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Süt İneklerinin Beslenmesinde Süt Üre Nitrojenin Önemi
Tugay Ayaşan
Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana
Özet: Üre, sütün çok önemli ve küçük yapılı bir molekülüdür. Sütteki ürenin büyük konsantrasyonda olması,
potansiyel süt kayıplarına, infertilite riskine neden olurken, karma yemde dengesizliğe neden olmaktadır. Süt
üre nitrojen değeri, ineklerin sağlığı ve beslenmesiyle ilgili bilgiler sağlaması nedeniyle sürü sağlığı ve
besleme ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Süt üre nitrojeni, rasyondaki karbonhidrat ve
protein arasındaki dengeyi yansıtır.
Anahtar Kelimeler: Süt üre nitrojen, besleme, üreme

Importance of Milk Urea Nitrojen in Dairy Cow Nutrition
Abstract: Urea is a quite small molecule yet and important part of milk component. A large concentration of
milk urea show dietary disbalance, potential milk losses and risk of infertility. Milk urea may be used as a
management tool to improve dairy herd nutrition and the monitoring the nutritional status of lactating dairy
cows. Concentrations of milk urea nitrogen may be used as an indicator of dietary protein excess or
deficiency.
Keywords: Milk urea nitrogen, nutrition, reproduction

1. Giriş
Günümüzde dünyada ve ülkemizde süt
ineği işletmelerinde en önemli problem, üreme
performansında yaşanan hızlı azalmadır. Her yıl
üreme güçlüğü, meme hastalıkları, yaşlılık ve
ölüm gibi nedenlerle sürüden ayıklanmak
zorunda olan ineklerin yerini yeni düveler
almaktadır (Ayaşan ve Yaman, 2007). Özellikle
son 20 yıllık süreçte ineklerde genetik ilerleme
ve süt verimindeki artışa rağmen döl veriminde
yaşanan kayıplar, sektörde konu ile ilgili yeni
çözüm önerileri ve araştırmaların sayısını
artırmıştır. Üreme performansını iyileştirmeye
yönelik son yapılan araştırmalar döl verimibeslenme arasındaki ilişkiyi işaret etmektedir.
Çünkü beslemede yapılan yanlışlıklar yanında
eksik ya da fazlalıklar ineklerin üreme
fonksiyonlarını tam olarak gerçekleştirmelerini
engellemektedir.
Süt
ineklerinin
proteince
besleme
durumunun biyolojik
göstergesi
olarak
kullanılan “süt üre nitrojen” terimi son yıllarda
ilgi çekmeye başlamıştır (Amaral-Philips,
2005). Süt ineklerinin 5 farklı dönemde
beslenmesinin gerekliliği, bu konuya dikkati
çekmiştir. Özellikle doğumdan sonraki ilk
dönemde hayvanın enerji ve proteince zengin
yemlerle
beslenmesi,
negatif
enerji
bilânçosunun azaltılmasına ve hayvanın daha
yüksek süt vermesine yol açacaktır. Buna
karşılık yüksek düzeyde proteinli yemlerle
beslenen ineklerde süt verimi artmasına
rağmen; döl veriminde önemli kayıplar

meydana gelmekte; ilk kızgınlığın görülme
sıklığı artmakta, uterus pH’ı aside doğru
kaymakta, bu da erken embiryonik ölümlere
neden olmaktadır.
Üre, kan ve vücut sıvılarında bulunan
organik bir moleküldür. Aynı zamanda sütün
normal bir bileşeni olup, süte geçen üre
miktarına süt üre nitrojeni denir.
Süt üre nitrojen konsantrasyonunun
azalması, rumendeki ekosistem üzerinde ilk
pozitif değişikliğe neden olurken; rumendeki
amonyak oluşumu, sütteki üre boşalımın temel
sebebidir. Üre, dokulardaki proteinlerin
katabolizması sonucu oluşmakta, hayvanların
yetersiz miktarda protein alması halinde
özellikle de barsak kısımlarda emilmektedir.
Üre aynı zamanda pirimidin katabolizması
sonucu da oluşmaktadır (Sederevicius et al.,
2008).
Kanda bulunan üre düzeyi değişik olup;
protein tüketimi, enerji tüketimi ve su
tüketiminden etkilenmektedir. Yüksek düzeyde
protein tüketimi (özellikle de yüksek düzeyde
yıkılabilir proteinli yemler) yüksek kan üre
düzeyine yol açarken, enerji ve su tüketiminin
artması kan üre konsantrasyonunun azalmasına
neden olacaktır (Laranja and Amaral-Philips,
2005).
Günümüzde süt üre nitrojen değeri, saha
şartlarında ölçümü ve değerlendirilmesinin
pratik ve kolay olmasından dolayı sürü kayıtları
ve
işletmenin
besleme
profilinin
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incelenmesinde standart
kullanılmaktadır.

yöntem

olarak

2. Süt Üre Nitrojen Değerini Etkileyen
Faktörler
Karma yemdeki proteinin kullanım
etkinliğinin göstergesi olarak kullanılan süt üre
nitrojen değeri, besleme ve besleme dışı (sezon,
bölge, yaş, laktasyon durumu) gibi faktörlere
bağlı olarak farklı değerler almaktadır (Abdouli
et al., 2008).
Bazı çalışmalarda süt üre nitrojeni ile süt
verimi arasında olumlu bir ilişki saptanırken
(Johnson and Young 2003, Hojman et al. 2004),
bazılarında negatif ilişki bulunmuş (Ismail et
al., 1996), bazılarında ise hiçbir ilişki
bulunamamıştır (Baker et al., 1995).
Bununla birlikte süt üre nitrojenine etki
eden faktörlerin sindirilebilir protein tüketimi,
yıkıma uğramayan protein tüketimi, su
tüketimi, yapısal olmayan karbonhidrat miktarı,
kuru madde tüketimi, besleme zamanı, besleme
metodu (Toplam karışım rasyonu, TMR veya
kaba yem/kesif yemin ayrı verilmesi gibi),
karaciğer ve böbrek fonksiyonu olduğu da ifade
edilmiştir (Amaral-Phillips, 2005).
Sütteki üre konsantrasyonu, hayvanlara
dengeli rasyon verilmek şartıyla besin
maddelerinin
konsantrasyonundan
etkilenecektir. Mikrobial protein sentezi
amacıyla
rumen
mikroorganizmalarının
optimum miktarda amonyak kullanması için,
yıkıma uğrayan protein tüketimi ile yapısal
olmayan karbonhidrat oranının düzgün olması
ve doğru zamanda verilmesi gerekmektedir.
Yıkıma uğrayan proteince yüksek olan yemler
ile yapısal olmayan karbonhidratça yetersiz
olan yemler, süt üre nitrojenin yüksek olmasına
yol açacaktır. Amonyağın optimum kullanımı
için doğru zamanda, uygun yapıdaki
karbonhidratların belirli bir düzeyde bulunması
gerekmektedir. Besleme metodu, optimum
mikrobial protein sentezi için önemlidir.
Proteince eksik yemler düşük süt üre
nitrojenine neden olurlar. Zhai et al. (2006), süt
verimi, süt komposizyonu ve süt üre nitrojeni
değerlerinin, protein yıkılabilirliğinden önemli
derecede
etkilenmediğini
bildirirlerken
(Davidson et al. 2003), önemli ölçüde
etkilendiğini ifade etmişlerdir.
İneklerin tükettiği su miktarı süt üre
nitrojeni miktarını da etkiler. Su tüketiminin
artışı, kan ve süt üre nitrojen değerlerinin
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azalmasına neden olmaktadır (Amaral-Phillips,
2005).
Süt üre nitrojenine ineklerin içinde
bulundukları laktasyon sırası da etki eder.
Hojman et al. (2004) laktasyon sayısı arttıkça
süt üre değerlerinin 14.4 mg/dl’den 14.6
mg/dl’ye arttığını, süt üre konsantrasyonunun
birinci laktasyonda ikinci laktasyondaki
ineklerden daha düşük değer aldığını ifade
etmişlerdir. Bu konuda yapılan başka bir
araştırmada, laktasyon sırası arttıkça süt üre
nitrojen değerinin arttığı bildirilmiştir (Anonim,
1996a). Ray et al. (1992), birinci ve altıncı
laktasyondaki ineklerin daha yüksek gebe
kalma oranına; ikinci ve beşinci laktasyondaki
ineklerinde daha yüksek verim performansına
sahip olduğunu ifade etmişlerdir.
Süt üre nitrojenine mevsim de etki
etmektedir. Yapılan bir araştırmada süt üre
değerinin ilkbaharda (Nisan ve Haziran
arasında) en yüksek değeri aldığı (17.13 mg/dl);
en düşük değeri ise kış mevsiminde (OcakMart) aldığı (12.82 mg/dl) bildirilirken
(Abdouli et al., 2008); yaz sezonunda süt üre
değerinin arttığını bildiren çalışmalarla
(Gustaffson and Carlsson, 1993; Faust et al.
1997; Frank and Swensson, 2002) uyumlu
bulunmamıştır. Abdouli et al. (2008), süt üre
nitrojen
değerinin
ilkbaharda
yüksek
çıkmasının sebebinin, daha fazla taze otların
tüketilmesi olabileceğini de ifade etmiştir.
Jonker et al. (2002), süt üre nitrojen
değerlerinin ilkbaharda artış gösterdiğini
bildirmiştir.
Süt üre nitrojen konsantrasyonu, ırklara
göre değişim gösterir. Sütçü ırklarda süt üre
konsantrasyonundaki varyasyon, etçi ırklara
göre daha azdır (Velazquez, 2000). Irklar
içerisinde en yüksek süt üre nitrojenine sahip
olan ırkın Brown Swiss (14.98±4.48), en aza
sahip olan ırkın ise Ayrshine (12.52±4.24)
olduğu; Holstein ırkında ise bu değerin
12.96±3.94
olduğu
belirtilmektedir
(Anonymous, 1996a). Center for Animal Health
and Productivity (2000)’de benzer olarak en
düşük süt üre nitrojenin Ayrshine ırkında (12.57
mg/dl); en yüksek değerin ise Brown Swiss
(15.01 mg/dl) ve Jersey ırkında (14.69 mg/dl)
olduğunu tespit etmiştir. Zhai et al. (2007)
ırklardaki farklılıklar nedeniyle sütteki üre
nitrojen ve protein değerlerinin farklılık
gösterdiğini, süt üre nitrojen değerinin uriner
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yolla dışarı atılan miktarı saptamada parametre
olarak kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.
Süt üre nitrojene sütün bileşimi de etki
eder. Karma yemdeki protein düzeyinin veya
yıkılabilirliğin süt üre nitrojen üzerindeki etkisi
kesin değildir. Yapılan bazı çalışmalarda
önemli ölçüde etkilenirken (Promkot and
Wanapat, 2005); diğerinde ise etkilenmemiştir
(Flis and Wattiaux, 2005). Hatta aynı yemi alan
inekler arasında bile farklılıklar olabilmektedir.
Süt üre nitrojen değeri ile sütteki toplam protein
konsantrasyonu ve toplam protein yüzdesi
arasında negatif bir ilişki varken; yağ verim
yüzdesi
arasında
pozitif
bir
ilişki
bulunmaktadır. Eicher et al. (1999), Johnson
and Young (2003) ile Hojman et al. (2005), süt
üre nitrojen ile süt verimi arasında pozitif bir
ilişkinin varlığını bildirmişlerdir. Abdouli et al.
(2008), sütteki protein yüzdesinin 3.0 ve 3.2
olması durumunda, sütteki üre nitrojen
değerlerinin 12 ile 16 mg/dl arasında değişim
gösterdiğini, süt protein yüzdesi arttıkça süt üre
nitrojen değerinde bir azalma olduğunu, bunun
sebebini ise daha fazla nitrojen tüketiminin süt
proteini
olarak
kullanılması
olduğunu
saptamışlardır.
Rasyonun enerji düzeyi, süt üre nitrojeni
ile negatif bir ilişki içerisindedir. Enerji düzeyi,
protein kalitesini ve mikroorganizmalar
tarafından kullanılan NPN bileşiklerini
etkilemektedir. Bu yüzden rasyondaki enerji
miktarının artması, süt üre nitrojen değerinin
azalmasına yol açmaktadır. Kirchgessner et al.
(1986), rasyonun enerji düzeyinde oluşacak bir
sınırlamanın süt üre nitrojeni değerini
artırdığını bildirmişlerdir.
Rasyondaki enerji/protein oranı süt üre
nitrojenine etki eden bir diğer faktördür.
Yapılan bir araştırmada enerji/protein oranının
toplam kuru madde, ham protein, rumende
yıkılan protein ve rumende yıkıma dirençli
proteine hatta enerjiye göre daha fazla süt üre
nitrojen değerini etkilediği bildirilmiştir
(Depatie, 2000).
Süt üre nitrojen değeri, rumende yıkıma
uğrayan protein tüketimi ile yıkıma dirençli
protein tüketiminden etkilenebilmektedir. Baker
et al. (1995), rasyonun rumende yıkıma dirençli
proteince eksik olması durumunda, aşırı
proteince veya rumende yıkıma uğrayan
proteini aşırı tüketmesi sonucunda sütteki NPN
ve üre nitrojen değerlerinde bir artış olduğunu
bulurken; Rodriguez et al. (1997) hiçbir olumlu

etki görmemişlerdir. Rumende yıkıma dirençli
proteinin yemdeki oranının yüksek olması,
rumende daha az seviyede amonyak oluşumuna
yol açacağından kanda ve sütteki üre düzeyi de
düşük olacaktır.
Besleme sıklığının kan üre nitrojen ve süt
üre nitrojeni üzerindeki etkilerine yönelik çok
az çalışma bulunmaktadır. Hayvanların günde 2
defa beslenmesi veya önünde sürekli yem
bulunmasının
etkisinin
araştırıldığı
bir
çalışmada besleme sıklığının kan üre değerini
etkilediği, günde 2 defa beslenen hayvanların
beslemeden sonraki 2 ile 4. saatlerde plazma
üre değerinin pike ulaştığı saptanmıştır
(Thomas and Kelly, 1976).
Sütteki üre düzeyi, canlı ağırlıkla ters
orantılıdır. Bu negatif etkinin nedeni, cüssece
büyük hayvanlarda üre dağılımı için mevcut
alanın, küçük hayvanlardan daha yüksek olması
ve karaciğerde benzer miktarlarda üre
sentezlenmesi durumunda ağır hayvanların kan
ve sütündeki üre düzeylerinin buna bağlı olarak
daha düşük gerçekleşmesidir (Oltner et al.,
1985). Yapılan çalışmalarda canlı ağırlığın süt
üre düzeyi üzerine etkisinin olmadığı
saptanırken (Ropstad et al., 1989); ürenin
ineklerin büyüklüğüne bağlı kalmaksızın aynı
düzeyde verilmesi durumunda, kan ve sütteki
üre konsantrasyonunun, küçük yapılı ineklerde
daha yüksek olacağı da tespit edilmiştir (Oltner
et al., 1985).
Somatik hücre sayısı, süt üre nitrojen
değerini etkilemezken (Depatie, 2000); NgKwai-Hang et al. (1985), somatik hücre
sayısındaki artışın süt üre nitrojeni artırdığını
ifade etmişlerdir. Süt üre nitrojen değeri,
somatik hücre sayısı fazla olan örneklerde en
düşük bulunmuştur (Faust et al., 1997). Najafi et
al. (2009), süt tankındaki hücre sayısı ile sütün
protein içeriği arasında pozitif bir ilişkinin
olduğunu, sütün protein fraksiyonlarının
ilkbahar ve kış aylarında diğer aylara göre daha
fazla değişim gösterdiğini bildirmişlerdir.
Süt üre nitrojeni ölçümü, bireysel
ölçümlerden ziyade süt tankından alınan
numunelerde yapılarak sürü besleme sağlığı ve
doğruluğu hakkında kolaylıkla bilgi vermesi,
saha uygulamalarını ve sonuçlarını işletmeler
açısından daha değerli hale getirmektedir
(Anonim, 1996b; Arunvipas et al., 2004).
Schepers and Meijer (1998), süt tankındaki üre
nitrojen değerinin, rasyondaki rumende
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yıkılabilir protein dengesini saptamada değerli
bir araç olacağını ifade etmiştir.
Süt örnekleri fermentasyonu önleyici
inhibitör yardımıyla korunmalı veya analiz
edilinceye kadar buzdolabında saklanmalıdır.
Oda sıcaklığında 48 saat koruyucusuz saklanan
süt örneklerindeki süt üre nitrojen değerinin
%50 oranında azalma gösterdiği, süt örnekleri
alınırken de daha çok başlangıçta ki değil de
sona doğru toplanan süt örneklerinin analiz
edilmesinin iyi olacağı bildirilmektedir
(Amaral-Phillips, 2005).
Normal süt üre nitrojeni değeri birçok
faktöre bağlı olmakla birlikte 12–16 mg/dl
arasında değişim göstermektedir. Abdouli et al.
(2005), Akdeniz koşullarında yetiştirilen
ineklerin sütündeki süt üre nitrojeni değerinin
30.39 mg/dl olduğunu saptamışlardır. Buna
karşılık Wambugu et al. (1998), süt üre değerini
15-17 mg/dl; Frank and Swensson (2002), 20.43
ile 32.49 mg/dl, Arunvipas et al. (2008), 11.15
mg/dl; Meeske et al. (2009) ise 12.7-13.9 mg/dl
olarak tespit etmişlerdir.
Analiz yöntemleri de süt üre nitrojeni
değerini etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada
süt üre nitrojeni değerinin infrared analiz
metodunda ortalama 13.78 mg/dl (4.1 ile 26.3
mg/dl arası), enzimatik analiz metodunda da
ortalama 13.73 mg/dl (4.5 ile 29.1 mg/dl
arasında) olduğu, gruplar arasında istatistiki bir
farklılık
bulunmadığı
ifade
edilmiştir
(Arunvipas et al., 2003).
Sağılma miktarı da süt üre nitrojeni
değerini etkiler. Günde 3 defa sağılan ineklerde,
2 defa sağılan ineklere göre daha yüksek süt üre
nitrojen değeri vardır (Hutjens and Chase 2004).
Sabah sütlerindeki süt üre konsantrasyonu,
akşam sütlerine göre daha yüksektir
(Gustafsson and Palmquist, 1993).
Sıcaklık stabilitesi ile süt üre nitrojeni
arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada
sütteki üre değeri ile kandaki üre içeriği
arasında yakın bir ilişkinin olduğu, süt üre
içeriğinin koagulasyon zamanını saptamada tek
bir parametre olmadığı, sıcaklık stabilitesini
artırmak için süt üre içeriğini manipule etmenin
gerekli olduğu ifade edilmektedir (Banks et al.,
2006).
Süt
veren
ineklerin
gliserolle
beslenmesinin
etkisinin
araştırıldığı
çalışmalarda rasyonda gliserol düzeyi arttıkça
süt üre nitrojeni değerinin azaldığı ve gruplar
arasında istatistikî bir farklılığın olduğu
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bildirilmiştir (Donkin et al., 2007; Drackley,
2008).
Hayvanlara
uygulanan
ilaçlar
ile
yakalandıkları hastalıklar, yüksek süt üre
nitrojene de sebep olabilir. Özellikle
böbreklerle ilişkili hastalıklar, idrarla ürenin
atılımında olumsuzluk oluşturuyorsa, kanda ve
dolayısıyla da sütteki üre miktarı artmaktadır.
Her bir hastalık veya vücut kondüsyonu,
dehidrasyon, kalp krizi ve renal hastalıklar,
glomerular filtrasyonunu azaltırken; protein
katabolizmasının artışı, kan üre nitrojeni
düzeyinin artmasıyla sonuçlanmaktadır.
3. Süt Üre Nitrojeni ile Üreme İlişkisi
Süt üre nitrojeni değerlerinin belirtilen
aralıkların üstünde olması, o sürüde döl verimi
performansında yaşanan olumsuzluklara işaret
etmektedir. Ayrıca yüksek süt üre nitrojen
değeri, rasyonda proteine yapılan fazladan
ödemeden dolayı birim süt maliyetinin arttığını
ve daha da önemlisi vücutta fazla protein
alımından dolayı oluşan ürenin atılması için çok
değerli enerjinin harcandığını göstermektedir
(Sederevicius et al., 2008). Rajala-Schultz et al.
(2000), süt üre nitrojeni değeri 10 mg/dl’nin
altında olan ineklerin, süt üre nitrojen değeri
10.0-12.7 mg/dl arasında olan ineklere göre 1.7
kez daha fazla gebe kalma oranına sahip
olduğunu; süt üre değeri 15.4 md/dl olanlara
göre ise 2.4 kez daha fazla gebe kalma oranına
sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Melendez et
al. (2000) ise ilk buzağılamadan sonraki süt üre
nitrojeni ile gebe kalmama riski arasındaki
ilişkiyi araştırdıkları çalışmalarında, yüksek
düzeyde süt üre nitrojenine sahip ineklerin yaz
mevsiminde, 18 kat daha fazla gebe kalmama
oranına sahip olduğunu bildirmişlerdir.
Kolay fermente edilebilir karbonhidratların
yarayışlılığına ve rumendeki proteinin doğasına
bağlı olarak gereksinmenin üzerinde protein
alımı, kan üre N konsantrasyonunun
değişmesine yol açacaktır. Ürenin verim
üzerine
olan
direkt
etkisi,
uterin
sekresyonundaki diğer iyonlar ile uterin luminal
pH’daki değişikliklerle ilişkilidir. Kan üre
konsantrasyonunun 19 mg/dl’nin üzerinde
olması, uterusun mikro çevresi üzerine
progesteron işlevini sağlamaktadır. Etkisi,
normal embriyo gelişimini sağlamaktır. Negatif
enerji dengesi, sadece ovarian aktivitesinin
gecikmesini ve luteal progesteronun azalmasını
sağladığı gibi, aynı zamanda da kötü verim
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performansıyla ortaya çıkan problemleri
artırmakta;
protein
metabolizmasında
yetersizliğe yol açmaktadır. Guo et al. (2004),
yüksek süt üre nitrojen değerinin uterindeki
pH’ı azalttığını; bunun da erken embriyo
gelişimi için uygun olmayan bir durum
oluşturduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar süt
üre nitrojeninin gebe kalma oranı üzerine
etkisinin minimal olduğunu da tespit
etmişlerdir. Süt üre nitrojen değerleri arttıkça,
gebelik
oranında
azalma
oluşmaktadır
(Melendez et al., 2000; Tallam and Wu, 2003).
Süt tankındaki süt üre nitrojen değeri, ait
olduğu sürünün döl verimi ile negatif bir ilişki
içerisindedir.
Süt
tankındaki
süt
üre
konsantrasyonunun çok fazla veya çok düşük
düzeyde olması, süt ineklerinde düşük
fertiliteye neden olmaktadır (Gustaffson and
Carlsson, 1993). Arunvipas et al. (2004), süt
tankındaki üre nitrojen değerinin ortalama
11.79 mg/dl olduğunu, süt üre nitrojen
değerlerinin 4.1 ile 23.8 mg/dl arasında değişim

gösterdiğini bildirmişlerdir. Gebelik oranında
azalma olması için süt üre nitrojeni değerinin
19 mg/dl olduğuna dair yayınların yanında
(Buttler
et
al.,
1996),
düşük
üre
konsantrasyonuna
sahip
hayvanların,
buzağılama ve ilk döllenme arasında uzun bir
aralığa sahip olduğuna ait bildirişlerde
bulunmaktadır (Carlsson and Pehrson, 1993).
Buttler et al. (1996), sütteki üre ile buzağılama
oranı arasında pozitif bir ilişki olduğunu, en
yüksek gebelik oranına 17.2 mg/dl’lik süt üre
nitrojeni değerinde rastlanıldığını ifade
etmişlerdir.
4. Sonuç
Bir işletmedeki beslemenin doğru olarak
yapılıp
yapılmadığının,
rasyon
formulasyonlarının sonuçlarının sürü sağlığı
üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve optimum
süt verimi için işletmede süt üre nitrojen
değerinin saptanması ve etki eden faktörlerin
gözönüne alınması gerekmektedir.
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