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BILDIRCIN RASYONLARINA KATıLAN FİGİN YUMURTA
VERİMİ VE KALİTESİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİNE

ETKİsİ'

Ali Naghi DJEDDIl

The e.//ec/s of ve/ch seed used iıı quail ratio/lS 011 egg produc/iOlI, egg quality al/d
some blood parameters,

Summary: This investif{ation was earried out to determine the effects of
different levels of vetch seed added to the quail mtions oll egg production. egg

L{ı/(tlitv and sonu' Mood pammeters.
111 the experiment. a total 0(250 japwıese ({uail (Cotumix coturnixjapolıiUlj

ilged (j 'vveeks 'vvere used. They were divided info oııe control gmup and .loıır
treaTment gmups e(/(:h containing 50 Lluails. The experimental period /ast('d ~i)

11;eeks.
At the end otthe study live weight ot4 th gmup.fed the ration containing 20%

l'L'Tch WiISjilUnd to he statistically lower (p<O,OI) than that ot control group. The
teed consumptiol1 and .feed ef/iciel1cy values ot Lluails ıvere not uf/'ecTed bv the
inclusioıı of vetdı ut the level of iO, 15 and 20 % .

The udditioıı ot vetch at the level ol5 , LO al1d /5 % to the mtions ot Lluuils
did not af/ect egg production, egg weight al1d egg shell thickness. The iııc/usioıı ol
ııeteh (/{ the alnOUlıt ol20 % da.,.eased the egg prodUdiolı, egg weight, egg whiTe
index. egg Haugh unit and egg shell thickness.

There 'vvere llo sratistica!!y differem:e among the gmups in totu/ proteiıı.
ii/bumin. cho/esterol. culeiuln. und inorganic phosphorus ol Mood serum. Serum
triglvceride /evels ot group.l' Ied the rations contuining 5 aııd LO Ok vet ch were
lilUml to he lmver thuıı that olcontrol group.

111 coııc!usioıı, cOlnmon vetch seed caL? be used up to 15 % iıı the rutioııs of
luviııg ({uuils.

Kcy words: Vetch seed, Lluail. egg pmduction. egg ({uality, hlood parwlıeTen

Özd: Bu araşTırmu yumurta diinemindeki bildırcın msyonülI'/ndu fiırklı
dü::eylerde ku!!aııılan .liiIin yumurta verimi. yumurta kalitesi ve b(m kan
{ı(l/wıu!treleri üz.erine etkisini belirlemek wl1acıyla yaptlml,I'Tır.

ArayTırnwdu toplam 250 adet (j halfalık japon bildırcııl/ (Cotumix cotumix
ja{lonica) kullwl/lmı,ı.tır. Her birinde 50 bildırcııı bu/U1wn hir kontrol Ile diirl
deneme grubu düz.enleıımi,ı.tir. Araştırma ~i) /U/lfa sürdürülmüştür.

Araytll'/nu sonundu rasyonwıda % 20 düz.eyinde .fii{ huluııan 4. gruhun cunli
a.!:fırlı/Iı koııtrol grubuna giire önemli derecede(p<O.OI) dÜ,I'ük bulunmuştur. Fi.!:fin

1311ç,ı11;;ııl~ı.doktora teziııdcıı iizctlcıııııi;;tir.
2 Or.. ıso Wc,ı Sır. '\lo 47 Tclıraııpar,-Tchraıı-lraıı.
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'le iO. i 5 ve 20 düzeylerinde rasyonlarda bulunrrUlsı. bıldıreııılarda yem tüketimi
ve vemden yararlanma bakıındanj(ırkltlık yaratmmntştır.

Rasvonlara % 5 . LO ve 15 düzeylerinde/if{ kattlması. /nldırClnlarda yumurta
verimi, .~umurw af{ırlıf{ı ve yumurta kabuk kalmltf{111l etkilememi,çtir. Fif{in % 20
düzeyinde bUIUlınUlsı ise yumurta verimi, yumurta af{ırltf{ı ve yumurta/arda uk
indeksi, Haugh birimi ile kabuk kaltnltf{lnln azalmasuUl neden olmuştur.

Arastırma sonunda bıldırcmlarda kan serıunu towl pmtein, albumin.
koleııen:/. kalsiyum ve inorganik j(ıs/iu' def{erleri bakınundan gruplar urasuıda
furklılıklar gijrülmemiştir. Kan serumu trigliserid düze.vi ise rasyonundu % 5 ve LO
düzevindejif{ bulunun gruplarda kontml grubuna gr'jre düşük bulunmuştur.

Sonuç' olarak adi ./if{in, yumurta dhnemindeki btldırcm rasyonlanna ck 15
düzeyine kadar kaıtlabilecef{i kantsma vanlmı,çtır.

Anahtar kelimeler: Fif{, btldırcll1, yumurta verimi. yumurta kalitesi. kll/ı

parll/l1etreleri

Giriş

Bıldırcın yeti~tiriciliği,. diğer kanatlı ye-
Lİ~tiriciliklcrine kıyasla çok dar alanlarda,
büyük yatırım gerektirmeden ve kısa sürede
yüksek verim elde edilmesinden dolayı gittikçe
yay gınla~maktadır.

Tüm hayvanlarda olduğu gibi bıl-
dırcınlardan da maksimum verim elde edi-
lebilmesi. dengeli beslenmelerine bağlıdır.
Özellikle eneıji ve protein ihtiyaçlarının op-
timal bir ~ekilık kar~ılanması gerekir. Protein
ihtiyacının kar~ılanması amacıyla çeşitli hay-
vansal ve hitkisel protein kaynakları kul-
lanılmaktadır. Bitkisel protein kaynaklarından
yağlı tohum küspelcrİ, kanatlı karma yem-
lcrinde yüksek oranda ve yaygın bir şekilde kul-
lanılmaktadır. Bunun yanısıra bazı ülkelerde
fazla miktarlarda yeLİştirilen baklagil tane yem-
leri de kanatlı beslemede kullanılmaktadır.

Hayvan beslemede kullanılan baklagil ta-
neleri: fiğ (Vicia sativa L), koca fiğ (Vicia nar-
!Joııensis I.. ). burçak (Vicia avilia Wild.), bakla
(Viciu Juha L), bezelye (Piswn urvense L,
I'.satiı'unı L). mısır hiirülcesi (Dolichos si-
Ilemis L.) fasıılyc (Plwseolus radiatus L),
liipen(Lupiııııç 1..). mercİmek (Ervul11 lens 1..),
rnürdümük (IAlthvnls sativus L), nohut (Ci-
ceI'arietiııum 1..) ve soya fasulyesidir (Glyci-

nehispidamaxim) (4). Bunlardan fiğ. Urctimi vc
yetİ~tİriciliği en çok yapılan bir hitki olup TUr-
kiye'nin hemen hemen her bölgesinde ye-
tişebilmektedir. DiE (1997) verilerine göre
i996 yılında i60 bin ton tane fiğ Uretilmiştir.

Yumurta dönemindeki bıldırcın ras-
yonlannda burçak ve mürdümüğün kuııanılma
olanaklarının araştırıldığı bir çalışmada (24).
toplam 504 adet 7 haftalık bıldırcın kul-
lanılmı~tır. Denemede her biri 72 adet hıl-
dırcından oluşan 1 kontrol, 6 dcneme olmak
üzere toplam 7 grup düıenlcnmi~tir. Deneme
grupları rasyonlarına %5, LO ve I.') dıi-
zeylerinde burçak veya mürdümük katılmı~tır.
Onyedi haftalık araştırma süresince gruplar
arasında canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden
yararlanma ve yumurta ağırlığı bakımından is-
tatistiki açıdan farklılık gözlcnmemi~tiL Ara~-
[ırma süresince %5 burçak veya 'k i.') mür-
dümük kapsayan rasyonları tükelen grupların
yumurta veriminin kontrol gruhundan ıstatistiki
açıdan önemli derecede yüksek olduğu hu-
lunımı~tur. Rasyona burçak veya mürdümük
ilavesinin kan SenııTIU ıotal protein, albumin,
ürik asit, kreatinin ve kalsiyum değerlerini et-
kilememi~tir (p >0.05). Araştırma sonunda. yu-
111lırtlama dönemindeki hıldırcın rasyonlarına
soya küspesine alternatif olarak, o/r I.') dÜ/.cyine
kadar burçak veya mürdümüğün katılahileceği
bildirilmiştir.
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Bu ara~tınna, protein bakımından zengin bir
baklagil tane yemi olan ve Türkiye'de oldukça
iyi yetişme şartlarına sahip fiğin yumurta dö-
ncmindeki bıldırcın rasyonlanna hangi dü-
ıeylere kadar katılabileceğini belirlemek ama-
cıyla yapılmışLIL

Materyal ve Metot

Hayvaıı materyali: Hayvan materyali ola-
rak 6 haftalık japon bıldıreını (Coturn;x ('0-

lum;x jOfimıica) kullanıldı. Bıldıreınlar Ankara-
Çubuk'ta iizel bir işletmeden temin edildi. Araş-
tırınada 2S0 adet bıldıreın kullanıldı. Bıl-
dırcınlar her birinde 25 adet olacak şekilde ıo
bölmeye rastgele dağıtıldı. Böylece araştırma
her biıinde SO adet bıldırcın bulunan i kontrol
ve 4 deneme grubu ile yiirütüldü.

Yem materyali: Araştırmada ortalama %
i ~ham protein ve 2800 keal/kg metabolize ola-
hilir enerji içeren bir kontrol grubu rasyonu ya-
pıldı. Kontrol grubu rasyonunda protein kay-
nağı olarak % 20 soya küspesi ve % X ayçiçeği
klisrıcsi kullanıldı. Kontrol grubu rasyonunun
protein ve eneıji düzcylerinin korunmasına
öl.en gösterilerek vc soya kiispesinin ras-
yandaki miktarı azaltılarak I, 2, :; ve 4. deneme
gruplarının rasyon ları na sırasıyla % S, 10, 15 ve
20 oranlarında adi fiğ (Vicia sativa L.) katıldı.

Araştırmada kullanılan rasyonların bileşimı
Tablo i 'de gösterilmektedir.

Ka/es materyali: Bıldıreınlar yüksekliği
i,90 m, uzunluğu i,00 m ve genişliği O,S() m
olan demirden yapılmış 5 katlı 2 kafes içinde
barındınldı.

Deııeme hayvanlarımil besleıımes; ve de-
neme süresi: Araştırma, herbirinde SO adet hıl-
dırcın bulunan i kontrol 4 deneme olmak üzcre
toplam S grup halinde yürütüldü. Araştırma.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültcsi Hay-
van Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana-
bilim Dalı Araştırma Ünitesinde yapıldı. BıI-
dırcınlar kafes sisteminde barındınldl. Her hir
kafes bölmesine 25 bıldırcın konuldu (I 71 cm21
bıldırcın).

Deneme Mart - Temmuz aylarında ya-
pıldı. Araştırma süresinee bıldıreınların gün
ıŞığı ilc birlikte toplam 24 saat ışıktan ya-
rarlanmaları sağlandı.

Hayvanların günlük tiiketchiIeceklcri
miktarlarda yem sürekli olarak yemliklcrde hu-
lundunılmak suretiyle adlibitum verildi.

Bıldırcınların ününde devamlı temiz ve
taze su bulundunıldu. Araştırma i9 hafta sür-
dürüldü.

Tablo I. Ara~tırma Rasyonlarının Bile~ııııi ('!i)
Table i. Composiıion ııl' Expcrimeııtal Ralıons ('iiı)

Yeııı Maddesi Kontrol Grubu Dcncme Grupları

2 3 "ML'!r SO 48 4S.8 43.8 41.6
Buğday ') ') <) 9 <)

Fiğ O 5 LO LS 20
Soy,ı klisrıesi 20 17 14.5 J 1.5 ,)

Ay<;ı<;cği klispc.'! 8 8 X 8 8
Eı kemık uilu :ı :ı 3 3 :ı
Bltkı,cl )'''~ I.S I.S J.2 1.2 o. ')
Dıblsıyuııı fosf"ı 0.4 OA 0,4 OA OA
Kırcy L,,~ı 7.3 7.:ı 7.:ı 7.3 7.3
Tuz O.:ı O.:ı LU 0.3 O.:ı
DI .. ıııctıyoııllı 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
VILIllılı1 prcıııiksİ'" 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MIller"J rırcııııksı'''' O. i O. i 0.1 0.1 O. i

ller 25 kılogr<ımıııcl<ı i S 000 000 LU A vıl. i SOO000 LU D, Vlt. SO 000 LU E vİt. 5 g K., vİt. :ı g B i vit. 6 gB, \'ıl. 25 g
Ill<l'ııı. 1(1g k<ıJsıyıım D- pantotenal. S g Bı, vit.:ıo ıng BI2 vit. 750 mg foJik asit. i 25 mg D.bıol1n huJuııııı"kı"dll
Her bİr ki!o:,:r<ııııınd" 80 g !'vfn. :ıo g Fc. 6(J g Zn. 5 g Cıı. 0.5 g Co. 2g i vc 23S.68 g Cı hulunmakı"dır.



A :'JAGHI DJEDDI
12

Yem hammaddeleri ve deneme yemlerinin
ham bniıı madde miktarlarılUn belirlenmesi:
Ara~lırnıada kullanılan deneme yemlerinin ham
hesin madde miktarları A.O.A.C.'de (1984) bil-
dirilen metodlara, metabolize olabilir enerji ise
TSE (I <)91 )'de bildirilen metoda göre be-
lırlendi.

Caıılı ağırlığl1l belirlenmesi: Araştırmanın
ha~ıııda ve sonunda bıldırcınlar tck tck tar-
tılarak canlı ağırlıkları hclirlendi.

Yem tüketiminin belirlenmesi: Her bir
hölmede bulunan bıldırcınlar grup yemlemesine
ıahi 111tulup. haftada bir yapılan tartımlarla yem
tiiketimİ o hölmede bulunan alt grubun or-
talaması olarak tespit edildi.

Yumurta veriminin belirlenmesi: Grup-
larda her gün yumurta verimi kayıtları tutuldu.

Yemdeıi yararlanma oranıııııı be-
lirleıımesi: Yemden yararlanma oranı, bir dü-
ıine yumurta için tüketilen toplam yem mik-
tarının hesaplanmasıyla bulundu.

Yumurta ağırlığıııııı belirlenmesi: Yu-
ımırtalar haftada bir kere oda sıcaklığında 24
saat heklctildikten sonra tartılıp ağırlıkları sap-
tandı.

Yumurta iç kalite özelliklerinin be-
lirleıımesi: Ara~tırma siiresince dört haftada bir
olmak ii/ere toplam:; kere her gruptan 20 yu-
ımırta (her bir alt gruptan 10'ar ) alındı. Yu-
ımırtaların ağırlıkları belirlendikten sonra cam

bir masaya kırıldı. iO dakika beklctildikten
sonra sarı ve ak yüksekliği mikrometre ilc, sarı
çapı, ak uzunluğu ve ak genişliği ise kompas ilc
ölçüldü. Bu değerlerden yararlanılarak sarı in-
deksi, ak indeksi ve Haugh birimi hesaplandı
(8).

Yumurta kabuk kalınlığının belirlenmesi:
Kırılan yumurtanın sivri, küt ve orta kı-
sımlarından alınan örneklerde kabuk ıarları c,:ı-
karılarak mikrometre ile iilçümü yapıldı. Bu iic,:
değerin ortalamaları alındl(8).

Kan serumuııda bazı parametrelerin ana-
lizleri: Deneme sonunda hcr gruptan iO' ar hıl-
dıreın kesilerek kanları alındı. Kanlar santri rüj
edilerek senımları ayrıldı. Kan serumunda total
protein, alhumin, kolesteroL, trigliscrid. kal-
siyum ve inorganik fosfor analizleri Sosyal Si-
gortalar Kurumu Biyokimya laboratuvarında
Cone-Dclta model AutoanaJyser ilc yapıldı.

İstatistiki aııalizier: Gruplara ait istatistiki
hesaplamalar ve grupların ortalama değerleri
arasındaki farklılıkların önemliliği için Va-
riyans analiz metodu, gruplar arası farkııı <inem-
Iilik kontrolü için de Duncan testi uygulandı
(27) . İstatistik analizler SPSS 6.0 One .. Chi-
cago, II, USA) programına göre yapıldı.

Bulgular

Araştırmada kullanılan fiğin ve deneme
rsyonlarının besin madde miktarı ile metahol iıc
olabilir eneıji (ME) değerleri Tablo 2'de ve-
rilmektedir.

Tablo 2. rıg \'C Deneme Rasyontarınııı Metabolize Olabilir EnerJİ De~erleri (kcal/kg) ıle Besin Madde Mıktarl;ırı ıU;;)

'Lıb/(; 2. :'v1elaboli/able Energy Le\'cls (kcal/kg) and Nııtrient Valııes (Ok) of Ratiom and Velcb Seed

Fiğ Kontrol Grubu Deneme Grupları

- - ----_.- - - --_.__ .._.-----

,vi E
Kuru nı;ıdde
Haııı protein
I-Iaııı yag
H;ıııı ,elıiloı.
Hanı bıl
L\I.<1hlll lll. ııı;ıdde
K,lhı'illl11

h),for

n81l
91.10
26.26
1.61
5.lx
4.24
53.61
1l.20

0.2x

2852
90. iO
iR.Il
4.21
2.97
9.73
55.0(ı
3.25
1l.58

2848
90.22
18.25
4.28
2.60
9.61
55,48
3.20

0.55

2838
91l.15
IR.m
4.11
2.S2
9.83
55.36
3.40

0.5/

3

2x57
')(l,44

i S.17
4.32
2.6(ı
9.51l
55.79
3.1 X
0.53

4

2854
91).60

iSAl)
4.11l
V~()

9.65
55.59
3.21
0.57
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Ar<ı~tırııı<ı ha~langıcı ve sonunda grup-
lardaki hıldıreınların ortalama canlı ağırlıkları
Tahlo 3'd~ gösterilmektedir. Ara~tırma sü-
resince gruplardan sırasıyla 9, 1), 9, 6 ve 8 adet
hıldıreının kafes teııerine sıkışma, kanibalismus
veya yumurtlayamama gibi nedenlerden dolayı
öldüğü gözlendi.

Gruplarda haftalara göre bir hIldıreının
ortalama yem tüketimi Tablo 4' de, yumurta ve-
rimi Tablo 5'dc, yemden yararlanma değerleri
ise Tablo rı'da gösterilmektedir. Araştırma sü-

resİnee ortalama yumurta verimi gruplarda sı-

rasıyla (/rı 73,28, 72,86, 72,7 ı, 77, i9 ve rı6,44
olarak hesaplanıp gruplar arasındaki farkın ıs-
tatistiki açıdan önemsiz olduğu bulundu.

Gruplarda toplam yumurta ağırlığı. yu-
ımırta akı indeksi, sarı indeksi, Haugb hirimi ve

kahuk kalınlığı değerleri Tablo 7"de gös-

terilmektedir. Deneme sonunda gruplarda kan

sertllTIunda bazı parametrelerin ortalama de-
ğerleri ise Tahlo H'de verilmektedir.

Tahlo 3. Grııpların Canlı Agırlık Ortalaması (g)
T"blc 3. Mcan Live Wcighı of Groups (g)

-----,-- -- - _. ,- • -- - ••• __ o - ._ - - , - _. • _._._- - -- --_ .._--- - ----_. __ .- ._- ----.-

F
1./ /
:2.J i

.- ,- o - • ' __ ._._ - __ - - _._ - _

Kontrol Grııbıı Deneme Grııpları
Y".) (h"rı,ı) i 2 3 4
0 190.63 196.82 19S.98 197.08 /89.S7
LS 240.S8 241.37 239.72 244.49 220.77
24 247.03" 243.32" 24S.89" 24S.49" 230.59h.....- - --._- - --.- - - -- - ----

.'\ynl"ltırel" dyııı harfleri t".)ıyan değerler "rasında isıatisıiki hakııııeldn
i)ncıııli f,ırklılıklar bulıınmaml)tır (P > 0.(5). "*': P < (UlI

T"hlo 4. (,rııpl,ırda Ortalama Yem Tüketimi (g/giin-bıldırcın)
Tahle 4. Mean f-eed Consıımpıİon of Groııps (gl (hıy- quail)

F

0./2

21R5

5.IS
(1)-:2

0.25
4.06

1.23

ı. "
1..17

3.1/

5.7-1

4

16.22

32, ıOh
35.32'

37.44

37.03

31.70

29.97

3(J.82

2').3R
30.19

31.()2'.16.17"h

Deneme Grııpları
3

36.99

3S.72"
38.92"

39.74

38.79

3<ı.S5

32.66
35.S4
33.58

33.20

2

36.66

36.S7"
38.73"h

38.75

38.65

36.94

32.52

33.09

29.4(ı

31.33

35,27h

37,50

36.66"

39.9S"
38,96

38.87

37,9S
34.74

36.S3
3S.33
38,31

37.48"

Konımı Grııhıı

36.22

30.SSh

35.97h,

38.91

37.84

15.75

32.84

13.77

11.92

29.12

._--.- --_.__ . ----._--_.- --- - --- - --

Y") (h"lb)

(ı

- -- -- - o __ ._. ••• _ " __ • ._ - _ •• _ -

7-8

'.l- i O

11-12

13-/4

15-/6

/7-18

i9-2(J

21-22
23-24

Aynı ."ıtırd,ı dYIlI harfleri ıa)ıyaıı degerler arasında istatistiki bakımdan
oneııılı Lırklılıkl"r hlıllılıımlllll.)lJr (I' > 0.(5). ",. P < (LOS. ,',,', P < (UlI
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Tablo 5. Gruplarda Ortalama Yumurta Verimi (%)

Table 5. Mean Egg Production of Groups (%)

y a~ (hafta)

6
7-8
9- iO
11-12
13-14
15-16
17-IS
19- 20
21-22
2324

Kontrol Grubu

24.00
63.75
74,25
80,25
S3,50
S6,50
84,25
83,75
78,00
74,50

25,60
71,75
80,25
75jO
78,25
S3,OO
S 1.25
79,25
79,75
74,00

2

22AO
72,25
81.25
82,25
85,00
85,00
80,50
76,00
73,50
69,00

Deneme Grupları
3

i9AO
68,25
84,75
83,75
83,25
85,50
80,50
90,50
90,75
85,25

4

21,20
63,00
Tl,OO
74,50
76,00
71,50
71.50
70,50
70,50
71,75

ı:
O.91l
2,22
4,07
1.68
~,47
2)12
1.27
1,53
2.15
0.96

Top!am 73,28 72,86 71,7 i 77, i9 66,44 O,8S~----==----:-----.:.=: ~ ----===- ---==---=:-::=:.:===-------===--~ - - -- ~--=-----..:=-::=..... ~~--==-.:....------==- -==--

Gnıpl,ır arasındaki fark, istatistiki olarak önemsizdir.

Tahlo 6. (inıplarda Ortabma Yemden Yararlanma Derecesi (kg yem / i düzine yumllrta)
Table 6. Mean Feed Efficieney Values of Groups(kg feed / i dosen egg)

- __ o • .- _ •• - - - -- - o -- •• - -- - ._.- ._ •• "

- - _.- -- __ o •• _._, __ " __ ' ' __ ------- -- - --- - ---

Y,ı~ ılı,lita)

(ı

7 8
'ol-lO
11-12
13-14
15 16
17-18
ı l).21)
21 22
23-24

TClpi,lm

Kontrol Gruhu

1.8 i
0.58
O,S8
0,58
0,54
0,50
OA7
OA9
OA9
OA7
0,65

1.76
0,6 i
0,60
0,62
0,60
O,SS
O,S i
0.56
O,S4
0/)3

0,70

2

2,05
0,6 i
O,S7
0,57
Oj5
0,52
OA9
Oj3
OA8
O,5S

0,69

Deneme Grupları
3

2,36
0,63

0,55
0,57
0,56
0,51
OA9
OA7
OA4
OA7
0,70

2,06
0,61
O,S8
0,6 i
0,59
O,S3
0,51
O,S3
0,50
O,SI

0,70

F

ON)

O,hS
2,10
OJ)3
1,63
1.05
OAR
O.Sh
O,l)I)

ı,R7

OAS
- -- __ o • • • ._ •• • __ -- -- ._- -- ._- --- ---------.--.-_.

GrupLıl' arasındaki fark, istatistiki olarak önemsizdir.

Tablo 7. Grııplarda Yumıırta Kalitesine Ait Ortalama Verıler
Table 7. Mean Egg Quality Characteristics of Group"

-- -- --

Deneme Grupları
2 3

-- ._--- .. _. -- -------_ .._---

YıımıırıaAğır!lğl(g) Toplam

YIIIllllrta Akı Imlcksı Toplam

Yıııııılrta Sarı lııdck.,i Toplam

Yııııııırt,ı "Lıııgil Bırımı Toplam

Kahıık K,ı1IIı1lğlix !I)llmııı) TopLım

Kontrol Grıı bıı

i 1,63h

9,I4h

37,8Sd

86,73h

2 i Ai h

II,S5"

10,84"

S9,3Rh

R9.31"

22,07"

11,86"

10,62"

60,7S"

RS,ın"
2 iA8h

11,97"

9, i Sh

40,83'

86.12h

21,26h

4

i 1,39"

8,SO'

38.84d

84,14'

20,2S'

LO

IS,77"'"

S()9.)')'"

IS,III)"

15,25"
-- _. - - _. - _. - __ o

_.- - -- ._-- . -- .. -- ._--_.
_ •• _. _.- -- -- -_ •••• - __ o - __ ." • -- --- --.,._.--

Aynı sacmb aym h,ır\kn ıa~ıyan değerler arasında istatistiki bakımdan önemli farklılıklar bulıııımamı~tır (P > 0.(5).

P < 005.' P < 0.01
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Tablo 8. Deneme Sonunda Kan Senımund.ı Bazı Parametrelerin Ortalama Değerleri

Table 8. Mean Parameters of Blood Senım at the Emi of the Experiment
--- --- _._-_.__ ._. -_ .._---._. -- .._---- ----- -_ ..- --- _. -- - --_ ...- ._. _.- - --- -- -_ ..- ._-- - -- -, .__ .._ ..- _.__ . -- - - -- - ._. -- .- - -- . _._. - . -- ._-- - _. --

Deneme Grupları
Kontrol Gru bu i 2 3 4 F

Total Proıeııl. gl i00 ml 4.79 4.89 4,72 5.0 i 4.82 O.6,'i
Albıııııın. g/lOO ml 2,95 3,03 3.0 i 3.10 2.g0 O.5S

TrlglıserJl. mgllOO ml 286,8g" 217,75° 237,75° 263.75"° 310.00" 5.24':"
KolesteroL. ıııg/lOO ml 217.50 217.87 220.63 231.25 222.50 021
K.ı1slyıım. ın gl i00 ını 21.95 21.30 19,60 20.50 22.65 1.49
Inorganik Fosfor. mgll OOml 6,03 5,63 5,66 5,76 5.74 O,4LJ

••• _ ••• _-""- _._- - --_ •• -_._- o • • ._ •• ._ - , •• - - _

- - --- - __ O ._. o • •• ._. _

Aynı satırda aynı harfi en taşıyan değerler arasında istatistiki bakımından önemli farklıliklar bulunamamışlir (p > O.O.'i)

p<OOI

Tartışma ve Sonuç

Altı haftalık hıldırcın rasyonlarında protein
kaynağı olarak % 20 düzeyinde adi fiğ hu-
lunması. iY haftalık ara~tırma sonunda canlı
ağırlığın istatistiki açıdan önemli derecede (p <
0.01) düşük olmasına yol açml~tır (Tabl03).

Farran ve ark. (18), fiğin yumurta tavuğu
rasyonlarında % 7,5 ve 15 düzeyinde hu-
lunmasının canlı ağırlığı etkilemediği fakat %
22,5 düzeyinde hulunmasının istatistiki açıdan
önemli derecede (p < 0.05) olumsuz yönde et-
kilediğini kaydetmişlerdir. Diğer bir haklagil ta-
nesi olan hurçak ile yumurta tavuklarında ya-
pılan 6 aylık ara~tırma sonunda (16), % 8 veya
'/r} 12 düzeylerinde burçak kapsayan rasyonları
tüketen grupların canlı ağırlığının istatistiki açı-
dan önemli derecede düşük olduğunu (p < 0.0 i)
rapor etmi~lerdir. Yedi haftalık hıldırcınlar ilc
yapılan 17 haftalık ara~tırma (24) sonunda ras-
yonlarda % 5, iO ve i5 düzeyinde hurçak veya
ımırdümlik bulunmasının canlı ağırlıkta is-
tatistiki a~ıdan farklılık yaratmadığı bil-
dirilmi~tir.

Yalçın ve ark (31), günlük et yönlü hıl-
dıreınlar ilc yaptıkları 5 haftalık araştırma so-
nunda rasyonunda % 10 ve 15 düzeyinde fiğ
hul unan gruplarda canlı ağırlığın diğer gruplara
göre istatistiki açıdan önemli derecede (p <
0.0 i) dlişıik olduğunu kaydetmişlerdir. Ergün
ve ark.( i4), etlik eivciv ve piliç rasyonlarında
% iO dlizeyinde adi fiğ bulunmasının, canlı
,~ırlığı İstatistiki açıdan önemli derecede (p <
0.0 i) dlişürdliğünli bildirmi~lerdir. Harper ve

Arscott (2 i), herhangi hir işleme tabi tu-
tulmamış fiğin etlik civciv rasyonlarına (~,
20'nin üzerinde katılmasıyla da benzer sonu~lar
kaydetmişlerdir.

Ara~tırma süresince günlük ortalama yem
tüketimi kontrol,ı', 2., 3. ve 4. gruplarda sı-
rasıyla 34,29, 37,48, 35,27, 36,17 ve 33,02 g
olarak hulunmuştur. Rasyonunda (/{':; fiğ içeren
I. deneme grubunun yem tüketiminin diğer
gruplardan istatistiki açıdan önemli derecede
fazla olduğu Tablo 4' de görülmektedir.

Fiğin rasyonlarda %5, iO, iS ve 20 dü-
zeylerinde hulunması 19 haftalık araştırma sü-
resince hıldırcınlarda yem tüketimini olumsuz
yönde etkilememiştir. Elde edilen bulgular yu-
murtacı bıldırcınlarda hurçak ve mürdlimlik ile
yapılan ara~tırma sonuçlarına(24) henzer. yu-
murta tavuklannda fiğin ve hazı diğer baklagil
taneleriyle yapılan ara~tırma sonuçlarından
(9, iS, i6, i8,) farklı bulunmuştur.

Ergün ve ark. (15), rasyonda fiğin o/t-. 5 ve
LO düzeylerinde hulunmasının yumurta ta-
vuklarında yem tüketimini sırasıyla (k 4,8 ve (Yr

13 düzeylerinde azalttığını bildirmi~lcrdir. Far-
ran ve ark. (18), ise % 7,5 ve LS düzeylerinde
bulunan fiğin yem tüketimini etkilemediğini, Gir
22,5 düzeyindeki fiğin ise tüketimi istatistiki
açıdan önemli derecede(p < 0.05) azalttığını
kaydetmi~lerdir. Castanım ve Perez- Lanzae
(9),rasyonlarda fiğin % i5' den, bakJanın
%20'den fazla hulunmasının yumurta ta-
vuklannda yem tüketimini azalttığını sap-
tamışlardır. Yumurta tavukJarı ile yapılan haşka



i (ı

hir ara~tırınada (I 6), rasyonlarda burçak mik-
tarının (t7; 4, ~, i2) arttıkça, yem tüketiminin
dlaldığı rapor edilmiştir. Aguilera ve ark.
(i9X4), yem tüketimindeki azalmanın nedenini
baklagil tanesindeki aminoasitlerin yetersiz ol.
maSI11(1veya esansiyel aminoasitlerden bir veya
daha fazlasının bulunmamayışına hağ-
lanıı~lardır Buna kar~ın bazı araştırıcılar
(7,22,26,::I()) yumurta tavuğu rasyonlarına %
20'ye kadar çeşitli varyetelerdeki hakla ila-
\esının yem tüketimini etkilemediğini bil-
dirınişlerdir.

Önol ve ark. (24) tarafından yapılan hir
araştırmada, yumurtacı bıldırcın rasyonlarında
'It S, iO ve iS düzcyinde burçak veya mür-
dümük hulunması, i7 haftalık deneme sü-
resınce gruplar arasında günlük ortalama yem
tüketimleri (::I1,60 - 32,09 g) bakımından is-
tatistiki aı,:ıc!<ınfarklılık yaratmadığı tesbit edil-
mi~tir.

Ondokuz haftalık ara~tırma süresince grup-
larda ortalama yumurta verimi sırasıyla %
n.2X, 72.X6, 72,71, 77,19 ve 66,44 olarak he-
saplanıp gruplar arasındaki farkın istatistiki açı-
dan önemsiz olduğu bulunmuştur. Yumurtacı
hıldırcın rasyonlarında fiğin % i5 düzeyinde
hulunması yumıırta veriminin kontrol grubuna
göre (lı :'U4 düzeyinde daha fazla, fiğin % 20
düzeyinde bulunması isc (ltıSl,33düzeyinde daha
aı olmasına yol açml~l1r (Tablo 4).

Ergün ve ark. (15), fiğin (k iO düzeyinde
yumurta tavuğu rasyonlarına katılmasının yu-
murta veriminde azalmaya neden olduğunu,
Farran ve ark. (I R) ise liğin % 7,5 ve 15 dü-
zeylcrimk hulunmasının yumurta veriminde
farklılık yaratmadığını fakat % 22,5 düzeyinin
yumurta verimini azaltlığını (p < 0.05) rapor et-
mişlerdir Castanon ve Perez-Lanzae(Sl), yu-
ımırta ıavuğu rasyonlannda fiğin % 15'den fazla
diizeyde hulunmasının yumurta verimini olum-
suı. yiınde etkilediğini bildinnişlerdir. Bu du-
nımu riğdeki protein değerinin düşük olmasına
hağlamışlardır

Yuıııılrta la'lıklannda burçak ile yapılan
hir ı,:alışnıada (i 6) rasyonlarda o/< ı2 dü/eyinde
h\.\r~ak hulunması yumurta verimini ünemli de-
recede (p < 0.0 i) azaltlığı gözlenmiştir. Fa-

;\ NAGHI DIEDDI

sulyenin yumurta tavuğu rasyonlanna (il SO dü-
zeyinde hiçbir işleme tahi tutulmadan ka-
tıldığında yumurta veriminin azalmasına neden
olduğu, otoklava edilerek katıldığında ise yu-
murta veriminin kontrol grubu ile benzerlik
gösterdiği kaydedilmiştir (19). Ayrıca ı,:eşitli
varyetelerdeki haklanın yumurta tavuğu ras-
yonlarına % 20'ye kadar ilavesinin yumurta ve-
rimini etkilemediği rapor edilmiştir
(7,22,26,30). Buna karşın yedi haftalık hıl-
dırcınlarla i7 hafta süreyle yapılan bir araş-
tırmada (24), % 5 burçak veya (k LS mürdümük
kapsayan rasyonlan tüketen grupların yumurta
veriminin kontrol grubundan istatistiki açıdan
önemli derecede yüksek olduğu hulunmuştur.

Araştırma süresince bir düzine yumurta
için tüketilen ortalama yem miktarı kuntrol. i.
2, 3 ve 4. gruplarda sırasıyla 0,65. 0.70. O,(N
0,70 ve 0,70 kg olarak hesaplanmı~ ve gruplar
arasındaki fark istatistiki açıdan önemsiı hu-
lunmuştur. Fiğin yumurtacı hıldırcın ras-
yonlarında % 20'ye kadar hulunması, iY hal-
talık araştırma süresince bıldırcınların yemden
yararlanma oranını olumsuz yönde et-
kilememiştir.

Benzer olarak Farran ve ark (I X). yumurta
tavuğu rasyonlarında fiğin (y, O, 7,'5. i S ve 22.5
düzeylerinde bulunmasının yemden yararlanma
oranını etkilemediğini bildinni~lerdir Buna
karşılık Ergün ve ark. (I 5), rasyonunda (Ir. '5 ve
iO düzeyinde liğ bulunan grupların kontrol gnı-
buna göre bir düzine yumurta için (y, 3.5 \e C/r

iO düzeyinde daha az yem tüketliğini hil
dirmişlerdir. CastaJ1(m ve Perl'l.- Lınzac( Si) ise.
rasyonlarda fiğin (;{ 15' den. haklanı n 'X 20' den
fazla bulunmasının yumurta tanıklarında yem-
den yararlanmayı olumsuz yönde etkilediğini
saptamışlardı r.

Burçağın yumurta tavuğu rasyonlarına %
4, R ve 12 düzeylerinde katılması ilc hir diizine
yumurta için tüketilen yem miktarının artan
burçak düzeylerine göre artış gösterdıği gi)/-

lenmi~tir( 16).

Diğer haklagil danelerinden hurçak ve
mürdümük ilc yumurtacı bıldırcınlarda yapılan
bir ara~tınnada (24), rasyonlarda °k S, 10 ve 15
düzeylerinde hurçak veya ıniirdiimiik hu-
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ıunmasıııın yemden yararlanma oranı ha-
kımından kontrol gnıhuna göre istatistiki açıdan
hir farklılık yaratmadığı kaydedilmi~tir.

Ara~tırma süresince gruplarda ortalama yu-
ııııırta ağırlığı sırasıyla ii ,6~, ii ,K';, i1,86,
i 1,97 ve i 1,39 g olarak bulunmuştur. Fiğin ras-
yonlarda (11, 5, iO ve i5 düzeylerinde hulunması
yumurta ağırlığının kontrol grubuna güre is-
tatistiki a<;ıdan daha yüksek (p < 0.0 i) olmasını
sağlamıştır. Fakat fiğin rasyonda % 20 dü-
zeyinde hulunması diğer gruplara göre yumurta
ağırlığıııın istatistiki a<;ıdan önemli derecede
dlişük olmasına neden olmuştur.

Yapılan araştırma hulgularından farklı ola-
rak yumurta tavuğu rasyonlarına 0(.. 5, Lo
(i8) veya (1( 7,5, 15 , 22,5 (I 8) düzeylerinde fiğ
katılmasının yumurta ağırlığını etkilemediği
hildirilmi~tir. Diğer baklagil tanelerinden olan
bure,:ak ve ııııirdiimüğün bıldırcın rasyonlarında
'Ir i S' e kadar bulunmasıda yumurta ağırlığını
olumsuz yönde etkileıııemiştir (24). Buna kar-
şılık Castanon ve Pcrez-Lanzac(9), rasyonlarda
liğin ci, l.5'den fazla hulunmasının yumurta ta-
vuklarında yumurta ağırlığını olumsuz yönde
etkilediğini kaydetmişlerdir. Bu durumun liğ-
deki protein değerinin dü~ük olmasından kay-
naklanahileceğini hildirmişlerdir. Ayrıca yu-
ııııırta tavuğu rasyonlarında % 4-12 hurçak
(i 6). 'lt 25-~0 e,:iğ Iüpin (29),% 20'den fazla
miktarlarda <;qitli bakla varyetelerinin hu-
luıımasının( 7,22.20,30) yumurta ağırlığının
azalmasına neden olduğu da rapor edilmi~tir.

Araştırma süresince dört haftada bir kırılan
yumurtalar toplu olarak değerlendirildiğinde
gruplarda ortalama yumurta akı indeksi sı-
rasıyla. <J. i4. 10.84, 10.62, 9,18 ve 8,SO, yu-
ımırta .sarı indeksi ~7)\S. 59,38, 60.75, 40,8~ ve
38.84 \e I-Lıugh hirimi 8o,n, 89,~ I, 88,03,
86.12 ve 84. i4 olarak hulunmuştur. Ras-
yonlında 0/" 5 ve iO düzeyinde fiğ hulunan
grupların yumurta akı indeksi(p < O.OS), sarı in-
deksi (p < 0(1) ve Haugh birimi (p <: 0.(1).
kontrol gruhuna göre istatistiki açıdan daha
yıiksek helirlenmiştir. Bu gruplardaki yu-
ımırtaların knntml grubundan daha ağır olduğu
Tablo Tde görülmektedir. Rasyonunda % 20
düzeyinde fiğ bulunan grupta ise yumurta akı
ipclcksi (p < 0.0 i) ve Haugh hirimi (p < 0.01)
daha düşük olarak bulunmuştur.

Fiğin yumurta tavuğu rasyonlarında 'X )
ve LO düzeyinde bulunmasının yumurta ak in-
deksi ve Haugh hiriminde (15). % 7,5. J 5 ve
22,5 düzeyinde bulunması da y'umurla Haııgh
biriminde (18) farklılık oluşturmadığı teshit
edilmiştir. Bıldırcınlarla yapılan araştırınaya
henzer olarak, yumurta tavuğu rasyonlarında
fiğin % S düzeyinde hulunması, yumurta sarı
indeksinin istatİstiki açıdan önemli derecede
fazla olmasına neden olduğu da rapor edilıni~tir
( 15).

Araştırma süresince gruplarda ortalama yu-
murta kahuk kalınlığı sırasıyla 0,2141. 0,2207.
0,2 i48, 0,2126 ve 0,2025 mm olarak bu-
lunmuştur. Fiğin hıldıreın rasyonlarında 'I< 5
düzeyinde hulunması yumurta kahuk ka-
lınlığının istatistiki açıdan önemli derecede art-
tınrken (p < 0.(1), % 20 düzeyi azaltmıştır. Yu-
murta tavuklan ile yapılan hazı araştırmalarda
(15, ı8) ise yumurta kahuk kalınlığının ras-
yonlardaki fiğ düzeylerinden «(I< 5. 7,5. iO. 15.
22.5) etkilenmediği kaydedilmiştir.

Ondokuz haftalık araştırma sonunda grup-
lar arasında kan senıınu total protein, alhumin.
kolesterol, kalsiyum ve inorganik fosfor de-
ğerleri hakımından gruplar arasında istatistiki
açıdan farklılık görülmemiştir. Rasyonunda 'lt
5 ve 10 dlizeyinde fiğ hulunan gnı[ılarda kan
serunuında trigliserit dlizcyi kontrol gnı-
hununkine kıyasla daha düşlik hulunmuştur (p
< 0.(1). Benzer olarak, Ergün ve ark'nın (l5).
yumurta tavukları ile yaptıkları bir araştırılıada.
senım kalsiyum ve fosfor değerlerinin ras-
yandaki % S ve LO dlizeylcrindeki fiğden et-
kilcnmediği kaydedilmiştir. Önol ve ark (24),
tarafından yumurlacı hıldırcınlarla yapılan bir
araştırmada, rasyonlarda 0(. IYe kadar hur~ak
veya mürdümük bulunmasının, kan senıınıı
total protein. albumin ve kalsiyum bakımından
farklılık yaratmadığı tesbit edilmiştir. Rasyonda
% 15 burçak veya 0/1' iS mürdıimiik kapsayan
grupların kan senıll1lında kolesterol dıizeyi
kontrol grubuna göre daha yüksek. inorganik
fosfor düzeyi ise daha düşük hulunmuştur (24).
Sonuç olarak fiğin, yumurta dönemindeki hıl-
dırcın rasyonlarına % iS düzeyine kadar ka-
tılahileceği kanısına varılmıştır.
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