
;\nk;lI'd Unıv Vet htk Derg. 48. 35-4 ı. 2()OI

Yumurtacı bıldırcın rasyonlarına farklı oranlarda katılan yer fıstığı
küspesinin yumurta verimi ve kul uç ka sonuçlarına etkisi

İsmail BAYRAMı, Zehra AKINCI2

i Afyon Kneatepe Üniversitesi. Veterıner Fakliltesi. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkldn An;ıhiliın D;ı1ı. ,\1'yon:
'Afyon Kocatepe Üniversitesi. Vcteriner Fakliltcsi. Zootcknı Anabiliın D,ılı. Afyon

Özet: Bıı ;ır;ı.~tırma 'ir J O. 15 ve :20 dlizeylerinde yer fıstığı kiispcsi iı,-ercn rasynnl;ırın yumurtacı hıldıreınlard;ı cdnlı ağırlık.
vcm tliketımi. yıımurt;ı verimi. yemden yararlanma, yumurta kalitesi ı'c kuluçka sOIHlçlarlnd etkileriııı ineelemçk dm,ıı'ıy!<ı ya-
pılmıştır. Araştırmada 34 hal'talık ya~ta toplam i20 adet japon bıldırcıııı (Colımıix co/ıımix .ili/wl/im) kullanılml~tll, .'\r;ıştırma lın
bin 30 adet bıldırcından meydana gelen i kontrol ve 3 deneme olmak lizere toplam 4 grup halinde ylirlitlilıııli~llir, !\ra~ıırıııa <)/1 gıııı
siirdliriilmiiştür. Rasyonlarda %20 diizeyine kadar yer fıstığı klispesının kullanılması, yumurta verimı (pdU)()1 L. yumurta bbuk b-
Iınlığı (pdJ,OI I, yem tüketimi LT yeıııden yararlannı.! dcreeesini azaltmış buna kar~ııı. canlı ağırlık. yunııırta ;ığırlığı LT yunııırtCl iS
biılesı özelliklennden ak indeksı' sarı indeksi, haugh birimi ve sarı rengine etkisi olmClml)llr. Yer fLStlğl klLsıxsinın '/r~O dlil.eyıııe
bd;ır rasyonldrd katılması ile kulııçka randımanı (p<O,OI) ve çıkım giieü (pdl.OOI) olıımsul. yönde ctkilenmi)ıır SonuS' oLırak . .ıcı
fıstığı kiispesinin yumurta dönemindeki bıldırcın rasyon!<ınna ';rıo dlizcyinc kadar katılahileceği ve daml!.lık hıldırcın L"syonLıı'ln<ı
kaıılamayaeağı bnLsına v;ınlml~tır.

Andlıtdr kelımeler: Bıldırcın. kuluı,-ka sonuçian, yer flSllğl kiispesi. yumurta verimı

The effed of the rations containing different amounts of groundnut meal on egg produdion and
hatching results in laying quails

Summary: This stllcly ıvas c;ırricd out to detcrınine the elTecıs of rations conlaining i O. 15 ",ıCı 20clr ııl' gnııındnut mç;ı1 on
Iıı'c ',ıcight. feed eonsumption, cgg production, feed elTiciency. egg qualiıy ancl hatehıng re,sults of laying ljuaıls In the expenment.
toıally i20 layıng quaiJs (Co/ıımi.1' COllimi" /i!poniUl) 34 II'ccks of aged ıvcre used, There w;ıs a control ;ınd three Ire;lllılenl ;:roııı".
ı';ıeh conıaining 30 ljııails. The cxperimental pcriod lasted 90 days, Thc elTeet of ratlOlı eontaining 0i:20 groııııunut mcal (kerc;ı,,:d
egg yıeıCı (pdl.(IIJI). egg shel[ quality (pdJ,OI), fecd iıııake and feed eonversion, hoıveıcr did 1101 effeet 011 liı'l' weıght. cgg weıghı,
alhıımen index. yolk index. h;ıugh units and yolk eolor. Thc cfTeeıs of raıion eontaining groundnut meal on haıehdhility Ip<ll.I) i) ol
wl;ı1 eggs ;ıııd fenile cggs (p<O.OOI) ıvere ncgativc. In eonc!usion, grouııdnut medl can be used up to IO'!r- in the raıions ol !;ııin;:
qııaıls, HolI'eler. iı should noı he added to the rations of haıching qııails,

Key words: Egg pnıduction. groundnut mca!. haıchıng, layıng quail

Giriş
Yağlı tohumlardan olan yer fıstığı (Amelii.\' liypn-

,'.;(/('11) esas itiharıyla insan gıdası olarak kullanılmaktadır.
Y n fıstığının y<ığı çıkarıldıktan SOI1r<ı geriye kabn kiis-
pesi içerisinde k<ıhuk oranına h<ığlı obr<ık %25-50 or<ın-
larında ham protein hulunmaktadır. Küspesinin lezzetlili-
ği oldukça iyi olm<ısın<ı rağmen proteinin sindirilcbilirli-
ği ıe hiyolojik değeri. Illetiyonin. lizin ve triptof<ın milino
asiıininin yetersizliği yüzünden oldukça düşüktür (6, 12),

Tiirkiye'de 1996 yılı verilerine göre. 34.000 hektar
alanda ekimi yapılan yer fıstığından XO.OOO ton üriin alın-
ınışıır (9).

EI-Boushy ve Haterink (I I). hroylerlcrde yaptıkları
çalışmada, rasyonlma r!c5. IO ve i5 düzeylerinde Ame-
rikan yer fıstığı (A YfK) il<ıve ettiklerinde, r<ısyonl<ırda
A YFK konsantrasyonunun artmasına paralelolarak, canlı
ağırlıkta azalma (p<O,05) tespit etmişlerdir.

Biehl ve I3aker (5). ınısır ve A YfK ıemeline d<ıy<ılı
rasyonların broylerlerde canlı ağırlık artışı. yem tüketimi
ve yemden yararlanma or<ınlarını mlırdığını (p<0.05).

600- J200 U/kg diizeylerinde fitaz enzimi il;ıı esinın ıse.
mısır-A YfK temeline dayalı rasyonLırla heslenen hmy
lerkrde canlı ağırlık artışı. yem ıÜkcıiıni ve yemden y;ı
rarlanma oranlarını değiştirmediğini ortay;ı koyıııuşJarcllı.

B<ıyram ve Akıncı (4). rli,23 oranında ham pmıciıı
içeren yer fıstığı küspesinin etçi hıldırcm rasyonJarınd;!
()!-'20 düzeyİne kad<ır kullanılahileceğini yaptıkları ar.,ş-

tırına ilc heıirlcmi~lcrdİr.
Bu araştırma (lc-iü, 15 ve 20 diiıeyleriııdc yer fısıı~ı

bispesi İçeren r<ısyonların yuıınınacı hılclırcıııl;ırcl;ı CII111
ağırlık. yem tüketimi, yumurta verimİ. ) eıııden ya
rarlanm<ı. yumurta kalitesi ve kuluçka sl)nu(;ların;1 cl.
kilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Hayvan materyali
Araştırnıada 34 haftalık yaşta toplanı 121J ;ıc!c:ı yu

murtacı japon bıldıreını (Cn/ıımir ('ol/mıiı iıı/ıonicıı) k u i
lanıImıştır. Araştırma her hi ri 30 adet hıldırCllıd;ı1ı Ilıey



Vı
ısmail Bayram - Zehra Akıncı

dana gekn ı kontroL. :" deneme olmak üzere toplam 4
grup halinde yürütülmüştür. Yumurta denemesinin bi-
timinde yem gruplarını muhafaza etmek suretiyle 5 dişi
hıldırcının barındığı grup kakslerine i erkek bıldırcın ka-
tılarak ıo gün süreyle yumurta topl::ınmış. kuluçkahk ni-
teliklere sahip olan toplam 677 adet yumurtanın tamamı
[arlılmış vc kuluçka makinasına konarak kuluçka işlemi
hd~ıatılnıışıır. Kuluçka süresinin bitiminde her gruptan
.,-ıkan civcivler saYll1111şve hepsi tartılarak kuluçka çı-
kı~ıııdaki civciv ağırlıkları (esbit ediınıiştir. Ayrıca. eiv-
eı\' ~'ıkmayan yumurtalar da teker teker kırılarak dölsüz
ol::ınlar belirlenmiştir.

Araşlırnıada gruplarda çıkan ci\'Civ sayıları be-
lirlendikten sonra kUllH,:ka randımanı ve çıkım gücü aşa-
ğıeLıkl gibi hesaplanmıştır (l(l).

Kulll(,-ka randımanı= (Çıkan eivciv sayısı/ Makinaya
konan yumurta sayısı) x 100

Çıkım gücü= (Çıkan civeiv sayısı / Makinaya konan
döllii yumurta sayısı) x 100

Yem materyali
Araştırnıada % IS ham proteinli ve 2900 keal/kg me-

tabolik enerjili bir kontrol rasyonıı yapılmıştır. Deneme
gnıpl::ırının tüketecekleri rasyonların enerji ve protein dü-
I:cy1erinin korunmasına özen gösterilmek suretiyle % ıo.
l'i ve 20 dÜl.ey1erinde yer fıstığı küspesi katılmıştır. Ras-
yonlar Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Faki.iltesi.
Lygulama ve Araştırma Çiftliği yem kırma ve karıştırma
ünıtesine1e halırlanmıştır.

Ar::ıştırınada kullanılan r::ısyonların bileşimi Tablo
i' (k verilmiştir.

Araştırıııada kullanılan yenı hammaddeleri Afyon
pıyasasından satın alınmıştır.

Deneme hayvanları Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, Uygulama ve Araştırma Çiftliği bıl-
dırcın üretim ünitesinden temin edilmiş olup yumurta üre-
timine yönelik kafeslerde b::ırındırılı111ştır.

Deneme hayvanlarının beslenmesi
Hayvanların günlük ti.iketebilceekleri nıikıarlard::ı

yem si.irekli olarak önlerinde bulunehırulmak suretiyle (fd

fibi/1ı1ll yemlenmiştir. Araştırma 90 gün sürdürlilmü~ILir

Yem maddeleri ve rasyonların besin madde
miktarlarının belirlenmesi

Araştırmada kullanılan yem maddelcrinin vc ras-
yonların ham besin madde miktarları A.O.ACcle hil-
dirilen mel0dlarla belirlenmi~tir (2) Melilholik enerıi dü-
zeyleri ise C::ırpenter ve Clegg (S)'e glire hesaplanmıştır

Canlı ağırlığın belirlenmesi
Araştırmanın başında ve sonunda bıldırcll1lar tek tek

tartıl::ırak eanlı ağırlıklar sapt(lnmıştır.

Ölüm oranIarının belirlenmesi
Gnıpl::ırda yumurta denemesinin başlangıcmdan bi-

timine kadm olan dönemde ölümler kaydedilerck ölüm
oranları belirlenmiştir.

Yem tüketiminin belirlenmesi
H::ıyvanlar grup yemlemesine tabi tutulup haftalık

tartımlarla yem tüketimi grup ortalaması olarak tespit
edilmiştir.

Yumurta verimi ve kalitesinin belirlenmesi
Gruplarda her gün yumurt::ı verim kayıtları lu

tulmuştur. Yumurtalar haftada bir lartılıp ağırlıkları sap
tanmıştır. Gruplardan eide edilen yuımırtalardan 20' şer
tane alınarak kalite tayini yapılmıştır. Bu amaçla yu-

Tahlo I. Dcncmc rasyonlarının bile~imi. ej,..

'Lınle ı. Coınposıtion of thc cxperimental raıion. %.

Kontrol Dcneme grupları

Y cm maddeleri grubu 2 3

Yer fıstığı ktispesi 10.0 15.0 200

Mısır 43.92 39.42 40.R2 42.R2

Soya ktispcsi 2.4() 2.2()

Tam yağlı soya 15.00 15.00 1.:1.40 13.50

Ayçiçeği ktispesi i 1.20 6.30 290

Arpa 15.()O ı5.00 15.00 12.00

Balık ıınu .:i.(J() 4.()O .:1.00 400

\1erıııcr to/ıı 6.80 6AO 6.20 6.00

DCP ().90 0.90 090 0-')0

Tıı/ 021 0.21 0.21 0.21

Lizin O. iO 010 O. iO O. iO

Metiyonin 0.12 0.12 0.12 012

Vılanıin'" 0.25 0.25 0.25 0.25

Mineral"'" O. iO O. iO O. iO O. iO

APvlMIKS ım. Her 2.5 kilogramlık karı~ımda. ı2.000.000 IL: A vitaınıni. 2.500.000 IL D3
\'iL\lllinı. 20.()()() ıng E vitamini. 4.000 mg K3 vitaınini, 3.000 mg B i vitamıni. 6.;)00 mg 132
,il;ııninı. 5.000 mg 136 \'itaınini. 20 mg 13i2 vitamini. 25.000 mg niaein. 6.()()O mg Cı-D pan-
totenat. 750 mg folik asit. 250.000 mg kolin klorit nıılııııımıkladır.

APMIN i •Her bir kilogramlık karı~ıında. 100.000 ıng Mn. 40.000 mg Fe. 60.()()() mg Zn.
5000 ıng ClI. 500 mg Co. 2.000 ıng ı. 150 ıng Sc. 223.905 mg Cı bıılıınınakt;ıdır.



Ankara Üniv Vet Fak Derg, 4R, 1001

murıalarda haugh birimi. ak indeksi, sarı indeksi. sarı
rengi ve kabuk kalınlığı belirlenmiştir (7,15).

Kuluçka işlemleri için Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi. Eğitim. Araştırma ve Uygulama Çift-
liği'nde bulunan dolap tipi kuluçka makinasından ya-
rarlam Im ıŞ!ir.

Hayvan ve yumurta tartımları i00 mg' a hassas
elektronik terazi ile yapılmıştır.

İstatistik analizler
Gruplarda canlı ağırlık ve yumurta kaliıesi ile ilgili

değerlere ait istatistik hesaplamalar ve grupların ortalama
değerleri arasmdaki farklılıkların iinemliliği varyans ana-
lizi. kUlllf,:ka ve ı,:ıkım gücünün belirlenmesi için X2 testi
(14). gruplar arası farkın önemlilik kontrolü için de Dun-
can testi (18) uygulanmıştır.

Bulgular
Araştırınada kullamlan yer fıstığı küspesi ve de-

neme nısyônlarının besin madde miktarları ile metaboli-
ze olabilir enerji değerleri Tablo 2'de gösterilmiştir.

Araştırma başlangıcında ve sonunda gruplardaki bıl-
dırcınların ortalama canlı ağırlıkları Tablo :i'de, araştırma
süresince gruplarda tespit edilen ortalama yem tüketimi.
yumurta verimi, yemden yararlanma derecesi sırasıyla,
Tahlo 4. S. 6 ve 7'de yumurta ağırlığı, kabuk kalınlığı,
sarı indeksi, ak indeksi. haugh birimi ve san rengi Tablo
8\lc, kuluçka randımanı ve çıkım gücü ilc yumurta ağır-
lığı ve civciv ağırlığı değerleri de sırasıyla, Tablo 9 ve
1rr da gösterilmiştir.

Gruplarda ölüm oranları sırasıyla. 'Ir iO. O. 13.:n "e
23 oranlarında tesbit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç
Deneme sonunda gruplarda tespiı edileıı C ,lll!i ,ıgır

lıklar giiıden geçirilcliğinde (Lıblo 3) slrNY!,ı. 236.,6.
:232. 12. 236.93 ve 24 i .(j() g olar::ık hulunıııuş ve grupl;ı!
arasında istatistiki yönden fark tespit edilememiştir.

Araştırma süresince gruplarda hir hıldırcının günllik
ortalama yem tüketinıi Tablo 6' da da giirüleceği ü/.ere
sırasıyla 4 i .66, 43.4S. 42.67 ve 3X.9.5 g olarak belirlen
miştir. Bıldırcınlar grup yemIemesine tabi ıuıulduğundan
yem lliketimi istatistiki yiindt'" değerlendirilemenıişıir

Araştırma süresinee ortalama yumurta veriını grup
larda sırasıyla %79.45. n.9X. 72.62 "e 70.67 olarak hu.
lunmuştur ve gruplar arasında tespiı edilen farklılıkl;ll'In
istatistiki açıdan önemli olduğu (p<O.OO!) ve rasyonlarda
yer fıstığı bispesi konsantrasyonunun artınasına pilralel
olarak yumurta veriminde de düşmenin olduğu tespıt edil-
miştir. Haftalara göre yumurta verimleri gözden gc-
çirildiğinde. deneme gruplarmın yumurt;ı verimi değerleri
kontrol grubuna göre üçüncü haftadan iıibaren dü~me
eğilimi gösıerdiği ve bu düşüşün iizellikle:2 vc 3 de
neme gruplarında daha belirgın olduğu gii/.lcnl1lektedir
Bu durum araştırmada kullanılan yer fıstığı küspesinin
elde edilişi sırasında içerisine katılan kabuk oranının fazla
olması nedeniyle ham selüloz ve ham kül miktarının ol-
dukça yüksek olması, buna bağlı olarak da halil proıeinin
değerlendirilebilirliğinin düşUk olmasıııa bağlanabilir Bu

Tablo 2. Yer fıstl~1 k(ispesi ve deneme rasyonlarınııı melabolize olabilir enerji degerleri (kcal/kg) ıle
besııı madde miktarları (%).
Table 1. Metabolizable encrgy eontenl (keal/kg) and nuırıenl values (';,;,) of grouudmıı meal ancl ex-
perimeıııal rations.

Kuru madde

Ham protein

Ham yağ

Ham scl(i1oı

Ham kUl

Azoısuz öz madde

Kal.sıyum

Fosfor

:'v1elabolik cnerji. keal/kg*

"'Hesapla bulunmuştur(R).

Yer fıstığı

kiLspesi

94.17

23.62

R.3R

11.69

:23.17

27.31

1.75

0.35

2304

Konlrol

grubu

92.15
i R.O<)

480

5.85

7.50

56.0 i

2.81

0.60

2886

Deneme grupları

2 3

n.()l) 91.51 ') i .c) i

18.0:2 iR i ~ lXIH)

5.51 (ı.IO h.IS
6.81 4.n 4.70

9.10 iO.OR IO.l}4

5:2.64 52.30 51.0l)

3.09 1.96 ~92

0.60 0.58 05R

1894 ~905 2890

'Lıhlo 3. Deneme gruplarında ean lı ağırlık ortalamaları (g).
Tahle 3. Mean live weight of Ihe experimental groups (g).

Yaş KonIrol grubu
(hafta) n x Sx n x Sx

34 30 125.10 3.0:2 30 216.82 3.29

4Cı 27 136.36 4.87 30 232.12 4.37

Deneme grupları

2 3 F
n x Sx n x Ss

30 217.75 3.30 30 124.06 :i.ı)2 I.SlJ

16 236.93 5.83 23 241 (ı6 :U5 05S
._--._----
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Tablo 4. Deneme gnıplarının ortalama yem lUkeıimi (g/glin-bıldıreın).
Tahlc 4. Mean feed consumpıion of the experimental groups (g/day-quail).

Deneme grupları

Y.ı~ (hafta) Kontro! gruhu 2 3

35 42.08 51.92 47.32 45.98

36 45.29 5267 47.79 42.39

37 5735 50.24 50.71 43.34

38 37.05 375 i 37.76 :n40

39 3269 3599 35.24 35.07

40 3307 3846 37.29 33R5

41 3960 44.32 4543 42.63

4'"' 47.92 4959 48.25 36.09

43 46.57 47.39 4243 25.29

4'1 36.62 3640 40.X i 3972

45 42.95 3R.62 4042 3825

46 38.70 38.67 38.(ı() 3739

Ortalama 41.66 4348 42.67 3895

Tablo 5. Deneme gruplarında ortalama yumurta verimi. (Cje).

Tahle 5. Mean egg production of the experimcnta! groups (Oli,).

Deneme grupları

Ya~ Kontrol grubu 2 3 ı

(hatb) x Sx x Sx x Sx x Sx

lS 7 i.90 361 6943 355 77.14 3.64 72.79 4.07 075

36 87.38 2.28 87.85 2.51 83.33 296 8452 2.26 076

.1/ 8155 ., 2X9 77.!4 "h 2.84 X1.43 .• 2.75 70.00 i- 355 3.21

3R 84.64 286 X4.05 3.03 73.81 357 77.38 372 2.52

3') 84AO" 2.RO 85R3 a 2.20 75.71 ah 3.3R 70.4 7 h 3.84 5.47 ::;;

-ıo (ı 1.26 5.0 i 6H3 4.56 61.00 4.85 5836 441 022

41 77.62 a 3.44 83.loa 2.78 70.48 ah 399 66.43 i' 2.95 497

42 82.29 " 329 7929 " 2.67 75.71 a 3.64 65.02 " 3.83 495:"

43 84.05 h 252 73.57 .• 3.51 73RI a 344 6888 .• 3.30 395

44 78.21 3.0 i 82.26 2.61 7381 3.76 753R 3.57 ı .29

45 74.05 " 321 77.98 a 3.24 57.62 h 342 68.05 .• 392 (1.57' ::;:

46 R4.88 .• 2.! ı 7145 h 3.50 67.62 h 373 70.81 h 368 5.2L) ,

Ortalam.ı 7945 " 095 77.98 a 0.94 72.62 h 1.0R 70.67 h 1.07 17.05~""

Aynı ,ırada farklı harf ta.~ıyan grnplar arası fark önemlidir.
(p<!I.05). ,,' (p<O.OI). ,..,* (p<O.OOI)

Tablo 6. Clnıplarda ortalaııı,ı yemden yararlanma derecesi (kg yem/l dıiıine yumurı.ı).
Tahlc (ı. Mean reed ellıeiency of the experimenıal gmups (kg reedll dozen eggı.

Deneme grnpları

Ya~ (hafta) Kontrol grubu 2 3

35 0.70 0.90 0.74 0.76

36 0.62 0.72 0.69 O(ı()

37 0.84 o.n 075 0.74

3R 0.53 0.54 061 05S

39 0.46 0.50 0.56 O.fı()

40 0.65 0.72 0.73 0.70

41 0.6 ı 0.64 0.77 0.77

42 0.70 0.75 076 0.67

43 0.66 0.77 069 044

44 056 0.53 0.66 0.63

45 070 059 0.84 0.67

46 O.S5 0.65 0.69 0.63

Ortalam,ı O.S2 0.67 ıUi 066
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Tablo 7. Deııeme grupları ııda ürtalama yumurta ağırlığı (g).
Tabı<: 7. Meali egg weighı of ıhe experimenıal groups (g).

Konırol grubu

12.23 024

12.48 0.19

12.43 0.20

12.51 022

12.38 0.22

11.75 024

11.80 0.18

12.54 0.26

1243 0.22

12.10 0.22

ı 1.80 0.22

1203 0.19

12.22" 0.06

F

11.711

1.111

1).')5

08()

3.78

iU.;()

052

11.33

1'44

(104

O.hl

1)68

Sxx

12,0 1'25

1251 1'25

1244 032

12.38 o.n
11.61 0.10

i 1.02 0.21

12.55 033

12.4') IU5

12.31 1133

11.77 ('26

i 1.04 028

11.% 0.27

12.17" 0.08

23

n

18

17

23
20

23

16

23

20

19

241

Sxxn

Deneme grupları

2

24 12.70 020

24 12.53 0.23

25 12.1 (i 0.27

2(i i 1.97 0.24

22 ı1.84 024

21 12.09 0.22

22 i2.2(i 024

ı8 12.00 0.20

19 1241 O.2(i

24 11.'n 024

24 1 1.88 O. ı9
23 i 1.93 0.23

272 12.20" 0.07

Sxx

12.79 0.30

12.95 0.26

1291 02(i

1247 0.26

12.09 0.22

12.13 0.27

1249 o.:n
12.78 0.25

12.39 0.22

12.16 02S

ı2.25 0.21

1233 024

1247" 0.07

n

20

24
25
24
26
20

18

24

23
27

24

26

281

Sxxn

25
27

24

24

24

25
25

23

25
24

292

36

J7

'lO

41

38

:N

42

Ya~
(hafta)

35

43

44
45
4()

Toplam

Aynı sırada farklı harf ta~ıyan gruplar arası fark önemlidir "(p<O.05).

Tahlo 8. Grııpl,ıı'da ortalama yumurta kabuk kalııılığı (x ıoo mm). sarı indeksi. ak indeksi.haugh birimi ve sarı rengı değerleri Ince20)
Tablc 8. Meali egg shell ıiekness (x i 00 mm). yolk index. whııe index. haugh uniıs and yolk eolor of the experimenıal :eroups in=20).

Deneme grupları

Ya~
(h,ı1"ta)

Kontrol grubu

x Sx x Sx x
2

Sx x Sx

F

YumUrTa kahuk ko/ıı/hiZı

0.32 22.38" 044

0.25 25.62'\ 035

3H

42
46

20.70"

:23.18"

24.05"

0.34

047

0.43

22.82'\

24.42""

24.33" 0.27 2343" OAI

2248"

23.82°

LU:

1130

1)57

7.0 ı:'"

854

i (dS'"

Siirt iııdeksi

38
42
.:l()

46.66

4(i.56

45.99

1.15

0.88

106

45.89

4(i4(i

44.64

0.74

0.85

0.75

4()eiO

44.34

43.7 i

0.95

O.8S

0.76

44.45

45.00

4450

I.Ol)

0.80

1.27

OAI

l.h9

Ak iııdrksi

42
'ıCı

943

11.02'\

9.03

02Cı

OA2
0.36

9.05

9.07"

9.28

0.26

0.39

0.33

10.14

9.14

041

OA2
(ıA4

9.92

9.771'

9.02

038

041

0.36

2.15

5.70

1.17

Ha u;;h hiriıııi

38

46

8587

8923"

86.73

0.79

1.06

0.93

84.90

84.91 h

85.86

O.eil

0.94

OS5

87.60

84.75b

85.05

099

0.')5

Ol)9

8744

85.75

088

1.00

O 91

4.I'Y'"

1'55

Sun rl:'llgi

38

42
46

5.Cıll

5.20

5.15

0.13

0.12

0.17

5.30

5. iO

4.75

0.16

0.12

O. i 2

5.30

5.00

4.95

0.16

0.13

O. i i

5.30

5.35

5.20

0.15

O 17

012

Oı)7

1.22

Aynı sırada Lırklı harf ıa~ıyan gruplar arası fark önemlidir, "'*(p<O.OI).
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Tablo 9. Dencıne gruplarına ait kuluçka randınıam ve çıkını glicli (%).
-Lıbk 9 I-Lllehahility of total eggs and fertile eggs of the experimental groups ('ko).

Kuluçka randımam Çıkıın glieli

Dcncme Konan yuınurta Çıkan cil'civ % Konan dölıli Çıkan eil'civ ol
1(;

gnıpl"rı s,lyl';1 sayısı yunıurt,ı sayı.,ı sayı'ı

K 16S S6 5 1.19" 126 S6 68.25

i 192 81 42.19" 151 Si 53 (ı4"

2 173 66 38.ISIı 130 66 SO.77I'

3 144 37 25.69' 109 37 3394'

X: *8

Ayııı sıiıunda r"rklı harf t"şıyan grııplar arası fark önemlidir."~ (pdU)ı). *"*' ıP<O.OOOi)

Tablo iO. Kuluçk"ya konan yumurta ve civciv ağırlıkları (g).
T"hle iO. Egg weıght before hatching and chick weight (g).

Deneınc grupl"rı Kuluçkaya konan yumurta ağırlığı Civcivağırlığı

i\" x Sx n x Sx

K 168 12.231> 0.09 86 S.22 O.W

i 192 ı2.50" 0.09 81 822 014

2 173 12.19" 0.09 66 8.16 0.12

3 144 12.11lı (L.OS 37 7.75 0.13

F
y.x

Aynı sliıunda farklı harf taşıyan gruplar ar"sı fark önemlidir. ,,'" (p<O.Oi)

sonlii;. Zhang ve Parson (l9)'un 120 °Cde 60 dk bo-
yunca otokla\'c eııikleri A YFK'nin en fazla lizinde olmak
üzerc amin o asitlerinin sindirilebilirliğinde ve dolayısıyla
proteinıcrinin kalitesi ile hirlikte broylcr performansında
azalmaya yol açan bulgularını dcstekler niteliktedir. Bu
araşlIrmada elde edilcn yumurta vcrimi sonuçları, Altan
ve ark. (l) ile Bayram ve Akıncı (3)'nın farklı yaş dö-
nemlerindeki yumurtaeı bıldırcınlarda yaptıkları c,:a-
lışmalarda elde eııikleri değerlerle benzer, yine Djeddi
(i O)' nin farklı yaştaki bıldırcınlardan elde eııiği verim
sunuc,:larından yüksek bulunmuştur. Sunulan çalışmada
denemeye alınan hıldırc1l11arla aynı yaşta hayvan kul-
lanılarak yapılan benzer nitelikli araştırmalara rast-
lanılamamıştır Bu durum araştırmada elde ettiğimiz bul-
guları sağlikIı bir karşılaştırma olanağından uzaklaş-
lIrnıaktadır.

Araştırma süresince bir düzine yumurta için tü-
keLİlen ortalama yem miktarı, kontrol, i, 2 ve 3. deneme
grııpbrında sırasıyla 0.52. 0.67, 0.71 ve 0.66 kg olarak
hesaplanı111ştır. Yer fıstığı küspesinin yumurtacı bıldırcın
rasyonlarında % iO, i5 ve 20 düzeylerinde kullanılması,
bir düzine yumurta için tüketilen yem miktarını 12 haf-
talık araştırma süresince kontrol grubuna göre deneme
gruplarında sırasıyla '11'28.46. 36.54 ve 26.92 düzeylerinde
arLırnııştır.

AraşlIrma boyunca gruplarda ortalama yumurta
ağırlığı sırasıyla i2.22. 12.47. i2.20 ve 12.17 g olarak
bulunmuştur. On iki hafta devam eden araştırmada yu-
murla ağırlıkları yiinünden gruplar arasında farklılık tes-
piı edilememiştir. Yumurtacı bıldırcınlarda yapılan bazı
c,:alışıııalarda da benzer yumurta ağırlığı sonuc,:ları elde
edilmiştir (1.3, LO,L7).

Araştırma süresince 4 haftada bir saptanan yumurta
kalitesi ile iigili özelliklerden, sarı indeksi ve sarı rengi
bakımından gruplar arasında istatistiki açıdan fark gö-
rülmemiştir. Grupların haugh birimi, ak indeksi değerleri
denemenin 8. haftasında istatistiki olarak önemli (p<O.Ol)
çıkmasına rağmen. deneme sonunda gruplar arasında fark.
lılık tesbit edilememi~tir. Yer fıstığı hispesinin '/'20'ye
kadar yumurtacı bıldırcııı rasyonlarına katılması 12 hana
sonunda yumurta kabuk kalınlığını azaltmıştır (p<O,OOl).
Bunun nedeni yer fıstığı hispesinin kalsiyum ic,:eriğinın
yüksek ulması nedenıylc 3. deneme grubuna katılan mcr
mer tOZUnLınmiktarının diğer gruplara giire daha az ol-
ması ve muhtemelen yer fıstığı küspesindeki kalsiyumun
değerlendirilebilirliğinin düşük olması ihtimalini kuv-
vetlendirmektedir.

Çalışmada yer fıstığı ki' 'pesi katılmış yemIeric bes-
lenen bıldırcınların yer fıstığı küspesi kullanılmamış olan
kontrol grubuna göre daha dü~ük kuluc,:ka randınıanı ve
c,:ıkım gücü gösterdiği anla~ılmıştır (Tablo 9 ). Bu durum
yer fıstığı hispesinin kullanılmasının kuluçka sonuçları
üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini düşündürmeklc.
dir.

Kuluçkaya konan yumurtaların ağırlığı yününden
deneme grupları arasında farklar iinemli (p<O.O i) bu-
lunmuştur. Rasyonlanı o/cl5 düzeyinde yer fıstığı küspesi
katılan grupta ortalama yumurta ağırlığının daha yüksek
(12.50 g) olduğu göıtilmektedir. Yine, en yüksek civcİv
ağırlıkları, yumurta ağırlıklarının en yüksek olduğu kont-
rol (8.22 g) ve deneme grubu i 'de (8.22 g) tespit edil
miştir. Civciv ağırlığı yönünden tespit edilen bu bulgunun
yumurta ağırlığı ile ili~kili olduğu düşünülebilir. Çünkü.
yumurta ağırlığı ilc civcİv ağırlığı yüksek korelasyon giis-
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ıermckte ve yumurta ağırlığının yüksek olduğu grupıa
cİrci"ler de daha ağır olmaktadır (i 3, 17).

Genel bir değerlendirme İle, canlı ağırlık, yumurta
ağırlığı ve yumurta İç kalitesi değerlerine olumsuz etki sİ
olmamasına rağınen. yumurta verimi ve yemden ya-
rarlanma oranlarım dii!iiirmesi nedeniyle %23.62 ham
proteini i yer fıstığı kLispesinin yumurtacı hıldıreın ras-
yon/arına o/i i O düzeyine kadar katılahileceği, kuluçka
özelliklerine olumsuz etkileri nedeniyle de damızlık bıl-
dıreın rasyonlarına katılamıyaeağı kanısına varılnu!itır.
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