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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

FARKLI NİŞASTA SEVİYELERİNDEKİ BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMLERİNİN 

BUZAĞI GELİŞİMİ VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Elif ABDULLAHOĞLU 

Uludağ Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. İbrahim AK 

Araştırmada, yaygın olarak kullanılan buzağı başlangıç yemlerinin nişasta düzeylerinin buzağı 

gelişimi ve bazı kan parametreleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırmada tüm buzağı 

başlangıç yemleri için temel enerji kaynağı olarak mısır kullanılmış ve % 25, %30, %35 

düzeyinde nişasta içeren üç buzağı başlangıç yemi aynı enerji ve aynı protein değerine sahip 

olacak şekilde hazırlanmıştır. Araştırma boyunca altmış buzağı 20’ şerli üç gruba ayrılmıştır. 

Buzağılar doğumu takiben 30 dk. içinde annelerinden ayrılmış ve iki ay boyunca bireysel 

buzağı bölmelerinde barındırılmıştır. İlk üç gün kolostrum plastik biberonlar yardımı ile 

bireysel kulübelerdeki buzağılara içirilmiştir. Dördüncü günden itibaren buzağılara günde           

4 L buzağı maması, su ve buzağı başlangıç yemleri serbest olarak sunulmuştur. Günlük yem 

tüketimleri her sabah ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Buzağıların canlı ağırlığı, vücut uzunluğu, 

göğüs genişliği, sağrı yüksekliği, cidago yüksekliği gibi performans ölçümleri, doğumda, sütten 

kesim gününde (45-48. gün) ve 60. günlerde ölçüm şeridi kullanılarak yapılmıştır. Buzağılardan 

2. ve 4. haftalarda ve 60. günde, beslemeden yaklaşık 30 dk. kadar önce kan örnekleri alınmış 

ve toplam protein (TP), kan üre azotu (BUN) ve glikoz analizleri yapılmıştır. Buzağıların sütten 

kesim öncesi ve sütten kesim sonrası yem tüketimleri arasında istatistiksel anlamda bir farklılık 

bulunmamış (P>0.01). Ancak %35 nişasta düzeyini sahip buzağı başlangıç yemini tüketen 

buzağıların diğerlerine oranla daha az yem tükettiği görülmüştür. Buzağıların gelişim 

performansları ile ilgili yemler arasında önemli bir farklılık tespit edilmemiştir (P>0.01). 

İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da ikinci ayın sonunda en yüksek canlı ağırlık % 30 nişastalı 

grupta görülmüştür. Kan glikoz düzeyleri de gruplar arasında benzer bulunmuş, bununla birlikte 

istatistiksel olarak önemli olmasa da % 35 nişastalı buzağı başlangıç yemi tüketen grubun kan 

glikoz düzeyi diğerlerine göre daha yüksek olmuştur. Araştırmada kan üre azotu düzeylerinde, 

yaş ilerledikçe önemsiz bir artış olduğu tespit edilmiştir. Toplam protein düzeyleri de gruplar 

arasında benzerlik göstermiştir. Araştırmada buzağı başlangıç yemlerini tüketen buzağılar 

arasında kan ve performans parametreleri arasında istatistiksel anlamda bir farklılık ilk iki aylık 

dönem boyunca gözlemlenmemiştir (P>0.01). Araştırma sonucunda doğumdan iki aylık yaş 

döneminin sonuna kadar farklı nişasta düzeylerindeki buzağı başlangıç yemlerinin buzağılarda 

yem tüketimi, canlı ağırlık artışı, vücut gelişimi ve bazı kan parametrelerinde önemli bir 

değişikliğe neden olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Buzağı başlangıç yemi, Buzağı, Nişasta, Buzağı Performansı 

2013 + 48 sayfa. 

 



ii 
 

 

ABSTRACT 

MSc Theises 

EFFECTS of DIFFERENT STARCH COMPOSITION in CALF STARTERS: CALF 

PERFORMANCE and SOME BLOOD PARAMETERS 

Elif ABDULLAHOĞLU 

Uludağ University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Departmant of Feeds and Animal Nutrition 

Supervisor: Prof. Dr. İbrahim AK 

Calf starter feeds are commonly use in the field by the dairy cattle producers. In this 

trial the aim is to evaluate the calf starter feeds effects on calf performance and certain 

blood parameters. In the trial the source of calf starter feeds is corn and the starter feeds 

strach concentration is respectly; 25%, 30%, 35%. Calf starters formulated that 

isonitrogenic and isoenergetic. In the trail sixty holstein calves seperate three group, 

each group has twenty calves. Calves were seperated from their mothers within 30 min. 

of birth and moved into individual pens. They were fed colostrum for the first three 

days by the plastic nipples. From the fourth day, for every calves offered ad libitum calf 

starter feeds and water. Also 4 L calf replacer was offered by two meals for each day. 

Every day in the morning calf starters consumption was measured and recorded. Calves 

body weight and body measurements (body length, body barrel, heart girt, wither heigt 

and hip height) at birth, at weaning and sixty days of life. Blood samples were collected 

for analyze of blood urea N, blood total protein and blood glucose at wk 2, 4 and 

weaning. Feed intake of the calves before weaning and after weaning were similiar 

between different feeds but 35% starch concentration feeds are consumed less than the 

others. Body measurements and growth of the calves were systatistically similiar. But 

for the calves which are consumed 30% starch concentartion feeds has more body 

weight. Fort he blood glucose levels, calves which are consumed 35% starch 

concentarations has high bloos glucose levels.  

Blood urea N were similiar within the group were similiar but by the increasing of the 

age urea levels were increased. Blood total protein levels were similiar within the feeds 

groups. In the trial blood and perfomance parameters were systatistically similiar at two 

months age. In conclusion 0-2 months ages calves haven’t affected by the different 

strach concentration of calf starter feeds. There has no significant differences on blood 

parameters, performances, dry matter intakes.  

 
Key words: Calf starter feed, Calf, Starch, Calf Performance 

2013, 48 pages.  
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1.GİRİŞ 

Gelecekte sürüyü oluşturacak olan buzağıların sağlıklı ve yeterli gelişimleri, hayvansal 

üretim yapan tüm işletmeler için önemli bir konudur. Buzağı bakım ve beslemesi ile 

ilgili uygulamalar, doğum ile başlamalı ve aynı titizlikle sürdürülmelidir. Bu önemli 

süreçte besleme açısından temel amaç sağlıklı bir rumen gelişimi sağlamak ve 

buzağıları en kısa sürede sütten kesmektir. Buzağıların tek mideli sindirimden rumen 

sindirimine geçişi sağlık ve gelişim açısından önemlidir (Khan ve ark., 2007).  Bu geçiş 

dönemi fizyolojik ve anatomik birçok değişimi kapsamaktadır. Sütten kesim öncesi 

dönemde buzağıların ruminal gelişimi temel olarak yoğun yem tüketimi ve yemin 

bileşiminden önemli ölçüde etkilenmektedir (Baldwin ve ark., 2004; Khan ve ark., 

2007). Bilindiği gibi rumen gelişimi buzağılarda yaklaşık 3 - 4. haftalarda şekillenmeye 

başlamaktadır. Özellikle tahıllar ve karbonhidrat fraksiyonları rumen mikrobiyal 

gelişimi ve uçucu yağ asidi (UYA) üretimini arttırmakta ve rumen fiziksel gelişimini 

uyarmaktadır (Baldwin ve ark., 2004). Tahıllar ruminant rasyonlarında temel nişasta 

kaynağıdır. Mısır, pirinç, arpa, buğday, yulaf, tritikale ve sorgum tüm dünyada ruminant 

beslemede kullanılan başlıca nişasta kaynağı yemlerdir. Nişasta kaynakları ruminant 

yemlerinde önemli olduğu kadar buzağı başlangıç yemlerinde de önemlidir  

(Huntington, 1997). Bu dönemde, basit mideli olan buzağıların beslenmesinde oldukça 

önemli olan nişasta kaynaklarının sindirilebilirliği ve buzağı gelişimi üzerine etkileri ile 

ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Khan ve ark. (2007), farklı nişasta kaynağı 

kullandıkları buzağı başlangıç yemlerinin Holstein buzağılarda yem tüketimi, canlı 

ağırlık artışı, iskelet gelişimi, bazı metabolik ve ruminal parametreler, rumen gelişimi 

ve besin madde sindirilebilirliği üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında 

buzağıları, eşit düzeyde nişasta (KM’ de %25 nişasta) içeren ancak nişasta kaynakları 

arpa, mısır, yulaf ve buğday olan farklı buzağı başlangıç yemleri ile 12 haftalık yaşa 

kadar beslemişler ve sonuç olarak mısır kullanılan buzağı başlangıç yemlerinin, 

buzağılar tarafından daha fazla tüketildiğini ve gelişim parametrelerinin de diğerlerine 

göre daha yüksek olduğunu saptamışlardır.  

Son dönemlerde yapılan çalışmalarda buzağı başlangıç yemlerinin fiziksel formları 

(Abdelgadir ve Morrill, 1996; Beharka ve ark., 1998), kullanılan kaba yemlerin tipi ve 

miktarı (Coverdale ve ark., 2004; Suarez ve ark., 2006) ve işlenmiş tahılların buzağı 

gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. Birçok araştırıcı tarafından, buzağı başlangıç 
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yemlerinin ve süt ikame yemlerinin, buzağı fiziksel gelişimi, rumen papilla gelişimi ve 

kan parametreleri üzerine etkileri uzun yıllar boyunca incelenmiş ve günümüzde 

incelenmeye devam etmektedir.   

Ülkemizde yaygın olarak kullanılmakta olan buzağı başlangıç yemlerinin nişasta 

düzeyleri ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa da kullanılmakta olan buzağı 

başlangıç yemlerinin nişasta düzeyleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle 

nişasta kaynağı olarak mısır kullanılan araştırmada farklı nişasta düzeylerine sahip 

izokalorik ve izonitrojenik buzağı başlangıç yemlerinin sütten kesim öncesi ve sütten 

kesim sonrasında (45-48.günler) buzağılarda performans ve bazı kan parametreleri 

üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmada farklı nişasta 

düzeylerine sahip buzağı başlangıç yemlerinin buzağılar tarafından tüketimi, buzağıların 

canlı ağırlık artışı, iskelet gelişimi ve belirlenen bazı kan parametreleri üzerine olan 

etkileri araştırılmıştır.   
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Yeni doğan buzağıların beslenmesinde kullanılan buzağı başlangıç yemlerinin miktarı, 

bileşimi ve yemleme yöntemleri, buzağıların gelişimleri, davranışları, sağlık ve refahları 

üzerine etkilidir (Brown et al., 2005). Yeni doğmuş buzağıların süt ile beslenme 

döneminden, tahıl kaynakları ile beslenme dönemine geçişi üreticiler açısından 

ekonomik öneme sahiptir (Baldwin ve ark., 2004). Sütten kesilmiş buzağılarda özellikle 

yüksek karbonhidrat içeriğine sahip rasyonlarla besleme, rumende mikrobiyal sentezi ve 

UYA’nin üretimini arttırmakta, bu nedenle rumen gelişimi olumlu yönde 

etkilenmektedir (Flatt ve ark. , 1958; Harrison ve ark., 1960; Suarez ve ark., 2006). 

Ruminal gelişim için beş önemli faktör sayılmaktadır. Bunlar; rumendeki bakteriyel 

gelişim, rumendeki sıvı miktarı, rumenden materyal akışı, dokuların absorbsiyon 

yeteneği ve rumendeki substrat uygunluğudur. Bilindiği gibi buzağılar doğduklarında 

rumen sterildir. Doğumun ardından birinci günden itibaren rumende öncelikle aerobik 

bir bakteriyel gelişim başlar. Yoğun yem tüketiminin başlamasıyla birlikte, rumendeki 

bakteri sayısı ve bakteri tipi değişmeye başlamaktadır. Rumende metonojen, proteolitik 

ve selülolitik bakterilerin gelişimleri görülmektedir. Ergin hayvanlarda yer alan tipik 

bakteri populasyonu ancak iki haftalık yaştan sonra görülebilmektedir. Tüketilen yoğun 

yemler, rumen gelişiminde anahtar role sahip olan UYA fermentasyonu için substrat 

görevi görmektedir. Buzağılara suyun serbest olarak verilmesinden sonra rumendeki 

bakteri gelişimi hızlanmaktadır. Fermentasyon son ürünlerinin emilimi de rumen 

gelişiminde önemli bir etkendir. Fermentasyonun son ürünlerinden propiyonat, bütirat 

ve asetat rumen epitel hücreleri tarafından emilmektedir. Uçucu yağ asidi ve son 

metabolizma ürünleri (laktat ve β-hidroksibütirat (BHBA)) enerji substratları olarak 

kullanılmak üzere kana taşınmaktadır. Buna rağmen rumen emilimi ya da rumenin 

UYA’ ini metabolize etme yeteneği çok düşüktür ve bu yeteneğin sütten kesim öncesi 

dönemde kazanılması gerekmektedir. Birçok araştırmada, rumen epitel doku gelişimi ile 

ilgili olarak çeşitli faktörlerin rumen gelişimi ve UYA fermentasyonu üzerine etkileri 

incelenmiştir. Bu amaçla rumene süt, kaba yem, çeşitli tahıl kaynakları, plastik sünger 

ve sert cisimler yerleştirilmiştir. Bu kaynaklardan süt, kaba yem ve tahıl kaynaklarının 

bakteriler tarafından sindirildiği ve rumen epitel doku gelişimi için UYA 

fermentasyonunu sağladığı belirlenmiştir. Rumen içerisine yerleştirilmiş olan plastik 
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süngerlerin ve sert cisimlerin ise rumen epitel doku gelişimini ve UYA sentezini 

desteklemediği saptanmıştır. (Şekil 2. 1) (Quiley, No:20-2001). 

 

Şekil 2. 1. Çeşitli kaynakların rumen epitel gelişimine etkisi  

Normal rumen papilla gelişiminin, mikrobiyal fermentasyon ürünlerinin ve katı 

yemlerin fiziksel uyarımının bir sonucu olduğu bildirilmektedir (Harrison ve ark. , 

1960) . 

Çok sayıda araştırmada yoğun yem tüketiminin ve mikrobiyal fermentasyon sonucu 

oluşan son ürünlerin, rumen epitel dokusunun gelişimini yeterince uyardığı 

belirlenmiştir ( Stobo et al. ,1966 ). 

Buzağıların süt ikame yemi tüketimlerinin, buzağı başlangıç yemi tüketimleri ile 

doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. Süt ikame yemini ad-libitum olarak tüketen 

buzağıların öğünlü olarak tüketen buzağılara göre iki kat daha fazla süt ikame yemi 

tükettikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte ad-libitum olarak süt ikame yemi tüketen 

buzağıların, buzağı başlangıç yemi tüketimlerinin öğünlü olarak süt ikame yemi tüketen 

buzağılara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (Miller – Cushon ve ark. , 2013). 

Khan ve ark. (2007), buzağı başlangıç yemlerinde, nişasta kaynaklarının buzağı gelişim 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmişlerdir. Çalışmada buzağıların yem 

tüketimleri, canlı ağırlık artışları, fiziksel gelişimleri ve kan parametreleri ölçülmüştür. 

Buzağılar, arpa, buğday, yulaf ve mısır gibi nişasta kaynakları içeren buzağı başlangıç 
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yemleri ile on iki haftalık yaşa kadar beslenmiştir.  Araştırıcılar günlük ortalama yem 

tüketiminin en fazla mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemlerinde olduğunu tespit 

etmişlerdir. Farklı nişasta kaynakları içeren buzağı başlangıç yemleri ile beslenen 

buzağılarda canlı ağırlık kazancı ve iskelet gelişimleri (vücut uzunluğu, sağrı 

yüksekliği, cidago yüksekliği, göğüs genişliği) benzer bulunmuştur. Kan glikoz, üre 

azotu, trigliserid, kolesterol ve kreatin düzeylerinde ise yaşın ilerlemesiyle birlikte bir 

düşüş kaydedilmiştir. En düşük kan glikoz ve en yüksek kan üre azotu seviyesi sekiz, 

on, on iki haftalık yaşlarda mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemi ile beslenen 

buzağılarda tespit edilmiştir. Araştırma boyunca buzağılarda kayda değer bir sağlık 

sorunu gözlemlenmemiştir. Araştırma sonucunda, mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemi 

ile beslenen buzağılarda diğer kaynaklara göre daha fazla yem tüketimi ve daha yüksek 

canlı ağırlık artışı sağlandığı belirlenmiştir (P<0,05). 

Fain ve Jarnagin (1907), buzağılarda yağsız süt ile beslemeye ek olarak mısır unu ve 

kabuklu mısır kullanmışlardır. Araştırmada kabuklu mısır tüketiminin mısır unundan 

daha fazla olduğu belirlenmiş olup, kabuklu mısır tüketen buzağıların canlı ağırlık 

artışlarının da daha yüksek olduğu saptanmıştır.     

Süt sığırlarında beslenme, birçok dış yönetsel faktörden etkilenmektedir (Albright, 

1993). Yemleme şekli (De Vries ve ark., 2005) ve çevre şartları da bu faktörler arasında 

yer almaktadır (Friend ve Polan, 1974).  

Buzağılara en rahat ettikleri termonötral sıcaklık olan 10° C – 26,6 °C ‘nin sağlanması, 

özellikle küçük buzağıların büyüme ve bağışıklık sisteminin en aktif şekilde çalışmasını 

sağlamaktadır (Davis ve Drackley, 1998). Çevresel faktörlerin yaşamın ilk 

dönemlerinde beslenme davranışının şekillenmesini etkilediği ve özellikle rumenin 

henüz gelişmediği dönemden, ruminant döneme geçişte kritik role sahip olduğu 

bilinmektedir.  

Huntington (1997), tahıl kaynaklarının ruminant rasyonlarında birincil enerji kaynağı 

olduğunu bildirmiştir. Mısır, pirinç, arpa, buğday, yulaf ve sorgumun hayvan 

yemlerinde ve özellikle de buzağı başlangıç yemlerinde dünya genelinde yaygın olarak 

kullanılan nişasta kaynakları olduğunu belirtmektedir. Bu tahıl kaynakları içerdikleri 

nişasta düzeyleri bakımından farklılık göstermektedir. Buğday en yüksek nişasta (%77)  
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düzeyine sahip olup, onu mısır, sorgum ve pirinç takip etmekte  (%70-73), arpa ve yulaf 

ise daha düşük oranlarda (%57-58) nişasta içermektedir.   

Tahıllara ısıl işlem uygulandığında ruminal propiyonat üretiminin artış gösterdiği (Joy 

ve ark., 1997; Crocker ve ark., 1998), fiziksel işlem uygulandığında ise ruminal bütirat 

üretiminin artış gösterdiği belirlenmiştir (Murphy ve ark., 1994).  Philippeau ve ark. 

(1999), tahılların ruminant beslenmesinde, rumenin gelişimi üzerinde temel rol 

üstlendiğini bildirmişlerdir. 

Swan ve ark. (2006), nişastanın ruminant rasyonlarında buzağının fiziksel gelişim 

performasını önemli ölçüde etkileyen besin maddesi olduğunu, buğday, arpa veya yulaf 

gibi tahılların, mısır ve sorguma göre daha hızlı fermente olduğunu bildirmişlerdir. 

Rumen de hızlıca parçalanan nişastanın sindirimini yavaşlatabilmek için puroindoline 

(PIN) A ve B kullanılmıştır. Farklı düzeylerde kullanılan PIN, nişasta moleküllerinin 

rumende mikrobiyal sindirime uğramasını engelleyerek ince bağırsağa geçen nişasta 

miktarının artmasını sağlamaktadır.   

Owens ve ark. (1998), buzağıların daha fazla canlı ağırlık artışı sağlayabilmeleri ve 

fonksiyonel bir rumen yapısına sahip olabilmeleri için mısır ve buğday içeren rasyonlar 

ile beslenmeleri gerektiğini bildirmişlerdir. Araştırıcılar hızlı fermente olan nişasta 

kaynakları nedeniyle, rumen pH düzeyinde düşme olduğunu ve buzağılarda yem 

tüketiminin de düştüğünü, çünkü asidozun genellikle kuru madde (KM) tüketiminin 

baskılanmasına neden olduğunu bildirmişlerdir.    

Khan ve ark. (2008), buzağılarda nişasta kaynaklarının rumende değerlendirilmesini 

incelemişlerdir. Araştırıcılar ruminal parametreler, rumen gelişimi, besin madde 

sindirilebilirliği ve azot kullanımını değerlendirmişlerdir. Öğütülmüş mısır, arpa, 

buğday ve kırık yulaftan oluşan, nişasta düzeyleri aynı dört farklı buzağı başlangıç yemi 

hazırlanmıştır. Rumen pH düzeyi, mısır ve yulaf kaynaklı yemler ile beslenen 

buzağılarda, arpa ve buğday kaynaklı rasyonlara göre daha yüksek bulunmuştur. 

Toplam rumen UYA konsantrasyonu (asetat, propiyonat, bütirat) ise mısır ve buğday 

kaynaklı buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda daha yüksek bulunmuştur 

(P<0,05). Rumen amonyak ve kan BHBA konsantrasyonları da mısır ve buğday 

rasyonları ile beslenen buzağılarda daha yüksek bulunmuştur (P<0,05). Midenin dört 
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bölümünün (rumen, retikulum, omasum ve abomasum) boş ve dolu ağırlıkları ölçülmüş, 

mısır ve buğday içeren rasyonlar ile beslenen buzağılarda diğer rasyonlara oranla 

ağırlıklar daha yüksek bulunmuştur (P<0,05). Araştırıcılar günlük ortalama yem 

tüketiminin, mısır ve buğday içeren rasyonlar ile beslenen buzağılarda arpa ve yulaf 

içeren rasyonlara göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Sonuç olarak araştırıcılar, 

mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda rumen kapasitesinin 

daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir (P<0,05). Mısır ve buğday kaynaklı buzağı 

başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda rumenin daha fonksiyonel olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Stewart ve Schingoethe (1984), buzağı başlangıç yemlerinde kullanılan yüksek nişasta 

ve yüksek yağın buzağılar tarafından değerlendirilmesini incelemişlerdir. Araştırıcılar 

on iki haftalık yaşa kadar buzağıları normal düzeyde nişasta ve yağ içeren (kontrol 

grubu-3,31 Mcal/kg KM) ve yüksek nişasta ve yüksek yağ içeren (3,48 Mcal /kg KM) 

pelet buzağı başlangıç yemleri ile beslemişler ve gelişim performanslarını 

değerlendirmişlerdir. Yüksek nişasta ve yüksek yağ içeren rasyon (3,48 Mcal /kg KM), 

kontrol grubuna (3,31 Mcal/kg KM) göre daha fazla sindirilebilir enerji içermektedir. 

Buzağılar ilk beş hafta boyunca tam yağlı süt ile beslenmişler ve buna ek olarak 1. 

haftadan başlayarak on iki haftalık yaşa kadar belirlenen rasyonlardan biri ile ad libitum 

olarak beslenmişlerdir. Kontrol grubu rasyonu mısır, yulaf ve soya; yüksek nişasta ve 

yağ içeren rasyon ise mısır, soya ve tam yağlı soya ürünleri içermektedir. Araştırıcılar 

sindirilebilirliğin yüksek nişasta veya yüksek yağ içeren rasyonlarda, kontrol grubu 

rasyonu ile beslenen gruba göre daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Toplam KM 

tüketiminin 1-12. haftalarda buzağı grupları arasında benzer olduğu belirlenmiştir 

(P>0,05). Ortalama günlük canlı ağırlık artışı, buzağı başlangıç yemleri ile beslenen tüm 

dönemler boyunca benzer bulunmuş, buna rağmen yüksek yağ içeren rasyonlar ile 

beslenen buzağılarda, diğerlerine göre biraz daha düşük olduğu belirlenmiştir.   

Lesmeister ve Heinrichs (2004), yeni doğan buzağılarda farklı şekillerde işlenmiş mısır 

kullanımının fiziksel gelişim karakteristikleri, rumen gelişimi ve rumen parametreleri 

üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada kullanılan buzağı başlangıç yemlerinin 

yapısında % 33 oranında mısır, öğütülmüş kuru mısır, ısıl işlem görmüş öğütülmüş 

mısır veya buharda flake mısır kullanılmıştır. Araştırmada mısır işleme yöntemlerinin 



8 
 

buzağılarda, başlangıç yemi tüketimini, gelişimi, kan metabolitlerinin düzeyini ve 

rumen gelişimini nasıl etkilediği incelenmiştir. Dört haftalık yaşta rumen dokusundan 

örnek alınmış ve rumen epitel doku gelişimi ölçülmüştür. Rumen sıvısı ve kan örnekleri 

iki ve altı haftalık yaşlarda toplanmıştır. Buzağılarda sütten kesim öncesi ve sonrasında 

öğütülmüş kuru mısır içeren buzağı başlangıç yemlerinin tüketiminin, öğütülmüş mısır 

ve buharda flake mısır içeren buzağı başlangıç yemlerine göre belirgin bir biçimde 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Sütten kesim öncesi ve sütten kesim sonrası dönemlerde, 

yem tüketimlerinin mısır içeren buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda, 

buharda flake mısır içeren buzağı başlangıç yemlerini tüketen buzağılara göre daha 

fazla olduğu belirlenmiştir. Sütten kesim sonrası ortalama canlı ağırlık artışı, öğütülmüş 

kuru mısır tüketen buzağılarda, buharda flake mısır tüketen buzağılara göre daha fazla 

olduğu belirlenmiştir (P<0,05).  

Kan UYA konsantrasyonu buharda flake mısır içeren buzağı başlangıç yemlerini 

tüketen buzağılarda diğer uygulamalara göre belirgin biçimde yüksek ölçülmüştür. 

Rumen papilla gelişimleri ve rumen duvar inceliği de buharda flake mısır içeren buzağı 

başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda diğer kaynaklara oranla daha yüksek 

ölçülmüştür. Mısır içerikli buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda rumen pH 

düzeyi daha yüksek bulunmuş ve rumen UYA’ leri diğer kaynaklarla beslenen 

buzağılardan daha yüksek ölçülmüştür. Rumen propiyonat konsantrasyonu buharda 

flake mısır içeren buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda daha yüksek 

olurken, bütirat konsantrasyonu öğütülmüş mısırda daha yüksek bulunmuştur. 

Öğütülmüş mısır içeren buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılar, canlı ağırlık, 

yemden yararlanma ve rumen gelişimi açısından diğer mısır işleme yöntemleri ile 

benzerlik göstermiş ancak strüktürel gelişim ve ruminal bütirat üretimi diğerlerinden 

yüksek bulunmuştur(P<0,05). 

Betaman ve ark. (2009), mısırın işlenmesinin, mısırın partikül büyüklüğünün ve rasyon 

formunun buzağı performansı üzerine etkilerini inceleyen beş farklı araştırma 

yürütmüştür. Araştırmada farklı şekillerde işlenmiş mısır kaynağı içeren buzağı 

başlangıç yemlerinin fiziksel formlarının performans üzerine etkileri değerlendirilmiştir. 

Çalışma boyunca buzağıların günlük canlı ağırlık artışı, yem tüketimleri, yemden 

yararlanma düzeyleri, göğüs genişliği değişimleri, vücut kondisyonu değişimleri, dışkı 
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skorları ve sağlık uygulamaları takip edilmiştir. Araştırmaya göre buzağı başlangıç 

yemlerinin fiziksel formlarının benzer olduğu araştırmalarda ölçümü yapılan değerlerin 

araştırma 1, 3, 4 ve 5’te benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 2. 

araştırmada içerisinde yüksek miktarda ince partikül olan buzağı başlangıç yemleri ile 

beslenmiş olan buzağıların, yapısı bozulmamış olan buzağı başlangıç yemlerine oranla 

% 11 daha az tüketildiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada ince partikül yapısındaki 

buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağıların diğer kaynaklara kıyasla % 6 daha az 

canlı ağırlık artışı sağladığı belirlenmiştir. Çalışmada benzer besin maddeleri ve benzer 

içerikler kullanıldığında, yemlerin yapısının buzağı performansını etkilemediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ancak buzağı başlangıç yemleri içerisinde çok ince partiküllerin 

fazla olması durumunda, yem tüketiminin düştüğü ve buna bağlı olarak da günlük canlı 

ağırlık artışının düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.    

Abdelgadir ve ark. (1996), protein ve nişastanın ruminal kullanılabilirliğinin, 

buzağılarda gelişim, rumen ve plazma metabolitleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. 

Araştırmada farklı ruminal kullanılabilirliğe sahip olan protein ve nişasta kaynakları 

içeren sekiz izonitrojenik buzağı başlangıç yemi denenmiştir. Denemede soya, yüksek 

sıcaklıkta (146 ºC) ısıl işlem görmüş soya ve mısır kullanılmıştır. Buzağı başlangıç 

yemleri dört günlük yaştan itibaren sekiz haftalık yaşa kadar ad-libitum olarak 

verilmiştir. Mısır içerikli buzağı başlangıç yemi karışımlarına üre katkısının 

performansı baskıladığı ancak mısır karışımının soya ile kullanılmasında, ısıl işlem 

görmüş soya ile kullanımına göre daha fazla baskılanma oluşacağı araştırıcılar 

tarafından tespit edilmiştir. Rumen amonyak ve plazma üresinin, buzağı başlangıç 

yemlerinde rumende yıkımlanabilir protein oranının artması ile artacağı ancak 

sonuçların kullanılan mısır ve soya proteini kaynağına bağlı olarak değişeceği 

bildirilmiştir. Performans, buzağı başlangıç yemlerini tüketen tüm buzağılarda benzer 

bulunmuştur. Buzağılar üç gün üst üste 680 g/gün buzağı başlangıç yemi tükettiklerinde 

sütten kesilmiştir. Göğüs genişliği ve cidago yüksekliği çalışmanın başında ve sonunda 

kaydedilmiştir. Araştırıcılar göğüs genişliğinin en fazla mısır içerikli yemlerle beslenen 

buzağılarda olduğunu, cidago yüksekliğinin ise yemler arasında farklılık göstermediği 

sonucuna ulaşmıştır. Üre içermeyen, soya ve mısır karışımlı yem ile beslenen 

buzağılarda yem tüketiminin diğerlerine göre yüksek olduğu tespit edilmiştir (P<0,01). 

Çalışmada ruminal örneklerde pH ve UYA, amonyak analizi yapılmış, kan plazmasında 
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ise üre ve glikoz değerleri ölçülmüştür. Toplam UYA konsantrasyonları soya fasulyesi 

içeren buzağı başlangıç yemlerinde daha yüksek bulunmuştur. Ruminal pH rasyon 

uygulamalarından etkilenmemiştir. Ruminal amonyak düzeyi ve konsantrasyonu, soya 

fasulyesi, mısır ve üre içeren buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda daha 

yüksek çıkmıştır. Plazma glikoz düzeyleri ise benzer bulunmuştur. Üre katkılı soya 

fasulyesi yemleri ve mısır yemlerinde plazma üre konsantrasyonu yüksek çıkmıştır 

(P<0,01).  

Morril ve ark. (1969), genç buzağıların, amilolitik enzimler ile kombine edilmiş nişasta 

kaynakları ile beslenmesini incelemiştir. Çalışmada yüksek yararlanılabilirlikte olan 

işlenmiş nişasta yemlerinin amiloglikosidaz ile kombinasyonu denenmiştir. İlk 

çalışmada, ince öğütülmüş sorgum, üç farklı şekilde hazırlanarak (kontrol, buhar ile 

işlem görmüş veya yüzey alanı genişletilmiş (yaklaşık %100 nişasta jelatinizasyonu)) su 

ve 6, 12 veya 18 ml Diazyme L (Miles Chemical Co.) ile karıştırılmış ve emzikli 

biberonlar yolu ile buzağılara içirilmiştir. Kontrol veya buharla muamele edilmiş 

sorgum ve enzim tüketildiğinde yalnızca glikoz düzeyinde ilk düzeylerine göre hafif bir 

artış olduğu görülmüştür. İşlenmiş (expandad) sorgum üç farklı enzim düzeyi ile 

muamele edilerek buzağıların tüketimine sunulmuştur. Buzağılar tarafından 

tüketildiğinde, kan glikoz düzeyinde belirgin bir artış sağlanmış ve kan glikoz seviyeleri 

birkaç saat boyunca yüksek seviyede kalmıştır (P<0,05). İki çalışmada da, canlı ağırlık 

artışları arasında belirgin bir farklılık görülmemiştir. Çoğu çalışma nişastanın buzağılar 

tarafından etkin biçimde sindirilemediğini göstermektedir. Çalışmalarda genç 

buzağılarda işlenmiş sorgum tahılının sulandırılması ile kan glikoz düzeyinde küçük bir 

artış gözlenmiş, ama belirli enzimlerin kullanılması ile glikoz düzeyinin yüksek oranda 

arttığı tespit edilmiştir (P<0,05).  

Heinrichs ve ark. (2007), neonatal (yeni doğan) buzağılarda, amilaz katkısının rumen 

gelişimi üzerine etkilerini incelemiştir. Araştırıcılar tarafından her biri, on beş dişi 

buzağıdan oluşan iki deneme yapılmış, buzağı başlangıç yemlerine ilave edilen amilaz 

katkılarının rumen gelişimi ve buzağı performansı üzerine etkileri incelenmiştir. Her 

sabah tüketilen tahıl kaynaklı buzağı başlangıç yemlerinin ilk 200 g’ lık kısmına  0, 6 ve 

12 g/gün oranlarında amilaz enzimi eklenmiş ve karışım buzağılara ilk yem tüketimleri 

ile birlikte yedirilmiştir. Günlük olarak tahıl kaynaklı buzağı başlangıç yemi ve süt 
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ikame yemi tüketimleri, dışkı skorları ve buzağı sağlığı gözlemlenmiştir. Tahıl ve süt 

tüketimleri, dışkı skorları ve sağlık skorlamaları günlük olarak, daha önce Heinrichs ve 

ark. tarafından oluşturulan sistem ile değerlendirilmiştir (Lesmeister ve Heinrichs, 

2004). Canlı ağırlık, göğüs genişliği, cidago yüksekliği, sağrı yüksekliği ve kan BHBA 

ölçülmüştür. Deneme 1’de retikulo rumen otuz beş günlük yaşta ve deneme 2’ de kırk 

iki günlük yaşta alınmıştır. Rumen dokusunun gelişimi için dokuz örnek alınmış, papilla 

uzunluğu, papilla derinliği ve rumen duvarı inceliği ölçülmüştür. Amilaz aktivitesi 

denemeler arasında farklılık göstermiştir (P<0,05). Buzağı sağlığı, gelişimi, tahıl 

tüketimi veya kan BHBA düzeyi arasında farklılıklar olduğu görülmemiştir. Yapılan 

denemeler ile buzağı başlangıç yemlerinde amilaz katkısının rumen doku gelişimi 

üzerine etkilerinin kısmen sağlandığını tespit etmişlerdir.  

Rumen gelişimi, mikroorganizmalar tarafından üretilen UYA ‘dan bütirat ve propiyonat 

düzeyine bağlı olarak sağlandığı bildirilmektedir (Beharka ve ark., 1998; Mcleod ve 

Baldwin,2000). Rumen de üretilen bütiratın yaklaşık % 90’ının rumen dokusundan 

absorbe olduğu, absorbe olan bütiratın ise okside olarak kan dolaşımında BHBA olarak 

taşındığı bildirilmektedir ( Wiegand ve ark.,1975; Bergman, 1990). 

Weigand ve ark., 1975; Nocek ve ark., 1984; Krenbiel ve ark.,1992; Greenwood ve ark., 

1997, rumen de bütiratın birincil kaynağının, nişastanın mikrobiyal sindirimi sonucu 

oluştuğunu ortaya koymaktadır. Smith (1961), yoğun yemlerin rumen gelişimini kaba 

yemlerden daha fazla desteklediğini, yoğun yemlerin fiziksel formlarının, kimyasal 

kompozisyonları kadar önemli olmadığını savunmuştur.  

Van Soest (1994), tahıl kaynakları ile yeterli enerjinin sağlanması sonucu, üretilen 

uçucu yağ asitlerinin rumen pH düzeyini düşürdüğü ve normal bir bakteriyel ve 

protozoal populasyonun gelişimine olanak sağladığını bildirmektedir. Buzağılarda 

rumen gelişiminin başlamasıyla birlikte, nişasta buzağılar için temel enerji kaynağı 

olarak kullanılmaktadır.  

Van Soest (1994), nişasta sindirimindeki artışın, bakteriyel dönüşümü hızlandırdığı, 

nişastanın enerji için propiyonata ve rumen gelişimi için bütirata çevrilmesine olanak 

sağladığını bildirmektedir. 
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Suẚrez ve ark. (2006), beyaz et üretimi için yetiştirilen buzağılarda farklı karbonhidrat 

kompozisyonlarının, performans ve rumen fermentasyon karakteristikleri üzerine 

etkilerini incelemiştir. Araştırmanın amacı, yemlerdeki farklı karbonhidrat 

kaynaklarının, beyaz et buzağılarının gelişim performansı ve rumen fermentasyon 

karakteristikleri üzerine etkilerini test etmektir. Rasyon uygulamaları 1) Süt ikameleri, 

2) Pektin bazlı yoğun yemler, 3) NDF (nötr deterjanda çözünmeyen lif) bazlı yoğun 

yemler 4) Nişasta bazlı yoğun yemler 5) Karışık yoğun yemlerden (2,3,4 yoğun 

yemlerinin eşit miktarlardaki karışımı) oluşmaktadır. Tüm yoğun yem rasyonları 

arasında KM tüketimi 0.37- 0.52 kg/gün olarak değişmektedir. Yoğun yem rasyonları 

arasında en düşük KM tüketimi nişasta rasyonlarında (0,37 kg/gün) olmuştur. Kuru 

madde tüketimi NDF ve pektin içeren rasyonlar arasında farklılık göstermiştir (P<0,05). 

Ortalama günlük canlı ağırlık artışı tüm rasyonlar için 0.70-0.78 kg/gün arasında 

değişmektedir. Karışık ve NDF bazlı yoğun yemler ile beslenen buzağılarda ortalama 

günlük canlı ağırlık artışı (sırasıyla 0,78 ve 0,77 kg/gün) nişasta ve pektin yemleri ile 

beslenen buzağılara kıyasla (0,70 ve 0,71 kg/gün) daha fazla olmuştur. Yoğun yemlerle 

beslenen buzağılarda rumen fermentasyonu düşük ve pH 4,9-5,2 şeklinde karakterize 

olmuştur. Uçucu yağ asidi konsantrasyonunun ise 100-121 mmol/L arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Tüm yoğun yemlerde rumen sıvısında, düşük asetat : propiyonat  oranı 

görülmüştür (1,3 ve 1,9 arasında). Yoğun yemler arasında NDF rasyonu (%55,5) en 

yüksek ve nişasta rasyonu (%45,5) ise en düşük asetat konsantrasyonuna sahiptir. 

Çalışmada karışık rasyon, pektin içerikli rasyon ve nişasta rasyonları ile beslenen 

buzağılarda bütirat düzeyi belirgin biçimde yüksek (%13,1 - %15,8) seviyede 

ölçülmüştür. NDF ve kontrol grubu beslemesinde buzağılarda bütirat düşük düzeyde 

(sırasıyla % 9,9 - % 9,6) seyretmiştir. Çalışma sonuçları, beyaz et buzağılarında 

karbonhidrat kaynaklarının tüketimi, gelişim oranlarını ve rumen fermentasyonunu 

etkileyebileceğini ortaya koymuştur. 

Tikosfky ve ark. (2001), izonitrojenik ve izokalorik rasyonlarda, karbonhidrat düzeyinin 

arttırılmasının ve yağ düzeyinin düşürülmesinin, buzağılarda vücut yağı depolanmasını 

düşüreceğini bildirmiştir. Avrupa birliği yasaları, minimum miktardaki kaba yem (lif) 

kaynağının buzağı refahı için sağlanması gerektiğini öngörmektedir. Buna rağmen, yem 

kaynağı ve tipi ile ilgili herhangi bir sınıflandırma yapılmamıştır.  
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Flatt ve ark. (1958), rumen gelişiminin rumendeki organik maddelerin fermentasyonu 

sonucu oluşan uçucu yağ asidi üretimi ile desteklendiğini bildirmiştir.                          

Sander ve ark. (1959) ve Tamate ve ark. (1962), bütirat ve propiyonatın rumen mukoza 

gelişimini uyardığını, bu durumun oluşan uçucu yağ asitlerinin rumen epitel dokusu 

tarafından enerji kaynağı olarak kullanılmasından kaynaklandığını savunmaktadır. 

Harrison ve ark.(1960), rumen papillalarının normal gelişiminin, mikrobiyal 

fermentasyon ürünleri ve fiziksel uyarımlar sonucu oluştuğunu bildirmişlerdir.                 

Nocek ve ark. (1984), yemlerin kimyasal kompozisyonlarının, mikrobiyal sindirimin 

son ürünleri, rumen epitel dokusunun gelişimi, metabolizma ve buzağıların gelişim 

performansları üzerinde önemli etkileri olduğunu bildirmişlerdir.   

Harrison ve ark.(1960) ve Baldwin ve ark. (2004), yemlerin rumen gelişimine etkisinin, 

epitel doku gelişimi, rumen kas yapısının oluşması ve rumen hacmindeki artışın 

birbirinden bağımsız olarak değişkenlik gösterebileceğini savunmuştur. 

Quiley (2001), Calf Note # 55’de buzağıların, buzağı başlangıç yemlerini ve diğer katı 

yemleri tüketmeye başlamasıyla birlikte, midede fiziksel gelişiminin yanı sıra rumen de 

çok ilginç değişikliklerin meydana geldiğini saptamışlardır. Rumen gelişimi ile 

bağlantılı olan değişiklikler arasında kan BHBA düzeyinde meydana gelen değişiklikler 

sayılabilir. Bu önemli bileşik keton olarak bilinmektedir. BHBA vücut tarafından enerji 

kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ergin ruminantlarda BHBA, enerji alımının yetersiz 

olduğu durumlarda da sentezlenmekte ve vücut yağları mobilize olmaktadır. Bu durum 

ketozis olarak da tanımlanmakta ve klinik düzeyde sağlık sorunlarına neden 

olabilmektedir. Buna rağmen genç hayvanlarda, BHBA rumen gelişiminde bir sinyal 

gibidir. BHBA, rumen bakterileri, rumende karbonhidratları uçucu yağ asitlerinden 

bütirata fermente ettiğinde sentezlenmektedir. Bütirat rumen epitel hücreleri tarafından 

absorbe olmakta ve burada BHBA’ ya dönüştürülmektedir.  

Quiley (2001-Note:55), buzağılara dört günlük yaştan itibaren buzağı başlangıç yemleri 

verilmesi ile kan BHBA miktarının yaklaşık 350 mM (milimol/l) olduğunu, buna 

rağmen sütten kesimden iki hafta sonra kan BHBA miktarının yaklaşık 800 mM 

düzeyinde olduğunu bildirmiştir. Bu artışın buzağı başlangıç yemlerinin tüketimindeki 

artış ile yakından ilişkili olduğu araştırıcılar tarafından bildirilmiştir.      
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Quiley (2001-Note:55), buzağıların sekiz haftalık yaşta sütten kesildiklerinde, BHBA 

düzeyindeki artışın daha yavaş olacağını, ancak sütten kesilen haftada, BHBA 

düzeyindeki artışın ikiye katlanacağını bildirmişlerdir. On iki haftalık yaşta, buzağılarda 

toplam kan BHBA düzeyi > 1,000 mM düzeyine ulaştığı araştırıcı tarafından 

bildirilmiştir. Rumen gelişiminden önce buzağılar öncelikle glikozu enerji kaynağı 

olarak kullanmaktadır. Buna rağmen buzağı başlangıç yemlerinin tüketimi ile birlikte, 

kan BHBA’ de artış göstereceği ve buzağıların bu yeni besin madde kaynağına adapte 

olacağı sonuç olarak buzağıların enerji kaynağı olarak BHBA kullanmaya başlayacağını 

bildirmişlerdir.  

Hill ve ark. (2008-a), farklı karbonhidrat kaynakları ile farklı miktarda beslenmenin, 

buzağılar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Araştırıcılar tarafından mısır, yulaf, 

melas ve arpanın buzağı başlangıç yemlerinde yaygın olarak kullanılan karbonhidrat 

kaynakları olduğunu bildirilmiştir. Araştırma dört çalışma şeklinde planlanmıştır. 

Birinci çalışmada; %5, %10 ve % 15 melas ve %1,5 granül sükroz içeren üç farklı 

buzağı başlangıç yemi kullanılmıştır. İkinci çalışmada; % 0 ve % 25 düzeyinde yulaf 

içeren buzağı başlangıç yemleri kullanılmıştır. Üçüncü çalışmada; % 0 ve % 62,75 

düzeyinde soya küspesi içeren pelet buzağı başlangıç yemleri kullanılmıştır.  Dördüncü 

çalışmada ise; % 0, 14, 28, 42 oranlarında soya küspesi içeren buzağı başlangıç yemleri 

kullanılmıştır. Araştırıcılar, birinci çalışmada ekstra melas ve sükroz içeren buzağı 

başlangıç yemleri ile beslenen buzağıların diğerlerine oranla % 9 daha az günlük canlı 

ağırlık artışı sağladığını saptamışlardır. İkinci çalışmada, 0-28 gün arasında yulaf 

içerikli buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda günlük canlı ağırlık artışı ve 

yemden yararlanma sırasıyla % 22 ve % 20 daha az olduğunu belirtmiştir. Üçüncü 

çalışmada, soya küspesi içerikli buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağıların 

günlük canlı ağırlık artışı, soya küspesi içermeyen buzağı başlangıç yemlerine göre %10 

daha düşük ve yemden yararlanmanın ise % 8 daha düşük olduğunu bulmuşlardır. 

Dördüncü çalışmada da soya küspesi miktarındaki artışa paralel olarak, günlük canlı 

ağırlık artışının azaldığı kaydedilmiştir. Çalışmaya göre buzağı başlangıç yemlerinde 

mısır kaynağı yerine melas, sükroz veya soya küspesi kullanımının, sütten kesim sonrası 

canlı ağırlık artışının azalmasına ve canlı ağırlık artışındaki besleme maliyetinin 

artmasına neden olduğu bildirilmiştir. Yulafın ise mısır yerine kabul edilebileceği 

araştırıcılar tarafından bildirilmiştir.  
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Lee ve ark.(2008), farklı miktarlarda protein ve enerji içeriğine sahip olan süt ikame 

yemlerinin buzağı gelişimi, kan metabolitleri ve sağlık üzerine etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışmada yüksek protein ve düşük enerji düzeyindeki süt ikame yemleri ile (HP:%25, 

ME:3,6 Mcal/kg KM) düşük protein ve yüksek enerji düzeyine sahip süt ikame 

yemlerinin (HP: %21, ME: 4,2 Mcal/kg KM) buzağı başlangıç yemi tüketimi, canlı 

ağırlık artışı, sağlık ve bazı kan metabolitleri üzerine etkileri üzerine planlanmış olup, 

araştırma sütten kesim öncesi dönemde gerçekleşmiştir. Buzağılar ilk dört hafta 

boyunca günde üç defa 1,8 L süt ikame yemi tüketmiş, takip eden iki hafta boyunca süt 

ikame yemi tüketimi iki öğüne ve son hafta tek öğüne düşürülmüştür. Buzağıların 

kanları 7, 14, 21, 35 ve 49. günlerde analiz edilmek üzere toplanmıştır. Sütten kesim 

öncesi, günlük süt ikame yemi tüketimi, buzağı başlangıç yemi tüketimi, kaba yem 

tüketimi benzerlik göstermiştir. Dışkı skoru, solunum skoru genel görünüm her iki süt 

ikame yemi ile beslenen buzağıda da farklılık göstermemiştir. Serum glikoz, kolesterol, 

kreatin düzeyi düşmüş ve kan üre azotu ise her iki süt ikame yemi denemesinde de artış 

göstermiştir. Serum glikoz, toplam protein ve albümin konsantrasyonları ise 

uygulamalardan etkilenmemiştir. Çalışmaya göre süt ikame yemlerinin farklı düzeyde 

protein ve enerji içermesi, Holstein buzağıların sütten kesim öncesi dönemde yem 

tüketimi ve canlı ağırlık artışları arasında bir farklılığa neden olmamıştır. 

NRC (2001), buzağı başlangıç yemlerinin hızlı fermente olabilir karbonhidrat 

kaynakları bakımından zengin olması gerektiğini ancak yeterli düzeydeki sindirilebilir 

lif kaynaklarının da rumen fermentasyonunun desteklenmesi ve düzgün rumen doku 

gelişimi için sağlanması gerektiğini bildirmektedir. NRC (2001), genç buzağılarda 

rumen ve rumen mikrobiyal populasyonu yeteri kadar gelişmediğinden selülozun 

sindiriminin sınırlı olacağını, uzun kaba yemlerin, yoğun yemler kadar rumenin 

fonksiyonel gelişimi üzerine etkili olmayacağını ve buzağılarda metabolize edilebilir 

enerjiyi sınırlandıracağını bildirmiştir. Uzun kaba yemlerin buzağılara sütten kesim 

dönemine kadar verilmemesi gerektiği araştırıcılar tarafından bildirilmektedir.   

Natrajan ve ark. (1971), genç buzağılarda ruminal ve post-ruminal nişasta kullanımını 

incelemiştir. Çalışmada buzağılar iki gruba ayrılmış ve karbonhidrat kaynağı olarak      

% 62 oranında mısır nişastası ve kurutulmuş süt formunda laktoz kullanılmıştır. On iki 

haftalık yaştan sonra buzağılarda kan glikoz düzeyi ve sindirilebilirlik test edilmiştir. 
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Çalışmada 8,8 g/kg laktoz ve dört nişasta miktarından biri (2,2 - 4,4 – 8,8 ve 13,2 g/kg 

canlı ağırlık) kullanılmıştır. Günlük canlı ağırlık kazancının, on iki hafta boyunca laktoz 

ve nişasta kaynakları ile beslenen buzağılarda ortalama 0,12 kg/gün ve 0,78 kg/gün 

olduğu bildirilmiştir. Çalışmada nişastanın ortalama sindirilebilirlik oranı % 72,8 iken 

laktozda ise % 92,5 olarak belirlenmiştir.   

Henrichs ve ark. (2003), buzağıların sağlıklı gelişimi ve verimliliklerinin doğru bakım, 

besleme ve yönetim uygulamalarına bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Buzağıların 

hedeflenen gelişim grafiğini göstererek erken dönemde sütten kesilmesi, rumen gelişimi 

ve bağışıklık sistemi ile direk ilişkili olduğu bildirilmiştir. Etkin bir rumen papilla 

gelişimi için rumende fermente olabilecek tahıl ve kaba yem kaynaklarının kaliteli ve 

yeterli olması gerektiğini belirtmiştir. Normal şartlar altında buzağının doğumundan 

birkaç gün sonra rumende mikrobiyal populasyon artmaya ve gelişmeye başlayacaktır. 

Yeni doğan buzağıların beslenme rehberinde, etkin bir rumen fermentasyonu için 

lezzetli, kaliteli ve hızlı sindirilebilir kaynakların buzağılara üç günlük yaştan sonra 

sunulmasının, rumen gelişiminin uyarılması ve sütten kesim yaşının 4-6 haftalara kadar 

çekilebilmesi üzerine etkileri olacağını bildirmiştir. Ayrıca araştırıcılar, üç günlük 

yaştan itibaren buzağılara taze, temiz ve ılık suyun serbest olarak verilmesinin, buzağı 

başlangıç yemi tüketimi ve rumen fermentasyonunu arttıracağını savunmaktadır.  

Henrichs ve ark. (2003), genç buzağıların amilaz enziminden yoksun olduğunu ve bu 

nedenle buzağıların nişasta, bazı şekerler (sukroz ve çay şekeri) ve bazı yağları 

tamamen sindiremediğini belirtmiştir. Buzağılar süt yağı, hindistan cevizi yağı, domuz 

yağı ve içyağı gibi doymuş yağ kaynaklarını sindirebildiği halde, mısır ve soya yağı gibi 

doymamış yağ kaynaklarını sınırlı düzeyde sindirebilmektedir. Yeni doğan buzağılar 

için birincil enerji kaynağı, laktoz (süt şekeri) ve hızlı sindirilebilir yağ kaynaklarıdır. 

Rumen gelişim oranı ve mikrobiyal gelişim, buzağıların kompleks nişasta ve 

karbonhidrat kaynaklarını sindirme oranına bağlı olarak gerçekleşecektir. Araştırıcılar 

iki haftalık yaştan itibaren buzağıların nişastayı sindirebileceğini ve bundan kısa bir süre 

sonrada kompleks karbonhidratları sindirmeye başlayacağını belirtmişlerdir.  

Nutrition Requirement of Dairy Cattle (2001)’e göre, buzağı başlangıç ve buzağı 

büyütme yemlerinde kabul edilebilir metabolik enerji aralığı 2,5 – 3,4 Mcal / kg’ dır. 

Araştırıcılar, iki haftalık yaştaki bir buzağının KM tüketiminin yaklaşık % 60’lık 
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kısmını süt ikame yeminden (ME 4,75 Mcal/kg KM) ve % 40’ını ise buzağı başlangıç 

yeminden (ME 3,28 M cal/kg KM) sağladığını bildirmektedir.  Nutrition Requirement 

of Dairy Cattle (2001)’e, verilerine göre Çizelge 2.1’ de süt, süt ikame yemi ve buzağı 

başlangıç yemi ile beslenen buzağılarda günlük protein ve enerji ihtiyaçları 

gösterilmiştir.  

Çizelge 2. 1. Süt, süt ikameleri ve buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağıların 

günlük enerji ihtiyaçları 

Canlı ağırlık  

Kg 

Buzağılarda 0,450 kg/gün canlı ağırlık artışı sağlanır 

NEy                         

Mcal 

NEv                           

Mcal 

ME                           

Mcal 

HP 

(g)           

25 0,96 0,7 2,24 0,15 

30 1,09 0,75 2,46 0,15 

34 1,21 0,79 2,67 0,16 

38 1,33 0,82 2,87 0,16 

43 1,45 0,85 3,06 0,16 

48 1,56 0,88 3,25 0,16 

52 1,67 0,91 3,42 0,16 

56 1,78 0,94 3,60 0,17 

68 2,04 1,00 4,01 0,17 

90 2,53 1,11 4,77 0,19 

Canlı ağırlık  

Kg 

Buzağılarda 0,680 kg/gün canlı ağırlık artışı sağlanır 

NEy                         

Mcal 

NEv                           

Mcal 

ME                           

Mcal 

HP 

(g) 

25 0,96 1,14 2,92 0,32 

30 1,09 1,21 3,18 0,33 

34 1,21 1,28 3,43 0,33 

38 1,33 1,34 3,66 0,34 

43 1,45 1,39 3,88 0,34 

48 1,56 1,44 4,10 0,34 

52 1,67 1,49 4,30 0,35 

56 1,78 1,53 4,50 0,36 

68 2,04 1,63 4,97 0,36 

90 2,53 1,81 5,84 0,38 

Kaynak: Nutrition Requirements of Dairy Cattle, 2001.  

Nutrition Requirement of Dairy Cattle (2001), buzağıların sınırlı bir enerji birikimi ile 

doğduğunu ve yalnızca az bir miktarının tüyleri ve kahverengi yağ dokusu ile 
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korunduğunu bildirmiştir. Buzağıların çok soğuk hava şartları altında yaklaşık bir gün 

kullanabilecekleri kadar yağ ve glikojen formunda vücut enerji rezervine sahip olduğu 

araştırıcılar tarafından bildirilmektedir. Genç buzağıların kış aylarında artan yaşama 

payı enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ekstra enerjiye gereksinim duymaktadır. 

Bu durum sıvı beslemesinin miktarlarını arttırarak veya rasyonlara yağ eklenerek 

sağlanabilmektedir. Ancak süt ikame yemlerine veya buzağı başlangıç yemlerine fazla 

yağ eklenmesinin, buzağı başlangıç yemlerinin tüketimini düşürdüğü araştırıcılar 

tarafından ortaya konmuştur. Soğuk havalarda buzağıların sularına gün içinde iki veya 

üç defa sıcak su eklenmesi ile buzağı başlangıç yemi tüketiminin desteklenmesi 

gerektiği savunulmaktadır. Araştırmalar buzağılarda enerji ihtiyacının ne olduğunun 

bilinmesinin özellikle kış aylarında besleme programlarından kaynaklanan canlı ağırlık 

kaybının önüne geçeceğini bildirmektedir. Henrichs ve Jones (2007), Amerika Birleşik 

Devletlerinde buzağıların % 70 ‘i için ortalama sütten kesim yaşının yedi hafta ve yedi 

haftanın üzerinde olduğunu bildirmiştir. Yapılan çalışmalar buzağıların % 25’inin ise 

dokuz haftalık yaş ve üzerinde sütten kesildiğini ortaya koymaktadır.  

Kuehn ve ark. (1994), rasyon enerji yoğunluğunun buzağı gelişim performansı üzerine 

etkilerini incelemiştir. Çalışmada 1) Yüksek yağlı süt ikame yemi (% 21,6) ve yüksek 

yağlı buzağı başlangıç yemi (% 7,3); 2) Yüksek yağlı süt ikame yemi (% 21,6) ve düşük 

yağlı buzağı başlangıç yemi (% 3,7); 3) Düşük yağlı süt ikame yemi (% 15,6) ve yüksek 

yağlı buzağı başlangıç yemi (% 7,3) ve 4) Düşük yağlı süt ikame yemi (% 15,6) ve 

düşük yağlı buzağı başlangıç yemi (% 3,7) kullanılmıştır. Buzağılar çalışma boyunca 

beş ve on dört günlük yaş dönemlerinde, günlük olarak canlı ağırlıklarının % 10’ u 

kadar yüksek yağlı süt ikame yemi ile beslenmiştir. Buzağılara on dört – otuz beş 

günlük yaş döneminde canlı ağırlıklarının % 8 ‘i kadar ve otuz beş – kırk iki günlük yaş 

döneminde ise canlı ağırlıklarının % 4’ü kadar süt ikame yemi verilmiştir. Yüksek yağ 

içeriğine sahip süt ikame yemi kullanıldığında buzağı başlangıç yemi tüketimi sütten 

kesim öncesi ve sütten kesim sonrası dönemde baskılanmıştır. Sütten kesim öncesi, 

buzağılar düşük yağlı süt ikame yemleri ile beslendiklerinde daha fazla canlı ağırlık 

artışı sağlamışlardır. Düşük yağ içeriğine sahip buzağı başlangıç yemleri ile beslenen 

buzağılar sütten kesim sonrası daha fazla canlı ağırlık artışı sağlamışlardır. Canlı ağırlık 

artışı en fazla düşük yağlı süt ikame yemi ve buzağı başlangıç yemi ile beslenen 

buzağılarda, en düşük canlı ağırlık artışı ise yüksek yağlı süt ikame yemi ve buzağı 
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başlangıç yemi ile beslenen buzağılarda gözlemlenmiştir.  Otterby ve ark. (1981), 

kaliteli buzağı başlangıç yemlerinin, erken sütten kesme programları için temel 

olduğunu bildirmişlerdir. Rumen gelişimindeki hızlı doku ağırlığı artışının ve papilla 

boyutlarının, yaşın ilerlemesiyle birlikte artan yem tüketimine bağlı olduğunu 

savunmuşlardır.  

Laarman ve ark. (2012) tarafından sütten kesim dönemi boyunca buzağı başlangıç 

yemlerinde kullanılan nişasta içeriklerinin buzağı gelişimi ve rumen pH düzeyi üzerine 

etkileri incelemişlerdir. Çalışma boyunca buzağılar % 26 ham protein ve % 18 yağ 

içeren süt ikameleri ile beslenmiştir. Buzağı başlangıç yemleri mısır, pancar posası ve 

DDGS (Kurutulmuş damıtma çözünürlü daneleri) içermektedir. Nişasta oranları 

sırasıyla % 35,3 – 33,4 ve %31,4 ‘tür. Buzağılar arka arkaya üç gün 2,5 kg buzağı 

başlangıç yemi tükettiklerinde rumen pH düzeyleri ölçülmüştür. Araştırıcılar bir sonraki 

aşamada buzağıları uyutup, rumen uçucu yağ asidi profili ve rumen gelişimini 

incelemişlerdir. Araştırmalar arasında canlı ağırlık artışı ve buzağı gelişim parametreleri 

bakımından bir farklılık bulunmamıştır. Araştırıcılar yem tüketimin en fazla DDGS 

içerikli buzağı başlangıç yemlerinde olduğunu ve en düşük yem tüketiminin ise mısır 

içerikli buzağı başlangıç yemlerinde olduğunu belirlemişlerdir. Araştırıcılar tarafından 

rumen pH düzeyinde önemli bir farklılık gözlemlenmemiştir. Ancak su tüketimi ile 

ilişkili olarak pancar posası içeren buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda 

rumen pH düzeyinin artış eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmaya göre nişasta 

düzeyinin yükseltilmesinin buzağılarda rumen asidozuna yatkınlığı etkilemediği ve 

düşük rumen pH düzeyinin sütten kesilme periyodunda buzağı gelişimini olumsuz 

etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Laarman ve ark., (2012) Holstein buzağılarda buzağı başlangıç yemlerinin moleküler 

düzeyde rumen epiteli ve karaciğer adaptasyonu üzerine etkileri incelenmiştir. 

Araştırmada buzağı başlangıç yemlerinin rumen uçucu yağ asidi profili üzerine etkileri 

ve epitel hücreler arasında yer alan genlerin pH regülasyonu, bütirat metabolizması ve 

hepatik azot döngüsü üzerine etkileri kaydedilmiştir. Çalışmada üç gün üst üste          

680 g/gün buzağı başlangıç yemi tüketen buzağılar uyutulmuş ve incelenmiştir. 

Araştırmaya göre, süt ikame yemi ve ad libitum buzağı başlangıç yemi tüketen 

buzağıların, uçucu yağ asidi konsantrasyonu ve molar bütirat düzeyi süt ikame yemi ve 
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kaba yem ile beslenenlere göre daha yüksek bulunmuştur. Araştırmada, buzağı 

başlangıç yemi tüketiminin, rumen fermentasyonu, kolesterol sentezleyen genlerin 

etkinliği ve rumen epitel dokularında yer alan genlerin pH regülasyonu üzerine etkin 

olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda yem tüketiminin karaciğerde üre döngüsü ile 

ilişkili olduğu da araştırıcılar tarafından bildirilmiştir.   Yeterli rumen gelişimi ve sütten 

kesim için buzağı başlangıç yemleri kritik öneme sahiptir. Satın alınabilecek çok sayıda 

buzağı başlangıç yemi vardır. En kaliteli buzağı başlangıç yemleri, hedeflenen rumen 

gelişimi ve gelişim performansı için buzağılar tarafından tüketilebilir nitelikte olan ve 

besin madde içeriği zengin olanlarıdır. Buzağı başlangıç yemlerinin, buzağıların 

ihtiyaçlarını karşılar niteliklerde olması gerekir. Buzağı başlangıç yemlerinin sahip 

olması gereken bazı değerler yüzde KM bazında çizelge 2. 2’ de gösterilmiştir (Quiley 

2001-Note:10).   

Çizelge 2. 2. Buzağıların besin madde ihtiyaçları (% KM) 

Besin maddesi İhtiyaç duyulan besin madde miktarı 

HP 18,0 

HY 3,0 

TDN 80,0 

Metabolize olabilir enerji (Mcal/kg) 3,11 

Kalsiyum 0,60 

Fosfor 0,40 

Vitamin A (IU/kg) 2,200 

Vitamin E (IU/kg) 25 

Vitamin D (IU/kg) 300 

Kaynak; NRC 2001 

Buzağı başlangıç yemlerinin tüketimini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında 

buzağının tükettiği süt ikame yemi miktarı, süt ikame yeminin % protein ve % yağ 

düzeyleri de yer almaktadır. Su tüketimi de buzağı başlangıç yemi tüketimi üzerinde 

oldukça etkilidir. Su, tüm canlılar için temel besin madde niteliği taşımaktadır.      

Buzağı başlangıç yemlerinin formülasyonu ve fiziksel formları, buzağıların doğum 

ağırlıkları, genetik yapıları, bakım, barındırma ve çevresel koşullar gibi çeşitli faktörler, 
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buzağı başlangıç yemlerinin tüketimleri üzerine etkilidir. Bu faktörlere bağlı olarak 

buzağılar beklenen performans ve gelişim hedeflerini gerçekleştirebilmektedir. 

Buzağıların beklenen gelişim hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için kullanılan rasyonun 

buzağının ihtiyaçlarını karşılar niteliklerde olması gerekir. Bir başka araştırıcıya göre 

Çizelge 3.3’ te buzağıların doğumdan sütten kesim dönemine kadar değişen günlük 

canlı ağırlık artış hedefleri ve ham protein, enerji ihtiyaçları verilmiştir (Chaster H. ve 

ark., 2009). 

Çizelge 2. 3. Buzağıların doğumdan sütten kesim dönemine kadar değişen günlük canlı 

ağırlık artış hedefleri ve ham protein, enerji ihtiyaçları  

Buzağı CA 

kg/gün 

ME Mcal/gün KM tük. 

Kg/gün 

HP g/gün HP (%KM) 

0,204 kg/gün 2,4 0,544 94 18,0 

0,408 kg/gün 2,9 0,635 150 23,4 

0,600 kg/gün 3,5 0,771 207 26,6 

0,800 kg/gün 4,1 0,907 253 27,5 

1 kg/gün 4,8 1,08 307 28,7 

Kaynak: Van Amburgh ve Drackley, 2005. 

Sütten kesim öncesi yalnızca yoğun yem ve süt tüketen buzağıların, sütten kesim 

sonrası yem tüketimleri ve canlı ağırlık artışlarının daha iyi olduğu belirlenmiştir. 

Sütten kesim öncesi dönemde kaba yem kaynağı olarak yonca kullanmanın besleme 

maliyeti üzerine olumlu etkisi olduğu ve maliyeti düşürdüğü ortaya konmuştur                 

(Keleş, 2010). Buzağıların yaşamlarının ilk dönemlerinde maruz kaldıkları bakım ve 

besleme koşulları, hem buzağı büyütme maliyetini hem de yaşama gücü ve gelecek 

dönemdeki performansı etkiler (Akman, 2007). Günümüzde enerji ihtiyacının 

artmasıyla birlikte enerjinin nişasta formunda depolandığı tahıllar alternatif enerji 

kaynakları olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fermentasyon sonucu enerji kaynağı 

olarak etanol üretimi sonrası elde edilen damıtılmış tahıl yan ürünlerinin hayvan 

beslemede özellikle besi ve süt sığırlarının beslenmesinde yoğun olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Ancak buzağı yemlerinde, özellikle altı aydan küçük buzağılar için, 

yüksek su içeriği ve KM tüketimini düşürme riski nedeniyle önerilmemektedir (Polat ve 

Aksu, 2010). 
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Hayvan beslemede kullanılan enzimler yemlerin sindirilebilirliğini arttırarak yemden 

yararlanmayı arttırmaktadır. Enzim katkıları tahıl tanelerinin hücre duvarında bulunan 

polisakkarit yapılarının parçalanmasını sağlamaktadır. Bu durum yüksek oranda tahıl 

içeriğine sahip buzağı başlangıç yemlerinde bir avantaj olarak düşünülebilmektedir 

(Karademir, 2003). Yüceer ve Özbeyaz, (2010), Ig G (immunglobulin G) düzeyleri 

birbirinden farklı ağız sütlerini (kolostrum) tüketen buzağıların, sütten kesim 

dönemindeki canlı ağırlıkları arasında istatistiksel anlamda önemli bir farklılık tespit 

etmemiştir. Araştırıcılar büyümenin farklı dönemlerinde canlı ağırlık ve vücut 

ölçülerinin, normal pasif transfer gruplarında diğer gruplara göre daha yüksek olduğunu 

belirlemişlerdir. Bu durumun buzağıların doğru zamanda kaliteli ve yeterli ağız sütü 

almasının sonucu olduğu belirtilmiştir.  

Stamey ve ark. , (2012), geliştirilmiş buzağı besleme programlarında, buzağı başlangıç 

yemleri protein düzeylerinin 0-10 haftalık dönemde buzağı gelişimi üzerine etkilerini 

incelemiştir. Araştırıcılar denemede içerikleri farklı iki süt ikamesi ve içerikleri farklı 

iki buzağı başlangıç yemini üç grup üzerinde denemişlerdir. Araştırma grupları 1) Süt 

ikamesi (%20 HP, % 20 HY) ve ticari buzağı başlangıç yemi (%19, 6 HP / KM) 2) Süt 

ikamesi (%28, 5 HP, % 15 HY) ve ticari buzağı başlangıç yemi 3) Süt ikamesi (%28, 5 

HP, % 15 HY) ve yüksek proteinli buzağı başlangıç yemi (% 25,5 HP / KM) 

şeklindedir. Araştırmaya göre sütten kesim döneminde (42’inci gün) % 25,5 düzeyinde 

HP içeren buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağıların, % 19,6 HP düzeyinde 

buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılara göre daha fazla yem tükettikleri 

belirlenmiştir. 10 haftalık yaşın üzerinde ortalama canlı ağırlık artışının (0.64, 0.74 ve 

0.80 kg/gün)    %28, 5 HP ve % 15 HY içeren süt ikame yemleri ve %25, 5 düzeyinde 

HP içeren buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda daha fazla olduğu 

görülmüştür. Buzağıların göğüs genişliği, vücut uzunluğu gibi fiziksel performans 

parametrelerinin % 28,5 HP ve % 15 HY içeren süt ikame yemleri ile beslenen 

buzağılarda daha fazla olduğunu, buna karşın erken besleme döneminde fiziksel 

parametrelerin buzağı başlangıç yemlerinin protein düzeyleri arasındaki farklılıktan 

etkilenmediği belirlenmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma Bursa Karacabey’e bağlı Kıranlar köyünde bulunan, Ömer Matlı Hayvansal 

Üretim Eğitim ve Araştırma Geliştirme Çiftliğinde yürütülmüştür (Şekil 3.1).  

Araştırma Eylül 2011 ayında başlamış ve şubat 2012 sonuna kadar doğan toplam altmış 

buzağı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada nişasta seviyeleri birbirinden farklı             

(%25 - %30 - %35) izokalorik ve izonitrojenik olarak hazırlanan buzağı başlangıç 

yemleri kullanılmıştır (Çizelge 3.1). 

 

 

Şekil 3. 1. Ömer Matlı Akademi Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma Merkezi   
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Çizelge 3. 1. Buzağı başlangıç yemlerinin kimyasal bileşimi* 

Parametre % 25 Nişasta % 30 Nişasta % 35 Nişasta 

KM % 89,27 % 88.87 % 88,47 

HP % 20,19 % 20,27 % 20,34 

ME kcal/kg     3,191     3,264              3,278 

NDF % 28,32 % 24,38 % 20,06 

ADF % 12,27 % 10,84 % 9,16 

NFC % 36,06 % 41,60 % 47,76 

Nişasta % 28,24 % 33,72 % 39,59 

HY % 6,71 % 5,85 % 4,23 

HK % 8,72 % 7,90 % 7,62 

Kalsiyum % 1,32 % 1,13 % 1,16 

Fosfor % 0,77 % 0,68 % 0,58 

 *Sonuçlar %100 KM’e göre verilmiştir.  

Farklı nişasta düzeylerine sahip buzağı başlangıç yemleri, üç eşit gruba ayrılmış olan 

toplam altmış buzağıda denenmiştir. Gruplama buzağıların doğum periyodu boyunca, 

buzağıların cinsiyetlerine bağlı olarak her grupta eşit sayıda ve cinsiyette buzağı olacak 

biçimde yapılmıştır. Bu uygulama çalışma periyodu boyunca oluşacak iklimsel 

farklılıklardan buzağı gruplarının eşit oranlarda etkilenmesini sağlamak amacıyla 

yapılmıştır (Çizelge 3.2). Çalışma süresi boyunca (Eylül-Şubat) buzağıların bakıldığı 

bölgenin sıcaklık ve nem ölçüm değerleri verilmiştir (Çizelge 3.3). Araştırmada 

oluşturulan üç grupta, eşit sayı ve cinsiyette buzağı olması sağlanmıştır.  
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Çizelge 3. 2. Çalışma süresince ölçülen günlük ortalama sıcaklık ve günlük ortalama 

nem değerleri 

Ay Sıcaklık °C Nem % 

Eylül       25 58 

Ekim       19 55 

Kasım       17 65 

Aralık       13 57 

Ocak       10 58 

Şubat       10 68 

Kaynak: Meteroloji Genel Müdürlüğü-TÜMAS 

Araştırmanın ilerleyen dönemlerinde buzağıların yem tüketimlerini ve gelişim 

performanslarını etkileyeceği düşünülen bazı temel parametreler ölçülmüş ve 

kaydedilmiştir. Bireysel olarak tutulan kayıtlara bağlı olarak gruplandırma yapılmıştır. 

Bu parametreler arasında doğum skoru, doğum ağırlığı, kolostrum kalitesi, vücut 

kondisyon puanı (VKP) gibi önemli parametreler yer almaktadır  (Çizelge 3.3). 

Çizelge 3. 3. Farklı yem gruplarında yer alan buzağıların, analarının gruplara göre 

ortalama verileri ( X ± SH) 

Parametre % 25 Nişasta % 30 Nişasta                     % 35 Nişasta 

Kolostrum densimetresi 1064 ± 1,9 1066 ± 1,5  1065 ±  1,2 

Ana VKP 3,5 ± 0,03 3,5 ± 0,03 3,4 ± 0,02 

Ana doğum skoru 1,1 ± 0,07 1,3 ± 0,13 1,2 ± 0,13 

Ana laktasyon sayısı  2,1 ± 0,20 2,5 ± 0,18 2,4 ± 0,18 

SH: Standart hata  

X : Ortalama 

 Buzağılar doğumdan yaklaşık 30 dk sonra analarından ayrılıp bireysel bölmelerde 

barındırılmıştır. Doğumdan sonraki ilk üç günlük süreç boyunca her buzağı için aynı 

bakım ve besleme koşulları sağlanmıştır. Buzağıların barındırıldığı bireysel bölmeler 

fiber malzemeden yapılmıştır. Barınaklarda yağmur, kar ve güneşin etkisinden 

korunmak için yemlik, otluk ve sulukların üzerinde çatı yer almaktadır (Şekil 3. 2). 

Barınaklardaki buzağılar tükettikleri yem gruplarına göre dağıtım esnasında yönetimsel 
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hataları kontrol edebilmek adına A-B-C şeklinde gruplandırılmıştır.                                 

Buzağılarda kullanılan altlık materyali, üç numara iri mıcır üzerine saman şeklindedir. 

Altlık materyali iklim koşullarına da bağlı olarak gün aşırı değiştirilmiştir. İşletmedeki 

tüm buzağılara yeterli ölçüde hayvan refahı sağlamak amacıyla altlık yönetimi titizlikle 

yürütülmektedir. Bu uygulama ile buzağıların günlük besin maddesi (buzağı başlangıç 

yemi, süt ikame yemi, su, yonca) tüketimleri ile sağladıkları enerjinin büyük kısmını 

çevresel stres faktörleri ile mücadele etmek için değil yalnızca gelişim için kullanması 

amaçlanmaktadır.  

 

Şekil 3. 2.  Bireysel buzağı kulübeleri 

Doğumu takiben buzağılara A vitamini, E vitamini ve septisemi aşısı intra muskular 

(kas içi) olarak uygulanmıştır. Buzağıların hepsi için aynı kolostrum içirme programı 

uygulanmıştır. Doğumdan sonra ilk 30 dk. içinde 1- 1,5 l (litre), doğumdan sonraki 2.,  

6., 12., ve 24. saatlerde 1,5 l olacak biçimde yaklaşık 7,5 l ağız sütü, doğumu takip eden 

24 saat içinde 2 l kapasiteli, taşınabilir plastik biberonlara yumuşak meme başlıkları 

takılarak içirilmiştir. İlk ağız sütü tüketiminden sonra buzağılar (Eni: 120 cm, Boyu: 
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140 cm, yüksekliği: 130 cm) fiberglas malzemeden yapılmış bireysel buzağı 

barınaklarında barındırılmıştır. Doğumu takip eden 2. ve 3. günlerde sekizer saat 

aralıkla her öğünde 2 l olmak üzere günlük toplam 6 l kolostrum içirilmiştir. Üçüncü 

günden sonra buzağılara günlük toplam 4 l kadar buzağı maması on ikişer saat ara ile iki 

öğünde plastik biberonlar ile verilmiştir. Biberonlar buzağılara, kulübelerin dış 

kısımlarında yer alan yerden yaklaşık 90 cm yükseklikte ve 45 derece açı ile sabitlenmiş 

olan biberonluklar yerleştirilerek sunulmuştur. Çalışma boyunca her buzağı için aynı 

buzağı maması aynı konsantrasyonda kullanılmıştır. Kullanılan buzağı maması ticari bir 

buzağı maması olup, ürün içerik analizi aşağıda yer almaktadır (Çizelge 3. 4).  

Çizelge 3. 4. Süt ikame yeminin (buzağı mamasının) içeriği 

İçerik Değer 

HP % 22 
HY % 20 

HS % 0,35 

HK % 6,5 

Nem (Maksimum) % 5 

Kalsiyum % 0,60 

Fosfor % 0,50 

Sodyum % 0,45 

Vitamin A 50000 IU/kg 

Vitamin D3 10000 IU/kg 

Vitamin E 160 mg/kg 

Vitamin C 500 mg/kg 

Vitamin B1 5 mg/kg 

Vitamin B2 10 mg/kg 

Vitamin K3 2,5 mg/kg 

Emülsifüye ediciler(E487) 720 ppm 

Demir 50 mg/kg 

Kobalt 0,60 mg/kg 

Bakır 7 mg/kg 

Manganez 35 mg/kg 

Çinko 60 mg/kg 

İyot 0,15 mg/kg 

S. cerevisiae 0,20 mg/kg 

Organik selenyum 0,25 mg/kg 
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 Ayrıca buzağılara 3. günden sonra, gruplanmaya bağlı olarak denemede kullanılacak 

olan 20 mm boyunda ve 5 mm çapındaki pelet buzağı başlangıç yemleri                      

(% 25 - % 30 - % 35 nişastalı) ve su serbest olarak verilmiştir. Buzağılar günlük 

tüketimlerine bakılarak 800 - 1000 g arasında buzağı başlangıç yemi tükettiklerinde 

kademeli olarak sütten kesilmiştir. Sütten kesilme dönemi yaklaşık 45-48 günlük yaş 

dönemine denk gelmektedir. Kademeli olarak sütten kesme programına göre, buzağılar 

günlük olarak 800 - 1000 g buzağı başlangıç yemi tükettiklerinde,  iyi kaliteli kaba yem 

kaynağı olan yonca kuru otu serbest olarak sunulmuştur. Sunulan kaba yem kaynağının 

tüketimi de haftalık olarak kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışma süresince (2 ay) 

tüketilen toplam kaba yem miktarı gruplara göre aşağıdaki gibidir (Çizelge 3.5). 

Çizelge 3. 5. Farklı yem gruplarındaki buzağıların sütten kesim sonrası (45-48.günler) 

ortalama yonca tüketimleri (kg) ( X ± SH) 

SH: Standart hata  

X : Ortalama 

 

Çalışma süresince buzağı başlangıç yemleri hammadde kaynaklı farklılıklardan 

etkilenmemek adına tek seferde üretilmiştir. Üretilen buzağı başlangıç yemleri araştırma 

boyunca nem ve direk güneş ışına maruz kalmayacak şekilde, çuval aralarında yeterli 

hava sirkülasyonu sağlanacak biçimde, depolama koşullarına uygun olarak, şekil 3.3 ‘te 

görüldüğü gibi depolanmıştır.  

Yonca kuru otu 

tüketimi 

% 25 Nişasta % 30 Nişasta % 35 Nişasta 

1. Hafta 2,7 ± 0,3 3,0 ± 0,2 3,3 ± 0,3 

2. Hafta 4,5 ± 0,7 3,9 ± 0,6 4,0 ± 0,6 

3. Hafta 5,6 ± 1,1 5,0 ± 1,0 6,1 ± 1,1 

Toplam Tüketim 12,8 11,9 13,4 
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Şekil 3. 3. Buzağı başlangıç yemlerinin muhafaza edildiği depo  

Çalışma periyodu boyunca her sabah aynı saatte (09: 00) buzağılara ölçekli kürekler ile 

buzağı başlangıç yemleri verilmiş ve 24 saat sonunda artan yem kaydedilmiştir             

(şekil 3. 4).  

 

Şekil 3. 4. Buzağı başlangıç yeminin ölçekli kürekler ile dağıtımı  
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Araştırma boyunca doğum, sütten kesim ve altmış günlük yaşlarda buzağıların vücut 

ölçüleri ve canlı ağırlıkları kayıt altına alınmıştır. Buzağılarda canlı ağırlık, canlı ağırlık 

artışı, iskelet gelişimi, yem tüketimi (kolostrum, buzağı maması, buzağı başlangıç 

yemi), yemden yararlanma ve sağlık skoru takibi altmış günlük yaşın sonuna kadar 

takip edilmeye devam etmiştir. Buzağılardan 2. ve 4. haftalarda ve 60. günde, 

beslemeden yaklaşık 30 dk. kadar önce alınan jugular kan örnekleri 10 ml’lik 

anticoagulant içermeyen vakumlu kan tüpleri içerisine toplanmıştır (Şekil 3.5). Alınan 

kan örnekleri yaklaşık 30 dk. içinde Sigma santrifüj cihazı ile 1000 x g devirde 20 

dakika kadar santrifüj edildikten sonra çıkarılan serumlar, numaralandırılmış gobleler 

içerisinde kan üre azotu (BUN), toplam protein (TP) ve glikoz analizi yapılmak üzere   

– 24 ° C ‘de depolanmıştır. Toplanan serumların analizleri en fazla iki haftalık 

periyotlar ile yapılmıştır. Analizlerden glikoz, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Merkez Laboratuvarında Reflotron cihazı (spektrofotometrik ölçüm) ile Roche glikoz 

ölçüm çubukları kullanılarak yapılmıştır. Üre analizleri, Bursa da özel bir tıp 

laboratuvarında (spektrofometrik ölçüm), TP analizleri ise Brix refraktometresi 

(Refraktometrik ölçüm) ile Ömer Matlı Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma 

Geliştirme Çiftliği laboratuvarında yapılmıştır. İskelet gelişimi ile ilgili parametreler 

doğumdan hemen sonra kaydedilmeye başlanmıştır. Canlı ağırlık, sağrı yüksekliği, 

cidago yüksekliği, vücut uzunluğu ve göğüs genişliği gibi farklı vücut ölçüleri kayıt 

altına alınmıştır. Doğum ağırlığı, vücut uzunluğu, göğüs genişliği, sağrı yüksekliği, 

cidago yüksekliği ölçümleri; doğumda, sütten kesim gününde (45-48. gün) ve 60. 

günde, ölçü şeridi kullanılarak aynı kişi tarafından yapılmış ve kaydedilmiştir.   
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Şekil 3. 5. Buzağılardan belirli aralıklarla kan alımı 

Sağlık skorlamaları, Heincrichs ve ark. (2003) tarafından belirlenen sisteme göre 

gözlenmiştir. Skorlama parametreleri arasında dışkı, solunum ve genel görünüm yer 

almaktadır. Sırasıyla: İshal skorlaması, 1=normal, 2=yumuşak-gevşek,                                   

3=gevşek-sulu, 4=sulu, mukuslu, hafif kanlı 5=sulu, mukuslu, ve kanlı; Solunum 

skorlaması; 1=normal,    2=hafif öksürük, 3=orta düzeyde bir öksürük, 4=orta-sert bir 

öksürük, 5=sert ve kronik bir öksürük; genel görünüş skorlaması, 1=normal ve canlı,                   

2=kulaklar düşük, 3=kulaklar ve kafa düşük, soluk gözler, hafif halsiz, 4=kafa ve gözler 

düşük, soluk gözler, halsiz, 5=şiddetli halsizlik. Sağlık skorları günlük olarak 

gözlemlenmiştir. İshal sorunu olan hayvanlara belirlenen tedavi protokülü uygulanmış 

ve kaydedilmiştir. Araştırma boyunca beslenme davranışlarındaki bozukluklar 

nedeniyle araştırma sonuçlarını etkileyeceği düşünülen üç buzağı çalışmadan 

çıkartılmıştır. Araştırma periyodunda herhangi bir buzağı kaybı yaşanmamakla birlikte, 

araştırmanın yürütüldüğü işletme kayıtlarına göre 2012 yılı buzağı kayıpları % 1,2 

olarak kaydedilmiştir.      
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Verilerin takibinde ve derlenmesinde, MS Excel paket programları ile hazırlanan 

çizelgeler kullanılmıştır. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde kurgulanmıştır. 

Analizler ve ölçümler sonucunda elde edilen veriler, tesadüf blokları deneme desenine 

uygun biçimde varyans analizine tabi tutulmuştur. Araştırma boyunca kayıt altına 

alınmış olan verilerin tamamı bilgisayarda MİNİTAB paket programı ile istatistiksel 

olarak analiz edilmiştir. Gruplar arası önemlilik düzeyi 0,05 ve 0,01 olasılık düzeylerine 

göre test edilmiştir.    
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4- BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında birbirinden farklı nişasta düzeylerine sahip izokalorik ve 

izonitrojenik buzağı başlangıç yemleri ile beslenen, 0-2 aylık yaş dönemindeki 

buzağılarda günlük yem tüketimleri kayıt altına alınmıştır. Bu bağlamda bazı fiziksel 

ölçümler ve kimyasal analizler yapılmıştır. Çizelge 4. 1’ den de anlaşılacağı üzere farklı 

nişasta düzeylerine sahip buzağı başlangıç yemleri sunulan buzağıların günlük yem 

tüketimleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir farklılık gözlemlenmemiştir. Aynı 

iklimsel koşullarda, aynı bakım ve barındırma uygulamalarına maruz kalan buzağılar 

sütten kesim dönemine kadar (45-48 günlük yaş) ve sütten kesim döneminden sonra 

(45-60 günlük yaş) birbirine yakın yem tüketimi göstermiştir. İstatistiksel anlamda 

farklı olmasa da %35 nişasta düzeyine sahip buzağı başlangıç yemi sunulan buzağıların 

özellikle sütten kesim öncesi dönemde diğerlerine oranla daha az yem tükettiği 

görülmüştür. İstatistiksel anlamda önemli olmayan fakat matematiksel olarak bir farkın 

oluşması, grup içinde varyasyonun fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. % 

35 düzeyinde nişasta içeren buzağı başlangıç yemi ile beslenen buzağılarda kan glikoz 

düzeyinin de yüksek oluşuna (Çizelge 4. 7) bağlı olarak diğer buzağı başlangıç 

yemlerine oranla daha az yem tükettikleri görülmüştür. Bilindiği gibi buzağılarda 

kimyasal ve fiziksel olmak üzere iki tip doyum mekanizması söz konusudur. 

Araştırmada karşılaşılan bu sonuç glikozun kanda belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra 

karaciğerde oksidasyona uğrayıp doygunluğa ulaşıldığı ve beyne tokluk sinyali 

gönderdiği teorisini doğrulamaktadır.  

Çizelge 4.1. Sütten kesim öncesinde ve sütten kesim sonrasında buzağı başlangıç yemi 

tüketim düzeyleri (kg) 

Yem grubu Sütten kesim öncesi 

(0-45 gün) 

Sütten kesim sonrası 

(45-60 gün) 

% 25 Nişasta 26,77
a
 26,06

a
 

% 30 Nişasta 

 
26,40

a
 25,80

a
 

% 35 Nişasta 22,71
a
 25,45

a
 

SS* 1,5 0,81 

Aynı sütunda aynı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

(P > 0,01).   

*SS: standart sapma 
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Khan ve ark. (2007), arpa, mısır, yulaf ve buğday gibi farklı nişasta kaynaklarına sahip 

buzağı başlangıç yemleri ile besledikleri buzağılarda sütten kesim öncesi buzağı 

başlangıç yemi tüketiminin, en fazla mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemlerinde 

olduğunu, buna karşın arpa, yulaf ve buğday kaynaklı buzağı başlangıç yemlerinin 

tüketimleri arasında bir farklılık olmadığını ortaya koymuştur. Sütten kesim sonrası 

tüketimler incelendiğinde araştırıcılar, buzağı başlangıç yemi tüketiminin sütten kesim 

öncesi döneme benzer olarak en fazla mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemlerinde 

olduğunu bunu sırasıyla buğday, yulaf ve arpa kaynaklı buzağı başlangıç yemlerinin 

izlediğini ortaya koymuştur.  Bu durum mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemlerinin 

buzağılar tarafından lezzetli bulunduğunu ve sevilerek tüketildiğini düşündürmektedir.            

Araştırmada buzağı başlangıç yemi tüketimlerine bağlı olarak buzağıların fiziksel 

gelişimleri arasındaki farklılık da incelenmiştir. Farklı nişasta düzeylerine sahip buzağı 

başlangıç yemleri ile beslenen buzağılar, araştırma başlangıcında benzer doğum 

ağırlıklarına sahip olacak şekilde gruplandırılmıştır. Buna göre farklı düzeyde nişasta 

içeren izokalorik ve izonitrojenik buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda 

Çizelge 4. 2‘den de anlaşılacağı gibi canlı ağırlık değişimi bakımından istatistiksel bir 

farklılık gözlemlenmemiştir. Buzağıların canlı ağırlık değişimlerinin sütten kesim 

öncesi ve sütten kesim sonrasında benzer olduğu belirlenmiştir. Tüm besleme 

gruplarındaki buzağılar aynı yaş dönemleri içinde, normal canlı ağırlık artış değişimi 

göstermiştir. 

Çizelge 4.2. Farklı dönemler ve farklı düzeyde nişasta içeren buzağı başlangıç 

yemlerine göre canlı ağırlık değişimi (kg) 

Yem grubu Doğum Sütten kesim 

sonrası 

  60 günlük yaş 

Canlı Ağırlık, Kg 

% 25 Nişasta 47,62
a
 68,05

a
 81,70

a
 

% 30 Nişasta 47,95
a
 70,90

a
 83,15

a
 

% 35 Nişasta 48,00
a
 70,97

a
 81,50

a
 

SS*                                    0,80 1,54 1,41 

Aynı sütunda aynı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

(P > 0,01).   
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Khan ve ark. (2007), mısır, arpa, buğday ve yulaf gibi farklı nişasta kaynaklarına sahip 

buzağı başlangıç yemleri ile besledikleri buzağılarda sütten kesim sonrası benzer canlı 

ağırlıklar gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte araştırıcılar sütten kesim sonrasında en 

yüksek canlı ağırlık artışının mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemi tüketen buzağılarda 

olduğunu, bunu takiben buğday, arpa ve yulaf içerikli buzağı başlangıç yemlerinin 

geldiğini belirlemişlerdir. Araştırmada aynı bakım ve besleme koşullarına sahip 0-2 

aylık buzağılarda incelen diğer performans parametreleri arasında da istatistiksel 

anlamda önemli bir farklılık gözlemlenmemiştir. Bu durum buzağı başlangıç yemlerinin 

izonitrojenik olmasına bağlanabilir. Buna göre çizelge 4. 3’de de görüldüğü gibi farklı 

nişasta düzeylerine sahip buzağı başlangıç yemlerini tüketen buzağıların doğum, sütten 

kesim ve sütten kesim sonrasında vücut uzunluğu değişimlerinin birbirine yakın olduğu 

belirlenmiştir. Khan ve ark. (2007), yaptıkları çalışmada benzer biçimde vücut 

uzunlukları arasında önemli bir farklılık gözlemlememiştir. Bununla birlikte aynı 

araştırıcılar sütten kesim sonrası vücut uzunlukları arasında en büyük farklılığın mısır 

ve buğday kaynaklı buzağı başlangıç yemlerini tüketen buzağılarda olduğunu tespit 

etmişlerdir. Araştırıcılar aynı şekilde sütten kesim öncesi sağrı yüksekliği, cidago 

yüksekliği ve göğüs genişliği gibi fiziksel parametrelerde de benzer sonuçlar elde 

etmişlerdir. Buna rağmen sütten kesim sonrasında en yüksek gelişimin mısır ve buğday 

kaynaklı buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 4.3. Farklı dönemler ve farklı düzeyde nişasta içeren buzağı başlangıç 

yemlerine göre vücut uzunluğu değişimi (cm) 

Yem grubu Doğum Sütten kesim 

sonrası 

60 günlük yaş 

Vücut uzunluğu, cm 

% 25 Nişasta 67,93
a
 78,95

a
 84,90

a
 

% 30 Nişasta 67,53
a
 80,15

a
 85,50

a
 

% 35 Nişasta 68,68
a
 78,85

a
 84,35

a
 

SS* 1,04 1,01 1,06 

Aynı sütunda aynı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

(P > 0,01).   

Çizelge 4. 4. ve 4. 5’ de görüleceği üzere buzağıların sağrı ve cidago yüksekliklerinin 

ölçüm sonuçları da farklı nişasta içeriğine sahip buzağı başlangıç yemleri ile beslenen 
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buzağılarda sütten kesim öncesi ve sütten kesim sonrasında benzer olarak 

kaydedilmiştir. 

Çizelge 4. 4. Farklı dönemler ve farklı düzeyde nişasta içeren buzağı başlangıç 

yemlerine göre sağrı yüksekliği değişimi (cm) 

Yem grubu Doğum Sütten kesim 

sonrası 

60 günlük yaş 

Sağrı yüksekliği, cm 

% 25 Nişasta 78,10
a
 86,35

a
 91,20

a
 

% 30 Nişasta 76,88
a
 85,30

a
 90,90

a
 

% 35 Nişasta 77,69
a
 86,50

a
 91,00

a
 

SS* 0,85 0,81 0,73  

Aynı sütunda aynı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

(P > 0,01).   

Çizelge 4.5.  Farklı dönemler ve farklı düzeyde nişasta içeren buzağı başlangıç 

yemlerine göre cidago yüksekliği değişimi (cm) 

Yem grubu Doğum Sütten kesim 

sonrası 

60 günlük yaş 

Cidago yüksekliği, cm 

% 25 Nişasta 74,40
a
 82,00

a
 85,95 

a
 

% 30 Nişasta  72,22
a
 82,30

a
 85,85

a
 

% 35 Nişasta 73,06
a
 81,65

a
 85,50

a
 

SS* 0,72 0,80 0,70  

Aynı sütunda aynı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

(P > 0,01).   

 

Çizelge 4.6’da görüldüğü gibi buzağıların gelişim dönemlerinde göğüs genişliği 

değişimleri de diğer fiziksel performans parametreleri gibi sütten kesim öncesi                  

(0-45 gün) ve sütten kesim sonrası (45-60 gün) dönemde benzer olarak kaydedilmiştir.  
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Çizelge 4. 6. Farklı dönemler ve farklı düzeyde nişasta içeren yemlere göre göğüs 

genişliği değişimi (cm) 

Yem grubu Doğum Sütten kesim 

sonrası 

60 günlük yaş 

Göğüs genişliği, cm 

% 25 Nişasta 77,18
a
 89,40

a
 96,30 

a
 

% 30 Nişasta 77,90
a
 90,95

a
 97,03

a
 

% 35 Nişasta 77,75
a
 91,07

a
 95,30

a
 

SS* 0,75 0,79 0,91  

Aynı sütunda aynı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

(P > 0,01).   

Araştırmada fiziksel parametrelerin sütten kesim sonrası ve altmış günlük yaşta diğer 

araştırmacıların çalışmalarından farklılık göstermesinin nedenlerinden biri de sütten 

kesim sonrası dönemin altmış günlük yaş olarak ele alınması olabilir. Diğer 

araştırmalarda sütten kesim sonrası dönemi, 84 günlük yaş dönemini kapsamaktadır.   

Araştırmada farklı nişasta düzeyine sahip buzağı başlangıç yemlerini tüketen 

buzağılarda, gelişim üzerine etkileri olan bazı kimyasal parametrelerde incelenmiştir. 

Buna göre belirli yaş dönemlerinde buzağılardan toplanan kan örnekleri laboratuvar 

koşullarında analiz edilmiştir. Araştırmada farklı düzeyde nişasta içeren yemlerle 

beslenen buzağılarda kan glikoz düzeyleri incelenmiş ve tablo 4. 7’de de görülebileceği 

gibi kan glikoz düzeylerindeki değişim istatistiksel anlamda önemli bulunmamıştır. 

Çizelge 4.7. Kan glikoz düzeyleri (mg / dL) 

Yem Grubu 2. Hafta 4. Hafta 60 Günlük Yaş 

Kan glikoz düzeyi, mg / dL 

% 25 Nişasta 104,9
a
 103,37

a
 96,42

a
 

%30 Nişasta 105,2
a
 94,17

a
 94,10

a
 

% 35 Nişasta 111,7
a
 103,57

a
 97,53

a
 

SS*                            2,76                             3,23 1,70 

 

Aynı sütunda aynı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

(P > 0,01).   
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İstatistiksel olarak önemli olmasa da kan glikoz düzeyi, nişasta düzeyi yüksek buzağı 

başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda kan glikoz düzeyleri diğer nişasta 

düzeylerine göre biraz daha yüksek bulunmuştur. 

Farklı nişasta kaynakları içeren buzağı başlangıç yemleri ile yürütülen çalışmada, serum 

glikoz düzeyi yaşın ilerlemesiyle birlikte düşmüştür. Bu durum çalışmalar arasında 

benzer seyretmiştir. Ancak farklı nişasta kaynaklarının kullanıldığı çalışmada 

farklılıklar vardır. Serum glikoz düzeyi 6, 8, 10, 12 haftalık yaşlardaki analiz 

sonuçlarına göre mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda arpa, 

buğday ve yulafa göre daha düşük çıkmıştır.  

Khan ve ark. (2007), yaptıkları araştırmada buzağılarda kan glikoz değerinin yanı sıra 

insülin değerlerini de ölçmüştür. 

Araştırmada da kan insülin değeri ölçülmüş olsaydı, insülinin dokulara taşıdığı glikoz 

miktarı ile ilgili daha net bir yorum yapılabilirdi. Bu durumda araştırmada kan alındığı 

dönemde düşük çıkan kan glikoz düzeyinin, kan insülin düzeyinin yüksek veya düşük 

olmasıyla ilişkilendirilip yorumlanması daha doğru olacaktır. Öyle ki kan glikoz 

düzeyinin düşük olduğu dönemde kan insülin düzeyinin yüksek olmasıyla ilişkili olarak 

dokulara insülin tarafından daha fazla glikoz taşındığı yorumu yapılabilirdi.     

Altmış günlük yaşta % 35 nişasta içeren buzağı başlangıç yemleri ile beslenen 

buzağılarda kan glikoz düzeyi diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 

daha yüksek çıkmıştır. Bu durum % 35 nişasta içeren buzağı başlangıç yemleri ile 

beslenen buzağıların diğerlerine kıyasla rumen papilla gelişimlerinin daha fazla 

olabileceğini ve yemden yararlanmanın da daha fazla olabileceğini, bu nedenle de %35 

nişasta içeren yem grubuyla beslenen buzağıların kan glikoz düzeylerinin daha yüksek 

olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Araştırmada kullanılan buzağılardan bir kısmının 

uyutulup, rumen papilla gelişimlerinin incelenmesi, araştırıcıya sonuç hakkında daha 

net yorum yapma imkanı sağlayacaktır.  

Araştırmada buzağıların kan üre düzeyleri ve toplam protein düzeyleri de belirli 

aralıklarda alınmış olan kan örnekleri ile incelenmiştir. Çizelge 4. 8’ den de anlaşılacağı 

gibi farklı nişasta düzeylerine sahip buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda 

kandaki toplam protein düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
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bulunmamıştır. Araştırmada % 35 düzeyinde nişasta içeren buzağı başlangıç yemleri ile 

beslenen buzağılarda rumen papilla gelişiminin diğer nişasta düzeylerindeki buzağı 

başlangıç yemlerini tüketen buzağılara göre daha fazla olması beklenebilir. Rumen 

papilla gelişimine bağlı olarak yemler içerisindeki protein düzeyinden daha fazla 

yararlanılacağı düşünülebilir. Ancak denemede yapılan analizlerde toplam kan protein 

düzeyinin beklenenin aksine diğer nişasta düzeylerindeki buzağı başlangıç yemlerini 

tüketen buzağılardakine benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. Bu durum, farklı nişasta 

düzeylerindeki buzağı başlangıç yemlerinin, protein kaynaklarının ve protein 

düzeylerinin aynı olmasından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Buzağılarda yaş 

ilerledikçe kanda toplam protein düzeyinde bir artış gerçekleşmiştir. Bu durum, Khan ve 

ark. (2007) tarafından yürütülen çalışma ile benzerlik göstermektedir. Araştırıcılar 

serum toplam protein ve albümin düzeylerinin mısır kaynaklı ve buğday kaynaklı 

buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda daha yüksek olduğunu tespit 

etmişlerdir.  

Çizelge 4. 8. Toplam kan protein düzeyleri (g / 100 ml) 

Yem Grubu              2. Hafta          4. Hafta         60 günlük yaş 

Kan protein düzeyleri g / 100 ml 

% 25 Nişasta 5,02
a
 4,87

a
 5,38 

a
 

% 30 Nişasta 4,88
a
 4,79

a
 5,32

a
 

% 35 Nişasta 4,96
a
 4,86

a
 5,14

a
 

SS*            0,15            0,15            1,10 

Aynı sütunda aynı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

(P > 0,01).   

Araştırmada kullanılan % 35 nişasta düzeyindeki yem formülasyonunda nişasta kaynağı 

mısırın miktarı artmış ve protein kaynağı DDGS miktarı azalmıştır. Buna rağmen TP 

düzeyi değişmemiştir. Bu durumda yüksek nişasta içeren buzağı başlangıç yeminin, 

papilla gelişimini desteklemesine bağlı olarak protein sindiriminin yüksek olduğu 

yorumu yapılabilir. Araştırmada farklı düzeylerde nişasta içeren buzağı başlangıç 

yemleri ile beslenen buzağılarda sütten kesim öncesi ve sütten kesim sonrası yaşlarda 

kan üre azotu düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmemiştir                        

(Çizelge 4.9). Ancak rakamsal farklılıklara bakılarak araştırmada 60. günde daha 
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yüksek nişasta düzeyindeki buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda 

mikrobiyal protein oluşumunun daha fazla olduğu söylenebilir. Araştırmada elde edilen 

serum TP düzeyleri, Selim ve ark. (1995) yapmış olduğu çalışmanın sonuçları ile 

benzerlik göstermiştir. Araştırıcılar kan serumunda buluna TP düzeyinin < 4 g/ dL nin 

altına düştüğü durumlarda, buzağı ölüm oranlarının %14 düzeylerine ulaşacağını 

belirtmişlerdir. Bu durum, araştırma süresince buzağılara kolostrum yoluyla yeterli 

düzeyde immunglobulin sağlanarak, buzağı kayıplarının önüne geçildiği sonucunu 

doğrulamaktadır. Araştırmada, buzağılarda yaş ilerledikçe kan üre azotu önemsiz bir 

artış göstermiştir.  Bu durum Khan ve ark. (2007) tarafından yürütülen çalışma ile 

farklılık göstermektedir. Araştırıcılar, buzağılarda yaş ilerledikçe kan üre azotu 

düzeyinin azaldığını belirlemişlerdir.  Araştırmada en yüksek kan üre azotu düzeyinin 

mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılarda tespit edilmiştir. Bunu 

buğday, arpa ve yulaf kaynakları izlemiştir. Araştırma sonucu kan üre azotu düzeyinin 2 

aylık süre içerisinde belirgin bir değişim göstermemesinden kaynaklanabileceği 

düşünülebilir. 

Çizelge 4. 9. Kan üre düzeyleri (mg / dL) 

Yem Grubu          2. Hafta          4. Hafta 60 günlük yaş 

Kan üre düzeyleri mg / dL 

% 25 Nişasta 8,53
a
 8,71

a
 10,5 

a
 

%30 Nişasta 8,72
a
 8,63

a
 9,28

a
 

%35 Nişasta 8,23
a
 7,95

a
 8,53

a
 

SS* 0,48 0,43 0, 52  

Aynı sütunda aynı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsizdir 

(P > 0,01).   

Araştırma boyunca buzağılar günlük olarak, dışkı, genel görünüm ve solunum 

hastalıkları bakımından gözlemlenmiştir. Araştırma boyunca farklı nişasta düzeylerine 

sahip buzağı başlangıç yemleri ile beslenen buzağılar arasında önemli sayılabilecek 

düzeyde bir sağlık sorunu ile karşılaşılmamıştır.  

 

 



41 
 

5. SONUÇ 

Yeni doğan buzağıların bakım ve beslenme yönetimi, verimli ve sağlıklı bir hayvancılık 

için temeldir. Neonatal dönemde fonksiyonel sindirim sistemine sahip olmayan 

buzağıların en kısa sürede, sağlıklı rumen gelişimlerinin sağlanması buzağı beslemede 

temel hedeflerden biridir. Araştırmada rumen gelişimi üzerinde temel role sahip olan 

tahıl kaynaklı buzağı başlangıç yemleri incelenmiştir. Araştırma boyunca buzağılar 

farklı nişasta düzeylerine sahip buzağı başlangıç yemleri ile beslenmiştir. Çalışma 

boyunca buzağı başlangıç yemlerini tüketen buzağılar için canlı ağırlık değişimi, sağrı 

yüksekliği gibi performans ölçümleri yapılmış ve kan metabolitleri analiz edilmiştir. 

Araştırmada farklı nişasta düzeylerine sahip buzağı başlangıç yemlerini tüketen 

buzağılar arasında kan metabolitleri ve performans parametreleri arasında istatistiksel 

anlamda bir farklılık ilk iki aylık dönem boyunca gözlemlenmemiştir. Araştırma 

sonucunda gelişim performansları bakımından benzer sonuçlar bulunmasının bir sebebi 

de buzağıların takip edildiği sürecin (2 ay) kısa bir süre olmasından kaynaklanabilir. Bu 

araştırmanın devamında takip edilmesi gereken süreç 3-6 aylık gelişim sürecidir. 

Araştırma başlangıcında 90 günlük yaşta buzağı gelişimi takip edilmek istenmiş ancak 

işletme sürü yönetim düzeni içerisinde çoklu bölmelerde yem tüketimi açısından 

farklılık oluşacağından ve bireysel tüketimler takip edilemeyeceğinden 

gerçekleştirilememiştir. Araştırmada buzağılar, buzağı başlangıç yemlerinin nişasta 

düzeylerinin rumen epitel doku gelişimi üzerine etkisi açısından incelenememiştir. 

Araştırmada her gruptan rastgele belirlenen erkek ve dişi buzağıların sindirim sistemleri 

açılıp ve rumen ağırlığı, papilla uzunluğu, papilla derinliği ve rumen duvar kalınlığı 

belirlenemediği için, buzağı başlangıç yemleri arasındaki farklılıklar daha net bir 

şekilde ortaya konulamamıştır. Yapılan araştırmalarda farklı nişasta kaynaklarının 

buzağı rumen parametreleri üzerine etkilerini değerlendirilmiş ve rumen gelişiminin en 

fazla mısır kaynaklı buzağı başlangıç yemlerinde sağlandığını ortaya koymuştur. 

Araştırmada deneme süresinin kısa olması (2 ay) ve araştırmanın ticari bir işletmede 

yürütülmesinden dolayı, ticari olarak, buzağıların bayıltılarak veya kesilerek rumen 

gelişimlerinin incelemesi işletme yönetimi tarafından uygun bulunmamıştır. İleri ki 

dönemlerde sürdürülebilecek araştırmalarda buzağıların 90-180 günlük yaş periyodu 

boyunca takip edilmesi ve rumen içeriklerinden alınan numuneler ile uçucu yağ asidi 

profilinin de gözlenmesi önemli sonuçlar elde edilmesine imkan sağlayabilir. Nitekim 
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% 35 nişasta içeren buzağı başlangıç yemlerinin tüketimin diğerlerine oranla daha 

düşük olmasının bir sebebi de, yüksek düzeyde nişasta içeren buzağı başlangıç 

yemlerinin, diğer buzağı başlangıç yemlerine kıyasla daha fazla UYA’ i üretimine 

neden olup, rumen papilları üzerinde UYA’ nin düzeyine bağlı bir keratinleşmeye neden 

olabileceği düşünülebilir. Bu durum yüksek nişasta düzeyine sahip buzağı başlangıç 

yemlerinin subklinik asidoza neden olmasının bir sonucu olarak düşünülebilir. Ancak 

tekrar belirtmek gerekir ki en doğru sonuç,  rumen papillalarının açılıp incelendiği 

durumda sağlanabilecektir. Araştırmada buzağılar izoklarik ve izonitrojenik buzağı 

başlangıç yemleri ile beslenmiştir. Araştırmada kullanılan ve % 25 düzeyinde nişasta 

içeren buzağı başlangıç yemlerinde enerjinin bir kısmı yağdan sağlanmıştır. Kuru 

madde de % 6,7 düzeyinde yağ içeren buzağı başlangıç yemlerini tüketen buzağılarda 

ishal sorunu veya dışkıda sindirilmemiş yem partikülleri ile karşılaşılmamıştır. 

Araştırma boyunca buzağıların dışkı kontrolleri, Wisconsin Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi tarafından oluşturulan tabloya göre takip edilmiş ancak yem grupları arasında 

dışkı skorlarının benzer ve normal olduğu belirlenmiştir. Bu durumun buzağıların 

tükettikleri buzağı mamalarının yüksek yağ düzeylerine alışık olmalarından ve yağı 

sindirebilmelerinden kaynakladığı düşünülebilir. Sağlıklı rumen gelişimini ilk iki aylık 

dönemde sağlayan buzağılar, sonraki dönemlerde tükettikleri kaba yemlerden daha 

yüksek oranda yararlanabilmektedir. Bu bağlamda dana ve düve döneminde beklenen 

gelişim düzeyi sağlanarak, tohumlama yaşı ve canlı ağırlığı da ırkın sahip olduğu 

standartlarda devam edecektir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda doğru yönetilmiş bir 

buzağı besleme programı ile sağlıklı bir rumen gelişimi sağlanabileceği ve bu 

bağlamda, laktasyon ömrü boyunca sunulan rasyonlardan yararlanma ve süt verim 

performansında maksimum düzeyin görülebileceği savunulabilir. 

Sonuç olarak araştırma doğumdan iki aylık yaş döneminin sonuna kadar farklı nişasta 

düzeylerindeki buzağı başlangıç yemlerinin buzağılarda yem tüketimi, canlı ağırlık 

artışı, vücut gelişimi ve bazı kan parametrelerinde önemli bir değişikliğe neden 

olmadığı belirlenmiştir. Ancak daha doğru bir sonuca ulaşılabilmek adına buzağıların en 

az 3-4 aylık yaşa kadar takip edilmesi veya rumen epitel doku gelişiminin incelenmesi 

gerektiği düşünülmektedir.   
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