
A.Ü. Vet. Fak. Derg.
41 (3-4): 39S-40R, 1994

BAZI ~BA XEMLE;RİN RUMENDE PARÇALANMA
OZELLIKLERINDEN YARARLANARAK

KUZULARDA KURU MADDE TÜKETİMİ VE CANLı
AGıRLIK ARTıŞıNıN BELİRLENMESİ!

Adnan Şehu2 Sakine Yalçın3

Prediction of inlake and growth rate of lam bs from rumen degradability
characteristics of roughages

Summary: This study was carried out to evaLuate the equations for pre-
dicting the dry matter intake and digestibLe dry matter intake of roughages and
growth rate in Lambs. For this purpose, rumen degradabiLity characteristics (a,
b, c) generatedfrom the equation ofp=a+b (l_e-ct) and a', b', c and L (Lag time,
h) obtained with the presence of Lagtime were used as independent characteris-
tics. Four different roughages consisting ofchickpea straw, oat hay, vetch straw
and LentiLstraw were used.

The rumen degradability characteristics of roughages were determined
with three ruminaLLy cannuLated merino maLe sheep. Digestibility of each
roul?hages was detemiined with three merino maLe sheep. Twenty four merino
maLe Lambs al?inl?approximately 4 months were used to evaluate roughage in-
take and growth rate.

The correLation coefficients of dry matter intake of roughages with a', b,
a+b, a'+b', a'+c, a+b+c, a'+b'+c, a'+b'+c+L and (a'+b'+c+L) were found to
be 0.82, 0.74, 0.78, 0.84, 0.83, 0.78, 0.85, 0.86 and 0.73, respectively.

The correLation coefficients of digestible drymatter intake of roughages
with a', b, a+b, a'+b', a+c, a+b+c, a'+b'+c, a'+b'+c+L and (a'+b'+c+L) were
0.91,0.79,0.83,0.92,0.91,0.83,0.92,0.93 and 0.82, respectiveLy.

The correLation coefficients of growth rate with b, a+b, a+b+c and
a'+b'+c+L were 0.73,0.74,0.75 and 0.80, respectiveLy.
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Özet: Araştırma, erkek kuzuların kaba yem kuru madde (KM) tüketimi, sin-
dirilebilir KM tüketimini ve kaba yemlerden sağlayabilecekleri canlı aifırlık ar-
tışını tahmin edebilecek regresyon denklemleri geli~.tirmek amacıyLa yapıLdı. Bu
amaçLa kaba yemlerin nayLon kese tekniği iLerumende, p= a+b (l-e -ct) denkLe-
mine göre parçaLanma özellikLerini gösteren a, b, c değerleri iLeparçaLanmada
gecikme zamanı dikkate alınarak elde edilen a', b', c ve L (gecikme zamanı, sa-
at) deiferleri bağımsız değişken olarak kuLLanılmıştır. Kaba yem oLarak nohut
samanı, yuLaf kuru otu, fiğ samanı ve mercimek samanı denendi.

Kaba yemlerin rumende parçalanma özeLLiklerini belirlemek için rumen
fistüLü açılmış 3 baş ergin merinos koçu, sindirim dereceLerini belirlemek için 3
baş ergin merinos koçu, kaba yem tüketimini ve canlı aifırlık artışını belirlemek
için ise 24 baş yaklaşık 4 aylık merinos kuzusu kuLLanıldı.

Kaba yem KM tüketimi ile a', b, a+b, a'+b', a'+c, a+b+c, a'+b'+c,
a'+b'+c+L, (a'+b'+c+L) değişkenLeri arasındaki korreLasyon katsayıları sırası
ile 0.82,0.74,0.78,0.84,0.83,0.78,0.85,0.86 ve 0.73 olarak hesapLandı.

Kaba yem sindirilebilir KM tüketimi ile a', b, a+b, a'+b', a+c, a+b+c,
a'+b'+c, a'+b'+c+L, (a'+b'+c+L) değişkenleri arasındaki korreLasyon katsayı-
Ları ise sırası ile 0.91,0.79,0.83,0.92,0.91,0.83,0.92,0.93 ve 0.82 olarak be-
lirlendi.

Canlı ağırlık artışı iLeb, a+b, a+b+c, a'+b'+c+L değişkenLeri arasındaki
korrelasyon katsayıları ise sırası ile 0.73, 0.74, 0.75 ve 0.80 olarak buLundu.

Giriş

Kuru madde (KM) tüketimi hayvanların performansını etkileyen en önemli
bir değişkendir (2 i). Bu bakımdan hayvan beslemede KM tüketimini tahmin et-
mek büyük önem taşımaktadır. Hayvanların KM tüketimini tahmin etmek için
onların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinden, yemlerin kimyasal bileşimIerin-
den, fiziksel yapılarından ve sindirilebilirliğinden yararlanılmaktadır (S, 22). Fa-
kat bu özelliklerden sadece birinden yararlanmak, istenilen sonucu vermemekte-
dir (ll, 12).

Diğer taraftan hayvanların tükettikleri yemlerden sağlayacakları canlı ağır-
lık artışını tahmin etmek için bireylerin genetik özelliğinden, yaşından, yemin
kimyasal özelliklerinden ve sindiriıebilirliğinden yola çıkılır.

Ruminantlarda gerek KM tüketimini gerekse canlı ağırlık artışını tahmin
etmek için son zamanlarda yemlerin rumende parçalanma özelliklerinden yarar-
lanmaya yönelik çalışmalar (6, 13, IS) yapılmaktadır.

Chenost ve ark. (4), ilk defa rumende naylon kese inkübasyonundan elde
ettikleri ölçümler ile ad libitum tüketim arasında ilişkiler tesbit etmiştir. Ad libi-
tum tüketimin i2 saatlik inkübasyon verileri ile yüksek korrelasyona (0.82) sa-
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hip olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu katsayının invivo sindirilcbilirlik ilc elde
edilen katsayıya (r= 0.78) benzer olduğu da kaydedilmiştir.

Ad libitum tüketimi tahmin edebilmek için sadece değişik inkübasyon süre-
lerindeki parçalanma değerlerinin kullanıldığı bir araştırmada (i O) ise 0.69 ilc
0.86 arasında değişen korrelasyon katsayıları tesbit edilmiş ve benzer sonuçlara
kimyasal analizler ile de ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Hovel ve ark. (9), kuru otların koyun rumeninde parçalanma özellikleri
(potansiyel yıkılabilirlik ve ı2,24,48,72 saatler sonundaki parçalanma oranları)
ile KM tüketimi arasındaki ilişkilerin sindirilme derecesi ile KM tüketimi ara-
sındaki ilişkiden daha yüksek olduğunu kaydetmişlerdir.

0rskov ve ark. (18), sığırlarda naylon kese tekniğini kullanarak farklı var-

yetelerdeki kaba yemlerin p= a+b (I_e-ct) denklemine göre parçalanma özel-
liklerini belirlemişlerdir. Bu parçalanma özelliklerinden yararlanarak yem tü-
ketimini ve canlı ağırlık artışını belirlemede yardımcı olacak denklemler
geliştirmişlerdir. Kaba yemlerin rumende parçalanma özelliklerini gösteren a., b
ve c değerleri ile sığırlarda KM tüketimi, sindirilebilir KM tüketimi ve canlı
ağırlık artışı arasında kimyasal analizlere ve invivo sindirilebilirliğe göre daha
yüksek ilişkiler tesbit edilmiştir (ı 9).

0rskov (14), kaba yemlerin rumende yıkama kaybı dikkate alınarak elde
edilen parçalanma özellikleri (a', b', c, L) ile sığırlarda KM tüketimi, sindirilebi-
lir KM tüketimi ve canlı ağırlık artışı arasında sırası ile 0.93, 0.96 ve 0.95 gibi
yüksek ilişkiler elde ettiğini bildirmiştir.

Bu araştırmada kaba yemlcrin rumende parçalanma özellikleri ile besi ku-
zularının kaba yem KM tüketimleri sindirilebilir KM tüketimleri ve canlı ağırlık
artışları arasındaki ilişkiler incelendi.

Materyal ve Metot

Bu çalışma 3 deneme halinde yürütüldü:

Deneme I: Kaba yem KM tüketimi ve canlı ağırlık değişiminin
belirlenmesi

Deneme II: Kaba yemlerin teorik sindirilebilirliğinin belirlenmesi

Deneme III: Kaba yemlerin rumende parçalanma özelliklerinin
belirlenmesi

Deneme I:

Materyal

Hayvan materyali: Yaklaşık 4 aylık ve ortalama 25 kg canlı ağırlığında 24
baş erkek merinos ırkı kuzu kullanıldı.
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Yem materyali: Denemede nohut samanı, yulaf kuru otu, fiğ samanı, mer-
cimek samanı ve konsantre yem (Tablo i) kullanıldı.

Tablo I. Konsantre yemin bileşimi, %
Table i. Ingredients of concentrate, %

* . Tarvan katı k SB- Viı: Kg.'ında 1.333.335 LUvit A, i33.333 LUvil D3, 1.000 mg vit E,
185.800 mg Ca. 120.600 mg P,30.000 mg Mg. 25 mg Se, 82 mg I, 60 mg Co, 5.000 mg
Fe, 1.000 mg Cu, 6.000 mgMn, 36.000 mg N, 7.200 mg S içermektedir.

Metot

Rasyon minimum konsantre yem (200 g) ve adlibitum kaba yem şeklinde
verildi. 4 kaba yem çeşidi için 4 ayrı grup oluşturuldu. Her grupta 6 hayvan bu-
lunduruldu. Herbir grubun canlı ağırlığının diğerine yakın olmasına dikkat edil-
di. Daha sonra hayvanlar ayrı ayrı beslenrnek üzere bölmelere yerleştirildi. Ku-
zular denemede kullanılan konsantre yem ve kaba yemler ile denemeden ı5 gün
önce beslenmeye başlanıldı (20). Bu arada kuzularm tükeiebilecekleri kaba yem
miktarı yaklaşık olarak belirlendi ve bundan sonra bireyselolarak beslenen ku-
zularda asıl deneme 30 gün sürdürüldü. Günlük olarak kuzuların önüne konulan
kaba yem tüketebilecekleri miktarın yaklaşık % ıOkadar üzerinde idi (20). İçme
suyu adlibitum olarak verildi. Kaba yem tüketimi artan yemin akşam toplanarak
tartılması ile belirlendi. Günlük canlı ağırlık artışının belirlenmesi için hayvan-
lar deneme başında ve sonunda arka arkaya 2 gün tartıldı.

Deneme II

Materyal

Hayvan materyali: Denemede 3 baş ergin merinos koç kullanıldı (20).

Yem materyali: Denemeye alınan hayvanlar sırasıyla yonca kuru otu,
yonca kuru otu-konsantre yem, nohut samanı-konsantre yem, yulaf kuru
otu-konsantre yem, fiğ samanı-konsantre yem ve mercimek samanı-konsantre
yem ile beslendi:

Gübre toplama torbaları: 25x40 cm ebatlarında hayvanın cüssesi ne göre
ayarlanabilen sentetik kumaştan torbalar kullanıldı.
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Metot

Kaba yemierin sindirilme oranlarının bulunmasında gübre toplama yöntemi
kullanıldı.~indirilme derecesi belirlenecek herbir rasyona geçilince iO günlük
bir alıştırma döneminden sonra yine iO gün sürecek olan esas denemeye geçildi
(20). Kaba yemlerin sindirilme dereceleri, yaşama payı besin madde ihtiyaçları-
nı tek başlarına karşılayamamalarından dolayı fark yöntemi iJe tesbit edildi
(20). Her akşam toplanan gübrenin % lO'u polietilen torbalarda derin soğutucuda
saklandı. Deneme sonunda saklanan gübreler çıkartılarak Bratzler ve Swift'in
(2) önerdiği şekilde kurutularak analiz için hazır hale getirildi.

Deneme iii

Materyal

Hayvan materyali: Canlı ağırlıkları yaklaşık 60 kg olan, rumen kanülü ta-
kılmış 3 adet ergin merinos koç kullanıldı.

Yem materyali: Deneme hayvanları yonca kuru otu-konsantre yem ile bes-
lendi.

Naylon kese materyali: 0rskov ve ark. (I 6) tarafından belirtilen özellikte
naylon kumaştan yapılmış rumen inkübasyon keseleri kullanıldı.

Metot

Deneme hayvanları 200 g konsantre yem ve 900 gyonca kuru otu ile bes-
lendi. Nohut samanı, yulaf kuru otu, fığ samanı, mercimek samanı değişik za-
manlarda rumene inkübe edilerek 0rskov ve McDonald'ın (17) geliştirdiği

p=a+b (i-e -ct) denklemine göre KM parçalanma özellikleri (a, b, c değerleri ve
parçalanmada gecikme zamanı dikkate alınarak elde edilen a', b' ve L değerleri)
belirlendi. Burada;

P t zamanında yem kuru maddesinin yıkılabilirliği

a Hemen çözünebilen yem kuru madde miktarı

b Zamanla yıkılabilen yem kuru madde miktan

c Yem kuru maddesinin yıkılma hız sabiti

Zaman (saat)dır.

Kaba yemlerin yıkama kaybı dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda

p= a'+b' (i-e -ct) formülü kullanıldı (17). Burada;
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a'
b'

Y.kama kaybı
(a+b)-a' dür.
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Yem maddelerinin rumende fermentasyona uğramaya başlaması için gere-
ken zaman ise lag time (L) olarak adlandırılıp aşağıdaki şekilde hesaplanmakta-
dır.

L (saat) =
c

b
---+b-a')

a

Kaba yemlerin rumende parçalanma özelliklerini hesaplamak için Naway
ve Neway bilgisayar programları (Rowett Araştırma Enstitüsü Hayvan Besleme
Bölümü, Aberdeen-İskoçya'dan alındı) kullanıldı.

Kimyasal analizler

Konsantre yemin, kaba yemlerin, rumen inkübasyonuna maruz bırakılan
numunelerin ve gübrelerin ham besin madde analizleri A.O.A.C.'de belirtilen
analiz metotları ile saptandı (I). Ayrıca yemlerde ADF ve NDF analizleri de ya-
pıldı (8).

İstatistik analizler

Araştırmada KM tüketimi, sindirilebilir KM tüketimi ve canlı ağırlık artışı-
nın tahmin edilmesi için bulunan denklemler ile değişkenler arasındaki ilişkile-
rin dereceleri çoklu regresyon analizi tekniği kullanılarak belirlendi (7).

Bulgular

Denemelerde kullanılan kaba yemlerin ve konsantre yemin kimyasal bileşi-
mi Tablo 2'de verilmektedir.

Tablo 2. Araştırmada kullanılan kaba yemlerin ve konsantre yemin kimyasal bileşimleri, % (I)

Table 2. Chemical composition of roughagcs and concentrate used in investigation. % (I)L--- ------ ._------ ._- ._._----_. --,._--_ .... ----
Kuru Ham Ham Ham Ham Azotsuz ADF NDF
madde Kül protein scllüloz yağ öz madde

---------- _ ..._--- _ ...__ .

Nohut samanı 88.65 7.06 4.69 31.42 0.83 56.00 48.76 70.24
Yulaf kuru otu 88.37 8.54 9.28 30.78 1.75 49.65 42.01 73.60
Fiğ samanı 90.15 9.55 9.34 29.14 0.93 51.04 43.35 65.44
Mercimek samanı 90.75 9.31 8.40 29.93 0.84 51.52 46.49 62.98
Yonca kuru otu 91.67 9.93 12.32 26.94 1.62 49.19 40.09 54.36

i Konsantre yem 90.65 6.87 19.37 11.27 1.90 60.59 13.37 59.27i
i

(I) : Değerler kuru madde esasına göre verilmiştir.
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Deneme I'de kuzular üzerinde belirlenen kaba yem KM tüketimi sindirile-
bilir KM tüketimi ve canlı ağırlık artışları Tablo 3'te gösterilmektedir.

Araştırmada kullanılan konsantre yemin ve kaba yemlerin klasik sindirim
denemesi ile belirlenen KM ve organik madde sindirilme dereceleri Tablo 4'te
görülmektedir.

Tablo 3. Deneme I'de kuzularda belirlenen kaba yem KM tüketimi, sindirilcbilir KM tüketimi ve
canlı ağırlık artışı.

Table 3. Roughage dry matter intake, digestible dry matter intake and growth rate in lambs in
experiment ı.

x Sx

TKM tüketimi
glgünKaba yemler

i

Yulaf kuru otu

673.4

978.7

23.24

4I.lI

Sindirilebilir KM Canlı ağırlık
tüketimi, g/gün artışı, g/gün

x Si x sX"
--_._.--

302.6 10.44 40.00 ı1.03

535.3 22.49 197.00 11.81

Fiğ samanı 992.7

Mercimek samanı 744.7

44.06 557.7 24.75 77.00

41.74 .L36~ 20.63 1_ 25.00

8.50

9.23

Tablo 4. Konsantre yemin ve kaba yemlerin klasik sindirim denemesi ilc belirlenen KM ve
organik madde sindirilme dereceleri, %

Table 4. Digestibility of dry matter and organic malter of concentrate and roughages esıimated
using classic digestion experiment, %

[
_ .._----- -_.----_.-. - --_.--

Kuru madde Organik madde
-----_ ..- ._---_.

ı Nohut samanı 44.94 50.89

Yulaf kuru otu 54.70 57.59

Fiğ samanı 56.18 59.19

Mercimek samanı 49.43 55.09

Konsantre yem 75.73 74.90
._ .._---- ------_.

Kaba yemlerin naylon kese tekniği ile belirlenen yıkama kayıpları ve deği-
şik zamanlarda rumen inkübasyonunda oluşan KM kayıpları Tablo S'te, kaba
yemlerin p= a+b (i-e -ct) denklemine göre parçalanma özellikleri Tablo 6'da ve-
rilmektedir.
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Kaba yemlerin mmende parçalanma özelliklerinden yararlanarak kuzulann
kaba yem KM tü\cetimlerini, sindirilebilir KM tüketimlerini ve tüketilen kaba
yemlerden sağlanacak canlı ağırlık artışını tahmin eden regresyon denklemleri
sırası ile Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9'da gösterilmektedir.

Tab[o 5. Kaba yemlerin değişik zamanlarda rumene inkübasyonu sonucu ~Iirlenen KM kayıplan
ve yıkama kayıplan, %

Table 5. Dry malter losses and washing losses of roughages from nylon bags incubated
in the rumen for different times, %

Kuru madde kaybı

Yıkama 4 8 16 24 48 72 96
kaybı saat saat saat saat saat saat saat

Nohut samanı 20.24 29.86 34.98 39.40 47.67 54.00 53.78 52.47

Yulafkuru otu 24.26 27.59 30.02 39.02 43.73 55.88 59.31 59.34

Fiğ samanı 25.75 3[.57 39.95 52.10 55.22 65.69 66.68 69.20

i Mercimek samanı 21.88 32.82 35.20 48.20 50.56 60.62 61.79 64.141_. ---._---- -- ._---_ .._-- '--.

Tablo 6. Kaba yemierin p= a+b (I-e -ct) denklemine göre rumende parçalanma özellikleri.

Table 6. Rumen degradation characterisıics of roughages according to the equation of
-cıp= a+b (i-e )

a a'* b b'* c L**, saat

Nohuı samanı 23~01 20.24 31.09 33.86 0.0583 -1.5

Yulaf kuru otu 20.98 24.26 40.70 37.42 0.0363 2.3

Fiğ samanı 24.49 25.75 44.24 42.99 0.0507 0.6

Mercimek samanı 24.99 21.88 38.96 42.07 0.0482 -1.6___ o " __ • --._--------

*: Kaba yemlerin yıkama kayıpları dikkate alınarak parçalanma özelliklerinin belirlenmesi ile
elde edilen değerler.

**: Lag time (gecikme zamanı)
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Tablo 7. Kaba yemlerin p= a+b (ı -e -ct) denklemine göre belirlenen rumende parçalanma
özelliklerinden faydalanarak besi kuzularının ad libitum kaba yem KM. tüketiminin tahmin

edilmesi, kg/gün

Table 7. Prediction of roughage dry matter intakc in lambs from degradation characteristics
-ctgenerated from the equation of p= a+b (I -e ), kg/day.

,------------._--- ---------------------
Bağımsız --~
değişkenler Denklemler r

ı-~-,--------g-:2-6~-i----:- g:~~~'----- -------------g-:-~~:-
(a+b) -0.310 + 0.0187 (a+b) 0.60**
a+b -0.096 + 0.0105 a+ 0.0168 b 0.78*
a'+b' -0.483 + 0.0748 a'- 0.0099 b' 0.84*
a'-t{; -0.648 + 0.0646 a' + O.i i8 c 0.83*
(a+b)-t{; -0.306 + 0.0188 (a+b)-0.182 c 0.61**
a+b-H: -0.100 + 0.0104a+0.0168b+0.05Ic 0.78*
a'+b'+c -0.504 + 0.0792a'-0.0 i20 b' + 0.051 c 0.85*
a'+b'+c+L -0.246 + 0.0535 a'- 0.0039 b'+ 0.240 + 0.0278 L 0.86*
(a'+b'-t{;+L) -0.382 + 0.0198 (a'+b'-t{;+L) 0.73*
p' -0.049 + 0.0152 p 0.42***
---------------- -----

x
*
**
***

Kaba yemin rumende 48 saat sonundaki parçalanma oranı, %
p<O.ool
p<O.OI
p<0.05

----------- -----------r -i
0.0501 a' 0.91*
0.0110 b 0.79*
0.0148 b' 0.46***
0.0076 a + 0.0127 b 0.83*
0.0563 a' -0.0057 b' 0.92*
0.0505 a' + 0.054 c 0.9 i*
0.0153 (a+b) 0.69*
0.0154 (a+b) + 0.183 c 0.70*
0.0076 a + 0.0127 b- 0.00c 0.83*
0.0586 a' - 0.0069 b' + 0.130 c 0.92*
0.0159 (a'+b'-t{;+L) 0.82*
0.0395 a'+O.OOO6b'+O.0119 c + 0.0206L 0.93*
0.0129 P 0.50***

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-0.714
-0.024
-0.139
-0.268
-0.639
-0.726
-0.509
-0.505
-0.268
-0.646
-0.545
-0.454
-0.321

Denklemler

a'
b
b'
a+b
a'+b'
a'-t{;
(a+b)
(a+b)-t{;
a+b-H:
a'+b'-t{;
(a'+b'-t{;+L)
a'+b'+c+L
p'

Tablo 8. Kaba yemlerin p= a+b( ı_c-ct) denklemine göre belirlenen rumende parçalanma'
özelliklerinden faydalanarak besi kuzularının tüketebilecekleri kaba yem sindirilebilir KM

tüketiminin tahmin edilmesi, kg/gün.
Table 8. Prediction of digestible dry matter intake of roughages in lambs from degradation

characteristics generated from the equation of p= a+b (I-e -ct), kg/day.
~------------ ------- ---------
Bağımsız
değişkenler

x
*
***

Kaba yemin rumende 48 saat sonundaki parçalanma oranı, %
p<O.ool
p<0.05
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Tablo 9. Kaba yemlerin p= a+b (I_e-et) denklemine göre belirlenen rumende parçalanma
özelliklerinden faydalanarak besi kuzularının kaha yemierden sağlayahilecekleri canlı ağırlık

artışının tahmin edilmesi, kg/gün.

Tahle 9. Predietion of growth rate of lambs from degradation characteristics of roughages
-ct

generated from the equation p= a+b (I -e ), kg/day.

0.4 ı***
0.41 ***
0.73*
0.74*
0.53**
0.46***
0.46***
0.75*
0.53**
0.80*
0.57**

0.0073 a
0.0149 a'
0.0067 b
0.00 i9 a + 0.0062 b
0.0240 a' -0.0092 b'
0.0067 a - 0.185 c
0.0136 a' - 0.183 c
0.00 i7 a + 0.006 i b- O.i26 c
0.0226 a' - 0.0084 b'-0.081 c
0.0438 a' + 0.0133 b'- 0.1 18 c+ 0.0744L
0.0138 P

+

+

+

+
+

Denklemler

a 0.259
a' -0.248
b ~.188
a+b -0.125
a'+b' -0.103
a+c 0.258
a'+c -0.208
a+b+c -0.116

i a'+b'+c -0.097

L
a'+b'+c+L 0.594
pX 0.762

- - - •• _- __ o

x Kaba yemin rumende 24 saat sonundaki parçalanma oranı, %
* p<O.OOI
** p<0.01
***. p<0.05

ı
Bağımsız

, _~ğişkenle~ __

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada kaba yemlerin rumende parçalanma özelliklerinden yararla-
narak kuzularda ad libitum kaba yem KM tüketimini, sindirilebilir KM tüketi-
mini ve canlı ağırlık artışını belirleyen denklemler geliştiriidi.

1- Kuru madde tüketiminin tahmini

Çalışmada kaba yem KM tüketimi ile a' ve b değerleri arasında oluşturulan
regresyon denklemlerinde sırası ile 0.82 ve 0.74'lük korrelasyon katsayıları elde
edildi. Kaba yem KM tüketimi ile a ve b' değerleri arasındaki korrelasyonun ise
düşük (0.10 ve 0.37) olduğu görüldü. a' bağımsız değişkenine c bağımsız değiş-
keni ilave edildiğinde, -a'+c, ise korrelasyon katsayısı 0.83 olarak bulundu. Car-
ro ve ark. (3), çeşitli kuru otlar ile yaptıkları araştırmada, a ve c değerleri ile ka-
ba yem KM tüketimi arasında sırası ile r= 0.73 ve r= 0.78 değerleri elde
etmişlerdir. Bağımsız değişkenler olarak a+c değerleri kullanıldığında ise korre-
lasyon katsayısının 0.94'e çıktığını gözlemişlerdir.

Kaba yem KM tüketimini belirlemek için geliştirilen regresyon denklemle-
rinde bağımsız değişken olarak potansiyel yık.ılabilirlik (a+b) kullanıldığında r=
0.60, potansiyel yık.ılabilirliğe c eklendiğinde (a+b)+c ise r= 0.61 olarak bulun-
du. Bu katsayılar çeşitli kaba yemler ile sığırlar üzerinde yapılan benzer bir
araştırmada (I 8) bulunan değerlerin (r= 0.83 ve 0.89) oldukça altındadır.
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Çalışmada a+b bağımsız değişkenleri ile oluşıurulan çoklu regresyon denk-
lemleri ile kaba yem KM tüketimi arasında korrelasyon katsayıları a+b için
0.78, a'+b' için ise 0.84 olarak belirlendi. a+b değişkenlerine c değişkeni ilave
edildiğinde korrclasyon katsayısı aynı kaldı. 0rskov ve ark. (I 8) bu değeri 0.88
olarak bildirmiştir. Çalışmada a'+b' değişkenlerine c değişkeni ilave edildiğinde
ise korrelasyon katsayısı 0.85 olarak bulundu. Bu değer 0rskov'un (14) sığırlar
üzerinde yaptığı benzer bir çalışmada a'+b'+c ile elde ettiği katsayıdan (0.93) bi-
raz düşüktür.

a'+b'+c+L değeri ile oluşturulan çoklu regresyon denkleminde r= 0.86 kat-
sayısı bulundu. 0rskov (14) sığırlar üzerinde yaptığı bir çalışmada r= 0.93 kat-
sayısını kaydetmiştir.

2- Sindirilebilir kuru madde tüketiminin tahmini

Rumende parçalanma özellikleri ile kaba yem sindirilebilir KM tüketimi
arasında, kaba yem KM tüketimine göre daha yüksek ilişkiler elde edildi.

Sindirilebilir KM tüketimi ile kaba yemlerin rumende 16,24 ve 48 saat st)-
nundaki KM kayıpları arasında sırası ile 0.30, 0.03 ve 0.50'lik korrelasyon kat-
sayıları saptandı.

Sindirilebilir KM tüketimi ile a' değişkeni arasında r= 0.9 I, b değişkeni
arasında r= 0.79, a'+c değişkenleri arasında r= 0.9 i'lik bir ilişki belirlendi. Sİn-
dirilebilir KM tüketimi ile a arasında hiçbir korrelasyon bulunamadı. b' ile ise
0.46'lık bir korrelasyon katsayısı bulundu. Potansiyel yıkılabilirlik (a+b) ile sin-
dirilebilir KM tüketimi arasında r= 0.69, buna c değişkeni ilave edildiğinde ise
r= 0.70 katsayıları elde edildi. Bunlar 0rskov ve ark. (I8)'ın, sığırlar üzerinde
yaptıkları araştırmada elde edilen korrelasyon katsayılarının (0.86 ve 0.96) ol-
dukça altında kalmıştır.

Sindirilebilir KM tüketimini tahmin etmek için oluşturulan çoklu regresyon
denklemlerinde bağımsız değişken olarak a+b kullanıldığında r= 0.83, a'+b' kul-
lanıldığında r= 0.92 olarak bulundu. a+b ve a'+b' değişkenlerine c ilavesi korre-
lasyon katsayısını yükseltmedi. a'+b'+c ile elde edilen katsayının 0rskov'un (14)
bulgusu na (0.96) yakın olduğu görüldü.

Bağımsız değişken olarak a'+b'+c+L değişkenleri kullanıldığında oluşturu-
lan denklem ile sindirilebilir KM tüketimi arasındaki ilişki r= 0.93 olarak belir-
lendi. Bu değer 0rskov'un (14) belirttiği değere (r= 0.95) yakındır.

3- Canlı ağırlık artışının tahmini

Kaba yemlerin besi kuzularına kazandıracakları canlı ağırlık artışının, ru-
mende parçalanma özelliklerinden yararlanarak tahmininde a, a' ve b bağımsız
değişkenleri kullanıldığında sırası ile 0.41, 0.41 ve 0.73'lük korrelasyon katsayı-
ları elde edildi. b' değişkeni ile ise korrelasyon bulunamadı.
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Canlı ağırlık artışı ile (a+b) değeri arasında r= 0.13'lük bir ilişki elde edildi.
0rskov ve ark. (I 8) ise sığırlar üzerinde yaptıkları çalışmada r= 0.84 değerini
elde etmişlerdir. Çalışmada a+b, a+c, a'+b', a'+c ve (a+b)+c değişkenleri ile can-
lı ağırlık artışı arasında korrelasyon katsayıları sırası ile 0.74, 0.46, 0.53, 0.46
ve 0.30 olarak bulundu. Son değeri 0rskov ve ark. (I 8) 0.91 olarak bildirmişler-
dir. Canlı ağırlık artışının a+b+c bağımsız değişkenleri ile tahmin edilmesinde
korrelasyon katsayısı 0.75 olarak elde edildi. 0rskov ve ark. (18) bu değeri 0.95
olarak bildirmişlerdir. Bağımsız değişken olarak a'+b'+c ve a'+b'+c+L değerleri
kullanıldığında korrelasyon katsayıları sırası ile 0.53 ve 0.80 olarak belirlendi.
0rskov (14) bu değeri 0.95 ve 0.95 olarak bildirmiştir.

Yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlann bir kısnu, bu alanda yapılan
çalışmalardan (14, i8) elde edilen bulgulara benzemekte, bazıları ise farklılık
göstermektedir. Belirtilen araştırmalarda kaba yemlerin rumende parçalanma
özellikleri ile kaba yem KM tüketimini ve canlı ağırlık artışını tahmin eden
denklemlerde korrelasyon katsayıları çok yüksek çıknuştır. Bunun başlıca nede-
ni denemelerde kullanılan kaba yemlerin (iki değişik kışlık ve iki değişik yazlık
arpa samanı, kışlık buğday samanı ve bunların amonyak ile muamele edilmiş
şekilleri) fiziksel yapılarının birbirine oldukça yakın olmasından kaynaklandığı
düşünülebilir. Yapılan bu araştırmada kullanılan kaba yemlerin ise fiziksel özel-
likleri birbirinden oldukça farklıdır.

Bu çalışmada elde edilen bazı korrelasyon katsayıları çok yüksek çıktı. Bu
sonuç kaba yemlerin mmende parçalanma özelliklerinden yararlanarak yem
KM tüketimi ve canlı ağırlık artışı tahmininde yapılacak. çalışmalar ile diğer
yöntemlere göre daha iyi bir performans elde edilebileceği ümidini vermektedir.
üzellikle kaba yemlerin buğdaygil samanıarı, baklagil samanıarı, hasıllar ve
benzeri şekillerde sınıflandırarak KM tüketimi ve canlı ağırlık artışını tahmin
eden denklemlerin geliştirilmesi durumunda elde edilen sonuçların daha iyi ve
daha güvenilir olacağı sonucu çıkartılabilir.
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