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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 
 
FARKLI DÜZEYLERDE KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPES�N�N 

ETL�K P�L�ÇLER ÜZER�NE ETK�LER� 

Kadriye T. WELLMANN 

Adnan Menderes Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
Zootekni Anabilim Dalı 

                                 Danı�man: Doç. Dr. Mürsel ÖZDO�AN 

Bu çalı�mada, farklı düzeylerde (% 0, % 5, % 10, % 15) kullanılan pamuk tohumu 
küspesinin (PTK) etlik piliçlerin performansı, bazı organ a�ırlıkları ve bazı kan 
parametreleri üzerine olan etkilerini belirlemek amaçlanmı�tır. Çalı�mada toplam 
360 adet 1 günlük ya�ta ROSS 308 genotipinde etlik civcivler kullanılmı�tır. 
Hayvanlar biri kontrol (% 0, PTK), 3’ü deneme (% 5, 10, 15 PTK) grubu olmak 
üzere toplam 4 ana gruba ayrılmı�lardır. Her bir deneme grubu da içerisinde 30 
hayvan bulunacak �ekilde 3 alt gruba ayrılmı�tır. Deneme gruplarındaki hayvanlara 
0-3. haftalarda ba�latma yemleri ve 4-6. haftalarda bitirme yemleri verilmi�tir. 
Deneme 42 gün sürmü�tür. 

Yapılan çalı�mada; canlı a�ırlık, canlı a�ırlık artı�ı ve yemden yararlanma de�erleri 
açısından deneme grupları arasında istatistiksel bir farklılık saptanmamı�tır (P>0,05). 
Ancak yem tüketim de�eri istatistiksel olarak farklı bulunmu�tur En yüksek yem 
tüketim de�erini % 10 PTK grubu göstermi�tir. Deneme gruplarındaki ölüm oranları 
önemsiz bulunmu�tur. Deneme gruplarındaki erkeklere ait kalp ve karkas a�ırlıkları 
arasında istatistiksel açıdan bir farklılık saptanmamı�tır (P>0,05). Kontrol grubu 
erkekleri ile % 15 grubu erkeklerinin karaci�er a�ırlıkları arasındaki fark istatistiksel 
açıdan önemli bulunmu�tur (P<0,05). Gruplardaki di�ilerin kalp a�ırlıklarına ili�kin 
farklılıklar önemli bulunmazken, % 5 ve % 15 PTK gruplarındaki di�ilere ait 
karaci�er a�ırlıkları ile kontrol ve % 15 gruplarındaki di�ilere ait sıcak karkas 
randımanları arasındaki farklılıklar önemli bulunmu�tur (P<0,05). �ncelenen kan 
parametreleri kontrol ve deneme gruplarında benzer olarak saptanmı�tır. En yüksek 
brüt kâr, kontrol grubundan elde edilmi�tir. Çalı�ma sonuçları etlik piliç 
rasyonlarında % 15 PTK’nin kullanılmasının performans, bazı organ a�ırlıkları ve 
kan parametreleri üzerinde olumsuz etki yaratmadı�ını fakat ekonomik karlılı�ı hafif 
dü�ürdü�ünü göstermi�tir. 

2007, 46 sayfa 

Anahtar Kelimeler 

Etlik piliç, pamuk tohumu küspesi, kan parametreleri, performans, ekonomik kârlılık 
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ABSTRACT 
MS. Thesis 

 
EFFECTS OF USING DIFFERENT LEVELS OF COTTONSEED MEAL ON 

BROILERS 

Kadriye T. WELLMANN 

Adnan Menderes University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Animal Science 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mürsel ÖZDO�AN 

The aim of this study was to determinate the effects of different levels of (0 %, 5 %, 
10 %, 15 %) cottonseed meal (CSM) on the performance, some organ weights and 
some blood parameters of broiler chickens. A total of 360 one-day-old Ross 308 
broiler chickens were used in this experiment. Chicks were divided into 4 groups; 
one control group (0 % CSM) and three experimental groups (5 %, 10 %, 15 % 
CSM). Each trial group was further subdivided in 3 groups each containing 30 
chickens. All animals were given starter feed in the first 3 weeks and the finisher 
feed between the 4 th and the 6 th weeks. The experiment lasted for 42 days.  

In the trial, it was concluded there is no statistical difference in the body weight, 
body weight gain and feed utilization among the experimental groups (P>0,05).  
Besides, feed consumption values are significantly different (P<0,05). The group 10 
% CSM shows highest value in feed consumption ratio. Mortality rates were not 
important in all experimental groups. No statistical differences between the heart and 
liver weights of the males in the experimental groups (P>0,05). The males of control 
and 15 % CSM groups are significantly different in liver weights (P<0,05). There is 
no differences between the heart weights of the females between the groups but the 
liver weights of the females in 5 % and 15 % CSM groups and hot carcass yeilds of 
the females in control and 15 % CSM groups are significantly different (P<0,05). 
Result of blood parameters were the same in both control and experimental groups. 
The highest profit in the economical analysis is gotten from the control group. The 
results of the study shows that using 15 % CSM in broiler feed can be used without 
any adverse effects on performance, some organ weights and blood parameter of 
broilers but economical profit is slightly reduced by using PTK in the broiler diets. 

2007, 46 pages 

Key words  

Broiler, cottonseed meal, blood parameters, performance, economical profit 
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ÖNSÖZ 

Dünya nüfusunun sürekli artması ile pamu�un öneminin de arttı�ı görülmektedir. 

Genelde ekonomik büyüme ile pamuk tüketimi arasında pozitif bir ili�ki vardır. 

Fakat bu durum Türkiye için aynı olmayıp, ekonomik büyüme ne olursa olsun, 

pamuk tüketimi sürekli artmı� ve bu artı� oranı son yıllarda dikkat çekici bir seviyeye 

ula�mı�tır. 

Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde pamuk tohumu küspesi (PTK) dünyanın her 

yerindeki yeti�tiriciler ve yem imalatçıları tarafından kullanılmaktadır. Son 30-40 

yılda ya�ların ekstraksiyon tekniklerinde gözlenen geli�meler, her yıl yapılan temel 

ara�tırmalar ve yemleme denemeleri ile pratik tecrübeler artırılmaya çalı�ılmaktadır. 

Bunun bir sonucu olarak kanatlı rasyonlarında PTK’nin kullanımı önemli derecede 

artmı�tır.  

PTK’nin monogastrik ve di�er hayvanların rasyonlarında kullanımını kısıtlayan 

faktörlerin eliminasyonu konusundaki çalı�malar devam etmektedir. PTK tüm evcil 

hayvanların pratik rasyonlarında ekonomik olarak kullanılabilir. Muhtelif küspelerin 

fiyatları ve piyasada bulunabilirlikleri dikkate alındı�ında PTK rasyonların 

maliyetlerinin azaltılmasında önemli bir role sahip olabilir. Ülkemizdeki üretim 

durumu da göz önünde tutuldu�unda; kümes kanatlılarının yem karmalarında 

özellikle ekstraksiyon PTK’nin, ilk sırada seçilebilecek bir protein kayna�ı olarak 

kullanılması sa�lanmalıdır. 

Yukarıda verilen bilgilerin ı�ı�ı altında yapılan bu çalı�mada PTK’nin ham besin 

maddesi de�erlerini ve gossipol içeri�ini etlik piliçlerin performansı, organ a�ırlıkları 

ve bazı kan parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmı�tır. ZRF-06021 

nolu bu çalı�ma Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Ara�tırma Fonu Projesi 

kapsamında yürütülmü�tür. 
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1. G�R�� 

Pamuk bitkisi, sistematikte malvacea familyasının gossypium (G) cinsinde yer alır 

(Ryan et al., 1986). Bitki tropikal ve subtropikal iklimin ya�andı�ı Brezilya, Mısır, 

Amerika Birle�ik Devletleri (ABD), Meksika, Hindistan ve Pakistan ba�ta olmak 

üzere, dünyanın pek çok ülkesinde yeti�tirilmektedir (Singleton ve Kratzer, 1973).  

Dünya nüfusunun sürekli artması, gıda maddeleri ile birlikte pamu�un önemini her 

geçen gün daha da artırmaktadır. Genelde ekonomik büyüme ile pamuk tüketimi 

arasında pozitif bir ili�ki vardır. Fakat bu durum Türkiye için aynı olmayıp, 

ekonomik büyüme ne olursa olsun, pamuk tüketimi sürekli artmı� ve bu artı� oranı 

son yıllarda dikkat çekici bir seviyeye ula�mı�tır (Harem, 2003). Ülkemiz pamuk 

üretimi bakımından oldukça elveri�li ekolojik �artlara sahip oldu�undan, pamuk 

tarımı oldukça geni� bir alana yayılmı�tır. Özellikle Ege, Güneydo�u, Akdeniz 

Bölgeleri ve bir kısım Do�u ve Orta Anadolu illerinde pamuk ekimi yapılmaktadır 

(Yavuz, 2005). Aydın, �zmir, Adana, Denizli, Antalya illeri ülkemizde pamuk 

üretiminin en fazla yapıldı�ı illerdir. Türkiye’de 2004 yılında 925 bin ton pamuk 

üretilmi� olup, dünya pamuk üretiminde ülkemiz yedinci sırada yer almaktadır 

(FAO, 2006).  

Ege bölgesinde ekimi yapılan pamuk çe�itlerine bakıldı�ında, Nazilli 84S çe�idinin 

ekili� oranı % 53,9, Carmen’in % 20,6, Nazilli M503 ve SG-125’in ise %5’in 

üzerinde oldu�u bildirilmektedir (Anonim, 2004). Bunun yanı sıra son yıllarda, 

Nazilli M503 ve SG-125’ün ekimine pek rastlanmadı�ı onların yerine Stonoville484 

ve BA119 çe�itlerinin ekimi yapıldı�ı bilinmektedir.  

Çok eski yıllardan beri ve daha çok liflerinden yararlanılmak üzere yeti�tirilmekte 

olan pamuk bitkisinden lif ve tohum (çi�it) olmak üzere iki önemli ürün elde 

edilmektedir. Tohumlarının de�erli bir ya� ve protein kayna�ı oldu�unun anla�ılması 

ise bitkinin ekim alanın daha da geni�lemesini sa�lamı�tır (Kırkpınar ve Ergül, 

2003). 



 

 

2

Çırçır makinesinde i�lenen tohumun (çi�itin), orijinal a�ırlı�ının yakla�ık % 6-12’lik 

kısmını pamuk lifleri, % 20-25’lik kısmını kabuk olu�turur. Pamuk tohumunda % 19-

28 oranında ya� bulunur. Tohumdan ya�ı çıkarıldıktan sonra geriye kalan % 35-45 

gibi önemli bir kısım ise Pamuk Tohumu Küspesi (PTK) olarak kullanılır. Tohumun 

geriye kalan %3-5’lik kısmı ise atık olarak kabul edilebilir (Ataki�i, 1999; Jones, 

1981a).  

Pamuk ya�ı; pres, ekspeller yöntemi veya ekstraksiyon (kimyasal çözücü kullanarak 

ya�ı çözmek) yöntemi olmak üzere tohumun farklı �ekillerde i�lenmesiyle elde 

edilebilir. Pres yönteminde, hidrolik pres ile tohumdan ya� çıkarılır. Eski bir 

yöntemdir. Kalıntı çok sert plaklar halindedir. Elde edilen küspede ya� oranı % 6-10 

kadardır. Ekspeller yönteminde ise kabukları ayrılan tohumlar ezilerek 105-110 

derecede kavrulur ve nem oranı % 3 düzeyine dü�ürülür. Kavurma i�leminden sonra 

ürün uca do�ru daralan vidalı prese alınır ve çıkı� deliklerinden ya� ayrılır. En uçtan 

da bükülmü� plaklar halinde küspe çıkar. Elde edilen küspede ya� oranı % 2.5-5 

arasındadır. Ekstraksiyon yönteminde tohumlar kabuklu yada kabuksuz olarak 

ezilerek hekzan gibi ya� çözücü madde bulunan tanklarda ya�ı ayrılır. Küspedeki 

ya� oranı % 1'in altındadır (Jones, 1981b; Kocaba�lı, 2007). Ekspeller küspeler, pres 

küspelere oranla çok daha az ya� içermektedirler. Ekstraksiyon küspelerin ya� içeri�i 

ise genellikle %1’in altındadır. Ekstraksiyon pamuk tohumu küspelerinde kullanılan 

üretim tekni�i sayesinde küspelerin daha az kabuk dolayısıyla daha az ham selüloz 

içermesi nedeni ile ham protein de�eri ekspeller küspesine oranla daha yüksektir 

(Ergül, 1993). Ayrıca üretim yöntemine ba�lı olarak ham protein niteli�i olumsuz 

yönde daha az etkilendi�inden ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen küspeler, 

ekspeller küspelere göre yem de�eri bakımından da daha zengindir (Kırkpınar ve 

Ergül, 2003). 

Pamuk bitkisinin toprak üstündeki tüm kısımlarında, özellikle tohumlarında oldukça 

toksit bir bile�ik olan gossipol ve di�er bazı pigment bile�ikler bulunur (Mirevella, 

1982; Tuncer ve Yalçın, 1986). Bu bile�ikler bitkinin tohumlarında, kotiledonlara ve 

aksial dokunun çevresinde serpilmi� durumda bulunan pigment bezlerine 
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yerle�mi�tir. Bezlerin sıvı bölümünde % 20-46 oranında gossipol bulunur (Martinez 

et al., 1970). Ham pamuk tohumundaki gossipolün hemen hemen tamamı serbest 

formda ise de küspenin üretimi esnasında bu serbest gossipol de�i�en miktarlarda 

ba�lı forma dönü�ür. Böylece gossipol biyolojik aktivitesinin önemli bir kısmını 

kaybeder. Pamuk tohumundan, pamuk tohumu küspesi elde edilme yöntemine göre, 

gossipolün bir kısmı küspede, ya� ile birlikte ekstrakte olmakta, bir kısım gossipol-

lizin kompleksine (ba�lı formda) dönü�mekte, bir kısım ise serbest formda 

bulunmaktadır (Kerr, 1989; Tuncer ve Yalçın, 1986; Jones, 1981a). ��lenmi� küspede 

serbest halde kalmı� gossipol ile ba�lı gossipolün toplamı, küspenin toplam gossipol 

miktarını verir. PTK’nin toplam gossipol miktarı ya�ın ekstraksiyonunda kullanılan 

metottan etkilenmez. PTK’nin serbest gossipol seviyesi kanatlılar ve di�er basit 

mideli hayvanlar için rasyon hazırlanaca�ı zaman, öncelikle dikkate alınması 

gereken bir husustur. Serbest ya da ba�lı formda olmak üzere, pamuk tohumunda 

300-24000 ppm (mg/kg); pamuk tohumu küspesinde de 200-1000 ppm arasında 

gossipol bulunur (Kaya ve ark. 1995; Jones, 1981a). 

Gossipol broylerlerde canlı a�ırlık artı�ını (CAA)’nı azaltır, yem tüketimini (YT) 

artırır, yemden yararlanma oranını (YYO) azaltır ve ölüm oranını artırır (Couch et 

al., 1955). Bunun yanında etlik piliçler üzerine yapılan birçok besleme denemesi 

rasyondaki serbest gossipolün 200 mg/kg’dan az olması durumunda hayvanların 

performanslarının etkilenmedi�ini göstermektedir. Yapılan di�er çalı�malar ya�, ırk 

ve rasyonun lizin seviyesinin kanatlıların gossipole olan toleranslarını 

etkileyebileceklerini bildirmektedir (Heywang ve Kemmerer, 1966). Ayrıca pamuk 

tohumu PTK içeren tavuk ve domuz rasyonlarında demir sülfat kullanılması da 

gossipolün olumsuz etkisini ortadan kaldırmaktadır (Boling et al., 1998).  

Etlik piliç rasyonları formüle edilece�i zaman PTK’nin amino asit (a.a) dengesi de 

önemli bir husustur. PTK’nin kanatlı rasyonlarında tam bir protein kayna�ı olarak 

kullanımını sınırlayan bir di�er faktör ise PTK’nin lizin bakımından yetersiz 

olu�udur (Henry et al., 2001b; Anderson ve Warnick, 1966; Phelps, 1966; Heywang 

ve Bird, 1955). PTK kullanılarak hazırlanan rasyonlardaki gossipolün lizine 
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ba�lanarak hayvanlardaki lizin sindirimini azalttı�ı ve hayvanların 

performanslarındaki gerilemenin lizin eksikli�inden kaynaklandı�ı, etlik piliç 

rasyonlarına lizin eklenmesinin belirlenen bu olumsuzlu�u ortadan kaldırmasının 

yanında gossipolün zehirli etkisini de azalttı�ı bildirilmektedir (Yu et al., 1996). 

PTK ile yemlenen kanatlılardan elde edilen yumurtaların rengi konusunda iki 

problem mevcuttur. Bunlardan biri pembe-beyaz bozuklu�u olarak bilinen 

depolanmı� yumurtalarda meydana gelen yumurta akındaki pembe veya kırmızı renk 

olu�umu, bir di�eri ise gossipolün yumurta sarısındaki demir ile birle�erek yumurta 

sarısında kahverengi veya zeytin ye�ili bir renk olu�turmasıdır. Fazla miktarda artık 

lipid içeren PTK ile yüksek miktarda beslenen tavuklardan elde edilen depolanmı� 

yumurtalarda Siklopropenoid ya� asitleri  (SPYA)’leri yumurta akının 

pembele�mesine sebep olurlar. SPYA pamuk tohumu ya�ının bir bile�imidir. Bu 

yüzden PTK’de dü�ük seviyelerde bulunabilir. PTK’de SPYA’nın seviyesi % 0,0021 

ile % 0,017 kadardır. SPYA’nın yumurta tavuklarında biyolojik etkilerini ortaya 

çıkarabilmesi için yumurta tavuklarının toplam rasyonlarında pamuk tohumu 

lipidlerinin % 0,1 ile % 0,2’den daha fazla olması gerekti�i bildirilmi�tir (Phelps et 

al., 1965). 

Kanatlılarda PTK kullanımını etkileyen di�er bir faktör ise PTK’nin yüksek selüloz 

içermesidir (Sterling et al., 2002). Kanatlılarda yemlerin sindirim sisteminden 4 

saatte geçti�i tahmin edilmektedir, kanatlılarda sekum boyutunun küçük olu�u ve 

yemlerin sindirim sisteminden kısa zamanda geçi�ine ba�lı olarak bakteriyel sindirim 

kısıtlı olarak gerçekle�mektedir. Bunun sonucunda da kanatlılarda selüloz sindirimi 

sınırlı olmaktadır (Salah ve Esmail, 1997). Broyler yemlerinde kullanılan ham 

selüloz % 3.5-7 oranları arasında olmalıdır. PTK’nin ham selüloz içeri�i %14’dür 

(Ergün, 2004). 

Ülkemiz üretim durumu göz önünde tutuldu�unda kümes kanatlılarının yem 

karmalarında özellikle ekstraksiyon PTK ilk sırada seçilebilecek bir protein kayna�ı 

olmalıdır. Yalnız di�er farklı yapıdaki protein kaynaklarına da yer ayırmak ve uygun 
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bile�imler olu�turmak amacıyla bu yem maddesinin yem karmasındaki miktarını 

kanatlılar için %10-15’in üzerine çıkarmamakta yarar vardır. Ancak ülkemizde 

yemlerin büyük kısmında PTK kullanılmamakta veya kullanımı % 5’i 

geçmemektedir. Halbuki alınacak bazı önlemlerle kullanım miktarını 2-3 kat 

artırmak mümkün olabilir (Kırkpınar ve Ergül, 2003). 

Yukarıda verilen bilgilerin ı�ı�ı altında bu çalı�mada, bu güne kadar çe�it 

ayırmaksızın fabrikalarda karı�ık i�lenen pamuk tohumları yerine çe�iti belli olan 

Carmen pamuk tohumlarından elde edilmi� küspenin ham besin maddesi de�erleri ve 

gossipol içeri�i ile etlik piliçlerin performansı, organ a�ırlıkları ve bazı kan 

parametreleri üzerine olan etkilerini belirlemek amaçlanmı�tır. 
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2. KAYNAK ÖZETLER� 

Ekstraksiyon PTK % 41-44 oranında ham protein seviyesine sahip olmasına ra�men 

kanatlı beslemede protein kayna�ı olarak kullanımı dü�ük lizin seviyesi, içinde 

gossipol adı verilen toksik maddenin varlı�ı ve yüksek selüloz içeri�i nedeni ile 

sınırlanmı�tır. PTK’nın dü�ük lizin seviyesine ba�lı olarak ortaya çıkan problem 

kanatlı rasyonlarına sentetik lizin eklenmesi ile a�ılabildi�i halde gossipole ba�lı olan 

problem çözümsüz kalmı�tır (Henry et al., 2001b). 

Ojewola et al., (2006), yürüttükleri 6 haftalık denemenin 21. gününden ba�lamak 

üzere etlik piliç rasyonlarındaki SFK’yi, PTK ile % 25, % 50, % 75 ve % 100 

oranlarında ikame ederek, etlik piliçlerin ekonomik ve biyolojik performansları 

incelemi�lerdir. Denemenin sonunda rasyonlarda artırılan PTK düzeyleri ortalama 

günlük yem tüketimini etkiledi�i halde (P<0,05), günlük ortalama a�ırlık artı�ları ve 

yemden yararlanma katsayısını etkilememi�tir (P>0,05). Ara�tırmacılar % 100 PTK 

içeren grubun rasyonunu, marjinal karlılık hesabına göre en ucuz rasyon olarak 

hesaplamı�lardır. Sonuç olarak % 100 PTK içeren rasyonun en ekonomik ve besin 

yararlanılabilirli�i en fazla olan rasyon oldu�unu bildirmi�lerdir.  

Soya yerine PTK kullanılan etlik piliç rasyonlarına lizin eklenmesinin etlik piliçlerin 

büyüme performanslarına olan etkisinin ara�tırıldı�ı bir denemede; 300 adet 7 günlük 

etlik civcivler mısır- soya bazlı rasyon, % 20 PTK + % 1,5 lizin içerikli rasyon ve    

% 20 PTK+ % 3 lizin içerikli rasyon olmak üzere 3 farklı rasyonla 15 gün boyunca 

beslenmi�lerdir. Deneme sonunda 20 PTK + % 3 lizin içeren rasyonla beslenen 

gruptaki piliçlere oranla % 20 PTK + % 1,5 lizin içeren rasyonla beslenen gruptaki 

piliçlerde daha yüksek canlı a�ırlık (CA) gözlenmi�tir. Ancak kontrol grubuyla 

deneme grupları arasında CA, günlük CAA, günlük YT ve YYO bakımından önemli 

bir farklılık gözlenmemi�tir. Sonuçta uygun düzeyde lizin eklenen PTK rasyonlarının 

büyüme performansına hiçbir olumsuz etki yapmadan etlik piliç rasyonlarında 

kullanılabilece�i belirtilmi�tir. (Azman ve Yılmaz, 2005).  
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Lordelo et. al.,(2005) gossipol enantiomerlerinin etlik piliçler üzerine yarattı�ı toksit 

etkiyi inceledikleri çalı�ma sonucunda, gossipolün (+) ve (-) enantiomerlerinin her 

ikisinin de etlik piliçler üzerine toksit etkili oldu�unu, ancak gossipolün (-) 

enantiomerinin (+) enantiomerine oranla hayvanlar üzerinde daha fazla zararlı etki 

olu�turdu�unu bildirmi�lerdir.  

Yumurta tavuklarında gossipol izomerine ba�lı toksit etkiyi incelemek üzere Lordelo 

et al., (2004) yaptıkları çalı�mada, 42 haftalık ya�taki 25 tavu�u, 0, 200 (+), 400 (+), 

200 (-), ve 400 (-) mg/kg saf gossipol izomeri içeren mısır/soya bazlı diyetler ile 20 

gün süre ile beslemi�lerdir. Sonuçta (-) gossipol izomeri içeren gruplardaki ve 

kontrol grubundaki tüm tavukların yumurta verimleri arasında farklılık çıkmamı�tır. 

Ancak (+) gosipol izomeri ile beslenen tavuklardaki toplam yumurta verimi dü�ük 

çıkmı�tır (P<0,05). Yine (+) izomer ile beslenen hayvanlarda 10. günden sonraki 

yumurta a�ırlıkları kontrol grubuna oranla dü�ük çıkmı�tır (P<0,05). (+) 400 mg/kg 

saf gossipol izomeri içeren rasyonlarla beslenen tavukların YT de�eri di�er 

gruplardan daha dü�ük çıkmı�tır. Deneme sonu CA’ları gruplar arasında önemli bir 

fark göstermemi�tir. Sonuçlar, saf gossipol izomerlerinin yumurta tavuklarının 

yumurta dokusunda ve sarısında herhangi bir rasemizasyon yapmadı�ını göstermi�tir.  

Sterling et al., (2002), etlik piliçleri % 17, % 20 ve  % 23 oranında protein içeri�ine 

sahip PTK içerikli ve yine aynı oranlarda protein içeri�ine sahip SFK içerikli 

rasyonlarla besleyerek, farklı protein düzeylerinde hazırlanan SFK ve PTK 

yemlerinin piliçler üzerine olan etkisini ara�tırmı�lardır. Ara�tırma sonucunda piliç 

büyütme yemlerinde PTK’nin, SFK yerine kullanılmasının piliçlerin performansı 

üzerine herhangi bir olumsuzluk yaratmadı�ı bildirilmi�tir. 

Gamboa et.al., (2001b) sindirilebilir amino asit (a.a.) düzeyi dengelenmi� etlik piliç 

rasyonlarında ekspander PTK kullanarak gossipol enantiomerlerinin etlik piliçlerin 

dokularındaki da�ılımını ve bu da�ılımın gosssipol tüketimiyle olan ili�kisini 

incelemek üzere yaptıkları çalı�mada etlik piliçleri % 7, % 14, % 21 ve % 28 

oranlarında PTK içeren rasyonlarla beslemi�ler ve denemenin 21.ve 42. günlerinde 
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rasgele seçilen hayvanların plazma, kalp, karaci�er ve gö�üs kaslarındaki gossipol 

enantiomerlerini belirlemi�lerdir. Elde edilen veriler rasyonlardaki PTK yüzdesinin 

artı�ıyla dokulardaki gossipol enantiomerlerinin artı�ı arasında linear bir ili�ki 

oldu�unu göstermi�tir. PTK ile beslenen hayvanlarda 21. günde CA ve YYO 

bakımından kontrol grubuna göre bir farklılık gözlenmezken, denemenin 35. 

gününde % 28 PTK ile beslenen hayvanlarda, di�er gruplara kıyasla YYO yüksek 

bulunmu�tur (P<0,05). Deneme sonucunda a.a. düzeyi dengelenmi� etlik piliç 

rasyonlarında % 21 oranında  PTK kullanımının etlik piliçler üzerine herhangi bir 

olumsuz etki yaratmadı�ı belirtilmi�tir.  

Lizin ilave edilmi� ekstraksiyon pamuk tohumu küspesi içeren rasyonlarla beslenen 

etlik piliçlerin performanslarının incelendi�i bir çalı�ma, ekstraksiyon yönteminin 

pamuk tohumu küspesindeki serbest gossipol oranını dü�ürdü�ünü ancak toplam 

gossipol oranını ve piliçlerin performanslarını etkilemedi�ini göstermi�tir. Yine aynı 

çalı�manın sonuçları, etlik piliç rasyonlarında uygun düzeyde lizin ilavesiyle birlikte 

kullanılan PTK’nin hayvanların performansını olumsuz olarak etkilemedi�ini ortaya 

koymu�tur (Henry et. al., 2001b).  

Henry et al., (2001a) saf gossipolün etlik piliçlerdeki toksik, patolojik ve histolojik 

etkilerini belirlemek üzere iki deneme düzenlemi�lerdir. Birinci denemede piliçler   

% 0, % 100, % 200 ve % 400 mg/kg oranlarında saf gossipol eklenen rasyonlarla 21 

gün; ikinci denemede ise % 0, % 800 ve % 1600 mg/kg gossipol eklenen diyetlerle 

23 gün beslenmi�lerdir. Birinci denemede 21 günlük CA’yı ve YT’yi rasyonlardaki 

gossipol miktarı etkilememi�tir. Ancak 400 mg/kg gossipol içerikli diyet ile beslenen 

hayvanlarda YYO di�er gruplara kıyasla yüksek bulunmu�tur (P<0,05). 400 mg/kg 

gossipol ile beslenen hayvanlarda yumu�ak perivasküler lenfatik dokuların 

toplula�ması ve karaci�erdeki safraya ait hücrelerin anormal büyümesi gözlenmi�tir. 

�kinci denemede 1600 mg/kg gossipol % 28.1 ölüm oranı ile sonuçlanmı�tır. 800 ve 

1600 mg/kg gossipol CA ve YT’de önemli bir dü�meye neden olmu�tur (P<0,05). 

Ayrıca 800 ve 1600 mg/kg gossipol YYO’da kontrol grubuna oranla oldukça yüksek 

de�erler göstermi�, plazmadaki demir ve hematokrit de�erleri de dü�mü�tür. Yine 
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800 ve 1600 mg/kg gossipolle beslenen hayvanlardaki safra kesesi büyümesi 

patolojik olarak gözlemlenebilen bir sonuç olmu�tur. Hayvanların böbreklerinde ise 

gossipole ba�lı bir de�i�iklik gözlenmemi�tir. Bu çalı�mayla ara�tırıcılar yüksek 

düzeylerde kullanılan gosipolün etlik piliçlerde toksit etkili olabilece�ini 

göstermi�lerdir.  

Sindirilebilir a.a. bazlı etlik piliç rasyonlarında kanola ve PTK’nin kullanılabilece�i 

en yüksek sınırı belirlemek isteyen Perez (2001), çalı�masında rasyonları 100, 200, 

300 ve 400 g/kg düzeyinde kanola ve PTK içeren iki deneme kurgulamı�tır. Deneme 

süresince 200 ve 400 g/kg PTK içeren gruplardaki YT dü�mü� (P<0,05) fakat 

deneme sonunda 41. gündeki hayvanların performansları PTK’nin farklı 

seviyelerinden etkilenmemi�tir (P>0,05). Ayrıca hayvanlardaki pankreas ve karaci�er 

a�ırlıkları da farklı PTK seviyelerinden etkilenmemi�tir. Sonuç olarak ara�tırıcı, a.a. 

bazlı rasyonlarda lizin miktarının  % 0,6 seviyesine ayarlandı�ı takdirde, 

ekstraksiyon PTK’nin kullanımının etlik piliçlerde tatmin edici etkiye yol açtı�ını 

bildirmi�tir.  

Ana protein kayna�ı olarak PTK veya SFK ile hazırlanmı� rasyonlarla beslenen etlik 

piliçlerin performanslarını inceleyen bir çalı�mada, piliçler ilk 21 gün % 23 proteinli 

ba�langıç yemleri ile; 21. günden kesime kadar da % 17, % 20 ve % 23 oranında 

protein içeren SFK veya PTK bazlı yemlerle beslenmi�lerdir. Deneme sonunda 

protein kayna�ı ve protein seviyesinden CA ve YYO’nun etkilenmedi�i görülmü�tür 

(P<0,0001, P<0,002). Her protein seviyesinde PTK yeminin SFK yemine oranla 

CA’yı ve YYO’yu dü�ürdü�ü ve her iki rasyonda da protein seviyesi arttıkça CA’nın 

arttı�ı gözlenmi�tir. % 23 proteinli PTK bazlı yemlerle beslenen hayvanların, % 17 

proteinli soya mısır bazlı yemlerle beslenen hayvanlarla aynı performansı gösterdi�i 

bildirilmi�tir (Henry et al., 1999).  

Sattar et al., (1999)’un yemlik monodikalsiyum fosfat ilavesi ile hazırlanmı� Japon 

bıldırcını rasyonlarında PTK’nin kullanımının etkilerini gözlemledikleri bir 

çalı�mada rasyonlara yüksek demir içerikli (15000 ppm) yemlik mono dikalsiyum 
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fosfat ilave edildi�inde ekspander PTK’nin kullanılabilece�i en güvenli seviye 

ara�tırılmı�tır. 105 adet günlük civciv kullanılan ara�tırmada hayvanlar, % 0, % 7,   

% 14 ve % 28 oranında PTK içeren rasyonlarla beslenmi�tir. Ara�tırmacılar PTK 

düzeylerinin CA, YT, YYO ve ölüm oranı üzerine belirli bir etkisini 

gözlemlememi�lerdir. Ayrıca PTK düzeylerinin kalp ve karaci�er a�ırlıkları üzerine 

de herhangi bir etkide bulunmadı�ını belirtmi�lerdir. Çalı�ma sonunda yüksek demir 

kaynaklı fosfor ve do�rudan sindirilebilir esansiyel a.a. bazlı rasyonlarda % 28 

oranında ekspander PTK kullanımının 7 haftalık besleme süresince performans ve 

ölüm oranına negatif bir yaratmadı�ı bildirilmi�tir.  

Christaki (1993), etlik piliçleri (% 100 PTK, % 0 SFK), (% 79 PTK, % 21 SFK),    

(% 65 PTK, % 35 SFK) ve (% 51 PTK, % 49 SFK) içeren rasyonlarla beslemi� ve 49 

günlük denemenin sonunda PTK’nin YT, YYO, karkas verimi ve karkas kalitesi 

üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadı�ını bildirmi�tir.  

Dü�ük serbest gossipol içerikli pamuk tohumu küspesinin etlik piliç rasyonlarında    

% 30 seviyesine kadar kullanıldı�ı bir çalı�mada rasyonlara ayrıca demir katkısı ve 

a.a. sindirilebilirli�ini dengelemek amacıyla da lizin katkısı ilave edilmi�tir. 

Ara�tırma sonuçları PTK’nin etlik piliçlerle CAA’yı ve ölüm oranını etkilemedi�ini 

fakat yem tüketimini arttırdı�ını ve yemden yararlanmayı dü�ürdü�ünü göstermi�tir 

(Watkins et  al., 1993).  

Etlik piliçlerin tolere edebilecekleri maksimum serbest gossipol seviyesinin ve 

rasyona ilave edilen demir sülfatın gossipolü inaktivite edebilme olasılı�ının 

ara�tırıldı�ı bir çalı�mada; CAA’da, YT’de ve YYO’da herhangi bir olumsuzluk 

yaratmaksızın etlik piliçlerin 590 ppm’e kadar olan serbest gossipolü tolere 

edebilecekleri çok yüksek miktardaki serbest gossipolün hayvanlar üzerinde yarattı�ı 

olumsuz etkinin de demir sülfat ilavesiyle bir ölçüde önlenebilece�i bildirilmi�tir 

(Pourreza ve Keshavarz 1982).  
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Anderson ve Warnick (1966)’in bildirdi�ine göre; PTK’nin lizin bakımından yetersiz 

olu�u kanatlılar için (civciv, piliç ve tavuk) PTK kullanımını sınırlandıran önemli bir 

faktördür. Lizini; metiyonin, isolösin, treonin ve lösin takip eder. Tahıl daneleri ve 

PTK karı�tırılarak hazırlanmı� rasyonlardaki dane yemler hayvanların ihtiyacını 

kar�ılayacak düzeyde isolösin, treonin ve lösin sa�larlar. Ancak PTK içeren etlik 

piliç rasyonlarının lizin ve metiyonin seviyeleri hayvanların ihtiyaçlarını 

kar�ılayacak seviyenin altındadır. 

Heywang ve Vavich (1965), Beyaz Leghorn yumurtacı tavuklarında yaptıkları 

denemede, SFK yerine % 50 ve % 100 düzeylerinde gossipollü ve gossipolsüz 

PTK’lerini kullanmı�lardır. Ara�tırma sonucunda ortalama yumurta üretimi, YT, 

YYO, yumurta ve kabuk kalitesi, ölüm oranı, yumurtadan çıkı� gücü ve a�ırlık 

artı�ının bütün gruplarda benzer oldu�unu bildirmi�lerdir.  

Phelps (1966)’ya göre; hayvanın ya�ı, ırkı rasyonun protein seviyesi Fe tuzları ve 

rasyonun di�er unsurları hayvanların gossipole olan toleransını etkilemektedir. Etlik 

piliçlerin performansı, rasyonda serbest gossipol seviyesinin 100-150 ppm              

(% 0,010-0,015)’e kadar olması halinde etkilenmemektedir. Demirin a�ırlı�ının 

gossipolün a�ırlı�ına oranı 1:1 olacak �ekilde rasyona demir sülfat ilave edilmesi 

halinde 400 ppm (% 0,040) oranında gossipol içeren PTK’nin hiçbir olumsuz etki 

yaratmadan piliçlere yedirilece�i ileri sürülmü�tür.  

Yumurta tavuklarına 7 hafta boyunca % 0, % 5, % 10 ve % 15 oranında yedirilen 

PTK’ nin etkilerinin ara�tırıldı�ı bir çalı�mada yemlere sülfat ve lizin ilavesinin 

etkileri de ara�tırılmı�tır. Ara�tırıcılar, PTK oranının artmasına ba�lı olarak yumurta 

üretimi, yumurta a�ırlı�ı ve yumurta özgül a�ırlı�ının dü�tü�ü, düzüne yumurta için 

YT ve haugh indeksinin yükseldi�ini bildirmi�lerdir. Ayrıca PTK’nin, deneme 

yumurtalarını koyula�tırdı�ı ve kuluçka özelliklerini baskıladı�ı gözlenmi�tir. 

Ara�tırıcılara göre, lizin ve sülfat katkısı yumurta verimini etkilememi�, ancak sülfat 

katkısı koyu yumurta sarısı varlı�ını ve ortalama kuluçka oranını artırmı�tır. Çalı�ma 



 

 

12

sonuçlarının PTK’nin yumurta tavuklarında ana protein kayna�ı olarak 

kullanılamayaca�ını gösterdi�i belirtilmi�tir (Saville et al., 1969).  

 



 

 

13

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

3.1.1. Hayvan materyali 

Ara�tırmada hayvan materyali olarak ticari bir kuluçkahaneden alınan toplam 360 

adet karı�ık cinsiyette ve günlük ya�ta Ross 308 genotipinde etlik civcivler 

kullanılmı�tır. 

3.1.2. Yem materyali 

Yem ham maddelerinden mısır ADU. Ziraat Fakültesi Çiftli�inden, Carmen 

çe�itinden elde edilmi� PTK Tari� Pamuk ve Ya�lı Tohumlar Birli�i, Aydın Tari� 

Pamukya�ı Kombinesi’nden, di�er hammaddeler ise ticari firmalardan temin 

edilmi�tir. Yemler, ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü yem ünitesinde 

hazırlanmı�tır.  

Denemede, PTK içermeyen (kontrol), % 5, % 10 ve % 15 PTK içeren rasyonlar 

hazırlanmı�tır. Tüm rasyonların kontrol grubuyla aynı oranlarda lizin ve metiyonin 

amino asidi içermesi amacıyla; PTK kullanılarak hazırlanan rasyonlara lizin ve 

metiyonin amino asidi ilave edilerek rasyonların a.a. düzeyleri dengelenmi�tir. 

Deneme rasyonları izokalorik ve izonitrojenik olacak �ekilde hesaplanmı�tır. 

Rasyonlarda kullanılan yem hammaddeleri ve yem katkı maddeleri ticari firmalardan 

satın alınmı�tır. Denemede; 1-21. günler, ba�langıç dönemi ve 22-42. günler biti� 

dönemi olarak planlanmı�tır. Yemler; NRC (1994) ve Ross (2007)’deki, ba�latma ve 

büyütme dönemi etlik piliç ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmı�tır. Denemede 

kullanılan ba�latma ve bitirme rasyonlarını olu�turan yem hammaddelerin ve 

PTK’nin oranları ile besin madde de�erleri sırasıyla Çizelge 3.1, 3.2 ve 3.3’de 

verilmi�tir. 
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Çizelge 3.1 Ba�latma yemlerinin bile�imleri ve besin madde de�erleri 

 HAMMADDELER Kontrol % 5 PTK % 10 PTK % 15 PTK 
Mısır 53,19 51,12 48,8 46,76 
Soya küspesi 39,00 35,44 32,05 28,45 
Pamuk tohumu küspesi — 5,00 10,00 15,00 
Bitkisel ya� 3,68 4,31 5,00 5,63 
Dikalsiyum fosfat 1,78 1,75 1,72 1,67 
Kireç ta�ı 1,39 1,36 1,36 1,36 
Vitamin Karı�ımı1 0,25 0,25 0,25 0,25 
Mineral karı�ımı2 0,10 0,10 0,10 0,10 
Tuz 0,30 0,30 0,30 0,30 
Dl- metionin 0,21 0,22 0,23 0,24 
Lizin — 0,05 0,09 0,14 
Koksidiyostat3 0,10 0,10 0,10 0,10 

Analizle Belirlenen Besin Madde De�erleri4 

Kuru Madde 90,4 90,9 90,4 90,7 
Ham Protein 21,96 21,91 21,79 21,77 
Ham Ya� 5,88 6,54 6,78 5,26 
Ham Selüloz6 2,60 5,00 5,40 5,80 
Ham Kül 6,06 5,91 5,97 5,81 
Serbest Gossipol7, ppm — 62 124 186 

Hesaplanan Besin Madde De�erleri5 

Metabolik Enerji, kcal/kg 3100 3100 3100 3100 
Lizin 1,31 1,31 1,31 1,31 
Metiyonin+Sistin 0,95 0,95 0,95 0,96 
Sodyum 0,14 0,14 0,14 0,14 
Kalsiyum 1,02 1,02 1,02 1,02 
Yararlanılabilir fosfor 0,45 0,45 0,45 0,45 

1 Rovimix 121: Her 2,5 kg  vitamin karı�ımı; Vitamin A 15.000.000 1U, Vitamin D3 1.500.000 1U, 
Vitamin E 30.000 mg, Vitamin K3 5.000 mg, Vitamin B1 3.000 mg, Vitamin B2 8.000 mg, Niasin 
25.000 mg, Ca – D – Pantotenat 15.000 mg Vitamin B6 5.000 mg, Vitamin B12 20 mg, Folik asit 
1.000 mg, D-Biyotin 50 mg, Kolin – Klorid 400.000 mg içerir.  

2 Reminerals: Her 10 kg mineral karı�ımı; Manganez 80.000 mg, Demir 60.000 mg, Çinko 60.000 mg, 
Bakır 5.000 mg, Kobalt 200 mg, �yot 1.000 mg, Selenyum 150 mg içerir. 

3 1 kg Sinerji- Cycostat; 60.000 mg Solinomisin Sodyum etken madde içermektedir. 
4 Besin madde analizleri, AOAC (1990)’de bildirilen yöntemlerle Lalahan Hayvancılık Merkez 

Ara�tırma Enstitüsü /Ankara Laboratuarı’nda yaptırılmı�tır. 
5 Hammaddelerin besin madde içerikleri, çizelge de�erleri dikkate alınarak hesaplanmı�tır (Dale and 

Batal, 2003).  
6 Ham selüloz analizi, Aydın Ticaret Borsası AYTB Laboratuar Hizmetleri A.�./Aydın 

Laboratuarı’nda yaptırılmı�tır  
7 Rasyonlardaki serbest gossipol miktarları PTK’nin serbest gossipol içeri�inden yola çıkılarak 

hesaplanmı�tır. 
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Çizelge 3.2 Bitirme yemlerinin bile�imleri ve besin madde de�erleri, % 
HAMMADDELER Kontrol % 5 PTK % 10 PTK % 15 PTK 
Mısır  57,67 55,58 53,16 51,27 
Soya küspesi 34,10 30,55 27,30 23,55 
Pamuk tohumu küspesi — 5,00 10,00 15,00 
Bitkisel ya� 4,48 5,11 5,80 6,42 
Dikalsiyum fosfat 1,55 1,52 1,50 1,44 
Kireç ta�ı 1,26 1,24 1,20 1,22 
Vitamin Karı�ımı1 0,25 0,25 0,25 0,25 
Mineral karı�ımı2 0,10 0,10 0,10 0,10 
Tuz 0,30 0,30 0,30 0,30 
Dl- metionin 0,19 0,20 0,21 0,22 
Lizin — 0,05 0,08 0,13 
Koksidiyostat3 0,10 0,10 0,10 0,10 

Analizle Belirlenen Besin Madde De�erleri5 

Kuru Madde 91,6 91,3 91,7 91,5 
Ham Protein 20,06 20,27 20,33 20,39 
Ham Ya� 6,78 7,40 8,44 9,06 
Ham Selüloz6 2,80 4,00 4,70 5,60 
Ham Kül 5,77 5,57 5,96 6,04 
Serbest Gossipol7, ppm — 62 124 186 

Hesaplanan Besin Madde De�erleri4 

Metabolik Enerji, kcal/kg 3200 3200 3200 3200 
Lizin 1,17 1,17 1,17 1,17 
Metiyonin+Sistin 0,88 0,88 0,88 0,88 
Sodyum 0,14 0,14 0,14 0,14 
Kalsiyum 0,91 0,91 0,90 0,91 
Yararlanılabilir fosfor 0,40 0,40 0,41 0,40 

1 Rovimix 121: Her 2,5 kg  vitamin karı�ımı; Vitamin A 15.000.000 1U, Vitamin D3 1.500.000 1U, 
Vitamin E 30.000 mg, Vitamin K3 5.000 mg, Vitamin B1 3.000 mg, Vitamin B2 8.000 mg, Niasin 
25.000 mg, Ca – D – Pantotenat 15.000 mg Vitamin B6 5.000 mg, Vitamin B12 20 mg, Folik asit 
1.000 mg, D-Biyotin 50 mg, Kolin – Klorid 400.000 mg içerir. 

2 Reminerals: Her 10 kg mineral karı�ımı; Manganez 80.000 mg, Demir 60.000 mg, Çinko 60.000 mg, 
Bakır 5.000 mg, Kobalt 200 mg, �yot 1.000 mg, Selenyum 150 mg içerir. 

3 1 kg Sinerji- Cycostat; 60.000 mg Solinomisin Sodyum etken madde içermektedir. 
4 Hammaddelerin besin madde içerikleri çizelge de�erleri dikkate alınarak hesaplanmı�tır (Dale and 

Batal, 2003). 
5 Besin madde analizleri AOAC (1990)’de bildirilen yöntemlerle Lalahan Hayvancılık Merkez 

Ara�tırma Enstitüsü /Ankara Laboratuarı’nda yaptırılmı�tır. 
6 Ham selüloz analizi Aydın Ticaret Borsası AYTB Laboratuar Hizmetleri A.�./Aydın 

Laboratuarı’nda yaptırılmı�tır  
7  Rasyonlardaki serbest gossipol miktarları PTK’nin serbest gossipol içeri�inden yola çıkılarak 

hesaplanmı�tır. 
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Çizelge 3. 3 Pamuk tohumu küspesinin besin madde de�erleri ve serbest gossipol içeri�i, % 
 

Analizle Belirlenen Besin Madde De�erleri1 

Kuru Madde 91,6 
Ham Protein  31.97 
Ham Ya�  1,00 
Ham Selüloz2  13,59 
Ham Kül  5,88 
Serbest Gossipol3, % 0,124 

1 Besin madde analizleri AOAC (1990)’de bildirilen yöntemlerle.Lalahan Hayvancılık Merkez 
Ara�tırma Enstitüsü /Ankara Laboratuarı’nda yaptırılmı�tır. 

2 Ham selüloz analizi, Aydın Ticaret Borsası AYTB Laboratuar Hizmetleri A.�./Aydın 
Laboratuarı’nda yaptırılmı�tır. 

3 Serbest gossipol analizi, Botsoglou (1991)’in bildirdi�i yöntemle TAR��, AR-GE/�zmir 
Laboratuarı’nda yaptırılmı�tır  
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3. 2. Yöntem 

3.2.1. Deneme deseni 

Ülkemizde yemlerin büyük kısmında PTK kullanılmadı�ı veya kullanımının % 5’i 

geçmedi�i, ancak kanatlılar için PTK’nin yem karmasındaki miktarının %10-15’e 

kadar çıkarılabilece�ini bildiren literatürler (Kırkpınar ve Ergül, 2003) göz önünde 

tutularak PTK’nin etlik piliç rasyonlarında güvenle kullanılabilece�i sınırı belirlemek 

amacıyla çalı�mayı; rasyonları PTK içermeyen kontrol grubu ile rasyonları, % 5,     

% 10 ve % 15 oranlarında PTK içeren deneme grupları olmak üzere toplam 4 grup 

olu�turmaktadır. Deneme, Faktörlerin �ç-�çe Tertiplenmesi Düzeni’ne göre 

yürütülmü�tür. Her bir deneme grubu, 3 alt grubu olacak �ekilde düzenlenmi�tir. 

Toplam 12 grup tesadüf parselleri deneme desenine göre da�ıtılmı�tır. 

3.2.2. Hayvanların barındırılması ve beslenmesi 

Deneme, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü 

Ara�tırma ve Uygulama Çiftli�i deneme kümesinde yürütülmü�tür. Kümesin 

hazırlanmasında, kümes içi önce kireçlenmi�, ardından da fumigasyon1
1 uygulaması 

yapılmı�tır. Yakla�ık 15 cm kalınlı�ında odun tala�ı hayvanların barındırılaca�ı 

bölmelerin altlarına serilmi�tir. Denemenin ba�ından sonuna kadar, kümes içi 

sıcaklı�ı ve ba�ıl nemi sıcaklık-nem ölçer ile ölçülmü�tür. Ara�tırma süresince 

sürekli aydınlatma programı uygulanmı�tır (23 saat aydınlık, 1 saat karanlık). 

Denemenin birinci günü civcivlere kanat numarası takılmı� ve ilk gün canlı 

a�ırlıkları kaydedilmi� daha sonra da 12 adet bölmenin her birine 30 adet civciv 

cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tesadüfi olarak yerle�tirilmi�tir. Hayvanlara ilk 3 hafta 

ba�latma ve son 3 hafta bitirme yemleri verilmi�tir (Çizelge 3.1 ve 3.2). Denemenin 

                                                 
1  Fumigasyon uygulamasında ticari adı Formaster (paraformaldehit, stearik asit ve Medicago sativa          

içeren) olan dezenfektan kullanılmı�tır.  
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7. gününde Infectious Bronchitis ve New Castle Desease a�ısı1 14. ve 28. günlerinde 

Gumbora a�ısı2 içme sularına karı�tırılarak hayvanlara verilmi�tir. Deneme 42 gün 

sürdürülmü�tür. Hayvanlar askılı tip yemlik ve suluklar kullanılarak ad libitum 

beslenmi�lerdir. 

3.2.3. Kümes içi sıcaklık ve ba�ıl nem de�erleri 

Deneme boyunca belirlenen kümes içi sıcaklık ve ba�ıl nem de�erleri çizelge 3.4 ve 

�ekil 3.1 ve �ekil 3.2’de sunulmu�tur. Kümes içi haftalık ortalama sıcaklık de�erleri, 

1. hafta 34 oC, 2. hafta 33 oC, 3. hafta 30 oC, 4. hafta 30 oC, 5. hafta 32 oC ve 6. hafta 

34 oC olarak, haftalık ortalama ba�ıl nem oranları ise, 1. hafta % 33, 2. hafta % 30, 3. 

hafta % 33, 4. hafta % 34, 5. hafta % 29 ve 6. hafta % 31 olarak belirlenmi�tir. 

Deneme boyunca en alt ve en üst sıcaklık ve ba�ıl nem de�erleri ise sırasıyla 24-40 
oC, % 24-64 arasında de�i�mi�tir.  

Çizelge 3.4 Haftalık maksimum, minumum, ortalama kümes içi sıcaklık ve ba�ıl nem 
de�erleri  

 
Kümes içi sıcaklık, oC Kümes içi ba�ıl nem, %  

Haftalar 
 Mak. oC Min. oC Ort. oC Mak. % Min. % Ort. % 

1 39 29 34 42 24 33 
2 40 27 33 51 24 30 
3 35 25 30 50 24 33 
4 35 24 30 64 24 34 
5 38 24 32 50 24 29 
6 40 26 34 54 24 31 

 
 
 

                                                 
1 TAD IB/ND vac 1000 ds a�ısı Infectious Bronchitis ve New Castle Desease a�ısı etiketidir 
2 TAD Gumboro vac  forte 1000 ds. Gumbora a�ısı etiketidir. 
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3.2.4. Performans parametrelerinin belirlenmesi 

Hayvanların, haftalık bireysel CA tartımları yapılmı�tır. Tartımlar 0,01 g’ a duyarlı 

dijital hassas terazi ile yapılmı�tır. Tartımlar yapılmadan 4 saat önce, yemlikleri 

alınarak hayvanlar aç bırakılmı�lardır. Haftalık CAA ise, kaydedilen bireysel 

CA’ların bir sonraki haftadan elde edilen bireysel CA’lardan çıkarılması ile 

hesaplanmı�tır. 

CA tartımlarının yapıldı�ı günlerde, her bölme için haftalık YT saptanmı�tır. 

Tüketilen yem miktarının, ölen hayvan sayısı göz önüne alınarak, yem tüketen 

hayvan sayısına bölünmesiyle bölmedeki hayvanların bireysel YT’si hesaplanmı�tır. 

YYO ise ortalama bireysel YT’nin ortalama bireysel CAA’ya bölünmesi (yt/caa) ile 

elde edilmi�tir. Ölen hayvan sayıları günlük olarak belirlenip kaydedilmi�tir. Deneme 

ba�langıcı ve deneme sonu hayvan sayıları göz önünde tutulmu�, tekerrürler dikkate 

alınarak grup düzeyinde ölüm oranları (%) hesaplanmı�tır.  

3.2.5. Kan örneklerinin alınması ve kan analizlerin yapılması 

Ara�tırmanın 42. günü grupların her bir alt grubundan rasgele olarak seçilmi� 2 erkek 

ve 2 di�i piliçten (4 muamele x 3 tekerrür x 2 erkek piliç +2 di�i piliç) kan örnekleri 

alınmı�tır. Kan örnekleri, piliçlerin kanat altı toplardamarından (vena cutanea 

ulnaris) kanül yardımıyla heparinli vakumlu tüplere alınmı�tır. Alınan kan 

örneklerinde hematokrit (%), hemoglobin (g/dl) ve demir (µg/dl) oranları 

saptanmı�tır. Örnekler Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya 

Laboratuarı’nda analiz edilmi�tir. 

Hematokrit ölçümleri için kullanılacak kan örnekleri ince kapiller tüplere 

aktarılmı�tır. Tüplere alınan kan örnekleri hematokrit cihazında1 5 dakika            

3000 devir/dk çevrildikten sonra kanda çökelen hücre hacmi gösterge çizelgesi 

üzerinde % olarak okunmu�tur. 

                                                 
1 Hettich Zentrifugen haematocrit 24 markalı cihaz 
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Hemoglobin analizleri, Biosystems hemoglobin kiti1 kullanılarak yapılmı� ve tam 

kandaki hemoglobin miktarı spektrofotometre2 cihazında 540 nm’de okunmu�tur. 

Santrifüj cihazında 10 dakika 3000 devir/dk çevrildikten sonra serumları ayrılan kan 

örneklerinin demir analizleri, Biosystems iron-ferrozine kiti3 kullanılarak yapılmı� ve 

kan serumundaki demir miktarı spektrofotometre cihazında 560 nm’de okunmu�tur.  

3.2.6. Piliçlerin kesilmesi ve karkas özelliklerinin belirlenmesi 

 Deneme sonunda (42. gün) gruplardaki hayvanların kesim öncesi canlı a�ırlıklarının 

tespiti için yemlik ve suluklar kesimden 4 saat önce hayvanların önlerinden 

alınmı�tır. Kesilen hayvanların sıcak karkas randımanı yanı sıra, karaci�er ve kalp 

a�ırlıkları tespit edilmi�tir. Organ a�ırlıkları, Organ A�ırlıkları = (organ a�ırlı�ı X 

100) / kesilen hayvanın a�ırlı�ı (g / 100 g CA) �eklinde hesaplanmı�tır.  

3.2.7. Verilerin de�erlendirilmesi 

Denemede saptanan canlı a�ırlık, canlı a�ırlık artı�ı bireysel olarak, yem tüketimi, 

yemden yararlanma, ölüm oranı tekerrürler dikkate alınarak grup düzeyinde, organ 

a�ırlıklarında karaci�er, kalp ve karkas a�ırlıkları ile kan örneklerinde hematokrit, 

hemoglobin ve demir de�erleri cinsiyet dikkate alınarak bireysel olarak belirlenmi�, 

SPSS istatistik paket programı kullanılarak varyans analiz tekni�i ile 

de�erlendirilmi�tir (SPSS, 2004). Ortalamalar arasındaki farklılıklar Duncan testi 

kullanılarak belirlenmi�tir. 

3.2.8. Ekonomik analiz 

Deneme sonuçları brüt kâr hesabına göre ekonomik yönden de�erlendirilmi�tir (�nan, 

2001). Gayri Safi Üretim De�eri, (GSÜD); ürün miktarının ürün fiyatı ile çarpımı 

                                                 
1 Biosystems . S. A. Costa Brava 30, Barcelona (Spain). Ref: 1170043 
2 UV- 1601 Shimadzu markalı cihaz. 
3 Biosystems . S. A. Costa Brava 30, Barcelona (Spain). Ref: 11509. 
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sonucu elde edilmi�tir. Brüt Kâr ise, GSÜD’den de�i�ken masrafların çıkarılması ile 

elde edilmi�tir. 

Denemede, yem hammaddeleri masrafı dı�ındaki de�i�ken masraflar (i�çilik, bakım, 

a�ı, kesim vb ) sabit kabul edilmi�, brüt kâr ise ürün satı� de�erinden yem masrafları 

çıkarılarak hesaplanmı�tır. Bu çalı�mada kontrol, % 5, 10 ve % 15 pamuk tohumu 

küspesi içeren rasyonlarla beslenen gruplarının brüt kârları kar�ıla�tırılmı�tır. 
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4. BULGULAR VE TARTI�MA 

Bu çalı�mada, etlik piliç rasyonlarına artan düzeyde Carmen çe�iti PTK ilavesinin 

besi performansı, bazı organ a�ırlıkları ve bazı kan parametreleri üzerindeki 

etkilerine yönelik bulgular elde edilmi� ve sonuçlar tartı�ılmı�tır. 

4.1. Canlı A�ırlık 

Etlik piliç rasyonlarında kullanılan PTK’nin hayvanların CA’larına ili�kin deneme 

ba�langıç a�ırlıkları, ba�latma dönemi sonu a�ırlıkları (3. hafta) ve bitirme dönemi 

sonu a�ırlıkları (6. hafta) Çizelge 4.1’de ve haftalık canlı a�ırlıkları da Ek 1-Ek-2’de 

verilmi�tir.  

Çizelge 4.1 Deneme gruplarının ba�langıç, 3. hafta ve 6.hafta canlı a�ırlık de�erleri, g 

Hayvan 
Sayısı 

Deneme 
Ba�langıcı 3. hafta 6. hafta 

 
Gruplar 

 n X ± S x  X ± S x  X ± S x  
Kontrol 90 47,5 ± 0,55ª 671,2 ± 7,20b 1892,6 ± 37,43 
%  5 PTK 90 45,3 ± 0,55b 682,6 ± 7,20b 1873,5 ± 37,43 
%10 PTK 90 46,7 ± 0,55ab 718,2 ± 7,20ª 1870,9 ± 37,43 
%15 PTK 90      45,4 ± 0,55b 706,7 ± 7,20ª 1843,7 ± 37,43 
Önemlilik * * ÖD 

ab: Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir.  
*: P<0,05; ÖD: Önemli de�il (P>0,05) 

Deneme ba�langıcında gruplar arasında rasgele da�ıtılan civcivlerin, CA de�erleri 

arasında istatistiksel olarak fark görülmü�tür (P<0,05). Deneme ba�langıcında 

ortalama CA de�eri en yüksek kontrol grubundan ve en dü�ük % 5 PTK içeren 

gruptan elde edilmi�tir. Ba�latma dönemi sonunda elde edilen ortalama CA de�erleri 

de gruplar arasında farklılık göstermi�tir (P<0,05). 3 haftalık CA de�erlerinin          

% 10 PTK içeren grupta en yüksek, kontrol grubunda ise en dü�ük çıktı�ı 

görülmü�tür. �lk 3 haftalık periyotta meydana gelen farklılı�a ra�men denemenin 

bitirme dönemi sonunda elde edilen CA de�erleri gruplar arasında istatistiksel bir 

farklılık göstermemi�tir. 6. haftadan elde edilen CA de�erlerindeki sayısal farklı�ın, 
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kontrol grubunda en yüksek, % 15 PTK içeren grupta da en dü�ük oldu�u 

görülmektedir. Gruplar arasındaki canlı a�ırlık artı�ına bakıldı�ında, kontrol grubuna 

göre PTK düzeyinin artı�ına ba�lı olarak canlı a�ırlık artı�ının dü�me e�iliminde 

oldu�u görülmü�tür. Denemenin ilk 3 haftalık periyodundan elde edilen de�erlere 

benzer olarak Azman ve Yılmaz (2005), yaptıkları bir çalı�mada % 1, 5 lizin ilave 

edilmi�  % 20 PTK rasyonu ile besledikleri piliçlerden 21. günde elde ettikleri CA 

de�erlerinin, kontrol grubuna kıyasla sayısal olarak daha yüksek oldu�unu 

bildirmi�lerdir. Bunun yanında 400 mg/kg gossipolle beslenen etlik piliçlerin 21. 

gündeki CA’larının rasyondaki gossipol miktarından etkilenmedi�ini bildiren 

çalı�malar da bulunmaktadır (Henry et al., 2001b). Daha önce yapılan çalı�malarda 

(Watkins et al., 1993; Watkins et al., 1994; Gamboa et al., 2001a) artan oranlarda 

kullanılan PTK’nın CA’yı önemli düzeyde etkilemedi�i bildirilmekte ve denemenin 

6 haftalık periyodundan saptanan bulgular bu çalı�malarla benzerlik göstermektedir. 

4.2. Canlı A�ırlık Artı�ı 

Etlik piliç rasyonlarına PTK ilavesinin 0-3, 4-6 ve 4-6 haftalık periyotlardaki CAA 

de�erlerine etkileri Çizelge 4.2’de ve haftalık olarak CAA de�erleri Ek 3, Ek 4’de 

verilmi�tir. 

Çizelge 4.2 Deneme gruplarının 0-3, 4-6 ve 0-6 haftalık periyotlardaki canlı a�ırlık artı�ı 
de�erleri, g 

Hayvan 
Sayısı 0-3 hafta 4-6 hafta 0-6 hafta Gruplar 

n X ± S x  X ± S x  X ± S x  

Kontrol 90 623,7 ± 7,14b 1221,4 ± 32,57 1845,1 ± 37,41 

%5 PTK 90 637,4 ± 7,14b 1190,9 ± 32,57 1828,2 ± 37,41 

%10 PTK 90 671,5 ± 7,14ª 1152,7 ± 32,57 1824,2 ± 37,41 

%15 PTK 90 661,3 ± 7,14ª 1136,9 ± 32,57 1798,2 ± 37,41 

Önemlilik * ÖD ÖD 
a,b: Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir.  
* : P<0,05, ÖD: Önemli de�il (P>0,05) 
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Etlik piliç rasyonlarına PTK ilavesinin CAA de�erlerine etkisi incelendi�inde 0-3 

haftalık periyottan elde edilen de�erlerde istatistiksel açıdan farklılık saptanmı�tır 

(P<0,05). 0-3 haftalık periyotta en dü�ük CAA 623,7 g ile kontrol grubunda, en 

yüksek CAA ise 671,5 g ile % 10 PTK içeren grupta belirlenmi�tir. 4-6, 0-6 haftalık 

periyotlarda PTK’nin CAA üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli görülmemi�tir. 

%15 PTK içeren grupta canlı a�ırlık artı�ının di�er gruplara göre dü�ük olmasının 

göz önünde bulundurulması gerekti�i göz önünde tutulmalıdır. Denemenin ilk 0-3 

haftalık periyodundan elde edilen CAA bulgularına benzer olarak yapılan bir 

çalı�mada % 1,5 lizin ilave edilmi� % 20 PTK rasyonu ile beslenen piliçlerden 21. 

günde elde edilen CAA de�erlerinin, kontrol grubuna kıyasla sayısal olarak daha 

yüksek oldu�u bildirilmi�tir (Azman ve Yılmaz 2005). Adeyemo ve Longe 

(2007)’nin yaptıkları bir çalı�mada % 19,5 oranında PTK ile besledikleri etlik 

piliçlerin 5. haftadaki CAA de�erlerinin di�er gruplara göre istatistiksel olarak daha 

yüksek oldu�u görülmü�tür. 4-6 ve 0-6 haftalık periyotlardan elde edilen CAA 

bulgularıyla benzer olarak Ojewola et al., (2006), yaptıkları 6 haftalık çalı�ma 

sonunda PTK’nin etlik piliçlerin CAA üzerine herhangi bir olumsuz etki 

yaratmadı�ını bildirmi�lerdir. Bunun yanında etlik piliçlerin % 20 PTK ve                

% 20 PTK + % 2 lizin içeren rasyonlarla beslendi�i bir ara�tırmada % 20 PTK 

grubundan elde edilen CAA de�erlerinin di�er gruplara kıyasla dü�ük çıktı�ı ancak 

% 20 PTK+ % 2 lizin grubundan elde edilen de�erlerin di�er gruplara kıyasla bir 

farklılık göstermedi�i bildirilmi�tir (Henry et al., 2001b).  

4.3. Yem Tüketimi ve Yemden Yararlanma Oranı 

Etlik piliç rasyonlarına PTK ilavesinin 0-3, 4-6 ve 0-6 haftalık periyotlardaki yem 

tüketimi de�erlerine etkileri Çizelge 4.3’de, haftalık yem tüketimleri Ek 5-Ek 6’da 

verilmi�tir. Grupların 0-3, 4-6 ve 0-6 haftalık periyotlardaki yem tüketim 

de�erlerinde istatistiksel açıdan farklılık saptanmı�tır (P<0,05). 0-3 haftalık periyotta 

% 10 PTK grubu 714,8 g ile en yüksek, kontrol grubu ise 677,0 g ile en dü�ük yem 

tüketim de�erini göstermi�lerdir. 4-6 haftalık periyotlarda % 10 PTK içeren grupta 

2362,6 g ile en yüksek yem tüketimi de�eri görülürken, 2337,3 g yem tüketimi ile 
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kontrol grubunda en dü�ük yem tüketimi bulunmu�tur. 0-6 haftalık periyotta en 

yüksek yem tüketim de�eri 3077,5 g ile % 10 PTK grubunda, en dü�ük yem tüketimi 

ise 3014,3 g ile kontrol grubunda görülmü�tür. Deneme rasyonlarının ham selüloz 

de�erlerine bakıldı�ında, artan PTK düzeyine ba�lı olarak artı�ı görülmektedir. Yem 

tüketimi ile rasyonların ham selüloz de�erleri birlikte de�erlendirildi�inde, 0-3 

haftalık dönemde selüloz içeri�inin dü�ük oldu�u kontrol grubunda yem tüketiminin 

arttı�ı, 4-6 ve 0-6 haftalık dönemlerde ise artan PTK düzeylerine ba�lı olarak yem 

tüketiminin dü�medi�i tam tersine yükseldi�i görülmü�tür. Bu anlamda ham selüloz 

düzeyinin yem tüketimi üzerine sınırlayıcı bir etkisinin olmadı�ı söylenebilir. Daha 

önce yapılan çalı�maların elde edilen bulguları destekler nitelikte oldu�u 

görülmektedir. Yapılan bir çalı�mada PTK + % 1,5 lizin ile beslenen etlik piliçlerin 

0-3 haftalık dönemdeki yem tüketimlerinin kontrol grubundan sayısal olarak daha 

fazla oldu�u belirtilmi�tir (Azman ve Yılmaz 2005). Yapılan bir di�er çalı�mada, % 

20 PTK ve % 20 PTK +   % 2 lizin içeren rasyonlarla beslenen etlik piliçlerdeki % 

20 PTK grubundan elde edilen yem tüketimi de�erlerinin di�er gruplara kıyasla 

istatistiksel olarak yüksek çıktı�ını ancak % 20 PTK+ % 2 lizin grubundan elde 

edilen de�erlerin di�er gruplara kıyasla bir farklılık göstermedi�ini bildirmi�tir 

(Henry et al., 2001b). 800 ve 1600 mg/kg gossipol içerikli yemlerle beslenen etlik 

piliçlerin 23 günlük periyotlardaki yem tüketimlerinin dü�tü�ü de literatürlerde 

bildirilmi�tir (Henry et al., 2001a). Sterling et al., (2002)’nın, etlik piliçleri de�i�ik 

protein düzeylerine sahip farklı PTK ve SFK oranları içeren rasyonlarla 

beslediklerinde; erkek piliçlerin 21-42 günlük periyottaki yem tüketimlerinin SFK 

gruplarındaki erkeklere kıyasla istatistiksel olarak daha yüksek oldu�u ancak bunun 

aksine % 16,8 PTK-% 17 HP ve % 25,64 PTK-% 20 HP içeren rasyonlarla beslenen 

di�i piliçlerin 21-42 günlük periyottaki yem tüketimlerinin SFK ile beslenen di�ilere 

oranla sayısal olarak daha dü�ük oldu�u görülmü�tür. Lordelo et al., (2005)’in 

yaptıkları çalı�maya göre 100 ve 200 mg/kg gossipol içeren yemlerle beslenen etlik 

piliçlerin 21. günlük yem tüketimleri kontrol grubuna kıyasla artarken 400 mg/ kg 

gossipol grubunun yem tüketimleri kontrol grubuna kıyasla dü�mü�tür. Yine aynı 

çalı�mada hayvanların 42 günlük yem tüketimleri kontrol grubuna kıyasla sayısal 

olarak dü�ük bulunmu� ancak 400 mg/kg gossipol grubunun yem tüketiminin kontrol 
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grubuna kıyasla istatistiksel olarak dü�tü�ü görülmü�tür. Çalı�mamıza benzer olarak 

yapılan di�er çalı�malar etlik piliç yemlerinde kullanılan PTK oranındaki belirli 

sevideki artı�a paralel olarak hayvanların yem tüketimlerinin de arttı�ını ancak PTK 

miktarındaki daha fazla artı�ın hayvanların yem tüketimlerini dü�ürdü�ünü 

göstermi�tir (Pourreza ve Keshavarz 1982; Watkins et al., 1993; Watkins et al., 

1994; Ojewola et al., 2006). Hayvanların yem tüketimlerinin rasyonlardaki gossipol 

oranından etkilenmedi�ini bildiren çalı�malar da bulunmaktadır (Sattar et al., 1999). 

Çizelge 4.3 Deneme gruplarının 0-3, 4-6 ve 0-6 haftalık periyotlardaki yem tüketimi 

de�erleri, g 

Hayvan 
Sayısı 0-3 hafta 4-6 hafta 0-6 hafta Gruplar 

n X ± S x  X ± S x  X ± S x  

Kontrol 90 677,0 ± 4,32b 2337,3 ± 4,52b 3014,3 ± 6,89c 

%  5 PTK 90 680,5 ± 4,32b 2355,1 ± 4,52a 3035,5 ± 6,89bc 

%10 PTK 90 714,8 ± 4,32ª 2362,6 ± 4,52ª 3077,5 ± 6,89a 

%15 PTK 90 690,5 ± 4,32b 2350,5 ± 4,52ab 3040,9 ± 6,89b 
Farklılık * * * 

a,b,c: Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir  
*: P<0,05 

 

YYO dönemsel olarak Çizelge 4.4’de, haftalık de�erlendirmeler ise Ek 7-Ek 8’de 

verilmi�tir. YYO’nun dönemsel de�erlendirmesine bakıldı�ında, 4-6 ve 0-6 haftalık 

periyotlarda istatistiksel olarak bir farklılık görülmezken 0-3 haftalık periyotta 

gözlenen farklılık ise istatistiksel olarak önemli bulunmu�tur (P<0,05). 0-3 haftalık 

periyotta en iyi YYO’ya 1,04 ile % 15 PTK grubunun sahip oldu�u görülmü� ve 1,09 

YYO’ya sahip kontrol grubuyla arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmu�tur (P<0,05). 4-6 ve 0-6 haftalık periyotlarda ise en iyi YYO’lar sırasıyla 

1,91, 1,63 ile kontrol gruplarından elde edilmi� olup, gruplara yedirilen PTK 

düzeylerinin artmasına paralel olarak YYO’lar da kötüle�mi�tir. PTK içeren 

gruplarda yem tüketiminin yüksek olmasına ra�men, canlı a�ırlık artı�larının dü�ük 
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olması selülozlu yada PTK’li yemlerin etlik piliçler tarafından de�erlendirilmesinin 

çok iyi olmadı�ını ifade etmektedir.  

Çizelge 4.4 Deneme gruplarının 0-3, 4-6 ve 0-6 haftalık periyotlardaki, yemden yararlanma 
oranı de�erleri, g yt / g caa 

Hayvan 
Sayısı 0-3 hafta 4-6 hafta 0-6 hafta Gruplar 

n X ± S x  X ± S x  X ± S x  
Kontrol 90 1,09 ± 0,01ª 1,91 ± 0,06 1,63 ± 0,03 
%  5 PTK 90 1,07± 0,01ab 1,98 ± 0,06 1,66 ± 0,03 
%10 PTK 90 1,06 ± 0,01ab 2,05 ± 0,06 1,69 ± 0,03 
%15 PTK 90 1,04 ± 0,01b 2,07± 0,06 1,69± 0,03 
Farklılık * ÖD ÖD 

ab: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir.  
* : P<0,05, ÖD: Önemli de�il (P>0,05) 

0-3 haftalık periyottan sa�lanan YYO’ya benzer olarak Ojewola et al., (2006)’un 

yaptıkları çalı�mada % 25 oranında PTK ile beslenen piliçlerden elde edilen yemden 

yararlanma oranının kontrol grubundan elde edilen de�ere kıyasla sayısal olarak daha 

iyi oldu�u görülmü�tür. Yapılan bir di�er çalı�mada, PTK içerikli rasyonla beslenen 

piliçlerin 21 günlük periyotta elde edilen YYO’larına göre PTK + lizin gruplarda 

daha iyi de�erlerin elde edildi�i görülmü�tür (Henry et al., 2001). Rasyonlarda artan 

seviyelerde PTK kullanımının etlik piliçlerdeki YYO’yu dü�ürdü�ü bildirilmi�tir 

(Watkins et al., 1993; Watkins et al., 1994). Çalı�mamızdan elde edilen 4-6 ve 0-6 

haftalık bulgulara benzer olarak Gamboa et al., (2001a), Azman ve Yılmaz (2005) 

yaptıkları çalı�malar sonucunda etlik piliç rasyonlarında belirli düzeyde kullanılan 

PTK’nın YYO üzerine olumsuz etki yaratmadı�ını bildirmi�lerdir. 

4.4. Ölüm Oranı  

Deneme süresince gruplar arasındaki hayvan ölüm oranları istatistiksel açıdan önemli 

bulunmamı�tır. (Çizelge 4.5). Gruplar arasında en yüksek ölüm oranı % 11,07 de�eri 

ile % 15 PTK içeren grupta bulunmu� bu de�eri % 6,63 ile % 10 PTK içeren grup 

takip etmi�tir. Özellikle %15 PTK içeren grupta sıcaklık stresinin de etkisiyle yüksek 

oldu�u dü�ünülmektedir. Rasyondaki PTK oranının artmasına paralel olarak 
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civcivlerdeki ölüm oranının arttı�ını bildiren benzer çalı�malar bulunmaktadır (Lillie 

ve Bird, 1950; Couch et al., 1955).  

Çizelge 4.5 Deneme süresince görülen ölüm oranları 

Gruplar Hayvan sayısı, n Ölüm oranı, % 

Kontrol 90 4,40 ± 2,67 

%  5 PTK 90 3,33 ± 2,67 

%10 PTK 90 6,63 ± 2,67 

%15 PTK 90 11,07 ± 2,67 

Farklılık ÖD 
ÖD: Önemli de�il (P>0,05) 

Bu çalı�ma, ekstrem sıcaklıkların görüldü�ü yaz aylarına (Haziran- Temmuz 2007) 

denk gelmesi, ölüm oranlarının % 4,4’ün üzerine çıkmasında etkili oldu�u 

dü�ünülmektedir. Çizelge 3.4’de kümes içi sıcaklık ve ba�ıl nem de�erlerinden de 

anla�ılaca�ı üzere, bu sıcaklık ve ba�ıl nem de�erlerinin hayvanlarda, sıcaklık 

stresine ba�lı ölümleri arttırdı�ı söylenebilir. 

4.5. �ç Organ A�ırlıkları 

Deneme sonunda gruplardaki di�i ve erkek piliçlerden elde edilen karaci�er, kalp ve 

karkas randımanlarına ili�kin ortalamalar Çizelge 4.6 ve Çizelge 4.7’de 

gösterilmektedir. 

Çizelge 4.7’de görüldü�ü üzere, grup bazında en yüksek karaci�er a�ırlı�ı                         

1,89 ± 0,03 gr / 100 g  CA ile % 10 PTK grubundan, en yüksek kalp a�ırlı�ı 0,48 ± 

0,02 gr / 100 g  CA ile kontrol grubundan ve en yüksek sıcak karkas randımanı ise 

84,31 ± 1,03 gr / 100 g CA ile yine kontrol grubundan elde edilmi�tir. Denemede 

kullanılan etlik piliçlerin karaci�er, kalp ve sıcak karkas randımanlarına ili�kin grup 

ortalamaları istatistiksel açıdan bir farklılık yaratmamı�tır. PTK düzeylerinin 

karaci�er, kalp ve sıcak karkas randımanını herhangi bir etkisinin olmadı�ı 

söylenebilir. Sattar et al., (1999)’e göre; japon bıldırcınlarının rasyonlarına artan 

düzeylerde PTK ilavesi bıldırcınların kalp ve karaci�er a�ırlı�ı üzerinde önemli bir 

farklılık yaratmamı�tır.  
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Çizelge 4.6 Gruplar arasında karaci�er, kalp ve sıcak karkas randımanları 

Karaci�er Kalp Sıcak karkas Hayvan  
Sayısı g / 100 g CA g / 100 g CA g / 100 g CA Gruplar 

n X ± S x  X ± S x  X ± S x  

Kontrol 12 1,88 ± 0,03 0,48 ± 0,02 84,31 ± 1,03 

%  5 PTK 12 1,82 ± 0,03 0,44 ± 0,02 84,08 ± 1,03 

%10 PTK 12 1,89 ± 0,03 0,47 ± 0,02 81,90 ± 1,03 

%15 PTK 12 1,78 ± 0,03 0,39 ± 0,02 81,25 ± 1,03 

Farklılık ÖD ÖD ÖD 
ÖD: Önemli de�il (P>0,05) 

Karaci�er, kalp ve sıcak karkas randımanları cinsiyete göre de�erlendirildi�inde, 

karaci�er a�ırlı�ı istatistiksel olarak önemli bulunurken (P<0,05), kalp ve sıcak 

karkas randımanları önemli bulunmamı�tır (P>0,05). çıkmı�tır. En yüksek karaci�er 

a�ırlı�ı kontrol grubunda, en dü�ük ise %15 PTK içeren grupta elde edilmi�tir.  

Di�ilerde ise, Kalp a�ırlı�ı istatistiksel olarak önemli görülmezken (P>0,05), 

karaci�er a�ırlı�ı ile sıcak karkas randımanı önemli bulunmu�tur (P<0,05). En dü�ük 

karaci�er a�ırlı�ı 1,72 g %5PTK içeren grupta, en yüksek karaci�er a�ırlı�ı 1,97 g 

%10 PTK içeren grupta elde edilmi�tir. Sıcak karkas randımanları en yüksek %86,08 

ile kontrol grubunda, en dü�ük %81,30 ile %15 PTK içeren grupta hesaplanmı�tır. 

Erkek ve di�ilerde karaci�er ve kalp a�ırlıklarında görülen farklılıkların PTK 

ilavesine ba�lı olmadı�ı dü�ünülürken, sıcak karkas randımanlarının canlı a�ırlık 

de�erlerine ba�lı olarak PTK ilavesi ile azaldı�ı söylenebilir. Yapılan bir çalı�mada, 

etlik piliçlerin karaci�er a�ırlıklarının PTK’nin artan düzeylerinden etkilenmedi�ini 

bildirmi�tir (Perez, 2001). Etlik piliçlerin % 0, % 25, % 50 ve % 75 oranlarında PTK 

ile beslendikleri bir ba�ka ara�tırmanın sonuçları piliçlerin kalp, karaci�er, karkas 

a�ırlıkları arasında bir farklılık olmadı�ını göstermektedir (Adeyemo ve Longe, 

2007). 
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Çizelge.4.7 Gruplardaki di�i ve erkeklere ait karaci�er, kalp ve sıcak karkas randımanları 

Karaci�er 
g / 100 g CA 

Kalp 
g/ 100 g CA 

Sıcak karkas  
g / 100 g CA 

Gruplar Hayvan 
Sayısı, 

 n X ± S x  X ± S x  X ± S x  
Erkek 

Kontrol 6 1,98 ± 0,05a 0,50 ± 0,03 82,53 ± 1,45 

%  5 PTK 6 1,92 ± 0,05ab 0,45 ± 0,03 85,33 ± 1,45 

% 10 PTK 6 1,82 ± 0,05ab 0,48 ± 0,03 81,85 ± 1,45 

% 15 PTK 6 1,75 ± 0,05b 0,42 ± 0,03 81,20 ± 1,45 

Farklılık * ÖD ÖD 

Di�i 
Kontrol 6 1,78 ± 0,07ab 0,47 ± 0,03 86,08 ± 1,29a 

%  5 PTK 6 1,72 ± 0,07b 0,43 ± 0,03 82,83 ± 1,29ab 

% 10 PTK 6 1,97 ± 0,07a 0,47 ± 0,03 81,95 ± 1,29ab 

% 15 PTK 6 1,81 ± 0,07ab 0,36 ± 0,03 81,30 ± 1,29b 

Farklılık * ÖD * 
ab: Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar önemlidir 

*: P<0,05, ÖD: Önemli de�il (P>0,05) 

Henry et al., (2001b) rasyonlarda % 20 oranına kadar kullanılan PTK’nin etlik 

piliçlerin kalp ve karaci�er a�ırlıklarını etkilemedi�ini bildirmi�tir. Deneme 

gruplarındaki erkeklere ait kalp a�ırlıkları ve sıcak karkas randımanları arasında 

istatistiksel açıdan bir farklılık saptanmamı�tır (P>0,05) (Çizelge 4.7). 1,98 ± 0,05 gr 

/ 100 g CA ile en yüksek karaci�er a�ırlı�ına sahip kontrol grubu erkekleri ile 1,75 ± 

0,05 gr / 100 g  CA ile en dü�ük karaci�er a�ırlı�ına sahip % 15 grubu erkekleri 

arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmu�tur (P<0,05). Gruplardaki 

di�ilerin kalp a�ırlıklarına ili�kin farklılıklar önemli bulunmazken, % 5 ve % 15 PTK 

gruplarındaki di�ilere ait karaci�er a�ırlıkları ile kontrol ve % 15 gruplarındaki 

di�ilere ait sıcak karkas randımanları arasındaki farklılıklar önemli bulunmu�tur 

(P<0,05).  
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4.6. Kan Analizi 

Etlik piliç yemlerinde kullanılan PTK’nin bazı kan parametreleri üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla di�i ve erkek etlik piliçlerin kanlarında yapılan hemoglobin, 

hematokrit ve demir analizlerine ili�kin sonuçlar Çizelge 4.8’de gösterilmektedir. 

Çizelge 4.8 Gruplardaki di�i ve erkeklere ait hemoglobin, hematokrit ve demir de�erleri 

Hemoglobin 
gr/dl 

Hematokrit 
% 

Demir  
µg/dl 

Gruplar Hayvan 
Sayısı, n 

X ± S x  X ± S x  X ± S x  
Erkek 

Kontrol 6 10,78 ± 0,38 30,83 ± 1,32 60,45 ± 1,38 

%  5 PTK 6 10,23 ± 0,38 28,67 ± 1,32 62,80 ± 1,38 

% 10 PTK 6 10,67 ± 0,38 27,83 ± 1,32 60,72 ± 1,38 

% 15 PTK 6 10,48 ± 0,38 29,17 ± 1,32 60,43 ± 1,38 

Farklılık ÖD ÖD ÖD 

Di�i 
Kontrol 6 10,65 ± 0,43 32,00 ± 1,47 60,87 ± 1,82 

%  5 PTK 6 10,58 ± 0,43 28,67 ± 1,47 61,07 ± 1,82 

% 10 PTK 6 10,62 ± 0,43  27,83 ± 1,47 58,92 ± 1,82 

% 15 PTK 6 10,45 ± 0,43 29,83 ± 1,47 63,62 ± 1,82 

Farklılık ÖD ÖD ÖD 
ÖD: Önemli de�il (P>0.05) 

Çizelge 4.9’dan görüldü�ü üzere hemoglobin de�erleri açısında gruplar ve cinsiyetler 

arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamı�tır (P>0.05). En yüksek 

hemoglobin de�eri 10,78 ± 0,38 g/dl ile kontrol grubu erkeklerinden elde edilmi�tir. 

Elde edilen sonuçları destekleyen benzer bir çalı�manın sonuçları Adeyemo ve 

Longe (2007) tarafından bildirilmektedir. Hematokrit ve demir de�erleri açısından da 

gruplar arasında istatistiksel açıdan farklılık gözlenmezken, kontrol grubu 

di�ilerinden % 32,00± 1,47 ile en yüksek hematokrit de�eri ve % 15 PTK içeren 

grubun di�ilerinden de 63,62 ± 1,82 µg/dl ile en yüksek demir de�erleri elde 

edilmi�tir. Henry et al., (2001b) yaptıkları çalı�mada % 20 oranına kadar PTK ile 

beslenen etlik piliçlerin kanlarındaki hemoglobin, hematokrit ve demir seviyelerinde 

istatistiksel açıdan bir farklılık olmadı�ını bildirirken, yine aynı ara�tırıcının yaptı�ı 
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farklı bir çalı�manın sonucu, 800 ve 1600 mg/kg gossipolle beslenen etlik piliçlerin 

plazma  hematokrit ve demir seviyelerindeki dü�ü�ün  istatistiksel açıdan önemli 

oldu�unu göstermi�tir (Henry et al., 2001a). Bu çalı�mada da, PTK ilavesinin kan 

de�erleri üzerine belirgin bir etkisinin olmadı�ı söylenebilir. 

4.7. Denemenin Ekonomik Açıdan De�erlendirilmesi 

Etlik piliç rasyonlarına farklı düzeylerde katılan Carmen çe�iti PTK’nin etkilerini 

belirlemek amacıyla yürütülen bu çalı�ma sonucunun daha güvenilir ve önerilebilir 

olması açısından ekonomik analizinin yapılması uygun bulunmu�tur. 

Etlik piliç yeti�tiricili�inde en yüksek getiri, hayvanların besin madde 

gereksinimlerini en ekonomik �ekilde kar�ılamak, ürün miktarı ve kalitesini artırmak 

ko�uluyla sa�lanır. Bu bakımdan, üretim de�eri ve deneme rasyonlarının maliyetinin 

saptanması pratik açıdan son derece önemlidir. Ekonomik analizlerde de özellikle 

i�letmelerde, faaliyetlerin ba�arısını ölçmede kullanılan brüt kar (brüt marj) yöntemi 

bu amaca hizmet etmektedir. Ara�tırma sırasında bütün hayvan gruplarına aynı 

i�lemler uygulandı�ından, yem maliyetleri dı�ında kalan de�i�ken masrafların sabit 

oldu�u kabul edilmi�, gayri safi üretim de�erinden yem maliyetinin çıkarılması 

sonucu elde edilen bu de�er, brüt kar (brüt marj) biçiminde tanımlanmı�tır (Çizelge 

4.9). 
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Çizelge 4.9 Deneme gruplarının ekonomik açıdan de�erlendirilmesi  

1: Yem fiyatları T.C. Merkez Bankası’nın 10.06.2007 tarihli döviz kuru dikkate alınarak esaplanmı�tır. 
2: Üretim de�eri, canlı a�ırlık fiyatı olan 3,5 YTL/kg CA dikkate alınarak hesaplanmı�tır. 
3: Yem maliyeti, ba�latma ve bitirme yemi fiyatları dikkate alınarak hesaplanmı�tır. 

Çizelge 4.9’dan da görülece�i üzere, çalı�manın ekonomik analizi yapıldı�ında, 

gruplar arasında brüt kar bakımından önemli bir farklılık görülmemektedir. En 

yüksek brüt kar 4,75 YTL ile kontrol grubundan elde edilmi�tir. Bu de�eri 4.74 YTL 

ile % 10 PTK içeren grup izlemektedir. En dü�ük brüt kar ise 4,72 YTL ile % 5 ve % 

15 PTK içeren gruplardan elde edilmi�tir.  

Burada yapılan ekonomik analizde, girdi ve ürün fiyatları aynı oranda artmak 

ko�uluyla brüt kar de�i�meyecektir. Fakat faaliyetlerden bazılarının fiyatları sabit 

kalırken di�erlerinin fiyatları artarsa, kısacası; ürün fiyatı ile yem maliyeti oranları 

de�i�ti�inde, ekonomik rasyon de�i�ebilece�i görülecektir. 

 
 

Gruplar 
De�erler 
 

Dönemler 
Kontrol % 5 PTK % 10 PTK % 15 PTK 

Ba�latma 0,677 0,680 0,715 0.690 Yem Tüketimi, kg 
Bitirme 2,337 2,355 2,363 2.350 

Ba�latma 0,62 0,60 0,59 0.57 Yem Fiyatı1, YTL 
Bitirme 0,62 0,60 0,57 0.57 

Canlı A�ırlık, kg 1,893 1,873 1,871 1,843 

Üretim De�eri2, YTL 6,62 6,55 6,55 6,45 

Yem Maliyeti3, YTL 1,87 1,83 1,81 1,73 

Brüt Kar, YTL 4,75 4,72 4,74 4,72 
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5. SONUÇ  

Bu çalı�mada, etlik piliç rasyonlarına farklı düzeylerde katılan Carmen çe�iti pamuk 

tohumu küspesinin besi performansı, bazı organ a�ırlıkları ve bazı kan parametreleri 

üzerine etkileri incelenmi�tir. 

Deneme yaz mevsiminde yürütülmü�tür. Çalı�ma boyunca kümes içi sıcaklık ve 

ba�ıl nem de�erleri 24-40 oC, % 24-64 arasında de�i�mi�tir.  

Denemenin 6. haftasında elde edilen CA de�erleri gruplar arasında istatistiksel olarak 

önemli bir farklılık göstermemi�tir. 6. haftada elde edilen CA de�erlerinin gruplar 

arasında olu�turdu�u sayısal farklılık de�erlendirildi�inde, en yüksek CA’nın kontrol 

grubundan ve en dü�ük CA’nın % 15 PTK içeren gruptan elde edildi�i belirlenmi�tir. 

CAA de�erleri açısından denemenin 0-6 haftalık periyotları de�erlendirildi�inde, 

CAA de�erleri üzerine etlik piliç rasyonlarında kullanılan PTK’nin olumsuz bir 

etkisine rastlanmamı�tır. 1845,1 g de�eri ile en yüksek CAA kontrol grubundan, 

1798,2 g de�eriyle de en dü�ük CAA % 15 PTK içeren gruptan elde edilmi�tir. 

0-6 haftalık periyotta yem tüketimleri arasında gruplar arasındaki farklılıklar önemli 

bulunmu�tur (P<0.05). En yüksek YT de�eri 3077,5 g ile % 10 PTK grubunda, en 

dü�ük tüketim de�eri ise 3014,3 g ile kontrol grubunda belirlenmi�tir.  

Grupların YYO de�erlerinde, 0-6 haftalık periyotlarda istatistiksel açıdan bir farklılık 

saptanmamı�tır. 1,63 ile kontrol grubundan en iyi YYO de�eri saptanırken, 1,69 ile 

en kötü YYO de�eri % 10 ve % 15 PTK içeren gruplardan elde edilmi�tir.  

Ölüm oranları açısından 6 haftalık deneme süresince gruplar arasında istatistiksel 

açıdan önemli farklılık saptanmamı�tır. En yüksek ölüm oranı % 11,07 ile % 15 PTK 

içeren grupta, en dü�ük ölüm oranı ise % 3,33 ile % 5 PTK içeren grupta 

saptanmı�tır.  
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PTK ilavesinin cinsiyet üzerine etkisi de dikkate alınarak incelendi�inde, deneme 

gruplarındaki erkeklere ait kalp a�ırlıkları ve sıcak karkas randımanları arasında 

istatistiksel açıdan bir farklılık saptanmamı�tır (P>0,05). 1,98 ± 0,05 gr / 100 g CA 

ile en yüksek karaci�er a�ırlı�ına sahip kontrol grubu erkekleri ile 1,75 g / 100 g CA 

ile en dü�ük karaci�er a�ırlı�ına sahip % 15 grubu erkekleri arasındaki fark 

istatistiksel açıdan önemli bulunmu�tur (P<0.05). Gruplardaki di�ilerin kalp 

a�ırlıklarına ili�kin farklılıklar önemli bulunmazken, % 5 ve 10 PTK gruplarındaki 

di�ilere ait karaci�er a�ırlıkları ile kontrol ve % 15 gruplarındaki di�ilere ait sıcak 

karkas randımanları arasındaki farklılıklar önemli bulunmu�tur (P<0.05).  

Kan de�erleri bakımından cinsiyet dikkate alınarak de�erlendirildi�inde, PTK 

ilavesinin hemoglobin, hematokrit ve demir de�erleri üzerine öenmli bir etkisi 

olmamı�tır. Erkelerde; en yüksek hemoglobin ve hematokrit de�erleri açısında 

kontrol grubu, demir de�erleri açısından %5 PTK grubundan elde edilmi�tir. 

Di�ilerde ide; en yüksek hemoglobin ve hematokrit de�erleri kontrol grubu, demir 

de�erleri bakımından da %5 PTK içeren grupta görülmü�tür.  

Gruplar arasındaki performans verileri dikkate alınarak yapılan ekonomik analiz 

sonuçlarına göre gruplar arasında brüt kar bakımından önemli bir farklılık 

görülmemektedir. En yüksek brüt kar 4,75 YTL ile kontrol grubundan, en dü�ük brüt 

kar ise 4,72 YTL ile % 5 ve % 15 PTK içeren gruplardan elde edilmi�tir.  

Ara�tırmada elde edilen performans, organ a�ırlıkları ve kan parametrelerine ili�kin 

veriler birlikte de�erlendirildi�inde; lizin miktarları dikkate alındı�ında etlik piliç 

rasyonlarında % 15 oranına kadar kullanılan PTK’nin herhangi bir olumsuzluk 

yaratmadı�ı sonucuna varılmı�tır. Ancak yapılan ekonomik analiz sonuçlarından yola 

çıkılarak etlik piliç yemlerinde PTK kullanımının ekonomik açıdan kârlılı�ının 

tartı�ılır oldu�u kanısına varılmı�tır. Karlılı�ın ürün fiyatı ile yem maliyeti 

oranlarının de�i�mesi ko�ullarında farklı olabilece�i görülmü�tür .
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EKLER 

EK 1 Denemedeki etlik piliçlerin 0-3 haftalık CA de�erleri 
 

�lk gün 1. hafta 2. hafta 3. hafta Gruplar 
X ± Sx X ± Sx X ± Sx X ± Sx 

Kontrol 47,54 ± 0,55ª 130,95 ± 4,11ab 324,12 ± 6,62b 671,24 ± 7,20b 
%  5 PTK 45,28 ± 0,55b 124,81 ± 4,11b 330,39 ± 6,62ab 682,64 ± 7,20b 
%10 PTK 46,69 ± 0,55ab 140,52 ± 4,11ª 349,49 ± 6,62ª 718,22 ± 7,20ª 

%15 PTK 45,43 ± 0,55b 138,90 ± 4,11ª 339,60 ± 6,62ab 706,70 ± 7,20ª 
 
 
EK 2 Denemedeki etlik piliçlerin 4-6 haftalık CA de�erleri 
 

4. hafta 5. hafta 6. hafta Gruplar 
X ± Sx X ± Sx X ± Sx 

Kontrol 1157,49 ± 19,67ª 1623,00 ± 14,38ª 1892,61 ± 37,43ª 
%  5 PTK 1187,17 ± 19,67ª 1632,04 ± 14,38ª 1873,53 ± 37,43ª 

%10 PTK 1214,36 ± 19,67ª 1646,44 ± 14,38ª 1870,93 ± 37,43ª 
%15 PTK 1179,07 ± 19,67ª 1619,43 ± 14,38ª 1843,68 ± 37,43ª 

 
 
EK 3 Denemedeki etlik piliçlerin 0-3 haftalık CAA de�erleri 
 

1. hafta 2. hafta 3. hafta Gruplar 
 X ± Sx X ± Sx X ± Sx 

Kontrol 83,41 ±  4,13ª 193,17 ±  4,62ª 347,12 ± 5,42b 

%  5 PTK 79,53 ±  4,13ª 205,58 ±  4,62ª 352,25 ± 5,42ab 

%10 PTK 93,83 ±  4,13ª 208,97 ±  4,62ª 368,73 ± 5,42ª 
%15 PTK 93,47 ±  4,13ª 200,70 ±  4,62ª 367,10 ± 5,42ª 

 
 
EK 4 Denemedeki etlik piliçlerin 4-6 haftalık CAA de�erleri 
 

4. hafta 5. hafta 6. hafta Gruplar 
  X ± Sx X ± Sx X ± Sx 

Kontrol 486,25 ± 14,30ª 465,51 ± 15,10ª 269,61 ± 27,10ª 

%  5 PTK 504,53 ± 14,30ª 444,87 ± 15,10ª 241,49 ± 27,10ª 

%10 PTK 496,13 ± 14,30ª 432,09 ± 15,10ª 224,49 ± 27,10ª 

%15 PTK 472,37 ± 14,30ª 440,37 ± 15,10ª 224,24 ± 27,10ª 
 

EK 5 Denemedeki etlik piliçlerin 0-3 haftalık YT de�erleri 
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1. hafta 2. hafta 3. hafta Gruplar 

 X ± Sx X ± Sx X ± Sx 

Kontrol 117,31 ± 3,06ª 256,18 ± 1,88b 303,56 ± 2,35b 

%  5 PTK 114,77 ± 3,06ª 258,18 ± 1,88b 307,49 ± 2,35b 

%10 PTK 121,73 ± 3,06ª 271,62 ± 1,88ª 321,47 ± 2,35ª 

%15 PTK 115,24 ± 3,06ª 267,51 ± 1,88ª 307,71 ± 2,35b 
 
 
EK 6 Denemedeki etlik piliçlerin 4-6 haftalık YT de�erleri 
 

4. hafta 5. hafta 6. hafta Gruplar 
 X ± Sx X ± Sx X ± Sx 

Kontrol 756,29 ± 4,68b 903,35 ± 0,80b 677,60 ± 1,19b 

%  5 PTK 763,09 ± 4,68ab 909,00 ± 0,80ª 683,02 ± 1,19ª 

%10 PTK 774,42 ± 4,68ª 908,95 ± 0,80ª 679,24 ± 1,19ab 

%15 PTK 771,29 ± 4,68ab 908,35 ± 0,80ª 670,84 ± 1,19c 
 
 
EK 7 Denemedeki etlik piliçlerin 0-3 haftalık YYO de�erleri 
 

1. hafta 2. hafta 3. hafta Gruplar 
 X ± Sx X ± Sx X ± Sx 

Kontrol 1,40 ± 0,06ª 1,33 ± 0,03ª 0,87 ± 0,01ª 

%  5 PTK 1,46 ± 0,06ª 1,26 ± 0,03ª 0,87 ± 0,01ª 

%10 PTK 1,30 ± 0,06ª 1,30 ± 0,03ª 0,87 ± 0,01ª 

%15 PTK 1,24 ± 0,06ª 1,33 ± 0,03ª 0,84 ± 0,01ª 
 
 
EK 8 Denemedeki etlik piliçlerin 4-6 haftalık YYO de�erleri 
 

4. hafta 5. hafta 6. hafta Gruplar 
 X ± Sx X ± Sx X ± Sx 

Kontrol 1,56 ± 0,04ª 1,94 ± 0,07ª 2,52 ± 0,12ª 

%  5 PTK 1,51 ± 0,04ª 2,05 ± 0,07ª 2,54 ± 0,12ª 

%10 PTK 1,56 ± 0,04ª 2,10 ± 0,07ª 2,70 ± 0,12ª 

%15 PTK 1,64 ± 0,04ª 2,07 ± 0,07ª 2,74 ± 0,12ª 
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