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Broyler rasyonlannda L-karnitin ve sodyum humat kullanımı*
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Özet: Bu araştırma, rasyonlara L-kamitin ve sodyum humatın birlikte veya ayrı katılmalarının broylerlerde bazı verim
özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada toplam 288 adet günlük Ross 308 erkek broyler civciv
kullanılmıştır. Araştırma her biri 72'şer civcivden oluşan i kontrol, 3 deneme olmak üzere toplam 4 grup halinde yürütülmüştür.
Grupların her biri i8 adet civciv içeren 4 tekrar grubuna ayrılmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü deneme grupları rasyonlarına sırasıyla
100 mglkg L-karnitin, 2.5 glkg sodyum humat ve 100 mglkg L-kamitin+2.5 glkg sodyum humat ilave edilmiştir. Araştırma 42 gün
sürdürUlmüştür. Araştırma sonunda gruplar arasında canlı agırıık, canlı agırıık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı,
mortalite, karkas agırlıgı, karkas randımanı, taşlık agırlıgı ve abdominal yag agırlıgı bakımından istatistik açıdan bir farklılık
görülmemiştir. Rasyonlarda L-karnitin, sodyum humat ve L-kamitin+sodyum humat bulunması, 42 günlük araştırma süresince canlı
agırıık artışını kontrol grubuna göre sırasıyla %5.20, 5.55 ve 3.72 düzeyinde arttırmış, bir kg canlı agırıık artışı için tüketilen yem
miktarını ise sırasıyla %6. iO, 1.4 i ve 6. iOdüzeyinde azaltmıştır (p>0.05). Rasyonlarda L-karnitin bulunan grupta karaciger ve yürek
agırlıgı kontrol grubuna göre daha düşük (p<0.05) bulunmuştur. Sonuç olarak broyler rasyonlarına L-karnitin ve sodyum humatın
birlikte ve ayrı katılmalarının canlı agırıık artışı, yemden yararlanma, karkas randımanı ve bazı kesim özellikleri üzerine olumsuz bir
etkisi gözlenmemiştir.

Anahtar kelimeler: Broyler, sodyum humat, karnitin, verim özellikleri

The usage of L-carnitine and sodium humate in broiler rations

Summary: This experiment was carried out to determine the effects of the usage of L-camitine and sodium humate alone or
in combination in broiler rations on some productive characteristics. A total of 288 daily Ross 308 broiler male chicks were used in
this experiment. They were divided into one control group and three treatment group s each containing 72 chicks. Each group was
divided into four replicate groups each containing 18 chicks. The rations of the first, second and third treatment groups were
supplemented with 100 mglkg L-camitine, 2.5 glkg sodium humate and 100 mglkg L-carnitine+2.5 glkg sodium humate,
respectively. The experimental period lasted 42 days. At the end of the study there were no statistically differences among the groups
in live weight, live weight gain, feed consumption, feed efficiency, mortality, carcass weight, carcass yield, gizzard weight and
abdominal fat weight. However, the inclusion of L-carnitine, sodium humate and L-carnitine+sodium humate in the rations increased
the weight gain by 5.20, 5.55 and 3.72%, and decreased the feed consumption per one kg weight gain by 6.10, 1.41 and 6.10%
compared to control group, respectively during 42 days trial period (p>O.05). The values for liver weight and heart weight of groups
fed rations containing L-carnitine were lower than that of the control group (p<0.05). As a result, the usage of L-carnitine and sodium
humate alone or in combination in the rations had no adverse effects on live weight gain, feed efficiency, carcass yield and some
slaughtering characteristics.

Key words: Broiler, camitine, sodium humate, productive characteristics

Giriş
Humatlar ve karnitin, kanatlıların gelişmesinde, ve-

rimlerinin artırılmasında, metabolik hastalıklara karşı di-
renç oluşturmada, hatta bazı metabolik hastalıkların sa-
ğaltımında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ayrı-
ca organizmada bazı metabolik ve fizyolojik aktivitelerde
raloynayabileceği yönüyle alternatif yem katkı mad-
deleri arasında yer almaktadırlar (4,7,9,11,13).

Gawel (14) braylerler ile yaptığı bir çalışmada ras-
yonunda %2 düzeyinde humokarbowit (humus-mineral

* Bu çalışma doktora tezinden özetlenmiştir.

preparatı) bulunan grubun, kontrol grubuna göre canlı
ağırlığının %4.3 daha fazla, bir kg canlı ağırlık artışı için
tüketilen yem miktarının ise % 1.7 düzeyinde daha az ol-
duğunu bildirmiştir.

Brayler rasyonlarında 2.5 g/kg düzeyinde humat
(Farmagü1atör DRyTM) bulunmasının canlı ağırlık artışı
ve yemden yararlanmayı olumlu yönde etkilediği rapor
edilmiştir (12,18). Brayler civcivlerle yapılan 42 günlük
araştırmalarda rasyonlara 2.5 g/kg düzeyinde hum at kat-
kısının yem tüketimi ve karkas randımanını (12), karkas
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Gnıplar
Kontrol
Deneme

Hesapla bulunan
Metabolize olabilir enerji, kcallkg
Ham protein, %

L- karnitin3, mglkg yem

Yem maddesi, %

Mısır
Tam yağlı soya
Soya küspesi
Balık unu
Bitl<iselyağ
Dikalsiyum fosfat
Kireç taşı
DL-metiyonin
Vitamin karması'
Mineral karması~
Tuz
Kum

Denemede altlık olarak odun talaş ı kJııanıımıştır.
i

Deneme yerinin aydınlatılmasında gündüz gün ışığı, gece
normal ampullerden yararlanılmıştır. DeneJıe süresince
ortamın sürekli olarak aydınlık kalması sağl;~nmıştır. Or-
tamın ısıtılmasında elektrikli ısıtıcılardan ya+rlanıımıştır.
tık hafta ortam ısısı 32-34°C olmasına özen gösterilmiş
ve bu sıcaklık daha sonraki haftalarda adaltılarak 22-
24°C'ye kadar düşürülmüştür. Son iki haftJ20-22°C'lik
ortam ısısı yeterli görülmüştür. Kümeste gebe ve gündüz
arasında ısı farkının oluşmamasına özen gösı'erilmiştir.

i
Denemede 0-14 günler arasında plastik civciv yem-

likler kullanılmıştır. 15-42 günler arasındalaıuklU metal
yemliklerden yararlanılmıştır. Plastik suluKlarla da gün-

i

lük taze tenıiz su verilmiştir. i
Araştırmada kullanılan yemlerin had besin madde

miktarları AOAC (l)'de bildirilen metotıaıa göre ve me-

i

i
1
3200

1
2LOO

/10.39
i

i: Vitamin karması: Her bir kg vitamin karmasında 12000 000
ıu vit A, 3 000 000 LU vit D3, 30 g vit E, 3 g vit K3,2 g vit
B,,5 g vit B2,40 g niasin, 12 g pantotenik asit,S g vit B6,
0.015 g vit Bı~, 0.75 g folik asit, 0.05 g biotin, 50 g vit C
içermektedir.

2: Mineral karması: Her bir kg mineral karmasında 160 g Mn,
120 g Fe, 120 g Zn, Lo g Cu, 0,4 g Co, 2 g I, <p g Se bu-
lunmaktadır. i

3: Rasyonlardaki L-karnitin miktarı Baumgartner, ve Blum
(3)'ın bildirdiği değerlerden yararlanarak hesaplaı!ımıştlr.

Tablo 2. Araştırma yemlerinde L-karnitin ve sOdYul humat dü-
zeyleri. i
Table 2. The levels of L-carnitine and sodium humate in the ex-
Perimental feeds. ii

L-karnitin (mglkg) Sodyum hJımat(glkg)
i

O il
i

LO
2.5
i

~~.5

i
i
i
i
i
i

Tablo ı. Araştırma yemlerinin bileşimi (%). !
Table I. The composition of experimental feeds (%). i

Etlik civciv ,Etlil(pi,liç
yemi Yremı

HandeÖzçelik - Sakine Yalçın

i
Materyal ve Metot

i
Araştırmada hayvan materyali olarak özel bir ta-

i

vukçuluk işletmesinden alınan 288 ıadet günlük Ross 308
erkek brayler civciv kullanılmıştırj' Her biri 72'şer civ-
civden oluşan 1 kontrol ve 3 dene~e olmak üzere 4 grup
düzenlenmiştir. Her bir grup 18 civcivden oluşan 4 alt

gruba bölünmüştür. i

Araştırmada brayler civcivlere 1-21. günler arasında
etlik civciv yemi, 22. günden 42.1 güne kadar etlik piliç
yemi verilmiştir. Etlik civciv ve etlik piliç yemlerinin bi-
leşimi Tablo 1'de gösterilmektedit. Rasyonlar izokalorik
ve izonitrajenik olacak şekilde derlgelenmiştir.

Birinci, ikinci ve üçüncü d~neme grubu yemlerine
sırasıyla L-karnitin, s<Ddyumhuma~ ve L-kamitin+sodyum
humat katılmıştır. Kontral grubJnun yemine L-karnitin

i
ve sodyum hum at ilave edilmemiştir (Tablo 2). Deneme

i

grubu yemlerine L-karnitin ve sodyum humat, kontrol,

grubu yemindeki kunl düzeyleri azaltılarak katılmıştır.,

Her bir bölmedeki hayvanla:r grup yemlemesine tabi
tutulmuş ve tüketebilecekleri mikltarlarda yem sürekli ola-
rak yemliklerinde bulundurulmuştur. Deneme 42 gün sür-
dürülmüştür. [

[

i

i

randımanı ve abdaminal yağ YÜzdesini: (17), abdominal
yağ, karaciğer, kalp, taşlık, sıcak karkas ve soğuk karkas

i

ağırlık değerlerini (18) etkilemediği kaY,dedilmiştir.
Grapp ve ark. (15) özellikle L-~arnitin sentezinin

endojen gereksinimini karşılamada y~tersiz olan genç
hayvanlarda rasyonlara L-karnitin ilave:sinin, yağ asidi ve
enerji değerlendirilmesini arttırarak, canlı ağırlık artışı ve
yemden yararlanmayı olumlu yönde etkilediğini bil-

dirmişlerdir. [
Uen ve Horng (21), 180 adet glünlük brayler dv-

civlerle yaptıkları altı haftalık araştırmk sonunda, rasyana
160 mg/kg L-karnitin ilavesinin canlıl ağırlık artışı, yem
tüketimi, yemden yararlanma oranı, Jaraciğer ağırlığı ve

i

abdominal yağ ağırlığı bakımından istatistik açıdan fark-ı
lılık yaratmadığını gözlemlemişlerdir.ı

Rabie ve ark. (23), 18 günlük [braylerler ile yap-
tıkları 35 gün süren çalışmalarında 59 mg/kg karnitin ila-
vesinin canlı ağırlık artışı ve yemdeq yararlanma oranını
olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Ayrıca, ab-
dominal yağ miktarı ve yüzdesi ile [göğüs etindeki ham
yağ miktarının karnitin ilavesiyle ön'emli ölçüde azaldığı

da rapor edilmiştir. i
Bu çalışmada, rasyonlarda U-karnitin ve sodyum

humatın birlikte veya ayrı kullanıthlarının braylerlerde
bazı verim özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amaç-

i
lanmıştır.

64



Ankara Üniv Yet Fak Derg, 51, 2004 65

Tablo 3. Araştırma yemlerinin metabolize olabilir enerji de-
gerıeri (kcallkg) ile ham besin madde miktarları (%).
Table 3. Metabolizable energy Ievels (kcallkg) and nutrient va-
lues (%) of experimental feeds.

Bulgular
Araştırmada kullanılan rasyonların besin madde

miktarları ve metabolize olabilir enerji değerleri Tablo
3'de verilmektedir.

Araştırma süresince gruplarda elde edilen ortalama
canlı ağırlıklar Tablo 4'de gösterilmektedir. Altı haftalık
araştırma sonunda kontrol grubu,I, 2 ve 3. gruplarda or-
talama canlı ağırlık değerleri sırasıyla 1773.9, 1862.4,
1870.9 ve 1834.7 g olarak belirlenip gruplar arasındaki
fark istatistik olarak önemsiz bulunmuştur.

Gruplarda ortalama canlı ağırlık artışı, yem tüketimi
ve yemden yararlanma değerleri Tablo 5'de verilmektedir.
Altı haftalık araştırma süresince bir kg canlı ağırlık artışı
için tüketilen yem miktarı kontrol grubu ile 1,2 ve 3. de-
neme gruplarında sırasıyla 2.13, 2.00, 2.10 ve 2.00 kg
olarak bulunup gruplar arasındaki farkın istatistik olarak
önemsiz olduğu görülmektedir.

Gruplarda bazı kesim özellikleri Tablo 6'da gös-
terilmektedir. Karkas randımanı kontrol grubu ile 1, 2 ve
3. deneme gruplarında sırasıyla %73.98, 73.80, 73.84 ve
73.04 olarak bulunmuştur.

Deneme süresince hayvanlarda herhangi bir hastalık
belirtisi gözlenmemiştir. Deneme sonuna kadar grup-
lardaki ölü sayısı kontrol grubunda 1 (% 1.39), L-
kamitinli yem tüketen grupta 2 (%2.78), sodyum humatlı
yem tüketen grupta 4 (%5.56), L-karnitin+sodyum humat
kombinasyonlu yem tüketen grupta ise 2 (%2.78) ol-
muştur. Gruplar arasında ölüm oranı bakımından istatistik
açıdan önemli bir fark bulunmamıştır (X2 =2.18; p=0.53).

tabolize olabilir enerji düzeylerinin hesaplanmasında ise

TSE (27)'nin önerdiği formüle göre belirlenmiştir.

Hayvanlar denemenin başlangıcında, 7, 14, 21, 28,
35 ve 42. günlerde tek tek tartılarak canlı ağırlıkları sap-

tanmıştır. Aynı günlerde yapılan yem tartımlarıyla alt

grupların haftalık yem tüketimleri bulunmuştur. Alt grup-

ların canlı ağırlık ve yem tüketimi değerlerinden ya-

rarlanarak canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oran-

ları hesaplanmıştır. Alt gruplarda ölen hayvanlar günlük

olarak kaydedilmiştir.
Denemenin 42. gününde her alt gruptan 4 hayvan

rasgele ayrılıp tartılarak kesime alınmıştır. Piliçlerin baş-

larının kesilip ayrılması, makine ile tüylerinin yolunması,

ayakların ayrılması (bu işlem sırasında ayak numaraları

kanatlara geçirilmiştir), iç organların çıkartılması şek-

linde,kesim işlemi gerçekleşmiştir.
Karkaslar kesim işlemi tamamlandıktan hemen

sonra tartılarak karkas ağırlığı belirlenmiştir. Karkas ağır-

lığı kesim öncesi ağırlığa bölünerek karkas randımanı he-

saplanmıştır.
Kesilen piliçlere ait karaciğer, yürek, taşlık ve ab-

dominal yağ tartılarak ağırlıkları belirlenmiştir. Ab-

dominal yağ kloaka çevresini saran yağ doku, taşlığın ve
duodenumun etrafını saran yağ doku ve bağırsakların al-

tında peritonun iç yüzeyini kaplayan yağ dokudan oluş-
muştur (6,16). Karaciğer, yürek, taşlık ve abdominal yağ
ağırlıkları kesim öncesi canlı ağırlıklara bölünüp 100 ile
çarpılarak oranları hesaplanmıştır,

Gruplara ait istatistik hesaplamalar ve grupların or-

talama değerleri arasındaki farklılıkların önemliliği için
varyans analizi, gruplar arası farkın önemlilik kontrolü
içinde Duncan testi uygulanmıştır (25). Gruplar arasında
ölüm oranı bakımından bir farklılığın olup olmadığının
kontrolünde Ki-Kare testi kullanılmıştır (25). İstatistik
analizler SPSS 10.00 (Inc., Chicago, II, USA) prog-

ramında yapılıruştır.

Tablo 4. Gruplarda canlı agırıık ortalamaları (g).
Table 4. Mean liye weight~ of groups (g).

Kuru madde
Ham protein
Ham yag
Ham selüloz
Ham kül
Azotsuz öz madde
Metabolize olabilir enerji

Etlik civciv yemi

92.52
23.30
6.83
4.54
5.59
52.26
3093

Etlik piliç yemi

91.52
20.90
8.50
4.46
6.64
51.02
3154

Deneme grupları

Gün Kontrol grubu i (Kamitin) 2 (Sodyum humat) 3 (Karnitin+Sodyum humat) F

n x Sx n x Sx n x Sx n x Sx

O 72 40.3 0.3 72 40.5 0.3 72 40.5 0.4 72 40.6 0.3 0.17

7 72 127.5 1.4 72 125.1 1.6 72 128.1 1.8 72 129.9 1.7 1.45

14 72 321.9 5.0 72 335.1 5.0 72 337.5 4.4 72 322.7 5.8 2.59

21 71 583.7b 11.4 70 625.3a 9.2 69 604.0ab 1-0;].. .;70 592.1b 10.6 3.01 *

28 71 1005.8 20.6 70 1057.4 14.9 69 1041.7 18.6 70 1013.9 19.3 1.70

35 71 1424.4 31.5 70 1495.9 21.9 69 1493.5 29.5 70 1450.0 25.0 1.64

42 71 1773.9 39.2 70 1862.4 22.8 68 1870.9 27.0 70 1834.7 24.7 2.26

ab: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir (*p<0.05).
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0.65
0.92
1.43
0.71
1.40
2.89*
0.87
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1.81

i

i,
i
i

F
i
i
i
i
i 1.83

I 0.80
1.09

! 0.43
i 5.38*! 2.68

i 2.65i 1.68
i 2.89
i
i
i
i

i

552.4 21.3
1245.3 39.2
1797.7 48.7

980.6 31.1
2626.3b 56.3
3607.0 86.4

1.78 0.05
2.1 i 0.03
2.00 0.01

0.03
0.05
0.03

1.76
2.24
2.10

562.8 9.2
1266.7 27.4
1829.5 23.7

991.1 16.6
2832.la 17.9
3823.2 25.0

40.1
31.3
0.43
1.51
0.07
1.68
0.08
0.09
0.05
0.35
0.01

i
i
r

Deneme grupları i
23'

(Sodyum humat) (Karnitin+Sodyum hu!nat) F

x Sx x Sx i
2059.6 43.3 2003.6 50.5

1
/

1520.8 33.4 1465.9 44.4

~1~~~7:~:~ ~~:E~:~~ii
17.67 1.35 17.41 1.00
0.85 0.06 0.88 0.05/

44.61 ab 1.30 43.24ab 1.271
2.17 0.05 2.16 O.O~

i i .35a 0.03 iO.64ab O.Dt
0.55 0.01 0.53 0.02

i

i
i. i

i
i

lunmuştur (Tablo 5). Bununla birlikte 1asyonıarda L-
kamitin, sodyum humat ve L-karnitin+sodyum humat bu-
lunması; 42 günlük canlı ağırlık artışını ~ontrol grubuna
göre sırasıyla %5.20, 5.55 ve 3.72 düdeyinde olumlu
yönde etkilemiştir. i

Kocabağlı ve ark. (17)' nın yaptıklarıl bir araştırmada
broylerlerin 2.5 g/kg hum at kapsayan rasyonlarla 0-21 ve
0-42 günler arasında beslenmesinin can11 ağırlık üzerine

i
yararlı bir etkisinin olmadığını, fakat 22-42 günler ara-
sında humatın büyürneyi arttıncı maddd olarak çok ya-

i
rarlı etkisinin (kontrol grubuna göre %4.28 daha fazla) ol-
duğunu (p<0.05) bildirmişlerdir. Bazl araştırmalarda

. i
(12,18) ıse rasyonlarda 2.5 g/kg humat Ibulunmasının 42
günlük araştırma sonunda broylerlerin canlı ağırlığını
olumlu yönde (p<O.05) etkilediği kaydeı~ilmiştir.

i

i
i

i

i
(Kamitin)

x Sx

203 1.9
1499.8
73.80
34.36
1.69
18.75
0.93
42.09b
2.08
1O.19b
0.50

5.2
34.6
38.8
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42.9
33.6
0.71
1.67
0.06
0.96
0.04
1.04
0.04
0.36
0.01

x

i
i 585.0
1238.3
1823.3

,

Kontrol grubu

rlx Sx

2l!40. i
1~82.8
78.98
3ry.17

i
/-73
16.13
0.75
46.56a

i

12.18
i1.58a
i
,0.54

Kontrol grubu

x Sx

Özellik

Hafta

Canlı agırıık, g
Karkas agırlıgı, g
Karkas randımanı, %
Taşlık agırlıgı, g
Taşlık oranı, gllOO g ca
Abdominal yag agırlıgı, g
Abdominal yag oranı, gllOO g ca
Karaciger agırlıgı, g
Karaciger oranı, gllOO g ca
Yürek agırlıgı, g
Yürek agırlıgı, gll 00 g ca .

n=16
ab: Aynı satırda farklı harf taşıyan ottalamalar arasındaki farklar önemlidir (*p<0.05).,

Canlı agırıık artışı, g
0-3 543.2 i1.9
3-6 1190.1 41.6
0-6 1733.3 51.6

i
Yem tüketimi, g i

0-3 1011.3 26.5 i 974.0 22.4
3-6 2675.8b 32.7 i 2674.8b 37.6
0-6 3687.1 46.4 li 3648.8 53.7
Yemden yararlanma oranı, kg yemlkg canlı agırıık artışı
0-3 1.86 0.07 1.66 0.04
3-6 2.25 0.07 2. i6 0.04
0-6 2.13 0.05 i 2.00 0.04

i
n=4 i
ab: Aynı satırda farklı harftaşıyan ortalamalar arasındaki farklar önemlidir (*p<0.05).

i

i

Tablo 6. Gruplarda bazı kesim özellikle~.
Table 6. Some slaughtering characteristics of groups.

i

Tartışma ve:Sonuç
Araştırmanın 7, 14,28,35 ve 42. günlerinde yapılan

i
tartımlarda belirlenen ortalama canlı ağırlıklar ba-
kınundan gruplar arasında gö~lenen farklılıklar önemli
bulunmamıştır (Tablo 4). Araştırmanın 21. gününde ras-ı
yonunda L-karnitin bulunan ıgrubun canlı ağırlığının

i
kontrol grubundan önemli derecede yüksek (p<0.05) ol-
duğu görülmektedir. Broyler rakyonlarına L-kamitin, sod-

i

yum humat ve L-karnitin+sodyum humat ilavesi 42 gün-
i

lük canlı ağırlığı kontrol grubuna göre sırasıyla %4.99,
5.46 ve 3.43 düzeyinde arttırm~ştır (p>0.05).

Altı haftalık araştırma s~resince kontrol grubu,I, 2
ve 3. deneme gruplarında canlı ağırlık artışı sırasıyla

i
1733.3, 1823.3, 1829.5 ve ~797.7 g olarak hesaplanıp
gruplar arasındaki fark istatistik olarak önemsiz bu-

i
i
i

i

i
i
i

i
i

Tablo 5. Gruplarda ortalama canlı agırıık artıŞı, yem tüketimi y~ ~emden yararlanma oranı.
Table 5. Mean liye weight gain, feed consuniption and feed effıcıency yalues of groups.

i Deneme grupları

(Kamitin) 2 (Sodyum humat) 3 (Kamitin+Sodyum humat)

Sx x Sx x Sx
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Lettner ve ark. (20), broyler rasyonlanna 20, 40 ve
60 ppm, Lien ve Horng (21) 160 ppm, Leibetseder (l9)
%0.02 L-karnitin ilavesinin canlı ağırlık artışında etkili
olmadığını göstermişlerdir. Bayram ve ark. (5) ise bıl-
dırcın rasyonlanna 500 ppm L-karnitin ilavesinin 5 haf-
talık araştırma süresince canlı ağırlığı istatistik açıdan et-
kilemediğini bildirmişlerdir. Buna karşılık, bazı araştın-
cılar (23,24) broyler rasyonlanna L-karnitin ilavesinin
canlı ağırlık artışını olumlu yönde etkilediğini (p<0.05)
rapor etmişlerdir.

Kırk iki günlük araştırma süresince toplam yem tü-
ketimi kontrol grubuna göre rasyonlarda sodyum humat
bulunan grupta %3.69 daha fazla, L-karnitin ve L-
karnitin+sodyum humat bulunan grupta ise sırasıyla
%1.04 ve 2.17 düzeyinde daha az olduğu Tablo 5' den
gözlenmektedir. Karnitinin yem tüketimini azaltıcı etkisi
rasyonlarında L-karnitin ve L-karnitin+sodyum humat
verilen gruplarda görülmüştür. Broylerler ile yapılan bazı
araştırmalarda da rasyonlara 2.5 g/kg humat (12,17) ve
160 mg/kg L-karnitin (21) ilavesinin yem tüketimini et-
kilemediğini bildirmişlerdir. Bayram ve ark. (5) ise bıl-
dırcın rasyonlarına L-karnitin ilavesinin 5 haftalık yem
tüketiminin %7.84 düzeyinde azalmasına yol açtığını
kaydetmişlerdir.

Broyler civcivlerle yapılan araştırmada 0-3, 3-6 ve
0-6 haftalarda bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem
miktarı bakımından altı haftalık araştırma süresince grup-
lar arasındaki farklılık istatistik açıdan önemli bu-
lunmamıştır (Tablo 5). Bununla birlikte, rasyonlara L-
karnitin, sodyum humat ve L-karnitin+sodyum humat ila-
vesinin bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem mik-
tannın kontrol grubuna göre sırasıyla %6.10, 1.41 ve 6.10
düzeyinde daha az olmasına yol açmıştır. Rasyon1ara L-
karnitinin yalnız ve sodyum humat ile birlikte ilavesi sa-
dece sodyum humatın ilavesine göre yemden yararlanma
oranını %4.76 düzeyinde olumlu yönde etkilemiştir.

Bazı araştırıcılar (12,17), yapılan araştırma bul-
gulanna benzer olarak rasyonlara 2.5 g/kg humat ila-
vesinin yemden yararlanma oranını 0-3 haftalarda et-
kilemediğini bildirmişlerdir. Bununla birlikte yapılan
araştırmada elde edilen bulgular, bazı araştıncıların da
(12,17,18) broylerlerin 42 gün 2.5 g/kg düzeyinde humat
kapsayan rasyonlarla beslenmesinin yemden yararlanma
oranını önemli ölçüde olumlu yönde etkilediğini bildiren
bulguları ile farklılık göstermektedir.

Yapılan araştırma bulgularına benzer olarak, Lien
ve Horng (21) broyler rasyonlarına 160 mg/kg L-karnitin
ilavesinin altı haftalık araştırma sonunda yemden ya-
rarlanmada istatistik fark yaratmadığını bildirmişlerdir.
Bayram ve arı<. (5) ise bir haftalık bıldırcınlarda ras-

yonlara 500 ppm L-karnitin ilavesinin 5 haftalık araştırma
süresince bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem mik-
tarını, %8.91 düzeyinde azalttığını gözlemişlerdir. Bazı
araştıncılar (15,22,23) ise rasyonlara L-karnitin ilavesinin
broylerlerde yemden yararlanma oranını olumlu yönde et-
kilediğini bildirmişlerdir.

Rasyonlara L-karnitin ve/veya sodyum humat ila-
vesi, piliçlerde karkas ağırlığı ve karkas randımanı ba-
kımından farklılığa neden olmamıştır (Tablo 6). Araş-
tırma bulgularına benzer olarak bazı araştıncılar (l2,17)
broyler rasyonlarına 2.5 g/kg humat ilavesinin karkas ran-
dımanını etkilemediğini kaydetmişlerdir.

Bayram ve ark. (5)' nın, rasyonlara L-karnitin ila-
vesinin bıldırcınlarda karkas ağırlığı ve karkas ran-
dımanını etkilemediğini bildiren bulgularıda yapılan
araştırma bulguları ile uyum içerisindedir.

Rasyonlara L-karnitin ilavesi 42 günlük araşürma
sonunda broylerlerde karaciğer ağırlığının önemli ölçüde
azalmasına (p<0.05) yol açmıştır (Tablo 6). Rasyonlarda
sodyum humat ve L-karnitin+sodyum humat bulunması
ise karaciğer ağırlığında kontrol grubuna göre farklılık
yaratmamıştır. Yapılan çalışmada karaciğer ağırlığının
100 g canlı ağırlığa oranı bakımından gruplar arasında
farklılık gözlenmemiştir. Bulgular Lien ve Horng (21)'ın
rasyona 160 mg/kg L-karnitin ilavesinin broylerlerde ka-
raciğer ağırlığını etkilemediğini bildiren bulgusuyla uyu ş-
mamaktadır.

Yapılan araştırmada rasyonlarda 2.5 g/kg sodyum
humat bulunmasının broylerlerde karaciğer ağırlığını et-
kilemediğini bildiren bulgu Küçükersan ve ark. (l8)'nın
bulgusuyla benzerlik göstermektedir.

Yapılan 42 günlük araştımıa sonunda rasyonlarda
L-karnitinin bulunması yürek ağırlığının kontrol grubuna
ve sodyum humat içeren gruba göre daha düşük olmasına
(p<0.05) neden olmuştur (Tablo 6). Yürek ağırlığının 100 g
canlı ağırlığa oranı bakımından ise gruplar arasında fark-
lılık görülmemiştir. Araştırma bulgularından farklı olarak
Buyse ve ark. (8), düşük sıcaklıkta (20°C) yetiştirilen
broylerlerde L-kamitin ilavesinin yürek ağırlığı ve canlı
ağırlığa oranını arttırdığı ve bu nedenle de L-karnitinin
broylerlerde metabolik hastalıkların insidansını azaltan
potansiyel bir madde olduğu sonucuna varmışlardır.

Araştırmada yürek ağırlığı rasyonlara sodyum humat
ilavesinden etkilenmemiştir. Benzer olarak, Küçükersan
ve ark. (18) rasyonlarda 1.5 ve 2.5 g/kg düzeyinde humik
asit bulunmasının yürek ağırlığını etkilemediğini kay-

detmişlerdir.
Rasyonlarında L-karnitin ve sodyum humatın bir-

likte ve ayrı bulunması 42 günlük broylerlerin taşlık ağir-
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