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YUMURTA TAVUGU RASYONLARINA KATıLAN BETAİNİN YUMURTA
VERİMİ VE YUMURTA KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Sakiııe Yalçını Ahmet Ergün2 İrfan Çolpan 1

The cffects of betaine supplcmentation on cgg production and egg quality in
laying hen

Summary: This st.ii~J' was cınid Oııt to determiııc the effe::ts of ra-
tions contain in.~ 50 and ıno ppm /,etair:.eon l!ue weight, /ecd consvmption, egg
prodııction, feed ejficien~)i aw! egr; fj Ilalif)' of laying hens.

Totalfy 84 Hisex-Brawn üyers 12.-:' weeks of age) wcre ıısa!. Thcre were
a control and lwo treatment groıı.ps. caclı canta ining 28 hens. The experimeııtal
period lastcd six months.

Feed consl/mptioil ıcas redlife'd IcY 1. ?l.)' %J and egg pradllctian ıms sig-
n{(icantfy incıcased (P < O. O 1) with the .ıdditian of ı00 Nm betaine to the
ro.tions. The m:emge fred consumj;Iü,;ı fOr aite dosen egg ,vas redur;.~1by 3.77
% in group fed ı00 ppm betaine. Tf:l'1't'were no sz!!,n[f'calZtdif.ferenc,s !Jetween
r:l)ntra!.!!,roll.hand groll!Jfer! SO ppm !J':!.li"ehı egg /JI'Of!ı'!CtiOIZand/eecl ejrdeney.

Rtııine sııpplementatioıı diri not rJjfert egg weiglıt and the iJ;ll'iables of
cgg ,jııali!)l.

/(ı'..ıı word,: Bet.ıine, la,vin/', Izm, egg p/odıır:tiol1, egg qı.ali(v

Özet: Bil araytırma, .')0 ür: ı00 /)/mı dli.?:~J'indebef,aiHk.ıjJsayan ra.~)'on-
larm )"umurta lavvklarl1lda canlı (lğıdık, ymı tüketimi, )'umü.rta ı erimi, yem-
den yararlonma ,'c .'Yumıırta kalitesi ü;:.erine olan etkilerini incelemek amar:1)'la
]apılmıytır.

T7/Jl'lm 8'L fldet 24. h/J(talık Jumıırta tipi ınclez Hi.<<Jx-Bro?ujlltavuk kul-
lanılmıştır. Hi!' biri 28 tavuktar! mc..ydana gelen 1 kontrol, 2 deneıne olmak
üzere toplam 3 ı:ru{Jhalinde ]üriitiilen bu araştırma 6 ~)' .\iirdiiriilmii~tür.

i Doç. Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana-
bilim Dalı, Ankara.

2 Prof. Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Ee~;]eme ve Beslenme Hastalıkları Ana.
bilim Dalı, Ankara.
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Yumurta tavuğu rasyonlarma 100 ppm dü<.qindc hetain ilave edilmesi,
)'Cm tüketimini % 1.3:1 oranında a;:altmış, yumurta verimini ise istatistiki
açıd'J,nönemli derecede (P < O. 01) arttırmıştır. Ras)'o1llIııda 100 ppm betain
buluwın grupta, bir düzine yumurta hin tüketilen ortalama yem miktarı kontrol
grubuna ı;öre % 1.77 dÜ;:f:vindca;::.almıştır. Rasyonda sn j)/im het'Zin bulun-
m:ısı ise kontrol grubun'l .!!,öreyumurtl} cerimi {Le )'eıııden )'ararlanma bakımın-
dan farklılık )'aratmamı~tır.

Yumurtı ağırlığı ve )'umurta kaliteri ile ilgili ii-:eltikler ra.~yondaki hetain
dü::.crlerinden etkilenmemi!ti,..

Aııaht,u kelimeler: Retain, )'umurla tavuğu, )'uml/rta ;;erimi, vıwııırta
kalitesi

Giriş

Esansiyel vücut unsurlarının oluşumunda, detoksifikasyon olay-
larında, yağ transport ve metabolizmasında tabiI metil grupları ge-
reklidir. Bundan dolayı rasyonlarda metil kökü vericileri yeterli mik-
tarlarda bulunmalıdır. Vücutta metil grupları yapılamadığından
bu grubu taşıyan maddeleri ihtiva eden besin maddeleri ile birlikte,
mctil grubu da alınmış olur. Kolin, betain ve metiyonin; labil metil
gruplarının üç önemli kaynağıdır. Kolin ve betain, diğer organik
bileşiklere geçebilen üc; labil metil grubu, metiyonin ise sadece bir
!abiI metil grubu kapsamaktadır. Bu özelliklerden dolayı betain ve
metiyonin, transmetilasyon reaksiyonlarında kısmen ko1in yerine ge-
çebilir (7).

Betain ve metİyonin doğrudan metil kökü sağlayabildikleri halde
kolİn içi.n durum aynı olmayıp kolinin önce betö.İn aldehide, sonra da
betain formuna çevrilmesi gerekir. Kolin böylece metil kökü verir
(7) .

Kolin ve mctiyonının metil grubu verme işi yanında beslenme
açısından bir kısım ayrı görevleri de vardır. Bunlar bir başka madde
tarafındem yerine getirilcmez. Metiyonin, hayvan vücudunu oluştu-
ran proteinlerin yapısındaki esansiye1 bir amino a.sittir. Kolin ise yağ
mobilizasyonıında rolü olan f05folipidlerin yapısında yer alır. Kolin
ayrıca sinirlerin iletişiminde roloynayan kimyasal iletişim maddesi
olan asctil kolinin yapısı için gerekli olmaktadır. Kendilerine has gö-
revleri dışında kalan kolİn ve metiyorin miktarı betain tarafından
karşılanabilir (I 2).
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Betain, 1ıomosist'.:;nden metiyonio, aminoetanolden kolin ve gli-
kosiyaminden kreatİn biyosentezine katılır (7).

Yumurta t(lvuklarının önemli miktarlarda kalİn sentezledikleri
bilinmektedir (5, 9). Bazı ar<ıştırıcılar (5, 8, 9), bu biyosentezin hay-
vanın tüm kolin \"(~metil grupları ihtiyacını tam olarak karşılayabil-
diğini belirtirlerken, bazıları da (10, 14, 18) karşılayamadığını da
kaydetmektedicler. Araştırmalardaki son uçların farklı olması, tavuğun
canlı ağırlığı, \'('rimi. yenı tüketimi ve rasyonun protein, kükürtlü
amin o asit miktarı ve metil grupları miktarına bağlıdır (10, 16).

Yapılan bir araştırmada (I), düşük düzeyde kolin (760 ppm)
İçeren yem karışımları, iki metiyonin düzeylerinde (% 0.25 ve %
0.35), kolin ve betainden eşit oranlarda metil grupları gelecek şekilde
yumurta tavuklarına 84 gün süreyle verilmiştir. Yüksek düzeyde me-
tiyonin kapsayan ra~yonların, yumurt;:ı veriminin ve yemden yarar-
lanmanın artmasına neden olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kolin içeriğini
1260 ppm düzeyine çıkaracak betain ilavesinin, yumurta verimini
önemli ölçüde arttırdığı, bir yumurta için gereklİ olan yem miktarını
da azalttığı belirlenmiştir. Kolin ilavesi ise bu kriterl(~ri etkilememiş-
tir. Metil grupları vericilerinin ilave edildiği her iki grupta da araştır-
ma süresince yumurta ağırlı!!;ı yaklaşık % 2 düzeyinde artmıştır. Tü-
ketilen toplam yem miktarının da betain katkılı grupta yaklaşık % 2,
kolin katkılı grupta i~e °l;' 1 azaldığı kaydedilmiştir.

Bu araştırma, 50 ve 100 ppm düzeyinde betain kapsayan rasyon-
larm yumurta tavuklarmda canlı ağırlık, yem tüketimi, yumurta ve-
rimi, yemden yararlanma ve yumurta kalitesi üzerine olan etkilerini
incelemek amacıyh yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Ho..vz!an mate~'yali: Araştırmada toplam 84 adet 24 haftalık yu-
murta tipi melez Hisex-Brown tavuk kullanılmıştır. Araştırma her
biri 28 adet tavuktan meydana gelen i kontrol, 2 deneme olmak üzere
toplam 3 grup halinde yürütülmüştür.

Yem materyali: Araştırma rasyonunun kuruluşu Tablo 1'de ve-
rilmektedir. Bu rasyon temel alınarak birinci ve ikinci deneme grup-
larına sırasıyla 50 ve 100 ppm betain * katılmıştır.

* Betain, en az % 97 düzeyinde betain kapsayan Beıafin BC (Betaine Anhydrous)
preparatı şeklinde Vet il.Veteriner tlaçları Yem Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
tarafından sağlanmışıır.
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Tablo i. Araştırma rasyonunun bileşimi, '"

Y em maddesi ':0
Arpa
Buğday
\1lslr
Ayçi,;eği küspe.~i
Soya fasukesi küspcsi
Et kemik unu
Kireç taşı
DikalsivlIın fosfat
Tuz '
Vitamin kırması*
;',,!inera! karması ••

lG
2~
27
12
8
4
7
O,{O
0.25
0.25
O. LO

* : Rovimix 123-'1': Her 2,5 kg Rovimi" 12J-T'de aktif madde olarak: AVitamini
12.000,000 ıu; D, vit:',mini 2.00().000 ıu; E vitamini 35.000 ıu; K, vitamini 5.000
mg; 1\ vitamini 3.000 mg; B, vitamir.i 6.000 mg; :\'iasin 20.000 mg; Kalsiyum D-panto.
tenat 6.00n mg; 13, vitamini 5,ODO ıng; B" vitamini 15 mg; Falik asit 750 mg; D.Biotin
'ıCı mg: Kalin klarid 125, ono ıng ve C "itamini 50.000 mg bulunmaktadır.

** Remineral S: Her kg Remincral S'de aktif madde olarak: \'!anganez BO,001) ıng;
Demir GO 000 mg; Çinko GO.OOOmg; Bakır 5.000 mg; Kobalt 200 mg; İyot i ,noo mg:
Sclenyum ıso mg ve Kal<iYlIın ++1;.<)25 mg bıılunnnktaclır.

Yem maddelerinin bik~im tablüsım dan (6; yararlanılarak ra~-
y0nun yenı maddelerinden gelen kol;n miktarı 1150 ppm olarak sap-
ranmı~tır. Katıbn yitamin karm;~sı ilc kolin ilavesi 108 ppm'dir. Bu-
radan da gözlendiği gibi rasyonda y:ık!<J.)lk ] 258 ppm kalin bulun-
maktadır. Temd rasyonb sağlanan kol;n miktarı çok düşük olmadı-
ğından, birinci ye ikinci deneme r:ısyon1<cnn,\ 50-] CO ppm betain
k3 tılmıştır.

Deneme hayvan!arliwı beslenme~i: Hay\anl:ı.rın ~iinlük tükctcbilc-
cekleri miktarlarda yem sürekli olarak yemliklcrdc bulunclunılm;ı.k
suretiy1c ari ]ihilun1 \'Crilm;,:,ıir. Araştırma G ay siirrlüriilmiistür.

Yem madde/ni re rG.')'onlarzn besin madde miktarlannın belirle/mıesi:
Araştırmada kullcı.nılan yem maddelerinin H rasyonların besin
maddı: miktarları A.O.:\.C. (2)'dc bildirilen metGdlarla belir-
lenmiştir. Metabolik eneıji düzeyleri i~e Cupenter ve Clcgg'e (4)
göre hesaplanmıştır.

Yem ttikeliminin belidi'lliJ:cıi: Hayvanlar grup yemleml'sine tabi
tutulur haftada bir yapılan tartımlarb yem tüketimi 8'rııp ortala-
ması olarak helirlenmislir.

Yumurta verimi ile kalitesinin belirlemnesi: Gruplarda hcl' gün
yumurta verimi kayıtları tutulmuştur. Yumurtalar haftada bir kere
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oda sıcaklıRıncia 2,1 ~aat l>eklctildiktcn sonra t~ı.rtdıp ağırlıkları sapt,ı.n
mıştır.

Gruplardan elde ('dilcn yumurtalardan dört /ı;:ı,ft,\da bir i2'şer
tane alınarak kalite tayini yapılmıştır.

Yumurtalarda özg:iil ~\i?::rlık.tuz rözcltikri k'ıllanılar;\k saptan-
mıştır. Özgül ağırlıkları i. Ofı~) 1.090 g jl arasında değişen tuz çözel-
tileri kullanılmıştır. Bu smırlar ;'.r2.~;ınclakif:>rk çok kiicük olduğun-
dan hulunan orto.!ama dcğcrlcrckn i (;ıkarılıp i000 ilc çarpılarak
[(x - 1).10001, standard lı<\!,~.d<ı.aynı şekilde 1000 ilc çarpılarak (Sx.
1000) elde edilen değerler wrilmiştir 1,l:i).

Yumurtaların şrkil indeksi. hrılnıa mubvemcti, ak indekEi, sarı
;ndebi, Haugh birimi ve kabuk kalınlığı belirlenmiştir !:1, i I).

Kırılan yumurtaların kabukları ~u ik yıkanarak zarları ayrılıp
kunıtulmuştur. Böylecı, ağırlıkları saptanmıştır.

Kabuklar 500"(;'dc .s saat yaklJ::i.rakkül miktarı hu!ımmuştıır (2).

İstatistiki analizler: Gnıplarcb canlı ağırlık vc yumurta k(l.litcsi
ilc: ilgili değerlere 2-it istatistiki hesaplamalar ve gnıpl<'.nn (;r!a1ama
değerleri araSlTIdaki farklılıkların önemliliği \"arİyans analiz metodu,
gruplar arası farkın önemlilik kontrohi için de Duncan testi llyg-ul2.n-
mıştır. Grupb.rd;>. yumur!,'. verimi ise Khi-Kare metodu ilc karşılaş-
tırılarak aralarındaki fark!ılıklann önemi ;tnlştınlnıı'jtır (17).

Bulgular

Araştırmada kullanılan temd rasyonun metabolik enC!]1 değeri
ve besin madele miktarları Tablo 2'de \'Cr;lmektcdir.

Tablo 2. Temel rasyonun metabolik enerji (:YrE) değeri ve besin madde miktarları

Kuru Ham Ham Ham i Ham AzotSLız i
madde protein yağ' sel1üloz kül öz madde Kalsiyum Fosfor ME
(%) (%) (%) ('!:ı) (%) (%) (%) (0;,) (kcal/kg)

-90~3-16.59- 2.95 -4A8/li.ol- --55.GO-- -3~28-"-O~G3----2677--1

Gru plarda eanlı ağırlık oftatamaları Tablo 3'de g-österilmckte-
dir. Haftalara göre bir tavuğun günlük ortalama ycm tüketimi Tablo
4, yumurta vcrimi Tablo 5, yemden y'<:.rarlanma değerleri ise Talılc
6'da verilmektedir. Talılo 4'den de gözlendi!1i gibi günlük ('rtalama
yem tüketimi kontrol, 1 ve 2. gruplarda sırasıyla 117.16, 118.47 ve



S. YALÇIN, A. ERGÜN, i. ÇOLPAN

115. S9 g olarak bulunmuştur. Ara~tırma sonunda ortalama yumur-
ta vcrimi isc kontrol, i ve 2. gruplarda sırasıyla % 88.59, 89.19 vc
91.0G olarak belirlenmiştir. Rasyonunda i00 ppm betain kapsayan
i.kinci deneme grubunda yumurta verimi diğer gruplardan önemli
derecedc (P < O.OL) yüksek bulunmuştur. Bir düzine yumurta için
tüketilen ortalama yem miktarı ise kontrol, i vc 2. gruplarda sırasıyla
1.59, 1.59 ve 1.53 kg olarak belirlenmiştir.

Tablo 3. Gruplarda canlı agırıık orıalamaları (g)

. Deneme grupları
Kontrol grubu

Hafta
i 2 F

" '\ s<
n x Si n x Sx

---- -- ----- .------ ---- ._--
24 28 1778.93 25.30 28 1704.30 27.79 28 1713.60 24.70 2.45
48 28 1952 .14 36.03 27 1954.22 38.96 27 1945.85 27.75 0.02

Gruplar arasındaki fark, istatistiki olarak önemsizdir.

Tablo 4. Gruplarda haftalara göre bir tavuğu n günlük
ortalama yem tüketimi (g)

Kontrol Deneme grupları

Hafta grubu i 2
---- ----

24 119.43 120.98 119.90
25 125.24 123.92 124.57
26 128.80 128.78 124.69
27 125.63 125.71 121.63
28 125.51 125.86 125.53
29 128.29 123.67 123.98
30 125.20 126.22 118.28
31 124.69 122.14 112.22
32 122.14 117.5:> 108.52
33 120.61 120.69 118.57
34 120. Lo 119.63 113.63
35 119.59 120.16 118.57
36 121.63 116.98 108.86
37 115.00 119.12 114.00
38 119.90 115.27 116.57
39 119.59 120.22 123.93
40 115.51 115.82 117.38
41 ıı1.43 120.22 116.19
42 ııL.16 117.31 113.89
43 108.21 116.1:; 107.08
44 105.82 ii 1.98 115.60
45 102.24 110.88 109.05
46 101.16 103.94 105.63
47 103.78 108.13 103.69
48 108.37 110.33 107.86

.'----
Ortalama 117 .16 118.47 115.59
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Tablo.'). Gruplarda haftalara göre ortalama yumurta verimi (%)

Kontrol Deneme grupları x.
Hafta grubu 1 2
----- ---- ----

24 79.57 78.92 78.03 0.14
25 89.28 87.75 87.75 0.30
26 90.28 94.89 89.28 4.50
27 91.89 92.32 . 91. 22 2.00
28 94.89 90.28 91.82 3.03
29 94.89 91.82 92.04 1.8'i
30 95.39' 92 ...•2 92.04 2.31
31 97.42 90.78 93.63 7.7l
32 96,42 92.32 94.15 3.08
33 97.42 92.59 96.30 5.40
34 95.89ab 91.51a 99.44b 15..')4--
35 91.32a 92.59a 99.44b 14.34"
36 92.32ab 95.74a 99.44b 12.77"
37 92.85 94.15 97.85 5.73
38 91. 32 92.59 97.33 . 6.92
39 87.21 91. 52 93.11 4.49
40 87.21 89.41 92.04- 2.03
11 84.17 87.81 88.89 2.00
42 81. 10 86.22 91.52 8.59
43 83.14 84.63 86.74 0.98
44 81. 10 84.63 85.70 1.68
45 78.03 83.59 84. II 3.06
46 80.07 82.52 84. II 1. 15
47 80.07 83.59 84. II 1.35
48 78.57 85.19 86.22 4.87

---- ----- iOrtalama 88.59a 89.19a 91.06b 19,49"

Aynı sırada aynı işareti taşıyan de~erler arasında istatistik
bakımından bir fark bulunamamıştır; -- = p < 0.01.

Araştırma süresince haftada bir belirlenen yumurta. ağırlıklarına
ait istatistiki değerlendirmeler sonucu gruplar arasındaki farkın ista-
tistiki olarak önem taşımadığı (P > 0.05) gözlenmiştir. Gruplarda
haftalara göre ortalama yumurta ağırlığı Tablo 7'de verilmektedir.
Araştırma süresince 4 haftada bir yapılan kalite kontrollerinde yu-
murtalarda özgül ağırlık, şekil indeksi, kırılma mukavemeti, ak in-
deksi, sarı indeksi, ı-,augh birimi, kabuk kalınlığı, kabuk ağırlığı ve
kabuk külü bakımından. gruplar arasında istatistiki açıdan bir fark
gözlenmemiştir (P > 0.05). Araştırma süresince 7 kez belirlenen yu-
murta kalitesine ait verilerin ortalamaları alınarak Tablo B'de göıı-
teriImiştir.



332 S. YALÇiN. A. ERGÜN, t.ÇOLPAN

Tab.1,o:6. Gruplarda haftaIara göre, yemden yararlanma derecesi
, (kg yemll düzine yumurta)

Kontrol Deneme grupları
Hafta grubu 1 2 .

24- 1.80 1.84 1.84
2S' 1.68 1.69 1. 70
26, 1. 71 1.63 1.68
27 1.59 1.63 1.60
28 1.59 1.67 1.64
29 1.62 1.62 1.62
30 1.58 1.64. 1.54-
31 1.54 1.61 1.44-
32 1.52 1.53 1.38
33 1.49 1.56 1.48
34- 1.50 1.57 1.37
35 1.S7 1.56 1.43
36 1.S8 1047 1.31
37 1.49 1.52 1.40
38 1.58 1.49 1.44-
39 1.65 1.58 1.60
40 1.59 1.55 1.S3
41 1.59 1.64 1.57
42 1.64 1.63 1.49
43 1.56 1.65 1.48
44- 1.57 1.59 1.62
45 1.57 1.59 1.56
46 1.52 1.51 . 1.51
4-7 1.56 1.55 lA8
48 1.66 1.55 1.50

Ortalama 1.59 1.59 1.53

Tablo 7. Gruplarda haftalara göre ortalama yumurta a~ırlı~ı (g)

.. 1'. ...
fiı

Kontrol Deneme grupları

Hafta grubu 1 2
----

24'- 29 54.23 53.00 53.15
30 :-:35 58.41 58.65 57.68
36 :...41 59:90 60.24 59.27
42 - 48 60044 60.45 59.04-

24 -48" 58.33 58.18 . 57.36

,i'.•..
Gruplir arasındaki fark, istatistiki olarak önemsizdir. '
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Tablo 8. Gruplarda ara~tırma süresince yumurta kalitesi ile ilgili
ortalama değerler

Özellik
Kontrol
grubu

Deneme grupları
i 2

Yumurta özgül a~ırlı~ı (gfl) 92.18
Yumurta şekil indeksi 78.45
Yumurta kırılma mukavemet i (kg/cm') 2.57
Yumurta akı indeksi 8.51
Yumurta sarı indeksi 45.67
Yumurta Haugh birimi 80.68
Yumurta kabuk kalınlı~ı (mm x 102) 34.96

I Yumurta hbuk a~ırlı~ı (g) 5.27
Yumurta kabuk külü (%) 97.63

Gruplar arasındaki fark, istatistiki olarak önemsizdir.

Tartışma ve Sonuç

92.57
77.83
2.50
8.27
45.68
79.76
34.84
5.13
97.57

93.88
77.24
2.62
8.33

45.88
81.34
35.58
5.29
97.72

Araştırma süresince i. ve 2. deneme gruplarından birer tavuk
ölmüştür. Bu ölümlerin tele sıkışma ve kanibaJizmus gibi nedenlerden
dolayı olduğu da izlenmiştir.

Araştırma sonunda ortalama canlı ağırlıklar kontrol, 1 ve 2.
gruplarda sırasıyla 1952. 14, 1954.22 ve 1945.85 g olarak bulunup
gruplar arasındaki farklılığın istatistiki açıdan önem taşımadığı gö-
rülmüştür (Tablo 3). Ruiz et aL. (13), yumurta tavuğu rasyonlarına
kolin ilavesinden canlı ağırlığın etkilenmediğini göstermiştir.

Ara~tırma süresince gruplarda bir tavuğun günlük ortalama yem
tüketimi Tablo 4'den de görüleceği üzere sırasıyla 117.16, 118.47
ve 115.59 g olarak belirlenmiştir. Tavuklar grup yemlernesine tabi
tutulduğundan yem tüketimi iı>tatistiksel yönden değerlendirileme-
miştir. Ancak 100 ppm betain içeren rasyonla beslenen 2. grupta
yem tüketiminin kontrol grubundan % 1.34 düzeyinde az olduğu
gözlenmektedir. Araştırma süresince ortalama yumurta verimi grup-
larda sırasıyla % 88.59, 89.19 ve 91.06 olarak belirlenip rasyon un-
da 100 ppm betain kapsayan 2. grupta yumurta verimi .diğer gruplar-
dan istatistiki açıdan önemli derecede (P < O.Ol) yüksek bulunmuş-
tur. Yumurta. tavuğu rasyonlarına katılan betainin yumurta verimi
ve yemden yararlanma üzerine etkisini belirlemek için yapılan bir
araştırmada (I), betainin toplam yem tüketimini % 2 oranında azalt-
tığı, yumurta verimini ise istatistiki açıdan (inemli derecede (P < 0.05)
arttırdığı kaydedilmiştir.
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Bir düzine yumurta için tüketilen ortalama yem miktarı kont-
rol, ı. ve 2. gruplarda sırasıyla 1.59, i .59 ve i .53 kg olarak hesap-
lanmıştır. Betai.nin rasyonlara 100 ppm dolayında katılmasının bir
püzine yumurta için tüketilen yem miktarını % 3.77 o,anında azalt-
tığı görülmektedir. Abel et aL. (1) tarafından yapılan bir araştırmada,
rasyonlara katılan betainin, bir yumurta için tüketilen yem miktarını
% 4.92 düzeyinde düşürdüğü( P < 0.05) belirlenmiştir.

Araştırma süresince gruplarda ortalama yumurta ağırlığı sıra-
sıyla 58.33, 58.18 ve 57.36 g olarak bulunup gruplar arasındaki far-
kın istatistiki olarak önem taşımadığı gözıemlenmi~tir. Benzer olarak
Abel et al. (1), rasyonlara betain ilavesinden yumurta ağırlığının etki-
lenmediğini kaydetmiştir.

Dört haftada bir saptanan yumurta kalitesi ile ilgili özellikler ba-
kımından da gruplar arasında istatiı.tilG açıdan farklılık görülmemiş-
tir.

Sonuç oJ.arak, yumurta tavuğu rasyonlarına 50 ppm betam ka-
tılmaııının kontrol grubuna göre canlı ağırlık, yem tüketimi, yumurta
verimi, yemden yararlanma, yumurta ağırlığı ve yumurta kalitesi ba-
kımından farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Betainin 100 ppm dü-
zeyinde ilave edilmesinin ise yumurta verimini istatistiki açıdan önem-
li derecede arttırdığı (P < 0.01), bir düzine yumurta için tüketilen
yem miktarını ise % 3.77 düzeyinde azalttığı gözlenmiştir. Tavuk-
larda canlı ağırlık, yumurta ağırlığı ve yumurta kalitesinin ise betainin
100 ppm düzeyinde rasyona katılmasından istatistiki açıdan etkilen-
mediği belirlenmiştir.

Bu araştırma ile, yumurta tavuğu rasyonlarına katılan 100 ppm
.düzeyindeki betain ile metil grupları ilavesinin, yumurta verimi ve
yemden yararlanmayı olumlu yönde. etkilediği kanısına varılmıştır.
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