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Pamuk tohumu küspesinin tannik asit ve lignosülfonat ile
muamelesinin koçlarda bazı besin maddelerinin sindirilme derecesi ve
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Özet: Araştırma, pamuk tohumu küspesinin farklı düzeylerde tannik asit ve Iignosülfonat ile muamele edilmesinin koçlarda
bazı besin maddelerinin sindirilme derecesi ve rumende parçalanma özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla iki ayrı deneme
halinde yürütülmüştür. Pamuk tohumu küspesi % 3, 6 ve 9 düzeyinde tannik asit, % 5 ve 10 düzeyinde Iignosülfonat ile muamele
edilmiştir. Birinci denemede, 1.5 yaşlı ortalama 66.5 kg canlı ağırlığında altı baş merinos ırkı koç kullanılarak küspe örneklerinde
dlŞkl toplama yöntemi ile kuru madde, organik madde, ham protein, ham selüloz ve azotsuz öz madde sindirilme dereceleri
belirlenmiştir. Pamuk tohumu küspesinin % 3, 6 ve 9 düzeylerinde tannik asit ile muamelesi in vivo ham besin madde sindirilme
derecesini olumsuz yönde (p<O.01) etkilemiştir. Küspenin % 5 ve 10 düzeyinde Iignosülfonat ile muamelesi de ham protein
sindirilme derecesinin azalmasına (p<O.01) yol açmıştır. ıkinci denemede, rumen fistülü açılmış 4 baş ergin merinos koçu
kullanılarak, küspe örneklerinin rumende kuru madde, organik madde ve ham protein parçalanma özellikleri tespit edilmiştir.
Rumende kuru madde, organik madde ve ham protein maksimum potansiyel parçalanma değerleri % 3 ve 6 tannik asit muamelesi ile
değişmezken % 9 tannik asit muamelesi ile yükselmiştir. Ham proteinin rumende etkin parçalanma değeri pamuk tohumu küspesinin
% 3, 6 ve 9 düzeylerinde tannik asit ve % 5 düzeyinde Iignosülfonat muamelesi ile azalmıştır. Sonuç olarak; pamuk tohumu
küspesinin % 3, 6 ve 9 düzeylerinde tannik asit ile % 5 ve 10 düzeylerinde Iignosülfonat ile muamele edilmesi in vivo ham protein
sindirilme derecesini olumsuz yönde etkilediğinden pamuk tohumu küspesinin bu düzeylerde tannik asit ve lignosülfonat ile
muamele edilerek kullanılmasının uygun olmayacağı kanısına varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Lignosülfonat, pamuk tohumu küspesi, rumende parçalanma özellikleri, sindirilme derecesi, tannik asit

The effects of tannİc acid and Iignosulfonate treatments of cottonseed meal on the digestibility and
rumen degradability characteristics of some nutrients in rams

Summary: This study was carried out in two separate experiments to determine the effeets of tannic acid and lignosulfonate
treatments of cottonseed meal on the digestibility and rumen degradability characteristics of some nutrients in rams. Cottonseed meal
was treated with 3, 6 and 9 % tannic acid, 5 and 10 % lignosulfonate. In the first experiment, digestibility coefficients of dry matter,
organic matter, crude protein, crude fibre and nitrogen free extract of cottonseed meal samples were determined by a faeces
collection method using 6 merino rams aged 1.5 years and weighing 66.5 kg. Tannic acid treatments of cottonseed meal at the level
of 3,6 and 9 % had negative effect on in vivo crude nutrient digestibility. Crude protein digestibility values were decreased (p<O.OI)
by the treatment of 5 and iO% lignosulfonate of cottonseed meal. In the second experiment four ruminally cannulated mature merino
rams were used to measure the rumen degradability characteristics of dry matter, organic matter and crude protein of meal samples.
Maximum potential degradability values of dry matter, organic matter and crude protein were not affected by 3 and 6 % tannic acid
but were increased by 9 % tannic acid. Rumen effective crude protein degradability values were decreased by 3, 6 and 9 % tannic
acid and 5 % lignosulfonate treatment. As a result, the usage of cottonseed meal treated tannic acid at the level of 3, 6 and 9 % and
lignosulfonate at the level 5 and LO% was not convenient because the treatment of meal with tannic acid and lignosulfonate at these
levels had adversely effect on in vivo crude protein digestibility.
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Giriş
Rumende sentezlenen mikrobiyel protein ru-

minantlar için kaliteli bir protein kaynağı olmasına rağ-
men yüksek verimli süt inekleri ve hızlı büyüyen genç
hayvanlar için gerekli olan metabolize olabilir protein ge-
reksinimini karşılayarnamaktadır. Bu hayvanların bes-
lenmesinde ya by-pass protein içeriği yüksek yemlerin

kullanılması yada protein kaynaklarının rumen fer-
mentasyonundan korunacak şekilde verilmesi yemin ma-
liyetine ve protein israfına neden olmaksızın verimi olum-
lu yönde etkilemektedir (7). Yüksek kaliteli protein
kaynaklarının ısı (28), formaldehit (17), kan (21), tannik
asit (5, 17) ve lignosülfonat (14) gibi muamelelerden ge-
çirilerek proteinlerin rumen fermentasyonundan ko-

* Bu araştırma doktora tezinden özetlenmiş olup TÜBlT AK Veteriner ve Hayvancılık Araştırma Grubu (VHAG 1302 nolu proje) ve
ANKARA ÜNlVERsıTESı Araştırma Fonu (97 10 00 024 nolu proje) tarafından desteklenmiştir.
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LS03 ilave edilip kanştınldıktan sonra özel bir yeıh fab-
rikasında ortalama 70°C'lik su buhanna tabii tutuldf (29).

Deneme i i
Materyal: Deneme 1.5 yaşlı, ortalama 66.5 kg canlı

i

ağırlığında (~ 5.3) altı baş merinos ırkı koç ile yür1tüldü.
Denemede, yonca otu ile işlem görmüş ve görmemiş PTK

kullanıldı. i
Hayvanlar, yerden yüksekliği Im, uzunluğu 1.2 m

ve genişliği 0.8 m olan demirden yapılmı~ ~ireYiel ka-
fesler içinde barındınldı. Dışkı toplamak ıçın hayvanın
cüssesine göre ayarlanabilen sentetik kumaştan dikilen
25x40 cm ebatlarında torbalar kullanıldı.

Küspelerin sindirilme dereceleri.n~n ~elir~ımme:i:
İşlem görmüş ve görmemiş p~K'lennın ın vıfo ~~n-
dirilme derecelerinin belirlenmesınde dışkı toplama yon-

i
temi kullanıldı (19). Önce yonca otunun sindirilme de-
recesi belirlendi. Bu amaçla her hayvana 600 g sabah
(saat 9.00'da), 600 g akşam (saat 16.00'da) olm~k üzere
günlük 1200 g yonca otu verildi. Hayvanların önünde de-
vamlı temiz su bulunduruldu. Her bir deneme LO~ün alış-
tırma ve 10 gün dışkı toplama dönemi olmak Üzere 20

gün sürdürüldü. i
Tannik asit ve lignosülfonat ile işlem göİ-müş ve

işlem görmemiş PTK örneklerinin sindiril me d~receleri
fark yöntemi ile belirlendi. Bu amaçla yapıban de-
nemelerde her bir hayvana 500 g küspe ve 700 g yonca
kuru otu, sabah 9.00, akşam 16.00'da olmak üzere iki
öğünde eşit miktarlarda verildi. ı

Dışkı toplama dönemlerinde her gün saat 1.~6.00'~a
toplanan gübreler tartılıp karıştınldıktan sonra gubrelerın
% lO'u polietilen torbalara konularak derin sdğutucuda
saklandı. Deneme sonunda gübreler 60°C'lik ha!va akımlı
etüvde kurutulduktan sonra analiz için hazır halb getirildi

(4). . .. i .
Dıçkı örnekle n ve yem ham madde orneklennde

kuru m~ıdde ve besin madde ~ınalizlerinin )iıl'apııma:~ı:
Yonca kuru otu, küspe örneklerı ve kurutulan dışkı or-
neklerinde besin madde analizleri AOAC (l)'de belirtilen
yönteme göre yapıldı. i

Runıen sıvısı örneklerinin alınması: Sin~irim de-
nemelerinde kullanılan hayvanlardan her deheme dö-
neminin bitiminde sabah yemlemesini takip ed~n 1.,3.,5.

ve 7. saatlerde rumen sıvısı ~lınd~. . . I.
Rumen sıvısı metabolıtlennın belırlenmesı: Yem-

lemeyi takiben belirli aralıklarla alınan rumed sıvısı ör-
neklerinde pH, içerik alındıktan hemen sonra/ pH metre
ile laboratuar ısısında belirlendi. Rumen sıvısmda toplam
uçucu yağ asitleri (TUYA) ve amonyak azotı'ı (NH3-N)
analizleri Markham distilasyon yöntemine görıleaynı gün
yapıldı (13).

i
i

i

i
Yem Materyali: i

Birinci ve ikinci denemede PTK ve PTK'nın % 3, 6
i

ve 9 düzeylerinde TA ile % 5 ve 10 LS03 ile muamele
edilen formlan kullanıldi. i

Küspenin tall/ıik asit ile muamele edilmesi: Pamuk
tohumu küspesi % 10 düzeyinde sul ile nemlendirilerek,
küspe kuru maddesine % 3, 6 veya ~ düzeyinde TA ilave
edilip geniş küvetler içinde iyice karıştınldı. Hava ge-
çirmeyen naylon torbalarda 3 gün i bekletildikten sonra
ince bir tabaka halinde tepsiler~ yayılarak oda sı-
caklığında bir gün bekletiIdi (16, 17l

Küspenin lignosülfonat ile i muamele edilmesi:
Pamuk tohumu küspesi % LO dü~eyinde su ile nem-
lendirildi, küspe kuru maddesine %15 veya 10 düzeyinde

iMateryal ve Met@t
Çalışma iki deneme halinde yühitüldü. Birinci de-

I

nemede, farklı düzeylerde TA ve LS03 ile muamele edi-
len PTK'nin koçlarda sindirilme derebesi ve rumen sıvısı
metabolitleri üzerine etkisi, ikinci deqemede ise rumende
parçalanma özellikleri be'1irlendi.

runarak duodenum ve ince bağırsakta simlirilmesinin sağ-
ı

lanabileceği bildirilmektedir. i
Odundan kağıt hamuru elde edilmesi sırasında yan

ürün olarak ortaya çıkan lignosülfo~at (LS03), he-
miselüloz ve şekerlerini, lignosü,lfonik ıa~it v~ tu~larını
içermektedir. Son yıllarda LS03 ın proteınlen baglayıp
çöktürmesinden dolayı rumende proteib yıkılabilirliğini
azalttı oı bilinmekte ve bu amaçla kullanım olanakları

ö i 1'"araştınlmaktadır (29). Hidmlize olabilen tanen erın tıcarı
bir formu olan tannik asit (TA), gallothnen, gallotannik
asit veya sadece tanen olarak da adlan~ınlır (8). Tannik
asit p-penta-O-galolyl-D glikoz yapısında olup 1 mol gli-
koz ile 8-10 mol gallik asit içermektedirl (6).

Sançiçek (23), bazı yağlı tohum Iküspeleri ve tam
yağlı soyanın TA ile muamelesinin rumende kuru madde
(KM), organik madde (OM) ~e ham rrotein (HP) par-
çalanabilirliğinin düştüğünü, Zımmer ve Cordesse (32) de
TA ile muamele edilen otlarda KM ~e OM sindirilebi-
lirliğinin önemli derecede azaldığıni kaydetmişlerdir.
Yalçın ve ark. (30) ayçiçeği küspesinirl (AÇK) % 3, 6 ve
9 TA ile % 5 ve LOLS03 ile muamele edilmesinin in
vivo ham protein sindirilme derecesini ve rumende par-
çalanma özelliklerini olumlu yönde ~tkilemediğini bil-

dirmişlerdir. i
Bu çalışma, pamuk tohumu iküspesinin (PTK)

farklı düzeylerde TA ve LS03 ile muamelesinin koçlarda
bazı besin maddelerinin sindirilme ddrecesi ve rumende
parçalanma özellikleri üzerine etkisinilbelirlemek için ya-

pılmıştır.
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istatistik analizler: Gruplara aİt istatistik hesapla-
malar ve gruplann ortalama değerleri arasındaki fark-
lılıklann önemliliği için varyans analiz metodu, gruplar
arası farkın önemlilik kontrolü için de Duncan testi uy-
gulandı (27). İstatistik analizler SPSS 7.0 programına
göre yapıldı.

Deneme II
Mateıyal: Denemede ortalama 65 kg ağırlığında dört

baş 1.5 yaşlı merinos koçu kullanıldı. Hayvanlara günde
200 g konsantre yem, 900 g kıyı ımı ş yonca kuru otu ve-
rildi. Konsantre yem, % 50 arpa, % 25 AÇK, % 22 buğ-
day kepeği, % 1 tuz, % 1 dikalsiyum fosfat, % 1 vİtamin-
mineral karması (bir kg'ında 13 333 335 Lu Vit A, 13 334
Lu Vİt D, 1 g Vit E, 185.8 g Ca, 120.6 g P, 30 g Mg, 50
mg Se, 82 mg I, 60 mg Co, 5 g Fe, 1 g Cu, 6 g Zn, 5 g
Mn, 36 g N, 7.2 g S) içerecek şekilde hazırlandı. Kon-
santre yem ve yonca kuru otu hayvanlara iki öğünde verildi.

Kiispe örneklerinin rumende parçalanma. özellikleri
ve etkin yıkılahilirliklerinin belirlenmesi: Yem mad-
delerinin rumendeki KM ve yıkama kayıplan naylon kese
tekniği (3) kullanılarak belirlendi. Bhargava ve 0rskov
(3) tarafından belirtilen özellikte, por genişliği 45 Ilm ve
boyutları 9x14 cm olan özel kumaştan yapılmış naylon
keseler kullanıldı. Rumende % KM kaybını belirlemek
için örneklerden 5-6 g tartılarak keselere konuldu. Küspe
örnekleri por genişliği 5 mm olan elekten geçirilerek par-
tikül büyüklüğünün yaklaşık 3 mm olması sağlandı.
Pamuk tohumu küspesi örnekleri 2, 4, 8, 16,24,48 ve 72
saatlik süreyle rumende inkübasyona tabii tutuldu. Her
bir örnek ve her bir inkübasyon süresi için 3 paralelli ça-
lışıldı.

Küspelerin rumende KM parçalanma özellikleri
p=a+b(1-e-CI) eksponensiyel denklemine göre Naway bil-
gisayar programından yararlanılarak saptandı (20). Bu
denklemde p=t zamanında yem kuru madde yı-
kılabilirliğini, a=kolay çözünebilen yem KM miktarını,
b= çözünmeyen fakat zamanla yıkılabilen yem KM mik-

tarını, c = b'nin yıkılma hız sabitini, t = zamanı (saat)
göstermektedir. Küspe örneklerinin saatlere göre OM ve
HP yıkılabilirlikleri ile rumende parçalanma özellikleri de
belirlendi (20).

Küspe örneklerinin KM, OM ve' HP etkin yı-
kılabilirlikleri de PC= a+(bc)/(k+c) formülü kullanılarak
hesaplanmıştır (20). Burada PC= besin maddesinin etkin
yıkılabilirliği, k= besin maddesinin rumenden çıkış hızını
gösternıektedir. a, b ve c ise yukanda açıklandığı şe-
kildedir. Etkin yıkılabilirliğin hesaplanmasında k değeri
0.02, 0.05 ve 0.08/saat olarak alınmıştır (3).

Kimyasal analizler: Rumen inkübasyonundan sonra
naylon keselerde kalan örneklerde KM, OM ve HP ana-
lizleri AOAC'de (1) belirtilen metotlar ile saptandı.

Bulgular
Araştırmada kullanılan yonca kuru otu ve konsantre

yemin ham besin madde bileşimi Tablo l' de, küspelerin
ham besin madde bileşimi Tablo 2'de gösterilmektedir.
Küspelerin ham besin madde sindirilme dereceleri Tablo
3' de, rumen pH' sı, NH3-N' u konsantrasyonu ve TUY A
üzerine etkisi ise Tablo 4'de gösterilmektedir. Pamuk to-
humu küspesi HP'inin sindirilme derecesi % 84.47 iken
% 3, 6 ve 9 düzeyinde TA ve % 5,10 düzeyinde LS03 ile
muamele, sindirilme derecesinin önemli düzeyde
(p<O.OI) düşmesine neden olmuştur (Tablo 3). Muamele
edilmemiş pamuk tohumu küspesine kıyasla küspenin TA
ile muamelesinin rumen sıvısı TUY A değerlerini yem-
lemeden sonraki ı. ve 3. saatlerde azalttığı, 5 ve 7. sa-
atlerde ise farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir (Tablo 4).

Küspe örneklerinin farklı zamanlarda rumende in-
kübasyonu sonucu belirlenen KM, OM ve HP kayıplan
sırası ile Tablo 5'de, rumende parçalanma özellikleri ise
Tablo 6'da verilmiştir. Pamuk tohumu küspesi HP'inin
rumende maksimum potansiyel parçalanabilirliği (a+b) %
95.19 iken % 9 düzeyinde TA muamelesi ile % 62.94'e
düşmüştür (Tablo 6).

Tablo 1. Yonca kuru otu ve konsantre yemin kimyasal bileşimi, % (kuru maddede)
Table i.Chemical compasition of alfalfa hayand concentrate feed, % (on dry maUer basis)

Yem maddesi Kuru madde Organik madde Ham protein Ham yag

Yonca otu i 90.00 91.27 12.76 1.77
Yonca otu 2 92.90 91.01 13.56 2.01
Konsantre yem 91.50 92.30 18.00 2.00

Ham selüloz

31.77
31.96
10.95

Azotsuz öz madde

44.97
43.48
61.35

PTK 93.00 93.65 31.72
PTK+%3TA 92.66 93.95 30.59
PTK+%6TA 92.86 93.63 29.82
PTK+% 9TA 92.23 93.92 29.27
PTK+ % 5 LSO) 91.58 93.88 30.71
PTK + % LO LSO) 91.85 93.90 29.29

Tablo 2. Işlem görmüş ve işlem görmemiş pamuk tohumu küspelerinin kimyasal bileşimi, % (kum maddede)
Table 2. Chemkal compasition of treated and untreated couonseed meals, % (on dry matter basis)

Yem maddesi Kuru madde Organik madde Ham protein Ham yag Ham selüloz

1.1 i 18.90
1.07 18.41
1.05 17.84
1.03 17.47
1.08 18.27
1.02 17.39

Azotsuz öz madde

41.92
43.88
44.92
46.15
43.82
46.20



7. saalt
i

i
i

6.80" :t (1).07
i

6.82" :t (1).07
i

6.83" :t (').08
i

6.68":t 0.03
i

6.28h:t 0.05
6.3lh:t 10.04

19.31/**
,

17.44CUd: 1.75
21.26he L 1.77
17.26cU~ 0.86
15.26U10.74

i23.33b~: 1.71
30.94" L 0.59

i
18.6/5**

i

74.50b L 5.11
75.17h ir 4.34
70.17b 1:1: 3.53
n.33b .:1: 2.29
88.74" ~ 6.38

98.43" /:t 3.32
6.3Y**

5. saat

6.66":t 0.09
6.61":t 0.12
6.64":t 0.10
6.62" :t 0.05
6.20b:t 0.03
6.29h:t 0.03

6.64**

20.16bc:t 1.41
2 1.62b :t 2.11
20.53bc :t 1.85
16.26c :t 0.55
27.42":t 2.24
31.96":t 1.17

11.68**

91.5oah :t 6.59
80.17b:t 5.37
86.83h:t 5.92
79.50h:t 3.85
96.05"h :t 5.57
105.06" :t 2.80

3.60*

3. saat

6.44h:t 0.07
6.98":t 0.08
6.52h:t 0.08
6.45h:t 0.08
6.16c:t 0.06
6.33he :t 0.09

13.14**

26.34he :t 1.43
23.14cd:t 1.69
23.34cU:t 0.67
19.35d:t 0.93
27.92b:t 0.99
38.27":t2.18

21.45**

119.17":t 4.03
81.83u :t 2.89
98.00he:t 3.83
91.17cu:t5.13
106.25"h :t 5.38
102.l7he:t 5.20

8.13**

6.41 he:f: q.08

6.77":t 0.07
6.46h :t aI.07

6.50h:t ~.05

::~~::d:~~
9.16*t

Yem maddesi

pH
PTİ<
PTK+% 3TA
PTK+%6TA
PTK+%9TA
PTK+ % 5 LS03
PTK + % LoLS03
F

Amonyak azotu, mg/lOO ml i
PTK 29.06h :t 11.27
PTK + % 3 TA 27.22h :t2.25
PTK+ % 6 TA 26.25h :tlo.81

PTK + % 9 TA 20.98c :t10.50
PTK + % 5 LS03 27.58h :t. 1.54
PTK + % Lo LS03 41.25" :tl 1.11
F 24.07[*

Toplam uçucu ya~ asitleri, mmo1/1 i
PTK 121.00":t 5.79
PTK + % 3 TA 88.33h J 2.28
PTK + % 6 TA 11O.33":!: 2.80

i
PTK + % 9 TA 11O.67":t 4.28
PTK + % 5 LS03 118.83" ~ 4.83
PTK + % 10 LS03 109.99" ~ 5.76,

F 6.36,**
i

Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan de~eiler arasındaki farklılıklar önemlidir (*p<0.05; **p<O.OI).

i
i

i
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Table 3. The nutrient digestibility values of tr6ated and untreated cottonseed meals. % (mean :t standard error) i

i

Yem maddesi Kuru madde i Organik madde Ham protein Ham selüloz Azotsuz öz njadde

PTK 69.50":t 1.51 i 69.79":t 1.47 84.47":t 0.64 45.21 cU:t 2.78 68.22" :t2¥3

PTK + % 3 TA 57.62c :t 2.66 i 58.92C:t 2.60 74.53hc:t 1.37 43.59u:t 1.48 57.79
hc
:t 31.67

PTK + % 6 TA 60.68hc :t 2.09 61.47hc :t 2.08 76.86h :t 0.68 54.21 hc:t 3.59 56.43he :t 3.02
PTK + % 9 TA 56.85c:t 1.63 i 57.96c :t 1.58 76.22h :t 0.69 47.51 cu:t ı.58 49.51 c :t 21.61

PTK + % 5 LS03 65.83"h :t 2.6 i i 66.97"h :t 2.40 75.8 ıhe:t 0.90 61.22" :t 2.70 61.65"h:t p3
PTK+% Lo LS03 62.l7he:t3.17 63.12"h:t2.94 73.24c:t 1.16 58.87"h:t4.17 57.48he:t2.n
F 4.28** i 4.22** 17.35** 6.56** 4.57**:

Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan de~erler kasındaki farklılıklar önemlidir (**p<O.OI). i
i i
i i
i i

Tablo 4. Yemlemeden sonra farklı saatıerdJ alınan rumen sıvılarında pH, amonyak azotu ve toplam uçucu ya~ asitleri de~Jıeri (or-

talama :t standart hata) i
Table 4. The pH. ammonium nitrogen and total volatile fatty acid levels of rumen fluid taken at different times after feeding (mean :t

standard error) i,
I. saati
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Tablo 5. Pamuk tohumu klispelerinin farklı zamanlarda rumende inkübasyonu sonucu belirlenen kum madde, organik madde ve ham
protein kayıpları, %
Table 5. Dry matter, organic matter and crude protein disappearance of cottonseed meals at different times of incubation in the
rumen, %

Yem Yıkama lnkübasyon süresİ, saat
maddesi kaybı 2 4 8 16 24 48 72

Kuru madde
PTK 16.28 19.18 20.04 26.11 30.46 38.13 49.69 59.08
PTK+%3TA 19.45 19.75 23.49 29.57 32.52 36.47 49.59 61.00
PTK+%6TA 22.22 21.30 24.15 28.04 33.46 40.29 49.55 60.44
PTK+%9TA 22.78 23.11 24.56 30.65 34.32 41.20 50.88 56.42
PTK + % 5 LS03 17.73 17.64 22.00 26.42 28.83 36.28 53.07 55.29
PTK + % 10 LS03 20.53 20.89 24.86 26.23 33.29 37.17 54.72 61.83

Organik madde
PTK 16.21 17.89 18.74 23.52 28.73 35.29 46.72 56.56
PTK+% 3TA 18.61 19.20 22.27 29.17 31.39 33.69 47.05 58.57
PTK+%6TA 19.92 20.10 22.36 26.93 31.92 37.33 46.53 58.10
PTK+%9TA 22.53 22.57 23.88 30.71 33.57 38.99 46.09 54.01
PTK + % 5 LS03 22.97 17.04 20.40 25.37 27.91 35.92 51.42 54.87
PTK + % 10 LS03 25.51 19.67 23.91 24.97 32.86 36.29 53.79 60.22

Ham protein
PTK 17'()4 19.59 24.43 29.79 37.49 44.84 60.97 73.97
PTK+%3TA 17.78 21.45 26.13 35.58 39.95 41.78 57.21 73.13
PTK+% 6TA 12.46 17.50 24.55 30.48 34.46 41.78 55.71 69.37
PTK+% 9TA 13.93 18.15 21.75 26.61 32.60 43.89 49.15 59.85
PTK+ % 5 LS03 23.04 13.42 21.69 24.14 31.87 35.69 60.03 67.40
PTK + % 10 LS03 25.30 19.23 25.95 31.42 36.92 38.47 61.05 75.92

Tablo 6. Pamuk tohumu küspeJerinde kuru madde, organik madde ve ham proteinin mmende parçalanma özellikleri
Table 6. Dry matter, organic matter and crude protein degradability characteristics of cottonseed mea1s in the rumen

Yem a b c a+b Residua1 Pe Pe Pe
maddesİ % % frak/h % standart % % %

sapma 0.021h 0.051h 0.081h

Kuru madde
PTK 17.02 57.32 0.0181 74.34 1.13 44.3 32.3 27.6
PTK+%3TA 20.40 74.95 0.0106 95.35 2.00 46.4 33.6 29.2
PTK+%6TA 20.32 55.53 0.0171 75.85 1.32 45.9 34.5 30.1
PTK+%9TA 21.03 41.16 0.0271 62.19 1.09 44.7 35.5 31.5
PTK+ % 5 LS03 16.34 50.50 0.0225 66.84 2.67 43.1 32.0 27.4
PTK + % 10 LSO, 19.60 67.81 0.0140 87.41 1.64 47.5 34.4 29.7

Organik madde
PTK 15.86 59.85 0.0156 75.71 0.75 42.1 30.1 25.6
PTK+%3TA 19.84 80.16 0.0089 100.00 2.34 44.5 31.9 27.9
PTK+%6TA 19.48 59.14 0.0141 78.62 1.45 43.9 32.5 28.3
PTK+%9TA 21.45 38.02 0.0247 59.47 1.75 42.5 34.0 30.4
PTK + % 5 LSO, 15.35 51.07 0.0222 66.42 2.21 42.2 31.5 29.1
PTK + % 10 LSO, 18.33 62.64 0.0159 81.09 1.78 46.1 33.4 28.7

Ham protein
PTK 18.59 76.60 0.0175 95.19 1.24 54.3 38.4 32.3
PTK+%3TA 22.62 77.38 0.0137 100.00 3.39 54.0 39.2 33.9
PTK+% 6TA 18.74 74.71 0.0152 93.45 2.66 51.0 36.2 30.7
PTK+%9TA 16.64 46.30 0.0313 62.94 3.06 44.9 34.4 29.6
PTK+ % 5 LSO, 13.48 80.02 0.0162 93.50 3.27 49.3 33.1 27.0
PTK + % 10 LSO, 18.93 81.D7 0.0154 100.00 3.36 54.2 38.0 32.0
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% 61.22 ve 58.87'ye yükselmesine neden olmuş re bu
farklılık önemli (p<O.Ol) bulunmuştur. Stanford ve ark.
(25) soya küspesi ve kanola küspesinin LS03 ile mu~mele
edilmesinin NDF sindirilebilirliğini arttırdığını (pi~0.05)
tespit etmişlerdir. Buna karşılık bazı araştıncılar (2J6,29)

i
LS03 muamelesi ile selüloz sindirilebilirliğinin azaldığını
ve bu durumu da mikrobiyel protein sentezi için terekli
olan amonyak azotunun eksikliğine bağlamışlardıJ. Tan-
nik asit ile muamele edilen PTK örneklerinde h/ım se-
lülozun sindirilme derecesine ait elde edilen bu~gulara
benzer olarak, Nishimuta ve ark. (1973), % 9 TA ile mu-
amele edilen soya küspesi HS sindirilebilirliğiJıin de-

i
ğişmediğini bildirmişlerdir. ~

Çalışmada PTK'nin % 6 ve 9 düzeylerinde TA ile
muamele edilmesinin yemlemeden sonra alınan ru en sı-
vısı pH değerlerini etkilemediği, % 3 dÜZeYinde/TA ile
muamele edilmesi ise yemlemeden sonraki 1. ve 3. saatte

i
alınan rumen sıvısı pH'sında önemli düzeyde (p<O.01) ar-
tışa neden olduğu gözlenmiştir (Tablo 4). Elde ediilen bul-
gulardan farklı olarak Zimmer ve Cordesse (32)/ ise TA
ile muamele edilen otlarla beslenen hayvanlarıın daha
düşük bir rumen pH'sına sahip olduğunu kaydetmişlerdir.

Pamuk tohumu küspesinin LS03 ile muam~le edil-
mesi, yemlemeden sonra 1, 3, 5 ve 7. saatlerd~ rum en
pH'sının azalmasına yol açmıştır. Elde edilen bull~ular ba-
zı araştırma (11, 12,29) sonuçlarından farklı bulun'muştur.

Çalışmada rumen sıvısı NH3-N'u konsan~asyonu-
i

nun PTK'nin % 9 düzeyinde TA ile muamele edilmesiyle
yemlemeden sonraki 1 ve 3. saatlerde azaldığı {p<O.Ol),
yemlemeden sonra 5 ve 7. saatlerde etkilenmetliği göz-
lenmiştir. Nishimuta ve ark. (16) ise soya küspe~inin % 9
düzeyinde TA ile muamele edilmesiyle, yemlebeden O,

i
2, 4 ve 6. saat sonra alınan rum en sıvılarında NH3-N'u dü-
zeyinin azaldığını fakat istatistik açıdan ödemI i ol-
madığını bildirmişlerdir. i

Yapılan çalışmada rum en sıvısı NH3-N'u kon-
santrasyonunun PTK'nin % 10 LS03 ile muaAnelesinde

i
yemlemeden sonra 1,3,5 ve 7. saatlerde yükseldiği, % 5
LS03 ile muamelesinde ise 1. ve 3. saatlerde ddğişmediği
fakat 5. ve 7. saatlerde yükseldiği bulunmuştJr. Bu ko-

i
nuda yapılan bazı araştırmalarda (12, 29) LS()3 ile mu-
amele edilen yemlerle beslenen hayvanların mben NH3-
N'u konsantrasyonunun azaldığı bildirilmektd olup ça-
lışmada elde edilen sonuçlara benzer bir buılguya rast-
lanılmamıştır. i

Çalışmada, işlem görmemiş PTK'ya kıyasla rumen
sıvısı TUY A değerlerinin TA ve LS03 ile işlJm görmüş
PTK için yemlemeden sonra 1. ve 3. saatlerile azaldığı

. i
fakat farklılığın 1. saatte % 3 TA ıle, 3. saatte % 3, 6 ve 9

i
TA, % 10 LS03 ile muamelede önemli (p<O.fj)l) olduğu,
7. saatte ise LS03 ile muamelede önemıli derecede
(p<O.OI) yükseldiği gözlenmiştir. Kumar vb Sing (9)
tanen kapsayan rasyonları tüketen sığırlarda rmen sıvısı

i
i

i

i
i

i
i

i
iTartnşma

Denemede kullanılan PTK'nin KM! OM, HP, ham
selüloz ve azotsuz öz madde sindirilme derecesi sırasıyla

i

% 69.50, 69,79, 84.47, 45.21 ve 68.22 olarak tespit edil-
i

miştir (Tablo 3). Pamuk tohumu küspesinin TA ile mu-
i

amele edilmesi küspenin KM, OM, HP ve azotsuz öz
madde in vivo sindirilme derecesini olfımsuz yönde et-
kilemiştir (p<O.01). Zimmer ve CordeSse (32), TA ile

i

muamele edilen otları tüketen koyun ve ıkeçilerde KM ve
OM sindirilebilirliğinin önemli derecede azaldığını tespit
etmişlerdir. Yalçın ve ark. (30), AÇK'nih % 3, 6 ve 9 dü-

i
zeylerinde TA ile işlem görmesinin, küspelerin KM ve
OM sindirilme derecelerinde azalmay~ neden olduğunu

i

fakat farklılığın istatistik açıdan önemli olmadığını bil-
dirmişlerdir. Diğer taraftan Nishimuta re ark. (16), % 9
TA ile Driedger ve Hatfield (5) ise % ıo hidrolize tanen
ile muamele edilen soya küspeSinde KM sin-
dirilebilirliğinin değişmediğini kaydetniişlerdir.

i
Çalışmada, PTK'nin LS03 ile iş'1em görmesi OM

i
sindirilebilirliğinde önemli bir farklılık oluşturmamıştır.
Ancak LS03 ile muamelenin KM ve lazotsuz öz madde
sindirilme derecesini azalttığı nı ve bu azalmanın % 10
LS03 ile muamelede önemli olduğu (p<O.OI) göz-
lenmiştir. Araştırma bulguları araştır~acıların (12, 25)
bazı yağlı tohum küspelerinin LS031iıe muamele edil-
mesinin OM sindirilebilirliğini etkilemediğini bildiren
bulguları ile benzerlik göstermektedir. Buna karşılık
Windschitl ve Stern (29), LS03 muamelesinin soya küs-

i
pesinde OM sindirimini azalttığını (p<0.05) ve bu du-
rumun HP sindiriminin azalmasına bağlı olabileceğini,
Lebzien ve ark. (11) rasyona soy-passl(LS03 ile muamele
edilmiş soya küspesi) ilave edilmesiyIF KM ve azotsuZ öz
madde sindirilme derecesini etkilemediğini bil-

i
dirmişlerdir. Yalçın ve aı;k. (30) ise AÇK'nin KM ve OM

i
sindirilebilirliğinin, % 5 düzeyinde 1.s03 muamelesi ile
önemli derecede arttığını (p<O.OI), %110 düzeyinde LS03
muamelesi ile azaldığını fakat bu azalmanın istatistik açı-
dan önenıli olmadığını g@zlemişlerdi~.

PTK örneklerinin HP sindirilme derecesi hem TA
ve hem de LS03'ın tüm muamele düzbylerinde önemli de-
recede (p<O.OI) azalmıştır. Elde ~dilen bulgular bazı
araştırma (11, 16, 25) bulguların~ benzer ancak ba-
zılarından (5, 29) farklı bulunmuştur. Ayçiçeği küspesi

i
ile yapılan bir araştırmada (30) ise HP sindirilme de-

I
recesinin, küspenin % 3, 6 ve 9 düzeyinde TA ile mu-

i
amelesiyle azaldığı fakat farklılığın istatistik açıdan
önemli bulunmadığı, % 5 Ls031 muamelesi ile et-
kilenmediği, % 10 LS03 muamelesi ile ise önemli de-

i
recede (p<O.OI) azaldığı kaydedilmiştir.

Pamuk tohumu küspesinin TA lile muamele edilmesi
HS sindirilme derecesinde önenıli d~recede farklılık oluş-
turmadığı halde. % 5 ve 1Odüzeyin~e LS03 ile muamele
ham selüloz sindirilme derecesinin 1%45.21 'den sırası ile

60
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uçucu yağ asitleri konsantrasyonunun azaldığı fakat azal-
manın istatistik açıdan önemli olmadığını bildirmişlerdir.
Bazı araştırıcılar (11, 12) LS03 ile muamele edilmiş soya
küspesi kapsayan rasyonlarla beslenen hayvanlarda
rumen TUY A konsantrasyonunun değişmediğini, Winds-
chitl ve Stern (29) ise azaldığını bildirmişlerdir.

İşlem görmemiş PTK için KM, OM ve HP yıkama
kayıpları sırası ile % 16.28, 16.21 ve 17.04 olarak, ru-
mende 48 saat sonundaki parçalanma oranı ise sırasıyla
% 49.69, 46.72 ve 60.97 olarak saptanmıştır (Tablo 5).

Pamuk tohumu küspesinin % 5 ve 10 düzeyinde
LS03 ile muamele edilmesi durumunda rumende 48 sa-
atlik KM kaybı % 53.07 ve 54.72 olup muamele edil-
memiş PTK ve TA ile muamele edilmiş PTK'ya göre
daha fazla olduğu görülmektedir (Tablo 5).

Rumende kolay çözünebilen KM, OM ve HP mik-
tarları muamele edilmemiş PTK için sırası ile % 17.02,
15.86 ve 18.59 olarak hesaplanmıştır. Yapılan araş-
tırmada PTK'nın % 3, 6 ve 9 düzeylerinde TA ile % 10
düzeyinde LS03 ile muamelesi rumende kolay çö-
zünebilen KM ve OM miktarını arttırmıştır. Kolay çö-
zünebilen HP değeri ise % 3 düzeyinde TA ile mu-
amelede artmış, % 9 TA ve % 5 LS03 muamelesinde ise
sırası ile % 10.5 ve 27.5 düzeyinde azalmıştır. Yalçın ve
ark. (30), AÇK'nin ru~ende kolay çözülebilen KM ve
OM değerinin % 3 ve 6 TA ile muameleden et-
kilenmediğini fakat % 9 TA muamelesi ile % 23-25 dü-
zeyinde azaldığını bildirmişlerdir. Ayrıca AÇK'nin % 5
LS03 ile muamelesinin rumende kolay çözünebilen HP
değerini % 122.67 düzeyinde arttırdığını, % 10 LS03 ile
muamelesinin ise % 16.71 düzeyinde azalttığını kay-
detmişlerdir (30). Pan ve Maitra (18), yer fıstığı küs-
pesinin % 40 düzeyinde kondanse tanen içeren Shorea ro-
busta (Batı Hint adalarında yetişen ve kereste yapımında
kullanılan tropikal bir ağacın meyvesi) küspesi ile iş-
lenmesinin protein çözünebilirliğini % 10 düzeyinde TA
ile nmameleye göre etkili bir şekilde azalttığını bil-
dirmişlerdir. Bunun nedeni de kondanse tanenin, TA'e
göre protein bağlama kapasitesinin daha kuvvetli ol-
masına bağlanmıştır (15, 24). Stanford ve ark. (25), ka-
nola küspesi ve soya küspesinin % 7 düzeyinde LS03 ile
muamelesinin rumende KM ve HP'in çözünebilen kıs-
mının azalmasına (p<0.05) neden olduğunu rapor et-
mişlerdir.

Yapılan çalışmada rumende çözünmeyen fakat za-
manla parçalanabilen KM, OM ve HP değerleri (b) sı-
rasıyla PTK için % 57.32, 59.85 ve 76.60 olarak bu-
lunmuştur. KM, OM ve HP potansiyel parçalanabilirlik
değerleri (a+b) ise sırasıyla % 74.34, 75.71 ve 95.19 ola-
rak hesaplanmıştır (Tablo 6). Yılmaz'ın (31), PTK için
hesapladığı b değerleri araştırma bulgularından düşük,
a+b değerleri ise benzerdir.

Çalışmada PTK'nin % 5 LS03 ile muamelesi, ru-
mende KM ve OM maksimum potansiyel yı-
kılabilirliğinin azalmasına, % 10 LS03 ile muamelesi ise
artmasına yol açnuştır. Ham protein maksimum po-
tansiyel yıkılabilirliği ise % 5 düzeyindeki LS03 mu-
amelesinden etkilenmemiş, % 10 LS03 ile muamelesinde
ise % 4.8'lik bir artış gözlenmiştir. Stanford ve ark.
(25)'da soya küspesi ve kanola küspesinin % 7 düzeyinde
LS03 ile muamelesinin KM maksimum potansiyel yı-
kılabilirliğini azalttığını, HP potansiyel yıkılabilirliğini et-
kilemediğini bildirmişlerdir. Yalçın ve ark. (30) AÇK'nin
% 10 LS03 ile muamelesinin, KM ve OM maksimum po-
tansiyel yıkılabilirliğini arttırdığını, HP maksimum po-
tansiyel yıkılabilirliğini ise azalttığını saptanuşlardır.

Yapılan çalışmada, PTK'nin % 3 ve 6 TA ile mu-
amele edilmesi HP'inin b ve a+b değerlerinde farklılık ya-
ratmadığı, % 9 TA ile muamelenin ise sırasıyla % 39.56
ve 33.88 düzeyinde azalmaya neden olduğu tespit edil-
miştir. Proteinin maksimum potansiyel yıkılabilirliğin-
deki azalmaya daha çok rumende parçalanmayan fakat
zamanla yıkılabilen protein miktarının azalması neden
olmuş, rumende kolay çözünebilen miktarı fazla de-
ğişmemiştir. Yalçın ve ark. (30) tarafından yapılan bir
araştırmada AÇK'nin % 3 ve 6 düzeylerinde TA ile işlem
görmesi, rumende KM, OM ve HP'inin a+b değerlerini
arttırdığı bildirilmiştir.

Çalışmada işlem görmemiş PTK'nin rumende KM,
OM ve HP parçalanma hız sabiti bazı araştırıcıların (23,
31) bulgularından düşük bulunmuştur. Rumende HP par-
çalanma hız sabiti PTK'nin % 3 TA, % 6 TA, % 5 LS03
ve % 10 LS03 muameleleriyle azalmış, % 9 TA mu-
amelesi ile artmıştır. Beauchemin ve ark. (2), kanola küs-
pesinin % 5 LS03 ile muamele edilerek 100°C'de 1 saat
ısıtılmasının rumende proteinin parçalanma hız sabitini
önemli derecede azalttığını bildirmişlerdir. Yalçın ve ark.
(30), rumende AÇK'nin HP parçalanma hız sabitinin fark-
lı düzeylerde TA ve LS03 ile muamelesiyle azaldığını
göstermişlerdir.

Yapılan araştırmada, PTK'nin % 6 TA, %. 9 TA ve
% 5 LS03 ile muamelesi PTK HP'inin rumende etkin par-
çalanma değerinin azalmasına neden olmuş ve azalma
muamelelerde kullanılan TA düzeyinin artmasına paralel
olarak artış göstermiştir. Yalçın ve ark. (30) AÇK'nin %

3 TA, % 6 TA, % 9 TA ve % 10 LS03 ile muamelesinin
AÇK ham proteinin rumende etkin parçalanma değerini
azalttığını bildirmişlerdir. Rodriquez ve ark. (22), peynir
suyu protein konsantresi ve kazeinin % 0.5, 1, 2, 3 ve 6
düzeylerinde TA ile muamelesinin proteinlerin rumenden
korunması için etkili olmadığını kaydetmişlerdir. Kanola
küspesi (14) ve soya küspesinin (29) LS03 ile muamele
edilmesinin rumende HP etkin parçalanma değerini azalt-
tığı bildirilmiştir.
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Literatürler arasındaki farklılıklar; Iküspe örnekleri

arasındaki farklılıktan, metot değişikl~klerinden, hay-
i

vanlar arasındaki farklılıktan, örneklerin partikül bü-

yüklüğünden, küspe işleme tekniğindeki [farklılıktan, ras-

yondaki konsantre yem düzeyinden vel rasyondaki HP

miktarından kaynaklanabilir (10, 25). i
Sonuç olarak pamuk tohumu küspesinin % 3, 6 ve 9

i

düzeylerinde tannik asit ile % 5 ve 10 düzeyinde lig-

nosülfonat muamelesi ile in vivo ham Jrotein sindirilme

derecesi olumsuz yönde etkilendiğindeı~ pamuk tohumu

küspesinin bu düzeylerde tannik asit ve1lignosülfonat ile

muamele edilerek kullanılmasının uygur olmayacağı ka-

nısına varılmıştır.
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