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XIII. BÖLÜM 

 

13. KEÇİ BESLEME 

 Keçi ve koyun küçük ruminantlar grubunda değerlendirilen 
hayvanlardır. Keçiler Dünya’nın çok değişik iklim ve coğrafik bölgelerine 
yayılmışlardır. Keçiler çok kurak iklim koşullarında, çok eğimli ve tarıma 
uygun olmayan alanlarda ve çok az bitki örtüsüne sahip olan step 
alanlarda yetiştirilebilirler ve uygun bakım ve yönetim koşullarında her 
çeşit koşula kolayca adapte olup verim verebilirler.  

 Dünyada süt keçiciliği entansif, tiftik, kıl ve et üretimi ekstansif 
koşullarda yapılmaktadır. Süt keçiciliği gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. 
Ancak yinede süt sığırcılığı ile yarışabilme şansı oldukça azdır. Bununla 
birlikte keçicilik de bir kısım avantajlara sahiptir.  

1. Alış fiyatı sığırlarla karşılaştırılınca oldukça düşüktür.  
2. Keçiler daha kısa sürede ürerler ve sığırlardan daha fazla yavru 

verirler. 
3. Küçük aile işletmeleri için dikkate değer miktarda et, süt, deri ve 

kıl üretirler. 
4. Düşük kaliteli yem kaynaklarının bulunduğu koşullarda da 

yaşayabilir ve verim verebilirler.  
5. Herhangi bir nedenle meydana gelebilecek hayvan kayıplarında 

üreticinin zarar riski daha düşüktür.  
6. Çok kolaylıkla hayvan materyali bulunabilir. 

 
Süt keçiciliği daha çok küçük aile işletmeleri şeklindedir ve sürü 

büyüklüğü 5-20 baş keçi arasında değişmektedir. Entansif üretim, daha 
fazla bilgi, daha fazla yatırım masrafı, daha fazla sağlık koruma önlemi, 
daha fazla işçilik ve daha fazla yem masrafını gerektirir. Keçi sütünün 
değeri fiyatı ile satılabilmesi entansif keçi üretiminin daha da 
yayğınlaşmasına izin verebilir. Bu bakımdan keçi sütünden yapılmış özel 
dondurmalar, peynir ve diğer süt ürünlerinin tüketicilere tanıtılması 
gerekmektedir. Keçi sütü özellikle orta zincir uzunluğuna sahip yağ 
asitlerince (C6-C14) zengindir. Keçi sütünde bol miktarda bulunan bu yağ 
asitlerinden bir kısmı bu nedenle kaproik (C6) kaprilik (C8) ve kaprik 
(C10) asit ismini almıştır. Keçi ve koyun sütünün kısa ve orta zincirli yağ 
asitleri, tekli doymamış  ve çoklu doymamış yağ asitleri ile esansiyel yağ 
asitleri içeriği sığırlarınkinden daha yüksektir. Daha öncede değinildiği 
gibi keçi sütü orta zincirli yağ asitleri bakımından diğer sütlere oranla 
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daha iyi durumdadırlar. Bu yağ asitleri çocuk beslenme sorunlarının 
çözümünde, erken doğan çocukların beslenmesinde, sindirim sistemi 
bozukluklarında, safra taşı oluşumu, koroner problemlerin 
azaltılmasında, kolesterol düzeyinin düşürülmesinde, kolesterol 
depolarının serbestleşmesini ve depoların oluşumunu azaltarak önemli 
bir görev üstlenir. Bu nedenle keçi sütü üzerinde tüketici bilinci 
ilerledikçe daha fazla dikkat sarfedilmesi söz konusu olacaktır. 

 

13.1. Keçilerin Besin Madde Gereksinmeleri 

13.1.1. Enerji Gereksinmesi 

 Besin maddelerinin kullanım etkinlikleri hayvana yeterince enerji 
temin edilmesine bağlıdır. Enerji yetersizliği oğlak gelişimini, cinsi 
olgunluğa erişmeyi geciktirir, üreme performansını ve süt verimini 
düşürür. Çok uzun süreli ve şiddetli yetersizlik durumunda keçilerin 
infeksiyonlara ve parazitlere karşı direnci de önemli düzeyde azalır. 
Protein, mineral ve vitaminler gibi diğer besin maddelerinin yetersizliği 
de söz konusu ise problem daha da karmaşıklaşır.  

 Enerji yetersizliği daha çok yem tüketiminin yetersizliğinden veya 
kötü kaliteli rasyonlarla yemlemeden kaynaklanır. Enerji yetersizliği ister 
yem tüketiminin düşüklüğünden, isterse rasyonun sindirilebilirliğinin 
düşük olmasından kaynaklansın keçilerin besin madde gereksinmelerinin 
karşılanmasını ve genetik potansiyellerinin ortaya konmasını engeller. 
Kaba yemlerin yüksek nem içeriği de yem tüketimi için sınırlayıcı bir 
faktördür. 

 Keçilerde enerji gereksinmesi yaşa, canlı ağırlığa ve fizyolojik 
duruma (büyüme, gebelik ve laktasyon) bağlı olarak değişim gösterir. 
Enerji gereksinmesi ayrıca, çevre koşullarından kıl gelişiminden, kas 
aktivitesinden ve diğer besin maddelerinin rasyondaki düzeyinden 
etkilenir. Hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın stres faktörleri 
enerji gereksinmesini artırır. 

 Ankara keçisinde tiftik, keşmir keçisinde pashminanın kırkılması 
izolasyonu azaltır ve özellikle soğuk mevsim ve bölgelerde enerji 
gereksinmesinin artmasına neden olur. Keçiler koyunlardan çok daha 
aktiftirler ve daha uzak mesafeleri yürüyebilirler. Bu nedenle aktivite 
payı olarak ek enerjiye gereksinim duyarlar. Meralarda, makiliklerde ve 
büyük otlaklarda, dağlık bölgelerde ve göçebe olarak otlatılan keçilerin 
yaşama payı gereksinmesi anızda otlayanlarınkinden daha yüksektir. Bu 
farklılığın boyutu  yem ve su mevcudiyeti, topografik durum, mesafe ve 
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yükseklik durumuna bağlı olarak 3 farklı aktivite koşulu için Çizelge 
13.1’de sunulmuştur. 

 İyi kaliteli kaba yemler 1 kg kuru madde de 2.0 Mcal ME 
sağlarlar. Kaba kesif yemin karıştırılarak verildiği erken sütten kesilmiş 
oğlak ve yüksek süt verimli keçilerin rasyonlarında bazen enerji 
düzeyinin 2.5-3.0 Mcal/kg kuru madde düzeyine çıkarılması gerekebilir. 
Rasyondaki ME düzeyinin artırılması metabolik enerjinin, canlı ağırlık 
kazancı, gebelik ve laktasyon için kullanım etkinliğini artırır. 

 Burada tanımlanacak yaşama payı enerji gereksinmesi keçilerin 
aktivite payını da içermektedir. Ayrıca optimum canlı ağırlık kazancı, 
üreme, süt verimi ve kıl gelişimi içinde enerji gereksinmeleri 
tanımlanacaktır. Ancak bu değerler serbest yemleme koşullarındaki 
maksimum düzeyler değildir. 
 Keçilerin enerji gereksinmeleri farklı sistemlerle 
tanımlanabilmektedir. NRC (1981) keçilerin besin madde 
gereksinmelerinin belirlenmesi için farklı enerji sistemleri arasındaki 
dönüşümler için Garret ve ark. (1959) tarafından tanımlanan aşağıdaki 
değerleri vermektedir.  
 100 Mcal BE=76 Mcal SE=62 Mcal ME=35 Mcal NE.  
 Bu değerler sadece kaba yeme dayalı rasyonlar için yüksektir. 
Bununla birlikte oransal ilişkiler hala kabul edilebilir. 
 NRC (1981) enerji sistemlerindeki dönüşümler için aşağıdaki 
eşitlikleri önermektedir. 
 1 ND(1 kg nişasta değeri)=5.082 Mcal SE=2.356 Mcal NE 
 1 kg SOM=1.05 kg TDN 
 1 ND=1.15 kg TDN=1.10 kg SOM 
 1 kg SOM=4.62 Mcal SE 
 1 kg TDN=4.409 Mcal SE=3.615 Mcal ME (ME=0.82 SE) 
 1 ND=1.15 kg TDN=1.15 x 3.615 Mcal ME=4.157 Mcal ME 

NRC (1996)’da bazi basit dönüşümler verilmiştir. Bunlar aşağıdaki 
gibi ifade edilebilir; 
 ME (Mcal/kg) = -0.45 + 1.01 SE (Mcal/Kg)  

ME (Mcal/kg)= 0.0445 TDN (%) 
TDN (%) = 22.5 ME (Mcal/kg) + 10.12 
NEl (Mcal/kg) = 0.55125 ME (Mcal/kg) + 0.1279 
ME (Mcal/kg) = 1.814 NEl (Mcal/kg) – 0.232 
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13.1.1.1. Yaşama Payı Enerji Gereksinmesi  
 Keçilerin yaşama payı enerji gereksinmeleri metabolik vücut 
ağırlığı (CA0.75

 NRC (1981) keçilerin yaşama payı gereksinmesinin 
hesaplanmasında ortalama değer olan 101.38 Kcal ME/CA

) için Kcal ME olarak ifade edilmektedir. Metabolik vücut 
büyüklüğü için deneysel çalışmalarda  elde edilen veriler 87.31-115.09 
Kcal ME/gün arasında değişmektedir. Bu değer farklı araştırıcıların 
koyunlar için bildirdiği 91.99-98.31 Kcal ME değerleri ile karşılaştırılabilir. 
Fakat farklı çalışmalarda sığırlar için ortaya konan 115.22-128.58 Kcal ME 
değerleri oldukça yüksektir. 

0.75

 

 
önermektedir. Rasyondaki konsantrasyon dikkate alındığında keçi 
rasyonlarında enerji düzeyi 2.0 ile 2.40 Mcal ME/kg KM arasında 
değişmektedir. 

Aktivite Payı 

 Temel yaşama payı gereksinmesi farklı aktivite düzeyleri için 
yaşama payı gereksinmesinin hesaplanmasında da kullanılabilir. Tropik 
ve yoğun üretim koşullarındaki hafif bir aktivite için %25 lik bir ek 
enerjinin bu hafif aktivite için gerekli enerjiyi karşılayacağı ifade 
edilmektedir.Yarı kurak meralarda otlatılan keçiler de ise yaşama payı 
gereksinmesinin %50 artırılmasının ME gereksinmesini karşılamak için 
yeterli olduğu vurgulanmaktadır. Dağlık bölgelerde ve mera kalitesinin 
iyi olmadığı ve keçilerin uzun mesafeler yürümek zorunda kaldığı 
koşullarda yaşama payı gereksinmesinin %75 artırılması gereksinmeleri 
karşılamak için yeterli bulunmaktadır. 

 Anızda otlatılan keçiler için temel yaşama payı gereksinmesine 
hafif aktivite için önerilen %25’lik artışın eklenmesi yeterli kabul 
edilmektedir.  

 Buna göre farklı otlatma sistemleri için yaşama payı 
gereksinmeleri; 

 1) Hafif bir aktivite için    =126.73 Kcal ME/ 
CA

 2) Orta düzeyde bir aktivite için  =152.07 Kcal ME/ CA

0.75 

3) Yüksek düzeyde bir aktivite için =177.42 Kcal ME/ CA

0.75 

şeklinde tanımlanmaktadır (NRC, 1981). 

0.75 
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13.1.1.2. Gebelikte Enerji Gereksinmesi 

 Gebelik için gereksinim duyulan enerji miktarı yaşama payı 
gereksinmesinden temel almaktadır. Gebe keçiler için literatürde 
önerilen ME düzeyleri 173.60-180.94 Kcal/ CA0.75 arasında 
değişmektedir. Bu değerler 177.27 Kcal ME/ CA0.75 ortalama değerini 
vermektedirler. Bu miktarlar yine literatürde koyunlar için verilen 
179.33-190.43 Kcal ME/ CA0.75  ve sığırlar için verilen 172.97 Kcal 
ME/CA0.75

 

 değerleri ile karşılaştırılabilir görünmektedir. Mevcut 
çalışmalarda gebelik şekli ile ilgili olarak gereksinmelerde bir düzeltme 
yapılmamıştır. Ancak McDonald ve ark (1973) koyunlarda ikiz gebelik için 
gereksinmenin %20 artırılması gerektiğini ifade etmektedirler. Gebelik 
için enerji gereksinmesi keçilerde daha çok gebeliğin son iki ayı için 
dikkate alınmalıdır. Erken gebelik dönemleri için ek gereksinme gözardı 
edilebilecek düzeydedir.  

Çizelge 13.1. Keçilerin Günlük Besin Madde Gereksinmeleri (NRC, 1981). 
CA, 
kg 

SE, 
Mcal 

ME, 
Mcal 

HP, 
g 

SHP, 
g 

Ca, 
g 

P, 
g 

Vit 
A,IU 

Vit 
D,IU 

Yaşama payı (ağılda barındırma koşulları, minimum aktivite ve erken gebelik için) 
10 0.70 0.57 22 15 1 0.7 0.4 84 
20 1.18 0.96 38 26 1 0.7 0.7 144 
30 1.59 1.30 51 35 2 1.4 0.9 195 
40 1.98 1.61 63 43 2 1.4 1.2 243 
50 2.34 1.91 75 51 3 2.1 1.4 285 
60 2.68 2.19 86 59 3 2.1 1.6 327 
70 3.01 2.45 96 66 4 2.8 1.8 369 
80 3.32 2.71 106 73 4 2.8 2.0 408 
90 3.63 2.96 116 80 4 2.8 2.2 444 

100 3.93 3.21 126 86 4 3.5 2.4 480 
Her boyutta keçi için gebeliğin son dönemindeki ek gereksinmeler; 

 1.74 1.42 82 57 2 1.4 1.1 213 
Her boyutta keçinin günde 50 g CAK için ek gereksinme; 

 0.44 0.36 14 10 1 0.7 0.3 54 
Her boyutta keçinin günde 100 g CAK için ek gereksinme; 

 0.88 0.72 28 20 1 0.7 0.5 108 
Her boyutta keçinin günde 150 g CAK için ek gereksinme; 

 1.32 1.08 42 30 2 1.4 1.1 213 
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Süt yağ içeriğine göre keçilerin kg süt verimi için gereksinim duydukları 
besin madde miktarları; 
Yağ, 

% 
SE, 

Mcal 
ME, 
Mcal 

HP, 
g 

SHP, 
g 

Ca,g P,g Vit 
A,IU 

Vit 
D,IU 

2.5 1.47 1.20 59 42 2 1.4 3.8 760 
3.0 1.49 1.21 64 45 2 1.4 3.8 760 
3.5 1.51 1.23 68 48 2 1.4 3.8 760 
4.0 1.53 1.25 72 51 3 2.1 3.8 760 
4.5 1.55 1.26 77 54 3 2.1 3.8 760 
5.0 1.57 1.28 82 57 3 2.1 3.8 760 
5.5 1.59 1.29 86 60 3 2.1 3.8 760 
6.0 1.61 1.31 90 63 3 2.1 3.8 760 

 
Ankara Keçilerinde tiftik üretimi için ek gereksinmeler; 
Tiftik,kg SE, Mcal ME, Mcal HP, g SHP, g 

2 0.07 0.06 9 6 
4 0.15 0.12 17 12 
6 0.22 0.18 26 18 
8 0.29 0.24 34 24     

1. Entansif yetiştirilen veya tropik otlaklarda tutulan gebeliğin başındaki keçilerde 
yaşama payı ve düşük aktivite için %25 artış yapılmalıdır. 
2. Yarı kurak otlaklar, hafif tepelik alanlarda otlayan ve gebeliğin başında olan keçilerde 
yaşama payı ve orta düzeyde aktivite %50 artış yapılmalıdır. 
3. Kurak ve dağınık vejetasyonlu otlaklarda, dağlık meralarda otlayan ve gebeliğin 
başında olan keçilerde yaşama payı ve yükesk düzeyde aktivite için %75 artış 
yapılmalıdır. 
 

13.1.1.3. Canlı Ağırlık Kazancı İçin Enerji Gereksinmesi 

 NRC (1981) de keçilerin canlı ağırlık kazancı için enerji 
gereksinmelerinin dayandırıldığı çalışmalarda 1 g canlı ağırlık kazancı için 
gereksinim duyulan ME miktarları 5.14, 6.43 ve 10.18 Mcal arasında 
ifade edilmiş ve ortalama olarak 7.25 Kcal ME/g canlı ağırlık kazancı (4.09 
Kcal NE) değeri benimsenmiş ve önerilmiştir. Bu değerler koyunlar için 
farklı araştırmalarda önerilen 3.74, 3.19, 4.29, 4.21 ve 2.90 Kcal NE/g 
canlı ağırlık kazancı değerleri ile karşılaştırılabilir. Süt sığırları için bu 
değer literatürde 4.19, 2.94 ve 3.32 Kcal NE/g CAK arasında 
bildirilmektedir. Keçilerin besin madde gereksinmelerinin verildiği 
Çizelge 1’de 50, 100, 150 g canlı ağırlık kazançları için 7.25 Kcal ME/g 
CAK değeri dikkate alınmıştır. 
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13.1.1.4. Laktasyon İçin Enerji Gereksinmesi 

 Laktasyon dönemindeki enerji gereksinmesi, yaşama payı, 
aktivite payı ve süt verimi için ihtiyaç duyulan enerji miktarları ayrı ayrı 
değerlendirilerek hesaplanmaktadır. Yine NRC (1981)’de keçilerin süt 
verimi için gereksinim duyulan besin madde gereksinmeleri 4 farklı 
araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle ele alınmıştır. Bu 
çalışmalarda 1.26, 1.116,  1.33 ve 1.24 Mcal ME/kg %4 yağa göre 
düzeltilmiş süt verimi olarak saptanmıştır. NRC (1981) 1.248 Mcal ME/kg 
düzeltilmiş süt verimi değerini kabul edip %2.5 dan %6 ya kadar değişen 
süt yağ düzeyleri için hesaplamaları buna göre yapmıştır. %4 yağdan 
0.5’lik sapmalar için 0.016 Mcal ME çıkarmış veya eklemiştir. 

 

 Mevcut bildiriş formülüze edilirse; 

 ME(Mcal/kg süt)=1.12 + 0.032 %SY şeklinde bir formül verilebilir. 

 

13.1.1.5. Kıl Gelişimi İçin Enerji Gereksinmesi 

 Ankara keçisi için yapılan çalışmalarda tiftik gelişimi için günlük 
besin madde gereksinmeleri Çizelge 13.1'de sunulmuştur. Bu çizelgede 
ME’nin tiftik üretimi için kullanım etkinliği %33 olarak kabul edilmiştir. 

 Yıllık kıl verimine (YKV) bağlı olarak gereksinim duyulan günlük 
ME miktarı; 

 ME (Mcal/gün)=0.03 x YKV (kg) şeklinde tanımlanabilir. 

 

13.1.2. Protein Gereksinmesi 

 Protein vücudun ana yapı elemanlarındandır. Ayrıca hücre 
yenilenmesi ve diğer sentez olayları için sürekli yemde bulundurulması 
gereken bir yem komponentidir. Yem proteininin vücut proteinine 
dönüştürülmesi besleme ve metabolizmanın en önemli olaylarından 
biridir. Proteinler aminoasitlerden yapılmışlardır ve bütün vücut 
hücrelerinin yapıcı elemanıdırlar. Hormonların, enzimlerin, müsin ve 
sütün salgılanması için de ek aminoasitlere gereksinim vardır. Bu 
nedenle protein hayvanın, yaşaması, gelişimi, üremesi ve süt vermesi, kıl 
ve tiftik üretmesi için hayati bir role sahiptir. Ancak NPN maddeler bu 
proteinin bir kısmının yerini alabilirler ve daha önce ifade edilen 
aktiviteler bozulmadan sürdürülebilir.  

 Rasyondaki protein yetersizliği kandaki, kaslardaki, karaciğerdeki 
protein miktarını azaltır ve hayvanın bir çok ciddi ve ölümcül hastalıklara 
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yatkın hale gelmesine neden olur. %6’nın altında ham protein içeren 
rasyonlarla yemlenen hayvanlarda yem tüketimi düşer ve bu nedenle 
diğer besin maddelerinin yetersizliği de ortaya çıkar. Protein yetersizliği 
rumendeki aktiviteyi de etkiler ve yemin kullanımını diğer bir ifadeyle 
sindirilebilirliğini düşürür. Uzun süreli protein yetersizliği fötal gelişimi 
geciktirebilir ve düşük doğum ağırlığına neden olabilir, oğlak gelişimini 
etkileyebilir, yavru atmaya neden olabilir ve süt verimini düşürebilir. 

 Keçilerin yaşama payı, canlı ağırlık kazancı, gebelik ve süt verimi 
için protein gereksinmeleri enerji ve diğer besin madde gereksinmeleri 
ile birlikte Çizelge 13.1’de verilmiştir. Mevcut çizelgede protein 
gereksinmesi ham protein ve sindirilebilir protein olarak verilmiştir. 

 

13.1.2.1. Yaşama Payı Protein Gereksinmesi 

 Yaşama payı için protein gereksinmesi literatürde 2.66, 2.50, 
2.85, 3.19 ve 2.12 g/kg CA0.75 olarak bildirilmektedir. Ortalama değerler 
2.82 g SHP ve 4.15 g HP/kg CA0.75  olarak ifade edilmektedir. Koyunlar 
için yaşama payı ham protein gereksinmesi 4.739 ve sığırlar için ise 4.09 
g/kg CA0.75

 Yine Çizelge 13.1’de verilen 3 farklı aktivite düzeyi için gereksinim 
duyulan yaşama payı gereksinmeleri de deneysel sonuçlara 
dayanmamaktadır. Yine yaşama payı düzeyindeki kalori/protein oranı 
gereksinmesi göz önüne alınmıştır. 

 olarak bildirilmektedir. NRC (1981) kalori/protein oranının 1 
Mcal SE için 22 g SHP ve 32 g HP olması gerektiğini ifade edip 
gereksinmeleri buna göre tanımlamıştır. NRC (1981) ME’nin SE’nin 
%82’si olarak almaktadır. Buradan 1Mcal ME için gereksinim duyulan 
SHP ve HP miktarlarını sırasıyla 26.8 g ve 39 g olarak almak mümkündür. 
Ham proteinin sindirilebilirliği %69 olarak kabul edilmektedir. 

 

13.1.2.2. Canlı Ağırlık Kazancı İçin Protein Gereksinmesi 

 NRC (1981) literatürde yaşama payı gereksinmesi dışında 
vücudun diğer biyolojik aktiviteleri için protein gereksinmesine ilişkin 
herhangi bir bildiriş saptayamadığı için yaşama payı gereksinmesini baz 
almıştır. Ancak NRC (1981) bazı araştırıcıların verilerinden g canlı ağırlık 
kazancı için 0.274, 0.139 ve 0.173 g değerlerini hesaplamış ve ortalama 
olarak 0.195 g SHP ve 0.284 g HP/g CAK olarak gereksinmeleri 
tanımlamıştır. 
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13.1.2.3. Gebelik Protein Gereksinmesi 

 Keçilerin gebelik protein gereksinmesine ilişkin deneysel bir 
sonuç bulunmamaktadır. Ancak yine NRC (1981) literatürdeki bazı 
verilerden 4.68 ve 4.90 değerlerini hesaplamış ve bu verilerin ortalaması 
olarak 4.79 g SHP veya 6.97 g HP/kg CA0.75 değerlerini önermiştir. NRC 
(1981) de bu değerler gebeliğin ikinci yarısı için yaşama payı 
gereksinmesi olarak dikkate alınmıştır. Bu değerler süt sığırları için 
bildirilen 7.76 g HP/kg CA0.75

 

 değerinden %10 daha düşüktür. 

13.1.2.4. Süt Verimi İçin Protein Gereksinmesi 

 Değişik araştırıcılar süt verimi için protein gereksinmesini süt yağ 
düzeyine bağlı olarak saptamışlardır. Davendra ve Burns (1970) %4.5 
yağlı 1 kg süt için 67.83 g SHP veya 96.90 g HP değerlerini, Rajpoot, 
1979) %5.22 yağlı 1 kg süt için 46.56 g SHP veya 66.51 g HP değerlerini 
önermektedir. Ortalama değer olarak %4.8 yağlı süt için 57.20 g SHP 
veya 81.71 g HP gereksinmesi hesaplanmaktadır.  Ancak daha öncede 
ifade edildiği gibi Çizelge 13.1’de verilen canlı ağırlık kazancı, gebelik ve 
süt verimi ve yaşama payı için protein gereksinmelerde kalori/protein 
oranı baz alınarak hesaplanmaktadır. 

 Süt yağ düzeyine bağlı olarak kg süt verimi için gereksinim 
duyulan protein gereksinmesi; 

 HP (g/kg süt)= 36.9 + 8.9 %SY şeklinde tanımlanabilir. 

 

13.1.2.5. Kıl Üretimi İçin Protein Gereksinmesi 

 Ankara keçilerinde tiftik üretimi için ortaya konulan 
gereksinmeler keçilerin kıl gelişimi için gereksinimleri için NRC (1981) 
tarafından gösterge olarak kabul edilmiştir. Bu değerler çizelge 1'de 
verilmiştir. 

 Yıllık kıl üretimine bağlı olarak gereksinim duyulan protein 
miktarı; 

 HP (g/gün)= 0.5 + 4.2 YKV (kg) şeklinde tanımlanabilir.   

 

13.1.3. Mineral Gereksinmesi 

 Keçilerin mineral madde gereksinmesi konusunda çok fazla 
çalışma yoktur. Ancak yapılan çalışmalarda elde edilen bulguların da NRC 
tarafından koyunlar ve sığırlar için bildirilen gereksinmelere çok benzer 
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olduğu NRC (1981) tarafından ileri sürülmektedir. Çizelge 13.1'de bu 
gereksinimler sunulmuştur.  

 Keçiler için makro mineraller olarak Ca, P, Na, Cl, Mg, K ve S ve iz 
elementler olarak aa Fe, Cu, I, Mo, Zn, Mn,Co, Se  ve F sayılmaktadır. Cr, 
Ni, Vanadyum, Si, Sn ve Ar gibi iz elementlerinde çok az miktarlarının 
gerekli olabileceği ifade edilmektedir. Bu minerallerin çoğu yemlerde 
doğal olarak hayvanda herhangi bir probleme neden olamayacak 
düzeyde bulunur. Bununla birlikte özellikle makro elementlerden bir 
kısmı için verim düşüklüğüne neden olacak durumlar ve koşullarda söz 
konusu olabilmektedir. İz elementler için ise toksisite problemleri ortaya 
çıkabilmektedir. Uygun bir denge ve biyolojik yararlıkta mineralin 
yemlerle keçilere sağlanması gerekir. 

 

13.1.3.1. Kalsiyum 

 Kalsiyum bütün çiftlik hayvanları için rasyon formülasyonunda 
kritik bir mineraldir. Mineralin büyük bir kısmı iskeletlerde bulunmasına 
rağmen yumuşak dokularda da önemli işlevleri vardır. Genç hayvanlarda 
Ca yetersizliği büyümenin ve gelişmenin gecikmesine ve hayvanın 
raşitizme yatkın hale gelmesine neden olabilir. Sütteki yüksek Ca içeriği 
nedeniyle laktasyon döneminde keçilerin rasyonunda Ca düzeyinin 
yüksek tutulması gerekir. Laktasyondaki keçilerde Ca ve P yetersizliği söz 
konusu ise hayvan başlangıçta süt verimi ve kompozisyonu 
etkilenmeksizin bu elementleri vücut rezervlerinden karşılayabilir. Ancak 
yetersizlik haftalarca sürerse süt verimi düşer. Ca yeterli rasyonlarla 
beslemeye geçildiğinde vücut rezervleri yeniden oluşturulur ve süt 
verimi yeniden artar. 

 Keçi sütündeki Ca düzeyinin 1.14-1.63 g/kg arasında değiştiği 
ortalama olarak 1.38 g Ca/kg süt olduğu belirtilmektedir. 

 

13.1.3.2. Fosfor Gereksinmesi 

 Fosfor hem yumuşak doku, hem de kemik doku gelişimi için 
gereklidir. Yetersizlik gelişimi yavaşlatır, iştahı düşürür. Fosfor yetersizliği 
de birkaç hafta süre ile hayvanın vücut rezervlerinden telafi edilebilir. 
Ancak uzun süreli yetersizlikler süt verimini düşürür. Yapılan bir 
çalışmada gereksinmenin %20 si düzeyinde 2 ay süre ile beslenen 
keçilerde süt veriminin %60 kadar düştüğü ifade edilmektedir. Keçi 
sütünün P içeriği 0.84-1.22g /kg arasında değişmektedir. Keçiler için 
rasyondaki Ca:P oranı 1.2:1 in altına düşürülmemelidir. 
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13.1.3.3. Sodyum ve Klor Gereksinmesi 

 Tuz (NaCl) hayvanlara sağlanan en yaygın mineraldir. Hayvanlar 
hem Na, hem de Cl gereksinim duyarlar. Ancak Na en çok eksikliği 
gözlenen mineraldir. Serbest olarak tuz verilmesi halinde keçiler 
genellikle gereksinmelerinden daha fazla tüketirler, ancak herhangi bir 
olumsuzluk ile de karşılaşılmamaktadır. 

 Serbest seçenek olarak tuz verilmemesi halinde rasyona %0.5 
oranında tuz sokulması gereksinmeyi karşılamak için yeterlidir. Tuzun 
keçiler için kullanılan ek yemlere yüksek düzeyde dahil edilmesi onların 
tüketimini artırabilir. Ancak iz elementlerle mineralize edilmiş tuzun 
serbest seçenek olarak keçilere sunulması önerilmez. Zira iz elementlerin 
gereksinmenin üzerinde tüketilmesine ve toksisiste riskinde artmaya 
neden olabilir. 

 

13.1.3.4. Magnezyum Gereksinmesi 

 Magnezyum bir çok enzim sisteminin aktivatörüdür ve sinir 
sisteminin uygun şekilde çalışması için gereklidir. Ayrıca Ca ve P 
metabolizmasıyla çok yakından interaksiyonları vardır. Yetersizlik 
durumunda iştahsızlık, heyecan ve yumuşak dokuların kemikleşmesi 
problemleri gözlenir. Hipomagnezemi ile birlikte ortaya çıkan en önemli 
problem ot tetanisi olarak bilinir.  Bu hastalık daha çok taze merada 
otlayan veya kışın K ve N ile gübrelenmiş tahılları tüketen hayvanlarda 
görülür. Bu hastalığın tedavisinde Ca ve Mg’un glukonat formunda 
intravenöz enjeksiyonu yaygın bir uygulamadır. Keçiler Mg yetersizliğini, 
Mg boşaltımını kısmak suretiyle telafi yoluna gitmektedirler. Hem idrarla 
boşaltılan, hem de süt ile salgılanan Mg düzeyi 0.13-0.36 g/kg arasında 
değişmektedir. 

 

13.1.3.5. Potasyum Gereksinmesi 

 Potasyum yetersizliğinde yem tüketiminde düşme, büyümede 
gecikme ve süt veriminde düşme gözlenir. Şiddetli yetersizlik 
durumunda zayıflık ve kas kasılmalarında zorluklarla karşılaşılır. 
Büyümekte olan koyunlar için  K gereksinmesi rasyonda %0.5 olarak, 
laktasyondaki süt sığırları için ise %0.8 olarak ifade edilmektedir. NRC 
(1981) bu değerlerin büyümekte olan ve laktasyondaki keçiler için de 
kullanılabileceğini ifade etmektedir. K rasyonda klorit, bikarbonat veya 
sülfat formunda kullanılmaktadır. 
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13.1.3.6. Sülfür Gereksinmesi 

 S bütün vücut proteinlerinin ve özellikle metionin ve sistin içeren 
keçi kılının önemli bir yapı taşıdır. Bu amino asitler S içeren amino 
asitlerdir. Marjinal yetersizlik performansda düşmeye, şiddetli 
yetersizlikte ise aşırı tükrük üretimi, gözlerde yaşarma ve kıl dökülmesi 
görülebilir. S gereksinmesi rasyonun N içeriği ile de ilişkilidir. Rasyonda 
önerilen normal N:S oranının 10:1 olduğu ifade edilmektedir. Kükürt 
gereksinmesi özellikle meralarda veya dağlık alanlarda otlayan keçiler 
için tüketilen yemlerin tanik asit içeriğine bağlı olarak ta değişebilir. 
Örneğin sorgum otu ve bazı akasya türleri önemli miktarda tanik asit 
içerirler. Rasyon ham protein içeriğinin %10’dan %20’e kadar değişmesi 
durumunda önerilen konsantrasyonlar %0.16’dan %0.32’e kadar 
değişmektedir. Sodyum sülfat, amonyum sülfat gibi sülfat kaynakları en 
önemli S kaynaklarıdır ve rasyonda kullanılabilirler. 

 Genellikle yemler yeterince S içeririler. Ancak bir kısım topraklar 
S bakımından yetersiz olabilirler ve bu topraklarda yetiştirilen yemlerde 
de S yetersizliği söz konusu olabilir. Ayrıca rasyonda yüksek düzeyde 
NPN kullanılması da S gereksinmesini artırır. Tiftik keçilerinde tiftik 
üretimi önemli olduğu için bu keçilerin S gereksinmeleri de oldukça 
yüksektir. Postruminal S’lü aminoasit infüzyonu çalışmalarında S’lü 
aminoasitlerin hayvansal lif üretimini önemli düzeyde artırdığı 
görülmüştür. 

 

13.1.3.7. Demir Gereksinmesi 

 Fe, kan hemoglobininin bir yapı taşıdır ve oksijen transferi için 
gereklidir. Ayrıca bir kısım enzim sistemleri için de gereklidir. Demir 
eksikliği sadece merada otlayan ergin keçilerde değil, aynı zamanda 
oğlaklarda da doğumdaki vücut rezervleri yetersiz ve sütün demir içeriği 
de düşük olduğu için görülebilir. Eğer Fe yetersizliği var ise ve oğlak süt 
içmeye devam edecekse 2-3 hafta aralıklarla 150 mg Fe-dekstran 
enjeksiyonu yapılması önerilmektedir. Demir sülfat ve demir sitrat demir 
oksite göre daha yarayışlıdır ve rasyon formülasyonunda bunların 
kullanılması önerilmektedir. %0.03 demir içeren rasyonla kabul edilebilir 
bir doku rengi elde edilmektedir. Bu miktar aynı zamanda minimum 
gereksinme olarak ta alınabilir. 
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13.1.3.8. Iyot Gereksinmesi 

 Troksin üretimi için I gereklidir. I eksikliği durumunda troid bezi 
büyür ve hipertrofik olur. Bu durum guatr olarak adlandırılır. Bu özellikle 
zayıf veya ölü doğmuş oğlaklarda sıklıkla gözlenmektedir. Dünyada iyot 
yetersizliği olan birçok bölge bulunmaktadır. Yetersizlik iyotlaştırılmış tuz 
kullanmak suretiyle kolaylıkla önlenebilmektedir. İyotlaştırılmış tuzlar 
yem tüketimini sınırlamak amacıyla yapılan zorlamalı tuz tüketiminde 
kullanılmamalıdır. Bu durumda aşırı I tüketimi söz konusu olabilir. 

 

13.1.3.9. Bakır ve Molibden Gereksinmesi 

 Cu ve Mo metabolizmaları birbirleriyle ilgilidirler ve aralarında bir 
antagonizm vardır. Bu nedenle bu iki iz elementin birlikte 
değerlendirilmesi gerekir. Cu ve Mo ilişkin en önemli problem rasyonun 
Mo düzeyi yüksek iken Cu düzeyinin normal veya düşük olmasıdır. Bu 
durumda Cu boşaltımı artar,  Cu yarayışlılığı düşer ve Cu yetersizliği söz 
konusu olabilir. Koyunlarda Cu toksisitesi önemli bir problem teşkil 
ederken, keçilerde bildirilmiş böyle bir sorun yoktur. 

 

13.1.3.10. Çinko Gereksinmesi 

 Zn eksikliğinin semptonları parakeratoz, eklemlerde sertlik, 
ayaklarda şişme ve boynuzsu yapılarda fazla büyüme, aşırı tükrük 
salgılama, testis gelişiminde gerilik ve düşük libidodur. Zn yetersizliği 
olan rasyonlarla yem tüketiminde düşme, ağırlık kaybı da 
gözlenmektedir. Zn kulllanıma hazır bir formda ve yeterli düzeyde 
vücutta depolanamamaktadır. Bu nedenle sürekli olarak temin 
edilmelidir. Genç oğlaklarda 4 ppm, laktasyondaki keçilerde 6-7 ppm 
eksiklik belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca 
erkeklerin dişilerden daha fazla çinkoya gereksinim duydukları ifade 
edilmektedir. Toksik doz ise 1000 ppm olarak bildirilmektedir. 

 

13.1.3.11. Manganez Gereksinmesi 

 Manganezde keçiler için esansiyel olan minerallerden birisidir. 
Eksiklik belirtileri olarak  yürüme isteksizliği, ön bacaklarda deformasyon 
ve üreme performansında düşme sayılabilir. Rasyonda 5.5 ppm 
düzeyinde eksiklik belirtilerinin ortaya çıktığı, fakat 90 ppm de çıkmadığı 
gözlenmiştir. 
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13.1.3.12. Diğer Mineraller 

 Flor  ve selenyum keçilerin doğal rasyonlarında hem eksikliği 
hemde toksisitesi problem olan minerallerdir. Flor eksikliği oldukça 
nadirdir. Ancak toksisite 200 ppm düzeyinde ortaya çıkmaktadır. Se 
toksisitesi 3 ppm Se içeren bitkiyi uzun süre tüketen koyunlarda 
görülmektedir. Eksikliğinde ise en genel olay beyaz kas hastalığıdır. Orta 
düzeyde yetersizlik performansta ve özellikle üreme etkinliğinde düşüşe 
neden olmaktadır. Mineralize tuz veya injeksiyon yoluyla gereksinmeler 
karşılanabilir. 

 Co, B12 vitamininin bir yapı taşıdır. Yetersizlik durumunda iştah 
kaybı, ağırlık kaybı, zayıflık, anemi ve performansta düşüş görülmektedir. 
100 kg tuza 12 g CoSO4

 

 veya kobalt klorit eklenmesiyle yeterli Co temin 
edilebilir.  

13.1.4. Vitaminler 

 Vitaminler normal vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi için 
gerekli olan esansiyel maddelerdendir. Tipik keçi mera ve otlakları 
normal hayvan sağlığının korunması için yeterince vitamin veya vitamin 
yapıcı elemanlar içerir. Sürekli ahırda barındırılan, sınırlı yemlenen veya 
yüksek verimli hayvanlarda vitamin takviyesi gerekebilir. 

 

13.1.4.1. Vitamin A 

 Vitamin A'nın deneysel eksiklik belirtileri solunum, sindirim, 
üreme sistemleri ve gözlerdeki epitellerde keratinizasyondur. Ayrıca 
enfeksiyonlara dirençte düşme, kemik gelişiminin yavaşlaması, fötüs 
gelişimindeki bozulmalar, anormal yavrular ve görme bozuklukları da söz 
konusu olmaktadır. Gece körlüğü, ışık yetersizliği olan koşullarda görme 
kabiliyetinin ortadan kalması söz konusu olabilmektedir. Mera otları 
vitamin A içermezler onun ön maddesi olan beta karoten içerirler. Fazla 
tüketim söz konusu olduğunda hayvanlar vitamin A'yı karaciğerlerinde 
depolayabilmektedirler. Tipik keçi rasyonları yeterince karoten 
içermektedirler. Ayrıca keçiler diğer ruminantlardan yemin besleyiciliği 
ve lezzeti konusunda daha seçicidirler. Bu nedenle meraya çıkan 
keçilerde eksiklik belirtilerinin ortaya çıkması çok güçtür. Ancak keçiler 
sığır ve koyun rasyonlarına benzer yemler almaya başlarlarsa eksiklik 
görülebilir. Kötü koşullarda kurutulmuş, vejetasyonu ilerlemiş otların 
kullanılması bu otlardaki karoten okside olduğu için eksiklik belirtilerinin 
ortaya çıkmasına neden olabilir. 
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13.1.4.2. Vitamin D 

 Vitamin D, Ca ve P metabolizması ve emilimi için önemli bir rol 
oynar. Yetersizliği veya yokluğu normal kemik gelişimini bozar. Yumuşak, 
şekli bozuk kemik gelişmeleri görülebilir.  Raşitizm söz konusu olabilir. Bu 
nedenle vitamin D antiraşitik faktör olarak da değerlendirilmektedir. 
Yetersizlik çoğu kez gebelikte yetersizliğe maruz kalmış dişilerin yeni 
doğmuş yavrularında gözlenir, ergin hayvanlarda eksiklik belirtileri çok 
nadir olarak ortaya çıkar. Vitamin D hem rasyondan, hem de güneşe 
maruz kalma durumunda deride üretilerek temin edilebilir. Bir bitkisel 
sterol olan ergesterol ultraviole ışığa maruz kalınca, hayvansal 
organizmanın bir sterolü olan 7-dehidroksikolesterole dönüşür. 7-
dehidroksikolesterol karaciğer ve böbreklerde vitamin D2 ve D3

 

 (aktif D 
vitaminlerine) dönüştürülür. Kuru otlar iyi bir vitamin D kaynağıdırlar. 

13.1.4.3. Vitamin E 

 Vitamin E eksikliği çoğu zaman kas hastalıkları ile birlikte kendini 
gösterir. Bu kas problemleri daha çok oğlaklarda görülür ve vitamin E 
tedavisine cevap verir. Se eksikliği ile birlikte görülmesi hastalığın 
şiddetini artırır. Vitamin E eksikliğinde üremede de bozulmalar ortaya 
çıkmaktadır. Vitamin E önemli miktarda sütte de salgılanmaktadır. Zira 
antioksidan özelliği vardır. Bu şekilde sütün depolanmasını kolaylaştırıcı 
yönde katkı yapar. 

 

13.1.4.4. Vitamin K 

 Kan pıhtılaştırma faktörü olarak bilinir. Yemlerde bol miktarda 
bulunur. Ayrıca rumen mikroorganizmalarınca da sentezlenir. Eksiklik 
problemleri ile  genellikle karşılaşılmaz. 

 

13.1.4.5. B Kompleksi Vitaminler 

 Ergin keçiler için B grubu vitaminler rasyonda esansiyel besin 
maddeleri olarak dikkate alınmazlar. Çünkü bunlar rumende 
mikroorganizmalar tarafından sentezlenirler. Rumeni fonksiyonel olan 
hayvanlarda sadece B12 vitamini (kobalamin) eksikliği gözlenebilir. 
Bunun da nedeni B12 

 

yapıcı elemanı olan Co yetersizliğidir. Bununla 
birlikte ana sütü emen oğlakların başlangıç rasyonları B grubu 
vitaminlerce desteklenmelidir. 
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13.1.5. Su 

 Diğer bütün çiftlik hayvanları için olduğu gibi keçiler için de su 
çok önemlidir. Normal vücut su dengesinin korunması ve belli bir üretim 
düzeyinin garanti altına alınması için belli miktarda su gereklidir. 
Keçilerde normal vücut su içeriği yaşa, vücuttaki yağ içeriğine ve çevre 
sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Keçilerde normal vücut 
dokuları yaklaşık %60 su içermektedir. Çöl ikliminin bazı yerel keçi ırkları 
vücutlarında %75'e kadar su tutabilme kapasitesine sahiptirler. 
Hayvanlar su gereksinmelerini yemlerin içerdiği nem, içme suyu ve 
metabolik sudan sağlarlar. Su kaybının esas kaynakları idrar, süt, 
buharlaşma ve terlemedir.  

 Su gereksinmesinin karşılanmasında en güvenli yol keçilere 
serbest olarak temiz su temin edilmesidir.  Ekstrem su sıcaklıkları enerji 
gereksinmesini artırabilir. Bilindiği gibi keçiler su gereksinmesinin 
kolayca karşılanamadığı, kurak ve dağlık bölgelerde yetiştirilmektedirler. 
Irk dikkate alınmaksızın bilinmesi gereken en önemli husus su 
tüketiminin süt veriminden fazla olması gerektiğidir. Kg süt verimi için 
kurak bölgelerde önerilen minimum su tüketim değeri 3.5 lt dir. Fransız 
araştırıcılar yaşama payı için 145.6 g/kg CA0.75

 Keçiler evcil hayvanlar içerisinde sıcaklık stresinden en az 
etkilenen türdür. Keçiler vücut sıcaklığını korumak için koyun ve bir kısım 
sığır ırklarından daha az su buharlaştırmaya gerek duyarlar. Ayrıca dışkı 
ve idrar ile su boşaltımını da çok iyi kontrol ederek önemli miktarda suyu 
vücutlarında tutarlar. Yine keçiler mera ve otlaklarda diğer türlerden 
daha seçici davranarak taze sürgün ve otları tükettikleri için yemle daha 
fazla su  almaktadırlar. 

  ve 1 kg süt verimi için ise 
1.43 lt su tüketimi önermektedirler. 

 Sıcak koşullarda (30°C dan yüksek) su tüketimi önemli miktarda 
artmaktadır. Yapılan bir çalışmada su tüketiminin kg kuru madde 
tüketimi için 23, 30 ve 35°C çevre sıcaklıklarında sırasıyla 3.15, 3.14 ve 
4.71 kg olduğu ortaya konmuştur.  
 


	13.1.1.1. Yaşama Payı Enerji Gereksinmesi

