MACAR BİB ER İN İN HAYVAN BESLENM ESİNDE
KULLANILMASI

Frau Dr. M. J A K A B F i ( * )

Çeviren : Eyüp O K T A Y

(** )

M acar biberi hem en hem en bü tün D ünya'da b ah arat olarak
kullanıhr- M acaristan için, biberin girmediği m utfak söz konusu
değildir, M acaristan’da yılda şahıs başına 300 g öğütülm üş biber
tüketilm ektedir. Bunun dışında birçok m em leketlere, k ıt’alara ve
deniz a şın ülkelere önemli m ik tarlard a ihracat da yapılm aktadır.
Y ukarıda genel tanıtım ı yapılan biber - Capsicum annuum L.
varietas longum— , k u ru tu ld u k tan sonra un haline getirilen, olgun
laşm ış iken kırm ızı renkte olan, b ir nebatın m eyvalarıdır.
M acaristan’da b iber üretim i en çok Szeged ve Kalocsa bölge
lerinde yapılm akta olup, yılda 8000 h ek tar üzerinde tarım arazisi
bu m aksatla kullanılm aktadır.
Biber yem karışım larına daha ziyade azar m ik tarlard a ilâveler
halinde iştirak eder. Bugün en çok kanatlıların yem lenm elerinde
kullanılm aktadır. K anatlıların kapalı sistem de bakım ve beslen
m elerinde kümes dışındaki yaşantıları önlenm iş olduğundan, hay
vanların tabii C arotinoidden yararlanm aları m üm kün olm ayacak
tır. K anatlılar Carotinoidleri yeşil yem lerden alırlar, organizm ala
rının özel istidatı sayesinde m id e -b a rsa k kanallarının ilk üçte bi
rinde alınm ış Carotinoidleri vit. A ya çevirirler. Tavuklar, kapalı
bakım sistem inde, yem karm aları ile yeter m iktarda Carotin ala
m adıkları zam anlarda yum urta sarılarında kusurlu renklenm e gö
rülecektir. Bu zam anda yum urta sarısında husule gelebilecek ku
surlu renklenm eyi önleyebilmek için Carotin kaynağı olarak biber
den yararlanılm alıdır.
( * ) Hulm und Ei, M aerz 1971, S eite 105 -1 0 8 .
( * * ) U zm an V et. H ek im - L alahan Z ootekni A raştırm a E n stitü sü .
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M acar araştırıcıları Zechm eister ve Cholnoky, biber Carotinoidinin kim yasal yapısı, biyolojik etkisi ve renk g arnitürünü veren
m addesi üzerinde yıllarca çalışm ışlardır. İlk olarak birçok batılı
devletlerde, biberin yapısındaki bol renk m addesi üzerinde önem le
durulm uştur. Bu m em leketlerde, sentetik yolla ucuza m.al olan
renk m addelerinin keşfine kadar, kapalı bakım sistem inde yum ur
ta sarısının renksizliğine çare olarak kullanılm akta idiBudapeşte Zootekni A raştırm a E nstitüsünde çalışm akta olan
bizler, aşağı yukarı 10 yıldanberi, biberin tavuk yem lerine ilâve
edilmesi ile yum urta sarısının renginin düzeltilm esi problem i üze
rinde çalışmaktayız. A raştıraıalanm ız model ve büyük çiftlik de
nem eleri tarzında yapılm ıştır. B urada, çeşitli m ik tarlard a biber
ilâvesi yapılm ış yem karışım larının biyolojik etkileri aranm ıştır.
En göze çarpan C arotinoid - renk m a d d e si: O rtalam a 1000 gr.
havada kurutulm uş biberden 2-4 g elde edilm iştir. Bu renk m ad
desinin önemi, renk verebilm e özelliğinden gelm ektedir. Bu m ik
ta r aşağı yukarı tüm renk m addesinin % 75 m iktarı olarak tesbit
edilm iştir. Alkol ihtiva eden renkli m addeler grubuna dahildirler.
Y apılarında bol m iktarlard a Capsanthin ve C apsorubin taşırlar.
B unların dışında keza Zeaxanthin, Lutein ve diğer bazı renkli m ad
deler de bulunm uştur. B unların dozu en az % 0,3 olduğu zaman
etkileri göze çarpm aktadır.
Kapalı sistem de bakım şartların d a tabii C arotin m addesi ala
m am a nedeni ile solan y um urta sansı, 5 günlük biberli yemleme
ile koyulaşm akta, günden güne istik rar kazanarak 2 h afta sonra
piyasanın arzu ettiği rengi alm aktadır. Bu zaman içinde gaga ve
bacakların rengi de sarılaşm aktadır. Bu husus bilhassa broilerler
için önemli olm aktadır.
Bir diğer grup da, pro Vitam in A olarak bilinen ve karbonhid
ra t renkli m addelerinden olan Carotin ve K ryptoxantin'dir. K anat
lılar almış odukları Carotin m olekülünü bünyelerinde Vit- A mo
lekülüne çevirerek bunu ya ihtiyaçları için kullanırlar, veya k ara
ciğer ve genital organlarında depo ederler. Böylece biber, pro vi
tam in kaynağı olarak yem karışım larının hazırlanm asında önemli
rol oynar. U nutulm am alıdır ki, 1000 g yemlik b iber 250-800 mg.
Carotin taşır.
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Prof. Cholnoky’nin bulgularına göre biber, zikredilen komponetler dışında daha bazı biyolojik etken m addeleri de kapsar. Ol
gunlaşm ış biber m eyvalarm da Vit. E vardır ve 1000 g yemlik bi
berde, 8,2 mg. m iktarında antioxidant ve vitam in karek terin i taşı
yan Tokopherol de bulunm uştur.
Yine aynı profesörün araştırm aların a göre, b ir yıllık biber,
yapısındaki pro Vitam in m iktarından b ir m ik tar kayba uğram ak
tadır. Buna rağm en bahse konu biber, yılın her mevsiminde kul
lanılabilecek şahane b ir C arotin kaynağıdır. Üstelik yapısındaki
Tokopherol, karm a yem lerdeki provitam in ve A vitam ininin oxidasyonlarm a m ani olur. Onları ilk yapılarında korur. Bu yönü ile
de biber, yem karm alarında antioxydant olarak önemli b ir m adde
dir. K arm a yemin yapısına giren b ir diğer yemin, meselâ yonca
unu Carotinoidinin bozulm asını da önler.
K eskin b ah ara t acılığı m acar biberinin k arekteristik özelliği
dir. Bu, yapısındaki Capsaicin'den ileri gelir- Capsaicin biyolojik
görünüş bakım ından vitam in özelliği taşır ve Carotinoide renk ve
rir. Son yüzyılın sonlarında onun fizyolojik etkisi üzerinde hassa
siyetle durulm uştur. Birçok m eşhur tıp otoritesi Capsaicin’in h a
zım, m adde m übadelesi ve iç salgı bezelerine etkisi üzerinde önem 
le durm uşlardır. Capsaicin yağların daha iyi değerlenm elerini sağ
lam akta, m ide-barsak iç dokularının faaliyetini teşvik etm ekte ve
kan dolaşım ını artırm ak tad ır. B unlardan başka Capsaicin, ham ur
kıvam ında eklem rom atizm alarının tedavisinde de tavsiye edilir.
(H aricen).
Biberin yum urta tavuklarının verim i üzerindeki etkisi ilk ola
rak 1961 yılında Budapeşte Zootekni A raştırm a E nstitüsünde yapı
lan model araştırm ada görüldü. Tavuk karm a yemlerine, yum urta
sarısının pigm entasyonuna etkisini incelemek üzere % 1,0, % 0,5
ve % 0,3 m iktarlarında k arıştırılm ıştır. Bu ilk araştırm ada yum ur
ta prodüksiyonunda da artış görüldüğünden, 1962 yılında 2000 yu
m u rta tavuğu üzerinde (leghorn) yeni b ir araştırm aya başlandı.
B uradan da m üsbet sonuç alınm ası üzerine, bu d efa, daha geniş
b ir alanda ve büyük çiftliklerde saha denem elerine başlandı. Araş
tırm ada kg. da 180-370 mg. Carotin ihtiva eden Kalocsa m ahreçli
3'arı tatlı biber kullanılm ıştır. A raştırm a süresince yum urtaların
Vit. A değerleri 2 haftada b ir araştırılm ış, kan serum u ve tüm ka
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raciğerdeki Vit. A m iktarı ise araştırm a sonunda tavukların kesim 
leri ile tesbit olunm uştur.
B urada ışıklı renk ölçme aygıtından yararlanılm ıştır. Y um ur
ta sarısındaki tüm Carotinden ileri gelen renklilik ve yine yum urta
sarısındaki Vit. A m ik tarları aranm ıştır. Bu arada denem eden el
de edilen yum urtaların kuluçka verim lerinde de düzelme olduğu
m üşahede edilm iştir. A raştırm a esnasında biberin, yum urta san sı
pigm entasyonu üzerinde intensiv etki gösterdiği görülm üştür. De
nemede, kontrol grubu hayvanlarının y um urta sarıları aygıtta 80
rakam ı ile derecelendirilirken, b u rakam , b iber ile beslenen hay
vanlarda 125 e yükselm iştir. B iber y u m u rta prodüksiyonunu da
yükseltm iş, deneme gruplarındaki y um urta verim i kontrol grubu
na göre h erb ir tavuk için 5,2 ve 5,3 adet daha fazla bulunm uştur.
Deneme süresinde hayvanlara aynı m ik tarlard a yem verilm iş ve 10
ay içinde hayvan başına 220 ile 230 arasında y u m u rta verim i sağ
lanm ıştır. Elde edilen sonuçlar gösterm iştirki, aynı m ik tar ve ay
nı değerde yem yedirilm iş olm asına rağm en, b iber ilâve edilmiş
yem lerin rezorbesi ve değerlendirilm eleri daha ü stü n olm uştur.
Deneme süresince hayvanların sağlık kontrolleri yapılmış, deneme
sonunda, deneme grublarm da telef olan hayvanlar kontrol grubu
na oranla % 10,2 ve 11,1 daha az olm uştur. Keza ilk denemede,
kontrol grubunda % 8 gut (Ubicosis visceralis) hastalığına karşı
lık deneme grubunda % 1,1 hastalık hali; ikinci denemede, deneme
grubunda % 8,5 hastalığa karşılık kontrol grubunda % 20,4 h asta
lık hali görülm üştür. B uradan da biberin, m adde m übadelesi h a
talarından ileri gelen h astalıklara karşı frenleyici özellik taşıdığı
sonucuna varılabilir.
Biberin, yum urta tavuklarının verim lerine olan m üsbet etkisi
piliç besisinde de aranm ış, bu m aksatla, Plym outh ve C om ish gün
lük civcivleri 10 hafta süreli denemeye alınm ıştır. Deneme, 50 er
b aştan 2 deneme ve b ir de kontrol grubu ile yürütülm üştür. Dene
me gruplarının yem lerine .% 0,5 Capsaicinli yarı ta tlı biberden ka
rıştırılm ıştır. 10. hafta sonunda deneme grubu hayvanlarının kont
rol grubu hayvanlarından ortalam a % 15,1 daha ağır oldukları
tesbit edilmiştir- Böylece bro iler besisinde de biberin, canlı ağır
lık artışı ve yemden yararlanm a üzerinde faydalı olduğu sonucuna
varılm ıştır.
1965
yılında 12 000 broiler (Nick-Chick) üzerinde % 0,5 bi
berli rasyon ile % 6 daha fazla ağ ırlık . kazanılm ış ve % 10 daha
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iyi yem den yararlanm a sağlanm ıştır. B urada da biberin e tk is i:
hazm ı kolaylaştırıcı, m ide-barsak cid an do k u lan n ı kam çılam ası,
iledir.
Yapılmış denem elerin sonucu olarak, Capsaicin ihtiva eden bi
berin tavuk rasy o n lan n a ilâve edilmesi ile aşağıdaki hususlarda
m utlak fayda sağlandığı a n la şılm ıştır:
1 — Genç hayvanlarda yem den yararlanm ayı artırm ak tad ır.
2 — Tavuklarda y um urta verim ini artırm ak tad ır.
3 — K anatlıların h astalık lara
m aktadır.

karşı

m ukavem etlerini

a rtır

4 — Y um urta sarısının renk intensitesini artırm ak tad ır.
5 — Y um urta sarısında A vitam ini ve Carotin seviyesini yük
seltm ektedir.
1969 yılında 700 Nick - Chick tavuğu üzerinde M acar ve İspan
yol m ahreçli biberlerin, yum urta sarısına ve yum urta verim ine et
kileri üzerinde m ukayeseli denem eleri yapılm ıştır. Deneme sonun
da, M acar biberi ile beslenen hayvanların 110 y u m u rta daha fazla
yum urtladıkları, bunların da o rtalam a 0,05 gr daha ağır olm aları
ile fazladan elde edilen tüm yum urta kütlesinin 7,31 kg. olduğu
tesbit edilm iştir. Bu sonuç, C apsaicin'in teşvik edici ve vitam in A
nın da yum urtalıklar üzerinde aktiviteyi artırıcı özelliğinden ileri
gelm ektedir. Zira M acar biberinin 100 g da 17,6 mg, Capsaicin mev
cut iken, bu m adde İspanyol biberinde ancak eseri m iktarda bulunabilm iştir. Y um urta sarısını renklendirm e bakım ından h er iki
m ahreçli biber benzeri ve yüksek etkenlik gösterm işlerdir. Nite
kim Roche renk tablosuna göre M acar biberinde % 50, İspanyol
biberinde % 45 renklilik bulunm uştur.
1969
yılında M acaristan'ın en büyük çiftliğinde, M acar biberi
ile sentetik renk verm e m addesinin m ukayeseleri yapılm ıştır. Bu
rada 5000 başlık Shaver Leghorn tavuğu g ru b lan n d a y um urta rengindeki değişiklikler ve prodüksiyonda kantite arandı. A raştırm a
da 3 çeşit renk veren m addeden kullanılm ıştır. B unlar :
1 — 1 kg. da 2,1 g renk m addesi taşıyan M acar biberi,
2 — 1 kg. da 2,1 g renk m addesi taşıyan İspanyol biberi, ve
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3
— Y apısında sentetik Carotinoid taşıyan İsviçre’de Roche
ilâç firm asının b ir preparatı. îçinde b ir kısım sarı ve b ir kısım
kırm ızı Carophyll ihtiva etm ektedir. Denemede kullanılan 3 temel
yem karışım ı ile kontrol grubu yem karışım ları çiftlikte hazırlan
m ıştır.
G ruplara ait yem karışım larına :
1 — M acar biberinden % 0,4
2 — İspanyol biberinden % 0,4, ve
3 — tçinde sarı ve kırm ızı Carophyll bulunan Roche preparatından da prospektüsüne uygun olarak tona 30 g., karıştırılm ış
lardır, Capsaicin m iktarları, araştırm ad a kullanılan M acar bibe
rinde 100 g, da 21,6 mg,, Ispanyol biberinde ise eseri m iktarda b u 
lunm uştur.
Deneme 5 ay devam etm iş ve deneme gruplarının kontrol gru
bu ile yapılan m ukayeselerinde :
1 — M acar biberli rasyonla beslenen gruptan h erb ir tavuk 5,1
yum urta daha fazla, yani % 4,6

2 — İspanyol biberli rasyonla beslenen g ruptan h erb ir tavuk
2,8 yum urta daha fazla, yani % 2,5 ve,
3 — îçinde Carophyll ihtiva eden sentetik m ateryalle beslenen
ler tavuk başına 3 yum urta daha fazla, yani % 2,6, verim li olm uş
lardır.
K ontrol grubu karşısında M acar biberi ile beslenen grubun
hayvanlarında daha az ölüm, daha üstü n canlılık ve yaşam a gücü
ve keza daha fazla kuluçka verim i (% 78,9 a karşılık % 81) tesbit
edilm iştir. G ruplara ait yum urta sarılarının renk değerlendirilm e
sinde Roche renk tablosu ve photom etrik renk extinktionundan
yararlanılm ıştır. Sentetik sarı ve kırm ızı Carophyll, yum urta sansm ın rengini düzeltm ek bakım ından her iki bib er seviyesinde m ü
kemmel görülm üştür. K ontrol grubu hayvanlarına ait yum urtala
rın daha az renkte bulunm ası, renk veren m addelerin daimi kulla
nılm ası gerektiği gerçeğini ortaya çıkarm ıştır.
Yapılan deneme sonuçlarını özetlem ek istersek : Sentetik Ca
rotinoid ihtiva eden Carophyll prep aratı iyi b ir renk vericidir. An
58

cak yum urta sarısına renk kazandırm ası dışında başka b ir biyo
lojik etkisi yoktur. İspanyol biberi de benzeri özelliktedir. Buna
karşılık M acar biberi ile beslenm ede y um urta sarısında düzelme
olduğu gibi, diğer çeşitli biyolojik etkilenm e sahaları da göze çarp
m aktadır.
M acar biberi ile besi dom uzları üzerinde de b ir seri denemeler
yapılm ıştır. Domuz yem karm alarına % 2 - 3 oranında b iber karış
tırm akla Carotinoid kaynağı olarak ekonom ik sonuçlar alınm ış
tır. En iyi sonuçlar ilkbahar domuz yavrularından alınm ış olm akla
beraber, biberin dom uzlar için de h er mevsimde yararlı olduğu
anlaşılm ıştır.
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