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ÖZET 
 
Bu çalışmada yonca gibi güç silolanan yemlerin silolanmasında karbonhidrat kaynağı olarak kullanılan arpa kırması ve 

şeker gibi katkı maddelerine alternatif olarak elma katılması amaçlanmıştır. Silaj materyali olarak yonca kullanılmış ve yoncaya 
katılan karbonhidrat kaynakları silaj gruplarını oluşturmuştur. Buna göre % 1 şeker katılan grup şeker grubunu (Ş-Grup), % 10 
arpa kırması katılan grup arpa grubunu (A-Grup) ve % 10 elma katılan grup elma grubunu (E-Grup) oluşturmuştur. Silajlar 45 gün 
sonra açıldı ve ham besin madde bileşimleri, fermentasyon ürünleri ve ham besin maddelerinin sindirilebilirliği tespit edildi. Hayvan 
denemesi için 30 kg canlı ağırlıkta 6 adet ivesi erkek toklu kullanılmıştır. Silajların fiziksel değerlendirme ve fleig puanlamasında 
gruplar arasında bir farklılık tespit edilmemiş ve her üç silajında iyi kalitede olduğu gözlenmiştir. Ham besin madde bileşimleri ve 
ADF, NDF düzeyleri her üç silaj grubunda da benzer çıkmıştır, pH ve amonyak değerleri bakımından gruplar arasında istatistiksel 
olarak bir farklılık tespit edilmemiştir.Yapılan hayvan denemesinde günlük canlı ağırlık artışı ve günlük kuru madde tüketimi üç 
deneme grubunda da benzer çıkmıştır. Ruminal pH ve ruminal amonyak değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır. Ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri her üç deneme grubunda da birbirine benzer bulunmuştur. Sonuç 
olarak, yonca gibi yem bitkilerinin silolanması sırasında şeker ve arpa kırması yerine elma gibi şeker içeriği yüksek olan meyveler 
rahatlıkla silajlara karbonhidrat kaynağı olarak katılabileceği kanaatine varılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Elma, Yonca Silajı, Kuzu 

The Investigation of Possibility of Apple As Carbohydrate Source in Alfalfa Silage 
 
SUMMARY 
 
In this study, the use of apple as carbohydrate source in alfalfa silage to be alternative of barley and sugar were investigated. 

As silage matter alfalfa was used. The carbohydrate sources added in silage were constituted of experimental groups. Sugar group 
(Group-Ş) plus 1% sugar, barley group (Group-A) plus 10% barley and apple group (Group-E) plus 10% apple added in silage 
material. Silos were opened after 45th day, nutrient composition of silages, silages fermentation products and digestibility of 
nutrients were determined. Six avasi lambs average 30 kg weight were used as animal material. Any differences were not determined 
to the physical and fleig point in groups and silages were good quality. Crude nutrients, acid detergent fiber, neutral detergent fiber, 
pH and ammonia levels were similar in all groups. Daily live weight gain and daily dry matter intake were similar in all groups. 
Similarly, ruminal pH, ruminal ammonia and digestibility of nutrients were similar in all groups. In conclusion, fruits containing 
high sugar like apple may be use as alternative carbohydrate source instead of sugar and barley in alfalfa silage. 

Keywords: Apple, Alfalfa Silage, Lamb 
 
GİRİŞ 
 
Bilindiği üzere yeşil yemler konserve edilirken 

elde edilen ürünün kalitesi üzerine yemin yapısı, iklim 
şartları ve işletmenin imkânları önemli rol oynamaktadır. 
Buna göre baklagil yem bitkilerinin kurutulması, mısır ve 
pancar yaprakları gibi karbonhidrat içeriği yüksek yem 
bitkilerinin de silolanması ön planda tutulmaktadır. 
Ancak, çevre sıcaklığının yüksek, bağıl nemin düşük ve 
yağışın olmadığı aylarda kurutma yöntemleri, yağışın bol 
ve bağıl nemin yüksek olduğu aylarda da silolama 
yöntemleri ön plana çıkmaktadır (12). 

Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan 
yonca (Medicago sativa) daha ziyade kurutularak 
hayvanlara verilmektedir. Ancak kurutulması ve 
depolanması sırasında yapılan mekanik müdahalelere 
bağlı olarak önemli ölçüde besin madde kaybı meydana 
gelmektedir (24, 26, 28, 32). 

Son yıllarda kuru ot olarak değerlendirilmesinin 
yanı sıra silajı da önem kazanmaktadır. Özellikle yağışı 

bol olan bölgelerde ve yeterince kurutulma imkânı 
olmayan son biçim yoncalar genellikle silaj olarak 
değerlendirilmektedir (12). Silajlık yeşil yem olarak 
yonca protein düzeyinin yüksek olmasından dolayı güç 
silolanan yemler sınıfına girmektedir (10, 16, 18, 21, 24). 
Bu tür yemlerden kaliteli silajlar elde etmek oldukça 
güçtür. Bu nedenle, protein bakımından zengin, 
karbonhidrat bakımından fakir olan silajlık yem 
bitkilerinin silolanması sırasında fermantasyonun güvence 
altına alınabilmesi için katkı maddelerinin kullanılması 
zorunlu hale gelmektedir (13, 18, 21, 31). 

Bu amaçla, farklı katkı maddelerinden 
yararlanılmakla birlikte daha çok ortamda yetersiz 
düzeyde bulunan karbonhidrat açığını kapatmaya yönelik 
katkı maddelerinden yararlanılmaktadır. Katkı maddesi 
olarak da en fazla tahıl taneleri, melas, şeker v.b. 
kullanılmaktadır (10, 18, 21, 24). Öte yandan bunlara 
alternatif olarak şeker içeriği yüksek olan meyve 
posalarından da yararlanılmaktadır (7, 8, 25). 

Elma hasatı dönem olarak yoncanın son biçim 
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dönemine rastlanmaktadır ve elmanın hasatı sırasında 
önemli düzeyde kayıplar söz konusu olmaktadır. Yaklaşık 
olarak yılda üretilen 2,5 milyon ton elmanın 750 bin tonu 
heba olmaktadır (5). Taze elma bütün olarak yaklaşık 
%15 düzeyinde karbonhidrat içermektedir ve bu 
karbonhidratın büyük kısmını glikoz, fruktoz ve sükroz 
gibi kolay fermente olabilir şekerler oluşturmaktadır (6). 

Elde edilen silajlarda kalitenin belirlenmesinde de 
çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler arsında 
benzerlik bulunmasına karşın, uygulanması açısından 
farklılıklarda bulunmaktadır (21, 33).  

Silo yeminin rengi, kokusu ve strüktürü göz önüne 
alınarak yapılan fiziksel değerlendirme yöntemi, 
laboratuar çalışması istemediğinden masrafsız, pratik bir 
tekniktir (2, 33). Fakat yemin niteliği konusunda bazı 
fikirler verse de yemin gerçek değerini ortaya koymada 
yeterli değildir (21). 

Silo yeminde kuru madde oranı ve pH değerinden 
faydalanılarak belirlenen fleig puanlama yöntemi, silo 
yeminin niteliği konusunda daha iyi değerlendirme 
imkânı vermektedir (2, 21, 33). Çünkü bu yöntemde 
kullanılan pH değeri, yemlerin yeterince ekşiyip, 
ekşimediğini sayısal olarak belirleyen en önemli 
ölçütlerden biridir (20, 21). 

Bu çalışmada yonca gibi güç silolanan yemlerin 
silolanmasında yaygın olarak kullanılan arpa kırması ve 
şeker gibi katkı maddelerine alternatif olarak 
pazarlanamayan elma kullanılması ve elde edilen 
silajların kalitesi, kimyasal bileşimleri ve koyunlarda 
ruminal fermantasyon ürünleri ile ham besin maddelerinin 
sindirilme dereceleri üzerine olan etkilerinin tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. 

 
MATERYAL ve METOT 
 
Yem materyali olarak, silajlık yem bitkisi olan 

kasım ayı başında ve çiçek başlangıcı döneminde biçilen 
yonca kullanılmıştır. Yoncaya katılan katkı maddeleri 
araştırma gruplarını oluşturmuştur. Buna göre silo 
materyaline % 1 oranında şeker katılan grup şeker 
grubunu (Ş-Grup), % 10 arpa katılan grup arpa grubunu 
(A-Grup) ve % 10 pazarlanamayan elma (Taze olarak 
kullanılamayan elmalar; zedelemiş, bütünlüğü bozulmuş 
gibi)   katılan grup ise elma grubunu (E-Grup) 
oluşturmuştur.  

Karbonhidrat kaynağı olarak toz şeker olduğu gibi, 
arpa kaba öğütüldükten sonra elma ise mikserde püre 
haline gelecek şekilde kıyıldıktan sonra silaj materyaline 
ilave edilmiştir. 

Silo kabı olarak her grupta 100 kg silo materyali 
alan 3 varil ile 20 kg silo materyali alan 3 polietilen torba 
kullanılmıştır. Silaj materyali varillere iyice sıkıştırılmış 
ve ağızları hava almayacak şekilde naylon branda ile 
kapatılarak üzerlerine ağırlık konmuştur. Torbalara da 
yine iyi bir şekilde sıkıştırılmış, torbanın her tarafı naylon 
branda ile sarılıp koli bantları ile bantlanmıştır. 

Silo kapları 45 gün sonra açılarak silaj örnekleri 
alınmış, kuru madde, pH, amonyak ve ham besin madde 

düzeyleri belirlenmiş daha sonra hayvan denemesine 
geçilmiştir. 

Araştırmada 8 aylık, ortalama 30 kg canlı ağırlıkta 
6 baş ivesi erkek toklu kullanılmıştır.  

Deneme 3x3 cross-over deneme düzeninde Fırat 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim ve Uygulama 
Çiftliğindeki ferdi padoklarda yürütülmüştür. Çalışmanın 
her dönemi 10 gün alıştırma 10 gün yem tüketiminin 
tespiti ve 7 günde sindirim denmesi olmak üzere 27 gün 
toplamda ise 81 gün sürmüştür. Araştırma ve yem 
tüketiminin tespiti sırasında hayvanlar ad libitum 
yemlenmişlerdir. Sindirilme denemesinde ise söz konusu 
örneklemeye başlamadan 3 gün önceden ad libitum olarak 
tükettiği yemin % 90’ı hayvanlara verilmiştir. Su ise ad 
libitum olarak sunulmuştur. 

Silajların yapıldığı variller ve torbalar açıldığında 
her birinden ayrı ayrı üst, kenar ve orta kısmından eşit 
miktarda olmak üzere, toplam 5 kg örnek alınarak iyice 
karıştırılmıştır. Karıştırılan 5 kg’lık örnekten 2 kg kadar 
alınıp analizlerde kullanılmıştır. Silajların pH’sını tespit 
edebilmek için, 15 g silaj örneği bir behere alınıp üzerine 
100 ml saf su ilave edilerek çalkalayıcıda yarım saat 
çalkalandıktan sonra pH’sı ölçülmüştür. Ardından 
örnekler Whatman 54 filtre kâğıdından süzülmüş ve elde 
edilen filtratdan amonyak tayini yapılmıştır. 

Silo kapları açıldıktan sonra silaj örnekleri düz bir 
zemin üzerine yayılarak, üç değişik gözlemci tarafından 
renk, koku ve strüktür bakımından değişik puanlar 
verilmiştir (2, 9). Üç gözlemcinin verdiği puanların 
ortalaması alınarak yemlerin fiziksel değerlendirmeleri 
yapılmıştır (2, 21). Fiziksel değerlendirme için düz bir 
zemin üzerine yayılan yemlerden örnekler alınarak kuru 
madde oranları ve pH değerleri belirlenmiştir. Belirlenen 
bu değerler aşağıdaki formülde yerlerine konularak 
yemlerin fleig puanları saptanmıştır (21) 

Fleig Puanı = 220 + (2 X % Kuru Madde – 15) – 
40 X pH   

10 gün alıştırma döneminden sonra yem 
tüketiminin tespiti için yemler her gün tartılarak 
hayvanlara ad libitum olarak verilmiş, ertesi gün artan 
yemler toplanıp tekrar tartılarak bir önceki gün verilen 
yemlerden çıkartılmak suretiyle günlük yem tüketimi 
tespit edilmiştir. 

Her alıştırma döneminden sonra 24 saat aç 
bırakılan toklular tartılarak başlangıç canlı ağırlığı tespit 
edilmiş ve hayvanlar 10 günlük yem tüketiminin sonunda 
tekrar aç karnına tartılarak canlı ağırlıkları belirlenmiştir. 
Daha sonra bu tartımlar 10’a bölünerek ortalama günlük 
canlı ağırlık artışları bulunmuştur. 

Deneme sırasında 7 gün süre ile hayvanların 
arkasına bağlanan ve su geçirmeyen plastik torbalar 
vasıtasıyla sabah ve akşam yemlemeden hemen önce 
dışkının tamamı alınıp tartılarak günlük dışkı miktarı 
tespit edilmiştir. Ham besin maddelerinin tespiti amacıyla 
günlük toplanan dışkıdan 100 g alınarak 60oC’de 36–48 
saat süreyle kurutulup, öğütülerek analize kadar saklanmıştır. 

Rumen sıvısı örnekleri yemlemeden yarım saat 
önce ve yemlemeden 1 ve 4 saat sonra rumen sondası 
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yardımıyla alınmıştır. Alınan rumen sıvısı örneklerinin 
pH’sı ölçüldükten sonra, rumen sıvısı örnekleri 2000 
devirde 10 dakika santrifüj edilmiştir. Santrifüj edilen 
örnekten 0,5 ml alınıp üzerine 4,5 ml distile su ilave 
edilerek bekletilmeden amonyak tayininde kullanılmıştır. 

Araştırmada taze materyal, silajlardaki ve dışkıdaki 
kuru madde, ham protein, ham kül ve ham yağ düzeyleri 
AOAC (1) de belirtilen yöntemlerle, ham selüloz miktarı 
Crampton ve Maynard (11)’a göre, silajlardaki ve rumen 
sıvılarındaki Amonyak düzeyi ise Annino (4)’nun 
bildirdiği yönteme göre tespit edilmiştir. 

Sonuçların değerlendirilmesi, SPSS (29) paket 
programında yapılmıştır. 

BULGULAR 
 
Silajların fiziksel değerlendirmeleri ve Fleig 

puanlaması tablo 1’de; araştırmada kullanılan taze yonca 
ve silajların ham besin madde bileşimleri tablo 2’de; 
silajlardaki fermantasyon ürünleri tablo 3’de; deneme 
gruplarında başlangıç canlı ağırlığı, son canlı ağırlık, 
günlük canlı ağırlık artışı ve günlük kuru madde tüketimi 
tablo 4’de; deneme gruplarında ruminal amonyak 
düzeyleri tablo 5’de; deneme gruplarında ruminal pH 
düzeyleri tablo 6’da; gruplarda ham besin maddelerinin 
sindirilme derecesi ise tablo 7’de; verilmiştir. 

 
 
Tablo 1: Silajların fiziksel değerlendirmeleri ve Fleig puanlaması (n=6) 

Silajlar Koku Strüktür Renk Toplam Puan Kalite Sınıfı Flieg Puanı Kalite Sınıfı 
Ş-Grubu Hoş,asidik (8) Değişmemiş (4) Kahverengi yeşil (2) 14 İyi 91.24 pekiyi 

AGrubu Hoş,asidik (8) Değişmemiş (4) Kahverengi yeşil (2) 14 İyi 95.48 pekiyi 

EGrubu Hoş,asidik (8) Değişmemiş (4) Kahverengi yeşil (2) 14 iyi 96.92 pekiyi 

 
 
Tablo 2: Araştırmada kullanılan taze yonca ve silajların ham besin madde bileşimleri, %. (n=6) 

 Taze Yonca Ş-Grubu A-Grubu E-Grubu SEM P 
Kuru madde+ 34.25b 35.20b 41.24a 35.76b 0.48 ** 
Ham kül++ 13.50 14.15 14.39 14.87 1.58 ÖD 
Organik madde++ 86.50 85.85 85.61 85.13 1.74 ÖD 
Ham protein++ 14.35 14.52 14.72 15.12 1.27 ÖD 
Ham selüloz++ 24.72 25.35 25.48 25.79 3.11 ÖD 
Ham yağ++ 2.38 2.85 2.64 3.05 2.24 ÖD 
Azotsuzözmadde++ 45.05 43.13 42.77 41.17 1.54 ÖD 
ADF 38.21 40.88 41.40 40.24 2.18 ÖD 
NDF 41.45 45.14 45.94 44.82 1.92 ÖD 

+: Taze Materyal Üzerinden 
++: Kuru Madde Üzerinden 
**: p<0.01 Aynı satırda değişik harf taşıyan değerler birbirinden farklıdır.  
 
 
Tablo 3: Silajlardaki fermantasyon ürünleri (n=6) 

 Ş-Grubu A-Grubu E-Grubu SEM P 
pH 4.65 4.58 4.49 1.23 ÖD 
NH3-N, % KM 0.73 0.64 0.58 2.82 ÖD 

ÖD: Önemli Değil 
 
 
Tablo 4: Deneme Gruplarında başlangıç canlı ağırlık,  son canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı ve günlük kuru madde tüketimi, g (n = 6). 

 Ş-Grubu A-Grubu E-Grubu SEM P 
Başlangıç C.A.,kg 34.00 34.33 33.83 1.04 ÖD 
Son C A.,kg 36.33 36.50 36.33 1.68 ÖD 
Günlük C.A.A.,g  233.00 217.00 250.00 2.28 ÖD 

Günlük KM Tüketimi, g 2343.81 2350.71 2332.14 1.93 ÖD 

ÖD: Önemli Değil 
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Tablo 5: Deneme gruplarında ruminal amonyak düzeyleri, mg/100ml (n = 6) 
 Ş-Grubu A-Grubu E-Grubu SEM P 

Yemlemeden 30 dakika önce 18.23 17.80 18.16 1.87 ÖD 
Yemlemeden 1 saat sonra 23.63 23.40 23.60 1.29 ÖD 
Yemlemeden 4 saat sonra 20.95 20.66 20.75 1.46 ÖD 

ÖD: Önemli Değil  
 
 
Tablo 6: Deneme gruplarında ruminal pH düzeyleri, (n = 6) 

 Ş-Grubu A-Grubu E-Grubu SEM P 
Yemlemeden 30 dakika önce 6.57 6.65 6.72 0.94 ÖD 
Yemlemeden 1 saat sonra 5.66 5.74 5.69 0.87 ÖD 
Yemlemeden 4 saat sonra 6.20 6.16 6.18 0.76 ÖD 

ÖD: Önemli Değil 
 
 
Tablo 7: Deneme gruplarında ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri, % (n = 6) 

 Ş-Grubu A-Grubu E-Grubu SEM P 
Kuru Madde 61.25 60.75 62.42 1.48 ÖD 
Ham Kül 58.42 59.33 57.94 1.75 ÖD 
Organik Madde 64.32 65.84 65.28 1.94 ÖD 
Ham Protein 69.89 70.24 71.13 2.14 ÖD 
Ham Selüloz 64.46 63.71 65.18 2.84 ÖD 
Ham Yağ 73.82 74.65 73.96 1.92 ÖD 
Azotsuz Öz Md. 60.21 59.43 61.19 1.44 ÖD 

ÖD: Önemli Değil 
 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
İlk ve son biçimlerinde hava şartlarının uygun 

olmaması nedeniyle kurutulması güç olan yonca gibi yem 
bitkileri daha çok silaj olarak değerlendirilmektedir. 
Yonca, içerdiği besin maddeleri (yüksek protein ve nem, 
düşük karbonhidrat) nedeniyle güç silolanabilen yemler 
sınıfına girmektedir. Bu nedenle yonca silolanırken, 
özellikle ortamın karbonhidrat düzeyini yükseltmeye 
yönelik katkı maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Öte 
yandan doğu bölgelerinde son biçim yonca gibi hasat 
dönemi ekim-kasım aylarına gelen ve yılda 750 bin tonu 
heba olan elma, içerdiği % 15 düzeyindeki kolay 
eriyebilir karbonhidrat nedeniyle silo yemlerine 
karbonhidrat kaynağı olarak önemli bir katkı madde 
potansiyelini oluşturmaktadır. İşte bu çalışmada 
karbonhidrat düzeyi düşük olan yoncaya daha önce 
yapılmış çalışmalarda ve uygulamada kullanılan katkı 
maddelerinden şeker ve arpa kırmasına karşın elma 
püresinin katkı maddesi olarak kullanılmasının, 
silajlardaki besin maddeleri ve fermantasyon 
ürünlerindeki değişim ile söz konusu silajların koyunlarda 
yem tüketimi, canlı ağırlık artışı, ruminal fermantasyon 
ürünleri ile ham besin maddelerinin sindirilme derecesi 
üzerine olan etkisi ele alınmıştır. 

Silajların fiziksel özelliklerine göre puanlama 

yapıldığında Ş-grubu, A-grubu ve E-grubu silajlarında 
toplam puanlarının sırasıyla 14,14 ve 14; flieg puanlarının 
91.24, 95.48 ve 96.92; kalite sınıflarının silajların 
hepsinde iyi olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). Fiziksel 
değerlendirmelerden elde edilen toplam puanlar Demirel 
ve ark. (14)’nın Sudan otu ve Macar fiği için bildirdikleri 
değerlere benzer, flieg puanlarının ise yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Silajların fleig puanları Alçiçek ve 
Özkan (3)’nın mısır için bildirdikleri puana yakın bir 
değerdedir.   

Gruplarda besin madde düzeylerine bakıldığında 
(Tablo 2) kuru madde düzeyi arpa silajı grubunda silo 
materyaline ve diğer silaj gruplarına göre daha yüksek 
bulunmuştur. Bu farklılık da arpanın kuru maddesindeki 
yükseklikten kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan ham kül, 
ham protein, ham yağ ve ham selüloz düzeyleri silaj 
gruplarında benzer çıkarken silo materyalinden daha 
yüksek bulunmuştur (Tablo 2). Ham besin 
maddelerindeki bu yükseliş literatür verileri ile uyum 
içerisindedir (15, 19, 21). Bunların aksine silajlardaki 
azotsuz öz madde düzeyi literatür verilerine (15, 27) 
benzer şekilde silo materyaline göre daha düşük 
bulunmuştur. Bu düşüş ortamdaki azotsuz öz maddeyle 
doğrudan ilişkisi olan kolay eriyebilir karbonhidrat 
miktarının düşmesinden kaynaklanabilir. Öte yandan 
ADF ve NDF değerleri silaj gruplarında birbirine yakın 
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çıkarken, silaj materyaline göre 2-3 puan yüksek 
bulunmuştur. Bu bulgular Luchini ve ark (23)’nın 
yaklaşık % 36 kuru madde içeren yonca silajındaki ADF 
ve NDF değerlerine yakın bulunmuştur.  Silajlardaki 
fermantasyon ürünlerine bakıldığında (Tablo 3), pH ve 
NH3-N düzeyleri gruplarda birbirine yakın çıkmıştır. 
Görüldüğü gibi silaj materyaline ilave edilen karbonhidrat 
kaynakları silaj kalitesinin göstergelerinden biri olan 
pH’yı normal sınırlar içerisinde tutmuşlardır. Bu durum 
fermantasyon seyri açısından oldukça önemlidir. Çünkü 
fermantasyon sırasında pH istenilen sınırlara düşmediği 
takdirde ortamdaki mikroorganizmaların olumsuz etkisi 
nedeniyle fermantasyon akışı bozulmakta, çürüme, 
kokuşma ve küflenme neticesinde kötü kaliteli bir silaj 
elde edilmektedir. İşte bu olumsuzlukların meydana 
gelmemesi için karbonhidrat düzeyi düşük silaj 
materyallerine karbonhidrat ilavesi zorunlu olmaktadır.  
Benzer şekilde Stallings ve ark (30) yoncaya % 1 
arabinoz ve % 1 glikoz ilavesinin silajlarda pH’yı 
düşürdüğünü ve silaj kalitesini arttırdığını bildirmişlerdir.  

Söz konusu silajların kalitesinin belirlenmesinde 
sadece ham besin madde veya silajdaki fermantasyon 
ürünleri düzeyindeki değişimin tespit edilmesiyle 
yetinilmemiş, söz konusu silajların hayvan denemesinde 
günlük canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, ruminal 
fermantasyon ürünleri ile ham besin maddelerinin 
sindirilme derecelerinin tespiti de ele alınarak, daha net 
bir sonuca gidilmesi amaçlanmıştır.  

Bu görüşten yola çıkarak hayvanların kuru madde 
tüketimi ve canlı ağırlık artışına bakıldığında (Tablo 4) 
gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık 
bulunmamıştır. Nitekim Güler ve ark (17), yaptıkları 
çalışmada, yoncaya şeker, arpa ve elma katarak yaptıkları 
silajlarda, kuru madde ve ham protein ruminal 
yıkımlanma derecesi bakımından gruplar arasında bir 
farkın olmadığını saptamışlardır.  

Yemlemeden yarım saat önce ve yemlemeden 1 ve 
4 saat sonra alınan rumen sıvısı örneklerinde pH ve 
amonyak düzeyleri gruplar arasında istatistikî düzeyde 
önemli çıkmamıştır (Tablo 5, 6). Yapılan birçok 
çalışmada araştırma bulgularımızı destekler nitelikte 
sonuçlar elde edilmiştir (12, 22). 

Ham besin maddelerinin sindirilme derecesi 
değerlerine bakıldığında (Tablo 7) besin maddelerinin 
sindirilme derecelerinin gruplar arasındaki farklılığı 
istatistikî olarak önemli bulunmamıştır. Nitekim bu 
sonuçlar rasyonun bileşimine bakıldığında (Tablo 1) 
beklenen bir sonuç olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü 
rasyonların ham besin madde bileşimleri birbirine oldukça 
yakındır. Benzer şekilde Çerçi ve ark (12)’da farklı 
oranlarda silajlık mısır ve yonca kullanarak yaptıkları 
çalışmada, ham besin maddelerinin sindirilme derecesi 
bakımından gruplar arasında istatistikî bir faklılık tespit 
edememişlerdir. 

Ayrıca elmanın silo materyaline melas’a oranla 
daha kolay katılabilmesi, şeker’e göre maliyetinin ucuz 
olması ve elmanın içerdiği karbonhidrata göre kimyasal 
olarak daha erken parçalanması gibi avantajları da vardır (21). 

Sonuç olarak, bu çalışmada silolanması güç olan 
yoncadan kaliteli silaj elde edebilmek için ortamdaki 
kolay eriyebilir karbonhidrat düzeyinin yükseltilmesi 
amacıyla silo materyaline şeker ve arpa kırması yerine 
alternatif olarak pazarlanamayan elmanın kolay eriyebilir 
karbonhidrat kaynağı olarak katılabileceği ve böylece 
pazarlanamayan elmalarında ekonomiye 
kazandırılabileceği kanaatine varılmıştır.  
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