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Japon Bıldırcını rasyonlarına farklı oranlarda klinoptilolit ilavesinin besi
performansı, karkas verim özellikleri ve bazı kan parametrelerine etkisi
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Özet: Bu çalışma, bıldırcın rasyonlarına klinoptilolit ilavesinin besi performansı, karkas verim özellikleri ve bazı kan
parametreleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada bir günlük yaşta, karışık cinsiyette 272
adet Japon bıldırcını civcivi kullanılmıştır. Bıldırcın civcivleri her birinde 68 civciv bulunan dört ana gruba, her ana
grup kendi içinde her birinde 17 civciv bulunan 4 alt gruba rastgele ayrılmıştır. Bıldırcınlara başlangıç (1-21. gün) ve
büyütme (22-42. gün) dönemi için iki temel rasyon hazırlanmıştır. Gruplardan biri araştırma süresince bu temel rasyonlarla beslenirken (Kontrol), diğer grupların yemlerine %2 (Deneme I), %4 (Deneme II) ve %6 (Deneme III) klinoptilolit
ilave edilerek beslenmiştir. Araştırma sonunda canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma
oranı bakımından gruplar arasında istatistiksel bir farklılık görülmemiştir. But oranı, Kontrol grubunda Deneme II ve
Deneme III gruplarından, kanat oranı ise Kontrol grubunda tüm deneme gruplarından önemli derecede yüksek tespit
edilmiştir. Serum alkalin fosfataz, total protein, trigliserit, kolesterol, sodyum, klor, potasyum miktarları bakımından
gruplar arasında farklılık görülmemiştir. Sonuç olarak, bıldırcın rasyonlarına %2 klinoptilolit ilavesinin besi performansı ve kan parametrelerini etkilemediği, kanat oranını düşürdüğü, %4 ve 6 oranında ilavesinin ise besi performansını ve
kan parametrelerini etkilemediği, ancak but ve kanat oranını düşürdüğü tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Bıldırcın, klinoptilolit, besi performansı, karkas, kan parametreleri

Effects of Clinoptilolite Supplementation to Japanese Quail Diet on Growth Performance,
Carcass Traits and Some Blood Parameters
Summary: The study conducted to determine effect of clinoptilolite supplementation to the Japanese quail diet on
growth performance, carcass traits and some serum parameters. Two hundred seventy-two, one day old Japanese quail
chicks were divided into four main groups each containing 68 chicks, each main group divided into four subgroups
which is containing 17 chicks. A basal starter diet for 1th -21th days and a grower diet for 22th-42th days prepared for
quails. One of the groups was fed these basal diets (Control) during the study; the other groups were fed with the same
basal diet, additionally their diets replaced with %2, 4 and 6 clinoptilolite. At the end of the research, there were no differences on live weight, live weight gain, feed consumption and feed conversion ratio among the groups. There were no
statistical differences in carcass parameters but leg ratio significantly higher in the Control group than those of the Trial
II and Trial III groups and the wing ratio also higher in the Control group than all trial groups. There were no differences
on serum alkaline phosphatase, total protein, triglyceride, cholesterol, sodium, chlorine and potassium concentrations
among the groups. In conclusion, it is established that addition of 2% clinoptilolite to the quail diet did not affect growth
performance and blood parameters, decreased wing ratio, addition of 4 and 6% diet did not affect growth performance
and blood parameters, but decreased leg and wing ratio.
Key words: Quail, clinoptilolite, growth performance, carcass, blood parameters

Giriş
Son zamanlarda çiftlik hayvanlarında yem katkı
maddesi olarak kullanılan maddelerden birisi de
zeolitlerdir. Zeolitler; kafes yapılarında alüminyum,
silis ve oksijen, gözeneklerinde ise katyon ve su içeren mikro gözenekli (14), volkanik, kristal yapılı,

düşük ağırlıklı, homojen, alüminyum silikattan oluşan, yapısında Na, K, Ca, Mg, Si gibi alkali ve toprak alkali elementleri içeren doğal bileşiklerdir (6,
11, 15, 25). Birbirine kanallarla bağlanan mikro gözenekli yapıya sahip zeolitler, bulunduğu ortamdaki gazı, sıvıyı ve toksinleri-mikotoksinleri adsorbe
edebilme yeteneğine sahiptirler (13, 26). Dünyada
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ve ülkemizde bol miktarda bulunan zeolitler; toprağın fiziksel ve kimyasal özelliğini iyileştirmede,
atık suların temizlenmesinde, sert suların yumuşatılmasında, deterjan sanayisinde, kâğıt endüstrisinde, inşaat ve tıp alanlarında, suni gübre üretiminde
ve hayvan beslemede altlık ve yem katkı maddesi
olarak kullanılmaktadır (8, 28). Doğada 50 çeşit doğal ve 200’den fazla sentetik zeolit tanımlanmıştır.
Doğal zeolitler içerisinde, doğada büyük rezervler
halinde ve saf olarak bulunan, zararlı elementler
içermeyen, yüksek kaliteye sahip olan ve hayvan
beslemede de yem katkı maddesi olarak yararlanılanların başında klinoptilolit gelmektedir (9, 16).

siminde rasyona %1, 1.5 ve 2 düzeyinde zeolit ilavesinin ise canlı ağırlığı artırdığı, yem tüketimini
etkilemediği, %1.5 ve 2 düzeyinde zeolit ilavesinin
yemden yararlanmayı iyileştirdiği tespit edilmiştir.

Wu ve ark., (27) broyler rasyonlarına % 2 oranında doğal ve sentetik klinoptilolit ilavesinin besi
performansını etkilemediğini, her iki klinoptilolit
ilavesinin de jejenum ve ileum villus uzunluğunu
kontrole göre önemli derecede artırdığını, kript genişliğini etkilemediğini bildirmişlerdir.

Yapılan literatür taramalarında broyler rasyonlarına %0.5 ile %5 oranında bentonit türevleri ilave
edildiği ve bu çalışmalarda bentonit ilavesinin besi
performansı, kesim ve karkas özellikleri ile bazı kan
parametrelerine etkisine bir bütün olarak bakılan
araştırma sayısının kısıtlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu çalışma, bıldırcın rasyonlarına %0, 2, 4 ve 6
düzeyinde klinoptilolit ilavesinin besi performansı,
karkas özellikleri ve bazı kan serum parametreleri
üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Abaş ve ark., (2) broyler rasyonuna %2 oranında klinoptilolit ilavesi başlangıç dönemi (0-21.
günü) sonu itibariyle yem tüketimini düşürdüğünü
tespit etmişlerdir. Aynı araştırmacılar klinoptilolit
ilavesinin deneme genelinde; canlı ağırlığı artırdığını ve yemden yararlanmayı iyileştirdiğini, yem tüketimi ve serum kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve alkalin
fosfataz (ALP) değerlerini etkilemediğini belirtmişlerdir.
Kanatlılarda kümes içi amonyak ve hidrojen
sülfür gazının yarattığı kötü koku kümes ortamında
patojen mikroorganizmaların oluşmasına ve performansın düşmesine sebep olmaktadır. Zeolitler yapısındaki mikro gözenekler vasıtasıyla sindirim sistemindeki üreyi ve dışkıdaki nemi absorbe ederek,
kümes ortamındaki amonyağın azalmasına ve altlık
neminin düşmesine neden olmaktadırlar (9, 20).
Eleroğlu ve ark., (10) broyler rasyonlarına %1,
3 ve 5 oranında zeolit ilavesinin deneme genelinde
besi performansını etkilemediğini, %5 zeolit ilave
edilen gruptaki hayvanların 2-5. haftalardaki yem
tüketimlerinin diğer gruplara göre önemli derecede
(P<0.05) düştüğünü bildirmişlerdir.
Al-Nasser ve ark., (4) yaz mevsiminde broyler
rasyonlarına %1 ve 1.5 oranında zeolit ilavesinin
kontrole göre canlı ağırlığı düşürdüğünü (P<0.05),
yem tüketimini ve yemden yararlanmayı etkilemediğini belirlemişlerdir. Aynı araştırmada, kış mevLalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.

Eser ve ark., (12) broyler rasyonlarına %0.5 ve
1 oranında bir çeşit bentonit (sepiolit) ilave ederek
yaptıkları bir çalışmada, %1 oranındaki ilavenin
canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışını önemli derecede
artırdığını, abdominal yağ oranı ile serum kolesterol
ve trigliserit oranını azalttığını, %0.5 ve 1 oranındaki ilavenin karkas randımanı ile taşlık, karaciğer,
kalp ve dalak ağırlığının canlı ağırlığa oranını etkilemediğini belirlemişlerdir.

Materyal ve Metot
Araştırmada hayvan materyali olarak bir günlük
yaşta 272 adet Japon bıldırcını (Coturnix coturnix
japonica) civcivi kullanılmıştır. Bıldırcın civcivleri
her birinde 68 civciv bulunan 4 ana gruba, her ana
grup kendi içinde her birinde 17 civciv bulunan 4
alt gruba rastgele ayrılmıştır. Bıldırcınlar başlangıç
(0-3. hafta) ve bitirme (4-6. hafta) döneminde NRC
(17)’nin bıldırcınlar için önerdiği normlara göre
hazırlanan, bileşimi ve besin madde içeriği Tablo
1’de verilen karma yemle beslenmiştir. Gruplardan
birisi deneme süresince bu karma yemlerle beslenirken, diğer gruplar aynı yemlere %2 (Deneme I
= yem:klinoptilolit oranı 98:2), %4 (Deneme II =
yem:klinoptilolit oranı 96:4) ve %6 (Deneme III =
yem:klinoptilolit oranı 94:6) klinoptilolit ilave edilerek beslenmiştir. Araştırmada kullanılan ve içeriği
Tablo 2’de verilen klinoptilolit özel bir firmadan
(Ege Zeolit Sanayi, Balıkesir) sağlanmıştır. Deneme
süresince gerekli ısıtma ve aydınlatma yapılmış,
yem ve su ad libitum olarak sağlanmıştır. Araştırma
kafes ortamında yürütülmüştür.
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Tablo 1. Araştırmada kullanılan karma yemlerin bileşimi
ve besin madde içerikleri, %
Başlangıç
Yemi

Büyütme
Yemi

Mısır

34.00

38.00

Buğday

15.70

14.70

Bitkisel yağ

3.53

3.65

Soya fasulyesi küspesi

25.00

12.00

Pamuk tohumu küspesi

18.51

15.51

-

13.00

DCP

0.94

0.94

Kireç taşı

1.10

1.10

Vit. Min. karması*

0.35

0.35

Tuz

0.30

0.30

DL-Metionin

0.20

0.08

L-Lizin

0.09

0.09

L-Triptofan

0.08

0.08

Sodyum bikarbonat

0.20

0.20

Yem maddeleri

Ayçiçeği küspesi

Besin madde içeriği, KM bazında
Kuru madde

91.70

92.50

Metabolik enerji, kcal/kg**

2962

2896

Ham protein, %

22.10

20.02

Ham yağ, %

6.57

5.12

Ham selüloz, %

5.28

7.52

Ham kül, %

4.28

6.60

*Vitamin Mineral karması: Her 2,5 kg’da; Vit A: 6000000 IU, Vit D3:
32000000 IU, Vit E: 40000 mg, Vit K3: 1600 mg, Vit B1: 1200 mg, Vit
B2: 3200 mg, Niacin: 24000 mg, Cal.D-Pantotenat: 7200 mg, Vit B6:
2000 mg, Vit B12: 6,4 mg, D-Biotin: 80 mg, Folik Asit: 800 mg, Vit
C: 40000 mg, Mangan: 42000 mg, Demir: 33600 mg, Çinko: 33600
mg, Bakır: 3600 mg, Kobalt: 80 mg, İyot: 400 mg, Selenyum: 72 mg,
Molibden: 416 mg. **: Hesap yoluyla bulunmuştur.

Bıldırcınların canlı ağırlığı, yumurtadan çıkımda ve araştırma süresince haftalık olarak tartılarak
belirlenmiştir. İki tartım arasındaki canlı ağırlık değişiminin 7’ye bölünmesiyle günlük canlı ağırlık artışı hesaplanmıştır. Haftalık olarak verilen ve artan
yemden hareketle net yem tüketimi belirlenmiştir.
Yem tüketiminin hayvan sayısına bölünmesiyle bireysel günlük yem tüketimi belirlenmiştir. Günlük
yem tüketiminin, günlük canlı ağırlık artışına bölünmesiyle de yemden yararlanma oranı hesaplanmıştır.
Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.
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Tablo 2. Araştırmada kullanılan klioptilolitin kimyasal
özellikleri, %*
Parametreler

Oran

SiO2

69.20

Al2O3

10.81

TiO2

0.08

Fe2O3

1.18

Na2O

0.37

K2O

2.78

CaO

2.98

MgO

1.48

P2O5

0.02

SO3

0.04

Kuru madde (105 °C)

10.21

pH

7.00

*: İçerik hakkındaki bilgiler üretici firma tarafından bildirilen değerlerdir.

Araştırma bitimi olan 42. günde her alt gruptan
grup ortalamasına en yakın 5 adet, her ana gruptan
20 adet olmak üzere, toplam 80 adet bıldırcın kesilerek karkas verim özellikleri belirlenmiştir. Aynı
hayvanlardan kesim esnasında kan örnekleri alınarak, serum ALP, total protein, trigliserit, kolesterol,
sodyum (Na), klor (Cl) ve potasyum (K) miktarları
belirlenmiştir.
Denemede kullanılan yemlerin besin madde
içeriği AOAC (1)’de bildirilen yöntemlere göre belirlenmiştir.
Araştırmada gruplardan elde edilen besi performansı ve karkas verim özelliklerine ait ortalamalar
arasında istatistiksel farklılığın olup olmadığının
belirlenmesinde varyans analizine bakılmış, farklılık olan değerler arasındaki farkın önem kontrolü
için Duncan Multiple Range testinden yararlanılmıştır (SPPS 16.0).

Bulgular
Gruplardan elde edilen besi performansına ait bulgular Tablo 3’de verilmiştir. Başlangıç, büyütme ve
deneme geneli dikkate alındığında; canlı ağırlık,
canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı bakımından gruplar arasında istatistiksel bir farklılık belirlenmemiştir (P>0.05).
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Karkas verim özelliklerinin verildiği Tablo
4’ten de görüldüğü gibi, canlı ağırlık, soğuk karkas
ağırlığı ve karkas oranı ile göğüs, sırt, kalp, karaciğer ve taşlık oranı bakımından gruplar arasında istatistiksel bir farklılık gözlemlenmemiştir (P>0.05).

But oranı, Kontrol grubunda, Deneme II ve Deneme
III grubundan önemli derecede yüksek bulunmuştur (P<0.001). Kanat oranı, Kontrol grubunda diğer
tüm gruplardan önemli derecede yüksek tespit edilmiştir (P<0.001).

Tablo 3. Araştırma süresince gruplardan elde edilen besi performansı, g
Haftalar

Kontrol

Deneme I

Deneme II

Deneme III

Önem

8.14 ± 0.06
21.47 ± 0.31
44.72 ± 0.66
76.18 ± 2.64
111.78 ± 3.21
143.89 ± 4.15
181.52 ± 4.01

8.24 ± 0.08
21.94 ± 0.35
42.84 ± 1.30
70.03 ± 1.24
108.69 ± 1.87
139.97 ± 3.69
170.59 ± 5.27

-

3.24 ± 0.75
5.02 ± 0.23
4.13 ± 0.53

2.95 ± 0.56
4.79 ± 3.37
3.87 ± 0.50

-

7.53 ± 2.02
20.74 ± 2.08
14.14 ± 3.22

7.71 ± 1.94
20.51 ± 1.70
14.11 ± 3.08

-

Canlı ağırlık, g
Çıkım
1
2
3
4
5
6

8.19 ± 0.04
20.84 ± 0.62
44.72 ± 1.15
74.88 ± 3.46
115.18 ± 4.20
149.66 ± 5.31
180.14 ± 4.39

8.29 ± 0.08
21.31 ± 0.58
47.22 ± 1.10
78.25 ± 2.89
117.50 ± 2.15
150.86 ± 2.22
181.96 ± 4.81

Canlı ağırlık artışı, g
Başlangıç dönemi (1-21. gün)
Büyütme dönemi (22-42. gün)
Deneme geneli (1-42. gün)

3.18 ± 0.73
5.01 ± 0.41
4.10 ± 0.55

3.33 ± 0.76
4.94 ± 0.35
4.13 ± 0.52
Yem tüketimi, g

Başlangıç dönemi (1-21. gün)
Büyütme dönemi (2-42. gün)
Deneme geneli (1-42. gün)

7.15 ± 1.99
21.95 ± 2.69
14.55 ± 3.63

7.16 ± 1.99
21.03 ± 1.86
14.09 ± 3.33

Yemden yararlanma oranı, g/g
Başlangıç Dönemi (1-21. gün)
Büyütme Dönemi (2-42. gün)

2.21 ± 0.13
4.52 ± 0.83

2.09 ± 0.13
4.39 ± 0.68

2.28 ± 0.10
4.07 ± 0.31

2.56 ± 0.17
4.41 ± 0.65

-

Deneme geneli (1-42 gün)

3.36 ± 0.64

3.24 ± 0.60

3.17 ± 0.42

3.48 ± 0.51

-

- : Önemsiz,

Tablo 4. Gruplardan elde edilen karkas verim özellikleri
Parametre
Canlı ağırlık, g
Soğuk karkas, g
Karkas oranı, %

Kontrol

Deneme I

Deneme II

Deneme III

Önem

180.14 ± 4.39
112.50 ± 3.41
67.77 ± 0.67

181.96 ± 4.81
116.79 ± 2.44
67.35 ± 0.84

181.52 ± 4.01
114.90 ± 3.58
65.82 ± 1.07

170.59 ± 5.27
108.50 ± 3.24
66.21 ± 0.78

-

33.73 ± 0.40a
34.97 ± 0.52
14.91 ± 0.49
10.21 ± 0.32a
1.42 ± 0.07
3.34 ± 0.21

33.27 ± 0.46ab
33.26 ± 0.66
17.88 ± 0.58
8.63 ± 0.18c
1.34 ± 0.07
3.43 ± 0.16

32.29 ± 0.31bc
33.53 ± 0.66
19.68 ± 2.67
9.29 ± 0.19b
1.49 ± 0.05
3.77 ± 0.27

31.37 ± 0.32c
35.24 ± 0.73
18.54 ± 0.54
8.98 ± 0.18bc
1.39 ± 0.04
3.54 ± 0.18

***
***
-

4.04 ± 1.08

4.05 ± 0.66

4.08 ± 0.75

4.03 ± 0.65

-

Soğuk karkas ağırlığına oran, %
But
Göğüs
Sırt
Kanat
Kalp
Karaciğer
Taşlık
- : Önemsiz,

*** : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasında önemli farklılık vardır (P < 0.001).
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Tablo 5. Araştırma gruplarından elde edilen kan serum parametreleri
Parametre

Kontrol

Deneme I

Deneme II

Deneme III

Önem

ALP (IU/L)

573.60 ± 50.71

633.00 ± 61.77

637.80 ± 43.44

720.20 ± 75.75

-

Total protein (g/dL)

2.62 ± 1.78

3.01 ± 2.05

3.01 ± 2.32

2.78 ± 1.94

-

Trigliserit (mg/dL)

111.00 ± 20.37

113.40 ± 17.02

84.60 ± 8.19

92.40 ± 11.44

-

Kolesterol (mg/dL)

205.14 ± 17.80

227.29 ± 23.33

251.14 ± 22.37

213.29 ± 22.06

-

Sodyum (mmol/l)

150.00 ± 0.48

150.00 ± 0.44

149.86 ± 0.55

149.14 ± 0.25

-

Klor (mmol/l)

111.07 ± 0.28

111.43 ± 0.30

110.71 ± 0.37

111.40 ± 0.15

-

3.00 ± 0.14

3.10 ± 0.90

2.35 ± 0.13

3.53 ± 0.13

-

Potasyum (mmol/l)
- : Önemsiz,

Serum ALP, total protein, trigliserit, kolesterol,
Cl ve K miktarları bakımından gruplar arasında istatistiksel farklılık görülmemiştir (P>0.05).

Tartışma
Başlangıç, büyütme dönemi ve deneme geneli dikkate alındığında; canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı,
yem tüketimi ve yemden yararlanma oranları bakımından gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir (Tablo 3). Ancak rasyona %6 düzeyinde
klinoptilolit ilavesinin canlı ağırlık ortalamasını
rakamsal olarak azalttığı görülmüştür. Yapılan bu
araştırma sonucuna benzer şekilde, broyler rasyonlarına %1, 2, 3 ve 5 oranlarında zeolit ilavesinin
canlı ağırlığı değiştirmediği bildirilmiştir (10, 18).
Bu sonuçlardan farklı olarak broyler rasyonlarına
%0.5, 1 ve 2 düzeyinde sepiyolit ilave edilmesinin
canlı ağırlığı önemli derecede artırdığı şeklinde sonuçlar da bulunmaktadır (5, 12). Ayed ve ark., (5)
canlı ağırlık artışı üzerindeki olumlu etkinin, sepiolitin özel fiziksel yapısından dolayı, besin maddelerinin sindirim kanalından geçişini yavaşlatması
ve buna bağlı olarak besinlerin emilimini artırması
şeklinde olabileceğini bildirmişlerdir. Diğer taraftan zeolitin hayvanlarda performans artırıcı etkisinin sebebi tam olarak açıklanamamakla birlikte, iki
sebep üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birincisi;
zeolitin kimyasal yapısından dolayı göstermiş olduğu su tutma özelliği, ikincisi ise yapısındaki iyonların yer değiştirebilme özelliğidir (21). Bu araştırma
sonucu ile diğer bazı araştırma sonuçları arasındaki
uyumsuzluklar araştırmalarda kullanılan bentonit
türevlerinin, miktarlarının, araştırmalarda kullanıLalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.

lan kanatlı türlerinin, kullanılan rasyonların enerji
ve besin madde içeriğinin farklı olmasıyla ilişkili
olabilir.
But oranının Deneme II ve Deneme III grubunda Kontrol grubuna göre, benzer şekilde kanat
oranının Deneme gruplarında Kontrol grubunda
düşük olması dışında karkas özellikleri bakımından
gruplar arasında önemli bir farklılık görülmemiştir
(Tablo 4). Bu çalışmada rasyona farklı oranlarda
klinoptilolit ilavesinin karkas randımanının etkilemediği şeklindeki sonuçlar diğer araştırmacılar (5,
12) tarafından broylerlerde rasyona sepiolit ilavesi
ile elde edilen sonuçlarla uyum halindedir. Bu araştırmada but oranı ve kanat oranı ile ilgili elde edilen
sonuçlar, rasyona klinoptilolit ilavesin söz konusu
karkas parçalarını azalttığını göstermektedir. Bu
araştırmada but ve kanat oranındaki azalmanın sebebi; rasyona %4 ve 6 oranında klinoptilolit ilavesinin rasyonun enerji ve besin madde içeriğinde azalmaya neden oluşuyla ilgili olabilir. Yalçın ve ark.,
(29) broyler rasyonlarına zeolit ilavesinin karkas,
but ve kanat ağırlıklarını etkilemediğini bildirmişlerdir. Bu araştırmada iç organlardan kalp, karaciğer
ve taşlık oranlarının değişmediği şeklindeki sonuçlar broylerlerde rasyona sepiolit ilave edilerek yapılan diğer çalışma (12, 23) sonuçlarıyla benzerlik
göstermektedir.
Başlıca kemik ve karaciğerde bulunan, karaciğer ve kemik fonksiyonlarının göstergesi olarak
kabul edilen ALP düzeyi, rasyona ilave edilen klinoptilolit artışına paralel olarak rakamsal bir artış
göstermiş, ancak artış istatistiksel olarak farklılık
arz etmemiştir (Tablo 5). Zeolitin, yapısında bu-
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lunan yer değiştirilebilir atomlar sayesinde, yapısı
bozulmadan sıvı ortamlar içerisindeki başka iyonlarla kolaylıkla yer değiştirebileceği bildirilmektedir (22, 24). Bu çalışmada serum ALP, Na, Cl ve
K konsantrasyonlarının değişmemesi bir arada düşünüldüğünde, rasyona %2, 4 ve 6 oranı gibi yüksek düzeylerde dahi klinoptilolit ilavesinin mineral
metabolizmasını etkilemediğini düşündürmektedir.
Bu çalışmaya benzer şekilde Abaş ve ark., (2) rasyona %2 oranında klinoptilolit ilavesini serum ALP
düzeyini etkilemediğini bildirmişlerdir. Bu araştırmada bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda zeolit
ilavesinin serum total protein düzeyini etkilemediği
şeklindeki sonuçlar, broylerlerde yapılan araştırma
sonuçları ile paralellik göstermektedir (12, 19). Bu
sonuçlardan farklı olarak broyler rasyonlarına %3
oranında zeolit ilavesinin total protein düzeyini artırdığı, bu artışın zeolitin besin madde sindiriminin
artırması ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir (21).
Bu araştırmada rasyona zeolit ilavesi serum trigliserid konsantrasyonunu Deneme II ve Deneme III
gruplarında rakamsal olarak düşürmüş, ancak gruplar arasında istatistiksel farklılık görülmemiştir. Bu
çalışmaya benzer şekilde, Eser ve ark., (12) broyler
rasyonlarına %0.5 zeolit ve Bailey ve ark., (7) %0.5
montmorillonit ilavesinin, serum trigliserit düzeyini etkilemediğini, ancak Eser ve ark., (12) %1 zeolit ilavesinin ise düşürdüğünü belirlemişlerdir. Bu
çalışmada serum kolesterol düzeyleri bakımından
gruplar arasında farklılık belirlenmemiştir. Broyler
rasyonların sepiolit (12) ve montmorillonit (7) ilavesinin serum kolesterol düzeyini düşürdüğü bildirilmiştir. Serum Na düzeyi bakımından gruplar arasında farlılık tespit edilmemiştir. Broylerler üzerine
yapılan bir araştırmada rasyona %1 ve 5 düzeyinde
zeolit ilavesinin 3. haftadaki serum Na düzeyini
önemli derecede düşürdüğü, 6. haftada ise artırdığı bildirilmiştir (3). Bu araştırmada Cl düzeyi bakımından gruplar arasında farklılık görülmemiştir.
Alçiçek ve ark., (3) broyler rasyonuna zeolit ilave
edilmesinin 3. haftadaki serum Cl düzeyini önemli
derecede düşürdüğünü, ancak 6. haftada etkilemediğini bildirmişlerdir. Bu çalışmada serum K değerinin etkilenmediği şeklindeki sonuçlar Alçiçek ve
ark., (3)’nın yapmış oldukları araştırma sonuçlarıyla uyum halindedir.
Bu araştırmada; bıldırcın rasyonlarına %2, 4
ve 6 oranında zeolit ilavesinin besi performansı ve
Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.

karkas oranını etkilemediği, ancak %4 ve 6 düzeyinde ilavesinin but oranını, %2, 4 ve 6 düzeyinde
ilavesinin kanat oranını düşürdüğü, serum parametreleri üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı tespit
edilmiştir. Sonuç olarak, bıldırcın rasyonlarına %2
düzeyinde klinoptilolit ilavesinin besi performansı, karkas özellikleri ve kan parametreleri üzerinde
Kontrol’e benzer sonuçlar oluşturduğu ancak, %4
ve 6 oranında ilavesinin adı geçen parametreler üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturabileceği kanaatine
ulaşılmıştır.

Teşekkür
Bu çalışmada kullanılan klinoptiloliti sağlayan Ege
Zeolit Sanayi’ne teşekkür ederiz.
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