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ALAN Hayvan Yetiştiriciliği 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Rasyon Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencilere tekniğine uygun olarak işletmede bulunan 

hayvanların günlük besin ihtiyaçlarını belirleyerek rasyon 

hazırlamasını yapar. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 

Gerekli ortam sağlandığında işletmede bulunan 
hayvanların ihtiyaçlarına göre rasyon hazırlama 
yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci bu modül ile işletmede bulunan hayvanların; 

yaşına, türüne, ırkına, verim durumuna ve gelişme 

durumuna göre besin madde ihtiyaçlarını hesaplayarak 

rasyon hazırlanmasını sağlar. 

Amaçlar 

1. İşletmede bulunan hayvanların, türlerini, sayılarını, 

gelişme ve verim durumlarını tespit ederek hayvanların 

besin madde ihtiyaçlarını tespit edebilecektir. 

2. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara rasyon 

hazırlayabilecektir. 

3. Kanatlı hayvanlara rasyon hazırlayabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam, hayvan barınakları, kümes, 

Donanım: İş elbisesi, çeşitli türde hayvanlar, çeşitli yaş ve 

türde kanatlı hayvanlar çeşitli yem maddeleri, yem katkı 

maddeleri, yem torbası, yem karma makineleri, kürek, 

hayvan barınakları, çeşitli yaş ve cinsiyette hayvanlar, 

kayıt defterleri, kâğıt, kalem. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

İşletmeler, kâr elde etme amacı ile kurulan ticari kuruluşlardır. Bütün işletmelerde 

esas olan en az masrafla en fazla ürünü elde etmek ve dolayısıyla daha fazla kâr elde 

etmektir. 

 

Hayvancılık işletmelerinde hayvan besleme çok ciddi bir iştir. Zira hayvanların doğru 

ve tam beslenmeleri gerekir. Bu da doğru bir besleme programı ve rasyonla olur. Rasyon 

hazırlamak için öncelikle rasyonda kullanılacak yem maddelerini tespit etmek, en ucuzunu 

satın almak ve daha sonra bu yem maddelerini doğru oranlarda ayarlamak ve en son bu yem 

maddelerini uygun ortamda karıştırarak yem hazırlamaktır.  

 

Hazırlanan yemlerin hayvanlara uygun miktarlarda verilmesi sonucunda verim artışı 

sağlanıyorsa rasyon doğru hazırlanmıştır diyebiliriz. Bu durumda işletme ve dolayısıyla ülke 

ekonosine daha fazla yarar sağlamış oluruz. 

 

 

GİRİŞ 
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İşletmede bulunan hayvanların, türlerini, sayılarını, gelişme ve verim durumlarını 

tespit ederek hayvanların besin madde ihtiyaçlarını tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hayvan işletmelerini gezerek hayvanların yemleme ve yem tüketimlerini 

inceleyiniz. 

 Hayvan işletmelerinde hayvanlara verilen yemleri ve özelliklerini inceleyiniz. 

  

1. HAYVANLARIN BESİN MADDE 

İHTİYAÇLARI 
 

Hayvanların, insanoğlunun istediği verimi vermesi için doğru ve yeterli miktarda 

beslenmesi gerekir. Özellikle çiftlik hayvanlarının ve kanatlı hayvanların istenilen düzeyde 

beslenmesi için günlük besin madde ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve hayvana uygun 

zaman aralıklarında verilmesi gerekir. 

 

Hayvanların cins, yaş, canlı ağırlık ve verim yönüne göre besin maddelerine olan 

ihtiyacı farklı farklıdır. Hayvanlardan daha fazla ürün almak demek hayvan sayısını 

arttırmak demek değildir. Önemli olan hayvanların verimlerinin arttırılmasıdır. 

Hayvancılıkta en önemli husus en az ve ucuz yemle en fazla ürün elde etmektir. Bu da 

hayvanların dengeli rasyonlarla beslenmesiyle olur. 

 

Rasyon hazırlarken önce hayvanın tüm ihtiyaçları belirlenir. Daha sonra elimizde 

mevcut bulunan veya piyasada bize göre en ucuz yem maddeleri ve bu yem maddelerinin 

içerikleri hesaplanır ve rasyon hazırlanır. 

  

1.1. Yaşama Payı 
 

Çiftlik hayvanlarının yem ihtiyaçları; yaşama payı ve verim payı olmak üzere iki ana 

başlıkta incelenir. Bunun sebebi; hayvanlar yedikleri yemin bir kısmını yaşamak için bir 

kısmını da verim vermek için kullanırlar. Rasyon hazırlarken hayvanların ihtiyaçlarını ayrı 

ayrı hesaplamak daha kolaydır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Hayvanların hayatlarını devam ettirebilmek için harcadıkları yemlerin besin öğeleri 

toplamına “yaşama payı ihtiyacı” denir. Yaşamak için kullanılan yemlerin 

değerlendirildikleri yerler; 

 

 Vücut ısısını sabit tutmak için; hayvanların ve insanların vücut ısıları genelde 

sabittir. Mevsimlere göre değişiklikler göstermez. Fakat soğuk havalarda vücut 

ısısını sabit tutabilmek için daha fazla enerji gereklidir. İnsanların vücut ısısı 

36,5 
0
C, sığırların vücut ısısı 38,5 

0
C, tavukların vücut ısısı 41 

0
C dir. 

 

 Yıpranan deri, kıl ve tırnakları yenilemek, 

 İç salgı bezlerinin çalışması, 

 İstemsiz hareketlerin yapılmasında (mide, kalp ve diğer iç organların çalışması), 

 Kan dolaşımı, solunum ve idrar yapmak için yaşama payı enerjilerini 

kullanırlar. 

 

Bir hayvan hiçbir iş ve hareket yapmadan sadece günlük hayatını sürdürebilmek için 

belli miktarda enerjiye ihtiyaç duyar. Günlük hayatını devam ettirmek için gerekli olan besin 

maddelerinin tümüne “yaşama payı” denir. Aç bırakılan bir hayvan günlük yaşamını devam 

ettirmek için vücudundaki dokuları kullanmaya başlar. Buna “vücut katabolizması” denir. 

 

Resim 1.1: Dinlenme durumunda bir inek 

 

1.1.1. Yaşama Payı Enerji İhtiyacı 
 

Dinlenme durumundaki hayvanlar; vücut ısısını sabit tutmak için çevreye belli 

miktarda ısıyayarlar ve iç organlarının çalışması için enerji harcarlar. Tüm bu işlemler için 

gerekli olan toplam enerji miktarına yaşama payı enerji ihtiyacı denir. 

 

1.1.2. Yaşama Payı Protein İhtiyacı 
 

Protein; hayatın devamı için gerekli ve önemli bir besin maddesidir. Protoplazmanın 

yapılmasında, yıpranan hücrelerin tamirinde, yeni hücre yapımında, tırnak, kıl ve 

boynuzların büyümesinde, enzim ve hormonların salgılanmasında, antikor gibi vücut 

savunmasında kullanılan immun maddelerin yapılmasında ve benzer birçok fizyolojik 

olayların gerçekleşmesinde protein kullanılır. 
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Proteinler vücudun yapı taşı olmalarından, hem de yerine başka bir madde 

kullanılamamasından dolayı büyük öneme sahiptir.  

 

Hayvanlar, dışkı ve idrarlarıyla protein ve azotlu maddeleri dışarı atarlar. Hiç protein 

ve azot taşımayan yemlerle beslenen hayvanların idrar ve dışkılarında protein kalıntılarına 

rastlamak mümkündür. Bu durum; canlının dokusal proteinleri parçaladığı anlamına gelir. 

Yaşama payı protein ihtiyacı; protein ve azotlu besin almayan hayvanın dışkı ve idrarla 

dışarı attığı protein miktarına eşittir.  

 

Yaşama payı protein ihtiyacı basit yemleme sistemleriyle bulunabilir. Bunun için 

ergin yaşta sağlıklı ve verim vermeyen sabit canlı ağırlıkta bir hayvandan faydalanılır. Verim 

vermeyen ve dinlenme durumundaki hayvana ağırlığını sabit tutacak kadar yem verilir. Bu 

da deneme-yanılma yöntemiyle bulunur. Bu pek sağlıklı bir yöntem değildir.  

 

Daha sağlıklı yöntem ise; “nitrojen dengesi” metoduyla bulunur. Bu yöntemde; 

verimsiz, ergin, daha önce yeterli düzeyde proteinle beslenmiş test hayvanları kullanılır. Bu 

hayvanların protein atımını karşılayan minimum miktardaki protein alımı belirlenir. Bu 

minimum protein alımı, yaşama payı protein ihtiyacıdır. Buna örnek olarak; 450 kg canlı 

ağırlığındaki bir hayvanın yaşama payı protein ihtiyacı 272 gram sindirilebilir protein olarak 

bulunmuştur. 

 

1.1.3. Yaşama Payı Vitamin İhtiyacı 
 

Yaşama payı beslenmesinde vitaminlere de gerek duyulmakta olup, yeterli ve düzenli 

olarak vitamin tüketilmesi zorunludur. Vitaminlerin bir kısmı, özellikle B grubu vitaminler 

geviş getiren hayvanların rumenlerinde bakteriler tarafından sentezlendiğinden, ihtiyaç 

karşılanmakta ve yetersizlik söz konusu olmamaktadır.  

 

Yağda eriyen vitaminler, özellikle Vitamin A ve Vitamin D ihtiyaçlarının düzenli 

olarak karşılanması gerekir. 

 

1.1.4. Yaşama Payı Mineral Madde İhtiyacı 
 

Yaşam için organik besin maddeleri kadar inorganik maddelerde büyük önem 

taşımaktadır. Organizmadaki miktarları az olmakla birlikte (%2.5-5.1) fizyolojik olayların 

düzenlenmesinde, yaşamın devamında bu maddelerin büyük önemi vardır. 

 

Hiçbir iş yapmadan ve verim vermeden sadece hayvanın sağlığını koruyacak yaşamını 

sürdürecek miktara, yaşama payı mineral madde ihtiyacı denilmektedir. 

 

Genellikle yaşama payı mineral madde ihtiyacı fazla miktarlarda olmayıp hayvanlara 

verilen rasyonlarla kolaylıkla karşılanabilmektedir. Sadece tuz (NaCl) ihtiyacı yemlerle 

karşılanamayacağından, ek olarak hayvanlara verilemesi gerekir. 
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1.2. Gelişme Payı 
 

Canlılar içinde her türün kendine has bir vücut yapısı vardır ve her türün vücut 

gelişmesi farklı farklıdır. Gelişme çağında herhangi bir sebeple yetersiz beslenen genç 

hayvanlar erginlik performansına giremezler. Fakat ileride daha düzgün ve yeterli beslenme 

yapılırsa aradaki farkı kapatmak mümkün olabilir.  

 

Hayvanlardan ileriki zamanlarda iyi ürün almak isteniyorsa mutlaka genç 

dönemlerinde yeterli ve dengeli besleme yapılmalıdır. Gerçek gelişme demek; kas, kemik, 

organ ve dokuların yapısal artışları demektir. Hayvanların vücut ağırlının artması her zaman 

gelişme olarak algılanmamalıdır. Çünkü vücutta yağ artışına bağlı olarak kilo artışı 

gözlenebilir. Bu vücut gelişmesi demek değildir. Gelişme demek organ, kas ve dokulardaki 

gelişmedir.  

 

Tüm bu gelişmelerin doğal ve düzenli olması için gelişme çağındaki hayvanların 

düzenli ve yeterli beslenmesi gerekir.  

 

Canlı ağırlık 

(kg) 

Beslenme düzeyi 

Orta Yüksek 

Enerji (Kkal) Protein (gr) Enerji (Kkal) Protein (gr) 

135 2310 462 4400 550 

180 2420 418 3740 495 

270 2596 385 3520 330 

360 2750 352 3740 286 

450 2904 286 3960 264 

Tablo 1.1: Genç sığırlarda iki ayrı beslenme durumunda vücutta protein ve enerji birikimi 

Yukarıdaki tabloya göre hayvanlarda gelişme arttıkça vücut ağırlığının ve buna paralel 

olarak vücutta enerji birikiminin arttığı, hücre çoğalması ve büyümenin yavaşladığı ve 

dolayısıyla protein birikiminin de azaldığı görülmektedir.  

 

Gelişme çağında yetersiz beslenme sonucunda; ileriki yaşlarda yavaş büyüme, düşük 

canlı ağırlık artışı ve cinsi olgunluk yaşının gecikmesi gibi sorunlar görülür. 

 

1.2.1. Gelişme Payı Enerji İhtiyacı 
 

Gelişme türden türe ve ırktan ırka değiştiği gibi yaş, canlı ağırlık gibi nedenlerden 

dolayı da değişiklik gösterir. Bu durumda genç hayvanların yaşama payı enerji ihtiyaçlarına 

ek olarak organ ve dokuların yenilenmeleri için ek enerji verilmesi gerekir. Kısaca canlı 

ağırlık arttıkça enerji ihtiyacı da artar. 
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Hayvanın 

yaşı (ay) 

Hızlı gelişmede       (1 

kg/gün canlı ağırlık 

artışı) 

Orta gelişmede     (0,6 

kg/gün canlı ağırlık 

artışı) 

Yavaş gelişmede   (0,4 

kg/gün canlı ağırlık 

artışı) 

3 3000 2400 1900 

6 3300 2600 2000 

9 4100 2900 2200 

12 5000 3300 2300 

Tablo 1,2: Değişik miktarlarda canlı ağırlık artışı yapacak şekilde beslenen genç sığırlarda 

enerji birikimi 

1.2.2. Gelişme Payı Protein İhtiyacı 
 

Gelişmekte ve büyümekte olan hayvanların protein ihtiyaçları; yaşama payı+vücutta 

depo edilen protein olarak hesaplanır. Bu durum pratikte aynı değildir. Çünkü gerek sindirim 

ve gerekse metabolizma esnasında çok fazla protein kaybı olur. Gelişme payı protein ihtiyacı 

tespit edilirken yaşama payı + gelişme payının daha fazlası hesaplanmalıdır.  

 

Büyümenin en hızlı olduğu yaşlarda protein ihtiyacı yüksektir, büyüme yavaşladıkça 

azalır. Yeterli protein alınması organ ve dokularda onarımı hızlandırır. Gelişme dendiği 

zaman sadece kas ve organların gelişmesi anlaşılmamalıdır. Gelişmede en önemli faktör 

kemik gelişimidir. Bu nedenle gelişme döneminde kalsiyum, fosfor ve vitamin D alımının 

dengeli ve düzenli alımı da çok önemlidir.  

 

Besin maddelerinin gerekli ihtiyaç tespiti yapılırken, kemikteki kül oranı, kanda Ca ve 

P düzeyi araştırılır. 

 

Yumurtacı tavuklarda gelişme döneminde beslenme oldukça zordur. Özellikle 22. 

haftaya kadar olan zamanda (yumurtlamaya başlama zamanı) beslemede büyük zorluklar 

yaşanmaktadır. 22. haftaya kadar olan sürede gerekli düzeyde besleme yapılamazsa ileriki 

dönemde aşağıdaki sorunlar ortaya çıkar.   
 

 Küçük yumurta 

 Düşük üretim 

 Ölüm seviyesinin fazla olması 

 Oviductun (Yumurta yolu)gelişmemesi 

 

Resim 1.2: Beslenme bozukluğu sonucu bazı sorunlar yaşayan tavuklar 
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1.2.3. Gelişme Payı Vitamin İhtiyacı 
 

Hayvanlarda maksimum büyümeyi sağlayan, eksikliği ile ilgili bir görüntü vermeyen 

vitamin miktarları, vitamin gereksinimi olarak kabul edilmektedir. 

 

Kemiklerin gelişiminde, kalsiyum ve fosfordan yararlanmada D vitamini, büyümede, 

hücrelerin oluşumu ve çoğalmasında ise A vitamini gereklidir. 

 

NRC tarafından, et ve süt sığırlarında büyüme ve gelişme dönemlerine göre ayrı ayrı 

vitamin gereksinimleri belirlenmiş olup bunlar; 

 

 Dana ve düveler için; 

2200 IU vitamin A/kg rasyon KM 

275 IU vitamin D/kg rasyon KM 

2-30 IU vitamin E/kg rasyon KM’dir. 

 

 Koyunlarda ise; NRC tarafından bildirilen; 

Kuzularda her 1 kg CA için 25.5-42.5 IU Vitamin A 

Kuzu ve toklulara 555 IU vitamin D önerilmiştir. 

 

Yeni doğan kuzu ve buzağılar ana sütü ile yeterli miktarda vitamin A almaktadırlar.  

Yağsız sütle beslemede ya da yoğun yeme geçişte vitamin A gereksiniminin karşılanması 

önem kazanmaktadır. 

 

Yoğun yemler, sarı mısır hariç çok az vitamin A içerirler. Bu nedenle genç 

hayvanların yoğun yemlerine %5-10 arasında bol yapraklı yonca kuru otu karıştırılmalıdır. 

 

1.2.4. Gelişme Payı Mineral Madde İhtiyacı  
 

Gelişme döneminde mineral madde gereksinimi çok fazladır. Protein de olduğu gibi 

gelişme ilerledikçe mineral maddeye olan gereksinimde azalmaktadır. 

 

Mineral madde gereksinimleri faktöriyel yönteme, bilanço ve büyütme denemelerine, 

kan ve kemik değerlerine veya bunların kombinasyonlarına göre saptanmaktadır. 

 

NRC tarafından büyüme ve beside sığırların kalsiyum ve fosfor gereksinimi yaşama 

payı için her 100 gram protein tüketimine karşılık, 2 gram kalsiyum, 1 gram fosfor olarak 

bildirilmiştir.Süt ırkı sığırlarda büyüme döneminde yaşama payı kalsiyum için her 100 kg 

canlı ağırlık için 1.6 gram olarak saptanmıştır. Her tür hayvanda yeterli kalsiyum, fosfor ve 

vitamin D tüketilmediğinde kemik gelişimi aksamakta, kemik hastalıkları ortaya çıkmaktadır  

 

Ayrıca fosfor yumuşak dokuların oluşması ve iştah üzerine etkide bulunarak 

büyümeyi indirekt olarak etkilemektedir. Aynı durum kalsiyum ve vitamin D içinde 

geçerlidir. 
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Hayvan türü Ca P 

Buzağı 0.20-0.45 0.20-0.39 

Kuzu 0.20-0.25 0.18-0.22 

Domuz 0.30-0.60 0.25-0.40 

Tablo 1.3: Gelişmede Ca ve P gereksinimi, % 

 

Hayvan türü Canlı ağırlık, kg Ca, g P, g 

Buzağı, dana (süt ırkı) 27 4 3 

  43 7 5 

  68 9 6 

  90 10 7 

  181 13 9 

  272 14 10 

  408 14 10 

  544 14 10 

Buzağı, dana (et ırkı) 136 18 13 

  226 19 15 

  317 17 15 

  453 15 15 

Dişi kuzu ve toklu 22 2.9 2.6 

  31 3.0 2.7 

  40 3.0 2.7 

  50 3.2 2.8 

  54 3.1 2.7 

Erkek kuzu ve toklu 27 3.9 3.2 

  45 4.0 3.4 

  63 3.8 3.3 

  72 3.7 3.3 

Tablo 1.4: Buzağı, dana ve kuzuların Ca ve P gereksinimleri 
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1.3. Üreme Payı 
 

Gebe ineklerin üreme payı hesaplanırken; gebeliğin ilk 6 ayı için herhangi bir ek 

yemleme yapılmaz.  Ancak 7. aydan itibaren süt yemine ilaveten günde 1 kg, 8. ayda 1,5 kg, 

9. ayda 2,5 kg ek yem verilir. Bu yemler hayvanın sağılmadığı (kuru dönemde) verilir. 

Ayrıca gebeliğin son ayında kaba yem miktarı düşürülerek kesif yem arttırılır.  

 

Gebelik durumu Verilecek ek kesif yem 

6. ay -- 

7. ay 1 kg 

8. ay 1,5 kg 

9. ay 2,5 kg 

Tablo 1.5: Gebe ineklere gebeliğin son aylarında verilmesi gereken ek kesif yem miktarları 

Besi sığırlarının ihtiyaçları tek seferde hesaplanır. Besi sığırlarının günlük besin 

madde hesapları yapılırken; yaş ve canlı ağırlıklarına bakılır.  

 

Canlı 

ağırlık kg 
Yaş (ay) 

K. M. 

(Kg) 

Protein 

(gr) 
Ca gr P gr Tuz gr 

175 6 4,5 400 20 15 25 

250 9 7.0 650 20 17 30 

350 12 10.0 750 20 19 35 

450 15 12.0 850 20 20 40 

Tablo 1.6: Besi hayvanların canlı ağırlığına göre gerekli olan besin madde ihtiyaçları 

 

Koyunların besin madde ihtiyaçları da tek olarak hesaplanır. Koyunların günlük besin 

madde ihtiyaçları; canlı ağırlık, üretim amaçları ve tiplerine göre hesaplanır.  

 

Canlı ağırlık 

(kg) 

K.M. Kg Protein Kg Kalsiyum gr Fosfor gr Tuz gr 

25 1.000 77 2.5 2.1 9 

30 1.100 81 2.6 2.2 9 

35 1.250 86 2.9 2.3 9 

40 1.350 90 2.7 2.4 9 

Tablo 1.7: Besi kuzuları için önerilen besin madde miktarları 

 

1.3.1. Üreme İçin Enerji İhtiyacı 
 

Gerek erkek ve gerekse dişi hayvanların yeterli enerji tüketmemeleri durumunda, 

erkeklerde sperma verimi ve kalitesi düşmekte, dölleme gücü azalmaktadır. Dişilerde ise, 

kızgınlık gecikmekte, yumurta oluşumu aksamaktadır. Gebe hayvanlarda fetüs ve uterus 

büyümesi gecikmekte, zayıf ve cılız yavrular doğmakta, çoğu zaman yavru atmalar 

görülmektedir. 
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1.3.2. Üreme İçin Protein İhtiyacı 
 

Protein miktarı yanında protein kalitesi de büyük önem taşımaktadır. Yeteri kadar 

esansiyel amino asit içermeyen karma yemlerle beslemede döl tutma oranının düştüğü, yavru 

atmaların ortaya çıktığı doğan yavruların zayıf ve cılız oldukları saptanmıştır. 

 

1.3.3. Üreme İçin Vitamin ve Mineral Madde İhtiyacı 
 

Mineral maddelerin üreme üzerine çok önemli etkileri bulunmaktadır. Özellikle, 

hayvanlarda kısırlığın artması ve yavru atmaların ortaya çıkması Ca ve P yetersizliğinden 

ileri gelmektedir. İyot yetersizliğinde döl tutma oranının düştüğü, zayıf yavru elde edildiği, 

guatr oluştuğu, manganca yetersiz rasyonla beslemede, boğalardan elde edilen sperma 

miktarının azaldığı, hareketliliklerinin zayıfladığı, dolayısıyla dölleme gücünün düştüğü 

saptanmıştır. 

 

Vitamin yetersizlikleri genelde avitaminozlara neden olmakla beraber döl tutma 

üzerine de önemli etkilerde bulunmaktadır. Vitamin A yetersizliği damızlık erkek 

hayvanlarda sperma miktar ve kalitesini düşürmektedir. Dişi hayvanlarda ise vajina ve döl 

yatağının sümüksel örtü tabakasının özelliğini değiştirmekte, keratinleşmeye neden olmakta, 

dölleme oranı düşmekte, döllenen yumurtanın gelişmesi aksadığından ölü doğumlar 

meydana gelmektedir. 

 

Vitamin D, Ca ve P’dan yararlanmayı arttırması nedeniyle yetersizliğinde kısırlık 

oranı artmakta ve kemik hastalıkları ortaya çıkmaktadır.  

 

Vitamin E eksikliğinde döllenme aksamakta, erkek hayvanlarda testislerde 

dejenerasyon başlamakta ve kısırlık oranı artmaktadır.  

 

1.4. Verim Payı 
 

İşletmede bulunan hayvanlardan verim verenler verdikleri verim oranında ayrı bir 

beslemeye tabi tutulurlar. Zaten bu artı yemleme onların en doğal hakkıdır. Eğer verim 

nispetinde artı yem verilmezse onlarda diğer hayvanların durumuna düşer ve böylece işletme 

zarar eder. 

 

1.4.1. Laktasyonda İneklerin Besin Madde İhtiyaçları 
 

Laktasyon, süt veren hayvanların doğum yaptıktan sonra süt vermeye başladığı ve en 

son sütten kesildiği dönemin tümüne verilen isimdir. Kısaca hayvanların süt verdiği döneme 

“laktasyon dönemi” denir.  

 

İneklere yaşama payı dışında süt verdikleri dönemde verdikleri süt miktarına göre ek 

yemleme yapılır. Verim durumuna göre hesaplama yapılırken ayrıca ineğin verdiği sütün yağ 

oranı da verilecek ek yemin miktarını değiştirecektir. İneklere verimleri yönünde yemleme 

yapılacağı zaman her ineğin günlük olarak verdiği süt ölçülür. Sütteki yağ oranı ölçülür ve 

yüzde yağ oranına göre ek besleme yapılır. 
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Resim 1.3: Laktasyon dönemindeki inekler 

 

Yağ oranı % Haz.Pro.(gr) N.B. Ca( gr) P( gr) Tuz( gr) 

3 50 0.225 2.5 2 3 

3.5 55 0.250 2.5 2 3 

4 60 0.275 2.5 2 3 

4.5 65 0.300 2.5 2 3 

5 70 0.325 2.5 2 3 

Tablo 1.6: Bir litre inek sütünün % yağ oranına göre besin madde ihtiyaçları 

 

Yukarıdaki tabloda örnek olarak; % 3 yağlı 1 litre süt için 50 gram hazım olabilir 

protein, 0.225 nişasta birimi enerji, 2,5 gram kalsiyum, 2 gram fosfor ve 3 gram tuz 

gereklidir. Nişasta birimi; genellikle sığır ve koyunların beslenmesinde kullanılan bir yem 

enerji birimidir. Nişasta biriminin esası; bir kg saf ve susuz nişastanın geviş getiren 

hayvanlarda meydana getirdiği vücut yağının diğer yemlerin yaptığı vücut yağına göre 

değerlendirmesidir. Örneğin 1 kg hazım olabilir nişasta, gelişmesini tamamlamış bir öküzde 

248 gram vücut yağı yapar. Buna göre 248 gram vücut yağı yapan her yemin “nişasta 

değeri” “1” kabul edilir. 

 

1.4.2. Laktasyonda Koyun ve Keçilerin Besin Madde İhtiyaçları 
 

Koyun ve keçilerin sağıldığı dönemde verim payları göz önüne alınarak hesaplama 

yapılır. Süt veren koyunların besin madde ihtiyaçları gebe koyunların ihtiyaçlarından daha 

fazladır. Laktasyondaki koyunların kesif yem/kaba yem oranı 1/3 olmalıdır. Bu oran gebelik 

döneminde 1/6 şeklindedir. Pratik olarak gebelik döneminde verilen yemleme süt verim 

döneminde uygulanacaksa rasyona 400-700 gr kesif yem eklenmelidir.  
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Resim 1.3: Süt verim (laktasyon) döneminde olan bir koyun 

Süt verim döneminde ikiz doğum yapmış olan koyunlara daha fazla yem verilmelidir. 

Çünkü ikiz doğum yapan koyunlar daha fazla süt vermek durumundadır. Aşağıdaki tabloda 

koyunların süt verdiği birinci dönem için uygulanan yemleme listesidir. Süt veriminin ikinci 

yarısında kesif yem miktarı yarı yarıya düşürülür. 

 

Yemler 

Kaba Yemin Kalitesi 

Baklagil kuru otu 

+kuru çayır otu 

Orta kalite baklagil 

otu+ buğdaygil otu 
Buğdaygil otu 

Kaba Yem Kg 1.5-2.5 1.5-2.5 1.5-2.5 

Hububat Karması 

Kg 
0.35-0.70 0.35-0.70 0.50-0.80 

Küspe Kg -- 0.050 0.15 

Kesif Yemde % 

Ham Protein 
11-13 14-17 22-24 

Tablo 1.7: Laktasyondaki koyunların yemleme kılavuzu 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 İşletmedeki hayvanların türünü tespit 

ediniz. 

 İşletmedeki hayvanların koyun, keçi 

veya sığır olanlarını ayırınız. 

 İşletmedeki hayvanların sayılarını tespit 

ediniz. 
 Yaş durumuna göre gruplayınız. 

 Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan 

gebe olanları tespit ediniz. 
 Gebe hayvanların sayılarını belirleyiniz. 

 Kayıt defterlerinden kontrol ediniz. 
 Aşım defterlerinden gebe olma 

durumlarını denetleyiniz. 

 Hayvanların yaşlarını tespit ediniz. 
 Kayıt defterlerinden hayvanların 

yaşlarını kontrol ediniz. 

 Tespit durumuna göre sınıflandırma 

yaparak rasyon hazırlamak için ön 

çalışma yapınız. 

 Hayvanları canlı ağırlık ve yaş 

durumuna göre sınıflandırınız. 

 Rasyon için gerekli yem maddelerini 

hazırlayınız. 

 Rasyonda kullanılacak maddeleri piyasa 

araştırması yaparak en uygun fiyatla 

satın alınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İşletmedeki hayvanların türünü tespit ettiniz mi?    

2. Hayvanların sayılarını tespit ettiniz mi?    

3. Hayvanları; yaş, gebelik verim ve canlı ağırlıklarına göre 

gruplandırdınız mı?  

  

4. Yaşama payını öğrendiniz mi?    

5. Yaşama payı enerji ihtiyacını tespit ettiniz mi?    

6. Yaşama payı protein ihtiyacını tespit ettiniz mi?    

7. Genç hayvanların gelişme paylarını tespit etiniz mi?   

8. Gebe hayvanların gebelik payını belirlediniz mi?    

9. Süt veren hayvanların verim paylarını tespit ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Hayvanların cins, yaş, canlı ağırlık ve verim yönüne göre ………….  ………………. 

olan ihtiyacı farklı farklıdır. 

2. Hayvanların hayatlarını devam ettirebilmek için harcadıkları yemlerin besin öğeleri 

toplamına “……………. ……….. ………………….” denir. 

3. Yaşama payı protein ihtiyacı, canlı ağırlık artıkça veya yaş 

ilerledikçe…………………. 

4. Gebe ineklerin üreme payı hesaplanırken; gebeliğin ilk ………………. ayı için 

herhangi bir ek yemleme yapılmaz. 

5. Kısaca hayvanların süt verdiği döneme “…………………… dönemi” denir. 

6. Süt verim döneminde ikiz doğum yapmış olan koyunlara daha …………….. yem 

verilmelidir. 

7. Laktasyondaki koyunların kesif yem/kaba yem oranı ………….……olmalıdır. 

8. Koyunların günlük besin madde ihtiyaçları; …………………….., üretim amaçları ve 

tiplerine göre hesaplanır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak büyükbaş ve 

küçükbaş hayvanların rasyonlarını hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 İşletmelerde hayvanlara verilen yemleri inceleyiniz. 

 Yem hazırlanırken rasyona hangi yem maddelerinin katıldığını araştırınız.  

 

2. BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 

RASYONU 
 

Hayvanlara günlük hayatlarını devam ettirme, verim verme, gebelik ve gelişmeleri 

için yem verilir.  

 

Bu yemler hazırlanırken hayvanın tüm ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır. Hayvan 

yetiştiriciliğinde esas olan en ucuz ve kaliteli yemi hazırlayarak hayvandan en yüksek verimi 

almaktır. 

 

2.1. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlara Yem Hazırlama 
 

Hayvanlara rasyon hazırlarken; hayvanın bütün özellikleri göz önünde bulundurulur. 

Bu özelliklere göre gerekli enerji, protein ihtiyaçları bir kenara yazılır.  

 

Daha sonra elimizde bulunan yem maddelerinin enerji ve protein oranları hesaplanır. 

Bu verilere dayanarak elimizdeki yemlerden rasyon yapımında ne kadar kullanılacağı 

bulunur.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Süt İneklerinin Yaşama Payının Hesaplanması 

 
Süt ineklerinde yaşama payı ihtiyaçları; hayvanın canlı ağırlığı ve vücut büyüklüğüne 

göre orantılıdır.  

 

Canlı 

ağırlık kg 

Kuru 

madde kg 

Haz. 

Prot. Gr 

N. B. Ham 

selüloz kg 

Ca( gr) P (gr) 

350 6–7 225 2.200 1,4 11 7 

400 6,5–7,5 255 2.460 1,5 12 8 

450 7–8 290 2.670 1,6 14 9 

500 7,5–8,5 320 2.920 1,7 15 10 

550 8–9 340 3.140 1,8 17 11 

600 8,5–9,5 360 3.480 1,9 18 12 

650 9–10 375 3.700 2,0 20 13 

700 9,5–10,5 400 3.940 2,1 21 14 

Tablo 2.1: Süt ineklerinde yaşama payı tablosu 

Yukarıdaki tabloda süt ineklerinin canlı ağırlığına göre günlük besin madde ihtiyaçları 

verilmiştir.  

 

Yaşama payı hesaplanırken sürüdeki ineklerin ortalama canlı ağırlığı hesaplanır. 

Yaşama payını hesaplamanın en kolay yöntemi; hayvanları kaba yemlerle (kuru ot, silaj, 

şeker pancarı posası gibi) beslemektir. Normal şartlarda ineklere verilecek olan kaba yemler 

ortalama kalitede olsa bile hem ineğin yaşama payı ihtiyacını karşılar. Aynı zamanda 10 

litrelik süt verimine de yeter. Kaba yemler kalitesiz olursa bir miktar kesif yem verilmelidir. 

 

Pratik bir hesapla; her 100 kg canlı ağılık için; 

İyi kalite kuru ottan (yonca, korunga) : 1,5 kg, 

Orta kalite kuru ottan (çayır otları vb) : 2 kg, 

Kalitesiz kuru ottan (sap, saman vb) : 2,5 kg verilmelidir. 

 

ÖRNEK: 500 kg canlı ağırlığındaki bir ineğe 5x1,5=7,5 kg kaliteli ottan veya 5x2=10 

kg orta kaliteli ottan veya 5x2,5=12,5 kg kalitesiz kuru ottan verirsek bu hayvanın günlük 

yaşama payı ihtiyacını karşılamış oluruz. Elimizde silaj veya şeker pancarı posası varsa bu 

miktarlar belli oranlara düşürülür. 
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Yemler K.M% Hz. 

Pr. 

% 

N. 

B. 

Ca 

% 

P % Miktar 

kg 

K.M. 

kg 

Hz. 

Pr 

gr 

N.B. Ca 

gr 

P gr 

Saman 90 - 17 0.21 0.04 1 0.900 - 0,170 2.1 0.4 

Kuru ot 90 3 25 0.50 0.22 4 3.600 120 1,000 20.0 8.8 

Kuru 

Şeker 

p.posası 90 5 50 0.83 0.10 1,5 1.350 75 0,750 12.0 1.5 

Mısır 

silajı 23 1.2 12 0.10 0.04 15 3.450 180 1800 15.0 6.0 

Yemlerin toplam besin değerleri 9.300 375 3.720 46.0 16.7 

650 kg canlı ağırlık için ihtiyaçlar 7-10 375 3.700 20.0 13.0 

Tablo 2,2: 650 kg canlı ağırlığındaki bir ineğin günlük besin madde ihtiyaçları ve elimizdeki 

yemlerden hazırlanan yaşama payı rasyonu 

 

Yukarıdaki tabloda işletmemizde mevcut bulunan yemler verilmiştir. Bu yemlerin 

besin değerleri ve verilen miktarlar sol tarafta belirtilmiştir. Tablonun sağ tarafında ise 

verilen yemlerin besin değerleri belirtilmiştir. Bu durumda verilen yemlerin kuru madde 

miktarı 9300 gram gerekli olan kuru madde miktarı 7000 - 10000 gram verilen hazım olabilir 

protein 375 gram gerekli olan 375 gram gerekli olan nişasta birimi 3700 verilen 3720, 

gerekli olan kalsiyum 20 gram verilen 46 gram ve gerekli olan fosfor 13 gram verilen 16,7 

gramdır. Bu durumda hayvana verilen yemler ve içerikleri yeterlidir. 

 

Hayvana verilen yemdeki toplam protein miktarına “ham protein”, hayvana verilen 

toplam yemde bulunan proteinden, hayvanın dışkı ve idrarla attığı protein farkına ise “hazım 

olabilir protein” denir.  

 

2.1.2. Besi Sığırları İçin Rasyon Hazırlama 
 

Besi yaparken başarılı olmak için; 

 

 Besiye uygun hayvan alınmalıdır. Besi hayvanı; sakin, iyi huylu, bünyesi 

sağlam olmalıdır.  

 Besi için damızlıkta kullanılmayan erkek danaların seçilmesi daha iyi sonuçlar 

verir. 

 Besiye alınan hayvanlar on beş günde bir tartılmalıdır. Ağırlık artışları kontrol 

edilmelidir. Eğer ağırlık artışı istenen düzeyde olursa besiye devam edilir.  

 Besiye başlamadan önce gerekli yemler zamanında ve en uygun fiyata temin 

edilmelidir. 

 İyi bir besi ahırı seçilmelidir. 

 Besiyi sonbahar ve kış sezonunda yapmak gerekir. 

 Hayvanın yaşına göre besi süresinin ayarlanması gerekir. Ergin sığırlarda besi 

süresi en fazla 100 gün olmalıdır. Dana ve düvelerde bu süre daha fazladır.  
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Besi rasyonu hazırlarken yapılacak işler: 

 

 Besiye alınacak hayvanların canlı ağırlıkları hesaplanır. 

 Hayvanın günlük ihtiyacı; iki ay sonra ulaşacağı canlı ağırlık baz alınarak 

hesaplanır. 

 En ucuz yem temin edilir. 

 

Hayvan beslemede esas olan eldeki mevcut yemlerle hayvanı beslemektir. Bu nedenle 

işletmedeki yem durumuna göre besleme programları yapılır. Besiye alınan hayvanlara besi 

yeminin yanında kaba yem de verilir. 

 

Resim 2.1: Hayvanların canlı ağırlık tartımı 

Bu durumda besi hayvanının günlük canlı ağırlık artışı ve canlı ağırlığına göre ihtiyacı 

olan günlük protein ve enerji ihtiyacı belirlenir. 

 

Canlı Ağırlık  

(kg) 

Canlı Ağırlık Artışı (gram/gün) 

800 gram 1000 gram 

ME kcal/kg HP gr/gün ME kcal/gün HP gram/gün 

150–200 9400 520 10600 590 

200–250 10980 590 12200 650 

250–300 12500 650 13900 720 

300–350 14200 710 15800 790 

350–400 15900 760 17700 850 

400–450 17600 810 19800 920 

450–500 19300 860 22000 980 

500–550 21200 900 24400 1040 

Tablo 2,5: Değişik canlı ağırlıklara sahip hayvanların günlük canlı ağırlık artışlarına göre 

ihtiyacı olan “Metabolik enerji” ve “Hazmolabilir protein” miktarlarını gösteren tablo 
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Yukarıdaki tabloda örnek; 450-500 kg canlı ağırlığındaki bir hayvana günlük olarak 

verilen yemin enerji miktarı 22000 kcal ve hazım olabilir protein miktarı 980 gram olursa bu 

hayvan günde 1000 gram canlı ağırlık artışı gösterir. 

 

 

Yemler 

 

Protein % 

 

Enerji 

kcal/kg 

 

Rasyondaki 

miktarı kg 

 

Protein 

gram 

 

Enerji 

Arpa 9 2690 567 51030 1525230 

Mısır 11 3390 75 8250 254250 

ATK 22 1985 96 21120  190560 

Kepek 11 1148 225 24750 258300 

Mermer tozu - - 28   

Tuz - - 7,5   

Vitamin - - 1,5   

Toplam 1000 105150 2228340 

Tablo 2.6: Besi yemi için örnek rasyon 

Örneğin; Tablo 2.6’ya göre 1000 kg yem hazırlayacak olursak; bunun için; 567 kg 

arpa, 75 kg mısır, 96 kg ayçiçeği tohumu küspesi (ATK), 225 kg kepek, 28 kg mermer tozu, 

7,5 kg tuz ve 1,5 kg vitamin karması temin edilir. Bunlar yem kırma ve karıştırma 

makinesinde karıştırılır. Bu rasyondan; 

 

250 kg canlı ağırlığındaki hayvana günde 6 kg kesif yem ve 6 kg kuru ot, 

350 kg canlı ağırlığındaki hayvana günde 7,5 kg kesif yem ve 7 kg kuru ot, 

450 kg canlı ağırlığındaki hayvana günde 8,7 kg kesif yem ve 8 kg kuru ot verilir.  

 

2.1.3. Verim Payının Hesaplanması 

 
Süt ineklerinin verim payı ihtiyacı; günlük olarak verdikleri süt ve sütteki yağ oranına 

göre değişir. İşletmede süt veren hayvanların günlük süt verimleri tek tek ölçülür. Buna göre 

her hayvana farklı miktarlarda yem verilir.  

Süt sığırlarının da diğer hayvanlar gibi beş ana besin maddesine ihtiyacı vardır. 

Bunlar; enerji, protein, vitaminler, mineral maddeler ve sudur. Bunların içinde en önemlisi 

sudur. Daha sonra enerji ve protein gelir. Suyun çok önemli olmasının sebebi; vücudun % 

70’i, sütün % 87’sinin su olmasıdır. Bir örnekle ifade etmek istersek; günde 20 litre süt veren 

bir hayvanın vücudundan günlük olarak sütle beraber 17.40 litre su çıkar.  

 

Sütle vücuttan atılan suyun haricinde idrarla, dışkıyla ve terleme yoluyla da su atılır. 

Bu büyük bir miktardır. Havaların sıcak olduğu zamanlarda bu miktar daha fazla artar. 

Özellikle süt ineklerinin çok temiz, fazla soğuk-sıcak olmayan temiz içme sularına 

ihtiyaçları vardır. Ortalama olarak 500 kg canlı ağırlığındaki süt veren bir inek günde 150 

litre su tüketebilir. 
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Resim 2.1: İnekler için otomatik suluk 

Laktasyondaki hayvanların enerji ihtiyaçları da süt miktarına ve sütteki yağ miktarına 

göre değişir.    

 

Sütteki yağ oranı 

(%) 
Haz. prot. gram N.B. 

Ca 

gram 
P gram 

Tuz 

gram 

3.0 50 0.225 2.5 2 3 

3.5 55 0.250 2.5 2 3 

4.0 60 0.275 2.5 2 3 

4.5 65 0.300 2.5 2 3 

5.0 70 0.325 2.5 2 3 

Tablo 2.3: Sütteki yağ oranına göre 1 kg süt için gerekli olan protein ve enerji miktarları 

 

Süt ineklerinde verim payı olarak pratikte; kaba yeme ek olarak her 3 kg süt için 1kg 

kesif yem hesaplanır. Örneğin; 15 kg süt veren bir ineğe günlük olarak 15/3= 5 kg süt yemi 

verilir. Orta derecede süt veren bir inek; yaşama payı protein ihtiyacına ek olarak sütle dışarı 

attığı proteinin 1,35-1,5 katı kadar proteine ihtiyaç duyar.  

 

Resim 2.2: İneklere verilen süt yemi 
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Örnek; sütün ortalama protein oranı % 3,5 civarındadır. Bu hesapla 1 kg sütte 35 gram 

protein bulunur. 20 kg süt veren bir hayvan günlük 20x35=700 gram protein üretmiş olur. Bu 

ineğin protein ihtiyacı ise 700x1,5=1050 gram proteindir. (% 3,5 yağlı süt için geçerlidir.) 

Besin maddelerinin dışında canlıların ve özellikle süt ineklerinin en fazla ihtiyaç duyduğu 

madde sudur. Pratik olarak 1 litre süt için 2,5-4 litre su gereklidir.  

 

Su ihtiyacı; 

 

 Canlı ağırlığa, 

 Hava sıcaklığına, 

 Süt verimine, 

 Yemlerdeki su miktarına göre değişir. 

 

Yukarıdaki verilere göre bir rasyon hazırlayacak olursak; tablo 2.3’e göre; % 3,5 yağlı 

1 litre süt için 55 gram protein ve 0,250 nişasta birimi enerji gereklidir. Bu durumda 

elimizdeki yemlerden bir rasyon hazırlayacak olursak; 

 

Yemler Haz. 

Protein % 

N.B 

(Nişasta 

Birimi) 

Yemin 

rasyondaki 

miktarı % 

Bir kg yemdeki 

Haz. 

Protein 

Gram 

N.B. 

Buğday 10 75 21,4 21 0,161 

Arpa 9 70 25,0 23 0,175 

Kepek 11 56 20,0 22 0,112 

A.T.K. 22 51 30,0 66 0,153 

Tuz - - 1,0 - - 

Mermer tozu - - 2,0 - - 

Vitamin 

karması 

- - 0,6 - - 

Toplam 100 132 0,601 

% 3,5 yağlı 2,4 lt süt için ihtiyaçlar  132 0,600 

Tablo 2.4: % 3,5 yağlı 2,4 litre süt için gerekli rasyon tablosu 

 

Yukarıdaki tabloda öncelikle; elimizdeki yemlerin enerji durumuna göre kaç litre süte 

göre olduğunu bulmak gerekir. 

 

1 litre % 3,5 yağlı süt için; 55 gram protein ve 0,250 N.B. gerekli olduğunu 

hatırlayalım. Bu durumda hazırladığımız rasyonun 1 kg’da 132 gram protein ve 0,601 N.B. 

mevcuttur.  

 

0,250 N.B. enerji ile 1 litre % 3,5 yağlı süt elde edilirse, 

0,601 N.B. enerji ile x litre % 3,5 yağlı süt elde edilir. 

0,601/0,250=2,4 litre  
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55 gram protein ile  1 litre % 3,5 yağlı süt elde edilirse, 

132 gram protein ile  x litre % 3,5 yağlı süt elde edilir. 

132/55= 2,4 litre. Bu durumda 1 litre süt için hazırladığımız yemden ne kadar 

vermemiz gerektiğini bulmalıyız. 1/2,4=0,416 kg. ve ya 416 gr yem ile % 3,5 yağlı 1 litre süt 

elde ederiz. 

 

Günlük 15 kg süt veren bir hayvana bu yemden; 15x416=6240 gram veya 6,240 kg 

yem vermeliyiz. 

 

2.1.4. Gebelik Payının Hesaplanması 
 

Gebe hayvanların ilk 6 aylık dönemlerinde ek bir yemlemeye gerek yoktur. Süt veren 

bir ineğe verdiği süte göre besleme yapılır. 6. aydan sonra 7. ayda süt yemine ilaveten günde 

1 kg, 8. ayda 1,5 kg ve 9. ayda 2,5 kg ek yem verilir. 

 

Gebeliğin ilk 6 ayında fötüs (anne karnındaki yavru) çok küçük olduğundan besin 

madde ihtiyaçları fazla değildir. Fakat ilerleyen aylarda fetüs büyüdüğünden ihtiyaçları da 

artmaktadır. Gebeliğin son dönemlerinde gerekli protein ve enerji sağlanamazsa anne inek 

doğumda ve doğum sonrası bazı sorunlar yaşar.  

 

Gebeliğin son iki ayında hayvanın kuruya çıkarılması gerekir ( süt sağımı yapılmaz.). 

Bu dönemde hayvanın canlı ağırlığının % 1-1,5 kadarı kuru kaba yem ve % 1 kadarı da kesif 

yem verilir. 

 

Resim 2.4: Gebeliğinin son döneminde olan bir inek 

Örnek: 500 kg canlı ağırlığındaki bir ineğe, gebeliğinin son iki ayında ve kuruda 

olduğu dönemde;  (500x1,5)/100=7,5 kg kuru ot ve (500x1)/100= 5 kg kesif yem verilir.  
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2.1.5. Gelişme Payının Hesaplanması 
 

Gelişmekte olan dana ve düveler için tek ihtiyaç bildirilmiştir. Bu hayvanların yaşama 

ve gelişme payları ayrı gösterilmez. 

 

Canlı ağırlık (kg) Yaşı (ay) K.M. (kg) Haz. Pr. (gram) N.B. 

150 6 3-4 350 2,5 

250 12 5-6 400 3,0 

350 18 7-8 450 3,5 

450 24 9-10 475 4,0 

Tablo 2.7: Çeşitli yaşlarda ve gelişmekte olan genç sığırların günlük ihtiyaçlarını gösterir. 

 

 

Resim 2.5: Gelişme çağındaki genç sığır 

 

2.1.6. Koyun ve Keçilerin İhtiyaçlarının Hesaplanması 
 

 Koyun; Koyunlarda yaşama payı ve verim payları ayrı ayrı hesaplanmaz. 

Sağmal ve besiye alınan kuzular için farklı rasyonlar yapılır.   

 

Koyunların merada beslenme süresi diğer hayvanlara göre daha fazladır. Koyunların 

merada beslenme avantajları da diğer hayvanlara göre daha iyidir.  
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Yemler K.M.% Hz.Prot 

% 

N.B.% Tuz% Miktar 

kg 

K.M. 

kg 

Hz.Prot 

gram 

N.B Tuz 

gram 

K. 

Pancar 

posası 90 5.5 50 - 0.200 0.180 11 0.100 - 

Saman 90 - 17 - 0.700 0.630 - 0.119 - 

Kuru ot 90 2.2 19 - 0.500 0.450 11 0.095 - 

Süt yemi 90 11.7 73 1 0.900 0.810 106 0.657 9 

Toplam  2.070 138 0.971 9 

İhtiyaçlar (50 kg canlı ağırlık için) 2.100 127 0.944 13.6 

Tablo 2,8: Sağmal koyunlar için ihtiyaç tablosu 

Tablo 2.8’de 50 kg canlı ağırlığındaki sağmal bir koyunun günlük ihtiyaçları 

verilmiştir. Koyunun günlük olarak 2100 gram kuru maddeye, 127 gram proteine, 0.944 

N.B. enerjiye ve 13,6 gram tuza ihtiyacı var. Bizim verdiğimiz yemlerden samanın besleme 

değeri yoktur fakat kuru madde açısından gerek görüldüğünde kullanılabilir.  

 

Resim 2.6: Sağmal koyunlar sağım bölmesinde 

 

Kuru pancar posası, saman, kuru ot ve süt yemi verildiğinde 50 kg canlı ağırlığındaki 

sağmal koyunun ihtiyaçları karşılanabilir. Tabloda koyunun tuz ihtiyacı eksik görülmektedir. 

Bu eksikliğin giderilmesinde yalama taşları kullanılır. 

 

Örnek: Sağmal 50 adet koyun için 4 aylık yem ihtiyaçları ne kadardır? 

Çözüm: 4 aylık süre 4x30=120 gündür.  

 

 Kuru pancar posası(K.P.P): 1 günde 1 koyuna 200 gram gerekli ise; 

50x200=10000 gram 

 10000 gram  10 kg eder. 10x120= 1200 kg toplam kuru pancar posasına 

ihtiyaç vardır. 

 Saman: 1 günde 1 koyuna 700 gr saman gerekli ise 50x700=35000 gr  35 kg 

eder. 35x120= 4200 kg saman gereklidir. 
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 Kuru ot: 1 günde 1 koyuna 450 gr kuru ot gerekli ise 50x450= 22500 gr  22,5 

kg günlük kuru ot, 120x22.5=2700 kg kuru ota ihtiyaç vardır.  

 Süt yemi: 1 günde 1 koyuna 900 gr süt yemi gerekli ise 50x900=45000 gr  45 

kg süt yemi, 120x45= 5400 kg süt yemi 120 günlük ihtiyacı karşılar. 

 

Yemler k.m.% Hz.Prot 

% 

N.B.% Tuz% Miktar 

kg 

K.M. 

kg  

Haz. 

Protein 

gram 

N.B Tuz 

gram 

Kuru 

pancar 

posası 

90 5.5 50 - 0.200 0.180 11 0.100 - 

Saman 90 - 17 - 0.600 0.540 - 0.119 - 

Kuru ot 90 2.2 19 - 0.400 0.360 8.8 0.095 - 

Süt yemi 90 11.7 73 1 0.600 0.540 70 0.657 6 

Toplam  1.620 89.8 0.971 6 

İhtiyaçlar (50 kg canlı ağırlık için) 1.650 81 0.944 13.6 

Tablo 2.9: Damızlık koyunlar için ihtiyaç tablosu 

 

Tablo 2,9’da damızlık koyunlar için ihtiyaçlar belirtilmiştir. Bu tabloya göre kuru 

pancar posasından 200 gram, samandan 600 gram, kuru ottan 400 gram ve 600 gram da sür 

yemi verilirse damızlık koyunların günlük ihtiyaçları karşılanmış olur. 

 

 Keçi; keçiler tür olarak yetersiz bakım ve besleme şartların uyum sağlayabilen 

hayvanlardır. Yetersiz koşullarda bile verilen yemleri en iyi şekilde 

değerlendirmesini bilen keçiler; her türlü mera, orman, çalılık ve dağ ortamında 

da beslenebilirler. 

 

Keçilerin bakım beslemesi; besi amaçlı veya sürü oluşturmak üzere olduğu zaman 

kolay olmasına rağmen, zamanla yetiştirilen sütçü keçiler hem bol miktarda süt veren hem 

de bakım beslemeleri hassas olan bir tür olmuştur. 

 

Resim 2.7: Laktasyon döneminde olan keçi 
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Keçi beslemede üç önemli dönem vardır. Bunlar; teke katımı dönemi, gebeliğin son 1-

1,5 ayı ve oğlakların doğmasından sonra başlayan süt verme dönemidir. 
 

 Teke katım dönemi; bu dönemde tekeye yapılan başarılı bir yemleme ile 

sağlıklı yavrular elde edilir. Teke katım dönemi 4-6 haftalık bir süredir. 

Bu dönemde keçilere 1-1,5 kg kuru ot ve 250-300 gram arpa kırması 

verilir. Eğer keçiler dışarıda otlatılıyorsa kuru ot vermeye gerek yoktur. 

 Tekelerin beslenmesi; teke katım döneminde yapılacak olan iyi 

beslenme ile sperma kalitesini arttırır ve tekelerin zinde olmasını sağlar. 

Tekeler aşım öncesi ve aşımdan 1 ay sonraya kadar günde 300-500 gram 

tahıl kırması verilir. Bazı yörelerde tekelere günde 1 yumurta ve kuru 

üzün verilir.  

 Sağmal keçilerin beslenmesi; doğumdan sonra 1,5-2 ay yoğun süt 

verme dönemi olan keçilere pratik beslemede her 1 litre süt için 400-500 

gram süt yemi verilir. Süt yeminin enerjisi 700 kcal/kg ve protein oranı 

da % 16-17 olmalıdır. 

 

Canlı ağırlık kg Ham protein gram TSBM gram 
36 118 522 

41 127 572 

45 136 618 

50 145 663 

Tablo 2.10: Değişik canlı ağırlıktaki keçilerin, günlük yaşama payı ham protein ve sindirilebilir 

besin maddeleri ihtiyaçları 
 

Sütteki yağ 

oranı % 

Sindirilebilir protein 

gram 

TSBM 

gram 

Kalsiyum gram Fosfor 

gram 
2.5 30.0 116 1.1 0.8 

3 31.8 127 1.1 0.8 

3.5 33.6 139 1.2 0.9 

4 35.4 150 1.2 0.9 

4.5 37.2 161 1.3 1.0 

5 39.0 173 1.3 1.0 
 

Tablo 2.11: Sütteki yağ oranına göre keçilerin 1 kg süt verimi için gerekli besin madde 

ihtiyaçları 
 

Yemler Yemdeki yaklaşık ham protein oranı 

% 14 % 16 % 18 

Yem maddelerinin karışımda bulunma yüzdeleri 
Mısır veya arpa kırması 37 35 32 

Buğday veya yulaf kırması 37 35 32 

Kepek 16 14 15 

SFK-PTK-ATK (üçünden biri) 9 15 20 

Tuz 1 1 1 

Toplam  100 100 100 

Tablo 2.12: Süt keçileri için pratik yem karmaları 
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Örnek 

Rasyon 

Yemler Verilecek 

miktarlar kg 

1 Baklagil otları (Yonca - korunga) 1.4 kg/gün 

% 14 ham proteinli yem karması 0.45-0.90 kg 

2 Baklagil+çayır otu karışımı 1.4 kg/gün 

% 16-18 ham proteinli yem karması 0.45-0.90 kg 

3 Baklagil+çayır otu karışımı veya baklagil otu 0.9-1.4 kg/gün 

Silaj  0.7-0.9 kg/gün 

% 16 ham proteinli yem karması 0.45-0.90 kg 

Tablo 2.13: Süt keçileri için değişik yemleme programları 

 

Tablo 2.13’te süt veren keçiler için örnek besleme programları verilmiştir. Merada 

otlayan keçiler için kaba yem verilmeyebilir. Süt verimi fazla olan keçiler için süt yemi % 15 

arttırılır. 

 

2.2. Pearson (Person) Kare Yöntemiyle Karma Yem Hazırlanması 
 

Bu yöntemle; farklı protein oranlarına sahip yem maddelerinin (buğday, arpa, yulaf ) 

karmasını hazırlayarak protein oranını istenilen seviyeye getirmektir. Yemlerin diğer 

içerikleri dikkate alınmaz. Sadece protein içeriğine bağlı olarak yapılan bu işlem rasyon 

hazırlama yöntemi değildir. Amacımız elimizde bulunan yem maddelerinin dengeli olarak 

kullanımını sağlamaktır. 

 

Yüksek proteinli yemin protein oranı bir karenin sol üst köşesine yazılır.           Düşük 

proteinli yem maddesinin proteini de sol alt köşeye yazılır. Karenin ortasına da istenilen 

protein oranı yazılır. Köşeden köşeye rakamlar birbirinden çıkarılır ve tam karşısındaki 

köşeye yazılır. Sağ alt köşedeki çıkan rakam düşük proteinli yem maddesinin kullanılacak 

birimini, sağ üst köşedeki rakam da protein oranı yüksek olan yem maddesinin kullanılacak 

birimini verir. Sağ taraftaki rakamlar alt alta toplanır ve oransal olarak kullanılacak yem 

maddelerinin miktarı bulunur. 

 

Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; 
 

Örneğin; elimizde % 22 proteinli ATK ve % 10 proteinli buğday kırması var. Bu iki 

yemi kullanarak % 15 proteinli bir karma hazırlayalım. 

 

ÇÖZÜM:      % 22                            5 birim 

 

  ↓ %15           ↓ 
 

          %10                               7    birim 

          

         12 birim 
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Yukarıdaki şekilde % 22 proteinli ATK ile % 10 proteinli buğdaydan pearson kare 

yöntemi ile % 15 proteinli karma yem hazırlayacak olursak; 22-15= 7 birim buğday,                     

15-10= 5 birim ATK (bu işlemde her zaman büyük rakamdan küçük rakam çıkarılır) 

kullanılır ise karma yemin protein oranı %15 olur. 

 

1200 kiloluk yem hazırlayacağımız zaman 700 kg buğday kırması, 500 kg ATK 

kullanmamız durumunda % 15 proteinli yem yapmış oluruz. 

 

ÖRNEK 1: İşletmemizde % 10 proteinli buğday kırmasından 1000 kg, % 9 proteinli 

arpa kırmasından 1200 kg, % 42 proteinli SFK’den(soya fasulyesi küspesi) 500 kg 

bulunmaktadır. Bu yemlerden % 13,5 proteinli yem hazırlayınız? 

 

ÇÖZÜM1: Düşük proteinli olanların protein oranları toplanır, yem sayısına bölünür.  

10+9=19/2=  % 9,5 buğday ve arpa 

 

 

                   % 42 SFK 

 

% 42    4 birim SFK 

 

 

   %13,5 

 

% 9,5    28,5 birim buğday-arpa kırması   

   +   

    32,5 birim 

 

Yukarıda hazırlanan karma yem; 32,5 birimdir.  

 

Hangi yemden ne kadar kullanılacak? 

 

32,5 birim yemde 4 birim SFK varsa 100 kiloda ne kadar bulunur? 

 

SFK miktarı  (100x4)/32,5= 12,3 kg SFK, 

Buğday kırması miktarı 100-12,3= 87,7 buğday ve arpanın toplam miktarıdır.     

İki farklı yem olduğundan; 87.7.2= 43,85 44 kg buğday kırması, 

Arpa kırması miktarı 87.7.2= 43,85  44 kg arpa kırması kullanılır. 
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Resim 2.8: Yem karma ve hazırlama makinesi 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını 

belirleyiniz. 

 İşletmede bulunan hayvanların sayısını 

gruplandırıp belirleyiniz. 

 Hayvanların canlı ağırlıklarını 

belirleyiniz. 

 Hayvanları tartarak canlı ağırlıklarını 

bulunuz. 

 Hayvanların verimlerini kayıt 

defterlerinden hesaplayınız. 

 Kayıt defterlerine bakarak süt veren 

hayvanların süt verim düzeylerini 

belirleyiniz. 

 Hayvanların yaşlarını tespit ediniz. 
 Kayıt defterlerinden hayvanların 

yaşlarını tespit ederek gruplandırınız. 

 Gebe hayvanları tespit ediniz. 
 Gebe hayvanları belirleyerek 

gruplandırınız. 

 Erkek hayvanları tespit ediniz. 
 Erkek hayvanları belirleyerek 

gruplandırınız. 

 İmkân cetvellerini hazırlayınız. 

 Hayvan sayısı, besleme süresi ve 

işletmede mevcut yem miktarlarını 

belirleyiniz. 

 Eksik olanları tespit ediniz. 

 Eksik yemleri temin ediniz. 

 Rasyon cetveli hazırlayınız. 

 Gruplandırdığınız hayvanlara ve mevcut 

yem maddelerine göre rasyon cetvelleri 

hazırlatınız. 

 Rasyon formülüne göre gerekli yem 

maddelerini hazırlayınız. 

 Rasyona göre yem maddelerini 

hazırlayınız. 

 Karma yem hazırlayınız. 
 Rasyona göre yem maddelerini tartarak 

yem hazırlayınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını belirlediniz mi?   

2. Hayvanların canlı ağırlıklarını belirlediniz mi?   

3. Hayvanların verimlerini kayıt defterlerinden hesapladınız mı?   

4. Hayvanların yaşlarını tespit ettiniz mi?   

5. Gebe hayvanları tespit ettiniz mi?   

6. Erkek hayvanları tespit ettiniz mi?   

7. İmkân cetvellerini hesapladınız mı?   

8. Rasyon cetveli hesapladınız mı?   

9. Rasyon formülüne göre gerekli yem maddelerini hesapladınız mı?   

10. Karma yem hesapladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 



 

 33 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. Hayvanlara günlük hayatlarını devam ettirme, verim verme, gebelik ve gelişmeleri 

için yem verilir. (   ) 

2. Süt ineklerinde yaşama payı ihtiyaçları; hayvanın canlı ağırlığı ve vücut 

büyüklüğüne göre orantılıdır. (   ) 

3. İneklerde her 10 kg canlı ağılık için iyi kalite kuru ottan (yonca, korunga) 1,5 kg 

verilir. (   ) 

4. Süt ineklerinin verim payı ihtiyacı; günlük olarak verdikleri süt ve sütteki yağ 

oranına göre değişir.(   ) 

5. Süt ineklerinde verim payı olarak pratikte; kaba yeme ek olarak her 10 kg süt için 

1kg kesif yem hesaplanır.(   ) 

6. Ergin sığırlarda besi süresi en fazla 1 ay olmalıdır. (   ) 

7. Besiye alınan hayvanlara besi yeminin yanında başka yem verilmez. (  ) 

8. Gebeliğin son iki ayında hayvanın kuruya çıkarılması gerekir. (   ) 

9. Sağmal ve besiye alınan kuzular için farklı rasyonlar yapılır.  (   ) 

10. Keçiler tür olarak yetersiz bakım ve besleme şartların uyum sağlayabilen 

hayvanlardır. (   ) 

11. Doğumdan sonra 1,5-2 ay yoğun süt verme dönemi olan keçilere pratik beslemede 

her 1 litre süt için 40-50 gram süt yemi verilir. (   ) 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak kanatlı 

hayvanlar için rasyon hazırlayabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Kanatlı hayvan işletmelerini gezerek hayvanların yemleme programları 

hakkında bilgi toplayınız. 
 

 Kanatlı hayvanların rasyonlarıyla büyükbaş hayvan rasyonları arasındaki 

farkları araştırınız. 

 

3. KANATLI HAYVAN RASYONU  
 

Kanatlı hayvanlar yumurta veya et üretimi için yetiştirilirler. Karlı bir yetiştiricilik için 

en önemli faktör bakım ve beslemedir. Kanatlı hayvanlar yemleme hususunda diğer çiftlik 

hayvanlarından daha hassastır. Bu nedenle kanatlı hayvan yemi hazırlarken çok daha dikkatli 

olmak gerekir. Sık yem değişiklikleri yapılmamalıdır. 

 

3.1. Kanatlı Hayvanlara Ait Bilgileri Almak 
 

Kanatlı hayvan yemi hazırlamadan önce hayvanlarla ilgili sağlıklı bilgiler toplamak 

gerekir. Bunun için; 
 

 Kanatlı hayvanın türü (hindi, kaz, ördek veya tavuk), 

 Üretim amacı (yumurta, et), 

 Üretim süresi, 

 Hayvan sayısı, 

 Üretim şekli (kafes tavukçuluğu, yer tavukçuluğu) gibi bilgiler alındıktan sonra 

yem ve yemleme programı yapılır. 

 

Resim 3.1: Yumurta tavukları 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.1. Hayvan Sayısının Hesaplanması 
 

Kümeste bulunan hayvan sayısı yapacağımız yemi çok yakından ilgilendirir. Hayvan 

sayısı, yem yapımında kullanacağımız yem maddelerinin temini ve günlük yapılması 

gereken yem miktarını etkiler. 

 

Yumurtlayan bir tavuk günde ortalama 120 gr yem tüketir. İşletmede 10.000 adet 

tavuk varsa bu işletmenin günlük yem ihtiyacı; 120x10.000=1.200.000 gramdır. Yani 

işletmeye günlük 1200 kg yem gereklidir. Bu yemin %20’sinin arpa olduğunu düşünürsek bu 

durumda işletmeye günlük olarak; 240 kg arpa gereklidir. Bir ayda toplam7200 kg arpa 

gereklidir. Hayvan sayısı bilindiği zaman işletmenin aylık veya 3 aylık ihtiyaçları hesaplanır 

ve ona göre program yapılır. Bu sayede ileride yem madde temininde zorluklar yaşanmaz. 

 

Resim 3.2: Kafes tavukçuluğunda hayvanların sayısını ve verim düzeyini hesaplamak daha 

kolaydır. 

3.1.2. Yetiştirme şekli 
 

Tavuk belemede esas olan doğru ve tam bir yemlemedir. Yetersiz beslenmeden 

kaçınmak için dengeli beslenme şarttır. Dengeli rasyon için hayvanın tüm ihtiyaçlarının ve 

beslenme seviyesinin bilinmesi gerekir. Et için veya yumurta için yetiştirilen tavukların 

günlük gerekli besin madde ihtiyaçları farlıdır.  

 

Resim 3.3: Etlik piliç ve kümes 
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3.1.3. Yumurtacı Civcivlerin İhtiyaçlarının Hesaplanması 
 

Hayvanın ihtiyaçları; su, enerji, protein, yağ, mineraller ve vitaminlerdir. Yemlerle 

alınan protein, yağ ve karbonhidratlardan enerji elde edilir. Bu enerjinin bir kısmı büyüme ve 

verim için kullanılırken bir kısmı yağ olarak depolanır. Geriye kalan kısmı da dışkı ve gaz 

olarak dışarı atılır.  

 

Resim 3.4: Yumurtacı civciv 

Yemlerde bulunan proteinin1 gramının kapsadığı enerji 4 kaloridir.1 gram 

karbonhidratın kapsadığı enerji 4 kalori ve 1 gram yağın kapsadığı enerji ise 9 kaloridir. 

Aynı zamanda enerji birimi olarak jul birimi de kullanılır.  1 kalori=4,184 joul eder. 

 

 Enerji; yemlerle alınan besinlerdeki enerjiye “toplam enerji” denirToplam 

enerjiden dışkı ile atılan enerji çıkarıldığında “hazmedilir enerji” elde edilir. 

Hazmedilir enerjiden idrarla atılan enerji çıkarıldığında “metabolik enerji” elde 

edilir. 

 

Metabolik enerjiden de ısı yoluyla atılan (termik enerji) enerji çıkarıldığında; “net 

enerji” ortaya çıkar. 

 

Toplam enerji = %100 

Enerji posa =% 20  %80 hazmedilir enerji 

Enerji idrar =% 5  % 75 metabolik enerji 

 

Metabolik enerjinin % 60’ı üretim amaçlı kullanılır. Geri kalan % 40 enerji diğer 

vücut fonksiyonlarında kullanılır. 

 

 Protein; proteinler; amino asitlerden oluşmuştur ve vücutta büyüme, gelişme ve 

üretilen ürünlerin üretiminde kullanılır. Yemdeki protein oranı ne kadar yüksek 

olursa o yemin biyolojik seviyesi de o kadar yüksek demektir. Kanatlı 

beslenmesinde amino asitler büyük öneme sahiptir. Doğada 16 adet amino asit 

vardır ve bunların bir kısmı mutlaka dışarıdan alınmalıdır. Yemlerde bazı amino 

asitler eksik olabilir. Bu durumda dışarıdan amino asit eklemesi yapılır. 
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 Yağlar; yağlar yanarak enerji veririler. Yağlar; yağda eriyen vitaminleri ihtiva 

eder, enerji kaynağıdır ve yemlere lezzet verir. Yemlerde % 1-1,5 oranında 

bulunmasında fayda vardır. Büyümeye faydalıdır, kuru tüy, geç olgunlaşma, 

deri iltihabı gibi durumlara karşı etkilidir.  

 

 Mineraller, makro ve mikro mineraller diye ikiye ayrılır. Yemlerde yeterince 

bulunurlar. En önemli elementler; kalsiyum ve fosfordur. Rasyonlarda Ca/P 

oranı; 1.2/1 olmalıdır. Özellikle yumurta verimi durumunda kalsiyum ihtiyacı 

daha fazladır. 

 

 Karbonhidratlar; karbonhidratlar enerji kaynağıdır. İhtiyaç fazlası alındığında 

vücutta yağ olarak depolanırlar. Karbonhidratlardan selüloz yem rasyonlarında 

belli miktarda bulunur. Civciv ve piliçlerin yemlerinde % 5 ham selüloz olması 

gerekir. Etçi (broiler) tavuklar için de % 6,5 selüloz olması istenir. 

 

Selülozun kanatlı rasyonlarında bulunması; bağırsakların peristaltik hareketlerinin 

artmasıyla, bitkilerle beslenen kanatlılarda hazmın kolaylaşmasını sağlar.  Selüloz kör 

bağırsakta glikoz ve vitamin B12 ‘yi meydana getirir. 

 

Kanatlı 

hayvan 

Yaşı 

(hafta) 

M E 

kal 

Ham 

Prot 

% 

Ham 

yağ 

% 

Ham 

sel % 

Lisin% Methionin 

% 

Ca 

% 

P 

% 

Civciv 0-8 2800 20 5 5 1.0 0.45 1.0 1.7 

Piliç 9-12 2700 16 5 5 0.8 032 1.0 1.6 

Tablo 3.1: Yumurtacı civciv ve piliçlerin yemlerinde tavsiye edilen yem bileşikleri 

 

Yumurtacı civciv yemlerinde; 2800 kalori metabolik enerji, %20 protein, % 5 yağ, % 

5 ham selüloz, % 1 lisin (amino asit), % 0,45 methionin (amino asit), % 1 Ca, % 0,7 P 

bulunmalıdır. 

 

Yumurtacı piliç yemlerinde; 2700 kalori metabolik enerji, % 16 ham protein, % 5 yağ, 

% 5 ham selüloz, % 0,8 lisin (amino asit), % 0,32 methionin (amino asit), % 1 Ca, % 0,6 P 

bulunmalıdır. 

 

Örneğin, 16 haftalık yumurtacı bir piliç günde 60 gram yem tükettiğine göre günlük 

aldığı besin maddeleri miktarlarını bulalım. 

 

a) Enerji tüketimi: 1 kg yemde 2700 kalori ME bulunur. Günde 60 gram tükettiğine 

göre; (60/1000)x2700= 162 kal ME 

 

b) Ham protein tüketimi: 1 kg yemde % 16 protein olduğuna göre bu 160 gram 

protein demektir. 60 gram tükettiğine göre; (60/1000)x160= 9,6 ham protein tüketir. 

 

c) Lisin tüketimi: Yemde % 0.8 lisin bulunduğuna göre 1 kg’da 8 gram lisin bulunur. 

Piliç 60 gram yem tükettiğine göre; (60/1000)x8= 0.48 gram lisin tüketir. 
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d) Kalsiyum (Ca) tüketimi: Yemde % 1 Ca bulunduğuna göre; 1 kg yemde 10 gram 

Ca bulunur. 60 gram yem tüketimine karşılık; (60/1000)x10= 0.6 gram Ca tüketir. 

 

Örneğin; işletmemizde 10000 adet 6 haftalık yumurtacı civciv bulunmaktadır. Bu 

civcivlere aşağıdaki yem maddelerini kullanarak 1 aylık yem yapalım. Bu durumda yem 

maddelerinden ne kadar gereklidir? 

 

Yem maddeleri: Arpa, buğday, soya, mısır, ATK (Ayçiçeği Tohumu Küspesi), et-

kemik unu, mermer tozu, tuz, vitamin karması ve mineral madde karması. 

 

Yapacağımız yemin ME değeri 2800, protein değeri % 20 olmalıdır.  

 

Yemler Enerji 

kal 

Protein 

% 

Miktar 

% 

100 kg 

yemdeki 

miktarı kg 

100 kg 

yemdeki 

Enerji 

kilokal/kg 

100 kg 

yemdeki 

Protein 

gram 

Mısır 3390 9 26.00 26 88140 2340 

Buğday 3020 12 20.00 20 60400 2400 

Arpa 2690 11 15.00 15 40350 1650 

Soya 2900 37 12.00 12 34800 4440 

ATK 1985 28 17.00 17 33745 4760 

Et 

kemik 

unu 2000 48 9.00 9 18000 4320 

Mermer 

tozu - - 1,35 1.35 - - 

Tuz - - 0.30 0.30 - - 

Vitamin 

karması - - 0.25 0.25 - - 

Mineral 

madde 

karması - - 0.10 0.10 - - 

Toplam   100.00 100 277420 19910 

Tablo 3.2: Yumurtacı civciv yemi rasyonu 2800 ME enerji, %20 protein içeren rasyon örneği 

 

Çözüm olarak öncelikle 10000 adet civcivin 1 aylık yem ihtiyacını bulalım. 

 

6 haftalık 1civciv günde yaklaşık 38,5 gr/gün yem tüketir. 1 ayda ise 38,5x30= 1155 

gram yem yapar. 38,5 gram yem 1 aylık ortalamadır. Yani ayın 1. günü ile 30. günü aynı 

miktar yemez. İlerleyen günlerde ağırlığı artacağından daha fazla yem tüketir. 

 

10000 civciv ise 10000x1155=11.550.000 gram yemi 1 ayda tüketir. 11550 kg yem 

eder. 
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Tablo 3.2'ye göre hesaplarsak gerekli olan yem maddelerinin miktarlarını buluruz. 

 

 Mısır: Rasyondaki mısır oranı % 26 olduğuna göre  (11550x26)/100=3003 

kg    gereklidir. 

 Buğday: Rasyondaki buğday oranı % 20 olduğuna göre  

(11550x20)/100=2310    kg gereklidir. 

 Arpa: Rasyondaki arpa oranı % 15 olduğuna göre  (11550x15)/100= 1732,5 

kg    gereklidir. 

 Soya: Rasyondaki soya oranı % 12 olduğuna göre  (11550x12)/100=1386 kg 

gereklidir. 

 ATK:  Rasyondaki ATK oranı % 17 olduğuna göre   (11550x17)/100= 

1963,5 kg gereklidir. 

 Et-kemik unu: Rasyondaki et-kemik unu oranı % 9 olduğuna göre  

(11550x9)/100= 1039,5 kg gereklidir. 

 Mermer: Rasyondaki mermer oranı % 1,35 olduğuna göre  

(11550x1,35)/100= 155,9 kg gereklidir. 

 Tuz: Rasyondaki tuz oranı %0,30 ise (11550x0,30)/100= 34.65 kg 

gereklidirVitamin karması: Rasyondaki vitamin karması oranı 0,25 ise 

(11550x0,25)/100=28,9 kg gereklidir. 

 Mineral madde karması: Rasyondaki mineral madde oranı % 0.1 olduğuna 

göre (11550x0,1)/100=11,55 kg gereklidir. 

 

Yaş (hafta) 

Ağır ırklar Hafif ırklar 

Yem tüketimi 

Kg/100 civciv/hafta 

Yem tüketimi 

Kg/100 civciv/hafta 

1 9.0 11.0 

2 12.0 18.0 

3 17.0 25.0 

4 22.0 28.0 

5 25.0 29.0 

6 27.0 30.0 

7 28.0 32.0 

8 29.0 34.0 

Tablo 3.3. Yumurtacı civcivlerde yem tüketimi 

 

3.1.4. Yumurtacı Tavukların İhtiyaçlarının Hesaplanması 
 

Yumurtacı tavuklar 12-23 haftalar arası 60-100 gram arası günlük yem tüketir. 

Yumurtlamaya başladıktan sonra (22-23 haftalar ve daha sonrası) bir tavuğun günlük yem 

tüketim miktarı 120 gramdır.  
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Kanatlı 

hayvan 

Yaşı 

(hafta) 

M E 

kal 

Ham 

protein 

% 

Ham 

yağ % 

Ham 

sel.  

% 

Lisin 

 

% 

Met  

 

% 

Ca  

 

% 

P  

 

% 

Yumurtacı 

tavuk 

1.dönem 

23 2750 16,5 5 5 0.7 0.28 2-3.5 0.8 

Yumurtacı 

tavuk 

2.dönem 

23 

hafta 

sonrası 

2800 17 5 5 0.75 030 2-3,5 10.

8 

Tablo 3,4: Yumurtacı tavukların; yumurtlamaya başlamadan ve yumurtlamaya başladıktan 

sonraki yemlerinde olması gereken yem bileşenlerinin miktarları 

 

Civciv yemlerinin protein oranı fazladır. En fazla protein, büyümekte olan civcivlere 

gereklidir. Vücutları fazla büyük ve ağır olmadığından gelişmek için daha çok proteine 

ihtiyaç duyarlar. Yumurta kabuğunun kalsiyumdan oluşmasından dolayı yumurta veren 

tavuklar yem içinde en fazla kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. 

 

Yukarıdaki tabloya göre yumurtacı tavukların yemlerinde bulunması gereken yem 

maddelerinin oranları gösterilmiştir. 

 

Örneğin; 2. dönem yumurtacı bir tavuk günde 320 kalori enerji ihtiyacı duyar. 

Yukarıdaki tabloya göre yemdeki enerji miktarı 2750 kalori olduğuna göre bu yemden ne 

kadar tüketmesi gerekir? 

 

320/2750= 0,1163 kg  116,3 gram yem tüketmesi gerekir. 

 

Rasyon hazırlarken en önemli nokta; yemin enerji, protein ve kalsiyum miktarlarını 

bilmek ve ona göre yem maddelerini kullanmaktır. Yukarıdaki 14 ve 15. tablolarda civciv, 

piliç ve tavuk yemlerinde bulunması gereken yem maddelerinin oranları verilmiştir. Bu 

durumda yapmamız gereken; elimizde bulunan yem maddelerini doğru oranlarda kullanarak 

rasyonu hazırlamaktır. 

 

Yemler M.E. kal Protein % 

Mısır 3390 9 

Arpa 2690 11 

Çavdar 2750 10 

Buğday 3020 12 

Buğday kepeği 1800 16 

Soya 2900 37 

Yulaf 2580 10 

Tablo 3.5: Bazı yem maddelerinin enerji ve protein oranları 
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Örneğin; kümesimizde 2000 adet yumurtacı tavuk bulunmaktadır. Bu tavukların 

günlük yemlerindeki besin maddelerinin enerji değeri 2700 kalori ve protein oranı % 17 

olmalıdır. Ayrıca tavukların beslenme süresi 6 aydır. Bu durumda aşağıdaki yemlerden 6 ay 

yetecek kadar 2700 kalori enerji ve % 17 protein içeren bir rasyon hazırlayınız ve rasyonda 

kullanılan yem maddelerinin 6 aylık ihtiyaç miktarlarını bulunuz? 

 

Yemler: mısır, buğday, arpa, soya, ATK, et-kemik unu, mermer tozu, tuz, vitamin 

karması, mineral madde karması.  

 

Yemler Enerji 

kal 

Protein 

% 

Miktar 

% 

100 kg 

yemdeki 

miktarı kg 

100 kg 

yemdeki 

enerji 

kkal/kg 

100 kg 

yemdeki 

protein 

gram 

Mısır 3390 9 29.00 29 98310 2610 

Buğday 3020 12 21.00 21 63420 2520 

Arpa 2690 11 16.00 16 43040 1760 

Soya 2900 37 10.00 10 29000 3700 

ATK 1985 28 13.40 13.4 26599 3752 

Et kemik unu 2000 48 5.00 5 10000 2400 

Mermer tozu - - 5.0 5 - - 

Tuz - - 0.20 0.20 - - 

Vitamin 

karması 

- - 0.30 0.30 - - 

Mineral 

madde 

karması 

- - 0.10 0.10 - - 

Toplam   100.00 100 270369 16742 

Tablo 3,6: Yumurtacı tavuk yem rasyonu tablosu 

Çözüm olarak; yumurtacı bir tavuk yumurtladığı dönemde ortalama olarak günde 120 

gram yem tüketir. 

 

2000 tavuk günde; 2000x120= 240000 gram yem 240 kg yem eder. 

6 aylık yem gideri; 6x30= 180 gün  180x240= 43200 kg yem yapar. 

Tablo 3,6: rasyonumuza göre hesaplayacak olursak; 

 

 Mısır: 100 kg yemde 29 kg mısır varsa 43200 kg yemde  (43200x29)/100= 

12528 kg mısır gereklidir. 

 Buğday: 100 kg yemde 12 kg buğday varsa 43200 kg yemde  

(43200x12)/100=5184 kg buğday gereklidir. 

 Arpa:100 kg yemde 16 kg arpa varsa 43200 kg yemde  

(43200x16)/100=6912 kg gereklidir. 

 Soya: 100 kg yemde 10 kg soya varsa 43200 kg yemde  

(43200x10)/100=4320 kg soya gereklidir. 



 

 42 

 ATK: 100 kg yemde 13.4 kg ATK varsa 43200 kg yemde  

(43200x13.4)/100=5789 kg ATK gereklidir. 

 Et - kemik unu: 100 kg yemde 5 kg et-kemik unu varsa 43200 kg yemde  

(43200x5)/100=2160 kg et-kemik unu gereklidir. 

 Mermer tozu: 100 kg yemde 5 kg mermer tozu varsa 43200 kg yemde  

(43200x5)/100=2160 kg mermer tozu gereklidir. 

 Tuz: 100 kg yemde 0.2 kg tuz varsa 43200 kg yemde  (43200x0.2)/100=86.4 

kg tuz gereklidir. 

 Vitamin karması: 100 kg yemde 0.3 kg vitamin karması varsa 43200 kg 

yemde  (43200x0.3)/100= 129.6 kg vitamin karması gereklidir. 

 Mineral madde karması: 100 kg yemde 0.1 kg mineral madde karması varsa 

43200 kg yemde  (43200x0.1)/100=43.2 kg mineral madde karması 

gereklidir. 

 

3.1.5. Etlik Piliçlerin İhtiyaçlarının Hesaplanması 
 

Kasaplık et tavukçuluğunun diğer tarım sektörlerine göre birçok avantajı vardır. 

Bunlar; 

 

 Kasaplık et tavukçuluğunda üretim süresi çok kısadır. 

 Aynı zamanda birim alanda yoğun üretim yapılabilmesi, 

 Yemin ete dönüşme oranının yüksek olması  

 İş gücünün diğer tarımsal işletmelere nazaran daha düşük olması,  

 Kırmızı etle kıyaslandığında tavuk etinin ucuz olması, 

 Tavuk etinin kolesterol ve yağ oranının düşük, sindirimi kolay, besin değeri 

açısından iyi bir protein kaynağı olması nedeniyle etlik piliç eti üretimi 

hayvancılık sektöründe özel bir önem arz etmektedir. 

 

Etlik piliç üretiminde amaç; en az masrafla en yüksek et ürünlerinin üretimini 

sağlamaktır.  Hayvanlar ne kadar kısa sürede kesim ağırlığına ulaşırlarsa masraflar o kadar 

az, karlılık ise o kadar yüksek olmaktadır. Bu nedenle etlik piliç üretiminde hızlı gelişme 

yeteneğindeki ırk ve hatlar kullanılmalıdır. 

 

Resim 3.5: Etlik piliç kümesi 
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Bu hayvanların tüm yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için gerekli çevre koşulları 

sağlanmalıdır. Etlik piliç üretiminde kesim çağı veya kesim ağırlığı, ülke veya bölge halkının 

isteklerine uygun olarak belirlenir. Ülkemizde genellikle iki tip etlik piliç üretimi söz 

konusudur. Özellikle büyük şehirlere yakın yerlerdeki kimi üreticiler ortalama 1200 gram 

canlı ağırlıkta ve daha çok lokantalarda tüketilen ızgaralık piliç üretimine öncelik 

vermektedirler. Buna karşılık üreticilerin çoğu ortalama 1600 gram canlı ağırlıkta ve evlerde 

değerlendirilen piliç geliştirmektedirler. 

 

Etlik piliç üretiminde, canlı ağırlık, tüketilen yem ve yemden yararlanma oranı, 

kullanılan hayvan materyaline bağlıdır. Canlı ağırlık artışı, tüketilen yem ve yemden 

yararlanma; hayvanlara sağlanan beslenme, barındırma ve sağlık koşullarına bağlı olarak da 

değişir.  

Etlik piliçler 7-8 haftada kesim ağırlığına ulaşırlar. Bu nedenle oldukça fazla yem 

tüketirler. Çevre ısısı bu dönemde çok etkilidir. Çevre ısısına göre yem ve su tüketimi 

değişir. Kümeste ısı düşerse yem tüketimi artar su tüketimi düşer. Sıcaklık artarsa yem 

tüketimi düşer ve su tüketimi artar. Kümes ısısı 14-26 
o
C arasında olmalıdır. En iyi sıcaklık 

20-22 
o
C’dir. 

 Etlik piliçlerin enerji ihtiyaçları fazladır. Bu nedenle enerji içeriği fazla olan yemlere 

ağırlık verilir. Bunlar; mısır, arpa, buğday gibi hububatlardır. Protein ihtiyaçlarını karşılamak 

için de soya fasulyesi küspesi (SFK), ayçiçeği tohumu küspesi (ATK), pamuk tohumu 

küspesi (PTK), balık unu, kan unu ve et-kemik unu gibi yem maddeleri kullanılır.  

 

Resim 3.6: Pamuk tohumu küspesi (PTK) 

Etlik piliçlere civciv dönemlerinde (başlangıç yemi) % 22 protein, 3000 kalori 

metabolik enerjili yem ve piliç döneminde (bitiş yemi) % 18 protein ve 2800 kalori 

metabolik enerjili yem kullanılır. Bu değerler ortalamadır. 

 

Etlik piliç yemlerinde protein ve amino asit düzeyleri; hayvanların yaşı, cinsiyeti, 

yemin enerji düzeyi,protein kaynağı ile yemlerin fiyatları göz önüne alınarak belirlenir.  
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Başlangıç yemleri hayvanların cinsiyeti ve fiyat durumu ne olursa olsun yüksek 

oranda protein ve amino asit içermeli ve yemin enerji düzeyine bağlı olarak belirlenmelidir.  

Erkek ve dişiler ayrı yetiştiriliyorsa erkek piliçlere verilecek bitiş yemlerinde protein oranı 

dişilerden yüksek tutulmalıdır. Protein kaynakları bol ve oransal olarak ucuza sağlanıyorsa 

bitiş yemlerinde piliçlere orta düzeyde, aksi durumda minimum düzeyde protein verilmelidir. 

 

Resim 3,7: Soya fasulyesi küspesi (SFK) 

 

Yemler  

% 

Enerji Protein 

% 

Miktar 

% 

100 kg 

yemdeki 

miktarı 

100 kg 

yemdeki 

enerji 

100 

yemdeki 

protein 

gram 

Mısır 3390 9 40.0 40.0 135600 3600 

Buğday 3020 12 8.0 8.0 24160 960 

Arpa  2690 11 6.0 6.0 16140 660 

SFK 2650 42 15.0 15.0 39750 6300 

ATK 1985 28 9.0 9.0 17865 2520 

PTK 1880 42 10.0 10.0 18800 4200 

Balık unu 2980 60 3.0 3.0 8940 1800 

Et-kemik unu 2000 48 3.0 3.0 6000 1440 

Ham ayçiçeği 

yağı 9000 13 4.0 4.0 36000 520 

NaCl (tuz)   0.3 0.3   

Mermer tozu   1.25 1.25   

Vitamin 

karışımı   0.25 0.25   

Mineral 

madde 

karışımı   0.10 0.10   

Toplam 100.00 100.00 303255 22000 

Tablo 3.7: Etlik piliçlerin başlangıç yem rasyonu 
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Tablo 3,7’de etlik piliçlerin örnek başlangıç yem rasyonu verilmiştir. Bu tablodaki 

yemin enerji düzeyi 3032 kalori ve protein oranı ise % 22’dir. Ayrıca bu yeme; % 1.16 lisin, 

% 0.87 metionin+sistin amino asitleri, % 1 kalsiyum ve % 0.6 fosfor eklenmelidir.  

 

Etlik piliçler kısa sürede kesime gelebildiklerinden haftalık canlı ağırlıkları çok çabuk 

değişmektedir. Bu da çok fazla yem tüketmelerindendir. Piliçlerin erkek, dişi veya kümeste 

erkek-dişi karışık bulunuyorsa kümesin haftalık yem tüketimi de değişmektedir. 

 

Örneğin; kümesimizde 1000 adet etlik piliç bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloya göre 

bu piliçlerin 6 haftalık yem ihtiyaçlarını hazırlayınız? 

 

ÇÖZÜM:  

Yumurtadan çıkan civciv kesim çağına ulaşıncaya kadar (42 gün) ortalama olarak 

1700-1900 gr yem tüketir. Biz 1800 gram olarak alalım.  

 

Yukarıdaki 3,7: nolu tabloda yem örneği 100 kg üzerinden hesaplanmıştır.  

Önce 42 günlük toplam yem ihtiyacını bulalım. 

1 adet piliç 42 günde 1800 gram yem tüketirse 1000 adet piliç  1000x1800= 

1800000 gr yem  1800 kg yem yapar.  

 

Bu durumda rasyondaki yem oranlarına göre;  

 

 Mısır: 100 kg yemde 40 kg olduğuna göre (1800x40)/100= 720 kg mısır 

gereklidir. 

 

 Buğday: 100 kg yemde 8 kg olduğuna göre (1800x8)/100= 144 kg buğday 

gereklidir. 

 Arpa: 100 kg yemde 6 kg olduğuna göre (1800x6)/100= 108 kg arpa gereklidir. 

 SFK (Soya Fasulyesi Küspesi): 100 kg yemde 15 kg olduğuna göre 

(1800x15)/100= 270 kg SFK gereklidir. 

 ATK (Ayçiçeği Tohumu Küspesi): 100 kg yemde 9 kg olduğuna göre 

(1800x9)/100= 162 kg ATK gereklidir. 

 PTK (Pamuk Tohumu Küspesi): 100 kg yemde 10 kg olduğuna göre 

(1800x10)/100= 180 kg PTK gereklidir. 

 Balık unu: 100 kg yemde 3 kg olduğuna göre (1800x3)/100= 54 kg balık unu 

gereklidir. 

 Et-kemik unu: 100 kg yemde 3 kg olduğuna göre (1800x3)/100= 54 kg et-

kemik unu gereklidir. 

 Ham ayçiçeği yağı: 100 kg yemde 4 kg olduğuna göre (1800x4)/100= 72 kg 

ham ayçiçeği yağı gereklidir. 

 NaCl (tuz): 100 kg yemde 0,3 kg olduğuna göre (1800x0.3)/100= 5.4 kg NaCl 

(tuz) gereklidir. 

 Mermer tozu: 100 kg yemde 1.25 kg olduğuna göre (1800x1.25)/100= 22,5 kg 

mermer tozu gereklidir. 

 Vitamin karması: 100 kg yemde 0.25 kg olduğuna göre (1800x0.25)/100= 4,5 

kg vitamin karması gereklidir. 
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 Mineral madde karması: 100 kg yemde 0.10 kg olduğuna göre 

(1800x0.10)/100= 1,8 kg mineral madde karması gereklidir. 

 

Tavukların ayrıca su tüketimleri de önemlidir. Tavuklara verilen suyun özellikleri 

kısaca insanın içebileceği seviyede olmalıdır.  

Su tüketimi; çevre sıcaklığına ve yediği yeme göre değişmektedir. Ortalama 15 C0 

sıcaklıkta yetişkin bir tavuğun su tüketimi yediği yemin iki katı kadardır.  

 

Resim 3.8: Ayçiçeği tohumu küspesi 

3.1.6. Hindilerin İhtiyaçlarının Hesaplanması 
 

Hindilerin besin madde ihtiyaçları hesaplanırken diğer hayvanlarda olduğu gibi 

ihtiyaçlar eksiksiz ve tam olarak belirlenmeli ve en yüksek verim elde edilmelidir.  

 

Resim 3.9: Hindi palazları 

Hindiler, yemle verilen besin maddelerini; hayatlarını eksiksiz sürdürmek, yeni doku 

sentezlemek (canlı ağırlık artışı gibi) ve yumurta üretimini sağlamak için kullanırlar. 

Hindilerin besin madde ihtiyaçları; canlı ağırlıkları, çevre sıcaklığı, kümes alanı, yemlik-

suluk oranı ve yumurta verimi gibi durumlara göre artmaktadır.  
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Resim 3.10: Ak hindi (etlik hindi) 

Etlik veya damızlık hindilerin beslenmesinde ilk 8. haftaya kadar farklı bir besleme 

yapmaya gerek yoktur. Yemdeki enerji 2800 kal/kg olması yeterlidir. Yaş ilerledikçe enerji 

düzeyi 3000-3200 kal/kg olmalıdır. Kesim yaşına doğru hindi palazlarının yemlerine bitkisel 

ve hayvansal yağların katılması deride ve diğer dokularda depolanan yağ miktarını 

arttırmaktadır. 

 

Erkeklerin yaşı 0-4 4-8 8-12 12-16 16+ 

Dişilerin yaşı 0-4 4-8 8-12 12-16 16+ 

Çevrilebilir enerji 

kcal/kg 2800 2800 2900-3000 2900-3000 3100 

Ham protein 

% 29 26 22 19 14 

Lisin  

% 1.75 1.60 1.35 1.00 0.65 

Methionin 

% 0.54 0.45 0.38 0.33 0.23 

Methionin+sistin 

% 1.08 0.90 0.75 0.65 0.45 

Tablo 3.8: Etlik palazların yemlerinde bulunması gereken enerji ve protein oranları 

Damızlık olacak palazların büyütülmeleri sırasında da etlik palazlar için önerilen yem 

kullanılır. Ancak etlik palazlarda 16 veya 14. haftadan itibaren önerilen yüksek yağ içeren 

yemler damızlık palazlarda kullanılmaz. 
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Resim 3.11: Damızlık hindi 

Damızlık palazlarda 18. haftadan itibaren yumurtaya gelinceye kadar geçen sürede 

düşük enerjili (2600 kcal/kg) karma yemler kullanılır. Yumurtlama döneminde enerji düzeyi 

arttırılır (2700-2800 kcal/kg). 

 

Hindi palazlarının protein oranı yaş ilerledikçe düşmektedir.  Erkek ve dişi palazlar 

yemdeki proteinin % 54’ünden faydalanmaktadırlar.  

 

Hindiler beslenirken; etlik veya damızlık durumuna göre farklı besleme yöntemleri 

kullanılır.  

Bugün yetiştirilen kültür ırkı hindiler; büyük boy ve küçük boy hindiler olmak üzere 

iki gurupta toplanır. Her iki guruptaki hindilerin erkekleri 23-24. haftalarda, dişileri ise 16-

17. haftalarda kesime gelir. Büyük boy hindilerde kesim zamanı erkekler 11-12 kg, dişiler 6-

7 kg, küçük boy hindilerde ise erkekler 6-7 kg, dişiler ise 3-4 kg ağırlığa ulaşırlar. 

Günlükcanlı ağırlık artışı, yumurtadan çıkıştan itibaren ilk 8-10. haftalara kadar yüksektir. 

Daha sonra yavaşlamaktadır.  Erkeklerde 24, dişilerde ise 16. haftadan sonra durmaktadır 

Hindilerde yumurtadan çıkıştan kesim yaşına kadar geçen sürede 1 kg canlı ağırlık için sarf 

edilen yem miktarı; büyük boy hindilerde 3-3,5 kg, küçük boylarda 4-4,5 kg’dır.  

 

Örnek:  Büyük boy hindilerin erkekleri yumurtadan çıkıştan kesim yaşına kadar kaç 

kg yem tükettiğini bulalım.  

 

Çözüm: Kesim yaşında 11-12 kg olduğuna göre ve her 1 kg için 3,5 kg yem tükettiğini 

kabul edersek; 12x3,5= 42 kg yem tüketir. 
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Yemler  

% 

Enerji 

kalori 

Protein 

 % 

Miktar 

% 

100 kg 

yemdeki 

miktarı 

100 kg 

yemdeki 

enerji  

100 

yemdeki 

protein 

gram 

Mısır 3390 9 35.0 35.0 118650 3150 

Buğday 3020 12 15.0 15.0 45300 1800 

Arpa  2690 11 13.0 13.0 34970 1430 

SFK 2650 42 15.0 15.0 39750 6300 

ATK 1985 28 10.0 10.0 19850 2800 

PTK 1880 42 2.0 2.0 3760 2100 

Balık unu 2980 60 3.0 3.0 8940 1800 

Et-kemik 

unu 2000 48 5.0 5.0 10000 2400 

NaCl - - 0.2 0.2 - - 

Mermer 

tozu  - 1.50 1.50 - - 

Vitamin ve 

Mineral 

madde 

karışımı - - 0.3 0.3 - - 

Toplam 100.00 100.00 281220 21780 

Tablo 3.9: Gelişme döneminde (8-16.haftalar) hindilere verilen rasyon örneği 

 

Yukarıdaki 3,9 tabloda gelişme döneminde hindilere verilmesi gereken rasyon örneği 

verilmiştir. Yemin enerji içeriği 2850 kcal/kg ve protein oranı % 20.5’tir. fakat rasyon 

hazırlarken rakamlar her zaman istediğimiz kadar yakın olmayabilir. Bizim hazırladığımız 

rasyonda; enerji 2812 kcal/ kg ve protein oranı % 21’dir.  

 

Bu tabloya göre 8-16. haftalarda ortalama canlı ağırlığı 3800 gram olan ve günde her   

1 kg canlı ağırlık için 50 gram yem tüketirse  (3800x50)/1000= 190 gram yem tüketir. Bu 

durumda hindiler beslenirken 24 haftalık periyot göz önünde bulundurulmalı ve buna göre 

yem maddeleri temin edilmelidir. 

 

Hindiler mera, anız ve açık alanlarda da beslenirler. Bu durumda yem masrafları 

düşmektedir. 

 

Damızlık hindilere yumurtadan çıkıştan itibaren 16-18 haftalık oluncaya kadar, etçi 

hindilerden farklı bir yem verilmez. Damızlık hindilere verilen yemlere yağ eklenmez ve 

2800 kcal/kg çevrilebilir enerji düzeyi aşılmaz. 18. haftadan yumurtlamaya başlayacağı 

döneme kadar (18-26.haftalar) enerji ve protein oranı düşük yemlerle beslenir.  
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Kanatlı hayvan sayısını belirleyiniz. 
 Kümeste bulunan hayvanların sayısını 

belirleyiniz. 

 Hayvanların verim dönemlerini 

belirleyiniz. 
 Kayıt defterlerinden verim dönemlerini 

belirleyiniz. 

 İmkân cetvellerini hazırlayınız. 
 İşletmedeki hayvan ve yem maddelerini 

tespit ederek imkan cetvellerini 

hazırlayınız. 

 Rasyon için gerekli yem maddelerini 

hazırlayınız. 
 İmkan cetvellerine göre işletmede eksik 

olan yem maddelerini tespit ediniz. 

 Rasyon cetveli hazırlayınız. 
 İmkan cetvellerine göre rasyon 

hazırlatınız. 

 Karma yem hazırlayınız. 
 Rasyon tablosuna göre yemi 

hazırlayınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kanatlı hayvan sayısını belirlediniz mi?   

2. Hayvanların verim dönemlerinidiniz mi?   

3. İmkân cetvellerini hazırladınız mı?   

4. Rasyon için gerekli yem maddelerini hazırladınız mı?   

5. Rasyon cetveli hazırladınız mı?   

6. Karma yem hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Kanatlı hayvanlar yumurta veya ……………. üretimi için yetiştirilirler. 

2. Yemlerde bulunan proteinin1 gramının kapsadığı enerji …….. kaloridir. 

3. Tavuklar için en önemli elementler; ………..…………. ve fosfordur. 

4. Selülozun rasyonlarda bulunması; bağırsakların ……………… hareketini 

kolaylaştırır. 

5. Yumurtanın ………………….kalsiyumdan oluşmasından dolayı yumurta veren 

tavuklar yem içinde en fazla kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. 

6. Rasyon hazırlarken en önemli nokta; …………….…. enerji, protein ve kalsiyum 

miktarlarını bilmek ve ona göre yem maddelerini kullanmaktır. 

7. Etlik piliç üretiminde, canlı ağırlık, tüketilen yem ve ………….………. ……oranı, 

kullanılan hayvan materyaline bağlıdır. 

8. Etlik piliçler 7-8 …………….…….. kesim ağırlığına ulaşırlar. 

9. Su tüketimi; …………….. ………………. ve yediği yeme göre değişmektedir. 

10. Hindiler beslenirken; etlik veya …………………… durumuna göre farklı besleme 

yöntemleri kullanılır.  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Hayvanların beslemede aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? 

A) Canlı ağırlık 

B) Verim yönü 

C) Hayvanın yaşı 

D) Hayvan barınağının büyüklüğü 

 

2. Yemlerde bulunan yem maddelerinden hangisi enerji vermez? 

A) Yağlar 

B) Proteinler 

C) Mineral maddeler 

D )Karbonhidratlar 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi en fazla protein içeriği olan yem maddesidir? 

A) ATK 

B) Buğday 

C) Su 

D) Arpa 

 

4. Gebe ineklere gebeliğin kaçıncı ayından sonra ek yemleme yapılmalıdır?  

A) 3 

B) 7 

C) 9 

D) 1 

 

5. Tekelere aşım öncesi ve sonrasında günlük ne kadar tahıl kırması verilmelidir? 

A)100-150 gram 

B) 150-200 gram 

C) 250-300 gram 

D) 300-500 gram 

 

6. Erkek hindiler en fazla kaç hafta beslenirler? 

A) 10-12 

B) 15-16 

C) 23-24 

D) 40-45 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

7. ……… süt veren hayvanların doğum yaptıktan sonra süt vermeye başlar. 

8. Süt ineklerinde yaşama payı ihtiyaçları; hayvanın ………………  ………………..  

ve vücut büyüklüğüne göre orantılıdır. 

9. Besiye alınan hayvanlar …………………….. günde bir tartılmalıdır. 

10. Koyunların ………..….. ihtiyaçlarını karşılamak için yalama taşları kullanılır. 

11. Hazmedilir enerjiden idrarla atılan enerji çıkarıldığında ……………… enerji elde 

edilir. 

12. En fazla protein, büyümekte olan …………………. gereklidir. 

13. Etlik piliç kümeslerinde ısı, ……………. 
o
C arasında olmalıdır. 

14. Ortalama 15 C
0 

sıcaklıkta yetişkin bir tavuğun su tüketimi, yediği yemin 

………….katı kadardır. 

15. Damızlık hindilere yumurtadan çıkıştan itibaren ……………….. haftalık oluncaya 

kadar, etçi hindilerden farklı bir yem verilmez. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

16. Yaşama payı protein ihtiyacı, canlı ağırlık artıkça veya yaş ilerledikçe yükselir. (   ) 

17. Besin maddelerinin dışında canlıların ve özellikle süt ineklerinin en fazla ihtiyaç 

duyduğu madde sudur. (   ) 

18. Koyunların merada beslenme süresi diğer hayvanlara göre daha azdır.  (   )  

19. Toplam enerjiden dışkı ile atılan enerji çıkarsa “hazmedilir enerji” elde edilir. (   ) 

20. Metabolik enerjinin % 90’ı üretim amaçlı kullanılır. (   ) 

21. Yumurtacı tavuklar 12-23 haftalar arası 60-100 gram arası günlük yem tüketir. (   ) 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 besin maddelerine 

2 yaşama payı ihtiyacı 

3 yükselir 

4 6 

5 laktasyon 

6 fazla 

7 1/3 

8 canlı ağırlık 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 D 

11 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Et 

2 4 

3 Kalsiyum 

4 Peristaltik 

5 Kabuğunun 

6 Yemin 

7 
Yemden 

yararlanma 

8 Haftada 

9 Çevre sıcaklığına 

10 Damızlık 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 B 

5 D 

6 C 

7 lAKTASYON 

8 CANLI AĞIRLIĞI 

9 15 

10 TUZ 

11 
METABOLİK 

ENERJİ 

12 CİVCİVLERE 

13 14-26 

14 İKİ 

15 16-18 

16 D 

17 D 

18 Y 

19 D 

20 Y 

21 D 
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