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Surnrnary: This Experiment was eondueted using I.S-2 year old East Anatolian Red
Steers at Lalahan Zooteehnİeal Researeh Institute The Steers wc re divided into 3 groups
with 8-i and 8 animals in eaeh. Every ~roup reeeived a different eoneentrate ratian. One
of' them was without dried poultry waste from batıeries (DPW), as a control group, one
containin~ LS % DPV and thc other with 30 'Yo DP"V. The daily ratian was composed 01'7:>
'X, coneentrate and 25 % wheat Straw. The animals ",ere fed ad. libitum. The steerswere
Weighed at 14 days interva!. The experiment period lasted for 112 days, then the animals
were slaughtered at the slaughter hause of Meat "nd Fish company for carcass evaluatİon.

Avarage feed consumption per animal was 5.4i, 5.29 and 6.03 kg Iday, the body weight
gain during the fatıening period 86.i5, 84. 93, 81.60 kg the daily weight gain 774, i58 and

i29 grams.

Consumptİon of feed as dry Feed basis per kilogram of gain i.OIi, 6.98, 8.2i kg., The
hat and chilleel dressing pereentages for the reatments were as follows 58.92; 59. 53, 59. LS
58.50, 59.10 and 58.6 i for the three groups respeetively.

Özet: Bu araştırma Lalahan Zoatekni -Araştırma Enstitüsünde 1.5-2 yaşlı doğu ana-
dolu kırmızısı kastre edilmiş sığırlar üzerinde yürütülmüştür. Hayvanlar 1-2 ve 3 diye 3 gruba
ayrılmış ve her grupta sırasıyla 8-i ve ıl hayvan bulundurulmuştur. Birinci grup kontrol
grubu olarak kabul edilmiş ve bu hayvanlara yedirilen konsantre yeme kurutulmuş kafes
tavuğu gühresi (KKTC) katılmamıştır. İkinci gruba % 15 KKTC üçüncü gruba da % 30
oramnda KKTC'si katılmıştır. Hayvanlara günlük yem olarak % iS konsantre yem ve %
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25 de buğday samanı ,"erilmiştir. Araştırma i ı2 gün sürdürülmüş ve bayvanlar her 14 gün-
de bir tartılarak canlı ağırlık artışları saptanmıştır. Araştırmanın bitiminde kesim randıma-
nının saptanması için bayvanlar Et ve Balık Kurumu Ankara Kombinasında kestirilmiştir.

Bir hayvanın günlük ortalama yem tüketimi i nci, 2 nci ve :i ncü gruplarda sırasiyle
5.47,5.29 ve 6.03 kg'dır. Aynı sıraya göre besi süresince toplam canlı ağırlık artışı 86.75,
84.93 ve 8 i.60 kg ve günlük canlı ağırlık artışı da 774, 7:)8 ve 729 gramolup i kg canlı ağırlık
artışı için tüketilen yem miktarı ise 7.06,6.98 ,"e 8.27 kg'dır. Yine sırasıyla sıcak randıman
% 58.92, % 59.53 ve 59. ı5 ve soğuk randıman ise % 58.50, 'Yo 59. iO ve % 58.6 i dır. Günlük
ortalama canlı ağırlık artışları ilc sıcak ve soğuk randımanlara ait gruplar arasında istatistik

yönden bir fark bulunamamıştır.

Giriş

Birçok artık ve yan ürünlerin hayvanlar için önemli besleme de-
ğerleri vardır. Bu maddeler rasyonlara katıldıkları takdirde hem ras-
yonların maliyetinde bir ucuzlama sağlanmış olur ve hem de çevre
kirlenmesinin önüne geçilir. Bu maddelerden yeterince yararlana-
bilmek için onların uygun koşullarda hazırlanmaları gerekir.

Doğada yem miktarındaki azalma ve fiyatlardaki artışlar nede-
niyle yem üreticileri daha ucuz seçenekler aramak zorundadırlar. Bun-
lar arasında bugün yemlere karıştırılmaya başlanan çqitli artıklar
bulunmaktadır.

Bu artıkların besleme değerinin bulunduğunun ve rasyonlara
katılabilecek birer ham madde haline getirilebileceklerinin araştır-
malarla gösterilmeleri gerekir. Böylece bunlar bir artık olmaktan çıkar
ve birer yan ürün olarak kabili edilebilirler.

Artıklar ve yan ürünler hayvan yemi üreticileri için ve yem en-
düstrileri için yeni değildir. Bazı ülkelerde bunlardan yararlanılması
üzerinde durulmadığı halde, bazı ülkelerde sınırlı da olsa, ya olduğu
gibi ya da pelet halindepazara sürülmektedir.

Kurutulmuş kafes gübresi (KKTG) (Dreid poultry waste li'om
batteries (DPW) ve kututulmuş yer tavukçuluğu gübresi (KYTG)
(Dried poultry house litter (DPL) hayvanlara yedi! ilmektedirlcr. Bu
maddelerin kimyasal yapıları i numaralı cetvelde gösterilmiştir. Blair
ve Knight'ın (9) açıkladıklarına göre çeşitli gübreler, kapsadıkları
yüksek orandaki nitrojen ve mineral maddeler nedeniyle, geviş ge-
tiren hayvanlara yem olarak başarıyla yedirebilmektedirler. Çeşitli
ülkelerdeki araştırıcılar aynı görüşü paylaşmaktadırlar (ı, 4, 6, R, 14,
23).

A. B. D. de broylerlerden ı1.558.000, hindilerden 2.888.000 ve
yumurta tavuklarından 15.980.000 olmak üzere toplam, 30.426.000



CETVEL 1
Çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilen tavuk ve broyler gübrelerinin bazı

besin maddeleri miktarları

1) Lowman and Night (1970)
2) Blair and Night (1973)
3) Bathacharya and Fonıenot (i 96fi)

Taze iken kurutulınuş 12 Kafes tavuğu güb- Yer tavuğu gübresi alt- Broyler gübresi talaş-numune ortalaması (i) res (2) ıklı gübre (2) lı (3)[- ---- ----- --._--- ---- -.~-- -" ----- ..- -- ._-'--.- --- ---- ------ .. ----- .-. - -- - _°_o. ___ ,o ___ .' __ 0 __ ._ .-Rutubet /:. 7.74 9.6 15.5 i i. iEter Ekstrakt 1.6] 1.8 2.3 2.8Ham protein 26.52 27 30 30.6Ham sellüloz 10.72 ]4.9 ]8.65 14.6Lignin -. -- 8.40 10.4N.siz öz maddeler 38.21 35.5 27.1 33. iKül 15.81 26.5 14. LO ]9.0Sodyum klorür ı.48 0.80 0.84 --Kalsiyum 4.82 7.4 2.5 2.48Fosfor i. 45 2. ı 1.6 2.26Demir 630 - - _. - --Manganez 245 - -. -Bakır 29 57 23 -Kobalt i -- .-._- -Çinko 431 -- - "-Gross En.kcal /kg -- -- 3748D.E. keal/kg -- -- - 2429M.E. kea1/kg 1570--1740 - -- - 2197
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ton gübre elde edilmektedir (i 3). Federal Almanya'da bu miktar
1.000.000 ton kadardır (27). Türkiye'de bu yönden yararlanılacak
gübre miktarı tarafımızdan 60.000-80.000 toıı tahmin edilmektedir.
Kurutulmuş kafes tavuğu gübresinin sığır besi rasyonlarında bir pro-
tein kaynağı olarak pamuk tohumu küspesi yerine kullanılmasının
canlı ağırlık artışı ve yem tüketimini ne yönde etkileyeceğini incele-
mek için bu araştırma düzenlenmiştir.

Literatür Özeti

Kurut1umuş kafes gübresi (KKTG) kuru madde yönünden çe-
şitli farklılıklar güstermektedir. % 30 ham proteine denk olacak şekilde
yüksek oranda nitrojen kapsar. Bu nitrojenin ancak % 40 kadarı ger-
çek proteindir. Geri kalan kısmı ise ruminantlar tarafından hızlaca
sindirilebilmesine karşılık tck mideli hayvanlar için fazla değer taşı-
madığı kabul edilir. Bu nedenle KK TG tek mideliler için bir protein
ve amino asit kaynağı olarak ancak arpa gibi bir tahıla denk sayıla-
bilir.

Diğer taraftan tavuk gübresinin geviş getirenler için önemli bir
eneıji kaynağı olabileceği de düşünülebilir. Rende talaşı ve yer fis-
tığı kabuğu, altlık olarak, karışık bulunan tavuk gübreleri % 25 ve
(Yü 50 yonca ve ımsırla birlikte yedirildiği takdirde enerjinin 'Yo 64.8
oranında sindirildiği saptanmıştır (5). Bu araştırıcıya göre broyler
gübresinin kuru madde temeline göre 1 kg'ı 2.440 kcal sindirilebilir
enerji ve 59.8 TD~ kapsamaktadır. Ammerman et al (1) narenciye
posası ile kaqık gübrenin kuru maddesinin sindirilme derecesinin
% 80.7 oranında olduğunu bildirmişlerdir. Brugman ct al (ıO) ise
yer yumurta tavukçuluğundan elde edilen gübrenin sığırlar tarafın-
dan % 59.2 oranında sindirildiğini açıklamışlardır. KKTG % 13-26
arasında olmak üzere kül ve bu külün içerisinde de yüksek oranda sin-
dirilebilen % 7 kalsiyum ve % 2 oranında f()sfor bulunur (9).

K YTG ile KKTG arasında yapı bakımından en büyük fark
ham sellülozda gürülmektedir. Bu fark içerisindeki altlığın miktarı
ile ilgilidir.

Broyler gübresinin gerçek protein değerinin KKTG den fazla
olması olasıdır. Buna karşılık kül miktarı düşüktür. Tavuklar için meta-
bolik eneıji değeri de KKTG'ne göre düşük olduğu sanılmakla bir-
likte bu konuda yeterli araştırma yapılmamıştır. KYTG'deki yüksek
orandaki ham sellüloz nedeniyle bu, tek midelilerden çok geviş ge-
tirenler için uygun bir enerji kaynağı olarak kabul edilir (ı 8).
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Tavuk gübresinin besleme değeri geviş getirenlerde tek mideli-
!ere nazaran daha yüksektir. Çünkü bu hayvanlar ürik asidi ve sel-
lülozu sindirebilirler. KKTG'nin enerji değerinin % 35 ni~asta de-
ğerine (~. D.) ve KYTG'nin ise % 30 N. D. ne denk olduğu bildiril-
mektedir (i 8). Bu N. D. indeki bir yemin iyi kalitede kuru ota yakın
olduğu söylenebilir. Ürik asidin geviş getirenler için mükemmel bir
protein kaynağı olduğu ileri sürüJmektcdir. Nitekim ürik asit yediri-
!en sığırlarda nitrojen retensiyonu % 23 olduğu halde üre yedirildiği
zaman bu miktarın % i8 olduğu Fontenot tarafından bildirilmektedir
(i 8). Tavuk gübresinin sığırlara yedirilmesinin diğer bir yararı mi-
neral madde ihtiyacının, ayrıca bir ilaveye gerek kalmadan, karşıla-
lanileeeği yönüdür.

Lowman ve Kninght (i 9) koyunlarla % i 00 arpanın yerini tu-
tacak şekilde rasyona tavuk gübresi katmak suretiyle araştırmalar yü-
rütmüşlerdir. Bu araştırıcılara göre KKTG'nin fiyatı arpanınkinin
'Yı, 50'si oranında olduğu takdirde % i00 KK TG'nin koyunlar için
en ucuz yem maddesi olabi!eseği bildirilmekle birlikte % 50 KKTG
ve % 50 arpanın en ekonomik ve en uygun bir kombinasyon olabi-
leceği söylenebilir. Kuzularla yapılan araştırmalarda rasyona %
i9.38 ve 57 oranında kurutulmuş kafes broyler gübresi konulduğu
takdirde sırasıyla 202, 227 ve 208 gram günlük canlı ağırlık artışı sağ-
lanmıştır. i973 yılında yapılan bu tür araştırmalarda, diğer yem fi-
yatlarının ucuz olmasına kaqılık tavuk gübresinin rasyona katılması-
nın kar oranını artırdığı açıklanmıştır. Ölez (22) tarafından yapılan
doktora çalışmasında işlediği ve çeşitli sığır ırkıarı üzerinde Ankara'da
yürütülmüş olan 6 değişik besi sığırı işletmesinde her sığırdan sırasıyla
günde 520, 606, 459, 587, 532 ve 543 gram canlı ağırlık artışı sağlan-
dığını görüyoruz. Şenel ve Öznacar'ın (26) zeranol implantasyonu ile
1- 1.5 yaşlı kastre edilmiş doğu anadolu kırmızısı sığırları üzerinde yü-
rüttükieri bir araştırmada kontrol gruplarında üreli rasyondan 50 i
gram, pamuk tohumu küspeli rasyondan 589 gram ve zeranol imp-
lantasyonu yaptıkları gruplardan aynı sıraya göre 7i 3 ve 687 gram
ortalama günlük canlı ağırlık artışı sağlandığı açıklanmıştır.

Lalahan Zoolckni Araştırma Enstitüsünde üre ve şeker pancarı
posası ile melaslı rasyonlarla 1-1.5 yaşlı doğu kırmızısı erkek danalar
üzerinde yürü tüllen bir başka araştırmada günde ortalama 644 ve
692 gram canlı ağırlık artışı sağlandığı bildirilmiştir (25).

Comell Üniversitesinde BuII ve Reid (i 2) tarafından yapılan araş-
tırmalarda rasyondaki soya fasulyesi küspesi yerine, KKTG konması-

.ııın 197I fiyatlarına göre yemin tonunda 12-14.40 (198-237.60 TL)
dolar kadar bir ucuzluk sağladığı saptanmıştır. Boxworth hayvancılık
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ara~tırma çiftliğinde kastre edilmi~ sığırların protein kaynağı olarak
soya fasulyesi küspesi ve balık unu kullanılması ile bunların kısmen
ya da tamamen KK TC veya KYTC tarafından kaqılanmasını ara~-
tırmı~lardır. Ara~tırmalar sonunda rasyondaki enerjinin istenen dü-
zeye çıkarılmasında tavuk gübresi enerjisinin yetersiz kaldığı, eğer
enerji ihtiyaca göre denkle~tirilebilirse tavuk gübresinin rasyonlara
katılmasıyla yeterli oranda canlı ağırlık sağlanabileceği saptanmı~tır.
Fontenot et al (18) broyler gübresinin kuzularda, yüzde yüz nitrojen
gereksinmesini kar~ılayacak ~ekilde, rasyona katıldığı takdirde pozitif
bir nitrojen dengesi sağladığını bildirmişlerdir.

Fontenot et al (18) % 25 yer fıstığı kabuklu ya da rende talaşlı
tavuk gübresi bulunan rasyon la beslenen sığırların canlı ağırlık ar-
tışları kontrol rasyonu ile beslenenlerle eşit miktarda olduğunu bil-
dirmi~lerdir. Bu denemede bütün sığırlara ilave olarak 1 kg kuru ot
verilmi~tir. Yer fıstığı kabuklu rasyonda yemden yaralanma en yük-
sek ve kontrol grubunda ise en düşük bulunmu~tur. Başka bir dene-
mede rasyonda % 25 ve 40 düzeyinde tavuk gübresi ve her düzeyde
4 değişik yataklık denemiştir (15). Buna ek olarak her hayvana günde
1 kg kuru ot yedirilmiştir. Bu 4 değişik rasyonda yer fıstığı kabuğu,
mısır koçanı, kuru çayır otu ve soya fasulyesi kabukları ve % 40 broy-
ler gübresi bulunuşu halinde sırasıyle 1070, 910, 960, 1020 ve 920
gram canlı ağırlık artı~ı sağlanmıştır.

Michigan State Üniversitesinde tavuk gübresi ile çok sayıda araş-
tırma yapılmı~tır. Süt inekleri ile yürütülen bir araştırmada laktas-
yonun ba~ından ortalarına kadar ineklere verilen konsantre yeme %
30 oranında KKTG konmu~tur. Bu araştırma süresince, hayvanlar-
daki canlı ağırlık artı~ı, süt üretimi ve sütün kalitesi yönünden soya
fasulyesi küspesinin bulunduğu rasyon la bir farklılık göstermediği
saptanmı~tır (7). Aynı araştırmada günlük tüketilen tüm proteinin
% 22 sini kar~ılayacak şekilde 2.3 kg'a kadar KKTC kullanıldığı
halde de benzer sonuçlar alınmıştır. Yalnız konsantre yemde KKTC
bulunması halinde, ineklerin ilk günler yemi tam olarak yemedikleri
saptanmıştır. Bu ara~tırmalar alıştırılarak yapıldığı takdirde hiçbir
problemi n medyana gelmedi ği açıklanmıştır. Buna benzer bir ara~-
tırmada hayvanların KKTG'li rasyonlara alı~abilmcleri için 7-21
gün kadar geçmesinin gerektiğini Bull ve Reid (12) bildirmişlerdir.

Bu ara~tırmada rasyonda mısır silajı bulunduğu takdirde, silajdaki
aroma ve asiditenin tavuk gübresindeki fena kokuyu örtmesi nedeni
ile alı~tırma süresinin daha kısa olabileceğini saptamışlardır.
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Bu araştırıcılar günde 28 kg süt veren ineklerin rasyonlarındaki
tüm proteinin KKTG'den kaqılanabileceğini ve bu gibi hallerde hiçbir
problemin meydana gelmediğini bildirmektedirler.

Bu sonuçlara göre süt ineklerinin rasyonlarıııda tavuk gübresi
kullanılmasının ekonomik olacağı ve yem giderlerinin de önemli de-
recede düşürülebileceği gösterilnwktedir.

EI-Sabban et al (16) içerisinde otoklavlanmamış ya da kurutul-
muş kafes tavuğu gübresi bulunan rasyonlarla beslenen sığırların ye-
nilebilen doku ve organlarında önemli sayılabilecek miktarda insek-
tisid ilaç birikimine rastlamamışlardır. Fontenot et al (18) broyler
gübresinde önemli miktarda insektisid kalıntısı bulunmadığından bu
gübre ile beslenen besi sığırlarının karaciğerinde ve yağ dokularında
da böyle bir birikimin bulunmadığını bildirmişlei'dir. Değişik yerler-
deki ticari çiftliklerden alınan tavuk gübresi numunelerinin yapılan
analizlerinde önemsenecek miktarda DDT ve DDE görülmemiştir (21).

Yumurta tavuğu gübresinde çok az miktarda arsenik asit bulundu-
ğu halde Zoalene, furan ve Sulfaquinoxalin bulunmamıştır. Son araş-
tırmalarda arsenik ve Amprolium bulunan tavuk gübresine bu mad-
dclerden yeniden katılıp ve katılmadan kuzulara yedirilmesi halinde
kalp, dalak, onikinci kosta kaslarında, böbrekte, böbrek yağında, ka-
raciğerde ve beyinde bu maddelerin birikimine rastlanmamıştır (10).
Webb ve Fontenot (16) broyler gübresinde penicil1in, klor tetrasiklin,
l';"ikarbazin ve amprolyum birikimi tesbit etmişlerdir (2B), 121 ya da
ı98 gün süre ile % 0-25 ve % 50 oranında broyler gübresi kapsayan
rasyonlarla beslenen sığırlarda beş günlük aralıklarla yapılan ana-
lizlerde, amprolyum, nikarbazin ve klor tetrasiklerine rastlanmamıştır
(16) .

Tavuk gübresindeki başlıca nitr~jen kaybı fermentasyona bağlı
olduğu gibi ruminantların beslenmesi için, toplandıktan hemen sonra,
kurutulduğu takdirde daha değerlidir. Eğer gübrenin fermen-
tasyona uğramasına zaman bırakılır ya da kötü şartlarda işlenirse
hem hayvan tarafından istekle yenmez hem de değeri azalır (ı 7).
Tavuk gübresinin bir yem maddesi yerine geçebilmesi için Michigan'lı
araştıcılar % 2:) ham protein kapsaması gerektiğini ve diğer araştırı-
cılar da bu miktarın % 30-32 arasında olmasını ileri sürmüşlerdir.

Yukarıda da açıklandığı gibi, gübrenin acele olarak kurutulma-
sında ve kuru olarak saklanmasında, beslenme değeri yönünden büyük
yarar vardır.

Tavuk gübresinin bileşiminin çok değişik olması, güvenirliliği
açısından, sakınca yaratmaktadır. Bu yönden tavuk gübresinin besin
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maddeleri düzeyinin değişmez ~ekiıde tutulması için, ayrıca üre, ye-
nebilirliliğini artırmak için melas ve enerji değerini artırmak için de
yağ katılması önerilmektedir. Kurutulmu~ tavuk gübresinin, zararlı
mikroogranizmalarla bula~ık olup olmadığını saptamak için sık sık
bakteriyolojik yoklama yapılmalıdır.

Tavuk gübresinin bir bakıma değerini dü~üren yönü içindeki
Iignin miktanının biraz yüksek oIuşudur (% 8 kadar). Rasyonlarda
az ~iktarda Iignin ihtiva eden tavuk gübresi kullanmak suretiyle bes-
leme değeri arttırıIabilir. Ayrıca ligninin sindirilme derecesinin art-
tırıIması amacıyle tavuk gülıresine kimyasaI i~lemler uygulanması
ekonomik olabiIir. Tavuk gübresinin rasyonlarda kullanılması birçok
Avrupa ülkelerinde ve A. B. D. de 1974 yılına kadar kısltIanmı~tır.
İçinde zararlı bir madde bulunmadığı sürece İngiltere'de rasyonlara
katılmasında bir sakınca görülmemektedir. Bu kısıtlama ve yasakla-
maIarın amacı hayvanın, doIayısiyle ve özellikIe insanın sağlığını ko-
rumaktır. Öte yandan Meksika'da tavuk ve diğer hayvan gübrelerinin
bir yem maddesi oIarak hayvanlara yediriImesi durumu ara~tırma
dönemini çok önceleri tamamlamı~ ve bu gün tavuk gübresi normal bir
yem maddesi olarak karma yemIere katılmaktadır (20).

Materyal ve Metod

Bu araştırma LaIahan Zootekni Araştırma Enstitüsünde, Kars'tan
satın alınmı~ 1.5-2 yaşlı Doğu Anadolu kırmızısı (DAK) ırkı erkek
danaIar üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya, ba~lama canlı ağır-
lığının saptanması amacıyIe hayvanlar üç gün süreyle, her sabah
yerr.inden önce tartlIml~ ve bunların ortaIamaları alınmıştır. Böylece
her hayvanın elde edilen canlı ağırlığına göre grup canlı ağırlık orta-
lamaIarı birbirine yakın olacak şekilde hayvanIar 3 gruba ayrıImıştır.
Bütün gruplar bağlanmak suretiyle ve yarı kapalı bir ahIl'da e~it koşul-
lar altında tutulmuşlardır. Hayvanlar IS günlük bir geçiş döneminde
yeme ve çevreye alı~tırıIml~ ve esas deneme 112 gün sürdürülmüştür.
Denemeye her grupta 8 er baş hayvanIa başIanmış ancak ilk 15 gün-
Iük yeme alıştırma süresi içinde 2 nci gruptan birhayvan bağlı olduğu
ipine takılıp ayağı kırıldığından kesilmiş ve bu yüzden bu grup 7
hayvanla yürütüImüştür. Denemeden önce rasyonIarda kullanılacak
bütün yem ham maddelerinin kimyasal analizleri A. O. A. C. (3) deki
yöntemlere göre yapıImış ve sonuçIar 4 No. lu cetvelde gösterilmiştir.
Bu sonuçlara ve ~utrient Requirements of domestic animals'ın Nut-
rient Requirements of Beef Cattle (Fourth tevised edition 1970) deki
ihtiyaç normlarına göre günlük yemin % 25 i samanla kaqılanacak
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şekilde rasyonlar hazırlanmıştır. Araştırmada kuııanılan rasyonların
kuruluşu 2 numaralı cetvelde ve rasyonlarda kuııanılan yem madde-
lerinin besin maddeleri miktarları 3 numaralı cetvelde gösterilmiştir.

Cetvel 2. Araşurmada kullalUlan rasyonların yem maddeleri yönünden kuruluşları

GRUPLAR
--------------

i LI i III----------------------- ---- --------

% % %
Arpa 45 39 28.5
Şeker pancarı posası 25 25 25
Pamuk tohumu küspcsi 15 9 3
Melas 12 ı1.5 13
Kemik unu i .5 - -

Tavuk gübresi - 15 30
Tuz 0.5 0.5 0.5
Mineral karması 1.0 - -

--- --- ---
100.0 100.0 100.0

Birinci grup kontrol grubu olarak kabul edilmiş ve buna tavuk
gübresiz konsantre yem verilmiştir. İkinci ve üçüncü gruplar deneme
grubu olarak alınmış ve bu gruplara verilen konsantre yemlere sıra-
sıyla % ı5 ve 30 oranında tavuk gübresi katılmıştır.

Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Kürsüsü yumurta tavuğu
kafeslerinde elde edilen gübre 70cC de kurutulup öğütülmek suretiy-
le kullanılmıştır. Bütün rasyonlardaki ham protein ve tüm sindirile-
bilir besin maddeleri (TSBM) birbirine yakın olacak bir şekilde dü-
zenlenmiştir. Rasyonların besin maddeleri miktarları hesaplanarak
4 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Hayvanlara, grup halinde olmak
üzere kaba ve konsantre yemler sabah ve akşam olmak üzere günde
iki defa tartılıp melasla karıştırılarak birlikte verilmiştir. Her sabah
grupların önünde artan yemler toplanıp tartılmış ve bir gün önce veril-
miş olan yem miktarından çıkarılmak suretiyle grupların ve bir hay-
vanın günlük yem tüketimi saptanmıştır. Hayvanların canlı ağırlık
artışlarına ve yem tüketim durumlarına göre verilen günlük yem mik-
tarı % ıO arttırılmış ya da aza1tılmıştır. Bu yöntem bütün deneme
süresince uygulanmıştır. Ahırda su donanımı olmadığından hayvan-
lara su kovalarla ve günde 2 defa yemden önce verilmiştir. Hayvan-
lar ı4 günde bir defa ve teker teker tartılarak canlı ağırlıkları saptan-
mıştır. Denemenin bitiminde bütün hayvanlar Et ve Balık Kurumu
Ankara Et Kombinasına kamyonlarla taşınarak kombina baskülün-
de aynı şekilde teker teker tartılmış ve kombina mezbahasında kesil-
mişlerdir. Kesim sonrası hayvanlar tartılarak sıcak karkas ağırlıkları
saptanmıştır. Karkaslar soğuk odada 24 saat tutulduktan sonra tartı-



CETVEL 3.

Rasyonlarda kullanılan yem maddelerinin besin
maddeleri oranları,

Kuru Ham Ham Ham Ham i N.siz
Yem Maddeleri Madde Protein Yağ Sellüloz Kül öz mad. TSBM M.E. Ca P

% % % o' % % % kcal/kg % %10---------- ---- _.__ .- ---- ------ ---- ---- ------ ---- ---- ----
Arpa 89.30 11.0 1.90 5.50 2.60 68.30 71.0 2760 0.080 0.340
Şek.Pan. Posası 90.0 9.6 0.7 14.60 4.92 60.18 62.0 2610 0.573 0.085
Pamuk Toh. Küspcsi 91.07 38.0 1.50 12.20 7 .00 32.30 60.2 2286 0.400 0.770
Melas 77 .3 9.0 - - 8.50 60.00 60.6 2520 0.270 0.020
Kemik unu 92.4 19.0 6.75 - 56.17 Lo ,48 30.0 1280 18.000 9.600
Kares tavuk gübr. 90.02 22.6 2.30 13.50 23.20 28,42 52 .3 1553 6.300 i .900
Saman 92.50 2.8 1.60 36.40 7 .30 44.40 40.6 1740 i 0.210 0.070

CETVEL 4.

Denemede kullanılan rasyonlarm besin maddeleri oranları

Kuru Ham Ham Ham Ham M.E.
Gruplar Madde Protein Yağ Sellüloz Kül TSBM kcal/kg Ca l'

% % % % % % % %--------------- ---- ---- ----_.- ---- ---- ---- ---- ---- ----
i Kontrol 86.95 14.42 1.35 7 .96 5.31 63.77 2557 0.860 0.44
2 % 15 tavuk gübreli 87.92 14.54 1.21 8.90 7.01 63.25 2456 1.186 0.51
3 % 30 tavuk gübreli 88.44 14.62 1.44 9.64 10.24 61.14 2301 2.102 0.71

(fJ

c/ö'
5
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larak soğuk karkas ağırlıkları saptanmıştır. Soğuk ve sıcak randıman
hesaplanmasında bu tartılar gözönünde bulundurulmuştur. Elde edi-
len sonuçların değerlendirilmesinde variyans analizi istatistik yönte-
mi kullanılmış (24) ve gruplar arası farkların önemli olup olmadıkları
kontrol edilmiştir.

Tavuk gübresi 70°C de kurutulduktan sonra kimyasal analizleri
A.O.A.C.'ye göre ve ham enerji miktarı bomba kalorimetrede, kalsi-
yum (Ca) eppendorph phlamen ve fosfor (P) ise Eppendorph Photo-
metrede bakır miktarı Atomic Apsorption Spectro photometrede ve
Amino asİt miktarları da Biocal Amimosaurenanalysator Bc 200'de
tayin edilmiştir.

Elde Edilen Sonuçlar ve Tartışma

Canlı ağırlık artışı: Canlı ağırlık artışı ilc ilgili sonuçlar 5 ~r.lı
eetvelde ve canlı ağırlık artışına ait variyans analizi 6 N"r.lı cetvelde
gösterilmiştir. Bu cetvellerden izlcneceği üzere:

Cetvel 5. Elde edilen sonuçlar

GRUPLAR
--------------------

i II III
---------------------- ----- ------ -----
Araştırmada kullanılan hayvan sayısı:
Başlangıç, baş 8 7 8
Bitiş, baş 8 7 8

Deneme süresi, gün 112 112 ı12
Canlı ağırlık:
Deneme başı, kg 183.50 179.57 184-.00
Deneme sonu, kg 270.25 264-.50 265.60

i hayvanın toplam canlı ağ. artışı, kg 86.75 84-.93 81.60
i hayvanın günlük canlı ağ. artışı, kg 774- 758 729
ı hayvanın tükettiği:
Toplam yem, kg 612.64- 592.48 675.36
Konsantre yem, kg 4-59.4-8 H4-.36 506.52
Kaba yem (Saman), kg 153.16 I+8.12 168.84-

i kg canlı ağ. artışı için tükettiği
Toplam yem, kg 7.058 7.274- 8.270
Konsantre yem, kg 5.293 5.4-52 6.202
Kaba yem (Saman), kg 1.765 1.818 2.068

Günlük ortalama yem tüketimi:
Toplam yem, kg 5.470 5.290 6.030
Konsantre yem, kg 4-.102 3.967 4-.522
Kaba yem (Saman), kg 1.368 1.323 ı .508

Cetvel 6. Canlı ağırlık artışına ait variyans analizii Variyans kaynağı Sı) KT KO F
----------------- ---- ------ ----- ----i Gruplar arası 2 108.3 54-.I:ı 0.101
Gruplar içi 20 10679.4- 533.97
Genel 22 10787.7
P> 0.05
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Tavuk gübresiz i nci grup (Kontrol grubu), % 15 tavuk gübreli
2 ncİ grup ve % 30 tavuk gübreli 3 ncü grup rasyonlarıyla beslenen
1.5-2 yaşlı doğu anadolu kırmızısı sığırların toplam canlı ağırlık artış-
ları gruplara göre sırasıyla 86.75, 84.93 ve 81.60 kg'dır. Bu toplam ar-
tışlara göre de 112 günlük besi süresince her hayvanın günlük ortala-
ma canlı ağırlık artışları da yine sırasıyla 774, 758 ve 729 gramdır.

Birinci gruba na:l.aran ikinci gruptaki % 2.07 ve üçüncü gruptaki
% 5.81 'lik aritmetik fark 6 Nr.lı variyans analizi cetvelinde görüldüğü
gibi (j6 :) güven eşiğinde önemsiz bulunmuşlardır (P>0.05).

Elde edilen sonuçlar Fontenot et al (27)'in bildirdiği gruplar ara-
sında fark bulunmadığı görüşüne tam olarak uymamakla birlikte
araştırmamızdaki gruplar arasındaki fark istatistiki yönden önemli
bulunmadığından bu iki araştırma arasında benzerlik var diyebiliriz.

Drake tarafından (15) % 25 ve % 40 tavuk gübreli rasyonlarla
elde edilen sonuçlar araştırmamızdaki sonuçlara çok yakın bir şekil-
de olmak üzere uymaktadır.

Ankara'da 6 besi işletmesinde Ölez (18) tarafından yürütülen
araştırmada elde edilen sığır başına ortalama 520-606 gram arasında
günlük canlı ağırlık artışı, araştırmamızda kontrol ve deneme grup-
larından elde edilen canlı ağırlık artışlarından önemli derecede dü-
şüktür.

Şenel ve Öznacar tarafından (26) 1- 1.5 yaşlı doğu kırmızısı sı-
ğırları üzerinde zerenoııa yürütülen araştırmadan elde edilen en dü-
şük 501 ve en yüksek 713 gramlık günlük canlı ağırlık artışları araştır-
mamızda kontrol ve deneme gruplarından elde edilen sonuçlardan
düşük bulunmaktadır.

Araştırmamızda gruplara göre elde edilen 774, 758 ve 729 gram-
lık günlük canlı ağırlık artışları Lalahan Zootekni Araştırma Enstitü-
sünde üre ve şeker pancarı posası ile melash rasyonlada 1-1.5 yaşlı
doğu kırmızısı erkek danalar üzerinde yürütülen araştırmadan (25)
elde edilen 644 ve 692 gr günlük canlı ağırlık artışlarından önemli de-
recede yüksek görülmektedir.

Yem Tüketimi: Kontrol ve deneme gruplarına yedirilen konsant-
re yemin kuruluşu 2 Nr.1ı cetvelde ve besin maddeleri miktarları da
4 ~r.lı cetvelde görüldüğü üzere sırasıyle i nci, 2 ncİ ve 3 ncü grup ras-
yonların protein ve TSBM miktarları 14.42, 63.77-14.54, 63.25 ve
14.62, 6 ı. ı4 şeklincledir. Bütün gruplarda günlük rasyonun, % 75'inİ
konsantre ve % 25'inİ kaba yem teşkil ettiğine göre grupların tükettik-
leri günlük tüm yemin protein ve TSB:\'1 değerlerİnin sırasıyle 11.52-
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58.93, i 1.61-58.54 ve i 1.67-56.96 olduğu görülmektedir. Bu değer-
lerden anlaşıldığına göre gruplar arasındaki protein miktarlarında
birbirine eşit denecek miktarda yakınlık bulunmasına karşılık, Fon-
tenot et al (27) ve Brugman et al (i I)'in bildirdikleri gibi özellikle %
30 tavuk gübresi bulunan 3 ncü grupta TSBM'de ve enerji düzeyini
dengeleştirmek önemli sorun olmaktadır.

Aynı şekilde kafes yumurta tavuğu gübresinde ham kül ve do-
layısıyle kalsiyum ve fosfor miktarları fazla olduğundan yine % 30
tavuk gübreli 3 ncü grup rasyonunda, ham kül, kalsiyum ve fosfor
miktarlarında fazlalık görülmektedir. Deneme süresince hayvanların
yemi reddetmeleriyle ilgili bir olaya rastlanmadığı gibi, hastalık ya
da benzeri bir olay da olmamıştır. Hayvan başına toplam günlük yem
tüketimi i nci, 2 nci ve 3 ncü gruplarda sırasıyle 5.470, 5.290 ve 6.030
kg'dır. Bir kg canlı ağırlık artışı için de aynı sıraya göre yem tüketimi
7.058, 7.270 ve 8.270 kg'dır. Ferdi yemlerne yapılmadığından yem
tüketimi için variyans analizi yapılmamıştır. Ancak % 30 tavuk güb-
resi bulunan 3 ncü grup rasyondan günlük yem tüketiminde % iO
ve i kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarlarında da % i1.7
gibi fazlalık meydana gelmiştirki bu fark rasyondaki enerji miktarının
düşüklüğünden, ham kül ve kalsiyum fazlalığından ve de tüm bunla-
ra bağlı olarak Brugman et al (i I)'in de değindiği gibi tavuk gübresi-
nin sindirilme oranının % 59.2 civarında oluşundan ileri gelebilir.

Randıman: Araştırmanın bitiminde hayvanlar Et ve Balık Ku-
rumu Ankara Kombinasına gönderilmiştir. Orada yapılan teker teker
tartım sonucu elde edilen ortalama canlı ağırlık sıcak karkas ağırlığı
ve 24 saat soğuk odada bekletildikten sonra soğuk karkas ağırlıkları
tesbit edilmiştir. Bu sonuçlara dayanılarak yapılan hesaplara göre sı-
cak ve soğuk randımanlar 7 Nr.lı cetvelde ve randımanlarla ilgili va-
riyans analizleri ise 8 ve 9 Nr.lı cetvellerde gösterilmiştir.

Cetvel 7. Karkas ağırlıkları ve randıman

Sıcak i Soğuk
Gruplar Canlı ağ. Karkas Sıcak Karkas Soğuk

(% 8 fireli) ağır. Randıman Ağır. Randıman
kg kg % kg %

------ ------ ------ ------ ------ ------
ı. Kontrol 241.62 142.37 58.92 141.37 58.50
2. % 15T.
Gübrcli 232.50 138.42 59.53 137.42 59.10
3. % 30 T.
Gübreli 232.65 137.62 59.15 136.37 58.61

Bu cetvelllerin incelenmesinden sıcak ve soğuk randımanlarda
gruplar arasında önemli bir fark bulunmadığı kolayca anlaşılmaktadır.
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Cetvel 8. Sıcak karkasa ve randımana aİt varyans analizİ

Varyans kaynağı SD KT KO F i------------------ ------ ------ ------1Gruplar arası 2 102.2 Si .1 0.078
Gruplar içi 20 13013.6 650.68 Önemsiz
Toplam 22 131IS.8

Cetvel 9. Soğuk randımana aİt varyans analizi

Variyans kaynağı SO KT KO F
------------ ------ ------- ------ ------
Gruplar arası 2 I.S8 0.79 0.148
Gruplar içi 20 106.63 S.33 Önemsiz
Toplam 22 108.21

Bu duruma göre besi sığırı rasyonlarında protein kaynağı olarak
% 15 ve % 30 oranında kurutulmuş kafes tavuğu gübresi kullanılma-
sının sıcak ve soğuk randımanı etkilemediği anlaşılmıştır.

Araştırmamızda elde edilen 1-2 ve 3 ncü gruplara göre sırasıyle
% 58.92,59.53 ve 59.15'lik sıcak randıman ve % 58.50, 59.10 ve 58.61'-
lik soğuk randıman sonuçları Şenel'in (25) aynı ırk ve yaştaki hayvan-
larla yaptığı araştırmadan elde ettiği % 59.5 Şenel ve Öznacar'ın (26)
aynı ırk ve aynı yaştaki hayvanlarda saptadıkları % 60.5'lik sıcak ve
% 59.4'lük soğuk randımanla çok yakın uygunluk göstermektedir.

Gerek literatür bildirişlere gerekse araştırmanuzdan elde edilen
sonuçlara göre hayvanların tüm besi süresince tavuk gübreli rasyon-
ları reddetmemeleri, herhangi bir hastalık belirtisinin görülmemesi,
konsantre yeminde % 15 ve % 3'0 tavuk gübresi bulunan rasyonlarla
beslenen hayvanların kontrol gruptakilere nazaran günlük canlı ağır-
lık artışlarında istatistik yönden büyük bir fark bulunmaması, araş-
tırmamızın her 3 grubundan da elde edilen canlı ağırlık artışlarının
ayrfi' ırk ve aynı yaştaki hayvanlarla yapılan diğer araştırmalarda el-
de edilen günlük canlı ağırlık artışlarına nazaran daha fazla olması
nedeniyle iyi hazırlanmış kuru tavuk gübresinin besi sığırı rasyon la-
rında % 15 ile % 30 arasında rahatlıkla kullanılmasının mümkün ola-
cağını söyleyebiliriz.

Giriş bölümünde değinildiği gibi bugün Türkiye'de yemlere
katılabilecek nitelikte 60-80 bin ton tavuk gübresi bulunduğu yaptı-
ğımız incelemeler sonucu tahmin edilmiştir. Tavukçuluğun hızla ge-
lişmesi bu miktarın önümüzdeki yıllarda önemli derecede artacağını
göstermektedir. Konsantre yeme % 30 katılması halinde 120 günlük
bir besi süresinde 1.5-2 yaşlı 500 bin sığırın konsantre yeminin yak-
laşık % 50 protein ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
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