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Özet: Bu ara~tırma. rasyona 100 ve 200 ppm oranında Yuccu schidigem ekstraktı katılmasımn Japon bıldırcınlarında canlı
ağırlık artl~ı. yem tüketimi. yemden yararlanma oram. karkas randımanı ilc bazı serum biyokimyasal ve hematolojik parametreler
üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılml~tır. Ara~tırmada toplam 135 adet i haftalık Japon bıldırcın civcivı (CiJlumix
co!ıımix jal'{}/ıical kuııanılml~tlr. Her birinde 45'er hayvan bulıınan bir kontrol ve iki deneme grubu dÜl.enlenmi~tır. Ara~urma 5
11<\ft;1devam etmi~tir. Ara~urma sonunda rasyona yucea ekstraktı katkısı bıldırcmlarda canlı ağırlık arll~ı. yem tiiketimi ve bırkas
randımanında gruplar arasında istatistiksel bir fark o!u~turınaml~tır. Yemden yararlanma oranı deneme gruplarında kontrol
grubundan belirgin olarak daha iyi bulunlllll~tur (pdUl5). Be~ hafta sonunda belirlenen senım glukoz ve kolesterol değerlerı yucca
ekstraku katılan gruplarda kontrol grubundan belirgin olarak daha dü~ük bulumllll~tıır (p<O.O I). Yucca ekstraktı kmkı,ı senıııı
ırıglıserid. tota! protein ve albumin seviyelerini etkilememi~tir. Hematolojik parametreler bakımından gruplar arasında islaıistiksei
bir fark bulunmamıştır. Bıldırcın rasyonlarına 100 ve 200 ppm düzeyinde YııcCU schidigem katkısı yemden yararlanma oranım
ıyiıqtirmi~tir. Ekonomik olduğu takdirde bıldıreın rasyon ları na Yucca schidigem ilavesinin yapılabileceği sonucuna varılml~tlr.

AnahLıl' kelimelcr: Bıldırcın. canlı ağırlık artl~ı. kan parametreleri. karkas randımam. yemden yararlanma. Yııcı:a sclıidi;.:l'ra

The effect of yucca extract on fattening performance, some biochcmical and hacmatological
parameters of quails

Summary: The aim of this study \vas to determine the effects of rations containing i00 and 2()() ppm YIIU(( schidıgl'm
extract on the live weight gain. feed effieiency. dressing percentage. and same senım bioehemical and haematologıca! par;ııııeıcrs ot
Lıp;ınese quai!. In this experiment. a total of 135 one week old Japanesc quail chicks (Cıı!umi.r co!ıımi.rj((pııııica) were used. They
were alloeaı"d ınto one control group and two treatmerıt groups eaeh containing 45 quail ehicks. The experiment was coıııinued for 5
\vcek.s. i\t the end of Ihe experiment. the effects of ration containing yucea cxtract on the liye \Veight gain. feed cünsumption ;md
drcssıng percentage of quail were not statistieally significant among the groups. Feed efficiency of the treatment groups were
significantly bcller than the control group (p<O.05). i\t the end of the fifth week. serum glucose and cholesteml Ieyels of the
treatment groups were significal1lly lower than the control group (p<O.OI). Yueea extract didn't afleet the senım triglyceride. tOlal
proıcin and albumin leve!. Haematological parameters were not statistically different among the groups. The addition or i()() dııd 2()(j
ppm Yııcca .'chidı;.:em ıo the quail ration improved ıhe feed efficiency of quai!. it is concluded that YUCClI.ldıidigem couıd be ddeled
LO <.juail ralIons. as long as it i.s economica!y advarıtages.

Key words: Blood parameters. dressing percentage. feed effieieney. liye weight gain. quail. Yuecu schidigl'm

Giriş
Yucca, Amerika çöllerinde ve Baja (Meksika)'da

yetişen Liliaceae (7.ambakgiller) familyasına ait bir bit-

kidir. YilCC" schidiJiertl (avize ağacı) ise, yucea türleri

i~'inde en yüksek sapanin içeriğine sahip bir alt türdür (2).

Bu bitkinin kurutulup öğütlilmesi sonucu elde edilen eks-

trakt. insan ve hayvan beslenmesinde yıllardır kullanıl-

maktadır (2). Alkollü içecek, şampuan ve sabun üretimin-

de ve ilaç sanayiinde steraid ilaçların elde edilmesinde

kullanılan bu ekstrakt, son yıllarda Amerika Birleşik

Devletleri ve Avrupa ülkelerinde yem katkı maddesi ola-

rak hayyan yemlerine katılmaktadır (1.5. 17).

Yucca bitkisi yüksek düzeyde doğal bir steraid olan

sapanin içerir. Bitkinin öğütülmüş twlarında yaklaşık

I'k,9- 10 düzeyinde aktif steroid sapanin saptanmışııl'

(5. i7). Steroid saponinlerin hayvanlar üıerinde bliyiiıııe

ve gelişmeyi hızlandırıcı etkiye sahıp oldukları bil.

dirilmektedir (1,17). YııCC([ schidigem'nın fiıyolajik et-

kisi yapısında bulunan bu saponinlerin aktivitesinden kay-

naklanmaktadır. Saponinler. genelolarak antibesinsel

faktör olarak kabul edilmekle birlikte. yapısalolarak in-

celendikıCı'inde, bunların farklı etkilere sahip oldukları

saptanmıştır. Örneğin. yoncanın yapısında bulunan s~ı.

poninler besin maddelerinin emilimi ye hayvanların ve ..

-, Bu ara'ıtırma Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ronu tarafından desteklenmiştir (Proje no: 20G(32).
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Tablo 1. Deneme rasyonumın bilqimi.
Tablc \. The composition of cxperımental ratioıı

*Ekomix-Broylcr: ller 2 kg'ında 15.000.0IH) IlJ AvitaminI.
3.000.000 LU 03 vitamini. 70.000 mg E vitamini. S(ıOO mg Kı
vitamini. 3.000 mg B i vitamini. 6000 mg 82 ,itamıni. 2501H)
mg Niaein. 5.000 mg 136vitamini. 30 mg 1312 v!lamınl. 75 ıng
Biotin. 1.000 mg Folik asid. 50.000 mg C ,iıaminI. 200000 mg
kolin klorid. 12.000 mg Ca-D-pantoıenal.
**Ekomin-KC: Her 1 kg'ında, SO.OOOnıg Mn. 6ll0IH) nıg Fe.
60.000 mg Zn. 5.000 mg Cu. 200 mg Co. 1.000 mg i. ı 50 ıng
Sc..300.000 mgkolin klorid bulunmaktadır

Hayvanlara ycm wl fibituııı verilmiş, her bir ka-
fcsteki hayvanlar grup yemlemcsine tahi ıutulmuştur. Su.
luklarda sürekli temiz su bulunması sağlanmıştır. Gün
ışığı ile birlikte toplam 24 saat aydınlatma yapılmıştır.
Araştırma 35 gün sürdürülmüşıLir.

Hayvanlar araştırma başlangıcında (7 glilnllik). 14.
2 ı. 28, 35 ve 42. günlerde tek tek tartılarak halitalık canlı
ağırlık ve canlı ağırlık artışları kaydedilmiştir. Aynı gün
lerde yapılan tartımla her bir alt grubun ycm tüketimi bc-
Iirlenmiştir. Bir kilogram canlı ağırlık artışı için tüketilen
yem miktarı hesaplanarak. haftalık ycmden yararlanma
oranları bulunmuştur.

Materyal ve Metot
Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fa-

kültesi'nde yürütülmüştür. Özel bir bıldırcın işlctmesin-
den sağlanan toplam i35 adet, bir haftalık yaşta Japon hıl
dırcın eivcivi (enli/mi" cntl/mis jııpııııicu) hay/an ma
teryali olarak kuııanılmıştır. Her birinde 45'cr cil'cİv hu-
lunan biri kontrol, 2' si deneme grubu olmak üzere 3 ana
g~up oluşturulmuştur. Gruplar da her birinde 15' er civciv
bulunan 3'er alt gruba ayrılmıştır.

Deneme süresince hayvanlara özel bir yem fab-
rikasında hazırlatılan, büyütme faktörü içermeyen. ham
madde bileşimi Tablo i 'de gösterilen ctlik piliç başlangıç
yemi verilmiştir. Katkı maddesi olarak kuııanılan ~af
yucea ekstraktı (DK TOZ 35. Desert King ını.) ithalatını
yapan bir ticari firmadan alınmıştır. Kontrol grubu YL:-
mine katkı yapılmazken, deneme gruplarının yemlerine
sırasıyla \00 (grup i) vc 200 ppm (grup 2) oraıolllıda saf
YI/enı schidigem ekstraktı katılml~tır.

.•4IH)

ıl.IH)

5.00

700

6.IH)

-ı.SO
O.SO

1L.50

0.35
0.20

1L.2S

O. iO

Yem maddeleri

Mısır
Soya küspesi
Ayçiçeği küspcsi
Buğday
Balık unu
Bitkisel yağ
Kireç ta~ı
Dikalsiyum fosfat
Tuz
DL-Metiyonin
Vitamin karması*
Mineral karması**

rimlerini olumsuz etkilerken yuccada bulunan steroid sa-
poninler besin maddelerinin sindirimi ve emilimi üzerine
olumlu etkiye sahiptirler. Yucca saponinleri, hücre du-
varında yüzey gerilimini azaltarak bağırsak mukozasında
geçirgenliği, dolayısıyla besin maddelerinin emilimini ar-

tınrlar (I, i7).
YııcClI sclıidigem kanatlı yemlerine üreaz inhibitörü

olarak katılmaktadır (3.5.6,22). Üreaz elizimi bağırsak
bakterileri tarafından salınan ve kanatlılarda büyümcyi
deprese eden bir enzimdir. Bu enzim, üreyi parçalayarak,
h~lyvanlar için toksik, mikrobiyal bir ürün olan amon-
yağın açığa çıkmasına neden olmaktadır. Rasyona katılan
yucca ekstraktı barsaklarda mikrobiyal ürean inhibe ede-
rek amonyak konsantrasyonunu dü~ürmekte, dolayısıyla
büyümeyi teşvik etmektedir. Kümes içinde istenmeyen
amonyak kokusu da engellenmektedir. YI/eell selıidigeru

künıeslerde altlığa da katılarak, gübrede de amonyak üre-
tinıine yol açan bakteriyel kaynaklı üreazın faaliyetini

durdurmaktadır (3,5.6,22).
Yucca saponinlerinin iıı vitm olarak kolesterol bağ-

layıcı etkileri de tespit edilmiştir (14). LLL viv() araş-
tırmalarda. saponinlerin bağırsaklarda kolesterole bağ-
lanarak emilemeyecek düzeyde büyük moleküller oluş-
turduğu ve dlŞkl yoluyla bunların atılımını sağladığı bil-
dirilmiştir (1,14). Yumurta tavuklarında rasyona katılan
yucca ekstraktının yumurta kolesterol içeriğini %20 ora-
nında düşürdüğü bildirilmiş, bu konuda Japonya'da pa-

tent de alınmıştır (14).
Literatür taramada yucca ekstraktı ilavesinin bıl-

dırcınların hematoloj ik parametrelcrini nasıl etkilediğine
dair fazla bilgiye rastlanılmamıştır. Japon bıldırcınlarında
alyuvar sayılarının ve OAH (ortalama alyuvar hacmi)'nin
y:.ışla birlikte yükseldiği tespit edilmiştir (8). Keskin ve
ark. (i O). rasyonlarımı yosun ekstraktı katılmış Japon bıl-
dırcınl:.ırında kontrol dahil ıüm gruplarda,S. haftada be-
lirlenen alyuvar sayısı, hemoglobin ve hematokrit de-
ğerlerinin 1. haftada belirlenen değerlerden yüksek oldu-
ğunu ve %1 oranında yosun ekstraktı ilavesinin.aynı. dee

ğerleri artırdığını tespit etmişlerdir.
Japon bıldırcını. üreme aralığı kısa, gelişimi hızlı ve

kiiçük bir alanda ycti~tirilmeye elverişli olduğundan ka-
natlı denemelerinde laboratuvar hayvanı olarak örnek teş-
kil etmektedir (15). Ayrıca. ülkemizde bıldırcın etine ve
yumurtasına karşı artan talep, bu hayvanın yetiştiriciliğini
de gün geçtikçe yaygınlaştırmaktadır.

Bu araştırma, yem katkı maddesi olarak ülkemizde
ithaline başlanan YI/ecıı sclıidigeru ekstraktının, Japon
bıldırcınlarının performansı, serumda bazı biyokimyasal
paraınetreleri ve bazı hematolojik değerleri üzerine et-
kilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
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Gruplar arasındaki fark istatistik olarak önemsizdir (p>O.05).

Gruplar arasmdaki fark istatistik olarak önemsizdir Ir>O.O:'iI.

Tablo 4. Grupların ortalama canlı ağırlık artl~1 (g). (n=3).

Table 4. Mean liye weight gain of groups (g). (n=1).

Tablo 5. Grupların bireyselortalama ycm tüketimi (g). (n=3).

Table 5. Mean feed consumption of groups (gibil'dı. (n=3).

92.30

24.00

924

-UO

5.53

49.33

3300

Kuru madde

Ham protein

Ham yag

Ham selüloz

Ham klil

Al.Otsuz öz madde

ME

Kontrol Deneme grupları

Yaş grubu 2

(gün) x Sx x Sx x Sx F

7-14 46.81 :tO.5 i 48.52:t2.54 44.59:!:4.18 OA8

14-21 84.03:t 1.28 8592:t3.85 84.69:t300 0.1 i

21-28 i08. ıO:t4.96 i08.50:t3.25 IOO.17:t1.41 1.77

28-35 i56.16:t9.38 133.51 :t8A5 ı50 74:t2.7! 251

35-42 149.81:t9.97 152.93:t943 ı58AO:t5.m 026

7-42 545.00:t3.05 529.38:t842 538.60:t52') 1.60

Kontrol Deneme ~rupları

Yaş grubu 2

(gün) x Sx x Sx x Sx F

7-14 20.27:tO.82 22.84:tO.54 ı9.69:t205 1.62

14-21 27.92:tO.21 28.82:tO,46 2854:t2.00 0.15

2t-28 34.01:t1.16 35.89:t 1.27 3200:t2A6 1.26

28-35 36. ı2ah:t2.63 30.21 ':t3.58 43.33h:tJ.76 5.7f'"

35-42 26.43:t2.00 3 ı.20:!:6.21 2925:t055 0.66

7-42 i44.75:t 1.04 i48.96:t049 152.79:t338 4.10

Ayııı sırada farklı harfleri ta~ıyan değerler arasınehıkı lark ıs
ıatistik olarak önemlidir.
*p<0.05.

Tablo 3. Grupların canlı ağırlık ortalamaları (g).
Table 3. Mean liye wcight of groups (g).

Kontrol Dencme grupları

Yaş grubu i 2 F

(gün) n x Sx n x Sx n x Sx

7 45 15.S3:!:036 45 t 4.%:!:O.32 45 15. I.'i:t() 34 1.77

14 45 3610:!:1 15 45 37.XO:!:OLJ~ 45 ~4In:,:1 13 LXi

21 45 M.02:!:llJ5 45 6662:!:1.66 45 (ı~.3X:!:IlJ3 OX5

2S 4.'i lJX03:!:230 45 102.'i ı:!:234 45 lJ.'i)7:!:320 IX.'i

35 45 134.15:!:272 45 t3272:!:2lJO 44 13X.70:!.3AX ItH

42 45 )605S:!:2.fı6 44 t63lJ2:!.Vn 44 167l)4:t427 125

Tablo 2. Deneme rasyonunun besin madde miktarı ('!ir) ve me-
tabolik enerji degeri (ME. kcal/kg).
Table 2. Nutrient yalues (%) and metaboli7.able energy leve!
(ME. kcal/kg) of experimental ration.

Denemenin 35. gününde, kesimden 8 saat önce hay-

vanlar aç bırakılmıştır. Hcl' gruptan 12 dişi, 12 erkek (her

bir alt gruptan 4 dişi, 4 erkek) olmak üzere toplam 24

hayvan rastgele seçilerek canlı ağırlıkları belirlenmiştir.

Kesime alınan hayvanların karkasları +4 oC' de 18 saat

bekletildikten sonra tartılarak soğuk karkas ağırlıkları be-

lirlenip. soguk karkas randımanları hesaplanmıştır.

Kesim sırasında hcl' gruptaki 15 hayvandan tüplere

3' er ml kar alınarak, serumları ayrıştırılmıştır. Serumlar-

dan AMS-Autolab otoanalizörde, glikoz, kolesterol. total

protein. albumin ve trigliserid analizleri eihaza uyumlu

kitlerle (Audit Diagnostics) yapılmıştır. Aynı hay-

vanlardan (her gruptan is' er hayvandan) EDTA 'lı tüp-

lere alınan :2 mr lik kan örneklerinde alyuvar sayısı, he-

moglobin (Bb), hematokrit (Ht), ortalama alyuvar haemi

(OAH). ortalama alyuvar hemoglobini (OAHb), ortalama

alyııvar henıoglobin derişimi (OAHbD), Micros 60 ABX

marka kan sayım cihazında belirlenmiştir.

Denenıede kullanılan karma yemin besin madde

nıiktarları AOAC (4)'de bildirilen analiz metotlarına göre

tespit edilmiştir. Metabolize olabilir enerji düzeylerinin

hesaplanmasında Carpenter ve Clegg (7) formülü kul-

lanılmıştır.
Denemede elde edilen ortalama değerler açısından

gruplar arasıııda istatistik farklılık tek yönlü varyans ana-

lizi ile test edilmiş, farklılığın istatistik önemliliği Dun-

can testi ile belirlenmiştir. Istatistik analizler SPSS 9.0

paket programı ilc yapılmıştır (18). Gruplar arasında

erkek -dişi oranı bakımından bir farklılığın olup olmadığı

Ki-kare testi ile kontrol edilmiştir (16).

Bulgular
Araştırnıada kullanılan karma yemin besin madde

içeriği ve metabolize olabilir enerji (ME) düzeyi Tablo

2' de verilmişt ir.
Grupların haftalık ortalama canlı ağırlıkları ve canlı

ağırlık artışları sırasıyla Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 5 ve Tablo 6'da sırasıyla grupların haftalık or-

talama yem tiiketimleri ve yemden yararlanma oranları

gösıerilmiştir. Gruplarda dişi ve erkek bıldıreınlar için be-

lirlenen km'kas ağırlıkları ve randımanları Tablo 7' de su-

nulmuştur.
Deneme sonu belirlenen serum glikoz, kolesterol,

ırigliserid, albıımin ve total protein değerleri Tablo 8'de,

alyııvar sayısı, Hb. Ht, OAH, OAHb, OAHbD gibi he-

matolojik paraıııetreler ise Tablo 9'da gösterilmiştir.

Gruplar a.asında erkek ve dişi bıldıreın sayıları ba-

kımından önenıli bir farklılığın olmadığı istatistik analiz

sonueunda tespit edilmiştir (X2 =6.23).
Araştırma süresince deneme grubu 1 ve deneme

grııbu 2'dcn 2 adet hayvan travmaya bağlı olarak öl-

müştür.
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Tablo 9. Gruplarda deneme sonu hematolojik değerler (n= 15).

Table 9. Results of some heamatological values of groııps .ıl the

end of the experiment (n= i5).

Tablo 6 Grupların ortalama yenıden yararlannıa oranı (kg yemi

kg c,ııılı ağırlık artışı). (n=3).
'Lıble 6. Mcan fecd cfficicncy ratio of groups (kg feed/kg live

weıght gain). (n=3). Kontrol Deneme grupları

Gruplar arasındaki fark isıatistik olarak önemsizdir (p>O.OS).

AI}Iı"arsay'" (!Ohlmm3) 3.0 i ",0.07 292=004 3 (LLl.tjll 1\1 11.54

Hh (g/dl) i32X",O22 132.'=1:20 ı .\.25,~:O ,\4 !lllj

Hı ('1<.) 41.X4",OXO 41 i ):t(J().:l 42.\ltJ.Il! lJ)1l

OAlI (mm.3) 13920", i 15 141ii'!= i 39 141(,(1",143 090

OAHh (pg) 44.JO",04X 4542",0511 .•4,2/:tO 53 ı.r,-;

OAHhO (gldı) )IX3otll 17 )220",044 3In",O)1 2()2

Kontrol Deneme grupları

Yaş grubu 2

(gıin) x Sx x Sx x Sx F

7-14 2.32:!:O.09 2.12:!:OO6 2.27:tO.04 2.14

14-21 3.0 i :!:O.O4 2.94:!:O.Og 2.9S:!:O.13 0.14

21-28 3.IS:!:O.04 302:!:O.OS 3. i6:!:O.21 0.43

2S-3S 4.33h:!:O.OS 4.42h:!:O.29 3.4 7":!:O.O8 9.20*

35-42 S.69:!:O.2S 4.90:!:OS6 5.4I:!:O.13 1.16

7-4? 3 77"+0 O i 3 55"+009 3.S?'+O,l)6 5 ?S"

grubu

x Sx x Sx

..,

x Sx

F

Gruplar arasındaki fark istatistik olarak önemsizdir (p>O.OS).

Aynı sırada farklı harıleri taşıyan değerler arasıııdaki istatistik
fark önemlidır. "pdU»).

Aynı sırada f"rkh harf ta~\yan gruplar arası fark önemlidir.
'~':rı<O.OOO I.
"p<O.O).

Tablo 7. Grupların ortalama karkas ağırlıkları ve randımanları.
Table 7. Mean.eareass weights and dressing pereentages of gro-

ups.

Tartışma ve Sonuç
Bıldırcın rasyonlarına YııcclIıchidigem ekstraktının

katılması eanlı ağırlıkta ve canlı ağırlık artı~ındil istatistik

farklılık oluşturmamıştır. Canlı ağırlık artı~ının kontrol

grubuna göre deneme gruplarında sırasıyla r~4 ve {il:6 ora-

nında daha fazla olduğu helirlenmiştir. Ara~t]lrmanın 4.

haftasında deneme grubu 2'de kontrol grubuna ve de-

neme grubu I'e göre haftalık canlı ağırlık artl~1 ve yem-

den yararlanmada belirgin iyileşme olmuştur Araşıırma

sonunda yemden yararlanma oranı deneme grı~pıarı i vı:

2'de sırasıyla 3.54 ve 3.52. kontrol gruhunde ise 3.77 (kg

yemlkg canlı ağırlık artışı) olarak hulunımışııır. Yucca

katkısı deneme gruplarında kontrola göre yemden ya-

rarlanmayı belirgin olarak artırmıştır (p<0.05). Bu sonu"

yuccanın barsaklarda mikrohiyal üreaıı inhibe ederek bü-

yümeyi olumlu yönde etkilediği şeklindeki bildirişlen

desteklemektedir (3,5.6)
Johnson ve ark. (9) ile Yeo ve Kim (22) orayıer ras-

yanlarına yucca ekstraktı İlavesinİn kontrol gruhuna göre

canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma

oranı bakımından hir farklılık oluşturmadığını hil-

dirmişlerdir.
Kutlu ve ark. (13), etlik piliç yeminem 60. 120

ppm oranında yucca tozu ilavesinin dO! artışına paralel

olarak canlı ağırlık kazancı. yem tüketinıi. yemden ya-

rarlanma oranı üzerine olumlu etkisi olduğunu bil-

dirmişlerdir. Bıldırcınlar üzerinde yapılan bu araştırmada

yucca canlı ağırlık artışı ve yem tüketiminde kontrol gru-

buna göre bir farklılık oluşturmazken yemden yararlan-

mayı artırmıştır.
Anthony ve ark. (3) ve Balog ve ark. (6). broyler ras

yanlarına üreaz inhihitörü (YııcCiI s!'hidigem) ilave edil

mesiyle barsaklarda amonyak seviyesinde belirgin hir

düşüş kaydetmişler, huna rağmen haftalık eanlı ağırlık ar-

tışında kontrol grubuna göre belirgin azalına tespit et-

mişlerdir. Her iki araştırmada da deneysel olarak asİ tes

oluşturulduğundan canlı ağırlık arlışı bakımından hu araş

tırma ile karşılaştırma yapmayı güçleştirmektedir

SxxSx

Deneme grupları

2

xSxx

gnıhu

Kontrol

Kontrol Deneme grupları

grubu 2 F

x Sx x Sx x Sx

Glıkıı! (mg/diı 24X.IO;I=5,7X 221146h",405 22424h;044) 15.66'"

ı(l)k" .•II':llI (mg/dı) 177117"",617 i 5240h",4 99 i51X6h",X22 4.61'

ı'rj~l;,criu (1ll~/dl) 75IH)=I.Y.3 74 ı)", ı:ı i 7 i 21ı;04(,() 036

i\lbuıııilı 19/dIl IOIl=!l.02 1195",004 0.96"'11.02 O.X7

Tlı\,ı1lln)(Clll (~/dı) 27K",ı.16 2.M",102 2.X"otl102 O.XX

1)11i (ıı= ı 2)

Canlı ağırlık (C;) In2h",555 ı7942",fi30 IX245",7X9 O6t

K;,rh:ıı" ;ıgıdığı (gl i 123h25h ı 14.06",2')4 IlhM",5.3) 032

K;II'K;IS randımanı ('/,,) 652X",I.07 63h2",O(ıX M 040tll72 1.04

i'.r,," 111=12)
C;lııl1 ağırlık (gl 17769",15.011 IlıH42",267 15402otlUO I.X3

Kdrk.1.'. ;ığırlığı (g.l i iX5X",123X i i 165otlı40 10175",0.94 1.3X

K;ırk;ı" r,llldllıı;llıl «(A,) M.SI '" 1.27 66.33",1.27 66.77otl157 1.95

T,ıblo g. Grııphmja deneme soilli bazı senım hiyokimyasal pa-

rametreler analız sonuçları (n= 15).
T,ıble S. Resıılts of analysis of senıın hioehenıieal paranıcters of

;,:roııps at the end of the study (n= 15).
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Araştırma sonunda dişi ve erkek karkas ağırlıkları
ve randımlılları hakımından kontrol ve deneme grupları
arasında farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Kutlu ve
ark. (l3). Iıroyler rasyonlarına yucca tozu katkısının kar-
kas ağırlığı ve randımanında da canlı ağırlık artışına pa-
ralellik gö,teren bir artış olduğunu bildirmişlerdir.

Senını kolesterol düzeyi deneme gruplarında kontrol
gruhundan önemli derecede düşük hulunmuştur (p<O.Ol).
Bu bulgu yuccanın kolesterol emilimini engeııediği şek-
lindeki bildirişleri desteklemektedir (l,12.l4). Japon bıl-
dırcınlarında normal serum kolesterol düzeyi, sırasıyla.
2 i2-2.13 m:~/dl. i79 mg/dı, i97 mg/dı olarak bildirilmiştir
(19-21). BL!değerler haz alındığında, hu araştırmada yuc-
ca ilave edilen gruplarda kolesterol düzeyinin düşük ol-
duğu görülmektedir.

Serum glikoz düzeyi de deneme gruplarında kontrol
gruhundan daha düşük tespit edilmiştir. Yucca katkısının
serum glikoz seviyesini düşürücü eğilimde olduğu söy-
Icııı.:bilir. Ancak. etki mekanizması konusunda herhangi
bir hilgiye rastlanmamıştır. Senım trigliserid, albumin ve
total protein seviyeleri kontrol gruhu ile farklılık gös-
ıennemektedir. Literatürde bildirilen bıldırcınlara ait nor-
mal serum değerleri arasında farklılıklar söz konusudur
(19-2 i) Bı: bireyseL. çevre. rasyon hileşimi ve analiz
yönıemi gibi çeşitlilikten kaynaklanabilmektedir.

Bu çal ışmada rasyona yucca ekstraktı ilavesi bı!.
dırcınların bazı hematolojik parametrelerini etkileme-
miştir. Alyuvar sayısı. Hg, Ht. 01\H, OAHb ve OAHhO
değerleı:i kontrol ve deneme gruplarında normal sınırlar
içinde bulunmuştur (Tablo 9). Balog ve ark. (6). hroyler
rasyonlarına ı25 ppm yucca ekstraktı ilavesiyle alyuvar
sayısll1l. Hb ve Ht değerlerini kontrol grubundan ve 250
ppm yucea ilavesi yapılan gruptan anlamlı bir şekilde
düşük bulımışlardır. Yapılan hu çalışmada ise. rasyona iki
farklı dÜ7.eyde (i 00 ve 200 ppm) yucca ilave edilmesinin
6 haftalık hıldırcınlardan alınan kan örneklerinde. alyuvar
Hh. Ht, OAII, OAHb, OAHbO değerlerinde gruplar ara-
sında anlamlı hir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada tespit edilen alyuvar sayısı, Hb, Ht de-
ğerleri Balog ve ark. (6rnın hroylerlerde hildirdiği de-
ğerlerden yüksek bulunurken. Keskin ve ark. (ll )'nın
ayl1l yaştaki erkek ve dişi btldıreınlarda kaydettikleri de-
ğerlere oldukça yakın hulunmuştur.

AraştırLıaela, hıldıreın rasyonlarına WO ve 200 ppm
düzeyinde yucca ekstraktı katılmasının eaülı ağırlık artışı,
yem tüketimi ilc' karkas ağırlığı ve karkas randımanı üze-
rine olumlu bir etkisi belirgin olarak kaydedilmemiştir.
Ancak. 5 hafta sonunda yueea ekstraktı katkısı yemden
yararlanmayı artırmıştır. Serum glikoz ve kolesterol se-

viyesi kontrol gruhundan önemli derecede düşük bu-

lunmuştur. Senım alhumin, total protein ve trigliserid dü

zeyleri kontrol grubundan farklı hulunmamıştır. Yucea

ebtraktı ilavesi hematolojik parametrelerde de değişikli

ğe neden olmamıştır (Tahlo en Bunun yanında, nısyona

Yııcca sc/ıidit;em katkısının klinik olarak hayvan sai!-

lığına olumsuz bir etkisi de gözlenmemiştir.

Bu hulgulara dayanarak, bıldırcınlarda besi per-

formansının yükseltilmesi amacıyla ekonomik olması ha-

linde rasyona Yııcnı sc/ıidi~em ilavesi yapılahileceği so

nucuna varılmıştır. Yucca ekstraktı katkısı senım kolesıe-

rol ve glikoz seviyesini helirgin olarak düşürdüğündeı!

hıldırcın eti ve yumurta kolesterol düzeyine etkisinin de

tespit edilmesinin yararlı olacağı kanısına varılmıştır.
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