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Bu çalıúma broylerlerin rasyonlarına eklenen organik kromun besi performansı,
abdominal ya÷, karaci÷er a÷ırlı÷ı, yem tüketimi, canlı a÷ırlık kazancı, yem dönüúüm
oranı ve mortalite gibi parametrelerin araútırılması amacıyla yürütülmüútür.
Kırkbeú gün süreyle yürütülen denemede 60 Cobb erkek etlik civciv
kullanılmıútır. Denemede kullanılan standart etlik civciv yemi (Baúlangıç yemi % 23
Hpr, 3100 kcal/kg ME), (Büyütme yemi % 22 Hpr, 3100 kcal/kg ME), (Bitirme yemi
% 20 Hpr, 3100 kcal/kg ME) ve 1 Kg yeme 0, 2, 4, ve 8 gram düzeylerinde organik
krom içerecek úekilde hazırlanmıútır.
Denemenin ilk haftasında yem tüketimleri bakımından elde edilen sonuçlar
istatistiki olarak önemli oldu÷u halde (P < 0.05 ) di÷er haftalarda elde edilen sonuçlar
istatistiki olarak önemli olmamıútır (P > 0.05 ).
Canlı a÷ırlık kazancı bakımından gruplararası farklılık incelendi÷inde 5. hafta
sonuçları dıúında ( P < 0.05 ) di÷er haftalarda elde edilen sonuçlar istatistiki olarak
önemli bulunmamıútr ( P > 0.05 ).
øncelenen di÷er bütün parametreler istatistiki olarak önemli bulunmamıútır ( P
> 0.05 ).
Anahtar Kelimeler: Broyler, Organik Krom, Abdominal Ya÷, Performans, Karaci÷er.
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The aim of this research was to investigate the effect 0f supplemental organic
chromium on growth performance , abdominal fat , liver weight , feed consumption ,
body weight gain , feed conversion efficiency and mortality.
60-Cobb male broiler chicks were used throughut 45 days of experimentation.
Three standart diets were fed to broilers , Starter ; 23 % protein and 3100 kcal/kg ME
, Grower ; 22 % protein and 3100 kcal/kg me and Finisher ; 20 %protein and 3100
kcal/kg me. A dose of organic chromium of 0 , 2 , 4 and 8 mg/kg diet were
emplayed.
Significant effect (P < 0.05 ) of organic chromium supplementation on
increased feed consumption was fount at first week of the experiment However ,
there was no effect ( P > 0.05 ) of organic chromium supplementation on feed
consumption during the next five weeks of experimentation
Organic chromium supplementation increased body weight gain at fifth weeks
of the experiment ( P < 0.05 ) , hovever , no effect was found at other weeks of the
experiment
No statistical effect (P> 0.05 ) of organic chromium on other parameters was
faund during the study.
Key Words: Broiler chick, organic chromium, abdominal fat weight, performance
and liver
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1.GøRøù
ønsanların yeterli ve dengeli beslenmeleri için günlük olarak alınan besin
maddelerinden belli miktarda protein alınması gerekmektedir. Bir insanın günde
alması gereken 70 gram kadar proteinin % 50’nin hayvansal kaynaklı protein olması
gerekmektedir. Hayvansal proteinlerin genel olarak biyolojik de÷erlili÷i yüksektir.
Di÷er bir ifadeyle hayvansal proteinler kaliteli proteinlerdir; zira dıúarıdan alınması
gerekli bütün aminoasitleri içermektedir. Halbuki bitkisel proteinler söz konusu olan
aminoasitlerden bazılarını çok az ve bazılarını fazla içermekte, bazılarını da hiç
içermemektedir. Fıçı yasasına göre, hayvan organizmasında protein sentezi ise, en
düúük düzeyde bulunan esansiyel aminoasit düzeyinde gerçekleúmektedir. Bu
nedenle özellikle tek mideli olan kanatlıların beslenmesinde bu durumun büyük bir
önem arz etti÷i görülmektedir.
Kromium esansiyel bir oligoelement olarak karbonhidrat, lipit, protein ve
nükleik asit metabolizması üzerinde önemli etkilere sahiptir (Anderson ve Mertz,
1987). Kromium ayrıca glükoz toleransı olmakta insanlarda (Anderson, 1987) ve
farelerde (Holdworth ve Neville, 1990) ensülin aktivitesini yükseltmektedir.
Bilindi÷i gibi ülkemizde nüfusumuz sürekli artmaktadır. Bu artan nüfusun
protein açı÷ının kapatılabilmesi, di÷er bir ifadeyle protein açlı÷ının kapatılabilmesi
için kanatlı ürünlerinden özellikle tavuk ürünleri önemli bir kaynak oluúturmaktadır.
Üreme hızının ve döl veriminin yüksekli÷i, üreme peryodunun kısa olması, birim
alandan daha fazla yararlanılması ve daha fazla ürün alınması, yemden yararlanma
oranının yüksek olması, yetiútiricili÷inin kolaylı÷ı, yumurta ve tavuk etinin özellikle
protein ve minerallerce zenginli÷i, halkımız tarafından da sevilerek tüketilmesi
durumu (Akbay ve ark., 1990 ) tavukçulu÷a bu imtiyazı sa÷lamaktadır.
Dünyamızda geliúmekte olan ülkeler, yumurta ve tavuk eti üretimini sürekli
olarak artırma yoluna gitmekte ve bu geliúmeye parelel alarak ortaya çıkacak
sorunları da gidermeye çalıúmaktadırlar.
Tavuk eti üretiminde en önemli sorunların baúında etlik piliçlerin
vücutlarında özellikle karın, taúlık ve karaci÷erlerinde ya÷ birikmesi gelmektedir. Bu
ise tüketiciler tarafından istenmeyen bir durumdur. Özellikle piliçlerde taúlık
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etrafında oluúan ve kesim sırasında atılan ya÷ miktarı canlı a÷ırlı÷ın % 3.5’ine kadar
çıkabilmekte (Öztürkcan ve ark.,1990) ve bu da ekonomik kayıp oluúturmaktadır.
Ayrıca insanların da az ya÷lı et talepleri böyle bir iúlemi gerektirmektedir.
Etlik piliçlerin vücut ve karın ya÷larını azaltmak amacıyla ya bu alanda ıslah
yöntemlerinin uygulanması ya da tavukların rasyonlarına lipotropik faktörler denilen
ya÷lanmayı azaltıcı faktörlerin katılması gerekmektedir
øúte mevcut çalıúmada broylerlerin rasyonlarına eklenen organik kromun besi
performansı, abdominal ya÷, vücut ya÷ı, karaci÷er a÷ırlı÷ı, yem tüketimi, canlı
a÷ırlık kazancı, yem dönüúüm oranı ve mortalite gibi parametrelerin üzerine olan
etkilerinin araútırılması amaçlanmıútır
.
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2. ÖNCEKø ÇALIùMALAR
Koening (1911), Kromiumun, aúa÷ı yukarı bir asırdan beri topraktan bitkiler
tarafından alınabildi÷i gösterilmiútir. Perlman (1945), Bu elementin ‘Aerobacter
aerogenes’lerde büyümeyi ve biotin sentezini uyardı÷ı da gözlemlenmiútir .
Curran (1954), fare karaci÷erinin asetattan itibaren kolesterol ve ya÷
asitlerinin sentezini kromium varlı÷ında artırdı÷ını bildirmiútir. Schward ve Mertz
(1957),

de÷iúik

diyetlerle

beslenen

farelerde

düúük

glükoz

toleransı

gözlemlemiúlerdir.
aW
cker ve Vallee (1959), s ı÷ır karaci÷erinden itibaren ribonükleoprotein
fraksiyonunda yüksek kromium konsantrasyonunun varlı÷ını rapor etmiúlerdir.
Kromium, serumdaki kolesterol homeostasisinde bir rol oynamaktadır. Düúük
kromiumlu bir diyete kromium eklenmesi farelerde serumun kolesterol düzeyini
baskı altında tutmakta ve erkeklerde yaúla bu düzeylerin artma e÷ilimini inhibe
etmektedir. Schroeder ve Balassa (1965), serumun kolesterolündeki önemli de÷er
azalmasını içme sularıyla bir mikrogram kromium/ml alan erkeklerde göstermiúler ve
benzer etki bu yolla beú mikrogram alan diúilerde de elde edilmiútir. Schroeder
(1969), tarafından bunu teyit edici denemeler yapılmıútır.
Roginski ve Mertz (1969), kromiumdan yoksun diyetle beslenen farelerin
kalp proteinleri için farklı aminoasitlerin dahil olma kapasiteleri düúüktür. Kromium
tarafından etkilenen aminoasitler alfa-aminoizobütrik asit, glisin, serin ve
metionindir. Kromiumdan etkilenmeyen aminoasitler lizin, fenilalanin ve di÷er on
aminoasit karıúımıdır. øleri sürülen hipoteze göre, kromium ensülin için kofaktör
olarak etki etmekte ve öte yandan glükoz kullanımı üzerinde ensülinin aksiyonundan
ba÷ımsız olan aminoasitlerin metabolizmasında ensülin yanıta müdahale etmektedir..
Kromium bir esansiyel iz element olup ensülin aksiyonunu mümkün
kılmaktadır. Mertz ve ark. (1974), ensilin-doku enteraksiyonunu kolaylaútıran
ensülin ile ensülin reseptörleri arasında bir kompleks oluúturdu÷u hipotezini ileri
sürmüúlerdir.
Çok yakın geçmiúte kromiumun organizmada de÷iúik organ ve dokular
üzerine olan etkilerini ilgilendiren çok sayıda araútırma yapılmıútır. Lien ve ark.
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(1999), etlik civcivlerde doz olarak 0(kontrol), 800, 1600 ve 3200 mug/kg kromium
pikolinat kullanmıúlardır. 1600 ve 3200 mug/kg kromium alan etlik civcivlerde yem
tüketimi ve karaci÷er ya÷ı içeri÷i artmaktadır, bununla beraber abdominal ya÷, bu iki
grupta düúmeye e÷ilim göstermektedir. Bu iki doz, serumun glükoz ve esterleúmiú
ya÷ asitleri içeri÷ini düúürmekte ve fosfolipit konsantrasyonunu artırmaktadır. 3200
mug/kg doz, ensülin konsantrasyonunu düúürmektedir.
ùahin ve ark. (1999), rasyona krom ilave edilmesinin, tavúanlarda, serum total
protein, üre, trigliserid, kolesterol ile serum ve dokulardaki krom, çinko ve bakır
düzeyleri üzerine olan etkilerini araútırmıúlardır. 539.17 ppb krom içeren basal diyete
krom ilave edilmeyen gruplar kontrol grubunu, 200 ppb krom ilave edilen grup
DenemeI (200 ppb) grubunu ve 400 ppb krom ilave edilen grup ise Deneme II (400
ppb) grubunu oluúturmuútur. Tavúanlarda basal diyete krom ilavesinin serum total
protein, üre, trigliserid ve kolesterol düzeyleri üzerine bir generasyon boyunca etkili
olmadı÷ı tespit edilmiútir (P>
0.05). Öte yandan basal di yete krom ilave edilmesiyle,
serum, karaci÷er, böbrek, akci÷er ve kasların çinko düzeylerinde, bir generasyon
boyunca artıú belirlenirken (P<
0.05), bak ır düzeylerinde ise düúüú gözlenmiútir
(P<
0.05). Ara útırma sonuçları, basal diyete krom ilavesinin krom ile çinko arasında
sinerjetik, krom ile bakır arasında ise antagonistik bir etkiye

neden oldu÷unu

göstermiútir.
Chen ve ark. (2001), hindilerde kromium nikotinatın etkisini araútırmıúlardır.
3 mg/kg ek kromium nikotinat kullanıldı÷ında gliserol ve alfa-globulin önemli olarak
düúerken trigliserid ve ürik asit konsantrasyonu artmaktadır. Bununla beraber 1
mg/kg ek kullanımda 18 hafta yaúta serumun kolesterolü ve gliserolü düúmektedir.
22 hafta yaúta 1 mg/kg kromium alanlarda serumda glükoz artmakta ve ürik asit
konsantrasyonu düúmektedir. Halbuki 3 mg/kg ek kromium nikotinat alanlarda
kreatinin konsantrasyonu artmakta ve beta-globulin konsanrasyonu düúmektedir.
ùahin ve ark. (2001a), baúka bir çalıúmada kromiumun de÷iúik dozlarının
tavúanlarda, performans, serumun kolesterol, SGOT, SGPT, Ca, P, Na, K ve dokuda
Cr

düzeylerini

etkilemezken,

total

immünoglobülin

düzeyini

artırdı÷ını

göstermiúlerdir. ùahin ve ark. (2001b), yine baúka bir çalıúmada 710.3 ppb krom
içeren rasyona katılan krom picolinatın (CrPi), düúük çevre sıcaklı÷ında yetiútirilen
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yumurta tavuklarında, verim ve ham besin maddelerinin sindirilme derecesi üzerine
etkilerini araútırmıúlardır. Buna göre krom ilave edilmeyen rasyonla beslenen grup
kontrol grubunu, 100 ppb krom ilave edilen rasyonla beslenen grup 100 grubunu,
200 ppb krom ilave edilen rasyonla beslenen grup 200 grubunu ve 400 ppb krom
ilave edilen rasyonla beslenen grup 400 grubunu oluúturmuútur. Sonuç olarak, düúük
çevre sıcaklı÷ında yetiútirilen yumurta tavuklarında rasyona CrPi ilavesinin verimi ve
ham besin maddelerinin sindirilme derecelerini artırdı÷ını tespit etmiúlerdir.
ùahin ve ark. (2002), etlik piliçlerde yapmıú oldukları çalıúmada rasyona ek
olarak verdikleri krom pikolinatın canlı a÷ırlı÷ı, yem alımını ve karkas karakterlerini
artırdı÷ını;ayr ıca artan kromium dozunun serumun kortikosteroid konsantrasyonunu
düúürdü÷ünü, halbuki serumun ensülin, T3 ve T4 konsantrasyonlarını artırdı÷ını;
serumun

kolesterol

ve

glükoz

düzeylerini

düúürdü÷ünü,

halbuki

protein

konsantrasyonunu lineer olarak artırdı÷ını ortaya koymuúlardır.
Uyanık ve ark. (2002a) yumurta tavu÷u yemine krom eklenmesinin yem
tüketimini azaltıp, yemden yararlanma oranını iyileútirdi÷ini ve yumurta kalitesini
de÷iútirmeksizin yumurta sarısının kolesterol düzeyini düúürdü÷ünü göstermiúlerdir.
Uyanık ve ark. (2002b), öte yandan etlik piliçlerde yapmıú oldukları
çalıúmada, 1 kg yeme ek olarak 20, 40 ve 80 mg inorganik kromium kullanmıúlardır.
Kromiumun canlı a÷ırlık kazancı üzerinde etkisiz oldu÷unu; fakat 20 mg/kg ek
kromiumun yem tüketimini %18.57 azalttı÷ını ve yemden yararlanmayı %16.77
arttırdı÷ını; serumun kolesterol ve fosfor düzeyleri üzerine etki etmedi÷ini; fakat
serumun glükoz düzeyini düúürdü÷ünü, serumda protein, Cr, Ca ve Mg düzeylerini
ve ATP aktivitesini artırdı÷ını rapor etmiúlerdir.
Yıldız ve ark. (2004), bıldırcınlarda yapmıú oldukları çalıúmada kullandıkları
organik kromun performansı, yumurta üretimini yemden yararlanmayı, serumun
ensülin düzeyini ve yumurtanın sarı ve albumen a÷ırlı÷ını artırdı÷ını saptamıúlardır.
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3. MATERYAL VE METOD
3. 1. Materyal
3. 1. 1. Hayvan Materyali
Araútırmada hayvan materyali olarak COBB erkek etlik civcivler
kullanılmıútır. Civcivler

bir günlük yaúta Beyza Tavukçuluk øúletmesinden

alınmıútır. Deneme Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Etlik
Civciv Deneme Ünitesinde yürütülmüútür.
3. 1. 2. Yem Materyali
Denemede standart etlik civciv yemi kullanılmıútır. Organik krom, kimyasal
madde satan Alltech Inc. firmasından sa÷lanmıútır.
Çizelge 3.1. Denemede Kullanılan Baúlangıç Yeminin Besin Madde ø çeri÷i
Temel Besin Maddeleri

Yüzde Oranları

Kuru Madde

88.00

Ham Protein

23.00

Lysine

1.20

Methionine

0.50

Sistin

1.40

Fosfor

0.70

Ham Selüloz

6.00

Ham Ya÷

8.00

Ham Kül

8.00

NaCl

0.35

Kalsiyum

1.00

Sodyum

0.15

ME: 3100 kcal/kg

6

3. MATERYAL VE METOD

Mehmet Cengiz SEÇKøN

Çizelge 3.2. Denemede Kullanılan Büyütme Yeminin Besin Madde øçeri÷i
Temel Besin Maddeleri

Yüzde Oranları

Kuru Madde

88.00

Ham Protein

22.00

Lysine

1.10

Methionine

0.50

Sistin

0.40

Fosfor

0.70

Ham Selüloz

6.00

Ham Ya÷

8.00

Ham Kül

8.00

NaCl

0.35

Kalsiyum

1.00

Sodyum

0.15

ME: 3100 kcal/kg
Çizelge 3.3. Denemede Kullanılan Bitirme Yeminin Besin Madde øçeri÷i
Temel Besin Maddeleri

Yüzde Oranları

Kuru Madde

88.00

Ham Protein

20.00

Lysine

1.00

Methionine

0.40

Sistin

0.35

Fosfor

0.65

Ham Selüloz

6.00

Ham Ya÷

8.00

Ham Kül

8.00

NaCl

0.35

Kalsiyum

0.90

Sodyum

0.15

ME: 3100 kcal/kg
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3. 1. 3. Deneme Odası
Deneme odası 570x450x255 cm boyutlarında duvarları ısı alıúveriúini
önleyecek úekilde izole edilmiú, yapay olarak aydınlatılan, içerideki sıcaklı÷ın
elektrikli sobalarla ayarlandı÷ı bir odadır. Deneme odasında her birinde 9 bireysel
kafes bulunan 8 kafesli kümes bulunmaktadır. Bu kafesler duvara 50 cm mesafede
yerleútirilmiútir. Sıcaklık ilk hafta 33 C° ’ta tutulmuútur. Her hafta 3 derece
düúürülerek 4. haftadan itibaren 24 C° ‘a ayarlanmıú ve deneme sonuna kadar sabit
tutulmuútur. Nisbi nem ise % 60-65 olarak ayarlanmıútır. Havalandırma 0.7 Kw/h
kapasiteli aspiratörle sa÷lanmıú ve 24 saat aydınlatma uygulanmıútır.
3. 1. 4. Kafes, Yemlik ve Suluklar
Deneme odasında bulunan 72 bireysel kafesin her biri 35x35x35 cm
boyutlarındadır.Kafes içerisine hayvanların yaú dönemlerine göre ayarlanabilen
yemlik ve suluklar yerleútirilmiútir.
Yem kutuları baúlangıç döneminde 5 cm yüksekli÷inde 7.5 cm çapında,
büyütme ve bitiú döneminde aynı çapta fakat 9 cm yükseklikte alüminyumdan
yapılmıú kutulardır. Kafeslerin altlarına ise dıúkının döküldü÷ü saçtan yapılmıú
dıúkılıklar takılmıútır.
3. 2. Metod
3. 2. 1. Deneme Planı
Araútırmada farklı organik krom düzeylerinin besi performansı, abdominal
ya÷, karaci÷er a÷ırlı÷ı, yem tüketimi, canlı a÷ırlık kazancı, yem dönüúüm oranı ve
mortalite gibi parametrelere etkisi araútırılmıútır. Bu amaçla 4 farklı organik krom
düzeyi kullanılmıútır. Deneme tesadüf parselleri deneme planına göre 4 grupta ve her
grupta 15 civciv olmak üzere 60 civciv kullanılarak kurulmuútur. Biri kontrol ve üçü
muamele grubu olmak üzere 4 grup oluúturulmuútur. Muamele gruplarından birinci
gruba 1 kg yeme 2 mg, ikinci gruba 4 mg ve üçüncü gruba ise 8 mg organik krom
verilmiútir. Deneme sonunda her gruptan tesadüfi alarak seçilen beúer hayvanda
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abdominal ya÷ ve karaci÷er a÷ırlıkları saptanarak ve gruplar için incelenen
parametreler karúılaútırılmıútır.
Deneme baúlamadan önce kafesler numaralandırılmıútır.Belirlenen kafes
numaraları ve grup harfi bir karta yazılarak yemliklere yapıútırılmıútır.
Daha sonra grup harfine göre ayrılan yemliklere kendi grubunun yeminden
konularak kafes numarasına göre ilgili bireysel kafeslere yerleútirilmiútir.
Civcivler kafeslere

yerleútirilirken gruplara ait deneme baúı canlı

a÷ırlıklarından kaynaklanacak farklılı÷ı elimine etmek için ortalama canlı a÷ırlı÷ın
benzer olmasına dikkat edilmiútir.
Denemenin Matematik Modeli ise
Yij = µ + ai + eij
µ : Populasyon ortalaması
ai : Organik krom düzeylerinin etkisi
eij: Hata
3. 2. 2. Canlı A÷ırlık Kazancının Hesaplanması
Deneme baúında civcivler canlı a÷ırlıkları belirlenerek kafeslere yerleútirilmiú
ve deneme süresince canlı a÷ırlıkları 0.1 gram hassasiyetli terazide yapılan
tartımlarla belirlenmiútir. Her hayvanın canlı a÷ırlık kazancı haftalık yapılan
tartımlardan deneme baúı canlı a÷ırlı÷ın çıkarılması ile bulunmuútur.
3. 2. 3. Yem Tüketiminin Belirlenmesi
Denemede daraları farklı olan yemlikler dara+yem olacak úekilde yemle
doldurulmuú ve kafeslere yerleútirilmiútir. Her gün eksilen miktar kaydedilerek
günlük yem tüketimleri saptanmıútır. Haftalık yem tüketimleri ise günlük yem
tüketimlerinin toplanmasıyla bulunmuútur.
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3. 2. 4. Yemden Yararlanma Oranının Hesaplanması
Yemden yararlanma oranı, tüketilen yem miktarının canlı a÷ırlık kazancına
bölünmesiyle elde edilmiútir.
Y. Y. O. =Yem Tüketimi(gr) / Canlı A÷ırlık Kazancı (gr)
3. 2. 5. Piliçlerin Kesilmesi, Sıcak Karkas ve Karaci÷er A÷ırlıklarının
Belirlenmesi
Deneme sonunda gruplardaki hayvanların canlı a÷ırlıkları belirlenmiú ve ayak
numaraları takılarak Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi kesimhanesinde
kesilmiútir. Kesimden 8 saat önce yemlikler toplanmıú kalan yem miktarı
belirlenmiútir.
Kesilen hayvanların tüyleri yolunmuú, bacaklarından tarsus metatarsus
bölümü atılmıútır. Daha sonra boyun dahil sıcak karkas a÷ırlıkları ile her gruptan
tesadüfen seçilen beúer hayvanın karaci÷er a÷ırlıkları belirlenmiútir.
3. 2. 6. So÷uk Karkas ve Abdominal Ya÷ların Alınması
Kesilen hayvanlar çeúme suyuyla yıkandıktan sonra + 4 C° ‘ta 24 saat
bekletildikten sonra so÷uk karkaslar tartılmıútır. Daha önceden her gruptan tesadüfen
seçilen beúer hayvanın abdominal ya÷ları Kubena ve ark. ( 1994 ) ve Mollison ve
Guenter ( 1987 ) tarafından bildirilen ve Demir ve Öztürkcan ( 1991 ) tarafından
modifiye edilen yöntemle alınmıú ve tartılmıútır.
3. 2. 7. østatistiki Analizler
Deneme sonunda elde edilen verilerin istatistiki analizleri SAS ( 1985 ) paket
programı kullanılarak GLM modeline göre varyans analizine tabi tutulmuú, muamele
gruplarına ait ortalamaların çoklu karúılaútırılmasında DUNCAN çoklu karúılaútırma
testi kullanılmıútır ( Bek ve Efe, 1988 ).
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4. BULGULAR VE TARTIùMA
4. 1. Yem Tüketimi
Biri kontrol üçü muamele grubu olmak üzere oluúturulan dört grubun yem
tüketim sonuçları Çizelge 4.1’de verilmiútir. Kontrol grubuna 0, birinci gruba 1 kg
yeme 2 mg, ikinci gruba 4 mg ve üçüncü gruba ise 8 mg organik krom verilmiútir.
Çizelge 4.1. Rasyonun Organik Krom øçeri÷inin Yem Tüketimine Etkisi

Haftalar

Kontrol

2 Mg

4 Mg

8 Mg

1
2
3
4
5
6
45.Gün.

77.42±4.35
336.25±7.43
726.25±18.33
1365.17±36.43
2274.33±55.94
3323.33±87.70
3821.50±87.69

88.62±2.54
351.77±12.85
766.77±12.85
1430.23±43.00
2334.46±62.61
3416.67±75.28
3919.25±87.69

79.53±2.10
333.64±6.84
709.64±17.93
1323.86±30.11
2200.14±36.13
3238.23±47.72
3733.54±58.37

78.33±3.42
325.58±12.19
704.75±22.83
1339.42±35.94
2235.75±54.44
3271.08±72.18
3774.75±81.89

L
-

Etkiler
Q C
* *
- - - - - - -

L = Linear etki
Q = Quadratik etki
C = Kübik etki
* = P<0.05
- = P>0.05
Denemenin 1.haftasında 1 kg yemde 0 mg, 2 mg, 4 mg ve 8 mg organik krom
içeren rasyonlarla beslenen grupların yem tüketim ortalamaları incelendi÷inde,
mutlak de÷er dikkate alındı÷ında en fazla yem tüketimi 2 mg organik krom içeren
rasyonla beslenen grupta bulunurken ( 88.62±2.54 ), bunu 4 mg ( 79.53±2.10 ) ve 8
mg ( 78.33±3.42 ) organik krom içeren rasyonla beslenen gruplar izlemiútir. En az
yem tüketimi ise ( 77.42±4.35 ) ile kontrol grubunda bulunmuútur. Yapılan
DUNCAN testine göre 2 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grup ve kontrol
grubu arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmuú (P < 0.05 ) ve bu grubun
tüketti÷i yem miktarı kontrol grubuna göre %14.46 fazla olmuútur.
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Denemenin 2. ve 3. haftasında ortalama yem tüketimi bakımından
gruplararasındaki farklılı÷ın istatistiki olarak önemli olmadı÷ı görülmüútür (P < 0.05
).Denemenin bu safhalarında gruplararasındaki sonuçlar birbirine benzerdir. 2.
haftada 2 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grubun yem tüketimi (
351.77±12.85 ) kontrol grubundan (336.25±7.43 ) % 4.61 daha fazla oldu÷u
görülmektedir. 3.haftada da 2 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grubun yem
tüketimi ( 766.77±25.55 ) kontrol grubundan ( 726.25±18.33 ) % 5.57 fazladır. Bu
haftalarda di÷er muamele gruplarının yem tüketimlerinin kontrol grubunun yem
tüketiminden düúük oldu÷u saptanmıútır.
Denemenin 4. ve 5. haftalarındaki yem tüketimleri dikkate alındı÷ında her
ikisinde de 2 mg organik krom alan grubun yem tüketimlerinin kontrol grubunun
yem tüketimlerine nazaran istatistiki olarak önemli olmadı÷ı görülmektedir ( P >
0.05 ) ; ancak mutlak de÷er dikkate alındı÷ında 2 mg organik krom içeren yemle
beslenen grubun kontrol grubununkine nazaran 4. haftada % 4.76 ve 5. haftada ise %
2.64 daha fazla yem tüketti÷i görülmektedir. Di÷er muamele gruplarının yem
tüketimleri kontrol grubunun yem tüketiminin altında kalmıútır. Bu haftalarda 8 mg
organik krom içeren rasyonla beslenen grubun yem tüketiminin 4 mg organik krom
içeren rasyonla beslenen grubun yem tüketiminden fazla oldu÷u görülmüútür
Denemenin 6. haftasında da ortalama yem tüketimleri bakımından
gruplararasındaki farklılık istatistiki olarak önemli de÷ildir ( P > 0.05 ) ; ancak 2 mg
organik krom içeren rasyonla beslenen grup (3919.25±87.69) kontrol grubundan
(3821.50±87.70) % 2.49 daha fazla yem tüketmiútir. Di÷er muamele gruplarının yem
tüketimleri kontrol grubunun altında ve mutlak de÷er olarak 8 mg organik krom
içeren rasyonla beslenen grubun yem tüketimi 4 mg organik krom içeren grubun yem
tüketiminden fazla oldu÷u saptanmıútır.
Deneme sonunda 2 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grupta yem
tüketimi en yüksek de÷erde olmasına karúın, kontrol grubunun di÷er iki gruba göre
(4 mg ve 8 mg organik krom içeren) daha fazla yem tüketti÷i saptanmıútır. ùahin ve
ark. (2002 ), broylerlerde yapmıú oldukları çalıúmada kullandıkları krom pikolinatın
canlı a÷ırlı÷ı, yem alımını ve karkas karakterlerini artırdı÷ını ortaya koymuútur.
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Öte yandan Uyanık ve ark. ( 2002 ), broylerlerde yapmıú oldukları çalıúmada
1 kg yeme ek olarak 20, 40 ve 80 mg inorganik kromium kullanmıúlar ve 20 mg/kg
ek kromiumun yem tüketimini % 18.57 azalttı÷ını ve yemden yararlanmayı % 16.77
arttırdı÷ını rapor etmiúlerdir. Mevcut araútırmada elde edilen bulgulara göre,
rasyonun organik krom içeri÷inin broylerlerin yem tüketimini olumlu veya olumsuz
yönde pek etkilemedi÷i görülmüútür. Bu sonucun krom düzeylerinin düúük
olmasından ve araútırma koúullarının farklılı÷ından ileri geldi÷i söylenebilir.
4. 2. Canlı A÷ırlık Kazancı
Mevcut araútırmada canlı a÷ırlık kazançları Çizelge 4.2’de verilmiútir.
Çizelge 4.2. Rasyonun Organik Krom øçeri÷inin Canlı A÷ırlık Kazancı Üzerine
Etkisi
Haftalar

Kontrol

2 mg

4 mg

8mg

Etkiler
L

Q

C

DBCA

37.92±0.72

37.23±0.86

37.53±0.80

37.33±0.93

-

-

-

1

84.75±3.43

89.69±3.16

82.87±2.73

86.42±3.64

-

-

-

2

259.75±8.62

277.54±11.51

257.07±9.07

256.50±8.16

-

-

-

3

524.00±19.00

549.31±20.40

502.36±15.37

491.58±22.34

-

-

-

4

963.50±26.53

1028.31±33.47

937.50±25.97

959.50±35.90

-

-

-

5

1586.50±34.52

1623.92±44.70

1528.57±26.67

1552.00±44.11

-

-

*

6

2200.83±41.93

2265.08±48.09

2163.46±34.96

2173.58±46.26

-

-

-

45.G.

2441.08±56.64

2491.25±57.71

2409.00±36.97

2441.83±44.13

-

-

-

Denemenin 1. haftasında en yüksek canlı a÷ırlık kazancı 2 mg organik krom
içeren rasyon alan grupta ( 89.69±3.16 ) bulunurken, bunu sırasıyla 8 mg organik
krom içeren rasyonla beslenen grup ( 86.42±3.64 ) ve kontrol grubu izlemektedir. En
düúük canlı a÷ırlık kazancı ise 4 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grupta
görülmüútür. Denemede elde edilen de÷erler istatistiki olarak önemli görülmemiútir (
P > 0.05 ).
Denemenin 2. haftasında ortalama canlı a÷ırlık kazancı bakımından
gruplararasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmamıútır ( P > 0.05 ).
Denemenin 2. haftasında mutlak de÷er dikkate alındı÷ında en yüksek canlı a÷ırlık
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kazancı yine 2 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grupta ( 277.54±11.51 )
görülmüútür.Bunu sırasıyla 4 mg ve 8 mg organik krom içeren rasyonlarla beslenen
gruplar izlemiútir.
Denemenin 3. haftasında da ortalama canlı a÷ırlık kazancı bakımından
gruplararasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmamıútır ( P > 0.05 ). Elde
edilen veriler 2. hafta sonuçlarına benzerdir.
Denemenin 4. haftasında ortalama canlı a÷ırlık kazancı bakımından
gruplararası farklılık istatistiki olarak önemli bulunmamıútır ( P > 0.05 ). Mutlak
de÷er dikkate alındı÷ında en yüksek canlı a÷ırlık kazancı 2 mg organik krom içeren
rasyonla beslenen grupta ( 1028.31±33.47 ) görülmüútür. Bunu sırasıyla 8 mg ve 4
mg organik krom içeren rasyonlarla beslenen gruplar izlemiútir. Bu iki muamele
grubunun canlı a÷ırlık kazançları kontrol grubununkinin altında kalmıútır.
Denemenin 5. haftası dikkate alındı÷ında 2 mg organik krom alan grupta
canlı a÷ırlık ( 1623.92±44.70 ) gerek kontrol grubuna ( 1586.50±34.52 ) ve gerekse 4
mg ( 1528.±26.67 ) ve 8 mg ( 1552.00±41.11 ) alan grupların de÷erlerine nazaran
yüksek bulunmuú ve istatistiki olarak önemli görülmüútür ( P < 0.05 ).
Denemenin son haftasında canlı a÷ırlık kazancı bakımından gruplararası
farklılık istatistiki olarak önemsiz bulunmuútur ( P > 0.05 ). Mutlak de÷er dikkate
alındı÷ında canlı a÷ırlık kazancı en yüksek olarak yine 2 mg organik krom içeren
rasyonla beslenen grupta ( 2491.25±57.71 ) saptanmıútır.Son haftada 8 mg organik
krom içeren rasyonla beslenen grup ( 2441.83±44.13 ) ‘la kontrol grubu (
2441.08±56.44 )’nun hemen hemen aynı miktar canlı a÷ırlık kazandıkları
görülmektedir. Son haftada en düúük canlı a÷ırlı÷ın 4 mg organik krom içeren
rasyonla beslenen grupta ( 2409.00±36.97 ) oldu÷u saptanmıútır.
Deneme sonunda elde edilen bulgular en yüksek canlı a÷ırlık kazancının 2 mg
organik krom içeren rasyonla beslenen grupta sa÷landı÷ını göstermektedir. ùahin ve
ark. ( 2002 ), broylerlerde yapmıú oldukları çalıúmada rasyona ek olarak verdikleri
kromium pikolinatın canlı a÷ırlı÷ı, yem alımını ve karkas karakterlerini artırdı÷ını
ortaya koymuútur. Uyanık ve ark. ( 2002 ), broylerlerde yapmıú oldukları çalıúmada 1
kg yeme ek olarak 20, 40 ve 80 mg inorganik kromium kullanmıúlardır ve
kromiumun canlı a÷ırlık kazancı üzerine etkisiz oldu÷unu rapor etmiúlerdir. Mevcut
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deneme sonuçları rasyona organik krom ilavesinin canlı a÷ırlık kazancı üzerine
kayda de÷er bir etkisinin olmadı÷ını göstermesi bakımından ùahin ve ark. ( 2002 ) ve
Uyanık ve ark. ( 2002 )’nın sonuçlarıyla uyum göstermemektedir.Bu durum,
denemede kullanılan kromun yapısındaki farklılıktan ve kullanılan dozların
düúüklü÷ünden kaynaklanmıú olabilece÷i kanısını uyandırmaktadır.
4. 3. Yemden Yararlanma Oranı
Yemden yararlanmada elde edilen de÷erler Çizelge 4.3’te verilmiútir.Bu
çizelgenin incelenmesinden anlaúılaca÷ı gibi grupların 1 kg yem tüketimi ile
sa÷ladıkları canlı a÷ırlık kazançları arasındaki farklılıkların istatistiki olarak önemsiz
( P > 0.05 ) oldu÷u görülmektedir.
Çizelge 4.3. Rasyonun Organik Krom øçeri÷inin Yemden Yararlanma Oranına Etkisi
Haftalar

Kontrol

2 mg

4 mg

8 mg

Etkiler
L

Q

C

1

0.92±0.05

0.99±0.02

0.97±0.03

0.91±0.04

-

-

-

2

1.30±0.03

1.27±0.03

1.31±0.04

1.27±0.04

-

-

-

3

1.40±0.03

1.40±0.03

1.42±0.03

1.46±0.06

-

-

-

4

1.41±0.03

1.39±0.02

1.42±0.02

1.41±0.04

-

-

-

5

1.43±0.02

1.44±0.01

1.44±0.02

1.44±0.02

-

-

-

6

1.51±0.02

1.51±0.01

1.50±0.02

1.50±0.01

-

-

-

45.G

1.57±0.11

1.57±0.02

1.55±0.02

1.55±0.02

-

-

-

Denemenin

ilk

haftasında

grupların

yemden

yararlanma

oranları

incelendi÷inde, muamele gruplarında en iyi, yemden yararlanma oranı 8 mg organik
krom içeren rasyonla beslenen grupta (0.91±0.04) bulunmuú, bunu sırasıyla 4 mg
organik krom içeren rasyonla beslenen grup (0.97±0.03) ile 2 mg organik krom
içeren grup (0.99±0.02) izlemiútir. Birinci haftada kontrol grubunun yemden
yararlanma oranı (0.92±0.05) olmuútur. Elde edilen bu farklılıkların istatistiki olarak
önemsiz oldu÷u (P>0.05) görülmektedir.
Denemenin 2. haftasında yemden yararlanma oranları bakımından muamele
gruplarında en iyi sonucun benzer bir úekilde 8 mg organik krom içeren rasyonla
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beslenen grupla (1.27±0.04), 2 mg organik krom içeren rasyon alan (1.27±0.03)
grupta oldu÷u görülmektedir. Bunları 4 mg organik krom içeren rasyonla beslenen
grup (1.31±0.04) izlemiútir. økinci haftada kontrol grubunun yemden yararlanma
oranı (1.30±0.03) olmuútur. Elde edilen bu farklılıkların istatistiki olarak önemsiz
oldu÷u görülmektedir.
Denemenin 3. haftasında yemden yararlanma oranları bakımından muamele
gruplarında en iyi sonucun 2 mg organik krom alan grupta (1.40±0.03) oldu÷u
görülmektedir. Bunu sırasıyla 4 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grup
(1.42±0.03) ile 8 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grup (1.46±0.06)
izlemiútir. Üçüncü haftada kontrol grubunun yemden yararlanma oranı (1.40±0.03)
olmuútur. Elde edilen bu farklılıkların istatistiki olarak önemsiz oldu÷u (P>0.05)
görülmektedir.
Denemenin 4. haftasında yemden yararlanma oranları incelendi÷inde
muamele gruplarında en iyi sonucun, üçüncü haftada oldu÷u gibi yine 2 mg organik
krom içeren rasyonla beslenen grupta (1.39±0.02) oldu÷u görülmektedir. Bunu
sırasıyla 8 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grup (1.41±0.04) ile 4 mg
organik krom içeren rasyonla beslenen grup (1.42±0.02) izlemiútir. Dördüncü
haftada kontrol grubunun yemden yararlanma oranı (1.41±0.03) olmuútur. Elde
edilen bu farklılıkların istatistiki olarak önemsiz oldu÷u (P>0.05) görülmektedir.
Denemenin 5. haftasında yemden yararlanma oranları bakımından tüm
muamele gruplarında benzer sonuçların (1.44) varlı÷ı saptanmıútır. Kontrol grubunun
yemden yararlanma oranı ise (1.43±0.02) olmuútur. Elde edilen bu farklılıkların
istatistiki olarak önemsiz oldu÷u (P>0.05) görülmektedir.
Deneme sonunda yemden yararlanma oranları incelendi÷inde muamele
gruplarında en iyi sonucun, 8 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grupla
(1.55±0.02), 4 mg organik krom alan grupta (1.55±0.02) oldu÷u görülmüútür. 2 mg
organik krom içeren rasyonla beslenen grubun ise kontrol grubu ile aynı sonucu
aldı÷ı (1.57) saptanmıútır. Elde edilen bu sonuçların istatistiki olarak önemsiz oldu÷u
(P>0.05) görülmüútür.
Uyanık ve ark. (2002), yumurta tavu÷u yemine krom eklenmesinin yem
tüketimini azaltıp yemden yararlanma oranını iyileútirdi÷ini (P<0.05) göstermiúlerdir.
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Yine baúka bir çalıúmada Yıldız ve ark. (2004), yumurtacı bıldırcınlarda 0, 250, 500,
750 ve 1000 ppb düzeylerinde organik krom kullanarak yaptıkları çalıúmada yemden
yararlamada bir iyileútirmenin oldu÷unu ortaya koymuúlardır. Mevcut denemenin
sonuçları önceki çalıúma sonuçlarıyla tam bir uyum göstermemektedir. Bu durum,
muhtemelen denemelerde kullanılan krom düzeylerinin ve araútırma úartlarının
farklılı÷ından kaynaklanıyor olabilir.
4.4. Karkas Parametreleri
Karkas parametreleri baúlı÷ı altında kesilen piliçlerin elde edilen sıcak ve
so÷uk karkas a÷ırlıkları (gr), karkas randımanı, karaci÷er a÷ırlıkları ve abdominal
ya÷ a÷ırlıkları 4.4’ncü çizelgede verilmiútir.
Çizelge 4.4. Rasyonun Organik Krom øçeri÷inin Karkas Parametrelerine Etkisi
Parametreler

Kontrol

2 mg

4 mg

8 mg

Etkiler
L Q C

Sıcak K.A÷.(gr)

1876.00±41.84

1923.42±35.71

1854.54±26.68

1896.33±35.28

- -

-

So÷. K. A÷.(gr)

1853.75±43.00

1900.42±35.47

1831.15±26.41

1864.08±33.95

- -

-

Karkas Rand.

74.78±0.35

75.29±0.82

74.87±0.41

75.19±0.21

- -

-

Karaci÷er A÷.

42.00±0.32

39.60±0.98

43.20±2.24

40.80±1.11

- -

-

Abdomin

gr

28.8±1.84

29.00±1.55

37.60±4.46

32.00±4.22

- -

-

al Ya÷ A÷

%

1.57±0.11

1.51±0.09

2.04±0.22

1.74±0.22

- -

-

Bu çizelge farklı düzeylerde (0 mg, 2 mg, 4mg ve 8 mg) organik krom içeren
rasyonlarla beslenen gruplararasındaki

iliúkileri vermektedir. Çizelgedeki sıraya

göre de÷erlendirmeleri yapacak olursak ; elde edilen bulguların istatistiki olarak
önemsiz oldu÷u ( P > 0.05 ) görülmektedir.
Sıcak karkas a÷ırlı÷ı bakımından en yüksek de÷er, 2 mg organik krom içeren
rasyonla beslenen grupta ( 1923.42±35.71 ) bulunurken , bunu sırasıyla 8 mg organik
krom içeren rasyonla beslenen grup ( 1896.33±35.28 ) ve kontrol grubu (
1876.00±41.81 ) izlemiútir. En düúük sıcak karkas a÷ırlı÷ı ( 1854.54±26.68 ) 4 mg
organik krom içeren rasyonla beslenen grupta görülmüútür. Elde edilen de÷erler
istatistiki olarak önemsizdir ( P> 0.05).
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So÷uk karkas a÷ırlı÷ı bakımından en yüksek de÷erin yine 2 mg organik krom
içeren rasyonla beslenen grupta (1900.42±35.47 ) oldu÷u saptanmıútır. Bunu
sırasıyla 8 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grup (1864.08±33.95 ) ve
kontrol grubu (1853.75±43.00) izlemiútir. En düúük so÷uk karkas a÷ırlı÷ının yine 4
mg organik krom içeren rasyonla beslenen grupta (1831.15±26.41 ) oldu÷u
görülmüútür.
Karkas a÷ırlı÷ının canlı a÷ırlı÷a oranının yüzde ifadesi olarak hesaplanan
karkas randımanı bakımından en yüksek de÷er ( 75.29±0.82 ) 2 mg organik krom
içeren rasyonla beslenen grupta bulunurken , bunu sırasıyla 8 mg ve 4 mg organik
krom içeren rasyonlarla beslenen gruplar izlemiútir. En düúük de÷erin ( 74.78±0.35 )
kontrol grubunda oldu÷u saptanmıútır.
Karaci÷er a÷ırlı÷ı bakımından en yüksek de÷er 4 mg organik krom içeren
rasyonla beslenen grupta ( 43.20±2.24 ) bulunurken, bunu sırasıyla kontrol grubu (
42.00±0.32 ) ve 8 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grup ( 40.80±1.11 )
izlemiútir. En düúük karaci÷er a÷ırlı÷ının ( 39.60±0.98 ) 2 mg organik krom içeren
rasyonla beslenen grupta bulundu÷u saptanmıútır.
Abdominal ya÷ a÷ırlı÷ı de÷erleri gr ve yüzde olarak incelendi÷inde en yüksek
de÷erin 4 mg organik krom içeren rasyonla beslenen grupta ( 37.60±4.46 gr ; %
2.04±0.22 ) bulundu÷u saptanmıútır. Bunu 8 mg organik krom içeren rasyonla
beslenen grup ( 32.00±4.22 gr ; % 1.74±0.22 ) izlemiútir. Gram olarak en düúük
abdominal ya÷ın kontrol grubunda ( 28.8±1.85 ), yüzde olarak en düúük abdominal
ya÷ın ise 2 mg organik krom içeren grupta ( % 1.51±0.09 ) bulundu÷u saptanmıútır.
ùahin ve ark. ( 2002 ), broylerlerde yapmıú oldukları çalıúmada rasyona ek olarak
verdikleri chromium pikolinatın karkas karakterlerini artırdı÷ını ortaya koymuúlardır.
Baúka bir çalıúmada Lien ve ark. ( 1999 ), broylerlerde doz olarak 0, 800,1600 ve
3200 mug/kg kromium pikolinat kullanmıúlardır. 1600 ve 3200 mug/kg kromium
alan broylerlerde karaci÷er ya÷ içeri÷inin artmakta buna mukabil abdominal ya÷
miktarının azalma e÷iliminde oldu÷unu göstermiúlerdir. Mevcut deneme sonuçları
bu bulguları destekler mahiyette de÷ildir.
4. 5. Mortalite
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Çizelge 4.5. Mortalite (Ölüm Oranı) Tablosu
Gruplar 1.Hafta
Kontrol
3
2 Mg
2
4 Mg
8 Mg
3
Genel Toplam

2.Hafta

3.Hafta

4.Hafta

5.Hafta

6.Hafta

45.Gün

1
1

1

Toplam
3
3
2
3
11

Denemede toplam 60 etlik civciv kullanılmıútır. Deneme sonunda tüm
gruplarda deneme süresince toplam 11 civciv ölmüútür. Mortalite %18.33 olmuútur.
Gruplar düzeyinde de÷erlendirildi÷inde 4 mg organik krom alan grupta 2
civciv, di÷er gruplarda üçer civciv ölmüútür. Ölümlerin dokuzu ilk iki haftada
meydana gelmiútir. Bu ölümlerin, civcivlerin yeme, suya ve ortam úartlarına uyum
sa÷layamayıp,

gerekli

canlı

a÷ırlı÷ı

kazanamamalarından

kaynaklandı÷ı

düúünülmektedir.
Altıncı haftada meydana gelen iki civciv ölümünün sebebi ise, muhtemelen
yaz úartlarından dolayı aúırı yükselen sıcaklı÷ın civcivleri olumsuz etkilemesidir.
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5. SONUÇLAR VE ÖNERøLER
Mevcut çalıúma etlik civciv rasyonlarında farklı düzeylerde ( 1 kg yeme 0
mg, 2 mg, 4 mg ve 8 mg ) organik krom içeri÷inin, etlik civcivlerin besi performansı,
abdominal ya÷, karaci÷er a÷ırlı÷ı, yem tüketimi, canlı a÷ırlık kazancı, yem dönüúüm
oranı ve mortalite gibi parametrelere olan etkilerini incelemek ve etlik civciv
rasyonlarına katılacak en uygun krom düzeyini belirlemek amacıyla yürütülmüútür.
Çalıúma sonunda elde edilen sonuçlar, bundan önce yapılan çalıúmalarda elde
edilen bulgularla benzerlik ve farklılıkları göz önüne alınarak incelenmiútir.
Mevcut araútırmada elde edilen bulgular de÷erlendirildi÷inde rasyona ek
olarak verilen organik kromiumun yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve canlı
a÷ırlık kazancı üzerine az da olsa etkili oldu÷u saptanmıútır, ancak sonuçlar istatistiki
olarak önemli bulunmamıútır ( P>0.05 ).
Yapılan çalıúmada muamele gruplarında elde edilen sonuçların kontrol grubu
de÷erlerine nazaran istatistiki olarak önemsiz bulunması öncelikle kullanılan dozların
düúüklü÷ünden kaynaklandı÷ı olasıdır. Zira bu, denememizde buldu÷umuz
sonuçlarla önceki çalıúmalardan elde edilen sonuçların karúılaútırılmasından
anlaúılmaktadır.
Kesin bir fikir ortaya koymak için denemelerimizde kullandı÷ımız dozların
çok üzerinde dozlar kullanıp çalıúmaların devamını sa÷lamak gerekmektedir.
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