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Özet: Yapısal olmayan karbonhidratlar içerisinde sınıflandırılan nişasta laktasyondaki süt inekleri için başlıca enerji
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Laktasyondaki süt ineklerinin rasyonlarında tavsiye edilen optimum nişasta düzeyleri
%23-30 arasında olup bu düzey başta nişasta kaynağının rumende yıkılabilirliği olmak üzere pek çok faktörden etkilen-
mektedir. Asidozis ve diğer metabolik problemlerden kaçınmak için optimum nişasta düzeylerinin ayarlanması yüksek
verimli süt ineklerinde önem taşımaktadır. Diğer yandan mısır fiyatlarındaki artış nedeniyle düşük nişastalı rasyonlarla
besleme stratejileri de yoğun ilgi gören konular arasındadır. Laktasyondaki inekler için düşük nişastalı rasyonlar formü-
le etme stratejileri yüksek kaliteli kaba yem kullanımına ve yüksek sindirilebilirlikli nötral deterjan fiber (NDF) ve lif olma-
yan karbonhidrat (non-fiber carbohydrate, NFC) içeren soya kabukları, pancar posası, narenciye posası, mısır gluten
yemi ve kurutulmuş damıtma çözünürlü taneleri (dry distellers grain with solubles, DDGS) gibi yan ürün yemlerin daha
fazla kullanımına dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karbonhidrat, nişasta, süt ineği

Importance of Starch in Dairy Nutrition and Strategies for Feeding Low Starch Diets

Summary: Starch, which is classified as a non structural carbohydrate, is used as a major energy source for lactating
dairy cows. The optimal starch concentration of lactating dairy cow rations is recommended to range between 23% and
30%, and it is affected by many factors especially the degradability of the starch source in rumen. Ensuring optimal
levels of starch in diets of high-producing dairy cows is important to avoid ruminal acidosis and other metabolic prob-
lems. In addition, there is growing interest in feeding lactating cows with low starch diets due to the increased corn
prices. For this purpose, some nutritional strategies include using more high-quality forage and  by-product feeds with
highly digestible neutral detergent fiber and nonfiber carbohydrate (NFC) such as soy hulls, beet pulp, citrus pulp, corn
gluten feed and dry distellers grain with solubles (DDGS).
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Giriş

Süt ineği rasyonlarında % 60-70 düzeylerinde en
büyük paya sahip olan karbonhidratların iki yaygın
sınıflandırması vardır:

Yapısal (fibröz) karbonhidratlar: Bitki hücre du-
varında bulunan selüloz, hemiselüloz, lignin ve β-
glukanlardır. Yemlerde doğrudan NDF ve asit de-
terjan fiber (ADF) analiziyle bulunurlar. Bu analiz
yöntemine göre, NDF tüm hücre duvarı karbonhid-
ratlarını yani selüloz, hemiselüloz ve lignini, ADF
ise  selüloz ve lignini içermektedir (22, 41, 52, 56)

Yapısal olmayan karbonhidratlar (Non-
structural carbohydrates, NSC): Bitkilerde hücre
içinde lokalize olmuş nişasta, basit şekerler, fruk-
tanlar, çözünebilir lif ve silajlarda organik asitler
yapısal olmayan karbonhidratları oluşturmaktadır
(20, 24).

Genel olarak pek çok yem maddesi için NFC ve
NSC düzeyleri ve terimleri birbirinin yerine kullanıl-
maktadır. Ancak ikisi farklı olup bu da pektin ve
organik asitlerin varlığından kaynaklanmaktadır.
Pektin NFC içerisinde yer alır, fakat NSC olarak
sınıflandırılmaz (50, 54, 56).

Nişastanın yapısı ve önemi

Nişasta; tane yemler ve yeşil otların yaprak ve
köklerindeki başlıca depo polisakkarittir. Selüloz
gibi nişasta da glikoz ünitelerinden oluşmuştur.
Fakat buradaki en büyük fark glikoz birimlerinin
birbirleriyle nasıl bağlandığıdır. Nişasta hayvanın

Geliş Tarihi/Submission Date : 09.11.2012
Kabul Tarihi/Accepted Date : 18.02.2013

* Usta M. (2012). Süt ineklerinin beslenmesinde nişastanın
önemi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezsiz
Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden özetlenmiştir.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 1(1) 1- Olgu Sunumu
J  Fac Vet Med Univ Erciyes 1(1) 1- Case ReportERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University
Derleme / Review ArticleDerleme / Review Article

10(2), 12510(2), 125--133, 2013133, 2013



126

Süt ineklerinin beslenmesinde nişasta... Erciyes Üniv Vet Fak Derg 10(2) 125-133, 2013

yanı sıra rumen mikroorganizmaları tarafından da
salınan enzimlerle sindirilebilen α bağlara, selüloz
ise yalnızca mikroorganizmalar tarafından hidrolize
edilebilen β bağlara sahiptir (26).

Pek çok yemde yapısal olmayan karbonhidratların
%50 ile %100’ünü oluşturan nişasta hayvan vücu-
dunda 2 esas işlev için kaynak oluşturmaktadır (7,
57):

1- Nişasta rumen bakterilerince yıkımlandığında
asetik asit ve propiyonik asit gibi organik asitler
üretilir. Bu iki asit vücutta farklı fonksiyonlara sa-
hiptir ve birinin diğerine göre hayvan türüne (süt
ineği veya besi sığırı) bağlı olarak daha yüksek
düzeylerde olması arzu edilir. Asetik asit, yağ asidi
üretimine girerken propiyonik asit karaciğerde gli-
koz üretimine katılır ve enerji için kullanılır. Çok
daha indirekt bir yolla ve daha az etkin bir şekilde
olmak üzere, asetik asit de bu işlevde kullanılabilir.

2- Nişasta yıkımlandıkça bakteriyel populasyon
için kullanılabilir karbon iskeleti sağlamaktadır.
Bakteriler bu karbonu azot ile (amonyak) birlikte
mikrobiyal protein sentezinde kullanır. Böylece
hayvana protein sağlar. Bu bilgilerin temelinde
nişastanın ve nişasta sindiriminin enerji ve protein
üretimi olmak üzere iki büyük rolü olduğu görül-
mektedir.

Nişasta ve rasyon enerjisi

Nişasta süt ineği rasyonlarının önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Bu değer kurudaki inek rasyonla-
rında %20’den daha az, laktasyondaki inek ras-
yonlarında ise %35’den daha yüksek olmaktadır.
Rasyon nişastasının büyük kısmı tahıl tanelerin-
den sağlanmaktadır. Tahıllarda nişasta düzeyi
kuru madde (KM) bazında % 45’den (yulaf) %
72’ye (mısır) kadar değişmektedir. Kaba yemler-
den yonca otu ve uzun ömürlü bitkilerde nişasta
düzeyi  % 15’den daha az iken mısır silajında %
35’e kadar çıkmaktadır. Nişastanın rumende fer-
mantasyonu <%50 den >%90’a kadar son derece
değişkendir ve fermantasyon hızı ile rumende
yemlerin kalış süresinin bir fonksiyonudur. Laktas-
yondaki süt ineklerinde enerji alımını artırmak için
nişasta bakımından zengin yemler, fibröz kaba
yemlerin ve diğer yemlerin yerine kullanılmaktadır.
Ayrıca, nişastalı tahıllarca yüksek ve bunun sonu-
cu olarak da NDF bakımından düşük rasyonlar
laktasyondaki hayvanlara verildiği zaman genellik-
le KM tüketimi artmaktadır (3).

Süt ineklerinde nişastanın sindirilebilirliği NDF sin-
dirilebilirliğinin yaklaşık iki katı kadardır ve rasyo-
nun enerji düzeyini artırır (15). Fakat rasyonun
enerji içeriğindeki gerçek artış nişastası yüksek

konsantre yemler kaba yemin yerine kullanıldığın-
da tahmin edilenden daha az olabilir (55). Bunun
nedeni; nişasta rasyondaki kaba yem selülozunun
yerine geçince NDF sindiriminin azalmasıdır (6).
Benzer yanıt rumen nişasta sindirilebilirliğini artır-
mak ve buna bağlı olarak da NDF sindirimini azalt-
mak amacıyla mısır silajı öğütüldüğü zaman göz-
lenmektedir (14). Pek çok besleme koşulunda ras-
yonda nişasta düzeyini artırmak NDF miktarını
azaltmakta ve böylece NDF sindirimi üzerinde ni-
şastanın negatif etkisi artmaktadır (15).

Nişastanın rumen fermantasyonu
üzerine etkileri

Rumen mikroorganizmalarının başlıca gereksinim
duyduğu besin maddeleri proteinler ve karbonhid-
ratlardır (CHO). Her iki besin maddesi de mikrobi-
yal büyüme için gerekli olmakla birlikte, her birinin
rolü farklıdır. Proteinler; amonyak, peptitler ve ami-
no asitler arasında uygun miktar ve oranlarda ol-
mak koşuluyla mikrobiyal büyüme üzerinde büyük
bir etkiye sahiptir. Her birim fermente edilen CHO
ile üretilen mikrobiyal protein miktarı etkinlik dere-
cesinin göstergesidir ve bu önemli değişimlere
maruz kalmaktadır. Rumende fermente olan her
bir gram CHO ve değerlendirilebilir yem proteini ile
yaklaşık 1/3 g mikrobiyal protein üretilebilir. Top-
lam CHO fermantasyonunu maksimuma çıkarmak
için rasyonda şeker ve nişasta oranını artırmak ve
fibröz CHO’ları azaltmak yaygın bir uygulamadır.
Bu fazla yapılırsa rumen fonksiyonlarının bozulma-
sına yol açabilir ve mikrobiyal büyüme azalır. Ni-
şastanın mikroorganizmalar tarafından fermantas-
yonu sonucu laktik asit açığa çıkar. Fakat laktik
asitin D (-) ve L (+) oranı yanı sıra toplam miktarı
kaynaklar arasında farklılık göstermektedir. Nişas-
ta fermantasyonundan açığa çıkan toplam laktat,
basit hekzoz fermantasyonundan üretilen miktar-
dan daha azdır. Yine laktik asidozise yol açma
potansiyeli daha yüksek olan D (-) laktat izomer
oranı da daha azdır (11).

Nişastanın mikrobiyal büyüme üzerine etkileri

Süt ineği rasyonlarının esasını oluşturan yapısal
ve yapısal olmayan CHO’lar  mikrobiyal büyüme
için enerji sağlamaktadırlar. Yüksek verimli hay-
vanlar için rasyonda yapısal ve yapısal olmayan
CHO oranı birbirine benzer ve KM’nin %30-32’si
civarındadır. Yüksek düzeyde tane yemle besle-
nen süt ineklerinde fibröz CHO oranı daha az ol-
makla birlikte %11 (32)’den %50’ye (1) kadar de-
ğişmektedir. Şekerler normal olarak toplam
NSC’nin %10’undan az bir kısmını oluşturduğu için
mikrobiyal büyümede başlıca kaynağı nişasta
oluşturmaktadır. Mikrobiyal çoğalmayı KM ve selü-
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loz sindiriminde artış takip etmiştir. Yüksek düzey-
de NSC, rumen pH’ı azalmadıkça selüloz sindirimi-
nin azalması gibi rumen fonksiyonu üzerinde bü-
yük bir negatif etkiye neden olmamaktadır (47).

Yapılan çalışmalar (25, 44) pH 6,2’nin altına inene
kadar NDF sindiriminin etkilenmediğini göstermiş-
tir. Aşırı hızlı nişasta sindirimi ve buna eşlik eden
rumen pH’ında düşme laktasyon performansının
yanı sıra rumen fonksiyonlarını da etkileyebilir. Bu
durum süt verimindeki azalmanın da nedeni olabilir
(32).

Rasyonlarda optimum nişasta
düzeylerinin belirlenmesi

Süt ineklerinin rasyonları formüle edilirken çoğun-
lukla hayvan beslemeciler NFC (nişasta, şekerler,
eriyebilir selüloz ve β-glukan) fraksiyonunu göz
önünde bulundurmaktadır. NFC’nin büyük kısmı

nişastadan oluşmaktadır ve bu nedenle de opti-
mum rasyon düzeylerini belirlemek için NFC veya
nişastadan herhangi biri hesaplanmaktadır. Ras-
yonlarda optimum nişasta düzeylerini belirlemede
nişastanın sindirilebilirliği büyük önem taşımaktadır
ve pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörler arasında
nişasta kaynağının yıkılabilirliği, partikül büyüklüğü
(ince veya kaba öğütülmüş), tanenin işlenmesi
(buharda pulcuk haline getirilmiş veya kuru ezil-
miş) depolama şekli (kuru veya yüksek nemli),
endosperminin tipi ve mısır silajının olgunluğu,
çözünebilir protein düzeyi, NDF miktarı, yemleme
metodu ve çevre yer almakta ve nişastanın süt
ineklerinde toplam sindirim kanalındaki sindirilebi-
lirliği %70-100 arasında değişmektedir (15, 29).
Genellikle süt ineği rasyonları için optimum nişasta
düzeyi kaba yeme bağlı olarak KM’de %23-30
olarak tavsiye edilmektedir. Tablo 1’de süt ineği
rasyonlarında kullanılan yemlerin nişasta, şeker ve
çözünebilir lif düzeyleri verilmiştir (53).

Nişasta Kaynakları Nişasta Şeker Çözünebilir Lif

Mısır 70 14 0

Arpa 58 2 3

Fırıncılık yan ürünleri 45 8 2

Pastacılık yan ürünleri 48 10 2

Hominy 49 4 2

Mısır gluteni 20 2 3

Buğday razmolü 22 5 6

Melas 0 61 0

Şeker pancarı posası 1 8-20 21

Narenciye posası 2 24 34

Mısır damıtma ürünleri 3 4 3

Tablo 1. Süt ineği rasyonlarında kullanılan yemlerin nişasta, şeker ve çözünebilir lif düzeyleri (53)
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Rasyonlar NSC (nişasta ve şeker) yönünden den-
geleneceği zaman laktasyondaki hayvanlar için
kabul edilebilir NSC sınırları kuru madde (KM)
bazında %30-40’dır. Pektin ve organik asitleri de
içeren NFC kullanılacaksa o zaman  %33-42 dü-
zeyleri tolere edilebilir sınırlardır (28).  Düşük NDF
ve yüksek NFC rumenin ve ineğin sağlığını olum-
suz yönde etkiler. Böyle bir besleme durumunda
rumen pH’sı düşer, süt yağ yüzdesi ve çiğneme
aktivitesi azalır. Uzun süreli etkileri ise laminitis,
ketozis ve abomasum displazisi görülme insiden-
sinde artışın olmasıdır.

Süt ineklerinin düşük nişastalı rasyonlarla
beslenme stratejileri

Laktasyondaki inekler için rasyon nişasta düzeyleri
%23-30 (18), %24-26 (46), ve >%24 (43) olarak
tavsiye edilmektedir. Son yıllarda mısır fiyatları
sürekli artmaktadır. Bu nedenle düşük nişastalı
rasyonlarla besleme stratejileri ile mısırın miktarını
azaltma yönüne gidilmektedir. Tablo 2’de laktas-
yondaki Holstein inekler için düşük, orta ve yüksek
nişastalı rasyonların bileşimi verilmiştir (12).

Laktasyondaki inekler için düşük nişastalı rasyon-
lar formüle etme stratejileri yüksek kaliteli kaba
yem kullanımına ve yüksek sindirilebilirlikli NDF ve
NFC’li yan ürün yemlerin daha fazla kullanımına
dayanmaktadır (30, 43, 46).

Mısır nişastasının kaba yem olmayan
lif kaynakları ile ikame edilmesi

Soya kabukları, pancar posası, narenciye posası,
mısır gluten yemi ve kurutulmuş mısır damıtma
çözünürlü taneleri (Dry Distillers Grain with Solub-
les-DDGS) gibi pek çok kaba yem olmayan lif kay-
naklı (Nonforage Fiber Sources-NFFS)  yan ürün
yemler düşük düzeyde nişasta içerirler. Söz konu-
su yemler aynı zamanda yüksek selüloz sindirilebi-
lirlikleri ve değişken çözünebilir lif ve şeker içerikle-
ri ile karakterizedirler. Laktasyon performansını
sürdürerek rasyon nişasta düzeyini azaltmanın
pratik bir yolu NFFS kullanımıdır.

Batajoo ve Shaver, (5) tarafından yapılan bir çalış-
mada mısır ve soya küspesi ile buğday razmolü
(%0-10), kurutulmuş bira mayası (%3-20) ve soya
kabukları (%0-9) kullanılmıştır. Yonca silajına da-
yalı rasyonlarda (kaba yem konsantre yem oranı:
48:52) nişasta düzeyi %17,6 -32,9 olacak şekilde
formüle edilmiştir. Rasyonda nişasta düzeyinin
azalması kuru madde tüketimi (KMT), süt protein
düzeyi ve süt protein üretimini doğrusal olarak
azaltmış, süt yağ miktarı, rumen pH’sı, rumen ase-
tat konsantrasyonu, asetat:propiyonat oranı ile
NDF ve nişastanın sindirim kanalındaki toplam
sindirilebilirliğini doğrusal olarak artırmış, süt veri-
mi üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. Diğer
bir çalışmada (27), laktasyonun ortasında olan
ineklerde yonca/mısır silajına dayalı rasyonlarda
(kaba yem konsantre yem oranı 46:54) mısır yeri-
ne soya kabukları (%0-40) kullanılmış, soya ka-

Rasyon

Yem maddeleri (%,KM) Düşük Orta Yüksek

Mısır Silajı 30.2 30.2 30.4

Çayır silajı 18.5 18.5 18.6

Yonca kuru otu 5.0 5.0 5.0

Mısır küspesi 3.4 10.1 16.9

Soya küspesi, %48 7.1 8.0 8.4

Şeker pancarı posası 6.7 3.4 -

Buğday razmolü 13.4 10.1 6.8

DDGS 9.7 8.7 7.8

Melas 1.3 1.3 1.3

Üre 0.25 0.25 0.25

Tablo 2. Laktasyondaki Holstein inekler için düşük, orta ve yüksek nişastalı rasyonların bileşimi (12)
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buklarının rasyondaki düzeyi arttıkça ve nişasta
miktarı azaldıkça KMT’nin doğrusal olarak azaldı-
ğı, KMT’deki büyük azalmanın %30 ve %40 düze-
yinde soya kabuğu kullanıldığında ortaya çıktığı
belirlenmiştir. Söz konusu çalışmada süt verimi %
40 düzeyinde azalma göstermiştir. Süt yağı; soya
kabukları arttıkça ve nişasta düzeyi azaldıkça art-
mıştır. Sonuç olarak ineklerin %30’a kadar soya
kabukları içeren %19 nişastalı bir yemle başarıyla
beslenebileceği ortaya konulmuştur. Yine yapılan
diğer çalışmalarda mısır gluten yeminin %40’a
kadar (8) ve DDGS’in (39) %21’e kadar rasyonlar-
da mısır yerine kullanımının süt verimi ve kompo-
zisyonunu etkilemeksizin kullanılabileceği tespit
edilmiştir.

Süt ineği rasyonlarında nişasta düzeyi azaldığında
ekzojen olarak amilolitik enzimlerin ilavesi yemden
yararlanmanın artırılmasında rol oynayabilmekte-
dir. Gencoglu ve ark. (17) tarafından yapılan bir
çalışmada düşük nişasta içeren süt ineği rasyonla-
rına amilaz enzimi ilavesinin süt verimi, canlı ağır-
lık ve vücut kondisyon skorunu etkilemediği belir-
lenmiştir. Söz konusu çalışmada nişasta sindirile-
bilirliği hariç diğer besin maddelerinin sindirilebilirli-
ği düşük nişastalı rasyonlara amilaz ilavesi ile art-
mıştır. Sonuç olarak da düşük nişastalı rasyonlara
amilaz ilavesinin yemin süte dönüşüm oranını
olumlu yönde etkileyerek ekonomik performansta
bir iyileşme sağlayabileceği kanısına varılmıştır.

Düşük nişastalı rasyonlarla besleme çalışmaları
genel olarak kısa sürelidir (8 haftadan az) ve lak-
tasyonun ortasında yoğunlaşmaktadır. Uzun süreli
düşük nişastalı rasyonlarla beslemenin laktasyo-
nun tüm evrelerinde hayvan üzerindeki etkileri
bilinmemektedir. Bu nedenle düşük nişastalı ras-
yonlar uygulandığında, sürü bazında rasyonda
nişasta düzeyinin çok düşük olduğunu gösteren
süt üretiminin azalması, süt protein oranının ve
üretiminin azalması, vücut kondisyonunun ve canlı
ağırlığın azalması, süt üre azotunun artması ve
kabızlık gibi bir takım işaretler mutlaka gözlenmeli-
dir. Hayvanı izlemenin dışında, yem maddelerinin
NDF ve nişasta sindirilebilirlikleri de tespit edilmeli-
dir.

Mısır nişastasının şeker kaynakları ile
ikame edilmesi

Şekerler genel olarak rumende çok hızlı fermente
olabilen karbonhidratlardır. Şekerlerin fermantas-
yon hızı % 300/h olarak hesaplanmaktadır (45).
Süt ineği rasyonları genelde spesifik şeker düzey-
lerine göre formüle edilmemekle birlikte, söz konu-
su hayvanların rasyonlarında kullanılan hemen
hemen tüm yem hammaddeleri az veya çok şeker

içermektedir. Nişasta ve selüloz süt ineklerine veri-
len başlıca karbonhidratlar olmakla birlikte şekerler
de alternatif enerji kaynağı olabilir (34).

Fermantasyon sonucu oluşan son ürünlerin tipi
hayvanlar tarafından besin maddelerinin kullanımı-
nı etkilediği için şekerlerin uçucu yağ asitleri (UYA)
profilini nasıl değiştirdiğini anlamak önemlidir. Ya-
pılan çalışmalar (40, 52) şekerlerle beslemenin
rumende bütirat konsantrasyonunu artırdığını gös-
termiştir. Şekerlerin tipi de rumende UYA profilini
değiştirmektedir. Örneğin glikoz, fruktoz veya ga-
laktoz ilavesiyle butirat oranı artarken, ksiloz veya
arabinoz ilavesinden etkilenmemektedir (49). Diğer
karbonhidratlara göre şekerlerin hızlı fermantasyo-
nu nedeniyle şeker içeren rasyonlarda rumen pH’ı-
nın düşmesi beklenmektedir. Ancak çalışmalar
nişastanın bir kısmı yerine sukroz (9, 33, 48) veya
laktoz (13, 42) ilavesinin rumen pH’ını etkilemedi-
ğini göstermiştir. Kimi çalışmalarda (23, 37, 38)
rumen pH’ının arttığı belirlenmiştir.

Şekerlerin hızlı fermente olmalarına rağmen ru-
men pH’ını neden artırdığı tam olarak bilinmemek-
tedir. Ancak, bunu açıklayan birkaç teori bulun-
maktadır. Bir teoriye göre şekerlerin nişasta fer-
mantasyonuyla karşılaştırıldığında nişastaya göre
asit üretimi için daha az karbon sağlamasıdır (19).
Ayrıca daha fazla şeker arzı pasaj hızını veya mik-
robiyal üretimi artırmakta (40); böylece asit üretimi
için mevcut organik madde azalmaktadır (2). Diğer
bir teori şekerlerden mikrobiyal glikojen sentezidir.
Mikroplar sukrozu kısa süreli enerji deposu olarak
glikojene çevirmekte (21); bu da geçici olarak asit
üretimini azaltmaktadır (35). Glikoz, fruktoz ve suk-
roz glikojen sentezi için holotrich ciliatalar tarafın-
dan kullanılmaktadır. Fakat, galaktoz, mannoz,
ksiloz, arabinoz, laktoz, sellobiyoz ve maltoz gliko-
jen sentezi için fazla kullanılmamaktadır. Ayrıca
rumende şekerlerden butirat üretimi (40, 52) asetat
ve propiyonata göre daha az proton üretmektedir
(36).

Şekerler esas olarak toplam kuru madde tüketimini
artırmakla etkilerini göstermektedir (16). Propiyo-
nat, glikoz üretimi için böbreklerde ve başlıca kara-
ciğerde oluşan esas glikoneogenik prekürsördür.
Süt sentezi için meme bezinin ihtiyaç duyduğu
glikozun süt üretimini sınırlandırması teorisi (31)
şu şekilde açıklanabilir: Hayvan daha fazla süt (ve
laktoz) verdikçe karaciğerin glikoz ihtiyacı artmak-
tadır. Ancak bunun aksine karaciğerin daha fazla
glikoz sağlaması demek, süt laktozunu artırması
anlamına gelmemektedir. Bu nedenle karaciğere
propiyonat arzı, karaciğerin meme bezine glikoz
salınımı için gereken miktarı aşarsa o zaman pro-
piyonat yem tüketimini azaltmak için bir feedback
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sinyal gönderebilir (4). Daha önce ifade edildiği
gibi şekerler rumende butirat ve bazen de valerat
konsantrasyonunu artırabilir. Fakat aynı etkiyi pro-
piyonat üzerinde göstermemektedirler (23, 40).

Mısır nişastasının şeker kaynakları ile ikamesi
yonca silajı ve mısır silajı içeren yüksek kaba yemli
(kaba/konsantre yem oranı 60:40) rasyonlarda süt
veriminin devamlılığını sağlarken, nişasta düzeyini
artırmada uygulanabilir bir stratejidir. Broderick ve
Radloff (9) yüksek nemli mısır yerine laktasyon
ortasındaki ineklerde %0-12 düzeylerinde kuru
melası ikame etmişlerdir. Nişasta düzeyini %
31,5’den 23,2’ye indirmek KMT ve KM, organik
madde (OM) ve NDF’nin sindirim kanalındaki top-
lam sindirimini doğrusal olarak artırmış fakat süt
verimi ve rumen fermantasyonunu etkilememiştir.
Ancak, süt yağ oranı ve üretimini quadratik olarak
etkilemiştir. Broderick ve ark (10) % 0-7.5 düzeyle-
rinde sukrozun mısır nişastası yerine ikame edil-
mesinin KMT, süt yağ oranı ve yağ üretimini doğ-
rusal olarak artırdığını yemden yararlanma, rumen
asetat konsantrasyonu ve rumen asetat:propiyonat
oranını doğrusal olarak azalttığı ve süt verimi ile
rumen pH’sını etkilemediğini belirlemişlerdir. Propi-
yonat veya butirat konsantrasyonlarının etkilenme-
diği, buna karşılık valerat ve dallı zincirli UYA’ni
artırdığı ortaya konulmuştur. Asetat ve propiyonat
valerat üretmek için yoğunlaşmış böylece şekerler
sınırlı derecede de olsa net propiyonat absorbsiyo-
nunu baskılamıştır.

Mısır nişastasının kaba yem kaynakları
ile ikame edilmesi

Rasyon nişasta düzeyini azaltmanın uygulanabilir
diğer bir stratejisi, mısır yerine yüksek kaliteli kaba
yem kullanımıdır. Filho ve ark. (51) yüksek nemli
mısır ve soya küspesini yonca silajı ile ikame ede-
rek kaba konsantre yem oranı 35:65-80:20, nişas-
ta düzeyi %38,3’den 12,3’e kadar değişen rasyon-
ları incelemiştir. Nişasta düzeyi azaldıkça KMT ve
süt verimi doğrusal olarak azalmış KMT’deki en
büyük azalma en düşük nişasta düzeyinde (%12,3;
80:20) şekillenmiştir. Süt yağ oranı ve süt yağ üre-
timi doğrusal ve quadratik olarak yanıt vermiştir.
Mısır nişastası yerine yonca silajı ikame edileceği
zaman rasyonun nişasta düzeyinin %20,7
(65:35)’nin altına düşmesinden kaçınmak gerektiği
belirlenmiştir.

Sonuç

Süt ineği rasyonları için optimum nişasta düzeyleri
literatürlerde tam olarak verilememektedir. Genel-
likle kaba yeme bağlı olarak rasyonlarda tavsiye
edilen nişasta düzeyi %23-30 arasında değişmek-
te olup %24-26 (KM bazında) arasında ideal ola-

rak düşünülmektedir (46). Bütün bu bilgilerin ışı-
ğında her sürünün besleme programına vereceği
yanıt farklı olabileceğinden sürünün performans
parametreleri ve sağlık durumu ile işletmenin eko-
nomisi birlikte değerlendirilerek işletmenin kendine
özel besleme stratejilerini geliştirmesi faydalı ola-
caktır. Yüksek lif ve orta düzeyde protein içeren
yan ürün yemlerle rasyon nişasta düzeyinin %18-
20’ye kadar düşürülmesi laktasyon performansını
etkilememektedir. Ancak bu durumda nişastanın
yüksek sindirilebilirlikli olması önemlidir. Ayrıca bu
düzeylerde besleme kısa süreli çalışmaların so-
nuçları olup, uzun süreli düşük nişastalı rasyonlar-
la beslemenin laktasyon performansı üzerine etki-
leri tam olarak bilinmemektedir.
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