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Özet: Bu çal›flmada, enerji bak›m›ndan zengin ve ucuz bir yem maddesi olan fleker pancar› posas› için daha verimli ve uzun süre
kullanma olana¤› sa¤layacak silolama yöntemleri araflt›r›lm›fl ve bu silajlar›n sindirilebilirli¤i ile kuzu besisi rasyonlar›nda kullan›lma
olanaklar› incelenmifltir. Bu amaçla kuru madde oran› bu¤day saman› veya kuru ot ile % 20'ye ç›kar›larak silolanan fleker pancar›
posas› silajlar›n›n m›s›r silaj› ve çay›r kuru otu ile birlikte sindirilebilirlikleri ve kuzu besisinde kullan›lma olanaklar› araflt›r›lm›flt›r. Bu
amaçla posa bu¤day saman› içeren grupta % 20 KM , % 1 üre ve % 5 melas içerecek flekilde (BSYfiPP), kuru ot içeren grupta ise
% 20 KM ve % 0 üre ve % 5 melas içerecek flekilde (KOYfiPP) silolanm›flt›r.
Organik maddenin sindirilebilirli¤i m›s›r silaj›, BSYfiPP silaj›, KOYfiPP silaj› ve çay›r kuru otu tüketen gruplarda s›ras›yla % 60.39, %
58.99, % 55.80 ve % 60.03 (P>0.05) olarak tespit edilmifltir. Ham proteinin sindirilme derecesi ise bu s›raya göre % 65.98, %
86.26, % 70.27 ve % 70.66 fleklinde belirlenmifl olup BSYfiPP grubuna ait de¤er di¤er gruplardan daha yüksektir (P<0.05).
Denemede ham selulozun sindirilebilirli¤ine iliflkin de¤erler gruplar aras›nda benzerlik göstermifltir.
Kuzu besi denemesinde, kaba yemler hayvanlara ad libitum olarak, kuzu besi yemi ise hayvan›n besin madde ihtiyac›n›n % 30’unu
karfl›layacak düzeyde yedirilmifltir. Bu denemeye iliflkin sonuçlar, gerek m›s›r silaj›, gerekse her iki fleker pancar› posas› silaj›n›n
kuzularda besi performans›n› olumlu yönde etkilemedi¤ini göstermifltir. Denemede, 60 günlük besi periyodu sonucunda, toplam canl›
a¤›rl›k art›fl›n›n m›s›r silaj›, BSYfiPP silaj›, KOYfiPP silaj› ve çay›r kuru otu tüketen gruplarda s›ras›yla 4.62, 2.85, 3.45 ve 5.93 kg;
günlük canl› a¤›rl›k art›fl›n›n ise ayn› s›raya göre 77, 48, 58 ve 99 g oldu¤u tespit edilmifltir (P>0.05).
Bu çal›flmada, yafl fleker pancar› posas›n›n kuru madde düzeyinin % 20’ye yükseltilmesi ve melas ile desteklenmesi durumunda kaliteli
bir silaj elde edilebilece¤i, bu silajlara ait besin madde sindirilebilirli¤inin m›s›r silaj› ile eflde¤er kabul edilebilece¤i, kuzular›n
beslenmesinde ise gerek m›s›r, gerekse fleker pancar› posas› silajlar› kullan›labilirli¤inin tart›flmal› oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: fieker pancar› posas› silaj›, total sindirilebilirlik, canl› a¤›rl›k art›fl›, kuzu besisi

The Possibilities of Using Sugar Beet Pulp Silage Produced by Different
Methods in Lamb and Dairy Cow Rations
3. Digestibility and Lamb Fattening Trials
Abstract: The objective of this experiment was to evaluate ensiling methods for more efficient and long-lasting preservation of sugar
beet pulp, which is an energy-rich cheap feedstuff. For this reason, during ensiling the dry matter of sugar beet pulp was increased
to 20% by adding wheat straw or grass hay. On the other hand, 1% urea + 5% beet molasses (SBPSM), and 0% urea + 5% beet
molasses (SBPHM) were added to these silages containing wheat straw or grass hay respectively. Two kinds of beet pulp silages,
corn silage and grass hay, were utilized in lambs in this experiment.

* Bu çal›flma TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen VHAG-1200 nolu projenin bir bölümüdür.
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In the digestion trial, organic matter digestibilities were 60.39, 58.99, 55.80, and 60.03% (P<0.05) for corn silage, SBPSM silage,
SBPHM silage, and grass hay, respectively. Crude cellulose digestibilities were similar; however, crude protein digestibilitiy was
greater in the group fed SBPSM silage than in the other groups (P<0.05). Crude protein digestibilities were 65.98, 86.26, 70.27,
and 70.66 for corn silage, SBPSM silage, SBPHM silage, and grass hay, respectively.
In the fattening trial, the silages and grass hay were fed ad libitum while the concentrates were limited to 30% of the requirement.
The trial lasted 60 days.
Total live weight gains were found to be 4.62, 2.85, 3.45 and 5.93 kg and daily weight gains were found to be 77, 48, 58 and 99
g in the corn silage, SBPSM silage, SBPHM silage and grass hay groups (P>0.05), respectively.
In conclusion, when the dry matter concentration of sugar beet pulp was increased to 20% and supplemented with molasses, a good
quality silage can be obtained. The digestibility rates of these silages may equal the nutritive value of corn silage, but the value of
both corn silage and the silages of sugar beet pulp in lamb fattening is questionable.
Key Words: Sugar beet pulp silage, total digestibility, live weight gain, lamb fattening

Girifl
S›¤›r ve koyun gibi gevifl getiren hayvanlarda ruminal
fonksiyonlar›n tam olabilmesi ve tüketilen konsantre
yemlerin optimum düzeyde de¤erlendirilebilmesi için, bu
hayvanlara konsantre yemlerle birlikte kaba yem
verilmesi, önemli bir besleme kural›d›r. Ruminantlar›n
fizyolojik durum ve verimlerine ba¤l› olarak de¤iflen
miktarlarda verilen kaba yemler, gerek hayvan besleme
fizyolojisi, gerekse iflletme ekonomisi aç›s›ndan büyük
önem tafl›r. Kaliteli kaba yemler ruminantlarda fizyolojik
doyumun sa¤lanmas›na olan katk›lar›n›n yan›s›ra yap›lar›
gere¤i mekanik doyumun gerçekleflmesinde önemli
göreve sahiptirler (1).
S›¤›r ve koyun yetifltiricili¤inde rasyonun önemli bir
bölümünü oluflturan kaba yemler et ve süt üretiminde
maliyeti olumlu yönde etkileyen faktörlerin bafl›nda
gelmekte, baflka bir ifade ile ruminantlar›n iflletme
yemlerinden azami ölçüde yararlanmas› verimlili¤in
bafll›ca flart›n› oluflturmaktad›r (2). Nitekim hayvanc›l›kta
ileri ülkelerde ruminant beslemesinde kullan›lan yemler
içerisinde kaba yemlerin pay› oldukça büyüktür. Ülkemiz
hayvan varl›¤› dikkate al›nd›¤›nda kaba yem üretiminde
gerek miktar, gerekse kalite bak›m›ndan büyük bir aç›k
bulunmaktad›r. Kaliteli kaba yem aç›¤› genellikle saman,
kavuz ve kapç›k gibi selülozca zengin, fakat yem de¤eri
oldukça düflük yan ürünlerle karfl›lanmaya çal›fl›lmaktad›r
(3,4).
Türkiye'de son y›llarda, di¤er sektörlerde oldu¤u gibi,
fleker pancar› sektöründe de önemli geliflmeler
kaydedilmifltir. Kamu ve özel sektörün deste¤i ile fleker
pancar› ekimi giderek artmaktad›r. Türkiye'de 1998 y›l›
itibariyle fleker pancar› ekim alan› 505.493 hektar ve
üretim 22.282.493 ton olarak gerçekleflmifltir (5). fieker
fabrikalar›nda insan g›das› olan fleker üretimi s›ras›nda,
yan ürün olarak fleker pancar› posas› ve melas gibi hayvan
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besleme aç›s›ndan de¤erli ve ucuz yem maddeleri de elde
edilmektedir. Nitekim ayn› y›l ülkemizde 7.224.332 ton
yafl fleker pancar› posas› ve 845.834 ton melas
üretilmifltir (5).
Yafl halde % 12-15 kuru madde içeren fleker pancar›
posas›n›n kuru maddesinde % 20 düzeyinde ham seluloz
bulunur (6). Bu fraksiyonun total sindirilebilirli¤i % 8890 aras›ndad›r (7). fieker pancar› posas›n›n kuru
maddesinde % 8-10 ham protein bulunmakta olup (8),
proteininin y›k›labilirli¤i oldukça düflüktür (6,9).
Posalarda bulunan kalsiyumun önemli bir bölümü
kalsiyum oksalat formundad›r (10). Fosfor düzeyi de
oldukça düflüktür (11).
Suda çözünen besin maddeleri k›sm›n›n rafine
edilmesiyle beyaz fleker elde edilir. Bu ifllemin ard›ndan
geriye yo¤un ve siyah bir s›v› olan melas kal›r (8,12).
Koyu pekmeze benzeyen melas, bünyesinde kristalize
olmam›fl flekerler, baz› mineral maddeler ve suda çözünen
di¤er bileflikleri bulundurur. Melas % 50- 55 fleker, % 58 ham protein ve yaklafl›k 2.1 Mcal /kg metabolik enerji
içerir. Proteininin ço¤unu, protein niteli¤inde olmayan
azot bileflikleri oluflturur ve sindirilme derecesi düflüktür.
Fosforca fakir olmas›na karfl›n, kalsiyum ve potasyum
bak›m›ndan zengindir (8,13). Silajlara karbonhidrat
kayna¤› ve fermentasyonu h›zland›r›c› olarak
kat›lmaktad›r.
fieker pancar› posas›nda fiziksel yap›n›n zay›f olmas›,
hayvanlarda ruminasyon ile ilgili problemlere neden
olmaktad›r. Bu olumsuzlu¤u ortadan kald›rmak için
posaya kaba yemlerin ilave edilmesi önerilmektedir (14).
Bu çal›flmada, enerji bak›m›ndan zengin ve ucuz bir
yem maddesi olan yafl fleker pancar› posas›n›n silolanma
yöntemleri araflt›r›lm›fl ve bu silajlar›n sindirilebilirli¤i ile
kuzu besisinde kullan›lma olanaklar› incelenmifltir.
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Materyal ve Metot
Bu çal›flma iki deneme halinde gerçeklefltirilmifltir.
1. Sindirim Denemesi
Materyal
Sindirim denemesinde kullan›lan toklular Alt›ndere
Tar›m ‹flletmesi‘nden temin edilmifl, deneme kafesleri ise
Van Sanayi Sitesinde yapt›r›lm›flt›r. Gübre toplama ifllemi,
hayvanlara at koflumu benzeri bir kuflak sistemi ile tespit
edilen polyester kumafltan yap›lm›fl gübre toplama
torbalar› yard›m› ile gerçeklefltirilmifltir.
Metot
Bu denemede, BSYfifiP silaj› (% 20 KM, % 5 melas, %
1 üre), KOYfiPP silaj› (% 20 KM, % 5 melas, % 0 üre),
m›s›r silaj› ve çay›r kuru otu kullan›lm›flt›r. Yafl fleker
pancar›
posas›
silajlar›n›n
kompozisyonunun
belirlenmesinde Deniz ve ark. (15)’n›n bulgular› esas
al›nm›flt›r. Bu amaçla, yafl fleker pancar› posas›n›n kuru
maddesi bu¤day saman› (BSYfiPP) yada çay›r kuru otu ile
(KOYfiPP) % 20’ye yükseltilmifl, kar›fl›mlara % 5 melas
ve BSYfiPP silaj›na ayr›ca % 1 üre ilave edilmifltir.
Denemede 4 farkl› kaba yemin sindirilme derecesi 4x4
Latin kare deneme deseni ile saptanm›flt›r (16). Bu
amaçla, hayvanlar›n kafes ortam› ile deneme yemlerine
adapte olmalar› ve yem tüketimlerinin belirlenmesi için 10
günlük bir ön al›flt›rma dönemi uygulanm›flt›r. Bunu
izleyen 10 günlük esas al›flt›rma döneminde hayvanlar›n
tamam›n› tüketebilecekleri düzeyde, ayr› yemlerden
yedirilmifltir.
Denemenin her dönemi ilk 10 günü al›flt›rma ve 7
günü örnek toplama dönemi olacak flekilde
düzenlenmifltir. Hayvanlara iki ö¤ün halinde tart›larak
verilen kaba yem miktarlar›, hayvanlar›n ad libitum
tüketimlerinin yaklafl›k % 90'› düzeyinde olacak flekilde
ayarlanm›flt›r.
Deneme süresince hayvanlar›n mineral madde
ihtiyaçlar› kafeslerin ön k›sm›na konulan yalama tafllar› ile
karfl›lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Hayvanlar›n önünde devaml›
temiz ve taze su bulundurulmufltur.
Örnek toplama dönemlerinde, her gün ayn› saatte
gübre torbalar›ndan hayvanlar›n gübreleri boflalt›larak
ayr› ayr› tart›lm›fl ve % 10'u daha sonra analizleri
yap›lmak üzere derin dondurucuda saklanm›flt›r.
Her dönemin sonunda, her hayvana ait örnekler
birlefltirilerek homojen bir flekilde kar›flt›r›lm›fl ve ham

protein analizi için gerekli miktar ayr›ld›ktan sonra kalan
gübre Blatzler ve Swift (17)'in bildirdi¤i metotla
kurutulmufltur. Bu ifllem s›ras›nda gübrenin kuru maddesi
de belirlenmifltir. Gübrede ham protein analizi yafl
örneklerde; kuru madde, ham kül ve ham ya¤ analizleri
ise kurutulmufl örneklerde Weende analiz sistemine göre,
ham selüloz analizleri ise yine kuru örneklerde Crampton
ve Maynard (18)'›n bildirdikleri metotla yap›lm›flt›r.
Denemede kullan›lan silajlar›n organik asit ( laktik asit,
asetik asit, bütirik asit) analizleri HPLC cihaz›nda C8
kolonu kullan›larak yap›lm›flt›r.
2. Kuzu Besisi
Materyal
Bu denemede 28 bafl 3 ayl›k yaflta Morkaraman erkek
kuzu kullan›lm›flt›r.
Metot
Denemede hayvanlar 4 gruba ayr›lm›fl ve her gruba
Tablo 1’de bileflimi verilen kaba yemler ile kuzu besi yemi
yedirilmifltir. Hayvanlara konsantre yem NRC (19)
bildirimlerine göre, hayvan›n besin madde ihtiyac›n›n %
30‘unu karfl›layacak flekilde, kaba yemler ise ad libitum
olarak sunulmufltur.
Denemede kuzular›n kaba yem tüketimi ve canl› a¤›rl›k
art›fllar› 15 günlük aral›klarla yap›lan tart›mlarla
belirlenmifltir. Deneme 60 gün sürdürülmüfltür.
‹statistiksel Analizler
Çal›flmada, elde edilen verilerin istatistiksel
de¤erlendirmesinde varyans analizi, gruplar aras›
farkl›l›¤›n belirlenmesinde ise Duncan testi kullan›lm›flt›r
(16).

Bulgular
Çal›flmada hayvanlara verilen kaba ve konsantre
yemlerin ham besin madde içerikleri Tablo 1’de,
denemelerde kullan›lan silajlar›n (BSYfiPP, KOYfiPP ve
m›s›r silaj›) pH ve organik asit miktarlar› Tablo 2’de,
sindirim denemesinde gruplar›n ortalama yem tüketimi ve
ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri Tablo 3’te,
kuzu besisinin çeflitli dönemlerinde gruplara ait kaba ve
konsantre yem tüketimleri Tablo 4'te, gruplar›n ortalama
canl› a¤›rl›k art›fllar› Tablo 5’te, günlük canl› a¤›rl›k
art›fllar› ise Tablo 6’da verilmifltir.
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Tablo 1.

Çal›flmada hayvanlara verilen kaba ve konsantre yemlerin ham besin madde miktarlar›,%.

Yem maddeleri

Kuru
Madde (Yafl)

Kuru
Madde

Ham
Kül

Ham
Ya¤

Ham*
Protein

Ham
Selüloz

N’suz Öz
Madde

M›s›r Silaj›

18,00

93,48

10,38

1,51

1,30

34,48

39,91

BSYfiPP Silaj›

23,02

90,14

7,33

0,77

4,92

29,72

30,97

KOYfiPP Silaj›

18,80

91,49

10,67

0,63

2,11

29,11

39,83

Çay›r Kuru Otu

-

90,52

7,57

1,42

7,68

35,88

37,97

Kuzu Besi Yemi**

-

90,24

12,31

2,12

13,38

6,91

55,52

* : Silajlarda HP analizi yafl örneklerde yap›lm›flt›r.
**: Kuzu besisinde kullan›lm›flt›r.

Silajlar

pH

Laktik asit

M›s›r silaj›

3,93

BSYfiPP silaj›

3,75

KOYfiPP silaj›

3,94

Yemler

Asetik asit

Bütirik asit

103,33

327,78

0,00

50,35

153,65

0,00

41,49

280,85

0,00

Yem
Tüketimi

Kuru
Madde

Organik
Madde

Ham
Protein

Ham
Selüloz

N’suz
Öz Madde

M›s›r Silaj›

0,70

56,58

60,39

65,98b

68,39

57,89a

BSYfiPP Silaj›

0,85

54,32

58,99

86,26a

65,66

33,34b

55,80

b

59,48

50,66ab

b

66,31

52,24a

KOYfiPP Silaj›
Çay›r Kuru Otu
a, b

0,89
1,11

52,71
58,48

60,03

70,27
70,66

Tablo 2.

Çal›flmada kullan›lan silajlar›n pH
ve organik asit de¤erleri, g/ kg KM.

Tablo 3.

Sindirim denemesinde gruplar›n
ortalama yem tüketimi (kg KM
/gün) ve ham besin maddelerinin
sindirilme dereceleri,%.

: Ayn› sütunda farkl› harf tafl›yan de¤erler birbirinden farkl› bulunmufltur (P<0.05).

Tablo 4.

Kuzu besisinin çeflitli dönemlerinde gruplara ait kaba ve konsantre yem tüketimleri, g/gün.
M›s›r Silaj›

BSYfiPP Silaj›

KOYfiPP Silaj›

Çay›r Kuru Otu

Günler

Kaba Yem

Kuzu Besi
Yemi

Kaba Yem

Kuzu Besi
Yemi

Kaba Yem

Kuzu Besi
Yemi

Kaba Yem

Kuzu Besi
Yemi

0-15

498 (90)

300

1040 (239)

300

925 (183)

300

298 (270)

308

15-30

986 (177)

300

1370 (315)

300

1079 (203)

300

677 (613)

315

30-45

1800 (324)

300

1790 (412)

300

1545 (290)

300

735 (665)

315

45-60

2132 (384)

300

2118 (488)

306

2207 (415)

300

817 (740)

366

0-60

1354 (244)

300

1580 (364)

301.5

1439 (271)

300

632 (572)

326

(

) : Kuru madde esas›na göre, g/gün
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Yem Maddeleri

Deneme
Bafl›

15.
gün

M›s›r Silaj›

21,08b

21,95b

ab

ab

BSYfiPP Silaj›

23,72

b

30.
gün

24,51

b

45. gün
gün

60.
gün

Toplam
CAA

22,73b

23,31b

25,70b

4,62

ab

b

26,57b

2,85

b

b

25,60

26,22

b

KOYfiPP Silaj›

21,88

23,15

23,48

25,00

25,33

3,45

Çay›r Kuru Otu

25,69a

27,27a

27,85a

30,98a

31,62a

5,93

a, b

Kuzularda dönemlere
göre
ortalama canl› a¤›rl›klar ve toplam
canl› a¤›rl›k art›fl›, kg.

Tablo 6.

Kuzularda dönemlere göre günlük
ortalama canl› a¤›rl›k art›fllar›, g.

: Ayn› sütunda farkl› harf tafl›yan de¤erler birbirinden farkl› bulunmufltur (P<0.05).

Yem Maddeleri

15. gün

30. gün

45. gün

60. gün

0-60.gün

M›s›r Silaj›

58

52

39b

159a

77

BSYfiPP Silaj›

53

73

41b

23b

48

b

ab

KOYfiPP Silaj›

85

22

101

22

58

Çay›r Kuru Otu

105

39

209a

43b

99

a, b

Tablo 5.

: Ayn› sütunda farkl› harf tafl›yan de¤erler birbirinden farkl› bulunmufltur (P<0.05) .

Tart›flma
Yafl fleker pancar› posas› silaj›n›n sindirilebilirli¤i ve
kuzu besisinde kullan›lma olanaklar›n›n araflt›r›ld›¤› bu
çal›flmada, sindirim denemesine ait sonuçlar
incelendi¤inde (Tablo 3) gruplarda yem tüketimi ile kuru
madde ve organik maddenin sindirilme derecesinin benzer
bulundu¤u (P>0.05); m›s›r silaj›, BSYfiPP silaj›, KOYfiPP
silaj› ve çay›r kuru otu gruplar›nda kuru madde
tüketiminin s›ras›yla 0.70, 0.85, 0.89 ve 1.11 kg KM
/gün oldu¤u gözlenmektedir. Kaba yem gruplar›nda
organik maddenin sindirilebilirli¤i ise ayn› s›raya göre %
60.39, % 58.99, % 55.80 ve % 60.03 olup bu de¤erler
Leterme ve ark. (14) taraf›ndan bildirilen bulgulardan
daha düflük bulunmufltur. Bu araflt›r›c›lar fleker pancar›
posas› silaj›, melas ve üre içeren fleker pancar› posas› silaj›
ve yumurta tavu¤u gübresi içeren fleker pancar› posas›
silaj› tüketen hayvanlarda organik maddenin
sindirilebilirli¤ini s›ras›yla % 79.7, 80.1 ve 74.8 olarak
saptam›fllard›r. Posa silaj›nda kuru madde düzeyini
yükseltmek için silolama s›ras›nda posaya bu¤day saman›
ya da kuru ot kat›lmas› yap›lan bu çal›flmada organik
madde sindirilebilirli¤inin düflük bulunmas›n›n bir nedeni
olarak kabul edilebilir.
Denemede ham selülozun sindirilebilirli¤i aç›s›ndan
kaba yem gruplar› aras›nda önemli bir farkl›l›k

belirlenememifl (P>0.05), buna karfl›l›k ham proteinin
sindirilebilirli¤i bak›m›ndan gruplar aras›nda BSYfiPP
silaj›n›n lehine bir farkl›l›k ortaya ç›km›flt›r (P<0.05). Ham
proteinin sindirilebilirli¤i m›s›r silaj›nda % 65.98, BSYfiPP
silaj›nda % 86.26, KOYfiPP silaj›nda % 70.27, çay›r kuru
otunda ise % 70.66 olarak tespit edilmifltir. BSYfiPP
silaj›ndan elde edilen bu üstünlük söz konusu silaja ilave
edilen üreye ba¤lanabilir. Çünkü üre rumende kolay
de¤erlendirilmekte ve ham proteinin sindirilme derecesi
yükselmektedir (20). Leterme ve ark. (14) farkl›
kombinasyondaki fleker pancar› posas› silaj›nda ham
proteinin sindirilebilirli¤ini % 66.9-72.1 aras›nda
bulmufllard›r. Ayn› çal›flmada (14), ham selülozun
sindirilebilirli¤i ise % 73.8-79.1 aras›nda belirlenmifltir.
Yap›lan bu çal›flmada BSYfiPP grubunda al›nan % 65.66
de¤eri ile KOYfiPP grubuna ait % 59.48 de¤erinin
literatür verilerinden düflük oldu¤u gözlenmektedir. Di¤er
yandan Cottyn ve ark. (7) fleker pancar› posas›nda ham
selulozun
sindirilebilirli¤ini
%
88-92
olarak
bildirmifllerdir.
Denemede ham ya¤›n sindirilme derecesi bak›m›ndan
güvenilir olmayan ekstrem de¤erler elde edilmifltir.
Azotsuz öz maddelerin sindirilme derecesine iliflkin
sonuçlar incelendi¤inde, BSYfiPP silaj›na ait de¤erin m›s›r
silaj› ve çay›r kuru otuna ait olandan düflük; KOYfiPP silaj›
ise benzer oldu¤u gözlenmifltir.
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3. Sindirilebilirlik ve Kuzu Besisi Denemeleri

Kuzu besisi denemesinde, kaba yemler hayvanlara ad
libitum, kuzu besi yemi ise, hayvan›n besin madde
ihtiyaçlar›n›n % 30'unu (19) karfl›layacak flekilde
verilmifltir. Kaba yemlerin etkinli¤ini daha net bir flekilde
ortaya koymak için konsantre yem s›n›rl› miktarda
verilmifltir. M›s›r silaj›, BSYfiPP, KOYfiPP ve çay›r kuru
otu verilen gruplarda denemenin 0-15. günlerinde kuru
madde esas›na göre kaba yem tüketimleri s›ras›yla 90 g,
239 g, 183 g ve 270 g; 15-30. günlerinde s›ras›yla 177
g, 315 g, 203 g ve 613g; 30-45. günlerinde s›ras›yla 324
g, 412 g, 290 g ve 665 g ; 45-60. günlerinde s›ras›yla
384 g, 488 g, 415 g ve 740 g ; denemenin 0-60.
günlerinde ise ayn› s›raya göre 244 g, 364 g, 271 g ve
572 g olarak bulunmufltur (Tablo 4). Denemede grup
yemlemesi yap›ld›¤› için, hayvanlar›n yem tüketiminde
istatistiksel analizler yap›lamam›flt›r. Ancak hayvanlar›n
kaba yem tüketimleri incelendi¤inde, genel olarak
silajlar›n çay›r kuru otu kadar tüketilemedi¤i (KM esas›na
göre) dikkati çekmektedir. Bu sonuç, hayvanlar›n canl›
a¤›rl›k art›fl›na da yans›m›flt›r. Toplam canl› a¤›rl›k art›fl›
bak›m›ndan gruplar aras›nda istatistiksel bir farkl›l›k
olmamakla birlikte matematiksel olarak en yüksek de¤er
çay›r kuru otu tüketen gruptan elde edilmifltir. Nitekim bu
de¤er m›s›r silaj› tüketen grupta 4.62 kg, BSYfiPP silaj›
tüketen grupta 2.85 kg, KOYfiPP silaj› tüketen grup 3.45
kg olarak bulunurken, çay›r kuru otu tüketen grupta 5.93
kg olarak saptanm›flt›r (Tablo 5). Gruplar›n deneme
süresince ortalama günlük canl› a¤›rl›k art›fllar› ise ayn›
s›raya göre 77 g, 48 g, 58 g ve 99 g olarak belirlenmifltir.
Hayvanlar›n canl› a¤›rl›k art›fllar›na genel olarak
bak›ld›¤›nda, deneme bafllang›c›nda gruplar›n canl› a¤›rl›k
bak›m›ndan birbirine çok yak›n olmas›na karfl›n
(23.00±0.30kg), al›flt›rma döneminde gruplar›n kaba
yeme farkl› tepkiler göstermesi sonucu, gruplar aras›nda

istatistiksel düzeyde farkl›l›k ortaya ç›km›flt›r. Bu farkl›l›k
çal›flman›n hemen tüm dönemlerinde etkisini benzer
flekilde korumufltur. Nitekim gruplar›n canl› a¤›rl›klar›
dönemlere göre farkl›l›k göstermekle beraber, deneme
sonu toplam canl› a¤›rl›k art›fl› bak›m›ndan farkl›l›k
bulunmamas›, bu kan›y› do¤rulamaktad›r. Denemede
gerek toplam canl› a¤›rl›k art›fl› (Tablo 5), gerekse günlük
canl› a¤›rl›k art›fllar›n›n (Tablo 6) düflük düzeyde kald›¤›
gözlenmifltir. Nitekim Bolat ve ark. (21) Alt›ndere Tar›m
‹flletmesi’nde ayn› sürüden elde edilen kuzularla yapt›klar›
ekstansif beside, 60 günlük besi program› sonunda,
toplam canl› a¤›rl›k art›fl›n› 5.21 kg; günlük ortalama canl›
a¤›rl›k art›fl›n› ise 86.86 g olarak bulmufllard›r. Yine Bolat
ve ark. (22) mer’aya ek olarak günlük 250 g arpa
verdikleri hayvanlarda 70 günlük besi süresi sonunda
toplam canl› a¤›rl›k art›fl›n› 13.39 kg; günlük ortalama
canl› a¤›rl›k art›fl›n› ise 191 g olarak bulmufllard›r.
Yap›lan bu çal›flmada hayvanlardan elde edilen toplam
ve günlük canl› a¤›rl›k art›fllar›n›n düflük bulunmas›n›n
nedenleri aras›nda silajlarda s›cakl›¤a ba¤l› bozulmalar›n
oluflmas›, kuzularda s›cakl›¤a ba¤l› stres ve kuzular›n
rumenlerinin tam geliflmemifl olmas› da say›labilir.
Sonuç olarak, posal› silajlar ile m›s›r silaj›n›n özellikle
organik madde sindirilebilirli¤i yönünden benzerlik
göstermesi, bu silajlar›n da ruminant beslenmesinde
kullan›labilece¤ini ortaya koymaktad›r. Bu bulgular ayr›ca,
fleker pancar› posas› silajlar›n›n m›s›r silaj› gibi kaliteli
kaba yemler s›n›f› kapsam›nda de¤erlendirilebilece¤i
görüflüne olanak tan›maktad›r. Ancak kuzu besisinde,
hayvanlar›n silaj tüketimlerinin düflük olmas› ve canl›
a¤›rl›k art›fllar›n›n optimum de¤erlerin alt›nda kalmas›
nedeniyle, bu silajlar›n kuzu besisinde kullan›labilirli¤i
tart›flmal›d›r.
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