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KURUTULMUŞ ŞEKER

PANCARI POSASI KULLANILMASININ

RASYONUN SiNDiRiLME DERECELERi ÜZERiNE ETKisi'
Em el Gü rbüz 1@

Behiç C oşkun!

Effcet of Replaccmcnt of Oats wlth Dricd Sugar Bcet Pul p on Digest ibiJity in Horses
Özel: Bu araştırma, at rasyon larında yulaf yerin e soya kDspesi ve yağ ilave edilerek protein ve enerji y önünden oesmelash şeke r pancarı posası ( K M Ş P P) kullan ılmas ının rasyonun sindirilme dereceleri uzerine etkisini incelem ek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 4x4 lalin kara metoduna göre yü rütul m üşt ü r. Denemen in her bir d önemi 2 1 günü adaptasyon ve 6 gunu sindirim denemesi olmak üzere 27 gün, toplam 108 gün s ü rd ürülm ü şt ür.
Denemede, enerji ve prote in yönünden dengel enmiş olan 4 farkl ı konsantre yem; kontrol grubu, % 12.5 KM ŞPP , % 25
KM Ş P P ve ''I.. 37.5 KMŞPP ilave ed il miş grup olmak üzere aııara canlı a{ırrtı{ıın % t . z'sı kadar verild i. Kurutelmuş meıa sn ş ek er pan carı posas ının rasycna ilave edilmesi atla rı n canlı a{ıı rl ı {ı ını ve su tüketiml erini etki lem em i ştir . Dört fa rklı
resyonu tüketen euard a, klasik ve indikatör metoduyla yap ılan sindirim denemes inde res ye nıc ra göre besin m acı 
delerinin sindirilme dereceleri a rasında farkl ı l ık önemli bu l unmamış tır (P>O.05).
t e k/e n miş kurutulmuş

Ah aht ar Kelimeler : At,

kurutulmuş şe ke r pancarı posası ,

sindirilme derecesi

Summary : Th is research has been don e in order to study tha eliacts ol molassed dried sugar beet pulp (MOSBP)
supported by vegatable la! and soy bean meal instead of oat Irom the stand point ol energy and protein on digestibi lity
raıe on borses. This research has been peıformed by using the 4x4 Latin Square method. The treu has been cemeo
out in 108 days. Each period w hich is totally 27 days consists 0121 adaptetion days and 6 digestion experimen t days.
In the trail, 4 c ntte rent kinds ol concentrated l eed which is balan ced within energy and protein wer e given to the con trol
group, % 12. 5 MDSBP added group, 01025 MDSBP added group and %37.5 MDSBP add ed group. in the amoun! of
% 1.2 ol the üve body weig ht. In the same wav grass hay which is used as forag e was etse given in the amoum oll
% 1.2 ol the live body we ight . And by this wav each ncrse was fed in the amount of %2 .4 of n's body weighl. All ·
hough ıbe re are no d i lle ra rıcas acco rding to cıet in the live bod y weight and wat er consum ctıcn . No cınere rcee has
been found in the digestion levels ol the nutrient malerials acco rding lo the diets in the digestion trails wh ich were per lormed by ctasstcal and indicaıor method and perf ormed in horses consuming tour dill erent diel s. (P>O.05).
Kay words : Hcr se. dried sugar beet putp, digestibilily coeticient
Gir iş

Atlardan maksimum perf orman s ı n al ınabilme si
ve rasyonun enerji yoOunluOunun arttırt ımas ı amac ıyla tane yemlerin resyonca arttırılmas ı sık kull a nıl a n yöntemlerden biridir. Tane yemlerdeki enerjinin çoOu kolay sindinleblfen bir karbonhidrat olan
nlşas t a kaynak l ıd ır ve sindirilebilirlikleri oldukça
yüksektir.
Fakat
kolay
sindirilebilen
karbonhldratlann aşırı tüketimi b ağr rsa kta rd a ler·
mentasyonu artt ırmakta ve bağrrsak l l o ra s ı n ın deO iş m e s i ne, aşırı gaz ve asit üretimiyle birlikte kölik,
laminitls. gastrik ülse r ve asidozis gibi problemleriri
a rt ı ş ın a yol açmaktadı r (Arana ve ark., 1988; Lawrence, 1998; Haris ve ark., 1999; Briggs, 2000). Bu

tür problemlerin önlenmesi için enerji i h ti ya cı yüksek olan allarda tane yemler yerine kolay sindirilebilir Iilii maddelerce zengin yem maddeleri tercih edilmekted ir. Rasyonun selüloz yoOunluOunun
artt ırılması ile ba{wsaklardaki fermenlasyon daha
uygun hale getirilerek asit ve gaz ol u şum u a z a l tı lı r.
Selüloz kaynaOI olan kaba yemlerden enerji temini,
sekumdaki Iermentasvon sonucu ortaya ç ıkan
uçucu yaO asitlerinden sa ~l a nı r. Kolay sindirilebilen
selüloz kayna~ ı olarak kurutu lmu ş şe ke r panc a rı
posa sı , soya kabuk l arı , narenciye pesesr gibi yem
maddeleri ku llanılarak a ııa rı n enerji ih t iyac ı karşılanab i lm ekte d ir. Bu yem maddeleri içerisinde
koray bulunabilmesi ve ekonomik ol mas ı nedeniyle
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12:00, 20:00 olmak üzere aynı şekilde iki 6Qün halinde veril di. Yem tüketimin i tespit etmek amacıyla
sindirim denemesinin yaplldlOI dönemlerde hayva nların Onünde kalan yemler günlük olarak toplanı p kurutulduktan sonra tartıldı ve analizleri ya pılmak üzere
sajdandı. Atla rı n su ihtiyaçları
adap tasyon periyodu boyunca otomatik sulukıaruan
saQlandl. Su tüketimlerini belirlemek amacıyla d rşkı
toplama dOnemi boyunca su kovalara tartılarak verildi. Günde 6 kez kovalara ta rt ı lara k verilen su ve
artan su miktarları kaydedilerek su tüketimleri belirlendi .

posas ı

at beslemede dünyada son
olarak kullanılmaya ba ş lan m ı şt ır
(Crandeli ve ark ., 1999; Gro lf ve ark., 200 1).
yıııarda

yaygın

Materyal ve Metot
Deneme düzeni ve hayvan materyali
4X4 Latin kare metoduna gOre yapılan bu ça6-12 yaşları arasında ve 432.0-499 .0 kg
can lı aO Iı110lnda 4 IngiliZ aygın kunamlarax yUrutu lmüştür. Denemenin her bir dOnemi 21 günü
anşnrma ve 6 günü sindirim denemeleri olmak
üzere 27 gün , toplam 108 gün sürdürulmüştü r.
lışma,

Sindirim denemesi

Iand ı .

Egzersiz ve kan alma dOnemi bittikten sonra
hayvanlardan dlŞkl toplamak amacı yta öze! yapt ı rı lan dışkı toplama ekipmanı (Resim 1, 2) hayvantera dışk ı toplama periyodunun ilk günü akşam
saat 19:00' da takıldı . D I Ş k l numuneleri saat 7:00 ve
19:00 olmak üzere günde iki defa a lınarak tar n ıdı.
Sabah ve akşam tartılan d lŞkl numuneleri homojen
bir şekilde kanşt ınld ıktan sonra % S'i tartılarak derin
dondurucuda saklandı . Sabah ve akşam olmak
üzere günde iki defa artan kuru otlar hayvanların
önünden alınarak 105 °C'de kurut ulduktan sonra
tart ı larak kaydedildi.

Atlara bileşimi Ta blo 1'de veri len konsantre
yem. her gün saat 07 :00, 19:00 olmak üzere günde
iki kere, kaba yem olarak k u ll a n ı la n kuru ot saat

Her bir deneme periyodu sonunda derin dondu rucuda saklanan d lŞkl numu nele ri oda ısısroca
çözoörüterek, her a t ı n kendi d l Ş kı numunesi ho-

Yem materyali ve Besleme
Denemede kullanılan karma yemler izenitrojenik ve izokalorik olacak şekilde ayarlandı.
Rasyonlar orta düzeyde çalışan bir atm enerji ve
protein iht iyaçlarının yaklaşık % 10 faz l a s ı nı kar ş ıl ayaca k şekilde düzenlenmiştir (NRC, 1989).
Günl ük ver ilecek yem m iktarları, canlı aOırlıkl arı
esas alınarak, konsantre yem ve kaba ye m canlı
aQır1l0 ın % 1.2 'si kadar ve ril di. D o l ay ı s ı yla bir
hayvana canlı aQ ullQının % 2.4 'ü kadar yem saO-

Tab lo 1. Denemede

kullanılan

konsantre yemlerin

KONTROL

bileşim i ,

%

% 12.5

% 25

% 37.5

KM Ş P P

KM Ş P P

KM Ş P P

82.5

66.95

51.37

K MŞPP

12.5

25.00

37.5

Soya kOspesi

2.04

4.08

6.12

M ıs ı rya{ıı

1.15

2.29

3. 44

Dikalsiyum loslat

0.20

0.39

0.59

Yulaf

98 .08

K ireçtaşı

1.02

0.71

0.39

0.08

Vitamin-Mineral'

0.60

0.60

0.60

0.60

Tuz

0.30

0.30

0.30

0.30

- H... kO'da: viI A 10 000 000 LU. vii 03 200 000 ıu . viI E 20 000 mg . vii K3 12 000 mg .
B2 3300 mg. niootin amid 5200 mg . vii B6 5000 mg. vd B12 3300 mg.
IOılk ası t 1400mg . D-Biotin 40 mg. KOIin 67 000 mg. yil C 34 000 mg. MnS04 6700 mg.
F. S04 8000 mg. ZrıO 12000 mg . CuS04 4000 mg, co67 mg . se 10 mg. Na 1140 mg.

vii Bl 6700 mg . viI

L·Uzin 70000 mg . Dl·Metionin 35 000 mg
KMŞPP; K~ melasll şeker pancan pesesr
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mojen olarak karışt ırıldı ve etüvde yaklaşı k 72 saat
süreyle 60 "C'de tutularak sabit ağ ırl ığa ulaş ıncaya
kadar kurutuldu. Ham protein analizi dışk ı toplama
periyodu boyunca her sabah taze d ışk ıda günlük
olarak yapıldı . DiQer analizler kurut ulm uş d ı şkıda

madde, ham kül, ham protein, ham yaQ, ham selüloz ve asitte erimeyen kül analizleri yap ı ldı
(AOAC, 1980), NDF, ADF düzeyleri Ankom Fiber
Analyser (Ankom 220") ci ha z ında belirlendi (Goering ve Van Soest, 1970).

yapıld ı .

Istatistik Analizler

Rasyonun sindirilme derecelerinin tespiti için
klasik sindirim denemesinin yanında asitte erimeyen kül kullanıla rak indikatör metodu uygu l and ı.

Elde edilen d e ğ e rlerd e rasyona bağlı tarktespit etmek için 4X4 Latin kare analizi uy·
gulan d ı . Fa rklılık çıkan verilerde Latin Kare analizinde bulunan Hata kareler o rtala ması (GIKO)
deQeri kull an ılarak Duncan testi uyg u la n dı (Oüzgüneş ve ark., 1987; ınal 2004).
Iıl ıkları

Yem ve d ı ş k ı analizleri
Yem ve dış kr numuneleri alınd ı ktan sonra S.Ü.
Veteriner Fakültesi Yem Analiz laboratuarında kuru
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Resim 1. Drşkıtcptama ekipmanı yakından görünOş

Resim 2.

DIŞ kı

toplama

eki pma nı
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Bulg ular

kurutu lmu ş me las l ı şe ke r p a ncarı posası ilave edilen gruplarda s ıra s ı ile 33.10 kg/gün, 33.5 1 kg/gün
ve 29 .98 kg/gün ola rak b u lu n mu ştu r.

Dene mede atla ra yed irilen konsantre yemlerin ,
çayı r kuru otunun ve yem ham madde lerinin besi n
madde ana lizleri tab lo 2'de veri l m i şt ir.

Deneme boyu nca allar canlı ağ ı rl ı ğ ı n % 1.2'si
kada r verilen kon santre yem in tama m ın ı hiç <ı r
t ırmadan tüketirken
kuru olu n ta mamını tüketememlşle rdir ve ortalama 5.35 kg/gü n ve c anlı
ağ ın ı ğ ın %o 1.17'si kada r kuru ot t ü ke te b i l m i ş l e rd i r.

Deneme süresi sı ras ın d a ki o rtalama en d ü şü k
ve en yüksek hava s ı ca klı kl a rı 6.2 oc ve 23.1 "C
ola rak tespit edilmişti r.
istatistik aç ıda n fa rklı ot457.50-459.25 kg olarak bu-

Atları n canlı a ğ ı n ı kları

mamak

üzere

Bazı besin maddelerinin klasik ve indikatör metodu ile stndirüme dereceleri nin ka rş ı l aşt ırıl m a s ı
tablo 3'de verilm işt i r . R asyo n l arı n sindirüme de·
recercrt aras ı nda f arkl ıl ı k önemli buıcn mermş nr
(?>O.OS).

lunmuşt u r.

Rasyon lara göre su tüketimleri a ra s ında istatistik a çıdan fark önemli bulunmazkan. kontrol
grubun da 34.0 1 kg/g ün, % 12.5, % 25 ve % 37.5

Tablo 2. Denemede k ulla nı lan konsantre yemlerin, çay ır kuru otunun ve yem ham maddelerinin kimyasal kompozisyonu
Kimyasal enaıtz xc n t rot

% 12.5
KM Ş P P

% 25
KMŞ P P

% 37.5
K MŞPP

çay ır

kuru otu

Yulaf

KM ŞP P

SFK

KM (%)

93.28

93.56

93.29

93.97

90.23

92.37

90.25

92.49

HK (%)

4.40

4.48

4.65

4.77

10.39

3.84

6.30

6.12

SE Mcallkg'

3.01

3.02

2.98

2.97

1.80

3.02

2.46

3.1 4

HP (%)

tt. t o

11.1 2

11.1 2

1 1. 10

7.44

11.40

9.20

45.63

HY (%)

4.89

5.44

5.86

6.46

2.00

5.35

1.00

1.84

HS {%)

14.09

15.41

17.40

19.80

32.59

14.80

23.20

5.40

NOF (%)

36.77

37.73

38.69

39.30

67.00

37.99

50.53

15.46

AOF (%)

15.50

15.38

16.18

16.81

43.32

15.69

22.74

5.05

KMŞ P P; Ku ru tu:muş

metast

şeke r panc arı pesası.

SFK: Soya küspesi

KM: Kuru madde, HK; Ham kOI, SE: sm cırnecne enerji, HP: Ham protein, HY: Ham ya ğ , HS: Ham selüloz, NOF: Nötr
deterjan solüsyonlarda erimeyen Jifli maddeler. AOF: Asit deterjan solüsyonlarda erimeyen lilh maddeler
·SE Mcallkg : 2118+ 12.18 (HP)- 9.37 (ADF)· 3.83 (NOF-ADF)+47.18 (HY)+20.35 (1QO.HP-HY-NDF-HK)·26.3 (HK) formülünegöre hesap edil mişl; r (Harris, 2001).
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Tablo 3. Baz ı besin maddelerinin sindirilme dereceleri,(%)
Kontrol

% 12.5 KMŞPP

% 25 KM Ş P P

% 37.5 KMŞ PP

Klasik metoda göre sindirilme dereceleri (x ± Sx)

OM

55.03±3.69

57.86±3.66

57.21±3.16

60.82±2.51

KM

53.48±3.66

56.19±3.48

55.90±3.00

59.26±2.25

HP

51.27±3.91

50.96±4.27

48.22±4.70

51.46±3.72

HY

68.50+--2. 61

73.18±4.86

72.67±2.86

69.5H4.37

HS

37.26±4.98

43.88±5.11

49.84±2.32

53.58±3.73

NDF
ADF

39.05±6.24

42.27±6.48

41.29±4.44

43.28±1 .57

23.53±4.56

26.04±5.41

28.24±4.13

36.1 8±1 .8O

Indikatör metoduna göre sindirilme dereceleri (x t Sx)

OM

55.85±2.58

57.04±3.73

56.65t5.10

58.80±2.S4

KM

54.33±2.55

56.1 1±2.94

54.01 14.94

57.15±2.61

HP

51.35t5.62

49.8514.84

48.60±2.39

49.0313.47

HY

68.83±2.90

73.17±3.91

71.7514.72

67.95t4.55

HS

38.36±3.64

42.92±4.65

48.01t5.09

52.3513.27

NDF
ADF

40.1814.94

41.00±7.12

38.1 318.81

41.30±3.56

24.50±4.93

24.6015.69

25.58t6. 54

34.1Q±2.8O

Değ erl er ara sında

önemli fa rkl ı lı k bulunmam ışt ır (P>0.05).

OM: Organik madde
Tartışma

ve Sonuç

sı nda rasyonun kompozisy onuna baQ'h olarak istatistik aç ıdan farklılık bulunmamışt ır (P>0.05).
Tab lo 3'de görüldüQ'ü gibi rasyo n l a rın organik
madde, kuru madde , ham protein. ham yağ , ham
selüloz, NDF ve ADF'n in sindirilme derecelerini s ı 
rası ile % 55.03-60 .82, % 53.48-59.26, % 48.2251.46, % 68 .50-73.18, % 37 .26-53.58, % 39.0543.28 ve % 23.53-36 .18 ara s ında b u l u n m u şt u r. Bulunan bu sonuçlar ya p ı la n çalışma l a rd a bulunan deQ'erlere oldukça yak ınd ır (Lindberg ve xe rısscn.
2001; Karlsson ve ark., 2002) . Ya p ı la n bir çalışmada (Lindberg ve Karlsson, 200 1), toplam rasyanda yaklaş ık % 38.68 kurutu lmu ş şe ke r panca rı
posas ı içeren grupta ve yap ı l a n ba ş ka bir çaIı şm ada (Karisson ve ark., 2002), istatistik olarak
farklı olmamak üzere konsantre yemde yaklaşık %
38.9 KM Ş P P içeren grupta sindirilme dereceleri s ı 
ra sı yl a organik madde için % 54- 58, ham protein
için % 52- 67, NDF için % 42-43 ve ADF için % 36
olarak bulunmuştur.

Yulaf yerine faklı miktarlarda kurutulmuş meş e ke r pancar posası kuııanılmasının rasya nların stndirüme dereceleri üzerine etkilerinin incelenmesine yönelik olarak yürütü len bu ça l ışmada
atlara yedirilen çay ır kuru otunun ve konsantre
yemlerin besin madde kompoz isyon ları beli rle n mi ş ti r. Tablo 2'de görüldüOü gibi ham prote in
düzeyleri rasyonlar düze nlenirken izonitro jenik otarak haz ırl a nd ıOı için birbirine oldukça yakın bulunurken. k uruıuImuş melash şeke r panca rı posası
ilave edildikçe ham kül ve ham yaO o ranında küçük
laslı

larklılı k l ar görü lmüştür .

At sahipleri kuru halde şeke r pancarı pasasının
allarda mide y ırtılma la rına veya sa ncılara sebep
olacaQ'ınl d üşünmekted ir. Oysa yap ı lan bir çok çalışmad a total rasyona gün lük % 45' e kadar kuru
halde ş eker pa ncarı posas ı kat ılmas ı nın hiçbir zara rı
olmayacaOI ispatlanm ıştı r (Garlinghouse,
1999). Nitekim yap ılan bu ça lışmada kurutulmuş
şe ke r pa nca rı posas ı en fazla 450 grl l00 kg CA)
gün ve ril mi ştir ve ça lışma boyunca allarda saQ'lık
problemi yaşan ma m ı şt ı r.

Rasyona yulaf yerine kurutulmuş melasu şe ke r
ilave edilmes inin kuru madde, organik madde ve ham prote in slnotrürne derecelerini
elkilememesinin sebeb i rasyonların izokalorik ve
hazırlanma sından
kayizonitrojenik
olarak
p ancarı pasasının

Besin madde lerinin sindirilme dereceleri ara-
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naklanabilir. Ş e ke r pancar posası n da bulunan ham
selüloz, NDF ve ADF' nin s ind i rileb i li rliği n i n yulaftan
daha fazla o l ma s ı nedeniyle (Moore-Colyer ve ark.,
2002), KMŞ PP buluna n karma yemlerde bu parametrelere ait sindirilme derecelerinin yulaftan
daha fazla ç ıkması beklenirdi. KMŞPP miktarı arttıkça sindirilebilirlikte gözlenen a rt ış la r grup Içi varya syo n l a rı n fazla o l ma s ı nedeniyle istatistik ba-

veeüee!

k ım ı ndan farklı ç ıkmam ıştı r.

Groll . L, Pagan, J., Hoekstra, K., Gardner, S., Rice, O.,
Roos, K., Geor, R.(2001). Elfecl ol preparation method
on the glycaemic response to ingeslion ol beet pulp in
thoroughbred horses. Proceedings of Equine Nulrili on
and Physiology Society, Kentucky.
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Indikatör metoduna göre yapı lan sindirim denemesinde tablo 3'de gö rü l düğ ü gibi rasyonlara
göre sindirilma dereceleri aras ında klasik sindirim
denemesinde olduğu gibi önemli bir farkl ılık bulunmam ıştı r. Zira bulunan bu değ e rl er klasik sindirim denemesinde bulunan değerle re oldukça yakınd ır. Organik maddenin indikatör metoduna göre
sindirilme dereceleri kontrol, % 12.5 KMŞPP, % 25
K MŞPP ve % 37.5 K M Ş P P içeren grupta s ı rası yl a
% 55.85, % 57.04, % 56.65 ve % 58.80 olarak bulunurken klasik sindirim denemesinde sı ras ıyla %
55.03, % 57.86, % 57.21 ve % 60.82 olarak bul unmuşt ur. Bulunan sonuçlar allarda asitte erimeyen kül m iktarını n indikatör olarak kulla n ı labi leceğ in i göste rmektedir.
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