiştir (6). Ürenin hayvan beslemede kul-
lanılması üzerinde çok sayıda araştırmalar yapılmasına rağmen, çeşitli
kuııanma yöntemlerinin besin maddelerinin sindirim değerlerine veya
azot dengesine en etkin olan yöntemin belirlenmesi günümüze kadar
yeterince açıklığa kavuşturulamamıştır.

İşte bu nedenle, çalışmamızda, besin maddeleri, kuruluşları ve
ilave edilen üre bakımıarından eşitlenen rasyonlardan birinde üre
konsantre yemle kombine edilerek, ikincisinde arpa samanı üre ile
işlenerek, üçüncüsünde ise arpa samanı HCl-Üre ile işlenerek kul-
lamimış; bu değişik yöntemlerin, besin maddeleri sindirim değerle-
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rinde ve azot dengesinde bir değişmeye neden olup olmadıklarının
tespiti amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Hayvan Materyali ve Deneme Düzeni: Deneme hayvanı olarak
i yaşlarında ve ort<ı.1ama 3 ı kg can:ı ağırlığıııda 4 baş kıl keçisi
kullanılmıştır. Ardştırınaya başlamadan önce, günlük verilen miktar
azar azar artırılarak hayvanlar 20 gündc üreye alıştırılınıştır. Dene-
meler, ferdi metabalizma kafeslerinde ve herbiri 10 gün adaptasyon,
8 gün de karşılaştırma olmak üzere, i8 er günlük 3 dönem halinde
yürüt ülm üştür.

Yem/er re Yendeme Tekl1(~i: Araştırmada kullanılan yemlerden
arpa samanı ve arpa kırması F. Ü. Araştırma çiftliğinden, ~;.;46 azot
kapsayan üre Zirai Donatım Kurumundan, melas ise Elazığ Şeker
Fabrikasından elde edilmiştir.

Deneme grupları, ürenin rasyonlara katılış yöntemine göre be-
lirlenmiştir (23). Ürenin miktarı ise, rasyonlardaki toplam azotun
% 33.33 ünü oluşturacak şekilde hesaplanmıştır. i. grupta 13.5 g
üre, 525 g arpa kırması ile iyice karıştırıldıktan sonra bu karışıma,
içerisinde 192.8 g melas bulunan 511 .5 g arpa samanı ilave edilerek
rasyon oluşturulmuştur. 2. grupta saman aşağıdaki gibi üre ile iş-
lenmiştir (23). Suda çözdürülmüş 13.5 güre 318.7 g arpa samanı ile
iyice karıştırılıp, büyük polietilen torbalar içerisinde anaerobik olarak
oda ısısında 45 gün üre ile işlenmeye bırakılmıştır. Daha sonra, saman
torbalardan boşaltılıp kurutulmuştur. Üre ile işlenmiş arpa sama-
nından 332.2 g alarak 192.8 g melas ile karıştırılıp biraz nemliliği
giderilmiştir. Böylece, hem azot bakımından, hem de eneıji bakımın-
dan zcngin kaba yem elde edilmiştir. Kaba yeme, 525 g arpa kırması
eklenerek günlük rasyon oluşturulmuştur. 3. grupta ise, arpa samanı
önce HCl ile Bergner ve ark. (5) tarafından ortaya konulan yöntemin
pratiğe uygun olarak modifiye edilmiş şekliyle işlenmiştir: 6 litre suya
20 ml HCl ilave edilerek pH sı 2 nin altına düşürülmüş asitli suya 1.5
kg kadar saman konup iyice karıştırılarak kabın dibinde çok az mik-
tarda asitli su kalmasına özen gösterilmiş ve 2.5 saat 50-60°C de
bekletilmİş ve kitle sık sık karıştırılmıştır. Daha sonra, asitli saman
polietilen yaygının üzerine ince bir tabaka halinde yayılarak kuru-
tulmuştur. HCl ile işlenmiş saman 2. gruptaki gibi tekrar üre ile iş-
lenip aynı şekilde melasla da karıştırıldıktan sonra 525 g arpa kırması
ile birlikte günlük rasyon oluşturulmuştur.
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Doğal ve işlenmiş samanıarın kimyasal yapısı Tablo ı de, ras-
yonların kuruluşu Tablo 2 de, rasyonların kimyasal yapısı da Tablo
3 te sunulmuştur.

Tablo i. Doğal ve işlenmiş samanıarın kimyasal bileşimleri, %
Doğal Arpa samanı Arpa samanı

Besin Maddeleri Arpa samanı üre HCl-üre
---- -_.-.

Kuru Madde. 92.21 86.92 89.07
Ham Kül" 6.14 5.93 5.53
Organik Madde" 93.il6 94.07 94.47
Ham Seııüloz" 38.04 37.47 40.04
Ham Protein" 3.00 11.60 LO. iı

• Havada kuru esasına göre.
*. Kuru madde üzerinden.

Tablo 2. Rasyonların kuruluşu

Gruplar
ı 2 3

---------- ---
Yem Maddesi g % g % g %

-- --~--- --- _._-----_.
Arpa samanı + Me!as 51 1.5 48.7
Arpa samanı - Üre i

Melas 525 50
Arpa samanı - HCl -

Üre + Melas 525 50
Arpa kırması + Üre 538.5 51.3
Arpa kırması 525 50 525 50

-- -------
Toplam 1050 100 1050 100 1050 100

Tablo 3. Rasyonların kimyasal bileşimleri, %

Besin Maddeleri Gruplar
1 2 3

-- ___ 4 ___ -----._-
Kuru Madde. 88.25 86.47 87.62
Ham Kül". 4.69 4.69 4.17
Organik Madde** 95.31 95.31 95.83
Ham Seııüloz** 15.18 14.05 14.37
Ham Protein •• 12.06 11.13 1ı.12

• Havada kuru esasına göre
** Kuru madde üzerinden

Hayvanlara günlük rasyonun yarısı sabah saat 08°° de, kalan
yarısı da saat i600 da verilmiştir. Tabanda serili bulunan polietilen
yaygının üzerine dökülen yemler tekrar toplanıp yemliklere konmuş;
böylece, teknik hatanın yem tüketimine olumsuz etkisi en aza indiril-
miştir. Ancak, bir miktar yemin saçııması engellenememiştir. Su
ise hayvanlara ad !ibitum olarak verilmiştir.
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Örneklerin Alınması ve Analizleri: Hayvanlara bağlanmış feçis
torbalarında toplanan dışkı, sabah ve akşam tartıldıktan sonra, 100
gramı analiz için alınarak, 60°C de 36-48 saat arasında kurutulmuş-
tur. İdrar ise, metabolizma kafeslerinin alt arkasına yerleştirilmiş
ve azot kaybını önlemek için içerisine 5 ml (% 50 v / v) HıS04 konmuş
2.5 litrelik şişelerde toplanmıştır. Şişelerdeki idrar, günde iki kez
ölçü kaplarında tespit edildikten sonra, % lO'u analiz için küçük şişe-
lere alınarak içerisine de % 0.5 oranında toluol ilave edilip -i-4°C
de analize kadar saklanmıştır.

Rasyonları oluşturan yem ve feçiş örneklerinde kuru madde,
ham kül, organik madde, ham protein ve idrarda bulunan azot mik-
tarları Wender (i), ham sellüloz miktarı ise Crampton ve Maynard
(10) yöntemlerine göre belirlenmiştir.

İstatistik hesaplamalar ve gruplar arası farkın önemliliği için
variyans analizi (26), gruplar arası farkın önemlilik kontrolu için
de Duncan testi (15) uygulanmıştır. Ayrıca regresyon ve korelasyon
analizi yapılmıştır (26).

Bulgular

Araştırma sonunda, günlük yem tüketimi ve besin madde miktar-
ları, tüketilen rasyonlardaki besin madde miktarları ile sindirim
değerleri arasındaki bağıntılar, besin maddelerinin sindirim değer-
leri, feçisteki ham su ve kuru madde miktarları ile azot dengesi değer-
leri, sırasıyla, Tablo 4, 5, 6, 7 ve 8 de sunulmuştur. Öte yandan, feçis-
teki ham su miktarı ile besin maddeleri arasındaki bağıntılar ise Şekil
1 ve 2 de gösterilmiştir.

Tablo 4. Tüketilen rasyon ve besin maddeleri miktarları, g / gün / hyv.

GBesin Hay- rup ar
Maddeleri vanlar i 2 i 3 F--_.-
Rasyonlar K 1017.0 923.8 1050.0

E 1050.0 1050.0 1050.0
ç 985.5 912. i 969.0
i ı025.8 1029.7 1050.0

Ortalama 1019.6a J: 26.7 978.9b + 71.0 1029.8a :!: 40.5 17.24**_.
Kuru Madde 906.8a -;- 17.4 871.0b ::t: 36.9 905.3a :!: 29.6 10.47**~
Ham Kül 42.2 ..- ı.ı 40.0 ol: 2.5 37.7 - 1.3 3.73--
Organik Madde 864.7 :l 16.3 831. i :!: 34.4 868.2 :!: 28.2 0.29-
Ham Sellüloz 136.7 :l: 3.3 121.2 :l: 6.7 129.6 :l: 5.3 2.37-
Ham Protein 109.2 .l- 2.2 96.5 :l: 4.4 100.5 :!: 3.6 1.48-

** P<O.OI - = P>0.05
a, b=Aynı sırada değişik harf taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur (P<0.05).
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Tablo 5. RasYClndaki miktarlarına göre bazı besin maddelerinin sindirim
değerlerindeki değişmeler

Regresyon
istatistiksel

Korrelasyon önemi

-0.24
-0.37
-0.20
0.002
0.10

Kuru Md. S., ~~ ~ 104.51 - - 0.03 Kuru Madde"
Hanı kül S., % ~- 96.R6 - ı.27 Hanı Kül.
Organik Md. S., % ~ 99_98 - 0.03 Org. Madde"
Ham SelI. S., % -, 53.94 -i- 0.002 Ham Sellüloz*
/-lam pro. S., '/;', ~ 63.42-1- O. iO Ham Protein <-

* Tüketilen miktar, g / gün / Iıyv.

Tablu G. Besin maddelerinin sindirimi. '~

yok
yok
yok
yok
yok

Kuru Madde
/-lam Kül
Organik Madde
Ham Sellüloz
Ham Protein

** ,-, a, b

(jruplar

i 1 ~ .__ ~ F _

75.15" :i: 5.1 72.43b.l..: 3.8 75.73"::: 5.0 35.67**
46.93" _ 120 44.07b -j: 5.0 47.17a =-- 9.4 145.87**
76.55" _ 4.8 73.79b::r: 38 76.99":1:: 4.8 33.84**
55.82"b::- 9.6 48.05b..! 8.2 58.77" 1: 9.5 13.70**
76.82" :fo 5.3 70.86b 1: 4(' 71.74"b::!:: 6.9 15.n*"

= Açıklamaları Tahlo 4 te berilmiştir.

Tablo 7. Feçisle atılan Iıam su ve kuru madde miktarları. g / gün / Iıyv

Gruplar
2

Ham Su 438.94b -1- 1497 514.37":l: 20D.5
Kuru Madde 225.74b _L 50 O 241.07":l: 43.0

*", a, b - Açıklamaları Tablo -+ te verilmiştir.

3

507.26a :t 251.3
219.90b..L 47.7

F

122.34**
93.49*

L

Tablo 8. Azo! dengesi değeı leri
--

Gruplar
Azot

___ i ---I 2 3 F
--_.--- -------

Yemle }ıIman:
g / gün / Iıyv 17.48 ::!::0.3 15.45 -.- 0.7 16.07 -- 0.6
Fe;islc -'\tılan:
g / gün / Iıyv 4.0<ıb ..l- 1.0 4.53" ::!::0.9 4 56" -- 1.2 69.64**

% 23.18 - ).3 29.15 1: 4.6 28.27 :1 6.9 iEmilen:
g / gün / Iıyv 13.42 - 0.7 10.92 1: 0.3 i ı .52 1: 1.0 ı.5R-

0/ 76 82 ..l- 5.3 70.86 =-- 4.6 71.73 ::!: 6.9'ı.
idrarla Atılan:
g / gün; Iıyv :'.9S" i 8 4.02" j- 0.9 3.45b -- 1.1 85.17**

% 22.75 ~ 9.9 26.07 J: 6. i 21.65 ~ 7.9
Birikcn:
g / gün / Iıyv 9.44" + 2.2 6.91b - 1.0 8.08"b::!:: 14 8.10"

% 54.07 :1::13.0 44.78 - 66 50.0~ ::r: 7.5
Birikcn
- .. --.-- x 100 70.01 " :L14.0 63.20b - 8.4 70.00a :l: 9.5 38.75**
Emilen

** - c.l, h ,~ Açıklamaları Tahlo 4 tc verilmiş'ir., ,
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Tartışma

Değişik yöntemlerle rasyonlara katılan ürenin keçilerde ham
besin maddelerinin sindirimi ile azot dengesi üzerine etkileri ele alınan
bu çalışmanın i. grubunda, üre konsantre ye.11e katılıp, arpa samanı
doğal halde melas ik karıştırılarak kullanılmıştır. Ürenin NH3 a par-
çalanarak samanın ligno-sellüloz yapısını yıkmak, değerini arttı ra-
bilmek amacıyla da (31), çalışmanın 2. grubunda üre, doğal arpa
samanını, 3. grubunda ise önce HCl ile işlenmiş arpa samanını, iş-
lemek için kullanılmıştır. Böylece, hem ham protein bakımından zen-
gin (Tablo i), hem de organik madde sindirim değeri artmış (7) bir
kaba yem elde edilmiştir. Üreli rasyonlarda en önemli nokta üre tok-
sikasyonudur. İşte bu nedenle, çalışmamızda kullanılan üreli saman-
ıarın günlük verilen miktarlarına 192.8 g melas karıştırılarak saman-
lar enerji bakımından da güvence" altına alınmışlardır. Nitekim, de-
neme boyunca üre toksikasyonu ile ilgili hiç bir bulguya rastlanmamış
ve hayvanların genel sağlık durumlarının gayet iyi olduğu gözlenmiştir.

Günlük yem tüketimine göz atıldığında (Tablo 4), denemeye
alınan 4 keçiden 3'ü i. ve 2. grupta artık yem bırakırlarken, yalnız
biri verilen rasyonun tamamını tükettiği görülmektedir. Fakat 3.
grupta hayvanlar yemi daha fazla bir iştahla tüketirlerken, 4 hayvan-
dan yalnız biri artık yem bırakmıştır. Bu bulgu, HCl-Üre ile işlenmiş
arpa samanının iştah açtığını göstermektedir. Ortalama yem tüketi-
minin ise, 2. grupta ı. ve 3. gruptan daha düşük olduğu gözlenmiştir
(P <0.05). Bu durum, kuru madde tüketimine de aynen yansımıştır.
Fakat, ham besin maddeleri alımı bakımından, variyans analizine göre,
gruplar arasında bir fark olmadığı tespit edilirken, gruplar arasında
görülen az çok farklılıkların da, Tablo 5 te sunulduğu gibi regresyon
ve korrelasyon analizlerine göre, besin maddelerinin sindirimine önemli
derecede etki yapmadığı saptanmıştır.

Besin maddelerinin sindirim değerlerine bakıldığında (Tablo 6);
tüm besin maddeleri sindirim değerlerinin 2. grupta, i. ve 3. grup-
lara ilişkin verilerden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Gruplar
arasındaki farklar, variyans analizine göre önemli çıkmıştır (P <O. OI).
Duncan testine göre de (P<0.05), kuru madde (% 75.15, 72.43 ve
75.73), ham kül (% 46.93, 44.07 ve 47. i7), organik madde (% 76.55,
73.79 ve 76.99) sindirimleri 2. grupta, I. ve 3. gruplardakinden farklı,
ham sellüloz sindirimi (% 55.82, 48.05 ve 58.77) ı. ve 2. gruplar ara-
sında farksız, 3. gruba ilişkin değer iki gruptan daha farklı, ham
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protein sindirimi ise (% 76.82, 70.86 ve 7 i .74), 2. ve 3. gruplar ara-
sında farksız, I. gruba ilişkin değer, diğer iki gruptan farklı çıkmıştır.
Besin maddelerinin sindirim değerlerinde gözlenen bu farklılıklar,
2. ve 3. grupta samanın üre veya HCl-Üre ile işlenmesiyle samandaki
sindirimi güç kompleks yapıdaki karbonhidratların daha basit ve
kolay yıkılabilir şekerlere parçalanması (4, 5, 27) ve kolay yıkılabilir
karbonhidrat miktarlarının rasyonlarda artmasına bağlı olarak feçisle
atılan ham su, dolayısıyla kuru madde miktarlarının artması (28)
gibi faktörlere bağlanabilir. Tablo 7 de görüldüğü üzere, literatür
verilerine uygun olarak, araştırmamızda da en yüksek ham su miktarı
2. grupta, en düşüğü de I. grupta bulunmuştur. Yapılan regrasyon
ve korrelasyon analizi ile de (Şekil I, 2), feçisle atılan her i00 gram
ham su miktarının artması ile feçiste kuru madde 22 g, organik madde
20 g, ham sellüloz 6 i36 mg ve ham protein 2928 mg daha fazla atıl-
mıştır. Bu bağıntı, korrelasyon analizine göre çok önemli bulunmuştur
(P <0.00 I). Aynı bağıntı, ileum içeriğinde benzer yaklaşımla yapılan
çalışmada da tespit edilmiştir (i I). Bütün bunlara bağlı olarak besin
maddelerinin sindirimi de düşmüştür. İşte bu nedenle, 2. ve 3. grupta
üre veya HCl-Üre ile işlenmiş samanla kurulan rasyonlarda melas
veya nişasta bakımından zengin konsantre yem miktarını düşürüp,
bunun yerine kolay sindirilebilir karbonhidratlar bakımından zengin-
leşmiş arpa samanının (üre veya HCl-Üre ile işlenmiş) arttırılması
gerektiği kanısını doğurmaktadır. Böylece, hem. daha az konsantre
yem kullanılmış, hem de besin maddelerinin sindirim değerleri daha
yükselmiş olabilecektir.

Azot dengesine göz atıldığında (Tablo 8), günlük azot alımında
rasyonlar arasında önemli fark olmadığı göze çarparken, feçisle ve
idrarla atılan N-miktarlarında gruplar arasında önemli farklılıklar
(P<:O.OI) görülmüştür. Feçisle atılan azot miktarı en yüksek değere
3. grupta (4.56 g), en d üşük değere de ı. grupta (4.06 g) ulaşırken,
idrarla atılan miktarda ise, en düşük değer 3. grupta (3.45 g) görül-
müştür. Bu da, HCl ve Üre olmak üzere, iki kez işlenen samandaki
kolay yıkılabilir şekerin artmasından kaynaklanabilir. Nitekim,
HCl ile işlenmiş saman sekuma verildiğinde, sekumda bakteriyel
protein sentezinin artmasından dolayı, feçisteki azot miktarı artarken,
idrarla atılan azot miktarının düştüğü tespit edilmiştir (4, 27). Başka
bir araştırmada da, HCl, H3P04 ve HZS04 gibi asitlerle işlenen saman-
da şeker miktarının artmasıyla, samandaki azotun baklagillere eş-
değer bir ölçüde fermente olduğu ortaya konmuştur (l8). Diğer bir
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araştırmacı da, ycmle birlikte yeterli miktarda enerji verilmesi halinde,
rumende yem proteinlerinin ve N PN nin yıkılması sonucu oluşan
N H, in bakteriyel proteine sentezleneceğini ve idrarla atılan azot
miktarının düşüp, feçisle atılan miktarın artacağını, aksi takdirde
idrarLı atılan miktarının artıp, böylece azot kaybı olacağını bildir-
miştir (25). Yine, azot sindirimi ile verilen enerji miktarı arasında
negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır (I 1,29). NH} veya NaOH-
Üre ile işlenmiş samanıarın karşılaştırıldığı bir araştırmada da, NH}
ile işlenmiş samana göre, NaOH-Üre ile işlenmiş samanın rumencieki
NH, miktarını düşürdüğü, toplam uç ucu-yağ asitleri konsantrasyonu
ve bakteriyel protein miktarını ise arttırdığı görülmüştür (6). Bu
sonuçlar ise, kanımızca bulgularımıza daha yakın bir açıklama ge-
tirmiştir. Vücutta biriken azot 9.44 gram ile en yüksek değere i.
grupta ulaşmış, en düşük değer de 2. grupta elde edilmiştir. Gruplar
arasındaki fark önemli çıkarken(P <0.0 i), Duncan testine göre(P <0.05),
I. grup, 2. gruptın farklı, 3. gruptan da istatistikselolarak farksız
olduğu görülmüştür. Emilen azotun vücutta kalma oranı ise, I. ve 3.
gruplarda % 70 dolayında bulunmuş, 2. grupta dalı::ı düşük bir değer
elde edilmiştir (/.) 63). Bunlara neden olarak, rasyonun balast madde
bakımından yetersizliği veya üre ile samanın muamele süresinin kısa
olması gösterilebilir. Nitekim, NH, ile 60 gün muamele edilen samanın
kuru madde sindiriminde ;.; 14 artış tespit edilirken (32), i II gün
muamele edildiğinde kuru madde sindiriminin /.) 20 arttığı saptan-
mıştır (14).

Sonuç olarak. kaliteli kaba yem açığı görülen ülkemizde, tahıl
samanıarının, araştırmamızda olduğu gibi, abomazum pH sı baz
olarak alınıp HCl-Üre ile işlenmesi, samanın ham protein yönünden
zenginleşmesini, yapısında bulunan kompleks karbonhidratların daha
iyi değerlendirilmesini ve hayvanlar tarafından da daha iştahla yen-
mesini sağlamaktadır. Kaldı ki, bu çalışmada kullanılan HCl kon-
santrasyonlarının hayvan sağlığı açısından olumsuz herhangi bir etkisi
de söz konusu değildir.
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