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Özet
Bu çalışmada, yüksek düzeyde konsantre yemle beslenen Kıvırcık kuzularda yeme maya (Saccharomyces cerevisiae-Levabon Rumen E; Biomin, Avusturya) veya malik asit (Rumalato®; Norel & Nature S.A., Barselona, İspanya; disodyum malat ve kalsiyum malat içermektedir
(0,16:0,84, w/w)) ilavesinin performans üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada 3 aylık yaşta 45 baş Kıvırcık ırkı erkek kuzu
kullanılmıştır. Hayvanlar ağırlıkları göz önünde bulundurularak, gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmayacak şekilde biri kontrol,
diğer ikisi deneme olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubunun konsantre yemlerine hiçbir katkı maddesi eklenmemiş, deneme gruplarından birine 1,5 g/kg KM düzeyinde canlı maya kültürü, diğerine ise 5,0 g/kg KM malik asit tuzu ilave edilmiştir. Hayvanlar 60 gün süre
ile besiye alınmıştır. Bu süre boyunca hayvanların sürekli olarak temiz içme suyuna erişimleri olmasına dikkat edilmiş ve ad libitum olarak
(%80: %20) konsantre yem:kuru ot karması ile beslenmişlerdir. Besi süresince kuzuların canlı ağırlıkları denemenin 0, 15, 30, 45 ve 60. günlerinde sabah aç karnına yapılan tartımlarla saptanmış, verilen yemler her gün, artan yemler ise haftalık olarak tartılmıştır. Deneme sonunda
her gruptan 7 baş kuzu kesilerek sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ile karkas randımanları saptanmıştır. Yem tüketimi ve yemden yararlanma
oranları grup beslemesi yapıldığı için istatistiksel olarak değerlendirilmemiştir. Canlı ağırlık ve günlük canlı ağırlık artışlarında gruplar arasında
önemli bir fark gözlenmemiştir (p > 0,05). Sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ve karkas randımanları gruplar arasında istatiksel açıdan anlamlı
fark göstermemiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada kuzularda yeme maya veya malik asit ilavesi performans üzerine istatistiksel olarak önemli
bir etki göstermemiştir.
Anahtar Kelime: Kıvırcık kuzu, Maya, Malik Asit, Performans

Effects of Yeast (Saccharomyces cerevisiae) or Malic Acid Salts on Fattening Performance
of Lambs Fed a High Concentrate Diet
Abstract
The objective of this study was to evaluate the effects of dietary supplementation with yeast (Saccharomyces cerevisiae-Levabon Rumen E;
Biomin, Austria) or malic acid salts (Rumalato®; Norel & Nature S.A., Barcelona, Spain; composed of disodium malate–calcium malate
(0.16:0.84, w/w)) on fattening performance of lambs fed a high concentrate diet. Forty-Five Kıvırcık lambs (3 months age) were distributed in
a completely randomized design to feeding trial consisting of three dietary treatments. Diet treatments were: Control (without additive); yeast
(1.5 g/kg DM of yeast, Saccharomyces cerevisiae), malic acid salts (5.0 g/kg DM). The experiment lasted 60 days. During the trial, all groups
had access to water and were fed ad libitum with high concentrate and hay diet (80:20%, concentrate: hay). Live weight was determined before
feeding on day 0, 15, 30, 45 and 60. Amounts of feed offered and refused were recorded weekly. At the end of the trial, 7 lambs from each group
were slaughtered and hot and cold carcass weights and dressing percentages were determined. Feed consumption and feed conversion ratio
were not statistically evaluated because lambs were fed as a group. No differences between the dietary treatments were observed in average live
weights and daily live weight gains (p>0.05). Furthermore, hot and cold carcass weights and yields were not statistically significant between
groups. In conclusion, addition of yeast or malic acid salts had no significant effects on fattening performance of weaned lambs in this study.
Keywords: Kıvırcık Lambs, Yeast, Malic Acid, Fattening Performance

GİRİŞ

Ruminant beslemede besi performansını artırmak ve
sağlığı korumak amacı ile yem katkı maddesi olarak kullanılan antibiyotik, hormon ve hormon benzeri maddelerin
yerini toplum sağlığı kaygısı ile günümüzde probiyotikler,
prebiyotikler, enzimler, organik asit ve aromatik bitkiler almıştır [13, 27].
Probiyotikler bağırsağın mikrobiyal dengesini geliştirerek konakçı hayvanda yararlı etkiler oluşturan, canlı mikrobiyal yem katkı maddeleridir. Probiyotik olarak en yaygın

kullanılan mikroorganizmalar Lactobacillus sp, Sacchoromyces cerevisiae ve Aspergillus oryzea olup [12] mayalardan
özellikle Sacchoromyces cerevisiae, ruminantlarda rumen
fermantasyonunu düzenlemek ve performansı geliştirmek
üzere daha fazla kullanılmaktadır [10]. Sütten kesilen kuzuların yemlerine probiyotik ilavesi ile canlı ağırlık ve yem
tüketiminde sayısal olarak artış sağlanırken [2]; sütten kesilen oğlaklarda besi başı ve besi sonu canlı ağırlıklar, besi
boyunca günlük ortalama canlı ağırlık arasındaki farklılıklar
ile günlük ortalama konsantre yem tüketimi etkilenmemiştir
[1]. Yoğun yem ağırlıklı rasyonlarla beslemede canlı maya

2

I.N. E. Suer and N. Kocabagli / IJVAR, 1(1): 01-04, 2018/Proceeding of ICVAR

kültürlerinin rumen pH’sını artırarak rumendeki fermantasyon için uygun şartları sağladığı bildirilmektedir [16].
Organik asitler; yemlerin asitliğini artırarak yemin bozulmasını önlemek, sindirim sistemindeki patojen ve yararlı mikroorganizmalar arasında dengeyi koruyarak alınan
besin maddelerinin sindirimini ve emilimini iyileştirmek,
büyümeyi uyarmak ve sağlığı korumak amacıyla kullanılan
maddelerdir [7]. Bunlardan özellikle malik asit, fumarik asit
ve tuzları ruminant rasyonlarında kullanılmaktadır. Yapılan
çalışmalarda malik asit ilavesinin sığırlarda ortalama günlük
canlı ağırlık artışını artırdığı bildirilmiştir [25]. Kuzularda
ise malik asitin yem katkı maddesi olarak kullanılabileceği, rumen pH’sı ve propiyonik asit düzeyini artırıp metan
üretimini azalttığı bildirilmiş [5] ancak aynı araştırıcıların
bir başka çalışmasında ise yüksek düzeyde konsantre yem
içeren kuzu besisinde yem tüketimi, yemden yararlanma ve
sindirilebilirlik (HP, OM, ADF, NDF sindirilebilirliği) üzerine önemli bir etki yaratmadığı [6] saptanmıştır.
Malekkhahi ve ark. [18] yüksek düzeyde konsantre yemle beslenen Baluchi kuzularında yem katkı maddesi olarak
aromatik yağla karması, malik asit ve maya kültürünü kullanmış ve yem katkı maddesi olarak maya kültürünü önermişlerdir.
Antibiyotiklerin yem katkı maddesi olarak kullanılması, et ve süt ürünlerinde meydana gelen kalıntıların insan
ve hayvan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı 1
Ocak 2006 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’nde yasaklanmıştır. Antibiyotiklerle ilgili bu yasal gelişmelerden dolayı
oluşan boşluğun doldurulması için probiyotikler, prebiyotikler, enzimler, organik asit ve aromatik bitkiler gibi yem
katkı maddelerinin hayvan beslemede kullanımı gündeme
gelmiştir.
Türkiye’de koyun yetiştiriciliği tarımsal üretimde önemli bir yere sahiptir. Ancak antibiyotiklere alternatif olabilecek büyüme ilerletici yem katkılarının koyun beslemede
kullanımlarına ilişkin çalışmalar sınırlı sayıdadır. Ayrıca bu
konuda yapılan çalışmalarda alınan sonuçlar da çelişkilidir. Bu nedenlerle, bu çalışmada yüksek düzeyde konsantre
yemle beslenen Kıvırcık kuzularda yeme maya (Sacchoromyces cerevisiae) veya malik asit ilavesinin performans üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma için, İstanbul Üniversitesi- Hayvan Deneyleri
Yerel Etik Kurulu’ndan 12/04/2017 tarih ve 141206 sayılı
etik kurul kararı alınmıştır.
Araştırmada hayvan materyali olarak 3 aylık yaşta 45
baş Kıvırcık ırkı erkek kuzu kullanılmıştır. Hayvanlar ağırlıkları göz önünde bulundurularak, gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark olmayacak şekilde biri kontrol, diğer
ikisi deneme olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır.
Kuzuların beslenmesinde NRC (Nutrient requirements
of small ruminants: Sheep, Goats) [20] gereksinimlerini
karşılayacak şekilde oluşturulan konsantre yem ve kuru ot
kullanılmıştır. Kontrol grubunun konsantre yemlerine hiçbir katkı maddesi eklenmemiş, deneme gruplarından bir
tanesine 1,5 g/kg KM düzeyinde canlı maya kültürü Sacchoromyces cerevisiae (Levabon Rumen E; Biomin, AVUSTURYA), diğerine ise 5,0 g/kg malik asit tuzu (Rumalato,
Norel Animal Nutrition, Madrid, İSPANYA) ilave edilmiştir.
Konsantre yem, özel bir fabrikada her grup için tüm deneme
süresince yetecek şekilde özel olarak üretilmiştir. Deneme
yemlerinin kuru madde, ham kül, ham protein ve ham yağ
analizleri Weende Analiz Sistemi’nde belirtilen yöntemlere göre yapılmıştır. Ca düzeyleri kolorimetrik, P düzeyleri
spektrofotometrik olarak belirlenmiştir [21]. Hücre duvarı
bileşenlerini oluşturan nötr deterjan lif (NDF) ve asit deterjan lif (ADF) analizi ise Van Soest ve ark. [28] tarafından

bildirilen yöntemlere göre ANKOM 220 Fiber Analyzer cihazında analiz edilmiştir.
Denemeye başlamadan önce bir haftalık alıştırma dönemi uygulanmış olup bu sürede hayvanlara iç ve dış parazitlere yönelik ilaç uygulaması yapılmıştır. Bu süre sonunda
ise hayvanlar bir haftalık adaptasyon periyodu sonrasında
60 gün süre ile besiye alınmıştır. Kuzular sabah ve akşam
yemlemesi ile günde iki kez beslenmiş ve önlerinde sürekli
taze içme suyu bulundurulmuştur. Besi süresince kuzuların
canlı ağırlıkları 15 günde bir yapılan tartımlarla saptanmış,
her gün verilen yemler ve her haftanın sonunda artan yemler
tartılarak yem tüketimleri belirlenmiştir. Besi başlangıç ve
diğer kontrol tartımları aç karnına yapılmıştır.
Deneme sonunda her gruptan 7 baş kuzu Veteriner Fakültesi mezbahasında kesilerek, hayvanların sıcak ve soğuk
karkas ağırlıkları ile karkas randımanları saptanmıştır.
Araştırma kapsamında grupların istatistiksel olarak karşılaştırılması amacıyla SPSS 16.0 Program paketinde “Tek
Yönlü Varyans Analizi”; gruplar arası farklılıkların önem
kontrolü için “Duncan” testi uygulanmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışmada, kuzuların başlangıç ile 2., 4., 6. ve 8. haftalarda yapılan bireysel tartım sonuçlarına göre, canlı ağırlık
ortalamalarında gruplar arasında istatistik önemde bir fark
bulunmamıştır (Tablo 2; Şekil 1). Tartım dönemleri temel
alınarak hesaplanan canlı ağırlık artışlarında da gruplar arasında istatistik önemde bir fark saptanmamıştır (Tablo 2).
Yem katkı maddesi olarak kuzularda maya kullanımına
ilişkin çalışmalar diğer ruminant türlerine göre daha azdır.
Yapılan araştırmaların önemli bir kısmında yeme katılan
maya kültürünün kuzu ve keçilerde besi performansında istatistik olarak önemli bir etki oluşturmadığı bildirilmiştir [1,
11, 14, 17, 18, 26]. Buna karşın bazı araştırmacılar [4, 8, 19,
22, 23] yem katkısı olarak kuzularda ve keçilerde maya kullanımının performansı olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar maya kültürünün
performansı etkilemediğini bildiren ilk grup araştırmacılarla
uyumlu, performansın olumlu etkilendiğini bildiren ikinci
grup araştırmacılarla farklıdır.
Bilimsel çalışmalarda elde edilen bu farklı sonuçların
nedenleri ile ilgili değişik yorumlar yapılmıştır. Maya kullanımının performansa farklı etkiler göstermesinde birçok
değişkenin rolü olabilir. Hayvanların beslenmesinde kullanılan rasyonun yapısı, kültür içerisindeki mayaların konsantrasyonu, hayvan tarafından alınan maya düzeyi, tüketilen kaba yemin niteliği ve oranı bu konuda etkili olabilir
[14, 24]. Bazı araştırmacılar özellikle canlı maya kültürünün
yem katkı maddesi olarak etkili olmasında rasyon protein
düzeyinin düşük olması gerektiğini belitmişler, aksi takdirde
beklenen etkinin gözlenmediğini bildirmişlerdir [14, 17]. Bu
çalışmada da rasyon protein düzeyi kontrol grubundan farklı
olmadığı için performans da olumlu bir farklılık gözlenmemiş olabilir (Tablo 1).
Enerji içeriği yüksek rasyonlarla beslemede canlı maya
kültürlerinin rumen pH’sını artırarak rumen fermantasyonu
için uygun şartları sağladığı bildirilmiştir [9, 16]. Yine ruminantlarda yüksek konsantre yem içeren rasyonların kullanımından kaynaklanan sindirim bozukluklarının canlı maya
kültürü kullanımıyla engellenebileceği vurgulanmıştır [16].
Ancak, bu konuda yapılan farklı çalışmaların sonuçları bu
görüşü desteklememektedir. Konsantre yem ağırlıklı rasyonlarla beslemenin maya katkısının performans üzerindeki
olumlu etkilerini azalttığı şeklinde bildirimler de bulunmaktadır [3, 14]. Bu denemede de kuzuların beslenmesinde yüksek düzeyde konsantre yem kullanılmış olup, bu durumun
mayanın performans üzerine olumlu etkisini engellemiş
olabileceği düşünülmektedir. Kuzuların performansı üzerine
malik asidi tuzlarının etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda da
farklı bulgular söz konusudur. Rossi ve Vandoni, [25] sığır-
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Bu çalışmada, sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ve sıcak, soğuk karkas randımanları kuzuların diyetine maya ya
da malik asit ilavesinden etkilenmemiştir (Tablo 3). Gerek
maya gerekse malik asitin yem katkısı olarak kullanımının
kuzularda karkas özelliklerine etkisi ile ilgili çok az yayınlanmış çalışma bulunmaktadır. Kawas ve ark. [15] yüksek
düzeyde konsantre yemle beslenen kuzularda maya ilavesinin sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları ya da randımanlarını
etkilemediğini saptamışlardır. Bu sonuç, çalışma bulguları
ile uyumludur.

larda malik asidin etkisini araştırdıkları çalışmalarında performans üzerine olumlu etkiler saptarken, Carro ve ark. [6]
yüksek düzeyde konsantre yem ile beslenen kuzularda performansta istatistik yönden önemli bir fark olmadığını rapor
etmişlerdir. Bu çalışmada da malik asit ilavesi canlı ağırlık
ve canlı ağırlık artışı konusunda istatistiksel bir fark yaratmamıştır. Grup yemlemesi yapıldığından istatistiksel olarak
değerlendirilemeyen yem tüketimi de rakamsal olarak farklı
bulunmamıştır (Tablo 2).

Tablo 1. Denemede kullanılan kaba ve konsantre yemlerin besin maddeleri kompozisyonu (Kuru maddede)
Besin Maddeleri, %

Kuru Ot

Kuzu Büyütme Yemi
Maya

Kontrol

Malik Asit

Kuru madde

92,41

88,44

88,00

88,51

Ham Protein

10,20

16,11

16,00

16,10

Ham Yağ

1,65

4,56

4,15

4,40

Ham Selüloz

27,02

7,22

7,36

7,31

Ham Kül

12,05

7,14

7,05

7,40

NDF

45,71

25,25

24,80

25,08

ADF

29,38

9,16

9,29

9,13

Kalsiyum

1,40

1,13

1,05

1,18

Fosfor

0,22

0,58

0,60

0,59

Tablo 2. Yemlerine maya ya da malik asit eklenen Kıvırcık kuzuların canlı ağırlık ve yem tüketimleri, n= 15
Grup
Maya

Kontrol
0. Gün Canlı Ağırlık, kg
60. Gün Canlı Ağırlık, kg
Toplam Canlı Ağırlık Artışı, kg
Ortalama Günlük Canlı Ağırlık Artışı, g
Ortalama Günlük Yem Tüketimi, g**

Önemlilik*

Malik Asit

x

Sx

x

Sx

x

Sx

27,30

0,70

27,34

0,96

27,03

0,99

Ö.D.

36,18

1,44

35,51

1,37

35,81

1,26

Ö.D.

8,88

1,41

8,24

1,09

8,77

1,04

Ö.D.

148,04

23,45

137,48

18,27

146,22

17,33

Ö.D.

1251.44

20,08

1212.44

21,55

1242.33

20,43

-

* Ö.D.: Ortalama değerler arasındaki fark istatistik anlamda önemli değildir (p > 0,05).
**Verilen değerler, her grup için hesaplanan ortalama bireysel günlük yem tüketimleridir. Grup beslemesi yapıldığından
istatistiksel olarak değerlendirilmemiştir.
Tablo 3. Yemlerine maya ya da malik asit eklenen Kıvırcık kuzuların karkas ağırlıkları ve karkas randımanları, n=7
Grup
Maya

Kontrol
Sıcak Karkas Ağırlığı, kg
Sıcak Karkas Randımanı, %
Soğuk Karkas Ağırlığı, kg
Soğuk Karkas Randımanı, %

Malik Asit

Önemlilik*

x

Sx

x

Sx

x

Sx

17,80

0,70

16,94

0,75

17,45

0,78

Ö.D.

44,83

1,44

46,13

0,84

44,44

0,73

Ö.D.

16,54

0,83

15,94

0,75

16,97

0,77

Ö.D.

41,49

1,08

43,37

0,73

43,20

0,70

Ö.D.

* Ö.D.: Ortalama değerler arasındaki fark istatistik anlamda önemli değildir (p > 0,05).
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak, yeme maya (Sacchoromyces cerevisiae) veya malik asit ilavesinin performans üzerine etkisinin
araştırıldığı bu çalışmada, bu katkıların yüksek düzeyde
konsantre yemle beslenen Kıvırcık kuzuların büyüme performansı üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı saptanmıştır. Bu tür katkıların kuzu performansına
etkilerini açıklığa kavuşturmak için farklı beslenme koşulları altında ve daha uzun besi dönemlerinde yeni çalışmalara
gerek duyulmaktadır.
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