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Yem ununda suyun qalması mikroorqanizmlYem ununda suyun qalması mikroorqanizmləərin inkișafı üçün rin inkișafı üçün əəlverișli șlverișli șəərait  yaradaraq, onun tez rait  yaradaraq, onun tez 
xarab olması ilxarab olması iləə nnəəticticəəlləənir. Yen ununda suyun (nnir. Yen ununda suyun (nəəmliyin) miqdarı 9mliyin) miqdarı 9--10% çox olmamalıdır.10% çox olmamalıdır.

Quru yem ununun tQuru yem ununun təərkibindrkibindəə əəvvəəzolunmayan amin turșuları vzolunmayan amin turșuları vəə yayağğ turșuları ilturșuları iləə bbəərabrabəər çoxlu r çoxlu 
miqdarda suda hmiqdarda suda həəll olan B qrupu vitaminlll olan B qrupu vitaminləəri, yari, yağğda hda həəll olan A, E vitaminlll olan A, E vitaminləəri, mikroelementlri, mikroelementləər, r, 
kalsiumun fosforlu duzları vkalsiumun fosforlu duzları vəə mineral duzlar da vardır. Quru heyvani yemlmineral duzlar da vardır. Quru heyvani yemləərin mineral trin mineral təərkibi istifadrkibi istifadəə
olunan  xammalda sümüyün midarından asılıdır.  Külün tolunan  xammalda sümüyün midarından asılıdır.  Külün təərkibindrkibindəə əəsassasəən kalsium vn kalsium vəə fosfor duzları fosfor duzları 
çoxluq tçoxluq təəșkil edir ki, onlarında miqdarı șkil edir ki, onlarında miqdarı əətlisümük vtlisümük vəə sümük unda 55sümük unda 55--90%90%--dir.dir.

Heyvani yemlHeyvani yemləərin qidalılıq drin qidalılıq dəəyyəəri onların tri onların təərkindrkindəən asılı olub, yem vahidi iln asılı olub, yem vahidi iləə ifadifadəə olunur (ölçü vahidi olunur (ölçü vahidi 
kimi 1 kq yulaf nkimi 1 kq yulaf nəəzzəərdrdəə tutulur). 100 kq tutulur). 100 kq əətlisümük ununun qidalılıq dtlisümük ununun qidalılıq dəəyyəəri orta hesabla 89, ri orta hesabla 89, əət vt vəə qan qan 
ununun qidalılıq dununun qidalılıq dəəyyəəri isri isəə 106 yem vahididir.106 yem vahididir.

Quru heyvani yemlQuru heyvani yemləərin trin təərkibindrkibindəə çoxlu miqdarda tam dçoxlu miqdarda tam dəəyyəərli zülallar oldurli zülallar olduğğundan, onlar yüksundan, onlar yüksəək k 
ddəərrəəccəəddəə hhəəzm olunurlar (96%). Bitki zülalarının hzm olunurlar (96%). Bitki zülalarının həəzmi iszmi isəə 50%50%--ddəən çox olmur.n çox olmur.

Unda kUnda kəənar qarıșıqların ( qum, șüșnar qarıșıqların ( qum, șüșəə, iri d, iri dəəmir hissmir hissəəciklcikləəri, xırdalanmamıș sümük vri, xırdalanmamıș sümük vəə s) olmasına  icazs) olmasına  icazəə
verilmir.verilmir.

Un quru olmalı vUn quru olmalı vəə çürümüș iy vermçürümüș iy verməəmməəlidir. Tlidir. Təərkibindrkibindəə patogen mikroorqanizmlpatogen mikroorqanizmləər vr vəə sporlar sporlar 
olmamalıdır. Saprofit mikrofloranın miqdarı 1 qolmamalıdır. Saprofit mikrofloranın miqdarı 1 q--da 300 minda 300 min-- 1 milyon koloniyadan çox olmamalıdır 1 milyon koloniyadan çox olmamalıdır 
(m(məəhsulun thsulun təəyinatından vyinatından vəə növündnövündəən asılı olraq). 1q unda 1 milyondan çox koloniya olarsa, onu n asılı olraq). 1q unda 1 milyondan çox koloniya olarsa, onu 
ttəəkrar sterilizkrar sterilizəə etmetməək lazımdır.k lazımdır.



Qida üçün 
yararsız yağ

I-ci, II-ci və III-
cü növ yararsız yağ

xammalından 
I-ci və II-ci 

növ  yem yağı, 

cü növ 
texniki yağ
istehsal 
edilir.



Donuz vDonuz vəə sümük sümük 
xammalından xammalından 

alınan yaalınan yağğın donma ın donma 
temperaturutemperaturu-- aaşşaağğı, ı, 
mal vmal vəə qoyun yaqoyun yağğ
xamalından alınan xamalından alınan 

yayağğın donma ın donma 
temperaturu  istemperaturu  isəə
yüksyüksəək olur. k olur. 

Alınan Alınan sabunun sabunun 
möhkmöhkəəmliyi yamliyi yağğ
turturşşularının ularının 

donma donma 
temperaturundan temperaturundan 

asılıdır.asılıdır.

YaYağğın turın turşşuluq uluq 
əəddəədi xammalın di xammalın 
emalı tezliyindemalı tezliyindəən, n, 
əərimriməəyyəəqqəəddəərki rki 
saxlanma saxlanma 
şəşəraitindraitindəən, n, 

hhəəmçinin istiliklmçinin istilikləə
emal rejimindemal rejimindəən n 

asılıdır.asılıdır.

Peroksid Peroksid əəddəədi di 
xammalın xammalın 

ttəəzzəəliyindliyindəən, n, 
əəridilmiridilmişş yayağğın ın 
saxlanma saxlanma 

müddmüddəətindtindəən vn vəə
saxlanma saxlanma 
şəşəraitindraitindəən n 
aslıldır.aslıldır.





SexSexəə daxil olan xammalı üç növdaxil olan xammalı üç növəə bölürlbölürləər:r:



ƏƏtt--sümük unu üç növdsümük unu üç növdəə olur:olur: I,II vI,II vəə III III 
növ.növ.



baytar – sanitar müayinəsinə əsasən qida vəmüalicəvi məqsədlər üçün yararsız , 
lakin yem və texniki məhsuların istehsalına  icazəsi olan heyvanların və quşların 
orqanları, toxumaları, cəmdəyin bir hissəsi və ya  bütöv cəmdəklər; orqanları, toxumaları, cəmdəyin bir hissəsi və ya  bütöv cəmdəklər; 

aşağı qidalılıq dəyərinəmalik, qida üçün yararsız qalıqlar- orqan və toxumalar ( 
traxeya, kaltık kaltık kaltık kaltık və s.) və ya qida üçün tətbiq  olunmayan ( embrionlar, uşaqlıq və
s.);

Heyvanların, quşların emalından, qida, müalıcəvi və texniki məhsulların 
istehsalından alınan qalıqlar;











Quru heyvan mQuru heyvan mQuru heyvan mQuru heyvan mənnnnşəli li li li 
yemlyemlyemlyemlərin, yem vrin, yem vrin, yem vrin, yem və
texniki yatexniki yatexniki yatexniki yağların ların ların ların 

istahsalı aistahsalı aistahsalı aistahsalı aşaaaağıdakı ıdakı ıdakı ıdakı əsas sas sas sas 
əmmmməliyyatlardan liyyatlardan liyyatlardan liyyatlardan 

ibaribaribaribarətdir:  tdir:  tdir:  tdir:  

xammalın xammalın xammalın xammalın 

Xammalın  istiliklXammalın  istiliklXammalın  istiliklXammalın  istiliklə
emalını bir aparatda emalını bir aparatda emalını bir aparatda emalını bir aparatda 
(quru üsul ) v(quru üsul ) v(quru üsul ) v(quru üsul ) və ya ya ya ya 

sterilizsterilizsterilizsterilizəni bir ni bir ni bir ni bir xammalın xammalın xammalın xammalın 
hazırlanması, hazırlanması, hazırlanması, hazırlanması, 

istiliklistiliklistiliklistiliklə emal, piyin emal, piyin emal, piyin emal, piyin 
çıxarılması vçıxarılması vçıxarılması vçıxarılması və

ttttəmizlmizlmizlmizlənmnmnmnməsi ( si ( si ( si ( 
ttttərkibindrkibindrkibindrkibində piy olan piy olan piy olan piy olan 
xammallar üçün), xammallar üçün), xammallar üçün), xammallar üçün), 

dodododoğranma  vranma  vranma  vranma  və quru quru quru quru 
yemlyemlyemlyemlərin rin rin rin əllllənmnmnmnməsi. si. si. si. 

(quru üsul ) v(quru üsul ) v(quru üsul ) v(quru üsul ) v ya ya ya ya 
sterilizsterilizsterilizsterilizəni bir ni bir ni bir ni bir 

aparatda, qurumanı aparatda, qurumanı aparatda, qurumanı aparatda, qurumanı 
isisisisə digdigdigdigər aparatda   r aparatda   r aparatda   r aparatda   

aparmaq olar.aparmaq olar.aparmaq olar.aparmaq olar.







QӘBULQӘBUL



SORTLAȘDIRMA.SORTLAȘDIRMA.



BaBağğırsaqları, qatırsaqları, qat--qatı tutumundan qatı tutumundan 
ttəəmizlmizləəmməək ûçûn onları qabaqcadan k ûçûn onları qabaqcadan 
kkəəsici masici maşşınlarda  bölûr vınlarda  bölûr vəə yuyucu yuyucu 
barabanlarda yuyurlar.  Artıq suyun barabanlarda yuyurlar.  Artıq suyun 
çıxarılması ûçûn onu  su verilmçıxarılması ûçûn onu  su verilməəyyəən n 
fırlanan barabandan keçirirlfırlanan barabandan keçirirləər. r. fırlanan barabandan keçirirlfırlanan barabandan keçirirl r. r. 

Sûmûk vSûmûk vəə əətlitli--sûmûklû sûmûklû 
xammalar xûsusı xammalar xûsusı 

xırdalayıcı aparatlarda  xırdalayıcı aparatlarda  
4040--50 mm ölçûy50 mm ölçûyəə qqəəddəər r 

xırdalanır.xırdalanır.













DİQQƏTİNİZƏ  GÖRƏ DİQQƏTİNİZƏ  GÖRƏ 
MİNNƏTDARAM!MİNNƏTDARAM!


