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ÖZET
Gelişmekte olan ülkeler, protein ve enerji kaynağı yem hammaddelerinin fiyatlarının
yüksek olması nedeniyle yem maliyetlerindeki artış sebebiyle, bazı zorluklara maruz
kalmışlardır. Moringa, protein ve ham selüloz bakımından zengin bir yem kaynağıdır.
Moringanın ham protein düzeyi %7,12 ile %39,17 arasında değişim göstermektedir.
Tanen ve diğer anti besleme faktörlerini göz ardı edilebilir düzeyde içermesi sebebiyle,
ruminantlar ve ruminant olmayan hayvanlar için alternatif bir protein kaynağıdır. Protein
ve mineraller bakımından zengin olmasına rağmen, Moringa uzun yıllar boyunca
üzerinde çalışılmayan bitkilerden birisi olmuştur. Ayrıca, aşırı düzeyde antibiyotik
kullanımının sonucu olarak, antibiyotiklere dayanıklı patojenlerin gelişmesi problemiyle
de karşı karşıya kalınmıştır. Bu makalede, hayvan beslemede kullanılan moringa ile bu
yem maddesiyle kanatlı ve ruminant hayvanlar üzerinde yapılan besleme çalışmaları ele
alınmıştır.
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ABSTRACT
The poultry industry in the developing countries is facing some challenges, one of which
is an increase in the cost of feed because of high prices of protein and energy sources.
Moringa oleifera is a rich source of protein and crude fiber content. The crude protein
(CP) content of Moringa ranges from 7.12 to 39.17%. Negligible content of tannins and
other anti-nutritive compounds and offers an alternative source of protein to ruminants
and non-ruminants. Although rich in nutrients such as protein and minerals, Moringa
oleifera is one of those plants that have not been studied for many years. In addition, they
are also faced with the problem of the development of antibiotic resistant pathogens due
to unwise and excessive use of antibiotics. In this paper, feeding studies made on the
Moringa oleifera used in nutrition of poultry and ruminant species have been reviewed.
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Giriş
Ülkemizde kişi başına hayvansal protein tüketiminin
gelişmiş ülkelere göre çok düşük oluşu, hayvan varlığı
açısından dünya sıralamasında iyi bir yerde olmamıza
karşılık, hayvan başına verim bakımından oldukça
gerilerde bulunmamız, yem materyaline artan talebi
karşılayabilmemiz için ucuz, alternatif yem kaynaklarına
olan ihtiyacımızı artırmaktadır.
Potansiyel yem kaynağı olarak yeni yem bitkilerinin
geliştirilmesi, sadece karma yem endüstrisine bağımlılığı
azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda da ekonomik
etkinliğe önderlik eden ürün maliyetini de azaltacaktır.
Moringa oleifera, çeşitli dillerde farklı şekilde
adlandırılan bir bitki olup, Moringa cinsinin en çok
yetiştirilen ve bilinen türüdür. “Mucize ağaç” olarak da
adlandırılır (Onu ve Aniebo, 2011), sebebi ise
tohumundan köküne, sapına kadar bitkinin her
parçasından yararlanılması ve hemen hemen her
parçasının ayrı bir değerinin olmasıdır. Moringa oleifera,
tıp, insan besini, hayvan yemi, yağ, selüloz kaynağı,
düşük maliyetli su arıtma gibi çok çeşitli alanlarda da
kullanılmaktadır.
Moringanın anavatanı Kuzey Hindistan bölgesi
olmakla birlikte, günümüzde Endonezya, Srilanka,
Malezya, Filipinler, Meksika, Güney Amerika, Orta
Amerika, Orta Doğu’da da yetiştirilmektedir. Yarı kurak,
tropik ve subtropik iklimlerde yetişebilen bir türdür.
Toprak tercihi bulunmamaktadır, genel olarak kuru kumlu
topraklarda iyi yetişebilmekle birlikte, en fakir
topraklarda dahi yetişme kabiliyeti bulunmaktadır.
Kuraklığa dayanıklı bir ağaçtır. Ağaç çok hızlı büyüme
kabiliyetine sahiptir, ilk yıl 4 metre büyüyebilir eğer
herhangi bir don vs. etkenle karşılaşmazsa sıcak
iklimlerde ağacın 6-15 metre arası bir uzunluğa
erişebildiği görülmüştür (Nouman ve ark., 2014;
Vikipedi, 2014).
Moringa, harika bir protein kaynağıdır (%7,12 ile
%39,17 arasında değişim göstermektedir), çok düşük
düzeyde de yağ ve karbonhidrat içermektedir. Çok etkili
antioksidanlar içermesi ve içeriğindeki yüksek A, C ve D
vitaminlerine bağlı olarak moringa, yaşlanmaya yol açan
hasar moleküllere tepki vermektedir.
Antioksidanlar “ciltteki kırışıklıklar” ve “yüzdeki ince
çizgilerin” görünümünü azaltmakta olup, artrit, kanser,
kalp ve böbrek hastalıkları gibi çeşitli kronik hastalıkların
başlamasını önlemektedir. Yaprakları kurutulup toz haline
getirilerek de tüketilebilmektedir (Vikipedi, 2014).
Moringa yapraklarının potansiyel prebiyotik etki
gösterdiği, ayrıca klorogenik ve kafeik asit gibi
Çizelge 1. Moringanın besin madde içeriği*
Bitkinin
Kuru Madde,
Ham Kül,
kısımları
g/kg
g/kg
Tohum
950,0
34,8
Çiçek
892,5
112,1
Kabuk
940,0
97,1
Yaprak
930,0
138,9
Sap
940,0
101,1
Tüm bitki
914,0
123,7

antioksidan etki yaptıkları da ifade edilmiştir (Mbikay,
2012).
Bu makalede, hayvan beslemede kullanılan moringa
bitkisi ve ondan elde edilen ürünler ile bu yem
maddesiyle kanatlı ve ruminant hayvanlar üzerinde
yapılan besleme çalışmaları ele alınmıştır.
Moringanın Besin Madde Kompozisyonu
Moringa bitkisi iyi bir protein kaynağıdır. Protein
içeriği, bitkinin bölümlerine göre %7,1-39,17 arasında
değişim göstermektedir (Çizelge 1), (Mabruk ve ark.,
2010; Abbas, 2013; Moreki ve Gabanakgosi, 2014).
Anwar ve Rashid (2007), moringa bitkisinin %31,65
protein, %34,80 ham yağ, %7,54 selüloz, %8,90 nem ve
%6,53 kül içeriğine sahip olduğunu ifade ederken;
Yameogo ve ark., (2011), kuru madde bazında moringa
bitkisinin %27,2 protein, %5,9 nem, %17,1 yağ ve %38,6
karbonhidrat içerdiğini bildirmişlerdir.
Moringa bitkisi, ham selüloz bakımından zengin bir
yem hammaddesidir. Ham selüloz içeriği %21,0-%49,0
arasında
değişim
göstermektedir
(Moreki
ve
Gabanakgosi, 2014). Makkar ve Becker (1997), moringa
bitkisindeki NDF içeriğinin 48-842 g/kg; ADF içeriğinin
39-805 g/kg; ADL içeriğinin 11-452 g/kg arasında
değişim gösterdiğini, brüt enerji değerinin ise 18,52-26,68
MJ/kg arasında değerler aldığını bildirmişlerdir (Çizelge 2).
Çizelge 3’de moringa yaprak tozunun mineral madde
bileşimleri kuru madde bazında verilmiştir. Bitkilerin
mineral kompozisyonları çok çeşitli faktörlere bağlı
olarak değişiklik göstermektedir.
Moringanın mineral kompozisyonunu araştıran
Alikwe ve Omotosho (2013), kalsiyum içeriğini 0,49 ±
0,05 olarak tespit ederken; fosfor içeriğini 0,36 ± 0,51;
manganez içeriğini 121,80 ± 2,01, demir içeriğini de 1126
± 4,10 olarak tespit etmiştir. Görüldüğü üzere moringa
yaprak tozu demir bakımından oldukça zengindir.
Moringa yaprak ununun aminoasit içeriğine
bakıldığında,
tüm
hayvanların
besin
madde
gereksinmesini karşılayacak nitelikte olduğu görülmüştür
(Çizelge 4).
Moringa bitkisinde tanenler, tripsin ve amilaz
inhibitörler,
lektinler,
siyanogenik
glukozidler,
glukozinolatlar ve saponinler; ya tespit edilememekte ya
da ihmal edilebilir düzeyde saptanmaktadır (Makkar ve
Becker, 1997). Bu nedenle, ruminantlar ve ruminant
olmayan hayvanlar için alternatif protein kaynağı olarak
kullanılabilir.

Ham protein,
g/kg
391,7
314,8
71,2
267,9
112,3
200,0

Ham yağ,
g/kg
388,0
68,0
20,0
64,0
32,0
24,0

Ham selüloz,
g/kg
48,0
170,0
490,0
210,0
430,0
270,0

Sindirilebilirlik,
%
43,07
79,05
52,17
76,09

* (Mabruk ve ark., 2010)
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Çizelge 2 Moringanın kimyasal kompozisyonu ve brüt enerjisi, g/kg*
Bitkinin kısımları
Ham protein
Yağ
NDF
Yaprak
264
151
İnce dal
72
564
Sap, gövde
62
684
Kabuk
99
22
842
Özü
367
417
48
Ekstrakte edilmiş unu
703
145

ADF
92
515
609
805
39
120

ADL
11
83
110
452
14
44

Brüt enerji MJ/Kg
19,35
18,52
18,95
21,62
26,68
20,30

*(Makkar ve Becker, 1997); NDF: Nötr deterjan lif= Hemiselüloz + Selüloz + Lignin, ADF: Asit deterjan lif=Selüloz + Lignin, ADL: Asit deterjan
lignin= Lignin

Çizelge 3 Moringanın mineral kompozisyonu mg/100 g*
Mineral kompozisyonu
%
Kalsiyum
0,49 ± 0,05
Fosfor
0,36 ± 0,51
Potasyum
1,38 ± 0,82
Sodyum
0,67 ± 0,42

Mineral kompozisyonu
Magnezyum
Manganez
Demir
Çinko

%
0,27 ± 0,17
121,80 ± 2,01
1126 ± 4,10
46,70 ± 0,01

*(Alikwe ve Omotosho, 2013)

Çizelge 4 Moringa yaprak ununun, tavuk yumurtası ile karşılaştırılmalı olarak aminoasit kompozisyonu, mg/16 g N*
Aminoasitler
Moringa yaprak unu
Tavuk yumurtası
Kimyasal Skor, %
Lisin
4,61
7,26
63,49
Metiyonin
1,95
3,52
55,39
Treonin
5,01
5,49
91,25
Lözin
7,41
9,58
77,34
Valin
5,11
18,04
28,32
Arjinin
6,14
7,06
86,97
Triptofan
2,31
1,92
120,31
*(Alikwe ve Omotosho, 2013)

Ogbe ve Affiku (2012), moringa yapraklarında düşük
düzeyde antibesinsel bileşikleri tespit etmişlerdir.
Araştırıcılar, tanenleri %21,19±0,25; tripsin inhibitörleri
3,0±0,04; saponinleri 1,60±0,05; oksalatları 0,45±0,01 ve
siyanidleri de %0,1±0,01 olarak saptamışlardır.
Moringa yaprak ununda bulunan fitokimyasallar;
alkoloidler, flavonoidler, saponinler, siyanogenik
glikozidler ile tanenlerdir (Alikwe ve Omotosho, 2013).
Aynı araştırıcılar saponin içeriğini 0,69±0,124;
siyanogenik glikozid içeriğini 0,25±0,112; tanen içeriğini
0,03±0,118 ve alkoloid düzeyini de 1,24±0,141 olarak
tespit etmişlerdir (Çizelge 5). Bu maddelerce zengin
yemler, hayvanlar tarafından fazla miktarda tüketildiğinde
toksisiteye sebep olabilmektedirler (Alikwe ve Omotosho,
2013).
Etlik Civciv ve Piliçlerde Moringa Kullanımı
Moringa kullanımının yem tüketimi, canlı ağırlık
kazancı ve büyüme üzerine etki göstermesi ile ilgili olarak
son yıllarda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Hayvanlar
moringa yaprakları veya moringa yaprak tozunu, gönüllü
olarak tüketmemektedir. Buna rağmen, protein içeriğinin
yaklaşık yarısı, konsantre formda, yapraklardan ekstrakte
edilerek, hayvanların yemlerine eklenebilmektedir (Price,
2007).
Çiğ moringanın kanatlı yemlerinde kullanılması,
proteinin yüksek düzeyde biyoyarayışlılık göstermesi
nedeniyle
tehlikeli
olabilmektedir.
Bu
yüzden
kullanılırken, aşırı protein kullanmaktan kaçınılmalıdır

(Gaia, 2005).
Onu ve Aniebo (2011), başlangıç dönemindeki etlik
civcivlerin yemlerine moringa yaprak unu katılmasının
performans ve kan parametreleri üzerine etkisini
araştırdığı çalışmasında, %7,5 düzeyinde kullanılmasının
söz konusu parametreler üzerine herhangi zararlı bir etki
vermeden başarıyla kullanılabileceğini bildirmişlerdir.
Zanu ve ark., (2011), balık küspesi yerine moringanın
kısmen kullanımının, etlik civcivlerin büyüme oranını
olumsuz etkilediğini tespit ederken; Kwedibana (2008),
ticari etlik piliç yemleriyle beslenen hayvanların, %10
moringa yaprağı tozuyla beslenen gruba göre daha yüksek
canlı ağırlık artışı (1,04 kg) kazandığını ve yemden
yararlanma oranının da moringa yaprağı tüketen grupta
daha yüksek bulunduğunu saptamıştır.
Etlik piliçlerde moringa yaprak ununun %2 düzeyinde
rasyona katılmasının canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ile
yemden yararlanma oranını istatistiki olarak olumlu
etkilediği bildirilmiştir (Banjo, 2012). Buna ilave olarak,
Ebenebe ve ark. (2012) etlik piliç rasyonlarına %0, 10 ve
15 düzeylerinde katılan Moringa oleifera yaprak ununun
canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma
oranı ile kan parametreleri üzerine olan etkilerini
belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, etlik piliç
rasyonlarında Moringa yaprak ununun %10 düzeyine
kadar başarıyla kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır.
Gakuva ve ark., (2014), etlik piliçlerin rasyonlarına 5
farklı düzeyde moringa yaprak ununu kattıkları
çalışmalarında %7,5 düzeyinden fazla yeme katılmasının,
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yem tüketimi ve kuru madde sindirilebilirliğini azalttığını
tespit etmişlerdir.
Makanjuola ve ark. (2014), antibiyotiklerin yerine
yeme katılan moringa yaprak ununun, canlı ağırlık
kazancını etkilemediğini, yem tüketimini artırdığını ve 1
kg canlı ağırlık kazancı için gerekli yem maliyetinin,
kontrol grubuna göre moringa katkılı grupta daha düşük
çıktığını saptamışlardır (Çizelge 6).
Nkukwana ve ark. (2014) ise canlı ağırlık, tibia
ağırlığı ve tibia uzunluğu arasında pozitif bir
korelasyonun olduğunu; moringa yaprak unu katkısının
mineral biyoyarayışlılığı ile besinlerin kullanım
etkinliğini artırdığını ifade etmişlerdir.
Yumurtacı Tavuklarda Moringa Kullanımı
Moringa yaprak unu, kolesterol düzeyi üzerine etki
etmektedir. Bu konuda yapılan bir çalışmada, serum
kolesterol düzeyinin %0, 5 ve 10 düzeyinde moringa
yaprak unu katılan gruplarda %14,2, %19,8, %22,0
düzeyinde değerler aldığı; yumurta sarısı kolesterol
düzeyinin de yine aynı sırayla %6,55, 7,45 ve 12,1 olarak
bulunduğu bildirilmiştir (Olugbemi ve ark., 2010).
Yumurtacı tavuk rasyonlarına %0, 5, 10 ve 15
düzeylerinde moringa yaprak unu katılarak yapılan bir
başka araştırmada (Abou-Elezz ve ark., 2011), moringa
yaprak unu katkısının yumurta verimini azalttığı, yem
tüketimi üzerine bir etki gösterdiği ifade edilirken;
yumurtacı tavuk yemlerine %10 düzeyinde katılması
durumunda
başarıyla
yem
kaynağı
olarak

Çizelge 5 Moringa yaprak ununda bulunan fitokimyasallar*
Fitokimyasallar
Alkoloidler
Flavonoidler
Saponinler
Siyanogenik glikozidler
Tanenler (polifenoller)

kullanılabileceği de bildirilmiştir.
Ayssiwede ve ark. (2011), yerli Senegal tavuklarının
yemlerine moringa yaprak ununun, büyüme performansı,
karkas ve organ karakteristikleri ile ekonomik sonuçlar
üzerindeki etkilerini saptamak amacıyla yaptıkları
denemelerinde, moringa yaprak unu katkısının %24 ve
üzerinde kullanılmasının, canlı ağırlık, ortalama canlı
ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı, ölüm oranı,
karkas ve organ karakteristikleri üzerine bir etkisinin
olmadığını tespit etmişlerdir. Paguia ve ark. (2014),
moringa yaprak tozunun yumurtacı tavuk ve etlik piliçler
üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla düzenledikleri
çalışmalarında, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı,
yumurta verimi, yumurta kabuk kalınlığı gibi
parametrelerin istatistiki olarak etkilenmediği, buna
karşılık yumurta ağırlığında azalışa, 1 kg yumurta üretimi
için gerekli yem maliyetinde ise artışa yol açtığı tespit
edilmiştir.
Moreki ve Gabanakgosi (2014), etlik piliçlerin
yemlerine %5-20; yumurtacı tavukların yemlerine de %10
düzeyinde moringa yaprak unu katkısının, performans
ölçütleri ile yumurta verimini artırdığını ifade etmişlerdir.
Yumurtacı tavukların yemlerine enerji kaynağı olarak
yüksek tanen içerikli sorgum ile melas kullanılmasının
(Çizelge 7), yumurta verimi ve yemden yararlanma
oranını kötüleştirdiği, buna karşılık moringa yaprak
ununun, yumurta verimini artırıp, yem maliyetini azalttığı
tespit edilmiştir (Kaijage ve ark., 2015).

Kompozisyon, %
1,24±0,141
4,90±0,200
0,69±0,124
0,25±0,112
0,03±0,118

*(Alikwe ve Omotosho, 2013)

Çizelge 6 Farklı düzeylerde moringa yaprak unu katkısının etlik piliçlerin performans ölçütleri üzerine olan etkisi*
Moringa yaprağı unu (g/100 kg)
Ölçütler
P değeri
0
200
400
600
Deneme başı canlı ağırlık, g
41,6
41,4
40,9
42,3
0,01
Deneme sonu canlı ağırlık, g
1140
1115
1089
1148
0,13
Canlı ağırlık kazancı, g
1099
1073
1048
1106
0,14
Yem tüketimi, g
1869 a**
1885 a
1757 b
1877 a
0,03
Yemden Yararlanma Oranı
1,70
1,76
1,68
1,69
0,40
*(Makanjuola ve ark., 2014); **P<0,05.

Çizelge 7 Moringa yaprak unu ile melas katkısının 20-30 haftalık yaşlar arasındaki yumurta tavuklarının performans
ölçütleri ile yumurta verimine olan etkisi*
Ölçütler
Kontrol
Şeker kamışı melası Moringa yaprak tozu SEM
P değeri
Yem tüketimi, g/hay/gün
114 b**
117 a
114 b
2,92
0,135
Yumurta verimi, %
40,3 b
31,8 c
43,8 a
5,45
0,0094
Yumurta ağırlığı, g
53,2
52,7
53,0
1,29
0,80
Yumurta kütlesi, g/hay/gün
22,1 b
17,7 c
23,7 a
2,82
0,0011
Yemden Yararlanma Oranı
9,53
11,1
7,38
2,83
0,123
*(Kaijage ve ark., 2015).;**P<0,05.
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Ruminantlarda Moringa Kullanımı
Ruminantlarda moringa bitkisi ve ondan üretilen
moringa yaprak unu ve tozunun kullanımıyla ilgili
araştırmalara rastlanılmıştır. Kakengi ve ark. (2005),
yüksek düzeydeki moringa yapraklarının ruminant
hayvanlarda başarıyla kullanılabileceğini ve hayvan
performansını artırdığını bildirmişlerdir. Moringa
ağacının yaprakları, yüksek düzeyde ham protein (251
g/kg kuru madde) ve ihmal edilebilir tanen ve diğer
antibesinsel bileşikler içermesi nedeniyle, ruminantlar için
alternatif protein kaynağıdırlar (Nouala ve ark., 2006).
Tona ve ark. (2013), ruminant hayvanların yemlerine %10
düzeyinde moringa yaprak ununun katılmasının en iyi
sonucu verdiğini; en düşük gaz üretim değerinin rasyona
%100 moringa yaprak unu katılan gruptan elde edildiğini
ifade etmişlerdir.
Sonuç olarak ülkemizde bu konu ile ilgili çalışmalar
yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
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