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Özet: Bu çalışma hindilerde rasyana adi fiğ ilavesinin canlı ağırlık art~şı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı ile bazı
hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, hindiler biri kontrol
ikisi deneme olmak üzere toplam üç gruba bölünmüş ve deneme gruplarındaki hindi rasyonlarına %4 (1. grup), %8 (2. grup) düzeyinde adi fiğ ilave edilmiştir. Araştırmada, her grupta 24 hayvan olmak üzere, toplam 72 adet i6 haftalık erkek hindi kullanılmıştır.
Araştırma beş hafta sürdürülmüştür. Gruplar arasında canlı ağırlık artışı ve yem tüketiminde istatistik olarak önemli farklar bulunmamıştır. Ancak, her iki deneme grubunda da bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı kontrol grubundan önemli derecede (p<0.05) yüksek bulunmuştur. Diğer yandan, kontrol grubuna kıyasla deneme gruplarında nötrofillerde azalma saptanırken,
lenfasit oranlarında artış görülmüştür (p<0.05). Ancak, serumdaki total kolesterol ve protein değerlerinde gruplar arasında istatistik
farklılıklar saptanmamıştır. Sonuç olarak, fiğin %4 ve 8 düzeylerinde hindi rasyonuna katılması, yemden yararlanma oranını düşürme
ve lenfasit artışı gibi olumsuzluklara yol açtığından, protein kaynağı olarak kullanılmasının uygun olamayacağı kanısına varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Fiğ, hindi, kan, kolesterol, performans, protein

The effeets of eommon veteh seed (Vicia sativa L.) added to the turkey rations on performanee and
some haematological and bioehemical parameters
Summary: The aim of this study was to search the effects of vetch seed (Vicia sativa L.) added to the turkey ratian on live
weight gain, feed consumptian, feed efficiency and same haematologica! and biochemical parameters. The turkeys were divided into
three groups (one control and two experimental groups). Control group was fed with rations without vetch. Vetch was added to the
rations of group i and II (experimental groups) at the level of 4% and 8%, respectively. In the study, 72 (16 weeks old) turkeys were
used. Each group contained 24 turkeys. The experimental period lasted five weeks. There were no statistically significant differences
among the groups in the live weight gain and feed consumption. But feed consumption per kilogram live weight gain in the experill1ental groups was higher than the control group (p<O.05). On the other hand, there was a decrease in neutrophil counts and an
increase in Iymphocyte counts of the experimental groups when compared with control group (p<O.05). At the end of the study, there
were no significant differences on the values of serum total cholesteroI and protein among the groups. As a conelusion, it is suggested that adding 4% and 8 vetch seed (Vicia sativa L.) to turkey rations will not be useful as a source of protein because of the negative effects such as decreasing the rate of feed efficiency'and increasing the Iymphocyte rate.
Key words: cholesterol, haemato, performance, protein, turkey, vetch
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proteinlerin sindirilebilirliğini
metabolizmasında

azaltarak ya/ya da protein
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i
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Baklagiller hayvanlar için önemli bir enerji ve protein kaynağını oluşturmaktadır.
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Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde

yümenin azalması kaçınılmaz bir hal almaktadır. Ayrıca,
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selmiştir. Yine aynı çalışmada nötrofiloranı

%33.6 iken

vandan oluşan üç tekerrür grubuna bölünmüştüri.
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Tablo I. Deneme rasyonlarının bileşimi (%).
Table I. Composition of experimental rations (%). :
i

Hammaddeler

Kontrol grubu

Mısır
Buğday
SFK
Fiğ
Bitkisel yağ
Lizin
Metionin
Tuz
Mermer tozu
DCP
Min+Vit karması*

40.00
35.85
18.53
0.63
0.24
0.25
0.20
2.40
1.70
0.20

1. grup

i

39.00
35.00
16.43
4.00 i
0.58
0.24
0.25
0.20 i
2.40
1.70 :
0.20 i

2. grup
38.64
33.52
14.35
8.00
0.50
0.24
0.25
0.20
2.40
1.70
0.20

* Bir Kg karma yemdeki vitamin ve mineral defterleri: Vitamin
A 15000 ıu, Vitamin D3 2000 LU, Vitamin E 114mg, Vitamin
K3 2.5 mg, Vitamin B i 2 3 mg, Niasin 30 mg,_Biotin 0.1 mg,
Calcium D- Pan. 20 mg, Manganez 80 mg, Den}ir 25 mg, Çinko
50 mg, Bakır S mg, Iyod 0.2 mg, Selenyum 0.1/4 mg, Folik asit
ı mg, Choline doride 400 mg
,

tılmasıyla yapılan bir araştırmada rasyona % LO ve 15 oranında fiğ katılan gruplarda canlı ağırlık artışları kontrol
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canlı ağırlık artışı için daha fazla yem tüketildiği bil-
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yuvar ve alyuvar sayımları klasik yöntemlerle, formüllökosit manuelolarak,

Tablo 2. Fiğin ve rasyonların metabolize olabilir enerji değeri
(ME, kcallkg) ile besin madde düzeyi (%).
Table 2. Metabolizab!e energy values (kcallkg), nutrient !evel
(%) of vetch seed and experimental rations.

hematokrit değer mikrohematokrit

yöntemi ve hemoglobin miktarının tayini de Sahli yöntemi ile yapılmıştır

(16). Elde edilen kan serumlarında

total protein Biüret, kolesterol

ME
Ham
Ham
Ham
Ham

İstatistik analiz; canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden
yararlanma, kan ve bazı biyokimyasal

parametreler

ba-

kımından gruplar arasında farklılık olup olmadığı varyans
analizi, farklılığın hangi gruptan veya gruplardan kayDuncan

çoklu

karşılaştırma

testi ile be-

Kontrol grubu
rasyonu

1.grup
rasyonu

2.grup
rasyon u

protein
selüloz
kül
yağ

2800
26.86
5.55
3.95
1.44

2920
16.0
3.93
7.19
3.14

2920
16.0
3.94
7.16
3.07

2920
16.0
3.95
7.12
2.97

.Tablo 3. Grupların ortalama canlı ağırlıkları (g) (n=24).
Table 3. Average liye weight of the groups (g) (n=24).

lirlenmiştir (26).

Yaş (hafta)

Araştırmada kontrol ve deneme gruplarının ortalama
canlı ağırlıkları Tablo 3, yem tüketimi, canlı ağırlık artışı
ve yemden yaralanma oranları Tablo 4'de verilmiştir. Beş
sonunda kontrol,I.

Kontrol grubu
x :t Sx

16
17
18
19
20
21

Bulgular

haftalık araştırma

Fiğ

Leffler metodu ile be-

lirlenmiştir (14).

naklandığı
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ve 2. grupların

1. grup
:t Sx

2. grup
:t Sx

X

4803:t163
5056:t200
5320:t203
5578:t198
5831:t222
6096:t241

X

4880:t198
5143:t222
5375:t232
5609:t257
5823:t279
6048:t257

4822:t186
5080:t235
5323:t224
5561:t241
5789:t260
6007:t26i

Gruplar arasındaki fark önemsizdir.

canlı ağırlıkları sırasıyla 6096, 6048 ve 6007 g, yem tüKontrol ve deneme gruplarının kan ve biyokimyasal

ketimi 9559, 9592 ve 9542 g, canlı ağırlık artışı da
1291.9,1167.7

ve 1183.7 g olarak bulunmuş olup gruplar

arasındaki fark istatistik olarak önemsiz görülmüştür. Beş
hanalık araştırma sonunda

bir kilogram canlı ağırlık ar-

parametreleri Tablo 5 ve 6' da verilmiştir. Araştırma sonunda

kontrol

rametrelerinden

ve

deneme

alyuvar

arsındaki fark istatistikselolarak

gruplarda sırasıyla 7.40, 8.20 ve 8.10

Nötrofiloranları

saplanmıştır.

Gruplar arasındaki

fark istatistik

önemli bulunmuştur (p<0.05).

açıdan

sırasıyla

pa-

gruplar

önemsiz görülmüştür.

%43.3, 41.8 ve 40.2, lenfasİl

oranları ise %53.2, 56.3 ve 56.5 olarak bulunmuş olup, istatistik bakımından önemli (p<0.05) olduğu görülmüştür.

Tablo 4. Gruplarda haftalık yem tüketimi, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranları (n=3).
Table 4. Mean weekly feed consumption, liye weight gain and feed efficiency group s n=3).
Yaş (hafta)

kan

değer, eo-

zinofil, bazofil ve monosit oranları bakımından

tışı için tüketilen yem miktarı kontrol, birinci ve ikinci
kg olarak he-

gruplanndaki

sayısı, hematokrit

Kontrol grubu
x :t Sx

X :t Sx

1. grup

2. grup
Sx

p

X :t

16-17

Yem tüketimi g/hayvan
Canlı ağırlık artışı (g)
Yemden yararlanma oranı

1867:t162
253.1:t19.4
7.37:t 0.41

2144:t141
263.5:t19.9
8.1O:t0.52

2023:t219
258.9:t32.3
7.81:t0.36

17-18

Yem tüketimi g/hayvan
Canlı ağırlık artışı (g)
Yemden yararlanma oranı

1'840:t233.8
264.7:t23.7
'6:95:tO.57b

1998:t68
231.5:t 16.2
8.63:t0.75 a

1946:t179
242.9:t23.7
8.01:t0.46 a

18-19

Yem tüketimi g/hayvan
Canlı ağırlık artışı (g)
Yemden yararlanma oranı

1861:t68
257.1 :t21.4
7.24:t 0.82

1897:t176
234.0:t32.2
8.12:t0.74

2080:t151
237.7:t18.2
8.75:t0.62

19-20

Yem tüketimi g/hayvan
Canlı ağırlık artışı (g)
Yemden yararlanma oranı

1948:t209
253.2:t24.56
7.69:t 0.53

1792:t272
214.7:t2!.0
8.34:t0.62

1791:t147
228.0:t28.8
8.86:t0.71

20-21

Yem tüketimi g/hayvan
Canlı ağırlık artışı (g)
Yemden yararlanma oranı

2040:t161
264.5:t22.1
7.71:t 0.49

1758:t123
223.7:t21.9
7.86:t0.51

1700:t126
217.1:t29.4
7.83:t0.39

16-21

Yem tüketimi g/hayvan
Canlı ağırlık artışı (g)
Yemden yararlanma oranı

9559:t331
1291.9:t26.9
7.40:t 0.50 b

9592:t281
1167.7:t27.6
8.20:t0.30 a

i 183.7:t3!.7

*

9542:t397
8.1 0:t0.80

Aynı sırada aynı işareti taşıyan değerler arasında istatistiksel bakımdan fark bulunamamıştır.
--- ( p > 0.05),
* (p < 0.05)

a

*
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Tablo 5. Gnıplardahematolojik
ve biyokimyasal değerler (n=24).
Table 5. Hematological and biochemical in the blood values for the groups (n=24).
p

X

X

2.8:t0.9
14.1:t8.9
9.3:t0.2
36.0:t1.6
40.2:t2.4b
2.0:tO.6
O.8:t0.2
56.5:t2.7a
0.5:tO.2
120.0:t12.9
5.3:t0.3

3.0:t0.9
4.8:t8.7
7.7:t0.2
34.3:t1.6
41.8:t2.4a
1.20:t0.6
O.33:t0.2
56.3:t2.73a
D.4:tO.O
12D.7:t13
5.5:t0.3

2.4:t0.9
14.2:t8.7
9.0:t0.2
35.3:t1.6
43.3:t2.4a
2.3:t0.6
1.2:t0.2
53.2:t2.7b
0.0:t0.2
i 13.7:t13.0
4.9:t0.3

Alyuvar
Akyuvar (i 03/ml)
Hemoglobin (g/dI)
Hematokril (%)
Nötrofil (%)
Eozinofil (%)
Bazofil (%)
Lenfosit (%)
Monosit (%)
Kolesterol (mg/dı)
Protein (g/dl)

2. grup
:t Sx

i. grup
:t Sx

Kontrol grubu
x :t Sx

Yaş (hafta)

*
*

i

Aynı sırada aynı işareti taşıyan değerler arasında istatistiksel bakımdan fark bulunamamıştır.
--- ( p > 0.(5), * (p < 0.(5)

ve O'neil

Tartışma ve Sonuç
Hindi rasyonlarına

5 hafta süreyle

(16-2 ı. haf-

(4) enerji, protein

ve metiyonin Ive lizin dü-

zeyleri dengelenecek şekilde etlik civciv ras~'onlarına çiğ
i

talarda) %0, %4 ve %8 düzeylerd'e fiğ katılmıştır. Araş-

baklanın

tımHl sonunda kontrol ile birinci ve ikinci gruplarda canlı

rarlanmayı

ağırlık artışı sırasıyla 1291.9,

müşlerdir. Ayrıca, etlik piliç rasyonlarına

1167.7 ve 1183.7 g olarak

%20'ye

kadar ilave edilmesinin

olumsuz

yönde

Iyemden ya-

etkilemediğinli ileri süri
~iğ ilave edi-

bulunmuş olup, gruplar arasındaki fark istatistik olarak

lerek yapılan çalışmalarda yemden yararladmanın
i

önemsiz bulunmuştur.

suz olarak etkilenmediği de bildirilmiştir (13/,22).

Ham ve otoklava edilerek %5 ve

10 düzeyinde adi fiğ katılan rasyonların etlik piliçlerin

olum-

Canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yeni tüketimi ve
i

besi performansına
besi performansı

etkisinin araştırıldığı
bakımından

bir çalışmada

en iyi sonuçların

yonunda %5 düzeyinde otoklava,edilmemiş
gruptan elde edildiği belirtilmiştir

ras-

fiğ kapsayan

(11). Yalçın ve ark.

(28) rasyona %5 düzeyde fiğ k~tılmasının, canlı ağırlığı
olumsuz yönde etkilemediğini,

ağırlığı düşürdüğü-

karşılaştırıldığında,

süresince bir hindinin toplam yem tügruplarında

9559, 9592 ve 9542 g olarak saptanmış,

sırasıyla

gruplar ara-

sındaki fark istatistik olarak önemsiz bulunmuştur Etlik
piliç ve bıldırcın rasyonlarına ,fiğ ilave edilerek yapılan
çalışmalarda benzer sonuçlar, bazı araştırıcılar tarafından

aylarında, bölge sıcaklığının çok fazla olmaisı, performans
düşüklüğünün sebebi olarak düşünülmekte!jir.
Nötrofil ve lenfositlerle

Araştırma sonunda bir kg canlı ağırlık için
sırasıyla 7.40,

arttırmak

amacıyla

tularak rasyona katılması nötrofiloranlarıddai

azalma, len-

fosit

oranlarında artışa yol açması nedeniyle uyum
i
göstermektedir. Sunulan bu çalışmada bakılagillerden olan
i

fiğin rasyona değişik oranlarda ilave edilqıesi durumunda
artan fiğ oranına bağlı olarak aynı etki gözlemlenmiştir.
azalmanın fiğde bulunan! :mtinutrisyonel

artışı

8.20 ve

8. LO kg olarak bu-

maddelerin toksik etkisi ile olabileceği düşünülmektedir.
Bunun yanında, lenfosit
lemlenmiştir.

Bu artış,

lunmuştur. Rasyonda fiğ konsantrasyonu arttıkça yemden

şumunda etkin roloynayan

yararlanmanın

alt populasyonlarının

olumsuz etkilendiği ve kontrol grubu ile

grupları arasındaki fark istatistik olarak önemli

olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Yalçın ve ark. (28) bıl%5, lO, ve 15 düzeylerde fiğ ka-

tılmasının yemden yaralanma oranını olumsuz yönde etbildirmişlerdir.

değişik işle,lmlere tabi tu-

i

için tüketilen yem miktarı kontrol, birinci ve ikinci grup-

kilediğini

ilgili sonuç!lar, Ologhoba

(20)' nın bildirimlerinde belirtildiği üzere, 8aklagillerin et-

Nötrofillerdeki

da bildirilmiştir (22,28).

dırcın rasyonlarIfla

i

duğu tespit edilmiştir (9,10,15). Denemeni~ yapıldığı yaz

kinliğini

ketimi kontrol, birinci ve ikinci

deneme

djıha düşük 01-

i

nü tespit etmişlerdir.

larda

yapılan çalışmalarla

ancak %10 ve 15 dü-

zeylerde fiğ bulundurulmasınıncanlı
Araştırma

yemden yararlanma oranı, 16-21 haftalık br~nz hindilerle

~u

sonuçlarla uyum içerisindedir.

bildirimler
Buna karşılık,

çalışmadaki
Bhargava

sayılarında

ar~ış
olduğu gözi

muhtemelen i bağışıklık

olu-

lenfositlerin !ya/ya da lenfosit

farklılaşması üzeri*

etki sonucu or-

taya çıkmaktadır. Rubio ve ark. (24)'nı6 bildirimlerinde
i

olduğu gibi yabancı komponentlerin

vübuda alınması soI
nucunda, lenfositlerin bir cevabı şeklinde olabileceği düi

i

şünülmektedir.
Araştırma

sonrasında,

kan kolesterol

değerleri sı-

rasıyla kontrol, birinci ve ikinci gruplarJla
113.7, 120.7 ve
i
,

145

Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50, 2003
120.0 mg/dı olarak bulunmuş

olup, gruplar arasındaki

7.

fark istatistik olarak önemsiz bulunmuştur.
Bunun yanı sıra, kan protein değerleri

sırayla 4.9,

istatistik olarak önemsiz olduğu tespit edilmiştir. D'mello
(l2), tavuklarda

tannik asidin proteinlerin

dirilebilirliğini azalttığını bildirmektedirler.
nik asidin proteinlerin sindirilebilirliğini
da protein' metabolizmasında

azaltabiIeceği ya

değişikliğe

yol açabilece-

ğine bağlamaktadırlar.
Japon bıldırcınlarında
total

kan

protein

santrasyonun

değerlerinin

artışı ile

tırmada karşılaştırılan
ğerlerinin

fiğ

(28)
kon-

Bu araş-

gruplar arasındaki kan protein de-

önemsiz

rasyonlarına

rasyondaki

azaldığı bildirilmiştir.

bulunması

uyum sağlamamaktadır.
piliç

yapılan bir çalışmada

yukarıda

bildirimlerle

Nitekim, D'mello

ve ark (l2),

katılan

fasulyenin

(Canavalia

en-

albus), cullpeas

rPisium sativum)

and velchs (Vicia saıiva) in diels for high performance
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adi fiğin işlenerek rasyana kaolan

çalışmalara

ışık
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