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atıklarının bazı verim özelliklerine etkileri*
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Özet: Bu çalışmada. kaba yem olarak yulaf hasılı yerine kullanılan çayatıklarının. kuzularda canlı ağırlık anışı. kabd yem
llikeıiını. toplam rasyoıı kuru maddesinin sindirilme derecesi ve yapa~ı kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. çalışmaıLı beş dylık 40
haş erkek Akkaraman kuzu kullanılmış ve deneme 56 gün sürdürülmüştür. Araştırma. kaba yem olarak % i00 yulaf ha,ılı \erılen
kontroL. %90 yulaf hasılı + eli,LOçay atı~1 verilen i. deneme. %80 yulaf hasılı + %20 çay atl~1 verilen 2. deneme \e 0/'60 yular hasılı
+ %40 çıy atığı verılen 3. deneme grupları olmak üzere 4 grup halinde yürütiilmüştür. Çalışma sonunda kontroL. I .. 2. vc 3. deııeme
gruplarında onalama canlı ağırlıklar sırasıyla 36.48. 36.22. 34.56 ve 27.67 kg olarak belirlenmiş. 3. denemc gnıbuııdaki onal;ıma
edllll ağırlık değeri. kolltrol ve diğer 2 deneme grubundan önemli derecede düşük bulunmuşııır (p<().())). Gruplarıb deneme stıresince
elde edikn günlük ortalama canlı ağırlık artışları ise sırasıyla 148. 127.93 ve 0.4 gramdır. Kontrol ve ı. deııeme gnıplarıııdakı günlük
onaı,una eaıılı ağırlık artışları 2. ve 3. deneme gruplarından: 2. deneme grubuna ait dei;cr ise 3. deneme gnıbundan öneıııli derecede
yüksek bulunmuşııır (pdU)5). Gruplarda toplam rasyon kuru maddesinin sindirilme dereceleri sırasıyla °lr64.67. 6'.>95. 49.61 ve
2(ı 16 oiarak saptanmış ve gruplar arasındaki farklılıkların önemli oıdu~u gözlenmiştir (pdJ.05). Hıp bölgesinden elcneıııe haşı ve
deneıııe sununda alın,ın yapağı numunelerinde incelik. ondıılasyoıı ve uzunluklar tespit edilıniş ve bu parameıreler bakıııııııdaıı
gruplar ;ırasımb istatistiksel açıdan önemli bir fark gözlenmemiştir. Sonuç olarak. rasyoııa °lr ı()oranıııda katılan çayatığı c;ııılı
ağırlık anışı. yeııı tüketimi. toplam rasyon kuru maddesinin sindirilme derecesini olumsuz yönde etkilememiştır. 8uııa karşılık. 'ii..20
oranı 1ıc1;I'<i çayatığı toplam rasyon kuru maddesinin sindirilme derecesi ile hayvan sağlığını. Cy,A() oranındaki çayatığı ise belirtılen
krıterlcre ek olarak besi performansına ilişkin parametreleri de. olumsuz yönde etkilemiştir. Çalışmada her üç düzeyclekı çayatığının

yapağı kalitesini etkilemediğı saptanını~tır.
Amıhıal' kclımeler: Canlı ağırlık. çayatığı. kuzu. sindirilme derecesi. yapağı blitesi. yem tliketimi

The cft'ed of tea wastes added to the rations of Akkaraman lambs on some performance parameters

Suınmary: 1ı1 this study. the efTccts of tea wastes usee! instead of oat hay on the live weight gain. for,ıge consuıııpıion.
dıgcstibility or total e!ry matter of feeds and mohair quality in lambs were examined. In the experiment. 40 Akbraman laıııbs wiıh :)
nıonths old were used. The rese;ırch works were conducted in 4 groups for the period of 56 days. The groups were fed with iO()'/t oat
hay (control group). 9OCIc) oat hay + i0% tea waste (group i), 80% oat hay + 20% tea waste (group 2). and 6()0;,. oat hay+ 4 ()'ıf. tca
\\asıc (group 3). At the cnd or the study. the average Iive weights were 36.48. 3,6.22. 34.56 and 27.67 kg. respcctively. The avcnıge
Iıve weıght in the group 3 was signıficaııtly lower than that of the others fp<O.(5). The a"erage daily live weight gains of the groups
were ]48. 127. 93 ancl 0.4 g. respecti"ely. The .i"erage daily live weight gains of control group and the group i were higher thdn that
or group 2 and group 3, in addition the average daily live weight gain nf group 2 was higher than that or group 3 (pdJ.()5). The
c1lgestibl] ity rates of total dry matter in the groups \Vere 64.67%, 69.95%. 49.61 </0 and 26. 16%, respeetively. Thcrewcre signi ficant
dlllerellC':S among the groups in terms of digestibility rates (pdl.05). The mohair quality in samples obtained from hip area \\ as
ekterıııincd aı the hcginning and .enu .01' the study. There were no statistically differences among the groups in mohair 4uality. As <i
resııll. thcre \Va, nonegative effc~t of the tea wastes added at the rate of 10%. on live weigth gain. feed intake. digestiblliıy of toıal
c1ry matler. 2()0/, of the tea wastes has a negative effect on digestibility of total dry matter and animal health. 40'Yr ol' ıhe te<ı w;ısles
h<ı, a net:ati\'c ellect on perforınanee parametel's. digestibility of total dry ınatter and anima! health. it can hc 100ıghı that the te<ı

\V;ı,ıes has no elleet on wool quality.
Kc)' woru,: Digestibilıty. fced consumption, lamb. live weight. tea wastes. wool quality

Giriş
ça)! yapraklarının yapısında bulunan ham besin

maddelc!'i miktarı bazı .araştırıcılar tarafından in-

celenmiştir. Nitekim. Sud ve ark. (18) çay Y<ipraklarının

ham protein (HP) değerini ek29,.93. hücre duvarı içeriğini

('/C,51.0S; selliloz miktarını ise ('Ir; ı1.53 olarak bclirlcmiş-

lerdir. Aynı araştırıcılara göre yapraktaki niitral deterjan

fiber (NDI-'), asit deterjan fiber (ADI-') ve asil deterjan lig-

nin (ADL) değerleri ise sırasıyla %4!.\.92. (Yr-29.54 ve

% 17 .09'dur. Kunjikutty ve ark. (l5) yaptıkları analizlerde

çayatığında ham protein, ham yağ (HY). ham selüloz

(HS). ham kül (HK) miktarlarını sırasıyla %29.1. 'Yr7.4.

,', Bu çalışımı Tarını ve Köyişlerı Bakanlığı tarafından desteklenmiştır (TAGEM-IYAD-IJ7 -I i -03-00 ı).
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% 14. i ve %3.8 olarak belirlemişıcrdir. Imik ve Şeker

(i O) ise çayatıklarının ham besin madde analizlerinde

kuru madde. HP, HY, HK ve HS değerlerini sırasıyla

'1(J9452, %12.87, (/{;1.14, %5.04 ve %31.93 olarak bil-

dirirken, azotsuz öz maddeyi %43.54, NDF'yi %56.41,

ADF'yi %46.30, ADL'yi %22.26, hemisellülozu %10.11

ve sellülozu ise %24.04 olarak tespit etmişlerdir.

çay Işletmeleri Genel Müdürlüğü 1992-1996 yılları

arasında üreticilerden 2.664.000 ton yaş çay yaprağı top-

landığını ve üretim aşamasında yaklaşık 60.000 ton çay

atıklarının elde edildiğini bildirmektedir (2). Bunun dı-

şında, özel çay fahrikalarında da bu miktara yakın yap-

rağın işlenmesi sonucu önemli miktarda atık ortaya çık-

maktadır. çay üretimi sırasında elde edilen atıkların sunta

yapımı gibi değişik amaçlar için kullanılmasına çalışılmış

ancak uygulama pahalı olduğundan pratiğe aktarılama-

mıştır.
Çayatıklarının bileşiminde kafcin ve tanen gibi bi-

leşikler bulunmaktadır. Imik ve Şeker (lO) çay fab-

rikasyon atıklarının kuru maddesinde tanen miktarını

%7.lI9 olarak saptamışlardır. Konwar ve ark. (14) ise çay

fahrikası atıklarında tannik asit ve kafein miktarlarının sı-

rasıyla %6.3 ve 0/03.1 olduğunu bildirmişlerdir.

Hayvanlar tanen içeren yem maddelerine karşı farklı

şekillerde duyarlılık göstermektedirler. Begoviç ve ark.

(5) keçilerin rumenlerinde bulunan tannaz aktivesi ne-

deniyle %8-10 düzeyindeki taneni tolere edebildiklerini,

bu oranın sığırlarda %3-5, kanatlılarda ise % 1 olduğunu

ileri sürmüşlerdir.
Baruah (4) sütçü melez sığırların (Jersey x Assam)

rasyonunda yer alan %35 oranındaki buğday kepeğinin

yerine %20 buğday kepeği + % 15 çayatıklarının (kafeini

çıkartılmış) komhinasyonunun kullanılmasının hay-

vanların gelişmesi, süt verimi ve süt bileşimi üzerinde

olumsuz etki yapmadığını bildirmiştir.

Bu çalışma, rasyonlarda kaha yem olarak kullanılan

yulaf hasılının yerine değişik oranlarda katılan çay atık-

larının Akkaraman kuzularda canlı ağırlık artışı, yem tü-

ketimi, toplam rasyon kuru maddenin sindirilme derecesi

ilc yapağı kalitesine etkilerini belirlemek amacıyla ya-

pılmıştır.

Materyal ve Metot

Hayvan materyali

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nde yü-

rütülen bu çalışmada aynı Enstitü'den sağlanan 5 aylık

toplam 40 baş Akkaraman kuzu kullanılmıştır. Her biri

iO baş kuzudan oluşan bir kontrol ve 3 deneme olmak

üzere toplam 4 grup halinde yürütülen araştırmada hay-

vanlar gruplara tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Çalışma 10

günlük alıştırma ve 56 günlük deneme uönemi olmak

üzere iki dönem halinde yürütülmüştür.

Yem materyali
Çalışmada kaba yem olarak kullanılan çayatıkları

Rize Çaykur Kendirli Çay Fabrikası'ndan. yulaf hasılı ile

konsantre yemin yapısına giren arpa Lalahan Hayvancılık

Araştırma Enstitüsü' nden, ayçiçeği küspesi. kepek, ki-

reçtaşı ile vitamin ve mineral karmaları piyasadan temin

edilmiştir.
Grup yemlemesi yapılan çalışmada kontrol ve de-

neme gruplarına bileşimi Tablo 1'de gösterilen konsantre

yem verilmiştir. Kontrol gruhuna kaba yem olarak verilen

yulaf hasılının azaltılan miktarı yerine deneme grup-

larında artan miktarlarda çayatıkları ile homojen bir şe-

kilde karıştırılarak kullanılmıştır (sırasıyla % LO. %20 ve

%40). Uygulama Tablo 2'de gösterilmiştir.

Hayvanların beslenmesi

Denemede grup yemlemesi uygulanmış olup kaha

ve konsantre yemler farklı yemliklerde tüketime su-

nulmuştur. Kaba yemlerin mümkün olduğunca fazla tü-

ketilmelerini sağlamak amacıyla konsantre yemler hay-

vanlara canll ağırlıklarının % ISu ile sınırlandırılarak

verilmiştir. Kaha yemler tüm gruplara ad tihiIlim olarak

verilmiştir. Diğer taraftan suluklarda temiz içme suyu de-

vamlı bulundurularak hayvanların istedikleri zaman su iç-

melerine imkan sağlanmıştır.

Rasyonların besin maddeleri ve enerji düzeylc'rinin

belirlenmesi

Çalışmada kullanılan konsantre yemlerin yapısll1a

giren ham maddelerin hesin maddeleri miktarları

AOAC'de (3) bildirilen yöntemlerle, ham selüloz miktarı

ise Crampton ve Maynard (7)'a göre tayin edilmiştir. Ay-

rıca, yulaf hasılı ve çayatıklarının tanen içerikleri Folin-

Denis solüsyonları kullanılarak Ankara Üniversite~j Ve-

teriner Fakültesi Farmakolüji Anahilim Dalı laboratuva-

rında yapılmıştır (3).

Canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışının belirlenmesi

Denemede hayvanlar, canlı ağırlık ile günlük canlı

ağırlık artışlarının belirlenmesi amacı ile iki haftada hir

aç karnına tartılmışlardır.

Yem tüketimi ve yemdcn yararlanma oranının

belirlenmesi

Denemede artan yemler toplanarak 14 günde hir

tartılmış ve böylece hayvanların yem tüketimleri he-

lirlenmiştir. Grupların yem tüketimleri ve canlı ağırlık ar-

tıŞı değerlerinden yararlanılarak yemden yararlanma ora-

nı saptanmıştır.

Akkaraman kuzulardan denemenin başında sol, de-

nemenin sonunda ise sağ taraftan son kostaları ilc açlık

çukurluğu arasından yarı otomatik makinalar ile alınan

yapağı numuneleri Lalahan Hayvancılık Araştırma Ens-

titüsü'ne aİt Tiftik ve Yapağı laboratuvarlarında yapağı
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Tablo i Ara~tırmada kullanılan konsantre yemin bile~imi
Table l.The composition of concentrate feed used in the ex-
periment.

Tablo 3. KonYAntre ve kaba yem maddelerının ham bcsın madde
içcrikleri, 0/011.
Table 3. Nutricnt contents of feedstuffs. %.

Tablo 2. Araştırmada gruplara verilen kabayem oranları. %.
Table 2. lhe rOlıghage ratio used in the ,(tudy, %.

'5 kg karışımda yer alan ('farvan Katık SB-S): A v~amini
6666.67:i IÜ. D3 vitamini 666.670 IÜ, E vitamini , g, kal-
siyum 929 g, fosfor 603 g, magnezyum ıSO g, seltiıyum 125
mg. iyot "I O mg. kobalt 300 mg, demir 25 g, bakı~ 5 g, çinko 30
g. mangan 25 g. azot 100 g ve kükürt 36g' dır.

Tablo 4. Araştırmada kullanılan kaba yemlerin tancn miktarları.

ppm.
Table 4. The tannen contcnt of roughages used in the ex-

periment, ppm.

Yem Kuru Ham Ham Ham Ham

maddesi madde protein yağ selllilaz kLiI..
Arpa 87.80 10.82 1.94 4.60 2.30

AÇK 87.52 31.04 3.84 20.15 R.Oı
Buğday

kepeği 85.60 16.12 3.25 12.41 4.52

Çayatıkları 93.02 14.38 1.06 3475 4.38

Yulafhasılı 92.38 10.66 1.55 26:17 7.74

Tanen miktarıYem maddcleri

21

68
9
1.5

0.5

Yem maddesi

Ayçiçeği küspesi

Arpa

Kepek

Kireç taşı

Viı + Min karması*

Şekil i. Grupların canlı ağırlık ortalamaları. kg.
Figure i. Mean live weight of groups. kg.

~: ==-" "1=:==:
')) Alış. Besi 14.glln 2Il.glln 42.glln 56.glln

Dtln. Baş. ı:ıöıenier

Denemede kullanılan çayatığı ve yulaf hasılının

tanen içerikleri Tablo 4'de verilmiştir.

Deneme süresince kuzularda belirlenen canlı ağırlık

ortalamaları Tablo 5 ve Şekil i 'de gösterilmiştir. Buna

göre, 3. deneme grubunda elde edilen ortalama canlı

ağırlık değeri kontrol ve diğerdeneme gruplarına aİt ve-

rilerden önemli derecede düşük bulunmuştur (p<O.05).

258
13.9

Yulaf hasılı
Çayatıkları

Kaba y,:m Deneme grupları

Kontrol gnıbl.l i 2 3

Yulaf hasılı 100 90 80 60
Çayatıkları ~r lO 20 40

özelliklerİ açısından (uzunluk, incelik, ondulasyon, kemp

ve medtIrıa) incelenmişlerdir (9).

Topbm rasyon kuru maddesinin sİndirilme de-

recesinin tespitinde İndikatör olarak asitte erimeyen kül

kullanılmıştır (19). Bu amaçla denemenin son üç gü-

nünde her hayvandan ayrı olarak dışkı örnekleri alınmış

ve bunlar kuru madde, ham kül ve asitte crimeyen kül

analizlerine kadar derin dondurucuda saklanmıştır.

Deneınede ölüm kayıtları tutulmuştur.

Araştırmadan elde edilen veriler varyans analizine

tabi tutulmuş, farklı olan değerlere Duncan testi uy-

gulanmıştır (8).

Bulgular
Araştıı mada konsantre yemin bileşinı;ne giren ham

maddeler ile kaba yem olarak kullanılan yulaf hasılı ve

çayatıklarının ham besİn madde değerleri Tablo 3'de

göst<:rilmiştir.

Tablo 5. Grupların canlı ağırlık ortalamaları. kg.

T.ıblc 5. Meaıı live weight of groups, kg.

Dencme grupları

Döncmler n Kontrol grubu n n 2 n 3

Alış. dön. LO 27. ıR :t LOS LO 27.3R :t 1.00 LO 27,42 :t 1.04 LO 27.IS:t 1.21

Besi baş. LO 28.21 :t 1.09 Lo 29. i3 :t 1.05 LO 28.99:t 1.07 LO 27.38:t 1.23

14. gün LO 31.29:t i.14 LO 30.94:t 1.23 LO 30.64 :t 1.04 LO 28.00:t 1.05

28 gün LO 33.04:t i 19 a Lo 32.S7:t1.13a 9 30.94 :t 1.3 i a LO 27. iO:t 1.2R b

42. gün LO 34.SR :t ı 13 a LO 34. ıi :t i. i i a 8 33.36:t1.18a 9 27.62:t 1.45 b

56. giin LO 36.48 :t 1.2 i a Lo 36.22:t 1.2 ı a 8 34.56 :t i .36 a 9 27.67:t 1.48 b

Aym satırda f.\rklı harfi taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur (p<O.OS).
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Tahlo 6. Grupların ortalama canlı ağırlık artı~l. g/glin.
Tahle 6 Mean live wcight gain of groups. g/day.

Giınler

0-14
14-2g
28-42
42-56
0-56

Kontrol grubu

220:!: 14.8 a
125:!: 10.8 a
i iO:!: 9.3 a
136:!: 18.7 a
148 :!: 7.4 a

129 :!: 2 ı.ı b
116:!: 14.5 a
ı LO:!:llU a
151 :!: 21.0 a
127:!:6.9a

Deneme grupları

2

118:!:1l.lb
35:!: 239 b
118:!: 22.5 a
86:!:238a
93:!:1 1.1 b

44:!: 32 7 c
-64.2') :!: 422 c
i i :!: 3 LO h
3:!:27') lı
0,4 :!: i6.5 c

Aym satırda farklı harfi t,\~ıy,lIl değerler hirbirinden farklı hulunmu~tur (p<O.05).

Tahlo 7. Gruplarda ortalama kaha ve konsantre yenı tliketimleri. g/glin.

Tahle 7. :'vlean roughagc and coneentrate consumption of groups. g/day.

Deneme grupları

G(in!cr Yemler Kontrol grubu i 2 3

0- i4 Kaha yem 785 717 663 342

Konsantre yem 423 437 435 411

Toplam 1208 1154 1098 753

14-28 Kaba.yem 96Ö 897 853. 371

Kon,antre yem 469 464 460 420

Toplam 1429 1361 1313 791

2g-42 Kaba yem 1048 966 766 426

Koıisantre yell1 496 489 464 407

Toplam 1544 1455 1230' ~33

42-56 Kaba yem 1018 1013 743 433

Kon"piıre yem 519 512 SOO 414

Toplam 1537 1525 1243 847

0-56 'Kaöa yem 953 899 .757 393

KOn"llııre yem . 477 476 465 413

Toplam 1430 1375 1222 g06

Tahlo 8. Gruplara ,~l.lyemden yararlanma değerleri. * i

Table 8. Medn feed afic~nçy value, of groups. ': ':>

"'.'Giınler

<', 'c"()_14, giın

14-n, giıiı

28-42. giın

42-56 giın

0-56, giın

Yemler

Kdba yem
Konsaıııre yem
Toplam
Kaba yem
KC)n'dl)tre yem
Topla;n -C'

Kaba yem
Konsantre yem
Toplam
Kaba yem
Kon,alllre yem
Toplam
Kaha yem
Konsantre yem
Toplam

Kontrol grıı~u

3,568
1.923
5.49 i
7:680
3;752
11':432
9,527
4,509
14,036
7.4g5
3,816
i 1.301
6,439
3,223
9,662

i

5,558
3,388
8,946
7,733
4,()O()

11.733
8,782
4.445
13,227
6,709
3,907
10,616
7.079
3,748
ı0,827

Deneme grupları'

2
5,619
3,686
9,305
24371
14.000
3g37 ı
6,492
3,932
10,424
8,640
5814
14.454
8,802
5 000
13.802

3

" Bir kg canlı ağırlık arl1~ı için tiıkeıilen yem miktarı. kg
~*Cdnlı ağırlık artı~ı olmadığından hesaplanmaml~tır.
i ISlaıık,cl analiz yapılımımı~tlr.

Araştırmanın 0-56, günlerinde günlük canlı ağırlık

artışları kontrol ve deneme gruplarında sırasıyla 14R, 127,

')3 ve (ıA g olarak tespit edilmiştir.

Kontrol ve 1. deneme gruplarına ai: değerler ara-

sında istatistiksel açıdan önemli bir fark gözlenememiş

(p>O,05), buna karşılık her iki grup 2. ve 3. deneme

gruplarından önemli derecede yüksek canlı ağırlık artışı

sağlamışlardır (p<O,05) (Tablo 6),

Gruplarda tüketilen kaba ve konsantre yem mik-

tarları Tablo 7'de verilmiştir. Yulaf hasıl, yerine ('k,4(ıma-
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Tablo '). Toplam rasyon kuru mac..ldenin sindirilme derecesi, %.
Tahle ll. The digcstibility of total dry matter, %.

Deneme grupları

55

Dönemler n Kontrol gruhu n n 2 n 3

Toplaır, kuru maddenin LO 64.67:t1.98 a 9 69.95 :t 4.05 a 8 49.61 :t2.90 b 9 26.16:t4.57 c

sındirılme derecesi

Aynı sal1rda farklı harfi ta~ıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur (p<O.05).

Tahlo LO.Gruplarda tiftik kalitesi ilc ilgili değerler.

Tahle iO. Mean mohair qualıty values of groups.

Yapağı kalıtesi Deneme grupları

n Kontrol grubu n n 2 n 3

Incelik . ~ Ar~. Ba~. LO 22.66 :t 0.82 LO 23.63 :t 0.73 LO 22.40 :t 0.60 LO 2264 :t 0.46

Ar~. Son LO 22.53 :t 0.49 LO 23.14:t 0.74 8 23.12:t 1.14 9 21.40:t 0.68

Ondulas)'on. adet Ar~. Ba~ LO 3.96 :t 0.39 LO 3.93 :t 0.37 LO 4.70:t 0.49 LO 4.86 :t OA3

Ar~. Son LO 5.97 :t 0.42 LO 6.46 :t 0.23 8 6.86 :t 0.97 9 5.62 :t O.4S

U/.unluk. cm Ar~. Ba~ LO 5.39 :t 0.32 LO 5.56 :t 0.39 LO 6.27 :t 0.44 LO 5.69 :t 029

Arş. Son LO 7.66 :t 0.36 LO 7.69 :t 0.42 8 8. ı i :t 0.62 9 7.53 :t O.4S

Gruplcır arasında istatistiksel bir f,ırklılık tespit edilememiştir.

nında çayatığı kullanılması ile günlük kaba yem tüketimi

önemli derecede azalmıştır (Tablo 7).

Kont~ol, I. ve 2. deneme gruplarına ait yemden ya-

rarlanına değerleri (Tablo 8) belirlenmiştir. Araştırma sü-

resince çok düşük canlı ağırlık artışı gösteren 3. deneme

gnıhuna ait değerler ise hesaplanmamıştır.

Indikatör olarak asitte erimeyen kül miktarının kul-

lanıldığı sindirim denemesinde kuru maddenin sindirilme

dereceleri Tablo 9'da gösterilmiştir.

Deneme başında ve sonunda alınan yapağı ör-

neklerinde kaliıc ile ilgili parametreler Tablo lO'da ve-

rilmiştir.

Araştırmada %40 çayatıkları verilen 3. deneme

gruhundaki hayvanların aşırı derecede ürkek oldukları

görülmüştür.

Araştırmanın 26. ve 38. günlerinde 2. deneme gru-

hund;.ın iki hayv;.ın, araştırmanın 32. gününde ise 3. de-

nenıe grubundan bir hayvan ölmüştür. Ölen hayvanların

nımen ve ba.ğırsak içeriklerinde bol miktarda çayatıkları

görülmüştür.

Tartı~ma ve Sonuç
Çayatıklarının Akkaraman kuzulara helirli oran-

larda yedirilmesinin, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi,

kuru madde sindirilme derecesi ve yapağı kalitesi üzerine

etkisini belirl.:;mek amacıyla yapılan bu çalışmada kaba

yem olarak knllanılan çayatıkları ve yulaf hasılının ham

besin maddelerine ait değerlerin (Tablo 3), Rize yö-

resinden temin edilen çayatıkları ile daha önce yapılan

bır çalışmanın (I O) bulgularına benzerlik gösterdiği be-

lirlenmiştir. Bulgulardaki bu benzerlik atık materyalin

aynı yöreden sağlanmasına bağlanabilir. Konwar ve ark.

(14) ise HP'yi %19.48, HY'yi %U7, HS'yi r/C.] 1.05. HK'yl

%7.58 şeklinde bulmuşlardır. Yapılan bir dizi çalışmada

ise çayatıklarının ham protein değerlerinin yaklaşık %] 8

olduğu ifade edilmiştir (7, i I). Bu çalışmada elde edilen

HP, HY, HS ve HK değerleri bazı dış kaynaklı literatür

bulguları (11) ile genelde uyum göstermemektedir.

Bu denemede kaba yem olarak kullanılan yulaf ha-

sılı ve çayatıklarının tanen miktarları sırasıyla 2.58 ve

ı3.9 ppm olarak tespit edilmiştir (Tablo 4). Kunjikutty ve

ark. (I 5) çayatıklarındaki tanen miktarını %] .8; Konwar

ve ark. (11) ise kafeini çıkarılmış çayatıklarında bu de-

ğeri %0.4-0.8 olarak hildirmektedirler. Yapılan bir diğer

çalışmada (14) ise çayatıklarının 'j(,6.3 oranında taımik

asit kapsadığı helirtilmiştir. Ülkemizde yürütülen hir

araştırmada ise (10) çayatıklarının kuru ımıdde de %7.89

tanen içerdiği ortaya konulmuştur. Çayatıkları arasında

tanen içerikleri bakımından ortaya çıkan farklılıkların

bitkilerin yetiştirildiği bölge, toprak ve çay bitkisinin çe-

şidinden kaynaklanahileceği kabul edilebilir.

Bu araştırmanın ikinci yarısında kaba yem olarak

yulaf hasılının %40'1 yerine çayatıkları verilen grupta

elde edilen canlı ağırlık değerleri yulaf hasılı (kontrol).

% 10 ve %20 oranında çayatığı tüketen gruplarlian önem-

li derecede düşük hulunmuştur (p<0.05) (Tablo 5)

Konwar ve ark. (13) buzağı rasyonlarında %39 ora-

nında kullanılan buğday kepeği yerine 'YrO,20 ve 30 ora-

nında çayatıkları katılması ile 224 günlük deneme sü-

resinde grupların sırasıyla 79.2. 76.3 ve 55.6 kg canlı

ağırlık kazandığını saptamışlardır. Prasad vc ark. ( J 7) Jcr-

sey x Sindhi sığır melezi rasyonlarında 0133 oraııındaki
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buğday kepeği yerine % 15 ve 25 oranında çayatığı ka-
tılmasının süt veriminde kontrol grubuna göre önemli de-
recede azalmaya neden olduğunu bildirmişlerdir.

Deneme süresince elde edilen günlük ortalama canlı
ağırlık artışlarına (GOCAA) ilişkin değerlere (Tablo 6)
toplu halde bakıldığında (0-56. günler) kaba yem olarak
sadece yulaf hasılının verildiği kontrol grubu (148 g) ile
kaba yem olarak yulaf hasılı + % iO çayatıkları kom-
binasyonu alan grupta (127 g) (deneme 1) GOCAA ba-
kımından fark bulunmamış, bu iki gruba ait değerlerin
o/r 20 ve 40 çayatığı verilen gruplardan (sırasıyla 93 g;
OA g); %20 çayatığı verilen gruba aİt değerin ise %40
çayatığı alan gruptan önemli derecede yüksek olduğu gö-
rülmüştür (p<0.05). Deneme süresince yapılan tar-
tımlarda kontrol ve ı. deneme grupları (% LO çayatığı)
arasında ortaya çıkan farklılıklarda, 0-56. gün de-
ğerlerinin kontrol grubu lehine olduğu görülmekte ise de
42-56. gün tartımlarında 1. deneme grubuna ait değerin
(151 g), kontrol grubuna ait değerden (136 g) ma-
tematiksel olarak yüksek oluşu dikkat çekicidir. Bu
durum özellikle hayvanların (fo LO düzeyindeki çayatığına
zaman içinde uyum sağladığının bir göstergesi olarak
kabul edilebilir. Deneme 2 ve 1 gruplarında benzer bir
uyum gözlenememiştir.

Ananthasubramaniam ve ark. (i) 6-10 aylık yaştaki
Jersey x Sindhi melez buzağıların ~asyonlarına 200 gün
süre ile katılan %20 oranındaki çayatığının günlük canlı
ağırlık artışı üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığını bil-
dirmişlerdir. Oysa, yapılan bu çalışmada rasyona yulaf
hasılı yerine lj(.20 oranında katılan çayatığı GOCAA'yl
olumsuz yönde etkilemiştir.

Gruplarda tüketilen günlük ortalama yem miktarları
Tablo Tde verilmiştir. Bu çalışmada kontrol ve deneme
gruplarında araştırma süresince tüketilen günlük ortalama
kaba yem miktarları sırasıyla 951, 899, 757 ve 393 gram-
dır. Grup yemlemesi uygulaması nedeni ile her ne kadar
istatiksel bir değerlendirme yapılamamış ise de yulaf ha-
sılı + çayatığı kombinasyonu içerisinde çayatığı payının
artmasına bağlı olarak yem tüketiminin düştüğü göz-
lenmiştir. Ancak,I. deneme grubundaki hayvanlar ça-
lışma süresince % iO oranında verilen çayatığına adap-
tasyon göstermişler ve buna bağlı olarak kaba yem
tüketiminde düzenli bir artış meydana gelmiştir (Tablo
7).

KOl1\var ve ark. (13) buzağılarda konsantre yem-
lerde buğday kepeği yerine %20 ve 10 oranında çay atık-
ları katılması ile konsantre yem tüketimlerini kontrol gru-
bunda 368. i4; çayatığı tüketen gruplarda ise sırasıyla
16 1.9 ve 332.1 kg olarak bulmuşlardır. Konwar ve ark.
(12) yaptıkları bir başka çalışmada ise Haryana x Jcrsey
melezi sığırların rasyonlarına kafeini alınmış çay atı-
ğından %20 oranına kadar katılmasının kuru madde tü-

ketimini olumsuz yönde etkilemediğini bildirmişlerdir.
Bu çalışma sonuçlarının buzağı ve süt sığırları ile elde
edilen bulgularla (12,13) uyumlu olmaması kafeini alın-
mış çayatıklarının kullanılmasına bağlanabilir.

Deneme süresince gruplarda i kg canlı ağırlık artışı
için tüketilen kaba ve konsantre yem miktarları helir-
lenmiştir. Ancak, kaba yem olarak <;'(l40çayatığı verilen
3. deneme grubunda, ağırlık artışı elde edilemediğinden.
yemden yararlanma oranı hesaplanamamıştır. Dencmcnin
0-56.günleri için kontrol ve diğer deneme gruplarında i

kg canlı ağırlık artışı için tüketilen toplam yem miktarları
sırasıyla 9.662; 10.827 ve 13.802 kg olarak bulunmuştur
(Tablo 8). Denemede konsantre yemlerin canlı ağırlığın
% l.5'u ile sınırlandırılması elde edilen verilen değerlerin
genelde yüksek bulunmasında etkili olmuştur. Diğer ıa-
raftan yulaf hasılı yerine kullanılan çayatığı miktarının
artması yemden yararlanma oranını olumsuz yönde et-

kilemiştir.
Kuru maddenin sindirilme derecesi kontrol, I., 2. ve

3. deneme gruplarında sırasıyla. %64.67,69.95,49.61 ve
26.16 olarak tespit edilmiştir (Tablo 9). Bu sı)Jıuçlara
göre yulaf hasılı + % LO çayatıkları kombinasyonu alan i.
deneme grubuna ait toplam kuru maddenin sindiFilme de-
recesi %20 ve %40 çayatıkları verilen diğer deneme
gruplarından önemli derecede yüksek bu!ırınımıştur

(p<0.05).
Mosses ve ark. (16) 40:60 şeklindeki çayatığı +

buğday kepeği kombinasyonu verilen melez sığırlarda
kuru madde ve ham proteinin sindirilme derecesinin sa..
dece buğday kepeği alan gruba göre önemli derecede
düşük bulunduğunu bildirmişlerdir.

Kaba yem olarak farklı düzeylerde verilen çay atı-
ğının yapağı kalite kriterleri üzerine olumsuz etki yap-
madığı görülmüştür (Tablo 10). Özellikle 3. deneme gru
bunda kullaııılan %40 oranındaki çay atığımn canlı
ağırlık 'üzerine yaptığıolumsuz etkinin yapağı kalitesine
(ondulasyon, uzunluk v.e. incelik) yansımadığı ileri sü-
rülebilir. Meşe yaprağı ve süpürge darısı (50";; it iii vııl-

Kare) gibi farklı tanen içeren kaynakların Ankara ke-
çilerinde tiftik verim ve kalitesini oluIllsUZ yönde
etkilemediği bildirilmiştir (I O).

Sonuç olarak, yaklaşık % i2-14 civarında ham pro-
tein oranına sahip olan çayatıkları içerdikleri bazı an-
tinutrisyonel faktörler nedeniyle hayvan beslemede sınırlı
şekilde kullanılmalıdır. Yulaf hasılı yerine % W oranında
kullanılan çayatığı besi performansını, toplam rasyon
kuru maddesinin sindirilme derecesini ve hayvan sağ-
lığını olumsuz yönde etkilememiştir. çayatığının %20
oranında verilmesinin besi performansında matematiksel
bir azalmaya neden olduğu, ayrıca toplam rasyon kuru
maddesinin sindirilme derecesini önemli derecede dü-
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~ürdüğü ve hayvan sağlığını olumsuz etkilediği ka-

naatine varılml~tır. Rasyana %40 oranında katılan çay

atığı ise belirtilen parametrelerin tümünü önemli de-

recede clumsuz yönde etkilemiştir. Yulaf hasılı ile de-

ğişik oranlarda kombine edilerek yedirilen çayatıklarının

her üç düzeyi de yapağı kalitesini olumsuz yönde ct-

kilemcnı:ştir.
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