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KUZU-BUZAGI BÜVtJTME VEMıNt~ KUZU GELİŞMESINE ETKİLERİ

Mustafa Sarı * i. Halil Çerçi*

The effecl of "the growth feed for lamb-calf" on growing of lambs

Summary: in this study, 44 lambs (Morkaraman, Akkaraman,
ivesi) aged 6 weeks were used. The effects of diets comdsting of alfaalfa
hayand growt/ı feed on grol1;t/ı and feed conversion were determined.
The lamhs were divided into 2 groups including early-weaned and non
--weaned ones. At the end of a 7 weeks experimental period, the average
daily liveweight gains were 138.24 g and 194.20 g in groups, respec-
tively (P <O. Ol). On the other hand, the mean daily intakes of alfaalfa
bayand growt/ı feed were 179.38 g, 201.91 g (P >0.05) and 447.81 g,
317.48 g (P<O.Ol), respectively. Feed/gain rafios were 4'536.70
in early-weaned and 2674.52 non-weaned groups.

Özet: Bu araştmnada, 6 haftalik 44 baş (Morkaraman, Akkara-
man, İvesi) kuzuda kuru yonca ile büyütme yeminden oluşan rasyon-
larm gelişme ve yemden yararlanma üzerine etkileri incelenmiştir.
Yedi haftalik deneme sonunda, ortalama günlük canlı ağırlik artişi,
sütten erken kesilen grupta 138.24 g, sütten kesilmeyenlerde ise 194.20
g biçiminde elde edilmiştir (P <O. Ol). Öte yandan, gruplarda sırasıyla,
kuru yonca tüketiminin 179.38 g ve 201.91 g (P >0.05), büyütJııe
yemi tüketiminin 447.81 g ve 317.48 g (P<O.Ol), yenıden yararlanma
değerlerinin ise 4536.70 ve 2674.51 olduğu belirlenmiştir.

Giriş

Genetik kapasite ile beslenme hayvanlarda verimi etkileyen en
önemli faktörlerdir. Diğer bir deyişle, verim gücü yüksek bir hayvan-
dan, ihtiyaçlarına uygun bir beslenme ile en yüksek verim alınabilir.
Kalite ve miktar bakımıarından yeterli olan yemlerin tekniğine uygun
bir biçimde kullanılması hem hayvan sağlığının, hem de veriminin
optimum düzeyde kalmasını güvence altına alabilir. Konuya bu

" açıdan yaklaşıldığında, ne hayvan varlığımızın yüksek verim gücün-
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den (4), ne de yemlerin yeterliliğinden (I I, i3) söz etmek mümkündür.
Kaliteli yem, daha doğrusu dengeli rasyon da, hayvanın gelişme dönemi
ve verim düzeyine göre, protein, mineral ve vitamin gibi besin mad-
deleri ile enerji açısından yeterli ve dengeli olması anlamına gelir.
Bazı vitaminler (K ve B Grubu) ile esansiyel amino asitleri ön mide-
lerinde bulunan mikroorganizmalar yardımı ile sağlayabilen rumi-
nantlarda, diğer hayvanlara oranla, yem kalitesinin daha az önem
taşıdığı söylenebilir. Henüz bu niteliği kazanmamış olan pre-rumi-
nantlarda ise, dengeli rasyon son derecede önemlidir. Rasyon kalite-
sinin düşüklüğü, 9zellikle gelişen bu hayvanlarda, gözardı edile-
meyecek verim düşüklüklerine yol açabilir. .

Ülkemizde kaliteli et ihtiyacının karşılanmasında kuzu eti önemli
bir yer tutmaktadır. Nitekim, kanatlılar dışında, toplaIT! et üretiminin
% 37 kadarı koyun ve kuzudan, bunun da % 50 kadarı kuzulardan
elde edilmektedir (3). Kuzu bcslemede eğilim, bir an önce kuzuların
sütten kesilmesi, böylece artan sütün insan beslenmesine aktarılması
yönünde ağırlık kazanmaktadır. Hcnüz ruminant niteliğini kazan-
mamış olan kuzuların bu dönemde beslenmesi, kaliteli rasyonlar
gerektirir. Yurdumuzda, söz konusu ihtiyacı karşılamaya yönclik
olarak da kamu ve özel sektör yem fabrikalarınca, "Kuzu-Buzağı
Büyütme Yemi" adı altında karma yem üretilmektedir. Ancak,
piyasaya sürülen bu yemlerin yeterince kaliteli olmadığı biçimindeki
şikayetlere yetiştiriciler arasında zaman zaman tanık olunmaktadır.
Böyle olmakla birlikte, bu tür kuşkulara ışık tutabilecek her hangi bir
araştırmaya da rastlanmamıştır.

İşte bu gerçeklerden çıkarak, yöremizde bir kamu kuruluşu
tarafından piyasaya sürülen "Kuzu-Buzağı Büyütme Yemi"nin,
deneme süresince sütten kesilmeyen kuzularla, sütten erken kesilen
kuzuların ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayacağını ortaya koymak
amacıyla, bu araştırma yürütülmüştür.

Materyal ve Metot

Materyal: Araştırmada, F.O. Araştırma ve Geliştirme Çiftli-
ğine ait olan, her grupta, 4 dişi ve 4 erkek olmak üzere 8 baş Akkara-
man, 3 dişi ve 3 erkek olmak üzere 6 baş Markaraman, 4 dişi ve 4
erkek olmak üzere 8 baş İvesi ırkıarından toplam 44 kuzu deneme
hayvanı olarak kullanılmıştır. Yaşları (yaklaşık 6 haftalık) ve baş-
langıç canlı ağırlıkları (yaklaşık i i kg) bakımıarından gruplarda
eşitlik sağlanmaya özen gösterilmiştir. Rasyonların kuruluşuna giren
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kuru yonca ve arpa yukarıda anılan çiftlikten, büyütme yemi ise Yem
Sanayii T.A.Ş. Elazığ Yem Fabrikasından temin edilmiştir. Kaba yem
olarak kullanılan kuru yonca oldukça yaprak bakımından zengin ve
kaliteli idi. Kuzulara 6.-8. haftalar arasında verilen Karma ı ile
8.-13. haftalar arasında verilen Karma 2 nin kuruluşları Tablo ı,
kullanılan kaba ve karma yemlerin kimyasal bileşimleri ise Tablo 2
de gösterilmiştir.

Yemler
Tablo ı. Karma yemlerin kuruluşları. %.

Karma i Karma 2

Arpa Kırması
Bugday Kırması
Bugday Kepellİ
Ayçiçegi K üspesİ
Soya Fasülyesi Küspesi
Melas
Tuz
Mermer Tozu
Premiks 421"
Premiks 602 .•.•
lzmin 2 .•.•.•

28.00
7.00

30.00
15.00
10.00
6.20
0.50
3.00
0.10
0.10
0.10

43.12
5.52

23.70
11.85
7.90
4.90
0.40
2.37
0.08
0.08
0.08

.• Her i kg da 500.000 LU. Vitamin E bulunmaktadır.
** Her i kg da 12.500.000 LU. Vitamin A, 2.500 LU. Vitamin D3, 10.000 mg

Vitamin E bulunmaktadır .
••u Her i kg da 0.10 g I, LO g Fe, 100 g Mn, 6 g Cu, 0.25 g Co ve 12.5 g Zn taşı-

maktadır.

Tablo 2. Yem maddelerinin kimyasal bileşimleri, %

i
Yemler KM HS HP SHP" NB" SHP: NB

------ ---- -_._---
Kuru yonca 90.66 25.05 14.07 9.90 31.80 i : 3.21
Karma i 87.64 8.69 17.63 14.47 56.94 i : 3.94
Karma 2 87.31 8.61 16.10 13.20 60.07 i : 4.55
.• : Alınmıştır (10).

Deneme Yeri ve Yemleme: Deneme, Üniversitemiz Araştırma
ve Geliştirme Çiftliği koyunculuk biriminde yürütülmüştür. Kuzular,
msı yaklaşık 20-25°C arasında değişen, birbirinden ayrı bölmeler
içerisinde tutulmuşlardır. Altlık olarak, buğday sapı kullanılmış
olup, deneme boyunca sık sık değiştirilerek tabanın kuru kalmasına
özen gösterilmiştir.

Kuzular deneme boyunca (7 hafta) meraya çıkarılmayıp barınak
iı;erisinde tutulmuşlardır. Ancak, sütten kesilmeyenler günde bir kez
ve sağım sırasında, süt emmeleri için sağım yerlerinde analarına
salınmışlardır.
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Her hayvan için yeterince yer sağlanmış olup, kuru yonca ve
karma yem ayrı yemiikierde verilmiştir. Her iki grup hayvanlarına
da eşit miktarlarda kuru yonca ve karma yem tartılıp ad libitum
olarak verilmiştir. Ertesi gün de, artan yemler tartılarak, hayvanların
günlük yem tüketimleri elde edilmiştir. Deneme süresince hayvanlara
su ad libitum olarak sunulmuştur. Kuzular 8 haftalık olduktan sonra,
büyütme yeminin enerji düzeyi, % 21 oranında arpa katılarak, arttı-
. rılmıştır.

Örneklerin Almması ve Analizler: Kaba ve karma yemlerden po-
lietilen torbalar içerisine uygun örneklemeler yapılarak, analizlere
kadar laboratuvarda bekletilmiştir. Yem örneklerinde kuru madde
(KM) ve ham protein (HP) Weender analiz (2), ham sellüloz (HS)
miktarı Crampton ve Maynard (6) yöntemlerine göre belirlenmiş,
enerji (Nişasta Birimi, NB) ile sindirilebilir ham protein (SHP) ise
Özgen (10) tarafından sunulan ilgili tablolardan hesaplanmıştır.
Gruplar arasındaki farklılığın önem derecesi "Studen t" testi ile (12)
yapılmıştır.

Bulgular

Araştırma sonunda elde edilen ve gruplara göre düzenlenen
canlı ağırlık ve cinsiyetIere göre düzenlenen canlı ağırlık artışı ile yem
tüketimine ilişkin ortalama veriler, sırasıyla, Tablo 3, 4 ve 5 te sunul-
muştur.

Tartışma

Yaklaşık 6 haftalık ve başlangıç canlı ağırlıkları da ortalama 11
kg olan Akkaraman, Morkaraman ve İvesi ırkından kuzular üzerinde
yapılan bu araştırmada, "kuzu-buzağı büyütme yemi"nİn canlı ağırlık,
yem tüketimi ve yemden yararlanma üzerine etkileri incelenmiştir.
Yerli ırkıarımız üzerinde benzer yaklaşımla yapılmış bir araştırmaya
rastlanamadığı için, tartışmaya alınamamıştır. Bununla birlikte,
benzerlik görülen bazı yerli ve yabancı çalışmaların bulguları arasında
bir karşılaştırma yapılmıştır.

Tablo 3 te de görüldüğü gibi, başlangıç canlı ağırlıkları, sütten
erken kesilen kuzularla, sütten kesilmeyenler arasında önemli bir
farklılık gözlenmemiştir (P<0.05) .Gruplarda sırasıyla, Akkaraman
kuzular için 12.44 ve 12.56 kg, Morkaraman kuzular için 10.75
ve ıo.50 kg, İvesi kuzular için de 10.19 ve 9.56 kg biçiminde bulunan



Tablo 3. Kuzularda ortalama canlı ağırlık değerleri

Sülten Erken Kesilenler Sülten Kesilmeyenler
Başlangıç Son i Günlük canlı Başlangıç Son Günlük canlı

Irklar ağırlığı, kg ağırlık, kg ağırlık artış', g ağırlığı, kg ağırlık, kg ağırlık artışı, g n_. .- .._------ __ o ------- ------.- -_ .._--- --"-
Akkaraman 12.44::1:2.88 19.37:!-:423 150.86:':45.88 12.561: 1.10 22.61 f-2.70 200.\2=73.62 8

b*
Morkararnan 10.75::1:2.8\ 18.]5=3.89 151.03 ::':47.36 10.50:1:2.4\ 20.42::1:3.68 214.611:51.32 6

d** c:i:ıı,': g*
ivesi 10.19=2.45 15.81 ::1:3.32 115.16=43.98 9.56=2.21 17.69::::2.6\ 154.72=48.88 8

a* e**
Ortalama 11.16:L2.77 17.9\+:4.00 138.24:i:45.66 11.07 :f-2. SI 20.36::1:3.56 194.20..!..55 82 22
Ortalama değerler arasındaki farkın önem derecesi (Student testi)
- Gruplar arası karşılaştırma:

a * son canlı ağırlık (ırklar ortalaınası) P <0.05
b* Günlük canlı ağırlık artışı (Moı'karaman) P<0.05
CH Günllik canlı ağırlık artışı (ırklar ortalaması) P<O.OI

- Gruplar içi karşılaştırma:
d** Başlangıç ağırlığı (Akkaraman ve ivesi) P<O.OI
eU Son ağırlık (Akkaraman ve ivesi) P<O.OI
g* Günlük c'lllll ağırlık artışı (Morkaraınan ve ivesi) P<0.05

:ıo::
c::
N
c::
te
c::
N
>o<....
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Tablo 4. Cinsiyetlere göre günlük canlı ağırlık artışı değerleri, g

Sütten erken Sütten
Kuzunun ırkı Cinsiyeti kesilenler kesilmeyenler n
- -- --- ---------- ----
Akkaraman Dişi 146.94 :f-: 55.91 199.26 :f: 82.91 4

Erkek 157.39 J: 31. 82 217.41 = 69.92 4

Morkararnan
Dişi 151.02 -+. 71.08 256.73 :f: 14.86 3-
Erkek 151.03 _ . 23.55 172.48* == 32.25 3.-

tvesi Dişi 114.75 ,1. 36.66 159.87 :r. 27.97 4
Erkek 117.58 -L 49.97 174.56 :f: 28.10 4

* Cinsiyet farkı P<0.05 (Sütten kesilmeyen Morkaraman kuzularda)

Tablo 5. Yem tüketim degerleri

Sütten erken Sütten
kesilenler kesilmeyenler

-_.- ---_._-_.- ---------- .- .----

Tüketilen yem, g / gün! hyv
Kuru yonca 179.38 ı: 105.1 201.91 :f: 163.7
Karma yem 447.81 ..1- 81.9** 317.48 .J_ 134.6-
Toplam yem 627.19 519.39

Günlük tüketilen rasyondaki oranı, %
Kuru yonca 28.60 38.87
Karma yem 71.40 61.13

Yemden yararlanma '"
Kuru yonca 1297.50 1039.58
Karma yem 3239.20 1634.93
Toplam yem 4536.70 2674.51

** Gruplar arasındaki karma yem tüketim farkı (P<O.OI)
'" 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı, g.

ve doğumdan sonraki 42. güne ait olan bu değerler, ülkemizde farklı
amaçlarla yürütülen, fakat 45. güne ve aynı ırkıara ilişkin değerlerden
(1, 5) daha düşük bulunmuştur. Araştırma sonu tartımında sü1ten
erken kesilen ve kesilmeyen kuzularda ortalama canlı ağırlık değerleri,
sırasıyla, Akkaraman ırkında 19.37 ve 22.61 kg, Morkaraman ırkında
18. i5 ve 20.92 kg, İvesi ırkında 15.8 i ve 17.62 kg olarak tespit
edilmiştir. Son canlı ağırlık açısından gruplar arasında bir karşılaş-
tırma yapıldığında, sütten erken kesilen kuzulara ilişkin verilerin,
diğer gruba oranla, daha düşük olduğu göze çarpmaktadır (P <
0.05).

Irklar ortalaması olarak günlük canlı ağırlık artışı, süUen erken
kesilen kuzularda (i 38.24 g), süUen kesilmeyen kuzulardakinden
(194.20 g) daha düşük bulunmuş, bu fark, yüksek düzeyde önem-
lilik (P<O.OI) göstermiştir. Oysa, kuruluşlarında hayvansal kökenli
yemler bulunan (% 7.5 balıkunu) rasyonlarla yapılan yabancı kay-
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naklı araştırmalarda (8, 9) bulgularımızIa çelişen sonuçlara rastlan-
:naktadır. Araştırmamızdan eldc edilen sonuç, kullanılan karma ye-
min kalite düşüklüğünc, diğer bir deyişle, büyütme yeminin kurulu-
~iunda hayvansal kökenli her hangi bir yemin bulunmamasına (Tablo
ı), buna bağlı olarak da esansiyel amino asit yetersizliğine, süt emen
;<uzularda ise söz konusu esansiyel besin maddclerinin sütle birlikte
alınmış olabileceğine bağlanabilir. Dcneme hayvanlarının henüz
ruminant niteliği kazanmadığı göz önünc alındığında, ancak hayvan-
sal yemlerde bulunabilen, büyüme ve azot dengesi için gerekli olan
lizin ve metiyonin gibi esansİyel amİno asitler (7) bakımından yeter-
siz yemlerin' (rasyon) kuzuların gelişmesindeki payı kendiliğinden
anlaşılabilir.

Günlük canlı ağırlık artışı açısından, sütten ereken kesilen kuzu-
larda, ırklar arasında grup-içi karşılaştırma yapıldığında, Akkaraman
(150.86 g) ile Morkararnan (151 .03 g) kuzuların önemli bir farklılık
göstermedi ği (P >0.05), İvesi ırkı kuzularının (115. 16 g) daha düşük
değerler gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Sütten kesilmeyen kuzularda
ise, Morkaraman kuzularda (214.61 g) en yüksek canlı ağırlık artışı
gözlenirken,i vesi kuzularda (154.72 g) en düşük değerler tespit
edilmiş, bu iki ırk verileri arasında önemli fark bulunmuştur (P <
(1.05). Irklar arasında yapılan karşılaştırmada, her iki grupta da İvesi
ırkı kuzulara ilişkin verilerin en düşük bulunması, bu ırkın yöreye
yeterincc uyum sağlayamamış olmasına bağlanabilir.

Kuzularda cinsiyetin günlük canlı ağırlıkartışına yansıması
(Tablo 4), genelde, farklılık yaratmamıştır (P> 0.05). Ancak, sütten
kesilmeyen Morkaraman kuzularında cinsiyet farkı istatİstik açıdan
önemli bulunmuştur (P <0.05). Sütten kesilmeyen kuzular dışında,
d iğerlerinde erkek kuzular dişilere oranla daha fazla canlı ağırlık
artışı göstermiştir. Bu gözlem, Akkaraman ve Morkaraman kuzular
üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları ile (1) uyum içerisindedir.

Tablo 5 te de görüldüğü üzere, günlük hayvan başına kuru yonca
tüketimi, gruplarda sırasıyla, 179.38 ve 201.9 i g biçiminde bulun-
muş, gruplar arasında önemli farklılıklara yol açmamıştır. Buna
karşılık, gruplarda 447.81 ve 317.48 g olarak yansıyan karma yem
nketimi gruplar arasında farklılıklar göstermiştir (P <O. OL). Sütten
erken kesilen kuzularda günlük toplam yem (rasyon) tüketiminin
~~ 28.60 kadarını kuru yonca, % 71.40 kadarını karma yem oluş-
tururken, sütten kesilmeyen kuzularda ise, kuru yonca oranı % 38.87
ye yükselmiş, karma yem oranı % 61.13 e düşmüştür. Bu durum,
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eldeki yemlerle sütten erken kesilen kuzularda fizyolojik doyumun
sağlanarnama olasılığını düşündürmektedir.

Yemden yararlanma açısından gruplara göz atıldığında (Tablo
5), i kg canlı ağırlık artışı için sütten erken kesilenlerde 4536.70 g
toplam yem tüketildiği, sütten kesilmeyenlerde ise bu miktarın 2674.
5 i g düzeyine düştüğü görülmektedir. Bu gözlem ise, büyütme ye-
minin yetersiz olduğu kuşkusunu desteklemekteir.

Sonuç: Araştırmada, doğum tarihi ve canlı ağırlık gibi, ortak
niteliklerin aranması, deneme hayvanlarının sayısını önemli ölçüde
sınırlamıştır. Bununla birlikte, 44 baş kuzu ile yürütülen bu çalışma,
"kuzu-buzağı büyütme yemi"nin yeterince kaliteli olmadığı kuş-
ku sunu çağrıştırmıştır. Bu nedenle, anabilim dalıınız bir başka araş-
tırmada konuya eğilınek amacındadır.
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