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Bu çalışma; kasaplık sığır, süt sığırı ve koyun besi yemlerine ekspander uygulanmasının yem değeri üzerine etkisinin, 

in vitro gaz üretim tekniği ile belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın yem materyalini, ekspander uygulaması 

yapılan özel bir fabrikada hazırlanan kasaplık sığır, süt sığırı, ve koyun karma yemleri ile bu yemlerin yapısında yer 

alan mısır ve arpa (enerji kaynağı) ile ayçiçeği tohumu küspesi ve soya küspesi (protein kaynağı) oluşturmuştur. İn 

vitro gaz üretim tekniği için gerekli rumen sıvısı, mezbahanede yeni kesilmiş üç baş İvesi koyunlarından (50 Kg 

ağırlığında, 2-3 yaş arası) alınmıştır. Yemlerin in vitro gaz ölçümlerinin belirlenmesinde Hohenheim gaz testi 

modifiye edilerek kullanılmıştır.  İn vitro gaz üretim miktarlarının belirlenmesi için örnekler 3, 6, 12 ve 24 saat süre 

ile inkübasyona bırakılmışlardır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, ekspander uygulaması bazı karma yem ve 

yem hammaddelerinin besin maddeleri içeriğini etkilemiştir. Yem hammaddelerinden mısıra ait ham yağ (HY) ve 

ham kül (HK) içeriği, ekspander öncesi daha yüksek iken ekspander uygulamasından sonra HY ve HK içerikleri 

düşmüştür (P<0.01). Koyun besi ve süt sığır karma yemlerinin ekspander öncesi  ham protein (HP) içerikleri daha 

düşük iken ekspander sonrasında HP içeriğinde artış (P<0.01) belirlenmiştir. Ancak ham kül (HK) içeriği ekspander 

uygulanmadan önce daha yüksek iken ekspander uygulaması kasaplık sığır, koyun besi ve süt sığır karma yemlerinin 

HK içeriğinde düşmeye (P<0.05) neden olmuştur. Kasaplık Sığır yeminde ekspander uygulaması HP ve NÖM 

içeriğinde artışa (P<0.01) neden olurken HK içeriğini düşürmüştür (P<0.01). Yem hammaddelerinden mısıra ait ADF 

ve SEL değerleri, ekspander uygulamasından sonra düşmüştür (P<0.01). Süt sığırı yeminde ise ADL değeri 

ekspander sonrasında artış (P<0.01) göstermiştir. ATK’nın nötr çözücülerde çözünmeyen lifli maddeler (NDF) içeriği 

ekspander uygulamasından sonra önemli derecede artış göstermiştir (P<0.01). Ekspander uygulaması kasaplık sığır 

yeminde nişasta değerinin artmasına neden olmuştur (P<0.01). Ekspander uygulaması yemlerin enerji değerini 

etkilemezken mısırın net enerji laktasyon (NEL) değeri ekspander sonrası artış göstermiştir. Ekspander uygulaması 

mısırın 3, 6 ve 12 saatlik inkübasyon sonrası in vitro gaz üretim değerini yükseltmiş (P<0.001), kasaplık sığır 

yeminde 6 ve 24 saatlik inkübasyon sonrası in vitro gaz üretim değerini artırmıştır (P<0.01). Koyun besi yeminde ise, 

ekspander uygulaması 6 ve 12. saatlik inkübasyon sonrası in vitro gaz üretim değerini yükseltmiştir (P<0.05). Koyun 

besi yemi ekspander öncesi metan miktarı düşük iken ekspander sonrasında önemli artış (P<0.01) belirlenmiştir. 

ATK’nın metan, ME ve NEL değerleri ekspander uygulamasından sonra önemli derecede düşüş göstermiştir (P<0.05). 

Sonuç olarak, incelenen hammaddeler ve karma yemlere ekspander uygulaması bazı yemlerin HP (kasaplık sığır, süt 

sığır ve koyun besi yemi), HY (mısır) ve HK (mısır, koyun besi, kasaplık sığır ve süt sığır yemi) içeriğini, HS (soya 

küspesi), NÖM (kasaplık sığır), NDF (ATK), ADF (mısır), ADL (süt sığır yemi), SEL (mısır), nişasta (kasaplık 

sığır), NEL (Mısır) ve İVGÜ; (Mısır, kasaplık sığırı yemi, koyun besi yemi), metan (koyun besi yemi, ATK), gaz 

üretim değeri (ml200/mg KM) (kasaplık sığır yemi), ME, NEL (ATK) değerini etkilemiştir. Organik madde 

sindirilebilirliği (OMS) üzerine etkisi olmamıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ekspander uygulamasının, 

ruminant karma yemlerinde, GÜ, ME, NEL ve OMS değerleri üzerinde beklenilen etkiler görülmemiş ve ekspander 

teknolojisinin ruminant karma yem imalatında beslenme açısından katkılarını belirlemek için başta in vivo çalışmalar 

olmak üzere daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
 

Temmuz 2019, 133  sayfa 
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This study was conducted with the objective of determining the effect of the expander application on the feed value 

of the slaughter cattle, dairy cattle and sheep compound feeds by in vitro gas production technique (İVGPT). 

Slaughter cattle, dairy cattle and sheep's compound feeds and energy source (corn and barley) with protein sources 

(soybean meal and sunflower seed meal) are prepared in a special feed factory that carries out the expander 

application. The rumen fluid required for in vitro gas production technique was obtained from three freshly 

slaughtered İvesi sheeps (50 kg weight, 2-3 years old) in the slaughterhouse. Hohenheim gas test was used to 

determine the in vitro gas measurements of compound feeds and feed raw materials. Samples were allowed to 

incubate for 3, 6, 12 and 24 hours to determine the in vitro gas production amounts. According to the findings of the 

study, the application of expander affected the nutrient content of some compound feeds and feed raw materials. 

While the crude fat (CF) and crude ash (CA) contents of corn were higher before the expander application, CF and 

CA contents decreased after the expander application (P <0.01). The crude protein (CP) content of the dairy cattle 

and sheep compound feeds was lower before expander application. An increase in CP content  was determined after 

expander application (P <0.01). However, the content of CA was higher before expander application, whereas the 

application of the expander caused a decrease in CA content of  dairy cattle and sheep compound feeds (P <0.05). In 

the slaughter cattle compound feed, the expander application decreased the CA content (P <0.01) while causing an 

increase in CP and Nitrogen Free Extract (NFE) contents (P <0.01). The acid detergent fiber (ADF) and cellulose 

(SEL) value of corn was higher before the expander application, whereas the ADF and SEL values decreased after 

expander application (P <0.01). While the acid detergent lignin (ADL) value was lower before of expander 

application, an increase was found in ADL after expander application in dairy cattle feed (P <0.01). The neutral 

detergent fiber (NDF) content of the sunflower seed meal (SSM) increased significantly after the expander 

application (P <0.01). Expander application caused increased starch value in slaughter cattle compound feed (P 

<0.01). While the expander application did not affect the energy value of the feeds, the net energy lactation (NEL) 

value of the corn increased after the expander application. Expander application increased the in vitro gas production 

value after 3, 6, and 12 hour incubation of corn (P <0.001) and increased in vitro gas production value after 6 and 24 

hours incubation in slaughter cattle compound feed (P <0.01). Whereas in the sheep compound feed the expender 

application increased the in vitro gas production value after 6 and 12 hour incubation (P <0.05). Significant increases 

(P <0.01) were found in the methane (CH4) values of the sheep compound feed after expander application, while 

methane (CH4) values were lower before expander application. Methane (CH4), ME and NEL values of SSM 

decreased significantly after the expander application (P <0.05). As a result, expander application on some feedstuffs 

and compound feeds, affected the CP (slaughter cattle, dairy cattle and sheep compound feeds), CF (corn) and CA 

(corn, slaughter cattle, dairy cattle and sheep compound feeds), NFE (slaughter cattle), crude cellulose (soybean 

meal), starch (slaughter cattle) contents and NDF (SSM), ADF (corn), ADL (dairy cattle feed), NEL (corn)  and 

INVGP (%DM); (corn, slaughter cattle and sheep compound feeds), methane (sheep compound feed, SSM), gas 

production (ml200/mg.DM) (beef cattle feed) and ME, NEL (SSM) values. No effect on organic matter digestibility 

(OMD). According to the results obtained from the study, the expected effects on the GP, ME, NEL and OMD values 

of the expander application in ruminant compound feeds were not observed and further studies are needed, especially 

in vivo studies, in order to determine the nutritional contributions of the expander technology in ruminant compound 

feeds production. 

July 2019, 133 pages 
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1. GİRİŞ 

 

Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca gıda üretiminde önemli artışlara rağmen, bugün 

toplumun karşı karşıya kaldığı en önemli zorluklardan biri 20. yüzyılın ortalarında 

beklenen yaklaşık dokuz milyar nüfusun gıda ve besin kaynaklarının yeterli düzeyde 

sağlanmasıdır (FAO 2017). Dünya genelinde, fiyatlarda önemli bir artış olmadan 

beklenen gıda talebini karşılamak için, iklim değişikliğinin artan etkileri ve enerji 

güvenliği konusundaki endişeler ışığında, gıda üretiminde %70-100 artışın sağlanması 

gerektiği tahmin edilmektedir (FAO 2009a, Godfray vd. 2010). Son yıllarda teknolojik 

gelişmelere rağmen, bu itici güçler kombinasyonu, gıda ve enerji güvenliğini, çevresel 

ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir şekilde sağlamak hedefi doğrultusunda baskı altında 

olan küresel tarım için yeni ve karmaşık zorluklar ortaya koymaktadır (National 

Research Council 2010a). Dolayısıyla, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, gıda 

güvenliği ve çevre yönetimi, gelecek nesiller ve modern dünyanın birincil öncelikleridir. 

Ayrıca, küresel iklim değişikliğinin çok boyutlu krizleri, enerji ve su sıkıntısı ve besin 

tükenmesi nedeniyle; tarımsal arazi bozulumu, günümüz dünyasının önemli sosyal, 

politik ve ekonomik zorluklarını beraberinde getirmektedir (Pretty vd. 2010).  

 

Et, süt, ve yumurta gibi hayvansal ürünler, insanların günlük beslenmesinde enerjinin 

yaklaşık % 13'ünü ve küresel olarak tüketilen proteinin % 28'ini sağlamaktadırlar. Oysa, 

ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde, bu oranlar enerji ve protein için sırasıyla % 20 ve 

% 48'e ulaşmaktadır ve bu da teknoloji ve ekonomik gelişmelere paralel olarak dünya 

nüfusunun da hızla artması, hayvansal ürünlerin, insanların günlük beslenmesindeki 

önemini göstermektedir (FAO 2009). Ruminant ürünü olan et ve süt, beslenme 

açısından hayvansal kökenli besin maddeleri arasında önemli esansiyel amino asitleri 

içermesi bakımından biyolojik değeri yüksek olan protein kaynaklarıdır. Bu hayvansal 

ürünlerden özellikle kırmızı et ve süt sığır, manda, koyun ve keçi gibi ruminantlardan 

elde edilmektedir. Bu da, ruminant hayvanların varlığının önemini ortaya koymaktadır.  

 



2 
 

Ruminantlar, rumen ortamındaki mikroorganizmaların yardımıyla kompleks 

karbohidratlardan olan selüloz ve hemiselüloz gibi lifli maddeleri doğrudan fermente 

edebilir ve kullanabilirler (Van Soest 1994). Ruminantların aksine, monogastrik 

hayvanlar bu lifli materyalleri kullanamazlar, çünkü kompleks yapısal karbonhidratları 

sindirecek enzimlere sahip değillerdir. Bu eşsiz özellikten dolayı ruminantlar, insanların 

beslenmesinde önemli katkıda bulunmaktadırlar. Türkiye‘de diğer ülkeler gibi, nüfüsun 

çoğalması yanında, hayvancılık sektörü de ilerlemekte olup ve bunun yanında hayvan 

sayısında da artışlar görülmektedir. Yıllar itibariyle Türkiye‘de büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan sayıları Çizelge 1.1‘de verilmiştir. 

 

Çizelge 1.1 Yıllar itibariyle Türkiye‘de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları (TÜİK 

2018) 

Yıl Sığır 

(baş) 

Manda 

(baş) 

Büyükbaş 

Toplamı 

Koyun 

(baş) 

Keçi 

(baş) 

Küçükbaş 

Toplamı 

2005 10.526.440 104.965 10.631.405 25.304.325 6.517.464 31.821.789 

2006 10.871.364 100.516 10.971.880 

2 

25.616.912 6.643.294 32.260.206 

2007 11.036.753 84.705 11.121.458 25.475.293 6.286.358 31.761.651 

2008 10.859.942 86.297 10.946.239 23.974.591 5.593.561 29.568.152 

2009 10.723.958 87.207 10.811.165 21.749.508 5.128.285 26.877.793 

2010 11.369.800 84.726 11.454.526 23.089.691 6.293.233 29.382.924 

2011 12.386.337 97.632 12.483.969 25.031.565 7.277.953 32.309.518 

2012 13.914.912 107.435 14.022.347 27.425.233 8.357.286 35.782.519 

2013 14.415.257 117.591 14.532.848 29.284.247 9.225.548 38.509.795 

2014 14.223.109 122.114 14.345.223 31.140.244 10.344.936 41.485.180 

2015 13.994.071 133.766 14.127.837 31.507.934 10.416.166 41.924.100 

2016 14.182.876 141.065 14.323.941 33.239.147 10.794.915 44.034.062 

2017 15.943.586 161.439 16.105.025 33.677.636 10.634.672 44.312.308 

2018 17.042.506 178.397 17.220.903 235.194.972 10.922.427 46.117.399 
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Çizelge 1.1 incelendiğinde Türkiyede, 2005-2018 yılları itibari ile büyükbaş hayvan 

varlığının tamamına yakınının sığırdan oluştuğu görülmektedir. Sığır varlığı 2005 

yılında, 10.526.440 baş iken, yıllar itibariyle sığır sayıları artmış ve 2018 yılında 

15.943.586 başa ulaşmıştır (TÜİK 2018). Küçükbaş hayvan varlığının önemli kısmının 

koyundan oluştuğu görülmektedir. Çizelge 1.1‘e göre, küçükbaş hayvan sayısının 

hemen hemen %85 kadarı koyunlardan oluşmaktadır. Büyükbaş hayvan varlığında 

olduğu gibi küçükbaş hayvan sayısı da 2005 yılından, 2018 yılına kadar artış 

göstermiştir. 2005 yılında, koyun sayısı 25.304.325 baş iken, 2017 yılında, bu rakam 

33.677.636 başa ulaşmıştır. Keçi varlığında da 2017 yılına kadar artış olduğu 

gözlemlenmektedir.  

 

Türkiye‘de ruminantlardan elde etilen et ve süt üretimi ve kişi başına tüketimlerinin 

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) göre durumu Çizelge 

1.2‘de belirtilmiştir. 

 

Çizelge 1.2 Türkiye, AB ve ABD‘de yıllık kırmızı et ve süt üretimi ile kişi başına 

tüketimi (TÜİK 2018) 

 Et üretimi 

(milyon ton) 

Kişi başına 

kırmızı et 

tüketimi (kg) 

Süt üretimi 

(milyon ton) 

Kişi başına süt 

tüketimi 

(L) 

Türkiye 1.126.403 14.60 20.699.894 25 

AB 7.548.000 33 155,600.000 65.3 

ABD 10.815.000 45-50 24.298.00 87.7 

 

Çizelge 1.2‘den de görüleceği gibi Türkiye‘nin yıllık et üretiminin ve kişi başına et 

tüketiminin AB ve ABD‘ye göre daha düşük olduğu görülmektedir. AB ve ABD‘deki et 

tüketimi, Türkiye‘ye kıyasla yaklaşık 3-4 katı daha fazladır (Anonim 2018). 

 

Türkiye‘de süt üretimi 2018 yılı itibariyle, ABD ve AB‘ne göre daha düşük olduğu 

görülmektedir. Aynı şekilde 2018 yılı kişi başına yıllık süt tüketimi de Türkiye‘de ABD 
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ve AB‘ye göre daha düşüktür (Anonim 2018). Bu da Türkiye‘de hayvanların verim 

seviyelerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Türkiye‘de hayvan türlerine göre 

2000-2016 yıllar arası et ve süt üretimleri Çizelge 1.3‘te verilmiştir.  

 

Çizelge 1.3 Türkiye‘de yıllar itibariyle kırmızı et ve süt üretimi (bin ton) (TÜİK 2018) 

 Tür 2000 2009 2010 2015 2016 2017 2018 

Kırmızı 

et 

Sığır 354.636 325.286 618.584 1.014.926 1.059.195 987.482 1.003.859 

Manda 4.047 1.005 3.387 326 351 1.339 402 

Koyun 111.139 74.633 135.687 100.021 82.485 100.058 100.831 

Keçi 21.395 11.675 23.060 33.990 31.011 37.525 13.603 

Süt Sığır 8.732. 0 11.583.313 12.418.544 16.933.520 16.786.263 18.762.319 20.036.877 

Manda 67.300 32.443 35.487 62.761 63.085 69.401 75.742 

Koyun 774.400 734.219 816.832 1.177.228 1.160.413 1.344.779 1.446.271 

Keçi 216.300 192.210 272. 811 481.174 479.401 523.395 561.826 

 

Çizelge 1.3‘e bakıldığında, Türkiye‘de kırmızı et üretiminde en büyük payın büyükbaşa 

ait olduğu, büyükbaş et üretiminde ise, sığırın ağırlığının oldukça fazla olduğu 

görülmektedir. Küçükbaş et üretiminde ise koyun için aynı durum söz konusudur. Sığır 

eti üretimi ise 2000 yılından 2009 yılına kadar düşüş, sonra yükselişe geçmiştir. Aksine 

manda eti üretiminde 2000 yılından 2016 yılına kadar sürekli bir düşüş görülmüştür. 

Küçükbaş hayvanlarda ise 2000 yılında 111.139 bin ton olan koyun et üretimi, 2009 

yılında 74.633 bin tona düşmüş, 2010 yılında 135.687 bin tona çıkarken 2016 yılında 

82.485 bin tona düşmüştür. Aynı şekilde 2000 yılında 21.395 bin ton olan keçi et 

üretimi 2009 yılında, 11.675 bin tona kadar düşmüş, 2016 yılında ise 31.011 bin tona 

ulaşmıştır. Türkiye‘de süt üretiminin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda 2000 yılından 

2016 yılına kadar arttığı görülmektedir. 

 

Çizelge 1.2 ile Çizelge 1.3‘ün incelenmesinden de görüleceği gibi Türkiye‘de hayvan 

başına üretilen et ve süt üretimi AB ve ABD ye göre düşüktür. Bunun en önemli nedeni 

hayvanların verimlerinin düşük olmasıdır. Türkiye‘de sığır varlığının önemli bir kısmını 

kültür ve kültür melezleri oluşturduğuna göre bu verim düşüklüğünün en önemli 
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sebeplerinden birisi hayvanların yeteri kadar beslenememiş olmasından (çevre 

faktörlerine bağlı verim düşüşü) kaynaklanabilir. 

 

İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için gerekli günlük proteinin %50‘sinin et, 

süt ve bu gıdaların işlenmesinden elde edilen hayvansal kökenli ürünlerden alınması 

gerektiği dikkate alınırsa, hayvancılık sektörünün gelişmesi hayvansal ürünün kalitesi 

ve verimi açısından yem sanayinin çok önemli bir rolü olduğu sonucuna varılmaktadır 

(Bayraktar 1999). Hayvancılık sektörünün gelişmesi ya da et ve süt gibi hayvansal 

ürünlerin üretiminin arttırılması için, yüksek verimli ırkların kullanılmasının yanı sıra 

hayvanların besin maddeleri gereksinimlerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılayacak 

rasyonlarla beslenmeleri gerekmektedir.  

 

Ruminantların beslenmesinde özellikle yaşama payı ihtiyaçları kaba yemlerle 

karşılanırken, kesif yem veya karma yemler verim payı ihtiyaçlarını karşılamak için 

kullanılmaktadır. Günümüzde, modern hayvancılık sektöründe, hayvanlardan daha fazla 

verim elde edebilmek için, yıllar boyu yapılan araştırmalar ve kayda değer gelişmelerin 

sonucu, rasyonların hazırlanmasında çeşitli yem hammaddelerin, vitamin, mineraller, 

aminoasitler, antioksidan maddeler ve biyoteknolojik ürünlerin kullanılmasına imkan 

sağlamaktadır.  

 

Hayvancılık sektöründe, yüksek miktarda ve kalitede ürün elde etmek için, hayvanın 

yaşama payı ve verim ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, değişik yem hammaddeleri bir 

araya getirilerek ve imalat esnasında özel teknolojilerin kullanılmasıyla endüstriyel 

boyutta üretilmiş ve hayvanlar tarafından ihtiyaç duyduğu besin maddeleri bakımından 

dengelenmiş yem hammaddelerinin karışımına ―karma yem‖ denilmektedir (Kutlu 

2009). 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, hayvancılık sektörü yanında, yem sanayi 

endüstrisi, hayvancılık sektörü tarafından ihtiyaç duyduğu ve hayvansal verimin, 

ekonomik düzeye en düşük maliyetler ile hedefe alınan üretim seviyelerine ulaştırılması 

için gerekli tam ve tamamlayıcı özellikte olan çeşitli karma yemler üreterek faaliyete 
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geçirilmiş önemli bir sanayi zinciridir (Ercan ve Cengiz 1999). Modern hayvancılık 

sektöründe, hayvanlarda yetersiz ve dengesiz beslenme ile ilişkin sağlık problemlerinin 

önlenmesi, daha fazla ve daha kaliteli hayvansal ürünler elde edilmesi amacıyla hayvan 

beslemede tamamlayıcı ve yeterli seviyede karma yemlerin tüketilmesi, hayvancılığın 

en önemli hususlarından biridir. Dolayısıyla, tarım ve  hayvancılık sektörü gelişmiş 

ülkelerde, karma yem endüstrisi ve karma yem üretim ve tüketiminin zaman içerisinde 

önemli gelişmeler gösterdiği yanında, karma yem endüstrisi ile ilişkin teknolojik 

gelişmeler, karma yem endüstrisinin hayvansal üretime ve hayvancılık sektörüne 

katkısını daha da büyük boyutlara ulaştırmıştır (Karabulut vd. 1999). 

 

Son yıllarda karma yem üretiminin durumuna baktığımızda, hayvan varlığı ve 

hayvansal üretim miktarlarının artışı yanında, nüfus artışını da göz önünde 

bulundurduğumuzda, bunlara paralel olarak yem sanayi üretimide, üretim seviyesinin 

yanında besin madde içeriği açısından zengin karma yemlerin üretiminde artşların 

sağlanması kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca, son yıllarda hem yerli hem de ithal edilen 

hayvanlar üzerinde yapılan yoğun ıslah çalışmaları sayesinde, Türkiye‘de büyükbaş 

hayvan varlığı içerisinde kültür ırklarının payı artış göstermekte olup hayvanların 

genetik performanslarının artışına bağlı verim düzeylerinin artması nedeni ile enerji ve 

protein açısından daha zengin karma yemlerin kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

Dolayısıyla, meraların ve kaliteli kaba yem üretiminin yetersiz olması küçükbaş ve 

büyükbaş hayvan beslemede karma yeme olan ihtiyacı daha da artırmaktadır.  

 

Yem fabrikalarında; kanatlı yemi, süt sığırı yemi, buzağı ve koyun yemi gibi çeşitli 

yemler üretilmektedir. Türkiye‘de 2002-2018 yıllar itibariyle sığır besi yemi, süt sığır 

yemi, kanatlı yemi, koyun ve diğer küçükbaş karma yem üretim miktarları (ton/yıl) 

Çizelge 1.4‘te verilmiştir. 
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Çizelge 1.4 Türkiye‘de yıllar itibariyle karma yem üretimi (ton/yıl) (Anonim 2019a) 

Yıllar Sığır besi 

yemi 

Sığır süt 

yemi 

Etlik piliç 

yemi 

Yumurta 

tavuğu 

yemi 

Diğer 

küçükbaş 

yemleri** 

Genel toplam 

2002 898.944 1.535.418 790.814 89.836 2.300.141 5.615.153 

2003 1.061.397 1.598.018 888.066 90.243 2.048.754 5.686.478 

2004 1.373.824 2.002.974 1.082.036 12.251 2.434.485 6.905.570 

2005 1.355.332 2.027.578 1.076.135 96.411 2.278.817 6.834.273 

2006 1.717.011 2.361.194 914.985 106.339 2.367.552 7.467.081 

2007 2.083.731 2.759.042 1.071.894 147.991 3.089.774 9.152.432 

2008 1.883.970 2.948.616 2.886.173 695.373 1.149.169 9.563.301 

2009 1.760.430 2.679.020 2.923.299 673.389 1.383.058 9.419.196 

2010 2.169.487 3.466.422 3.453.846 820.753 1.257.022 11.167.530 

2011 2.686.728 3.875.836 4.141.768 953.819 1.504.190 13.162.340 

2012 2.881.354 4.365.168 4.224.111 1.058.733 1.959.173 14.488.539 

2013 2.846.217 5.163.788 4.083.687 1.602.364 2.265.811 15.961.867 

2014 3.781.852 5.658.075 3.979.945 2.480.547 2.534.895 18.003.616 

2015 3.763.555 5.433.187 4.779.916 3.417.209 3.203.051 20.104.983 

2016 4.213.879 5.900.184 4.566.237 2.958.232 3.210.048 20.401.852 

2017 5.060.781 6.254.798 4.753.989 3.369.665 3.528.862 22.418.333 

2018* 5.537.775 6.541.435 5.306.118 3.600.844 3.568.734 24.144.489 

**; koyun ve keçi. 

 

Çizelge 1.4‘de, yıllar bazında türlere göre karma yem üretimi ve toplam karma yem 

üretiminde sürekli bir artış olduğu görülmektedir. Toplam karma yem üretimindeki en 

büyük pay, 2018 yılı itibariyle sığır süt yemlerine aittir (6.541.435 ton/yıl).  Koyun, keçi 

ve diğer küçükbaş hayvan yemlerinin, 2018 yılındaki üretim miktarı ise 3.568.734 

ton/yıl olarak bildirilmiştir.  

 

Hayvancılık sektöründe yoğun bir şekilde üretim yapılan işletmelerde giderlerin 

yaklaşık %60-70‘ini yem giderleri oluşturduğundan, hayvancılık sektörünün gelişmesi 

doğrultusunda, karma yemin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Akdeniz vd. 

2005). Hayvancılık sektörüne hizmet veren karma yem endüstrisinin temel yem 

hammadde kaynakları bitkisel ürünlerdir. Bu ürünler çiftlik hayvanların beslenmesi için 

oluşturulan karma yemin hemen hemen % 90‘ını oluşturmaktadırlar. Karma yem 

sanayinde kullanılan hammaddeler başlıca, buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, soya 

fasülyesi, soya küspesi (SK), ayçiçeği tohumu küspesi (ATK), kolza tohumu küspesi 

(KTK), kepekler, mısır türevleri (mısır gluteni v.b.), bira üretimi endüstrisinin yan 

ürünleri, balık unu ve vitamin, mineral ve premiksler gibi yem katkı maddeleridir 

(Karabulut 1999).  
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Dünya karma yem endüstrisinin, en önemli gelişme alanlarına bakıldığında, imalat 

hattına dahil edilen ve son teknolojileri taşıyan makine ve ekipman alanında 

gerçekleşerek, daha hızlı ve daha kaliteli imalata yönelik büyük adımlar atılmakla 

birlikte, bu teknolojik gelişmelere paralel olarak, özellikle karma yem üretiminde 

faaliyet gösteren fabrikaların otomasyon ekipmanlarına geçmesi sonucu bilgisayar 

endüstrisi ile ekspander, ekstrüder vb. son teknolojilerin karma yem endüstrisine sevk 

edilmesinin beraberinde, makine sanayinin da bu yeni teknolojilere ayak uydurması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, karma yem endüstrisinde üretilen karma yem maliyetlerinin 

azalması ve diğer taraftan üretilen karma yem kalitesinin artırılması açısından yem 

sektörü, ―makine-ekipman‖ sanayisi ile sıkı ilişkilerini devam ettirmelidir (Büyükşahin 

1992).  

 

Gelişmiş ülkelerde son yıllarda bu teknolojiler, karma yem sanayinde sıkça kullanılıp 

karma yem üretiminde etkileri (besinsel, fiziksel ve kimyasal etkileri) araştırılırken, 

Türkiye‘de henüz bu aşamaya ulaşılmamış durumda olup bu boş alanı, doğru ve kaliteli 

karma yem üretim doğrultusunda doldurmak amacıyla, karma yem sanayinde yeni 

teknolojilerin araştırılıp etkilerini bilimsel olarak ortaya koymak, yem sanayi ve 

hayvancılık açısından büyük önem arz etmektedir. Karma yem fabrikalarında ekspander 

makinelerinin önemli etkileri görülmekle birlikte bu teknolojiden geçip piyasaya 

sunulan karma yemlerin, hayvanların performansı üzerindeki etkileri tam olarak 

araştırılmamıştır. Bu nedenle, ekspander teknolojisinin, yem endüstrisi alanına girişi ve 

daha kaliteli karma yemlerin üretiminde sağladığı katkıların araştırılmasının hayvan 

besleme açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

Ekspander ve ekstrüder gibi, yeni teknolojilerin karma yem üretim hattına geçmelerinin 

ne kadar avantajlı olduğu veya üretilen karma yemin fiziksel, kimyasal ve besinsel 

değerleri üzerine ne ölçüde katkıda bulunabilecekleri hakkında, mevcut bilgilerin kısıtlı 

olmasına rağmen, ε-amino grupları ve indirgeyici şekerler arasındaki reaksiyonlara 

bağlı olarak, ısıl işlemlerin, rumen ortamında protein parçalanabilirliğini azaltma ve 

metabolize edilebilir proteinin arzını artırma potansiyeline sahip olduğuna dair bilgiler 

mevcuttur (Lund vd. 2004). Bu bağlamada yapılan bilimsel çalışmalar kısıtlı olmasına 
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rağmen, (Lund vd. 2004) yaptıkları çalışmalarında, ısıl işlemin protein değerini artırma 

potansiyeline sahip olduğunu belirlemişlerdir. Kızartma işlemi (toasting) mikrobiyal 

amino asit sentezini veya bağırsak sindirimini engellemeden parçalanmamış yem amino 

asidinin duodenal akışını artırarak metabolize edilebilir proteini arttırmaktadır (Lund vd. 

2004). Tait ve Beames (1988), tahılların ve protein konsantrelerinin işlenmesi ve 

korunması için uygulanan yöntemleri gözden geçirmişler ve ekstrüzyon yöntemine fazla 

ilgi gösterilmesine karşın, ekspander uygulamasından söz etmemişlerdir. 

 

Ekspander teknolojisinin gelişmesi ve karma yem endüstrisine dahil edilmesi, ilk başta 

Kuzey Avrupa ülkelerinde gerçekleşerek, 1980'lerin başından itibaren, kondisyöner, çift 

peletleme hatları ve ekstrüder gibi bir takım teknolojik gelişmeler, yem kalitesini ve 

pelet dayanıklılığını arttırmak amacıyla test edilmiş ve bu teknolojik girişimlerin 

ardından, ekspander teknolojisi, 1980'lerin sonunda Kuzey Avrupa'da başarılı bir 

şekilde, karma yem endüstrisinin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla imalat hattına 

geçirilmiştir. Danimarka, Almanya, Norveç ve İngiltere gibi ülkelerde ekspander 

teknolojisi, ilk defa karma yem üretim fabrikalarında üretim hattına geçirilerek, deneme 

altına alınmıştır (Fancher vd. 1996). 

 

1990'ların başında, yeni devlet düzenlemelerine göre, Danimarka'daki yem 

üreticilerinin, hayvan yemlerinde ―Salmonella‖ türlerini yok etmek amacıyla belirli ısıl 

işlem gereksinimlerini karşılamaları gerekçesi ile ekspander teknolojisinin bu amaca 

ulaşmaya yönelik başvurulan ilk adaylar arasında yer almıştır. Danimarka karma yem 

endüstrisi tarafından, Salmonella açısından arındırılmış yem üretim amacına ulaşmaya 

yönelik, ekstrüder ve ekspander teknolojileri uygulanmıştır. Fakat, ekstrüder makineleri, 

yeni gereksinimleri karşılamak için her nekadar kullanışlı olduğu gözükse de, düşük 

üretim oranları ile birlikte yüksek sermaye ve işletme maliyetlerinden dolayı, ekspander 

teknolojisinin gölgesinde kalarak, ruminant yemleri gibi yoğun imalat hatların yerini 

ekspander teknolojisine bırakmıştır (Fancher vd. 1996). Ekspander teknolojisi, modern 

hayvancılık endüstrisinde kullanılan karma yemler üzerinde uygulanan daha yüksek 

verim ve performans elde etmeye yönelik, daha fazla kar elde etmelerini sağlayan bir 

―termo-mekanik‖ uygulamadır (PrestlØkken 2002). 
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Karma yem imalatı hattında, karışma işlemini bitirmiş yemin, ekspander boşluğuna 

dahil edilmeden önce, ekspander makinesinden önce yer alan ve yem karışımı üzerinde 

önemli koşulları sağlayan ―kondisyoner‖ bölümüne aktarılarak, bu bölümde, buhar 

ilavesi ile ilk tavlama işlemi tamamlamakta ve ekspander makinesinin içine 

yönlendirilmektedir. Başka bir deyişle, ekspander uygulamasına daha uygun şartların 

sağlanması nedeni ile yem karışımlarının ekspander makinesine girmeden önce 

şartlandırıcı (kondisyoner) bölümünde, 70-90 °C sıcaklıklar ve %16-18 nem 

seviyelerine ulaştırılır (Fancher vd. 1996). Daha sonra ekspander uygulamasını 

tamamlayan yem, pelet makinesine veya direkt olarak, peletlenmeden soğutucuya 

yönlendirilmektedir.  

 

Ekspander yem yapımında öncelikle hazırlanan karışım, ön şartlandırıcı bölümünde 90 

°C‘ye kadar ısıtılır ve yaklaşık %16-17 arası rutubetle ekspander makinesine 

yönlendirilir. Bu aşamadan sonra, ekspander makinesinde, 40-50 barlık bir basınca ek 

olarak sürtünme işlemi ile oluşan yoğun basınca maruz kalır, sıcaklık 115-118 °C‘ye 

ulaşır ve ekspander içinde %17 rutubet ile yoğurma işlemi gerçekleşir. Ekspander 

uygulamasının son aşamasından sonra, ekspander çıkışında, yem normal atmosfer 

basıncına açıldığı zaman, ekspander ortamındaki yüksek basınçtan hızlı bir şekilde 

düşük basınca geçiş yaparak, yemde yüksek oranda genleşme (hacim büyümesi) 

meydana gelmektedir (PrestlØkken 2002). 

 

PrestlØkken (2002)‘ye göre ekspander uygulamasından geçirilen karma yemlerde, 

yağın sindirilebilirliği, ―by-pass yağ‖, ―by-pass nişasta‖ ve ―by-pass protein‖ oranları ve 

glukozun yararlanılabilirlik oranının artması yanında, nişasta jelatinizasyonunun 

çoğalması sonucu, nişastadan gelen enerji oranı artmaktadır. Ayrıca, yemin yapısı 

değişmekte ve üniform bir yapı haline gelerek tozlanma ve depolanma sıkıntıları büyük 

bir oranda ortadan kaldırılmaktadır. 

 

Ekspander uygulamasında ilave edilen buhar ve belirli su oranları sayesinde, yem 

hammaddeleri özünde bulunan kimyasal bağları esneyerek zayıflamaya başlamakta ve 

parçalanarak yemin sindirilebilirlik oranı arttırılmaktadır.  Başka bir deyişle, ekspander 
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boşluğunda ve yemlerin işleme tutulan alanda, ilave edilen sıcaklık yanında, 

sürtünmeden kaynaklanan ek sıcaklıkla beraber, sıcaklığın 90-150 °C derecelere kadar 

ulaştığında moleküller arası bağlar genişlemeye uğrayarak atomlar birbirinden uzaklaşır 

ve mevcut bağlar parçalanarak, yemin sindirilebilirlik oranı artmaktadır (Peisker 

1992a). Isıl işlem uygulamalarında, ilave edilen sıcaklıkların artması ile ve her 10 °C 

artışı ile yem hammaddelerinin parçalanabilirliği yaklaşık iki kat artmaktadır. 

Dolayısıyla, sıcaklığın artması, çözünürlük ve parçalanabilirliği yakından etkileyen en 

önemli faktörlerden sayıldığı için, uygulamada sıcaklığın artması ile ekspander yemin 

çözünürlüğü, parçalanabilirliği ve dolayısıyla sindirilebilirliğide artmaktadır. Böylece, 

yem hammaddelerini oluşturan atomlar arası bağ yıkılarak yemin sindirimi 

kolaylaşmaktadır. Aksine, uygulanan sıcaklığın düşük olması halinde, yem 

hammaddelerini oluşturan atomlar arası bağ daha sertleşerek tortulaşma meydana 

gelmektedir ve dolaylı bir şekilde, ekspander işlemine tutulan yemin parçalanabilirlik 

ve sindirilebilirliği daha düşük olmaktadır (Peisker 1992a). 

 

Nişasta, metabolizma için önemli bir enerji kaynağı sayılmaktadır. Selüloz ise bitkilerin 

hücre duvarı bileşenidir. Selüloz ve nişastanın kimyasal yapıları birbirine benzemesine 

rağmen bu iki karbonhidratın glukoz molekülleri arasındaki bağları farklıdır. Selüloz 

sert ve suda çözünmeyen bir karbonhidrattır (Peisker 1993).  Selülozda bulunan glukoz  

molekülleri arasındaki glukoz idik bağlar ekspander içerisinde sıcaklık, basınç gibi 

faktörlerle zayıflar ve bir kısmı parçalanır. Rumende bulunan mikroorganizmalar 

sayesinde, selülozun sindirimi gerçekleşmektedir. Ancak günümüzde, modern 

hayvancılık gelişmeleri doğrultusunda, genetik ve ıslah programları sayesinde, süt 

sığırlarının genetik performanslarının artması suretiyle, hayvanların süt verimlerinin 

artmış olması, rumen mikrobiyal protein sentezi, bu ihtiyacı karşılamada yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle ekspander uygulamasının selüloz üzerindeki etkisi göz ardı 

edilmemelidir (Peisker 1992b). Aynı rasyona sahip ekspander uygulanan ve ekspander 

uygulanmayan bir yem arasındaki farklılığın normal yem analizleri ile tespit edilmesi 

pek mümkün değildir. Ekspanderin esas farklılığı sindirilebilirlik, by-pass protein, by-

pass nişasta ve by-pass yağ v.b. değerlerdedir (Prestløkken 1999). Yapılan bir çalışmada 

ekspander işlemi uygulanmış ve uygulanmamış yemlerin rumendeki parçalanmayan 

kısımları, Çizelge 1.5‘te belirtilmiştir.  



12 
 

Çizelge 1.5 Ruminant yemlerine ekspander uygulamasının etkileri (Lüpping 1999) 

 RPP içeriği (%), 

ekspander 

uygulamasından önce 

RPP içeriği (%), ekspander 

uygulamasından sonra       

(130 °C) 

Tahıl çeşitleri %10-20 %25-35 

Tam yağlı soya %10 < %25-30 

%44 HP içeren soya 

küspesi  

% 35-45 %45-50 

Kolza tohum küspesi %25-35 %35-45 

Isıl işlem görmüş kolza %25-30 %40-45 

Buğday gluteni %25-30 %30-40 

RPP; rumende parçalanmayan protein  

 

Çizelge 1.5‘ten de anlaşılabileceği gibi, ekspander uygulamasından sonra, denemeye 

alınan tüm hammaddelerde RPP değerleri artış göstermiştir. Bu çalışma sayesinde 

ekspanderin by-pass proteini arttırdığını söylemek mümkündür. Ancak rumende 

parçalanmayan protein sindirilebilirliğinin (RPPS) artmaması durumunda, sadece RPP 

değerinin yükselmesi bir anlam ifade etmemektedir. Ekspander uygulamasının 

sindirilebilirlik üzerine etkisine yönelik başka bir çalışma ise Çizelge 

1.6‘da özetlenmiştir. 

 

Çizelge 1.6 Ekspander uygulamasının (130-135 °C) farklı yemler ve yem 

hammaddelerinde, etkin protein parçalanabilirlik ve rumende 

parçalanmamış proteinin sindirilebilirliği üzerine etkisi. Ortalama değerler 

±standart sapma (PrestlØkken 1994a). 

 

Yemler ve 

hammaddeler 

REPP (%) RPPS (%) 

 

İşlenmemiş 
Ekspander  

(130-135°C) 

 

 

İşlenmemiş 
Ekspander  

(130-135°C) 

 

Arpa 65±5 50±4 81±4 87±3 

Yulaf 88±2 66±9 59±1 87±4 

Soya küspesi 57±3 53±4 96±1 97±1 

Kanola küspesi 63 62±4 79 80±5 

Tahıl karışımı
 1
 68±4 57±5 82±6 87±5 

Protein 

karışımı 
2
 

61±2 54±3 86±2 90±2 

REPP; Rumende etkin protein parçalanabilirliği, RPPS; rumende parçalanmayan 

proteinin sindirilebilirliği; 1. En az %75 arpa ve yulaftan oluşan karışım; 2. %80 soya ve 

kanola küspesinden oluşan karışım. 
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Çizelge 1.6‘dan da görüldüğü gibi, ekspander uygulaması, yemler ve yem 

hammaddelerinde, rumende etkin protein parçalanabilirliğini (REPP) düşürürken, 

rumende parçalanmayan proteinin sindirilebilirliğini (RPPS) arttırmaktadır (PrestlØkken 

1994a). 

 

Ekspander teknolojisi ile üretilen karma yemlerin, ekspander uygulanmayan diğer karma 

yemlere kıyasla bir diğer farkı ise hijyenik ve yem güvenliğidir. Ekspander uygulaması 

sırasında uygulanan ısıl işlem ve basınç etkileri ile yaklaşık tüm patojen bakteriler, 

hayvan sağlığı açısından zararlı olan salmonella ve küf mantarları yok edilir ve karma 

yemlerin hijyenliği artırılır. Yemlere ekspander uygulamasının hijyen üzerine etkisi ile 

ilgili bir çalışmanın verileri Çizelge 1.7‘de özetlenmiştir. 

 

Çizelge 1.7 Yemlere ekspander uygulamasının hijyen üzerine etkisi (Anonim 2016b). 

Bakteri çeşidi 

(CFU/g) 

Normal yem Ekspander yem Normal yem Ekspander yem 

 Uygulanan sıcaklık 

20 °C 100 °C 27 °C 110 °C 

Bakteri /g 12.100.000 30.000 16.500 9.000 

Koliform/g 110.000 0 400 0 

E.Coli/g 400 0 90 0 

Salmonella/25g var yok var yok 

Küf/g 7.000 0 450 0 

  

Çizelge 1.7‘den de anlaşılacağı gibi, yemler üzerinde yapılan ekspander uygulaması ve 

sıcaklığın yükselmesi ile beraber, yemlerde çeşitli bakteri türleri ve salmonella 

sayılarında önemli düzeylerde düşüşler gözlendiği 100 °C ve 110 °C arası sıcaklıklarla 

işlem yapılmış yemlerde salmonella tamamen yok edildiği bildirilmiştir (Anonim 

2016b). 
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Modern hayvancılık sektöründe yem ve beslenme faktörü, işletmenin kâr marjı ve 

yetiştirilen hayvanların sağlığı açısından en önemli faktörlerden biri olarak 

sayılmaktadır. Sindirilebilirliği yüksek olan ekspander yemleri, hayvanların yemden 

yararlanma oranını arttırması yanında, yem tüketim kapasitelerini zorlamadan, 

hayvanların verimliliğini de arttırmaktadır. Yüksek verimli ve ıslah edilmiş yüksek 

verimli süt sığırlarının besin madde ihtiyaçları, hedeflenen genetik potansiyellerini 

karşılamak doğrultusunda daha kaliteli ve sindirilebilirliği yüksek olan yemler ile 

karşılanması gerekmektedir. Ayrıca süt verimi arttıkça süt sığırlarının rumen ortamında 

parçalanmayan protein (RPP) ihtiyaçları da aynı oranda artmaktadır. Ekspander 

uygulaması, yemlerin rumen ortamında parçalanmayan protein (RPP) ve rumende 

parçalanmayan protein sindirilebilirliğini (RPPS) artırarak süt sığırlarının yüksek verim 

payı ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir (Van Soest 1994).  

 

Ekspander uygulaması, ruminantlarda, toplam karışık rasyon (TKR) biçiminde, uygun 

bir karışımın oluşturulmasını sağlayarak yem seçiciliğini önleyici, aromatik kokuları 

arttırıcı, rumen pH dengesini koruyucu, pH düzeyinin bozulmasından 

kaynaklanabilecek problemleri önleyici, rumen ortamında parçalanmayan protein (RPP) 

veya ―by-pass protein‖ oranını artırıcı ve kuru madde tüketimini artırıcı etkileri 

bulunmaktadır (Voragen vd. 1995). Ayrıca, ruminantlarda özellikle süt sığırlarında 

rasyondaki kesif yemde ve TKR‘deki miktarlarında hiçbir değişiklik yapılmadan kesif 

yemin ekspander uygulamasına tabii tutulması ile süt veriminde artış sağlanabileceği 

ileri sürülmektedir. Dolayısıyla, modern süt sığırcılığı yapan işletmelerde ekspanderin 

yem üzerindeki olumlu etkileri sonucu daha az kesif yem kullanarak hedef süt verimine 

çok daha ekonomik şartlarda ulaşılabilir. Bu sayede hayvanların sağlıkları ve ekonomik 

ömürleri ile işletmenin kâr marjının korunup ve artırılacağı bildirilmektedir (Voragen 

vd. 1995).  

 

Ruminant hayvanlarda, bir yemin protein değeri, ince bağırsaktan absorbe edilen amino 

asitlerin miktarı ile belirlenir (Clark vd. 1992). Mikrobiyal protein miktarı, yüksek 

verimli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz olabilir. Bu nedenle, bu 

rasyonları by-pass protein ile takviye etmek, en yaygın işlemlerden biri sayılmaktadır 

(Satter 1986). Bununla birlikte, Dünyanın çoğu ülkelerinde, by-pass protein maliyeti 
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yüksek olmakta ve yem maliyetlerini artırmaktadır. Farklı araştırıcılar tarafından 

yapılan çalışmalar sonucuna göre, protein içerikli yemlerde ısıl işlemin, by-pass protein 

oranını arttırabileceği tespit edilmiştir (Kaufman ve Lüpping 1982, Satter 1986, 

Broderick vd. 1991, Schwab 1995). Böylece, by-pass protein miktarını ve dolayısıyla 

ruminant hayvanların beslenmesinde kullanılan tahılların protein değerini artırmak için 

karma yem üretim aşamalarında yeni teknolojiler ve başta ekspander teknolojisinin 

kullanılması önem arz etmektedir (Prestløkken 2002). 

 

Gelişmiş ülkelerde, ekspander uygulamasının protein ve amino asitlerin ruminantlar için 

besleyici değeri üzerindeki etkisi araştırılmasına rağmen bu uygulama, Dünya 

genelindeki mevcut ekspander tekniği uygulamalarına kıyasla oldukça kısıtlı kalmıştır 

(Pipa ve Frank 1989, Peisker 1992a, 1992b, 1993). Yüksek protein içeren yem 

konsantrelerinde, ekspander uygulamasından sonra, normal olarak yalnız kimyasal 

işlemlerle elde edilebilen belirgin bir işlem etkisi görülmektedir. By-pass proteinin 

(RPP) artması, ruminant hayvanların rasyon formülasyonunda dikkate alınabilmektedir. 

Kasaplık sığır yemi ve süt sığır yemlerinde, rumende parçalanmayan protein (RPP) 

içeriği de ekspander uygulaması yoluyla (örneğin %32 den %40‘a) arttırmak 

mümkündür (Auran ve Prestlokken 1995).  

 

Ekspander uygulaması esnasında yemlerde nişasta jelatinizasyonu gerçekleşmektedir 

fakat, nişastanın jelatinleşmesi beslenecek hayvan türüne göre her zaman yararlı 

değildir. Ayrıca, aşırı ısıl işlem bazı besin maddelerinin kullanım etkinliğini 

azaltabilmektedir. Örneğin lizin aminoasidi indirgeyici şekerlerle reaksiyon yoluyla ısıl 

işleme ve Maillard ürünlerinin oluşumuna duyarlıdır (Broderick vd. 1991). Bu nedenle, 

çeşitli hayvan türleri için yem üretiminde ekspander uygulamasında dikkatli olunması 

gerektiği belirtilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, ekspander uygulamasının çeşitli 

besin maddeleri üzerindeki etkileri ruminantlar ve tek mideli hayvanlarda farklı şekilde 

görülebilir. Dolayısıyla, doğru ekspander uygulaması, beslenecek hayvanın türüne 

bağlıdır.  
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Karbonhidratlar, protein ve yağların gliserol kısmı rumen ortamındaki mikrobiyal 

fermantasyon sırasında, asetat, propiyonat, bütirat, karbon dioksit (CO2), amonyak 

(NH3) ve metan (CH4)‘a dönüşürler (Leng 1991, McAllister vd. 1996). Rumen 

ortamında oluşan bu gazların büyük bir kısmını karbondioksit (%20-65 CO2) ve metan 

(%30-40) oluşturmakta ve geri kalan kısım, oksijen (%0.5) N2 ve NH3 (%0.7) ve 

hidrojen (%0.2)‘ gazlarından oluşmaktadır (Karslı ve Taşal 2003). Rumen ortamında, 

fermentasyon sonucu oluşan bu gazlar, rumenin üst kısmında bulunmakta olup, rumenin 

ekolojisine ve fermentasyon durumuna bağlı olarak varyasyonlar oluşabilmektedir 

(Karslı ve Taşal 2003). 

 

Metanojenez aktivitesi sonucu, hidrojen ile karbondioksitin (CO2) redüksiyona 

uğratılması sonucu oluşan metan, bir enerji substratı olarak kullanılamaz ve havada sera 

gazı olarak eritildiğinden çevre kirliliğine neden olmaktadır. Metanın küresel ısınmanın 

% 15'inden sorumlu olduğu tahmin edilmekte olup ve kızılötesi enerjiyi emme 

konusunda karbondioksitten daha etkili olduğu bildirilmektedir (Tyler 1991). 

Organizmada değerlendirilmeden dışarı atılan azot (N), fosfor (P), CO2 ve metan çevre 

üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedirler (Giuburuncă vd. 2014). Rumen 

ortamında fermentasyon sonucu ortaya çıkan gazlar (CO2  ve metan) artık ürünlerdir ve 

hayvanlar için besin değerine sahip değildirler. Yemlerdeki enerji kaybının %6-8 

kadarını metan gazı oluşturmaktadır (Mould 2003). Rumen fermentasyonu sonucu 

oluşan metan, süt sığırlarının beslenmesinde kullanılan yemlerin enerji etkinliğini 

düşürmektedir. Enerjice zengin yem ve yem hammaddeleri tarafından üretilen metan 

miktarı diğer yemlere kıyasla daha fazladır. Metanın büyük çoğunluğu, lifli maddelerin 

parçalanması sonucu fazla miktarda oluşan asetat nedeniyle oluşmaktadır (Rossi vd. 

2001). Ruminant hayvanlarda metan gazı üretiminin engellenmesi önemli ekonomik ve 

çevresel faydalar sağlamaktadır. Dolayısıyla, metan üretimini azaltmaya yönelik değişik 

araştırmalar yapılmaktadır. Yemlerden yararlanma oranının arttırılması durumunda, 

hayvanlar tarafından kullanılmadan atılan besin maddelerinin miktarı azalma 

göstermektedir (Getachew vd. 1998). İn vitro gaz üretim tekniği (IVGÜT) yemden 

yararlanma etkinliğinin incelenmesi ve bu yolla dış ortama atılan atık maddelerin 

miktarının en düşük düzeye indirilmesi açısından önem taşımaktadır.  
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Ruminant hayvanların beslemesinde kullanılan yemlerin besleyici değeri, besin madde 

içeriklerinin yanı sıra rumendeki miktarına ve sindirilme derecesine göre belirlenir. 

Yem analizinin asıl hedefi, yemlerin içerisindeki besin maddelerinin, hayvanların 

üretim kapasitesine olan etkisini tahmin etmektir (Mehrez ve Ørskov 1977). Yemler ve 

yem hammaddelerin değerini belirlemek doğrultusunda in vivo, in situ veya in vitro gibi 

birçok yöntemler mevcuttur. İn vivo yöntemler canlı hayvan üzerinde denenmesi 

nedeniyle en güvenilir yöntem olmasına rağmen, zaman alması, zahmetli olması, çok 

miktarda yem gerektirmesi ve maliyetli olması (Ørskov 1994, Getachew vd. 1998) 

nedeniyle çok sayıdaki yemlerin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda avantajlı 

olmadığından (Carro vd. 1994), son zamanlarda, in vitro yöntemler tercih 

edilmektedirler. Günümüzde en çok kullanılan in vitro tekniklerden biri in vitro gaz 

üretim tekniği olarak (IVGÜT) tanımlanmaktadır. İn vitro yöntemde, çok sayıdaki örnek 

daha kısa zamanda, daha hızlı ve daha ucuz değerlendirilebilmektedir (Dhanoa vd. 

2000).  

 

İn vitro teknikler, genelde ya ürünlerin veya fermentasyon sonucu ortaya çıkan 

kalıntıların saptanmasıyla değerlendirilmektedirler. Bu tekniklerde en sık kullanılan 

yöntemler, iki aşamalı sindirim tekniği (Tilley ve Terry 1963), naylon torba tekniği 

(Mehrez ve Ørskov 1977, Ørskov ve McDonald 1979) ve gaz üretim tekniği 

(Hohenheim) (Menke vd. 1979, Menke ve Steingass 1988) olarak sayılmakta ve bu 

teknikler, bir çok araştırıcı ve kurum tarafından kullanılmaktadırlar. 

 

Son yıllarda, in vitro gaz üretim tekniği, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yemler ve 

yem hammaddelerin değerlendirilmesinde, daha az masraflarla, yemler ve yem 

hammaddelerinin parçalanabilirlik ve sindirilebilirlik oranını ölçebildiğinden dolayı 

önemli bir in vitro değerlendirme tekniği konumuna gelmiştir (Menke ve Steingass 

1988, Getachew vd. 2004, Maheri-Sis vd. 2007). Ayrıca ―Hohenheim Gaz Testi‖ 

ruminantların beslenmesinde yem ve yem hammaddelerinin enerji içeriklerinin 

belirlemesinde ve organik madde sindirilebilirliğinin (OMS) tahmini için kullanılan 

önemli in vitro yöntemlerden biri olarak sayılmaktadır (Menke vd. 1979). Lee vd. 

(2000) ve Şeker (2002) in vivo sindirilebilirlik denemelerinde hesaplanan yemler ve 

yem hammaddelerin enerji değerleri ile in vitro gaz üretim parametreleri arasında yakın 
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bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca, in vitro gaz üretim tekniği, yemler ve yem 

hammaddelerinin hem çözünebilir ve hem çözünmeyen fraksiyonlarının sindirim 

kinetiği hakkında yararlı bir veritabanı sağlamaktadır. 

 

Blümmel vd. (1999) bikarbonat tamponlu in vitro gaz üretim tekniğindeki üretilen gaz 

hacminin, kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) üretimini çok yakından yansıttığını 

belirlemişler. Gaz miktarları niceliksel ve niteliksel olarak kısa zincirli yağ asitleri 

(KZYA) üretimi sonucu üretilmektedir (Fermantatif CO2 ve CH4 miktarı, inkübasyon 

ortamındaki asetat, propiyonat ve bütiratın miktarından ve oranından doğru bir şekilde 

hesaplanabilir). Böylece, KZYA miktarındaki artış, gaz üretiminde artışa neden olmakta 

ve dolayısıyla yüksek enerji ve sindirilebilirliği yansıttığından, in vitro gaz üretim 

tekniğinin, yemler ve yem hammaddelerinin besleyici değerleri ve sindirilebilirliğini 

belirlemede önemli olduğunu göstermektedir. 

 

Son yıllarda, Dünyada başta metan olmak üzere sera gazları önemli araştırma konusu 

haline gelmiştir. Hayvancılık sektörü bu konu ile yakından ilişkilidir, özellikle 

ruminantların beslenmesinde metan gazının oluşumunu azaltmak, ekonomik ve çevresel  

açıdan önemli faydalar sağlamaktadır. Ruminantlarda enterik metan rumen ortamında, 

çoğunlukla ―hidrojenotrofik metanojenik‖ mikroorganizmalar tarafından üretilmekte ve 

üretilen metan gazı ruminantlar tarafından kullanılmadığından, yemlerin potansiyel 

enerjisinin düşmesine neden olmaktadır. Rumende metan üretimi, yem enerjisinin %2 

ila 15'inin kaybına, yemlerin metabolize edilebilir enerji (ME) içeriğinin azalmasına 

neden olmakta bu şekilde hayvan tarafından tüketilen enerjiyi azaltmaktadır (Van Nevel 

ve Demeyer 1996). Metan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sorunlarına katkıda 

bulunan karbondioksitten sonra en yüksek ikinci antropojenik sera gazı olmakta ve 

enterik fermantasyondan elde edilen metan üretimi, tarımsal sera gazı çıkışlarının 

%40'ını oluşturan en büyük sera gazı kaynağıdır (Tubiello vd. 2014). Bu nedenle, 

enterik metan üretimini azaltmaya yönelik, beslenme stratejileri geliştirilmeli ve uzun 

vadeli olarak sera gazı emisyonlarının atmosfere yayılmasını azaltılması ve kısa vadeli 

ekonomik faydalar için araştırma konusu olarak ele alınması gerekmektedir.  
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Isıl işlemin, protein kaynaklı hammadelerden gelen ham proteinlerin (HP) rumen 

ortamında parçalanabilirliklerini azalttığı hakkında yapılan çalışmalar mevcutken, ısıl 

işlemin bugüne kadar rumen fermentasyonu ve metan emisyonları üzerindeki muhtemel 

etkileri hakkında bilgilere çok az rastlanmaktadır.  

 

Yemlerin kimyasal bileşimi ve besleyici değerleri, bunları daha iyi karakterize etmek ve 

hayvanların rasyonlarını spesifik beslenme standartlarına göre formüle etmek için 

belirlenir. Yemler içinde bulunan kimyasal bileşime ve bitki metabolitlerine bağlı olarak 

metan üretim potansiyellerinde farklılık göstermektedir (Benchaar vd. 2001, Patra 

2012b). Metan üretimi, enerji kayıplarının hesaplanmasında ve sera etkisine katkıda 

bulunan yemlerin önemli bir özelliği olduğundan, kuru madde veya KM 

parçalanabilirliği başına metan üretim potansiyeli ölçülmeli ve yemlerin kimyasal 

bileşimi ve besleyici değerleri şeklinde tablo haline getirilmeli ve yemler üzerinde 

yapılan işlemler ve yeni teknolojilerin, metan üretimini düşürücü potansiyelleri 

araştırılmalıdır. 

 

Türkiye‘de bir çok yem fabrikasında yemlere ekspander uygulaması yapılmaktadır. 

Ekspander uygulaması yapılan yemlerin ve karma yemlerin hazırlanmasında kullanılan 

yem ham maddelerinin sindirilebilirliği, enerji değerleri ve yem değerinin in vitro gaz 

üretimi yöntemi ile belirlenmesi üzerine çalışma yapılmamıştır. Bu amaçla yukarıdaki 

bilgiler ışığında; bu açığı kapatmak amacı ile bu çalışmada; kasaplık sığır, süt sığırı ve 

koyun besi yemlerine ekspander uygulamasının yemin sindirilebilirliği, enerji değerleri, 

metan üretimi, rumendeki gaz oluşumunun ve yem değeri üzerine etkisinin in vitro gaz 

üretim tekniği kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın hipotezini, 

ruminant karma yemleri ve yem hammaddelerine ekspander uygulamasının yem 

değerini ve besin madde içeriklerini artıracağı, ekspander uygulamasının yemlerin 

besleme değeri üzerine olumlu etkide bulunacağı kurgusu oluşturmaktadır. Ayrıca, bu 

çalışma ile ruminant karma yemlerinin sindirilebilirliği, enerji değerleri ve gaz 

üretimlerinin artacağı düşünülmektedir. Nitekim, yemlerin ısıtılması sırasında nişastanın 

jelatinleşmesinin bu olumlu etkileri sağlayacağı düşünülmektedir. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1 Ekspander Teknolojisi  

 

Ekspander işlemi, göreceli olarak yeni bir teknoloji konumunda (yüksek 

basınçlı/tavlama) ve 1987 yılından beri yağ üretim endüstrisinde kapasiteyi artırmak, 

yağ verimini artırmak ve çözücü kayıplarını azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Ekspander teknolojisi daha sonra, karma yem imalatında kullanılmak üzere modifiye 

edilmiştir (Pipa ve Frank 1989). Ekspander teknolojisi aslında ekstrüzyon teknolojisi ile 

benzer mekanizmalar çerçevesinde çalışmaktadır. Ekspander makinesi, yatay bir rulman 

boşluğunda hızla dönen vidalı pres ve rulmanın son bölümünde, yem materyalini 

bastıran halka çıkışı başlığından oluşmaktadır (Şekil 2.1). Yem hammaddeleri rulman 

boşluğuna girdikten sonra yüksek basınç, buhar ve 95-100 °C üzerindeki sıcaklıklarda 

yoğurma ve kesme güçlerine maruz kalarak pişirilmiş hale gelmektedirler. Tahıl 

tanelerinde bulunan nişasta 50-60 °C sıcaklıklarda kabarmaya başlayıp, şişmeye devam 

etmektedir. Ekspander makinesinde, sıcaklıktaki ani ve hızlı yükselme etkisi ile birlikte 

bu şişme mekanizması önemli oranda artmakta ve hızlanarak, ısıl işlemin son 

aşamasında tam jelatinizasyon, halka çıkışı ağzından hemen önce gerçekleşmekte ve 

ekspander makinesinin bu bölümünde, uygulanan basıncın ani düşüşünden 

kaynaklanarak ―şişmiş nişasta granüllerinin‖ patlaması, kırılması ve çatlamasına yol 

açmaktadır. Bu şekilde, yem hammaddelerinin, sindirilme derecelerinin artmasına 

neden olmaktadır (Prestløkken 2002). 
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Şekil 2.1 Halka şeklindeki, aralıklı ekspander makinesinin perspektif şeması; basınç (P) 

ve  sıcaklık (T) grafikleri, ekspander makinesindeki işlem koşullarını 

göstermektedir (Pipa ve Frank 1989). 

 

Ekspander makinesindeki işlenmiş yem hammaddeleri, uygulanan sıcaklık işlemi ve 

ilave edilen buhar etkisi ile hamurumsu bir kıvama gelmekte ve bu teknoloji ile yemler 

ve yem hammaddelerinin besleyici değerlerinin modifiye edilebilecekleri 

düşünülmektedir (Nielsen 1994, Prestløkken 1994). Ekspander teknolojisinde olduğu 

gibi,  yemler ve yem hammaddelerinin buhar, basınç ve yüksek sıcaklık işlemlerini 

uygulayan diğer benzer teknolojilerle kıyaslandığında, genel olarak proteinin rumen 

ortamındaki parçalanabilirliğinin azaldığı yanında, nişastanın parçalanabilirliğinin 

arttığı belirtilmektedir (Prestløkken 2002).  

 

Ekspander teknolojisinde uygulanan işlem, genel olarak ―kısa süreli yüksek sıcaklık‖ 

uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde, karma yem endüstrisinde kullanılan 

birkaç çeşit ekspander makinesi mevcuttur, fakat yapılandırma ve işleme koşulları 

bakımından ekspander makineleri arasında çok az farklılık mevcuttur.  
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Yem hammaddeleri, ekspander makinesinden geçtiklerinde, sıcaklık 150 °C'den fazla 

olabilir. Ancak normal sıcaklık 90 ile 130 °C aralarında değişmektedir. Ekspander 

işlemi sürecinde, yem hammaddesindeki su içeriği %16 ila %18' arasında tutulmalıdır. 

Yem hammaddesinin genleşme haznesinde tutulma süresi kısa ve sadece birkaç saniye 

(5 ila 15 saniye) olarak değişmektedir. Üretim kapasitesi ekspander makinesinin 

boyutuna bağlı olarak, saatte 2 ila 70 ton arasında değişebilir. Bununla birlikte, 

ekspander makinesinin hem sıcaklığı hem de kapasitesi (iş hacmi) makinenin 

çalışmasına, yem formülüne ve yağlayıcıların yağ ya da su eklenmesine oldukça 

bağımlıdır (Prestløkken 2002). 

 

2.2 Ekspander Makinesinin İşlem Hattı 

 

Bir ekstrüzyon makinesinin presine kıyasla, ekspander makinesinin sadeliği, nispeten 

büyük miktardaki yemin düşük maliyetle etkili bir şekilde işlem görmesini sağlar. Yem 

üretim endüstrisinde ekspander işlemi, üretim sürecinin bir parçası olarak "hat içinde" 

gerçekleştirilir. Başka bir değişle, ekspander teknolojisi, karma yem fabrikalarında 

ayrılabilir bölümler halinde kombine edilebilir ve sırayla zincir biçiminde karma yemin 

hammaddelerini işlemden geçirmektedir. Bu zincir halindeki işlem hatları sırasıyla; ön 

bunker, dozajlama ünitesi, mikser-kondisyoner (bu bölümde buhar ilavesi 

yapılmaktadır), ekspander makinesi, kırıcı ve şekil verici bölümüdür. Eğer karma yem 

bu bölümün sonunda peletleme işlemi ile devam etmeyecekse bu noktadan 

(ekspanderleşmiş yem) direkt soğutucu ve kurutma bölümüne aktarılmaktadır 

(Prestløkken 2002). Yem sanayinde kullanılan bu teknolojinin ve farklı bölmelerden 

oluşan ekspander makinesinin yem üretim aşamaları, Şekil 2.2‘de verilmektedir. 
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Şekil 2.2 Ekspander teknolojisinin işlem hattı (Prestløkken 2002) 

 

Şekil 2.2‘de de görüldüğü gibi öğütme ve diğer ön işlemler hariç, ekspander işleme 

hattı, karıştırıcı kondüsyonere uygun bir hacimdeki yem hammadde dozajlaması ile 

başlamaktadır. Karıştırıcı kondüsyonerinde, buhar eklenir ve yem hammaddelerinin 

sıcaklık ve nem içeriği arttırılır. Karıştırıcı kondüsyonerin türüne bağlı olarak, yem 

hammaddesinin yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında toplam tutulma süresi burada 

değiştirilebilir. Ekspander makinesindeki işleme koşulları, ısı (°C) olarak izlenen termal 

(buhar) ve (veya) elektrik enerjisinin eklenmesiyle oluşturulur. Ekspander makinesinde 

dairesel boşluk, hidrolik olarak düzenlenen konik biçimli bir piston kafalıdır ve bu 

piston yem hammaddesinin çıkış noktasında sıkıştırmasını sağlamaktadır. Yem 

materyali çıkış kapısından geçtikten sonra yer çekimi vesilesiyle yem materyalinin 

düzgün bir yapıya kesildiği bir kesici ve şekil verici üniteye taşınır. Bu bölümden sonra, 

yem materyali pelet ünitesine taşınır ve bir pelet haline getirilir. Son olarak sıcaklığı ve 
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nem seviyesi yüksek olan karma yem, soğutucuya taşınır ve depolanmadan önce 

kurutulur. Ekspander makinesinin konik ağzı ile boş ve çalışır durumdaki görünümü 

Şekil 2.3‘te verilmiştir. 

 

 

  Şekil 2.3 Ekspander makinesinin sırasıyla yukarıdan aşağıya doğru, konik ağzı ile boş 

ve işlem aşamasında olan üç farklı kesmesinin görünümü (PrestlØkken 2002). 

 

Yüksek oranlarda fiziksel kaliteye sahip ekspander yem imalatı için, başlıca ekspander 

makinesinden çıkan yemin kalitesini etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılması gerekir. 

Ekspander uygulamasına tutulan yemlerin kalitesi, aşağıdaki faktörlere orantılı olarak 

bağlıdır: %40 yem formülasyonu, %20 yem partikül boyutu, %20 buharla şartlandırma, 

%15 ekspander kalıp spesifikasyonu ve %5 soğutma ve kurutma. Yüksek fiziksel 

kalitede ekspander yemi üretmek için tek başına veya kombinasyon halinde bir dizi 
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strateji kullanılabilir. Genelde yem formülasyonunun ekspander yem kalitesine en 

büyük katkıda bulunduğu kabul edilse de, ―buhar-şartlandırma‖ yem genişlemesinde 

eşit derecede önemli bir rol oynamaktadır (Goh 2016). 

 

Ekspander uygulamasını etkileyen en önemli faktör, aslında ekspander makinesinden 

önce yer alan ―mikser-kondisyoner‖ veya şartlandırma ünitesidir. Tipik yem karışımları 

genelde yüksek oranda mısır/soya veya buğday/soya ve dolayısıyla yüksek oranda 

nişasta içerirler. Nişasta ―mikser-kondisyoner‖ bölümünde işleme koşulları altında ilave 

edilen ön sıcaklık ve buhar faktörlerine maruz kalarak, ilk jelatinleşmeye başlayarak, 

yem parçacıklarını birbirine bağlamaya yardımcı olur. Dolayısıyla, ekspander 

makinesinden önce nişastanın hafif jelatinleşmesi, daha sonra, ekspander makinesine 

yönlendirilen yem hammaddelerinde mevcut nişastanın ekspander uygulaması şartları 

altında istenilen ―tam jelatinizasyon‖ işlemini tamamlanmasında yardımcı olmaktadır 

(Goh 2016). 

 

2.3 Ekspander Teknolojisi İle Ekstrüder Teknolojisinin Arasındaki Farklılıklar 

 

Ekstrüder makineleri yem hammaddelerin kısa sürede yüksek sıcaklık ve basınca tabi 

tutulduğu "biyoreaktör" olarak tanımlanmaktadırlar. Sıcaklık, vidaların dönmesi ile 

sağlanan mekaniksel enerji, yem partiküllerinin kendi aralarındaki, yem partikülleri ile 

vida arasındaki ve yem partikülleri ile ekstrüder kovanı arasındaki sürtünmeden oluşur. 

İşlem esnasında yem hammaddeleri çıkışa doğru basılarak zorlanır ve disk deliklerinin 

boyutuna göre basınç 200 atm'e kadar çıkabilmektedir. Yüksek sıcaklık ve basınç 

altında yem materyali sıvı benzeri plastik bir hale dönüşür. Çıkışta normal atmosfer 

basıncına maruz kalan yem materyalindeki su, aniden gaz haline dönüşerek ürünün 

genleşmesini sağlar. Buharlaşma ile oluşan küçük boşluklar sayesinde farklı 

yoğunluklarda yem materyali elde ededilmesi mümkündür (Broderick vd. 1991). 

 

Ekstrüderler, yem kırıntısını taşıyan bir veya iki vidalı variller içerir. Vidalı 

konfigürasyon, ters vida elemanları, basınç halkaları veya hava kilitleri ilavesi ile 
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nakliye esnasında kesme işlemin hareketinin miktarını değiştirmek için değiştirilebilir. 

İşlenmeden önce nem içeriğini gerekli seviyeye ayarlamak için su, kullanılabilir ve 

%25-30'u aşabilir. Ekstrüzyon sırasında yüksek su içeriği, ekstrüder işleme hatlarının 

bir kurutucu gerektirdiğini, buna karşılık genişleyen bir soğutucu genellikle yeterli 

olduğu anlamına gelmektedir. Yüksek sıcaklık, basınç, nem ve kesilme kombinasyonu, 

yem namludan çıktığında yemin özelliklerini ve sindirilme derecesini değiştirirken 

önemli bir genişleme sağlanmaktadır. Ekstrüderlerde işlem süresi 10 ila 150 saniye 

arasında, sıcaklık ise 80 ila 200 °C arasında değişmektedir. Ekstrüzyon, yüksek kesilme 

uygulaması olarak düşünülebilir. Ekspander uygulaması sırasında kesilme eylemi çok 

daha azdır. Üretim kapasitesi genelde daha düşük iken, genellikle bir ekstrüder için 

üretim maliyeti ekspander makinesine göre daha yüksektir. Ekstrüzyon teknolojisi 

genelde balık ve su ürünleri yemlerinin üretiminde kullanılmaktadır (Prestløkken 2002). 

Ekspander teknolojisi, ekstrüder'den farklı olarak yem materyalini 100 °C'nin üzerinde 

pişirmek ya da şartlandırmak üzere kullanılan bir uygulamadır. Çıkış başlıkları dışında, 

hemen hemen aynı olan bu iki makinenin gerçek farkı da başlıklardan 

kaynaklanmaktadır. Ekspander çıkış başlığı konik biçimlidir. Bu konik biçimli parçaya 

gönderilen yem veya diğer materyaller bu bölgede sıkıştırılır, bu aşamada ekspander, 

exruder'in tek noktadan boru şekilli tahliye biçiminin aksine koniğin etrafından 

materyale birçok çıkış imkanı sağlar ve yemin hamurumsu bir yapı olmasına imkan 

tanımaktadır. Sıkıştırma işlemine  ek olarak uygulanan buhar ile birlikte ekspander 

işlemini gerçekleştirir (Broderick vd. 1991). 

 

2.4 Ekspander Teknlojisinin Yemlerin Besin Maddeleri Üzerine Etkisi 

 

Son yıllarda, ekspander makinesi, karma yem endüstrisinde birçok yeni tekniği bir araya 

getirerek, yeni bir teknoloji olarak karma yem üretim hattına geçmiştir. Ekspander 

teknolojisi, karma yemler ve yem hammaddelerin besin madde miktarını etkilemeden 

yemlerin yararlanılabilirliği ve sindirilebilirliklerini arttırarak etkisini göstermektedir. 

Ekspander teknolojisinde, karma yemler ve yem hammaddelerinin, buhar, basınç ve 

yüksek sıcaklık gibi işlemler ile muamele edilmesinin, genel olarak rumen ortamında 

protein parçalanabilirliğinin azaldığı, nişasta parçalanabilirliğini ise arttığı ve buna 
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ilaveten, yemlerin hücre duvar yapı bileşenleri, yağ, vitamin ve yem katkı maddelerinin 

değeri de etkilendiği belirtilmektedir (Prestløkken 2002). 

 

Tahılların %70‘ini oluşturan nişasta, çoğu bitkide depo karbonhidratı olarak yer 

almaktadır. Ekspander teknolojisi yem ve yem hammaddelerinin nişasta miktarlarını 

etkilememesine rağmen bu teknolojide uygulanan ısıl işlemin, ilave edilen buhar etkisi 

ile nişastanın jelatinize olmasını ve dolayısıyla enzimlere maruz kalarak 

sindirilebilirliğini kolaylaştırdığı belirtilmektedir (Van Soest 1994). Karma yem 

imalatında ekspander uygulaması esnasında, uygulanan nem, basınç ve ısıl işlemler, 

tahıl tanelerinde mevcut nişasta moleküllerinin bakteriyel tutunmaya karşı daha 

hassaslaşmalarına yol açarak, rumen ortamında daha kolay fermente olmalarını ve ince 

bağırsak ortamında daha sindirilebilir hale gelmelerini sağlamaktadır. Nişasta 

jelatinizasyonu, şişmeye dayalı bir işlemdir ve kristalin bölgeler düzeninin nişasta 

granülündeki geri dönüşümsüz yıkımı olarak tanımlanmaktadır. Böylece her molekülün 

yüzey alanının artmasına bağlı olarak sindirim sıvılarının daha iyi etki etmesi 

sağlanmaktadır. Şişme olayı, amorf bölgeler boyunca meydana gelir ve kristalli 

bölgeler, şişirme esnasında genişlemediğinden, kristalli bölgelerdeki amilopektin ve 

amorf bölgelerdeki amiloz arasında bağların olduğu kristalli ve amorf bölgeler 

arasındaki arayüzde kırılmalar gerçekleşir. Böylece, şişirme işleminde belirli bir 

noktada kristal bölgeler hızlı ve geri dönüşümsüz şekilde kırılır ve jelatinleşmeye başlar. 

Şişme olayı, nişasta granülündeki hemen hemen tüm amilozun sızmasına neden olur. 

Nişasta jelatinizasyonu sırasında, viskozitenin artması, şişmiş granüller ve 

çözündürülmüş amilozdan oluşan jellerden kaynaklanmaktadır (Goh 2016). Isıl işlem 

uygulamaları esnasında, nişasta jelatinizasyon aşamaları Şekil 2.4‘te verilmiştir. 
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Şekil 2.4 Nişasta jelatinleşmesinin aşamaları (Goh 2016).  

*; Belirlenen zaman dilimi, kondisyoner ve ekspander makinesinden geçen toplam 

süreçtir. 

 

Ekspander işlem prosedürü devamında makineden geçen yem ve yem hammaddelerinin 

su içeriklerinin nispeten düşük olması durumunda, ekspander çıkışından sonra 

―soğutma‖ bölümünde uygulanan kurutma ve soğutma işlemleri ve muhtemel protein-

nişasta matrisleri sonucu jelatinizasyon oranı kısıtlanabilir (Van Soest 1994). 

Dolayısıyla, ekspander uygulamasının, işleme tutulan yemler ve yem hammaddelerinin 

nişastası üzerine etkisi, uygulamada sağlanan şartlara göre varyasyon 

gösterebilmektedir. Ayrıca, yukarıda açıklanan nedenlerin yanında, rasyonda kullanılan 

tahıl çeşitlerine bağlı olarak da nihai sonuçlar etkilenmektedir. Örnek olarak, buğday, 

yulaf ve arpada bulunan nişasta rumen ortamında hızlı bir şekilde parçalanabilirken, 

mısır ve sorgum‘da bulunan nişasta, enzimlere karşı daha dirençli olmaktadırlar. Tothi 

vd. (2003), mısır ve arpa üzerinde yaptıkları bir araştırmada ekspander uygulamasının, 

nişastanın suda çözünebilirliğini düşürdüğünü, mısır nişastasının sindirilebilirliğinin 

%84‘ten %96‘ya yükseldiğini, arpa nişastasının ise sindirilebilirliğinde bir değişiklik 

olmadığını belirlemişlerdir. Yemlerin nişastasında, ısıl işleme bağlı olarak şişme, 

jelatinizasyon ve yapısal dağılma gibi birkaç reaksiyon meydana gelebilmektedir. 
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Hauck vd. (1994), nişastanın jelatinizasyonunun, ―kristal yapısının geri dönüşü 

olmayacak şekilde yıkıldığını, böylece her bir molekülünün çözücülere karşı açık hale 

geldiğini‖ belirtmektedirler. Yemler ve yem hammaddelerinde, ısıl işlem etkisi ile 

gerçekleşen nişasta jelatinleşmesi, yemlerin partikül boyutu, uygulanan sıcaklığın süresi 

ve şiddeti ile nem oranı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

Ekspander uygulamasında, 60-80 °C gibi düşük sıcaklıklarda şişme olayı, kuruma ve 

soğuma işlemlerine bağlı olarak geri dönüşümlü olması yanında, uygulanan yüksek 

sıcaklıklarda ise, ilave edilen nem düzeyine de bağlı olarak jelatinizasyon meydana 

gelmektedir. Bu durumda nişastada granülerin yapısı yarı kristal yapıdan amorf yapıya 

dönüşmekte ve neticede nişasta farklı bir X-ray (röntgen ışınları) modeli göstererek, 

orijinalliğini kaybetmektedir. Ekspander uygulaması esnasında ilave edilen düşük nem 

içeriğine (% 35‘ten düşük) bağlı olarak jelatinleşme olayı daha yüksek sıcaklıklarda ve 

100 °C‘nin üzerinde meydana gelmekte, halbuki ilave edilen yüksek nem içeriklerinde, 

50-60 °C gibi sıcaklıklarda, jelatinleşme olayı gerçekleşmektedir. Ekspander 

uygulamasında gerçekleşen ısıl işlem esnasında ve sıcaklık ile nem ilavesi sonucu 

nişasta yapısının bozulması, jelatinizasyon olayından sonra nişasta moleküllerinde 

gerçekleşen ―yeniden yapılanma‖ olarak da bilinmekte ki, bu olayda amiloz ve 

amilopektin moleküllerinin arasında hidrojen bağlarının tekrar oluşmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Ekspander uygulaması esnasında, uzun süreli ve aşırı ısıl işlem etkisi sonucu yapısı 

bozulmuş nişasta, artık eskisi gibi doğal nişasta özelliklerini taşımamakta ve doğal 

nişastaya göre daha düşük oranlarda sindirilebilirlik göstererek rumen ortamında 

yeterince parçalanmaması sonucu, nişastanın sindirim kanalı boyunca toplam 

sindirilebilirliğini düşürebilmekte ve dolayısı ile rumen mikrobiyal protein sentezini 

baskılamaktadır (PretlØkken 2002). Başka bir deyişle, rumendeki aşırı nişasta 

jelatinizasyonu, rumen pH‘sının düşmesine (Van Soest 1994) ve rumen fizyolojisinin 

bozulmasına yol açacağından, mikrobiyal protein sentezini de olumsuz yönde 

etkileyebilir. Bu nedenle, ekspander uygulamasındaki ısıl işlem ve nemlendirme 

olayları, yemin çeşidine bağlı olarak uygun bir şekilde yapılmalıdır (Hoover 1986). 

Ayrıca, aşırı ısıl işlem görmüş tahıllarda nişastanın aşırı parçalanması sonucu, rumen 

ortamındaki pH değerini düşürerek, asitliğe doğru yönelim gerçekleşir ve bu şekilde 
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sellülolitik bakterilerin aktivitesini düşürerek, ruminal selüloz sindirilebilirliğini 

düşürebilmekte ve ince bağırsakta glukozun absorbsiyonunun azalmasına neden 

olmaktadır (Owens vd. 1986, Nocek ve Tamminga 1991, Stensig vd. 1998).  

 

Proteinlerin ısıl işlem ile muamelesi, yapısal stabilizasyon ve karbonhidratlara çapraz 

bağlanma ile sonuçlanmakta ve dolayısıyla, rumen ortamındaki hidrolizden korunmaya 

ve parçalanma sürecinin yavaşlamasına neden olur. Sıcaklık uygulaması ile proteinlerin 

rumendeki parçalanabilirliğinin değişmesi, çoğunlukla uygulanan sıcaklık derecesi, 

uygulama süresi ve yem hammaddelerinin nem oranı ile ilişkili olarak (Stern vd. 1985) 

denatürasyon ve Maillard reaksiyonu gibi bir takım  fizikokimyasal reaksiyonlardan 

kaynaklanır (Satter 1986). Başka bir deyişle, yapısal anlamda denatürasyon işlemi; 

proteinin moleküler yapısındaki bozulmayı ve disülfit bağlarının kırılması olarak ifade 

edilmektedir (Gerrard 2002). Dolayısı ile ısıl işlemlerin uygulanmasında sıcaklığın 

derecesi ve süresi besin maddelerinin yarayışlılığı açısından dikkat edilmesi gereken 

temel hususlardır. Aksi taktirde, yemlere uygulanan işlemler bazı besin maddelerinin, 

özellikle amino asitlerin biyolojik değerlerini düşürebileceği göz ardı edilmemelidir. 

Amino asitler arasından en yaygın olarak lisin, aşırı ısıl işlem uygulamaları sonucu, 

genel olarak indirgeyici şekerlerden (glukoz, ksiloz ve fruktoz) oluşan karbonil 

bileşikler ile reaksiyona girerek sindirilebilirliği olumsuz etkilenmektedir (Fontaine vd. 

2007).  

 

Tahıllar geleneksel olarak hayvan yemlerinde kullanılır ve rumende fermantasyona 

karşı farklı duyarlılığa sahiptirler. Ayrıca, tahılların rumen ortamında fermente 

olabilirlik kabiliyetleri, büyük oranda ruminant yemlerindeki değerlerini belirler ve 

böylece nişasta sindirim alanını ve mikrobiyal protein arzını etkileyerek (Herrera-

Saldana vd. 1990), rumen pH'sı, uçucu yağ asit üretimi (UYA) ve selülolitik aktiviteyi 

etkileyerek rumen ortamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler (Lanzas vd. 2007).  

 

Tahıllar üzerinde, kuru-ısıtma, ısı-nem, fiziksel ve kimyasal ve mikrodalga gibi 

işlemlerin uygulanması, rumen ortamında kullanılabilirliği ve fermantasyon 

kabiliyetlerini  değiştirebilir. Rutubetli ısıtma işlemi (ısıl-nem) tipik olarak nişastayı 
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jelatinize etmek için yetersiz miktarlarda nem ile 90-100 °C'lik bir sıcaklıkta uzun süreli 

ısıtma yoluyla nişasta jelatinizasyonunda kullanılır (Sair 1967). Başka bir deyişle, bu tür 

uygulamalarda, yetersiz nemlendirmeden dolayı, nişasta jelatinizasyon işlemi tam 

olarak yapılmamaktadır. 

 

Theurer vd. (1999), nemli-ısıtma işlemin, rumen ortamındaki mikroorganizmalar için 

nişasta kullanılabilirliğini arttırdığını rapor etmişler ve bunun nedeninin, tahıl 

endospermindeki nişasta granüllerini çevreleyen protein matrisinin parçalanmasından ve 

nişasta granüllerinin dağılmasından kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. 

 

Parnian vd. (2013), yaptıkları bir araştırmada, mikrodalga (nemsiz ısıl işlem) 

ışınlanmasının (900 W) 3, 5 ve 7 dakika süreyle sorgum ve buğday tanelerinin besin 

değeri üzerindeki etkisini in vitro gaz üretim tekniği ile belirlemişler. İnkübasyonun 24. 

saat kümülatif gaz üretimi, metabolize edilebilir enerji (ME), net enerji laktasyon (NEL), 

kısa zincirli yağ asitleri, organik madde sindirilebilirliği (OMS) ve mikrobiyal protein 

(MP) tahmini için kullanılmıştır. Artan ışınlama süresinin artmasıyla kümülatif gaz 

üretiminde doğrusal artış, mikrodalga işleminin, rumen mikroorganizmaları için 

karbonhidrat kullanılabilirliğini artırdığını göstermektedir. Sorgum tanesinde, 

mikrodalga ışıması, inkübasyonun çoğu zaman doğrusal olarak kümülatif gaz üretiminin 

arttırmıştır. Beş ve 7 dakika boyunca mikrodalga işlemi her iki tahıl numunelerinde ―a‖ 

fraksiyonunu (teorik maksimum gaz üretimi (ml)) doğrusal olarak artırırken, maksimum 

gaz üretim oranı (ml/saat) (Eğrinin bükülme noktasında meydana gelen maksimum gaz 

üretim oranı (ml/saat) (b)) buğday tanelerinde doğrusal olarak azalmıştır. Mikrodalga ile 

muamele edilen sorgum tanesinin 7 dakikalık sürede ―a‖ fraksiyonundaki azalmanın, 3 

ve 5 dakika boyunca muamele edilen sorgum ile karşılaştırıldığında, bu durumun, uzun 

süreli ısıl işlem nedeniyle, sülfür içeren amino asitler arasındaki, moleküller arası 

disülfit çapraz bağların oluşmasına yol açan aşırı ısınma etkileri ile ilişkili olduğu 

görülmektedir. Mikrodalga ışınlama süresinin buğday ve sorgum tanelerinin tahmini 

besin değerleri üzerine etkisi Çizelge 2.4.1‘de verilmiştir. 
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Çizelge 2.1 Mikrodalga ışınlama süresinin buğday ve sorgum tanelerinin tahmini besin 

değerleri üzerine etkisi (Parnian vd. 2013) 

0: işlenmemiş tahıl, 3: Üç dakika boyunca mikrodalga ışınlanmış tahıllar, 5: Beş dakika 

boyunca mikrodalga ışınlanmış tahıl, 7: Yedi dakika boyunca mikrodalga ışınlanmış 

tahıl. ME: Metabolize edilebilir enerji (MJ / kg KM); NEL: Net enerji laktasyon (MJ / 

kg KM); KZYA: Kısa Zincir Yağ Asitleri (m.mol / 200 mg KM); OMS: Organik madde 

sindirilebilirliği (% KM); MP: Mikrobiyal Protein (g). NS: Önemli değil 

 

Bilbao-Sáinz vd. (2007), mikrodalga ışımasının nişasta granülünde kimyasal ve fiziksel 

değişikliklere neden olarak, buğday tanelerinde, nişasta jelatinizasyonunu geliştirdiğini 

belirlemişlerdir. Başka araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalarda, nişasta 

jelatinleşmesinin kapsamı, mevcut su miktarına, işlem süresine ve sıcaklığına bağlı 

olduğunu (Williams ve Bowler 1982) ve nişastanın daha az ve yavaşça şişmesi ile daha 

az nişasta jelatinleşmesi meydana geldiğini tespit etmişlerdir (Davis 1994). 

 

Ezeogu vd. (2008) yaptıkları bir çalışmada, sülfür içeren aminoasitler arasında disülfit 

bağlarının oluşumunu ve protein ―β-plakalı‖ tabaka (dayanıklı bir protein boyutu) 

yapısındaki bir artışın, ısıl işlem uygulaması ile oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Artan 

disülfit bağlı protein matrisi (protein-nişasta matrisi), nişasta granüllerinin genişlemesini 

Mikroda

lga 

(dakika) 

Buğday Sorgum  P-değeri 

Mikrodalga (dakika) Mikrodalga (dakika) SE

M 

W

L 

W

Q 

S

L 

S

Q 0 3 5 7 0 3 5 7 

ME 9.77 
9.5

1 

9.8

5 

9.9

1 

7.1

5 

8.0

6 

8.3

8 

7.9

3 

0.1

83 

N

S 

N

S 
* * 

NEL 6.00 
5.8

1 

6.0

6 

6.1

0 

4.0

8 

4.7

5 

4.9

8 

4.6

6 

0.1

34 

N

S 

N

S 
* * 

KZYA 1.20 
1.1

7 

1.2

1 

1.2

2 

0.8

4 

0.9

6 

1.0

1 

0.9

5 

0.0

25 

N

S 

N

S 
* * 

OMS 64.47 
62.

78 

64.

96 

65.

36 

47.

73 

53.

50 

55.

54 

52.

70 

1.1

66 

N

S 

N

S 
* * 

MP 77.77 
75.

73 

78.

36 

78.

84 

57.

57 

64.

53 

67.

00 

63.

57 

1.4

07 

N

S 

N

S 
* * 
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sınırladığından, amilaz enziminin nişastanın glikozidik bağlarına erişimini de 

sınırlamaktadır. Araştırıcılar, ısıl işlem uygulamaları sırasında meydana gelen kimyasal 

reaksiyonların (Maillard reaksiyonu gibi) yem ve yem hammaddelerinin rumen 

parçalanabilirliklerindeki azalmalarından sorumlu olduğunu ileri sürmektedirler 

(Sadeghi ve Shawrang 2008). 

 

Ruminantların beslenmesinde, protein ihtiyacının karşılanması, rumen ortamında, 

mikroorganizmalar tarafından mikrobiyal proteinin üretimine ve rumen ortamında 

parçalanmadan (rumende parçalanmayan protein) doudenuma geçip, ince bağırsak 

sindirimine maruz kalmasına bağlıdır (Ljøkjel vd. 2003). Ayrıca, bazı araştırıcılar, 

nişasta sindiriminin rumenden bağırsağa geçişinin süt üretimini olumlu yönde 

etkileyeceğini öne sürmüşler ancak rapor edilen sonuçların yetersiz kaldığı 

belirlenmiştir (Nocek ve Tamminga 1991, Clark vd. 1992, Reynolds vd. 1997). 

 

Yüksek verimli süt sığırlarının, protein gereksinimlerini karşılamak, büyük ölçüde 

rumen ortamında parçalanmayan protein (aynı zamanda, ince bağırsak ortamında 

yüksek sindirilebilirliğe sahip proteinler) oranına bağlı olduğu bilinmektedir (Vaga vd. 

2014). Yapılan bazı çalışmalara göre (Broderick ve Graig 1980, Cros vd. 1991, 

Canbolat vd. 2005), süt sığırların beslenmesinde, protein kaynaklı yem hammaddelerine 

aşırı ısıl işlem uygulanmasının, protein parçalanabilirliğini azalttığı (by-pass protein) ve 

azot (N) verimliğinin (mikrobiyal protein sentezi için) arttığı ileri sürülmüştür. 

 

Ekspander, ekstrüder ve diğer ısıl işlem uygulamalarında, yem hammaddelerinin 

proteininde sıcaklığın derecesine bağlı peptid zinciri (serbest amino asit grupları) ile 

karbonhidratlar (şeker aldehit grupları) arasında çapraz bağların oluşması sonucu, 

protein çözünürlüğü azalmakta ve rumen ortamında parçalanmayan protein (RPP) oranı 

artmaktadır (Reddy vd. 1993, Dhiman vd. 1997). Ayrıca, Van Soest (1994)‘e göre, 

ekspander teknolojisinde uygulanan ısıl işlem sonucu, yavaş parçalanabilen protein 

fraksiyonlarındaki artışın ve dolayısıyla protein çözünürlüğünün azalması, proteinlerin 

denatürasyonu ile yakından ilişkilidir. Kafilzadeh vd. (2013)‘e göre, ekspander 

uygulaması etkisi ile, proteinlerin kolay parçalanabilir fraksiyondan, yavaş 

parçalanabilir fraksiyona kaymasının bir sonucu olarak, proteinin toplam parçalanma 
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oranının düşmesi beklenmektedir. Yu (2005)‘e göre, yem hammaddeleri üzerinde 

uygulanan ısıl işlem etkisi ile rumen ortamında protein parçalanabilirliğinin azalması, 

proteinlerin ikincil yapısında yer alan "α-heliks" yüzdesinde bir azalmaya ve "β-tabaka" 

yüzdesinde bir artışa neden olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Vaga vd. (2014), yaptıkları çalışmada, ısıl işlemlerin kullanımının hem fasülye hem de 

lüpende yararlanılabilir protein (KHP; Kullanılabilir ham protein) konsantrasyonlarını 

etkili bir şekilde arttırdığını belirlemişlerdir. Hem fırın hem de otoklav uygulamaları 

sırasında, en düşük sıcaklıklarda 8 saat sonra fasülyede yararlanılabilir protein 

konsantrasyonlarının fiilen düştüğü, bu düşüşün genellikle ılımlı ısıl işlemlerin, protein 

parçalanabilirliğini arttırmasının bir sonucu olduğunu ileri sürmüşlerdir (Fennema 

1976). Fırınlanmış fasülyede, sıcaklıkların arttırılması ile, 24 saatlik inkübasyon 

sonunda, kullanılabilir protein oranında doğrusal artışlara neden olmuştur. Ancak, lüpen 

için, sadece orta ve yüksek sıcaklıklar olumlu etkilere neden olurken, buna karşın, 

düşük sıcaklık uygulamaları yararlanılabilir protein konsantrasyonunu azaltmıştır. Hem 

fırın hem de otoklavda, ısıl işlem önemli ölçüde (P <.001) NH3-N konsantrasyonlarını 

düşürmüştür. Çalışmadan elde edilen veriler Çizelge 2.4.2‘de verilmiştir. 

 

Çizelge 2.2  Yirmi dört saatlik inkübasyon sonunda, işlenmemiş ve işlenmiş fasülye ve 

lüpen‘de kullanılabilir protein ve NH3-N konsantrasyonları (Vaga vd. 

2014) 

 İşlenmemiş Fırın SE P Otoklav SE P 

Sıcaklık, 

° C 
 

 

120°C 

 

 

140°C 

 

 

160°C 

 

  105°C 120°C 135°C   

 KHP, 24 saat (g / kg KM) 

Fasülye 121 141 158 167 18.7 *** 168 158 173 18.7 *** 

Lüpen 167 153 179 187 17.2 *** 171 190 179 18.8 *** 

Kontrol 

gurubu 
166           

 NH3-N, 24 saat (mg / L) 

Fasülye 451 405 357 340 42.6 *** 317 363 320 42.6 *** 

Lüpen 341 373 313 290 40.6 *** 331 323 309 47.7 *** 

Kontrol 

gurubu 
226           

*** P<0.001, KHP; Kullanılabilir ham protein  
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Ljøkjel vd. (2003) yaptıkları bir araştırmada, süt sığır karma yeminde kullanılan arpa, 

yulaf, buğday kepeği, mısır, sorgum ve soya fasülyesinde, ekspander uygulamasının 

(110 ve 130 °C), protein ve nişasta sindirimi üzerine etkisini, in situ yöntem ile 

belirlemişlerdir. Mısır hariç, ekspander uygulaması, değerlendirilen tüm yem 

hammaddelerinde etkin protein parçalanabilirliğini (EPP) azaltırken, etkin nişasta 

parçalanabilirliği (ENP); mısır, sorgum, bezelye ve yulaf‘ta, 130 °C ekspander 

uygulamasından sonra, sırasıyla; %31, %18, %22 ve %5 artmıştır. Ayrıca, mısır, 

sorgum ve bezelye‘de, sindirilmemiş nişasta fraksiyonu, ısıl işleminden sonra 

azalmıştır. 

 

Tothi (2003), yaptığı araştırmada, ekspander uygulamasının arpa ve mısırın rumen 

ortamında parçalanabilirliklerini in situ yöntemle belirlemiş ve araştırmanın sonucunda, 

ekspander uygulaması, mısırın nişasta ve protein kullanılabilirliği, rumen ortamında 

yükseltmiştir. Buna karşın, arpanın ekspander uygulamasından sonra, rumen 

ortamındaki nişasta kullanılabilirliği düşürülmüştür. İn vivo deneylere dayanan 

sonuçlara göre, ekspander uygulanan ve uygulanmayan tahıllar karşılaştırıldığında, 

ekspander uygulaması, mısır nişastasının rumen ortamında kullanılabilirliğini ve 

sindirim sisteminde sindirilebilirliğini arttırırken, arpa nişastasının sindirilebilirliğini 

etkilememiştir. 

 

Tait ve Beames (1988), ekspander uygulamasının mısırın sindirilebilirliği üzerine 

etkisini belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada; normal mısır ve ekspander 

uygulanmış mısırın  toplam sindirilebilirliklerini sırasıyla %84 ve %96.3 , idrardaki 

amonyak (NH3) düzeyini ise aynı sırayla; 21 ve 16 (mg/100ml) olarak belirlemişlerdir.  

 

Yemlerdeki antinutrisyonel faktörlerin (ANF) inaktivasyonu, bitki proteinlerinin 

sindirilebilirliğini artırabilir. Tripsin ve kimotripsin gibi antinutrisyonel faktörler ve 

lektinler genellikle ısıya duyarlıdırlar. Ayrıca, östrojen, saponinler, a-galaktositler, fitaz 

ve amino asit analoglarının ANF'lerinin daha yüksek ısıya dayanıklı olduğu 

bilinmektedir. Örneğin, tam yağlı soya (soya fasulyesi), tripsin önleyicileri ve lektinleri 

içerir ve hayvan beslemede, önce ısıl işleme tabi tutulmaları gerekmektedir. Van 
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Zuilichem vd. (1995) nem seviyesinin şartlandırma, ekspander uygulaması ve peletleme 

sırasında kırık soya fasulyesinin tripsin önleyicilerinin miktarını ve inaktivasyon oranını 

etkilediğini belirtmişlerdir.  

 

Isıl işlemler yemlerin yapısındaki diğer besin maddelerini de etkilemektedir. Özellikle, 

bazı vitaminler ve çoğu enzim ve besleyici antioksidanlar ısıya duyarlıdır. Günümüzde, 

çoğu sentetik vitamin, ısıl işlemden önce yem eklenmesine izin vermekte ve nispeten 

ısıya dayanıklılık göstermektedir (ayrıca vitamin C, E ve K). Enzimler ile ilgili olarak, 

genellikle, peletlere sıvıda çözünür enzimle püskürterek işlemden sonra 

uygulanmalıdırlar. Ekspander uygulaması aynı zamanda hijyenik açıdan verimli bir ısıl 

işlemdir. Örneğin Salmonella en az 81°C'de genleşerek önemli seviyede elemine edilir. 

Ayrıca, Peisker (1992) yemlerdeki yağ asitleri kalitesinin de ekspander işleminden 

etkileneceğini belirlemiştir.  

 

Yemler ve yem hammaddelerindeki mevcut yağlar, uygunsuz depolama koşullarında 

oksidasyona uğramaktadırlar. Lipoksidaz enziminin varlığında, yemlerdeki yağ okside 

edildikten sonra kötü kokulara dönüşebilir. Peisker (1992)‘e göre, ekspander 

uygulaması sırasında enzimler ısıl işlem etkisiyle inaktive olarak yağların oksidasyona 

uğramaları riskini azaltmaktadır. Buna karşın, Bealing (1991) ön işleme tabi tutulmadan 

peletleme yapıldığında ekspander-peletleme işlemine kıyasla yemlerdeki yağın peroksit 

(H2O2) değerinde artış belirlemiştir. 

 

Yem hammaddelerinin veya karma yemlerin işlenmesi rumen ortamında yemlerin 

parçalanabiliğini etkileyebilir. Çözülebilir fraksiyon ve parçalanma hızı özellikle olumlu 

olarak değişebilir, ancak aynı zamanda olumsuz sonuçlar bile ortaya çikabilir. Isıl 

işlemler (kavurma, otoklavlama, kızartma, buharlı şartlandırma) basınçlı işlemler 

(peletleme) ve muamele kombinasyonları (ekstrüzyon ve ekspander işlem) içeren 

kimyasal işlemler (alkoller, aldehitler, indirgen şekerler) olarak birçok yem muamele 

işlemleri mevcuttur. Yemlerin ısı muamelesinin sadece yemdeki protein ve nişastayı 

etkilemekle kalmayıp aynı zamanda lifli bileşenleride etkilediği açıktır. Ancak ruminant 

hayvanların beslenmesi açısından bu teknolojinin (ekspander teknolojisi) etkileri 
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üzerine yapılan çalışmalar, proteine kıyasla daha fazla nişasta üzerine odaklanmıştır. Isıl 

işlemin değişiklikleri göz önüne alındığında, uygulamanın süresi ve farklı sıcaklıklar, 

etkilerin boyutunu belirlemektedir. Örneğin, 100 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, yemler 

ve yem hammaddelerdeki proteinler denaturasyona uğrayabilirler (Kinsella 1979).  

 

Yem ve yem hammaddelerinde bulunan protein, hidro-termal uygulaması ile ―nişasta 

matrisinde‖ fiziksel olarak bağlanabilir (Peisker 1992b). Protein parçalanabilirlik 

indeksi (PPI) olarak adlandırılan ekspander uygulaması işlemine tabi tutulan yemler ve 

yem hammaddelerinde, işlenmemiş yemlere kıyasla daha düşük bulunmakta ve 

kullanılan hammaddelere ve işlem koşullarına bağlı olmaktadır. Bu bağlamada, Peisker 

(1992b) farklı mısır hibritleri üzerinde uyguladığı ekspander işlemi ile ilgili bir 

çalışmada hidro-termal işlemden sonra nişasta matrisinde daha fazla protein bağlanmış 

ve protein parçalanabilirlik indeksi (PPI) azalmıştır. 

 

Hakulin (1991), ekspander işlemi sırasında farklı sıcaklık ve basıncın, yemlerin yağ 

çözünürlüğü üzerindeki etkilerini belirlemek için yaptıkları çalışmada, sıcaklık ve 

basınç arttıkça, özellikle yüksek sıcaklıklarda yağ çözünürlüğünün azaldığını 

belirlemiştir. Peisker (1992) açıklamalarına göre, protein çözünürlüğü proteinlerin 

parçalanabilirliğini belirlediğini açıklayarak, ekspander uygulamasının protein 

parçalanabilirliği üzerindeki etkilerinin protein ve nişasta kaynağına, öğütmenin 

inceliğine ve işlem sıcaklığına bağlı olduğunu belirtmiştir. 

 

Jørstad ve Prestløkken (1991) ekspander teknolojisinin etkilerini belirlemek amacıyla 

yaptıkları bir çalışmada, ekspander uygulamasının peletleme kapasitesi, genel olarak 

pelet kalitesi ve özellikle yüksek yağ içeriğine sahip karma yemlerin kalitesini 

artırdığını ortaya koymuşlardır. Ayrıca, Jørstad ve Prestløkken (1991), Prestløkken 

(1994a, 1994b), ekspander uygulamasının arpa, yulaf ve bu yem hammaddelerinin bir 

karışımının, rumen etkin protein parçalanabilirliğini (EPP) düşürdüğünü, ancak kolza 

tohumu küspesi (KTK) için bunun söz konusu olmadığını belirlemişlerdir.  
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Vanegas vd. (2016) yaptıkları bir araştırmada, bu boşluğu doldurmak amacıyla, ayçiçeği 

tohumu ve ayçiçeği tohum küspesi (ATK) üzerinde, ısıl işlem (150 °C) ile malik asit 

uygulamasının kuru madde sindirilebilirliği, uçucu yağ asit (UYA) üretim oranları, gaz, 

metan ve amonyak (NH3) üretim değerleri üzerindeki etkilerini, in vitro gaz üretim 

tekniği ile araştırmışlardır. Çalışmada hammaddelere 1 ve 3 saatlik ısıl işlem (malik asit 

ilaveli) (MAL1 ve MAL3) uygulanan numuneler, muamele edilmemiş numunelerle 

karşılaştırıldığında, MAL3 işleminin, etkin kuru madde parçalanabilirliğini (EKMP), 

ayçiçek tohumu ve ayçiçek tohumu küspesinde (ATK) sırasıyla %78, %46 oranında 

azalttığı bildirmiştir (P<0.05). Bu sonuç aşırı ısıl işlem uygulamasının hasara neden 

olduğunu göstermektedir. MAL1 uygulaması ise ayçiçek tohumu ve ayçiçek tohum 

küspesinde, metan üretimini sırasıyla %15.5 ve %11.3 olarak NH3 konsantrasyonlarını 

ise sırasıyla % 26.5 ve % 14.5 oranlarında azaltmıştır. 

 

Lund vd. (2008), yaptıkları bir araştırmada ekspander uygulamasının amino asitlerin 

sindirilebilirliğini rumen ortamında düşürdüğünü fakat sindirim kanalı boyunca toplam 

sindirilebilirliğini etkilemediğini bildirmişlerdir. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, 

ekspander uygulamasının rumen ortamında arpa proteininin sindirilebilirliğini 

düşürdüğünü ve dolaylı bir şekilde protein değerinin arttığı (by-pass) bildirilmektedir 

(Arieli vd. 1995, Weisbjerg vd. 1996, Prestløkken 1999a, Prestløkken 1999b).  

 

Ljokjel vd. (2003), ekspander uygulamasının buğday, arpa, yulaf, buğday kepeği, 

sorgum, mısır, bezelye ve soya fasülyesi sindirilebilirliği üzerine etkilerini araştırmak 

amacı ile yaptıkları çalışmada, uygulanan işlemlerin mısır hariç tüm yem 

hammaddelerinde rumen ortamında parçalanmayan protein (RPP) oranlarının arttığını 

belirlemişlerdir. Ekspander uygulamasında 125-130 °C sıcaklıktaki işlemin arpa ve 

yulafın protein yarayışlılığını iyileştirdiği belirlenmiştir (Prestløkken 1999b). Tothi vd. 

(2003), ise ekspander uygulamasına dahil edilen arpa ve mısırın rumen pH ve doymuş 

yağ asitlerini etkilemediğini, ancak rumen ortamı amonyak azotu (N) seviyelerinin arpa 

ve mısırda sırasıyla; %13 ve %24 düşürdüğünü bildirmişlerdir. 
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Prestløkken (1994a), Ekspander uygulamasından sonra rumen ortamında parçalanmayan 

proteinin (RPP) artmasının yanı sıra, rumende parçalanmayan proteinin ince bağırsakta 

sindirilebilirliğinin (RPPS) arttığını bildirmiştir. Bu nedenle, proteinin rumen 

ortamından, bağırsaklara akışını sağlamak için ekspander işleminin, kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Jørstad ve Prestløkken (1991), özellikle modern protein değerlendirme 

sistemleri dikkate alındığında sığır yeminin besin değeri ile ilgili ekspander yönteminin 

çok yararlı olduğu sonucuna varmışlardır.  

 

Sommer vd. (1994), ekspander uygulamasının, kolza tohumu küspesinin ve mısır 

glüteni ununun protein çözünürlüğü ve rumen parçalanabilirliği üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. Kolza tohumu küspesine, 120 °C'de ekspander uygulaması, protein 

çözünürlüğünü %40'tan %17'ye düşürmüştür. Ekspander işlemi sırasındaki sıcaklık 

120°C'den 130°C ve 150°C'ye yükseldiğinde, çözünürlük, sırasıyla; %15 ve %13'e 

azalmıştır. Etkin protein parçalanabilirliği (EPP) ile protein çözünürlüğü arasında 

yüksek oranda korelasyon mevcuttur (r = - 0.89) ve muamele edilmemiş kolza tohumu 

küspesinde, 120 °C, 130 °C ve 150 °C' ekspander uygulamasına tutulduktan sonra, 

%65'den (%65 EPP) , sırayla, %44, %35 ve %38'e düşmüştür. Buna karşın, mısır glüten 

unu için, protein çözünürlüğü ve etkin protein parçalanabilirliği (EPP), 120 °C'de 

ekspander uygulamasından sonra azalmıştır. 

 

Nişasta için, ısıl işlem, jelatinleşme gibi yapısal değişikliklere yol açabilir (Skoch vd. 

1981, Skoch vd. 1983). Bunun için 50 ila 80 °C arasındaki daha düşük sıcaklıklar 

yeterlidir, ancak tam jelatinizasyonun gerçekleşmesi için minimum miktarda 'serbest' su 

gerekmekte ve Jelatinizasyonun tam olarak gerçekleşmesi için, 1.5:1 su/nişasta oranı 

gerekmektedir (%60 nem) (Lund 1984). Jelatinleşme gerçekleştiğinde, nişasta 

çözünürlüğü ve parçalanma oranı artmakta ve bunun daha yüksek bir rumen 

parçalanabilirliğine yol açması beklenmektedir. Oysa, nem içeriği nispeten düşük 

olduğunda (<% 10), ısıl işlem, daha az çözünür ve rumen ortamında parçalanmaya daha 

dirençli bir yapıya sahip olan nişasta değişimlerine yol açabilmektedir (Van der Poel vd. 

1995). Van der Poel vd. (1995) 100 °C'nin altındaki sıcaklıklarda ekspander işlemi 

sırasında, protein ve nişastada, sırasıyla parçacık boyut küçültmesi ve jelatinleşmeye 
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neden olduğundan, muhtemelen rumen ortamında protein ve nişasta parçalanabilirliğini 

arttıracağını belirtmişlerdir. 

 

2.5 İstenmeyen Kimyasal Reaksiyonlar 

 

Yem katkı maddelerinin ve hayvan yemlerinin işlenmesi ve depolanması sırasında 

maruz kalabileceği kimyasal ve fiziksel değişimler göz önüne alındığında, istenen yem 

kalitesi kavramları ve hayvan yemlerinin besleyici özellikleri üzerindeki etkileri 

değişmektedir. İşleme özelliğinin, istenmeyen yem özelliklerine yol açması, hayvansal 

yemlerin rutin imalatında bulunan peletleme veya ekspander gibi termo-mekanik 

işlemlerin teknolojik yüküne oldukça bağlı olmaktadır. Üç ana yem bileşeni; 

karbonhidrat, protein ve yağların ekspander uygulaması esnasında en olası 

reaksiyonlarına genel bir bakış, Çizelge 2.5.1‘de verilmiştir. 

 

Çizelge 2.3 Yemlerdeki bazı önemli besin maddelerin ısıl işlem etkisi ile, oluşturdukları 

reaksiyonlar (Voragen vd. 1995) 

Besin madde                          Reaksiyon / etki 

Proteinler 

 

Maillard reaksiyonu, LAL / LAN oluşumu, Deaminasyon, D- Amino asit 

oluşumu, Izo-peptid oluşumu; Denatürasyon 

Karbonhidratlar 

 

Maillard reaksiyonu, Karamelizasyon, Çözünürlük, Dayanıklı nişasta 

oluşumu 

 

Yağlar 

 

(Oto) oksidasyon; Termal bozulma; Cis / trans izomerizasyonu; 

Polimerizasyon; Maillard reaksiyonlarının oluşumu 

 

Çizelge 2.5.1‘de görüldüğü gibi, termomekanik işlemler sırasında kullanılan koşulların 

yemlerdeki besin maddeleri‘nin içerdiği çeşitli kimyasal bileşiklerin reaktivitesini, tepki 

tipini ve besin madde kalitesindeki değişimlerin büyüklüğünü belirleyeceği 

anlaşılmaktadır. Ayrıca, ısıl işlemin protein (Van Barneveld 1993) ve karbonhidratlar 

(Nisasta tabiatında olmayan Polisakaritler) gibi besin maddeleri üzerindeki etkisine 

yönelik diğer çalışmalar da mevcuttur (Schutte 1991, Asp 1992). 
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2.5.1 Maillard reaksiyonu 

 

Proteinler indirgeyici şekerlerin varlığında yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında, 

indirgen şekerlerin karbonil grubu ile amino asitlerin amino grubunun (NH2) 

yoğunlaşması ile başlar ve uçucu ürünleri, orta ve yüksek molekül ağırlıklı polimerleri 

oluşturur (Hurrel ve Carpenter 1974). Başka bir deyişle, maillard reaksiyonu sırasında, 

şekerler, amino asitlerin serbest amino grupları (çoğunlukla lizin ve arginin) ile 

indirgeyici bir şekerin karbonil grupları arasında bir kovalent bağ ile proteinlere 

bağlanır (Teodorowicz vd. 2017). Bu reaksiyonlar amino asitler ile lipid oksidasyon 

ürünleri arasında da gerçekleşmektedir. Lipid oksidasyon ürünlerinin Maillard 

reaksiyonlarındaki rolü indirgen şekerlerin rolüne benzemektedir. Reaksiyonun 

yoğunluğu, sıcaklığın derecesiyle orantılıdır, pH yükseldikçe artar ve nispi nem %40-70 

arasında iken maksimum değere ulaşmaktadır (Hurrel ve Carpenter 1974). 

 

 

Şekil 2.5 Yem ve yem hammaddelerin ısıl işlem sırasında maillard reaksiyon ürününün 

oluşumunun basitleştirilmiş şeması. a; N "- (karboksimetil) lisin, b; 

pirralin, c; pentosidin (Teodorowicz vd. 2017) 
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2.5.2. Lisinoalanin oluşumu (LAL) 

 

Lisinoalanin, alkali koşullar altında, proteinlerin yüksek sıcaklıklara maruz kaldıkları 

durumda oluşmaktadır (Bohak 1964, De Groot vd. 1976). Lisinoalanin, [N3 -(DL–2-

amino-2-carboxyethyl)-L-lysine] (LAL) doğal olmayan bir amino asit olup, proteinlere 

nötr pH değerlerinde uygulanan yüksek ısıl işlem ve/veya alkali ile muamelesi sonucu 

oluşmaktadır. LAL, peptid grubu içermediği ve hidrolizi sonucu, iki aminoasit 

oluşturmadığından bir dipeptit değildir.  

 

 

Şekil 2.6 Lisinoalanin‘in kimyasal formülü (Satterlee ve Chang 1982). 

 

Lisinoalanin (LAL) oluşumu, çoğu hayvan türü için toksik değildir, ancak esansiyel 

aminoasitlerin azalmasına, protein kalitesinin ve mineral madde biyoyararlılığının 

düşmesine yol açarak, toksikolojik etkilerin görülmesine neden olmaktadır (Satterlee ve 

Chang 1982). 

 

2.5.3. D-amino asitlerin oluşumu 

 

Proteinlerin yapısını oluşturan amino asitler (AA) genellikle L-konfigürasyonuna 

sahiptirler. Bir proteinin özellikle de yüksek pH değerlerinde aşırı ısıya maruz kalması, 

bazı amino asitlerin rasemizasyonuna ve dolayısıyla D-amino asitlerin oluşumuna neden 

olabilmektedir. Friedman vd. (1981), kazein'de lisinoalanin ve D-amino asitlerin 

oluşumu ile in vitro sindirilebilirliğinin azaldığını belirlemişlerdir. Ayrıca, tek mideli 

hayvanlarda D-amino asitlerin çoğu, proteinlerin sentezi için kullanılamaz. 
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2.5.4. Metal iyonları tarafından katalize edilen oksidasyon reaksiyonları 

 

Demir ve manganez tuzları genellikle hayvanın ihtiyacını karşılamak amaçlı, karma 

yemlere eklenirler.. Yüksek nem veya yüksek sıcaklık koşulları altında, demir ve 

manganez tuzları, birçok oksidasyon sürecini katalize edebilirler. Kristal metal tuzları 

öğütme veya peletleme işlemleri ile ince parçalandığında, bu işlemler gelişebilir. Çoklu 

doymamış yağ asitlerinin, vitaminlerin ve diğer değişken bileşikler, yemlerin işlenmesi 

sırasında kolaylıkla okside edilebilir ve bu da hayvanın performansını düşürebileceğini 

belirtilmektedir (Dressler 1992). 

 

2.5.6. Çeşitli reaksiyonlar 

 

Balık ununun ısıyla kurutulması sırasında zehirli ve toksik özelliği taşıyan ―gizzerosin‖ 

oluşabilmektedir. Gizzerosin, fazla ısıtılan balık unlarında histidin ve lisin amino 

asitlerinin birleşmesiyle gerçekleşen bir bileşiktir ve organizmada histamine benzer 

etkiler yapmaktadır. Karma yemde gizzerosin düzeyi 0.5 ppm‘ in üzerine çıktığında, ön 

midede HCl salgısını arttırmakta, taşlıkta ise erozyona, yaralara ve nihayet delinmelere 

neden olmaktadır (Leeson ve Summers 2001). Gizzerosin, histamine nazaran 

civcivlerde, HCL asit salgılanmasını 10 kat daha fazla arttırmaktadır. Sindirim 

organlarında oluşan bu değişiklikler, yemlerin fiziksel ve enzimatik parçalanmasını 

(özellikle proteinlerin parçalanması) engellemekte (Dhawale 2001) ve yem atma olayına 

neden olmaktadır. Şiddetli koşullar altında, lantiyonin (Lanthionine) oluşumu ekspander 

işlemi sırasında da gerçekleşebilir. Ekspander uygulamasından geçirilen besin 

maddelerinin yüksek pH değerleri, bu istenmeyen türevlerin oluşumunu teşvik 

edebilmektedir. 

 

2.6. Yem ve Yem Hammaddelerinin Metan Üretim Potansiyeli  

 

Rumen fermentasyonu, mikroorganizmaların yani bakteri, protozoa ve mantarların 

aktivitesi ile gerçekleşmektedir (Williams 2000). Anaerobik mikrobiyal fermentasyonun 
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son ürünleri rumen içindeki uçucu yağ asitleridir (UYA) ve bunlar konakçı hayvan için 

önemli bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadırlar. Uçucu yağ asitleri içerisinde, en 

fazla miktarda üretilen asetattır. Aaynı zamanda, metan ve bütiratın oluşumunu 

engelleyen ve hidrojen havuzu olarak da işlev yapan propiyonik asitte oluşmaktadır. 

başka bir deyişle, propiyonat, metan üretimi için gereken hidrojen (H
+
) varlığını 

azaltarak, metan üretimini düşürmektedir. Uçucu yağ asitlerinin üretimi, hayvan 

tarafından tüketilen yemlerin türüne bağlıdır. Örneğin, kaba yem bazlı rasyonlar, asetat 

ve bütirat üretimini artırırken, nişasta bazlı rasyonlar, propiyonat üretimini teşvik 

etmektedir (Knapp vd. 2014). Ayrıca, rumen ortamındaki uçucu yağ asitleri dışında, 

mikrobiyal fermentasyon sırasında, karbonhidratlar; protein, gliserol, karbon dioksit 

(CO2), amonyak (NH3) ve metana fermente edilirler (Leng 1991, McAllister vd. 1996). 

Metanojenez yoluyla oluşan metan, bir enerji substratı olarak kullanılamaz, ancak 

havada sera gazı olarak eritilir ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Metan, küresel 

ısınmanın % 15'inden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir (Crutzen vd. 1986, 1995) ve 

kızıl ötesi enerjiyi emme konusunda karbondioksitten daha etkili olmakta ve çok düşük 

konsantrasyonlarda olmasına rağmen küresel ısınmaya katkısı büyüktür (Tyler 1991). 

Metan, 13.15 kcal/g enerjiye sahip olup, yemlerin yapısına bağlı olarak toplam enerjinin 

%3-12'sinin kaybolmasına neden olmaktadır (Lee vd. 2003). Ayrıca, fermantasyon 

sonucu oluşan karbondioksit (CO2) gazı, rumen ortamında bulunan bazı 

mikroorganizmalar (metanojenez bakteriler) tarafından kullanılarak, metan gazı 

üretimine neden olmaktadır (Theodorou vd. 1994). 

 

CO2+ 8 H
+
——> CH4 +2 H2O  

 

Rumen ortamında, karbondioksit gazının CH4 gazına dönüşmesinin, toplam gaz 

üretimini etkilememekte ve bunun nedeni; 1 mol CO2 gazından, 1 mol metan gazının 

oluşmasından kaynaklanmaktadır (Lee vd. 2003). Metan üretiminin azaltılması, sera 

gazı üretiminin azaltılması için önemlidir, ancak aynı zamanda, ruminant hayvanların 

rumeninde oluşan metan, bir enerji kaybıdır. Metan üretimini azaltarak, kaybolacak olan 

enerji hayvan vücudunda başka amaçlarla ve genel enerji kullanımını iyileştirmek için 

kullanılabilir. Süt sığırları, hem yaşama payı ve hem süt üretimini (verim payı) 

karşılamak için yüksek bir enerji gereksinimine sahiptirler ve bunu başarmak için birçok 
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karmaşık biyolojik yol mevcuttur. Gereksinimler karşılanmazsa, negatif enerji dengesi 

ile sonuçlanan vücut rezervleri kullanılır. Sonuç olarak, süt verimi yüksek olan süt 

ineklerinin beslenmesindeki başlıca amaç, enerji kaynaklarının yemden yararlanmasını 

iyileştirerek, negatif enerji dengesindeki zararı en aza indiremek için dengeli rasyonlarla 

beslemektir (Fenwick vd. 2008). 

 

Kaushik vd. (2015) çalışmalarına göre, kimyasal bileşime bağlı olarak yemler arasında 

gaz üretim kinetiği, metan üretimi, parçalanabilirlik ve rumen fermantasyonu büyük 

ölçüde değişiklik göstermektedir. Ayrıca, metan üretimi, ham protein (HP), ham yağ 

(HY) ve lifsiz karbonhidrat (LK) konsantrasyonları ile negatif korelasyon gösterirken, 

nötr çözücülerde çözünmeyen lifli maddeler (NDF) ve asit çözücülerde çözünmeyen 

lifli maddeler (ADF) ile pozitif korelasyon göstermektedir. Buna karşın, potansiyel gaz 

üretimi, ADF ile negatif korelasyon gösterirken, lifsiz karbonhidrat (LK) içeriği ile gaz 

üretimi arasında, pozitif bir korelasyon mevuttur. Gaz üretimi ve amonyak (NH3) 

konsantrasyonu, HP içeriğinden pozitif olarak etkilenmekte, ancak NDF ve ADF ile 

negatif bir ilişkisi olduğu görülmektedir. 

  

Ruminantlar tarafından tüketilen rasyonların kimyasal bileşimi, aynı zamanda, in vitro 

metan üretimi ile yakından ilişkilidir (Singh vd. 2012). Ancak bazı in-vivo çalışmalarda, 

rasyonların kimyasal bileşenleri geniş bir kimyasal bileşim yelpazesi ile metan 

üretiminde çok az etkisi olduğu öne sürülmüştür (Hammond vd. 2013, Patra 2014b). 

Genellikle, yemlerde bulunan karbonhidratın türü ve miktarı, rumendeki mikrobiyal 

popülasyonunu değiştirerek metan üretimini etkilemektedirler (Johnson ve Johnson 

1995). 

 

Kesif yemlerdeki çözünebilir karbonhidratlar rumen ortamında, propiyonat üretimini 

teşvik edip, metanojen bakterilerin büyümesini engeller. Böylece, fermente edilmiş 

organik madde (OM) birimi başına metan üretimini azaltmaktadır (Van Kessel ve 

Russell 1996).  
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Waghorn vd. (2002) araştırmalarına göre, yemlerin rumen ortamından geçiş süreleri ile 

metan üretim miktarları arasında olumsuz bir ilişki mevcuttur, başka bir deyişle, rumen 

ortamından hızlı bir şekilde geçen yemler, bu ortamda uzun süre kalan yemlere göre, 

daha az metan üretimi göstermektedirler. 

 

Bezabih vd. (2013), yaptıkları bir araştırmada, yemler ve yem hammaddelerinin NDF, 

OMS ve ME içerikleri ile metan üretimi arasında pozitif korelasyon bulduklarına karşın, 

HP ile metan üretimi arasında negatif ilişki olduğunu saptamışlar. Toplam gaz ve metan 

üretimi ile yemlerin kimyasal bileşenleri arasındaki korelasyonlar Çizelge 2.5.2‘de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 2.4 Yemler ve yem hammaddelerin kimyasal bileşimleri (ADF, HP, OM), 

organik madde sindirilebilirliği (OMS) ve metabolize edilebilir enerji 

(ME) ile toplam gaz üretimi (GÜ)  ve metan (CH4) üretimleri arasında 

pearson korelasyon katsayısı (r) (Bezabih vd. 2013) 

 ADF HP OM GÜ CH4 OMS ME 

NDF 0.92*** -0.65*** 0.38* 0.40* 0.40* 0.04 -0.15 

ADF  -0.58*** 0.27 0.33 0.31 -0.05 -0.23 

HP   -0.24 -0.39* -0.23 -0.09 -0.03 

OM    0.57* 0.26 0.59** 0.41* 

GÜ     0.60*** 0.86*** 0.83*** 

CH4      0.50** 0.45* 

OMS       0.91*** 

*P < 0.05; **P < 0.01; ***P < 0.001. 

 

Moe ve Tyrell (1979), selüloz (HS) gibi hücre duvar bileşenlerinin uzun süre fermente 

edildiğinde asetat/propiyonat oranını artırdığını ve metan üretiminde artışa neden 

olduğunu bildirmişlerdir. Örneğin çok miktarda selüloz içeren ve kolayca fermente 

edilebilir nitrojensiz öz maddeler (NÖM) içeren soya kabuğu, en fazla miktarda metan 

üretmektedir. başka bir deyişle, yemler ve yem hammaddelerinin, ham sellulöz içeriği 

arttıkça, metan üretimi azalmaktadır. 
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Shibata vd. (1992), CH4 üretimi ile çeşitli besin madde alımları arasındaki çoklu 

regresyon analizinden nitrojensiz öz maddelerin CH4 üretimi ile pozitif korelasyona 

sahip olduğunu belirlemişler. Holter ve Young (1992) ve Shibata vd. (1994)‘e göre, 

sığır ve koyunlarda ham besin maddelerinin miktarını belirleyerek, metan üretimi 

tahmin edilebilir.  

 

Getachew vd. (1998)‘e göre, yağlı tohum küspeleri, genelde %20‘den fazla protein ve 

düşük miktarda lif içermektedirler. Protein, rumen ortamında amonyağa (NH3) 

indirgenir ve rumen ortamındaki karbon dioksit (CO2) ile kombine olduktan sonra, 

amonyum bikarbonat ((NH4)HCO3) ortaya çıkmaktadır. 

 

CO2 + NH3 + H2O → (NH4)HCO3 

 

Dolayısıyla, yüksek protein içeriğine sahip yağlı tohum küspeleri gibi yem 

hammaddeleri, rumen inkübasyonu sürecinde, fermentasyon sonucu ortaya çıkan 

amonyağın (NH3), metan üretimi için substrat olan karbon dioksit (CO2) ile bağlanması 

şeklinde, metan üretimini azaltmaktadırlar. Başka benzer çalışmada, Kirchgessner vd. 

(1994), ham proteinin (HP) nispeten az metan ürettiğini de belirlemişlerdir. 

 

Lee vd. (2003) çalışmalarında, ilk 6 saatlik inkübasyonun sırasında, tahıl tanelerinin 

daha yüksek metan üretimi sağladığını, kepekler ve sapların, inkübasyonun 6. saatinden 

sonra metan üretimini artırdığını belirlemişlerdir. Yulafta, metan üretimi, inkübasyonun 

ilk 6 saat sonunda diğer tahıllara nazaran daha yüksek iken, 24 saatlik inkübasyonun 

sonundaki metan üretim miktarı daha düşük bulunmuştur. Bunun nedeni; yulafın, mısır 

ve buğdaya göre daha yüksek miktarda kolay çözünebilir karbonhidrat içermekte ve 2 

saat içinde hızlı bir şekilde parçalanmasından kaynaklanmaktadır (Herrer-Saldana vd. 

1990, Lee vd. 2003).  

 

Kurihara vd. (1997) rasyondaki ham protein (HP) oranının artmasının, sığırlarda metan 

üretimini azalttığını belirlemişlerdir. Eter ekstraktı fraksiyonuna dahil edilen yağ ve 

diğer bileşikler çoğunlukla rumen mikroorganizmaları tarafından fermente edilemezler, 
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özellikle doymamış yağ asitlerinin metanojenik mikrobiyal sistemini inhibe ettiği 

bilinmektedir (Czerkowski vd. 1966, Demeyer ve Van Nevel 1975). Doymamış yağ 

asidinin hidrojenasyonu, propiyonat sentezini arttırmaktadır, protozoa ve selülolitik 

bakteriyel aktiviteyi inhibe etmekte ve böylece metan üretimini etkilemektedir 

(Czerkawski vd. 1966). Ayrıca, Roger vd. (1992), yağların hidrolizinden oluşan 

gliserolün, selülolitik bakterilerin aktivitesini baskıladığını ve böylece eter ekstratlarının 

metan üretimini azalttığı sonucuna varmışlardır. 

 

Son zamanlarda, in vitro gaz üretim tekniği (IVGÜT), metan üretimini ölçmek ve metan 

emisyonlarını azaltmak amacyla yem veya rasyon örneğinin metan üretim potansiyelini 

değerlendirmek için kullanılarak daha popüler hale gelmektedir (Storm vd. 2012, 

Yáñez-Ruiz vd. 2016). Bazı araştırıcılara göre, in vitro yöntemler metan üretimini 

azaltabilecek bileşiklerin taranması için tek seçenek olabilir (Yáñez-Ruiz vd. 2016). Bu 

teknikte, üretilen toplam gaz ölçülür ve gazın kompozisyonunu test etmek için bir 

örneği kullanılır. Ayrıca in vitro gaz üretim tekniğ kullanarak, yem ve yem 

hammaddelerinin parçalanabilirlik kabiliyetleri değerlendirilebilmektedir. Genel olarak, 

metan üretimi; kuru madde tüketimi başına metan, parçalanmış KM  başına metan veya 

gram başına parçalanmış NDF/metan olarak rapor edilmektedir (Storm vd. 2012). 

Ayrıca, son zamanlarda, yem ve yem hammaddelerinin sindirilebilirliğini, fermentasyon 

oranı ve özellikle metan üretimlerini ölçmek için in vitro gaz üretim tekniği (İVGÜT) 

ile bağlantılı olarak, kızılötesi yansıtmalı spektroskopi (NIRS) veya kızılötesi metan 

analizör, gibi yem değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesine ilgi duyulmaktadır 

(Kneebone ve Dryden 2015). 

 

2.7. In Vitro Gaz Üretim Tekniği (IVGÜT)  ve Yem Değerinin Belirlenmesindeki 

Önemi 

 

Besleme, hayvansal üretim masraflarının yaklaşık % 60'ını oluşturmaktadır, bu nedenle 

ruminant yemlerinin besleyici değerinin belirlenmesi ve hayvanın gereksinimini 

karşılayabilecek dengeli rasyonların hazırlanması, hayvansal üretimin en önemli 

koşullarından sayılmaktadır (Adesogan 2002). Bir yemin hayvan performansını arttırma 
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kabiliyeti, esas olarak yemin sindirilebilirliğine bağlı olmaktadır. Ruminant yemlerinin 

sindirilebilirliği farklı teknikler kullanılarak belirlenmektedir. Bu tekniklerden biri in 

vitro gaz üretim tekniği (IVGÜT) olarak tanımlanmaktadır. 1970'lerin sonlarından 

itibaren, in vitro gaz üretiminin ölçümü, yem sindirim özelliklerini ve fermantasyon 

kinetiğini belirlemekte giderek daha popüler hale gelmiştir. İn vitro gaz üretim tekniği, 

yem örneklerinin ―bikarbonat-tamponlu‖ rumen sıvısı ile fermentasyonu sonucu ve in 

vitro sindirilmelerinden üretilen gaz miktarlarının ölçümüne dayalı bir tekniktir 

(Theodorou vd. 1998). 

 

Son yıllarda, gaz ölçüm teknikleri, yemlerin besleyici değerinin değerlendirilmesinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Gaz ölçüm tekniği, yem hammaddelerinin hem çözünür 

hem de çözünmeyen fraksiyonlarının sindirim kinetiği hakkında kayda değer veriler 

sağlamaktadır. Çeşitli gaz ölçüm teknikleri ve in vitro gaz yöntemleri, farklı araştırıcılar 

tarafından kullanılmaktadır. Şırınga sistemine dayanan in vitro gaz üretim teknikleri 

(Menke vd. 1979, Blümmel vd. 1997) gelişmekte olan ülkelerde kullanılan en yaygın ve 

en uygun teknikler olarak  bilinmektedir. Buna karşın, Tilley ve Terry gibi diğer in vitro 

yöntemler ve naylon torba teknikleri, denemeye alınan yem substratının (fermantasyona 

katkıda bulunabilecek ya da hiç katkısı olmayan bileşenler) kaybolmasını izleyen 

―gravimetrik‖ ölçümlerine dayanmaktadırlar. Oysa gaz ölçüm teknikleri, fermantasyon 

ürünlerinin (çözünebilir ama fermente olmayan substratlar gaz üretimine katkıda 

bulunmaz) görünüşüne (gözle kaydedilebilir fermantasyon oranı) odaklanmaktadır 

(Makkar 2003). Gaz üretim tekniklerinin naylon torba tekniğine göre en önemli 

avantajına bakıldığında, fermantasyon kinetiği, tek bir örnek üzerinde çalışılabilir ve bu 

nedenle nispeten az miktarda bir örnek gerektirdiğinin yanında, bir seferde daha fazla 

sayıda örnek değerlendirilebilir (Makkar 2003). Ayrıca, in vitro gaz üretim tekniği 

(IVGÜT), tanenlerin veya diğer antinutrisyonel faktörlerin etkilerinin 

değerlendirilmesinde naylon torba tekniğine göre daha etkilidir. Naylon torba 

tekniğinde, bu faktörler naylon torbadan kaçarak, rumen ortamında, seyreltilir ve bu 

nedenle rumen fermentasyonunu önemli ölçüde etkilememektedir (Makkar vd. 1995a). 

Ayrıca, IVGÜT sofistike bir ekipman veya çok sayıda hayvanın kullanımını 

gerektirmeden ve sadece kuru madde sindirilebilirliğine (KMS) değil, aynı zamanda 
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mikrobiyal protein sentezinin etkinliğine dayanarak, besleme uzmanları tarafından 

yemlerin veya yem bileşenlerinin seçilmesinde yardımcı olmaktadır. 

 

Menke vd. (1979) yönteminde, fermentasyonlar yem numuneleri ve tamponlanmış bir 

rumen sıvısı içeren 100 ml kapasiteli kalibre edilmiş cam şırıngalarda gerçekleştirilir. 

Ayrıca, bu yöntemde inkübasyonun 24. saati sonunda, 200 mg yem örneğinin kuru 

maddesinden (KM) üretilen gaz miktarı (GÜ), diğer kimyasal bileşenlerin seviyeleri ile 

birlikte in vivo metabolize edilebilir enerji (ME) ve organik madde sindirilebilirliğini 

(OMS) tahmin etmek için kullanılır. Aiple vd. (1996) üç farklı laboratuvar yöntemini 

(enzimatik, ham besin ve gaz ölçüm tekniği) yemlerin net enerji içeriklerininin tahmini 

yönünde (in vivo sindirilebilirliğe dayanan denklemlerle tahmin edildiği gibi) 

karşılaştırdıkları bir çalışmada, bireysel yemlerin net enerji içeriklerinin tahmini için, 

IVGÜT diğer iki yönteme göre daha üstün olduğunu bildirmişler. Ayrıca, IVGÜT, 

fermantasyon ürünlerinin (gazlar, uçucu yağ asitleri, NH3) profilini de ölçmektedir 

(Blummel ve Ørskov 1993, Makkar vd. 1995).  

 

İn vitro gaz üretim tekniğinde, üretilen gaz, yem materyalinde mevcut karbonhidratlar 

ve proteinlerin; asetat, butirat ve amonyağa (NH3) fermentasyonunun bir sonucudur ve 

üretilen gaz miktarı, yem hammaddelerinin kimyasal bileşimlerindeki farklılıkların ve 

mikrobiyal biyokütle sentezinin bir yansımasıdır (Getachew vd. 1998). Ayrıca, 

Getachew vd. (1998)‘ göre, kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) arasında, asetat ve butirat 

daha fazla gaz üretiminde katkıda bulunurken, propiyonat daha düşük gaz üretimi ile 

ilişkili olmaktadır. Anele vd. (2015), rumen ortamında ve in vitro gaz ölçüm 

tekniklerinde, yem hammaddeleri arasında kuru madde (KM) sindirilebilirliğinde 

gözlemlenen farklılıklar, fermentasyon hızı ve potansiyel sindirilebilir kuru madde 

(KMS) oranındaki farklılıklardan kaynaklandığını bildirmişlerdir. 

 

Bir yem, tamponlanmış rumen sıvısı ile inkübe edildiğinde, gazlar (çoğunlukla CO2 ve 

metan), fermantasyonun son ürünleri (uçucu yağ asitleri ve NH3) veya mikrobiyal 

biyokütle üretmek üzere parçalanır. Gaz üretimi genellikle karbonhidratların 

fermantasyonundan kaynaklandığı, proteinler için az ve yağlar için önemsiz ölçüde 
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olduğu kabul edilmektedir (Menke ve Steingass 1988, Getachew vd. 1998). Bu konu ile 

ilgili yapılan bir çalışma, 200 mg hindistancevizi yağı, hurma çekirdeği yağı veya soya 

fasulyesi yağının inkübasyonu sonucu açığa çıkan 2.1–2.8 ml‘lik bir gaz üretimi ile 

sonuçlandığına rağmen aynı miktar süt kazeini ve selülozun fermantasyonu sonucu 

sırasıyla 23.4 ile 80 ml gaz üretildiğini göstermiştir (Menke ve Steingass 1988, 

Getachew vd. 1998). Ayrıca, Dohme vd. (2001) yem hammaddelerinin HY içeriklerinin 

artması; rumen ortamında protozoaların inhibe edilmesi, propiyonik asit üretiminin 

çoğaltması ve doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonu yoluyla, metanojenez 

bakterilerin aktivitesini azaltarak, metan üretimini inhibe ettiğini bildirmişlerdir. 

 

Rumen ortamında, kuru madde (KM) fermentasyonunun oranı ve miktarı, ruminantlar 

tarafından absorbe edilen besin maddelerin belirlemesinde önemli bir belirleyici olarak 

kabul edilmektedir. Naylon torba tekniği, yemler ve kaba yemlerin kuru madde 

parçalanabilirlik (KMP) oranı ve miktarını tahmin etmek için uzun yıllardan beri 

kullanılmaktadır (Mehrez ve Orskov 1977) fakat, bu yöntem yaygın olarak kullanılsa 

da, zahmetli, zaman alıcı ve pahalı olarak tanınmaktadır (Cone vd. 2002). Dolayısıyla, 

son yıllarda, ruminant yemlerinin değerlendirilmesinde, birkaç başka teknik 

geliştirilmiştir. Araştırmalar sonucu (Menke vd. 1979, Menke ve Steingass 1988) 

yemlerin besin değerini değerlendirmek ve fermantasyon sırasında gaz üretimini (CO2) 

kullanarak dolaylı olarak kuru madde parçalanmasının oranı ve kapsamı ile organik 

madde sindirilebilirliğini (OMS) tahmin etmek amacıyla, in vitro gaz üretim tekniği 

(IVGÜT) geliştirilmiştir. Dolayısıyla, in vitro gaz üretim tekniğinde, yemler ve yem 

hammaddelerinin fermentasyonu sonucu üretilen gazlar (CO2, CH4), yemler ve yem 

hammaddelerinin fermentasyon hızı ve fermentasyon oranı yanında, yem 

materyallerinin kuru madde sindirilebilirliği (KMS) ve organik madde 

sindirilebilirlikleri (OMS) ile yakından ilişkilidir. 

 

In situ tekniği gibi, parçalanabilirlik ve dağılabilirlik oranını ölçen tekniklere kıyasla, 

gaz üretim yöntemleri daha az hayvansal bağımlıdır, çözünür veya küçük parçacıklı 

yemleri karakterize etmek için daha uygundur ve bu sayede otomatikleştirilebilirler, 

dolayısıyla, iş gücü girdisini azaltır (Adesogan 2002). In situ naylon torba ve in vitro 

gaz üretim tekniği, hayvan performansı (Orskov 1989), yem tüketimi (Blummel ve 
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Orskov 1993), mikrobiyal protein sentezi (Krishnamoorthy vd. 1991) ve in vivo 

sindirilebilirlik ile yakından ilişkilidirler (Khazaal vd. 1993). Gaz üretim tekniğinin 

kullanım kolaylığı ve kısa sürede çok sayıda numunenin işlenmesi olasılığı ile 

avantajları dikkate alındığında, in situ KM parçalanabilirliği ile in vitro gaz üretim 

parametreleri arasında anlamlı ve geçerli korelasyonlar bulunması da diğer önemli 

avantajlarından bir olarak sayılmakta (Valentin vd. 1999).  Son zamanlarda, in situ 

naylon torba tekniği ve in vitro gaz üretim tekniği ile elde edilen fermantasyon kinetiği 

arasındaki olumlu ilişkileri farklı araştırıcılar tarafından (Blummel ve Orskov 1993, 

Khazaal vd. 1993, Dewhurst vd. 1995, Lopez vd. 1999, Cone vd. 1999, 1998, 2002) 

bildirilmiştir. 

 

Gaz ölçüm tekniklerinde, yem materyallerinin kuru madde sindirilebilirliği (KMS), 

organik madde sindirilebilirliği (OMS) ve fermentasyon oranı ile fermentasyon hızları, 

rumen mikrobiyal aktivitesini yakından etkileyerek, mikrobiyal protein sentezi ve 

mikrobiyal aktivite sonucu fermentasyon son ürünlerini oluşturan uçucu yağ asitleri 

(UYA) ile üretilen gaz oranlarını yakından etkilemektedir (Seo vd. 2010).  

 

Rumen ortamında, başlıca; bakteriler, protozoalar ve mantarlar, rumen ekosistemini 

oluşturarak yem bileşenlerini (polisakaritler, şekerler, proteinler) fermente ederek, 

mikrobiyal biyokütle aktivitesini sürdürmeleri ve büyümeleri için ATP moleküllerini 

sağlamaktadırlar (Bach vd. 2005). Protozoalar, başta olmak üzere, proteolitik 

enzimlerini üreterek, protein parçalanmasında büyük katkıda bulunmaktadırlar (Van 

Soest 1994). Peptitler, peptidaz enziminin etkisi ile amino asitlere parçalanırlar. Rumen 

ortamında, serbest amino asitler, deamine olarak uçucu yağ asitleri, CO2 ve amonyağa 

(NH3) dönüşür veya mikrobiyal proteinin sentezi sırasında tekrar kullanılabilirler 

(Nolan ve Dobos 2005). Dolayısıyla, yemlerin rumen ortamında, kuru madde 

sindirilebilirliği (KMS), organik madde sindirilebilirliği (OMS) ve protein 

parçalanabilirliklerinin azalması; mikrobiyal protein sentezinin etkinliği baskılamakta 

ve sonuç olarak, rumen fermentasyonu, uçucu yağ asitlerinin azalması ve gaz üretiminin 

baskılanmasına neden olmaktadır (Ørskov 1992). Mikrobiyal protein sentezinin 

sağlanması, büyük ölçüde yemlerden gelen protein ve karbonhidratların rumen 

ortamında, yeterli ve dengeli sağlanmasına bağlıdır (Ørskov 1992). Ayrıca, yem 
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proteinlerinin rumende mikrobiyal parçalanmasını etkileyen en önemli faktörler; protein 

türü, diğer besin maddeleri ile etkileşimi, rasyon tipine, geçiş hızına, mikrobiyal 

popülasyonu ve pH‘ya bağlıdır (Bach vd. 2005). Rumende senkronizasyon kavramı, 

enerji ile rumen mikroorganizmalarına sağlanan protein arasındaki oranı anlamak için 

önemlidir. Fermente edilebilir enerji mevcudiyeti ve rumen ortamındaki 

mikroorganizmalar tarafından parçalanmayan N'nin (yem proteininden sağlanan azot) 

mevcudiyeti senkronize edilirse, mikrobiyal protein sentezi en üst düzeye çıkarılabilir 

(Ørskov 1992). Ayrıca, Nocek ve Russell (1988), proteinlerin rumen ortamında, 

parçalanma oranlarının karbonhidratlara göre daha fazla olduğunda, büyük miktarda 

azot (N), amonyak suretiyle kaybedildiğini ve bununla birlikte karbonhidratların 

parçalanma hızının, proteininkinden daha fazla olduğunda, mikrobiyal protein üretimi 

ve fermantasyon hızının baskılandığını bildirmişler. 

 

Gaz üretim tekniğinde ölçülen gaz iki farklı kaynaktan gerçekleşmektedir. Bu gaz 

üretim kaynakları, yemler ve yem hammaddelerinden, fermentasyon sonucu direkt 

olarak açığa çıkan gaz miktarı ve aynı zamanda fermentasyon son ürünleri olarak açığa 

çıkan uçucu yağ asitlerinin (UYA) tampon çözeltiyle reaksiyona girmesi sonucu açığa 

çıkan gaz ve indirekt gaz olarak tanımlanmaktadır (Getachew vd. 1998). Kaba yemlerin, 

tampon çözeltisiyle karıştırılmış rumen sıvısıyla inkübasyona tabi tutulması sonucu 

açığa çıkan gazın %50‘si direkt gaz üretiminden, %50‘si ise indirekt gaz üretiminden 

oluşurken, yüksek miktarda konsantre yem içeren rasyonların fermantasyonu sonucu 

açığa çıkan indirekt gaz üretimi, toplam gazın %60‘ını oluşturmaktadır (Blummel ve 

Orskov 1993). 

 

Bir mol uçucu yağ asitin (UYA) ürettiği CO2 miktarı, 0.8–1.0 mmol arasında 

değişmekte (Beuvink vd. 1992, Blummel ve Orskov 1993). Üretilen gaz miktarı ile 

uçucu yağ asitleri arasında pozitif bir ilişki olduğu farklı çalışmalarda saptanmıştır 

(Blummel ve Orskov 1993, Makkar vd. 1995). Fermantasyon sonucu oluşan uçucu yağ 

asitlerinin miktarı fermantasyona tabi tutulan yemlerin yapısına bağlıdır (Beuvink vd. 

1992, Blummel ve Orskov 1993). Hızlı fermentasyona sahip yemlerde nispi olarak 

propiyonik asit üretimi, asetik asit üretimine nazaran daha yüksek iken, yavaş fermente 

olan yemlerde asetik asit üretiminin fazla olduğu bildirilmiştir (Orskov ve Ryle 1990). 
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Kamalak vd. (2005) araştırmalarına göre, her iki metodolojinin (in vitro gaz üretim 

tekniği ve naylon torba tekniği) sonuçları arasındaki mevcut yüksek korelasyonlar 

sonucu, gaz üretim parametrelerinden yola çıkarak, ayrışabilirlik ve parçalanabilirlik 

parametrelerini tahmin etmek için yeterince güçlü olduğunu saptamışlar ve in vitro gaz 

üretim tekniğinin kuru madde kaybolmasını ve bazı kuru madde dağılma 

parametrelerini tahmin etmek için iyi bir potansiyele sahip olduğunu belirlemişlerdir. 

Dolayısıyla, in vitro gaz üretim tekniği ile yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların, 

naylon torba tekniğinden elde edilen değerler ile kıyaslanarak, tartışılabilir bir 

konumdadır. 

 

Menke vd. (1979) çalışmaları sonucu, in vitro gaz ölçümü ile in vivo organik madde 

sindirilebilirlik (OMS) arasında yüksek korelasyon (R=0.98) olduğu tespit edilmiş ve 

bir laboratuar tekniği olarak yemlerin değerlendirilmesinde yüksek oranda güvenilir bir 

teknik olarak nitelendirilmiştir. Başka bir deyişle, rumen fermentasyonu ve gaz üretimi 

arasındaki ilişki uzun zamanlardan beri bilinmektedir. Yemlerin gaz üretim 

miktarlarının belirlenmesinde farklı gaz ölçüm tekniklerine rastlanılabilmektedir. 

Günümüzde gaz üretim teknikleri arasında en yaygın olarak kullanılanı ―Hohenheim‖ 

(Menke vd. 1979, Menke ve Steingass 1988) gaz üretim tekniğidir. 

 

Hohenheim gaz testi, ruminantların beslenmesinde kullanılan yem hammaddelerin 

organik madde sindirilebilirliği (OMS) ve yem hammaddelerinin enerji içeriğinin (ME 

ve NEL) belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntem, kalibre edilmiş cam şırıngalarda 

yemin tamponlu rumen sıvısı ile fermantasyonu sonucu üretilen toplam gaz miktarının 

(GÜ) ölçümüne dayanmakta ve daha sonra ham besin madde içerikleriyle birlikte gaz 

üretimi kullanan çok değişkenli regresyon denklemleri, sindirilebilirlik ve enerji 

içeriklerini güvenilir bir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır (Menke vd. 1979, Menke 

vd. 1987). 

 

Owensby v.d (1996) araştırmalarına göre, denemeye alınan yemler ve yem 

hammaddelerinde, besin madde içerikleri arasındaki farklılıkların, (ham protein (HP), 

ham selüloz (HS), ham kül (HK) ile nitrojensiz öz maddeler (NÖM)), in vitro gaz 
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üretimini ve bunlardan elde edilen parametreleri, yüksek oranlarda etkilemektedir. Bu 

çerçevede, yapılan diğer araştırmacıların çalışmaları mevcuttür ve Menke ve Steingass 

(1988) açıklamalarına göre, yemlerin HP ve NÖM içerikleri ile gaz üretimi (GÜ) 

arasında olumsuz bir korelasyon görülmektedir. Başka bir deyişle, yemlerin ve yem 

hammaddelerinin HP ve NÖM içeriklerinin artması ile, bu yemlerden elde edilen gaz 

miktarı düşmektedir. Rumen ortamında, HP fermentasyonu sonucu açığa çıkan gaz 

miktarı, karbonhidratların fermentasyonundan gelen gaz miktarından daha düşük 

olmaktadır ve rumen ortamında oluşan gazların çok düşük miktarlarda yağların 

fermentasyonu sonucu ortaya çıkmaktadır (Wolin 1960). 

 

Wolin (1960), yemlerin rumen ortamında fermentasyon oranlarının, hayvan tarafından 

tüketilen rasyonun yapısına bağlı olarak büyük varyasyonlar gösterdiğini, rumen 

ortamında oluşan gazların büyük oranının, yemlerin asetik asit ve bütirik asit (UYA)‘e 

fermente olması ile oluştuğunu ve bu uçucu yağ asitlerinden olan propiyonik asitten 

gelen gaz üretiminin, sadece bu asitin tamponlanması sonucu oluştuğunu ve aynı 

zamanda çok düşük oranda gaz oluşumuna neden olduğunu belirtmektedir. Araştırıcıya 

göre nişasta içerikli (enerji bazından zengin yemler) yemlerin rumende parçalanması 

sonucu, lifli yemlere göre daha düşük oranlarda gaz üretilmektedir. Bailey (1958), lifli 

yem hammaddelerinin fermentasyonu sonucu, üretilen gaz miktarının, nişasta içerikli 

yemlere göre daha fazla olmasının sebebini, selülozca zengin yemler ve yem 

hammaddelerin, rumen ortamında, ruminasyon sürecinin artmasına ve rumen pH‘sının 

alkalileşmesine ve dolayısıyla, fermentasyon son ürünlerinden olan asetik asit oranının 

artmasından kaynaklandığını bildirmiştir. Ayrıca, yemlerin rumen ortamında 

parçalanma hızı ile uçucu yağ asitleri oluşumu arasında yakın ilişki olmakta ve hızlı 

fermente olan karbonhidratların inkübasyonu sonucu daha yüksek propiyonik asit 

oluşmaktadır. Diğer taraftan yavaş fermente olan yemlerin inkübasyonu sonucu daha 

yüksek oranda asetik asit ortaya çıkmaktadır (Getachew vd. 1998). Dolayısıyla, 

fermentasyon sonucu ortaya çıkan gaz miktarlarını (CO2, metan), UYA oranı ve 

konsantrasyonununu yakından etkilemektedir. 

 

Canbolat (2012), buğdaygil hasılları üzerinde yaptığı bir çalışmada, çavdar hasılında 

organik madde sindirimi (OMS), metabolik enerji (ME) ve net enerji laktasyon (NEL) 
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içeriklerinin düşük çıkmasının nedenini, bu yemin HP ve in vitro gaz üretim miktarının 

diğer buğdaygil kaba yemlerinden daha düşük olması ile açıklamıştır. 

 

Norton (2003)‘e göre ruminantların rasyonunda rumen ortamındaki mikrobiyal 

aktivitenin optimum seviyede gerçekleşmesi için yemlerin en az %10 HP içermeleri 

gerekmektedir ve bu düzeyin altında HP içeren rasyonlarda mikrobiyal aktivite 

düşmekte ve dolaysıyla rumen ortamındaki gaz üretimi azalmaktadır. Ayrıca, rumen 

ortamındaki pH ve sıcaklık, sellülotik bekterilerin aktivitesi için, optimum düzeyde 

olduğu, gaz üretim ve fermentasyonun gerçekleşmesi için önemli faktörlerden biridir ve 

bu şartların optimum düzeyde olmadığı sürece, rumen ortamındaki gaz üretim oranı 

düşmektedir (Russell ve Dombroski 1980). 

 

Canbolat (2012), yaptıkları bir çalışmada, arpa ve mısırın, in vitro gaz üretim (GÜ), 

metabolik enerji (ME), net enerji laktasyon (NEL) ve organik madde sindirilebilirlik 

(OMS) değerlerini saptamışlar. 24 saatlik inkübasyonun sonunda, arpa ve mısırın gaz 

üretim miktarları (GÜ) sırayla; 53.4 ml ve 57.9 ml. OMS, ME ve NEL değerleri ise, 

sırayla arpa için; %63.9, 9.8 (MJ/Kg KM), 5.6 (MJ/Kg KM)  ve mısır için; %73.8, 10.7 

(MJ/Kg KM) ve 6.9 (MJ/Kg KM) olarak saptamışlar. Her iki enerji hammaddesinin 

toplam in vitro gaz üretim miktarları inkübasyon süresinin artışına bağlı olarak da ayrı 

artmıştır. Ham protein (HP) ile ME ve NEL değerleri arasında önemli korelasyon 

bulunsada (P<0.05), ham yağ (HY) ile ME ve NEL arasında önemli korelasyon 

saptanmamıştır. Ayrıca, ME ve NEL ile NDF, ADF ve ADL arasında önemli derecede 

olumsuz korelasyon saptamışlar (P<0.01). 

 

Kılıç (2005) araştırmasına göre, enerji yemlerinin, protein ek yemlerinden daha yüksek 

gaz üretimi, gaz üretim hızı, ME ve NEL içeriğine sahip olduğunu, bununla birlikte 

OMS bakımından bu yem kaynakları arasında farklılık olmadığını bildirmiştir. 

 

Yapılan çalışmalarda (Cone ve Gelder 1999, Blümmel vd. 1999), rumen 

mikroorganizmaları için daha az yararlanılabilir protein sağlayan yemler ve yem 

hammaddeleri ve diğer taraftan mikroorganizmaların daha az yararlanabildiği NDF, 
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ADF ve ADL bakımından zengin yemlerin in vitro gaz üretim değerlerinin daha düşük 

olduğu bildirilmektedir. 

 

Kumar vd. (2015) yaptıkları bir çalışmada, arpa, mısır ve soya küspesinin in vitro gaz 

üretim (GÜ) ve metabolize edilebilir enerji (ME) ve organik madde sindirilebilirlik 

(OMS) değerlerini belirlemişler. Arpa, mısır ve soya küspesine ait in vitro gaz üretim 

değerlerini (GÜ) sırasıyla; 60.41±0.75 (ml/200mg KM), 65.54±0.49 (ml/200mg KM) ve 

50.96±0.49 (ml/200mg KM), ME değerlerini sırasıyla; 10.11 (MJ/kg KM), 11.51 

(MJ/kg KM) ve 9.24 (MJ/kg KM) ve organik madde sindirilebilirlik (OMS) değerlerini 

sırayla; %74.02±1.44, %80.43±1.13, %80.67±0.77 olarak saptamışlar.  

 

Abaş vd. (2005) yaptıkları bir çalışmada, arpa, mısır, yulaf, ayçiçek tohum küspesi 

(ATK), besi sığır ve süt sığır yemlerinin, ME, NEL ve organik madde sindirilebilirliğ 

(OMS) değerlerini in vitro gaz üretim tekniği ile belirlemişler. Dane yemlerden arpa, 

buğday, mısır ve yulafın ham protein (HP) değerleri %9,26 ile %12,30; ham Selüloz 

(HS) %4,11 ile %11,66; ham yağ (HY) %1,72 ile %4,49 arasında bulunmuştur. Karma 

yemlerden süt sığır yemi ile besi yeminin ham protein değeri %13,66 - %21,91; ham 

Selüloz oranı %3,48 - %13,18; ham yağ %2,09 - %6,60 aralığında değişmiştir. Yulaf, 

arpa, buğday ve mısırın ortalama gaz üretim (GÜ) miktarları, 59.20, 63.54, 68.00 ve 

67.94 ml/200 mg KM olarak tespit edilmiştir. Mısır, buğday, arpa ve yulafın ME 

değerleri, 13.08, 12.99, 12.45, 12.10 (MJ/kg KM), NEL değerleri ise sırasıyla 8.30, 8.25, 

7.84 ve 7.55 (MJ/kg KM) olarak hesaplanmıştır. Besi yemi ile süt sığır yeminin net gaz 

üretimi (GÜ) 51.48 ile 51.59 (ml/200 mg KM) iken, besi yeminin ME ve NEL değerleri; 

9.23 – 12.99 ve 5.43 – 8.20 (MJ/kg KM), süt yeminin ise 9.74 – 12.67 ve 5.76 – 7.89 

(MJ/kg KM) olarak hesaplanmıştır. Ayçiçek tohum küspesi (ATK) gaz üretim değeri 

(GÜ), ME, NEL ve organik madde sindirilebilirlik (OMS) değerleri, sırasıyla; 31.77 

(ml/200 mg KM), 9.16 (MJ/kg KM), 5.27 (MJ/kg KM) ve %59.72 olarak saptanmıştır. 

 

Seven vd. (2007) yaptıkları bir çalışmada, gaz üretim tekniği ile mısır, arpa, ayçiçeği 

tohumu küspesi (ATK) ve soya küspesinin (SK) 24 saatlik inkubasyonda ME 

düzeylerini sırasıyla; 12.31, 12.81, 8.92, 9.42 (MJ/Kg KM) olarak bulmuşlar. Ayriyeten, 
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mısır, arpa, SK ve ATK‘nın, HP, HY ve NÖM değerleri sırasıyla; HP; %10.38, %11,22, 

%52.75, %24.94 HY; %3.96, %2.88, %4.43 ve %3.20. HK; %1.73, %2.57, %6.36, 

%6.28. NÖM: %78.26, %78.63, %28.40 ve %41.90 olarak bulunmuştur. 

 

Wolin (1960)‘ün araştırmasına göre, yüksek seviyede lif içeren yemler ve yem 

hammaddelerin, rumen ortamında parçalanmaları sırada, yüksek oranda nişasta içeren 

yemlere göre, açığa çıkan gaz miktarları daha fazla olduğu belirtilmiştir. 

 

Yemler ve yem hammaddelerin besin madde içerikleri faktörünün yanında, yemlerin 

türü, çeşidi ve tipi‘de in vitro gaz üretim tekniğinde elde edilen gaz miktarlarını 

etkilemekte (Filya vd. 2002, Getachew vd. 2004b) ayrıca rasyonlarda kullanılan 

bitkilerden gelen farklı kısımları değişik gaz üretimi göstermektedir (Abdulrazak vd. 

1999). 

 

Tane yemler esas olarak, kaba yemlere göre gaz üretim miktarları farklılık göstermekte 

ve dane yemlerin kavuz içerip içermedikleri ile nişasta içeriklerine bağlı olarak 

değişmekte. Ayrıca yem imalatında tane yemlere uygulanan yüksek derecede ısıl işlem 

gibi faktörler, gaz üretim miktarlarını düşürmektedir. (Menke ve Steingass 1988, 

Mertens vd. 1997, Rymer ve Givens 1999, Blümmel vd. 1999, Lee vd. 2000, Getachew 

vd. 2002). 

 

Tahıllar, yüksek enerji içerdiklerinden dolayı, ruminantların beslenmesinde enerji 

kaynağı olarak kullanılmaktadırlar, fakat tahılların yapısındaki farklılıklardan dolayı, 

rumen ortamında mikrobiyal aktiviteyi yakından etkilemekte. Örneğin; mısır 

endospermindeki protein matrisi, mikrobiyal sindirime dayanıklı iken, arpanın protein 

matrisi, mikroorganizmalar tarafından kolayca sindirilebilmektedir (Van Barneveld ve 

Samanta 1999). Dolayısıyla, tahıllar üzerinde yapılan ısıl işlemler ruminal fermantasyon 

oranını değiştirmektedir (Khorasani vd. 2000). 

 

Abdulrazak vd. (2000) yaptıkları araştırmaya göre, yemlerdeki hücre duvar bileşenleri 

(ADF ve NDF) rumen ortamında mikrobyel aktiviteyi düşürerek gaz üretimini 
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azaltmakta ve dolayısı ile bu hücre duvar bileşenleri ile gaz üretim arasında negative 

korelasyon olduğunu belirlemişlerdir. Bu bilgilerin doğrultusunda diğer araştırıcılar 

tarafında yapılan çalışmalarda yemlerdeki NDF içeriklerinin artamı ile rumende gaz 

üretim miktarının düştüğü belirlenmiştir (Doane vd. 1997, Calabro vd. 2001). 

 

Tahılların, rumen ortamında (in vivo ve in vitro) nişasta parçalanabilirlikleri farklılık 

göstermekte ve böylece, fermentasyon boyunca farklı miktarlarda gaz üretimi 

göstermektedirler. Örneğin, arpa yüksek oranlarda fermente olabilir niasta içerirken, 

buğday nişastası rumen ortamında sadece %10-12 oranlarda fermente olmakta ve 

mısırın yüksek miktarda nişasta içermesine rağmen, inkübasyon süresice sadece %30 

fermentasyona elverişli nişasta sunmaktadır (Türkmen 2001). 

 

Abaş vd. (2005) araştırmalarına göre, in vitro gaz üretim tekniği ile yapılan 

çalışmalarda, yemler arasındaki gaz üretim oranlarında farklılıklara neden olan başka 

bir faktör, yemlerdeki fermentasyona elverişli alt tabakalarına (substrat) bağlıdır. Başka 

bir değişle, arpa ve buğday gibi kolayca fermente olabilen yem hammaddeleri, kolay 

sindirilebilir ve enerji kaynağı olarak rumen ortamındaki mikroorganizmaların enerji 

ihtiyaçlarını hızlıca temin ederek bu mikroorganizmaların aktivitesini yükselterek, 

yemlerin sindirilme işlemini kolaylaştırıp ve dolayısıyla, inkübasyonun erken 

saatlerinde açığa çıkan gaz oranını arttırmaktadırlar (Sampath vd. 1995). 

 

Yukarıda belirlenen faktörlerin yanında, ruminantlar tarafından tüketilen rasyonların 

yapısı (kaba yemin, yoğun yeme oranı) ve yemlere uygulanan işlemler (ısıtma ve 

kavurma vb.) rumen ortamındaki UYA miktarını etkileyerek, gaz üretimini 

etkilemektedir (Ørskov 1994, Filya vd. 2002). Yemler üzerinde yapılan işlemler 

(öğütme, ısıtma, buharlama, gevretme, doğrama) sonucu, yemler daha küçük 

parçacıklara dönüşerek, rumen ortamındaki mevcut mikroorganizmalar tarafından daha 

kolay saldırıya uğramaktadırlar ve dolayısıyla rumen ortamındaki gaz üretim miktarını 

yakından etkilemektedirler. 
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Rumen gazlarının artması, selülozca zengin yemlerin rumende parçalanmasının artması 

sonucu yemin enerji değerini ve dolayısı  ile yem değerini artıracağı anlamına 

gelmektedir. Türkiye‘de birçok yem fabrikasında yemlere ekspander uygulaması 

yapılmaktadır. Ekspander uygulaması yapılan yemlerin sindirilebilirliği, enerji değerleri 

ve yem değerinin in vitro gaz üretim tekniği (İVGÜT) ile belirlenmesi üzerine çalışma 

yapılmamıştır. Bu amaçla yukarıdaki bilgiler ışığında; bu açığı kapatmak amacı ile bu 

çalışmada; kasaplık sığır, süt sığırı ve koyun yemlerine ve ayrıca bu yemlerin yapısında 

yer alan enerji kaynağı (mısır ve arpa) ile protein kaynağı (ayçiçeği küspesi ve soya 

küspesi) yem hammaddeleri üzerinde, ekspander uygulamasının, organik madde 

sindirilebilirliği (OMS), enerji değerleri (ME ve NEL), rumendeki gaz oluşumu 

(GÜ,CH4) ve yem değeri üzerine etkisi, in vitro gaz üretim tekniği kullanılarak 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

3.1.1 Yem materyali 

 

Çalışmada yem materyali, Çorum‘da ekspander uygulaması yapılan özel bir fabrikada 

kasaplık sığır, süt sığırı ve koyunlar için hazırlanan karma yemler ile bu yemlerin 

yapımında yer alan yem hammaddeleri oluşturmuştur. Enerji kaynağı olarak; mısır ve 

arpa ile protein kaynağı olarak; ayçiçek tohumu küspesi (ATK) ve soya küspesi (SK) 

kullanılmıştır. Fabrikadan 25.01.2016 tarihinde yem örnekleri ekspander makinesine 

girmeden önce (yığın halinde) ve ekspander uygulamasından sonra (50 kg‘lık 

çuvallardan) 1‘er kg alınmış, cam kavanozlara konulmuş, etiketlenmiş ve uygun 

koşullarda analiz zamanına kadar saklanmıştır. Denemede kullanılan yem materyalleri 

ekspander öncesi ve ekspander sonrası iki gurup halinde, Çizelge 3.1‘de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1 Denemede kullanılan karma yemler ve yem hammaddeleri 

Ekspander öncesi  Ekspander sonrasi  

Kasaplık sığır yemi (ET) 1kg Kasaplık sığır yemi (ET) 1kg 

Süt sığırı yemi 1kg Süt sığırı yemi 1kg 

Koyun besi (ET) yemi 1kg Koyun besi (ET) yemi 1kg 

Mısır 1kg Mısır 1kg 

Arpa 1kg Arpa 1kg 

ATK 1kg ATK 1kg 

SK 1kg SK 1kg 

 

3.1.2 Rumen sıvısı 

 

İn vitro gaz üretim tekniğinde kullanılan rumen sıvısı, mezbahanede yeni kesilmiş üç 

baş İvesi koyunundan (50 kg ağırlığında, 2-3 yaş arası) alınmıştır. Hayvanlar, kesimden 

önce, en az 15 gün ve her gün, buğday samanı ile mısır silajı yanında, 400-500 gr/gün 

kaliteli kuru ot ve 600-700 gr/gün kesif yem karması ile beslenmişlerdir. Rumen 
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sıvısının alınmasını kolaylaştırmak ve rumen sıvısı içerisindeki mikroorganizmaların 

etkinliğini korumak için hazırlanan karma yemin 2/3 kısmı akşam (16:30) ve 1/3 kısmı 

sabah (8:30) yemlemesinde verilmiştir. Rumen sıvısı karbondioksit ile beslenen 2 

litrelik 39 ºC‘ de ısıtılmış bir erlen içine iki kat tülbentten süzülerek ve sıcaklığı 

muhafaza edilerek bir termos içerisinde laboratuara seri şekilde taşınmıştır.  

 

3.2 Karma Yemlerin ve Yem Hammaddelerin İn Vitro Gaz Üretimi ve Metan 

Değerlerinin Belirlenmesi 

 

Karma yemler ve yem hammaddelerinin, ekspander öncesi ve sonrası örneklerinde yem 

değerini belirlemek için in vitro gaz üretim tekniği (Hohenheim) modifiye edilerek, 

(Menke vd. 1979, Menke ve Steingass 1988, Blümmel ve Ørskov, 1993) göre 

uygulanmıştır. İn vitro analizler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Zootekni Bölümünde yapılmıştır. 

 

Tekniğin uygulanmasında 3, 6, 12 ve 24 saatlik inkübasyon süresi dikkate alınmıştır. 

Karma yemler ve yem hammaddelerinin 24 saat fermantasyonunda üretilen toplam 

gazın, metan üretimi (%), bir kızılötesi metan analiz cihazı (Sensor Europe GmbH, 

Erkrath, Germany) kullanılarak ölçülmüştür (Goel vd. 2008). Bu analizler sonunda; 

yemlerin gaz üretim değerleri ve bunlara ait parametreler belirlenmiştir. Yemlerin ME, 

NEL değerleri, organik madde sindirilebilirliği (OMS) ve metan üretimi belirlenmiştir.  

 

3.2.1 In vitro gaz ölçümü 

 

Rumen sıvısı alınmadan hemen önce, 400 ml saf suya 0.1 ml mikro mineral çözeltisi, 

200 ml rumen tampon çözeltisi, 200 ml makro mineral çözeltisi, 1.0 ml resazurin 

çözeltisi ve 40 ml indirgeme çözeltisi karıştırılarak ―tampon çözeltisi‖ hazırlanmıştır. 

Bu karışım rumen sıvısı alınmadan hemen önce hazırlanıp, CO2 altında 39 ºC‘ deki su 

banyosunda manyetik bir karıştırıcı ile karıştırılarak tutulmuş ve rumen sıvısı 

eklenmeden önce sıcaklığın 39 ºC olup, olmadığı kontrol edilerek, tampon çözeltisinin 

zaman içerisinde renk değişimi gözlenmiştir (çözeltinin rengi maviden pembeye ve 
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nihayet renksizliğe dönüşmesi ortamın indirgenmiş olduğunu göstermektedir). 

Laboratuar ortamında, rumen sıvısı, manyetik bir karıştırıcı üzerine yerleştirerek bir su 

banyosunda (39 ºC) tutulan bir şişede bir kısım rumen sıvısı iki kısım tampon çözeltisi 

ile karıştırılarak, sıvı içine bir tüp ile sürekli karbondioksit (CO2) gazı verilmiştir. 

Rumen sıvısı ile tampon çözeltisi karışımından 30 ml karışım; bir otomatik pipetle 

(dispenser) her biri daha önce 39 ºC‘de etüvde bekletilmiş olan bir enjektöre 

konulmuştur. Enjektör içindeki gaz kabarcıkları ortamdan uzaklaştırılmış, silikon boru 

üzerindeki plastik kıskaçlar kapatılmış ve pistonun pozisyonu okunarak kayıt edilmiştir. 

Bütün enjektörlerin doldurulma işlemi yarım saati geçmeyecek şekilde tamamlanmış ve 

39 ºC‘ye ayarlı özel su banyosundaki enjektör desteklerine yerleştirilmiştir.  

 

Tekniğin uygulanmasında, 1 mm‘lik elekten geçecek şekilde ince öğütülmüş yem 

örneğinden, yaklaşık 0.2 gram (200 mg) havada kuru yem maddesi (0.2 g KM), Menke 

vd. (1979) prosedürlerini takiben, 100 ml'lik kalibre edilmiş cam şırıngalara taşınmıştır 

(şırıngaların dibine yerleştirilmiştir). Ayrıca örnek içermeyen sadece tamponlanmış 

rumen sıvısı içeren dört adet şırınga inkübasyona dahil edilmiştir. Bu şırıngalardan elde 

edilen gaz ölçümleri tüm şırıngalardan elde edilen gazlardan düşürülerek ―net gaz‖ 

üretimi belirlenmiştir. Enjeksiyondan önce şırıngalar 39 °C'de önceden ısıtılmış ve daha 

sonra her bir şırınganın içine 10 ml rumen sıvısı ve 20 ml tampon çözeltisi (1:2 

oranında) injekte edildikten sonra, ardından 39 °C'de bir su banyosunda inkübe 

edilmiştir. İnkübasyonlar sabah başlatılmıştır. Okumalar 3, 6, 12, 24, saatlerde, sıcaklık 

değişikliklerini de önlemek için mümkün olduğu kadar hızlı yapılmıştır. Her okumadan 

sonra enjektörün yan yüzeylerine yapışmış yem örneğinin tekrar rumen sıvısı içine 

alınması amacıyla hafif bir şekilde, üç kez alt üst edilip, çalkalamadan karıştırılmıştır. 

Rumen sıvısına karıştırılacak tampon çözeltisine giren çözeltilerin hazırlanış şekli 

aşağıda verilmiştir. 

 

Makro mineral çözeltisi 

5.7 gr Na2HPO4 + 6.2 gr KH2PO4 + 0.6 gr MgSO4.7H20 1 It saf su içerisinde eritilir ve 

çözeltinin pH' sı 6.8 olarak ayarlanmıştır. 
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Mikro mineral çözeltisi 

13.2 gr CaC12.2H20 + 10 gr MnC12.4H20 + 1 gr CoC12.6H20 + 0.8 gr FeC12.6H20 

karışımı 100 ml saf su içerisinde eritilmiştir. 

 

Tampon çözeltisi 

35 gr NaHCO3 + 4 gr (NH4)HCO3 1 It saf su içerisinde çözündürüldü ve çözeltinin 

pH' sı 8.1 ayarlanmıştır. 

 

Resazurin çözeltisi 

100 mg resazurin 100 ml saf su içerisinde çözündürülmüştür.  

 

İndirgeme çözeltisi 

2 ml 1.0 N (Normal) NaOH + 285 mg Na2S.7H20 + 47.5 mI saf su içerisinde 

çözündürülmüştür. Bu çözelti rumen sıvısı alınmadan hemen önce hazırlanmış ve 

taze olarak kullanılmıştır. 

 

İn vitro gaz üretim tekniğinde, karma yemler ve yem hammaddelerinin kümülatif gaz 

üretim miktarları ve zamana bağlı ürettikleri gaz miktarları Ørskov ve McDonald (1979) 

tarafından geliştirilen aşağıdaki modeli kullanarak, ―Neway‖ adlı bilgisayar programında 

hesaplanmıştır. 

 

 y = a + b (1 – e
–ct

) 

 

a: hızlı çözünebilir fraksiyondan oluşan gaz miktarı (ml) 

b: çözünmeyen ve yavaş fermente olan fraksiyondan oluşan gaz miktarı (ml) 

c: b fraksiyonundan üretilen gaz oranı, gaz üretim hızı (ml/saat) 

a+b: potansiyel gaz üretimi (ml) 

t: inkübasyon süresi (saat) 

y: ―t‖ zamandaki gaz üretimi 
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Organik maddelerin sindirilebilirliği (%), inkübasyonun 24. saatteki gaz üretim 

miktarından (GÜ), ham protein (HP, g/kg KM) ve ham külden (HK, g/kg KM) 

aşağıdaki formül (Menke vd. 1979) kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

OMS (%)= 14.88 + 0.889 GÜ+ 0.45 HP + 0.065 HK               (R
2
=0.92) 

 

İn vitro gaz üretim tekniği ile gaz üretim miktarı belirlenen karma yemler ve yem 

hammaddelerinin net enerji laktasyon (NEL) ve metabolize edilebilir enerji (ME) 

içeriklerinin hesaplanmasında aşağıda bildirilen denklemlerden yararlanılmıştır. Net 

enerji laktasyon (NEL) içeriğinin hesaplanmasında yem örneğinin HP (g/kg KM) ve HY 

(g/kg KM) içerikleri de dikkate alınarak aşağıdaki formül kullanılmıştır (Menke ve 

Steingass 1988). Denklemlerde kullanılan GÜ; inkübasyonun 24. saatında 200 mg yem 

kuru maddesi başına oluşan gaz hacmidir (ml/200mg KM).  

 

NEL (MJ/kg KM) = 0.101 GÜ + 0.051 HP + 0.112 HY         (R
2
= 0.94) 

 

GÜ; İnkübasyonun 24. saatında 200 mg yem KM başına oluşan gaz miktarı 

HP; Ham protein (g/kg KM) 

HY; Ham yağ (g/kg KM) 

 

Karma yemler ve yem hammaddelerinin metabolik enerji (ME) (MJ/kg KM) içerikleri 

ise yirmi dört saatlik gaz üretimi (GÜ) ve kimyasal kompozisyonlarına ait bazı 

parametreler; HP (g/kg KM), HY (g/kg KM) ve HK (g/kg KM) kullanılarak aşağıda 

belirtilen formüle göre hesaplanmıştır (Menke ve Steingass 1988). 

 

ME (MJ/kg KM) = 1.68 + 0.1418GÜ + 0.073HP + 0.0217HY - 0.028HK       (R
2
= 

0.94) 

 

GÜ; İnkübasyonun 24. saatında 200 mg yem KM başına oluşan gaz miktarı 

HP; Ham protein (g/kg KM) 
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HY; Ham yağ (g/kg KM) 

HK; Ham kül (g/kg KM) 

 

3.2.2. Metan ölçümü 

 

Denemede, karma yemler ve yem hammaddelerinin metan üretimi, Menke vd. (1979) 

tarafından açıklanan yöntem ile belirlenmiştir. Karma yemler ve yem hammaddelerinin 

24 saat fermantasyonunda üretilen toplam gazın (GÜ), metan üretimi (%), bir kızılötesi 

metan analiz cihazı (Sensor Europe GmbH, Erkrath, Germany) kullanılarak ölçülmüştür 

(Goel vd. 2008). 

 

Karma yemler ve yem hammaddeleri 24 saatlik inkübasyona bırakılmış ve açığa çıkan 

toplam gazlar belirlenmiştir. Elde edilen gazlar plastik şırınga yardımıyla, yaklaşık 30-

40 ml gaz numuneleri, kızılötesi metan analizör cihazına manuel olarak enjekte 

edilmiştir. Kızılötesi metan analizör cihazında toplam gazın yüzdesi (%) olarak 

saptanan metan üretiminin (ml) hesaplamasında, aşağıdaki formül kullanılmıştır (Goel 

vd. 2008).  

 

Metan üretimi (ml) = Toplam gaz üretimi (ml) x Metan (%) 

 

3.2.3 Kimyasal analizler 

 

Karma yemler ve yem hammaddeleri, 1 mm elek çapına sahip değirmende öğütülerek 

analizlerde kullanılmıştır. Araştırmada karma yemler ve yem hammaddelerinin besin 

madde analizleri; kuru madde (KM), ham protein (HP), ham kül (HK) ve ham yağ (HY) 

―Weendee‖ analiz yöntemine göre AOAC (1990)‘da belirtildiği gibi yapılmıştır. Her bir 

yem analizi 4 paralel olarak yapılmıştır. Yemlerin ham Selüloz (HS) ve hücre duvarı 

bileşenlerini oluşturan NDF, ADF ve ADL analizleri ise Van Soest ve Robertson (1985) 

tarafından bildirilen yöntemlere göre ANKOM 200 fiber analizör (ANKOM 

Technology Corp., Fairport, NY, USA) cihazı ( süzgeç torba) kullanılarak yapılmıştır. 
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Nitröjensiz öz maddeler (NÖM), selüloz ve hemiselüloz değerleri ise hesaplama yoluyla 

belirlenmiştir. Karma yem ve yem hammaddelerinin nişasta içeriği 

―Spektropolarimetre‖ cihazında ve ―Ewers Polarimetrik‖ metoduna göre  (Michalik vd. 

1978)  belirlenmiştir. 

 

3.2.4 Kuru madde (%KM) tayini 

 

Kuru madde analizi için kullanılacak kuru madde kapları temizlenip yıkandıktan ve saf 

sudan geçirildikten sonra 2 saat boyunca 105°C kurutma dolabında kurutulmuş, 

desikatörde soğutulmuş ve darası alınmış (D) ve üzerine 3-5gr yem (A) numunesi 

tartılmıştır (A1). Etüvde 3-4 saat süreyle (105 °C) bekletilmiştir. Sürenin sonunda bu 

kaplar desikatöre alınarak oda sıcaklığına kadar (15-20 °C) soğutulmuş ve kaplar 

tartılmıştır (A2). Aşağıdaki förmüle göre karma yemlerin ve yem hammaddelerinin 

yüzde kuru madde (%KM) içerikleri saptanmıştır. 

 

%Nem = ((A1 – D) – (A2 - D)) / A ×  100 

% KM = 100 - % Nem 

 

3.2.5 Ham kül analizi (HK) 

 

Porselen krozeler 105 °C‘de kurutulduktan sonra numaralanmış ve darası alınmıştır (D). 

Krozelere 1gr yem numunesi koyularak (A) tartılmıştır (A1). Krozeler kül fırınına 

koyularak 550°C‘de 8 saat boyunca yakılmıştır. Daha sonra tekrar tüm krozeler 

desikatöre alınıp, oda sıcaklığına kadar soğutulmuş, sonra terazide tartımları yapılmıştır 

(A2). Yem numunelerinin yüzde ham kül içeriği aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

 

%HK = [(A1 – D) – (A2 - D)] / A ×  100 
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3.2.6 Ham protein tayini (HP) 

 

Azot (N) içeriğinin saptanmasında ―Kjeldahl‖ metodundan yararlanılmıştır. Ham 

protein analizi üç aşamada yapılmıştır. 

 

Yaş yakma: Örnek konsantre H2SO4 (sülfürik asit) ve katalizörle azotun tamamı sülfat 

köküyle bağlanıncaya kadar yakılmıştır. 

 

Distilasyon: Yaş yakma sonucu elde edilen örneğe 1/7‘lik H2SO4 ve %33 lük sodyum 

hidroksit (NaOH) ilave edilerek oluşan amonyak soğutularak bir erlende borik asit 

içinde toplanmıştır. 

 

Titrasyon: Yoğunlaştırılan amonyak 0.1 N lik HCl ile titre edilmiştir. Pembe renk 

sarıya dönene kadar titrasyona devam edilmiştir ve nihayet harcanan HCl miktarından 

hesap yoluyla yemdeki azot (N) miktarı belirlenmiştir. Belirlenen %N oranı 6.25 ile 

(100/16) çarpılarak yemin içerdiği ham protein (HP) oranı aşağıdaki förmüle göre 

hesaplanmıştır (AOAC 1990). 

 

Ham protein (%) = 0.1 × 0.014 × 6.25 × (titrasyonda kullanılan H2SO4 ml) ×100  

                                                              Örnek miktarı (gr) 

 

Ayrıca, denemede karma yemler ve yem hammaddelerinin nitrojensiz öz madde (NÖM) 

içerikleri aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. 

 

% Nitrojensiz Öz Madde (NÖM) = 100 - (% HP + % HY + % HS(Ham selüloz) + % 

HK) 
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3.2.7 Nişasta analizi (%KM) 

 

Nişasta analizi, iki aşamalı olarak yapılmıştır. İlk aşamada, yem ve yem hammaddelerin 

örneği sulandırılmış hidroklorik asit (HCl) ile kaynama ısısında (su banyosunda 

bekletilerek) işlendikten sonra berraklaştırarak süzülmüş ve süzüğün polarimetrik optik 

sapması ölçülmüştür. İkinci aşamada yem örneği %40‘lık etil alkol ile (C2H5OH) 

özütlenerek süzülmüştür. Süzük HCl asit ile işlendikten sonra berraklaştırarak tekrar 

süzülmüştür. İlk aşamadaki gibi, ikinci süzüğünde polarimetrik optik sapması 

yapılmıştır. 

 

1 mg duyarlılıkta 2.5 gr yem örneği tartilmış ve 100 ml'lik ölçü balonuna aktarılarak, 

üzerine 25 ml HCI çözeltisi ilave edilmiştir. Örnek iyice dağılıp ıslanıncaya kadar balon 

çalkalanmıştır. Üzerine 25 ml HCI eklenerek balon, içerisinde yeteri miktarda su 

bulunan ve kaynayan su banyosuna yerleştirilmiştir. Topaklanmayı önlemek için balon 

su banyosu içerisinde kuvvetlice ilk üç dakika belirli aralıklarla ve aynı şiddetle 

çalkalanmıştır. Tam 15 dakika sonra balon, kaynar su banyosundan çıkarılarak, içerisine 

30 ml kadar saf su dökerek hızlı bir şekilde, 20 °C'ye kadar soğutulmuştur. Soğuma 

sonunda balona 5 ml carrez-I çözeltisi eklenerek 1 dakika boyunca çalkalanmaya devem 

edilmiştir. Bu kez aynı miktar carrez-II çözeltisi eklenerek yine 1 dakika boyunca 

çalkalanmıştır. Balon saf su ile ölçü çizgisine kadar tamamlanıp, çalkalandıktan sonra 

süzülmüştür. Daha sonra berrak süzgü optik sapması, 200 mm'lik boru (polarimetre 

tüpü) içerisine alınarak spektropolarimetre cihazında ölçülmüştür. Nişasta analizinde 

kullanılan kimyasallar ve çözeltilerin hazırlaması aşağıda verimiştir;  

 

 %25‘lik Hidroklorik asit (HCl) çözeltisi 

 %1.128‘lik Hidroklorik asit (HCl) çözeltisi hazırlanarak derişimi 0.1 N NaOH 

çözeltisi ile belirlenmiştir. 

 %40 oranlı Ethanol 
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Carrez-I çözeltisi: 219 g çinko asetat dihidrate (CH3COO) Zn2H2O ile 30 gram saf 

asetik asit (HC2H3O2) saf su içerisinde çözündürülerek, saf su ile 1000 ml‘ye 

tamamlanmıştır.  

Carrez-II çözeltisi: 106 g potasyum ferro siyanür (K4Fe(CN6)3H2O bir miktar saf suda 

çözdürülerek son hacim, saf su ile 1000 ml‘ ye tamamlanmıştır. 

Nişastanın polarimetrik hesaplamasında aşağıdaki formülden yararlanmıştır. 

Nişasta (%)= 2000 × (P-P
1
) / a

20-(Derece santigrat) 

P: Okuma kadranında okunan toplam optik sapma. 

P
1
: %40‘lık etanolda çözünen substratların optik sapması. 

a
20-(Derece santigrat)

: Özel saptırma (Arpa nişastası için: +181.5°, Mısır: 184.6°, Karma 

yemler için; 184° 

 

3.2.8 NDF analizi 

 

Nötr çözücülerde çözünmeyen lifli maddeler (NDF) oranını tespit etmek amacıyla 

öğütülmüş (1mm) yem örneklerinden 0.50 gr kadar örnek darası alınmış ANKOM filtre 

torbalarına konulmuş ve ağzı ısıtılarak kapatılmıştır. Nötr çözücülerde çözünmeyen lifli 

maddeler analizi Van Soest ve Robertson (1985) yöntemine göre belirlenmiştir. Nötr 

çözücülerde çözünmeyen lifli maddeler çözeltisi hazırlanarak ANKOM lif analiz 

cihazında 75 dakika kaynatılmıştır. Daha sonra örnekler sıcak ve soğuk su işlemlerinden 

geçirilerek çıkarılmış ve asetonda bir süre bekletilmişlerdir. Son aşamada etüvde 105 

°C‘de sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutulmuş örnekler desikatörlere yerleştirerek 

soğutulmuş, daha sonra tartılmış ve aşağıdaki formül kullanılarak NDF oranı 

hesaplanmıştır (Anonim 2019b). 

 

ADF (%)= (W3- (W1 × C)) ×  100 /W2 

 

W1: ANKOM lif torba ağırlığı (g), W2: yem örnek ağırlığı (g), W3: ekstraksiyon 

sonrası torba ağırlığı (g), C: düzeltme faktörü. 
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3.2.9 ADF analizi  

 

Asit çözücülerde çözünmeyen lifli maddeler (ADF) oranını belirlemek amacıyla 

öğütülmüş yem (1mm) örneklerinden 0.50 g kadar örnek darası alınmış ANKOM filtre 

torbaların konulmuş ve ağzı ısıtılarak kapatılmıştır. Asit çözücülerde çözünmeyen lifli 

maddeler analizi Van Soest ve Robertson (1985) yöntemine göre belirlenmiştir. Asit 

çözücülerde çözünmeyen lifli maddeler çözeltisi hazırlanarak ANKOM Lif analiz 

cihazında 1 saat kaynatılmıştır. Daha sonra örnekler sıcak ve soğuk su işlemlerinden 

geçirilerek çıkarılmış ve asetonda bir süre bekletilmişlerdir. Son aşamada 105 °C‘de 

etvüde sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutulmuş yem örnekleri desikatörle 

soğutulmasını takiben tartılmış ve aşağıdaki formül kullanılarak ADF oranı 

hesaplanmıştır (Anonim 2019b). 

 

ADF (%): (W3- (W1 x C)) x 100 /W2 

 

W1: ANKOM lif torba ağırlığı (g), W2: yem örnek ağırlığı (g), W3: ekstraksiyon 

sonrası torba ağırlığı (g), C: düzeltme faktörü. 

 

Hemiselüloz içeriği (%) ise NDF ve ADF analiz sonuçlarından yararlanarak aşağıdaki 

formül kullanılarak saptanmıştır. 

 

% Hemiselüloz= %NDF - %ADF 

 

3.2.10 ADL analizi 

 

Asit çözücülerde çözünmeyen lifli maddeler (ADF) değeri elde edildikten sonra yem 

örneğinin bulunduğu torbaları %72‘lik sülfürik asitte belirli bir süre beklettikten sonra 

105 °C‘de kurutma dolabında sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutulmuş örnekler 

desikatörle soğutulmasını takiben tartılmış ve aynı ADF hesaplanmasında kullanılan 
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formüle göre asit çözücülerde çözünmeyen lignin (ADL) hesaplanması yapılmıştır 

(Anonim 2019b). 

 

Selüloz içeriği ise, ADF ve ADL arasındaki farktan yararlanarak aşağıdaki formüle göre 

hesaplanmıştır. 

 

Selüloz%= % ADF - % ADL 

 

3.3 İstatistik Analizler 

 

Çalışmadan elde edilen karma yemler ve yem hammaddelerinin ekspander öncesi ve 

sonrasına ait verilerin istatistiki olarak değerlendririlmesinde ortalamalar arasındaki 

farklılıkların saptanmasında ve görülen farklılıkların önem seviyelerinin 

belirlenmesinde Eşli-T Test istatistik paket programında, (SPSS) (Bağımlı, Eşleştirilmiş 

örneklem t-testi; two sample paired t-test)  istatistiği uygulanmış olup, iki gurup 

arasındaki farklılıkların tespiti Mstat-C programında, Duncan testi (Duncan 1955) 

kullanılarak yapılmış ve önemli bulunan farklılıklar harflendirilerek gösterilmiştir. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

4.1. Karma Yemlerin ve Yem Hammaddelerin Kimyasal Bileşenleri  

 

Denemede kullanılan karma yemlerin ve karma yemlerin yapısında yer alan enerji ve 

protein kaynağı yem hammaddelerinin ekspander uygulamasından önce ve sonraki, 

besin madde içerikleri Çizelge 4.1‘de, ekspander öncesi ve sonrası hücre duvarı yapı 

bileşenleri Çizelge 4.2‘de, yemlerin ve yem hammaddelerinin ekspander öncesi ve 

sonrası enerji değerleri (%KM esasından) ise Çizelge 4.3‘te  verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1 Denemede kullanılan karma yemlerin ve yem hammaddelerin ekspander 

öncesi ve ekspander sonrası besin madde içeriklerine ait ortalamalar ve 

standart hataları (%KM) ( Sx
X ) 

Yemler 
 HP HY HK HS NÖM 

% % % % % 

Kasaplık sığır 

yemi 

Ex-önce 20.33±0.04
b
 2.76±0.02 9.18±0.02

a
 5.90±0.09 61.80±0.16

b
 

Ex-sonra 20.49±0.04
a
 2.51±0.09 8.58±0.02

b
 5.78±0.11 62.62±0.12

a
 

P 0.002 0.067 0.005 0.551 0.047 

Süt sığır yemi 
Ex-önce 22.29±0.05

b
 2.75±0.07 9.35±0.02

a
 6.82±0.16 58.76±0.19 

Ex-sonra 22.70±0.04
a
 2.53±0.02 8.85±0.01

b
 6.67±0.06 59.22±0.12 

P 0.001 0.108 0.006 0.459 0.058 

Koyun besi 

yemi 

Ex-önce 16.19±0.05
b
 3.05±0.05 8.45±0.06

a 
7.17±0.05 65.13±0.06 

Ex-sonra 16.99±0.08
a
 2.68±0.03 7.70±0.04

b
 6.79±0.20 56.82±0.13 

P 0.008 0.052 0.005 0.29 0.063 

Mısır 
Ex-önce 8.70±0.03 3.65±0.08

a
 1.53±0.01

a
 1.78±0.10 84.31±0.07 

Ex-sonra 8.77±0.01 3.17±0.02
b
 1.41±0.007

b
 1.88±0.07 84.75±0.10 

P 0.263 0.03 0.03 0.134 0.082 

Arpa 
Ex-önce 12.35±0.06 1.85±0.05 3.08±0.02 4.72±0.06 77.98±0.11 

Ex-sonra 12.31±0.02 1.84±0.04 3.15±0.01 4.61±0.002 78.08±0.01 

P 0.608 0.76 0.108 0.221 0.438 

ATK 
Ex-önce 37.47±0.15 0.92±0.05 6.67±0.01 19.99±0.03 34.92±0.08 

Ex-sonra 37.63±0.02 0.81±0.10 6.71±0.02 19.98±0.06 34.85±0.16 

P 0.468 0.472 0.307 0.937 0.551 

SK 
Ex-önce 48.99±0.11 0.90±0.02 6.46±0.007 4.21±0.11

b
 39.41±0.04 

Ex-sonra 49.45±0.16 0.85±0.06 5.52±0.02 4.64±0.13
a
 38.52±0.22 

P 0.235 0.596 0.086 0.025 0.058 

Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistik olarak 

önemlidir (P<0.05) HP; Ham protein, HY; Ham yağ, HK; Ham kül, HS; Ham selüloz, 

NÖM; Nitrojensiz öz maddeler, Ex-önce; Ekspander öncesi, Ex-sonra; Ekspander 

sonrası 

 



74 
 

Çizelge 4.1‘den de görüleceği gibi ekspander uygulamasının kasaplık sığır yemi, süt 

sığır yemi, koyun besi yemi, mısır ve SK‘sini etkilediği, ancak arpa ve ayçiçeği tohumu 

küspesi gibi yem hammaddelerin besin madde içerikleri üzerine ekspander 

uygulamasının önemli bir etkisinin olmadığı görülmektedir.   

 

Kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi ve koyun besi yeminin HP içeriği, ekspander 

öncesinde düşük iken, ekspander sonrasında artış gösterdiği ve bu artışın istatistiki 

açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Mısır, ATK ve SK‘nin HP içeriğinde 

ekspander sonrasında rakamsal artış olsa da bu artışın istatistiki açıdan önemli olmadığı 

görülmektedir. Arpanın HP içeriğinde ise ekspander uygulaması rakamsal düşüşe 

neden olmuştur. Ancak bu düşüş istatistiki açıdan önemli olmadığı saptanmıştır 

(P>0.05).  

 

Mısıra ekspander uygulanması, HY içeriğini önemli derecede düşürmüştür (P<0.05). 

Kasaplık sığır yemi, süt sığırı yemi, koyun besi yemi, arpa, ATK ve SK‘sinin HY 

içeriği ekspander uygulanmadan önce ekspander uygulamasından sonraya kıyasla 

rakamsal olarak daha yüksektir. Ancak bu fark istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır. 

 

Karma yem ve yem hammaddelerine ekspander uygulanması HK içeriğini etkilemiştir. 

Kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi, koyun besi yemi ve mısırın HK içeriği ekspander 

uygulaması ile düşmüştür (P<0.05). Ekspander uygulamasının SK‘sinin HK içeriğinin 

rakamsal olarak düşürdüğü  aksine arpa ve ATK‘nın HK içeriğini rakamsal olarak 

artırdığı ancak bu düşüş ve artışların istatistiki açıdan önemli olmadığı belirlenmiştir 

(P>0.05). 

 

Ekspander uygulamasının yemlerin HS içeriği üzerine etkisi incelendiğinde; SK‘inin 

HS içeriği, ekspander uygulaması ile artmıştır. Ekspander uygulamasından öncesine 

göre görülen bu artış istatistiki olarak önemli (P<0.05) olmuştur. Ekspander öncesinde 

kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi, koyun besi yemi, arpa ve ATK‘nın HS içeriği daha 

yüksek iken ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak düştümüş, mısırda ise 

ekspander uygulaması HS içeriğinde rakamsal artışa neden olmuştur. Ancak bu düşüş 

ve artışlar istatistiki açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05).  
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Ekspander uygulaması kasaplık sığır yeminin NÖM içeriğinde ekspander uygulaması 

öncesine kıyasla artışa neden olmuştur. Ekspander öncesi ve sonrası arasında NÖM 

içeriği bakımından bu artış istatistiki olarak önemli olmuştur (P<0.05). Süt sığır yemi, 

mısır ve arpanın NÖM içeriğinde ise ekspander uygulamasından sonra rakamsal artış 

olduğu görülmektedir. Aksine koyun besi yemi, ATK ve SK‘sinin NÖM içeriği 

ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak düşmüş ancak bu düşüş istatistiki 

olarak önemli bulunmamıştır (P>0.05). 

 

Çizelge 4.2 Denemede kullanılan karma yemlerin ve yem hammaddelerin ekspander 

öncesi ve ekspander sonrası hücre duvar yapı bileşenleri (%KM) ( Sx
X ). 

Yemler 
 ADF NDF ADL SEL HSEL 

% % % % % 

Kasaplık 

sığır yemi 

Ex-önce 9.00±0.33 23.43±0.21 2.25±0.10 6.74±0.23 14.43±0.13 

Ex-sonra 8.97±0.32 23.90±0.13 1.95±0.14 7.01±0.18 14.92±0.35 

P 0.966 0.192 0.344 0.575 0.391 

Süt sığır 

yemi 

Ex-önce 8.70±0.16 24.06±0.14 1.62±0.06
b
 7.08±0.14 15.35±0.12 

Ex-sonra 8.47±0.11 24.03±0.37 1.76±0.05
a
 6.70±0.07 15.56±0.47 

P 0.245 0.963 0.039 0.091 0.701 

Koyun 

besi yemi 

Ex-önce 8.64±0.09 26.10±0.21 1.61±0.03
 

7.03±0.06 17.46±0.30 

Ex-sonra 9.22±0.30 25.83±0.83 1.93±0.04 7.28±0.29 16.61±1.00 

P 0.252 0.82 0.054 0.534 0.584 

Mısır 

Ex-önce 3.35±0.02
a
 10.63±0.41 0.08±0.05 3.28±0.07

a
 7.27±0.44 

Ex-sonra 2.90±0.05
b
 9.37±0.08 0.11±0.05 2.80±0.03

b
 6.45±0.13 

P 0.009 0.07 0.758 0.028 0.126 

Arpa 

Ex-önce 6.77±0.27 23.43±1.11 0.84±0.08 5.93±0.23 16.66±0.83 

Ex-sonra 6.33±0.09 22.54±2.24 0.56±0.14 5.76±0.07 16.21±2.25 

P 0.236 0.572 0.282 0.641 0.799 

ATK 

Ex-önce 23.35±0.18 32.61±0.27
b
 6.24±0.13 17.10±0.06 9.26±0.44 

Ex-sonra 24.37±0.43 33.94±0.07
a
 6.59±0.07 17.77±0.42 9.56±0.42 

P 0.236 0.034 0.176 0.28 0.76 

SK 

Ex-önce 7.30±0.24 11.00±0.69 0.10±0.01 7.20±0.22 3.69±0.78 

Ex-sonra 6.35±0.03 10.78±0.65 0.10±0.06 6.25±0.08 4.42±0.62 

P 0.059 0.879 0.962 0.086 0.623 

Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistik olarak 

önemlidir (P<0.05). SEL; Selüloz, HSEL; HemiSelüloz, Ex-önce; Ekspander öncesi, 

Ex-sonra; Ekspander sonrası 

 

Çizelge 4.2‘den de anlaşılacağı gibi ekspander uygulamasının kasaplık sığır yemi, 

koyun besi yemi, arpa ve SK‘nin hücre duvarı yapı bileşenlerinin etkilemediği, süt sığır 
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yemi, mısır ve ATK‘nın ise etkilediği görülmektedir. Mısırın ekspander öncesi ADF 

değeri %3.35 iken, ekspander sonrası %2.90‘a düşmüştür. Mısırın ekspander öncesi ve 

ekspander sonrası ADF içerikleri arasındaki bu farklılık istatistiki açıdan önemli 

bulunmuştur (P<0.05). Ekspander uygulamasının kasaplık sığır yemi, süt sığırı yemi, 

arpa ve SK gibi yemlerde hücre duvarı yapı bileşenlerinden ADF düzeyini rakamsal 

olarak düşürdüğü ancak bu azalmanın istatistiki açıdan önemli olmadığı görülmektedir. 

Koyun besi yemi ve ATK‘da ise ekspander uygulaması sonrasına kıyasla ADF 

içeriğinde rakamsal olarak artış belirlenmiştir. Fakat bu artış istatistiki açıdan önemli 

bulunmamıştır (P>0.05). 

 

Yemlerin NDF içeriği üzerine ekspander uygulamasının etkisi incelendiğinde; süt sığırı 

yemi, koyun besi yemi, arpa ve SK‘sinde rakamsal olarak düşüş, aksine mısır ve 

kasaplık sığır yeminde ise rakamsal olarak artış gözlemlenmiştir. Ekspander 

uygulamasından sonra yemlerin NDF içeriğindeki bu artış ve azalma istatistiki açıdan 

önemli bulunmamıştır. Aksine ATK‘sine ekspander uygulanması NDF içeriğini 

artırmış bu artış istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). 

 

Ekspander uygulaması kasaplık sığır yemi ve arpanın ADL içeriğini rakamsal olarak 

düşürse de bunun istatistiki açıdan önemli olmadığı belirlenmiştir. Süt sığırı yeminin 

ADL içeriği ekspander uygulamasından sonra artmış ve bu artış istatistiki olarak 

önemli olmuştur (P<0.05). Koyun besi yemi, mısır ve ATK nın ADL içeriğinde de 

ekspander uygulamasından sonra rakamsal artış belirlenmiştir. 

 

Mısırın SEL içeriği, ekspander uygulamasından sonra düşmüş ve bu düşüş istatistiki 

olarak önemli olmuştur (P<0.05). Süt sığır karma yemi, arpa ve SK‘sinde ekspander 

sonrası SEL değeri açısından rakamsal bir düşüş belirlenmesine rağmen, bunun 

istatistiki açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Ancak kasaplık sığır yemi, 

koyun besi yemi ve ATK‘sinin SEL içeriğinde rakamsal bir artış olduğu ancak bu 

artışın istatistiki açıdan önemli olmadığı belirlenmiştir (P>0.05). 
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Ekspander uygulamasının yemlerin HSEL içeriği üzerine etkisi incelendiğinde; 

ekspander öncesinde, koyun besi yemi, mısır ve arpanın HSEL içeriği daha yüksek iken 

ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak düştüğü ancak bu düşüşün istatistiki 

açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi, ATK 

ve SK‘sinde ise ise ekspander uygulaması HSEL içeriğinde rakamsal artışa neden 

olmuştur. 

 

Çizelge 4.3 Denemede kullanılan karma yemlerin ve yem hammaddelerin ekspander 

öncesi ve ekspander sonrası nişasta ve enerji değerleri ( Sx
X ). 

Yemler  
Nişasta ME NEL 

% (MJ/kg KM) (MJ/kg KM) 

Kasaplık sığır 

yemi 

Ex-önce 27.75±0.18
b
 13.65±0.002 8.23±0.007 

Ex-sonra 30.55±0.16
a
 13.61±0.005 8.24±0.007 

P 0.015 0.529 0.966 

Süt sığır yemi 

Ex-önce 29.51±0.04 13.52±0.007 8.25±0.003 

Ex-sonra 29.85±0.31 13.52±0.002 8.25±0.002 

P 0.358 0.78 0.245 

Koyun besi 

yemi 

Ex-önce 34.01±0.06 13.35±0.004
 

8.25±0.002 

Ex-sonra 34.53±0.26 13.35±0.009 8.21±0.006 

P 0.167 0.858 0.252 

Mısır 

Ex-önce 72.96±0.03 14.15±0.007 8.26±0.0001
b
 

Ex-sonra 73.83±0.16 14.07±0.002 8.27±0.0002
a
 

P 0.051 0.054 0.009 

Arpa 

Ex-önce 55.97±0.19 13.44±0.003 8.04±0.005 

Ex-sonra 56.17±0.22 13.44±0.001 8.04±0.001 

P 0.528 0.365 0.236 

ATK 

Ex-önce 1.73±0.08 11.28±0.0007 6.82±0.004 

Ex-sonra 1.86±0.04 11.26±0.001 6.74±0.009 

P 0.21 0.16 0.236 

SK 

Ex-önce 12.43±0.12 14.23±0.004 8.37±0.005 

Ex-sonra 12.35±0.13 14.15±0.006 8.46±0.0008 

P 0.769 0.052 0.059 

Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistik olarak 

önemlidir (P<0.05). ME; Metabolize enerji, NEL; Net enerji laktasyon, Ex-önce; 

Ekspander öncesi, Ex-sonra; Ekspander sonrası. 

 

Çizelge 4.3‘ten de anlaşılacağı gibi, ekspander uygulamasından sonra karma yemlerin 

ve bazı yem hammaddelerinin (Arpa, soya küspesi, süt sığır yemi, koyun besi yemi, 

kasaplık sığır yemi ve ayçiçeği tohumu küspesi) ME değerleri arasında, ekspander 
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öncesi değerleri arasında önemli farklılık görülmezken, mısırda NEL değerinin istatistiki 

olarak önemli derecede (P<0.05) etkilendiği (artış) görülmektedir.   

 

Ekspander uygulamasının yemlerin nişasta içeriği üzerine etkisi incelendiğinde; 

ekspander öncesinde, kasaplık sığır yeminde, nişasta içeriği daha düşük iken ekspander 

uygulamasından sonra artmış ve bu artış istatistiki olarak önemli olmuştur (P<0.05). 

Ekspander öncesinde, süt sığır yemi, koyun besi yemi, mısır, arpa ve ATK‘sın nişasta 

içeriği daha düşük iken ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak yükseldiği 

ancak bu artışın istatistiki açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). SK‘sinde ise 

ise ekspander uygulaması nişasta içeriğinde rakamsal düşüşe neden olduğu 

görülmüştür. 

 

Ekspander uygulamasının yemlerin ME değeri üzerine etkisi incelendiğinde; ekspander 

uygulaması, yemlerin ME değeri üzerine, istatistiki açıdan önemli bir etkiye neden 

olmamıştır. Ekspander öncesinde, kasaplık sığır yemi, mısır, ATK ve SK‘sinin, ME 

değerleri daha yüksek iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak düştüğü 

ancak bu düşüşün istatistiki açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05).  

 

Ekspander uygulamasının yemlerin NEL değeri üzerine etkisine bakıldığında; 

ekspander uygulamasından önce, kasaplık sığır yemi ve SK‘sinde, NEL değerleri daha 

düşük iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak yükseldiği ancak bu 

artışın istatistiki açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Aksine, ekspander 

uygulamasından önce, koyun besi yemi ve ATK‘da, NEL değerleri daha yüksek iken, 

ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak düşmüştür. Mısırın ekspander öncesi 

NEL değeri 8.26 (MJ/Kg KM) iken ekspander sonrasında 8.27 (MJ/Kg KM)‗ye 

yükselmiş, bu farklılık istatiki açıdan önemli bulunmuştur (P<0.01). 

 

4.2 Karma Yemler ve Yem Hammaddelerin İn Vitro Gaz Üretim Değerleri 

 

Karma yemlerin ve yem hammaddelerinin ekspander öncesi ve ekspander sonrası, 3, 6, 

12 ve 24 saat inkübasyon sürelerine ait gaz üretim (ml) değerleri Çizelge 4.4‘te 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.4 Denemede kullanılan karma yemlerin ve yem hammaddelerin ekspander 

öncesi ve ekspander sonrası, gaz üretim değerleri (ml) ( Sx
X ). 

Yemler Muamele 

Gaz Üretim (ml/200mg KM) 

Inkübasyon süresi (saat) 

 

3.saat 6.saat 12.saat 24.saat 

Kasaplık sığır yemi 

 

Ex-önce 14.00±0.25 22.79±0.47
b
 35.70±0.81 45.31±0.85

b
 

Ex-sonra 14.47±0.47 25.66±0.28
a
 37.39±0.47 48.31±085

a
 

P 0.391 0.002 0.162 0.035 

Süt sığır yemi 

 

Ex-önce 12.60±0.70 22.18±0.47 32.87±0.86 46.01±1.04 

Ex-sonra 13.72±0.40 23.33±0.25 34.85±0.25 45.83±0.25 

P 0.308 0.092 0.102 0.824 

Koyun besi yemi 

 

Ex-önce 13.41±1.31 22.45±1.55
b
 34.22±1.70

b
 46.82±2.05 

Ex-sonra 14.75±0.40 27.31±1.08
a
 39.60±1.25

a
 50.26±0.64 

P 0.391 0.042 0.043 0.144 

Mısır 

 

Ex-önce 9.32±0.00
b
 16.44±0.40

b
 31.51±0.62

b
 55.08±0.62 

Ex-sonra 14.79±0.40
a
 29.32±0.25

a
 45.49±0.40

a
 60.29±1.19 

P 0.001 0.001 0.001 0.059 

Arpa 

 

Ex-önce 14.54±0.25 27.99±0.50 45.27±0.85 58.72±0.91 

Ex-sonra 12.07±0.64 24.68±1.32 42.51±1.88 55.96±1.65 

P 0.058 0.173 0.374 0.335 

ATK 

 

Ex-önce 10.68±0.62 19.71±0.70 32.03±0.62 42.98±0.47 

Ex-sonra 10.16±0.42 18.13±0.64 29.94±0.75 39.00±0.70 

P 0.664 0.319 0.219 0.05 

SK 

 

Ex-önce 13.14±0.50 24.09±0.40 36.68±0.40 51.73±0.94 

Ex-sonra 12.87±0.25 24.09±0.00 37.51±0.25 50.92±0.00 

P 0.718 1 0.215 0.486 

Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistik olarak 

önemlidir (P<0.05). Ex-Önce; Ekspander öncesi, Ex-sonra; Ekspander sonrası. 

 

Çizelge 4.4‘ten de görüleceği gibi ekspander uygulamasının kasaplık sığır yemi, koyun 

besi yemi ve mısır gaz üretim miktarlarını önemli derecede etkilediği, süt sığır yemi, 

arpa, ATK ve SK‘ni ise etkilemediği görülmektedir.  

 

İnkübasyonun 3. saati sonunda, mısırın in vitro gaz üretim değeri ekspander sonrasında 

önemli derecede artmıştır (P<0.05). Kasaplık sığır yemi, süt sığırı yemi ve koyun besi 

yeminde ekspander sonrasında rakamsal artış görülmesine rağmen, arpa, ATK ve soya 
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küspesinde aksine düşüş görülmüştür. Bu yemler için artış ve azalışlar istatistiki olarak 

önemli bulunmamıştır. 

 

İnkübasyonun 6. saati sonunda kasaplık sığır yemi, koyun besi yemi ve mısır‘ın in vitro 

gaz üretim değerleri ekspander uygulaması sonrasında önemli derecede artmıştır 

(P<0.05), Süt sığırı yeminde rakamsal artış görülürken diğer yemlerde ekspander 

uygulaması sonrasında rakamsal düşüş görülmüştür. 

 

İnkübasyonun 12. saati sonunda koyun besi yemi ve mısırda in vitro gaz üretim değeri 

ekspander uygulaması sonrasında önemli derecede artmıştır (P<0.05). Kasaplık sığır 

yemi, süt sığır yemi ve SK‘sinde rakamsal artış görülürken, arpa ve ATK‘da ekspander 

uygulaması sonrasında rakamsal azalma görülmüştür. Bu yemler için artış ve azalışlar 

istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

 

İnkübasyonun 24. saati sonunda kasaplık sığır yeminin in vitro gaz üretim değeri 

ekspander uygulaması sonrasında önemli derecede artmıştır (P<0.05), Süt sığırı yemi, 

arpa, ATK ve SK‘sinde rakamsal düşüş görülürken, koyun besi yemi ve mısırda 

ekspander uygulaması sonrasında rakamsal artış görülmüştür. Bu yemler için artış ve 

düşüşler istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. 

 

4.3 Karma Yemler ve Yem Hammaddelerin Ekspander Öncesi ve Ekspander 

Sonrası Metan (CH4), ME, NEL ve OMS  Değerleri 

 

Denemede kullanılan karma yemlerin ve hammaddelerinin analiz sonucu elde edilen 

gaz üretim miktarı, metan , ME, NEL ve OMS değerleri saptanmış ve Çizelge 4.5‘te 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.5 Denemede kullanılan karma yemlerin ve yem hammaddelerin ekspander 

öncesi ve ekspander sonrası, gaz üretim, metan, ME, NEL ve OMS değerleri 

( Sx
X ) 

Yemler 

 GAZ CH4 ME NEL OMS 
 (ml/200mg 

KM) 

(ml/200mg 

KM) 

(MJ/kg 

KM) 

(MJ/kg 

KM) 

% 

Kasaplık 

sığır 

yemi 

Ex-önce 45.31±1
b
 6.96±0.19 9.72±0.14 5.77±0.1 68.55±0.89 

Ex-sonra 48.31±0.97
a
 7.41±0.11 10.12±0.14 6.05±0.1 70.85±0.86 

P 0.05 0.075 0.61 0.62 0.71 

Süt sığır 

yemi 

Ex-önce 46.01±1.11 7.07±0.28 9.94±0.16 5.92±0.11 70.01±0.99 

Ex-sonra 45.83±0.22 7.33±0.11 9.91±0.03 5.9±0.02 69.72±0.2 

P 0.89 0.388 0.867 0.868 0.796 

Koyun 

besi 

yemi 

Ex-önce 46.82±2.2 6.86±0.24
b
 9.75±0.31 5.77±0.22 67.9±1.95 

Ex-sonra 50.26±0.68 7.65±0.1
a
 10.23±0.1 6.11±0.07 70.77±0.61 

P 0.154 0.018 0.159 0.159 0.172 

Mısır 
Ex-önce 55.08±0.64 7.85±0.1 10.7±0.09 6.31±0.06 68.15±0.57 

Ex-sonra 60.29±1.39 8.55±0.23 11.35±0.2 6.79±0.14 72.71±1.24 

P 0.059 0.127 0.081 0.075 0.061 

Arpa 
Ex-önce 58.72±1.01 8.77±0.09 11.09±0.14 6.68±0.1 73.81±0.9 

Ex-sonra 55.96±1.83 8.41±0.18 10.69±0.26 6.39±0.19 71.38±1.63 

P 0.342 0.123 0.335 0.338 0.347 

ATK 
Ex-önce 42.98±0.54 6.9±0.07

a
 10.27±0.08

a
 6.17±0.05

a
 72.28±0.48

 

Ex-sonra 39±0.75 6.3±0.09
b
 9.68±0.11

b
 5.76±0.08

b
 68.75±0.67

 

P 0.053 0.021 0.048 0.05 0.05 

Soya 

küspesi 

Ex-önce 51.73±0.95 8.63±0.24 12.17±0.14 7.51±0.1 83.86±0.85 

Ex-sonra 50.92±0.06 8.57±0.04 12.09±0.01 7.46±0.01 83.49±0.06 

P 0.467 0.8 0.627 0.636 0.7 

Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistik olarak 

önemlidir (P<0.05). Ex-önce; Ekspander öncesi, Ex-sonra; Ekspander sonrası. 

 

Çizelge 4.5‘ten de anlaşılacağı gibi ekspander uygulamasının bazı karma yem ve yem 

hammaddelerinin (arpa, mısır, soya küspesi ve süt sığır yemi) gaz üretim (inkübasyonun 

24 saat sonrası), metan, ME, NEL ve OMS değerleri üzerine önemli etkisi görülmezken 

bazılarını (kasaplık sığır yemi, koyun besi yemi ve ATK) ise etkilediği görülmektedir.  

 

Ekspander uygulamasının yemlerin gaz üretim (ml/200mg KM) değeri üzerine etkisine 

bakıldığında; kasaplık sığır yeminde ekspander öncesi GÜ değeri 45.31
 
(ml/200mg 

KM) iken ekspander sonrasında 48.31
 
(ml/200mg KM) yükselmiştir. Kasaplık sığır 

yeminin ekspander öncesi ve ekspander sonrası GÜ değerleri arasındaki bu farklılık 

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (P<0.05). Ekspander uygulamasından önce, süt 
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sığır yemi, arpa, ATK ve SK‘sinde, GÜ değerleri daha yüksek iken, ekspander 

uygulamasından sonra rakamsal olarak azaldığı ancak bu azalışın istatistiki açıdan 

önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Aksine, ekspander uygulamasından önce, 

koyun besi yemi ve mısırda, GÜ değerleri daha düşük iken, ekspander uygulamasından 

sonra rakamsal olarak yükselmiştir. 

 

Ekspander uygulamasının yemlerin metan (ml/200mg KM) değeri üzerine etkisine 

bakıldığında; koyun besi yeminde ekspander öncesi metan değeri 6.86 (ml/200mg KM) 

iken ekspander sonrasında 7.65 (ml/200mg KM)‘ye yükselmiştir. Aksine, ATK‘da 

ekspander öncesi metan değeri 6.90 (ml/200mg KM) iken ekspander sonrasında 6.30 

(ml/200mg KM)‘a düşmüştür. Koyun besi yemi ve ATK‘nın metan değeri, her iki yem 

çeşidinde ekspander öncesi ve sonrası metan değerleri arasındaki farklılığın istatistiki 

açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Ekspander uygulamasından önce, 

kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi ve mısırda, metan değerleri daha düşük iken, 

ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak yükseldiği ancak bu artışın istatistiki 

açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Aksine, ekspander uygulamasından 

önce, arpa ve SK‘sinde, metan değerleri daha yüksek iken, ekspander uygulamasından 

sonra rakamsal olarak azaldığı belirlenmiştir. 

 

Ekspander uygulamasının yemlerin ME değeri üzerine etkisine bakıldığında; ATK‘da, 

ekspander öncesi ME değeri 10.27 (MJ/Kg KM) iken ekspander sonrasında 9.68 

(MJ/Kg KM)‗ye düşmüştür. ATK‘da ekspander öncesi ve sonrası ME değerleri 

arasındaki farklılığın istatistiki açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05). 

Ekspander uygulamasından önce, kasaplık sığır yemi, koyun besi yemi ve mısırda, ME 

değerleri daha düşük iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak yükseldiği 

ancak bu artışın istatistiki açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Aksine, 

ekspander uygulamasından önce, süt sığır yemi, arpa ve SK‘sinde ME değerleri daha 

yüksek iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak azalmıştır. 

 

Ekspander uygulamasının yemlerin NEL değeri üzerine etkisine bakıldığında; ATK‘da, 

ekspander öncesi NEL değeri 6.17 (MJ/Kg KM) iken ekspander sonrasında 5.76 

(MJ/Kg KM)‗ye düşmüştür. ATK‘da ekspander öncesi ve sonrası NEL değerleri 
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arasındaki farklılığın istatistiki açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05). 

Ekspander uygulamasından önce, kasaplık sığır yemi, koyun besi yemi ve mısırda, NEL 

değerleri daha düşük iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak yükseldiği 

ancak bu artışın istatistiki açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). Oysa, 

ekspander uygulamasından önce, süt sığır yemi, arpa ve SK‘sinde NEL değerleri daha 

yüksek iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak azalmıştır. 

 

Ekspander uygulamasının yemlerin OMS değeri üzerine etkisine bakıldığında; ATK 

hariç, karma yemler ve yem hammaddelerinin OMS değerleri açısından, ekspander 

uygulamasından öncesi ve sonrası değerler arasında istatistiki açıdan önemli farklılık 

saptanmamıştır (P>0.05). ATK‘da, ekspander öncesi OMS değeri %72.28 iken 

ekspander sonrasında %68.75‗e düşmüştür. ATK‘da ekspander öncesi ve sonrası OMS 

değerleri arasındaki farklılığın istatistiki açıdan önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05). 

Ekspander uygulamasından önce, kasaplık sığır yemi, koyun besi yemi ve mısırda, 

OMS değerleri daha düşük iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak 

yükseldiği ancak bu artışın istatistiki açıdan önemli olmadığı saptanmıştır (P>0.05). 

Ekspander uygulamasından önce, süt sığır yemi, arpa, ATK ve SK‘sinde OMS 

değerleri daha yüksek iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak 

azalmıştır. 
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5.  TARTIŞMA  

 

Denemede kullanılan karma yemler ve yem hammaddelerinin besin madde içerikleri, 

hücre duvarı yapı bileşenleri, nişasta ve enerji değerleri, gaz üretim miktarları (GÜ), 

metan, ME, NEL ve OMS değerlerinin üzerine ekspander uygulamasının etkisine ait 

sonuçlar bu bölümde tartışılmıştır. 

 

5.1 Karma Yemlerin ve Yem Hammaddelerinin Kimyasal Bileşenleri 

 

Prestløkken (2002), ekspander uygulamasının, besin madde içerikleri üzerine etkisi ile 

ilgili yaptığı araştırmada, yemin protein içeriği ve hatta amino asit kompozisyonu 

üzerine bir etkisinin olmadığını ve ekspander uygulamasının yemler üzerine asıl 

etkisinin ilk aşamada, orta dereceli ısıl işlem uygulamasında proteinlerin ikincil ve 

üçüncül yapısında değişikliklere neden olduğunu, proteinlerin denatürasyonu ile 

özellikle anti besinsel faktörlerin (ANF) etkisiz hale getirilmesi sonucu, protein 

sindirilebilirliğini arttırdığını belirlemiştir. Buna karşılık, bu çalışmada ekspander 

uygulamasından sonra, kasaplık sığır, süt sığır ve koyun besi yemlerinde, HP içerikleri 

önemli derecede artmıştır. Bu artışın sebebi, ekpsnader uygulaması etkisi ile, protein 

denatürasyonu sonucu, protein sindirilebilirliğinin artışından kaynaklanmış 

olabilmektedir. 

 

Azarfar vd. (2009), ekspander uygulamasının yemler ve yem hammaddelerinin besin 

madde içerikleri üzerine yaptıkları bir araştırmada, ekspander uygulamasının yem ve 

yem hammaddelerinin HP içerikleri üzerine önemli bir etkisinin olmadığını ve asıl 

etkisinin, yemler ve yem hammaddelerinde mevcut protein ve karbonhidratların 

(nişasta) fermentasyonunu senkronize etmek suretiyle, mikrobiyal protein aktivitesini 

etkileyerek, sindirilebilirliklerini etkilemekte olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Prestløkken (1999), ekspander uygulamasının, arpanın HP içeriği üzerine etkisi ile ilgili 

yaptığı bir araştırmada, ekspander uygulamasından (125-130 °C) sonra, arpanın HP 

oranında rakamsal düşüşlerin olduğunu bildirmiştir. Bunun nedenini, ekspander 

uygulaması ile, arpanın kuru madde (KM) ağırlığında bir azalmanın sonucu olduğunu 
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belirtmiştir. Bu durum mevcut çalışmada, ekpspander uygulamasından sonra, arpanın 

HP içeriğindeki rakamsal düşüş (Prestløkken 1999) ile uyum içerisindedir. 

 

Ekspander teknolojisi gibi, diğer ısıl işlemler sırasında, yemler ve yem hammaddeleri 

üzerinde, kimyasal bileşimlerinin değişiminin belli olmadığı  Bos vd. (1997) tarafından 

da gözlemlenmiştir. Seerly (1966), genel olarak ısıl işlemlerde, toplam şekerlerin ısının 

ilk biyolojik aşamasında azaldığını ve ardından keskin bir artış olduğunu bildirmiştir. 

Bunun nedenini, çok sayıda küçük indirgeyici şeker parçaları sükroz, rafinoz ve 

pentozanlar gibi büyük karbonhidrat moleküllerinin termal bölünmesinden 

kaynaklanması olarak bildirmiştir. Böylece, ekspander teknolojisinde uygulanan ısıl 

işlemin etkisi ile toplam şekerlerde hızlı bir düşüş gerçekleşerek, denemede ekspander 

uygulamasından sonra, kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi ve koyun besi yemlerinin HP 

içeriğindeki artışlar, muhtemelen karbonhidratların kullanılmasından dolayı kuru madde 

(KM) ağırlığında bir azalmanın sonucu oransal olarak meydana gelen artış olabilir. 

 

Geier (2004) ve Kaldmae vd. (2010) ekspander uygulamasının, protein kaynaklı yem 

hammaddelerinden olan, ATK, SK ve kolza tohumu küspesi (KTK) üzerine etkisini 

belirlemek için yaptıkları araştırmada, ekspanderin 100 °C derecede, HP oranında 

rakamsal artışların gerçekleştiğini gözlemlemişler ve bunun nedenini, ekspander 

uygulaması sırasında, uygulanan sıcaklık ve nemin, proteinin ikincil ve üçüncül 

yapısındaki disülfit ve hidrojen bağlarının bozmasıyla, amino asit ve peptidlerin 

ayrışması, dolayısıyla da serbest N oranının artmasının bir sonucu olarak, ekspander 

uygulamasından sonra HP içeriğinin artışına sebep olabileceğini bildirmişlerdir. Bu 

çalışmada, ekspander uygulamasından sonra, ATK ve SK‘sinin HP değerlerindeki 

rakamsal artışlar (Geier 2004, Kaldmae vd. 2010) araştırıcıların bildirişleriyle uyum 

içerisindedir.  

 

Voragen vd. (1995), ekspander uygulamasının yemlerde mevcut yağların, oksidasyon 

oranını, polimerizasyon, sis/trans izomerizasyonu ve nişasta-yağ kompleksini 

oluşturarak, yemlerin HY oranlarında düşüşler ve artışlara neden olabileceğini bildiren 

görüşü bu çalışma ile uyumludur. Benzer şekilde Onyeike ve Oguike (2019), göre de, 

yemler ve yem hammaddeleri üzerinde uygulanan ısıl işlem sonucu, yemlerde mevcut 
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yağların peroksit (H2O2) değerinin çoğalması suretiyle, ısıl işlemden sonra HY değeri 

düşmektedir. Aynı şekilde Hakulin (1991) de ekspander işlemi sırasında sıcaklık ve 

basınç arttıkça, özellikle yüksek sıcaklıklarda, yağ çözünürlüğünün azaldığını ve 

dolayısıyla, HY oranlarında düşüşler olduğunu belirtmiştir. 

 

Yemler ve yem hammaddelerindeki mevcut olan yağlar uygunsuz depolama 

koşullarında oksidasyona uğramaktadırlar. Lipoksidaz enziminin varlığında, yemlerdeki 

yağ, oksidasyona uğradıktan sonra kötü kokulara sebep olmaktadır. Peisker (1992)‘e 

göre, ekspander uygulaması sırasında, enzimler ısıl işlem etkisiyle inaktif olarak, 

yağların oksidasyona uğramaları riskini azaltmaktadır. Buna karşın, Bealing (1991), ön 

işleme tabi tutulmadan peletleme yapıldığında, ekspander-peletleme işlemine kıyasla, 

yemlerdeki yağın peroksit (H2O2) değerinde artış belirlemiştir. Çalışmada, ekspander 

uygulamasından sonra, mısırın HY oranında gerçekleşen düşüşün sebebi; ekspander 

uygulaması etkisi ile, lipoksidaz enziminin inaktif hale gelmesi sonucu, yağ oksidasyon 

oranı düşerek, peroksit değerinin azalmasından kaynaklanmış olabilmektedir.  

 

Canbolat vd (2005) yaptıkları bir araştırmada soya küspesi üzerinde, ısıl işlem 

uygulamasının HY oranı üzerinde etkisini incelemişlerdir. Isıl işlemin 120 °C‘den 150 

°C dereceye ulaşması ile, HY oranı düşmüştür. Bu sonuç mevcut çalışmada, ekspander 

uygulamasından sonra, soya küspesinin HY oranındaki rakamsal düşüşü destekler 

niteliktedir. 

 

Peisker (1992), yemler ve yem hammaddelerinde mevcut olan yağ asitlerinin 

kalitesinin, ekspander uygulamasından etkilenebileceğini bildirmiştir. Penicillium, 

Pseudomonas ve Candida gibi organizmalar tarafından üretilen mikrobiyal lipaz, karma 

yemler ve yem hammaddelerinde yağın çoğunun bozulmasına neden olmakta ve 

hidroliz derecesi serbest yağ asitlerinin miktarına göre belirlenmektedir. Araştırıcı, 

bakteriyel lipoksidaz enziminin, ekspander uygulamasından sonra (50-75 °C) inaktive 

olduğunu ve dolayısıyla, yemlerdeki yağların hidrolizi sonucu serbest yağ asitlerinin 

azaldığını ve ekspander uygulamasından sonra, HY değerinde düşüşlerin gerçekleştiğini 

belirlemiştir. Bu sonuç mevcut çalışmada, ekspander uygulamasından sonra, mısırın HY 

içeriğindeki düşüşün nedenini açıklamaktadır. 
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Bu araştırmada, ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin HK 

değerleri üzerine etkisi incelendiğinde (Çizelge 4.1), ekspander uygulamasının kasaplık 

sığır yemi, süt sığır yemi, koyun besi yemi ve mısırın HK içeriğini düşürdüğü 

görülmektedir. Benzer şekilde Peisker (1992) tarafından yapılan bir araştırmada, 

ekspander uygulamasından sonra karma yemlerin HK değerlerinde düşüşler 

gözlenmiştir. Bunun nedeni, ekspander teknolojisinde uygulanan ısıl işlemin etkisi ile 

toplam şekerlerde hızlı bir düşüş gerçekleşerek, muhtemelen karbonhidratların 

kullanılmasından dolayı kuru madde (KM) ağırlığında bir azalmanın yansıması olabilir. 

Aynı şekilde, Azarfar vd. (2009)‘inin yaptıkları çalışmada, ekspander uygulamasının, 

mısırın HK içeriğini düşürdüğü ve bunun nedeninin, uygulanan ısıl işlemin etkisi ile 

etkin kuru madde parçalanabilirliğindeki (EKP) artıştan dolayı, kuru madde ağırlığında 

gerçekleşen azalmadan ötürü yani oransal bir artıştan kaynaklandığını belirtilmiştir.  

 

Araştırmada ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin HS 

değerleri üzerine etkisi incelendiğinde (Çizelge 4.1), soya küspesi hariç, ekspander 

uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin HS değerleri üzerine önemli bir 

etkisi olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç ekspander uygulamasının karma yemler ve yem 

hammaddelerinin HS içeriği üzerine etkisinin olmadığını belirten Azarfar vd. (2009), 

Thomas vd. (1997b) ve Peisker (1992)‘in sonuçları ile uyumludur. Bos vd. (1997)‘ine 

göre, ekspander uygulamasının, yemler ve yem hammaddelerinin HS değerleri üzerine 

etkisi bulunmamakta ve ekspander uygulamasının asıl etkisinin, hücre duvar yapı 

bileşenlerinin parçalanması sonucu, yemlerin sindirilebilirliklerini arttırmaktadır. Oysa, 

çalışmada, ekspander uygulamasından sonra, SK‘inin HS değeri artmıştır. Bunun 

sebebi; ekspander uygulaması etkisi ile SK‘nin etkin kuru madde parçalanabilirliğindeki 

(EKP) artıştan dolayı, kuru madde ağırlığında gerçekleşen azalmadan ötürü yani oransal 

bir artıştan kaynaklanmış olabilmektedir.  

 

Ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin NÖM değerleri 

üzerine etkisine bakıldığında, ekspander uygulaması kasaplık sığır yeminin NÖM 

değerini önemli derecede artırırken, süt sığır yemi, mısır ve arpada rakamsal artışlara 

neden olmuş. Buna karşın, koyun besi yemi, ATK ve SK‘sinin NÖM değerlerini 

rakamsal olarak düşürmüştür. Ekspander uygulamasının karma yemler ve yem 
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hammaddelerinin NÖM değeri üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Ancak, Bos vd. (1997), ekspander uygulamasından sonra, yemlerin 

NÖM değerinde gerçekleşen artış ve düşüşlerin, ekspander uygulaması etkisi ile, 

yemlerin HP, HY, HS ve HK değerlerinde gerçekleşen değişikliklerden kaynaklandığını 

bildirmişlerdir. Bu görüş bazı araştırıcılar tarafından da desteklenmektedir (Geier 2004, 

Kaldmae vd. 2010, Azarfard vd. 2009).  

 

Denemede, mısır için ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin 

hücre duvarı yapı bileşenlerinden olan ADF değerini önemli derecede düşürdüğü 

görülmüştür. Buna karşın ekspander uygulaması diğer yemler ve yem hammaddelerinin 

ADF değerleri üzerine önemli bir etkisi görülmemiştir. 

 

Bos vd. (1997)‘inin açıklamalarına göre, ekspander uygulamasından sonra bazı yem ve 

yem hammaddelerinin hücre duvarı yapı bileşenlerindeki artış ve düşüşler, yem ve yem 

hammaddelerinin etkin kuru madde sindirilebilirlikleri (EKMS) üzerinde etkisinden 

kaynaklanmış olabilir. Ekspander uygulamasından sonra, yem ve yem hammaddelerinin 

EKMP artışlar ve azalışlara bağlı olarak veya karbonhidratların parçalanması sonucu 

kuru maddedeki (KM) düşüşün yansıması (oransal değişim) olarak yemlerin hücre 

duvarı yapı bileşenlerinde düşüş ve artışlar görülebilir. 

 

Goelema vd. (1999)‘a göre, ekspander, ekstrüder ve diğer ısıl işlem uygulamalarında, 

sıcaklığın 50 °C dereceden, 90 °C derecelere çıkması ve uygulama sürecine bağlı, 

yemler ve yem hammaddelerinde, proteinin ikincil yapısında gerçekleşen 

denatürasyondan dolayı ve uygulamada ilave edilen nemin oranına bağlı protein ile 

ADF, NDF ve ADL arasında, HP-ADF, HP-NDF ve HP-ADL kompleksleri 

oluşmaktadır. Dolayısıyla, ekspander uygulamasından sonra yemler ve yem 

hammaddelerinin ADF, NDF ve ADL oranlarında, protein yapısında gerçekleşen 

denatürasyon oranına bağlı olarak, artışlar ve düşüşler görülebilmektedir. Ayrıca, 

Moshtaghi Nia ve Ingalls (1992), ekstrüder gibi ısıl işlem uygulamaları esnasında, yem 

materyallaerine ısıl işlem uygulamasında, artan ısı ile ADF ve NDF içeriklerinde 

gerçekleşen farklılıklar ısıl işlem etkisi ile protein çözünürlüğünün azalması ve protein 
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denatürasyonu sonucu protein ile ADF ve NDF arasında oluşan komplekslerden 

kaynaklandığını bildirmişlerdir. 

 

Azarfar vd. (2009), tarafından yapılan araştırmada, ekspander uygulamasının mısır , 

arpa ve SK‘sinin ADF değerleri üzerine bir etkisinin olmadığını bildirilmiştir. Aksine, 

bu çalışmada, ekspander uygulamasından sonra, mısırın ADF değeri düşmüştür. Mısırın 

ADF değerindeki bu düşüş, HP ile ADF arasında oluşan HP-ADF kompleksinin 

oluşmasının bir sonucu olabilir veya Bos vd. (1997)‘nin da bildirdiği gibi ekspander 

uygulamasından sonra, karbonhidratların parçalanmasından dolayı kuru madde (KM) 

deki düşüşün sonucu olabilmektedir.  

 

Çalışmada, ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerin NDF değeri 

üzerine etkisi incelendiğinde (Çizelge 4.2), ekspander uygulamasından sonra sadece 

ATK‘nın, NDF değerinde artış görülmüş ancak diğer karma yemlerin ve yem 

hammaddelerinin NDF değerlerinde önemli bir farklılık görülmemiştir. Ekspander 

uygulamasının ATK‘nın ADF veya NDF değerleri üzerine yapılmış bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Ayçiçek tohum küspesinde, ekspander uygulamasından sonra NDF 

değerinde gerçekleşen artış Bos vd. (1997)‘nin de belirttiği gibi ekspander uygulaması 

ile ATK üzerinde gerçekleşen sıcaklık ve nemin etkisi ile muhtemelen EKMP artış ve 

azalışlara bağlı olarak kuru maddede bir azalmanın sonucu olabilir. Ayrıca, bu 

çalışmada, ekspander uygulamasından sonra, ekspander uygulaması etkisi ile ATK‘da, 

HP ile NDF arasında HP-NDF kompleksinin oluşması suretiyle, NDF değerinin 

ekspander uygulamasından sonra arttığı düşüncesi, benzer çalışmalarla uyumlu 

görülmüştür (Goelema vd. 1999, Moshtaghi Nia ve Ingalls 1992). 

 

Denemede, ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerin ADL 

değeri üzerine etkisine bakıldığında, ekspander uygulaması, süt sığır yeminin ADL 

değerini arttırırken diğer karma yemler ve yem hammaddelerinin ADL değerleri 

üzerine önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ekspander uygulamasının, süt sığır 

yeminin, ADL değeri üzerine etkisine yönelik, literatür bildirişine rastlanmamıştır. 

Denemede, ekspander uygulamasından sonra, süt sığır yeminin ADL değerindeki bu 
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artış, ekspander uygulamasının etkisi ile kuru madde ağırlığında gerçekleşen bir 

azalmanın sonucu olabilir. Goelema vd. (1999)‘e göre, ekspander uygulamasının etkisi 

ile süt sığır yeminde, HP ile ADL arasında HP-ADL kompleksinin oluşması sonucu 

ADL değerinde artış görülmesi muhtemeldir. 

 

Denemede, mısır hariç, ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerin 

SEL ve HSEL değeri üzerine önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Benzer 

şekilde Hakulin (1991), ekspander uygulamasının yemlerin SEL ve HSEL değerleri 

üzerine bir etkisinin olmadığını ve asıl etkisinin, hücre duvar yapı bileşenlerinin 

sindirilebilirliğinde artışlara neden olarak, yemlerin sindirilebilirliğini değiştirdiğini 

belirlemiştir. Ekspander uygulamasının yemlerin SEL ve HSEL değerleri üzerinde bir 

etkisinin olmadığı, diğer araştırıcılar tarafından da bildirilmiştir (Peisker 1992, Bos vd. 

1997, Melcion ve Van der Poel 1993, Steeghs 1995, Azarfard vd. 2009). Ekspander 

uygulaması veya ısıl işlem uygulamasının, yemlerin ve yem hammaddelerinin SEL ve 

HSEL değerleri üzerine etkisi ile ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

Denemede, ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin nişasta 

değeri üzerine etkisi incelendiğinde (Çizelge 4.3), kasaplık sığır yemi hariç (P<0.05), 

ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin nişasta değerleri 

üzerine istatistiki açıdan önemli bir etkisi bulunmazken, süt sığır yemi, koyun besi 

yemi, mısır, arpa ve ATK‘da ekspander uygulamasından sonra nişasta değeri rakamsal 

bir artışa neden olup, SK‘si üzerinde rakamsal bir düşüşe neden olmuştur. Van Soest 

(1994)‘a göre, ekspander uygulaması ile, yemler ve yem hammaddelerinde mevcut 

nişasta içeriği etkilenmemektedir. Ancak ısıl işlem, yemlerdeki mevcut nişastanın, 

jelatinizasyonuna neden olarak, nişastayı enzimatik sindirime daha erişilebilir hale 

getirebilmektedir. Araştırıcının görüşü araştırmadaki sonucumuzu destekler niteliktedir. 

Pickford (1990) ekspander uygulamasının, domuz yeminin nişasta değeri üzerinde 

etkisi ile ilgili yaptığı bir araştırmada, sıcaklığın artması ile (120-171 °C), nişasta 

oranında (%) doğrusal artışlar gözetlemiş ve ekspander uygulamasının, yemler ve yem 

hammaddelerinin nişasta oranı üzerinde etkisinin, uygulanan sıcaklık, nem, basınç ve 

ekspanderden geçiş sürecine bağlı olarak, nişasta jelatinleşme oranına bağlı olduğunu 

belirlemiştir. 
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Bos vd. (1997)‘inin bildirdiklerine göre, ekspander uygulamasının nişasta üzerinde 

etkisi, nişastanın makro ve mikromoleküllerinde meydana gelen ana değişiklikler, katı 

fazdaki yüzey alan-hacim oranında bir artış, jelatinleşme ve jelleşme ve amiloz ve 

amilopektinin parçalanmasından kaynaklanan kristalinitenin modifikasyonu olduğunu 

bildirmişlerdir. Dolayısıyla, ekspander uygulamasından sonra, kimyasal analizlerde, 

karma yemler ve yem hammaddelerin nişasta içeriklerinde, ekspander öncesine göre 

görülen artışlar, nişasta yapısında kristalleşmenin veya nişastanın ekspander etkisi ile 

depolimerizasyonundan (Colonna vd. 1992) kaynaklanmış olması muhtemeldir. 

Ekspander teknolojisinde uygulanan ısıl işlemin, yemlerin nişasta hidrolizi ve oranı (%) 

üzerinde etkisi ve ekspander uygulamasında uygulanan sıcaklıkların artışına bağlı 

olarak (120-171 °C) yemlerin nişasta oranı (%) ve hidroliz derecesindeki artışlar, diğer 

araştırıcılar (Pickford 1990, Peisker 1992a) tarafından da gözlemlenmiştir. 

Çalışmamızda, kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi, koyun besi yemi, mısır, arpa ve 

ATK‘da ekspander uygulamasından sonra, nişasta oranlarında rakamsal bir artış 

görülmektedir. Bu sonuç Pickford (1990) ve Peisker (1992a)‘nın benzer sonuçları ile 

uyum içerisindedir. 

 

Denemede, ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin ME ve 

NEL değeri üzerine etkisine bakıldığında (Çizelge 4.3), ekspander uygulamasının 

karma yemler ve yem hammaddelerinin ME değerleri üzerine önemli bir etkisinin 

olmadığı görülmektedir. Ekspander uygulamsının mısırda NEL içeriği üzerinde önemli 

derecede bir artışa neden olmuştur. Buna karşın, diğer karma yemler ve yem 

hammaddelerinin NEL içerikleri üzerinde önemli etkisi bulunmamıştır. Azarfard vd., 

(2009), ekspander uygulamasının, mısr ve arpanın ME ve NEL içerikleri üzerine 

etkisinin olmadığını bildirmişler. Aksine çalışmamızda, ekspander uygulamasından 

sonra, mısırın NEL içeriği artmıştır.  

 

Bos vd. (1997) ekspander uygulaması, yemler ve yem hammaddelerinin ME ve NEL 

içeriklerini etkilemediğini bildirmişlerdir. Özellikle tahıllarda nişastanın jelatinleşmesi, 

hücre duvar yapı bileşenlerinin ve karbonhidratların sindirilebilirliğini arttırarak, 

tahıllarda mevcut nişastayı kaplayan protein matrisini parçalayarak, nişasta ve protein 

parçalanabilirliklerini etkilemektedir. 
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Canbolat (2012) ve Sauvant vd. (2004), yem hammaddelerinin ME ve NEL içerikleri ile 

HP içerikleri arasında olumlu ilişki olduğunu ve yemlerin sindirimini zorlaştıran ADF, 

NDF ve ADL değerleri ile olumsuz ilişkili olduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda, 

ekspander uygulamasından sonra, mısır HP değerinde gerçekleşen rakamsal artış, ADF 

ve NDF değerlerinde gerçekleşen düşüşlere bakıldığında, ekspander uygulamasından 

sonra NEL içeriği artmıştır. 

 

5.2 Karma Yemler ve Yem Hammaddelerinin İn Vitro Gaz Üretim Değerleri 

 

Denemede farklı besin madde içeriklerine sahip olan kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi, 

koyun besi yemi, mısır, arpa, ATK ve SK‘sinin inkübasyon saatlerine göre in vitro gaz 

üretim (GÜ) değerleri üzerine ekspander uygulamasının etkisi saptanmış ve bu 

bölümde tartışılmıştır (Çizelge 4.4).  

 

Çalışmada, ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin, 3 saatlik 

inkübasyon sonrasında, GÜ miktarları üzerine etkisine bakıldığında, ekspander 

uygulaması mısır GÜ miktarını önemli derecede artırmıştır. Buna karşın, diğer karma 

yemler ve yem hammaddelerinde inkübasyonun 3. saat sonunda GÜ miktarları üzerine 

önemli bir etkisi olmamıştır. Ekspander uygulamasından önce mısır için 3 saatlik 

inkübasyon sonrasında belirlenen gaz üretimi (9.32 ml/200mg KM), Filya vd. 

(2002)‘nın bildirdiği değerden (36.3 ml/200mg KM) ve Canbolat (2012)‘ın bildirdiği 3 

saatlik inkübasyon sonrasında saptanan değerden (17.3 ml/200mg KM) düşük, Kılıç 

(2005)‘ın bildirdiği değer (9.14 ml/200mg KM) ile benzer bulunmuştur. Çalışmamızda 

3 saatlik inkübasyonun sonunda, ekspander uygulamasından önce mısırda GÜ miktarı 

(9.32 ml/200mg KM) ekspander uygulamasından sonraki değere (14.79 ml/200mg KM) 

göre daha düşük bulunmuştur. Denemede, mısır üzerinde ekspander uygulamasının, 

GÜ üzerine etkisine yönelik herhangi bir literatür bildirişine rastlanılmamıştır.  

 

Canbolat vd. (2005) ısıl işlemin (120-150 °C) soya küspesinde in vitro gaz üretim 

miktarı üzerine etkisi ile ilgili yaptıkları in situ çalışmada, inkübasyonun 4 saatı 

sonunda, ısıl işlem etkisi ile, etkin kuru madde parçalanabilirliği (EKMP) ve etkin 
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protein parçalanabilirlik (EPP) değerlerini düşürerek, mikrobiyal aktivitenin 

baskılanması suretiyle SK‘sinin GÜ miktarında düşüşler gözetlemişler. Çalışmada, 

soya küspesinin ekspander uygulamasından önce, inkübasyonun 3 saatı sonunda GÜ 

miktarı (13.14 ml/200mg KM) iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak  

(12.87 ml/200mg KM) değerine düşmüştür. 

 

Ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin, 6 saatlik inkübasyon 

sonrasında, GÜ miktarları üzerine etkisine bakıldığında, ekspander uygulaması, 

kasaplık sığır yemi, koyun besi yemi ve mısırın GÜ miktarını önemli derecede artmıştır. 

Ekspander uygulamasından önce, 6 saatlik inkübasyon sonrasında, mısır için saptanan 

gaz üretim miktarı (16.44 ml/200mg KM), Kılıç (2005)‘ın (24.27 ml/200mg KM), Filya 

vd. (2002)‘nın bildirdiği (55.8 ml/200mg KM) ve Canbolat (2012)‘ın bildirdiği 6 saatlik 

inkübasyon sonrasında saptanan değerden (27.2 ml/200mg KM) düşük; Umucalılar vd. 

(2002) (16.1 ml/200mg KM) ve Chai vd. (2004)‘nın bildirdiği (8.2 ml/200mg KM) 

değerden ise yüksek çıkmıştır. Kasaplık sığır yemi ve koyun besi yemlerinin, 6 saatlik 

inkübasyonun sonrasına ait GÜ değerleri ile ilgili literatür değerlerine rastlanmamıştır. 

Bu çalışmada, 6 saatlik inkübasyonun sonunda, ekspander uygulamasından önce 

kasaplık sığır yeminde GÜ miktarı 22.79 (ml/200mg KM) iken, ekspander 

uygulamasından sonra, bu değer 25.66 (ml/200mg KM)‘ya ekspander uygulamasından 

önce koyun besi yeminde, GÜ miktarı 22.45 (ml/200mg KM) iken, ekspander 

uygulamasından sonra, bu değer 27.31 (ml/200mg KM)‘eye, ekspander uygulamasından 

önce mısırda, GÜ miktarı 16.44 (ml/200mg KM) iken, ekspander uygulamasından 

sonra, bu değer 29.32 (ml/200mg KM)‘ye yükselmiştir. 

 

Ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin, 12 saatlik 

inkübasyon sonrasında, GÜ miktarları üzerine etkisine bakıldığında, ekspander 

uygulaması, koyun besi yemi ve mısırın GÜ miktarını önemli derecede artmıştır. 

Ekspander öncesi 12 saatlik inkübasyon sonrasında, mısır için saptanan gaz üretim 

miktarı (31.51 ml/200mg KM), Kılıç (2005)‘ın (42.22 ml/200mg KM), Filya vd. 

(2002)‘nin (70.2 ml/200mg KM), Chai vd. (2004)‘ının (46.4 ml/200mg KM) ve 

Canbolat (2012)‘ın bildirdiği (42.3 ml/200mg KM) değerlerinden düşük çıkmıştır. 

Koyun besi yeminin 12 saatlik inkübasyonun sonrasına ait GÜ değerleri ile ilgili 
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literatür çalışması bulunamamıştır. Bu çalışmada, 12 saatlik inkübasyonun sonunda, 

ekspander uygulamasından önce koyun besi yeminde GÜ miktarı (34.22 ml/200mg 

KM) iken, ekspander uygulamasından sonra, bu değer 39.60 (ml/200mg KM)‘a 

ekspander uygulamasından önce mısırda GÜ miktarı 31.51 (ml/200mg KM) iken, 

ekspander uygulamasından sonra, bu değer 45.49 (ml/200mg KM)‘a yükselmiştir. 

 

Ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin, 24 saatlik 

inkübasyon sonrasında, GÜ miktarları üzerine etkisine bakıldığında, 24 saatlik 

inkübasyonun sonrasında, ekspander uygulaması, kasaplık sığır yeminin GÜ miktarını 

önemli derecede yükseltirken, diğer karma yemler ve yem hammaddelerinin 24 saatlik 

inkübasyonun sonundan belirlenen GÜ miktarları üzerine önemli bir etkisi olmamıştır. 

Ekspander uygulamasından önce 24 saatlik inkübasyon sonrasında, kasaplık sığır yemi 

için saptanan GÜ miktarı (45.31 ml/200mg KM), Abaş vd. (2005)‘nın bildirdiği 

değerden (51.48 ml/200mg KM) düşük çıkmıştır. Bu çalışmada, ekspander 

uygulamasından önce, 24 saatlik inkübasyon sonrasında, kasaplık sığır yemi için 

saptanan GÜ miktarı 45.31 (ml/200mg KM) iken, bu değer ekspander uygulamasından 

sonra 48.31 (ml/200mg KM) yükselmiştir. 

 

Karma yemler ve yem hammaddeleri arasındaki kimyasal farklılıkların in vitro gaz 

üretim değerlendirmelerinde, gaz üretim parametrelerini yakından etkilediği 

bilinmektedir (Ownsby vd. 1996, Adesogan 2004). Ayrıca, Menke ve Steingass 

(1988)‘ın bildirdiklerine göre, yem hammaddelerinin HK içeriğinin artması ile gaz 

üretim miktarlarında düşüşler görülmektedir. Bu görüşe göre denemede, kasaplık sığır 

yeminin, ekspander uygulamasından sonra HK değerinin önemli derecede düşmesinin 

ardından GÜ miktarı artırmıştır. 

 

Lund vd. (2004)‘inin bildirdiklerine göre, ısıl işlem etkisi ile yemler ve yem 

hammaddelerinin etkin kuru madde parçalanabilirlik (EKMP) ve etkin protein 

parçanabilirlik (EPP) değerlerinin düşmesi sonucu doğrusal olarak GÜ ve metan üretimi 

düşerken, nişasta jelatinizasyonunun artması, NÖM ve hücre duvar yapı bileşenlerinin 

parçalanması sonucu GÜ ve metan üretimi doğrusal olarak artış göstermektedir.  
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Seo vd. (2010)‘a göre, ekspander teknolojisinin, karma yemlerde, nişastanın 

jelatinizasyonu ve proteinlerin parçalanabilirlik değerlerini arttırarak rumen ortamında 

karbonhidratların ve protein fermentasyonunu senkronize veya eşzamanlı yaparak GÜ 

miktarında bir artışa neden olmaktadır. 

 

Andrade-Montemayor vd. (2009)‘inin bildirdiklerine göre, rumen ortamında protein 

parçalanması, enerjinin serbestleşmesinden daha hızlı olmakta ve dolaylı bir şekilde 

NH3 olarak yıkılmaktadır. Ekspander gibi ısıl işlemler esnasında uygulanan sıcaklık ve 

nem oranına bağlı olarak nişasta jelatinizasyonunun gerçekleşmesinden dolayı, enerji 

serbestleşmesi hızlanarak nişasta ve protein fermentasyonlarının senkronizasyonu 

sayesinde, rumen mikrobiyal aktivitesinin artması ile GÜ miktarı artmaktadır. Ayrıca, 

besi yemleri gibi enerjice zengin (nişasta) karma yemlerde, ekspander uygulaması etkisi 

ile nişasta-protein fermentasyonunun senkronizasyonu sayesinde ve dolaylı mikrobiyal 

aktivitenin artmasına bağlı, GÜ artarken, süt sığır gibi protein açısından zengin karma 

yemlerde, ekspander uygulaması etkisi ile etkin protein parçalanabilirliğinin (EPP) 

azalması veya nişasta ile protein arasında gerçekleşen (nişasta oranına bağlı) ―nişasta-

protein matrisi‖ suretiyle, mikrobiyal protein aktivitesinin düşmesinden dolayı, GÜ 

miktarı düşmektedir.  

 

Azarfar vd. (2009), ekspander uygulamasının, karma yemlerde nişasta ve proteinlerin, 

sırasıyla; jelatinizasyonu ve parçalanabilirliklerinde bir artışa neden olarak, rumen 

ortamında, nişasta ve protein fermentasyonunu sekronize ederek, mikrobiyal 

aktivitsinde gerçekleşen bir artış sonucu, GÜ değerlerinde artış olduğunu 

bildirmişlerdir. Bu çalışmada, ekspander uygulamasından sonra kasaplık sığır yeminde 

24 saatlik inkübasyon sonunda GÜ miktarında gerçekleşen önemli artış, bir çok 

araştırıcı (Andrade-Montemayor vd. 2009, Seo vd. 2010 ve Azarfar vd. 2009) tarafından 

yapılan açıklamalardan yola çıkarak, ekspander uygulaması etkisi ile kasaplık sığır 

yeminde, nişasta ve protein fermentasyonlarının eşzamanlı (senkronizasyon) hale 

gelmesinden ve dolaylı olarak muhtemel mikrobiyal aktivitenin artışına bağlı olduğu 

görülmektedir. 
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Bu çalışmada, ekspander uygulamasından sonra, süt sığır yemi, arpa, ATK ve SK‘sinin 

24 saatlik inkübasyon sonrasında GÜ miktarlarını rakamsal olarak düşürürken, koyun 

besi yemi ve mısırda 24 saatlik inkübasyon sonrasında GÜ miktarları, rakamsal olarak 

artmıştır. Ekspander uygulamasından önce, süt sığır yemi için 24 saatlik inkübasyon 

sonrasında belirlenen GÜ (46.01 ml/200mg KM), Abaş (2005)‘ın bildirdiği değerden 

(51.59 ml/200mg KM) düşük olmuştur. Süt sığır yeminde 24 saatlik inkübasyon 

sonrasında, ekspander uygulamasından önce 46.01 (ml/200mg KM) GÜ miktarı, 

ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak 45.83 (ml/200mg KM) değerine 

düşmüştür. 

 

Zasypkin (1992)‘e göre, yemlerin ve yem hammaddelerin özünde bulunan farklı 

kimyasal kompozisyondan kaynaklanan rumen mikroflorası, yemler üzerinde 

gerçekleşen ekspander uygulaması etkisine bağlı protein ve nişasta arasında gerçekleşen 

tepkilere bağlı olarak, rumen fermentasyonu ve mikroflorası değişmekte ve dolaylı bir 

şekilde, GÜ ve metan üretimini etkilemektedir. Ekspander uygulamasında yem proteini, 

nişastanın hidro-termal işleminden sonra ―nişasta matrisine‖ fiziksel olarak 

bağlanmaktadır (Zasypkin 1992). Karma yemlerde mevcut protein ve nişasta oranlarına 

bağlı olarak, protein veya nişasta arasında gerçekleşen bu fiziko-kimyasal olarak bilinen 

―nişasta matrisi‖ sürekli değişebilmektedir. Süt sığır karma yemleri gibi, protein 

açısından zengin karma yemlerde, protein ile nişasta arasında, nişasta matrisi daha fazla 

oluşmakta ve bu nişasta-protein matrisinin oluşmasından dolayı, ENP ve EPP düşerek, 

rumen ortamında, nişasta ve proteinin fermentsayon oranlarının düşmesine sebep larak, 

mikrobiyal aktivitesinin düşmesi sonucu, GÜ miktarı düşmektedir. 

 

Andrade-Montemayor vd. (2009)‘a göre, ekspander teknolojisi, aynı zamanda, 

nişastanın jelatinizasyonuna, uygulanan sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak, nişasta ile 

protein arasında, nişasta-protein matrisinin oluşması şeklinde, rumen ortamında 

fermentasyona uğramadan, ince bağırsağa geçmelerini sağlamakta ve dolaylı bir 

şekilde, mikrobiyal aktivitenin düşmesine bağlı olarak, GÜ miktarını düşürmektedir. 

Çalışmada, ekspander uygulamasından sonra, süt sığır yeminde 24 saatlik inkübasyon 

sonunda, GÜ miktarında düşüş görülmesi  Zasypkin (1992) ve Andrade-Montemayor 
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vd. (2009)‘ının belirttiği, nişasta-protein matrisinin oluşması suretiyle, GÜ miktarında 

düşüş olabileceği görüşü ile uyuşmaktadır. 

 

Koyun besi yeminde, ekspander uygulamasından önce, 24 saatlik inkübasyon 

sonrasında belirlenen GÜ miktarı 46.82 (ml/200mg KM) iken ekspander 

uygulamasından sonra, bu değer 50.26 (ml/200mg KM)‘ya yükselmiştir.  

 

Seo vd. (2010), Azarfar vd. (2009) tarafından yapılan açıklamalara göre, kasaplık sığır 

yeminde olduğu gibi (enerji açısından zengin karma yem), koyun besi yeminde de, 

ekspander uygulaması etkisis ile; nişasta jelatinizasyonu ve protein parçalanmasının 

artışına bağlı, mikrobiyal aktivite artmakta ve dolayısıyla, GÜ miktarında artış 

görülmektedir. Ayrıca, çalışmada, kasaplık sığır yeminde olduğu gibi, koyun besi 

yeminde de, ekspander uygulamasından sonra, HK değeri düşerken GÜ artmıştır. Bu 

sonuç Menke ve Steingass (1988)‘ın görüşü ile aynıdır. 

 

Mısırda ekspander uygulamasından önce, 24 saatlik inkübasyon sonrasında belirlenen 

GÜ miktarı (55.08 ml/200mg KM), Filya vd. (2002)‘inin bildirdiği (77.1 ml/200mg 

KM), Kumar vd. (2015)‘inin bildirdiği (65.54 ml/200mg KM), Canbolat (2012)‘ın 

bildirdiği (57.9 ml/200mg KM), Kılıç (2005)‘ın bildirdiği (57.32 ml/200mg KM), 

Umucalilar vd. (2002)‘inin bildirdiği (66.4 ml/200mg KM), Getachew vd. (2002)‘inin 

bildirdiği (60.80- 82.40 ml/200mg KM), Robinson ve Getachew (2003)‘in bildirdiği 

(57.22-59.1 ml/200mg KM) değerlerden düşük bulunurken, Opatpatanakit vd. 

(1994)‘inin bildirdiği (18.4-38.2 ml/200mg KM) değerden yüksek, Abaş vd. (2005)‘inin 

bildirdiği (54.77-77.69 ml/200mg KM) değerlerle uyum içerisinde bulunmuştur.  

 

Çalışmada, mısır için 24 saatlik inkübasyon sonrasında bildirilen GÜ miktarı (55.08 

ml/200mg KM), ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak (60.29 ml/200mg 

KM) artmıştır. Kasaplık sığır ve koyun besi yemlerinde olduğu gibi mısırda da, 

ekspander uygulamasından sonra, HK değeri düşerken GÜ miktarı rakamsal olarak 

artmıştır. Bu sonuç Menke ve Steingass (1988)‘ın görüşü ile aynıdır. 
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Kaushik vd. (2015), HP konsantrasyonu ile potansiyel gaz üretimi arasında bir 

korelasyon olmadığını, ancak GÜ‘inin NDF içeriğiyle negatif ve yapısal olmayan 

karbonhidrat içeriği ile pozitif korelasyon olduğunu belirlemişlerdir. Başka diğer 

araştırmaya göre, (Doane vd. 1997) yemlerin in vitro fermentasyon esnasında gaz 

üretimi, NDF parçalanması ile doğrusal ilişkilidir. Çalışmada, ekspander 

uygulamasından sonra, mısır NDF değerinde rakamsal bir düşüş gerçekleşmiş ve 

dolayısıyla, ekspander uygulamasından sonra, mısır GÜ miktarında rakamsal artış 

görülmüştür. 

 

Yemler ve yem hammaddelerinin ADF ve NDF içerikleri ile gaz üretim miktarı arasında 

olan olumsuz ilişkisinin, mikrobiyal aktivitenin azalması sonucu olduğu belirlenmiştir 

(Abdulrazak vd, 2000, Kamalak vd. 2005a, Canbolat 2012). Buna karşın, bazı 

araştırıcılar NDF değerinin yanında (Mertens vd. 1997) sindirilebiliriliğin artmasının, 

gaz üretimini doğrudan etkilediğini belirtmişlerdir (Pell vd. 1997). Çalışmada, 

ekspander uygulamasından sonra, mısır ADF değerinin önemli derecede düşmesi ve 

ekspander uygulaması ile mısır sindirilebilirliğinin artışına bağlı, GÜ miktarında artış 

görülmesi araştırıcıların görüşü ile uyumludur (Abdulrazak vd, 2000, Kamalak vd. 

2005a, Canbolat 2012, Pell vd. 1997). 

 

Theurer vd. (1999) ekspander uygulamasının, mısırda, nişastanın in vitro enzimatik 

hidrolizini ve in vitro fermentasyon hızını arttırdığını belirlemişler. Ayrıca, Lanzas vd. 

(2007)‘a göre, mısır gibi yavaşça fermantasyona uğrayan tahıllar ve nişasta kaynaklı 

yem hammaddelerinde gaz üretimi, nişasta ve benzeri karbonhidratların mikrobiyal 

fermantasyonu sonucu gerçekleşmektedir. Diğer taraftan, Chai vd. (2004)‘ne göre, mısır 

gibi nişasta kaynaklı yem hammaddelerinde, gaz üretimi (GÜ) ve nişasta parçalanması 

arasındaki ilişki doğrusal olmakta ve bu da karbonhidrat fraksiyonlarının aynı anda 

fermente edildiğini göstermektedir. Bu çalışmada da, mısırda, ekspander 

uygulamasından sonra, gaz üretimindeki (GÜ) artış, mısırda mevcut nişastanın, 

ekspander etkisi ile ―tam jelatinizasyonu‖ ve dolaylı bir şekilde mikrobiyal aktivitenin 

artmasından kaynaklanmış olabilir. Bu çalışmada, ekspander uygulamasından sonra 

mısırda inkübasyonun 3, 6, 12 ve 24 saatleri boyunca, fermentasyon hızı ve GÜ 

miktarında gerçekleşen artışlar, Andrade-Montemayor vd. (2009) nin ekspander 
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uygulamasının (95 °C), mısır nişastası üzerinde ―tam jelatinizasyon‖ oluşması sonucu 

mikrobiyal aktivitenin artmasına neden olduğu ve mısır fermentasyon hızının arttığını 

bildiren görüşleri ile uyum içerisindedir.  

 

Çalışmada, ekspander uygulamasının arpa fermentasyonu ve GÜ değerleri üzerinde 

etkisine bakıldığında; ekspander uygulamasının arpanın GÜ miktarı üzerinde önemli bir 

etkisi bulunmazken, inkübasyonun 3, 6, 12 ve 24 saatlerinde rakamsal düşüşlere neden 

olmuştur. 

 

Ljokjel vd. (2003), in situ çalışmalarında, ekspander uygulamasının arpada etkin protein 

parçalanabilirlik (EPP) ve etkin nişasta parçalanabilirliğinde (ENP) düşüşlerere neden 

olduğunu, buna karşın, mısır etkin nişasta parçalanabilirliğinde (ENP) artışa neden 

olduğunu ve EPP değeri üzerinde bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca, 

ekspander uygulamasının arpa proteininin rumen ortamında sindirilebilirliğini azalttığı 

ve buna bağlı olarak protein değerinin arttığı, diğer araştırıcılar tarafından da  (Arieli vd. 

1995, Weisbjerg vd. 1996, Prestløkken, 1999a, Prestløkken, 1999b) bildirilmiştir. 

 

Herrera-Saldana vd. (1990)‘e göre,  arpa rumen ortamında, mısıra göre daha hızlı 

fermentasyon göstermesine rağmen, mısıra nazaran, daha yüksek NDF ve HP daha 

düşük düzeyde nişasta içermektedir. Böylece, arpada, NDF ve HP'nin gaz fraksiyonel 

oranı ile pozitif korelasyon gösterirken, nişasta gaz fraksiyonel oranı ile negatif 

korelasyon göstermektedir. Sonuç olarak, arpada, ekspander uygulamasından sonra HP 

(%12.35-12.31) ve NDF (%6.77-6.33) oranlarındaki rakamsal düşüşlerden dolayı GÜ 

değeri düşmüş olabilmektedir. 

 

Çalışmada, arpanın, ekspander uygulamasından önce, 24 saatlik inkübasyonu 

sonrasında belirlenen GÜ miktarı (58.72 ml/200mg KM), Öğretmen (1991)‘in bildirdiği 

(58.38-70.90 ml/200mg KM), Opatpatanakit vd. (1994)‘inin bildirdiği (28.8-51.4 

ml/200mg KM), Filya vd. (2002)‘inin bildirdiği (64.1 ml/200mg KM), Umucalilar vd. 

(2002)‘inin bildirdiği (71.3 ml/200mg KM), Getachew vd. (2002)‘inin bildirdiği (55.00-

73.80 ml/200mg KM), Robinson ve Getachew (2003)‘in bildirdiği (56.0 ml/200mg 
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KM), Abaş vd. (2005)‘inin bildirdiği (50.00-72.18 ml/200mg KM), Kılıç (2005)‘ın 

bildirdiği (63.92 ml/200mg KM), Canbolat (2012)‘ın bildirdiği (53.40 ml/200mg KM), 

Kumar vd. (2015)‘inin bildirdiği (60.41 ml/200mg KM) gaz üretim miktarlarının alt ve 

üst sınırlar arasında bulunmuştur.  

 

Yu vd. (2002a), ısıl işlemin (50-90 °C) arpada fermentasyon hızını düşürürken, mısırda 

fermentasyonunu arttırdığını bildirmişlerdir.  

 

Andrade-Montemayor vd. (2009) ve Van Soest (1994), arpada, nişasta ve protein 

oranının, mısıra göre daha fazla olduğunu ve ekspander uygulaması ile nişasta 

jelatinizasyonu sonucu, nişasta ile protein arasında ―nişasta-protein‖ matrisinin 

oluştuğunu, rumende nişasta ve protein sindirilebilirliklerinin azalması ile mikrobiyal 

aktivitenin düştüğünü, böylece arpa fermentasyon hızının ekspander uygulamasından 

sonra düşmüş olabileceğini belirtmişlerdir. 

 

Birçok araştırıcı, ekspander uygulamasının, arpada etkin protein parçalanabilirliği (EPP) 

ve etkin nişasta parçalanabilirlik (ENP) değerlerini düşürerek, fermentasyon hızını ve 

mikrobiyal aktivitenin düşürülmesinde etkili olduğunu belirtmektedirler (Kaufman ve 

Lüpping 1982, Satter 1986, Broderick vd. 1991, Schwab 1995). Dolayısıyla, Çalışmada, 

ekspander uygulamasından sonra, inkübasyonun 3, 6, 12 ve 24 saatleri boyunca, arpada 

gerçekleşen GÜ miktarındaki rakamsal düşüşler araştırıcıların görüşleri ile açıklanabilir. 

 

Denemede, ekspander uygulamasından önce, ATK‘nın 24 saatlik inkübasyon sonrasında 

elde edilen GÜ miktarı (42.98 ml/200mg KM), ekspander uygulamasından sonra, 

rakamsal olarak (39.00 ml/200mg KM) değerine düşmüştür. ATK‘nın ekspander 

uygulamasından önce, 24 saatlik inkübasyon sonrasında belirlenen GÜ miktarı (42.98 

ml/200mg KM), Abaş (2005)‘ın (31.77 ml/200mg KM) belirlediği gaz üretim 

miktarından yüksek olmuştur.  

 

Denemede, ekspander öncesinde, ATK‘nın SK‘sine kıyasla GÜ miktarı daha düşük 

olmuştur. Falahatizow vd. (2015)‘a göre, ATK‘da etkin protein parçalanabilirlik (EPP) 
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değeri daha düşük ve daha yavaştır. Bu görüş Çalışmada ATK‘da GÜ‘inin düşük 

olmasının nedenini açıklamaktadır. Ayrıca, ekspander uygulamasının, protein kaynaklı 

yem hammaddelerinden olan ATK ve SK‘si üzerinde asıl etkisi; EKMP ve EPP 

değerlerinin düşürmesi (Guada 1993, Van Soest 1982) sonucu, rumen ortamında KMS ve 

protein parçalanabilirliğinin azalmasına sebep olarak, mikrobiyal protein aktiviteyi 

baskılayarak (Andrade-Montemayor vd. 2009), fermentasyon ve GÜ miktarlarının 

düşmesine neden olmaktadır. 

 

Vanegas vd. (2016) ısıl işlemin (150 °C) ATK‘nın fermentasyonu ve GÜ üzerine etkisine 

yönelik yaptıkları araştırmada, ısıl işlem etkisi ile etkin kuru madde parçalanabilirlik 

(EKMP) ve etkin protein parçalanabilirlik (EPP) değerlerinin düşmesi sonucu mikrobiyal 

protein aktivitesinin düştüğünü, böylece inkübasyonun 24 saat sonrasında, GÜ miktarının 

düştüğünü belirlemişlerdir. Ayrıca, ekspander uygulamasından sonra ATK‘da, EPP‘inin 

azaldığı birçok araştırıcı tarafından da belirtilmiştir (Auran ve Prestlokken, 1995, Jorstad 

ve Prestlokken, 1991, Prestlokken, 1994a, Nielsen 1994). Çalışmada, ekspander 

uygulamasından sonra, ATK‘nın inkübasyondan 24. saati sonrasında üretilen gaz 

miktarında (GÜ) gerçekleşen rakamsal düşüşün, ekspander uygulaması etkisi ile ATK‘da 

kuru madde sindirilebilirlik (KMS) ve protein parçalanabilirliğindeki düşüşün sonucu 

mikrobiyal aktivitenin baskılanmasından dolayı olduğu, diğer araştırıcıların (Auran ve 

Prestlokken, 1995, Jorstad ve Prestlokken, 1991, Prestlokken, 1994a, Nielsen 1994, 

Vanegas vd. 2016) görüşü ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

 

Çalışmada SK‘sinin ekspander uygulamasından önce, 24 saatlik inkübasyon sonrasında 

belirlenen GÜ miktarı (51.73 ml/200mg KM), Filya vd. (2002)‘inin (61.3 ml/200mg 

KM), Kılıç (2005)‘ın (47.15 ml/200mg KM), Getachew vd. (2002)‘inin (43.70-49.50 

ml/200mg KM), Robinson ve Getachew (2003)‘in (40.86-44.62 ml/200mg KM), Kumar 

vd. (2015)‘inin bildirdiği (50.96 ml/200mg KM) gaz üretim miktarlarının alt ve üst 

sınırları arasında bulunmuştur. Bu çalışmada, ekspander uygulamasından önce, SK‘sinin 

24 saatlik inkübasyon sonunda saptanan GÜ miktarı (51.73 ml/200mg KM), ekspander 

uygulamasından sonra rakamsal olarak (50.92 ml/200mg KM) düşmüştür. Elwakeel vd. 

(2012) tarafından yapılan in situ çalışmada, soya küspesi üzerinde uygulanan ısıl işlemin 
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(95 °C) rumen ortamında soya küspesi proteininin parçalanabilirliğini etkileyecek kadar 

etkili olmadığını belirlemişlerdir. Bu bulgu Çalışmada, ekspander uygulamasının, 

SK‘sinin GÜ miktarı üzerinde etkisinin olmadığı sonucu ile uyum içerisindedir. 

 

Elwakeel vd. (2012) ısıl işlemin (95 °C)  SK‘inin besleyici değeri, EPP ve fermentasyon 

hızı ve oranı üzerine etkili olmadığı ve soya küspesinin düşük ısıl işlemler ile muamele 

edilmesi, sadece lisin gibi amino asitlerin kullanılabilirliğini iyileştirmesinde etkili 

olabileceğini bildirmişlerdir. Faldet vd. (1991) ve Schroeder vd. (1995) tarafından yapılan 

in situ denemelerde, ısıl işlemin SK‘sinde, EPP üzerinde bir azalmaya neden olduğunu 

rapor etmişlerdir.  

 

Guada (1993) ve  Van Soest (1982), nişasta kaynaklı yemlerde ve protein yemlerinde 

(SK), ekspander uygulamasının nişasta üzerindeki etkisinin, uygulamada kullanılan nem 

seviyesine bağlı olduğunu ve buhar içeriği ile nem içeriğine, sıcaklığa ve işlem sürecine 

bağlı olarak, bölgesel jelatinizasyondan, tam jelatinizasyona kadar varyasyonlar 

gösterebildiğini ve aynı zamanda ikincil yapısından sorumlu olan hidrojen ve disülfit 

bağlarının kırılmasıyla, proteinlerin denatürasyonuna neden olarak, rumen çözünürlük ve 

parçalanma hızını azaltıp, rumende parçalanmayan protein (RPP) oranının artmasına ve 

etkin protein parçalanabilirlik (EPP) değerlerinin düşmesine neden olduğunu 

bildirmişlerdir.  

 

Canbolat vd. (2007), yaptıkları bir çalışmada, tam yağlı soya fasulyesi ve SK‘sinin, in 

situ kuru madde (KM) ve etkin protein parçalanabilirliği (EPP) ve in vitro gaz üretim 

kinetiği üzerinde, ısıl işlemin etkisini araştırmışlar. Her iki protein kaynağı, bir 

otoklavda, 120 °C'de buhar basıncıyla ve 20 dakika boyunca 150 °C'lik bir fırında ısıyla 

muamele edilmişler. Isıl işlem, EKMP, EPP ve İVGÜ üzerinde önemli bir etkisinin 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Isı muamelelerinin, soya küspesi ve tam yağlı soya 

fasulyesinde, rumen ortamında kuru madde (KM) ve ham proteinin (HP) parçalanma 

özelliklerini değiştirmede etkili bir yöntem olduğu sonucuna varmışlardır.  
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Yu vd. (2002a)‘e göre, ekspander teknolojisinde, ısıl işlem ve nem uygulaması, nişasta 

yapısında değişikliklere neden olarak mısır gibi bazı tahıl nişastalarının rumen 

ortamında etkin nişasta parçalanabilirliğini arttırırken (ENP), soya küspesinde ise rumen 

ortamında etkin nişasta parçalanabilirliğini (ENP) düşürmektedir.  

 

Ekspander uygulamasının etkileri, kısmen protein dağılabilirlik indeksini (PDI) ve 

dolayısıyla, rumen ortamında parçalanmasını azaltarak ve kısmen mikrobiyal proteolitik 

enzimler için reaktif bölgeleri bloke ederek, böylece mikrobiyal proteolitik enzimler 

için reaktif bölgelerin bloke edilmesi suretiyle, proteinin parçalanmaya karşı direncinin 

arttırılmasını sağlamaktadır (Broderick ve Craig 1980, D'Mello 1991). Çalışmadan elde 

edilen sonuca göre, ekspander işlemi sırasında uygulanan ısıl işlemin, ruminantların 

beslenmesinde kullanılan soya küspesinin besin değeri ve in vitro gaz üretim 

değerlerini, etkileyecek kadar yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

5.3 Karma Yemler ve Yem Hammaddelerinin Ekspander Öncesi ve Ekspander 

Sonrası    Metan, ME, NEL ve OMS  Değerleri 

 

Denemede farklı besin madde içeriklerine sahip olan kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi, 

koyun besi yemi, mısır, arpa, ATK ve SK‘sinin, metan üretimi, OMS, ME ve NEL 

içerikleri üzerine ekspander uygulamasının etkileri araştırılmış ve bu bölümde 

tartışılmıştır. Karma yemlerin ve yem hammaddelerinin in vitro enerji içeriklerinin (ME 

ve NEL), metan ve OMS değerlerinin belirlenmesinde 24 saatlik inkübasyon sonunda elde 

edilen gaz üretim (GÜ) miktarlarından faydalanılmıştır. 

 

Denemede, karma yemler ve yem hammaddelerinin GÜ, metan, ME, NEL ve OMS 

değerlerindeki farklılıklar, muhtemelen tahıllarda ve protein kaynaklı yem 

hammaddelerindeki fermente olabilir karbonhidratların ve kullanılabilir azotun (N) farklı 

içeriklerinden kaynaklanmış olabilmektedir. 

 

Çalışmada, ekspander uygulamasının karma yemler ve yem hammaddelerinin metan 

üretim değerleri üzerine etkisine bakıldığında, ekspander uygulamasından sonra, 
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inkübasyonun 24 saati sonunda, koyun besi yeminde, metan üretim değeri önemli 

derecede artarken, ATK‘da ekspander uygulamasından sonra, metan üretim değeri 

düşmüştür. Ekspander uygulamasından sonra, kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi ve 

mısırda, metan üretimi rakamsal olarak artarken, arpa ve SK‘sinde rakamsal düşüş 

belirlenmiştir.  

 

Çalışmada, mısırın, ekspander uygulamasından önce, 24 saatlik inkübasyon sonrasında 

elde edilen GÜ miktarından hesaplanan metan üretim miktarı (7.85 ml/200mg KM), Lee 

vd. (2003)‘inin bildirdiği (10.33 ml/200mg KM) metan üretiminden düşük olmuştur. 

Çalışmada, ATK ve SK‘nin, ekspander uygulamasından önce, metan üretim miktarları 

(6.9 ml/200mg KM) ve (8.63 ml/200mg KM), Lee vd. (2003)‘inin ATK ve SK için 

bildirdiği (5.32 ml/200mg KM) ve  (7.14 ml/200mg KM) metan üretiminden daha yüksek 

olmuştur. Çalışmada, kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi, koyun besi yemi ve arpanın 

metan üretimi ile ilgili literatürlere rastlanmamıştır. 

 

Vanegas vd. (2016) ısıl işlem uygulamasının (150 °C/1saat), ATK‘da, etkin kuru madde 

parçalanabilirliği (EKMP), protein dağılabilirlik indeksi (PDI) ve metan üretimi üzerine 

etkisi ile ilgili yaptıkları bir araştırmada, ATK‘nın EKMP değerinin, uygulamadan sonra 

%78‘den %46‘ya, PDI değerinin %68‘den %43‘e, propiyonat oranını artmasına ve metan 

üretim oranının %15.5‘ten %11.3‘e ve amonyak (N) konsantrasyonunun düştüğünü 

bildirerek, ısıl işlemin metan üretiminde azalmaya neden olmasının; ısıl işlem uygulaması 

ile ATK‘nın EKMP ve PDI değerlerinin düşmesinden ve propiyonat oranının 

artmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

 

Lee vd. (2003) yem hammaddelerinden; arpa ve mısırda, metan üretimi ile HP ve NÖM 

arasında olumlu ve HY ile HS arasında olumsuz, protein kaynaklı küspelerde ise; metan 

üretimi ile HS ve NÖM arasında olumlu ve HP, HY içeriği ile olumsuz ve karma 

yemlerde; metan üretimi ile, HP, ve NÖM arasında olumlu, HY ve HS ile olumsuz 

ilşkisinin olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada, koyun besi yeminde, ekspander 

uygulamasından sonra, HP değerinin önemli derecede artması ve HY ile HS oranlarında 

gerçekleşen rakamsal düşüşler sonucu, ekspander uygulama sonrası metan üretim miktarı 
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yükselmiştir. Benzer şekilde, çalışmada ekspander uygulamasından sonra, kasaplık sığır 

yeminde, HP ve NÖM değerlerinin önemli derecede artması ile HY oranının düşmesi 

sonucu metan üretiminde rakamsal artış gözlenmiştir.  

 

Bu çalışmada, ekspander uygulamasından sonra, ATK‘nın NDF değerinin önemli 

derecede artmasının ardından, metan üretim değeri düşmüştür. Ayrıca, ekspander 

uygulamasından sonra, mısırda ADF ve HY değerlerinin önemli derecede ve HSEL 

değerinde rakamsal düşüş görülürken, metan üretiminde rakamsal artış gözlenmiştir. 

Koyun besi yeminin metan üretim miktarı, ekspander uygulamasından sonra, önemli 

derecede artmıştır. Bu durum, koyun besi yeminde, ekspander uygulamasından sonra, HP 

değerindeki artış ve HY ile HSEL değerlerindeki rakamsal düşüşten kaynaklanmış 

olabilir. Nitekim Singh vd. (2016) enerji kaynaklı yem hammaddelerinde, metan üretimi 

ile HP arasında olumlu, HY, ADF ve hemiseluloz ile olumsuz ilişkisinin olduğunu ve 

protein kaynaklı yem hammaddelerinde metan üretimi ile, NDF ve HY arasında olumsuz 

ilişkinin olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Bu çalışmada, ekspander uygulamasından sonra, mısır ve süt sığır yeminin HY 

değerlerinde düşüş ve NÖM değerindeki rakamsal artış, metan üretiminin rakamsal 

artışına neden olmuştur. Bu sonuç; Lee vd. (2003)‘inin yem hammaddelerinde, 

nitrojensiz öz maddeleri (NÖM) ile metan üretimi arasında yüksek korelasyon olduğunu, 

yağların rumen ortamında, metanojenik bakterilerin aktivitesini baskıladığını bildiren 

görüşü ile uyumludur.  

 

Tomas vd. (1997a)‘e göre, ekspander uygulaması ile, yemler ve yem hammaddelerinde 

mevcut yağlar (HY), protein gibi, nişasta ile bağlanarak ―amiloz-yağ‖ matrisi oluşturarak, 

rumen ortamından daha hızlı bir şekilde ince bağırsağa geçmekte ve böylece ―By-pass‖ 

yağ oranını arttırarak, hayvanın daha fazla enerjiden faydalanmasını sağlamaktadır. 

Metan üretimi, HP ile olumlu ve HY ile olumsuz korelasyonlar göstermekte ve rumen 

ortamındaki yağlar, metanojenez bakterilerin aktivitesini baskılayarak, metan üretimini 

düşürmektedir (Kaushik vd. 2015). Bu çalışmada da, ekspander uygulamasından sonra, 
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kasaplık sığır yemi, süt sığır yemi ve koyun besi yemlerinde ve mısırda, HP oranındaki 

artış ve HY oranındaki düşüşün sonucu olarak, metan üretimi artmıştır. 

 

Çalışmada, ekspander uygulama öncesi ve sonrasında, karma yemler ve yem 

hammaddelerinin, ME, NEL ve OMS değerlerinin hesaplamasında, inkübasyonun 24. 

saatı sonundan elde edilen gaz miktarından faydalanmıştır. Menke vd. (1979), in vitro gaz 

üretim tekniğinde, inkübasyonun 24 saati sonundan elde edilen gaz üretim (GÜ) 

miktarının, yemler ve yem hammaddelerinin ME ve NEL içeriklerinin hesaplamasında, 

ME ve NEL içerikleri ile doğrusal bir ilişkisinin olduğunu belirlemişler. Ayrıca, organik 

madde sindirilebilirliğinin (OMS) gaz hacmi (24 saatin sonundan elde edilen gaz üretim 

miktarı) ile yüksek korelasyon gösterdiği, diğer araştırıcılar tarafından belirtilmiştir 

(Sommart vd. 2000, Getachew vd. 2004). Bu çalışmada, ekspander uygulamasından 

sonra, 24 saatlik inkübasyon sonrasında oluşan gaz üretimi yüksek olan karma yemler ve 

yem hammaddelerinin OMS, ME ve NEL içerikleri de yüksek olmuştur. Karma yemler ve 

yem hammaddelerinin ekspander uygulamasından sonra, 24 saatlik inkübasyondan sonra 

GÜ miktarlarında görülen artışlar ve düşüşlerin ardından, ME, NEL ve OMS değerlerinde 

de artışlar ve düşüşler saptanmıştır. Bu sonuç bir çok araştırıcının bulguları ile uyum 

içerisindedir (Menke vd. 1979, Sommart vd. 2000, Getachew vd. 2004). 

 

Denemede, ekspander uygulamasından önce, kasaplık sığır yemi için hesaplanan ME 

değeri (9.72 MJ/kg KM), Abaş vd. (2005)‘inin bildirdiği (10.88 MJ/kg KM), değerden 

daha düşük çıkmıştır. Ekspander uygulaması, kasaplık sığır yeminin ME değerini, 

rakamsal olarak etkileyerek, ekspander öncesi ME değeri (9.72 MJ/kg KM) iken, 

ekspander uygulamasından sonra, (10.12 MJ/kg KM) olarak artmıştır. Ekspander 

uygulamasından önce, kasaplık sığır yemi için belirlenen NEL içeriği (5.77 MJ/kg KM), 

Abaş vd. (2005)‘inin bildirdiği (6.65 MJ/kg KM) değerden daha düşük olmuştur. 

Ekspander uygulamasından önce, NEL içeriği (5.77 MJ/kg KM) iken, ekspander 

uygulamsından sonra, rakamsal olarak artmıştır (6.05 MJ/kg KM). Ekspander 

uygulamasından önce, kasaplık sığır yemi için belirlenen OMS değeri (%68.55), Abaş vd. 

(2005)‘inin bildirdiği (%71.60) değerden daha düşük çıkmıştır. Ekspander uygulaması, 

kasaplık sığır yeminin OMS değerini rakamsal olarak etkileyerek, ekspander 

uygulamasından önceki (%68.55) değerinden, ekspander sonrası (%70.85) değerine 



107 
 

çıkarmıştır. Çalışmada, kasaplık sığır yeminde, ekspander uygulamasından sonra, 24 

saatlik inkübasyon sonrası GÜ miktarında önemli derecede artış ME, NEL ve OMS 

değerlerinde rakamsal artışlar belirlenmiştir. Çalışmada, ekspander uygulamasından önce, 

süt sığır yemi için hesaplanan ME değeri (9.94 MJ/kg KM), Abaş vd. (2005)‘inin 

bildirdiği (11.45 MJ/kg KM), değerden daha düşük çıkmıştır. Süt sığır yeminin ME 

değeri, ekspander uygulamasından önce (9.94 MJ/kg KM) iken, ekspander 

uygulamasından sonra rakamsal olarak (9.91 MJ/kg KM) değerine düşmüştür. Ekspander 

uygulamasından önce, süt sığır yemi için belirlenen NEL içeriği (5.92 MJ/kg KM), Abaş 

vd. (2005)‘inin bildirdiği (7.03 MJ/kg KM) değerden daha düşük olmuştur. Ekspander 

uygulamasından önce, NEL içeriği (5.92 MJ/kg KM), ekspander uygulamsından sonra, 

rakamsal olarak düşmüştür (5.90 MJ/kg KM). Ekspander uygulamasından önce, süt sığır 

yemi için belirlenen OMS değeri (%70.01), Abaş vd. (2005)‘inin bildirdiği (%73.51) 

değerden daha düşük olmuştur. Ekspander uygulaması, süt sığır yeminin OMS değerini 

rakamsal olarak etkilemiş, ekspander uygulamasından öncesine (%70.01) kıyasla, 

ekspander sonrası (%69.72) OMS değeri düşmüştür. 

 

Çalışmada, süt sığır yeminde, ekspander uygulamasından sonra, inkübasyonun 24 saat 

sonrası GÜ miktarında gerçekleşen rakamsal düşüşün ardından  ME, NEL ve OMS 

değerlerinde rakamsal düşüşler gözetlenmiştir. Bu sonuç araştırıcıların görüşü ile 

uyumludur (Menke vd. 1979, Sommart vd. 2000, Getachew vd. 2004). 

 

Denemede, ekspander uygulamasının koyun besi yemi üzerinde etkisine bakıldığında, 

ekspander uygulamasından önce, koyun besi yemi için hesaplanan ME değeri (9.75 

MJ/kg KM), ekspander uygulamasından sonra, rakamsal olarak artmıştır (10.23 MJ/kg 

KM). Aynı şekilde ekspander uygulamasından önce, NEL içeriği (5.77 MJ/kg KM), 

ekspander uygulamasından sonra, rakamsal olarak bir artışa uğramıştır (6.11 MJ/kg KM). 

Koyun besi yemi için ekspander uygulamasından önce belirlenen OMS değeri (%67.90), 

ekspander uygulamasından sonra artış göstermiştir (%70.77).  Çalışmada, tartışma 

bölümünde kullanılmak üzere ekspander uygulamasından önce, koyun besi yeminin ME, 

NEL ve OMS değeri ile ilgili herhangi bir literatüre rastlanmamıştır.  
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Çalışmada, ekspander uygulamasından önce, mısır için hesaplanan ME değeri (10.7 

MJ/Kg KM), Kumar vd. (2015)‘inin bildirdiği (11.51 MJ/kg KM), Şeker (1994)‘in 

bildirdiği (12.9 MJ/kg KM), Owens vd. (1997)‘inin bildirdiği (14.2 MJ/kg KM), 

Umucalilar ve Şeker (2000)‘in bildirdiği (12.9 MJ/kg KM), Filya vd. (2002)‘inin 

bildirdiği (13.29 MJ/kg KM), Getachew vd. (2002)‘inin bildirdiği (12.25-15.65 MJ/kg 

KM), Umucalilar vd. (2002)‘inin bildirdiği (10.4-11.4 MJ/kg KM), Çerçi vd. (2003)‘inin 

bildirdiği (12.30 MJ/kg KM), Şeker (2002)‘in bildirdiği (11.59- 13.05 MJ/kg KM), Abaş 

vd. (2005)‘inin bildirdiği (13.08 MJ/kg KM) ve Hamilton (2005)‘un bildirdiği (12.3-14.9 

MJ/kg KM) değerlerden daha düşük bulunurken, Canbolat (2012)‘ın bildirdiği (10.7 

MJ/kg KM) ile aynı olmuştur. Denemede, ekspander uygulamasından önce, mısır için 

hesaplanan ME değeri (10.7 MJ/Kg KM), ekspander uygulamasından sonra (11.35 

MJ/Kg KM) artmıştır. Mısır için belirlenen NEL içeriği (6.31 MJ/Kg KM), Abaş vd. 

(2005)‘inin bildirdliği (8.30  MJ/Kg KM), Canbolat (2012)‘ın bildirdiği (6.9 MJ/Kg KM), 

Şeker (2002)‘in bildirdiği (7.32-7.49 MJ/kg KM) değerlerinin alt ve üst sınırlarında 

kalmıştır. Çalışmada, ekspander uygulaması, mısırın ekspander öncesi NEL içeriğini 

(6.31 MJ/Kg KM) rakamsal olarak etkilemiş ve ekspander uygulamasından sonra, bu 

değer (6.79 MJ/Kg KM)‘e yükselmiştir. Bu çalışmada, ekspander uygulamasından önce, 

mısır‘ın OMS değeri (%68.15), Abaş vd. (2005)‘inin bildirdiği (%82.80), Canbolat 

(2012)‘ın bildirdiği (%73.8), Kılıç (2005)‘ın bildirdiği (%70.34) değerlerden daha düşük 

çıkmıştır. Denemede, ekspander uygulaması, mısır‘a ait OMS değerini rakamsal olarak 

etkilemiş ve ekspander uygulamasından önce belirlenen OMS değeri (%68.15), 

ekspander uygulamasından sonra (%72.71) yükselmiştir. Bu çalışmada, mısırın ekspander 

uygulamasından sonra, 24 saatlik inkübasyon sonrası GÜ miktarında gerçekleşen 

rakamsal artışın ardından ME, NEL ve OMS değerlerinde rakamsal artışlar 

gözetlenmiştir. 

 

Denemede, ekspander uygulamasından önce, arpa için hesaplanan ME değeri (11.09 

MJ/Kg KM), Şeker (1994)‘in bildirdiği ME değeri (12.4 MJ/kg KM), Umucalilar ve 

Şeker (2000)‘in bildirdiği değer (12.9 MJ/kg KM), Owens vd. (1997)‘inin bildirdiği (14.9 

MJ/kg KM), Filya vd. (2002)‘inin bildirdiği (11.59 MJ/kg KM), Umucalilar vd. 

(2002)‘inin bildirdiği (11.5-12.1 MJ/kg KM), Getachew vd. (2002)‘inin bildirdiği (11.20-

14.10 MJ/kg KM), Çerçi vd. (2003)‘inin bildirdiği (12.80 MJ/kg KM), Şeker (2002)‘in 
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bildirdiği (10.79-12.38 MJ/kg KM) ve Abaş vd. (2005)‘inin bildirdiği (12.45 MJ/kg KM), 

Canbolat (2012)‘ın bildirdiği (9.8 MJ/kg KM), Kılıç (2005)‘ın bildirdiği  (11.23 MJ/kg 

KM) değerlerin alt ve üst sınırlar arasında kalmıştır. Denemede, ekspander 

uygulamasından önce, arpa için hesaplanan ME değeri (11.09 MJ/kg KM), ekspander 

uygulamasından sonra (10.69 MJ/kg KM) düşmüştür.  

 

Denemede, ekspander uygulamasından önce, arpa için hesapalanan NEL içeriği (6.68 

MJ/Kg KM), Abaş vd. (2005)‘inin bildirdiği (7.84 MJ/Kg KM), Kılıç (2005)‘ın bildirdiği 

(8.24 MJ/Kg KM), Öğretmen (1991)‘in bildirdiği (7.63-8.57 MJ/kg KM), Şeker (2002)‘ın 

bildirdiği  (6.86-7.66 MJ/kg KM) değerlerden düşük bulunurken, Canbolat (2012)‘ın 

bildirdiği (5.6 MJ/Kg KM) değerden daha yüksek çıkmıştır. Çalışmada, ekspander 

uygulaması, arpanın NEL içeriği üzerine rakamsal bir düşüşe neden olmuş ve ekspander 

uygulamasından önce, NEL içeriği (6.68 MJ/Kg KM) iken, bu değer, ekspander 

uygulamasından sonra (6.39 MJ/Kg KM) değerine düşmüştür. Denemede, ekspander 

uygulamasından önce, arpa için elde edilen OMS değeri (%73.81), Abaş vd. (2005)‘inin 

bildirdiği (%80.18), Kılıç (2005)‘ın bildirdiği (%77.21), Umucalilar vd. (2002)‘inin 

bildirdiği (%85.0), Öğretmen (1991)‘in bildirdiği (%78.22) OMS değerlerinden düşük; 

Canbolat (2012)‘ın bildirdiği (%63.9) değerden ise daha yüksek çıkmıştır. Şeker 

(2002)‘in bildirdiği (%71.00-78.16), Kumar vd. (2015)‘inin bildirdiği (%74.02), değerler 

ile benzer çıkmıştır. Denemede, ekspander uygulamasından önce, arpanın OMS değeri 

(%73.81) iken, ekspander uygulamasından sonra rakamsal olarak etkilenmiş ve (%71.38) 

değerine düşmüştür. Denemede, arpanın, ekspander uygulamasından sonra, inkübasyonun 

24 saat sonrası GÜ miktarında gerçekleşen rakamsal düşüşün ardından, ME, NEL ve 

OMS değerlerinde gerçekleşen rakamsal düşüşler diğer araştırıcıların (Menke vd. 1979, 

Sommart vd. 2000, Getachew vd. 2004) görüşü ile uyumludur. 

 

Denemede, ekspander uygulamasından önce, ATK için hesaplanan ME değeri (10.27 

MJ/Kg KM), Abaş vd. (2005)‘inin bildirdiği (9.16 MJ/Kg KM), Seven vd. (2007)‘inin 

bildirdiği (8.92 MJ/Kg KM) değerlerinden yüksek çıkmıştır. Çalışmada, ekspander 

uygulaması, ATK‘nın ME değerini önemli derecede etkilemiş ve ekspander 

uygulamasından önce ATK‘nın ME değeri (10.27 MJ/Kg KM) iken, ekspander 

uygulamasından sonra, (9.68 10.27 MJ/Kg KM) düşmüştür. Ayçiçek tohum küspesinin, 
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ekspander uygulamasından önce, hesaplanan NEL içeriği (6.17 MJ/Kg KM), Abaş vd. 

(2005)‘inin bildirdiği (5.27 MJ/Kg KM) değerden daha yüksek çıkmıştır. Bu çalışmada, 

ekspander uygulaması, ATK‘nın NEL içeriğinde, önemli derecede düşüşe neden olmuş ve 

ATK‘nın ekspander uygulamasından önceki NEL içeriği (6.17 MJ/Kg KM), ekspander 

uygulamasından sonra, (5.76 MJ/Kg KM) düşmüştür. Denemede, ekspander 

uygulamasından önce, ATK için saptanan OMS değeri (%72.28), Abaş vd. (2005)‘inin 

bildirdiği (%59.72) değerinden yüksek olmuştur. Çalışmada, ATK‘nın, ekspander 

uygulamasından önceki OMS değeri, ekspander uygulaması etkisi ile rakamsal olarak, 

%72.28‘den, %68.75‘e düşmüştür. Denemede, ATK‘da ekspander uygulamasından sonra, 

inkübasyonun 24 saat sonrası GÜ miktarında gerçekleşen rakamsal düşüşün ardından 

ME, NEL önemli derecede ve OMS değerinde rakamsal düşüşler gözlemlenmiştir. 

 

Denemede, ekspander uygulamasından önce, SK‘si için hesaplanan ME değeri (12.17 

MJ/Kg KM), Filya vd. (2002)‘inin bildirdiği (12.74 MJ/kg KM), Getachew vd. 

(2002)‘inin bildirdiği (12.15-13.05 MJ/kg KM), Çerçi vd. (2003)‘inin bildirdiği (9.41 

MJ/kg KM), Hamilton (2005)‘un bildirdiği değerler (13.3-16.2 MJ/kg KM) ile Şeker 

(2002)‘in bildirdiği (10.96- 11.72 MJ/kg KM),  Kumar vd. (2015)‘inin bildirdiği (9.24 

MJ/kg KM), Seven vd. (2007)‘inin bildirdiği (9.42 MJ/Kg KM) değerlerin, alt ve üst 

sınırlarında kalmıştır. Denemede, ekspander uygulamasından önce, SK‘si için hesaplanan 

ME değerei 12.17 MJ/Kg KM iken, ekspander uygulamasından sonra bu değer 12.09 

MJ/Kg KM ye düşmüştür. Çalışmada,, ekspander uygulamasından önce, SK‘si için 

hesaplanan NEL içeriği (7.51 MJ/kg KM), Şeker (2002)‘in bildirdiği (6.93 MJ/kg KM) 

değerden yüksek ve Kılıç (2005)‘ın bildirdiği (7.86 MJ/kg KM) değer ile benzerlik 

göstermiştir. Soya küspesinin, ekspander uygulamasından önce, NEL içeriği (7.51 MJ/kg 

KM), ekspander uygulamasından sonra, rakamsal bir düşüş (7.46 6.93 MJ/kg KM ) 

göstermiştir. Ekspander uygulamasından önce, SK‘si için saptanan OMS değeri 

(%83.86), Kılıç (2005)‘ın bildirdiği (%81.68), Kumar vd. (2015)‘inin bildirdiği (%80.67) 

ve Şeker (2002)‘in bildirdiği (%85.16) değerleri ile benzer çıkmıştır. Çalışmada, 

ekspander uygulamasının SK‘sinin OMS değeri üzerine önemli etkisi bulunmamıştır. 

Denemede, SK‘inin, ekspander uygulamasından sonra, 24 saatlik inkübasyon sonrası GÜ 

miktarınının etkilenmediği ve böylece ME, NEL ve OMS değerlerinde önemli bir fark 

olmadığı belirlenmiştir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, ekspander uygulamasının, denemede kullanılan 

ruminant karma yemlerinde, karma yemlerin nişasta/protein oranlarına bağlı olarak, 

kimi yemlerde ―nişasta-protein‖ matrisi, kimi yemlerde ―nişasta-yağ‖ matrisi 

oluşturarak ve kimi karma yemlerde karbonhidratlar ve proteinlerin fermentasyonlarını 

inkübasyon sürecinde ―senkronize‖ ederek ve dolaylı bir şekilde, karma yemlerin kuru 

madde sindirilebilirlik (KMS) ve organik madde sindirilebilirliklerinin (OMS) miktar ve 

oranlarını etkileyerek, yürütülen in vitro gaz üretim tekniği uygulamasında gerçekleşen 

fermentasyon modelini ve miktarını değiştirerek, in vitro gaz (GÜ) ve metan üretimi ve 

bunlara bağlı, ME, NEL içerikleri ile OMS değerleri üzerine etkili olmuştur. Ayrıca, 

ekspander uygulamasının, karma yemler ve yem hammaddeleri üzerinde, kuru madde 

sindirilebilirliklerini (KMS) etkileyerek, yemler ve yem hammaddelerinin kimyasal 

bileşimlerininin değişimine neden olmuştur. Fakat, ekspander uygulamasının denemeye 

alınan  karma yem ve yem hammaddeleri üzerindeki etkisi, çalışmanın hipotez kısmında 

belirlenen beklentilerin eşiğinde kalarak, karma yem ve yem hammaddelerinin GÜ, ME, 

NEL ve OMS değerlerini düşünüldüğü kadar etkilememiştir. Aksine, çalışmada, mısırın 

önemli bir yem hammaddesi konumunda olan Türkiye gibi ülkelerde, ekspander 

uygulamasının genellikle ruminant beslemesinde olumsuz etkilere neden olduğu 

düşüncesine karşın, ekspander uygulaması, nişastanın besin değerini arttırmak 

doğrultusunda etkili bir yöntem olabileceği görüşüne varılmıştır. Dolayısıyla, 

çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, ekspander uygulamasının, ruminant karma 

yemlerinde, gaz üretimi, ME, NEL ve OMS değerleri üzerinde beklenilen etkiler 

görülmemiş ve ekspander teknolojisinin ruminant karma yem imalatında beslenme 

açısından katkılarını belirlemek için özellikle hayvan üzerinde yapılacak çalışmalar 

olmak üzere daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca maliyet açısından 

analiz edilmeli ve ekspander uygulamasının yem maliyeti ve verimlilik üzerine etkileri 

de ortaya konulmalıdır.  
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