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Bu çalışmada, erkek etlik piliçlerde erkek ve dişi çakşır (Ferula eleaochytris) bitki kökü
tozunun (FET) büyüme performansı ve karkas özellikleri üzerine olası etkilerinin
araştırılması amaçlanmıştır. Deneme grupları ticari broyler kilogram yemine 0 (kontrol),
5 ve 10 g erkek çakşır tozu, 5 ve 10 g dişi çakşır kökü tozu eklenerek 5 grubtan
oluşturulmuştur. Denemede, bir günlük yaşta her grupta 16 olmak üzere toplam 80 erkek
civciv (Ross-308) kullanılmıştır. Canlı ağırlık kazancı ve yem tüketimi 6 hafta boyunca
haftalık olarak tespit edilmiştir. 42 günlük yaştaki broyler karkas özelliklerindeki
muhtemel değişikliklerin tespiti için kesilmişlerdir. Kontrol grubuna göre diğer gruplar
arasındaki farklılık istatistiki olarak önemli bulunmamıştır. But ağırlığı bakımından
kontrol grubu, 5 g erkek çakşır grubuna göre daha yüksek değer vermiştir. Tüm gruplar
arasında ölçülen parametreler arasında istatistiksel bir farklılık görülmemiştir.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effects of dietary addition of male and
female Ferula eleaochytris powder (FEP) on growth performance and body components
of broilers (Ross-308). Treatment groups were allocated to 5 dietary in which 0 (control),
5 g and 10 g male FEP, 5 g and 10 g female FEP doses per kg commercial broiler diet. In
total, 80 male broiler chicks (1-d old) in which 16 animals in each group were used in
study. Body weight gain and feed intake were monitored weekly for 6 weeks. Forty two
days old broiler chicks were slaughtered to determine the possible changes in body
components. The results of the study indicated that FEP had no effect on any parameters.
However; the weight of the control group gave higher values than 5 g male Ferula group.
In conclusion the measured parameters had no effect between all groups.
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Giriş
Yemden yararlanmayı arttırıcı ve gelişmeyi
hızlandırıcı etkisi nedeniyle uzun süre yaygın bir şekilde
yem katkısı olarak kullanılan antibiyotikler bağırsak
florasındaki yararlı mikroorganizmaların azalmasına
neden
olurken;
aynı
zamanda
patojen
mikroorganizmalarda kullanılan bu antibiyotiklere direnç
kazanabilmektedir. Bu endişelerden dolayı antibiyotikler
ve anabolizanların hayvansal ürünlerde özelliklede kanatlı
etlerinde kalıntı bırakarak insan sağlığına zararlı
olabilecekleri düşüncesi ile ülkemiz ve Avrupa Birliği
ülkelerinde kullanımı yasaklanmıştır. Yine koksidiyozis
kontrolü için kullanılan antikoksidiyallerin bir kısmının
da insan sağlığına zarar verebileceği düşüncesi ile
kullanımı yasaklanmıştır (Jensen, 1998; Anonim, 2002;
Özen ve ark., 2005; Tuncer, 2007).
Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizdeki bu
yasaklamalardan veya kısıtlamalar getirilmesinden sonra
alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunlardan
elde edilen esansiyel uçucu yağların yem katkısı olarak
kullanılabileceği konusu gündeme gelmiştir. Yapılan
çalışmalar sonucunda hayvan beslemede tıbbi ve aromatik
bitkiler iştah artışına, sindirimin uyarımına, canlı ağırlık
kazancına, yemden yararlanma oranında iyileşmeye,
karkas kalitesinde ilerlemeye, bağırsakta patojen
mikroorganizmaların etkilerini engelleyerek sindirim ve
sağlık açısından uygun bir mikrofloranın oluşumuna katkı
sağladığı belirtilmiştir (Kamel, 2001; Güler ve Dalkılıç,
2005; Tipu ve ark., 2006; Adıyaman ve Ayhan, 2010).
Aynı zamanda antibiyotiklere alternatif olma açısından
son derece etkin olan bu grubun daha etkili olarak
kullanıma sokulması ile hem daha ekonomik hem de
tüketici sağlığı açısından sorunsuz hayvansal ürünlerin
eldesi mümkündür (Kutlu, 2001). Akdeniz iklim
kuşağında yer alan, tıbbi ve aromatik bitkilerce eşsiz
zenginliğe sahip ülkemizde bu araştırmaların istenen
düzeye
ulaşamaması,
kaynaklarımızın
yeterince
değerlendirilememesi adına büyük bir eksiklik olarak
ortaya çıkmaktadır (Kutlu, 2007). Bugün dünyada
alternatif yem katkı maddeleri üzerine yapılan çalışmalar
artarak hızla devam etmektedir. Ticari olarak satışı
yapılan birçok doğal yem katkı maddesi piyasada
bulunmaktadır. Bu ürünlerin birçoğu Türkiye’de ithal
edilmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden eşsiz
zenginliğe sahip olan Türkiye’de alternatif yem katkı
üretiminin gerçekleştirilebilmesi için daha çok
çalışmalara gereksinim vardır.
Çakşır (Ferula eleaochytris) Akdeniz bölgesinden
asyanın merkezine kadar uzanan kurak iklimlerde yetişen
bir bitkidir (Maggi ve ark., 2009). Ülkemizde 17, Akdeniz
ülkelerinde ise 130 farklı varyetesi olduğu bildirilmiştir
(Appendino, 1997; Anonim, 2009a). Çakşır, çok yıllık,
parçalı yapraklı bir bitkidir. Yapısında tanen, saponin,
terpen, nişasta, reçine, uçucu yağ ve alkoloid olduğu
bilinmektedir (Anonim, 2009b;c). Çiftlik hayvanlarında
saponinlerin amonyak bağlayıcı, yumurta kolestrol
içeriğini düşürücü, üreaz aktivitesini düşürücü, mide ve
bağırsakta yüzey gerilimini azaltıcı, güçlü anti protozoal,
antibakteriyel, antifungal, anti-oksidan ve organizmada
hormonal sistemi uyarıcı etkisi nedeni ile hayvanlarda
verimi, ürün kalitesini, hayvanların yaşama gücünü ve
çevre koşullarını iyileştirici özelliklere sahip olduğu tespit

edilmiştir (Kutlu, 2001; Nazeer ve ark., 2002; Peris ve
Calafat, 2003). Çakşır bitkisi halk arasında başta
afrodizyak olmak üzere dolaşım sistemi bozukluklarında,
sinirlerin güçlendirilmesinde, kas kuvvetlendirilmesinde,
kas ağrılarının giderilmesinde, kemik erimesi, kemik
ağrıları ve kısırlık tedavisinde kullanılmaktadır (Homady
ve ark., 2002; Anonim, 2008; Anonim, 2010).
Şahin ve ark. (2004), etlik piliçlerde çakşır kökü
tozunun (Ferula eleaochytris) olası anabolik etkisinin
araştırıldığı çalışmada, yeme 2,5 ve 5 g/kg düzeyinde
eklenen çakşır kökü tozunun karkas ve göğüs ağırlığını
arttırdığını yine 5 g/kg çakşır kökü tozunun karaciğer,
kalp ve duodenum ağırlığını arttırdığını bildirmişlerdir.
Çopur ve ark. (2004), 43 haftalık yaştaki Amerikan Bronz
hindiler ile yaptıkları çalışmada, %5 düzeyinde öğütülmüş
çakşır kökü tozu karıştırılmış yem ile beslenen
hayvanlarda yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve kabuk
kalınlığı bakımından herhangi bir etkiye rastlanmamış,
sarı ağırlığı ve şekil indeksi bakımından ise gruplar
arasında farklılık olduğunu bildirmişlerdir. Yumurta
tavuğunda çakşır kökü tozunun (Ferula eleaochytris)
yumurta performansı üzerine etkilerinin araştırıldığı bir
çalışmada, çakşır kökü tozunun yumurta verimini kısa
süre için arttırdığını, ancak toplam yumurta verimini ve
kabuk
kalitesini
olumsuz
yönde
etkilediğini
bildirmişlerdir (Şahinler ve ark., 2005). Şahin ve ark.
(2007), ticari şartlardaki etlik civcivlere verilen 5 g/kg
düzeyindeki çakşır kökü tozunun piliçlerin pazarlanabilir
canlı ağırlıklarını arttırdığını bildirmişlerdir. Çakşır kökü
tozunun (Ferula eleaochytris) Japon bıldırcınlarda üreme
ve gelişim performansına etkileri üzerine büyüme (2-5
hafta) ve yumurta üretim periyodu olarak (5-12 hafta)
yürütülen deneme sonucunda ilk dönem beslemede, çakşır
kökü tozunun; canlı ağırlık kazancı, yem tüketimi ve yem
dönüşüm oranı üzerine etkili olmadığı, denemenin ikinci
aşamasında ise, cinsi olgunluk yaşı, yumurta veriminin
%50 sine ulaştığındaki canlı ağırlık, ilk 10 yumurta
ağırlığı, ortalama yumurta ağırlığı, yumurta verimi ve
yumurta
kalite
kriterlerinin
ise
çakşır
kökü
muamelelerinden etkilenmediğini, erkek civcivlerin çakşır
kökü tozu ilaveli gruplarda testis ağırlığını arttırmasına
rağmen kuluçkalık yumurtalarda döllülük ve çıkış gücünü
tamamen baskıladığını bildirmişlerdir. Sonuç olarak,
çakşır kökü tozunun yumurtlayan bıldırcınlarda östrojenik
etkiye sahip olmadığı, ayrıca erkek bıldırcınlarda üreme
sorununa neden olduğundan damızlık bıldırcınların
beslenmelerinde
kullanılmaması
gerektiğini
bildirmişlerdir (Canoğulları ve ark., 2009). Filik (2009),
çakşır kökü tozunun (Ferula eleaochytris) yumurtacı
tavuklarda yumurta verimi ve kalite özellikleri üzerine
etkilerini araştırdığı çalışma sonunda, çakşır kökü
tozunun canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma
oranı, yumurta verimi ve yumurta ağırlığını önemli
düzeyde etkilemediğini, plazma glukoz konsantrasyonunu
arttırdığını, yumurta sarısı kolesterol düzeyini 4 g/kg
çakşır kökü tozu ile özellikle 3., 4. ve 5. haftalarda (mg/g
yumurta) azalttığını, çakşır kökü tozunun kan plazma
kalsiyum seviyesi üzerine ise etkili olmadığını
bildirmiştir. Duru (2010), çakşır kökü tozunu 5 ve 10 g/kg
olmak üzere yalın, bentonit, selüloz ve yağ materyalleri
ile kaplama/bağlama yaparak etlik civcivleri 41 gün
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boyunca beslemiştir. Deneme sonu itibari ile kontrol
grubuna göre diğer gruplarda büyüme performansı, karkas
özellikleri ve plazma metabolitleri (glikoz, kalsiyum,
kolesterol, total protein ve trigliserit) bakımından
istatistiki bakımdan olumlu bir farklılığa rastlamamıştır.
Duru (2010), çakşır kökü tozunu 5 ve 10 g/kg olmak
üzere yalın ve bentonit, selüloz ve yağ materyalleri ile
kaplama/bağlama yaparak 43 haftalık yaştaki yumurtacı
tavuklara 8 hafta boyunca vermişlerdir. Deneme sonu
itibari ile yumurta verimi, yumurta kitlesi, yem dönüşüm
oranı, kemik kalsiyum ve kül oranı, yumurta sarısı
kolesterol düzeyleri, kan parametrelerinden glukoz,
kolesterol, total protein ve trigliserit değerlerinde farklılık
gözlenmediğini bildirmiştir.
Bu çalışma, dişi (çiçek durumu meydana getirmemiş,
rozet yapraklı) ve erkek (çiçek durumu meydana getirmiş)
olmak üzere iki çeşit olduğu literatürde geçen (Anonim,
2010) çakşır kökü tozunun erkek etlik piliçlerde büyüme
performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisini
araştırmak amacı ile yürütülmüştür.
Materyal ve Metod
Araştırmanın hayvan materyalini her grupta 16 hayvan
(tekerrür) olmak üzere kontrol grubu dahil 5 grupta
toplam 80 adet 1 günlük yaşta erkek civciv (Ross-308)
oluşturmuş (Tablo 1) ve deneme 41 gün boyunca
sürdürülmüştür. Günlük civcivler tartıldıktan sonra canlı
ağırlık üniformitesi dikkate alınarak bireysel olarak
40×40×40 cm boyutlarında olan bireysel bölmelere
dağıtılmışlardır. Her bölmede hayvanların önünde yemlik
ve suluk bulundurulmuştur. Altlık materyali olarak ise
odun talaşı kullanılmıştır.
Rasyonlara eklenen Çakşır (Ferula eleaochytris) kökü
Hatay ilinin Yayladağı ilçesinde bulunan Kel Dağından, o
yörede yaşayan halkın isimlendirdiği şekilde erkek ve dişi
olarak ayrı ayrı toplanmıştır. Toplanan bitki örnekleri
temiz ve kuru bir zeminde kurutulmuş, laboratuvar tipi
değirmende 1 mm elekten geçirilerek yem katkısı olacak
şekilde toz haline getirilmiş ve içeriklerindeki aktif
maddeler analiz edilmiştir. Erkek ve dişi çakşır bitkisinin
etken maddesi olan ferutinin kalibrasyon denklemi
oluşturularak (Abourashed ve ark., 2001) HPLC (Agilent
1200 Series)’de belirlenmiştir (Tablo 2).
Kurutulan erkek ve dişi Çakşır kökünün uçucu yağları
clevenger cihazında elde edilmiş ve hekzan ile seyreltilen
uçucu yağlar GC-MS cihazına enjekte edilerek Çakşır
kökünün bileşenleri belirlenmiştir (Tablo 3).
Denemede piyasadan satın alınan etlik civciv
başlangıç (1-10. gün), etlik civciv büyütme (11-21. gün)
ve etlik piliç yemi (22-42. gün) kullanılarak 3 dönem
yemleme yapılmıştır (Tablo 4). Deneme süresince
hayvanlara yem ve su ad-libitum olarak sunulmuştur.
Laboratuvar ortamında kurutularak iyice toz haline
getirilen erkek ve dişi çakşır kökü tozu kg yeme, 0
(kontrol), 5 ve 10 g erkek çakşır, 5 ve 10 g dişi çakşır
olacak şekilde etlik civciv yemlerine iyice karıştırılarak
deneme grupları oluşturulmuştur (Tablo 1). Denemede
kullanılan karma yemlerin ham protein içerikleri AOAC
(1990)’da bildirilen analiz yöntemine göre, ham yağ, kuru
madde ve ham kül analizleri ise Weende analiz yöntemine
göre (Nehring, 1960), ham selüloz analizleri ise Lepper
(Bulgurlu ve Ergül, 1978) analiz yöntemine göre
yapılmıştır.

Tablo 1 Deneme modeli
Gruplar
Uygulamalar
1. Grup
Kontrol yemi (0)
2. Grup
5 g/kg Erkek Çakşır
3. Grup
10 g/kg Erkek Çakşır
4. Grup
5 g/kg Dişi Çakşır
5. Grup
10 g/kg Dişi Çakşır

Hayvan sayısı
16
16
16
16
16

Tablo 2 Dişi ve Erkek Çakşır (Ferula eleaochytris) kökü
tozunun ferutinin miktarları
Çakşır kökü
Ferutinin(mg/ml)
(%)
Dişi
0,2570
2,54
Erkek
0,3023
2,96
Tablo 3 Deneme materyali olarak kullanılan Dişi ve
Erkek Çakşır (Ferula eleaochytris) kökü tozunun
bileşenleri
Dişi Çakşır
RT
%A
Bileşen
1
3,76
76,74
Alpha-Pinene
2
4,33
1,46
Trans-Ocimene
3
5,34
6,49
2-Beta Pinene
4
5,70
0,57
Sabinene
5
7,08
1,56
Myrcene
6
8,02
0,85
Limonene
7
10,57
0,34
Alpha-Terpinolene
8
14,94
2,76
7-Methyl-1,3,5 Cycloheptatrıene
(Phenylacetaldehyde)
9
15,85
0,70
1,3,7- Octatriene, 2,7 Dimethyl
10 17,79
0,76
Cis-Gamma-Bisabolene
11 18,20
0,27
Alpha-Methylstyrene
12 18,63
0,38
Alpha-Gurjunene
13 18,95
1,04
Alpha-Guaiene
14 20,69
0,63
1,5-Hexadiene, 2,5-Dimethyl-3Methyl
15 20,90
2,49
Trans-Beta-Farnesene
16 22,22
0,62
Cis-Gamma-Bisabolene
17 26,14
0,31
Trans-Methyl Isoeugenol
18 26,39
0,79
1H-Benzotriazole, 1-Methyl-5Nitro
19 27,56
0,11
Delta-Guaiene
20 27,97
0,16
Terpinyl N-Butyrate
21 28,41
0,51
Beta-Selinene
22 29,75
0,22
Artemisia Alcohol
23 33,91
0,24
Ethane,
1,1-Dichloro-2,2Difluoro
Erkek Çakşır
RT
%A
Bileşen
1
3,58
87,72
Alpha-Pinene
2
4,21
1,99
Cyclohexene,
1-Methyl-4-1Methyl
3
5,19
4,03
2-Beta Pinene
4
7,01
1,38
Myrcene
5
7,95
0,67
Limonene
6
14,90
0,51
Phenylacetaldehyde
7
19,02
1,33
Naphthalene
8
20,89
1,97
Trans-Beta-Farnesene
9
26,37
0,40
Trans-1-Ethynyl-1,2-Epoxy-6Methyl
RT: Kolondan kimyasalın çıkış süresi,
%A: Kimyasal maddenin toplam uçucu yağ içerisinde % oranı
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Bulgular ve Tartışma
Etlik civciv yemlerine eklenen kontrol, 5 ve 10 g
erkek cinsiyetli, 5 ve 10 g dişi cinsiyetli Çakşır (Ferula
eleaochytris ) kökü tozlarının etlik civcivlerin kümülatif
yem tüketimi, canlı ağırlık kazancı, yem dönüşüm
oranları, karkas özelliklerine dair veriler Tablo 5 ve 6’ da
verilmiştir.
Deneme sonu itibari ile kümülatif yem tüketimi, canlı
ağırlık artışı ve yem dönüşüm oranı bakımından gruplar
arasındaki fark istatistiki bakımdan önemli bulunmamıştır
(P>0,05). Şekil 1’de kümülatif canlı ağırlık artışlarının
muameleden etkilenmediğini destekler niteliktedir
(P>0,05). 3. hafta sonunda canlı ağırlık artışı bakımından
10 g erkek ve 5 g dişi çakşır kökü tozu grupları 5 g erkek
çakşır grubuna göre daha yüksek değer vermiştir

(P<0,05). 5 ve 10 g dişi çakşır kökü tozu gruplarından
kontrol grubuna göre sayısal olarak daha düşük yem
dönüşüm oranı değerleri elde edilmiştir. 10 g erkek ve 5 g
dişi çakşır kökü tozu grupları sayısal olarak kontrol
grubunda yüksek canlı ağırlık artışı göstermiştir. Kontrol
grubunun but ağırlığı 5 g erkek çakşır kökü tozu grubuna
göre daha yüksek değer vermiş ve bu değer istatistiki
olarak önemli bulunmuştur (P<0,05). Karkas ağırlığı,
göğüs ağırlığı ve kanat ağırlığı bakımından 10 g erkek, 5
g dişi ve 10 g dişi çakşır kökü tozu grupları kontrol
grubuna göre daha yüksek sayısal değer vermişlerdir.
Karaciğer ağırlığı bakımından muamele grupları kontrol
gruplarına göre daha yüksek rakamsal değerlere sahip
olmuşlardır.
Canlı Ağırlık Artışı (g)

Hayvanların yem tüketimleri ve canlı ağırlık
değişimleri haftalık olarak tespit edilmiştir. 42. günde her
gruptan 8 adet olmak üzere toplam 40 adet hayvan
kesilmiştir. Kesimde hayvanların karkas ağırlığı, karkas
randımanı, bazı karkas parçalarının ağırlıkları (göğüs, but
ve kanat) ve bazı sindirim organlarının ağırlık ve
uzunlukları tespit edilmiştir.
Araştırmada elde edilen veriler SAS (1996) istatistik
paket programı kullanılarak One-Way ANOVA ile
istatistik analiz ve muamele grup ortalamalarının
karşılaştırılmasında DUNCAN çoklu karşılaştırma testi
kullanılmıştır (Düzgüneş ve ark., 1987).

3000
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5 g Erkek
10 g Erkek
5 g Dişi
10 g Dişi

2500
2000
1500
1000
500
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Deneme Periyodu (0-6 Hafta)

6

Şekil 1 Rasyona erkek ve dişi cinsiyet ve farklı düzeylerinde
eklenen Çakşır kökü tozunun etlik piliçlerde kümülatif canlı
ağırlık artışına etkisi

Tablo 5 Rasyona farklı cinsiyet ve dozlarda eklenen Çakşır (Ferula eleaochytris ) kökü tozunun erkek etlik piliçlerde
kümülatif yem tüketimi, canlı ağırlık kazancı ve yem dönüşüm oranı üzerine etkileri
Rasyon Çakşır (Ferula eleaochytris ) Kökü Tozu Dozları (g/kg)
Parametre
Erkek
Dişi
Kontrol
5
10
5
10
SED
P
DBCA (g)
40,50
40,63
40,31
40,56
41,56
0,18
Önsz
YT
913,3
878,4
986,2
947,9
914,8
14,57
Önsz
0-3 hafta CAA
658,5ab
619,3b
688,8a
672,5a
642,3ab
7,82
*
YDO
1,39
1,42
1,43
1,41
1,42
0,02
Önsz
YT
3875,1
3708,6
3946,4
3844,6
3778,1
50,80
Önsz
0-6 hafta CAA
2482,4
2304,8
2497,0
2507,5
2445,5
30,81
Önsz
YDO
1,56
1,61
1,58
1,55
1,55
0,02
Önsz
DBCA: Deneme başı canlı ağırlık (g), YT: Yem Tüketimi (g), CAA: Canlı Ağırık Artışı (g), YDO: Yem Dönüşüm Oranı
a-b: Aynı satırda farklı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P<0,05).

Tablo 6 Rasyona farklı cinsiyet ve düzeylerde eklenen Çakşır (Ferula eleaochytris ) kökü tozunun erkek etlik piliçlerde
karkas özellikleri üzerine etkileri
Rasyon Çakşır (Ferula eleaochytris ) Kökü Tozu Dozları (g/kg)
Parametre
Erkek
Dişi
Kontrol
5
10
5
10
SED
P
KA (g)
2499,8
2338,0
2377,8
2484,5
2386,5
22,17
Önsz
KRSAĞ (g)
1735,3
1632,0
1769,1
1771,4
1778,7
37,76
Önsz
KR (%)
68,4
69,0
73,5
70,7
73,2
0,82
Önsz
Göğüs ağ.
574,7
555,1
627,4
610,6
612,7
10,13
Önsz
But ağırlığı
498,0a
436,6b
460,6ab
494,9a
495,3a
7,99
*
Kanat ağ.
189,7
189,7
194,6
192,3
198,0
3,51
Önsz
Kalp ağırlığı
13,3
13,9
14,5
15,2
13,2
0,35
Önsz
Karaciğer ağ.
56,7
64,3
65,9
61,4
57,7
1,82
Önsz
Pankreas ağ.
6,1
5,9
5,9
6,2
6,0
0,23
Önsz
Karın yağı ağ.
22,8
21,5
31,3
21,5
28,0
1,18
Önsz
Duodenum ağ.
17,7
16,4
16,3
18,3
15,8
0,41
Önsz
Duodenum uz.
35,7
33,6
33,9
34,0
37,5
0,87
Önsz
KA: Kesim Ağırlığı (g), KRSAĞ: Karkas Ağırlığı (g), KR: Karkas Randımanı (%) Ağırlıklar g, uzunluklar cm cinsindendir.
a-b: Aynı satırda farklı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P<0,05).
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Erkek ve dişi çakşır kökü tozlarının etlik piliçlerde
verim performansı ve karkas özellikleri üzerine etkilerini
araştırmak için kurulan bu denemede herhangi bir etki
görülmemiştir. Literatür taraması esnasında erkek etlik
civcivlerde erkek ve dişi çakşır kökünün karşılaştırılması
yönünde yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Mevcut
çalışma Şahin ve ark. (2004) tarafından etlik piliçlerde
yapılan çalışma ile karkas ve göğüs ağırlığı, karaciğer,
kalp ve duedonum ağırlığı bakımından farklılıklar
göstermesine rağmen büyüme performansı bakımından
benzerlik göstermiştir. Şahin ve ark. (2007) ticari şartlar
altındaki etlik piliçlerin pazarlanabilir canlı ağırlıklarını
arttırdığını bildirdikleri çalışma ile mevcut çalışma
farklılık göstermektedir. Duru (2010) çakşır kökü tozunu
bentonit, selüloz ve yağ materyalleri ile kaplama/bağlama
yaparak elde ettiği sonuçlar ile bu çalışmada elde edilen
sonuçlar benzerlik göstermektedir.
Yörede erkek ve dişi çakşır olarak adlandırılan ve bazı
literatürlere bu şekilde geçen bitkinin gerek ferutinin
değerlerinin birbirine çok yakın çıkması, gerekse
gruplarda elde edilen değerlerde herhangi bir farklılığın
görülmemesi ve arazide bitki toplama esnasında dişi
(havuç boyutlarında) çakşır kökünün erkek çakşır (ağaç
kütüğü boyutlarında) köküne göre daha küçük boyutlarda
olması çok yıllık bir bitki olan çakşır’in dişi diye
adlandırılanın 1 yaş, erkek diye adlandırılanın ise 2 ve
daha fazla yaşta olmasından ileri geldiği düşünülmektedir.
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