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ÖZET
GeçiĢ dönemi ineklerinin rasyonlarına humik asit ilavesinin performans, süt ve
kan parametreleri üzerine etkisi
Amaç: Bu çalışmanın amacı; geçiş döneminde bulunan ineklerin rasyonlarına
farklı seviyelerde humik asit ilavesinin kolostrum kalitesi, süt kompozisyonu, somatik
hücre sayısı, bazı kan metabolitleri ve üreme performansı üzerine etkilerinin
araştırılmasıdır.
Materyal ve Metod: Hayvan materyali olarak 9 adet kontrol, 8 adet H75 ve 9
adet H150 grubunu oluşturan toplamda 26 adet İsviçre Esmeri inek kullanıldı. Yem
materyali olarak da süt yemi ve kaba yem karışımı kullanıldı. Doğuma 40 gün kala
başlayan çalışmada inekler bireysel padoklarda barındırıldı. Her 10 günde bir Vena
Jugularisten kan alınıp santrifüj edilerek -20 oC’de analiz edilene kadar saklandı.
Doğumdan sonra yine her 10 günde bir kan ve süt alındı. Doğum sonrası yapılan
presynch+ovsynch senkronizasyon yöntemiyle 60. günde yapılan suni tohumlama
sonrası çalışma tamamlandı.
Bulgular: Humat ilavesiyle özellikle postpartum dönemde KMT’nde artış
meydana geldi. Humat katkılı gruplarda kontrol grubuna göre kolostrum kalitesinde, süt
miktarında ve sütte yağ oranında artış meydana geldi. Serum Ca ve albümin seviyesinde
de humat katkılı gruplarda artış meydana gelirken, kan BHBA ve serum NEFA
düzeylerinde azalma meydana geldi. Doğum sonrası 20. günde kızgınlık ve gebelik için
gerekli olan CL oluşumu arttı sonuçta gebelik oranlarının arttığı görüldü.
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde özellikle 75 gr
humat ilaveli grupta kolostrum kalitesinin, süt veriminin, sütte yağ oranının arttığı,
negatif enerji dengesinin şiddetinin ve süresinin azaldığı gebe kalma oranının arttığı
görüldü.
Anahtar Kelimeler: Geçiş dönemi süt ineği, humat, kolostrum, süt verimi, performans
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ABSTRACT
The effect of addition humic acid to the rations of transition period cows on
performance, milk and blood parameters
Aim: The aim of this study is to research the effects of different levels of humic
acid on the colostrum quality, milk composition, somatic cell count some blood
parameters and reproductive performance.
Material and Methods: A total of 26 Brown swiss cows consisting 9 controls, 8
H75, and 9 H150 groups were used as animal material. Milk feed and roughage mixture
were used as feed material. In the study which started 40 days before the calving, the
cows were hosted in individual paddocks. Every 10 days blood was taken Vena
jugularis and stored as centrifugated as at -20 o C until analysis. Blood and milk were
taken every 10 days after calving. The study was completed after artificial insemination
performed with the presynch+ ovsynch synchronization method after postpartum on the
60th day.
Findings: There was an increased in the dry matter intake especially in the
postpartum period with the addition of humate. In the humate-supplemented groups,
colostrum quality, milk amount anf fat in milk increased comparing to the control
group. Blood BHBA and serum NEFA levels decreased while serum Ca and albümin
levels were increased in the humate-supplemented groups. In the 20th day postpartum
the formation of corpus luteum requıred for oöstrus and pregnancy increased, it was
observed that pregnancy rates increased.
Results: When the results obtained from this study were evaluated, it was seen
that colostrum quality, milk yield and milk fat ratio increased especially in 75 gr
humate-supplemented group, and the severity and duration of the negative energy
balance decreased, and the rate of conception was increased.
Key Words: Transition period dairy cows, humate, colostrum, milk yield, performance
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1. GĠRĠġ
Ruminantlar sindirim sistemi gereği insan tüketimine uygun olmayan lif oranı
yüksek yemleri değerlendirerek insan tüketimine uygun kaliteli besin maddesine
dönüştürürler. Bilimsel gelişmelerin etkisiyle yıllardır yapılan genetik ve ıslah
çalışmaların sonucunda az sayıda hayvandan yüksek miktarda kaliteli ürün elde
edilmiştir. Süt ineklerindeki verim kapasitesinin artması bakım besleme koşullarını
zorlaştırmış, metabolik hastalıklara karşı duyarlılığı arttırmıştır. Süt ineklerinde en
sorunlu dönem geçiş dönemi (transition period) olup bu dönem doğumdan önceki 3
hafta (prepartum dönem=precalving period=prefresh transition period=close-up
period=late dry) ile doğumdan sonraki 3 haftalık süreci (postpartum dönem=early
postcalving period=early lactation period) içine alan dönem olarak bilinmektedir. Sütün
indirilmediği son 60-30 günü ile uterusun involüsyon sürecinin tamamlandığı laktasyon
döneminin ilk 60 günü önemli bir süreç olup bu dönemde daha çok beslenme ile ilgili
yapılan hataların ineğin girdiği laktasyon dönemindeki sağlığını, verimliliğini ve döl
verimini olumsuz etkilemektedir. Peripartum dönem gebelik ve laktasyon özellikleri
bakımından uzak kuru dönem (-60 ile -20.günler arası), yakın kuru dönem (-20 ile
doğum arası), erken loğusa dönem (doğum ile 14 günler arası), geç loğusa dönem (14,
60. günler arası) şeklinde de incelenebilmektedir.1
Prepartum dönemde stres ve hormonal faktörlerden dolayı azalan besin madde
ihtiyacı ve uterusta bulunan yavrunun her geçen gün büyümesiyle birlikte rumen alanı
daralır ve yem tüketimi azalır, buna karşın doğumla birlikte kolostrum ve sütün
salgılanmaya başlamasıyla besin madde ihtiyacı alınan yemlerle karşılanamamaktadır.2
Besin madde ihtiyaçları daha çok vücut depolarından karşılanmaya çalışılmaktadır.
Çünkü süt inekleri vücut depo yağlarını mobilize etme yeteneğine sahiptirler. Bu

1

dönemde hayvan özellikle enerji açısından sıkıntı yaşamakta ve sonuçta verim için
gerekli

olan

ihtiyacı

karşılayamadığı

için

negatif

enerji

dengesine

(NED)

girmektedirler.3
Yüksek süt verimine sahip ineklerde metabolik hastalıkların olmaması, verimin
ve fertilitenin olumsuz etkilenmemesi için besin madde değişim sürecini kapsayan geçiş
döneminin sorunsuz geçirilmesi gerekmektedir. Yıllardan beri bu dönemin olumsuz
etkilerine çözüm bulmak için birçok yem katkı maddesi üzerinde çalışmalar yapılmıştır.
Hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotikler hastalıkların koruma ve tedavisinde
kullanılırken 1949 yılında kanatlılar üzerinde yapılan bir çalışmada tesadüfi olarak
büyümeyi gelişmeyi arttırdığı tespit edilmiş ve çiftlik hayvanlarında kullanılmaya
başlanılmıştır. Böylece büyüme gelişmeyi sağlamak, yemden yararlanmayı arttırmak,
hastalıklara karşı koruyuculuğu sağlamak, subklinik hastalıkları önlemek, besin madde
emilimini artırmak amacıyla antibiyotikler yem katkı maddesi olarak kullanılmaya
başlanılmıştır.4 Antibiyotiklerin yem katkı maddesi olarak düşük dozlarda kullanımı
bile patojen bakterilerde direnç gelişimine yol açması insan tüketimine sunulan
hayvanlarda

sağlık

açısından

risk

oluşturabilen

kalıntı

bırakmaları,

zararlı

mikroorganizmalarla birlikte yararlı mikroorganizmaları da öldürmeleri sebebiyle
21.01.2006 (resmi gazete sayı:26056) tarihinden itibaren antibiyotik büyütme
faktörlerinin tümü yasaklanmıştır. Bu tarihten itibaren hiçbir antibiyotik yem katkı
maddesinin Türkiye’ye ithaline izin verilmemektedir.5,6 Son zamanlarda yapılan
çalışmalarda kullanılan yem katkı maddelerinin çevre dostu olmaları, hayvan ve insan
sağlığına olumsuz etki yapmamaları, elde edilen ürünlerin kalitesini ve miktarını
arttırmaları araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu amaç için organik asitler, enzimler,
prebiyotikler, probiyotikler, fitobiyotikler (bitkisel ekstratlar) ve humatlar hayvan
beslemede güvenle kullanılmaktadır.7,8
2

Bu araştırmada verim arttırıcı olarak humik, fulvik, ulmik, humatomelanoik asiti
içeren Bovifarm dry ticari ürün humatın geçiş dönemindeki süt ineklerinde
kullanılmasının, canlı ağırlık değişimi, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı,
kolostrum kalitesi, süt verimi, süt kompozisyonu, sütteki somatik hücre sayısı, kanda
Albumin, Total Protein (TP), Trigliserid (TG), Glukoz, Kan Üre Azotu (BUN), Ca
(Kalsiyum), Mg (Magnezyum), P (Fosfor), BHBA (Betahidroksibütirik Asit), NEFA
(Esterleşmemiş Yağ Asitleri) ve döl verimi üzerine etkilerinin araştırılması
planlanmıştır.
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2. GENEL BĠLGĠLER
Yem katkı maddesi; tek başına kullanıldığında bir yem olarak kabul edilmeyen,
yemlerin lezzetini arttırmak, yemlerin peletlenmesini kolaylaştırmak, yemden
yararlanmayı ve hayvanlardan elde edilen ürünlerin miktarını ve kalitesini arttırarak
elde edilen ürünlerin birim maliyetini düşürmek, hayvanların sağlığını ve kullanılan
besin madde kompozisyonunu korumak amacıyla yemlere katılan maddeler olarak tarif
edilmektedir.9,10 Yem katkı maddesi olarak organik asitler, enzimler, prebiyotikler,
probiyotikler, fitobiyotikler (bitkisel ekstratlar) ve humatlar kullanılmaktadır.7,8
2.1. Humik Maddelerin OluĢum Süreçleri
Topraktaki bitkisel ve hayvansal kalıntıların çürüyüp ayrışmasıyla humik
maddeler şekillenmektedir. Bunun için 4 teori bulunmaktadır. Birinci teori; humik
maddelerin

ligninlerden

şekillendiğini

bildiren

klasik

teoridir.

Günümüz

araştırmacılarının teorisi 2. ve 3. teori polifenolik yapıdaki oluşumları içeren
mekanizmayı destekleyen teorisidir. Şeker-amin yoğunlaşması da 4.teoridir.11
2.1.1. Lignin Teorisi (1.Teori)
Yıllarca

humik

asitlerin

ligninden

oluştuğu

düşünülmüştür.

Lignini

mikroorganizmaların tamamen kullanmasından sonra geriye kalan lignin parçalarının
toprağa karışarak toprak humusunu oluşturduğu düşünülen teoridir. Humus oluşumunda
ligninde metoksi gruplarının kaybolması, hidroksifenollerin değişmesi, alifatik zincir
oksidasyonunun meydana gelmesi olayıdır.12
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Şekil 2.1. Lignin teorisi
2.1.2. Polifenol Teorisi (2. ve 3.Teori )
Polifenol teorisinde lignin humus oluşumunda önemli rol oynar. Lignin
teorisinden farkı mikroorganizmaların saldırısıyla fenolik aldehitler ve asitler ligninden
serbest bırakılır ve amino asitlerin varlığında veya yokluğunda polimerize olan
kinonlara enzimatik dönüşüme ugrarlar. Polifenoller daha sonra kinonlara enzimatik
oksitleni ve humik maddelere dönüşürler. Humus sentezi için diğer yol lignin yerine
selüloz ve diğer lignin olmayan maddeler ile mikroorganizmaların bu maddelerden
yararlanmaları olarak ifade edilir.12
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Lignin

Seluloz
vedidiğer
lignin
Selüloz ve
ğ er lignin
olmayan maddeler

Polifenolik aldehitler ve asitler

Mikroorganşzmalar tarafından
CO2’te oksitlenme

Mikroorganizmaların bu
maddelerden yararlanmaları

Polifenoller

Polifenoksidaz
Enzimleri
Kuinonlar
Amino Bileşikleri
Humik Asitler

Amino Bileşikler

Fulvik Asitler

ġekil 2.2. Humus oluşumunda polifenol teorisi
2.1.3. ġeker-Amin YoğunlaĢması (4.Teori)
Bu teoriye göre şeker ve aminoasitler metabolizmanın yan ürünleri tarafından
indirgenir. Şeker-amin yoğunlaşması Şekil 2.3’te gösterilmiştir.12

Ş eker + Amino bileşikleri
i
N-Değişimi
glikozamin
Aminodeoksiketoz
Dehidratasyon

Parçalanma (fragmentasyon)

İndirgenme

Ayr Ayrışma ürünleri
( asetil, diasetil)

Amino bileşikleri

Amino bileş ikleri
Nitrojenik polimerler

ġekil 2.3. Humus oluşumunda şeker- amin yoğunlaşması
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2.2. Humik Maddelerin Elde Edilmesi
Yapılan

çalışmada

humusun

topraktan

ekstraksiyonu

ve

humusun

fraksiyonlarının izolasyonu ve saflaştırılması gerekmektedir. Topraktan ekstrakte
olabilen organik maddelerin % 67-75’i karışık kimyasal yapıya sahip ve molekül
ağırlığı birkaç yüzden birkaç yüzbine kadar değişen humik maddelerden oluşur. Humik
maddeler ekstraksiyondan sonra çözünebilirlik karekterlerine göre fraksiyonlarına
ayrılırlar. Humik maddeler humik olmayan maddelerden alkali ekstraksiyon ve
fraksiyonlamadan sonra bile kolaylıkla ayrılmaz.11
Humik maddeleri ekstrakte ederken kullanılan en etkili alkali çözelti NaOH
(Sodyum Hidroksit)’tur. Toprak veya sedimentin alkali ile ekstraksiyon sonucu çözünen
(humik asit + fulvik asit) ve çözünmeyen (humin) kısımlar ortaya çıkar. Çözünen kısım
asit ile muamele edildiğinde çöken (humik asit) ve çökmeyen (fulvik asit) kısımlar
ortaya çıkar.13

ġekil 2.4. Leonarditten humik ve fulvik asit eldesi
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Tablo 2.1’de görüldüğü gibi doğadaki bazı kaynaklardan farklı oranlarda humik ve
fulvik elde edilebilir
Tablo 2.1. Farklı doğal kaynakların humik ve fulvik asit içerikleri
Doğal Kaynaklar

Humik ve Fulvik Asit Ġçerikleri, %

Leonardit

40-85

Siyah Peat

10-40

Sapropel Peat

10-20

Kahverengi Kömür

10-30

Hayvan Gübresi

5-15

Kompost

2-5

Toprak

1-5

Atık Çamur

1-5

Sert Kömür

1-5

2.2.1.Humatlar
Humatlar; bitkisel ve hayvansal artıkların toprak içerisinde zamanla çürüyüp
parçalanmasıyla ortaya çıkan karbonhidrat, aminoasit ve fenoller gibi bazı maddelerden
meydana gelen, humustan köken alan humik, fulvik, ulmik asit ve bazı mikro
mineralleri içeren,14,15,16 bazı metal iyonlarıyla şelat oluşturabilen, kimyasal özellikleri
sebebiyle elektron transferi yapabilen organik maddelerdir.17 Bu organik maddeler
humik maddeler ve humik olmayan maddeler olmak üzere ikiye ayrılır.18
Humik olmayan maddeler; değişime uğrasalar bile kimyasal özellikleri
tanımlanabilen karbonhidrat, peptit, aminoasit, yağlar, proteinler, mumlar, reçineler,
pigmentler ile molekül ağırlığı düşük organik maddelerdir.18
Humik maddeler; yerküre üzerinde en geniş alana dağılmış biyosentez ürünü olan
humik maddeler toprakta, sularda, göllerde, nehirlerde, çürümüş kalıntılarda,
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bataklıklarda ve yumuşak kömür gibi farklı birçok kaynakta farklı konsantrasyonlarda
bulunan kolloidal özellikte doğal organik maddelerdir.19
Humik maddeler molekül ağırlığı yüksek ikincil sentez reaksiyonlarıyla oluşan,
toprak ve sediment çevresinden farklı özellikte olan renkli maddeler olarak
bilinmektedir. Bu bileşikler kahverengi ve siyah renkte, amorf, molekül ağırlıkları
onbinlere kadar değişebilen maddelerdir.16
Doğal, ucuz, güvenilir, verim arttırıcı yem katkı maddesi olan humatlar kana,
kardiyovasküler sisteme, endokrin sisteme ve diğer hayati önem arzeden organlara karşı
zararsız olduğu, histopatolojik ve histokimyasal yöntemlerle belirlenmiştir.20
2.2.1.1.Humus
Humus hayvanların ve bitkilerin toprakta tamamen çürüyüp ayrışmasıyla oluşan,
ışık mikroskobu altında tanınmayacak kadar gözenekli ve karmaşık yapıya sahip siyah
renkli organik maddelerdir. Toprağın organik madde bileşeninin % 65-75’i humustur.
Karbonhidratlar, proteinler, lipidler, aminoasitler, peptidler ve mumların ayrışması
sonucu humus oluşmuştur. Kimyasal özellikleri bakımından başta karbon ve azot olmak
üzere sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor ve kükürt gibi inorganik elementleri
içerir.21 Yapısında eriyebilir ve erimeyen humik asitleri barındırır. Eriyebilir humik
asitleri kendi arasında 3’e ayrılır. Bunlar humik asit, fulvik asit ve ulmik asittir.21
Büyük molekül yapısına sahip, molekül ağırlığı 300.000 dalton olan humus,
humatların herhangi bir pH değerinde suda çözünmeyen parçasıdır. Bu maddenin
oksijen miktarı % 32-34 (en aza düştüğünde) iken nitrojen miktarı % 4 (en yüksektir)
kadardır. Molekül ağırlıklarının fazla olmasından dolayı yüzeyleri negatif yüklüdür ve
pH kuvvetli alkaliktir.21,22
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2.2.1.2. Humin
Toprağın bütün pH değerlerinde erimeyen kısmıdır. Molekül ağırlıkları 100.000
daltondan 10.000.000 daltona kadar değişiklik göstermektedir. Toprak içindeki diğer
humik maddelere göre çürümeye en dirençli olanı ve toprağın verimliliğinin
geliştirilmesinden, su tutma kapasitesini arttırmadan ve elektrostatik kondüktivitesinden
sorumludur.21
2.2.1.3. Fulvik Asitler
Fulvik asitler bütün pH şartlarında çözünebilirler. Molekül ağırlığı 1000-10.000
dalton olup molekül ağırlığı en küçük olması ile birlikte kısa zincirlidir. Oksijen içeriği
% 45-48 (en yüksek) nitrojen miktarı % 4’ten daha az (en az) olandır. Nötr ve hafif
alkali şartlarda toprak içinde hareketlidir, hızlı parçalanıp hızlı reaksiyona girer.
Toprakta ve suda gerekli olan kadar çözünerek besin maddelerinin bitkinin dokularına
geçmesini sağlar.21,22
Tablo 2.2 ve 2.3 ‘de görüldüğü gibi fulvik asit, humik asitten daha fazla oksijene,
karboksil ve hidroksil gruplarına sahiptir. Fulvik asitin rengi Şekil 2.5’te görüldüğü gibi
açık sarı ile açık kahverengindedir.
Tablo 2.2. Humik maddelerdeki fonksiyonel gruplar (mmol/kg)
Toplam

Karboksil

Asidite

Fenolik

Alkolik

Hidroksil

Hidroksil

Karbonil

Humin

5100±200

2000±200

3100±200

3600±300

2600±200

Humik Asit

7200±400

3100±200

4200±300

1300±300

1300±100

Fulvik Asit

8600±400

4000±200

4600±200

800±200

4300±100
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Tablo 2.3. Humik ve fulvik asitler için yaklaşık elementsel içerikler
Element

Humik Asit (%)

Fulvik Asit (%)

Karbon

53.8-58.7

40.7-50.6

Hidrojen

3.2-6.2

3.8-7

Oksijen

32.8-38.3

39.7-49.8

Azot

0.8-4.3

0.9-3.3

Kükürt

0.1-1.5

0.1-3.6

ġekil 2.5. Humik maddelerin kimyasal özellikleri
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ġekil 2.6. Fulvik asidin kimyasal yapısı
2.2.1.4. Ulmik Asitler
Humik maddelerin alkali, etanol ve asetonda çözünebilen, diğer asit
solüsyonlarda ve metil alkolde parçalanmayan asit radikalidir. Ulmik asitler siyah
renkte ve yarı katı formda olup bitkilerin kök oluşumu ve gelişimini uyarır.23
2.2.1.5. Humik Asitler
Humik asitler seyreltilmiş alkali solüsyonlarda eriyebilir ve solüsyon hafif asidik
olduğunda ise çökerler. Molekül ağırlıkları 5000-100.000 dalton arasındadır. Humik
asitler ayrışmış organik maddede, peat, kömür yatakları ve toprakta bulunmaktadırlar.
% 33-36 oksijen ve % 4 nitrojen içeriğine sahiptir.16
Humik maddeler yapısında fonksiyonel grup bulunduran alifatik ve aromatik
zincirlerden meydana gelmiştir. Humik maddeler yapısında karboksil, hidroksil,
hidroksifenol, hidroksikinon, kinon, enol, lakton ve eter gibi fonksiyonel grupları
barındırırlar.16
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ġekil 2.7. Humik Asitin Kimyasal Yapısı
Fonksiyonel grupların sayısı ve bağlanma yerleri humik maddelerin üretim
şartlarına bağlıdır.24 1994 yılında yapılan bir çalışmada karboksilik ve fenolik hidroksil
içeriklerinin toplamının humik maddelerinin toplam asitliği ile ilgili olduğu aynı
zamanda katyon değiştirme ve kompleksleşme kapasitelerini gösterdiğini bildirmişler.
Asitlik değerinin yüksek olması kompleksleşme ve katyon değiştirme kapasitesinin
yüksek olduğunun bir göstergesi olduğu belirlenmiştir.25
Toprak kaynaklı humik asitlerde bulunan içerikler Tablo 2.2’de belirtilmiştir.16
Kömür kaynaklı humik asitlerde bu değerler farklı olabilmektedir. Humik asitin
kaynağına bağlı olarak elementsel içerik değişebilir.26
Humik maddeler metal iyonlarıyla birleşerek oksit ve balçık mineralleriyle suda
eriyen ya da erimeyen bileşikler ve kılcal damarları harekete geçiren maddeler, yağ
asitleri ve alkaliler gibi birbirini etkileyen organik bileşik oluştururlar.22
Humik maddelerin sodyum ve potasyum tuzlarıyla oluşturdukları bileşikler
çözünebilir formdadır ve aktiftir. Potasyum humatlar bitkisel üretimde, sodyum
humatlar ise hayvansal üretimde kullanılmaktadır.16
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2.3. Humatların Güvenilirlikleri
Araştırmacıların kısa ve uzun süre humat kullanımına bağlı yaptıkları
çalışmalarda humatların insanlar ve hayvanlar açısından güvenli olduklarını ortaya
koymuşlardır. Moskova Drepropetrovish Tarımsal Enstitüsü’nde bulunan bilim
adamları humatların kan, kardiyovasküler sistem, endokrin sistem ve diğer hayati
önemli organlar üzerinde zararsız olduğunu histopatolojik ve histokimyasal yöntemlerle
ortaya koymuşlardır. Humik asite bağlı toksikasyon riski oldukça düşüktür. Humatların
embriyotoksik etkisinin olmadığı görülmüştür.27
Moskova’da yapılan LD-50 (Lethal Doz) testlerinde toksikasyon seviyesinin
0.536 gr/kg olduğu, tekrarlayan toksikasyon çalışmalarında total güvenirlik seviyesinin
50 mg/kg olduğu tespit edilmiştir.27 Yapılan çalışmalarda humik asitlerin hayvanlarda
hastalıklara karşı korucu etkisinin olduğu ayrıca gebelerde bile risk oluşturmadan
güvenle kullanılabileceği ortaya konulmuştur.28
2.4. Humik BileĢiklerin Organizma Üzerindeki Etkileri
2.4.1. Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Rat rasyonlarına günlük 100-300 mg/kg dozda humat ilave edildiğinde kanama
zamanı, pıhtılaşma zamanı, trombosit zamanı ve trombositlerin biraraya toplanmasının
uyarılması üzerine etkisinin olmadığı görülmüştür.29 Yumurta tavuğu rasyonlarına
humat ilavesi yapılan çalışmalardan; demir emiliminin arttığı, demir tutulumunu arttırıcı
etkisinin olması sebebiyle anemi görülen hayvanlarda tedavi amacıyla kullanılabileceği
tespit edilmiştir.30,31 Humat bileşiklerinin heterofilleri aktive ederek bakteriyel
enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisinin olduğu ayrıca enfeksiyon sonucu meydana
gelen mortalite oranını azaltabileceği yapılan çalışmalarda bildirilmiştir.30,32
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Koyunlarla yapılan bir çalışmada humik asitin albümin, total protein, trigliserid,
glukoz, kalsiyum ve fosfor düzeylerini etkilemediği, LDL (düşük yoğunluklu
lipoprotein) düzeyini önemli derecede düşürdüğü, HDL (yüksek yoğunluklu
lipoprotein) düzeyini ise % 0.2 ve % 0.4 humik asit katkılı gruplarda kontrol grubuna
göre önemli derecede arttırdığı tespit edilmiştir.33 Norduz kuzularının rasyonuna humat
ilave edilmesiyle kanda total protein, potasyum, sodyum ve klor düzeyinde azalma
görülürken, kan üre düzeyinde artış saptanmıştır.34 Saanen keçileri ile yapılan çalışmada
humik asitin LDL seviyesini düşürdüğü, glukoz ve total protein düzeylerini
değiştirmediği görülmüştür.35
Buzağılarda ve besi sığırlarında rasyona humik asit ilavesiyle kan üre nitrojen
değerlerinin önemli derecede değişmediği bildirilmiştir.36,37 Koçlarda yapılan bir
çalışmada humik asitin (5 ve 10 gr/gün) verilmesinin albümin, total kolesterol, glukoz,
sodyum, fosfor, kalsiyum klorür, ALT (Alanin Amino Transferaz), ALP (Alkalen
Fosfataz), total biluribin ve HDL seviyesinin azaldığı; kan üre, potasyum, total protein,
kreatin ve globülin seviyesinin arttığı belirlenmiştir.38
Organik asit ve humatların (% 0.15) ilave edildiği bir çalışmada humat ilave
edilen gruptaki tavuklarda heterofil oranı, eritrosit sayısı ve hemoglobin miktarının
arttığı tespit edilmiştir.30 Broyler rasyonlarına (% 0.25) humat ve Saccaromyces
cerevisia (% 0.25) ilave edilmesiyle yapılan bir çalışmada monosit, heterofil, lenfosit,
hematokrit, eritrosit, lökosit, demir (Fe), kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) seviyelerinde
istatistiki açıdan önemli değişmeler saptanmamış; ancak glukoz ve kan üre nitrojen
(BUN) seviyelerinde humatlı rasyonla beslenenlerde önemli derecede azalma
kaydedilmiştir.39 Broyler rasyonlarına farklı dozlarda ilave edilen humik asitin (0.5, 1,
1.5 g/kg) serum Ca, protein, trigliserit, ve glukoz seviyelerinde önemli bir değişiklik
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olmadığı, 1.5 g/kg dozda humat verilen grupta P seviyesinin önemli derecede arttığı, 1
g/kg dozda humat verilen grupta total kolesterol seviyesinin azaldığı gözlenmiştir.40
Japon bıldırcın rasyonlarına humik asit ilavesinin serum Ca konsantrasyonunu
arttırdığı, P, K, Zn, total protein, trigliserit ve VLDL seviyesini değiştirmediği yapılan
çalışmada tespit edilmiştir.41
Humat katkılı yemle beslenen ratlarda serum total kolesterol, total lipit, glukoz
seviyelerinin azaldığı; HDL, globülin, hemoglobin, hematokrit seviyesi ve alyuvar
sayısının arttığı yapılan çalışmada tespit edilmiştir.42
2.4.2. Mide Bağırsak Mukoza Membranı Üzerine Koruyucu Etkisi
Humik asitin patojen mikroorganizma ve mikotoksin oluşumuna karşı koruyucu
film tabakası oluşturarak bağırsak sağlığının korunmasını sağladığı bilinmektedir.43
Humik asitin ishal vakalarında bağırsaklarda su kaybının önlenmesi amacıyla da
kullanıldığı yapılan çalışmada bildirilmiştir.44 Hayvan yemlerindeki toksik maddeler
sebebiyle ortaya çıkan toksikasyonların azalmasını ya da tamamen ortadan
kaldırılmasını bunu da toksik maddelerin emilimini sağlayarak gerçekleşmektedir.45
Humik asitin ve sodyum tuzlarının oral olarak farelere 30 gün boyunca günde 100
mg/kg, köpeklere ise 90 gün boyunca günlük 300 mg/kg dozda uygulandığında
herhangi bir toksisiteye rastlanılmadığı yapılan çalışmada ortaya konmuştur.46
2.4.3. Anti-Stres Etkisi
Rasyona humat ilave edilen hayvanların çevrenin ve populasyon yoğunluğunun
oluşturduğu stresten daha az etkilendikleri, yemleme sırasında diğer hayvanlara oranla
humat ilaveli rasyonla beslenen hayvanların daha uysal olduğu, humatın strese sebep
olan hormon üretimini azalttığı yapılan çalışmada bildirilmiştir.47
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Yumurta tavuklarında kafes yorgunluğundan kaynaklanan yemden yararlanma
oranı, yumurta verimi, glukoz ve albümin seviyelerindeki olumsuz etkilerin rasyona
humat ilave edilmesiyle azaldığı bildirilmiştir.48 Bıldırcınlarda ve yumurta tavuklarında
yerleşim sıklığında strese bağlı şekillenen olumsuz etkilerin rasyona humat ilave
edilmesiyle azaldığı tespit edilmiştir.30,49
2.4.4. Anti - Enflamatuar Etkisi
Humatların antienflamatuar etkisinin olduğu,50 sodyum humatın tavşan
patisindeki ödem oluşumunu engellediği,51 servikste oluşan yangısal lezyonlarının
tedavisinde kullanıldığı52 yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Humat bileşiklerinin yangı
gidermenin yanısıra hasarlı kemik ve tendoların iyileşmesinde de yararlı etkileri olduğu
bildirilmiştir.53
Ratlarda oluşan diş eti yangılarında 80 mg/kg dozda humat kullanımının diş eti
yangılarını önlediği tespit edilmiştir.54
2.4.5. Anti-Viral Etkisi
Humatların

rhinoviruslar

üzerine

antiviral

etkisinin

olduğu

yıllardır

bilinmektedir.55,56 Koksaki A9 virus,57 herpes simplex virüs 1 ve 2,58-62 human
immunodeficiency virüs (HIV),63-68 influenza tip A ve B64-68,70 bunların yanısıra diğer
solunum yolu enfeksiyonlarına56,57,63,70,71 karşı humatların etkili olduğu yapılan
çalışmalarda belirtilmiştir. Humat bileşiklerinin domuzlarda viral kaynaklı ayak ve ağız
hastalıklarının bulaşmasını engellediği bildirilmiştir.70 Humik asitin; aflatoksinin
newcastle hastalığına karşı humoral bağışıklık üzerine negatif etkilerini engellemesinde
önemli rol oynadığı tespit edilmiştir.72
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2.4.6. Bakteriyel, Paraziter Ve Mantar Enfeksiyonları Üzerine Etkisi
Humatlar vücuttaki yararlı mikroorganizmaların artmasını teşvik ederken zararlı
mikroorganizmaların azalmasını sağlamaktadırlar.73 Humatların C.albicans, Ent.
cloacae, Prot. vulgaris, Ps. aeruginosa, S. typhimurium, St. aureus, St, epidermidis ve
St. pyogenes gibi zararlı mikroorganizmalar üzerinde baskılayıcı etkiye sahip oldukları
bildirilmiştir.22,73
Humatların mikrobiyel aktivitesini belirlemek için yapılan toprak testlerinde
toprağa 300 ppm humat ilave edilmesinde topraktaki mikrobiyel aktivitenin 400-5000
kat arttığı belirtilmiştir.74
Sağmal keçilerde rasyona humat ilavesinin mastitis vakalarını azalttığı ve bu
vakaların insidensini günde 3-4 vakadan ayda 4 vakaya düşürdüğü bildirilmiştir.75
Balıklarda Flavobacterium psychrophilum bakterilerinin sebep olduğu soğuksu
hastalığının önlenmesinde, bu sebeple ölen balıkların oranının azaltılmasında
humatların etkili olduğu tespit edilmiştir.76 Nil tilapya balıklarında yapılan çalışmada
balıklardaki Trichodina ve Cichlidogyrus ektoparazitlerine karşı yapılan tedavide humat
kullanımının başarılı sonuçlar verdiği belirtilmiştir.77 Balık üretiminde verim kaybına
sebep olan mantar kaynaklı saprolegniosis hastalığının tedavisinde rasyona humat
ilavesinin formalin ve malahit yeşili uygulamalarına göre daha iyi sonuç verdiği ve
ölüm oranlarını önemli derecede azalttığı tespit edilmiştir.78
Saanen keçilerinde yapılan çalışmada rasyona humat ilavesinin somatik hücre
sayısı ve total bakteri sayısı üzerine az da olsa olumlu etki yaptığı bildirilmiştir.79
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2.4.7. Ġmmun Sistem Üzerine Etkisi
Humatlar vücutta fagositik aktivitenin artmasını sağlar ve bağışıklık sistemini
uyarır.80 E.coli’ye bağlı ishal ve diğer sindirim sistemi bozukluklarında humat
kullanımının hayvanların bağışıklık sisteminin gelişimine katkı sağladığı tespit
edilmiştir.81
Humatlar timüs bezini uyararak vücudun bağışıklık sistemini ilgilendiren
antikorların yanında T hücrelerinin ve makrofajların üretimini de sağladığı
bildirilmiştir.82
Humik asit Rusya’da radyasyon hastalıklarının tedavisinde bağışıklık sistemini
güçlendirici olarak kullanılmaktadır.83 Kobalt kaynaklı radyasyonun öldürücü dozlarına
maruz kalan melez ratlara sodyum humat verilmesiyle yaşam süresinin uzadığı
görülmüştür.84
2.4.8. Mineral Madde Transferi Üzerine Etkisi
Humatlar, humik asit ve fulvik asit içerir. Humik asit hücre duvarı geçirgenliğini
artırıcı, fulvik asit ise mineralleri taşıyan şelatör görevi yapmaktadır. Humik asitin hücre
duvarı geçirgenliğini arttırarak minerallerin kandan kemiklere ve hücrelere transferini
sağlar. Yapılan bir çalışmada humik asitin Ca’un kemik ve hücrelere geçirgenliğini %
16 oranında arttırdığı bildirilmiştir.85 Yapılan başka bir araştırmada da iyotun gıdalardan
tiroit bezine geçişini humat kullanımıyla artırıldığı tespit edilmiştir.86 Humatlar ağır
metal olan kurşun, krom, kadmiyumun organizma üzerinde yaptığı hasarları bu ağır
metallerle çözünmez bileşikler oluşturarak engellemiştir.87 Balıklarda yapılan
araştırmada humik asitin kromun oluşturduğu toksisiteyi azalttığı ve tavuklarda vücutta
kurşun birikimini önemli derecede azalttığı görülmüştür.88,89
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Humatların organik kimyasallar ve metal iyonlarıyla reaksiyona girme ve şelat
oluşturma özelliğinin olduğu tespit edilmiştir90. Humatların bu özellikleri sayesinde
metal iyonlarının biyolojik kullanımı kolaylaşarak ağır metallerin sebep olduğu olumsuz
etkiler

bertaraf

edilebilmektedir.91

Katı

humik

asitlerin

metal

iyonlarıyla

etkileşimlerinin incelendiği çalışmada metallerin, pH’nın artmasına bağlı olarak humik
asitin yüzeyine tutunduğu, metal bağlama kapasitelerinin demir, nikel, çinko için 0.4
mmol/gr, kurşun için 1.7 mmol/gr olduğu tespit edilmiştir. Katı humik asite bağlanmada
ise kurşunun en güçlü olduğu bildirilmiştir.92 Yumurta tavuklarında deneysel olarak
oluşturulan kurşun zehirlenmesinde humatın şelatör etkisinin yüksek olduğu tespit
edilmiştir.93
2.4.9. Karaciğer Üzerine Etkisi
Yapılan bir çalışmada 2/3 oranında hepatektomi uygulanan farelerde humik
asitin karaciğer kütlesi ile birlikte DNA ve RNA seviyelerini de arttırdığı
bildirilmiştir.94 Humik ve fulvik asitin 40-360 mg/ml oranında ratlara verilmesi ile
karaciğer mitokondrisinde respirasyonu düzenlediği tespit edilmiştir. Aynı çalışmada
humik maddeler in vitro olarak 40-400 mg/kg dozda verildikten 1 saat sonra
mitokondride oksidatif fosforilasyonun etkinliğinin arttığı gözlenmiştir.95
2.4.10. Ġdrar ve DıĢkıdaki Koku Üzerine Etkisi
Teksas’da yapılan bir araştırmada humat kullanılmasıyla dışkıdaki amonyak
oranının % 64 oranında azalttığı ve kokunun çok az olduğu, atıktaki nitrojen/fosfor
oranını iyileştirdiği tespit edilmiştir. Aynı çalışmada humat ile gübrenin ince parçacıklı
ve kokusuz olduğu, humat ilave edilmeyen kontrol grubunda ise mısır, saman
parçacıklarının olduğu, aynı zamanda amonyak kokusunun fazla olduğu görülmüştür.96
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Domuzlarda yapılan bir çalışmada rasyona humat ilavesiyle dışkıdaki hidrojen
sülfür (H2S) kokusunun (çürük yumurta kokusu ) azaldığı bildirilmiştir.27
2.5. Humat Ġlavesinin Performans Parametrelerine Etkisi
2.5.1. Canlı Ağırlık ve Vücut Kondüsyon Skoru Üzerine Etkisi
Besin maddeleri vücuda alındığında öncelikle vücut için temel gereksinimler
karşılanmaktadır. Temel gereksinimler karşılandığında geriye kalan miktar ise sırt, bel,
kuyruk sokumu, kaburgalar, rektum, vulva ve meme bezleri çevresinde yağ şeklinde
depolanmaktadır. Vücuda enerji alımı azaldığında besin madde ihtiyaçlarının
karşılanması için ilk olarak bu depolanan yağlar kullanılmaktadır. Eğer enerji ihtiyacı
karşılanamazsa vücuttaki yağ doku mobilize olur ve VKS (vücut kondüsyon skoru)’de
değişiklikler gerçekleşir.97
Vücut kondüsyon skoru; süt ineklerinde pelvik bölgesindeki kemik dokunun
belirginliği ile sakrum, bel ve sırt bölgelerindeki deri altındaki yağ dokusu miktarının
inspeksiyon veya palpasyonla belirlenmesi yöntemidir. VKS zayıflığın veya iriliğin
göreceli olarak belirlenmesi olup zayıf hayvanlarda kemik çıkıntıları fazla iken
kondüsyonu yüksek ineklerde yağ dokunun fazla olması sebebiyle kemik yapısı belli
olmamaktadır.98
VKS’nin doğum sırası ve sonrasında yaşanacak metabolik ve reproduktif
problemler, süt verimi ile süt kompozisyonu üzerinde önemli derecede etkili olduğu
bilinmektedir.99,100
VKS farklı şekillerde değerlendirilmekle birlikte sütçü ineklerde 1-5, 0-8 veya 010 arasında skorlama yapılmaktadır.96,101-104

21

Tablo 2.4. Vücut kondüsyonu skorlama sistemleri
AraĢtırmacı

Skorlama

Yöntem

Earle

0-8

Palpasyon

Grainger ve McGovan

0-10

Palpasyon

Wildman ve ark.

1-5

Palpasyon (Virjinya Tekniği)

Edmonson ve ark.

1-5

İnspeksiyon (Kaliforniya Tekniği)

Ferguson ve ark.

1-5

İnspeksiyon

Ferguson ve ark.’nın yaptığı skorlamada 1-5 arasında 0.25 puan aralıklı
skorlama yapılmakta VKS 3’ün altı ve üstü skorlar için temel değerlendirme noktası
sağrının görüntüsü olarak kabul edilmektedir. VKS'de skorlama tuber coxae, tuber
ischii, kuyruk sokumu ve sakral ligamentin görünüşüne göre yapılmaktadır.104
Kuru dönemde VKS ile ilgili yapılan çalışmalarda farklı görüşler bildirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda kuru dönemde optimum VKS’nin 3.25-3.5105, 3.5106, 3-3.75107
arasında olması gerektiğini bildirmişlerdir. Kuru dönemde VKS’nin 3.5 üzerinde
olduğunda ineklerde güç doğum ve ovaryumda kist oluşma oranının arttığı,108,109 bunun
yanında reprodüktif ve metabolik problemlerin de arttığı109,110 bildirilmiştir. Kuru
dönemde VKS’nin 4’ün üzerinde olduğunda gebeliğin son 3 haftasındaki ineklerde kuru
madde alımının düştüğü,111 güç doğum, retensiyo sekundinaryum, metritis, ovaryum
kistleri ve ayak hastalıklarının insidensinin arttığı112 yapılan çalışmalarla ortaya
konmuştur.
Kuru dönemde VKS’nin düşük olması retensiyo sekundinaryum, inaktif
ovaryum, servis periyodunun uzamasına neden olduğu tespit edilmiştir.108,109
İneklerde doğum zamanında VKS puanının 3-3.5 arasında olması gerektiği,113
VKS’nin doğum zamanı 3 civarında olmasının performans parametrelerini olumlu
yönde etkilediği,114 doğum zamanı VKS’nin erken laktasyon dönemindeki VKS ile
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ilişkili olduğu115 ve doğum zamanı VKS’nin yüksek olmasının erken laktasyonda daha
fazla VKS kayıplarının (1 ve üzeri) yaşandığı tespit edilmiştir.116
Postpartum 30-40. günlerde sütçü ineklerde 0.5-0.75 puanlık VKS kaybı
oluşmakta, postpartum 50-60. günlerden itibaren haftalık 1.8-2.3 kg canlı ağırlık artışı
olmaktadır. 1 puanlık VKS 54 kg civarında olduğundan laktasyonun başlamasıyla
kaybedilen VKS puanının geri kazanılması yaklaşık 6 ay sürmektedir.117
VKS puanı 4’ün üstünde olan ineklerde kuru madde tüketiminin pike ulaşması,
laktasyon pikinden daha sonra gerçekleştiği için negatif enerji dengesinin şiddeti ve
süresi artmaktadır.117 VKS puanı normal seviyelerde olan ineklerde VKS puanı yüksek
olan ineklere kıyasla postpartum süreçte daha kısa sürede kuru madde tüketimini pike
ulaştırmakta ve bu hayvanlarda enerji dengesi daha erken pozitife dönmektedir.118
VKS ile canlı ağırlık (CA) arasında belirgin ve kesin bir oran kurulamamakla
birlikte; VKS 5’lik skorlamada 1 puanlık kaybın CA’da ortalama 50-60 kg’lık kayba ya
da hayvanın CA’nın yaklaşık % 10’unu kaybettiği anlamına gelmektedir.119
CA’ın sindirim sisteminin dolu olup olmamasına göre değişiklik göstermesi,
işletmelerde canlı ağırlığı takip etmek için ekipman ve donanımın yetersiz olması
sebebiyle en iyi ve en güvenilir parametrenin VKS olduğu bildirilmiştir.120
Buzağılarda rasyona humat ilavesinin etkilerinin incelendiği bir çalışmada
humat ilave edilen dişi buzağılarda kontrol grubuna göre % 13.4 erkek buzağılarda ise
% 21.2 oranında daha fazla CA artışı sağladığı tespit edilmiştir.36 Rasyona humik ve
fulvik asit ilave edilen sığırlarda günlük CA artışının daha iyi olduğu görülmüştür. 121,122
Buzağıların rasyonuna humat ilavesinin CA üzerine önemli etkisinin olmadığı yapılan
çalışmada belirtilmiştir.123 Morkaraman kuzularında rasyona humat ilavesinin besi
performansı üzerine etkisinin incelendiği çalışmada günlük canlı ağırlık artışı kontrol
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grubunda 153.30 gr iken, humat ilave edilen grupta 161.39 gr olarak tespit edilmiş ve
istatistiksel olarak önemli olmadığı belirtilmiştir.124
Yeni doğan dişi oğlaklara verilen süte 5.0, 10 ml/gün dozda verilen humat
ilavesinin günlük canlı ağırlık artışını özellikle 10 ml verilen dozda önemli derecede
etkilediği yapılan çalışmada bildirilmiştir.125
Yumurta tavuklarında rasyona humat ilavesinin karkas ağırlığı üzerine olumlu
etkisinin olduğu,40,126 broylerlerde ise canlı ağırlık artışını önemli derecede
etkilemediği127,128 çalışmalar da mevcuttur. Kanatlılarda rasyona humat ilave
edilmesinin karkas randımanını önemli derecede etkilemediği,129-131 domuzlarda ise
rasyona sodyum humat ilavesinin günlük canlı ağırlık artışı üzerine olumlu etki
yaptığı132,133 bildirilmiştir. Broylerlerde rasyona humat ilavesinin canlı ağırlık artışını
önemli derecede etkilediğini bildiren çalışmalar da bulunmaktadır.39,41,134 Bıldırcınlarda
yapılan çalışmada humat ilavesinin (250 ml/ton, 350 ml/ton, 450 ml/ton) CA artışı
üzerine olumlu etki yaptığı bildirilmiştir.135
2.5.2. Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanma Üzerine Etkisi
Holstein ırkı ineklerin rasyonlarına 0, 5, 10, 15 g/kg düzeyinde humik asit ilave
edilen bir çalışmada en fazla kuru madde tüketiminin (KMT) 15 gr/kg düzeyinde humik
asit ilavesiyle elde edildiği bildirilmiştir.36 Besi sığırların rasyonlarına 0, 5, 10 g/kg
dozda humik asit katkısının etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, besinin ilk 28
gününde düşük KMT değerleri 5 g/kg dozda humik asit ilavesinde görüldüğü,
çalışmanın 56 günlük sürecinde ise KMT’nde gruplar arasında istatistiksel olarak
önemli bir fark oluşmadığı tespit edilmiştir.136,37 Rasyona günlük 20 g humik ve fulvik
asit ilave edilen sığırlarda KMT’nin azaldığı yemden yararlanma oranının arttığı
bildirilmiştir.122 Saanen keçileri ile yapılan bir çalışmada rasyona 0, 1 ve 3 g/kg
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seviyelerinde humik asit ilavesinin KMT’ni önemli derecede etkilemediği tespit
edilmiştir.137 Kuzularda 63 günlük besleme döneminde rasyona 0, 5, 10 ve 20 g/kg
düzeyinde humik asit ilavesinin etkilerinin incelendiği çalışmada, KMT’nin 10 ve 20
g/kg düzeyinde humik asit kullanılan gruplarda daha yüksek olduğu bildirilmiştir.138
Morkaraman kuzularında kuru madde esasına göre konsantre yeme 3 gr/kg
humik asit katılarak yapılan 51 günlük besi denemesi sonucunda, humik asit katkısının
kaba ve konsantre yem tüketimi üzerine etkisinin olmadığı ancak yemden yararlanma
oranını iyileştirdiği bildirilmiştir.124
Broylerlerde yapılan çalışmalarda rasyona humat ilavesinin yemden yaralanma
oranını arttırdığı39,125,130,139 bildirilmiştir. Bıldırcınlarda yapılan çalışmalarda yem
tüketimini ve yemden yararlanma oranını etkilemediği131,135, domuzlarda yapılan
çalışmada ise yemden yararlanma oranını arttırdığı89 bildirilmiştir.
2.5.3. Kolostrum Kalitesi Üzerine Etkisi
Halk arasında ağız sütü diye nitelendirilen kolostrum memeli canlılarda
doğumdan hemen sonra memeden salgılanan ilk sekresyon olup; renk, koku bileşim
bakımından sütten farklı, besleyici değeri yüksek bağışıklık maddelerini içeren
kompleks yapıda bir sıvıdır.140
Kolostrum kalitesi üzerine yapılan çalışmalarda ineğin yaşının, laktasyon
sayısının,141-144 doğan buzağı ağırlığının,145 mevsimin146-149 kuru dönemde yapılan
aşılamaların150 etkili olduğu; vit E ve Se uygulamalarının kolostrum kalitesini
etkilemediği ancak kolostrum miktarını arttırdığı tespit edilmiştir.151 Ancak yapılan
literatur taramasında kolostrum ve kolostrum kalitesi üzerine humatla ilgili literatür
bildirişlerine rastlanmamıştır.
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2.5.4. Süt Verimi, Sütün Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı Üzerine
Etkileri
Saanen keçilerinin rasyonlarına günde 0, 1 ve 3 gr/kg düzeyinde humik asit
ilavesinin etkilerinin incelendiği bir çalışmada 1 ve 3 g/kg düzeyinde humat ilavesinin
süt verimini önemli derecede arttırdığı; ancak sütte yağ, yağsız kuru madde, protein ve
laktoz oranlarını değiştirmediği35 sütteki somatik hüce sayısı ve toplam bakteri sayısını
önemli derecede etkilemediği79 tespit edilmiştir.
Süt inekleriyle ilgili yapılan bir çalışmada rasyona 0, 2, 3 ve 4 g/kg seviyesinde
humik asit ilavesinin kontrole göre süt verimini ve sütteki yağ/protein oranını arttırdığı,
en yüksek süt veriminin 2 g/kg seviyesinde humik asit, sütteki en yüksek yağ/protein
oranının ise 3 g/kg seviyesinde humik asit ilavesiyle gerçekleştiği bildirilmiştir.152
Probiyotiklerin ve enzim katkılarının süt verimi ile sütteki yağ oranını
arttırdığı,153-158 sütteki protein oranını da arttırdığı159 veya etkilemediğini160 belirten
çalışmalar da mevcuttur.
2.5.5. Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Norduz kuzularında rasyona canlı ağırlığın % 0.0 (1), % 0.015 (2), % 0,030 (3),
% 0,060 (4) düzeylerinde humik asit ilavesinin etkilerinin incelendiği çalışmada 2. ve 3.
grupta kan serumunda total protein seviyesinin azaldığı, 4. grupta kan üre nitrojen
(BUN) seviyesinin ise diğer gruplara göre önemli derece arttığı gözlenmiştir. Buna
ilaveten rasyonda humat kullanımının sodyum (Na), klor (Cl) seviyelerini kontrol
grubuna göre önemli derecede azalttığı gözlenmiştir.34
Saanen keçilerinde 0, 1 ve 3 g/kg oranında humat ilavesinin etkilerinin
incelendiği çalışmada, total kolesterol ve LDL seviyesini önemli derecede azalttığı;
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ancak serum glukoz, total protein ve triaçilgliserol seviyelerini önemli derecede
değiştirmediği tespit edilmiştir.137
Besi sığırlarında rasyona canlı ağırlığın % 0.0, % 0.5, % 1.0 ve % 1.5/gün
oranında humik/fulvik asit ilavesinin etkilerinin incelendiği çalışmada % 1.0 oranında
humik/fulvik asit ilavesinin BUN seviyesini besi periyodunun ilk 28. günde azalttığı,
56. günde tekrar iyileştirdiği tespit edilmiştir.37
Kıvırcık koçlar üzerinde yapılan bir çalışmada günde 5 ve 10 g/kg oranında
humik asit ilavesinin kanda eozinofil sayısını arttırdığı; bazofil, monosit, lenfosit,
eritrosit, lökosit, hemoglobin ve hematokrit değerlerini değiştirmediği gözlenmiştir.
Ayrıca serum albümin, globülin, total protein, BUN, kreatin, total kolesterol, HDL,
glukoz, trigliserid, sodyum (Na), potasyum (K), fosfor (P), kalsiyum (Ca) ve klor (Cl)
düzeylerini de değiştirmediği tespit edilmiştir.38
Morkaraman koçlarında kuru madde esasına göre rasyona % 0.0, % 0.1, % 0.2
ve % 0.4 düzeylerinde humat ilavesinin etkilerinin incelendiği bir çalışmada, serum
albümin, total protein, trigliserid, glikoz, Ca ve P seviyelerini önemli derecede
etkilemediği; LDL düzeyini önemli derecede düşürdüğü, HDL düzeyini ise % 0.2 ve %
0.4 katkılı gruplarda diğer gruplara göre önemli derecede arttırdığı bildirilmiştir.33
Broyler rasyonlarına 0.0, 1.5 g/kg oranında humat, 0.75 g/kg oranında bitki
ekstraktı ve 1.5 g/kg humat ile 0.75 g/kg bitki ekstraktının karışımının etkilerinin
incelendiği bir çalışmada, humat ve bitki ekstarktı karışımının total protein düzeylerini
önemli derecede azalttığı, total kolesterol ve trigliserid düzeylerini değiştirmediği
belirlenmiştir.161
Broyler rasyonlarına temel rasyonun % 0.25’i oranında Saccharomyces cerevisia
ve % 0.25’i oranında humik asit ilavesinin etkilerinin irdelendiği çalışmada kanda
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eritrosit, lenfosit, monosit, hematokrit, heterofil, demir (Fe), Ca ve P değerleri üzerine
önemli etkisinin olmadığı; glukoz ve BUN seviyesini önemli derecede azalttığı
bildirilmiştir.39
Farklı yerleşim sıklığında yetiştirilen bıldırcınların rasyonlarına % 0.0, % 0.2
humat, % 0.2 prebiyotik katkısı ilave edilip yerleşim sıklığının arttırılmasıyla kan
glukoz, trigliserid, kreatin, Ca ve P değerlerindeki azalmayı humat ve prebiyotik
ilavesinin değiştirmediği bildirilmiştir.49
Broyler rasyonlarına 0.0, 360, 480 ve 600 mg/kg düzeyinde humik asit ilavesinin
etkilerinin incelendiği çalışmada kan P, K, Fe, Cu, Zn, total protein, glukoz, kolesterol,
trigliserid ve VLDL seviyelerini değiştirmezken; Ca değerini kontrol grubuna göre
önemli derecede etkilediği bildirilmiştir.41
Yumurtacı tavuk rasyonlarına 0.0, 0.5, 1, 2 ve 4 g/kg seviyesinde humat
ilavesinin etkilerinin incelendiği çalışmada 1 g/kg seviyesinin plazma Ca ve Zn
düzeylerini arttırdığı tespit edilmiştir.162
Domuz rasyonlarına % 1 oranında sodyum humat ilavesinin etkilerinin
incelendiği bir çalışmada humat ilavesinin serum glukoz, triaçilgliserol, Ca ve Fe
değerlerini önemli derecede arttırdığı; total protein, albümin, glukoz, kolesterol ve Mg
değerlerini değiştirmediği bildirilmiştir.132
Geçiş döneminde ineklerdeki NED’nin şiddetini belirlemek için esterleşmemiş
yağ asidi (NEFA) ve betahidroksibütirik asit (BHBA) düzeylerinin ölçümü yapılarak
değerlendirme yapılabilir.163
NED durumunda plazma glukoz değeri düşük, NEFA, BHBA düzeyi artmış
olur. Ayrıca karaciğer trigliserid seviyesi artarken ve karaciğer glikojen seviyesi
azalmıştır. Görülen bu tablo vücut yağ rezervlerinin kullanıldığının göstergesidir.164
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Prepartum döneminin 2-14. günlerde NEFA düzeyinin 0.4 mmol/l olması ve
erken postpartum süreçte bu değerin 0.7 mmol/l düzeyinde olması kabul edilebilir
değerlerdir. Bu değerin normalden yüksek olması demek süt veriminin desteklenmesi
için daha fazla yağ dokunun mobilize olması anlamına gelmektedir.163, 165-167
Serum BHBA seviyesinin laktasyon döneminde 1 mmol/l’nin altında, kuru
dönemde ise 0.6 mmol/l’nin altında olması gerekmektedir.165,166 Yapılan çalışmalarda
BHBA seviyesinin 1 mmol/l’nin üzerinde olması subklinik ketozisin habercisi
olduğu,168 14.5 mg/dl üzerinde olması subklinik ketozis olduğu bildirilmiştir.169
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3. MATERYAL VE METOD
Bu araştırmada doğum öncesi 40. gün-doğum sonrası 60. gün arası dönemde
bulunan süt ineklerine humik, fulvik, ulmik, humatomelanoik asit kombinasyonunu
içeren Bovifarm ticari ürününün farklı seviyelerde kullanımının, ağız sütü, süt verimi,
sütteki somatik hücre sayısı ve süt kompozisyonu; kanda albümin, globülin, total
protein, trigliserid, Ca, Mg, P, NEFA ve BHBA; kuru madde tüketimi, canlı ağırlık
artışı, VKS ve üreme performansı üzerine etkileri incelendi.
Yapılan bu tez çalışması Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
(ATABAP) tarafından desteklenmiştir (TDK-2017-6297 proje kodlu). Araştırma
Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından
onaylanmıştır.
3.1. Materyal
3.1.1. Hayvan Materyali ve AraĢtırma Yeri
Araştırmanın hayvan materyalini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Celal Oruç
Hayvansal Üretim Yüksekokulu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2.
laktasyonda bulunan birbirine yakın VKS’ye sahip olan toplam 26 adet İsviçre Esmeri
süt ineği oluşturdu. Süt ineklerinin 9 adedi kontrol, 8 adedi 75 gr humat ve 9 adedi de
150 gr humat tüketen grup olmak üzere 3 gruba rastgele ayrıldı.
Araştırmaya 26 inek ile başlanıldı; ancak çeşitli sebeplerle 150 gr humat
grubundan 2; kontrol grubundan ise 1 inek çalışmadan çıkarılmak zorunda kalındı.
3.1.2. Yem Materyali
Araştırmada kullanılan hayvanlar çalışma boyunca Tablo 3.1’de belirtilen yem
karması verildi. Konsantre yem olarak, Erzurum da özel bir yem fabrikasında üretilen
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süt yemi, kaba yem olarak da Eleşkirt’te üretilen mısır silajı, yonca kuru otu ve çayır
kuru otu kullanıldı.
Tablo 3.1. Araştırmada kullanılan rasyon içeriği, kg
TMR’yi oluĢturan yemler

Miktarı (kg)

Süt yemi

9.5

Mısır silajı

20

Yonca kuru otu

2.0

Çayır kuru otu

5.0

Araştırmada kullanılan hayvanlara tabloda belirtilen yem hammaddeleri mikser
vagonda karıştırılarak (TMR) sabah 08:00 ve akşam 18:00 saatlerinde olmak üzere
günde iki öğün halinde yemleme yapıldı. Deneme hayvanlarının su tüketimleri krom
suluklarda adlibitum olarak sağlandı.
Araştırmadaki hayvanlar bireysel padoklarda, bireysel yemleme şeklinde günlük
2 öğün olacak şeklinde yemleme yapıldı ve yemler önlerine sürekli itelenip
karıştırılarak hayvanlar yem tüketimine teşvik edildi.
Araştırma gruplarına verilen humat her gün sabah yemlemesinden önce 2’kg lık
silaja emdirilerek hayvanın o günkü sabah rasyonunun bir kısmıyla birlikte yedirildi.
Sabah rasyonunun devamı hayvanın humatlı karışımı bitirmesinden sonra verildi.
3.2. Yapılan Diğer Uygulamalar ve Ekipmanlar
Hayvanlar her birisi 13 m2 olan bireysel padoklarda barındırıldı. Hayvanlar için
altlık olarak saman kullanıldı. Altlıklar her gün düzenli olarak temizlendi. Aydınlatma
gündüz gün ışığı ile gece ise aydınlatma lambaları kullanılarak 24 saat aydınlatma
uygulandı.
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3.3. YÖNTEM
3.3.1. Hayvanların Gruplandırılması, Katkı Maddesinin Hayvanlara VeriliĢ
ġekli ve Yemleme Düzeni

Tahmini doğum tarihinden 40 gün önce hayvanlar denemeye alındı. Çalışma
grupları the randomized complete block design (RCBD)’e göre sırayla kontrol grubu,
75 gr humat ve 150 gr humat olacak şekilde gruplar oluşturuldu. Katkılar kuru madde
tüketim esasına göre doğum sonrası kuru madde tüketiminin artmasına bağlı olarak 0-60
gün arasında 75 gr olan grup 125 gr’a, 150 gr humat verilen grup ise 250 gr’a çıkarıldı.
Araştırmada kullanılan standart rasyon yem karma vagonunda (TMR) günde iki
kez hazırlandı. Hazırlanan rasyondan deneme hayvanlarının bireysel yem tüketimini
hesaplamak için hayvanlara bireysel olarak tartılarak verildi. Humat katkı maddesi
katkılı gruplarda bulunan hayvanlara 2 kg’lık silaja emdirilerek bireysel tüketilecek
sabah rasyonunun 5 kg kadarına karıştırılarak hayvanın humat katkı maddesini yemesi
sağlandı ve sabah rasyonunun geri kalan kısmı hayvanın katkı maddesi içeren yemi tam
olarak tüketmesinden sonra verildi. Hayvanların günlük yem tüketimlerini takip etmek
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için Tem marka TS500 model 25 kg kapasiteli 1 gr hassasiyetli terazi kullanılarak sabah
ve akşam rasyonları hayvanlara verildi. Yemlemeler her gün aynı saatte sabah 08:00
akşam 18:00 saatlerinde sağımdan sonra yapıldı. Sabah yemlemesi öncesi kalan yemler
önlerinden tartılarak toplandı. Doğum yapana kadar her 10 günde bir kontrol ve katkılı
gruplarda bulunan hayvanlardan rutin olarak kan örnekleri alındı. Doğum sonrası 60.
güne kadar da yine her 10 günde bir rutin olarak kan ve süt örnekleri toplandı. Doğum
sonrası retensiyo durumu ve 5, 15. günlerde koku yönüyle ve uterusun morfolojik
olarak küçülme durumu rektal muayeneyle kontrol edildi. Postpartum dönemin 20.
gününde ovaryumda korpus luteum (CL) varlığı ultrasonografi cihazı ile tespit edildi.
Yapılan presynch+ovsynch senkronizasyon metoduyla postpartum dönemin 60.
gününde suni tohumlama yapılarak çalışma 100 günde tamamlandı.

33

3.3.2. Süt Veriminin Tespit Edilmesi
Hayvanların sağımı; sabah 07:00 akşam 17:00 saatlerinde olmak üzere günde iki
kez milkline marka 2x7 balık kılçığı model sağım sistemi ile gerçekleştirildi ve süt
verimleri otomatik süt ölçerler vasıtasıyla her sağım sonunda kaydedildi.
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3.3.3. Canlı Ağırlık ve Vücut Kondüsyon Skorunun Tespit Edilmesi
Hayvanların canlı ağırlıklarını belirlemek için tartımları -40, 0, 30, 60.günlerde
Densi marka ST-1500H model 15058 seri nolu 500 gr hassasiyetli 1500 kg’lık baskülle
yapıldı.
Deneme hayvanlarının VKS’leri -40, 0, 30. ve 60. günlerde Ferguson modeli 1-5
skorlama inspeksiyon ile iki kişi tarafından yapılarak ortalaması alındı.104,107

3.3.4. Örneklerin Alınması
Kan parametrelerindeyapılacak analizler için -40, -30, -20, -10, olması gereken
doğum tarihi, 0, 5, 10, 20, 30, 45 ve 60. günlerde sabah sağımı sonrası yemlemeden
önce Vena jugularis’ten antikoagulansız 10 ml’lik vakumlu tüplere 20 ml kan örnekleri
alındı. Alınan kan örnekleri Nüve NF-800 santrifüj cihazında 4000 rpm’de +4 oC’de 10
dk santrifüj edilerek serumları çıkarıldı. Kan serumları ependorf tüplere konularak
analizler yapılana kadar -20 oC’de derin dondurucuda saklandı.
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Kolostrumun yoğunluğu ile gama globülin içeriği arasında önemli bir ilişki
vardır. Bu sebepten dolayı kolostrum kalitesini belirlemek için kolostrumun yoğunluğu
ölçülmüştür. Yoğunluğu ölçmek için kolostrum örnekleri inek doğum yaptıktan sonraki
1. saat içerisinde bir behere alındı ve 20 oC sıcaklıktaki kolostrumun hemen özgül
ağırlığı tespit edildi.169
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Süt örnekleri laktasyonun 10, 20, 30, 45. ve 60. günlerinde sabah sağımında
seyyar sağım makinalarıyla sağılan sütten alınarak 100 ml’lik ve 50 ml’lik tek
kullanımlık numune kaplarına konuldu. Süt numuneleri aynı gün içerisinde analiz
edilinceye kadar +4 derecede bekletildi.

Araştırmada kullanılan yem numuneleri; çalışma başlangıcında, ortasında ve
sonunda 4 kg’lık vakumlu poşetlere alınarak analizi yapılana kadar -20 oC de muhafaza
edildi.
3.3.5. Analizlerin Yapılması
Yem analizleri, Lalahan Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslarası Hayvancılık
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yemler ve Hayvan Besleme Bölümü
Laboratuvarında AOAC (Official methods of analysıs of the association of official
analytical chemists)’de belirtilen yöntemlere göre yapıldı.171 TMR (Toplam karışım
rasyon) analizi NutriLab adlı özel gıda ve yem analiz laboratuvarında yapıldı.

37

3.3.5. Biyokimyasal Analizler
Kan numunelerinde BHBA Vet TD-4235 model numaralı B-keton görüntüleme
cihazı ve test stripleriyle kan alındığı esnada yapıldı.

Hayvanlardan alınan kanların serumları çıkarıldıktan sonra; albümin, globülin,
total protein, trigliserid, Ca, Mg ve P parametreleri Atatürk Üniversitesi Araştırma
Hastanesi Biyokimya Laboratuvarında Beckman Coulter AU5800 USA otoanalizör ile
kemiluminesans immunoassay yöntemiyle ölçümler belirlendi.
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Kan serumlarında NEFA Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya
Anabilim Dalı Laboratuvarında Bovine NEFA Elisa kit kullanılarak (SunRed marka
katalog numarası 201-04-0186, lot numarası 201804) Biotek ELISA Reader (Bio Tek
μQuant MQX200 Elisa reader/USA) cihazında okunarak sonuçlar µmol/L birimiyle
gösterildi.
NEFA analizinde kullanılan çözeltiler
1. Str-HRP- Conjugate Reagent
2. 30 x wash solution
3. Biotin NEFA Ab.
4. Chromogen solution A
5. Chromogen solution B
6. Stop solution
7. Standart (640µmol/L)
8. Standart diluent
NEFA analizinin prensibi: Sığır kan serumlarından NEFA analizi için
örneklerde çift esterli sandviç ELİSA kiti kullanılır. Sığır esterleşmemiş yağ asidi
monoklonal antikoru, kuluçkalama ile önceden kaplanmış olan monoklonal antikor
enzimine ester olmayan yağ asidi ilave edilir; daha sonra, biyotin ile etiketlenmiş ve
immün kompleks oluşturmak için streptavidin-HRP ile birleştirilen ester dışı yağ asidi
antikorları eklenir; daha sonra inkübasyonu yapılır ve kombine olmayan enzimi
uzaklaştırmak için tekrar yıkanır. Daha sonra kromojen Çözelti A, B'yi eklenir, sıvının
rengi maviye dönüşür ve asit etkisiyle renk sonunda sarı olur.
Analizin yapılıĢı: Prosedürde verilen yöntemlerle Biotek ELİSA Reader ile
spektrofotometrik yöntemle 450 nm’de okunarak sonuçlar µmol/L olarak verildi.
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Tablo 3.2. Serum örneklerinden NEFA ölçümünün yapılışı yapılışı
Örnek

Standart

Blank

Serum

40µl

-

-

Standart

-

50µl

-

NEFA

10µl

-

-

Streptavidin

50µl

50µl

-

Membran kapatılarak Shake’de hafifçe karıştırıldı. 60 dk 37 oC de inkübe edildi.
Membran dikkatlice ayrılarak sıvı boşaltıldı. Kalan sıvı boşaltılarak her kuyucuğa 350
µl yıkama solüsyonu konularak 5 kez kuyucuklar Biotek ELİSA yıkayıcısıyla yıkandı.
Kromojen A

50µl

50µl

50µl

Kromojen B

50µl

50µl

50µl

10 dk 37 oC de karanlıkta inkubasyona bırakıldı
Stop solüsyonu

50µl

50µl

50µl

Stop solüsyonu eklendikten sonra 15 dk içinde 450 nm’de Biotek ELİSA Reader ile
okundu. Sonuçlar standarda göre hesaplanarak µmol/L olarak verildi.
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Kolostrum özgül ağırlığının tespiti için Kruuse kolostrometre ile 20 oC’de 250
ml kolostrum örneği 250 ml’lik beher içine bırakıldı ve kolostrometre içine
yerleştirilerek sonuç tespit edildi.

Süt örneklerinin kompozisyonu (yağ, protein, yağsız kuru madde, yoğunluk,
laktoz, tuz, donma noktası, iletkenlik) Atatürk Üniversitesi Hayvancılık Araştırma ve
Uygulama Biriminde bulunan Milkotester marka master Pro-P2 model 22837 seri
numaralı süt analiz cihazı ile ultrasound çalışma prensibine dayalı olarak sonuçlar tespit
edildi. Kalibrasyonu yapılan süt analiz cihazında 5-35oC sıcaklıktaki 25 ml süt örneği 2
kez cihaza konularak 1 dakikada sonuçlar alındı.
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Somatik hücre sayımı (SHS); Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum
ve Jinekoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında bulunan Bentley marka cc-150 model
7145 seri numaralı cihazda lazer tabanlı flow cytometry tekniği kullanılarak yapıldı.
3.3.6. Doğum Sonrası Uterus Muayenesi, Yapılan Senkronizasyon Protokolü
ve Suni Tohumlama
Deneme hayvanlarının doğum şekli ve retensiyo durumu kontrol edilerek
kaydedildi. Doğum sonrası 5 ve 15. günlerde uterus akıntı ve koku yönüyle kontrol
edildi; ayrıca 15.gün involusyon süreci rektal muayene ile kontrol edildi. 20. günde CL
olup olmadığı hasvet 838 seri nolu ultrasonografi cihazı ile kontrol edildi.

Presynch +ovsynch yöntemi kullanılarak sabit zamanlı suni tohumlama yapıldı.
25. günde prostaglandin F2-alfa (enzaprost), 39. günde enzaprost, 50. günde GnRH
(ovarelin), 57. günde enzaprost uygulanmasına takiben 60 saat sonra ovarelinle ile
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birlikte suni tohumlama yapıldı. Sperma olarak İsviçre Esmeri İthal sperma (August)
kullanılmıştır.

3.3.7. Ġstatistiksel Analiz
Yapılan araştırma sonucu elde edilen tüm veriler SAS 2009 (Statistical Analysis
System, Version 9.0, 2002, Cary, NC, USA) paket program kullanılarak analiz edildi. 172
Yapılan araştırmada kullanılan humat katkısının grup, zaman, grup*zaman arasındaki
interaksiyona bakılarak araştırma sürecindeki değişimlerde Lineer ve quadratik etkilere
bakıldı. Sonuçların değerlendirilmesinde gruplar arasındaki farklılık (p<0.05) farklı
üstel harflerle belirtildi.
Kullanılan matematik model ise;
Yij: µ+αi+bj+eij
Yij: j’inci zamanda i’inci muamelenin (humatın) gözlem değeri
µ: genel populasyon ortalaması
αi: i’inci muamelenin etkisi
bj: j’inci zamanın etkisi
eij: j’inci blokta i’inci muameleye ait şansa bağlı hatadır.
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4. BULGULAR
4.1. Yem Hammaddelerininin ve kullanılan TMR’nin ham besin madde analizi
Yemlerin besin madde analizleri Tablo 4.1’de, kullanılan TMR analizi Tablo 4.2’de
gösterilmiştir.
Tablo 4.1. Araştırmada kullanılan yem ham madelerinin besin madde analiz değerleri,
%
Yem
çeĢidi

Nem

KM

HP

HS

HY

HK

NiĢasta ADF

NDF

Süt

10.09

89.91

19.35

9.80

2.58

7.04

23.91

31.21

16.48

10.68

89.32

9.56

26.80

1.58

6.19

0.00

32.65

46.85

Yonca 12.65

87.35

13.46

22.60

2.27

8.26

0.00

32.98

41.21

Mısır

21.70

7.40

21.70

1.43

6.96

0.00

33.44

55.61

Yemi
Çayır
Otu

78.30

Silajı

Tablo 4.2. Araştırmada kullanılan TMR’nin ham besin madde analiz değerleri, %
Yem ham maddesi

Doğal halde

Kuru Madde (65oc)

51.81

Kuru Madde (105oc)

98.13

100.00

Ham Kül

4.43

8.55

Ham Yağ

0.80

1.55

Ham Protein

6.60

12.74

Nişasta

6.32

12.19

NDF

25.52

49.27

ADF

17.05

32.90

ADL

4.34

8.37

NFC

17.20

33.20

Kuru maddede
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RUP %HP

39.00

39.00

RDP %HP

61.00

61.00

RUP Sind.

62.00

62.00

TSBM

30.10

58.10

N Fraksiyonu A, HP

20.19

20.19

N Fraksiyonu B, HP

59.44

59.44

N Fraksiyonu C, HP

39.00

39.00

4.2. Humat Ġlavesinin Canlı Ağırlık ve Vücut Kondüsyon Skoru Üzerine Etkisi
Tablo 4.3. Rasyona humat ilavesinin CA ve VKS üzerine etkisi
Parametre

0

H75

H150

Grup

Zaman

Grup*Zaman

GrupL

GrupQ

CA (kg)

625±10.1

673±6.32

645±5.02

0.6373

-

-

0.8205

0.3660

VKS
(1-5)

3.72±0.07

3.68±0.05

3.52±0.03

0.6745

-

-

0.3962

0.8192

CA (kg)

614±16.9

613±11.47

586±8.1

0.2172

0.0233

0.9668

0.1557

0.2814

VKS
(1-5)

3.32±0.10

3.22±0.06

3.11±0.06

0.1830

0.0160

0.9408

0.0673

0.8771

Prepartum

Postpartum

*

Aynı satırdaki farklı üstel harfler gruplar arası farklılığı göstermektedir (p<0.05).

CA: Canlı Ağırlık, VKS: Vücut Kondisyon Skoru, L: Lineer Etki, Q: Quadratic etki

Rasyona humat ilavesinin CA ve VKS üzerine etkisi incelendiğinde; Tablo 4.3,
Şekil 4.1 ve 4.2’de gösterildiği gibi gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
bulunmamıştır.

45

CA, kg
700
680
660

Canlı Ağırlık

640
620
600
580
560
540
520
500
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Denemedeki Günler
0

H75

H150

ġekil 4.1. Rasyona humat ilavesinin CA üzerine etkisi: Grup, zaman, grup*zaman
etkileşiminin etkileri

VKS
3,90
3,70

VKS

3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Denemedeki zaman, günler
0

H75

H150

ġekil 4.2. Rasyona humat ilavesinin VKS üzerine etkisi: Grup, zaman, grup*zaman
etkileşiminin etkileri
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4.3. Humat Ġlavesinin KMT ve Süt Verimi Üzerine Etkisi
Tablo 4.4. Rasyona humat ilavesinin KMT ve SV üzerine etkisi
Parametre

0

H75

H150

Grup

Zaman

Grup*Zaman

GrupL

GrupQ

KMTpre

13.00±0.12c

13.37±0.14b

13.80±0.11a

0.0001

0.0002

1.0000

0.0001

0.8738

KMTpost

15.02±0.15b

16.10±0.12a

15.90±0.10a

0.0001

0.0001

0.9986

0.0001

0.0001

SV

18.01±0.24c

22.50±0.25a

21.00±0.22b

0.0001

0.0001

1.0000

0.0001

0.0001

KMT pre: prepartum dönemdeki kuru madde tüketimi
KMT post: postpartum dönemdeki kuru madde tüketimi
SV: süt verimi
LE: Lineer etki, QE: Quadratic etki
*

Aynı satırdaki farklı üstel harfler gruplar arası farklılığı göstermektedir (P<0.05).

Rasyona humat ilavesinin KMT üzerine etkisi incelendiğinde Tablo 4.4 ve Şekil
4.3’te görüldüğü gibi humatın prepartum süreçte bulunan ineklerin KMT üzerine
etkisinin istatistiki açıdan önemli olduğu ve KMT’nin en fazla olduğu grup H150, en az
olduğu grup ise kontrol grubu olduğu görülmektedir. Tablo 4.4 ve Şekil 4.3’te
görüldüğü gibi postpartum dönemde bulunan ineklerin rasyonuna humat katkısının
KMT üzerinde gruplar arasında önemli bir farklılık oluşturmuştur (p<0.05). Postpartum
dönemde H75 ve H150 tüketen ineklerin KMT benzer bulunurken kontrol grubunda
KMT

humat

katkılı

gruplarına

göre

daha

düşük

olmuştur.
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KMT, kg/gün
20
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17
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KMT

15
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9
-60
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-20

0

20

40
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Denemedeki prepartum ve postpartum günler
H0
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ġekil 4.3. Humat ilavesinin prepartum ve postpartum süreçteki KMT üzerine etkisi: Grup, zaman, grup*zaman etkileşiminin etkiler
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Süt verimi, lt
25,00
23,00

Süt Verimi, lt

21,00
19,00
17,00
15,00
13,00
11,00
9,00
7,00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Denemedeki günler
H0

H75

H150

ġekil 4.4. Rasyona humat ilavesinin süt verimi üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri

Rasyona humat ilavesinin süt verimi üzerine etkileri incelendiğinde gruplar
arasında fark bulunmuş ve bu fark istatistiksel olarak çok önemlidir (p<0.0001). H75
katkılı gruptaki süt veriminin en yüksek olduğu, H150 katkılı grubunun ikinci sırada ve
kontrol grubunun süt veriminin ise en düşük olduğu Tablo 4.4 ve Şekil 4.4’te
sunulmuştur.
4.4. Rasyona Humat Ġlavesinin Kolostrum Özgül Ağırlığı Üzerine Etkisi
Tablo 4.5. Rasyona humat ilavesinin kolostrum kalitesi üzerine etkisi
Parametre

0

H75

H150

Kolostrum
(g/ml)

1041±3.61b

1056±1.34a

1058±0.81a

Grup
0.0001

GrupL
0.0001

GrupQ
0.0463

LE: Lineer Etki, QE: Quadratic etki
*

Aynı satırdaki farklı üstel harfler gruplar arası farklılığı göstermektedir (P<0.05).
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g/ml

KOLOSTRUM

1060
1058

1055

1056

1050

1045

1040

1041

1035

1030
0

H75
1

H150

Denemedeki gruplar
ġekil 4.5. Rasyona humat ilavesinin kolostrum özgül ağırlığı üzerine etkisi

Rasyona humat ilavesinin kolostrum özgül ağırlığı üzerine gruplar arasındaki
fark önemli bulunmuştur (p<0.05). Tablo 4.5 ve Şekil 4.5’te görüldüğü gibi humat
katkılı gruplarda kolostrum özgül ağırlığı artmış ve H75 ve H150 katkılı gruplar benzer
etkiye sahip olup kontrol grubuna oranla yüksektir.
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4.5. Rasyona Humat Ġlavesinin Süt Kompozisyonu ve Somatik Hücre Sayısı
Üzerine Etkisi
Tablo 4.6. Rasyona humat ilavesinin süt kompozisyonu ve somatik hücre sayısı üzerine
etkisi
Parametre
%

0

H75
b

3.71±0.13

H150
a

3.72±0.15

a

Grup

Zaman

0.0290

0.2120

Grup*Zaman

GrupL

GrupQ

0.7148

0.0253

0.1524

Yağ

3.31±0.09

Ykm

9.05±0.13

9.19±0.06

9.23±0,10

0.4473

0.7970

0.8409

0.2314

0.6846

Yoğunluk

30.60±0.48

31.41±0.33

31.13±0.38

0.3783

0.7198

0.5994

0.3794

0.2816

Protein

3.24±0.05

3.32±0.02

3.32±0.04

0.2464

0.7444

0.8267

0.1536

0.3861

Laktoz

4.90±0.07

5.03±0.04

5.02±0.05

0.2231

0.8315

0.8313

0.1736

0.2863

Tuz

0.68±0.01b

0.71±0.01a

0.70±0.01ab

0.0681

0.3561

0.8765

0.1256

0.0815

Dn

-

-

-

0.7657

0.1398

0.9377

0.4927

0.8079

0.587±0.01

0.592±0.00

0.594±0.01

Ġletkenlik

4,74±0.03b

4,79±0.03ab

4.81±0.02a

0.1084

0.4843

0.9402

0.0420

0.5944

LnSCC

10,42±0.18

10.42±0.20

10.46±0.20

0.9954

0.0032

0.7839

0.9978

0.9238

Ykm: Yagsız Kuru Madde, SCC:Somatik Hücre Sayısı, Dn:Donma Noktası, L:Lineer Etki, Q:Quadratic
etki
*

Aynı satırdaki farklı üstel harfler gruplar arası farklılığı göstermektedir (P<0.05).

Rasyona humat ilavesinin sütteki yağ oranına etkisi incelendiğinde gruplar
arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.05). Sütteki yağ oranı Tablo 4.6 ve Şekil
4.6’da görüldüğü gibi H75 ve H150 gruplarında kontrol grubuna oranla daha yüksek ve
her iki humat katkılı grupta benzer bulunmuştur.
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Sütteki yağ oranı

Yağ, %
4,50
4,30
4,10
3,90
3,70
3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
0
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40
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60

70

Denemedeki günler
0

H75

H150

ġekil 4.6. Rasyona humat ilavesinin sütteki yağ oranı üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşimi üzerine etkisi
Rasyona humat ilavesinin sütteki yağsız kuru madde üzerine önemli bir etkisinin
olmadığı Tablo 4.6 ve Şekil 4.7’de görülmektedir. Yağsız kuru madde oranı H150
katkılı grupta daha yüksek olduğu şekil 4.7’de görülse de istatistiki açıdan fark önemli
bulunmamıştır.

Sütteki yağsız kuru madde

Yağsız Kuru Madde, %
9,90
9,70
9,50
9,30
9,10
8,90
8,70
8,50
0

10

20

30

40

50

60

70

Denemedeki günler
0

H75

H150

ġekil 4.7. Rasyona humat ilavesinin sütte yağsız kuru madde üzerine etkisi: Grup,
zaman, grup*zaman etkileşimi üzerine etkileri
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Rasyona humat ilavesinin sütün yoğunluğu üzerine önemli bir etkisinin olmadığı
Tablo 4.6 ve Şekil 4.8’de sunulmuştur. Sütün yoğunluğunun H75 ve H150 katkılı
gruplarda daha fazla olduğu Şekil 4.8’de görülsede istatistiki açıdan önemli olmadığı
görülmektedir.

Sütteki Yoğunluk

Yoğunluk, %
34,00
33,50
33,00
32,50
32,00
31,50
31,00
30,50
30,00
0

10

20

30

40

50

60

70

Denemedeki günler
0

H75

H150

ġekil 4.8. Rasyona humat ilavesinin sütte yoğunluk üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri

Rasyona humat ilavesinin süt proteini üzerine önemli bir etkisinin olmadığı
Tablo 4.6 ve Şekil 4.9’da belirtilmiştir. Süt protein oranının H75 ve H150 düzeyinde
humat tüketen ineklerin erken laktasyon döneminde daha yüksek olduğu; ancak gruplar
arasında istatistiki farkın önemli olmadığı tespit edilmiştir.
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Süt Proteini, %
3,50
3,45

Süt Proteini
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0
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ġekil 4.9. Rasyona humat ilavesinin süt protein düzeyi üzerine etkileri: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri
Rasyona humat ilavesinin sütte laktoz seviyesi üzerine önemli bir etkisinin
olmadığı Tablo 4.6 ve Şekil 4.10’da sunulmuştur.
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Sütte Laktoz, %
Sütte Laktoz

5,40
5,20
5,00
4,80
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4,40
4,20
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Denemedeki günler
0

H75

H150

ġekil 4.10. Rasyona humat ilavesinin sütte laktoz üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri

Rasyona humat ilavesinin sütteki tuz miktarı üzerine etkisi Tablo 4.6 ve Şekil
4.11’de sunulmuş olup gruplar arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (p<0.05).
Sütteki tuz oranı H75 katkılı grupta en yüksek kontrol grubunda ise en düşük
bulunmuştur.

Sütte tuz

Tuz, %
0,80
0,78
0,76
0,74
0,72
0,70
0,68
0,66
0,64
0,62
0,60
0

10

20

30

40

50

60

70

Denemedeki günler
0

H75

H150

ġekil 4.11. Rasyona humat ilavesinin sütteki tuz oranı üzerine etkileri: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri
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Rasyona humat ilavesinin sütün donma noktası üzerine önemli bir etkisinin
olmadığı Tablo 4.6 ve Şekil 4.12’de görülmektedir. Şekil 4.12’de verilen sütteki donma
noktası sıcaklığı incelendiğinde kontrol grubunda yüksek, humat katkılı gruplarında ise
kontrol grubuna oranla rakamsal olarak düşük bulunmuştur.

Sütün Donma Noktası

Sütün Donma Noktası
-0,570
-0,580

0

10

20

30

40

50

60

70

-0,590
-0,600
-0,610
-0,620
-0,630

Denemedeki günler
0

H75

H150

ġekil 4.12. Rasyona humat ilavesinin sütün donma noktası üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri

Rasyona humat ilavesinin sütün iletkenliği üzerine etkisi Tablo 4.6 ve Şekil
4.13’te görüldüğü gibi gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur (p<0.05). İletkenliğin H150 katkılı grupta en yüksek, kontrol grubunda en
düşük olduğu ve H75 katkılı grupta ise iletkenliğin H150 katkılı grup ile kontrol
arasında bir değerde olduğu görülmüştür.
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Sütte İletkenlik, %
Sütte İletkenlik

5,00
4,90
4,80
4,70
4,60
4,50
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Denemedeki günler
0

H75

H150

ġekil 4.13. Rasyona humat ilavesinin sütte iletkenlik üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman üzerine etkileşimin etkisi

Rasyona humat ilavesinin somatik hücre sayısı üzerine etkisi Tablo 4.6 ve Şekil
4.14’te sunulduğu gibi gruplar arasında önemli bir farklılık oluşturmadığı, somatik
hücre sayısının her 3 grupta da laktasyonun ilerlemesiyle rakamsal olarak azaldığı
görülmüştür.

Sütte Somatik Hücre Sayısı

Sütte Somatik Hücre Sayısı
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
9,50
9,00
0

10

20

30

40

50

60

70

Denemedeki günler
0

H75

H150

ġekil 4.14. Rasyona humat ilavesinin somatik hücre sayısı üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkisi
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4.6. Rasyona Humat Ġlavesinin Bazı Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi
Tablo 4.7. Humat ilavesinin prepartum dönemde kan parametreleri üzerine etkisi

Parametre

0

H75

H150

Grup

Zaman

Grup*Zaman

GrupL

GrupQ

Tg

19.4±0.80

20.81±0.92

19.81±0.83

0.5073

0.8126

0.9635

0.6955

0.2682

Ca

9.03±0.06

9.13±0.07

8.95±0.06

0.1625

0.8553

0.7935

0.5919

0.0704

P

5.85±0.10

5.93±0.10

5.82±0.01

0.6319

0.0454

0.8400

0.8508

0.3519

Mg

2.44±0.03

2.40±0.03

2.44±0.0.04

0.5193

0.9711

0.1941

0.7245

0.2823

Tp

7.58±0.08

7.55±0.09

7.57±0.09

0.9444

0.0067

0.9325

0.8917

0.7598

Alb

3.1±0.04a

3.22±0.04a

2.93±0.04b

0.0001

0.7608

0.9975

0.0023

0.0001

57.32±0.9

57.98±1.28

56.63±1.31

0.7226

0.8824

0.8649

0.6775

0.4995

BUN

10.85±0.54

11.26±0.50

12.18±0.67

0.2663

0.7737

0.9988

0.1161

0.7187

BHBA

9.19±0.46

8.45±0.26

8.42±0.36

0.2940

0.2972

0.9595

0.1617

0.4280

NEFA

25,35±1.90a

20.17±2.35a

14.72±2.29b

0.0010

0.5593

0.6621

0.0002

0.9501

Glukoz
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Postpartum (Tablo 4.7’nin devamı)
Parametre

0

H75

H150

Grup

Zaman

Grup*Zaman

GrupL

GrupQ

Tg

5.47±0.30a

4.55±0.28b

4.85±0.25ab

0.469

0.0001

0.9956

0.0972

0.0689

Ca

8.21±0.06b

8.66±0.08a

8.38±0.09b

0.0001

0.0001

0.0222

0.0418

0.0001

P

4.81±0.12

5.05±0.13

5.04±0.14

0.3311

0.0014

0.6750

0.1958

0.4772

Mg

2.35±0.03

2.41±0.04

2.35±0.07

0.5796

0.0001

0.1089

0.8199

0.3106

Tp

7.54±0.14

7.47±0.09

7.31±0.10

0.3037

0.0001

0.4795

0.1234

0.9910

Alb

2.99±0.05b

3.18±0.04a

2.82±0.05c

0.0001

0.2402

0.8238

0.0109

0.0001

Glukoz

43.86±3.02

42.96±2.44

45.95±3.33

0.6681

0.0001

0.9718

0.4250

0.6723

BUN

8.81±0.50

9.86±0.57

9.59±0.66

0.3397

0.0067

0.5386

0.3418

0.2672

BHBA

9.27±0.61a

7.47±0.35b

7.48±0.45b

0.0031

0.0001

0.5629

0.0019

0.1214

NEFA

31.45±1.89a

14.96±1.35b

16.1±1.25b

0.0001

0.1444

0.0496

0.0001

0.0001

*

Aynı satırdaki farklı üstel harfler gruplar arası farklılığı göstermektedir (P<0.05)
Tg: Trigliserid, Ca: Kalsiyum, P: Fosfor, Mg: Magnezyum, Tp: Total protein, Alb: Albumin, BUN: Kan
üre azotu, BHBA: Betahidroksibütirik asit, NEFA: Esterleşmemiş yağ asitleri
L: Lineer etki, Q: Quadratic etki

Tablo 4.7 ve Şekil 4.15’te sunulduğu gibi rasyona humat ilavesinin prepartum
dönemde serum trigliserit üzerine humatın herhangi bir etkisinin olmadığı, postpartum
dönemde ise humat ilavesinin serum trigliserit seviyesini düşürdüğü görülmektedir.
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Kan TG Düzeyi, mg/dl
30,00

Serum Trigliserit düzeyi
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ġekil 4.15. Rasyona humat ilavesinin serum trigliserid üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri

Rasyona ilave edilen humatın serum Ca düzeyi üzerine istatistiki açıdan önemli
derecede etkili olduğu (p<0.05) Tablo 4.7 ve Şekil 4.16’da belirtilmiştir. Serum Ca
düzeyinin en yüksek olduğu grup H75 katkılı grupta elde edilirken; H150 katkılı grup
ile kontrol grubunda benzer olduğu görülmektedir.
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Kan Ca Düzeyi, mg/dl
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9,5

Serum Kalsiyum Düzeyi
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ġekil 4.16. Rasyona humat ilavesinin serum Ca üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri
Rasyona humat ilavesinin serum P düzeyi üzerine humat katkısının önemli bir
etkisinin olmadığı Tablo 4.7 ve Şekil 4.17’de görülmektedir. P’un doğum sonraki
süreçte rasyona humat ilavesiyle daha yüksek seyrettiği görülse de istatistiki açıdan
önemli bir fark oluşturmamıştır.
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P, mg/dl
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ġekil 4.17. Rasyona humat ilavesinin serum P düzeyi üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri

Rasyona humat ilavesinin serum Mg üzerine önemli bir etkisinin olmadığı Tablo
4.7 ve Şekil 4.18’de sunulmuştur.

Mg, mg/dl
Serum Magnezyum Düzeyi
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ġekil 4.18. Rasyona humat ilavesinin serum Mg üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri
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Rasyona humat ilavesinin serum total protein üzerine etkisinin olmadığı Tablo
4.7 ve Şekil 4.19’da verilmiştir.

TP, mg/dl
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ġekil 4.19. Rasyona humat ilavesinin total protein üzerine etkileri: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri
Tablo 4.7 ve Şekil 4.20’de verildiği gibi rasyona humat ilavesinin prepartum ve
postpartum dönemde serum albümin düzeyi üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli
olduğu görülmektedir (p<0.05). Serum albumin düzeyi en yüksek H75 katkılı grupta, en
düşük H150 grubunda görülmüş ve kontrol grunda ise serum albümin düzeyi H75
katkılı grup ve H150 katkılı grup arasında seyretmiştir.
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Alb, mg/dl
4,00

Serum Albumin Düzeyi

3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Denemedeki Günler
0

H75

H150

ġekil 4.20. Rasyona humat ilavesinin serum albümin üzerine etkileri: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri
Rasyona humat ilavesinin serum glukoz düzeyi üzerine istatistiki açıdan önemli
bir etkisinin olmadığı Tablo 4.7 ve Şekil 4.21‘de sunulmuştur.

Glu, mg/dl
Serum Glukoz Düzeyi

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Denemedeki günler
0

H75

H150

ġekil 4.21. Rasyona humat ilavesinin serum glukoz üzerine etkileri: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri
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Rasyona humat ilavesi ile serum BUN üzerine humat katkısının etkili olmadığı
Tablo 4.7 ve Şekil 22’de görülmektedir.

BUN, mg/dl
15,00
14,00

Serum Üre Azotu

13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Denemedeki Günler
0

H75

H150

ġekil 4.22. Rasyona humat ilavesinin serum BUN düzeyi üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri

Rasyona humat ilavesinin kan BHBA düzeyi üzerine humat katkısının istatistiki
olarak önemli derecede etki ettiği Tablo 4.7 ve Şekil 4.23’te belirtilmiştir. Kan BHBA
düzeyi kontrol grubunda en yüksek düzeyde seyrederken H75 ve H150 katkılı
gruplarında en düşük olarak tespit edilmiştir.
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BHBA, mg/dl
15,0
14,0
13,0

Kan BHBA

12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Denemedeki Günler
0

H75

H150

ġekil 4.23. Rasyona humat ilavesinin kan BHBA düzeyi üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri
Rasyona humat ilavesinin serum NEFA değerini humat katkısının istatistiki
olarak önemli derecede düşürdüğü Tablo 4.7 ve Şekil 4.24’te belirtilmiştir.

NEFA, µmol/L
45,00

Serum NEFA

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Denemedeki Günler
H150

H75

0

ġekil 4.24. Rasyona humat ilavesinin serum NEFA düzeyi üzerine etkisi: Grup, zaman,
grup*zaman etkileşiminin etkileri
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4.7.Rasyona Humat Ġlavesinin Buzağı Doğum Ağırlığı ve Doğum ġekli Üzerine
Etkisi
Rasyona humat ilavesinin buzağı doğum ağırlığı üzerine etkisi incelendiğinde
gruplar arasında önemli bir farklılık görülmediği Tablo 4.8’de sunulmuştur.
Tablo 4.8. Rasyona humat ilavesinin buzağı doğum ağırlığı üzerine etkisi
Parametre

0

H75

H150

Grup

GrupL

GrupQ

BDA (kg)

40.1±1.86

39.9±0.90

40.10±1.38

0.9927

0.9736

0.9074

BDA: Buzağı Doğum Ağırlığı
LE: Lineer Etki, QE: Quadratic etki
*

Aynı satırdaki farklı üstel harfler gruplar arası farklılığı göstermektedir (P<0.05).

Rasyona humat ilavesinin doğum şekli üzerine etkisinin istatistiki açıdan önemli
olmadığı Tablo 4.9’da verilmiştir.
Tablo 4.9. Rasyona humat ilavesinin doğum şekli üzerine etkisi
Doğum ġekli

0

75

150

Güç

3

1

2

X2: 1.0412

Normal

6

7

7

P<0.5942

4.8.Rasyona Humat Ġlavesinin Postpartum Uterus ve Ovaryum Özelliği
Üzerine Etkisi
Rasyona humat ilavesinin postpartum uterustaki koku üzerine etkisinin gruplar
arasında önemli farklılık bulunmamıştır; ancak 20.günde ovaryum muayenesinde CL
varlığı üzerine etkisinin istatitiki açıdan önemli olduğu Tablo 4.10’da sunulmuştur.
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Tablo 4.10. Rasyona humat ilavesinin postpartum uterus ve ovaryum üzerine etkisi
Gun 5

0

75

150

Kokulu

3

0

4

X2:4.54

Temiz

6

8

5

P<0,10

Kokulu

2

0

1

X2: 1.94

Temiz

7

8

6

P<0,3789

CL +

3

8

5

X2: 7.3965

CL -

5

0

2

P<0,0248

Gun 15

Gun 20

1.1.Rasyona Humat Ġlavesinin Doğum Sonrası Problemler ve Gebelik
Üzerine Etkisi
Rasyona humat ilavesinin doğum sonrası problemler ve gebelik üzerine etkisi
Tablo 4.11’de sunulduğu gibi gruplar arasında fark bulunmuş ve bu farklılık önemli
sayılabilir.
Tablo 4.11. Rasyona humat ilavesinin doğum sonrası problemler ve gebelik üzerine
etkisi
Problem

0

H75

H150

Endometritis

1

0

0

X2: 14.4926

İnaktif ovaryum

2

0

0

P<0.0698

Mastitis

0

2

0

RS

2

0

4

Sağlıklı

4

6

5

ST yapılan

8

8

7

X2: 8.6133

Gebe +

1

5

2

P<0.0715

Gebe -

7

3

5
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5. TARTIġMA
5.3.Vücut Kondüsyon Skoru ve Canlı Ağırlık Üzerine Etkisi
Vücut kondüsyon skoru; süt verimi, beslenme, sağlık durumu, fertilite ile ilişkili
olup optimum VKS’nin sürdürülebilmesi için mutlaka VKS takibinin yapılması
gerekmektedir. Sürü yönetiminde hem VKS’nin hem CA’ın takibinin yapılması tercih
edilen bir yöntemdir ancak; işletmelerde alet ekipmanın olmaması, tartımın VKS’ye
göre daha fazla iş gücü gerektirmesi dezavantajlı bir durumdur.
Bu çalışmada yüksek verimli süt ineklerin rasyonlarına farklı seviyelerde humat
ilavesinin CA ve VKS üzerine etkisinin istatistiki anlamda önem oluşturmadığı Tablo
4.3, Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Rasyona humat ilavesinin canlı ağırlık
üzerine etkisinin önemli görülmemesinin sebebi hayvanın tartımda sindirim sisteminin
dolu olup olmamasına göre farklılık göstermesinden kaynaklanabilir. Ayrıca denemede
kullanılan N sayısının az olması ve çalışmanın süresinin uzun olması sebebiyle canlı
ağırlık üzerine etkiyi net olarak gösterememiş olabilir. Rasyona humat ilavesinin VKS
üzerine etkisine bakıldığında en yüksek VKS’nin kontrol grubunda, en düşük VKS’nin
H150 katkılı grupta olduğu görülmektedir. Doğum sonrası VKS kayıplarına
baktığımızda kontrol, H75 ve H150 katkılı gruplarda sırasıyla 0.56, 0.53, 0.46 olduğu;
en yüksek VKS kaybının kontrol grubunda olduğu görülmektedir. Humat katkılı
gruptaki ineklerin VKS’leri normal sınırlar içerisinde seyretmekte; bu durumda
ineklerin doğum sonrası verimleri, KMT, kan BHBA ve serum NEFA verileri
incelendiğinde NED’in daha az olduğu görülmektedir. Bunun nedeni H75 humat katkılı
grubunda VKS’nin normal olması kullanılan dozun humatın etki mekanizması için
uygun olmasından kaynaklanabilir. Humat ile ilgili yapılan literatur taramalarında VKS
ile ilgili bildirişlere rastlanılmaması sebebiyle yeterince tartışılamamıştır.
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5.4.Kuru Madde Tüketimi Üzerine Etkisi
Kuru madde tüketimi ruminantlarda özellikle geçiş döneminde en önemli ve
üzerinde durulması gereken parametrelerden biridir.
Bu çalışmada Tablo 4.4 ve Şekil 4.3’te sunulduğu gibi yüksek süt verimli
ineklerin rasyonlarına humat ilavesinin prepartum ve postpartum dönemde KMT ‘ni
Tablo 4.4 ve Şekil 4.3’te gösterildiği gibi önemli derecede arttırdığı (p<0.05)
görülmektedir. KMT ile ilgili elde ettiğimiz sonuçlar Covington ve ark.138 ile
McMurphy ve ark.36’nın yaptığı çalışmalar ile uyum sağlarken Değirmencioğlu,137
Chirase ve ark.136’nın yaptığı çalışmanın sonuçları ile uyum sağlamamaktadır. Humik
maddeler NH3-N salınımını yavaşlatarak mikrobiyel büyümeyi ve mikrobiyel protein
sentezini arttırarak rumen bakterilerini dolayısıyla da KMT ‘ni uyarır. Bu sebeple
yapılan bazı çalışmalarla bu çalışmadan elde edilen KMT ile ilgili sonuçlar uyumlu
bulunmuştur. KMT ile ilgili olarak bazı literatur bildirişleriyle bu çalışmadan elde
edilen sonuçlarının uyum içerisinde olmamasının sebebi kullanılan dozun, sürenin ve
kullanılan dönemin farklı olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Kullanılan humat preperatının KMT’yi arttırması doğum sonrası yaşanabilecek
metabolik hastalıkların riskinin ve şiddetinin azaltılmasında oldukça etkili olup
kullanılmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir.
5.5.Kolostrum Özgül Ağırlığı Üzerine Etkisi
İneklerin plasentasının anatomik yapısından dolayı makromoleküller yapıdaki
immunglobulinler anne karnında yavruya aktarılamadığından dolayı buzağılar doğduğu
zaman kaliteli kolostrumu almak zorundadır. Doğum sonrası buzağı hastalıkları ve
buzağı kayıplarının sebebi düşük immunglobulin yoğunluğuna bağlıdır. Ekonomiye
katkısı düşünüldüğünde; düşük immunglobulin yoğunluğu sebebiyle yaşanan buzağı
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kayıplarının önüne geçilebileceği düşünülmektedir. Yapılan literatur taramalarında
humat

ilavesinin

kolostrum

kalitesi

üzerine

etkisinin

incelendiği

çalışmaya

rastlanılmamıştır.
Yapılan çalışmada ineklerin rasyonuna humat ilavesinin kolostrum özgül
ağırlığını dolayısıyla kolostrum kalitesini arttırdığı ve istatistiki açıdan önemli olduğu
Tablo 4.5, Şekil 4.5’te sunulmuştur. Kolostrum özgül ağırlığının artırmasının sebebi
humat ilavesinin immunmodülatör etkisinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
5.6.Süt Verimi, Süt Kompozisyonu ve SHS Üzerine Etkisi
Süt verimi, sütte yağ oranı ve SHS bir işletmenin gelir kaynaklarını etkileyen
faktörlerdir. Sütteki somatik hücre sayısının az olması ve sütte yağ oranının fazla olması
sütün satış fiyatını arttırır. Ayrıca süt veriminin artması ekonomiye katkılı olduğunun
göstergesidir. Kullanılan humatın kilogramı 10 tlden alındığında doğum sonrası günlük
1.25 tl hayvan başı humik asit maliyeti olmaktadır. Ancak bu maliyete karşı elde edilen
sütün yağ oranının artması, sütteki somatik hücre sayısının azalmasıyla da sütün satış
fiyatını arttıracaktır. Ayrıca elde edilen sonuçlara bakıldığında günlük 5 litrelik bir süt
artışı söz konusu olup sütün piyasa fiyatına bakarak ortalama günlük kazanç hayvan
başı 8.75 tl’dir. Bu çalışmada yüksek verimli süt ineği rasyonlarına farklı seviyelerde
humatın süt verimi üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu (p<0.05) süt
verimlerinin yüksekten düşüğe doğru sırasıyla H75, H150 ve kontrol grubu şeklinde
olduğu Tablo 4.4 ve Şekil 4.4’de sunulmuştur. Bu araştırmada süt verimi ile ilgili olarak
elde edilen sonuçlar Değirmencioğlu35 ile Tomassen ve ark.152’nın çalışma sonuçları ile
uyumludur. Humik asitin süt verimi üzerine olumlu etkisinin sebebi VKS üzerine
olumlu

etkisi

ile

KMT’nin

artışına

bağlı

olarak

alınan

yem

içerisindeki
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karbonhidratların fermentasyonunda humik asitin propionat üretimi üzerine olumlu etki
yapmasından kaynaklanabilir.
Bu çalışmada süt ineği rasyonlarına humat ilavesinin sütte yağ oranını önemli
miktarda arttırdığı H75 ve H150’nin birbirine benzer etki yaptığı Tablo 4.6 ve Şekil
4.6’da görülmüştür. Bu çalışmada sütte yağ ile ilgili olarak elde edilen sonucun
Tomassen ve ark.152’nın elde ettiği çalışma sonuçları ile uyum içerisindedir. Sütte yağ
oranını

olumlu

etkilemesinin

sebebi;

humik

maddelerin

rumende

selülozu

fermentasyona uğratan selulotik bakterilerin artışı üzerine olumlu etki yaparak rumende
süt yağı oluşumuna önemli katkısı olan asetik asit miktarının artışına bağlı olduğu
düşünülmektedir.
Bu çalışmada rasyona farklı seviyelerde humat ilavesinin sütteki yağsız kuru
madde, yoğunluk, protein, laktoz, donma noktası üzerine etkileri incelemiş olup gruplar
arasında istatistiksel olarak önemli bir fark görülmediği; Tablo 4.6 ve Şekil 4.7, 4.8, 4.9,
4.10, 4.12’de gösterilmiştir. Çalışma sonucunda elde ettiğimiz sütte yağsız kuru madde,
protein, laktoz oranları Değirmencioğlu ve ark.35’nın çalışmalarında elde ettiği
bulgularla kıyaslandığında sonuçların uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan
literatur taramalarında humatın süt ineği rasyonlarına sütte yoğunluk ve donma noktası
üzerine etkisinin incelendiği çalışmalara rastlanılmamıştır. Sütte yağsız kuru madde,
protein, laktoz, yoğunluk ve donma noktası üzerine etki etmemesinin sebebi, kullanılan
humat preperatının kullanım oranı, kaynağı, hayvanın bireysel farklılıkları, kullanılan
yem hammaddesi, kaba/konsantre yem oranına bağlı olabilir.
Yüksek süt verimli ineklerin rasyonlarına farklı seviyelerde humat ilavesinin
sütte tuz oranı üzerine etkisi incelendiği çalışmanın sonuçları Tablo 4.6 ve Şekil 4.11’de
sunulduğu gibi gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur. Sütte tuz oranı
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H75 katkılı grupta en yüksek, kontrol grubunda en düşük bulunmuştur. Yapılan literatur
taramalarında humat ilavesinin sütte tuz oranına etkisi ile ilgili literatur bildirişlerine
rastlanılmamıştır. Bu çalışmada H75 grubunda sütte tuz oranının fazla olması bu
gruptaki hayvanlarda somatik hücre sayısı (SHS) yüksek olan ineklerin bulunmasından
kaynaklandığı kanısına varılmıştır.
Bu çalışmada süt ineklerinde humatın sütte iletkenlik üzerine etkisinin önemli
olduğu Tablo 4.6 Şekil 4.13’te sunulmuştur. Sütte iletkenlik H150 grupta en yüksek,
kontrol grubunda ise en düşük bulunmuştur. Yapılan literatur taramalarında humat
ilavesinin sütün iletkenliği üzerine etkisinin incelendiği literatur bildirişlerine
rastlanılmamıştır. H150 grupta sütün iletkenliğinin yüksek olmasının sütte Na ve Cl
iyonlarının yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bu çalışmada rasyona humat ilavesinin sütte SHS üzerine etkisi incelendiğinde
Tablo 4.6 ve Şekil 4.14’te gösterildiği gibi humat katkısı gruplar arasında istatistiksel
bir farklılık oluşturmamıştır. Griban ve ark.174, Thomassen ve ark.152, Xiaowang ve
ark.175 nın yaptığı çalışmalarla SHS ile ilgili olarak elde ettiğimiz bulguların uyumlu
olmadığı görülmektedir. Ancak Değirmencioğlu ve ark.79’nın keçilerde yaptığı çalışma
sonuçları ile uyum sağlamaktadır. Bu çalışmada SHS üzerine olumlu etki yapmamasının
sebebi kullanılan humatın elde edildiği hammaddenin veya kullanılan humat çeşidinin
farklı olması, kullanılan oranın farklı olmasından kaynaklanabilir.
5.7.Humat Ġlavesinin Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
Kan parametreleri; metabolik profilin göstergesi olup kullanılan humat katkı
maddesinin etkileri kanda da görülmektedir. Geçiş dönemi için bakılan parametrelerden
özellikle serum Ca, NEFA ve kan BHBA değerleri üzerine etkileri oldukça önemlidir.
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Bu çalışmada yüksek süt verimli ineklerin rasyonlarına farklı seviyelerde humat
ilavesinin serum trigliserit üzerine etkisi incelendiğinde; kontrol grubu ile humat katkılı
gruplar arasında önemli fark olmadığı Tablo 4.7 ve Şekil 4.15‘te gösterilmiştir. Humat
ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmadan elde edilen trigliserit değerleri
Hayırlı ve ark.48’nın yaptığı çalışma ile uyum sağlamazken; Tunç ve Yörük33, Öztürk ve
ark.40, Avcı ve ark.41, Kaya ve ark.175’nın yaptığı çalışmalarda elde ettikleri sonuçlarla
uyum içerisinde olduğu görülmüştür. Bu çalışmada humat ilavesinin trigliserit düzeyini
etkilememesinin muhtemel sebebinin kullanılan humat preperatının elde edildiği
kaynağın, rasyonda kullanılan oranın farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Rasyona humat ilavesinin serum Ca düzeyi üzerine etkisi incelendiğinde H75
katkılı grupta serum Ca oranında artış olduğu Tablo 4.7 ve Şekil 4.16’da sunulmuştur.
Bu çalışmada serum Ca ile ilgili olarak elde edilen sonuçlar Tunç ve Yörük,33 Tunç,123
Çelik ve ark,39 Galip ve ark,38 Zraly ve ark.132 Öztürk ve ark.40’nın elde ettiği bulgularla
uyum içerisinde olmadığı; Hayırlı ve ark.48 ile Avcı ve ark.41’nın elde ettiği bulgularla
uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Yaptığımız çalışma sonucunda H75 oranında humat
katkılı grupta serum Ca düzeyinde artış olmasının sebebi, humatın kan Ph’sını
düşürmesi ve kemiklerden Ca emilimini arttırması, paratiroid hormon ile Vitamin D
metabolizması

üzerine

olumlu

etki

etmesinden

kaynaklanabileceği

üzerinde

durulmaktadır.
Bu çalışmada humatın serum P düzeyi üzerine etkisi incelendiğinde gruplar
artasında önemli bir fark oluşturmadığı Tablo 4.7 ve Şekil 4.17’de sunulmuştur. Bu
çalışma sonucunda elde edilen serum P düzeyi Galip ve ark,38 Tunç ve Yörük,33 Çelik
ve ark,39 Avcı ve ark.41 ‘nın elde ettiği çalışma sonuçlarıyla uyumlu iken, Öztürk ve
ark.40’nın elde ettiği sonuçlarla uyumlu olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni doğumla
birlikte ani ve fazla oranda Ca’a olan ihtiyaç hemen karşılanamamakta ancak paratiroid
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hormonun aktive olmasıyla kemiklerden Ca mobilizasyonu artmakta Ca’a olan talep
karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu mekanizma ile Ca/P oranı dengede tutulmaya
çalışılmakta ve böylece serum P düzeyinde önemli bir farklılığın olmamasının nedeni
bu etki olabilir.
Bu çalışmada rasyona farklı seviyelerde humat ilavesinin serum Mg üzerine
etkisi incelendiğinde katkılı grup ile kontrol grubu arasında önemli bir fark
oluşturmadığı Tablo 4.7 ve Şekil 4.18’de sunulmuştur. Bu çalışmada Mg parametresine
ilişkin bulgular Zraly ve ark.132 yaptığı çalışmada elde ettikleri Mg düzeyi ile ilgili
sonuçlarla uyumlu ancak Tunç123’un sonuçlari ile uyum göstermemiştir.
Bu çalışmada rasyona farklı seviyelerde humat ilavesinin çalışmada serum total
protein üzerine etkisi incelendiğinde katkılı gruplar ile kontrol grupları arasında önemli
bir fark oluşturmadığı Tablo 4.7 ve Şekil 4.19’da gösterilmiştir. Bu çalışma serum total
protein üzerine Galip ve ark.38, Tunç ve Yörük33, Değirmencioğlu137, Öztürk ve ark.40,
Avcı ve ark.41, Zraly ve ark.132’nın yaptıkları çalışma sonuçlarıyla uyum sağlarken
Budağ ve Kara34’nın yaptığı çalışmadan elde ettiği bulgularla uyum sağlamamıştır.
Serumda total protein düzeyi protein metabolizmasının sonucunda meydana gelmekte
ve serum protein düzeyinin immun sistemin korunmasında önemli olduğu
bilinmektedir. Serum total protein düzeyinde değişiklik oluşmaması kullanılan humatın
oranı, humat preperatındaki hammaddenin farklılığı ya da kullanılan ürünün antistress
ve immunmodulator etkisi nedeniyle değişiklik görülmemiş olabilir.
Bu çalışmada rasyona farklı seviyelerde humat ilavesinin serum albümin üzerine
etkisi incelendiğinde H75 katkılı grubunda albümin düzeyi en yüksek (albumin düzeyi
normal sınırlar içerisinde ancak diğer gruplara kıyasla yüksek) bulunurken H150 katkılı
grupta serum albümin düzeyinin en düşük seviyede kaldığı ve gruplar arasında farkın

75

istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu Tablo 4.7 ve Şekil 4.20’de sunulmuştur.
Humatla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde Galip ve ark,38 Tunç ve Yörük,33 Zraly
ve ark.132’nin yaptığı çalışmalarla serum albümin düzeyi bakımından uyumlu olmadığı
ancak Hayırlı ve ark.48’nın yaptığı çalışma sonuçları ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
H75 katkılı grupta albümin değerinin diğerlerinden yüksek olmasının sebebi
hayvanların karaciğer fonksiyonları üzerine H75’in olumlu etki yapmasından
kaynaklanabilir.
Bu çalışmada rasyona farklı seviyelerde humat ilavesinin serum glukoz üzerine
etkisi incelenmiş olup katkılı gruplar ile kontrol grubu arasında istatistiksel bir fark
oluşmadığı Tablo 4.7 ve Şekil 4.21’de sunulmuştur. Humatla ilgili yapılan çalışmalar
incelendiğinde bu çalışmadan elde edilen glukoz değerlerinin Galip ve ark,38 Tunç,123
Çelik ve ark,39 Hayırlı ve ark.48’nın elde ettiği bulgularla uyum içerisinde olmadığı
ancak Tunç ve Yörük,33 Öztürk ve ark,40 Avcı ve ark.41 nın elde ettikleri bulgularla
uyum içerisinde olduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışmada rasyona farklı seviyelerde humat ilavesinin serum BUN üzerine
etkisi incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak önemli farklılık oluşturmadığı
Tablo 4.7 ve Şekil 4.22’de sunulmuştur. Serum BUN ile ilgili elde edilen sonuçlar
McMurphy ve ark.37’ nın elde ettiği sonuçlarla uyumlu bulunurken Budağ ve Kara34 ile
Çelik ve ark.39’nın elde ettiği sonuçlarla uyum göstermemektedir. Serum BUN ile ilgili
elde edilen sonuçların farklı olmasının sebebi kullanılan humat preperatının oranı ve
hammaddesinin farklı olması, kullanım sürelerinin farklı olmasından kaynaklanabilir.
Bu çalışmada rasyona farklı seviyelerde humat ilavesinin kan BHBA ve serum
NEFA düzeyleri üzerine etkisi incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel farkın
önemli olduğu Tablo 4.7, Şekil 4.23, 4.24’te gösterilmiştir. Rasyonda humat
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kullanımının kan BHBA ve serum NEFA düzeyini önemli derecede azalttığı ve humat
katkılı gruplarınkan BHBA ve serum NEFA düzeyleri birbirine benzer olduğu
görülmüştür. Humatla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde NEFA ve BHBA ile ilgili
literatur bildirişlerine rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmadan elde edilen kan
BHBA ve serum NEFA ile ilgili sonuçlar tartışılamamıştır. Serum NEFA ve kan BHBA
düzeyinin kontrol grubuna göre düşük olmasının sebebi hayvanlarda doğumla birlikte
etkili olan negatif enerji dengesi ve vücut yağ mobilizasyonu üzerine pozitif etki
yapmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
5.8.Rasyona Humat Ġlavesinin Üreme ve Doğum Sonrası Problem Üzerine
Etkisi
Bu çalışmada süt ineği rasyonlarına farklı seviyelerde humat ilavesinin doğum
şekli (güç, kolay) ve buzağı doğum ağırlığı üzerine etkisi incelenmiş olup gruplar
arasında önemli fark olmadığı, Tablo 4.8, 4.9’da sunulmuştur. Rasyona humat ilavesinin
doğumdan sonraki 5 ve 15. günlerde vaginal koku üzerine etkisi incelendiğinde gruplar
arasında farkın önemli olmadığı, ancak 20. günde ovaryumda CL varlığı üzerine
humatın etkisinin önemli olduğu Tablo 4.10’da gösterilmiştir (p<0.05).
Yaptığımız bu çalışmada süt ineği rasyonlarına farklı dozlarda humat katkısının
doğum sonrası problemler ve gebelik oluşumu üzerine etkisinin istatistiki açıdan önemli
olmadığı Tablo 4.11’de sunulmuştur.
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu tez çalışmasında geçiş döneminde bulunan yüksek süt verimli İsviçre Esmeri
ineklerde verim artırıcı, biyostimülatör, biyoregulatör özellikli 400.000 mg/kg aktive
edilmiş leonarditten oluşan humat bileşiklerinin farklı seviyelerde (75, 150 gr)
kullanılmasının kolostrum kalitesi, süt verimi, sütteki SHS, süt kompozisyonu; kan
metabolik profilinin değerlendirilmesi, KMT, VKS ve üreme performansı üzerine
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara ait veriler incelendiğinde humatın
kontrol grubuna göre etkileri değerlendirildiğinde;


Kolostrum özgül ağırlığını olumlu yönde arttırdığı,



Süt verimini ve süt kompozisyonu üzerine olumlu etki bıraktığı,



VKS’nu istenilen düzeyde etkilediği,



Prepartum ve postpartum süreçte KMT üzerine pozitif yönde etkilediği,



Serum Ca ve albümin düzeylerini olumlu yönde etkilediği,



Yüksek süt verimli ineklerde geçiş döneminde metabolik hastalıkların
başında gelen, beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan ketozisin kandaki
belirleyicisi olarak bilinen kan BHBA ve serum NEFA düzeylerinde
önemli ölçüde azaltıcı etkisi olduğu,



Doğum sonrası problemleri genel itibariyle azalttığı,



Doğum sonrası 20. günde CL oluşumunu arttırdığı tespit edilmiştir.

Kuru madde tüketim esasına göre özellikle 75 gr oranında humat tüketen
gruplarda olumlu etkilerinin görüldüğü ve sonuçta bu oranın yüksek süt verimli
ineklerde kullanılabileceği kanısına varıldı.
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Çalışmada humat kullanımına ilişkin olarak yapılan bu tez çalışmasının
sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, humatın yüksek süt verimli
ineklerdeki etkisini kesin olarak ortaya koymak için konuyla ilgili birçok çalışma
yapılmasına gerek olduğu düşünülmektedir. Çünkü elde edilen sonuçların farklı
olmasının nedeni kullanılan humat katkı maddesinin dozunun ve elde edildiği
hammaddenin farklı olması, uygulamanın yapıldığı türün, dönemin, yaşın, bakım
beslemenin farklı olması gibi birçok faktöre göre de değişmektedir. Humat katkı
maddesi ile ilgili olarak çalışmaların yoğunlaştırılması, özellikle ruminantlarda
kullanımının yaygınlaştırılmasıyla elde edilen sonuçlar hakkında daha kesin yargıya
varılabileceği düşünülmektedir.
Humatla ilgili olarak ruminantlarda geçiş döneminde beslenmeye bağlı
metabolik hastalıkların (ketozis, yağlı karaciğer sendromu, laminitis vs.) önüne
geçilmesi amacıyla özellikle doğal verim arttırıcı olan humatın kullanımının (75gr)
uygun olduğu sonucuna varıldı.
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