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ÖZET: Araştırma farklı protein düzeylerindeki rasyonların genç erkek mandalarda besi
performansı, kesim ve karkas özellikleri üzerine etkisini tayin etmek amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada 8 aylık yaşta 18 erkek manda kullanılmıştır. Her bir gruba 6 mandanın konulduğu
üç deneme grubunda protein oranları sırasıyla % 10,1, 12,8 ve 15,1 olan üç çeşit rasyon
kullanılmıştır. Besi süresi 28 hafta olup hayvanlar serbest dolaşımlı bölmelerde barındırılmış ve
araştırmada grup yemlemesi uygulanmıştır. Mandaların ortalama besi başlangıç ağırlıkları I, II
ve III numaralı deneme gruplarında sırasıyla 135,7, 133,2 ve 133,2 kg olmuştur.

Gruplarda ortalama günlük ağırlık artısı sırasıyla 896, 887 ve 936 g bulunmuş olup farklar
istatistiki yönden önemsizdir. Gruplarda 1 kg canlı ağırlık artısı için ortalama yem tüketimi
7,412, 7,487 ve 7,131 kg, ham protein tüketimi 747,1, 957,9 ve 1078 g bulunmuştur. Gruplarda
ortalama besi sonu ağırlıkları 311,7, 307,3 ve 317,0 kg, karkas ağırlıkları 162,3, 161,8 ve 168 kg,
randımanlar % 52,8, 53,0 ve 53,6 hesap edilmiştir.
İncelenen özellikler yönünden gruplar arası farklar önemsiz bulunmuştur. Buna göre manda

besisinde % 10 ham protein içeren rasyonların kullanılması besi ekonomisi yönün-den daha
uygun olur.

Anahtar Kelimeler: Manda, beslenme.

(*) Bu çalışma doktora tezinden özetlenmiş ve TÜBÎTAK (Ankara) tarafından desteklenmiştir
(VHAG-774).
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THE EFFECTS OF RATION PROTEIN LEVEL ON FATTENING
PERFORMANCE, SLAUGHTERING AND CARCASS

CHARAÇTERISTICS IN BUFFALOES

ABSTRACT; Eighteen male buffaloes of about 8 months of age were used in the
experiment. Six male buffaloes were assigned to each of the three treatment groups. The
levels of protein were 10.1, 12.8 and 15.1 % for the treatment groups of I, II and III,
respectively. The length of the fattening period was 28 weeks and group feeding was applied
in the study.

The average starting weights in the groups were 135.7, 133.2 and 133.2 kg, in the above
order. The average daily gains were 896, 887 and 936 g in the groups, respectively. The
differences among the groups were not significant. The average daily consumption of feed
were 7.412, 7.487 and 7.131 kg; of crude protein were 747.1, 957.9 and 1078.9 g in the
groups respectively, per kg of weight gain.

The average values were 311.7, 307.3 and 317.0 kg for final weights; 1625, 161.8 and
168.0 kg for carcass weights; 52.8, 53.0 and 53.6 % for dressing percentages, in the above
order.

Since no significant differences were found among the rations for the economy of gain,
the protein level of10.1 % could be advised for the fattening of young male buffaloes.

Key Words: Buffalo, nutrition.

GİRİŞ
Canlıların hayat fonksiyonlarını devam ettirmeleri için ihtiyaç duydukları besin maddeleri

karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller ve sudur. Bunların her birisi
önemli olmakla beraber, insan hayatında proteinlerin özel bir yeri vardır.

Yetişkin bir insanın günlük protein ihtiyacı yaklaşık 70 gramdır. Bu proteinin en azından
yarısının hayvansal ürünlerden karşılanması gerekir. Türkiye'de kişi başına tüketilen günlük
toplam 80 g proteinin 20 gramı hayvansal kökenlidir (1). Buna göre Türkiye'de insan
beslenmesindeki esas sorun protein değil, hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasıdır.

Hayvansal protein kaynaklan et, süt ve yumurtadır. Bunlardan et başlıca sığır, koyun,
keçi, manda, tavuk, ördek, kaz ve balıktan sağlanır. Kırmızı et elde edilen hayvanlar; sığır,
koyun, keçi ve mandadır. Son yıllarda kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açan kolesterol
daha az yağlı olan sığır etine olan eğilimi artırmıştır. Türkiye'nin manda varlığının
büyüklüğü nedeniyle manda etinin de bu arada dikkate alınması yararlı olur.

Türkiye'de 1988 yılında manda mevcut 500 bin baş olarak bildirilmektedir. 1980 yılında
yaklaşık 1 milyon olan manda sayısı 8 senede hızla düşmüştür (2). Çeltik tarlalarında hala
kullanılmakla beraber, bugün tarımda mandanın yerini büyük ölçüde traktör ve diğer tarım
makineleri almıştır. Bu nedenle mandanın önemi büyük ölçüde azalmış ve giderek de
azalmaktadır.

Manda, sığırın girmediği bataklık araziden yararlanabilir ve sığırın yemediği kalitesiz
kaba yemleri değerlendirebilir. Kuvvetli dişleri ve gelişmiş ön mideleriyle kaba yemleri
sığırlardan daha iyi değerlendirirler (3).
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Manda besisi konusunda Türkiye'de ilk araştırma sonuçlan Uslu ve Kapalp (4) tarafından
yayınlanmıştır. Araştırıcılar 1,5 ve 2,5 yaşlı erkek mandaları 2 alt gruba ayırarak halk tipi
ve dengeli tip adını verdikleri rasyonlarla beslemişlerdir. Halk tipi ve dengeli tip rasyonla
beslenen hayvanlarda günlük ortalama ağırlık artışları 1,5 yaşlı hayvanlarda, sırasıyla 425
ve 546 g; 2,5 yaşlı hayvanlarda 533 ve 742 g olarak bildirilmiştir.

Karabulut ve ark. (5), 12 aylık iki grup erkek mandadan bir grubunu Ham Protein:
Nişasta Birimi oranı 1: 7,43 ve diğer grubunu 1: 5,08 olan iki tip rasyonla besiye tabi
tutmuşlardır. Araştırıcılar ortalama günlük canlı ağırlık artışlarının yukarıdaki sıraya göre
I. grupta 634 ve II. grupta 444 g olduğunu bildirmişlerdir. Gruplar arasındaki fark istatistiki
yönden önemli bulunmuştur. Guruplarda ortalama soğuk karkas ağırlığı, sırasıyla 172,4 ve
150,4 kg; randıman % 55 ve 54; böbrek ve leğen yağlan ağırlığı 1,17 ve 0,77 kg olarak
bildirilmiştir.

Abdel-rahman ve ark. (6), 1 yaşlı 2 grup mandayı 6 ay beslemişlerdir. Rasyonlarla
gruplar günde 2430–2438 nişasta birimi aynı, günlük tüketilen sindirilebilir Ham Protein
miktarı 535 ve 438 g olan iki tip rasyonla besiye aldıklarında 6 ayda günlük ortalama canlı
ağırlık kazancını, yukarıdaki sıra ile 570 ve 300 g bulmuşlardır. Aynı hayvanların
rasyonları izleyen dönemde günde 3323 ve 3280 nişasta birimi, 807 ve 624 g SHP tüketecek
şekilde düzenlenerek besiye devam edildiğinde ortalama günlük canlı ağırlık kazancı 610 ve
550 g olmuştur. Araştırıcılar besi sonunda 18 aylık olan malaklarda ortalama kemiksiz
karkas ağırlığını 100,3 ve 63,9 kg olarak saptamışlar ve kesif yemin karkas kalitesini
iyileştirdiğini bildirmişlerdir.

Rathee ve Yadava (7), 7 aylık erkek ve dişi Murrah ırkı malaklan Morrison'un sığırlar
için tavsiye ettiği günlük asgari sindirilebilir ham protein miktarının tamamı, % 20 ve % 40
daha az miktarlardaki üç rasyonla besiye tabi tutmuşlardır. Gruplarda ortalama günlük canlı
ağırlık artışları sırasıyla 535, 550 ve 476 g olarak saptanmış olup, gruplar arası farklar
istatistiki yönden önemli bulunmuştur.

Sehjpal ve ark. (8), 7–12 aylık Murrah ırkı mandaları günde 241, 264 ve 285 g SHP
tüketmelerini sağlayacak üç farklı rasyonla 90 günlük besiye tabi tutmuşlar ve gruplarda
günlük ortalama canlı ağırlık kazancım sırasıyla 448, 457 ve 513 g olarak tespit etmişlerdir.
Bu çalışmada besi ve karkas özellikleri yönünden gruplar arası farkların istatistiki önemde
olmadığı bildirilmiştir.

Texeira ve ark. (9), mandaların, yaşama payı ve canlı ağırlık kazancı için Holştayn ve
Holştayn x Zebu melezlerine göre daha az enerjiye ve daha az proteine ihtiyaçları olduğunu
bildirmişlerdir.

Cockrill (10) mandalarda düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve istenilen et ürününün
optimum 300–350 kg canlı ağırlıkta kesilen mandalarla sağlandığını bildirmiştir. Mandalar
bu canlı ağırlığa 12–18 ayda erişmişlerdir. Araştırıcı, yaptığı yoğun çalışmalara dayalı olarak
üretilen etin yağsız, kaslarda yağ depolanmasının az, karkasın sığır karkasına göre daha
yüksek kas, daha az kemik ve yağ oranına sahip olduğunu saptamıştır. Yazar ayrıca
mandanın selüloz, hemiselüloz, ligninli maddeler ve çeltik samanı gibi düşük kaliteli yemleri
iyi bir şekilde değerlendirme gücüne sahip olduğunu bildirmiştir.

Türkiye'de manda besisi konusunda yapılmış olan yayın sayısı oldukça sınırlıdır.
Mandaların proteinleri değerlendirmeleri konusunda özel bir literatür kaynağa da
rastlanılmamıştır.
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Bu araştırma manda besisinde kullanılan rasyonlarda uygulanan farklı protein
düzeylerinin genç erkek mandalarda besi performansı, kesim ve karkas özelliklerine etkisinin
incelenmesi ve rasyonda bulunması uygun olan ham protein düzeyinin tespit edilmesi
amacıyla düzenlenmiştir.

MATERYAL VE METOT
Araştırmanın hayvan materyalini ortalama 8 aylık yaştaki 18 erkek malak oluşturmuştur.

Malaklar Ankara çevresinden temin edilip 1988 Aralık ayında besi çalışmasının yapılacağı
A.Ü. Veteriner Fakültesi Araştırma Çiftliğine getirilmiştir.

Besiye başlamadan önce iç ve dış parazitlere karşı ilaçlamalar, şap hastalığına karşı
aşılamalar uygulanmış ve kulak numaralan takılmıştır. Hayvanların besi ahırı ve kullanılan
yemlere alışmaları için iki haftalık geçiş dönemi tanınmıştır.

Mandalar ortalama canlı ağırlıkları biri birine yakın olacak şekilde altışar başlık üç
gruba ayrılmışlardır. Gruplara uygulanan rasyonlar protein yönünden farklı, enerji
yönünden aynı olmuştur. Deneme gruplan, I, II ve III numara ile belirlenmiş ve hayvanların
beslenmesinde, sırasıyla % 10,1, 12,8 ve 15,1 ham proteinli rasyonlar uygulanmıştır.
Araştırmada kullanılan üç çeşit rasyon Tablo 1'de gösterilmiştir. Kapsadıkları enerji 600
Nişasta Birimi/ kg olan ve saman hariç % 12,6, 16 ve 19,4 ham proteinli üç çeşit özel
kesif yem ve samandan oluşan rasyonlar kullanılmıştır.

Tablo 1. Rasyonlar ve Yapıları, (%)
Yem Maddeleri I II III

Arpa 43,7 39,2 32,6
 Ayçiçeği Tohumu Küspesi 2,2 13,3 16,6
Kepek 22,2 19,3 17,0
Melas 3,7 - -
Soya Küspesi - - 5,6
Kireç Taşı 1,7 1,7 1,7
Tuz 0,3 0,3 0,3
Vitamin Kanşımı 0,1 0,1 0,1
Mineral Karışımı 0,1 0,1 0,1
Arpa Samanı 26,0 26,0 26,0
Toplam 100,0 100,0 100,0
Nişasta Birimi (NB)       475,68   476,75 481,63
Ham Protein, % (HP) 10,08 12,78 15,13
HP:NB       1: 4,72 1:   3,73

 Arpa Samanı Hariç
          1: 3,18

Nişasta Birimi 594,75 596,80 603,03
Ham Protein, % 12,57 16,10 19,39
HP-.NB       1: 4,73 1:   3,71 1: 3,11
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Çalışmada kullanılan rasyonların kaba-kesif yem oranı % 26–74 olmuştur. Hayvanlara
günde canlı ağırlıklarının % 3'ü kadar yem verilmiştir.

Araştırma başlangıcında tüm hayvanların ortalama ağırlıkları 134 kg olmuştur. Besi
çalışması serbest dolaşımlı bölmelerde yapılmış ve besi 197 gün sürmüştür.

Malakların soğuğa karşı hassas oldukları dikkate alındığından havanın soğuk olduğu
dönemde malakların bulunduğu ahır bölgesi bir naylon perde ile ahırın diğer kısımlarından
ayrılmıştır. Naylon perde alçaltılıp yükseltilir şekilde yapıldığından iyi havalarda perde
kaldırılmıştır.

Hayvanların beslenmesi grup yemlemesi şeklinde olup günlük yemleme sabah ve akşam
iki defa da yapılmıştır. Sabahları saat 9.00 da ve akşamları saat 16.30 da günlük miktar
ikiye bölünerek önce kaba yem sonra kesif yem verilmiştir. Hayvanlara verilen günlük yem
miktarı iki haftada bir yapılan tartımlara göre hesaplanmış ve verilen ile artırılan yemin
arasındaki farktan tüketilen yem bulunmuştur.

Hayvanların iki haftada bir canlı ağırlık, dört haftada bir cidago yüksekliği, vücut
uzunluğu, göğüs çevresi, ön ve arka incik çevresi ölçüleri alınmıştır.

Besi 28 hafta sürdürülmüştür. Besi sonunda hayvanların kesimleri ve karkas parçalamaları
Et ve Balık Kurumu Ankara Et Kombinasında yapılmıştır. Tüm hayvanların deri, baş,
dört ayak, akciğer ve kalp, karaciğer, dalak, iç yağı, sıcak ve soğuk karkas ağırlıkları
alınmıştır. Karkaslar soğuk hava deposunda + 4°C de 48–96 saat dinlendirildikten sonra
parçalanarak kıymetli etler, et, kemik miktar ve oranlan tespit edilmiştir. Karkas
ölçülerinden I. ve II. karkas uzunluğu, gövde derinliği, but uzunluğu ve but çevresi,
Muskulus longissimus dorsi (MLD) kesit alanı Alpan ve Sezgin (11) tarafından
bildirildiği şekilde ölçülmüştür.

Rasyon tipinin besi ekonomisine etkisini ortaya koymak için her grubun 1 kg canlı
ağırlık artışı için tükettiği kesif ve kaba yem miktarının maliyeti dönemler itibarıyla
hesaplanmıştır.

Verilerin değerlendirilmesi ve gruplar arası farkların istatistiki önem kontrollerinin
yapılmasında variyans analizi metodu kullanılmıştır (12).

BULGULAR
1. Canlı Ağırlık Artışı
Araştırmada kullanılan hayvanların canlı ağırlıklar iki haftalık aralıklarla alınmıştır.

Tablo 2'de toplam olarak gruplarda canlı ağırlık artışına ilişkin bulgular sunulmuştur.
Araştırmanın başlangıcında I., II. ve III. gruplarda ortalama canlı ağırlıklar 136, 133 ve 133
kg bulunmuştur. Besi 28 hafta sürdürülmüş ve besi sonunda hayvanların ortalama canlı
ağırlıkları, sırasıyla 312, 307 ve 317 kg'a ulaşmıştır. Bu süre içinde gruplardaki toplam
canlı ağırlık kazancı 176, 174 ve 184 kg'dır. Buna göre besi esnasında sağlanan ortalama
günlük canlı ağırlık kazançları, sırasıyla 896, 887 ve 936 g hesaplanmıştır. Üç grubun bir
arada ortalama günlük canlı ağırlık kazancı 906 g bulunmuştur. Toplam ve günlük canlı
ağırlık artışı protein düzeyi en yüksek rasyonla beslenen III. grupta en fazladır. Bununla
beraber yapılan variyans analizinde grupların ortalama besi başı ve besi sonu ağırlıkları ile
toplam ve günlük canlı ağırlık kazançları arasındaki farklar istatistiki yönden önemsiz
bulunmuştur.
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Aylık dönemler itibariyle ortalama günlük ağırlık artışları Tablo 3'de verilmiştir. Aylık
dönemler arasında ortalama günlük canlı ağırlık kazançları yönünden farkları en fazla III
grupta görülmektedir. Bunu sırasıyla II. ve I. grup takip etmektedir.

2. Beden Ölçüleri
Araştırma materyali genç hayvanlar olduklarından besi sırasında hızlı bir büyüme süreci

içinde idiler. Bundan dolayı tespit edilen vücut ölçüleri, büyüme hızının göstergeleri olarak
da kabul edilebilirler. Hayvanların besi başı ve besi sonunda alınan vücut ölçülerine ait
ortalama değerler Tablo 4'de gösterilmiştir. Yapılan variyans analizinde gruplar arasında,
vücut ölçüleri bakımından tespit edilen farkların istatistiki yönden önemli bulunmadığı
anlaşılmıştır. Beden ölçülerinden göğüs çevresi besi boyunca her üç grupta ortalama 30 cm
artmış ve standart sapmalar ise azalmıştır.
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3. Yemden Yararlanma
Gruplarda aylık dönemler arasında ve besi süresinde günlük ve 1 kg canlı ağırlık kazancı

için ortalama yem tüketim miktarları Tablo 5'de gösterilmiştir. Besi süresinde yemden
yararlanma I., II. ve III. gruplarda sırasıyla 7,412, 7,487 ve 7,131 bulunmuştur. Tüm
grupların besi süresince ortalama yemden yararlanması 7,343 tür. Gruplarda ortalama günlük
yem tüketimi sırasıyla 6,641, 6,641 ve 6,675 kg dır. Tüm grupların besi süresince ortalama
günlük yem tüketimi 6,653 kg hesaplanmıştır.
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4. Ham Protein Tüketimi
Grupların aylık dönemler arasında ve besi süresinde günlük ve 1 kg canlı ağırlık artışı

için tüketilen ham protein miktarları Tablo 6'da verilmiştir. Bir kg canlı ağırlık artışı için
ortalama ham protein tüketimi I, II. ve III. gruplarda, sırasıyla 747,1, 957,9 ve 1078,9 gram
saptanmıştır.

5. Besi Ekonomisi
Her bir kg canlı ağırlık artışının yem giderleri yönünden maliyeti besinin dörder haftalık

dönemlerine göre hesaplanarak Tablo 7'de verilmiştir. Toplam besi süresinde 1 kg canlı
ağırlık artışının yem maliyeti I., II. ve III. grupta sırasıyla 1098, 1164 ve 1294 TL
hesaplanmıştır. Yem maliyeti 1098 TL ile birinci grupta en düşük ve 1294 ile üçüncü grupta
en yüksektir. Gruplarda maliyetin artmasında protein oranının yükselmesi önemli bir yer
tutmuştur. Çünkü protein kaynağı olarak kullanılan yem maddeleri diğerlerine göre daha
pahalıdır.
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6. Kesim Özellikleri
Araştırma sonunda hayvanlar iki parti halinde birbirini izleyen iki günde kesilmiştir.

Gruplarda ortalama kesim özellikleri Tablo 8'de gösterilmiştir. Gruplarda ortalama kesim
ağırlıkları, sırasıyla 311,7, 307,3 ve 317 kg; soğuk karkas ağırlıkları 162,5, 161,8 ve 168,0
kg ve randıman % 52,77, 53,02 ve 53,55 hesaplanmıştır. Tablo 8'da sıralanan özellikler
bakımından gruplar arasında görülen farklılıkların istatistiki yönden önemli olmadığı
saptanmıştır. Rasyonda protein düzeyi arttıkça randımanda da istatistiki önemde olmayan bir
artış tespit edilmiştir. Deri ağırlığı canlı ağırlığın % 12 si civarında bulunmuştur.

7. Karkas Ölçüleri
Gruplardan alınan karkas ölçülerine ait değerler Tablo 9'da verilmiştir. Gruplarda çeşitli

karkas ölçüleri yönünden hesaplanan ortalamalar birbirine yakın değerler olarak
bulunmuştur. Ortalama değerler arası farklar istatistiki yönden önemsizdir.
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8. Karkas Özellikleri
Karkas özelliklerine ait ortalama değerler ve oranlar Tablo 10'da verilmiştir. Karkas

özellikleri bakımından gruplar arasındaki farklılıklar istatistik yönden önemsiz bulunmuştur.
Muskulus longissimus dorsi (MLD) kesit alanı I., II. ve III. gruplarda sırasıyla ortalama
47,08, 51,33 ve 54,92 cm tespit edilmiştir. Rasyonda protein düzeyi arttıkça MLD kesit
alanı istatistiki önemli olmamakla birlikte artmıştır.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
1. Besi Performansı

Besi performansı esas olarak günlük canlı ağırlık kazancı ve yemden yararlanma
gücüyle belirlenen biyolojik ve ekonomik bir özelliktir. Günlük canlı ağırlık kazancı ne
kadar yüksek ve 1 kg canlı ağırlık kazancı için tüketilen yem ne kadar azsa besi
performansı o kadar yüksek olur.

Besi başında tüm materyal için ortalama yaş 8 ay, canlı ağırlık 134 kg bulunmuştur.
Grupların 28 haftalık besi boyunca kazandıkları ortalama canlı ağırlıklar birbirine yakın ol-
muş ve gruplar arası farklar da önemsiz bulunmuştur.

Manda Tropik bölgelerin bir hayvanıdır. Ankara bölgesinin sert kış şartları ile kurak yaz
şartlarından etkilenmeleri beklenebilir. Yarı açık besi tesisinde hayvanların kışın soğuktan
zarar görmelerini önlemek için mandalara ait bölme hareketli bir naylon perde ile muhafaza
altına alınmıştır. Mayıs ayından itibaren ise havaların ısınması ile mandalarda rahatsızlık
belirtileri başlamıştır. Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde hayvanların serinlemeleri için
üzerlerine su serpilmiştir.

Gruplarda ortalama günlük canlı ağırlık kazançları birbirine yakın değerler olarak
bulunmuştur. Genç erkek mandaları farklı protein düzeyinde rasyonlarla beslemenin canlı
ağırlık artışında önemli farklılıklar meydana getirmemesi bazı literatür bildirişlerle uyum
halindedir (7,8).

Bu çalışmada elde edilen günlük canlı ağırlık artışı Karabulut ve arkadaşlarının (5, 16)
bildirdikleri değerlerden yüksek bulunmuştur. Diğer ülkelerde yapılan aynı nitelikte
çalışmalarda İtalya (13) ve Bulgaristan'da (14) bildirilen değerlere benzer Mısır'da (15)
bildirilenlerden yüksek, Brezilya'da (17) bildirilenlerden ise düşük bulunmuştur.

Benzer değerlerin elde edildiği araştırmalar, manda yetiştiriciliğinde ileri olan Mısır,
İtalya ve Bulgaristan gibi ülkelerde yapılmıştır. Yüksek değerlerin elde edildiği araştırmalarda
kaba yem olarak sadece saman değil kaliteli kuru ot, yonca, silaj v.s. kullanılması etkili
olabilir. Bir diğer deyişle araştırmada kullanılan samanın yerine daha iyi kaliteli bir kaba
yem kullanılsaydı daha fazla ağırlık kazancı sağlanabilirdi.

Grupların yemden yararlanma kabiliyetleri, yani her bir kg canlı ağırlık artışı için
tüketilen yem miktarları arasındaki farklar istatistiki yönden önemsiz bulunmuştur. Bununla
beraber gruplardaki yemden yararlanma kabiliyeti değerleri Karabulut ve ark. (5, 16)
bulgularından daha yüksek bulunmuştur. Yemden yararlanma kabiliyeti Brezilya'da (17)
bildirilen değerlere benzer, Bulgaristan (14) ve İtalya’da (13) bildirilen değerlerden ise düşük
bulunmuştur. Manda yetiştiriciliğinde daha ileri olan ülkelerde yüksek değerler elde edilmesi
dikkat çekicidir. Saman yerine daha kaliteli kaba yemlerin kullanılmasıyla Türkiye'de Yemden
yararlanma kabiliyetinin yükseleceği söylenebilir.

Elde edilen veriler manda besisi için en ekonomik rasyonun I. gruba verilen % 10,1 ham
proteinli rasyon olduğunu göstermektedir. Manda besisinin cazip olabilmesi besili erkek malak
etinin pazarda daha iyi fiyat bulmasına bağlıdır. Türkiye'de et piyasasının oluşmasında Et
ve Balık Kurumu'nun önemli bir rolü vardır. Sığır karkasları için % 55 randımandan sonra
her % 1 artış için prim verilmektedir. Mandada ise baş ve deri ağırlığı fazla olduğun-dan
randıman düşük olmaktadır. Bu nedenle manda da randıman primi % 50 den başlamalıdır.
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Manda için böyle bir düzenleme Türkiye'de genç manda besisini teşvik edici bir tedbir olur.
Besi başı, ortası ve sonundaki ortalama vücut ölçüleri yönünden gruplar arasındaki farklar

istatistiki yönden önemsiz bulunmuştur (Tablo 5). Bu durum büyüme yönünden rasyonların
önemli bir etkisi olmadığını dolayısıyla daha ucuz olan rasyonun kullanılmasının daha ekonomik
olacağını ifade eder.

2. Kesim ve Karkas Özellikleri
Besi başlangıcında gruplarda ortalama ağırlıklar, sırasıyla 136, 133 ve 133 kg idi. Besi

sonunda gruplarda ortalama ağırlıklar 312, 307 ve 317 kg olmuş ve 28 hafta süren beside
gruplar, sırasıyla, 176, 174 ve 184 kg canlı ağırlık kazanmışlardır.

Farklı düzeylerde proteinle beslenen gruplarda kesime ilişkin çeşitli özellikler yönünden
ortalamalar hep birbirine yakın değerler olarak bulunmuştur. Dolayısıyla kesim özellikleri için
gruplar arası farklar istatistiki yönden önemsiz çıkmıştır. Gruplarda protein düzeyi arttıkça
randımanın önemli olmamakla birlikte % 52,8 den 53,6 ya yükselmesi dikkat çekicidir.

Deneme gruplarında farklı düzeyde proteinle beslemenin et, kemik miktar ve oranları
üzerine önemli bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Rasyonlarda protein düzeyinin artması ile
önemli olmamakla beraber, MLD kesit alanı büyümüştür. Bu durum, rasyon proteininin vücutta
protein depolanmasını artırdığının bir işareti olarak kabul edilebilir. Karkas ölçüleri yönünden de
gruplar arası farkların önemli olmadığı tespit edilmiştir.

Karkasta kıymetli etlerin miktar ve oranları deneme gruplarında birbirine yakın değerler -
olarak bulunmuştur. Gruplarda ortalama kıymetli et miktarları sırasıyla 26,7, 26,1 ve 29,1
kg bulunmuştur.

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre rasyonlardaki farklı protein düzeylerinin günlük
canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanmayı önemli derecede etkilemediği anlaşılmıştır. Bu besi
araştırmasında, Türkiye'de önceki yıllarda yapılan manda besi araştırmaları sonuçlarına göre
daha yüksek besi performansı elde edilmiştir. Besili genç manda eti, kalite yönünden genç sığır
etine benzemektedir. Fakat piyasada daha düşük değerde alıcı bulmaktadır. Türkiye 500,000
dolayında manda varlığına sahiptir. Bu doğal varlığın iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi için
bazı eğitim ve özendirme tedbirleri alınmalıdır. Genç erkek mandaların besideki canlı ağırlık
artışı yerli ırklarda yüksektir. Düşük kaliteli yemleri iyi bir şekilde değerlendirebilirler. Türkiye
manda varlığından daha iyi yararlanma yollarının ortaya çıkarılabilmesi için mandalar üzerinde
araştırmalara devam edilmesinin yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.
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