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Özet : Bu araflt›rma, kefal yavrular›n›n geliflimine farkl› beslemenin etkilerini tespit etmek amac›yla planlanm›flt›r. Bafllang›ç a¤›rl›¤›
14.15 g ve 14.71 g olan kefal yavrular› deniz kafeslerinde 60 gün süresince yar› yafl yemle yemlemede, ortalama a¤›rl›klar› 14.56
g ve 14.71 g olan yavru kefal bal›klar› (M. auratus R. 1810) denizdeki a¤ kafeslerde yar› yafl yem (%50 alabal›k iç organ› +%25
soya fasulyesi unu +%25 bu¤day bonkalitesi kar›fl›m›) ve sazan pelet yemiyle beslenmifltir. Deneme sonunda ortalama a¤›rl›klar,
s›ras›yla 28.83 ± 0.6 g ve 22.04 ± 0.6 g olarak tespit edilmifltir. Deneme sonundaki her iki hasat a¤›rl›klar› aras›ndaki farkl›l›k önemli
bulunmufltur (p<0.05). Deneme sonunda gruplara ait günlük canl› a¤›rl›k art›fllar› ise %1.63 ve %0.83 olarak saptanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler : Kefal, yar› yafl yem, geliflme, yemleme

A Research on the Growth Rate on the Mullet (Mugil auratus RISSO, 1810) Fingerlings Fed
Different Diets in Cages
Abstract : This research was conducted to determine the effect of different feeds on the growth rate of mullet juveniles (M. auratus
R. 1810). Juveniles with a initial mean weight of 14.15 g and 14.71 g were feed a semi-moist diet (%50 trout viscera + %25
soybean meal + %25 high quality wheat bran) and carp pellets for a period of 60 days in marine cages. At the end of the experiment,
final average weights were determined as 28.83± 0.6 g and 22.04±0.6 g have been obtained, respectively. The difference between
the two harvesting weights was found statistically significant (P<0.05). The daily growth rates were found as 1.63% and 0.83%
respectively.
Key Words : Mugil, semi-moist feed, growth, feeding

Girifl
Bal›k kültürü aç›s›ndan kefallerin ekstansif
yetifltiricili¤i çok eski ve yayg›n olup, dünyan›n tropik ve
subtropik bölgelerinde yay›l›m göstermektedir (1).
Karadeniz’de bulunan kefal, karagöz ve levrek
yavrular›n›n do¤adan toplanarak yar› yo¤un olarak kafes,
havuz ve dalyanlarda kültürü yap›labilecek türler oldu¤u
belirtilmektedir (2).
Çeflitli araflt›r›c›lar, bal›klar›n beslenmesinde temel
olarak kuru yemler, yafl yemler ve yar› yafl yemler olmak
üzere üç çeflit yem kullan›ld›¤›n›, hatta bazen bunlar›n
kar›fl›mlar›n›n uyguland›¤›n› bildirmifllerdir (3, 4 ve 5).
Yetifltiricili¤i yap›lan karnivor bal›klar›n haftada bir

gün, yafl yem veya taze yem olarak adland›r›lan k›y›lm›fl
bal›k etleriyle yemlenmesinin dengeli bir beslenme
aç›s›ndan s›k s›k baflvurulan bir yöntem oldu¤u
belirtilmektedir (6). Uygulaman›n yap›labilmesi için bu yafl
yemlerin her zaman el alt›nda bulunmas› gerekmektedir.
Yem olarak kullan›lacak bal›klar› her zaman bulmak
mümkün olmad›¤›ndan, bu bal›klar›n bol yakaland›¤›,
ucuz oldu¤u dönemde sat›n al›narak, so¤uk hava
depolar›nda uzun bir süre korunmas› zorunlulu¤una
de¤inilmifltir.
‹srail’de tuzlu su bulunan havuzlarda %25 ham
protein içerikli pelet yemle beslenen larva ve yavru
alt›nbafl kefallerin büyüme oranlar›n›n incelendi¤i
çal›flmada, 1 g.’l›k M. auratus yavrular›n›n 186 günlük
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deneme sonunda ortalama 120.3 g.’a ulaflt›¤›
saptanm›flt›r. Araflt›rmada günlük bal›k bafl›na bireysel
büyüme oran› 0.65 ve ortalama ölüm oran› ise %68.2
olarak kaydedilmifltir (7).
‹srail’li yetifltiricilerin nehir a¤z›ndan yakalad›klar› 0.2
ile 0.5 gr. a¤›rl›¤›ndaki Alt›nbafl kefal (M. auratus)
larvalar›n›n yetifltiricili¤inde bir dereceye kadar baflar›l›
olduklar› bildirilmektedir (8). Dor’daki bir araflt›rmada,
bal›k eti ve bal›k unuyla haz›rlanm›fl karma yem ile 2
gr.’l›k kefal yavrular› yetifltirilmifltir. Haz›rlanan karma
yem kar›fl›m›na havuzlardan toplanan algler kat›larak
yavru bal›klar›n hayatta kalma oran› artt›r›lm›flt›r. Ayr›ca
Chironomid larvalar›n›n ilavesiyle baflar› oran› daha fazla
yükseltilmifltir.
Kefal yetifltiricili¤inde; Adriatik’te bal›k unu %52.9
protein, %21.6 ya¤, %03 tuz, %16.6 kül içerikli pelet
yem; Tayvan’da M.cephalus’lar›n beslenmesinde pirinç
kepe¤i ve yer f›st›¤› veya soya unu kulllan›lmaktad›r.
Tunus’da 5 tür kefal için ekmek, bal›k unu ve patates
kar›fl›m›, sebze art›klar›, yumurta, Cephalopoda, Ulva,
Enteromorpha ve Chaetomorpha; Mar Menor’da L. aurata
için bal›k unu (Boops boops), vitamin ve antibiyotik katk›l›
soya- m›s›r kar›fl›m› (protein %27-28) kullan›lmaktad›r.
Sri Lanka’da ise M. cephalus’lar için pirinç kepe¤i ve bal›k
unu (1:3 oran›yla) kar›fl›m› (kuru maddede %66.2
protein, %5.3 ya¤ ve %23.4 kül) kullan›ld›¤›
bildirilmektedir (9).
‹ki farkl› kefal türü (M. cephalus ve M. auratus)
üzerinde yap›lan 3 ayl›k denemede bafllang›ç ortalama
a¤›rl›¤› 23.9 g. olan M. auratus’un deneme sonunda
70.47 g.’a, bafllang›ç ortalama a¤›rl›¤› 51.5 g. olan M.
cephalus’un ise 135.03 g.’a ulaflt›¤› bildirilmektedir (10).
Karadeniz’in yaz aylar›nda, Haziran ay›ndan itibaren
afl›r› ›s›nmas›yla salmon ve gökkufla¤› alabal›klar›n›n
yetifltiricili¤i tehlikeye girmektedir. Bu nedenle Haziran
ay›ndan itibaren bal›klar hasat edilerek sat›fla
sunulmaktad›r. Kesim s›ras›nda elde edilen bal›k art›klar›
ise de¤erlendirilmemektedir. Yaz›n, kefal gibi s›cak su
bal›klar›n›n boflalan bu kafeslere stoklan›p yaz boyunca
yetifltiricili¤inin yap›labilece¤i düflünülerek, at›lan bu iç
organlar›n de¤erlendirilmesi yoluna gidilmifltir. Bu
çal›flmada; gökkufla¤› alabal›¤› iç organ›, soya küspesi unu
ve bu¤day bonkalitesinin kar›fl›mlar›yla elde edilen yar›
yafl yem ile sazan pelet yemi yedirilen kefal yavrular›n›n
yeme adaptasyonu ve geliflmelerinin incelenmesi
amaçlanm›flt›r.
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Materyal ve Metot
Bal›k Materyali
Sinop ‹çliman bölgesinde Su Ürünleri Fakültesinin
denizdeki yetifltiricilik Ünitesinde yap›lan çal›flmada
kullan›lan canl› bal›k materyali, alt›nbafl kefal (Mugil
auratus Risso, 1810) bal›¤›d›r.
Yakalanan bal›klardan örnek al›narak laboratuvarda
solungaç üzerindeki leke ve pyloric caeca’lar›ndan tür
tespiti yap›lm›flt›r.
Yakalanan Bal›klar›n Tafl›nmas›
Sinop Sar›kum Lagün Gölü’nden (s›cakl›k 27ºC tuzluluk %0 8) Hamsi I¤r›b› ile yakalanan kefal yavrular›,
her biri 50 litre hacimli 3 ayr› plastik kova içerisinde
oksijen deste¤i ile ‹çliman mendirek mevkiine getirilmifltir.
Buradan da ortam ›s›s› (22.6ºC) ve tuzlulu¤una (%018)
al›flt›r›lmak amac›yla kovalarla su ilavesi yap›larak su
de¤iflimi sa¤lanm›fl ve tekne vas›tas›yla kafeslere
nakledilmifltir.
Çal›flmada Kullan›lan A¤ Kafesler
Kefal bal›klar›n› stoklamak amac›yla Sinop Su Ürünleri
Fakültesi’ne ait ‹çliman mevkiinde k›y›dan 50 m. aç›kta,
derinli¤i 10 m. civar›ndaki bölgede kurulmufl bulunan a¤
kafeslerden 2’si kullan›lm›flt›r. Kullan›lan kafesler
fiberglastan yap›lm›fl olup 2 m. çap›ndad›r. A¤›n derinli¤i
ise 3 m.’dir. Kafeste kullan›lan a¤ tek kat olup, kefal
bal›klar›n›n uzun-ince bir yap›da olmalar›ndan dolay› a¤
gözüne saplanmalar›n›n önlenmesi amac›yla göz aç›kl›¤›
5.5 mm. olan a¤ kullan›lm›flt›r. Ayr›ca kefal bal›klar›n›n
s›çrama özelliklerinden dolay› atlay›p kaçmalar›n› önlemek
amac›yla kafesin üzeri a¤ ile örtülmüfltür.
Deneme Tekni¤i
16 A¤ustos 1996-18 Ekim 1996 tarihleri aras›nda 60
gün süren çal›flmada minimum 13 g., maksimum 16.50
g. a¤›rl›¤›nda toplam 240 adet (9), kefal (Mugil auratus
Risso, 1810) yavrusu kullan›lm›flt›r. Kefal yavrular› her
bir kafeste 120 adet olacak flekilde iki ayr› kafese
stoklanm›flt›r. Deneme bafl›nda her bir kafesten %20
oran›nda 24’er adet bal›k al›narak uzunluk ve a¤›rl›k
ölçümü yap›lm›fl ve stoklanan bal›klar›n ortalama
a¤›rl›klar›n›n yaklafl›k olarak ayn› olmas›na özen
gösterilmifltir.
Deneme Yemi
Denemede iki farkl› yem kullan›lm›flt›r: Gruplardan
ilkine alabal›k içorganlar›ndan yap›lm›fl yar› yafl yem; di¤er
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gruba ise sazan pelet yemi verilmifltir. Yar› yafl yem
kar›fl›m› %50 alabal›k içorgan› + %25 soya küspesi unu
+ %25 bu¤day bonkalitesi olacak flekilde haz›rlanm›fl ve
k›yma çekilerek bal›klar›n rahatl›kla alabilece¤i hamur
k›vam›na gelinceye kadar kar›flt›r›lm›flt›r. Haz›rlanan
yemler buzdolab›nda ertesi güne kadar saklanarak
kar›fl›m›n dinlenmesi sa¤lanm›flt›r. Tablo 1’de denemede
kullan›lan yemlerin ham besin maddeleri verilmifltir.

Tablo 1.

Denemede Kullan›lan Yemlerin Laboratuvar Analiz
Sonuçlar›.
Sazan Pelet Yemi
Örnekte

Kuru
Maddede

Bulgular
Çal›flma Alan›nda Ölçülen Su S›cakl›klar›
Çal›flman›n yap›ld›¤› alan›n su s›cakl›¤› her gün
ölçülerek maksimum 25ºC, minimum 18ºC ve ortalama
olarakta 21.9ºC bulunmufltur.
Gruplardan Elde Edilen A¤›rl›k ve Uzunluklar
Tablo 2’de elde edilen veriler görülmektedir.

Tablo 2.

Deneme Bafl› ve Deneme Sonunda Elde Edilen Ortalama
Bireysel A¤›rl›k ve Uzunluklar.

Yar› Yafl Yem Kar›fl›m›
Örnekte

G R U P L A R

Kuru
Maddede

I. GRUP
(Yar› Yafl Yem)
x ± Sx

II. GRUP
(Sazan Pelet Yemi)
x ± Sx

Deneme Bafl› Ortalama A¤›rl›k (g)

14.56 ± 0.21

14.71 ± 0.17

Deneme Sonu Ortalama A¤›rl›k (g)

28.83 ± 0.60

22.04 ± 0.60

Kuru Madde

52.78

100.00

90.60

100.00

Ham Protein

19.70

37.23

39.70

43.67

Ham Ya¤

15.43

29.16

8.50

9.35

Ham Kül

4.53

8.56

9.30

10.26

Deneme Bafl› OrtalamaUzunluk (cm)

12.12 ± 0.17

12.11 ± 0.11

Ham Sellüloz

4.06

7.60

9.80

10.80

Deneme Sonu Ortalama Uzunluk (cm)

14.07 ± 0.11

13.41 ± 0.12

Yemler, deneme süresince kafeslerdeki kefal
yavrular›na canl› a¤›rl›klar›n›n %5’i (9) oran›nda sabah ve
akflam olmak üzere kafeslerin üzerinden 5 mm.’lik
elekten üstten bast›r›lmak suretiyle geçirilerek günde iki
kez verilmifltir.
Metrik Ölçümler
Metrik ölçümler 30 günde bir yap›lm›fl olup, deneme
gruplar›ndaki bal›klardan %20 örnekleme ile rastgele
24’er adet bal›k al›nm›flt›r. Bal›klar›n h›zl› bir flekilde
a¤›rl›k ve toplam boy ölçümleri yap›lm›flt›r.
Ölçümlerin yap›laca¤› gün bal›klar aç b›rak›larak
verilen yemin ve ba¤›rsaklardaki maddelerin a¤›rl›k
hesaplanmas›na kat›lmas› önlenmifltir. Ayr›ca ölçüm
s›ras›nda dolu sindirim organlar›yla bal›¤a müdahale
edilmesi stress ve buna ba¤l› ölümlere yol açabilmektedir.
Uzunluk ve A¤›rl›k Ölçümlerinin De¤erlendirilmesi
Deneme sonunda her iki gruptan elde edilen rakamlar
11, 12, 13 ve 14’te belirtilen formüllere göre
de¤erlendirilmifl ve gruplar›n karfl›laflt›r›lmalar›
yap›lm›flt›r.
Araflt›rmadan elde edilen bulgular›n istatistiksel
de¤erlendirmelerinde ise 15’te belirtilen yöntemlerden
yararlan›lm›flt›r.

Gruplara ait deneme bafl›nda elde edilen a¤›rl›k ve
uzunluklar aras›nda yap›lan t testi sonucu gruplar
aras›nda fark bulunmam›flt›r (P>0.05). Ancak deneme
sonunda elde edilen gruplara ait a¤›rl›k ve uzunluklar
aras›ndaki farkl›l›klar önemli bulunmufltur (P<0.05).
Canl› A¤›rl›k Art›fl›, Yem De¤erlendirme Katsay›s›,
Kondüsyon Faktörü, Yaflama ve Ölüm Oran›na ‹liflkin
Bulgular
Deneme sonunda elde edilen bulgular Tablo 3.’te
verilmifltir.
Tablolardan da anlafl›laca¤› gibi Karadeniz’deki
kafeslerde kefal yavrular›n›n %5 yemleme oran›yla
beslenmesi sonucu bireysel ortalama canl› a¤›rl›k art›fl›
yar›yafl yem verilen I. Grupta 14.27 g ve II. Grupta 7.33
g olarak tespit edilmifltir.
Deneme sonunda elde edilen ortalama canl› a¤›rl›klar
yar›yafl yem ile beslenen I. Grup için 28.83 ± 0.60 g ve
Sazan Pelet yemi ile beslenen II. Grup için 22.04 ± 0.60
g olarak tespit edilmifltir.
Deneme bafl› ve deneme sonundaki ortalama canl›
a¤›rl›klar fiekil 1’de görülmektedir.
Deneme sonundaki ortalama canl› a¤›rl›klar ve
uzunluklar aras›nda yap›lan t testi sonucu, her iki grup
aras›ndaki farkl›l›k önemli bulunmufltur (P<0.05).
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G R U P L A R
ÖZELL‹KLER

I. GRUP
(Yar› Yafl Yem)

II. GRUP
(Sazan Pelet Yemi)

Adet
Deneme süresi
Bafll. Ortalama Canl› A¤›rl›k (g)
Den. Sonu Ortalama Canl› A¤›rl›k (g)
Den. Bafl› Top Bal›k A¤›rl›¤› (g)
Top. Canl› A¤›rl›k Art›fl› (g)
Ort. Canl› A¤›rl›k A¤›rl›k Art›fl› (g)
Günlük Toplam Canl› A¤›rl›k Art›fl› (g)
Günlük Yüzde Canl› A¤›rl›k Art›fl› (%)
A¤›rl›kça Büyüme Oran› (%)
Tüketilen Toplam Yem Miktar› (g)
Kuru Mad. Üz. Top. Yem. Mik. (g)
Yem De¤erlendirme Say›s›
Deneme Sonu Ort. Kondüsyon Faktörü
Ölen Bal›k Say›s›
Ölüm Oran› (%)
Yaflama Oran› (%)

120
60
14.56 ± 0.21
28.83 ± 0.60
1747.2
1682.7
14.27
28.05
1.63
100.85
11460
6048.60
3.6
1.033 ± 0.01
2
1.66
98.33

120
60
14.71 ± 0.17
22.04 ± 0.60
1765.2
949.02
7.33
15.82
0.83
49.83
5640
5109.8
6.43
0.911 ± 0.01
31
98.33
74.16

30 —

28.83
22.04

A¤›rl›k (g)

25 —
20

—

15 —

14.56

14.71

10 —
5—
Deneme Bafl›

fiekil 1.

—

—

0

Deneme Sonu

Deneme Bafl› ve Sonundaki Ortalama Canl› A¤›rl›klar.

Yar› yafl yemle beslenen I. Gruptaki bal›klar›n günlük
toplam canl› a¤›rl›k art›fl› 28.05 g ve günlük yüzde canl›
a¤›rl›k art›fl› %1.63 olurken, Sazan pelet yemi ile
beslenen II. Gruptaki bal›klar›n ise günlük toplam canl›
a¤›rl›k art›fl› 15.82 g ve günlük yüzde canl› a¤›rl›k art›fl›
%0.83 olarak bulunmufltur.
Tart›flma
Sazan pelet yemi ile %50’si alabal›k içorgan›, %25’i
bu¤day bonkalitesi ve %25’i de soya küspesi unu olan yar›
yafl yemlerle beslenen yavru kefal bal›klar›n›n geliflmeleri
incelenmifltir.
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Çal›flmada Elde Edilen De¤erler.

16 A¤ustos 1996 - 18 Ekim 1996 tarihleri aras›nda
sürdürülen çal›flmada ortalama a¤›rl›¤› I. Grup için 14.56
± 0.21 g ve II. Grup için ise 14.71 ± 0.17 g olan toplam
240 adet kefal (M. auratus) yavrusu kullan›lm›flt›r. 60
gün süren deneme sonunda I. Gruptaki ortalama canl›
a¤›rl›k ve uzunluklar s›ras›yla; 28.83 ± 0.60 g ve 14.07
± 0.11 cm; II. Grupta ise 22.04 ± 0.60 g ve 13.41 ±
0.12 cm olarak bulunmufltur.

35 —
I. Grup
II. Grup

Tablo 3.

Denemeden elde edilen canl› a¤›rl›k art›fl› ve uzunluk
art›fllar›ndan da anlafl›laca¤› gibi yar› yafl yemle beslenen
grup sazan pelet yemiyle beslenen gruptan daha iyi yem
de¤erlendirerek daha fazla büyümüfltür.
Yap›lan bir çal›flmada ortalama a¤›rl›¤› 42.32 g olan
M. auratus türü kefallerin 180 gün sonunda 231.75 g’a
ulaflt›¤› (16); ‹srail’de ise 1 g’l›k M. auratus yavrular›n›n
%25 ham proteinli pelet yemle 186 günlük deneme
sonunda ortalama 120.3 g’a ulaflt›¤› ve ortalama ölüm
oran›n›n %68.2 oldu¤u bildirilmektedir (7). Yap›lan bu
çal›flmada ise ortalama a¤›rl›¤› 14 g olan kefal yavrular›
60 gün süren deneme sonunda I. Grup ortalama 28.83
g’a ve II. Grup ise 22.04 g’a ulaflm›flt›r.
Sonuç olarak, yaz aylar›nda Karadeniz’deki a¤
kafeslerde kefal bal›klar›n›n yetifltiricili¤inde at›l
durumdaki veya insan tüketiminde kullan›lmayan çeflitli
bal›k veya bal›k art›klar›n›n ek besin maddeleri
konulduktan sonra de¤erlendirilebilece¤i söylenebilir.
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