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YUMURTA TAVU(;U RASYONLARINA KATıLAN NİASİNİN
YUMURTA VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN

PARAMETLERİNE ETKİsİ

Seher KÜÇÜKERSANI

The effeet of niadn added to the laying hen ratiOlıs mı egg produetiOlı and egg
quality with some blood metabolites

Summary: This study was carried out to determine the effect of the supp-
lementation 50 and 100 ppm niacin in laying hen rations on live weight, feed con-
sumption, feed efficiency, egg production, egg weight, egg quality and some blood
metabolites.

Total!y 45 (ATE-K) layers (25 weeks at age) were used. There was one cont-
roL and two treatment groups, each containing 15 hem. The experimentaL period
Lastedfour months.

Live weight, egg production, feed e.fficiency were positively affected by the ad-
dition ol 100 ppm niacin to the rations. There was no sign(ficant d(fferences
(P>0.05) among the groups egg weight.

!norganic phosphorus, totaL protein, choLesteroL and Lipid leveLs of bLood
sampLes determined at three times. There were no statisticaLly dilference (P>0.05)
among the groups in inorganic phosphorus, totaL Lipid of bLood serum. Serum total
protein level of groups fed the rations containing 50 and 100 ppm niacin were
found to be higher(P<0.05) than that (~f control ıvouP at last periods of ex-
periment. Serum total choLesterol level (~Lgroups fed the rations containing 50
and 100 ppm niacin were found to be Lower than that of control group. But there
were no statisticaLly d(fference( P>0.05) among the groups.

Egg weight, specific weight, shape index, breaking strength, white index, yolk
index, Haugh unit, yolk co lour, shell thickness, shell weight were determined at
four week intervals using 10 eggsfrom each group. The addition ofniacin LeveL50
and 100 ppm to the rations did not affect egE?shape index white index, Haugh unit,
yolk colour. At the end of the study shell thickness and shell weiE?htdeLTeased
(P<0.05) ol 100 ppm niacin containinE?rations than that of control group.

Key words: Blood metabolites, egE?production, eE?gquality, Laying hen, ni-
acin

Özet: Bu ara,çtırma yumurta tavuğu rasyonlarına 50 ve 100 ppm düzeylerinde
kattlan niasinin canlı ağu"lık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, yumurta ve-
rimi, yumurta ağırlığı, yumurta kalitesi ve bazı kan metabolitLerine etkisini be-
lirlemek amacıyla yapılmıştır.
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Araştırmada toplam 45 adet 25 haftalık yumurta tipi ticari melez tavuk(ATE-
K) kullanılmıştır. Ara,çtırma her biri 15 adet tavuktan meydana gelen 1 kontrol 2
deneme olmak üzere toplam 3 grup halinde yürütülmüştür. Araştırma 4 ay sür-
dürülmüştür.

Niasinin 100 ppm düzeyinde yumurta tavuğu rasyonlarına katılması canlı
ağırlığı, yumurta verimini, yemden yararlanmayı olumlu yönde etkilemiştir. Yu-
murta ağırlığı verilerinde gruplar arasında istatistik yönden birfark (P>0.05) gij-
rülmemi,çtir.

Deneme başı, ortası ve sonunda toplam üç kez alınan kan ile kan serumunda
fos/or, toplam lipid, toplam protein, kolesterol tayinleri yapılmıştır. Fos/or, total
lipid değerleri arasında istatistik bakımdan bir farklılık Rörülmemiştir. Kan se-
rumu total protein düzeyi denemenin son dönemlerinde 50 ve 100 ppm niasin bu-
lunan grupta kontrol Rrubuna göre yüksek (P<0.05) bulunmuştur. Kan serumu
total kolesterol düzeyi 50 ve /00 ppm niasin bulunan grupta kontrol grubuna göre
düşük bulunmuştur. Fakat Rruplar arasmda istatistik bakımmdan bir fark
(P>0.05) bulunamamıştır.

Gruplardan 4 hl!ftada bir /O'ar adet alman yumurtalarta yumurta ağırlığı,
ÖZRülağırlığı, şekil indeksi, kmlma mukavemeti, ak indeksi, sarı indeksi, hauRh
birimi, sarı renRi, kabuk kalınlığı, kabuk aj{ırlığı incelenmi,çtir. Rasyonlam 50 ve
100 ppm niasin katılması yumurta şekil indeksi, ak indeksi, haugh birimi. sarı ren-
Rini etkilememiştir. Yumurta kabuk kalınlığı ve kabuk ağırlığı araştırma sonunda,
100 ppm niasin bulunan gruplarda kontrol grubuna göre düşük (P<0.05) bu-
lunmuştur.

Anahtar kelimeler: Kan metabolitleri, niasin, yumurta kalitesi, yumurta ta-
vuğu. yumurta verimi

Giriş

Niasin, gerek ruminatların gerekse kanatlı
hayvanların büyüme ve verimi için gereksinim
duyduğu B grubu vitaminierdendir. Aynı za-
manda niasin NAD ve NADP gibi koenzimlerin
yapısında da yeralmaktadır. Niasin ilk olarak
1887 yılında Huber tarafından sentezi yapılmış
ve kanatlılar için gerekli bir vitamin olduğu or-
ıaya konmuşlur (13,20). Nitekim Huber'ı iz-
leyen birçok çalışmada niasinin kanatlılarda
canlı ağırlık artışı ve verim için esansiycl bir vi-
tamin olduğu ifade edilmiştir (15,18,25). Hay-
van vücudunda L-Triptofandan niasin sen-
tezlenebilmektedir. Ancak bu sentezlenmeyi
etkileyen pek çok faktör bulunmakıadır. Ras-
yanda protein düzeyinin artması bu dönüşümü
olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra
rasyondaki yağların doymamış yağ asiti oranı
fazla ise dönüşüm oranı artarken, doymuş yağ

asitlerinin bulunması herhangi bir etkiye yola
açmaz. Yine karbonhidratlarında bu dönüşüm
üzerinde önemi vardır. Rasyonda nişasıanın bu-
lunması sukrozun bulunmasından daha fazla et-
kili olarak sentezin daha iyi olmasına olanak
sağlayabilmektedir (21). Hızlı büyüyen broy-
lerlerde ve yüksek yumurta verimine sahip la-
vuklarda, çevre koşullarının iyi olmadığı du-
rumlarda ve stres olgularında bu sentez yeıerli
olmamaktadır (15,18). Yumurta tavuklarında 1
mg niasin senlezi için yaklaşık 45mg triptofana
ihtiyaç duyulmaktadır. Triptofan yumurta ta-
vuğu rasyonlarında kısıtlayıcı olabilmekıedir
ancak bu durum tam olarak kanıılanmamışlır
(27).

NRC'ye (1984) göre yumurta tavuklarında
niacin ihtiyacı 15 mglkg olarak verilirken broy-
lerlerde 30 mg/kg, eıçi damızlıklarda ise 20 mg!
kg olarak bildirilmektedir(24) .
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Kodicek (9), yaptığı çalışmada buğdaygil
ve baklagil tane yemlerinde bulunan niasinin
büyük bir bölümünün bağlı halde olduğunu tes-
pit etmiştir. Yapılan bir başka çalışmada (7) ise,
kanatlıların bağlı halde bulunan niasinden ye-
terince yararlanamadığı vurgulanmıştır. Bu gibi
durumlar da niasin ihtiyacının yeterince kar-
şılanabilmesi için rasyonlara kristalize niasin
ilave edilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir
(ll ).

Briggs ve ark (2), kanatlılarda yaptıkları
çalışmada gerek yumurta tavuklannı gerekse
broylerleri niasin yönünden yetersiz rasyonla
beslemişlerdir. Çalışma sonunda niasin ek-
sikliğinin braylerlerde vücut ağırlığını azalttığı
ve yumurta tavuklarında da ince kabuklu yu-
murta oluşumuna neden olduğu vurgulanmıştır.

Niasinin yumurta tavuklarında etkilerinin
araştırıldığı bir çalışmada (18), niasince ye-
tersiz rasyonla beslenen hayvanlara sırasıyla
6.6, 8.8, i 1 ve 44 mglkg niasin vermişlerdir.
Denemenin sonunda kontrol ve çalışma grup-
larında yumurta verimi sırasıyla % 58, 69, 64
ve 72 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan ni-
asin bakımından yetersiz rasyonla beslenen
hayvanlarda yem tüketiminin olumsuz yönde
etkilendiği ve yumurta ağırlığında da azalma ol-
duğu görülmüştür.

Yapılan başka bir çalışmada (10) yumurta
tavuğu (beyaz leghom) rasyonlannda 22, 44, 66
ve 132 mglkg düzeyinde niasin bulunması du-
rumunda yumurta veriminin sırasıyla %77.5,
79.3, 80.6 ve 8l.l olurken, yem tüketiminin
106.1, 104.5, 105.3, 105.4 g, yumurta ağır-
lığının 63.3, 61.7, 63.8, 62.4 g olduğu sap-
tanmıştır. Yine aynı araştırıcıların 72 haftalık
yumurta tavuğu rasyonlarına 22 ve 66 mglkg
niasin ilave etmeleri durumunda yumurta ve-
rimi sırasıyla % 65.46 ve 66.18 olarak tespit
edilmiştir. Aynı çalışmada yumurta ağırlığı,
yem tüketimi ve canlı ağırlıkta bir değişiklik ol-
mazken ölüm oranı % O.4'den % 0.15'e düş-
tüğü gözlenmiştir. Bu bağlamda niasinin ila-
vesiyle stresin azatılabileceği vurgulanmıştır.

Mısır ve soya küspesi ağırlıklı rasyonlarla
beslenen yumurta tavuklannda (beyaz leghom)
rasyona niasin (44 Ilglkg) ve biotin (l1O Ilglkg)

yanlız ve kombine şekilde ilave edildiği bir ça-
lışmada (8), yumurta verimi kontrol ve deneme
gruplarında sırasıyla % 63.7, 61.7, 61.4, 63.6,
yumurta ağırlıklannın 64.5, 65.3, 63.2, 65.3 g,
ortalama günlük yem tüketimlerinin 112, 112,
113, III g ve yemden yararlanma değerlerinin
2. ll, 2.17, 2.21, 2.09 olduğu bildirilmektedir.
Çalışma sonunda niasin ilavesinin yumurta ve-
rimi, yumurta ağırlığı ve yem tüketimi üzerine
önemli bir etkisinin olmadığı ifade edil-
mektedir.

Yumurta tavuklarında yapılan diğer bir ça-
lışmada (l6), mısır-soya küspesi ağırlıklı ras-
yonlara sırasıyla O, 2.75, 5.5, ll, 22 mg/kg,
buğday-soya küspesi ağırlıklı rasyonlara ise O,
2.75, 5.5 mglkg niasin ilave etmişlerdir. Ça-
lışma sonunda yumurta verimi sırasıyla %72.9,
70.5,71.3,68.9,73.7 - %72.8, 74.0 73.7, yem-
den yararlanma, 1.73, 1.79, 1.74, 1.83, 1.72 -
1.82, 1.84, 1.82, yem tüketimi, 104, 104, 103,
104, 105g - 110, 112, 110 g, yumurta ağırlığı
67.25, 68.89, 68.61, 69.13, 68.34g - 66.13,
66.65, 66.89 g olarak tespit edilmiştir. Yu-
murta özgül ağırlıklan sırasıyla 1.0798,
1.0806, 1.0797, 1.0798, 1.0805 - 1.0829,
1.0816, 1.0816 olduğu buğdayağırlıklı ras-
yonlanlara niasin ilave edilen gruptan elde edi-
len değerlerin, mısır ağırlıklı niasin içeren grup-
lardan daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

İnsanlarda günde 2-3 g niasin kul-
lanılmasıyla kan serumunda kolesterolün %20-
30 düzeyinde azaldığı bildirilirken (l2), başka
bir araştırmada ise yumurta tavuğu rasyonlarına
niasin ilavesinin yumurta ve plazma kolesterol
seviyesi üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı
belirtilmektedir (26).

Bu bilgilerin ışığında, bu çalışmada yu-
murta tavuğu rasyonlanna niasin ilave edil-
mesinin yumurta verimi, yumurta ağırlığı, canlı
ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma,
yumurta kalitesi ile ilgili olarakta; yumurta
özgül ağırlığı, yumurta şekil indeksi, yumurta
kırılma mukavemeti, yumurta akı indeksi, yu-
murta sarı indeksi, yumurta haugh birimi, yu-
murta san rengi, yumurta kabuk kalınlığı, yu-
murta kabuk ağırlığı incelenmiştir. Ayrıca kan
serumunda fosfor, toplam lipid, toplam protein
ve kolesterol tayinleri de yapılmıştır.
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Materyal ve Metot

Hayvan materyali

Araştırmada toplam 45 adet 25 haftalık yu-
murta tipi ticari melez tavuk (ATE-K) kul-
lanılmıştır. Araştırma her biri 15 adet tavuktan
meydana gelen i kontrol ve 2 deneme grubu
olmak üzere toplam 3 grup halinde yü-
rütülmüştür. Araştırma A.Ü. Veteriner Fa-
kültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Has-
talıkları Anabilim Dalı deneme ünitesinde
gerçekleştirilmiştir. Tavuklar 2 katlı ba-
taryalarda her kafeste üçer tavuk bulunacak şe-
kilde barındınlmıştır. Araştırma süresince gün
ışığı ile birlikte 17 saat aydınlatma uy-
gulanmıştır.

Yem materyali

Çalışmada ortalama % 17.50 ham protein
ve 2850 kcal/kg metabolize olabilir enerji (ME)
içeren rasyonlar kullanılmıştır. Araştırma ras-
yonunun temelini mısır, soya küspesi ve arpa
oluşturmuştur. Deneme gruplarına sırasıyla 50
ve 100 ppm niasin ilave edilmiştir. (Tablo 1).

Tablo ı.Araştırmada kullanılan rasyonlann bileşimi.

Table ı.The composition of experimental rations.

Yem maddeleri %

Mısır 41.7

Arpa 20.0

Soya küspesi 24.0

Et-kemik unu 2.0

Bitkisel yag 3.5

Kireç taşı 7.0

DCP 1.0

Tuz 0.3

DL-Metiyonin 0.2

Vit+Min Premiks * 0.3

•.. Vitamin+Mineral karması: Her 2.5 kg'lık ka-
rışımda; 12.000.000 LU Vitamin A,2.400.000 Lu Vitamin
03, 30.000mg Vitamin E, 2.500 mg Vitamin K3,
3.000mg Vitamin BI, 7.000mg Vitamin B2, 4.000mg Vi-
tamin B6, 5mg Vitamin BI2, 40.000 mg Niacin, 8.000mg
Kalsiyum 0- Pantotenat, 1.000 mg Folik Asit, 50.000 mg
Vitamin C, 80.000 mg Manganez, 40.000mg Demir,
60.000 mg Çinko, 5.000 mg Bakır, 2.(X){)mg Iyat, 500 mg
Kobalt. iSO mg Se\enyum.IO.OOO mg Antikoksidan,
150.nOn mg Kolin Klorit bulunmaktadır.

S. KÜÇÜKERSAN

Deneme hayvanlarım n beslenmesi

Hayvanlara günlük tüketebilecekleri mik-
tarda yem, sürekli olarak yemliklerde bu-
lundurulmak suretiyle ad libitum verilmiştir.
Hayvanlar 16 hafta araştırma yemlcriyle bes-
lenmiştir.

Yem maddeleri ve rasyonlarda besin mad-
deleri analizleri

Araştırmada kullanılan yem maddelerinin
ve rasyonların besin madde miktarları
A.O.A.C.' de O), bildirilen analiz metotlarına
göre saptanmıştır. Rasyonların metabolize ola-
bilir enerji düzeyleri ise Carpenter ve Clegg (4)
tarafından geliştirilen formül kullanılarak he-
saplanmıştır.

Canlı ağırlıklarm belirlenmesi

Araştırmanın başında ve sonunda olmak
üzere tavuklar bireyselolarak iki kez tartılarak
canlı ağırlıkları saptanmıştır.

Yem tüketiminin belirlenmesi

Hayvanlara grup. yemlemesi uygulanmış
ve haftada bir yapılan tartımlarla yem tüketimi
grup ortalaması olarak tespit edilmiştir.

Yumurta verimi ve ağırlığmm belirlenmesi

Gruplarda her gün yumurta verimi kayıtları
tutulmuştur. Yumurtalar her hafta oda sı-
caklığında 24 saat bekletildikten sonra tartılarak
ağırlıkları saptanmıştır.

Kan metabolitlerinin belirlenmesi

Araştırmanın başı, ortası ve sonunda top-
lam üç kez 12'şer hayvandan kan alınmıştır.
Alınan kanlar, serumları ayrıldıktan hemen
sonra analizleri yapılmıştır. Kan serumunda
fosfor tayini modifiye Younburg metoduna
göre (4), toplam lipid Kunkel, toplam protein
Biüret metoduna, toplam kolesterol Lct11er me-
toduna (6) göre belirlenmiştir.
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Yumurta kalitesi ile ilgili özelliklerin
belirlenmesi

Gruplardan elde edilen yumurtalardan dört
haftada bir 10' ar tane alınarak kalite tayini ya-
pılmıştır.

Yumurtalar 24 saat oda sıcaklığında bek-
!etildikten sonra tartılıp ağırlıkları saptanmıştır.

Yumurtada özgül ağırlık tuz çözeltileri
kullanılarak saptanmıştır (19). Tuz çö-
zeltilerinde özgül ağırlık çok düşük olduğu için
bulunan ortalama değerlerden ve standart ha-
tadan 1 çıkarılıp 1000 ile çarpılarak [(x-
L ).1000] elde edilen değerler verilmiştir.

Yumurtaların kırılma mukavemetleri
Rauch tarafından geliştirilmiş olan kırılma mu-
kavemeti ölçme aleti ile kg/cm2 olarak öl-
çülmüştür (17).

Kabuk kalınlığının saptanmasında yu-
murtaların sivri, küt ve ortasından alınan ka-
bukların zarları ayrıldıktan sonra mikrometre
ile yapılmıştır(3).

Yumurtalar cam bir masaya kırılarak LO
dakika beklendikten sonra ölçümler yapılmıştır.

Ak uzunluğu, ak genişliği, sarı çapının öl-
çümü kompas ile yapılmıştır. Ak yüksekliği ve
sarı yüksekliğinin ölçülmesinde Mitutoya
marka üç ayaklı mikrometre (l/lOO mm du-
yarlı) kullanılmıştır. Bu değerlerden ya-
rarlanılarak ak indeksi, sarı indeksi ve haugh bi-
rimi hesaplanmıştır (3)

Sarı renginin sayısalolarak ölçülmesinde
Hofmann Laroche firması tarafından geliştirilen
renk skalası kullanılmıştır (23).

Yumurtaların kabukları su ile yıkanıp zar-
ları ayrıldıktan sonra 105°C'de 24 saat ku-
rutularak kabuk ağırlıkları belirlenmiştir.

İstatistiki analizler

Gruplarda canlı ağırlık, yumurta verımı,
yumurta kalitesi, kan metabolitleri ve ağırlığı
ile ilgili verilere ait hesaplamalar ve grupların
ortalama değerleri arasındaki farklılıkların
önemliliği varyans analiz metodu (22), gruplar
arası farkın önemlilik kontrolü için de Duncan
testi (5) uygulanmıştır. Gruplarda yumurta ve-
rimi Khi-Kare metodu ile karşılaştırılarak ara-
larındaki farklılıkların önemi araştırılmıştır
(22).

Bulgular

Çalışmada kullanılan rasyonların besin
madde miktarları ile metabolize olabilir enerji
değerleri Tablo 2' de, verilmiştir. Gruplardaki
canlı ağırlık ortalamaları Tablo 3' de çalışmada
gruplara ait haftalık ortalama yem tüketimi
Tablo 4'de gösterilmiştir. Çalışma süresince
gruplarda ortalama yumurta verimi Tablo 5'de,
yemden yararlanma değerleri Tablo 6'da, grup-
larda ortalama yumurta ağırlığı ise Tablo Tde
verilmiştir. Gruplardaki bazı kan metabolitleri
verileri Tablo 8'de yumurta kalitesine ilişkin
verilerde Tablo 9' da verilmiştir.

Tablo 2. Araştırma rasyonlarının metabolize olabilir enerji
degerleri ve besin madde miktarları.

Table 2. MetaboHzable energy levcl and nutrienl values of
rations.

Metabolik Enerji, kcallkg 2850

Kuru Madde, % 91.30

Ham Protein, % 17.50

Ham Selüloz, % 3.0 i

Ham Kül, % 10.63

Ham Yag, % 5.67

Azotsuz Öz Mad., % 54.47

Kalsiyum, % 3.08

Fosfor, % 0.65

Hesaplanan niasin, mglkg 33.00
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Tablo 3. Gruplarda canlı agırıık ortalamaları (g).
Table 3. Mean liye weight of groups (g).

S. KÜÇÜKERSAN

DENEME G RUPLARı

Kontrol Gnıpl Grup2 F

Hafta
-

Sx
-

Sx
-

Sxn x :t n x :t n x :t

25 15 1986 44.35 15 1888 31.93 15 1887 24.27 2.70

41 15 2342b 40.45 15 2152a 41.19 14 2439b 42.99 12.(W''''

Aynı sırada aynı harfi taşıyan gruplar arasındaki fark istatistik olarak önemsizdir. **: P < 0.01.

Tablo 4. Gnıplarda ortalama yem tüketimi (g/gün-tavuk).
TabIe 4. Mean feed consumption of groups (g/day-hen).

DENEME GRUPLARı

Hafta Kontrol Grup i Grup 2

25 127.61 129.53 130.47

26 130.96 130.96 133.04

27 134.96 135.86 132.00

28 135.71 132.67 129.04

29 141.76 134.47 128.81

30 134.14 142.14 134.61

3 i 126.04 139.57 137.47

32 126.33 139.96 134.24

33 128.90 145.57 144.71

34 128.81 140.24 140.43

35 129.39 140.29 141.47

36 133.19 144.33 141.24

37 136.14 143.33 143.33

38 129.43 138.47 140'()4

39 127.40 145.87 138.73

40 134.14 142.14 134.61

Ortalama ı3 1.56 139.09 136.52
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Tablo 5. Gruplarda ortalama yumurta verimi (%).

Table 5. Mean egg production of groups (%).

DENEME G RUPLARı

Hafta Kontrol Grup i Grup 2 X2
25 75.14 63.81 71.43 2.89
26 79.05a 82.86h 92.38h 7.66*
27 92.38 93.33 90.82 4.55
28 88.57 .92.38 89.80 3.74
29 83.81 85.71 89.80 0.19
30 83.81 85.71 87.62 0.62
31 78.09a 90.48h 88.78b

.

7.63*
32 84.76 83.91 83.67 0.14
33 85.71 90.47 93.86 2.66
34 83.81 89.52 83.67 2.26
35 81.90 82.86 92.86 5.76
36 76.19a 88.57h 88.78h 8.16*
37 77.14a 89.52h 85.71h 6.32*
38 78.IOa 84.76h 88.76b 7.76*
39 75.24a 85.7!h 88.78h 7.27*
40 72.38a 83.81h 85.71h 8.43*

Genel 81.0la 85.84ah 87.65h 8.14*

Aynı sırada aynı harfi ta~ıyan gruplar arasında istatistiki bakımdan bir fark bulunamamıştır. *: P< 0.05.

Tablo 6. Gruplarda yemden yararlanma derecesi (kg yemll düzine yumurta).
Table 6. Fced efficiency of groups (kg feedll dozen egg) .

DENEME G RUPLAR i

Hafta Kontrol Grup i Grup 2
25 2.04 2.44 2.19
26 1.99 1.90 1.73
27 1.75 1.75 1.74
28 1.84 1.72 1.72
29 2.03 1.88 1.72
30 1.92 1.99 1.84
31 1.94 1.85 1.86
32 1.79 2.00 1.93
33 1.80 1.93 1.85
34 1.84 1.88 2.01
35 1.89 2.03 1.83
36 2.10 1.96 1.91
37 2.12 1.92 2.01
38 1.99 1.96 1.89
39 2.03 2.04 1.88
40 2.12 2.04 1.88

Ortalama 1.96 1.96 1.87
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Tablo 7. Gruplarda ortalama yumurta agırlıgı (g).
Table 7. Mean egg weight of groups (g).

S. KÜÇÜKERSAN

DENEME G RUPLARı

Kontrol Grup i Grup2 F

Hafta
- Sx

-
Sx

- Sxn x ~ n x ~ n x ~

25 14 58.16 1.48 13 58.21 1.43 13 57.39 0.79 0.08

26 13 58.62 0.90 14 60.37 1.04 14 58.94 0.67 1.12

27 12 61.61 1.58 13 61.05 1.12 13 60.56 0.67 0.20

28 13 61.14 1.47 15 61.96 0.75 13 62.21 2.30 0.21

29 13 60.95 1.69 11 61.99 0.98 ii 62.95 1.13 0.58

30 15 64.51 1.96 14 62.97 0.66 13 62.77 0.87 1.05

31 14 63.90 2.23 14 65.39 2.10 14 62.99 0.82 0.44

32 14 63.73 1.73 14 64.03 1.07 12 63.76 0.71 0.02

33 13 64.56 1.73 15 64.80 0.90 12 63.77 0.93 0.77

34 12 67.55 1.92 12 59.82 4.86 12 63.29 0.92 1.66

35 15 66.27 1.74 15 65.91 1.30 15 64.88 0.92 0.89

36 13 65.76 1.86 14 64.34 0.90 13 64.58 0.78 0.37

37 12 64.73 1.01 11 64.66 3.45 12 64.52 i. i i 0.42

38 LO 67.57 2.58 15 66.12 0.66 14 65.55 1.05 0.50

39 9 64.61 1.71 15 65.42 1.08 13 66.09 1.21 0.30

40 12 65.50 1.84 12 64.19 0.99 13 64.52 0.98 0.26

Ortalama 63.70 63.20 63.05 0.28

Istatistik bakımdan bir fark bulunamamıştır (P>0.05).

Tablo 8. Gruplarda haftalara göre bazı kan metabolitleri ile ilgili özellikler.
Table 8. Same blood metabolites of experimental groups for weeks ..

DENEME GRUPLARı

Hafta Kontrol Grup i Grup 2 F

Fosfor 26 2.61b 2.29a 2.37ah 3.58*

mmol/lt 33 2.22 1.96 2.22 2.90
40 2.06 2.07 2.14 0.52

Total Lipid 26 1616.35 1666.75 1634.86 0.97

ıngllOO ml 33 1762.54 1685.84 1712.93 1.36
40 1737.78 1738.32 1723.92 0.10

Total Protein 26 7.1 i 7.01 6.74 2.01
gll 00 ını 33 7.75a 8.55h 7.98ah 4.29*

40 7.44a 7.94h 7.47ah 4.88*

Total Kolesterol 26 235.05 193.73 202.54 1.27
ıngll 00 ml 33 2 ı0.30 161.30 196.40 0.87

40 201.83 165.68 196.53 0.65

n=IO
Aym sırada aynı işareti taşıyan degeri cr arasında istatistiki bakımdan bir fark bulunamamıştır, "'PdJ.05.
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Tablo 9. Gruplarda haftalara göre yumurta kalitesi ile ilgili özellikler.
Table 9. Egg quality of groups for weeks.

DENEME GRUPLARı

Hafta Kontrol Grup i Grup 2 F

Yumurta özgül 25 89.79 88.45 88.15 0.45
agırhgı, glL 30 88.50b 87.00ab 85.80a 3.73"

35 88.75b 86.73a 87.00a 5.12"
40 87.30b 85.2Oa 86.IOab 2.92"

Yumurta şekil 25 75.55 75.71 74.73 0.18
indeksi 30 78.08 78.98 77.64 0.21

35 82.39 80.53 78.57 1.84
40 82.69 81.84 81.37 0.22

Yumurta kırılma 25 2.44 2.38 2.11 1.34
mukavemeti, 30 2.98b 2.95b 2.00a 7.71""
kglcm2 35 2.86 2.64 2.64 0.61

40 3.32 2.83 2.84 1.43

Yumurta akı 25 9.78 10.36 9.97 0.50
indeksi 30 8.93 9.60 9.10 0.95

35 7.62 8.04 7.44 0.46
40 7.50 7.53 7.37 0.06

Yumurta sarı 25 46.12 45.18 45.37 0.50
indeksi 30 43.58a 47.44b 46.26b 9.27""

35 43.01b 40.81a 39.84([ 8.33"'"
40 44.28 43.21 42.92 1.05

Yumurta haugh 25 84.35 88.88 87.38 1.80
birimi 30 81.62 84.69 83.68 0.59

35 76.41 80.06 76.41 0.97
40 74.13 74.40 75.05 0.06

Yumurta sarı 25 11.57 ı1.85 11.54 0.52
rengi 30 12.67 12.73 12.30 0.73

35 11.75 11.82 11.50 1.53
40 i 1.iO 11.60 i 1.40 1.25

Yumurta kabuk 25 35.31 34.58 34.73 0.48
kahnhgl,mmxlO2 30 36.23 35.39 34.93 2.05

35 36.llb 34.15a 34.74ab 3.72"
40 38.03b 35.96a 36.80ab 3.01 "

Yumurta kabuk 25 5.49 5.33 5.31 0.68
agırhgı, g 30 4.68 5.00 4.61 0.98

35 6.IX)b 5.48a 5.35a 6. lO"
40 6.09b 5.49(1 5.70ab 3.12"

n=IO
Aynı sırada aynı işareti taşıyan degerler arasında istatistiki bakımdan bir fark bulunamamıştır, *P<O.05. ""Pdl.O I.
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Tartışma ve Sonuç

Araştırma sonunda elde edilen canlı ağır-
lıklar kontrol,I. ve 2. Deneme gruplannda sı-
rasıyla 2342, 2152 ve 2439 g olarak saptanmış
olup gruplar arasındaki bu farkın istatistik açı-
dan önemli (P< 0.0l) olduğu gözlenmiştir
(Tablo 3). Canlı ağırlık değerleri bakımından en

ıyı sonuç rasyonuna 100 ppm niasin katılan 2.
deneme grubunda alınmıştır.

Araştırma süresince gruplarda hir tavuğun
günlük ortalama yem tüketimi kontrol ve de-
neme gruplarında sırasıyla 131.56, 139.09 ve
136.52 g olarak tespit edilmiştir (Tablo 4). De-
nemede hayvan materyalini oluşturan tavuklar
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grup yemlemesine tabi tutulduğundan yem tü-
ketimi istatistik yönden değerlendirilememiştir.
Çalışmada elde edilen yem tüketimi de-
ğerlerinin benzer amaçla yapılan çalışmalardan
(8,10,16) yüksek olmasının nedeninin ırk fark-
lılığından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Araştırma süresince ortalama yumurta ve-
rimi gruplarda sırasıyla % 81.01, 85.84 ve
87.65 olarak bulunup gruplar arasındaki bu far-
kın istatistik açıdan önemli (P< 0.01) olduğu
gözlenmiştir (Tablo 5). Yumurta verimi de-
ğerleri açısından en yüksek sonuç rasyonuna
100 ppm niasin katılan 2. deneme grubunda
alınmıştır. Diğer bir ifade ile ikinci deneme gru-
bunda yumurta verimi birinci deneme gru-
bundan % 2.11, kontrol grubundan da % 8.20
oranında daha fazla olmuştur. Çalışma sonunda
yumurta tavuğu rasyonlanna nıasın ka-
tılmasının yumurta verimini olumlu yönde ar-
tırması benzer amaçlı çalışma bulgularıyla
(2,8,1 O,16, 18) yakınlık göstermektedir. Bunun
en önemli nedeni, rasyonlara niasin katılması
ile kanatlılar tarafından yemde, bağlı halde bu-
lunan niasinden yararlanabilirliğin artmasından
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Bir düzine yumurta için tüketilen ortalama
yem miktarı kontrol,I. ve 2. deneme grup-
larında sırasıyla 1.96, 1.96 ve 1.87 kg olarak
hesaplanmıştır (Tablo 6). Yumurta tavuğu ras-
yanlarına 50 ppm niasin katılması bir değişiklik
meydana getirmezken, 100 ppm niasin ka-
tılması kontrol grubuna göre bir düzine yu-
murta için tüketilen yem miktarını % 4.59 ora-
nında iyileştirmiştir. Yapılan çalışmada
yumurta tavuğu rasyonlarına nıasın ka-
tılmasının yemden yararlanmayı iyileştirmesi
bu konuda yapılan çalışmalarda elde edilen bul-
gular (8,10,16) ile benzerlik göstermektedir.

Yumurta ağırlığı verileri kontrol,I. ve 2.
gruplarda sırasıyla 63.70, 63.20 ve 63.05 g ola-
rak belirlenmiştir (Tablo 7). Yumurta ağırlığı
bakımından araştırma süresince gruplar ara-
sında istatistik bakımından bir fark (P>0.05) gö-
rülmemiştir.

S. KÜÇÜKERSAN

Diğer bir ifade ile rasyonlara 50 ve 100
ppm niasin katılması yumurta ağırlığını önemli
oranda etkilememiştir. Yumurta ağırlığı de-
ğerleri kimi çalışma sonuçlarıyla (8,10,16) hen-
zer bulunmuştur.

Araştırma sonunda kontrol ve deneme
grupları arasında kan serumu fosfor, toplam
lipid değerleri açısından önemli bir fark oluş-
mamıştır (Tablo 8). Rasyona 50 ppm düzeyinde
ilave edilen niasin kan serumu protein de-
ğerlerini çalışmanın 33 ve 40 haftalarında kont-
rol grubuna göre önemli (P< 0.05) derecede ar-
tırmıştır. Kan serumu kolesterol düzeyleri
önemli olmamakla birlikte 50 ve i00 ppm ni-
asin ilavesi durumunda sayısalolarak azal-
mıştır.

Araştırma süresince dört haftada bir sap-
tanan yumurta kalitesi ile ilgili özelliklerden
(Tablo 9), yumurta özgül ağırlığı son haftada
kontrol,I. ve 2. deneme gruplarında sırasıyla
87.30, 85.20 ve 86.10 gIL olarak belirlenmiştir.
Çalışma sonunda yumurta tavuğu rasyonlarına
50 ppm niasin katılması yumurta özgül ağır-
lığını kontrol grubuna göre istatistik açıdan
önemli derecede (P < 0.05) azaltmıştır. Ko-
nuya ilişkin yapılan bir çalışmada (16), yumurta
özgül ağırlığı değerlerinin önemli derecede
yükseldiği gözlenmiştir. Bunun nedeninin ilave
edilen niasin düzeyine bağlı olduğu dü-
şünülmektedir.

Çalışma süresince yumurta şekil indeksi
değerlerinin değişik düzeylerde niasin içeren
gruplar arasında istatistik bakımdan önemli ol-
madığı (P>0.05) gözlenmiştir.

Çalışmanın 30. haftasında yumurta kırılma
mukavemeti özellikleri kontrol,I. ve 2. deneme
gruplarında sırasıyla 2.98, 2.95 ve 2.00 kg/cm"
olarak saptanmıştır. Araştırmada rasyonlara ka-
tılan niasin miktarının artırılması yumurta kı-
rılma mukavemetini önemli (P<O.OI) oranda et-
kilemiştir. Diğer bir ifade ile rasyonlara 100
ppm niasin katılması yumurta kırılma mu-
kavemetini kontrol ve 50 ppm niasin katılan
gruba göre sırasıyla % 32.9 ve 32.2 azalımıştır
(Tablo 9). Araştırmanın son haftalarında grup-
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lar arasında yumurta kırılma mukavemeti özel-
liklerinde farklılık bulunmamıştır.

Yumurta akı indeksi, yumurta haugh bi-
rimi ve yumurta san rengi özelliklerinin araş-
tırma süresince kontrol ve deneme gruplan ara-
sında istatistik açıdan bir farklılık göstermediği
tespit edilmiştir. Bu bağlamda yumurta tavuğu
rasyonlanna niasin katılması yumurta akı in-
deksi, yumurta haugh birimi ve yumurta san
rengini etkilememiştir.

Gruplar arasında 30. ve 35. haftada yu-
murta san indeksi bakırmndan farklılıklar gö-
rülmüştür (P< 0.01). Bu bağlamda çalışmanın
30. haftasında sarı indeksi kontrol grubuna göre
deneme gruplannda önemli derecede yük-
selirken, 35. haftada azalma kaydedilmiştir.

Yumurta kabuk kalınlığı araştırmanın 40.
haftasında kontrol, I. ve 2. deneme gruplannda
sırasıyla 38.03, 35.96 ve 36.80 mm xıo2 olarak
tespit edilmiştir. Yumurta tavuğu rasyonlanna
niasin katılması yumurta kabuk kalınlığını kont-
rol grubuna göre önemli (P< 0.05) derecede
azaltrruştır. Diğer bir ifade ile rasyonlara 50 ve
100 ppm düzeyinde niasin katılması daha ince
kabuk oluşumuna neden olmuştur.

Gruplarda kabuk ağırlığı değerleri kabuk
kalınlığı bulgulanyla benzerlik göstermiş olup
niasinin kabuk kalınlığını kontrol grubuna göre
azalttığı tespit edilmiştir (P<0.05).

Bu sonuçlar itibarıyla, yumurta tavuğu ras-
yonlarının yaklaşık % 60-70'ini oluşturan ta-
hıllarda bulunan niasinden kanatlıların ye-
terince yararlanması ve verim ile ilgili
özelliklerin daha da iyileşmesi yönünden ras-
yonlara niasin ilave edilmesinin olumlu etkili
olduğu söylenebilir. Bu bağlamda yumurta ta-
vuğu rasyonlanna 50 ve 100 ppm niasin ka-
tılmasının herhangi bir olumsuz etkiye yol aç-
madığı hatta 100 ppm ilave edilmesinin canlı
ağırlık, yumurta verimi ve yemden yararlanma
dereceleri üzerine olumlu etkileri olduğu göz-
lenmiştir. Konunun değişik düzeylerde ya-
pılacak yeni araştırmalarla, özellikle yumurta
kolesterolü üzerine etkileride araştırılarak de-
rinleştirilmesinde yarar olacağı kanısına va-
rılmıştır.
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