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Sunflower oil meal as a substitute for soybean oil meal in
the rations of egg type ehieks, pullets and laying hens

Suınınary: This Experiment was warried out on the dayold female Golden Comet
emeks. The main purpose of this Experiment was to compare sunflO\l'er oil meal with Soybean
oil meal in the rations.

The chicb were divided into 5 groups with 50 animal in each. The groups received
different amount of sunflower oil meal instead of soybean oil meal in the rations. The control
group had none and the others lO, 15,20 and 25 percent respectively. The Experiment has
been eondueted for 3 periods covering 0-12 weeks, 12-19 weeks of age and the laying period.
The laying period lasted for ten months.

At the end of the first period group average s for the liye weight \Yere ı202, i160, 1208,
1207 and for the feed eonsumption 4301,405 1,4194,4112,4234 gram respectively.

The group differenees for the live weight and for the feed consumption were not staıis-
tielly signifieant (P > 0.05). Laying rate for group s were 63.06, 68.48, 69,48, 69.74,68,50,
66.18 percent, total egg produetion in ten monıhs 182, 198,203, 198, 190 and average egg
weight 58.33, 57.74, 58.40, 59,85, 59.29 grams respeetively; none of the group differenees
were statistiealy signifieant (P > 0.05).

lt is eoncluded that soybean oil meal can be substituted with sunflml'er oil meal up to
20-25 % level in the rations of egg type ehieks, pulIets and hens with no signifieant effeets
on produetion eharaeteristies.

Özet: Bu araştırma, yumurta yönlü eiveiv piliç ve tavuk rasyonlannda ayçiçeği küs-
pesinin soya fasulyası küspesi yerine hangi sınırlar içersinde kullanılabileeeğini saptamak
üzere düzenlenmiştir.

Araştırmada günlük yumurtacı Golden-Comet dişi eiveivlcri kullanılmış. Her grupta
50 şer adet beş grup halinde olmak üzere denemeye toplam250 adet eivei v alırınuştır. Rasyon-
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lara gerek büyütme döneminde gerekse yumurta üretimi döneminde sırasıyla % O, LO, 15,
20 ve 25 oramnda ayçiçeği küspesi konmuştur. Civciv büyütme dönemi 12 hafta devam etmiş
ve bu büyütme döneminden sonra piliçler yumurta üretim dönemine kadar yine aynı düzeyde
ayçiçeği küspesini kapsayan rasyonlarla beslenmişlerdir. 19 ucu haftadan itibaren yumurta
üretim dönemine geçilerek üretim on ay izlenmiştir.

Civciv büyütme döneminde ayçiçeği küspeli farklı rasyonları alan gruplarda canlı
ağırlık artışı haftalık tartılarla saptanarak i2 nci haftada sırasıyla 1202, 1160, 1208, 1207 ye
i224 gr olarak bulunmuştur. Bu i2 haftalık büyütme dönemi sırasında grumlarda bir piliçin
toplam yem tüketimi de 430 1,405 i, 4 i94,41 i2 ve 4234 gr olarak tesbit edilmiştir. Gerek
canlı ağırlık artışlarında gerekse yem tüketimlerinde gruplar arasında istatistiksel bir fark
bulunamamıştır (P> 0.05). Yumurta üretim dönemi on ay izlenerek grupların yüzde ot-
talama yumurta üretimleri sırasıyla % 63.06, 68.48, 69.74, 68.50 ve 66.18 olarak bulunmuş-
tur. Aynı sıraya göre gruplarda tavuk başına düşen on aylık toplam yumurta verimleri
de i82, 198, 203, 198 ve 190 adet olmuştur. Haftalık tartılarla belirlenen yumurta ağırlık
otalamaları 58.33, 57.74, 58.40, 59.85 ve 59.29 gr ve tavuklarda aylara göre günlük yem
tüketimleri 129,91, 133.00, 135,60, 132.90 ve 135.20 gr'dır. Gruplar arasında yüzde
yumurta verimi, tavuk başına düşen on aylık üretimi ve yumurta ağırlıkları ile yem tüketimi
arasında bir farklılık tesbit edilememişıir (P> 0.05).

Bu araştırmanın sonuçlarına göre ayçiçeği küspesinin yumurta yönlü civciv, piliç ve
tavuk rasyonlarında % 20-25 oranında olmak üzere soya fasulyası küspesi yerine kolaylıkla
kuııanılabileceği ve böylelikle ülkemizin önenıli bir sorununun çözülebileceği kanısına
varılmıştır.

Giriş

Yağlı tohum küspeleri bir protein kaynağı olarak hayvan besle-
mede önemli role sahiptirler. Ancak bunların bazıları glikozid ve ben-
zeri maddelerle diğer besin maddelerinin emilmesini önleyen madde-
leri kapsamaktadıdar. Bu nedenle sözü edilen küspeler geviş getiren
hayvanlarda oldu.ğu gibi özellikle kanatlılarda sınırlı olarak kullanı-
labilmektedir.

Örneğin pamuk tohumu küspesinde, civcivIerde büyümeyi ön-
leyici ve yumurta sarısı rengini değişti rici etki yapan gosipol, keten
tohumu küspesinde eivcivlerde büyümeyi önleyici HeN (8) ve Kol-
za küspesinde civcivIerde büyümeyi önleyici ve guatrojenik etki ya-
pıcı "Mirasinase" enzimi bulunmaktadır (ı6).

Ayçiçeği küspesinin üretilmesinde son iO-IS yıl içinde dünyada
olduğu gibi Türkiye'de de önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Örneğin ı967 yılında Türkiye'de 83.7 bin ton ayçiçeği küspesi
üretilirken 6 yıl gibi kısa bir süre sonra 1973 yılında i l'\o.lu cetvelde
görüldüğü gibi % ı25'lik bİr artış sağlanarak ı90.1 bin ton üretilmiş-
tir (4).

Dünya'da üretilen toplam yağlı tohum küspesini incelediğimizde,
1967- ı971 yılları arasında % 23.3 kadar bir artış olduğunu görürüz.



CETVEL ı.
Türkiye'de yağlı tohum küspeleri üretimi, (1000 ton)

, Pam.toh. Ayçiçeği Haşhaş Soya Keten.T. Aspır Kolza Kendir
Yıııar Küspesi Küspesi Küspesi Küspesi Küspcsi Kiispesi Küspesi Kiispesi Toplam

-------- .---- ----- ----' .._- ----- -_ .._---- ------ ------- ----- .,------- -'--"---
1967 240.7 83.7 1.8 3.0 5.3 0.4 3.6 0.8 339.3
1968 268.0 82.9 2.0 4.8 5.4 0.5 3.3 1.0 367 .9
1969 246.0 ı13.4 2.8 6.1 5.3 0.5 3.9 0.7 378.7
1970 244.5 138.1 2.1 6.7 2 .9 0.4 1.5 0.6 396.7
1971 323.1 172 .3 4.3 6.2 3.1 0.4 ı .5 0.8 396.7
1972 337 .9 208.8 1.0 6.5 2 .6 0.7 0.7 0.8 559.0
1973 337 .5 190.1 - 8.0 2 .9 0.7 0.5 0.8 540.5



1967 1968 1969 1970 1971 1972

Küspc çeşidi Üre- 'Yı)'" Üre- %'" Üre- 0/ '" Üre- 0/ '" Üre- %'" ere- %'"ıo Lo

tim tim tim tim tim tim
----------.--_._- --- ---- ----- --- --- --- ---_ ..- ----- ---- ---- --- ----

Soya 23.7 100 23.3 98 25.9 109.3 31 .2 131.6 31.6 133.3 3'i.2 148.5

Pam.toh. küsp. 7.1 100 7 .3 102.8 8.0 112.7 7 .6 107.0 7 .8 109.9 9.1 128.2

Yerfıs. küsp. 3.9 100 4.1 105.1 3.6 92.3 3.8 97 .4 3.9 100.0 3.4 87 .2

Ayçiçeği küsp. 4.1 100 4.2 102.4 4.2 102.4 4.3 104.9 4.1 100.0 4.5 109.8

Kolza küsp. 2.5 100 3.0 120.0 2 .8 112.0 2.9 116.0 3.6 144.0 4.0 160.0

Susam küsp. 0.6 100 0.7 116.7 0.6 100.0 0.7 116.7 0.8 133.3 0.7 116.7

Kobra küsp. 1.2 100 i .2 100.0 1 .2 100.0 i .2 100.0 1.4 116.7 1.6 133.3

Hurma çe. küsp. 0.4 100 0.4 100.0 0.4 100.0 0.5 125.0 0.5 125.0 O .6 150.0

Keten Toh. küsp. 1.5 100 1.4 93.3 1.5 100.0 1.7 113.0 1.8 120.0 1.6 106.7

-------------- --- ---- --- ----- --- _.---" --- --- ---~- --- ------ ----
Toplam 45.1 100 46.0 102.0 48.2 106.9 53.9 119.5 5:) .6 123.3 60.7 134.6

"'1967 üretİm miktarları 100 kabul edildiğine göre artış ve eksiliş oranları.

CETVEL 2.

Dünya küspc üretimi ve değişim 0/' •
10 SI 1967=100

Miktar
Milyon ton
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Ayçiçeğinin ana yatanı A.B.D. olup 16. asrın ilk yarısında İspan-
ya ve oradan da diğer ülkelere götürülmüştür. Ayçiçeği tohumu 1596
yıllarında "Roanokc" adasında Amerikalı yerliler tarafından yem
olarak ve 16ı5'lerde de saç yağı (Kozmotik) olarak kullanılmaktayd!.
Sovyet araştırıcılarının çok yüksek oranda (% 51.4) yağ kapsayan
ayçiçeği tohum türlerini bulmaları Amerikalı bilim adamlarının il-
gisini çekmiş ve Amerika'da yapılan araştırmalar sonunda hem yağ
üretimi Ye hem de küspe üretimi yönünden kısa sürede büyük geliş-
meler sağlanmıştır (23).

Ayçiçeği küspesinin üretim yöntemleri besin maddeleri miktarı
ve kalitesi üzerine önemli etkiler yapmaktadır. Yüksek iSi derecesinde
üretilen bir küspcnin besleme değeri dalıa düşük ısı derecesinde ürc-
tilen e nazaran oldukça azdır. Ayrıca pres ya da ekstraksiyon yöntem-
leriyle elde edilcliğine göre % ı1-26 arasıncla sellüloz kapsadığından,
özellikle civciv rasyonlarında fazla kullanılması sakıncalar doğurmak-
tadır. Küspede selüloz yüksek olunca genellikle protein de düşük ol-
maktadır. Örneğin Kürsümüz laboratuvarıarında ve Yem sanayii
T.A.Ş. Merkez laboratuvarında yapılan 29 numunenin analizlerine
göre ayçiçeği küspesinde protein miktarı % 24.73 ile % 4 ı.ı7 arasın-
da değişmektedir. Aradaki % ı6.44'lük fark aslında kendi aralarında
ve en az olanına göre % 66.5 gibi önemle hir fark göstermektedir.

Kanatlı rasyonlarına daha fazla ayçiçeği konulabilmesi için
küspe üretim yöntemleri üzerinde önemle durulması ve bunların ge-
liştirilmesinin gerektiği kanısındayız.

Türkiye'de soya fasulyası küspesi üretimi çok azdır. ı ~o.lu cet-
velde ı973 yılı için gösterilen l3 bin tonluk üretim yazar tarafından
da açıkca belirtildiği gibi verilen rakkarn tahmini olup bilerek yüksek
tutulmuştur (4). Yaptığımız incelemelere göre ı973 yılı üretimi yak-
laşık ı500 ton kadardır. Oysa üçüncü beş yıllık plan döneminde Tür-
kiye'de soya f~ısulyesine duyulan ihtiyaç ı97i yılında ı20 bin ton
kadardır. ereıimle tüketim arasında, karşılaştırma yapılamayacak
kadar çok büyük bir açık bulunmaktadır. Soya fasulyası üretimine
ne kadar hız verilirse verilsin kısa zamanda ihtiyaç düzeyine ulaşıl-
ması zordur. Bu ihtiyacın ithal yoluyla dış ülkelerden karşılanması da
büyük bir döviz kaybına neden olacaktır.

Yukarıda sıralanan nedenlerle ülkemizde bol miktarda üretil-
mekte olan ayçiçeği küspesinin yumurta yönlü ci\'civ, piliç ve taVLIk
rasyonlarında hangi sınırlar içersinde soya fasulyası küspcsi yerine
kııllanılabileceğini saptamak için bu ara~tırma düzen1cmiştir.
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Soya fasulyası hispesi proteininin yüksek olu~u ve bu proteinde,
bazı eksojen amino asitleri n fazla miktarda bulıınu~u nedeniyle bu
küspe kanatlıların beslenmesinde ilk sırayı tutmaktadır.

Soya fasulyası, pamuk tohumu ve ayçiçeği küspcleriııin ham be-
sin maddeleri ve amino asit değerlerini 3 ve 4- No.lu cetveller incelen-
diğinde bu durum açıkca görülmektedir (3, 19).

Ayçiçeği küspesinin üretim yöntemine göre ham besİn maddeleri
ve amino asit değerleri oldukça deği~iklik göstermektedir. Çe~itli araş-
tırıcılar tarafından yapılan analizlere göre ayçiçeği küspcsindeki li-
zin miktarı önemli derecede artırılabilmektedir. Ancak bu miktarlar
küspenin ekspeller ya da ekstraksiyon yöntemiyle üretilip üretilmedi-
ğine ve üretim sırasındaki ısı derecesinin yüksek olup olmaYI~l11a göre
yine değişiklikler göstermektedir (5, 7, ıl, 13, 17).

Civciv ve tavuk beslemede rasyon hazIlıarken gencılikle metiyo-
nin ve lizinin ihtiyaç sınırları içerisinde karşılanması başlıca sorun ol-
maktadır. Klain et al (ı 1) tarafından yapılan bir araştırmada soya
fasulyası küspesi yerine lizin ilaveli ayçiçeği küspesİnin koııulmasının
civcivlerin büyümesinde belirli bir düzeye kadar ulaşılabildiği ve fa-
kat tam anlamıyle kontrol rasyonu ile elde edilen düzeye varılamadığı
bildirilmektedir.

Bu durum lizinden başka büyümede roloynayan ikinci bir ami-
no asidin azlığı şeklinde yorumlanmaktadır. Howe ct al (i O) ayçiçeği
küspesini L-Lisin ve DL-Trennin ile takviye etmek smetiyle yalnız
lizin ile takviye edilen rasyonlara nazaran daha iyi sonuçlar aldıkları-
nı bildirmişlerdir. Bazı araştırıcılar yaptıkları analiz ve civeiv büyü-
me denemelerine dayanarak ayçiçeği küspesinde kükürtlü amino asit-
lerin de eksik olduğuna değinmİşlerdir (7, ıO, 19). Bu araştırıcılara
göre rasyonda lizin yeterli miktarda olduğu halde, DL-Metiyonin
ilaveli rasyonlarla istenen oranda büyüme hızı sağlanamamıştır.

Waldraup ct al (23) tarafından yapılaıı bir araştırmada brayler
civeivi rasyonlarında lizin ilaveli ve ilavesiz olmak üzere soya fasulyası
küspesi yerine % 25, (/"o 50 ve % ı00 oranlarında ayçiçeği küspesi ila-
ve edildiğinde kontrol rasyonuna nazaran (% 100 soya fasulyası küs-
pesli) en iyi sonucun % 50 soya ve % 50 ayçiçeği küspeli rasyona lizin
ilave edildiği zaman elde edilmektedir. % 100 ayçiçeği küspesi katıl-
ması halinde canlı ağırlık ve yemin değerlendirilmesi yönünden en
kötü sonuçlar elde edilmiştir. Ancak rasyona % 5, iO, 15, 20, 25 ve
30 oranında ayçiçeği küspesi katıldığı halde yemin pelet edilip edil-



CETVEL 3.

Bazı yağlı tohum küspeIerinin ortalama kimyasal bileşimleri, %,
Ayçiçeği küspesi Pamuk tohumu küspesi Soya Fas. K. Araştırmamızda kuııanılan Ay-

Solvent Solvcnt Solvent çiçeği küsp. Ekstraksiyon
Expeııcl' Ekstraksiyon Expeııer Ekstraksi yon Ekstraksiyon

-- ..._------ ------ -------._- _._--- --._-_._-- - - ---------- - ___ o _____
_____ - 0 ______

Su 7 .0 7 .0 7 .0 9.0 11.0 10.0Ham kül 6.8 7.7 6.1 6.5 5.1l 6.3Ham seııüloz 13.0 ı1.0 ı1.0 i 1.0 6.0 16.5
Ham yağ 7 .0 2.9 5.8 1.6 0.9 1.0Ham proteiıı
(N x 6.25) 41.0 46.8 4104 41.6 45.1l 35.0



CETVEL 4.
Bazı Ayciccği küspelerinde amino asitleI'in dağılımı, 'X)

----- --_._----- -------- - .--_.- gJl6g N -_ ... ---.---- ---- -.--- ...--- ....

Arginin 7.8' 7.7' 9.4' 8.7' ı .0" 7.ı' 8.1' 7.28 6.4'

Histidin 2.2 2 .2 2.1 2.1 2 .3 2.2 2 .3 ı .9 2 .0

Isolöysin 4.5 4.7 4.0 3 .9 4.ı 3.9 4.ı 3.8 3.4

Löysin 6.0 6.1 6.ı 5.9 5.5 6.1 6.5 'i.9 5.7

Lizin 3.8 2 .:) 3.3 2 .8 3 .6 3.6 3.8 3.1 3.3

Metiyonin 2.2 2.1 1.6 1.5 1.5 i .7 1.9 ı .3 0.6

Fenilalanin 'i.1 4.2 4.2 4.3 4.6 4.2 4.3 3 .9 3.ı

Treonin 3.4 3.5 3.2 3.2 3.4 3 .6 3 .8 3 .2 3.1

Triptofan 1.4 1 .2 1.0 1.0 - ı .9 i .2 ı .0 -

Tirosin - 2 .5 - - 1.6 - .- - 2 .8

Valin 4.9 5.0 4.8 4.9 4.0 4.8 4.9 4.4 3.7

'Lyman et al, 'Klain et al (Expeller), 'Renner et al (Düşük derecede üretilen expeller), 'Renner et al (Yüksek derecede üretilen c,p~l.
ler), 'Bandemer and Evans, 'Evans and Bandemer, (Arrow head tipi hexan ekstraksiyon), 'Evaııs and Bandemer (~fannonite tipi hexan
ekstraksiyon), 8Evans and Bandemer (Grey stripe tipi hexan ekstraksiyon,) 'Araştırmamızda kullanılan Ayçi. küsp. Ekstraksiyon.
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memiş olmasma göre pelet yemin Ielıine olmak üzere değişik sonuçlar
elde edilmiştir.

Bu araştırıcılar tarafindan saptanan diğer önemli bir nokta ras-
yona soya fasulyası küspesi yerine % 100'e kadar varan oranlarda
ayçiçeğ'i küspesi konulduğu takdirde broyler civcivlerinin gagaların-
da çok katı şekilde yem yapışmaları ve gaga çarpılmaları olduğu sap-
tanmıştır.

Rose et al (18) yumurta tavuklarıyla yaptıkları bir araştırmada
rasyona soya fasulyası küspesi yerine % 50 ve % i00 oranında olmak
üzere ayçiçeği küspesi koymuşlardır. On ay sürdürülen araştırmanın
sonunda kontrol grubundan 'lo 83.4, ayçiçeği küspesinin % 50 ika-
me edildiği gmptan % 8 ı.9 ve 'lo i00 ikame edildiği ğrupdan da %
80.3 oranında yumurta elde edildiği ve bunların aralarındaki farkın
istatistik bakımdan önemli olmadığı bulunmuştur. Aynı şekilde yem
tüketimi de yukardaki sıraya göre tavuk fgün olarak 117, 117 ve 1i6 gr
şeklinde saptanmıştır. Deneme sonunda tavukların canlı ağırlıkları
yine aynı sıraya göre 2.21, 2.20 ve 2.16 kg olarak bulunmuş, ortalama
yumurta ağırlığı 64',65 ve 64 gr ağırlığında olduğu görülmüştür. Kont-
rol grubunda % 4.2 diğer gruplarda sırasıyla % 2.5 ve % 2.9 ölüm
tesbit edilmiştir.

Cel,'eI 5. Brayler yemlerinde ayçiçeği hispesinin kullanılma düzeyi üzerine
pdetlcıımenin etkisi

2H günlük i Yemin etki derecesio'/0 ağırlık artışı (gr' (Yem tük./ağ. artışı).\yçiçcği
Küspcsi Ince yenı Pelet yem İnce yem Pelet yem

------_. --- ". --,----- -- ---- ..,._- - _.- -'- ----, - -,._- -"---- -----
O .')17 531 i .73 i .70
:) ;ı 15 545 1.73 1.64
LO 513 540 1.69 1.65
15 494 ')39 1.70 i .67:w 486 543 ı .IlI 1.68
25 440 550 2.13 i .72
30 445 .;48 2.12 1.71

Hale ve Browıı (9) ayçiçeği küspesinin yumurta tavukları için
uygun bir yem olduğunu ancak rasyona fazla miktarda konduğu
takdirde rasyon enerjisinin yetersiz ve sellülozunun da yüksek olaca-
ğını açıklamışlardır. vValter et al (22) rasyonda % 2--2.5 oranında
balık unu bulunması halinde et unu ya da soya fasulyası küspesinin
tümünün yerine ayçiçeği küspesinin ikame edilmesinin yumurta ve-
rimi ve canlı ağırlık yönünden herhangi bir değişiklik meydana getir-
mediği fakat rasyonda % 9.5 ya da % 13 oranında ayçiçeği küspesi
bulunması halinde yem tüketiminin arttığını saptamışlardır.
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Afifi (i) broyler rasyonlarında % 6, ı2 ve ı8 oranındaki soya fa-
sulyası küspesi yerine aynı oranlarda olmak üzere ayçiçeği küspesi
kullanml~tır. Rasyonda yalnız ba~ına soya ya da ayçiçeği küspesi
bulunması hallerinde birinciye methionin ve ikinciye de lizin ilave edil-
mesinin canlı ağırlığı önemli derecede arttırdığını saptamı~tır. An-
cak bu iki küspe birlikte kullanıldığı takdirde herhangi bir amino asit
ilavesine gerek duyulmadığını açıklaml~tlr.

Ayçiçeği küspesinin sellüloz miktarı küspede bulunan kabuk mik-
tarıyla çok yakından ilgilidir. Titus'un (2 ı) bildiridiğine göre küspe
kabuklu olduğu zaman 'lı) 34 kabuksuz olduğunda ise %, ı4 sellüloz
kapsar. Lautner ve Zenissek (ı 2) tarafından yapılan bir ara~tırmada
tam kabuklu ayçiçeği ve soya küspesinin lıam enerjileri sırasıyla 4820
ve 4864 olup metabolik eneıjilerİ de ı907 \'C 2603 kcal i kg olarak
saptanmıştır. Burada ayçiçeği küspesinin metabolik enerjisinin düşük
oluşu, içinde fazla miktarda bulunan, kabukların sindirilme oranının
dü~ük olu~una bağlanmıştır. Bu ara~tırıcılar ayçiçeği hispesinin me-
tabolik eneıji değeri üzerinde daha fazla ara~tırma yapılması gerek-
tiğine değinmi~lerdir. Bu küspedeki metabolik rneıji miktarının
içindeki kabuk miktarı ve yağ miktarıyla yakından ilgili olduğunu
açıklamışlardır.

Ayçiçeği küspesinde diğer küspelere nazaran kalsiyum ve fosfor
daha fazladır. Ayrıca bu küspenin B--kompleks vitaminieri bakımın-
dan da zengin olduğu çeşitli ara~tırıcılar tarafından bildirilmektedir
(ı I, 21).

Claindinin De Robblee (GL ayçiçeği küspesinin besleme değerinin
dü~ük oluşunu yüksek ısı derecesinde elde edilmiş oluşuna bağlamak-
tadırlar. Bu ara~tırıcılar savlarım kanıtlamak için çeşitli denemeler
yapmışlardır. Küspenin üretimİ sırasında ısı derecesinin dü~ürülme-
siyle besleme değerinin önemli derecede arttığını ortaya koymuş-
lardır.

Morrisson et al (ı 4, 15) yaptıkları iki değişik araştırmada dü-
şük derecede (200-220 OF (93-- ı06 uC) üretilen küspenin besleme de-
değerinin yüksek derecede (ı06 -I ı6 oc) üretilen küspeden daha üs-
tün olduğunu civciv büyütme denemeleriyle saptamışlardır. Renncı' et
al (17) yüksek derecede (240-260CF) üretilen ayçiçeği küspcsinde
liziıı, arginin ve triptofanın daha düşük derecede elde edilene naza-
ran daha az oranda olduğunu tesbit etmişlerdir. Alcksander ve Hill
(2) kuru olarak 250°F de ısıtılan ayçiçeği küspesinde lizinin önemli
derecede yıkıldığını ve fakat metiyoninin etkilenmediğini saptamış-
lardır.
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Bandemer et al (5) ayçiçeği tohumunun 250°1" de 45 dakika
süre ile ısıtılması halinde çoğu amino asitlerde az miktarda kaybın
meydana geldiğini buna karşılık önemli kaybın lizin, histidin ve argi-
nin gibi ekzcjen amino asitlerde olduğunu saptamışlardır. Yüksek
kaliteli soya fasulyası küspesinin 15 librelik buhar basıncı altında bı-
rakılmasının lizin kaybına sebeb olduğu bildirilmektedir (2, 17). Ay-
rıca arginin ve triptofanın önemli derecede azaldığı (I 7) ve civciv-
lerin büyümelerinin olumsuz yönde etkilendiği açıklanmaktadır.
Ewans ve Bandemer (7) ayçiçeği tohumlarının 250°F.de ve 0-15 ve
30 dakika süre ile otoklav Ianmasının besleme değerini önemli dere-
cede düşürdüğünü ve bu değer düşüşünün zamanın uzamasına pa-
ralel olarak arttığını açıklamışlardır.

Monison et al (I 5) Newhamshire civcivleri üzerinde yaptıkları
araştırmaya göre rasyonda % 2.5 balık unu bulunması halinde et
ununun tümünün yerine ayçiçeği küspesinin kolaylıkla kullanılabi-
leceğini saptamışlardır.

Aynı araştırıcılar düzenli olmak koşuluyla 240 ve 260°F dere-
celerde üretilen ayçiçeği küspesinin, civciv starter rasyonlarındaki
soya fasulyası küspesinin üçte ikisi yerine kolaylıkla kullanılabileceğini
açıklamışlardır.

Temperton et al (20) civciv rasyonlarında ayçiçeği küspesinin
soya fasulyası küspesi yerine başarıyla kullanılabileceğini ve bunun
rasyonunun maliyetini ucuzlatacağll1l bildirmişlerdir. Aynı yazarlar
yumurta tavuklarıyla yaptıkları başka bir araştırmada soya fasulyası
ve ayçiçeği küspeleri kombinasyonunun yumurta verimini olumsuz
yönde etkilediğini ve maliyeti yükseltmek suretiyle kar miktarını öwm-
li derecede düşürdüğünü açıklamışlardır. Civciv rasyonlarında soya
yerine ayçiçeği küspesi kullanılmasının büyürneyi önemli derecede dü-
şürdüğü tesbit edilmiştir (ı I). Bu araştrıcılar rasyona lizi n ilave edil-
mesinin büyürneyi artırdığını fakat soya fasulyası düzeyine çıkama-
dığına değinmişlerdir.

Materyal ve Metod

Bu araştırmada 7 günlük Golden-Comet dişi civcivIeri kullanıl-
mıştır. Civcivler rastgele (Random-Sample) ve her grupta 50'şer
adet olmak üzere toplam beş grup halinde 250 adet civciv denemeye
alınmıştır. Üç hafta süre ile elektrikle ısıtılan ana makinalarında ve
daha sonra 3 hafta piliç büyütme makinalarında tutulmuşlar ve i9ncu
haftaya kadar da yer kümesinde büyütülmüşlerdir. 12 nci haftaya ka-
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dar canlı ağırlık artı~ları teker teker tartı yöntemiyle haftalık olarak
tesbit edilmi~tir. ı. ıo. ı975'de ı9 haftalıkken yine teker teker tartılar
yapılmak suretiyle yumurta tavuğu kafeslerine ta~ınmı~lardır. Her
grubun ayrı ayrı günlük yumurta verimleri on ay süreyle izlenmi~tir.
Bu süre içinde yumurta ağırlıkları haftalık olarak teker teker tartılıp
tesbit edilmİ~tir. Denemenin bitiminde tavuklar teker teker tartıla-
rak canlı ağırlıkları belirlenmi~tir.

Her gruba yedirilen rasyonların kurulu~ları 7, 9, ı ı ve ı3 Nolu
ve besin maddeleri değerleri de 8, ıO, 12 ve ı4 Nolu cetveııerde gös-
terilmi~tir. Kontrol grubuna ayçiçeği küspesi konmamı~ ve diğer de-
neme rasyonlarına dereceli olarak % 10, ı5, 20, 25 ~eklinde konul-
mu~tur. Besin maddeleri oranını dengelqtirmek için rasyonlarda soya
fasulyası küspesi dereceli olarak azaltılmı~tır. Rasyonlar 0-4, 4-8,
8-20 haftalar arası ve yumurta rasyon u ~eklinde çeşitli dönemlere ve
ihtiyaç normalarına göre ayrı ayrı düzenıenmi~tir.

Rasyonların besin maddeleri miktarları önce literatür bidiri~leri
gözönüne alınarak hesap yoluyla bulunmu~ daha sonra Weende ana-
liz metoduna göre ham besin maddeleri saptanmı~tır. Mineral madde-
lerden kalsiyum ve fosfor Eppendorf ve Eppendorf flammen Photo-
mether metoduyla yapılmı~, amino asitler ve metabolik enerji ise hesap
yoluyla bulunmuştur. Ayçiçeği proteininin yapısında bulunan amino
asitleri n kantitatif analizleri ise Bio-Cal amino asit analiz cihazında
otomatik olarak yapılmı~tır.

Sonuçlar ve Tartışma

A. Civciv ve piliçlerde büyüme ve )'em tüketimi

Onikinci haftaya kadar haftalık olarak elde edilen canlı ağırlık
artı~ları ve 19 ncu haftadaki ortalama canlı ağırlıklar ı4 Nolu cetvelde
gösterilmi~ttir. Bu cetvelde izleneceği ü?:cre ı2. hafta ve ı9. hafta
sonunda canlı ağırlık artı~larında çok küçük matematiksel farklar
bulunmasına kar~ılık yapılan variyans analizi istatistik yöntemine
göre % 5 güven eşiğinde herhangi bir fark bulunamaml~tır (p> 0.05).
0-4 haftalar arası civciv rasyonlarının besin maddeleri miktarını gös-
teren 7 l\'olu cetvelde görüldüğü gibi en önemli dört eksojen amino
asit rasyonda kullanılan ham madde miktarlarıyla NCR'in poultry
nutrition'daki ihtiyaç normları düzeyine ula~tırılabildiğinden, Howe
et al (10), Evans (7), Bandemer (5), Waldroup et al (23)'in liLin ve
metiyonin ilavesiyle aldıkları sonuçları doğrular ~ekilde büyüme sağ-
lanmı~tır. Ancak elde ettiğimiz bu büyüme sonuçları Waldroup et al'in
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Cetvel 6. 0-4 hafta ei\'cİv rasyonlarının kuruluşu, %

GRVPLAR
Yem Maddeleri

-----------------------
lVhsır
Arpa
Buğday
Yulaf
Kepek
Soya fasulyası küspesi
Pamuk tohumu küspesi
Ayçiçeği küspesi
Et-Kemik unu
Bahk unu
Vitamin ve mineral karması
Tuz

i 2 3 4 5
------- ---- ._---- ---- ----

46 44 45 43 42
4 4 4 4 4
4 5 4 4 ';
5 4 4 5 4
:) 5 4 3 4

20 12 8 5 -
5 :J 5 5 5
- LO 15 20 25
5 .5 5 5 5
'l 5 5 :L 5

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

___ o --- --- ----- ---
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cet\'el 7. 0.4 hafta eiveiv rasyonlarının besin maddeleri miktarları, %

Besin Maddelerİ
GRUPLAR

i 2 3 4 5
------------- ------- ------ ---_._- --,--- --_o_-
Ham protein 2 i .53 21.48 21.40 2 i .68 2 i .39
Ham sellüloz 3.86 5.1 i 5.70 6 ..57 7 .06
Ham kül 6.80 6.82 6.91 6.97 7 .05
Ham yağ 3.22 3.13 3.13 3.08 3.04
Ca 1.00 1.00 1.04 i .OG 1.07
P 0.78 0.79 0.81 0.83 0.8.5
:\cieıiyonin 0.43 0.53 0.57 0.62 0.67
Lizin i .23 1.18 1.15 1.15 1.14
Triptofan 0.26 0.22 0.28 0.29 0.29
Sistin 0.32 0.34 0.35 0.36 0.37
Metabolik enerji, kcal[kg 2864 2851 2864 2858 2847

Cetvel 8. 4.8 nci hafta rasyonların kuruluşu, %

Yem Maddeleri
GRePLAR

i 2 3 4 5
------------ ---- ----- ------- ----_._- ------

Mısır 44 44 44 49 53
Arpa 8 8 8 5 3
Buğday 5 6 6 5 .:>

Yulaf 6 6 6 6 3
Kepek LO 6 4 2 i
Soya fasulyası küspesi 14 7 4 - -

Pamuk tohumu küspesi 5 5 5 .5 2
Ayçiçeği küspesi - 10 15 20 25
Et-kemik unu 3 3 3 3 3
Balık unu 3 3 3 3 3
Vitamin ve mineral karması 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Tuz 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Kireç t:ıŞI 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
------------- ------ -.----- ----- ---- ----

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Cetvcl 9. 4-8 nci hafıa rasyonlarmdaki besin maddeleri miktarlan, %

Besin Maddeleri GRUPLAR

i 2 3 4 5
-------------- ---- ---- ---- ---- ----
Ham protein 18.18 18.28 18.49 18.28 18.58
Ham sellüloz 4.53 5.33 6.08 6.28 6.35
Ham kül 6.61 6.54 6.61 6.61 6.62
Ham yağ 3.28 3.13 3.12 3.18 3.21
Ca 1.08 1.05 1.12 1.13 1.12
P 0.84 0.84 0.84 0.84 0.79
Metiyonin 0.35 0.44 0.50 0.55 0.61
Lizin 0.87 0.83 0.83 0.82 0.91
Triptofan 0.27 0.27 0.28 0.28 0.26.
Sistin 0.29 0.30 0.31 0.32 0.32
Metabolik enerji, kealfkg 2862 2836 2821 2842 2879

Cetvel 10.8-20 nci hafıa arasındaki piliç rasyonlarının kuruluşu, %

Yem Maddeleri GRUPLAR

i 2 3 4- 5
------------- ---- ---- ---- ---- ----
Mısır 44 44 44 44 44
Arpa 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Buğday 5 6 6 6 5
Yulaf 6 6 6 6 6
Kepek LO 6 4 3 -
Soya fasulyası küspesi LO 3 - - -
Pamuk tohumu küspesi 5 5 5 i -
Ayçiçeği küspesi - LO 15 20 25
Et-Kemik unu 3 3 3 3 3
Vitamin ve mineral karması 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tuz 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Kireç taşı 1.00 1.00 1.00 l.eO 1.001------------- ----- ---- ---- ---- ----

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cetvel ll. 8-20 nci hafıa piliç rasyonlannın besin maddeleri miktarı, %

i ~e~l~:~::~ _____

GRUPLAR

i 2 3 4 5
---- ---- ---- ---- ----

Ham protein 15.59 15.36 15.81 15.80 16.64
Ham sellüloz 5.21 5.96 6.38 6.57 7 .04-
Ham kül 5.51 5.52 5.83 5.54- 5.59
Ham yağ 3.18 3.08 3.05 3.12 2.90
Ca 0.92 0.95 0.98 0.97 0.99
P 0.60 0.73 0.74 0.70 0.69
Metiyonin 0.27 0.38 0.56 0.49 0.56
Lizin 0.66 0.64 0.76 0.67 0.73
Triptofan 0.20 0.21 0.26 0.23 0.24
Sistin 0.25 0.27 0.32 0.28 0.30.
Metabolik enerji, kcalfkg 2794- 2847 2897 2880 2903
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Cetvel 12. Yumurta tavuğu rasyonlarının kuruluşları, %

Yem Maddeleri
GRUPLAR

i 2 3 4 5
------------- ---- -- -- ----- ---- ----
Mısır 44 44 44 44 44
Arpa 16.5 16.5 16.5 14.5 14.5
Kepek 7 4 3 2 -

Soya fasulyası küspesi 12 6 3 2 -

Pamuk tohumu küspesi 5 5 5 5 4
Ayçiçeği küspesi - LO 15 20 25
Et-Kemik unu 4 4 4 4 4
Balık unu 3 2 i - -

Vitamin ve mineral karma 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Tuz 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Kireç taşı 8 8 8 8 8
------- ------ ---- ----- ----- ----- ----

100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

Cetvel 13. Yumurta tavuğu rasyonlarının besin maddeleri miktarları, %

Besin Maddeleri
GRUPLAR

i 2 3 4 5
------------- ---- ----- ---- -_.-- -----
Ham protein 17.13 16.98 16.66 16.99 17.24
Ham sellüloz 4.23 5.19 5.72 6.26 6.61
Ham kül 13.12 13.03 12.92 12.87 12.89
Ham yağ 2.91 2.80 2.75 2 .67 2 .62
Ca 3.36 3.18 3.15 3.12 3.14
P 0.82 0.80 0.78 0.78 0.77
Metiyonin 0.32 0.42 0.46 0.51 0.57
Lizin 0.86 0.77 0.72 0.72 0.74
Triptofan 0.20 0.22 0.22 0.23 0.24
Sistin 0.26 0.28 0.29 0.30 0.31
Metabolik enerji, kcal/kg 2614 2648 2658 2664 2686

Cetvel 14. Civcivlerde canlı ağırlık artışları, gr

34.7

70.0
124.3
199.5
286.2
402 .4
516.2
619.8
748.5
847 .3
930.3
1029.0
1131.0
1202.5
1910.8
2343

23.5.1975 (Başlangıç)
30.5.1975 (Ayçiçeği
araştırmasına alındı)
6.6.1975
13.6.1975
19.6.1975
27.6.1975
4.7.1975
11.7.1975
18.7.1975
25.7.1975
1.8.1975
8.8.1975
15.8.1975
22.8.1975
1.10.1975
3.8.1976
P > 0.05

GRUPLAR

2 3 4 5
- ---- ---- ---- ----
8 34.78 34.78 34.78 34-.78

4- 64.80 66.20 68.20 69.40
O 116.00 120.34 124-.80 126.04
8 183.4-8 195.32 199.02 201.77
2 268.52 278.56 288.08 299.12
O 382 .90 394-.!l9 4-07.88 420.4-1
2 4-76.87 496.04 513.06 526.32
O 596.12 612.60 617.31 64-5.58
O 731.77 758.75 763.07 782 .90
O 818.82 84-1.66 84-5.78 871.90
O 903.54- 934-.15 931.35 952.60
O 1010.20 1036.00 1031.00 1052.10
O 1119.27 1163.85 1167.88 i 171 .30
O 1160.74 1208.57 1207.21 1224.30
3 1815.00 1912.65 1954.80 1904 .29

2308 2337 24-01 2316
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% 50 ve % ı00 soya fasulyası yerine ayçiçeği küspesi kullanmasındaki
sonuçlardan daha olumlu büyüme elde edilmi~tir. Yine ara~tırmamızda
aynı ara~tırıeılar tarafından soya fasulyası küspesi yerine % ı00 ay-
çiçeği küspesi kullanılması halinde görülen ağız kenarlarına yem yapı~-
ması ve gaga çarpılması gibi olaylara da rastlanmamıştır.

Afifi (ı) tarafından broyler rasyonlarına % 6, % ı 2 ve % ı 8
oranlarında soya fasulyası yerine ayçiçeği küspesi katılmasının meti.
yonin ya da lizin ilavesiyle iyi sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Araş-
tırmamızda ayçiçeği küspesi bulunmayan kontrol rasyonuna meti-
yonin soya fasulyası küspesi bulunmayan be~inci grup rasyonuna ise
lizin ilave edilmediği halde farklı sonuçlar alınmamı~tır. Bu durum;
Ayçiçeğindeki lizin ve soya fasulyası küspelerindeki metiyoninin ek-
sikliğinin broyler civcivieri büyümesi için yeterli olmadığı halde yu-
murta yönlü civcivierin büyümesine yeterli olduğu ~eklinde açıkla-
nabilir. Afifi tarafından öne sürülen bu iki küspenin birlikte kullanıl-
masının herhangi bir amino asit katkısına gerek kalmadığı görüşünü
ikinci, üçüncü ve dördüncü gruplardan aldığımız farksız büyüme so-
nuçları kanıtlamaktadır.

Araştırmamızda elde ettiğimiz ayçiçeği küspesi yönünden olumlu
sonuçlar, Temperton et al (20)'un soya yerine ayçiçeği küspesi kul-
lanıldığında civcivlerle elde ettikleri sonuçlara uymakta ve fakat
Klain et al (ı ı) 'ün elde ettikleri sonuçlara uymamaktadır.

Civcivlik ve piliçlik döneminde ı9 hafta süreyle gruplarda sağlık
yönünden hiç bir bozukluk görülmemiş ve ölüm olmamı~tır. Her grup-
da, başlangıçtaki 50 civcivle yumurta üretim dönemine girilmiştir.

Onikinci haftaya kadar büyüme denemesi süresince saptanan
haftalık ve toplam yem tüketimleri ı5 No.lu cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde görüleceği gibi haftalık ve toplam yem tüketimlerinde
yok denecek kadar çok az farklar vardır. Bunlar istatistiksel olarak
önem taşımamaktadırlar (P> 0.05).

Waldroup et al (23) broyler civcivlerle yaptıkları ara~tırmada
% 25 ayçiçeği küspeli rasyonlarda toz ~eklinde olanda kontrola nazaran
önemli bir fark bulunduğu halde pelet yemde hiç bir fark buluna-
mamı~tır. Burada pelet yemle alınan sonuçlar araştırmanuzda alınan
sonuçlara uymakta, buna kaqılık toz yemdeki sonuçlara uymamakta-
dır. Afifi (ı) tarafından broyler civcivlerle yapılan ve ı 4, 28 ve 42 nci
günlerde % ı8 ayçiçeği küspeli ve amino asit katkısız rasyon için sap-
tanan yem tüketim miktarları (kontrol rasyonuna göre) büyük farklılık
göstermemesi araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçları doğrular ni-
teliktedir.



CETVEL. 15.

Civcivlerin haftalık ve toplam yem tüketimleri, gr

GRUPLAR

Haftalar i 2 3 4 5
Haft. Topl. Haft. Topl. Haft. Top i. Haft. Topl. Haft. Topl.

----- ------ ----- ----- ---_._- ----- ----- ----- ----- ----- -----
i 108 108 118 118 116 116 116 116 113 113
2 152 260 132 250 144 260 143 259 137 250
3 192 452 172 422 177 437 189 448 185 435
4 224 676 226 648 205 642 227 675 234 669
5 360 1036 300 948 282 924 306 981 366 1035
6 431 1467 352 1300 418 1342 384 1365 396 1431
7 434 1901 365 1665 408 1750 392 1757 398 1829
8 436 2337 365 2030 382 2132 400 2157 426 2255
9 413 2750 500 2530 492 2624 466 2623 517 2772

i
LO 509 3259 477 3007 458 3082 500 3123 492 3264
ii 457 3716 468 3475 540 3622 447 3570 450 3714
12 585 4301 576 4051 572 4194 542 4112 520 4234

P > 0.05
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B. Yumurta üretimi

Araştırmanın yumurta üretimiyle ilgili on aylık süre içindeki
gruplara ve aylara göre yumurta üretim durumları 16 Nolu cetvelde
gösterilmiştir. Bu cetvelde izIcneceği üzere toplam yüzde yumurta
verimlerinde ayçiçeği küspesi bulunan rasyonlada beslenen grupların
lehine olmak üzere matematiksel bir fark görülmesine karşın y'apılan
variyans anali:linde istatistiksel bir fark bulunamamıştır (P> 0.05).
Rose et al (18) tarafindan yumurta tavuklarıyla on ay sürdürülen
araştırmada rasyona soya fasulyası küspesi yerine (10 50 ve % ı00 ora-
nında ayçiçeği küspesi konulmasının gruplar arasında yumurta üre-
timi yönünden soya fasulyası küspesi lehine matematiksel bir fazlalık
görüldüğü halde bunun istatistik bakımdan önemli olmadığı sap-
tanmıştır. Bu sonuçlar araştırmamızın >onuçlarına büyük çapta
uygunluk göstermektedir. Aynı şekilde Hale ve Brown (9) tarafından
yapılan araştırmada rasyonlara soya fasulyasının tümünün yerine
ayçiçeği küspesi konulması halinde yumurta verimine olumsuz bir
etki yapmadığını bildirişleri tarafımızdan elde edilen sonuçları doğ-
rular niteliktedir. Diğer taraftan Temperton et al (20)'in yumurta
tavuklarıyla elde ettikleri sonuçlar ayçiçeği küspesi bakımından olum-
suz olup araştırmamızdaki sonuçlarla çelişki halindedir.

Cetvel 16. Aylık ortalama yumurta verimi, %

Aylar
GRUPLAR

i 2 3 -~--ı-~--------------- ---- ---- ----
Ekim 39.74 50.80 36.79 42.12 47.27.
Kasım 68.54 71 .18 79.58 74.84 72.23
Aralık 73.02 79.88 83.78 79.19 77 .40
Ocak 70.29 72 .98 79.29 75.10 73.04
Şubat 65.63 G9.41 72 .49 69.22 68.33
Mart 73.10 74.73 76.03 74.56 72 .91
Nisan 64.94 71.94 72.92 71.95 67.58
Mayıs 59.00 68.87 69.88 70.66 64.63
Haziran 58.31 65.00 G5.07 66.91 60.66
Temmuz 58.09 60.07 Gl.79 60.52 57.71

__ o ___________ • ___ ---- ---- -------_. ---.--- ----_.

Ortalama 63.0G 68.48 69.76 68.50 66.18
P > 0.05

Yumurta üretimi dönemi başlangıcında araştırmaya her grupta
50 şer adet tavukla başlanmış on aylık süre sonunda gruplarda
sırasıyla 47, 46, 45, 46 ve 44 tavuk kalmıştır. Böylece gruplarda yine
sırasıyla olmak üzere ölüm oranı % 6, 8, iO, 8 ve ı2 olarak hulunmuş-
tur. Yaşama gücü bakımından bu durum soya fasulyası küspesinin
lehine ve ayçiçeği küspesinin aleyhine olmak üzere 1 nci ve 5 nci grup~
lar arasında % 100'lük bir fark göstermektedir. '
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Cetvel 17. Aylara göre tavuk başına üretilen yumurta miktarı, adet

Aylar
GRUPLAR

i 2 3 4 5
Ekim 7.15 9.15 6.63 7 .58 8.12
Kasım 19.39 19.92 22.28 20.96 20.23
Aralık 22.64 24.76 25.97 24.55 23.99
Ocak 21.08 21.89 23.78 22.53 21.81
Şubat 19.04 20.15 21.02 20.08 19.81
Mart 22.67 23.16 23.57 22.79 22 .35
Kisan 19.41 21.58 2 i .87 21.59 20.23
Mayıs 18.29 21.36 21.66 21 .71 20.03
Haziran 16.91 19.28 19.27 19.41 17.76
Temmuz 16.25 16.82 17.30 16.95 16.16
On aylık toplam 182 198 203 198 190
P > 0.05

Cetvel 18. Aylara göre grupların yumurta ağırlıkları, gr

GRUPLAR
Aylar

i 2 3 4 5
-- ----------- ---- ---- ---- ---- -----
Ekim 43.45 42 AI 42 .00 44.78 43.92
Kasım 51.68 51.09 51.26 52.10 51.92
Aralık 55.08 54.55 SS .12 56.78 55.76
Ocak 57.91 57.25 57.33 58.63 58.71
Şubat 58.93 57.99 59043 60.84 59.79
Mart 60.93 60.17 61.53 62 .86 62.44
Nisan 63.02 62.79 63.18 64.87 63.85
Mayıs 63.64 63.43 63.50 65.44 65.27
Haziran 64.02 64.63 64.59 66.36 65 .65
Temmuz 64.63 63.10 65.06 65.85 65.63
------------- ---- ---- ---- ---- ----
Ortalama 58.33 57.74 58.40 59.85 59.29
P > 0.05

Cetvel 19. Tavuklarda aylara göre günlük yem tüketimi, gr.

Aylar

Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz

Ortalama

GRUPLAR

i 2 3 4 5
---- ---- ----- ---- ----

127.90 137.04 127 AI 131.30 126.36
120.77 140.93 137.55 128.32 135.60
141.88 124.94 130.89 149.18 134.34
125.13 138.95 137.87 125.68 136.22
127 040 130.23 139.59 127.75 136.55
129.16 128.56 143.20 128.52 138.70
126.73 130.87 136.04 133.80 134046
139.68 138.25 141.91 144.28 146.02
132.63 129.56 132.98 131.18 132.21
127.85 130.9,l 128.61 129.03 131.59
---- ------ ---- ----- ----

129.91 133.00 135.60 132.90 135.20
P > 0.05
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Yumurta a<~ırlığı: Araştırma süresince beş gruptan elde edilen yu
murtalar haftada bir gün olmak üzere teker teker tartılarak haftalık
ve sonrada aylık ortalama ağırlıkları bulunmuştur. Bu sonuçlar iB
Nolu cetvelde gösterilmiştir.

Bu cetvelin incelenmesinden on aylık yumurta ağırlıkları orta-
lamalarının matematikselolarak ayçiçeği küspeli rasyonlarla beslenen
gruplar lehine farklılık göstermekle birlikte yapılan variyans analizi
sonunda istatistik bakımdan (P> 0.05) bir fark bulunamamıştır.

Tavuklarda )'em tüketimi: Bu araştırmada kontrol rasyonunda bu-
lunan soya fasulyası küspesi belirli oranlarda azaltılmak suretiyle
onun yerine % iO, 15, % 20 ve 25'e kadar varan oranlarda yani kont-
rol rasyonunda bulunan soya fasulyası küspesinin piliç ve tavuk ras-
yonlarında 2 katını geçen miktarda ayçiçeği küspcsi konulmuştur.
Rasyonun kuruluşu ve besin maddeleriyle ilgili değerler6- i3 Nolu
cetvellerde gösterilmiştir. Rasyona % 25 oranında ayçiçeği küspesi
konmasıyla artan sellüloz miktarının rasyondan soya fasulyası küspesi
ve balık ununun çıkarılmasının yumurta verimi üzerine olumsuz et-
kilerinin olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. iO Nolu cetvelde iz-
leneceği üzere bütün rasyonlarda et-kemik unu % 4 oranında sabit
tutulmuş belirli oranlarda azaltılmak suretiyle balık unu 4 ncü ve 5
nci grup rasyonlarında ve soya fasulyası küspesi de :) nci grup rasyo-
nunda kaldırılmıştır. i7 ve i9 Nolu cetvelde görüleceği üzere gruplar
arasında yumurta verimi ve yumurta ağırlığı yönünden ayçiçeği küs-
pesinin bulunduğu gruplar lehine azda olsa bir fazlalık bulunmakta,
fakat bu istatistik bakımdan bir önem taşımamaktadır. Yumurta
üretimi döneminde tavuklarda gruplara ve aylara göre günlük yem
tüketimleri 19 Nolu cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelin incelcnmesin-
den açıkça görüleceği gibi on aylık ortalamalarda yem tüketimi yö-
nünden soya fasulyası küspesinin bulunduğu ı nci grup (Kontrol)
lehine olmak üzere ayçiçeği küspesinin bulunduğu 5 nci gruba nazaran
matematiksel bir fark bulunmaktadır. Fakat bu farkın yapılan vari-
yans analizi sonunda istatistik bakımdan önem taşımadığı saptan-
mıştır (P> 0.05). Ortalama günlük yem tüketimi gruplara göre
sırasıyla 130, 133, 135, 132 ve 135 gr'dır. Bu değerler Ro~c et al (18)
tarafından bulunan i17, 117 ve 116 gr miktarlara nazaran yük~ek
olmakla birlikte gruplar arasında fazla yem tüketimi farkının olmayışı
nedeniyle benzerlik göstermektedir. Böylece yumurta tavuğu rasyon-
larında ayçiçeği küspesinin proteininin yüksek (% 35--4ı) ve sellülo-
zunun düşük düzeyde (% i 1-16.5) olması halinde rasyonda % 4
oranında et-kemik unu bulunması koşuluyla yumurta tavuğu ras-
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yonIarına % 20-25 oranında ayçiçeği küspesinin katıIması oIanağınm
buIunduğu anla~j1Imaktadır.

Giri~ ve Iiteratür özeti bölümlerinde açıkIandığı üzere üIkemizde
soya fasuIyası küspesi üretimi, yok denecek kadar, dü~ük düzeyde bu-
lunmakta buna kar~ıIık ayc;~içeği küspesi üretimi yıIda i90 bin tona ula~-
maktadır. Önce üretim yöntemleri üzerinde önemle duruIarak en
yüksek düzeyde protein ve en düşük düzeyde sellüIoz kapsayan küspe
üretiminin gerçekle~tirİlmesİ gerekmektedir. Bu takdirde ayçiçeği küs-
pesi yumurta yönlü civciv, piIiç ve tavuk rasyonlarında koIaylıkla
kullanıIabilecek ve üIkenin önemli bir sorunu çözülmü~ oIabiIecektir.
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