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Hayvan Beslemede Cassava ve Ürünlerinin Kullanımı
Tugay Ayaşan
Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana
Özet: Cassava, orjini Güney Amerika olan bir bitki olup, Manihot esculenta, maniok, yukka ve tapiyoka gibi
çeşitli isimlerle adlandırılmaktadır. Kök kısmının bir parçası ve yaprakları, yem kaynağı olarak kullanılmakta
olup, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika, Hindistan ile Güneydoğu Asya gibi ülkelerde başlıca üründür. Bu
makalede, hayvan beslemede kullanılan cassava ve ürünleri ile bu yem maddeleriyle çeşitli hayvanlar
üzerinde yapılan besleme çalışmaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cassava, besleme, kümes hayvanları, ruminantlar

Use of Cassava and Products in Animal Nutrition
Abstract: Cassava is a plant originating from South America and is known under various names: Manihot
esculenta, manioc, yucca and tapioca. The tubers (part of the root system) and the leaves are used as food
sources. It is an important staple in many developing countries of Africa, South and Central America, India
and Southeast Asia. In this paper, feeding studies made on the cassava and cassava products used in nutrition
of various animal species have been reviewed.
Key words: Cassava, nutrition, poultry, ruminant

1. Giriş
Cassava, orjini Güney Amerika olan bir
bitki olup, Manihot esculenta, maniok, yukka ve
tapiyoka
gibi
çeşitli
isimlerle
adlandırılmaktadır. 2002 yılında dünyadaki
üretimi 184 milyon ton olan kurutulup öğütülen
cassava yumrusunun 99.1 milyon tonu
Afrika’da, 51.5 milyon tonu Asya’da, geri kalan
miktarı da Latin Amerika ile bazı Hint
adalarında üretilmiştir. Nijerya en büyük
cassava üreticisi olmasına rağmen, Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (Food and
Agriculture Organization of the United Nations
- FAO) 2004 yılı verilerine göre, Tayland’ın
2005 yılında %77’lik kuru cassava ihracatı
yapan en büyük ülke olduğu, bunu %13.6 ile
Vietnam’ın izlediği açıklanmıştır. Dünyadaki
cassava üretimi 1988–1990 arasında %12.5
artış gösterirken, 2007’deki cassava üretiminin
228 milyon tona ulaştığı bildirilmektedir (FAO,
2008).
FAO (2004) cassavanın pirinç ve mısırdan
sonra en önemli 3. enerji kaynağı olduğunu
açıklamıştır. Cassava Afrika, Asya ve Latin
Amerika’da yaşayan milyonlarca insanın geçim
kaynağını oluşturmaktadır. Cassava, kökleri
yenebilir hale gelene kadar bir dizi işlemden
geçmektedir. Bunun için kökler önce
soyulmakta, rendelenmekte, kaynatılıp sıkılarak
suyu çıkarılmakta ve güneşte kurumaya
bırakılmaktadır. Su buharlaştığında geriye
beyaz bir toz kalmaktadır. Elde edilen bu

undan; ekmek, lapa, çorba gibi çeşitli
yiyecekler ile uzun süre bozulmadan kalan
peksimetler yapılmaktadır. Cassava köklerinden
elde edilen bu ürünler, karoten ve diğer
karotenoidler bakımından fakirdir (Kanto ve
Juttupornpong, 2005).
Pek çok ülke bugün cassavanın etanol
biyoyakıt olarak kullanımı üzerinde önemli
araştırmalar yapmaktadır. Çin, 11. 5 yıllık
kalkınma planı çerçevesinde 2010 yılına kadar
200 bin tonluk biyodizel üretmeyi amaçlamıştır.
Bu da 10 milyon tonluk petrole denktir (Aho,
2007).
Ülkemizde de bu konu ile ilgili çalışmalar
yapılmıştır. Yavuz ve ark. (1996), besi kuzusu
rasyonlarındaki tahılların yerine iyi bir
adaptasyon dönemi uygulanmak şartıyla,
herhangi bir sağlık problemine yol açmaksızın
%40 oranına kadar tapiyokanın katılabileceğini
bildirirken; Tuncer ve ark. (2005), kuzu
beslemede protein kaynağı olarak soya küspesi
ya da üre içeren konsantre yemlere arpanın %0,
35, 70 ve 100’ü oranlarında katılan tapiyokanın
besi performansına olan etkilerini araştırdıkları
çalışmalarında üre katılan rasyonlarda %20
oranında tapiyoka kullanılabileceğini ifade
etmişlerdir.
Bu derlemede önemi son yıllarda giderek
artış gösteren cassava ve ürünlerinin hayvan
beslemede kullanımı üzerinde durulmuştur.

Hayvan Beslemede Cassava ve Ürünlerinin Kullanımı

2. Cassava Ürünleri ve Özellikleri
Cassavanın iki çeşidi mevcut olup, tatlı
olanı insan tüketimi için kullanılırken; acı olanı,
yüksek hidrosiyanik asit (HCN) içermesi
nedeniyle insan tüketimi için uygun olmayıp,
sadece
işlenmiş
cassava
endüstrisinde
kullanılmaktadır. Cassava yaprakları insan
gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır
(Food Safety Network, 2005).
Kurutulmuş-öğütülmüş
cassavanın
metabolik enerji içeriği 12.0 MJ/kg’dan 14.6
MJ/kg’a
kadar
değişim
gösterirken
(Chauynarong ve ark. 2009), çok az yağ
içerdiği (Hudson ve Ogunsua, 1974), A, B1, B2
vitamini ve niasin içeriğinin düşük düzeyde
olduğu, vitamin C miktarının ise yüksek
düzeyde olduğu bildirilmiştir (Onwueme,
1978). Cassava köklerinden elde edilen unun
ham proteini %2.0–2.5 olarak saptanmıştır
(Garcia ve Dale, 1999).
Cassava yaprakları, protein, mineral ve
vitaminlerce zengindir (Bokanga, 1994).
Cassava yapraklarının protein içeriği %20–23
arasındadır
(Ravindran,
1991).
Ayrıca
karbonhidratlarca özellikle, nişasta bakımından
zengin olup, temel enerji kaynağıdır (Tewe ve
Egbunike, 1988). Şeker kamışı dışında en
yüksek karbonhidrat kaynağıdır. Buna karşılık
yağ ve bazı mineral maddeler ile vitaminler
bakımından yetersizdir. Besin değeri tahıllardan
ve tatlı patates gibi diğer yumru yemlerden
daha azdır. Cassava yaprakları, yumrulardan
daha fazla protein içerir fakat esansiyel
aminoasitlerce
özellikle
de
metiyonin
bakımından fakirdir (Phuc ve Lindberg, 2000).
Cassava yapraklarının tek mideli hayvanlarda
kullanımını sınırlandıran şey, içermiş olduğu
HCN ve taninler gibi anti-besinsel faktörler
(Awoyinka ve ark. 1995) ile selüloz içeriğidir
(Diaz ve ark. 1997). Cassava yaprakları ile
köklerindeki anti-besinsel faktörleri azaltmak
için güneşte kurutma, kaynatma, fermentasyon
ve silolama gibi teknikler uygulanmaktadır.
Çizelge 1’de cassava yapraklarının ham
protein ve amino asit içerikleri gösterilmiştir
(Phuc ve Lindberg, 2000; An ve ark. 2004).
Çizelge 1 incelendiğinde cassava yapraklarının
soya küspesiyle karşılaştırıldığında pek çok
esansiyel aminoasit bakımından yüksek
konsantrasyonda bulunduğu, sülfür içeren
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amino asitler bakımından da yetersiz olduğu
görülmektedir (Eggum, 1970).
Cassava çeşitlerinin ham protein içerikleri
arasında önemli bir varyasyon bulunmakta
olup, vejetasyon dönemiyle de değişim
göstermektedir. Ravindran ve Ravindran
(1988), genç yaprakta %38.1 olan ham
proteinin, olgun yaprakta %19.7 oranında
olduğunu saptamışlardır. Yine aynı araştırıcılar
cassavanın özellikle kalsiyum ve iz mineraller
bakımından zengin olduğunu da ifade
etmişlerdir. Borin ve ark. (2005), cassava
yapraklarının ağaç sapı ile yaprak sapına göre
daha yüksek protein içeriğine sahip olması
nedeniyle kümes hayvanları gibi tek mideli
hayvanlarda kullanılabileceğini bildirmişlerdir.
Afris (2004), yağmurlu ve kurak sezondaki
cassava yapraklarının ham protein içeriğini
%22.8-24.1
ve
%25.4-29.0
olarak
bildirmektedir.
Cassava cipsleri, hayvan beslemede
kullanılan çoğunlukla da Malezya, Tayland ve
Afrika’nın bazı yerlerinde üretimi yapılan bir
üründür. Nem içeriği %14’e düşene kadar hava
koşullarına
bağlı
olarak
2-3
gün
kurutulmaktadır.
Cipsler maksimum %14 nem, minimum
%65 nişasta, maksimum %5 selüloz,
maksimum %3 toprak kontaminasyonu
içermektedir (Balagopalan, 2002, Chauynarong
ve ark. 2009). Çizelge 2’de cassava peletleri ile
cipslerinin besin madde içerikleri verilmiştir.
Peletleme ile daha kompleks ürün
oluşmaktadır. Cassava peletleri cassava cipslerine
göre daha az besin değerine sahiptir. Çünkü
cassava peletinde selüloz ve külün fazlalaştığı
filiz kısmı bulunmaktadır.
Cassava
posası,
Saccharomyces
cerevisae’nın saf ırkı ile Lactobacillus
delbruckii ve Lactobacillus coryneformis’den 3
günde fermente edilmektedir (Oboh, 2006).
Iyayi ve Losel (2001), Aspergillus niger’li bir
ortamda, fermentasyon süresi uzadıkça cassava
posası ve yaprağındaki protein içeriğinin
arttığını, protein düzeyinin yüksek olması için
optimum 12–15 günlük süreye ihtiyaç
duyulduğunu, Saccharomyces cerevisae’lı
ortamda tutmadaki ham protein içeriğinin,
cassava posasında Aspergillus niger’li ortamda
tutmaya
göre
azalma
gösterdiğini
açıklamışlardır.
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Çizelge 1. Cassava yapraklarının ham protein ve amino asit içerikleri (Phuc ve Lindberg, 2000; An ve ark. 2004)
Kurutulmuş
Dondurulup
Kurutulmuş
Dondurulup
Soya
Ham protein
cassava
saklanmış
tatlı patates
saklanmış tatlı
küspesi
(g/kg Kuru Maddede)
yaprağı
cassava yaprağı
yaprağı
patates yaprağı
264
245
482
269
234
Esansiyel
Amino Asit
(g/16 g N)
Arginin
5.9
5.6
7.5
5.2
5.0
Histidin
1.9
1.7
2.5
2.0
1.9
İsolözin
4.4
4.2
4.2
4.2
3.6
Lözin
8.0
8.3
7.6
8.8
9.0
Lizin
5.6
5.4
5.3
4.1
3.9
Metionin
1.5
1.2
1.1
1.6
1.2
Fenilalanin
5.7
5.6
5.6
6.9
7.1
Treonin
4.0
3.9
3.5
5.2
5.2
Tirozin
4.0
4.4
3.7
4.0
3.7
Valin
5.3
5.3
4.7
5.7
5.4
Esansiyel
Olmayan
Amino Asit ,
(g/16 g N)
Alanin
5.7
6.4
4.3
5.4
5.0
Aspartik asit
9.7
9.3
11.2
11.0
11.2
Glutamik asit
11.2
9.6
17.5
9.9
10.0
Glisin
4.1
4.1
3.6
3.5
2.7
Prolin
3.6
4.3
4.4
3.4
3.4
Serin
4.7
3.8
5.3
4.1
4.7
Toplam amino asitler
85.3
83.1
92.0
85.0
83.0
Çizelge 2. Cassava peletleri ile cipslerinin besin madde içerikleri (CVB, 1988; INRA, 1989)
Cassava
Peletleri
Cassava
Cipsleri
Analizler, %
INRA
CVB
INRA
CVB
Kuru Madde
85.0
88.8
87.0
88.0
AMEn kcal/kg
2860
2832
2990
Nişasta
62.0
62.3
69.5
69.3
Ham protein
2.5
2.5
2.2
2.5
Ham yağ
0.7
0.4
0.7
0.4
Ham Selüloz
4.6
5.2
3.0
3.7
Kül
5.2
5.9
3.1
4.1
Lizin
0.09
0.09
0.08
0.09
Metionin
0.03
0.03
0.03
0.03
Metionin+sistin
0.06
0.06
0.04
0.06
Kalsiyum
0.30
0.53
0.20
0.20
Fosfor
0.19
0.09
0.15
0.09
Sodyum
0.04
0.01
0.03
0.01
Potasyum
1.10
0.64
0.40
0.73

Kurutulup-öğütülen cassavanın kabuk unu,
posadan daha fazla siyagenik glukosidaz içerir.
Bu da onu hayvan yemi olarak uygun olmaktan
uzaklaştırır. İnokule edilmiş, fermente olmuş
kurutulup-öğütülen cassavanın kabuk unundaki
siyanid 6.2 mg/kg iken, doğal ortamda fermente
etmede 23.3 mg/kg, fermente edilmemiş
ortamda ise 44.6 mg/kg’dır (Oboh, 2006).
Cassava ununun besin madde içeriği
incelendiğinde
yaklaşık
olarak
%80.4
karbonhidrat, %1.7 protein, %1.6 yağ, %12

selüloz, %0.1 su ve %4.2 mineral’den oluştuğu
görülmektedir (Anonymous, 2009).
Cassava potansiyel olarak siyanogenik
glukosidler gibi toksik maddeler içermektedir.
Fazla miktarlarda tüketilmesi durumunda bu
bileşikler, akut siyanid zehirlenmesine ve
sonuçta da ölüme neden olmaktadır. Bu toksik
bileşiklerin miktarı ekim yeri, acı veya tatlı
olup olmaması ile yetiştirme şartlarına göre
değişim göstermektedir. Tatlı cassava 40-130
ppm siyanid, acı cassava 80-412 ppm, çok acı
cassava ise 280-490 ppm siyanid içermektedir.
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50 ppm’den daha az düzeylerin zararsız olduğu
düşünülmektedir (Food Safety Network, 2005).
Bununla birlikte dünyada düşük siyanogenetik
glikozidli yeni çeşitlerin kullanılmasının artış
gösterdiği de görülmektedir. Ravindran ve ark.
(1986), kurutulup-öğütülen yaprak ununun 84
mg/kg hidrosiyanik asit içerdiğini belirtmiştir.
3. Etlik Civciv ve Piliçlerde Cassava ve
Ürünlerinin Kullanımı
Cassava ve ürünlerinin etlik civciv ve piliç
yemlerinde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar
incelendiğinde,
yeme
katılan
cassava
düzeylerinin çok geniş varyasyon gösterdiği
anlaşılmaktadır.
Kurutulup-öğütülen cassava yumru ununun
etlik civciv ve piliçlerdeki maksimum
kullanılma düzeyi üzerine yapılan çalışmalarda
Osel ve Duodu (1986) %10, Gomez ve ark.
(1987) %30, Brum ve ark. (1990) %40–60
düzeyine kadar ilave etmişlerdir. Avrupa Birliği
ise karma yeme katılması gerekli cassava
düzeyinin maksimum %25 (başlangıç yemine
%10–15) olması gerektiğini açıklamıştır.
Çizelge 3’te cassava ürünlerinin etlik
civciv ve piliç yemlerine ilave edilmesi önerilen
düzeyleri verilmiştir.
Stevenson ve Jackson (1983), karma yeme
%50 oranında kurutulup-öğütülen cassava
yumru ununun katılmasının etlik civciv ve
piliçlerin canlı ağırlığını etkilemediğini
bildirirken; Gowdh ve ark. (1990), karma yeme
%48.6 oranında kurutulup-öğütülen cassava

yumru ununun katılmasının büyümede bir
gecikmeye neden olduğunu ifade etmişlerdir.
Garcia ve Dale (1999), karma yeme mısır
yerine cassava katılması durumunda kümes
hayvanlarından elde edilen ürünlerde renk
kayıplarına rastlanılacağına işaret ederek, bunu
önlemek
için
sentetik
karotenoidlerin
kullanılmasının zorunlu olduğunu bildirmiştir.
Tada ve ark. (2004), mısır yerine karma
yeme %0, 25, 50, 75 ve 100 düzeylerinde
cassava unu katkısının canlı ağırlık kazancı,
yemden yararlanma oranı ve kesim ağırlığında
bir kötüleşmeye neden olduğunu, cassavanın
katılma düzeyinin sınırlı olması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Eruvbetine ve ark. (2003),
güneşte kurutmadan önce %50:50 oranında
karıştırılan cassava yumruları ile yapraklarının
etlik piliçlerde en iyi sonucu verdiğini, en
düşük HCN içerikli en yüksek ham proteinini
sağladığını, karma yeme %10 düzeyinde
katılmasının hayvanların performans, karkas ve
kan parametreleri üzerine herhangi bir olumsuz
etkisinin olmadığını gözlemlemişlerdir.
Adeyemi ve Sipe (2004), cassava yumru
ununun kullanılmasının ham protein düzeyinde
bir iyileşmeye yol açtığını bildirirken, Adeyemi
ve ark. (2004)’de, cassava yumru ununun ham
protein değerinin iyi olduğunu belirtmiştir.
Loan (2004), karma yeme farklı
düzeylerde kurutulup-öğütülen cassava yaprak
unu katkısının yem maliyetini azalttığını;
yapısında bulunan siyanik asid ve yüksek
selüloz içeriği nedeniyle %10’dan daha fazla
kullanılmaması gerektiğini açıklamıştır.

Çizelge 3. Cassava ürünlerinin etlik civciv ve piliçler için tavsiye edilen düzeyleri
CASSAVA
YEME KATILMA
PARAMETRELER
KAYNAKLAR
ÜRÜNLERİ
DÜZEYİ (g/kg)
575
Büyüme
Khajarern ve ark. (1980)
200
Büyüme
Gomez ve ark. (1983)
Kurutulup330
Büyüme
Waldroup ve ark. (1984)
öğütülen cassava
500
Büyüme
Ekpenyong ve Obi, (1986)
yumru unu
600
Büyüme
Brum ve ark. (1990)
500
Büyüme, Karkas ölçütleri Babiker ve ark. (1991)
200
Büyüme, Karkas ölçütleri Ravindran ve ark. (1986)
Büyüme, Besin madde
Supriyati ve Kompiang
Kurutulup100
kullanımı
(2002)
öğütülen cassava
Büyüme
karkas
kabuk unu
%10 yapraklar ve yumru
komposizyonu,
Eruvbetine ve ark. (2003)
olarak (1:1)
Hematolojik parametreler
KurutulupBüyüme, Karkas ölçütleri,
200
Tada ve ark. (2004)
öğütülen cassava
Maliyet
yaprak unu
200
Büyüme, Maliyet
Oyebimpe ve ark. (2006)
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Yapılan bir çalışmada cassava ununun
rasyonda %0–25 arasında kullanılmasının
civcivlerin canlı ağırlık kazancı ile deneme
sonu canlı ağırlığını azalttığı bildirilirken
(Akinfala ve ark. 2003), Eruvbetine ve Afolami
(1992), kurutulup-öğütülen cassava yumru
ununun %30’un üzerinde kullanılmasının canlı
ağırlık üzerine herhangi bir zararının olmadığını
söylemişlerdir. Iheukwumere ve ark. (2007),
kurutulup-öğütülen cassava yaprak ununun etlik
piliç bitirme rasyonunda %5 düzeyinde
kullanılmasının büyüme, kan parametreleri ile
karkas randımanı üzerine zararlı bir etkisinin
olmadığını ifade etmiştir.
Yapılan başka çalışmalarda kurutulupöğütülen cassava yaprak ununun %10–15
oranında kullanılmasının büyümeyi baskı
altında tuttuğu saptanmıştır (Ash ve Akoh,
1992; Opara, 1996). Bu düzeylerde yapılan
katkıların olumsuz etki göstermesinin sebebi,
muhtemelen yüksek selüloz içeriği nedeniyle
yem tüketiminin düşük oluşudur. Bu da hızlı
büyüme için gerekli protein ve enerji gibi
sindirilebilir besin maddelerinin tüketiminde
azalmaya neden olmaktadır. Adeyemi ve ark.
(2008), yem formunun etlik civcivlerin besi
performansı üzerine etkisini araştırdıkları
çalışmalarında, karma yeme artan düzeylerde
kurutulup-öğütülen cassava yumru ununun
katılmasının, yemin ince yem formunda olması
durumunda canlı ağırlık kazancını azalttığını;
yemin peletlenmesinin abdominal yağ ağırlığını
artırıcı etki yaptığını açıklamışlardır.
Büyüme faktörü olarak antibiyotiklerin
kullanımı Avrupa’da ve ABD’de yasaklanmış
olduğundan,
beslemeciler
antibiyotiklere
dayanıklı
yem
katkıları
üzerinde
durmaktadırlar. Saccharomyces cerevisiae gibi
maya ürünleri son yıllarda probiyotik kaynağı
olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla son yıllarda
cassava
mayasının
kullanımı
üzerinde
çalışmalara başlanmıştır. Chumpawadee ve ark.
(2008), etlik piliçlerin yemine cassava mayası
katkısının performans parametreleri üzerine
olan etkisinin minimal olduğunu, bu konuda
özellikle de doz ve form konusunda çalışmalar
yapılmasının gerekliliği üzerinde durmuşlardır.
4. Yumurtacı Tavukların Beslenmesinde
Cassava ve Ürünlerinin Kullanımı
Yumurtacı tavuklarda rasyona, %15’ten
%40’a kadar değişen oranlarda cassava
katkısının etkileri incelenmiştir. Bu kadar farklı

varyasyonun sebebinin anti-besinsel faktörler,
cassava yumru ununun işleme metodları ile
besinsel
ve fiziksel faktörler olduğu
bildirilmiştir (Garcia ve Dale, 1999).
Çizelge 4’de cassava ürünlerinin yumurtacı
tavukların rasyonuna ilave edilmesi önerilen
düzeyleri verilmiştir.
Yumurtacı tavuklarla yapılan çalışmaların
sayısı azdır. Bu çalışmalarda karma yemdeki
mısırın %40-60’ının yerine cassava yumru unu
kullanılmasının yumurta verimi üzerine
herhangi bir zararlı etki oluşturmadığı ifade
edilmiştir (Chauynarong ve ark. 2009).
Khajarern ve Khajerern (1986), cassavanın
yumurtacı tavukların yemlerinde enerji kaynağı
olarak kullanılabileceğini bildirirken; Aina ve
Fanimo (1997), cassava unu kullanarak
yaptıkları araştırmalarında günlük yumurta
veriminin azaldığını, buna karşılık yumurta
ağırlığı ile yumurta kabuk kalitesinin
etkilenmediğini tespit etmişlerdir.
Saparattananan ve ark. (2005), mısırlı veya
cassava içeren yemle beslemenin yumurta
verimi ve yumurta kalitesi üzerine etkisinin
benzer olduğunu, buna karşılık yumurta sarısı
renginin cassavalı yemleri tüketen grupta daha
açık olduğunu açıklamışlardır. Idowu ve ark.
(2005) ise mısırın yerine %10’dan fazla cassava
katkısının plazma ve yumurtadaki kolesterol
düzeyini azalttığını bildirmişlerdir.
Yapılan araştırmalarda kronik cassava
fazlalığının düşük yumurta verimi ile kötü
kabuk kalitesine yol açtığı (Omole, 1977),
yumurta kabuk kalınlığını azalttığı, kuluçkalık
yumurta oranının ise düştüğü ifade edilmektedir
(Ngoka ve ark. 1982).
Kurutulup-öğütülen
yaprak
protein
konsantresinin yumurtacı tavuklar üzerindeki
etkilerini araştıran Oludare (2006), kurutulupöğütülen yaprak protein konsantresinin balık
unu yerine başarıyla kullanılabileceğini, karma
yeme %8.04 oranında kurutulup-öğütülen
yaprak protein konsantresi katkısının, yumurta
verimi ile ilgili parametreler üzerinde herhangi
bir olumsuz etkisinin olmadığını açıklamıştır.
Probiyotik kaynağı olarak yumurtacı
tavukların karma yerine cassava mayası
katkısının yumurta üretimi ile yumurta kabuk
kalitesine olan etkilerinin araştırıldığı başka bir
araştırmada, cassava mayasının yumurta ağırlığı
ile yumurta kabuk kalınlığını artırdığı, yumurta
veriminin ise olumsuz yönde etkilendiği
bildirilmiştir (Chumpawadee ve ark. 2009a).
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Çizelge 4. Cassava ürünlerinin yumurtacı tavuklar için tavsiye edilen düzeyleri
CASSAVA
YEME KATILMA
PARAMETRELER
ÜRÜNLERİ
DÜZEYİ (g/kg)
Kurutulup-öğütülen
cassava yumru unu

400

Yumurta Verimi

500

Yumurta Verimi
Yumurta Verimi,
Yumurta Kabuk Kalitesi

200
Kurutulup-öğütülen
cassava kabuk unu
Kurutulup-öğütülen
cassava yaprak unu

165

Yumurta Verimi,
Canlı Ağırlık
Yumurta Verimi

Tamamıyla mısırın yerine

Yumurta Verimi

Literatür incelendiğinde cassava ve
ürünlerinin etlik civciv ve piliçler, yumurtacı
tavuklar ve ruminantlarda kullanılması dışında,
Japon bıldırcını (Ayasan ve ark. 2005;
Chumpawadee ve ark. 2009b) ile tavşanlar
(Ojebiyi ve ark. 2008) üzerinde de denendiği
görülmektedir. Ayasan ve ark. (2005)
yumurtacı Japon bıldırcınlarının karma
yemlerine yukka katkısının yemden yararlanma
oranı ile yumurta ağırlığını artırdığını, buna
karşılık yumurta kabuk kalınlığını azalttığını
bildirirken; Chumpawadee ve ark. (2009b)
probiyotik kaynağı olarak cassava mayasının
kullanılmasının besi performansı ile karkas
parametreleri üzerine etkisinin önemsiz
olduğunu açıklamışlardır. Ojebiyi ve ark.
(2008), kurutulup öğütülen cassava ile kan unu
karışımının
tavşanlardaki
etkilerini
araştırdıkları çalışmalarında ise, büyütme
dönemindeki tavşanların besi performansı
üzerine herhangi bir olumsuz etki göstermeden
kullanılabileceğini tespit etmişlerdir.
5. Ruminantların Beslenmesinde Cassava ve
Ürünlerinin Kullanımı
İklimsel değişiklikler, tropik bölgelerde
yetişen ruminantların yemlerini gerek kalite
gerekse de nitelik yönünden etkilemektedir.
Kuru dönemin uzun olması durumunda, süt
inekleri iyi kaliteli kaba yeme ihtiyaç duyarlar.
Cassava veya tapiyoka sıcak, uzun kuru sezon
esnasında yetiştirilecek önemli bitkilerden birisi
olup, yüksek protein içeriği nedeniyle ruminant
beslemede başarıyla kullanılmaktadır. Buna
karşılık kurutulmuş cassava yaprakları ile silajı,
içerdiği yüksek düzeydeki taninler nedeniyle
sınırlı düzeyde kullanılmaktadır (Wanapat ve
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Saparattananan ve ark.
(2005)

ark. 2000). Tropik bölgelerde daha çok ekimi
yapılan cassavanın ruminant beslemede
potansiyel kullanım alanları bulunmaktadır.
Yüksek düzeyde enerji içeren cassava
yumruları, ruminant rasyonlarında fermente
edilebilir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır
(Wanapat, 2003). Sommart ve ark. (2000), yem
fiyatlarındaki artışın önlenemez olması
nedeniyle ucuz yem kaynaklarına olan ihtiyacın
arttığını, enerji kaynağı olarak da ucuz olan
cassava cipslerinin kullanılabileceğini ifade
etmişlerdir.
Cassava kuru otunun hayvan yemi olarak
kullanılmasını araştıran Wanapat (2004),
cassava kuru otunun %25 ham protein
içerdiğini, yonca kuru otu ile soya küspesiyle
karşılaştırıldığında iyi bir aminoasit profiline
sahip olduğunu, üstelik yüksek düzeyde kuru
madde tüketimi (canlı ağırlığın 3.2’si) ile
yüksek kuru madde sindirilebilirliğine (%71)
sahip olduğunu, rasyona hayvan başına günlük
1-2 kg katılabileceğini ifade etmişlerdir. Buna
karşılık Wanapat ve ark. (2000), cassava kuru
otunun %23.6 ham protein içerdiğini, bu
değerin daha önce bildirilen değerlerden biraz
daha az olduğunu söylemişlerdir. Araştırıcılar
cassava kuru otunun yüksek düzeyde izolösin,
glutamin, asparagin ve alanin gibi amino asit
içeriğine de sahip olduğunu tespit etmişlerdir
(Çizelge 5).
Silaj,
organik
besin
maddelerinin
korunmasında önemli rol oynamaktadır. Silaj
inokulasyonu, hayvan beslemedeki ürünlerin
daha iyi korunmasına yol açmaktadır. Yapılan
bir çalışmada laktobacilli inokulasyonunun
cassava silajı üzerine olumlu etkisinin olduğu
görülmüştür (Saucedo ve ark. 1990).
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Koakhuntod ve ark. (2001), cassava kuru
otunun, laktasyondaki süt inekleri için yüksek
kaliteli bir protein kaynağı olduğunu, rumen
ekolojisinin, süt veriminin ve komposizyonun
iyileştiğini söylemişlerdir. Phengvichith ve
Ledin
(2007),
soldurulmuş
cassava
yapraklarıyla beslemenin büyütme dönemindeki
keçilerin performansı üzerine etkilerini
incelemişlerdir.
Araştırıcılar
soldurulmuş
cassava yapraklarının rasyona katılım düzeyinin
rasyon kuru maddesinin %30-40’ından daha
fazla olmaması gerektiğini bildirmişlerdir.
Chantaprasarn ve Wanapat (2008), cassava
kuru otuna dayalı rasyonlara ayçiçeği yağı
katkısının rumen ekolojisini, süt verimi ile süt
kalitesini özellikle de konjuge linoleik asit
düzeyini iyileştirdiğini saptamışlardır.
Cassavadan elde edilen cassava tozunun
ruminant rasyonlarına katkısı yapılmaktadır.
Bu konuda yapılan bir çalışmada, yem katkısı
olarak cassava tozunun canlı ağırlığın %0.7 si
ile %1.0’i arasında kullanılması gerektiği
bildirilmiş, cassava tozu kuru maddesinin %86
olduğu tespit edilmiştir (Ba ve ark. 2008).
Brossard ve ark. (2006), süt ineklerinin
rasyonlarına maya katkısının süt verimi ile

büyütme dönemindeki sığırların canlı ağırlık
kazancını artırdığını bildirirken; bu noktadan
hareket eden Khampa ve ark. (2009a), rumen
fermentasyon etkinliği üzerine maya ile
fermente edilmiş cassava cipslerinin, düvelerde
besinlerin rumen fermentasyon etkinliği ile
besinlerin
sindirilebilirliğini
artırdığını
açıklamışlardır. Khampa ve ark. (2009b),
cassava
cipslerinin
rumende kolaylıkla
yıkılabileceğini, ruminal pH’nın azaldığını,
malat katkısının S. ruminantium tarafından
laktat kullanımını uyarabileceğini, bu nedenle
mayalı
malat
katkısının
bakteriyal
populasyonun
artmasında
önemli
rol
oynayabileceğini ifade etmişlerdir. Yine
Khampa ve ark. (2009c), maya katkılı cassava
cipsinin
rumende
bakteri
ve
mantar
populasyonunu artırması sonucunda rumen
fermentasyon etkinliğinde artış olduğunu
bildirmişlerdir. Khampa ve ark. (2009d),
yüksek düzeyde cassava cipsine dayalı yemlerle
beslemede bakteri populasyonunun arttığını,
fakat protozoa populasyonunun azaldığını,
cassava cipsinin malat ve maya ile
kullanılmasının rumen ekolojisini etkilediğini
açıklamışlardır.

Çizelge 5. Cassava kuru otunun besin madde içeriği (Wanapat ve ark. 2000, Wanapat, 2004)
Cassava Kuru Otu
Kuru Madde (%)
86.3
Aminoasit (g/100 g)
Kuru Maddede
Kuru Madde’de (%) Alanin
6.3
Ham protein
25.0
Valin
2.4
Sindirilebilir ham protein
22.0
Prolin
2.9
Toplam sindirilebilir besin, 65.0
Tirozin
1.8
TDN
NDF
44.3
Metionin
0.6
ADF
30.3
Isolözin
13.1
ADL
5.80
Lözin
2.9
Ham yağ
6.20
Sistin
0.3
Ham kül
12.50
Asparagin
6.8
Kalsiyum
2.40
Lizin
1.7
Fosfor
0.03
Glutamin
9.6

Ülkemizde de bu konu ile ilgili çalışmalar
bulunmaktadır. İnal (1992), kuzu beslemede
enerji kaynağı olarak tapiyokanın farklı azot
kaynakları ile birlikte kullanılma imkânlarını
araştırdığı çalışmasında, enerji kaynağı olarak
arpa yerine tapiyokanın soya küspesi veya üre
ile birlikte kullanılma imkânlarını araştırmıştır.
Araştırıcı deneme gruplarında, deneme sonu
canlı ağırlıklar ile günlük canlı ağırlık artışları

bakımından gerek protein kaynakları gerekse de
tapiyoka düzeyleri arasında herhangi bir
farklılığın
gözlenmediğini;
konsantre
yemlerdeki tapiyoka miktarının artışı ile kg
konsantre yemin maliyetinde düşüş, kg canlı
ağırlık artışının maliyetinde ise bir yükselme
olduğunu saptamıştır. Yavuz ve ark. (1996)
konsantre yeme %40 oranına kadar tapiyoka
katılabileceğini, fakat ekonomik şartların göz
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önünde
bulundurulmasının
gerekliliğini
vurgulamıştır. Kurutulmuş şeker pancarı posası
ve tapiyoka katkılı karma yemlere üre ve niasin
ilavesinin rumende kimi besin maddelerinin
yıkılımı üzerine etkisini araştıran Demirel ve
Bolat (1997), Akkaraman koçlar kullanarak
kontrol,
tapiyoka,
tapiyoka+niasin,
tapiyoka+niasin+üre
katkılı
grupları
oluşturmuşlardır. Araştırıcılar rumende 48 saat
kalan
kimi
besin
maddelerinin
yıkılabilirliklerinin %77.89, %78.35, %79.05 ve
%81.10 olduğunu ifade etmişlerdir.
Tuncer ve ark. (2005) üre kapsayan
konsantre yemlere 400 ppm’e kadar yukka
schidigera ekstraktı katılmasının kuru madde,
organik madde ve ham protein sindirilme
dereceleri üzerine önemli bir etkisinin
olmadığını saptamışlardır.
Aflatoksin üreten Aspergillus spp ve
aflatoksin düzeyinin depolanmış cassavadaki

etkileri ile işleme tekniklerinin önemini
araştıran Essono et al. (2009) aflatoksin içeren
örneklerde
depolama
süresinin,
pH’ın,
aflatoksin üreten tür populasyonunun ve
cassava cips türünün, önemli derecede etkin
olduğunu ifade etmişlerdir.
6. Sonuç
Cassava ve yan ürünleri kümes hayvanları
ile
ruminantların
karma
yemlerinde
kullanılmaktadır. İçermiş olduğu anti-besinsel
faktörlerin varlığı, Aspergillus ve Eschericia
türlerinin sayısı, kurutma işlemi esnasındaki
diğer kontaminantların düzeyleri ve nem içeriği
gibi özellikler, cassava ve yan ürünlerinin
karma yeme katılması esnasında dikkate
alınmalıdır. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak
ülkemizde daha fazla çalışmanın yapılmasının
uygun olacağı düşünülmektedir.
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