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KOLZA KÜSPESl!'\İN YUMURTA TAVU(;U RASYONLARIl'\DA
DEGERLENDİRİLMESl*

Ahmet Ergün *

The use of rapeseed ıneal in the layer diets.

Summary: The study was carried out to jind out the e.ffect of rations
containing dijjerent amount of rapeseed meal on the egg production, hatchability,
lipid metabolism, pathological changes oj internal organs oj laying hens and
egg taint. It also included an attempt jor the assessment oj the body weight gain,
jeed efjicieney and weight oj internal organs oj chicks oj these hens.

Totally 225 Golden Comet hens in five groups were studied jor a period
oj six months. The control group was jed by 1,6 % soybean meal while group
1, 2, 3 and 4 were supplied by 12 % soybean, 5 % rapeseed meal,. 8 % soj-
bean, 10 % rapeseed meal,. 4. % soybean, 15 % raptiseed meal,. and 2o %
rapeseed meal according(y.

All hens were tested jor egg production and feed consumption at monthly
intervals, hatchability at the end of 4th montlı. Lipid metabolism and patholo-
gical changes in internal organs were determined on the hens out at the end oj
experimental period.

Egg production of eaclı group decreased considerably depending upon the
increase of rapesseed meal amount in the ration, while Jeed intakes oj the groups
increased noticably in the groups jed by ration containing 15 and 20 % rape-
seed meal.

The amount of rapeseed meal in the ratian did not seem to have any ef-
ject on the body weight gain, thefertility and chicks hatched %jertile eggs .

.The cholestrol level ranged widely. Total lipid content of the serum and
liver oj the groups werejound as 1.80, 26.10; 1.88,24.25; 1.9°,25.07;
2.14, 29.4° and 2.67 g {ıoo ml, 28.2 i g {100 g respectively .

• Doçentlik tezinden özetlenmiştir•
•• Doç.Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklan

Anabilim Dalı, Ankara.
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Rapeseed mealieve! rif the ration did /lot seem to have effect on the heart
and liver size. w'hereas rations containing more than i o % rapeseed meal
appeared to cause enlal'gement of spleen and tlryroid and dijJuse haemarrhage
in the liver. The ratio of rapeseed meal in the diets fed to the hens did not have
alD' effects on liver weight.

The body weight gain,feed efficieney and size of internal organs rif clıicks
seemed not to be effected by the ratio of tlze rapeseed meal in the diet given to
dams.

Trimethylamine leve! of egg)ıolk of 26 eggs takeTlfrom each group during
the last ten days of the experimental period were detCrfnined. One egg from 2,

two eggs from 3 and four eggs from 4tlz group contained TMA more than i

mg /g egg yolk.

It is concluded that the addition rif more than i o % rapeseed meal to the
rationfed to laying hens will increasefeed cOllSumption a reduced egg production
and may be possible cal1seof the deaths due to liver haemarrhages.

Özet: Değişik düzeylerde kolza küspesi içeren rasyonların yumurta
tavuklarında yumurta ve kı.tluçka verimi, yağ metabolizması, iç organlardaki
patolojik değişiklikler ile yumurta bozulmaları üzerine etkileri araştırıldı.
Avrıca bu tavuklardan üretilen civeivlerin canlı ağırlık artışı, yemden yarar-
lanma ve iç organ ağırlıkları incelendi.

Toplam 225 Golden Comet tavuk 45'erlik 5 grup halinde 6 ay süreyle
denemelere alındı. Kontrol grubu % i 6 oranında soya küspesi, I. grup'% 12

soya, % 5 kolza küspesi)' 2. grup % 8 soya, % 10 kolza küspesi)' 3. grup
% 4 soya, % 15 kol.';.aküspesi ve 4. grup da % 20 kolza küspesiyle beslendi.
Tavukların tümünde yumurta verimi ve yem tüketimleri 30 gün aralıklarla,
kuluçka verimleri 4. ayda yağmetabolizması ile iç organlardaki patolojik
değişimler de deneme sonUnda Izer gruptan kesilen i o tavukta belirlendi.

Kolza küspesinin rasyondaki oranının artışına paralelolarak yumurta
verimleri önemli ölçüde azaldı. Buna karşı grupların yem tüketimlerindeönemli
ölçüde bir artma gözlemlendi. Ancak bu artmanın % 15 ve 20 oranında kolza
küspesi içeren rasyonlarla beslenenler~e önemli düzeyde olduğu bulundu.

Kolza küspesinin canlı ağırlık, döllülük ve civciv çıkış gücüüzerine. her-
Izangi bir etkisi bulUnmadı.

Serum total kolestrol miktarları geniş sınırlar içinde bir dağılım gösterdi.
Serum ve karaciğer total lipid miktarları gruplara göre sırasıyla 1.80, 26. ıo;
1.88,24.25; 1.9°,25.°7; 2.14,29.46 ve 2.67 g/ıoo ml, 28.21 g!ıoo g
olarak belirlmdi.
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Rasyonlardaki kolza küspesi miktarının kalp ve karaciğerde büyümeye
mden olmadı; ancak rasyonda % ıo'dan fazıa kolza küspesinin bulunması
dalak ve tiroid' de belirgin büyümeje ve karaciğerde yaygın hemorajilereyol aftı.

Tavuk rasyonlarında kolza küspesi miktarının civcivierde canlı ağırlık
arUfınayemden .yararlanmaya ve iç organlarda büyümeye etkisi gözlemlenmedi.

Denemenin son io gününde her gruptan 36 tane olmak üzere alınan top-
lam i 80 yumurtanın sarısı tirimetilamin (TMA) yö'nünden incelendi. İkiilci
grupta i, üfüncii grupta 2 ve dördüncü grupta ise 4 yumurtanın bozuk olarak
değerlendirilebilecek düzeyde (I mg Lg) TMA iferdiği saptandı.

Sonuf olarak, yumurta tavuğu rasyonlarına % i o'dan fazla kolza küs-
pesi katılmasının yem tüketimini arttıracağı, )'umurta verimini düşüreceği ve
karaciğer hemorajisinden ileri gelen ölüm lere neden olabilecegi kanısına varıldı.

Giriş

Kolza yağı 'ile beslenme sonucunda ortaya çıkan ve kalpde de
görülen bu patolojik yağlanmanın temelinde oksitlenemediği için
depolanan ertısik asidin yattığı vurgulanmaktadır (18).

Yağı alındıktan sonra geriye % 5°. oranında küspe kalır. Bu
arada kolza tohumunda bulunan '\Tekendileri biz,mt toksik olmayan
glukosinolatlar su ve mirosinaz enzimi etkisi ile nidrolizc olarak
zararlı goitrinleri oluştururlar (I 6) Sırası ile g lukonapin'in hidroliz
ürünü isotiyosiyanat, yine glukobrassikanapin'in hidoroliz ürünü
isotiyosiyanat'tır kİ bu aynı zamanda hardal yağları olarakta bilin-
mektedir. Progoitrin'in hİdrolizi sonucunda ise vİnİltİyoozazelidon
ya da goitrin ilc nitril meydana gelmektedir.

Yumurtalarda göriilen bozulmalm:
Kahverengi yumurt? veren tavukların rasyonlarına kolza küs-

pesi katıldığında bazı yumurtaların bmmlduğu ve bunun nedeninin
tirimetilamİn (TMA) olduğu ilk ke" Hobson-Frohck ve arkadaşları
tarafından a~ıklanmıştır (6). Aminıcrorganik maddelerin bomlma
ürünleri olup toksik özelliktedirler. Tersiyer bir amin olan betair!
kölinin oksidasyonu sonucu teşekkül eder. Bctain hayvan vücudunda
tirimetilamin'c dönüşebilir. Tirimetilamin hayvansal ürünlerde depo-
lanarak onlara kötübir koku verir (12).

Bozuk yumurtalar için TMA kaynağının kolza küspe!!inde %
1-1.5 düzeyinde bulunan sinapin olduğu birçok araştırmacı tarafin-
dan açıklanmıştır (7,13).
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Sinapin kolzada bulunan bir alkoloid türevidir (ıg). Tavukla-
rın barsağındaki mikroorganizmalar sinapin'in içersind~ki kolza kıs-
mını TMA'ne ç.evirebilmektedirler. Kahverengi yumurta veren ta-
vukların bozuk yumurta üretmc1erini önlemek için sinapin'in ras-
yonlarda % o. ı düzeyini geçmemesi gerektiği belirlenmiş bulunmak-
tadır (3).

Karaciğerde görülen kanamalar
Yapılan çalışmalarda kolza küspcsi kapsayan rasyonları tüketen

tavuklarda karaciğer kanam<ı.1arından dolayı ölümlerin meydana
geldiği birçok araştırmacı tarafindan açıklanmıştır (4,5,17).

Karaciğerde bu patolojik tablonun oluşmasına ilişkin görüşler
farklılık göstermektedir. Örneğin; bir kısım araştırmacılar karaciğe-
rin retikuler yapısındaki crimeleI'in bir sonucu olarak hemorajinin
oluştuğunu savunurken (4,5), diğer bir kısmı da karaciğer hücrelerin-
deki erimeleI'in retikulum distorsiyonuna neden olduğu ve ortaya çı-
kan vasküler değişiklikler neticesinde hemoreı.jinin oluştuğu görüşün-
dedirler (20). Karaciğerde meydaneı. gelen bu patolojik tablo ilc yu-
murtalarda oluşan bozulmalar arasında bir ilişkinin bulunmadığı
28 hafta süreyle bireysel kafeslerde beslenen ve kayıtları tutulan Sha-
ver Starcross tavuklarla yapılan bir araştırmanın sonucunda açıklan-
mış bulunmaktadır (15)'

Tüm glukosinolat miktarı 8.5 mg!g olan B.napus türü tohum-
lardan cIde edilen küspenin" tüm glukosinolat miktarı 6.3 mg Lgolan
B. campestris'den elde edilen kolza küspesine göre yumurta tavukla-
nnda daha fazla ölümlerc neden olduğu saptanmıştır. Bu arada B.
napus'taki tüm isotiyosiyanat 2.5 mg!g ilc B. campestris'teki tüm
isotiyosiyanat 3.9 mg Lg olarak kaydedilmiştir. Oxazol'(ıinethione mik-
tarı ise B. napus'ta 6.0 mg!g B.c<'.mpestris'tc ise 2-4 mg Lg olduğu
bildirilmektedir (9). Bununh •. birlikte ölümlcre neden ob.rak oxazo-
lidinethionenin gösterilerneyeceği çünkü bir başka kolza türü olan
B'.juncea'nın hiç oxiı.zolidiriethi~nekapsamadığı halde karaciğer
hemorajileri oluşturarak yüksek oranda ölüm meydana getirdiği
aynı araştırmacı tarafından açıklanmıştır.

Karaciğerde hemoraji oluşmasında kolza küspesinin ic,.erdiği
glukosinolatb.rın en önemli rolü oynadıkları kabul edilmekle birlikte
kolza küspesine karşı genetik bir duyarlılığın bulunduğu (8) ve bunun
bazı taVuk ırkıarında az ya deı. çok duyarlı olma gibi hazırlayıcı bir
ortam yarattığı bildirilmektedir (ı).
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Yumurta tavuğu rasyonlarına ekstra vitamin K ilavesinin kara-
ciğerde ~ekillenen kanamaları kısmen önlediği açıklanmıştır (2,14),

Materyal ve Metot

Deneme hayvanları

Deneme iki ayrı bölümde yürütülmü~tür.
1- Yumurta tavukları üzerinde
2- Bunların yumurtalarından elde edilen civcivler üzerinde.

Ara~tırmada 225 adet yumurta tipi melez Golden Comet tavuğu
ile aynı tip 20 adet horoz kullanılmı~tır. Onsekiz haftalık yarka piliç
olarak A.Ü.Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme
Kürsüsü deneme kümesIerine getirilen hayvan materyali, 24 haftalık
oldukları i Mart ıg80 tarihihde yumurta verimleri % ıo'a ula~tığında
gelişigüzel seçilerek 45'er tavukluk beş gruba ayrılmıştır. Her 4 horoz
katılmıştır. Araştırma 6 ay sürdürülmüştür.

Bu tavukların yumurtalarından elde edilen 500 adet civciv üze-
rindeki deneme de bir ay sürdürülmüştür.

Deneme rasyonları

Denemede biri kontrol, dördüdeneme grupları için olmak üzere
5 ayrı rasyon hazırlanmıştır. Kontrol rasyonunda bulunmayan kolza
küspesi deneme rasyonlarına giderek artan miktarlarda katılmış,
buna kar~ılık soya küspesi giderek azaltılmı~tır (Tablo ı).

Tablo i: Araştırma rasyonlarında kolza ve soya
küspcsi oranları.

Deneme grupları

Kolza küspesi, %
Soya küspcsi. o'n

i Kontrol i

I
grU~ll \ 51 2 i 3 4

\
ıo '5 2_0 ııo 12 8 i 4

Rasyonlar pro1l~in ve eneıji düzeyleri eşit olacak şekilde hazır-
lanmışlardır.

Yem materyalı:
Araştırmada kullanılan kolza küspesi Hayrabolun'dan, soya küs-

pesi Ordu soya fabrikasından ve diğer yem maddeleri Yem Sanayii
T.A.Ş. Ankara Yem fabrikasından temin edilmi~ ve rasyonlar A.Ü.
Veteriner Fakültesi Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü
yem kırma ve karıştırma ünitesinde hazırlanmıştır.
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Araştırmanın -planı

tki aşarhalıbu çalişmanın birinci bölüİİlünde kolza. küspesinin
yumurta tavuğu rasyonlarında kullanılma oranı ve buna ilişkin ola-
rak tavuklarda yaşama gucü, yemiüketimi, yumurta verimi, kuluçka
randımanı, iç organlarda olması muhtemel bOlmkluklar ve yağ meta-
bolizmasındaki değişiklikler ile yumurtC\.larda görülcbilecek bozuk-
lukların incelenmesi, ikinci bölümünde de bu tavuklardan elde edilen
civcivlerde tavukların tükettikleri kolza küspesi miktarına ilişkin ob.-
rak yaşama gücü, büyüme ve yemden yararlanma iLCkalp, karaciğer,
dalak ve tiroid gibi' ~rganların İncelenmesi öngörülmüştüi'.

Yem ham-maddelerinin besinmaddeleri analizleri yapılmak
suretiyle spnuçlarına göre rasyonlar clüzenleiımiştir. Hesap yqluyla
elde edilen sonuçlar 2 No.Iu tabloda, an~ıiz son'uçları 3 NQ.lu tabloda
gösterilmiştir.

Tablo 2: Araştırma rasyonları. .

i Denemc' grupları Civciv

i 2 3 4
Rasyonu

43.4 45 49.4 46.4 43.4
15 12 ıo 2. 8
'10 ıo 6 16 13

. i 1.4- 2 2 7
12 8 4 - 8
5 Lo 15 20 -
- - - - 6'4
- - - - 6
5 5 5 5 6
2 2 2 2 i

6 ti 6 6 i

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.10 o. ıo 0'10 0.10 O. Lo

16.94 16.93 16.93 16.89 20.08
3.14 3.19 3.28 3.20 3.60
3.06 3.17 3.34 3.25 :3.64
i i .67 12.27 12.42 12.31 6.70
2752 275.0 2751 2755 2905
2.92 2.93 2.95 2.97 0.99
0.75 0.77 0.78 0.80 0.69
0.36 0.36 0.37 0.36 0.52
0.88 0.84 0.78 0.75 0.97
1.03 0.99 0.95 0.94 1.23

6

ç

39
16
15
0.4
16

0.25

0.25
0.10
16.94-
2.98
2.91
12.00
2755
2.9°
0.73
0.36
0.93
1.07

Kontro
grubu

Rasyonlara giren
yem maddeıeri ve
besin maddeleri

Mısır %
Arpa %
Bu~day %
Mısır gluteni %
Soya küspesi %
.Kolza küspesi %
Ayçiçc~i küspesi % _. -
Kepek%
Balık unu %
Kemik unu %
Kireç taşı %
Tuz %
Vil. karmasıı %
Min. karınası, %
Ham protcin, %
Ham yağ, %
Ham scllüloz, c::)
Ham kül, %
ME, kcaJjkg
KalSiyUm, %
Fosfor, %
Mctionin, %
Lisin, %

. Arginin, %

. ı Viıamin karınası (Tavuklar ıçın Rovomix 123): Her 2.5 kg'da ı2.000.000 i.~
vit.A, UlOO;OOO LU viı.D"15.000' LU Vil.'E, 3:000 mg vit.Bi, 5.000 mg. viı B. 20.000 mg
niasin', :6.0~0 ing Ca-O-pantotenaı, 5.000 mg viı.B._ ı-5 mg vit.B,,, 5.000 ~g vit.K, 75°
mg folik asid, 25o.000 mg kolinklorid, 50.000 mg vil.C'dir.



KOLZA KÜSPESiNiN YUMURTA TAVUCU ... 173

i Vitamin karması (Civcivler için Rovomix 121): Her 2.5 kg'da 15.000.000 LU vit.
A, 1.500.000LU vit. DJ, 15.000LU viı.E, 5.000 mg vit.K;3.000 mg vil.B" 6.000 mg vit.B.
25.000 mg niacin, 10.000 mg Ca-D-pantoıenaı, 5.000 mg vil.B., 20 mg vil.B12' 750 mg
folik asid, 30 mg D-biotin, 400.000 mg kolin klorid.

2 Mineral karması (Romin i): Her kg'da Manganez 80 g, Demir 30 g, Çinko 60 g,
Bakır S g, Kobalt soo mg, İyod 2 g, Kalsiyum 235.680 mg vardır.

Tablo 3. Rasyonların kuruluşuna giren yem maddelerinde
besin maddeleri miktarları, %

Yem Ham Ham Ham Ham KaIsi-
maddeleri protein scllüloz yağ kül yum Fosfor

Arpa 10.17 5.05 2.05 3.94 0.07 0.35
Buğday 1O.94 2.50 i. gs 2.06 0.05 0.40
Mısır 8.88 2.00 i. gs 2.06 0.05 0.30
Soya küspesi 42.O{ 5.89 1.52 6.06 0.25 0.55
Koza küspesi 32.20 9.22 2.14 7.31 0.60 O.gı
Ayçiçeği küspesi 33.00 13.0° 2.00 6.7° 0.40 1.00
Kemik unu 7.07 - 3.00 81.go 2g.00 12.go
Balık unu 62.88 - 8.go ıg.oo 4.50 3.05
Mısır gluteni 55.15 2.40 5.10 2.2g 0.10 0.35
Kepek 13.93 10.10 4.00 6.12 0.20 1.20
Kireç taşı - - - gg.oo 33.65 -

Bulgular

Kolza küspesinde bulunan yağ asidIeri cetvel 4-'de, rasyonların
deneme başı ve sonu canlı ağırlıklar cetvel 5'de, deneme süresince ve
aylara göre bir tavuğun ortalama yem tüketimi cetvel 6'da, yumurta
verım sonuçları tablo 7 ve 8'de, verilmiştir.

Tablo 4: Kolza küspesindc saptanan yağ asidleri miktarları, %.

Yağ asidIeri
Miristik asid
Palmitik asid
Palmitoleik asid
Stearik asid

O. "
0.45
o. "
0.02

Yağ asidIeri
Oleik asid
Linoleik asid
Linoleik asid
Arahidonik asid

0.50
0.31
0.04
0.°7

Toplam 1.61

Erüsik asid saptanamamıştır.

Bir yumurta ıçın tüketilen yem miktarı tablo g'da, ortalama
yumurta ağırlığı tablo yo'da, tavuklara ait kalp, karaciğer, dalak ve



Tablo 5: Deneme b~ı ve sonu canlı a~lrlık1ar) S.

Kontrol Deneme gruplan
grubu i 2 3 4-

Deneme başı 1812=F1.08 1822=F1.69 1815=F1.63 18ıı=F 0.98 1788=F1.56 F= i .7Ç
Tavuk Deneme sonu 2028=F1.21 2054-=F2.06 2040=F 1.81 2038=F i. ıo 1990=F1.54- F= 0.8B-

Deneme b~ı 2800 2800 2840 2785 2860
Horoz

Deneme sonu 3660 3650 3610 3595 3660
- : P > 0.05
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Tablo 6: Deneme süresince ve aylara göre bir tavu~un günlük ortalama yem tüketimi, g.

Kontrol
Deneme grupları

Aylar grubu 1 2 3 4
Mart 110.2 113.4 112.2 113.3 -p6.5
Nisan 120.2 126.2 125. i İ27.7 124.4
Mayıs 119.0 126.4 127.4 128.6 135.3
Temmuz 126.2 128.6 129.3 13°.4 138.2
A~stos 126.4 127.7 129.6 128.0 133.4

Ortalama 12I.O:ı=2.49 124.5:ı=2.29 125.3:ı=2.71 126.2:ı=2.60 132.0:ı=4.1O F= 1.89-
P > 0.05

Tablo 7: Gruplarda aylara göre ortalama yumurta verim oranı, %.

Kontrol
Deneme Grupları

Aylar grubu i 2 3 4
-

;."lart 71.2 63. i 69.1 64. i 66.7
Nisan 85.3 84.8 86.4 80.8 80.2
Mayıs 81.9 85.6 82.3 81.9 83.1
Haziran 82.5 82.7 81.2 81.9 77.2
Temmuz 81.9 78.9 76.4 75.8 68.8
A~ustos 78.1 77.4 74.0 68.7 52.7 .-

i Ortalama 80.1 78.7 78.2 75.5 71.4

Tablo B: Gruplarda kümeste bulunan tavuk adedine göre
bir tavuktan üretilen yumurta miktarı.

Kontrol
Deneme Grupları

Aylar grubu 1 2 3 4
-
Mart 22.1 19.6 21.4 19.9 20.7
Nisan 25.6 25.4 26.8 24.2 24. i

Mayıs 25.4 26.5 25.5 25.4 25.8
Haziran 24.8 24.8 24.4 24.6 23.2
Temmuz 24.6 24.5 23.7 23.5 21.3
A~ustos 24.2 24.0 22.9 21.3 16.4

__ o

Toplam 146.7 144.8 144.7 138.9 131.5

26 haftalık
ortalama 5.58=f o. 13 5.50:ı=o. 16 5.56:ı=0.12 5.30:ı=o. 14 5.01:ı=o. 17

F = 2.678+
+: P<O.05
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Tablo 9: Bir yumurta için tüketilen yem miktarı, g.

Kontrol Deneme grupları i.Aylar grubu i 2 3 i 4

Mart 154.6 179.3 162.4 176.5 174.5
Nisan 14°.9 149.0 14°.0 158.3 154.8
Mayıs 145.2 147.9 154.9 156.9 162.6
Haziran 15°.0 15°.7 157.5 157.2 185.8
Temmuz 159.0 162.7 169.1 172.0 201. i

Ağustos 161.9 164.9 175.4 186.3 252.2

Ortalama 151.9=t=3.30 159. ı=t=5.00 159.9=t=5.02 167.9=t=5.02 188.7=t=14.40
F 3.71+, + P < 0.05

Tablo lO: Gruplarda aylara göre ortalama yumurta ağırlı~, g.

Kontrol Deneme grupları
Aylar grubu 2 3 4

Mart 5°.7 50. i 5°.0 5°.5 49.8
Nisan 55.6 55.0 54.8 54.1 53.4
Mayıs 58.1 57.6 57.0 56.1 56.0
Haziran 59.0 59.0 58.3 58. i 58. i

Temmuz 58.3 58.8 58.8 58.3 58'4
Ağusto~ 58.7 59.1 58.2 58.4 58.0

Ortalama 56.7=t= i .3° 56.7=t= ı. 43 56.2T 1.37 55.9=t= ı. 28 55.6=t= ı. 39
F = 0.12-, - : P > 0.05

tiroid ağırlıkları tablo i i 'de, kuluçka verim sonuçları tablo i 2'dc,
civcivlerin canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışları tablo i 3'de ve civ-
civlerde yem tüketimi ve yemden yararlanma tablo q'dc verilmiştir.

Tablo ii: Tavuklara ait kalp, karaciğer, dalak ve tiroid ağırlıkları.

Organlar

Kalp.
Karaciğer-
Dalakb

Tiroid

Kontrol
grubu

0.38=t=0.02
1.80=t=0.11
63=t=i

5.52=t=0.47

0.38=t=0.01
1.94=t=0.09
66=t=i

7 .88=t=0.94

o. 43=t=0.02
2.00=t=0.14
134=t=i

7 .97=t=0.59

Deneme grupları

°'40: 0.01 ı 0.43: 0.02
2.16=t=0'1411.93=t=0.13

i 18=t=i 117=t=i
ıo.ıı=t= 0.82 1I.58=t=0.94

F= 2.50-
F= 1.06-
F= 10++
F= 8.97H

: P > 0.05, H: P < 0.01
a : g/ıoo g canlı ağırlık, b: mg/ıoo g canlı ağırlık.
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Tablo 12: Kuluçka verimi sonuçları.

rn

Konulan Tohumlu Döllülük Çıkan Kuluçka ÇıkıŞ
yumurta yumurta oranı civciv randıİnanı gücü

Gruplar adedi adedi % adedi % %

Kontrol 126 121 g6.0=F 2 ıog 86.5=F 3 go.o=F 3
Grup i 125 118 g4-.4-=F2 106 84-.8=F 3 8g.g=F 3
Grup 2 128 120 93.7=F 2 106 82.8=F 3 88.3=F3
Grup 3 124- 114- gı.g=F2 102 82.2=F 3 8g.4-=F3
Grup 4 128 Lig g2.g=F2 107 83.6=F 3 8g.g=F 3

Gerek döllülük oranı, gerek kuluçka randımanı ve gerekse Çıkışgücü P > 0.05

Çıkan civciv adedi
Kuluçka randımanı, % = Kul k k X 100uç aya onan

yumurta adedi

Çıkan civcivadedi
Civciv Çıkış gücü, % = Tohumlu yumurta x 100

adedi

Civcivlcrde ölüm, kalp, karaciğer, dalak ve tiroide ilişkin değer-
ler tablo i 5'de, deneme sonunda kesilen tavuklara ilişkin histolojik
bulgular ile total lipid. kolestrol ve tirimetilamin miktarına ilişkin
değerler tablo i 6 ve 17'de verilmiştir.

Tartışuıa ve Sonuç

Araştırma süresince tüketilen yem miktarı dikkate alındığında
rasyonlarda artan kolza küspesi miktarına paralel olarak matematik-
sel bir artışın bulunduğu göze çarpmaktadır. Ancak gruplar arasın-
daki bu fark istatistik bakımdan önem taşımamaktadır (P > 0.05).

Deneme sonu ortalama yumurta verimi oranının ise kolza kap-
samayan grupta en yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak aylara göre
yumurta verimi incelendiğinde % 5 kolza küspesi kapsayan ı'inci
deneme grubunda Mayıs ayında ve % 10 kolza küspesı kapsayan
2'inci deneme grubunda da Nisan ayında yumurta verimi kontrol
grubundan elde edilen en yüksek verim düzeyine (% 85.3) ulaşıldığı
görülmektedir. Kolza küspesini % 20 oranında tüketen 4'üneü de-
neme grubunda yumurta verimi 4. aydan itibaren düşmeye başlamış
ve 6. ayda en düşük üzeye inmiştir (% 52.7).

Yem tüketiminin kontrol grubunda en düşük olması ve rasyon-
lara katılan kolza küspesi oranına paralel biçimde deneme grupların-
da giderek yükselmesi (tablo 6,) yumurta veriminin ise kontrol gru-



Tablo 13: Civcivlerde yumurtacian çıkış, canlı ağırlık ve canlı a~lık artışlan, g •..
Deneme gruplan

...
Kontrol

ol>

grubu 2 3 4
Yaş

Canlı Canlı Canlı Canlı Canlı Canlı Canlı Canlı Canlı Canlı
ağırlık ~rlık ağırlık a~lık a~lık ağırlık ağırlık ağırlık ağırlık ağırlık

artışı artışı artışı artışı artışı

Başlangıç 35.0 36.0 34.0 35.0 35.0
i. hafta 54.9 19.9 55.2 Ig.2 53.6 19.6 54.5 19.5 ,54.3 19.3
2. hafta 98.7 43.8 99.8 44.6 97.5 43.9 98.4 43.9 98.6 44.3
3. hafta 157.4 58.7 159.3 59.5 156.3 58.8 157.5 59.1 156.7 58.1
4. hafta 226.8 69.4 228.5 69.2 231.6 75.3 2116.1 68.6 228.6 71.9

=f4.8 =fS.5 =f 2.7 =f2.g =f3.7 F=0.3Ç

-: P > 0.05

Tablo 14: Civcivlerde yem tüketimi ve yemden yararlanma. ~

Kontrol
Deneme gruplan tıl::a

grubu O

Yaş
2 3 4 CO

Yem Yemden Yem Yemden Yem Yemden Yem Yemden Yem Yemden Z

tük. yarar- tük. yarar- tük. yarar- tük. yarar- tük. yarar-
g lanma g lanma g lanma g lanma g lanma

i. hafta 43.5 2.18 43.7 2.28 44.1 2.25 44.0 2.26 43.8 2.27
2. hafta 97.8 2.23 99.0 2.22 98.8 2.25 98.2 2.24 97.1 2.19
3. hafta 146.2 2.49 147.6 2.48 148.2 2.52 147.0 2.49 146.8 2.53
4. hafta 200. i 2.88 202.4 2.92 198.6 2.64 200.4 2.92 199. i 2.77

Ortalama 2.44=Fo.16 2.57=Fo.16 2 .41=Fo. 10 2.48=f 0.16 2.44=fo.13
Toplam 487.6 2.54 492.7 2.56 489.7 2.48 489.6 2.56 486.8 2.51

, F=O.25-

P > 0.05 Yemden yararlanma
Yemtüketimi, g

Canlı ağırlık artışı; g



Tablo 15: Dört haftalık süre içersinde ölen civciv adetleri ile her gruptan kesilen
ıo civcivin kalp, karaci~er, dalak ve tiroid a~rlık1an.

Kontrol Deneme gruplan
grubu i 2 3 4

Civciv adedi:
Deneme başı 100 100 100 100 100
Deneme sonu 94 93 91 91 94
Ölüm adedi 6 7 9 9 6

KalpB 0.44=F 0.01 o. 47=FO.Ol 0.46=F0.01 0.42=F 0.01 0.44=F 0.01 F= 0.82-
Karaci~erB 2.27=F 0.05 2.27=Fo.07 2. 32=Fo. i 2. 38=Fo .03 2.34=F0.07 F= 0.28-
Dalakb 80=ı=3.24 81=F3. LO 81=ı=2.15 76=F2.63 77=F2.48 F= 0.79-
Tiroidb 6. 34=ı=0.51 6.95=F0.49 7. 7o=ı=0.69 7.41=FO.51 6.22=F 0.54 F= 1.35-

- : P > 0.05
a : g / i00 g canlı ağırlık

b : mg/ıoo g canlı ağırlık

Tablo 16: Araştırma süresince ölen tavuk adedi ve nedeni ile deneme sonunda kesilen
tavuk1arda saptanan histolojik bulgular.

Kontrol i Deneme gruplan

grubu i 2 3 4

Başlangıç tavuk adedi 45 45 45 45 45
Ölen tavuk adedi i i i 3 4
Ölüm nedeni karaci~er, hemora- - - - i 2
jisi olanlar ve % si (% 2) (% 4)
Deneme sonu kesimde hemora-
jik karaci~er adedi - - i 5 9
Bez epitel hücrelerinde proliferas-
yon saptanan tiroid adedi - 2 3 4 5

Tablo 17: Serumda total lipid ve kolesrotl, karaci~erde total
lipid, yumurtada tirimetilamin miktarları.

Kontrol
grubu

Deneme gruplan

2 3 4

Serumda total kolestrol:
mg/ıoo mL. en az 63.20 135.84 131.13 106.60 164.15

en çok 137.73 320.73 292.45 377.35 283.01
ortalama 125.99 191.60 182.28 193.38 210.73

Serumda total lipid,
g/ıoo ml 1.80 1.88 1.90 2.14 2.67

=Fo.ıo =FO.21 =F0.20 =F0.28 =FO.19
F=3+

Karaciğerde total lipid,
g/ıoo g 26.10 24.25 25.07 29.4°

=F0.36 =F0.69 =F0.42 =F0.26 =F0.83
F=15.++

Tirimetilamin :
Analizi yapılan yumurta adedi 36 36 36 36 36
Bozuk yumurta adedi - - i 2 4
Ortalama tirimetilamin mg/g
yumurta sarlSı - - 4.15 5.43 6.64-

+ : P < 0.05
++ : P < O.OJ

,
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bunda en yüksek buna kar~ılık deneme grup~arında gidcre~: dü~.
mesi (tablo 8) bir yumurta için tüketilen yem mıktarını aynı bıçımde
etkilemi~tir .

Ara~tırma sonunda her gruptan kesilen ıo'ar tavuktan alınan
kalp, karaciğer, dalak ve tiroid tartılarak elde edilen değerler 100 g
canlı ağırlığa oranlanmı~tır. İlk iki organ ağırlığı bakımından grup-
lar arasında önemli bir fark bulunamamıştır. Kolza küspesinin ras-
yona % ıo oranında katılmasının dalakta herhangi bir büyüme
yapmadığı bildirilmi~ olmasına rağmen (15) ara~tırmamızda % ıo
kolza küspesi tüketen grupta kontrol ve ı'inci deneme grubuna naza-
ran dalağın iki kat büyüdüğü görülmü~tür. Gruplar arasında tiroid
için belirlenen değerler arasında önemli farklar bulunmuştur. Soya
. küspeli kontrol rasyonunu tüketen Hyline ve Babcock'larda tiroid
ağırlığı 7.1 ve 7.3 mg, iken kolzalı rasyonu tüketenlerde 17.1 ve 15.7
mg ağırlığa ula~tıkları görülmüş olup ırk, hat ve tiplerin duyarlılı-
ğının farklı olabileceği vurgulanmı~tır (I o).

Kuluçka verimleri yönünden elde edilen sonuçlar yumurta tavu-
ğu rasyonlarına % 20 oranında kolza küspesi katılmasının kuhıçka
verimi üzerinde hiçbir olumsuz etki yapmadığını göstermi~tir. Ben-
zeri sonuçlar Beyaz Leghom tavuklar üzerinde yapılan ara~tırma-
larla da gösterilmiş bulunmaktadır. Rasyonlarına % 19.6 oranında
kolza küspesi katılan tavukların kuluçka verimlerinde bir dü~me
olmadığı döllülük oranının soyalı ve kolzalı grupların her ikisinde de
% 98 düzeyinde gerçekleştiği bildirilmektedir. Civciv çıkış gücünün
de % 12.5 soya kapsayan grupta % 95.4 iken kolzalı grupta % 90.4
olduğu açıklanmı~tır (I ı).

Deneme sonunda kesilen tavukların karaciğer ve tiroidleri histo-
lojik yönden incelenmi~tir. İkinci ve üçüncü deneme gruplarında da
olmakla beraber özellikle % 20 oranında kolza küspcsi bulunan 4'üncü
deneme grubunda karaciğer hemorajikrinin bu kadar yaygın ol-
makla birlikte öldürücü olmaması dikkat çekicidir. Gendde gluko-
sinolat miktarı fazla olan kolza türlerinin yumurta tavuklarında ciddi
karaciğer hemorajilerine yol açtığı bildirilmektedir (9, ıı).

Karaciğer hemorajilerinin oluşmasında kolza küspesinin içerdiği
glukosinolat miktarının en önemli rolü oynadığı genelde kabul edil-
mekle birlikte tavuk ırk ve soylarının da az ya da çok duyarlı olma
gibi hazırlayıcı hir ortam yarattıkları da vurgulanmaktadır (I).

Ara~tırmamızda yumurta tavuğu rasyanlarına % 5., i 5 ve 20
oranında katılan kolza küspesinin serumdaki total kalesterol miktarı-
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nı, % 15 ve 20 oranında serumdaki ve karaciğerdeki total lipid mik-
tarını önemli derecede yükselttiği anlaşılmıştır (tablo 17)'

Altı ay sürdürülen bu çalışmada sonuç olarak, yumurtLl. tavuğu
rasyonlarına % ıo'dan fazla kolza küspesi katılmasının yem tüketi-
mini arttıracağı, yumurta verimini clüşüreceği, serum ve karaciğer
total lipid miktarını yükselteceği, tiroicl ve dalakta büyümeler yap-
cağı ve yaygın karaciğer hemorajilerine neden olacağı kanısına va-
rıldt.
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