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Özet: Bu çalışmanın amacı, broyler rasyonlarına katılan narasin ve nikarbazinin, zeolit ile etkileşiminin, etlik piliç-
lerin canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve karkas randımanı üzerine etkilerinin belirlenme-
sidir. 
Denemede toplam 312 adet bir günlük yaşta Avian Farms broyler erkek civciv kullanılmıştır. Civcivler, her birinde 
13 civciv ve 6 replikasyon grubu bulunan 4 ana gruba ayrılmıştır. İzokalorik ve izonitrojenik olarak hazırlanan Grup 
1, 2, 3 ve 4 deneme rasyonlarına, sırasıyla, 70 mg/kg narasin, 70 mg/kg narasin + % 2 zeolit, 125 mg/kg nikarbazin, 
125 mg/kg nikarbazin + % 2 zeolit katılmıştır.  
Denemenin 21. gününde zeolit ve antikoksidiyallerin birlikte kullanıldığı grupların yemden yararlanma oranları 
narasinin tek başına kullanıldığı gruba göre daha iyi olmuştur (P<0.05). Denemenin 40. gününde narasin grubunun 
canlı ağırlık artışı (P<0.05), besi sonu canlı ağırlığı (P<0.01) ve sıcak karkas ağırlığı (P<0.05), nikarbazin + zeolit 
grubundan yüksek bulunmuştur. Grupların, 21. gün ortalama canlı ağırlık artışı ve ortalama yem tüketimleri, 40. gün 
ise ortalama yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları arasındaki farkların istatistiki önem taşımadığı belir-
lenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Broyler, narasin, nikarbazin, zeolit. 

The Effect of Interaction Between Narasin and Nicarbazin with Zeolite Supplemented 
to Broiler Rations on Fattening Performance 

Summary: The aim of this study was to determine the effects of interaction between narasin and nicarbazin with 
zeolite supplemented to the broiler rations on body weight gain, feed consumption, feed conversion rate and carcass 
dressing percentage of broiler chickens. 
In the experiment, a total of 312 one day old male broiler chicks (Avian Farms) were used. They were divided into 
four main groups each containing 13 chicks and 6 replicate groups. The rations of the treatment groups of 1, 2, 3 and 
4 which were prepared isocaloric and isonitrogenic, were supplemented with 70 mg/kg narasin, 70 mg/kg narasin + 
2 % zeolite, 125 mg/kg nicarbazin, 125 mg/kg nicarbazin + 2 % zeolite, respectively. 
For the first 21 days, feed conversion rates were better in zeolite and anticoccidials added groups compared to only 
narasin added group (P<0.05). Avarage body weight gain (P<0.05), final body weight (P<0.01) and hot carcass 
weight (P<0.05) of narasin group was found higher than nicarbazin + zeolite group at 40 days of age. No significant 
differents were noted between 21st day avarage body weight gain and mean value of feed consumption, also 40th 
day mean value of feed consumption and feed conversion rate of the experimental groups statistically. 
Key Words: Broiler, narasin, nicarbazin, zeolite. 
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Giriş 

Biyolojik değerliliği yüksek olan hayvansal 
ürünler sağlıklı ve dengeli beslenme açısından 
büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de halkın bes-
lenmesinde kullanılan temel gıda maddelerinin 
çoğunluğunu tahıl ürünlerinin oluşturduğu ve 
hayvansal proteinler yönünden beslenme yetersiz-
liği olduğu bildirilmektedir8. 

Ülkemizde hayvansal protein açığının ka-
patılması yönünden en önemli hayvansal üretim 
faaliyetlerinden birisi tavukçuluktur. Bu bağlam-
da Türkiye’de tavuk eti üretiminin artırılması 
amacıyla bir çok araştırma yapılmaktadır. Bu 
araştırmalar arasında tavuk besleme ve bu alan 
içerisinde yer alan yem katkı maddeleri önemli 
yer tutmaktadır. Bilindiği gibi mineraller ve bun-
ların diğer maddeler ile etkileşimleri beslenmenin 
yanı sıra bir çok yaşamsal fonksiyon için de ö-
nemli role sahiptir.  

Zeolitlerin K, Na, Ca, Mg gibi alkali ve 
toprak alkali elementleri içeren kristaller halinde 
üç boyutlu sonsuz bir yapıya sahip aluminyum 
silikat bileşikleri olduğu belirtilmektedir6. Günü-
müzde doğal zeolitlerin iyon değişimi, su ve gaz 
absorbsiyonu özelliklerinden yararlanarak kulla-
nım alanlarının geliştiği19, ayrıca molekül yapıla-
rında bulunan boşluklar ile elektrik yüklerinden 
dolayı absorban özelliği taşıdıkları18 belirtilmek-
tedir. Rabon ve ark.14, zeolitin olumlu etkilerinin, 
kristal yapısında bulundurduğu alüminyum ve 
silisyumdan kaynaklandığını ayrıca silisyumun 
DNA sentezini uyardığını, memelilerde kemik ve 
fibroblast hücrelerinin yenilenmesini sağladığını 
ve kalsiyum ile bağlanarak kalsifikasyonu destek-
lediğini bildirmektedirler. 

Araştırmada kullanılan narasinin Strepto-
myces aureofaciens türünün fermen-tasyonu so-
nucu üretilen polieter bir antibiyotik17, nikarba-
zinin ise eşit miktarda 4, 4 – dinitrokar-banisid ve 
2 – hidroksi - 4, 6 - dimetilprimidin içeren kimya-
sal etkili bir antikoksidiyal11 olduğu bildirilmek-
tedir. 

Broyler yemlerinde zeolit ile birlikte 
narasin ve nikarbazin kullanımı ile ilgili literatüre 
rastlanmamıştır. Ancak zeolit ile iyonofor bir 
antikoksidiyal olan monensinin birlikte kullanıl-
dığı bir araştırma sonucunda, monensin kullanılan 
deneme gruplarında koksidiozisin canlı ağırlık 
artışı, yemden yararlanma ve ortalama yem tüke-
timi üzerindeki olumsuz etkilerinin hafiflediği 
görülmüştür21. Bozkurt ve ark.5 ticari etlik civciv 

kullanarak yürüttükleri araştırmalarında rasyon-
lara sırasıyla, % 0, 1, 1.5 ve 2 oranında zeolit 
ilavesi yapmışlar ve deneme sonunda en iyi canlı 
ağırlık artışı, yemden yararlanma ve yem tüketi-
mini % 1 zeolit katılan gruptan elde etmişlerdir. 
Buna karşın, Waldroup ve ark.20 rasyona % 1 
zeolit katkısının performans üzerine herhangi bir 
etkisinin olmadığını belirtmişlerdir. 

Jeffers ve ark.9 araştırmalarında 0, 20, 40, 
60, 80, 100 ppm dozlarında narasin kullanmışlar 
ve en yüksek canlı ağırlığı (1950 g) 40 ppm 
narasin dozuyla sağlarken, en iyi yemden yarar-
lanma oranını 60 ppm ve üzerindeki narasin dozu 
ile elde etmişlerdir. 

Broyler yemlerine gerek zeolit gerekse 
narasin ve nikarbazin katılmasının karkas ağırlığı 
ve karkas randımanı üzerine etkilerinin belirlen-
diği araştırmalarda deneme gruplarının kontrol ile 
oluşturduğu farkların istatistiki önem taşımadığı 
bildirilmiştir13,14. 

Bu araştırma, broyler rasyonlarına katılan 
narasin ve nikarbazinin zeolit ile etkileşiminin 
etlik piliçlerin canlı ağırlık artışı, yemden yarar-
lanma oranı ve karkas randımanı üzerine etkileri-
nin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.  

Materyal ve Metot 

Araştırma Uludağ Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim 
Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan 
deneme kümesinde yürütülmüştür. Araştırmada 
hayvan materyali olarak özel bir tavukçuluk iş-
letmesine ait kuluçkahaneden sağlanan 312 adet 
bir günlük yaşta Avian Farms broyler erkek civ-
civler kullanılmış ve civcivler 4 temel gruba ay-
rılmışlardır. Ayrıca temel grupların her biri 13 
adet hayvan içeren 6 replikasyon grubuna ayrıl-
mıştır.  

Denemede kullanılan yemler U.Ü. Veteri-
ner Fakültesi Yem Ünitesinde bulunan 50 kg. 
karıştırma kapasiteli yatay mikserde toz formda 
hazırlanmıştır. Araştırmada bütün gruplara ilk 21 
gün broyler başlangıç yemi, 21. günden 35. güne 
kadar broyler geliştirme yemi, 35-40. günler ara-
sında broyler bitiriş yemi ad libitum olarak yedi-
rilmiştir. Deneme 1, 2, 3 ve 4 grupları için hazır-
lanan izokalorik ve izonitrojenik yemlere sırasıyla 
70 mg/kg narasin, 70 mg/kg narasin + % 2 zeolit 
(klinoptilolit), 125 mg/kg nikarbazin, 125 mg/kg 
nikarbazin + % 2 zeolit (klinoptilolit) katkısı ya-
pılmıştır. Ticari broyler üretim koşullarında yem-
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lere antikoksidiyal ajanlardan herhangi birinin 
katılması rutin hale geldiğinden dolayı çalışmada 
negatif kontrol grubu (antikoksidiyalsiz yem) 
oluşturulmamıştır. Araştırma süresince tüm grup-
lardaki hayvanlar toz formdaki yemle beslenmiş-
lerdir. Deneme süresince kullanılan başlangıç, 
geliştirme ve bitiriş dönemlerine ait yemlerin ham 
madde bileşimleriyle, besin maddesi ve enerji 
kapsamları Tablo I’de gösterilmiştir.  

Tüm gruplardaki hayvanların canlı ağırlık-
ları araştırmanın 0, 21. ve 40. günlerinde, yem 
tüketimleri ise araştırmanın 21. ve 40. günlerinde 
belirlenmiş ve yemden yararlanma oranları tüketi-
len yemin kazanılan canlı ağırlığa bölünmesiyle 
hesaplanmıştır. Karkasların tartımı, kesim, tüy 

yolma ve iç temizleme işleminden sonra gerçek-
leştirilmiştir. Karkas randımanı, grubun besi sonu 
canlı ağırlığının, karkas ağırlığına oranlanmasıyla 
hesaplanmıştır. 

Araştırmada kullanılan yemlerin ham besin 
maddesi analizleri U.Ü. Veteriner Fakültesi Hay-
van Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim 
Dalı Laboratuvarında A.O.A.C.’de1 bildirilen 
metotlara göre yapılmıştır. Yemlerin metabolize 

olabilir enerji değerleri ise Hartel7 tarafından 
bildirilen formüle göre hesaplanmıştır. Araştırma 
verilerinin istatistik değerlendirmesi Minitab i-
simli bilgisayar programında “Varyans Analizi” 
metodu kullanılarak yapılmıştır. Varyans anali-
zinde gruplar arasında istatistiki önemde fark 

 
Tablo I. Broyler Rasyonlarının Ham Madde Bileşimleri ve Besin Maddesi İçerikleri 
Table I. Composition and Nutrients Content of the Broiler Rations 

HAM MADDELER 1. GRUP* 
Başlangıç Geliştirme 

2. GRUP** 
Başlangıç Geliştirme 

3. GRUP*** 
Başlangıç Geliştirme 

4. GRUP**** 
Başlangıç Geliştirme 

Mısır (%) 48.21  52.34 48.21  52.34 48.21  52.34 48.21  52.34 
Soya Küspesi (%) 40.00  34.80 40.00  34.80 40.00  34.80 40.00  34.80 
Bitkisel Yağ (%) 5.80  7.50 5.80  7.50 5.80  7.50 5.80  7.50 
Mermer Tozu (%) 0.76  1.07 0.76  1.07 0.76  1.07 0.76  1.07 
DCP (%) 2.22  1.50 2.22  1.50 2.22  1.50 2.22  1.50 
DL–Metiyonin (%) 0.16  0.07 0.16  0.07 0.16  0.07 0.16  0.07 
Tuz (%) 0.50  0.37 0.50  0.37 0.50  0.37 0.50  0.37 
V-M premiksi1 (%) 0.25  0.25 0.25  0.25 0.25  0.25 0.25  0.25 
Karasin2 (%) 0.10  0.10 0.10  0.10 -  - -  - 
Yemmiks nikarbazin3 (%) -  - -  - 0.10  0.10 0.10  0.10 
Zeolit4 (%) -  - 2.0  2.0 -  - 2.0  2.0 
Kum (%) 2.0  2.0 -  - 2.0  2.0 -  - 
TOPLAM 100  100 100  100 100  100 100  100 
Analiz Başlangıç Geliştirme Bitiriş  
Kuru Madde (%) 90.34 90.62 90.34  
Ham Protein (%)  21.94 20.49 20.17  
Ham Yağ (%) 7.82 9.74 9.48  
Ham Kül (%)  8.88 9.00 8.82  
Nişasta (%) 38.04 32.06 32.12  
Sakkaroz (%)  5.38 5.43 5.40  
Met. Enerji (Kkal/Kg) 3120 2988 2956  
Kalsiyum (%) 1.2 1.07 1.07  
Toplam Fosfor (%)  0.63 0.60 0.60  

 * Yemlerine narasin (70 mg/kg) katılan grup 
 ** Yemlerine narasin (70 mg/kg) + zeolit (% 2) katılan grup 
 *** Yemlerine nikarbazin (125 mg/kg) katılan grup 
**** Yemlerine nikarbazin (125 mg/kg) + zeolit (% 2) katılan grup  
1Kavimix VM 224: 2.5 kg Kavimix VM 224 içerisinde Vit A 12 000 000, Vit D3 3 000 000 IU, Vit E 40 000 mg, Vit K3 5.000 mg, Vit B1 3 000 
mg, Vit B2 6 000 mg, Vit B6 5 000 mg, Vit B12 30 mg, Folik asit 750 mg, Kalsiyum d- pantotenat 10 000 mg, D - Biotin 75 mg, Kolin Klorür 450 
000 mg, Niasin 40 000 mg, Mangan 80 000 mg, Demir 40 000 mg, Çinko 60 000 mg, Bakır 5 000 mg, İyot 2 000 mg, Kobalt 500 mg, Selenyum 
150 mg, Antioksidan 125 000 mg bulunmaktadır.  
2Karasin:1 kg premiks içerisinde 70 000 mg narasin mevcuttur. 
3 Yemmiks Nikarbazin: 1 kg premiks içerisinde 125 000 mg nikarbazin mevcuttur. 
4 Zeolit: % 100 klinoptilolit içermektedir. 
NOT: Bitiriş yemleri, geliştirme yemleri ile aynı bileşimde olup antikoksidiyal içermemektedir. 
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bulunduğunda, farklı olan grupları belirlemek için 
“Tukey” (Gerçek Önemli Fark) testi uygulanmış-
tır16. 

Bulgular 

Kontrol ve deneme gruplarındaki hayvanla-
rın, araştırmanın 21. ve 40. günündeki ortalama 
canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden ya-
rarlanma oranlarına ait ortalama değerler Tablo 
II’de sunulmuştur.  

Tablo II’den de anlaşıldığı gibi grupların 0-21. 
gün canlı ağırlık artışları ve yem tüketimleri ara-
sındaki farklar istatistiki önemde bulunmamıştır. 
Yemden yararlanma oranları incelendiğinde 0-21. 
günler arasında 2. ve 4. grupların yemden yarar-
lanma oranı 1. gruba göre daha iyi olmuştur 
(P<0.05). 1. grup ile 3. grup arasında önemli bir 
fark bulunmamıştır. 0-40. günler arasında, yemle-
rine narasin katılan 1. grubun ortalama canlı ağır-
lık artışı, yemlerine nikarbazin + zeolit katılan 4. 

 
Tablo II. Gruplarda Yem Tüketimi (g), Canlı Ağırlık Artışları (g) ve Yemden Yararlanma Oranına 

(kg yem/kg canlı ağırlık artışı) ait Ortalama Değerler 
Table II. Mean Feed Consumption (g), Live Weight Gain (g) and Feed Efficiency (kg feed/ kg live 

weight gain) Values of Groups 
 ARAŞTIRMA GRUPLARI 
 GRUP 1* 

   n          x    ± S x  
GRUP 2** 

   n           x    ±   S x  
GRUP 3*** 

   n             x    ±  S x  
GRUP 4**** 

  n           x    ±   S x  
Grupların Ortalama Yem 
Tüketim Mik. 
0-21. Gün 
0-40. Gün 
Grupların Ortalama Canlı 
Ağ. Artışları 
0-21. Gün 
0-40.Gün 
Grupların Yemden Yarar-
lanma Oranları 
0-21. Gün 
0-40. Gün 

 
 
6 
6 
 
 

6 
6 
 
 

6 
6 

 
 

1153.8± 36.37 
3567.4±102.67 

 
 

662.87 ± 24.17 
1876.3a± 49.07 

 
 

1.76a ± 0.03 
1.91 ± 0.02 

 
 
6 
6 
 
 
6 
6 
 
 

6 
6 

 
 

1081.8 ± 19.11 
3415.1 ± 28.65 

 
 

651.53 ± 8.21 
1812.2ab ± 15.84 

 
 

1.66b ± 0.02 
1.88 ± 0.02 

 
 
6 
6 
 
 

66 
 
 
 

6 
6 

 
 

1108.0 ± 13.43 
3490.9± 51.97 

 
 

658.08± 11.41 
1810.3ab± 23.63 

 
 

1.68ab ± 0.02 
1.93 ± 0.02 

 
 
6 
6 
 
 
6 
6 
 

 
6 
6 

 
 

1104.6 ± 9.22 
3374.9 ±61.03 

 
 

667.19 ±11.14 
1734.0b±33.68 

 
 

1.65b ± 0.03 
1.94 ± 0.02 

a,b: Aynı satırda farklı harfleri taşıyan değerler arasındaki farklar önemlidir. (P<0.05) 
*: Yemlerine narasin katılan grup 
**: Yemlerine narasin + zeolit katılan grup  
***: Yemlerine nikarbazin katılan grup 
****: Yemlerine nikarbazin + zeolit katılan grup 
 
TabloIII. Deneme Gruplarının Besi Sonu Canlı Ağırlığı (g), Sıcak Karkas Ağırlığı (g) ve Sıcak Kar-

kas Randımanı (%) Ortalama Değerleri 
Table III. Mean Value of Final Body Weight (g), Hot Carcass Weight (g) and Hot Carcass Yield of 

Experimental Groups 

GRUPLAR 
Besi Sonu Canlı 

Ağırlığı 
    n                 x     ±  S x  

Sıcak Karkas 
Ağırlığı 

  n                 x    ±   S x  

Sıcak Karkas 
Randımanı 

   n                x   ±  S x  
 
GRUP 1 
 
GRUP 2 
 
GRUP 3 
 
GRUP 4 

 
62 
 

62 
 

61 
 

62 

 
1922.5a ± 25.58 

 
1853.0ab ± 23.36 

 
1853.2ab ± 26.67 

 
1779.3b ± 30.72 

 
62 
 

62 
 

61 
 

62 
 

 
1424.8a ± 20.91 

 
1382.0ab ± 20.65 

 
1381.2ab ± 18.97 

 
1340.6b ± 19.42 

 
6 
 
6 
 
6 
 
6 

 
75.05± 1.35 

 
75.52± 1.53 

 
74.51± 1.33 

 
74.76 ± 4.77 

       a,b: Aynı satırda farklı harfleri taşıyan değerler arasındaki farklar önemlidir. (P < 0.01) (P < 0.05). 
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gruba göre daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). 0-
40. gün yem tüketimleri ve yemden yararlanma 
oranları arasındaki farklar istatistiki öneme sahip 
olmamıştır.  

Tablo III’de görüldüğü gibi yemlerine 
narasin katılan grubun besi sonu canlı ağırlığı 
(P<0.01) ve sıcak karkas ağırlığı (P<0.05), yemle-
rine nikarbazin + zeolit katılan gruba göre daha 
yüksek bulunmuştur. Sıcak karkas randımanı 
ortalama değerleri arasındaki farkların ise 
istatistiki önem taşımadığı belirlenmiştir. 

Tartışma ve Sonuç 

Denemede elde edilen bulgulara göre, 
grupların 21. gün ortalama canlı ağırlık kazançları 
arasında önemli bir farklılık belirlenmemiştir. Bu 
araştırmada elde edilen bulgulara benzer şekilde 
Ward ve ark. da21, broyler piliçler üzerinde yap-
tıkları çalışmalarında iyonofor bir antikoksidiyal 
olan monensin’i zeolitle birlikte ve ayrı kullan-
mışlar ve 3 hafta süren deneme sonunda ortalama 
canlı ağırlık artışı bakımından gruplar arasında 
istatistiki bir farkın bulunmadığını bildirmişlerdir. 
Araştırmanın 40. gününde narasin, narasin + 
zeolit, nikarbazin, nikarbazin + zeolit ile beslenen 
hayvanların canlı ağırlık artışları sırasıyla 1876.3 
g, 1812.2 g, 1810.3 g, 1734.0 g olarak bulunmuş-
tur. Grupların canlı ağırlık artışlarına uygulanan 
istatistik analizler sonucunda yemlerine iyonofor 
bir antikoksidiyal olan narasinin katıldığı 1. gru-
bun canlı ağırlık artışı yemlerine nikarbazin + 
zeolit katılan 4. gruba göre daha iyi olmuştur 
(P<0.05). Waldroup ve ark.nın20 zeolitin canlı 
ağırlık üzerine önemli bir etkisinin olmadığı şek-
lindeki bildirişleri bu araştırma sonuçlarını des-
tekler niteliktedir. Buna karşın Bozkurt ve ark.5, 
yaptıkları çalışmalarında zeolitin canlı ağırlık 
artışını olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir. 
Narasin ve nikarbazinin tek başına ve zeolitle 
birlikte kullanımının ortalama canlı ağırlık artışı 
üzerindeki etkisinin görüldüğü Tablo II incelen-
diğinde, etki şekilleri farklı bu iki 
antikoksidiyalin zeolitle birlikte kullanıldığı grup-
larda, tek başına kullanıldıkları gruplara göre 
daha düşük canlı ağırlık artışı sağladıkları dikkat 
çekmektedir. Ancak bu azalmanın istatistiki açı-
dan önemli olmaması bu iki antikoksidiyal yem 
katkı maddesinin zeolitle birlikte kullanımının 
canlı ağırlık artışı üzerinde olumsuz etkilere yol 
açabileceği biçiminde kesin bir yargıya varılma-
sını güçleştirmektedir. Ayrıca bu araştırmada ve 
tartışılan diğer çalışmalarda elde edilen canlı ağır-

lık artışı ile ilgili bulguların, deneme konusu yem 
katkı maddelerinin bilinen etki mekanizmaları ile 
açıklanabilmesi olası görülmemektedir. 

Deneme gruplarının 21. gün yemden yarar-
lanma oranları 1.76, 1.66, 1.68, 1.65 olarak bu-
lunmuş ve bu sonuçlara göre, narasin + zeolit ve 
nikarbazin + zeolit grubu tek başına narasin kul-
lanılan gruba göre daha iyi (P<0.05) yemden 
yararlanma oranına sahip olmuştur. Nikarbazinin 
zeolitle birlikte ve tek başına kullanıldığı gruplar 
arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır. Buna 
karşın 21. günde narasinin zeolitle birlikte kulla-
nıldığı grubun narasinin tek başına kullanıldığı 
gruba göre yemden yararlanma oranı % 6.02 ora-
nında iyileşmiştir. Bu bulgu, broylerlerin 0-3 
haftada tüketecekleri yemlere eğer iyonofor bir 
antikoksidiyal olan narasin katılacaksa, zeolit ile 
birlikte katılmasının yemden yararlanma açısın-
dan daha olumlu sonuç verebileceğini düşündür-
mektedir. 

Deneme sonu yem tüketim miktarları ve 
yemden yararlanma oranları incelendiğinde, grup-
lar arasında istatistiki öneme sahip bir farklılık 
bulunmamıştır. Bu sonuçlar, broyler yemlerine 
gerek narasin10, gerek nikarbazin15 ve gerekse 
zeolit3,4,12,21 katılmasının broylerlerin yem tüketi-
mi üzerine istatistiki önemde bir etkisinin olma-
dığı şeklindeki literatür bildirişleri ile uyum gös-
termektedir. Ancak bu yem katkı maddelerinin 
broylerlerde yemden yararlanma oranı üzerine 
etkileri incelendiğinde birbirinden farklı bildiriş-
lerle karşılaşılmıştır. Bozkurt ve ark.5 yemlerine 
% 1 düzeyinde zeolit katılan broylerlerin yemden 
yararlanma oranının kontrole göre iyileştiğini 
(P<0.05) bildirmelerine karşın Alçiçek ve ark.2 
broyler rasyonlarına % 0, 1, 5 düzeylerinde zeolit 
katkısı yaparak deneme sonunda zeolitin yemden 
yararlanma oranı üzerine olumlu bir etkisinin 
olmadığını belirtmişlerdir. Altıncı haftada zeolit 
kullanımı ile ilgili yemden yararlanma oranının 
hem iyileştiğini5 hem de etkilenmediğini2 bildiren 
literatürlerin bulunması ve bu araştırmanın so-
nunda elde edilen yemden yararlanma değerleri 
arasındaki farkların da istatistiki önem taşımama-
sı, zeolitin broylerlerde yemden yararlanma oranı 
üzerine etkisi konusunda kesin bir yargıya var-
mayı güçleştirmektedir. Araştırmada, narasin, 
narasin + zeolit, nikarbazin, nikarbazin + zeolit 
gruplarının, sıcak karkas ağırlıkları 1424.8 g, 
1382.0 g, 1381.2 g, 1340.6 g, karkas randımanı 
değerleri % 75.05, 75.52, 74.51, 74.76, besi sonu 
canlı ağırlıkları 1922.5 g, 1853.0 g, 1853.2 g, 
1779.3 g olarak belirlenmiştir (Tablo III). Yapılan 



 

 

100

istatistik analizler sonucunda karkas randımanı 
bakımından gruplar arasında istatistiki öneme 
sahip bir fark bulunmazken, sıcak karkas ağırlığı 
incelendiğinde, narasin grubunun besi sonu canlı 
ağırlığı ve sıcak karkas ağırlığı nikarbazin + 
zeolit grubundan daha yüksek bulunmuştur. Bu 
bulgular, broylerlerde karkas randımanının 
zeolit22 ile narasin ve nikarbazinden13 etkilenme-
diğini bildiren araştırmacıların bulgularıyla des-
teklenmektedir. 

Bu araştırma sonucunda, 40. günde 
nikarbazinin zeolitle birlikte kullanıldığı grubun 
ortalama canlı ağırlık artışı değeri, narasinin tek 
başına kullanıldığı gruptan düşük bulunmuştur. 
Diğer grupların ortalama canlı ağırlık artışı değer-
leri arasındaki farkların ise önemsiz olduğu belir-
lenmiştir. Ayrıca 40. günde yem tüketimi ve 
yemden yararlanma değerleri arasındaki farklar 
da önemsiz bulunmuştur. Ancak 21. günde, 
narasin ile zeolitin birlikte kullanıldığı grubun 
yemden yararlanma oranı, narasinin tek başına 
kullanıldığı gruba göre olumlu yönde etkilenmiş-
tir. Bu durum, narasinin antikoksidiyal olarak 
kullanıldığı broyler başlangıç yemlerine zeolit 
katkısının, performansı olumlu yönde etkileyebi-
leceği kanısını uyandırmaktadır.  
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