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Özet: Egzersiz, atların besin maddeleri ihtiyacı üzerinde büyük etkiye sahiptir. At beslemede grup beslemesi değil bi-
reysel besleme düşünülmeli ve maksimum atletik performansı sağlayacak beslenme rejimleri uygulanmalıdır. Egzersiz
atlarda besin maddeleri ihtiyacını büyük oranda artırmaktadır. Düşük atletik performans ve yemle ilgili sağlık sorunları,
uygun rasyon seçimi ve beslenme yönetimiyle çözülecek problemlerdir. Genetik yapının yanı sıra, atta performans
rasyonla kolayca sağlanabilecek önemli bir unsurdur.
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Nutrition of Performance and Working Horses

Summary: Nutrient requirement of horses is tremendously affected by exercise. Exercising horses are considered as
individuals, not as group, and must be managed as such if maximum athletic performance is to be achieved. Exercise
may demand large nutrients of horses. Decreased athletic performance and feed-related health disorders are
significant problems that must be guarded against through proper ration selection and feeding management. Next to
genetic makeup, nutrition is an important factor in performance and nutrition is an easy factor to control.
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Giriş

At besleme bilimden öte bir sanattır. Bu hassasiyet
özellikle koşu atlarında daha da büyük öneme sa-
hiptir. Atlarda maksimum egzersiz performansı
birçok faktörün bileşimi ile gerçekleşir. Genetik
olarak seçilmiş aygır ve kısrakların çiftleştirilmesi
yoluyla başarılı atlar seçilebilir. Ancak, genetik
potansiyel beslenme ve egzersiz ile kombine oldu-
ğu durumda iyi sonuç verir. Dolayısıyla, çok iyi
dengelenmiş bir rasyon egzersiz yapan at için el-
zemdir. Egzersiz tipleri mesafe yoğunluğa bağlı
olarak farklılık arz eder. Aerobik egzersizler yürü-
mede olduğu gibi yoğunluğu düşük ve uzun mesa-
feli hareketlerde gerçekleştirilir ve bu durumda
kalp atışı dakikada 150 nin altındadır. Aneorobik
egzersiz ise yarış sırasında ya da çeki atlarında
olduğu gibi yoğunluğu yüksek ve kısa mesafelidir.
Bu tür hareketler sırasında kalp atışı dakikada 150
nin üzerine çıkar. Farklı türde eksersizler farklı
beslenme yöntemlerini gerektirse de, genelde eg-
zersizle birlikte kas aktivitesinden dolayı enerji ve
protein kullanımı artar, terleme yoluyla mineral
kaybı olur ve enerji reaksiyonlarını katalize eden
vitamin kullanımı artar (6,7).

Yarış atlarının besin madde ihtiyaçları, başta enerji
olmak üzere, protein, vitamin, mineral, su ve diğer
yem katkı maddeleri olmak üzere 6 grupta toplana-

bilir. Dengeli at rasyonları hazırlanmasında her bir
besin maddesi özel bir öneme sahiptir.

Kuru Madde

Çalışan atların günlük kuru madde (KM) tüketim
miktarları NRC (20) tarafından belirlenmiştir (Tablo
1). Yapılan araştırmalarda, yarış atlarının canlı
ağırlıklarının %2.7-3.7 si kadar KM tükettikleri bu-
lunmuştur (8,11,15).

Enerji

Egzersiz yapan atlarda muhtemelen en önemli
besin maddesi ihtiyacı enerjidir. Hareket halinde
olan atlar için yemler, yemlerdeki kimyasal enerji-
nin kas hareketine çevrilmesinde kullanılır. Atlar
yemden elde ettikleri bu enerji ile 160-900 metre/
dakika hızla 1-150 km lik mesafeyi koşabilirler.
Bahsedilen bu iki mesafe ve hız, farklı beslenme
fizyolojilerini içeren değişik işlemleri kapsamasına
rağmen atlarda eşit derecede yorgunluğa sebebi-
yet verebilir. Düşük aralıktaki hız ve mesafede
atların günlük enerji ihtiyacı çok artmazken (%4)
yüksek aralıktaki hız ve mesafelerde günlük enerji
ihtiyacı 5-6 katına çıkar (8). Kısa süreli ve hızlı
koşmada (yarış atlarında olduğu gibi) kas enerjisi-
nin çoğunu anaerobic respirasyon yoluyla sağla-
nırken, uzun süreli kas çalışmalarında enerjinin
hemen hemen tamamı aerobik yolla elde edilir. Av
için koşulan atlarda, her iki hız ve mesafenin birlik-
te gerçekleştirildiği ve bunun yanı sıra atlamanın,
durmanın ve yürümenin de kombine edildiği göz
önünde bulundurulursa yemlerden gelecek enerji-
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nin yine birkaç katına çıkarılması düşünülmelidir.
At rasyonları hazırlanırken enerji ihtiyaçlarındaki
bu değişimler göz önünde tutulmalıdır.

Birçok faktörün etkilediği düşünülürse, atların ça-
lışması için gerekli enerjiyi hesaplamanın zorluğu
ortaya çıkar. Bu faktörlerden bazıları, atın kondis-
yonu ve idmanlı oluşu, binicinin beceri ve vücut
ağırlığı, çevre ısısı, rasyonun bileşimi ve çalışılan
zeminin karakteri (toprak yapısı ve meyil) olarak
sayılabilir. Örneğin. Blaxter e göre (2) 400 kg lık bir
atın yatay düzlemde çalışırken gereksinim duydu-
ğu enerji 0.16 kcal/m iken bu ihtiyaç dikey düzlem-
de 17 katı (2.72 kcal/m) kadardır. 600 kg ve daha
az ağırlıktaki atların yaşama payı enerji ihtiyaçları
hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanıl-
maktadır (20,21):

SE (Mcal/gün) = 1.4 + 0.03 W (SE: sindirilebilir
enerji, W: vücut ağırlığı),

Vücut ağırlığı 600 kg dan fazla olan atlar için yaşa-
ma payı enerji ihtiyacı ise aşağıdaki formül yardı-
mıyla bulunur (20,21):

SE (Mcal/gün) = 1.82 + 0.0383 W – 0.000015W2

Poni ve hafif atların (200-600 kg) iş gücü SE ihtiya-
cı, hafif, orta şiddetli ve ağır işler için sırasıyla ya-
şama payı ihtiyacının %25, %50 ve %100 ü kadar
fazlasıdır (20). Çeki atlarının iş gücü enerji ihtiyaç-
ları yapılan işin türüne ve ağırlığa bağlı olmakla
birlikte, Brody (3) sahada yapılan çalışmanın her
saati için yaşama payı enerji ihtiyacının %10 artırıl-
masını önermiştir. Performans atlarında enerji ihti-
yacını belirlemek amacıyla birçok metotlar gelişti-
rilmiştir. Bu metotlardan en önemlisi, egzersiz ha-
lindeki bir atta tüketilen O2 ve üretilen CO2 miktar-
larını tespit ederek yapılanıdır (18). Pratiğe uygula-
nabilirliği tartışılsa dahi atlarda enerji ihtiyacı hak-
kında önemli bilgiler vermektedir. NRC (20) çalı-
şan atların enerji ihtiyacını Tablo 2’deki gibi tavsiye
etmiştir.

Enerji kaynağı olarak kullanılan tane yemler
(nişasta) atlar için anaerobik egzersizde kullanılan
iyi glikoz kaynaklarıdır. Ancak kolik gibi problem-
lerle karşılaşmamak için bir defada fazla miktarda
verilmemelidir. Atlara bir seferde verilecek tane
yem miktarı vücut ağırlığının % 0.5 ini aş-
mamalıdır. Dolayısıyla atlara verilecek toplam tane
yem miktarı günlük olarak 3 e bölünmelidir. Enerji
kaynağı olarak kullanılan tane yemler kendi ara-
larında farklılık gösterir. Örneğin, yulaf yalnız ya da
otla birlikte verildiğinde enerji olarak yetersiz ola-
bileceği gibi atletik performansı da olumsuz et-
kileyebilir. Bunun nedeni yulaftaki nişastanın (%
45) diğer tane yemlere, örneğin mısıra (%70)
oranla düşük, selülozun ise yüksek (%3 e karşı %
10) olmasıdır. Yulaf ve ot karışımından gelen ener-
jinin göreceli olarak büyük bir kısmı nişastadan
değil selüloz dan gelecektir ki buda yavaş sin-
dirildiği için performans için gerekli çabuklukta
glikoz üretimine cevap verecek nitelikte değildir.
Bu yüzdendir ki yulafın SE değeri (2.94 Mcal/kg)
mısıra göre (3.53 Mcak/kg) düşüktür. Arpa, atlarda
kullanılan ekonomik bir enerji kaynağıdır. Bir
alkoloid olan hordenine, filizlenmiş arpa ile
(sprouted barley) beslenen atların idrarında da
tespit edilmiştir. Kaynaşta (Phalaris) da bulunan
hordenine, yemin sevilerek yenmesini engellerken
bazı ülkelerde (USA) idrarda hordenine tespiti
yarış atlarının diskalifiye olma sebebidir (25).

NRC (20) da tavsiye edilen kaba-konsantre yem
oranları sınırında verilen kaba yemler yarış atları
ve daha uzun süreli çalışan atlar için geçerli olma-
yabilir. Meyer (19) yarış atları için günde 4-6 kg ot
yeterli görülmekle birlikte, uzun süreli çalışan atlar
için günde en az 6-8 kg ot verilmesini tavsiye et-
miştir. Selüloz iyi bir bağırsak fonksiyonu için ge-
reklidir. Özellikle tam olgunluğa ulaşmamış otlar
kaliteli selüloz kaynağıdır. Spor atlarının ham selü-
loz ihtiyacı en az % 13-15 olmalıdır (27).

Aerobik egzersizde kullanılan yağlar yüksek mik-
tarda enerji sağlar. Uzun çalışma şartlarında atla-
rın enerji dengesini sağlayan yağlar kaslardaki
glikozun korunmasında rol oynar. Bu özelliklerin-
den dolayı yağlar egzersiz yapan atların ihtiyacını
karşılamak amacıyla rasyona ilave edilir. Uzun
süreli koşularda kullanılan atlarda rasyonun yağ ile
desteklenmesi ve protein miktarının bir miktar dü-
şürülmesi sonucunda plazma üre ve asiditesinin
düşmesi gözlenmiştir (16). Bu tür bir uygulama
atların koşu performansını artıracağı gibi tane ye-
me bağlı sindirim problemlerini de azaltacaktır.
Ayrıca, at rasyonlarına ilave edilen yağ (100 gr
mısır yağı/gün), yonca, feskü, üçgül, ya da soya
fasulyesi kabuğunda in vitro OM, KM ve NDF sin-
dirimine etki etmediği gibi ezilmiş yulaftaki NDF

sindirimini artırmıştır (4). At rasyonlarındaki toplam
yağ miktarı (tane yemden gelen + yem katkısı ola-
rak ilave edilen) rasyonun % 15’i kadar olabilir.
Ancak total rasyondaki yağ miktarı rasyona katılan
diğer yem unsurlarıyla birlikte (ot ve diğerleri) % 15
in altına düşer (17).

Protein

Atlarda yaşama payı için gerekli protein ihtiyacı
0.49-0.68 SP/kg/gün (SP: sindirilebilir protein) ola-
rak belirlenmiş (14,24) ancak bir çok at için bu
değer ortalama 0.60 SP/kg/gün olarak tavsiye edil-
miştir (20). Yetişkin atlarda yaşama payı için ge-
rekli bireysel amino asit ihtiyaçları belirlenmemiş
olmasına rağmen rasyonda verilen protein miktarı
genelde amino asit ihtiyaçlarını karşılayacak dü-
zeydedir (20).

Egzersiz yapan atlarda rasyon protein düzeyi iş
gücünü etkilemektedir. Egzersiz, kas depozisyon
oranının artıracağı için tay ve eksersiz yapan at
rasyonlarında yaşam payı ve normal büyüme ihti-
yacının % 1-2 fazlası önerilmelidir. Terleme yoluy-
la proteinin kaybı göz önüne alınırsa, çalışan atlar-
da protein ihtiyacının önemi daha da anlaşılır. Ter,
1-1.5 g nitrojen/kg içerir (19). Çalışma ile birlikte
ter miktarı da artacağından protein ihtiyacının arta-
cağı kesindir. Mayer (19) kas aktivitesi gösteren
atlarda her 100 kg canlı ağırlık için atılan ter mikta-
rını 5 kg olarak tahmin etmiştir. Protein kaynağın-
da egzersiz atları için nicelikten öte protein kalitesi
önem taşır. Atlarda başlıca kısıtlayıcı amino asit
lizindir. Tane yemle karıştırılmış düşük kaliteli kaba
yemler lizinden yetersiz olacağı için kas
deposizyonunu düşürerek atletik performansı
olumsuz etkileyecektir. Piyasada egzersiz atları
için satılan yemlerde protein oranı % 12-14 dür.
Ancak çalışan atlar için protein ihtiyacının %10
olması yeterli görülmektedir (22). Kusursuz perfor-
mans ve rasyon protein-amino asit ilişkisi çok açık
olarak ortaya konmamakla birlikte, NRC (20) aşa-
ğıdaki tabloda (Tablo 3) çalışan atlar için protein
ve lizin ihtiyaçlarını tavsiye etmiştir.

Atlar ve poniler için zengin protein kaynakları baş-
lıca, yağlı tohum kalıntıları (küspeler), fasulye,
maya (yeast) ve kaliteli kuru ot (özellikle yonca)
olarak sıralanabilir. Soya küspesi, keten tohumu
küspesi, pamuk tohumu küspesi ve ayçiçeği küs-
pesi atlarda yaygın olarak kullanıldığı halde, fıstık
aflatoksin kontaminasyonu ihtimaline karşı tercih
edilmez.

Atlarda protein olmayan nitrojen (NPN) kaynakları
kullanımının çok faydalı olmadığı kanaati mevcut-
tur (20). Ayrıca, atlarda nitrojen ihtiyacının büyük

Tablo 1. Çalışan atların kuru madde ihtiyacı, kg/100 kg CAa.

Çalışma tipi Kaba yem Konsantre yem Toplam

Yaşama Payı

Hafif Dereceli Çalışmab

Orta Dereceli Çalışmac

Ağır Dereceli Çalışmad

1.5-2.0

1.0-2.0

1.0-2.0

0.75-1.5

0-0.5

0.5-1.0

0.75-1.5

1.0-2.0

1.5-2.0

1.5-2.5

1.75-2.5

2.0-3.0

a : NRC (20) dan alınmıştır. Rasyonların KM si % 90 olarak kabul edilmiştir.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d:  Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.

Tablo 2. Çalışan atların enerji ihtiyaçlarıa.

Çalışma tipi Konsantre-kaba yem oranı SE, Mcal/kg

Yaşama payı

Hafif Dereceli Çalışmab

Orta Dereceli Çalışmac

Ağır Dereceli Çalışmad

0:100

35:65

50:50

65:35

2,00

2,45

2,65

2,85

a: NRC (20) dan alınmıştır. Hesaplamalar KM bazında yapılmıştır. Konsantre yemin 3,3 kcal/kg KM ve kaba yemin (ot)
2,00 kcal/kg KM olduğu varsayılmıştır.

b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c : Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.
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nin yine birkaç katına çıkarılması düşünülmelidir.
At rasyonları hazırlanırken enerji ihtiyaçlarındaki
bu değişimler göz önünde tutulmalıdır.

Birçok faktörün etkilediği düşünülürse, atların ça-
lışması için gerekli enerjiyi hesaplamanın zorluğu
ortaya çıkar. Bu faktörlerden bazıları, atın kondis-
yonu ve idmanlı oluşu, binicinin beceri ve vücut
ağırlığı, çevre ısısı, rasyonun bileşimi ve çalışılan
zeminin karakteri (toprak yapısı ve meyil) olarak
sayılabilir. Örneğin. Blaxter e göre (2) 400 kg lık bir
atın yatay düzlemde çalışırken gereksinim duydu-
ğu enerji 0.16 kcal/m iken bu ihtiyaç dikey düzlem-
de 17 katı (2.72 kcal/m) kadardır. 600 kg ve daha
az ağırlıktaki atların yaşama payı enerji ihtiyaçları
hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanıl-
maktadır (20,21):

SE (Mcal/gün) = 1.4 + 0.03 W (SE: sindirilebilir
enerji, W: vücut ağırlığı),

Vücut ağırlığı 600 kg dan fazla olan atlar için yaşa-
ma payı enerji ihtiyacı ise aşağıdaki formül yardı-
mıyla bulunur (20,21):

SE (Mcal/gün) = 1.82 + 0.0383 W – 0.000015W2

Poni ve hafif atların (200-600 kg) iş gücü SE ihtiya-
cı, hafif, orta şiddetli ve ağır işler için sırasıyla ya-
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ları yapılan işin türüne ve ağırlığa bağlı olmakla
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masını önermiştir. Performans atlarında enerji ihti-
yacını belirlemek amacıyla birçok metotlar gelişti-
rilmiştir. Bu metotlardan en önemlisi, egzersiz ha-
lindeki bir atta tüketilen O2 ve üretilen CO2 miktar-
larını tespit ederek yapılanıdır (18). Pratiğe uygula-
nabilirliği tartışılsa dahi atlarda enerji ihtiyacı hak-
kında önemli bilgiler vermektedir. NRC (20) çalı-
şan atların enerji ihtiyacını Tablo 2’deki gibi tavsiye
etmiştir.

Enerji kaynağı olarak kullanılan tane yemler
(nişasta) atlar için anaerobik egzersizde kullanılan
iyi glikoz kaynaklarıdır. Ancak kolik gibi problem-
lerle karşılaşmamak için bir defada fazla miktarda
verilmemelidir. Atlara bir seferde verilecek tane
yem miktarı vücut ağırlığının % 0.5 ini aş-
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otla birlikte verildiğinde enerji olarak yetersiz ola-
bileceği gibi atletik performansı da olumsuz et-
kileyebilir. Bunun nedeni yulaftaki nişastanın (%
45) diğer tane yemlere, örneğin mısıra (%70)
oranla düşük, selülozun ise yüksek (%3 e karşı %
10) olmasıdır. Yulaf ve ot karışımından gelen ener-
jinin göreceli olarak büyük bir kısmı nişastadan
değil selüloz dan gelecektir ki buda yavaş sin-
dirildiği için performans için gerekli çabuklukta
glikoz üretimine cevap verecek nitelikte değildir.
Bu yüzdendir ki yulafın SE değeri (2.94 Mcal/kg)
mısıra göre (3.53 Mcak/kg) düşüktür. Arpa, atlarda
kullanılan ekonomik bir enerji kaynağıdır. Bir
alkoloid olan hordenine, filizlenmiş arpa ile
(sprouted barley) beslenen atların idrarında da
tespit edilmiştir. Kaynaşta (Phalaris) da bulunan
hordenine, yemin sevilerek yenmesini engellerken
bazı ülkelerde (USA) idrarda hordenine tespiti
yarış atlarının diskalifiye olma sebebidir (25).

NRC (20) da tavsiye edilen kaba-konsantre yem
oranları sınırında verilen kaba yemler yarış atları
ve daha uzun süreli çalışan atlar için geçerli olma-
yabilir. Meyer (19) yarış atları için günde 4-6 kg ot
yeterli görülmekle birlikte, uzun süreli çalışan atlar
için günde en az 6-8 kg ot verilmesini tavsiye et-
miştir. Selüloz iyi bir bağırsak fonksiyonu için ge-
reklidir. Özellikle tam olgunluğa ulaşmamış otlar
kaliteli selüloz kaynağıdır. Spor atlarının ham selü-
loz ihtiyacı en az % 13-15 olmalıdır (27).
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tarda enerji sağlar. Uzun çalışma şartlarında atla-
rın enerji dengesini sağlayan yağlar kaslardaki
glikozun korunmasında rol oynar. Bu özelliklerin-
den dolayı yağlar egzersiz yapan atların ihtiyacını
karşılamak amacıyla rasyona ilave edilir. Uzun
süreli koşularda kullanılan atlarda rasyonun yağ ile
desteklenmesi ve protein miktarının bir miktar dü-
şürülmesi sonucunda plazma üre ve asiditesinin
düşmesi gözlenmiştir (16). Bu tür bir uygulama
atların koşu performansını artıracağı gibi tane ye-
me bağlı sindirim problemlerini de azaltacaktır.
Ayrıca, at rasyonlarına ilave edilen yağ (100 gr
mısır yağı/gün), yonca, feskü, üçgül, ya da soya
fasulyesi kabuğunda in vitro OM, KM ve NDF sin-
dirimine etki etmediği gibi ezilmiş yulaftaki NDF

sindirimini artırmıştır (4). At rasyonlarındaki toplam
yağ miktarı (tane yemden gelen + yem katkısı ola-
rak ilave edilen) rasyonun % 15’i kadar olabilir.
Ancak total rasyondaki yağ miktarı rasyona katılan
diğer yem unsurlarıyla birlikte (ot ve diğerleri) % 15
in altına düşer (17).

Protein

Atlarda yaşama payı için gerekli protein ihtiyacı
0.49-0.68 SP/kg/gün (SP: sindirilebilir protein) ola-
rak belirlenmiş (14,24) ancak bir çok at için bu
değer ortalama 0.60 SP/kg/gün olarak tavsiye edil-
miştir (20). Yetişkin atlarda yaşama payı için ge-
rekli bireysel amino asit ihtiyaçları belirlenmemiş
olmasına rağmen rasyonda verilen protein miktarı
genelde amino asit ihtiyaçlarını karşılayacak dü-
zeydedir (20).

Egzersiz yapan atlarda rasyon protein düzeyi iş
gücünü etkilemektedir. Egzersiz, kas depozisyon
oranının artıracağı için tay ve eksersiz yapan at
rasyonlarında yaşam payı ve normal büyüme ihti-
yacının % 1-2 fazlası önerilmelidir. Terleme yoluy-
la proteinin kaybı göz önüne alınırsa, çalışan atlar-
da protein ihtiyacının önemi daha da anlaşılır. Ter,
1-1.5 g nitrojen/kg içerir (19). Çalışma ile birlikte
ter miktarı da artacağından protein ihtiyacının arta-
cağı kesindir. Mayer (19) kas aktivitesi gösteren
atlarda her 100 kg canlı ağırlık için atılan ter mikta-
rını 5 kg olarak tahmin etmiştir. Protein kaynağın-
da egzersiz atları için nicelikten öte protein kalitesi
önem taşır. Atlarda başlıca kısıtlayıcı amino asit
lizindir. Tane yemle karıştırılmış düşük kaliteli kaba
yemler lizinden yetersiz olacağı için kas
deposizyonunu düşürerek atletik performansı
olumsuz etkileyecektir. Piyasada egzersiz atları
için satılan yemlerde protein oranı % 12-14 dür.
Ancak çalışan atlar için protein ihtiyacının %10
olması yeterli görülmektedir (22). Kusursuz perfor-
mans ve rasyon protein-amino asit ilişkisi çok açık
olarak ortaya konmamakla birlikte, NRC (20) aşa-
ğıdaki tabloda (Tablo 3) çalışan atlar için protein
ve lizin ihtiyaçlarını tavsiye etmiştir.

Atlar ve poniler için zengin protein kaynakları baş-
lıca, yağlı tohum kalıntıları (küspeler), fasulye,
maya (yeast) ve kaliteli kuru ot (özellikle yonca)
olarak sıralanabilir. Soya küspesi, keten tohumu
küspesi, pamuk tohumu küspesi ve ayçiçeği küs-
pesi atlarda yaygın olarak kullanıldığı halde, fıstık
aflatoksin kontaminasyonu ihtimaline karşı tercih
edilmez.

Atlarda protein olmayan nitrojen (NPN) kaynakları
kullanımının çok faydalı olmadığı kanaati mevcut-
tur (20). Ayrıca, atlarda nitrojen ihtiyacının büyük

Tablo 1. Çalışan atların kuru madde ihtiyacı, kg/100 kg CAa.

Çalışma tipi Kaba yem Konsantre yem Toplam

Yaşama Payı

Hafif Dereceli Çalışmab

Orta Dereceli Çalışmac

Ağır Dereceli Çalışmad

1.5-2.0

1.0-2.0

1.0-2.0

0.75-1.5

0-0.5

0.5-1.0

0.75-1.5

1.0-2.0

1.5-2.0

1.5-2.5

1.75-2.5

2.0-3.0

a : NRC (20) dan alınmıştır. Rasyonların KM si % 90 olarak kabul edilmiştir.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d:  Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.

Tablo 2. Çalışan atların enerji ihtiyaçlarıa.

Çalışma tipi Konsantre-kaba yem oranı SE, Mcal/kg

Yaşama payı

Hafif Dereceli Çalışmab

Orta Dereceli Çalışmac

Ağır Dereceli Çalışmad

0:100

35:65

50:50

65:35

2,00

2,45

2,65

2,85

a: NRC (20) dan alınmıştır. Hesaplamalar KM bazında yapılmıştır. Konsantre yemin 3,3 kcal/kg KM ve kaba yemin (ot)
2,00 kcal/kg KM olduğu varsayılmıştır.

b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c : Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.
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bir kısmı üre ile karşılanmaya çalışılırsa, büyüyen
atlarda maksimum büyüme gerçekleşmez ve
laktasyondaki kısrakta süt verimi düşer (10,12).
Atlarda kan üre düzeyinin yüksek olduğu durumlar-
da (>21.4-51.4 mg/dl) üre kalın bağırsağa atılır ki
buda kalın bağırsaktaki mikrobiyal üremeyi teşvik
edebilir (23). Yüksek çözünürlük oranı ile üre, ba-
ğırsaklardan çabucak emilip böbreklerden atıldığı
için toksik etkisi yoktur (14). Bu yüzden erişkin
atlar rasyonlarının %4 ü kadar üre tüketebilirler
(20). Dolaşımdaki ürenin ozmolariteyi etkilemeye-
cek kadar yüksek olmayan konsantrasyonları
toksik etkiye sahip değildir ancak emilen amonyak
toksik olabilir. Karaciğerin amonyağı üreye dönüş-
türme kapasitesindeki problemler (genelde yaşlı
atlarda görülür) amonyak zehirlenmesine neden
olur.

Mineral-Vitamin-Elektrolit Balans

Çalışan atların mineral ihtiyaçları ter yoluyla kay-
bettikleri mineral miktarı ile ilgilidir. Genelde, mine-
ral ihtiyacı egzersizle birlikte artar. Ter yüksek
oranda sodyum, potasyum, klor, kalsiyum ve mag-
nezyum içerir. Terdeki total elektrolit konsantras-
yonu plazmadan daha yüksektir, bu yüzden
dehidrasyona rağmen plazma konsantrasyonunda-
ki düşme normaldir.  Harris (13) terdeki elektrolit
konsantrasyonlarını: Cl için 155 mmol/l, Na için
135 mmol/l, K için 35 mmol/l, Ca için 3 mmol/l, P
için 0.3 mmol/l ve Mg için 2 mmol/l olarak belirle-
miştir. Ekstra tuz ihtiyacı (sodyum klorür) atlar için
büyük önem taşır. Atlar genelde, tuz ihtiyaçlarını
yanlarında bulunan ad libitum su ile birlikte kendi-
leri ayarlarlar. Atlarda yarış öncesi intro venöz
yolla 1-3 litre verilecek elektrolit sıvısı at yetiştirici-
leri tarafından benimsenen bir uygulamadır. Atlara
verilecek örnek bir elektrolit karışımı, 4 gram sod-

yum klorid, 2 gram potasyum klorid ve 0.2 gram
magnezyum sülfat içermelidir. Ancak, Carlson (5)
bu tür bir uygulamanın faydası olmadığını göster-
miştir. Tuz, koşu öncesi verildiğinde su tüketimini
teşvik edecek ve dolayısıyla atta uzun süreli ekser-
sizde su dengesinin kurulmasına ve su-Na-Cl re-
zervi oluşumuna yardımcı olacaktır (8). Aynı şekil-
de iz element taşları bütün at tiplerinde olmasa da
yarış atlarına ad libitum verilmelidir. Sodyum bikar-
bonatın (NaHCO3) tampon etkisinden dolayı oral
yolla verilmesi yarış atlarında egzersiz sırasındaki
yorgunluğu önlemede endikedir. Mutlak doz konu-
sunda tereddütler mevcut iken, 0.4 g NaHCO3/kg
vücut ağırlığı (1L suda) gallop tan 2-4 saat öncesi
önerilmiştir (8). Ancak bazı otoriteler sodyum bi-
karbonatın kullanımını yasaklamışlardır. Benzer
şekilde karnozin (kaslarda mevcut fizyokimyasal
bir tampon) ve karnitin, yarış atlarının performansı-
nı artırmak için rasyona ilave edilmiş ancak bu
uygulamalar olumlu sonuç vermemiştir. Kaslardaki
karnozin miktarının genetik olarak değişmediği ve
karnitin saplementinin kaslardaki karnitin düzeyini
etkilemediği bulunmuştur (22).

Egzersiz amaçlı atlarda A ve D vitamin ihtiyaçları
yaşama payı ile aynı iken, E vitamini ihtiyacı eg-
zersizle birlikte artmaktadır. Suda çözünen vita-
minlerden B grubu vitaminler vücutta enerji meta-
bolizmasında rol oynadıkları için, kalın bağırsakta
mikroplar tarafından sentezlenseler dahi egzersiz
sırasında duyulan ihtiyaçları artmaktadır. NRC (20)
tarafından tavsiye edilen rasyon mineral ve vitamin
miktarları aşağıda verilmiştir (Tablo 4-5).

Su

Yetişkin atların vücut ağırlığının % 65-75 inin tayla-
rın ise %75-80 inin su olduğu düşünülürse suyun
önemi daha da çok anlaşılır. Yaşama payı için
gerekli su miktarı yaklaşık 5L/100 kg vücut ağırlığı-
dır. Sıcak iklimlerde çalışan atlar için su ihtiyacı ise
yaklaşık 12-15L/100 kg vücut ağırlığı kadardır (8).
Atlarda çalışma su ihtiyacını %50-300 oranında
artırır. Bu artışı etkileyen faktörlerin başında KM
tüketimi ve çevre ısısı gelir  (20). Atlara su verme-
de sakınılacak yegâne zaman egzersiz hemen
öncesi ve kalp atışı ve respirasyonun hızlı olduğu
egzersiz hemen sonrasıdır. Bu zamanlarda atlara
sık ve az miktarda su vermek dehidrasyonu önle-
yeceği gibi sindirim problemleri açısından da fay-
dalı bir uygulamadır.

Besleme Zamanı

Atların, rasyonlarını herhangi bir egzersize başla-
madan 2-4 saat öncesi tüketerek hazmetmeleri
sağlamak uygulanacak iyi bir yöntemdir. Atlara
tanınan bu süre zarfında besin maddelerinin çoğu
mideyi geçer ve bağırsaklara ulaşmış olur. Koşu-
dan 6-12 saat öncesinden daha uzun süreli yem
kısıtlaması, atların enerji ihtiyacına cevap vereme-
yecek ve dolayısıyla performansı olumsuz etkile-
yecektir (9). Egzersize başlamadan 4 saat önce-
sinde yedirilen tane yemler kan glikoz ve insulin
düzeyini yükseltmektedir. Yüksek kan insulin düze-
yi atların daha çabuk sürede yorulmasına neden
olmaktadır çünkü insülin kasların optimal düzeyde
kontraksiyon yapmasını engellemektedir (28). Bu
yüzden tane yemlerin yedirilmesi için en uygun
zaman çalışmaya (egzersize) başlamadan 4 saat
önce olmalıdır. Farklı fiziksel aktivitelerde kullanı-
lan atlar için rehber niteliğinde tavsiyeler mevcuttur
(Tablo 6).  At için ideal performans kilosu, her at
için bireysel farklılık göstermekte ve at sahibinin

subjektif gözlemlerine bağlı olarak değişmektedir
(9).

Yarış İçin Uygun Eksersiz Süresi ve Yaşı

Yarış atları için uygun eksersiz süresi en az 6 ay
olmak koşulu ile yaklaşık 1 yıl olmalıdır. Altı aydan
daha az zamanda yapılan egzersiz periyodu per-
formansta düşüklüğe neden olur. Genç atlar erken
yaşlarda vücutlarının yarış amaçlı gelişmesi için
egzersize başlatılmalı aksi takdirde atlar gelişimini
tamamladıktan sonra yarışa hazırlanması imkân-
sız olmaktadır (1). Atlarda diz kapanması için en
az 6 aylık bir süre tanınmalı ve bu süreden sonra
hızın artırıldığı gallop gibi eksersizlere geçilmelidir.
At ilk koşusunu gerçekleştirinceye kadar ise en az
10 ay geçmelidir. Yarış amaçlı yetiştirilen atlarda
erken yaşta antrenman başlamalıdır ve bu yaş
birçok at için 18 aydır. Kemik gelişimini ve büyü-
mesini tamamlayan atlar bu aşamadan sonra binici
yükünden doğan stresi dengelemekte zorlanmak-
tadırlar. İngiliz atlarında antrenman 1 yaşında baş-
layabilir ve genelde 3 yaşında ilk yarışına kadar
antrenman devam eder. Yani antrenman 20 ay
sürebilir. Ancak bazı ülkelerde (USA) antrenman
için ekonomik olmadığından bu kadar süre ve para
ayrılmaz (1).

Yarış atları için uygun yaş, at ırkına, atın tabiatına
ve planlanan iş türüne bağlıdır. Atlarda 18 aylık
yaşa kadar kas fibrillerinin gelişiminin % 80’nin
tamamlandığı belirtilmiştir. Ancak, 1 ila 6 yaşlar
arasında zamana bağlı olarak kas fibril bölgelerinin
(fiber area) sadece % 10 arttığı ifade edilmiştir
(26). Bu rakamlar atlarda yarış yaşı hakkında
önemli ipucu vermektedir. Birçok at ırkı için yarış
yaşı 18 aydır. Atların erken yaşta (16-18 ay) yarış
ve ağır işlere koşulması strese sebebiyet vermekte
ve bu gereken performansın gösterilememesine ve
aynı  zamanda  yaralanma  ve  sakatlıklara  neden

Çalışma tipi Konsantre-kaba yem
oranı

Ham protein, % Lizin, %

Yaşama Payı

Hafif Dereceli Çalışmab

Orta Dereceli Çalışmac

Ağır Dereceli Çalışmad

0:1.00

35:65

50:50

65:35

8,0

9,8

10,4

11,4

0,28

0,35

0,37

0,40

Tablo 3. Çalışan at ve ponilere yedirilecek rasyonlarda protein ve lizin konsantrasyonua.

a: NRC (20) dan alınmıştır. Konsantre yemin 3,3 kcal/kg KM ve kaba yemin (ot) 2,00 kcal/kg KM olduğu varsayılmıştır.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.

Tablo 4. At ve poni rasyonlarında tavsiye edilen Ca, P, Mg, ve K konsantrasyonlarıa.

a: NRC (20) dan alınmıştır. Değerler KM bazında verilmiştir.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.

Çalışma tipi Ca, % P, % Mg, % K, %

Yaşama Payı

Hafif Dereceli Çalışmab

Orta Dereceli Çalışmac

Ağır Dereceli Çalışmad

0,24

0,30

0,31

0,35

0,17

0,22

0,23

0,25

0,09

0,11

0,12

0,13

0,30

0,37

0,39

0,43
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bir kısmı üre ile karşılanmaya çalışılırsa, büyüyen
atlarda maksimum büyüme gerçekleşmez ve
laktasyondaki kısrakta süt verimi düşer (10,12).
Atlarda kan üre düzeyinin yüksek olduğu durumlar-
da (>21.4-51.4 mg/dl) üre kalın bağırsağa atılır ki
buda kalın bağırsaktaki mikrobiyal üremeyi teşvik
edebilir (23). Yüksek çözünürlük oranı ile üre, ba-
ğırsaklardan çabucak emilip böbreklerden atıldığı
için toksik etkisi yoktur (14). Bu yüzden erişkin
atlar rasyonlarının %4 ü kadar üre tüketebilirler
(20). Dolaşımdaki ürenin ozmolariteyi etkilemeye-
cek kadar yüksek olmayan konsantrasyonları
toksik etkiye sahip değildir ancak emilen amonyak
toksik olabilir. Karaciğerin amonyağı üreye dönüş-
türme kapasitesindeki problemler (genelde yaşlı
atlarda görülür) amonyak zehirlenmesine neden
olur.

Mineral-Vitamin-Elektrolit Balans

Çalışan atların mineral ihtiyaçları ter yoluyla kay-
bettikleri mineral miktarı ile ilgilidir. Genelde, mine-
ral ihtiyacı egzersizle birlikte artar. Ter yüksek
oranda sodyum, potasyum, klor, kalsiyum ve mag-
nezyum içerir. Terdeki total elektrolit konsantras-
yonu plazmadan daha yüksektir, bu yüzden
dehidrasyona rağmen plazma konsantrasyonunda-
ki düşme normaldir.  Harris (13) terdeki elektrolit
konsantrasyonlarını: Cl için 155 mmol/l, Na için
135 mmol/l, K için 35 mmol/l, Ca için 3 mmol/l, P
için 0.3 mmol/l ve Mg için 2 mmol/l olarak belirle-
miştir. Ekstra tuz ihtiyacı (sodyum klorür) atlar için
büyük önem taşır. Atlar genelde, tuz ihtiyaçlarını
yanlarında bulunan ad libitum su ile birlikte kendi-
leri ayarlarlar. Atlarda yarış öncesi intro venöz
yolla 1-3 litre verilecek elektrolit sıvısı at yetiştirici-
leri tarafından benimsenen bir uygulamadır. Atlara
verilecek örnek bir elektrolit karışımı, 4 gram sod-

yum klorid, 2 gram potasyum klorid ve 0.2 gram
magnezyum sülfat içermelidir. Ancak, Carlson (5)
bu tür bir uygulamanın faydası olmadığını göster-
miştir. Tuz, koşu öncesi verildiğinde su tüketimini
teşvik edecek ve dolayısıyla atta uzun süreli ekser-
sizde su dengesinin kurulmasına ve su-Na-Cl re-
zervi oluşumuna yardımcı olacaktır (8). Aynı şekil-
de iz element taşları bütün at tiplerinde olmasa da
yarış atlarına ad libitum verilmelidir. Sodyum bikar-
bonatın (NaHCO3) tampon etkisinden dolayı oral
yolla verilmesi yarış atlarında egzersiz sırasındaki
yorgunluğu önlemede endikedir. Mutlak doz konu-
sunda tereddütler mevcut iken, 0.4 g NaHCO3/kg
vücut ağırlığı (1L suda) gallop tan 2-4 saat öncesi
önerilmiştir (8). Ancak bazı otoriteler sodyum bi-
karbonatın kullanımını yasaklamışlardır. Benzer
şekilde karnozin (kaslarda mevcut fizyokimyasal
bir tampon) ve karnitin, yarış atlarının performansı-
nı artırmak için rasyona ilave edilmiş ancak bu
uygulamalar olumlu sonuç vermemiştir. Kaslardaki
karnozin miktarının genetik olarak değişmediği ve
karnitin saplementinin kaslardaki karnitin düzeyini
etkilemediği bulunmuştur (22).

Egzersiz amaçlı atlarda A ve D vitamin ihtiyaçları
yaşama payı ile aynı iken, E vitamini ihtiyacı eg-
zersizle birlikte artmaktadır. Suda çözünen vita-
minlerden B grubu vitaminler vücutta enerji meta-
bolizmasında rol oynadıkları için, kalın bağırsakta
mikroplar tarafından sentezlenseler dahi egzersiz
sırasında duyulan ihtiyaçları artmaktadır. NRC (20)
tarafından tavsiye edilen rasyon mineral ve vitamin
miktarları aşağıda verilmiştir (Tablo 4-5).

Su

Yetişkin atların vücut ağırlığının % 65-75 inin tayla-
rın ise %75-80 inin su olduğu düşünülürse suyun
önemi daha da çok anlaşılır. Yaşama payı için
gerekli su miktarı yaklaşık 5L/100 kg vücut ağırlığı-
dır. Sıcak iklimlerde çalışan atlar için su ihtiyacı ise
yaklaşık 12-15L/100 kg vücut ağırlığı kadardır (8).
Atlarda çalışma su ihtiyacını %50-300 oranında
artırır. Bu artışı etkileyen faktörlerin başında KM
tüketimi ve çevre ısısı gelir  (20). Atlara su verme-
de sakınılacak yegâne zaman egzersiz hemen
öncesi ve kalp atışı ve respirasyonun hızlı olduğu
egzersiz hemen sonrasıdır. Bu zamanlarda atlara
sık ve az miktarda su vermek dehidrasyonu önle-
yeceği gibi sindirim problemleri açısından da fay-
dalı bir uygulamadır.

Besleme Zamanı

Atların, rasyonlarını herhangi bir egzersize başla-
madan 2-4 saat öncesi tüketerek hazmetmeleri
sağlamak uygulanacak iyi bir yöntemdir. Atlara
tanınan bu süre zarfında besin maddelerinin çoğu
mideyi geçer ve bağırsaklara ulaşmış olur. Koşu-
dan 6-12 saat öncesinden daha uzun süreli yem
kısıtlaması, atların enerji ihtiyacına cevap vereme-
yecek ve dolayısıyla performansı olumsuz etkile-
yecektir (9). Egzersize başlamadan 4 saat önce-
sinde yedirilen tane yemler kan glikoz ve insulin
düzeyini yükseltmektedir. Yüksek kan insulin düze-
yi atların daha çabuk sürede yorulmasına neden
olmaktadır çünkü insülin kasların optimal düzeyde
kontraksiyon yapmasını engellemektedir (28). Bu
yüzden tane yemlerin yedirilmesi için en uygun
zaman çalışmaya (egzersize) başlamadan 4 saat
önce olmalıdır. Farklı fiziksel aktivitelerde kullanı-
lan atlar için rehber niteliğinde tavsiyeler mevcuttur
(Tablo 6).  At için ideal performans kilosu, her at
için bireysel farklılık göstermekte ve at sahibinin

subjektif gözlemlerine bağlı olarak değişmektedir
(9).

Yarış İçin Uygun Eksersiz Süresi ve Yaşı

Yarış atları için uygun eksersiz süresi en az 6 ay
olmak koşulu ile yaklaşık 1 yıl olmalıdır. Altı aydan
daha az zamanda yapılan egzersiz periyodu per-
formansta düşüklüğe neden olur. Genç atlar erken
yaşlarda vücutlarının yarış amaçlı gelişmesi için
egzersize başlatılmalı aksi takdirde atlar gelişimini
tamamladıktan sonra yarışa hazırlanması imkân-
sız olmaktadır (1). Atlarda diz kapanması için en
az 6 aylık bir süre tanınmalı ve bu süreden sonra
hızın artırıldığı gallop gibi eksersizlere geçilmelidir.
At ilk koşusunu gerçekleştirinceye kadar ise en az
10 ay geçmelidir. Yarış amaçlı yetiştirilen atlarda
erken yaşta antrenman başlamalıdır ve bu yaş
birçok at için 18 aydır. Kemik gelişimini ve büyü-
mesini tamamlayan atlar bu aşamadan sonra binici
yükünden doğan stresi dengelemekte zorlanmak-
tadırlar. İngiliz atlarında antrenman 1 yaşında baş-
layabilir ve genelde 3 yaşında ilk yarışına kadar
antrenman devam eder. Yani antrenman 20 ay
sürebilir. Ancak bazı ülkelerde (USA) antrenman
için ekonomik olmadığından bu kadar süre ve para
ayrılmaz (1).

Yarış atları için uygun yaş, at ırkına, atın tabiatına
ve planlanan iş türüne bağlıdır. Atlarda 18 aylık
yaşa kadar kas fibrillerinin gelişiminin % 80’nin
tamamlandığı belirtilmiştir. Ancak, 1 ila 6 yaşlar
arasında zamana bağlı olarak kas fibril bölgelerinin
(fiber area) sadece % 10 arttığı ifade edilmiştir
(26). Bu rakamlar atlarda yarış yaşı hakkında
önemli ipucu vermektedir. Birçok at ırkı için yarış
yaşı 18 aydır. Atların erken yaşta (16-18 ay) yarış
ve ağır işlere koşulması strese sebebiyet vermekte
ve bu gereken performansın gösterilememesine ve
aynı  zamanda  yaralanma  ve  sakatlıklara  neden

Çalışma tipi Konsantre-kaba yem
oranı

Ham protein, % Lizin, %

Yaşama Payı

Hafif Dereceli Çalışmab

Orta Dereceli Çalışmac

Ağır Dereceli Çalışmad

0:1.00

35:65

50:50

65:35

8,0

9,8

10,4

11,4

0,28

0,35

0,37

0,40

Tablo 3. Çalışan at ve ponilere yedirilecek rasyonlarda protein ve lizin konsantrasyonua.

a: NRC (20) dan alınmıştır. Konsantre yemin 3,3 kcal/kg KM ve kaba yemin (ot) 2,00 kcal/kg KM olduğu varsayılmıştır.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.

Tablo 4. At ve poni rasyonlarında tavsiye edilen Ca, P, Mg, ve K konsantrasyonlarıa.

a: NRC (20) dan alınmıştır. Değerler KM bazında verilmiştir.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.

Çalışma tipi Ca, % P, % Mg, % K, %

Yaşama Payı

Hafif Dereceli Çalışmab

Orta Dereceli Çalışmac

Ağır Dereceli Çalışmad

0,24

0,30

0,31

0,35

0,17

0,22

0,23

0,25

0,09

0,11

0,12

0,13

0,30

0,37

0,39

0,43
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Tablo 5. At ve poni rasyonları için tavsiye edilen mineral ve vitamin konsantrasyonlarıa.

a: NRC (20) dan alınmıştır. Değerler KM bazında verilmiştir.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.

Yaşama Payı Eksersiz
Maksimum

Tolerans Düzeyi

Mineral

Sodyum, %

Sülfür, %

Demir, mg/kg

Manganez, mg/kg

Bakır, mg/kg

Çinko, mg/kg

Selenyum, mg/kg

İyot, mg/kg

Kobalt, mg/kg

Vitamin

Vitamin A, IU/kg

Vitamin D, IU/kgc

Vitamin E, IU/kg

Tiamin, mg/kg

Riboflavin, mg/kg

0,10

0,15

40

40

10

40

0,1

0,1-0,6

0.1

2000

300

50

3

2

0,30

0,15

40

40

10

40

0,1

0,1-0,6

0.1

2000

300

80

5

2

3b

1,25

1000

1000

800

500

2,0

5,0

10

16000

2.200

1000

3000

-

Tablo 6. Farklı yoğunlukta çalışmaya (koşuya) tabii tutulan atlar için uygun besleme zamanıa.

Aktivite türü Kaba yem (ot) besleme
zamanı

Konsantre (tane) yem
besleme zamanı

Yoğun çalışma-koşub Yarıştan 4 saat önce beslemeye son
verilir.

Yarıştan 4 saat ya da öncesinde tane
yem ile beslenir.

Hafif-orta şiddetli

yoğun çalışma-koşuc

1. Koşulmadan 4 saat önce
besleme son verilebilir,

2. Atlar gün boyunca küçük
miktarda yemlerle beslenebilir,

3. Atlar meradan yararlanabilir.

Binilmeden 4 saat ya da daha öncesinde
beslenir

Uzun mesafe koşud 1. Yarış başlayıncaya kadar ad
libitum kuru ot verilir,

2. Ayrıca, binme sırasında kuru ot
verilir.

3. Binilmeden 4 saat öncesine kadar
yüksek miktarda tane yemle beslenir,

4. Binilme süresince küçük miktarlarda
tane yem ile beslenir.

a: Warren (28) den alınmıştır.
b: Thoroughbred, Standardbred ve Quarter Horse yarışları, Barrel yarışı, Roping ve Cutting gibi aktiviteleri içerir.
c: Pleasure/Trail Riding, Jumping, Team Penning, ve Reining gibi aktiviteleri içerir.
d: Endurance Riding, Competitive Trail Riding ve Pack Trips gibi aktiviteleri içerir.

Tablo 7. 500 kg canlı ağırlıktaki bir yarış atı için hazırlanmış örnek rasyonlara.

a: Warren (28) den alınmıştır.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.
e: %18 Ca, %18 P içerir.
f: Minor (trace) elementleri ve iyotlu tuz içerir.

Yem maddeleri Hafif dereceli çalışmab Orta dereceli çalışmac Ağır dereceli çalışmad

Ot (yonca/çayır otu)

Yulaf, tane

Minerale

Yalama taşıf

9 kg

0

28 gram

Ad libitum

7-8 kg

2-3 kg

28 gram

Ad libitum

7-8 kg

5 kg

28 gram

Ad libitum

                                                                                         Fizyolojik Durum
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Tablo 5. At ve poni rasyonları için tavsiye edilen mineral ve vitamin konsantrasyonlarıa.

a: NRC (20) dan alınmıştır. Değerler KM bazında verilmiştir.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.

Yaşama Payı Eksersiz
Maksimum

Tolerans Düzeyi

Mineral

Sodyum, %

Sülfür, %

Demir, mg/kg

Manganez, mg/kg

Bakır, mg/kg

Çinko, mg/kg

Selenyum, mg/kg

İyot, mg/kg

Kobalt, mg/kg

Vitamin

Vitamin A, IU/kg

Vitamin D, IU/kgc

Vitamin E, IU/kg

Tiamin, mg/kg

Riboflavin, mg/kg

0,10

0,15

40

40

10

40

0,1

0,1-0,6

0.1

2000

300

50

3

2

0,30

0,15

40

40

10

40

0,1

0,1-0,6

0.1

2000

300

80

5

2

3b

1,25

1000

1000

800

500

2,0

5,0

10

16000

2.200

1000

3000

-

Tablo 6. Farklı yoğunlukta çalışmaya (koşuya) tabii tutulan atlar için uygun besleme zamanıa.

Aktivite türü Kaba yem (ot) besleme
zamanı

Konsantre (tane) yem
besleme zamanı

Yoğun çalışma-koşub Yarıştan 4 saat önce beslemeye son
verilir.

Yarıştan 4 saat ya da öncesinde tane
yem ile beslenir.

Hafif-orta şiddetli

yoğun çalışma-koşuc

1. Koşulmadan 4 saat önce
besleme son verilebilir,

2. Atlar gün boyunca küçük
miktarda yemlerle beslenebilir,

3. Atlar meradan yararlanabilir.

Binilmeden 4 saat ya da daha öncesinde
beslenir

Uzun mesafe koşud 1. Yarış başlayıncaya kadar ad
libitum kuru ot verilir,

2. Ayrıca, binme sırasında kuru ot
verilir.

3. Binilmeden 4 saat öncesine kadar
yüksek miktarda tane yemle beslenir,

4. Binilme süresince küçük miktarlarda
tane yem ile beslenir.

a: Warren (28) den alınmıştır.
b: Thoroughbred, Standardbred ve Quarter Horse yarışları, Barrel yarışı, Roping ve Cutting gibi aktiviteleri içerir.
c: Pleasure/Trail Riding, Jumping, Team Penning, ve Reining gibi aktiviteleri içerir.
d: Endurance Riding, Competitive Trail Riding ve Pack Trips gibi aktiviteleri içerir.

Tablo 7. 500 kg canlı ağırlıktaki bir yarış atı için hazırlanmış örnek rasyonlara.

a: Warren (28) den alınmıştır.
b: Western ve English hobi atı, atlı arabalarda, ve binek (equitation) olarak kullanılan atlar baz alınmıştır.
c: Barrel yarışında, çiftlik işlerinde, atlama ve benzer faaliyette bulunan at baz alınmıştır.
d: Yarış atı eğitiminde kullanılan at ve polo baz alınmıştır.
e: %18 Ca, %18 P içerir.
f: Minor (trace) elementleri ve iyotlu tuz içerir.

Yem maddeleri Hafif dereceli çalışmab Orta dereceli çalışmac Ağır dereceli çalışmad

Ot (yonca/çayır otu)

Yulaf, tane

Minerale

Yalama taşıf

9 kg

0

28 gram

Ad libitum

7-8 kg

2-3 kg

28 gram

Ad libitum

7-8 kg

5 kg

28 gram

Ad libitum

                                                                                         Fizyolojik Durum
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olmaktadır. Lipizzaner gibi geç olgunluğa erişen
atların 3 yaşından önce yarışlara sokulması öneril-
mez. Lipizzaner da yarış için 4 yaş idealdir ancak
4 yaşından ileriki yaş ise ideal performans için
istenmeyen durumdur (1). Atlama (Jumping) ant-
renmanlarına başlama yaşı 4-5 yaş ve atlama yaşı
ise 8 yaş olmalıdır (1). Daha erken yaşlarda bu tür
aktivitelere başlamak mümkün olsa dahi yaralan-
ma riski daima yüksek olmaktadır. Erken olgunlu-
ğa erişen İngiliz (English) atları için 8 yaş yarış
süresinin sonu olarak kabul edilir. Sekiz yaştan
sonra hızları düşen İngiliz atları hız gerektirmeyen
farklı yarışlarda kullanılabilir. Genel bir kural ola-
rak, atların strese maruz kaldıkları ağır yarışlar ve
aktiviteler için uygun yaş, erken olgunluğa erişen
atlar (English) için 5 yaştan önce, geç olgunluğa
erişen atlar için 8 yaştan önce olmamalıdır (1).

Yarış atları için hazırlanmış örnek rasyonlar Tablo
7 de verilmiştir.

At besleme, özellikle yarış atı besleme, sanat ve
tekniğin (bilim) kombinasyonudur. Bu konudaki
başarı bireysel olarak atı tanımak ve en uygun
besleme programını uygulamak ile mümkündür.
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olmaktadır. Lipizzaner gibi geç olgunluğa erişen
atların 3 yaşından önce yarışlara sokulması öneril-
mez. Lipizzaner da yarış için 4 yaş idealdir ancak
4 yaşından ileriki yaş ise ideal performans için
istenmeyen durumdur (1). Atlama (Jumping) ant-
renmanlarına başlama yaşı 4-5 yaş ve atlama yaşı
ise 8 yaş olmalıdır (1). Daha erken yaşlarda bu tür
aktivitelere başlamak mümkün olsa dahi yaralan-
ma riski daima yüksek olmaktadır. Erken olgunlu-
ğa erişen İngiliz (English) atları için 8 yaş yarış
süresinin sonu olarak kabul edilir. Sekiz yaştan
sonra hızları düşen İngiliz atları hız gerektirmeyen
farklı yarışlarda kullanılabilir. Genel bir kural ola-
rak, atların strese maruz kaldıkları ağır yarışlar ve
aktiviteler için uygun yaş, erken olgunluğa erişen
atlar (English) için 5 yaştan önce, geç olgunluğa
erişen atlar için 8 yaştan önce olmamalıdır (1).

Yarış atları için hazırlanmış örnek rasyonlar Tablo
7 de verilmiştir.

At besleme, özellikle yarış atı besleme, sanat ve
tekniğin (bilim) kombinasyonudur. Bu konudaki
başarı bireysel olarak atı tanımak ve en uygun
besleme programını uygulamak ile mümkündür.
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