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Özet: Bu çal›flma, Japon b›ld›rc›nlar›nda baz› verim özellikleri ile yumurta kalite özelliklerini belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r.
Araflt›rmada 100 adet difli b›ld›rc›n kullan›lm›flt›r. Araflt›rma 24 hafta sürmüfl ve yumurta verimi, yumurta a¤›rl›¤›, yem tüketimi ve
yumurta kalite özellikleri incelenmifltir. Yumurta kalite özellikleri 8-24.cü haftalar aras›nda incelenmifltir. Yumurta verimi (%),
8,12,16,20 ve 24 cü haftalarda s›ras› ile %20.5, 33.8, 63.7, 73.8 ve 72.5 olarak bulunmufltur. Ortalama yumurta a¤›rl›¤› (g) ve
yem tüketimi (b›ld›rc›n/yem/gün) de¤erleri 8, 16 ve 24.cü haftalarda s›ras› ile 9.39, 10.76 ve 11.19g, 19.68, 27.21 ve 32.16 g
olarak belirlenmifltir. Çal›flma sonunda flekil indeksi, sar› a¤›rl›¤›, ak a¤›rl›¤›, kabuk a¤›rl›¤›, kabuk kal›nl›¤› ve haugh unit de¤erleri
s›ras›yla %79.9, 3.28 g, 6.38 g, 0.82 g, 0.206 mm ve 88.93 olarak bulunmufltur. Araflt›rmada incelenen özelliklerin b›ld›rc›n yafl›na
ba¤l› olarak de¤iflti¤i, artan yaflla birlikte yumurta a¤›rl›¤›, sar› ve ak a¤›rl›klar›, kabuk a¤›rl›¤›n›n artt›¤›, haugh birim ve kabuk
kal›nl›¤›n›n azald›¤› saptanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: japon b›ld›rc›n›, verim özellikleri, yumurta kalite özellikleri

A Study on Some Production Traits and Egg Quality Characteristics of Japanese Quail
Abstract: This investigation was carried out to demonstrate some production traits and egg quality characteristics of Japanese quails
(Coturnix coturnix japonica). One hundred female quails were used in the study. The experiment was carried out for six months. Egg
production, egg weight, feed consumption and some egg quality characteristics were taken into consideration. Egg quality
characteristics were measured at 8-24 weeks of age. Average egg production (% HD) at 8, 12, 16, 20 and 24 weeks of age was
20.5, 33.8, 63.7, 73.8 and 72.5 respectively. Average egg weight (g) and daily feed consumption (bird/feed/day) at 8, 16 and 24
weeks of ages were 9.39, 10.76 and 11.19; 19.68, 27.21 and 32.16 g respectively. Average shape index (%), yolk weight (g),
albumen weight (g), shell weight (g), shell thickness (mm), and haugh unit values were 79.9, 3.28, 6.38, 0.82, 0.206 and 88.93
respectively. The results show that egg production, egg weight, feed consumption and egg quality characteristics were affected by
the age of the quail. As the quail age increased, egg weight, yolk and albumen weight and shell weight increased, while haugh unit
and shell thickness decreased.
Key Words: Japanese quail, production traits, egg quality characteristics

Girifl
Hayvansal protein kaynaklar› içinde, tafl›d›¤› bir tak›m
avantajlar nedeni ile kanatl›lar önemli bir yere sahiptir.
Son y›llarda kanatl› yetifltiricili¤inde tavuklar›n yan› s›ra
b›ld›rc›nlardan da gerek et gerekse yumurta üretim amac›
ile yararlan›ld›¤›, dolay›s›yla ticari yetifltiricili¤inin yap›ld›¤›
görülmektedir. Besin madde içeri¤i bak›m›ndan ayn›
a¤›rl›ktaki tavuk yumurtas›na göre özellikle fosfor, demir,
Vitamin B1, Vitamin B12 bak›m›ndan daha zengin olan
b›ld›rc›n yumurtas›, çocuklar›n geliflimine olan katk›s›
nedeni ile ebeveynler taraf›ndan özellikle çocuklara
yedirilmektedir. B›ld›rc›nlar bunun yan› s›ra, küçük
alanlarda yetifltirilebilmeleri, yem ve ekipman
ihtiyaçlar›n›n az olmas›, üretim h›zlar›n›n yüksek olmas›

nedeniyle günümüzde bir laboratuvar hayvan› konumuna
da sahip olmufllard›r (1, 2).
Kanatl› yetifltiricili¤inde yumurta verimi ve tüketilen
yem miktar› yada yemden yararlanma kabiliyeti,
ekonomik yetifltiricili¤in en önemli iki kriteridir.
Bununla birlikte, yumurta verimi ve yumurtaya ait baz›
özellikler kanatl›larda yetifltiricili¤in devaml›l›¤›n›n
sa¤lanmas›nda da mutlak etkili faktör konumundad›r.
Kanatl›larda üretimi bir çok faktör etkilemekte olup,
tüm flartlar eflitlense bile verim özelliklerinde yafla ba¤l›
de¤iflimler zorunlu olarak ortaya ç›kmaktad›r (2, 3 9). B›ld›rc›nlarda yafla ba¤›ml› olarak veya genel
yetifltirme koflullar› alt›nda de¤iflik verim özellikleri,
yumurta kalite özellikleri ve bu özellikler aras›
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iliflkilerin incelendi¤i de¤iflik araflt›rmalar mevcuttur (2,
3, 4, 6, 8, 10 - 17).

Materyal ve Metot
Araflt›rma ADÜ Veteriner Fakültesi, Zootekni ve
Hayvan Besleme Bölümü, B›ld›rc›n Ünitesinde yürütülmüfl
ve çal›flman›n canl› materyalini 100 adet difli Japon
B›ld›rc›n› oluflturmufltur. Deneme süresince hayvanlara ilk
dört haftal›k periyotta % 20 protein ve 3000 kcal ME/kg
enerji içeren civciv yemi, daha sonraki dönemlerde ise %
16 protein ve 2650 kcal ME/kg enerji içeren yumurta
tavu¤u yemi verilmifltir. Hayvanlar›n su ihtiyac› damlal›kl›
suluklar ile sa¤lanm›flt›r. Araflt›rma süresince b›ld›rc›nlar
40 X 40 X 20 cm ebatlar›nda gözlere sahip kafes
sisteminde tutulmufltur. Her kafes gözüne 8 hayvan
2
konularak kafes içerisinde b›ld›rc›n bafl›na 200 cm taban
alan› sa¤lanm›flt›r. Ünite içerisindeki s›cakl›k ve nem
de¤erleri,
günlük
olarak
minimum-maksimum
termometre ve higrometre ile belirlenerek kay›tlara
geçirilmifltir. Araflt›rma süresince, yumurtalar›n tart›m
ifllemi için 0.01grama hassas elektrikli, dijital göstergeli
terazi, yumurtalar›n uzun ve k›sa eksenlerinin ölçümü için
0.01 mm’ye hassas dijital göstergeli kompas, yumurta iç
özelliklerinin belirlenmesi için yumurtalar›n üzerine
k›r›ld›¤›, üzerinde düz bir cam bulunan masa, sar› ve ak
yüksekliklerinin belirlenmesi için 0.01 mm’ye hassas üç
ayakl› mikrometre, kabuk kal›nl›¤›n› belirlemek için ise
0.01 mm’ye hassas mikrometre kullan›lm›flt›r.
Yap›lan çal›flmada, günlük yem tüketimi, yemden
yararlanma oran›, yumurta verimi ve yumurta a¤›rl›¤›,
yumurta kalite özellikleri gibi verim özellikleri
incelenmifltir. Yumurtlama dönemi boyunca ünite
içerisinde do¤al gün uzunlu¤una ilave suni ayd›nlatma
yap›larak günlük 16 saat ayd›nl›k - 8 saat karanl›k (16A –
8K) fleklinde bir ayd›nlatma program› düzenlenmifltir.
Araflt›rma süresince kafeslerde grup yemlemesi
uygulanm›fl olup, günlük olarak yemliklere tart›larak
konulan belirli miktardaki yem, ertesi gün ayn› saatte
al›narak tart›lm›fl ve kalan yem miktar› belirlenmifltir.
Verilen yem miktar›ndan kalan yem miktar› ç›kar›larak
hayvanlar›n tüketmifl oldu¤u yem miktar› bulunmufltur.
Tüketilen yem miktar›, kafeste o gün bulunan hayvan
say›s›na bölünerek b›ld›rc›n bafl›na tüketilmifl olan günlük
yem miktar› hesaplanm›flt›r.
Çal›flmada ilk yumurtan›n görüldü¤ü günden itibaren
yumurta verim kay›tlar› günlük olarak kay›tlara
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geçirilmifltir. Bu amaçla yumurtalar her gün ayn› saatte
say›larak toplanm›fl ve elde edilen yumurta say›s›n›n o
günkü hayvan say›s›na bölünmesi ile yumurta verimi (%)
günlük olarak belirlenmifltir.
Yumurta a¤›rl›¤›n› belirlemek için, yumurtlama
periyodunun ilk haftalar›nda yumurta say›s›n›n az olmas›
nedeni ile o hafta elde edilen yumurtalar›n hepsi, daha
sonraki haftalarda ise haftalar›n ayn› günü elde edilen
yumurtalardan rasgele seçilen 50 tanesi tek tek
tart›lm›flt›r.
Yumurta kalite özellikleri araflt›rman›n sekizinci
haftas›ndan itibaren incelenmifltir. Bu amaçla haftalar›n
ayn› günü yumurtlanan yumurtalardan rasgele seçilen 50
tanesi tek tek numaraland›r›lm›flt›r. Bu yumurtalar önce
tart›larak a¤›rl›klar› belirlenmifl, daha sonra flekil
indeksinin belirlenmesi için kompas ile uzun ve k›sa
eksenlerinin en fazla oldu¤u yerlerden ölçüm yap›lm›flt›r.
A¤›rl›k ve flekil indeksi belirlenen yumurtalar, üzerinde
cam olan masa üzerine k›r›larak sar› ve ak yükseklikleri üç
ayakl› mikrometre ile, sar› çap›, ak uzunlu¤u ve ak
geniflli¤i de¤erleri kompas ile ölçülerek belirlenmifltir.
Ölçümlerden sonra sar›, ak tabakas›ndan ayr›larak zarl›
olarak tart›lm›flt›r. K›r›lm›fl yumurtalara ait kabuklar
yavafl akan musluk suyu alt›nda y›kanarak üzerindeki ak
kal›nt›lar›ndan temizlenmifl ve 24 saat kurumaya
b›rak›lm›flt›r. Kuruyan kabuklar zarl› olarak tart›larak
kabuk a¤›rl›klar› belirlenmifltir. Tart›m iflleminden sonra
mikrometre
ile
kabuk
kal›nl›¤›n›
ölçümleri
gerçeklefltirilmifltir. Bu amaçla, kabu¤un sivri, küt ve yan
k›s›mlar›ndan olmak üzere üç de¤iflik parças›n›n kal›nl›¤›
ölçülmüfl ve üç ölçüm de¤erinin aritmetik ortalamas›
al›narak kabuk kal›nl›k de¤eri belirlenmifltir.
‹ç özelliklere ait baz› de¤erlerin elde edilmesinde
afla¤›da belirtilen formüller kullan›lm›flt›r (3, 18 - 21).
fiekil indeksi (%) = [k›sa eksen uzunlu¤u(mm) / uzun
eksen uzunlu¤u (mm)] . 100
Ak a¤›rl›¤› (g) = [Yumurta a¤›rl›¤› - (sar› a¤›rl›¤› +
kabuk a¤›rl›¤›)]
Sar› oran› (%) = (sar› a¤›rl›¤› / yumurta a¤›rl›¤›) . 100
Ak oran› (%) = (ak a¤›rl›¤› / yumurta a¤›rl›¤›) . 100
Kabuk oran› (%) = (kabuk a¤›rl›¤› / yumurta a¤›rl›¤›)
. 100
Hough Birim = 100 log [Ak yüksekli¤i (mm) + 7.57 –
0.37
(g)]
1.7 yumurta a¤›rl›¤›

A. NAZLIGÜL, K. TÜRKYILMAZ, H.E. BARDAAKÇIO⁄LU

Sar› indeksi = [sar› yüksekli¤i (mm) / sar› çap› (mm)]
.100
Ak indeksi = [Ak yüksekli¤i / {(ak uzunlu¤u + ak
geniflli¤i) / 2}].100
Araflt›rmada elde edilen verilerin istatistik
de¤erlendirilmesinde özellikler için haftalar aras›ndaki
farkl›l›klar› belirlemek için Varyans Analizi, farkl›l›¤›n
hangi hafta yada haftalardan kaynakland›¤›n› ortaya
koymak için ise Duncan testlerinden yararlan›lm›flt›r (22,
23).

Bulgular
Araflt›rma süresince ünite içerisinde ortalama s›cakl›k
minimum ve maksimum olarak 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22 ve 24 üncü haftalarda s›ras›yla 23.7-31.7, 29.132.7, 21.3-31.6, 22.1-28.6, 17.6-25.1, 20.7-23.9,
16.4-20.7, 17.1-21.1 ve 14.0-15.9 ºC olarak
gerçekleflirken, rutubet oran› ise ayn› haftalarda s›ras›yla
ortalama % 48.4, 59.1, 53.4, 64.1, 52.7, 62.1, 60.9,
55.9 ve 69.6 olarak belirlenmifltir.
Araflt›rma süresince elde edilen yumurta verimi,
yumurta a¤›rl›¤›, günlük yem tüketimi ve yemden
yararlanma de¤erleri Tablo 1’de verilmifltir. Yumurta
verimi ile ilgili olarak araflt›rmada ilk yumurtlama yafl›,
yani cinsel olgunluk yafl› 43 üncü gün olarak bulunmufltur.

Maksimum yumurta verimi (pik) 18 inci haftada
gerçekleflmifltir. Ortalama yumurta a¤›rl›¤›, üretim
dönemi ortalamas› olarak 10.41g bulunmufl, en a¤›r
yumurtalar›n elde edildi¤i hafta ise 24 üncü hafta
olmufltur. Yumurtlama döneminde günlük yem tüketimi,
genel ortalama olarak b›ld›rc›n bafl›na 26.41 g, yemden
yararlanma katsay›s› 2.52 olarak gerçekleflmifltir.
Yumurta veriminin art›fl›na ba¤l› olarak yem tüketiminde
ve yemden yararlanma katsay›s›nda da art›fl gözlenmifltir.
Yumurtalar›n baz› fiziksel ve kalite özelliklerine ait
de¤erler Tablo 2’de verilmifltir. Yumurta kalite
özelliklerinden kabuk a¤›rl›¤›, ak a¤›rl›¤› sar› a¤›rl›¤›
de¤erleri yafla ba¤l› olarak art›fl gösterirken, ak indeksi,
sar› indeksi, haugh birim ve kabuk kal›nl›¤› de¤erleri yaflla
birlikte azalm›flt›r.

Tart›flma
B›ld›rc›nlarda
yumurta
veriminin
belirleyici
özelliklerinden olan cinsel olgunluk yafl›, ilk yumurtan›n
görüldü¤ü yafl olarak de¤erlendirilmifl ve 43 gün olarak
bulunmufltur. Vatansever (24) b›ld›rc›nlarda ilk
yumurtan›n 5-6 nc› haftalarda yumurtlanabildi¤ini, 16
saat ayd›nl›k- 8 saat karanl›k fleklindeki ayd›nlatma
program› ile bar›nd›r›lan b›ld›rc›nlar›n yine yaklafl›k alt›
haftal›k yaflta cinsel olgunlu¤a ulaflabilece¤ini
belirtmektedir. Ayd›nlatma program›nda 16A-8K fleklinde

Tablo 1.
Verim özellikleri
Yafl
(hafta)

Yumurta verimi
(%)
a

Yumurta a¤›rl›¤›
(g)
a

Yem tüketimi
(g/b›ld›rc›n/gün)
ac

B›ld›rc›nlarda ortalama yumurta
verimi, yumurta a¤›rl›¤›, yem
tüketim de¤erleri.

Yemden yararlanma
(g yem / g yumurta)
a

8
10
12
14
16
18
20
22
24

20.5 ± 1.87
b
30.7 ± 1.59
b
33.8 ± 2.75
c
62.7 ± 1.19
c
63.7 ± 1.79
d
74.5 ± 2.10
d
73.8 ± 1.00
d
73.2 ± 2.30
d
72.5 ± 1.25

9.39 ± 0.15
a
9.43 ± 0.11
a
9.71 ± 0.13
b
10.38 ± 0.09
c
10.76 ± 0.09
cd
10.96 ± 0.10
cd
11.03 ± 0.13
c
10.79 ± 0.14
d
11.19 ± 0.13

19.68 ± 0.40
a
17.16b ± 0.85
c
22.01 ± 0.24
de
28.67 ± 0.91
d
27.21 ± 0.74
de
28.34 ± 1.51
ef
30.78 ± 0.91
f
31.67 ± 0.85
f
32.16 ± 1.28

2.10 ± 0.043
b
1.82 ± 0.088
ac
2.27 ± 0.025
edf
2.76 ± 0.087
d
2.53 ± 0.069
d
2.59 ± 0.140
dg
2.79 ± 0.083
fg
2.94 ± 0.079
fg
2.87 ± 0.110

Genel

55.9 ± 2.63

10.41 ± 0.05

26.41 ± 0.36

2.52 ± 0.053

F

135.93
***

34.33
***

34.75
***

19.41
***

a, b, c, d, e, f, g

: Ayn› sütunda farkl› harflerle gösterilen ortalamalar aras› farklar önemlidir
*** : p< 0.001
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Tablo 2.

De¤iflik haftalarda yumurtalar›n baz› fiziksel ve kalite özelliklerine ait ortalama de¤erler.
Yafl (hafta)

Özellik
8
fiekil indeksi
(%)
Sar› A¤›rl›¤›
(g)
Sar› Oran›
(%)
Sar› ‹ndeksi
Ak A¤›rl›¤›
(g)
Ak Oran›
(%)
Ak ‹ndeksi
Haugh birim
Kabuk a¤›rl›¤›
(g)
Kabuk oran›
(%)
Kabuk kal›nl›¤›
(mm)

10
ac

79.7
(0.51)
a
2.98
(0.05)
ac
31.81
(0.46)
44.31c
(0.63)
ab
5.83
(0.14)
ab
61.96
(1.01)
dc
11.02
(0.27)
c
87.99
(0.44)
a
0.71
(0.013)
a
7.54
(0.12)
de
0.207
(0.003)

12
ab

80.5
(0.45)
a
2.88
(0.05)
b
30.57
(0.26)
bc
43.20
(0.56)
bcd
5.93
(0.11)
a
62.93
(0.88)
b
9.65
(0.32)
d
86.36
(0.53)
a
0.73
(0.010)
ac
7.71
(0.08)
e
0.202
(0.002)

14
b

81.1
(0.40)
b
3.17
(0.06)
c
32.65
(0.37)
a
40.32
(0.56)
ab
5.81
(0.08)
b
59.82
(0.38)
a
9.09
(0.26)
d
85.74
(0.51)
a
0.73
(0.013)
a
7.47
(0.09)
a
0.225
(0.003)

16
ab

80.5
(0.30)
c
3.34
(0.05)
ac
32.18
(0.37)
c
43.96
(0.53)
d
6.23
(0.07)
b
60.01
(0.40)
c
10.53
(0.29)
c
88.82
(0.48)
b
0.81
(0.01)
bcd
7.80
(0.09)
bc
0.215
(0.005)

18
ac

79.8
(0.33)
c
3.36
(0.04)
ab
31.25
(0.37)
d
45.84
(0.53)
ef
6.74
(0.20)
a
62.38
(1.55)
f
12.17
(0.27)
a
91.88
(0.38)
c
0.86
(0.01)
cd
8.00
(0.09)
bd
0.210
(0.003)

20
ac

79.3
(0.32)
c
3.50
(0.05)
ac
31.93
(0.31)
b
42.08
(0.37)
ef
6.61
(0.07)
a
60.32
(0.32)
de
11.34
(0.20)
a
91.54
(0.35)
c
0.85
(0.011)
acd
7.75
(0.09)
c
0.216
(0.003)

22
ac

79.7
(0.33)
c
3.45
(0.05)
ab
31.29
(0.22)
b
42.01
(0.41)
ef
6.73
(0.11)
a
61.00
(0.69)
ef
11.69
(0.28)
b
90.11
(0.48)
0.92d
(0.013)
ef
8.31
(0.11)
c
0.218
(0.003)

24
c

78.6
(0.44)
c
3.43
(0.06)
ac
31.82
(0.48)
b
42.19
(1.03)
df
6.57
(0.13)
a
60.73
(0.79)
b
9.99
(0.27)
d
86.14
(0.48)
c
0.87
(0.015)
def
8.05
(0.13)
d
0.207
(0.003)

ab

80.2
(0.40)
c
3.40
(0.05)
b
30.45
(0.29)
b
41.42
(0.60)
ef
6.93
(0.13)
a
61.84
(0.69)
b
9.86
(0.21)
d
86.02
(0.35)
d
0.93
(0.013)
def
8.34
(0.11)
de
0.205
(0.003)

Genel

F

79.9
(0.13)
3.28
(0.02)
31.55
(0.12)
42.14
(0.22)
6.38
(0.04)
61.22
(0.28)
10.81
(0.10)
88.93
(0.18)
0.82
(0.006)
7.89
(0.04)
0.206
(0.001)

3.40
**
18.31
***
4.14
***
10.82
***
12.78
***
1.76
20.02
***
31.46
***
47.40
***
9.34
***
8.53
***

a, b, c, d, e, f

: Ayn› sat›rda farkl› harf tafl›yan ortalamalar aras› fark önemlidir
-: önemli de¤il, **: p<0.01 ***: p<0.001
*Parantez içindeki rakamlar standart hata de¤erlerini ifade eder

uygulama yap›lan bu araflt›rmada bulunan sonuç,
belirtilen literatür bildirifl ile uyum içerisindedir. Bunun
yan› s›ra Testik ve ark. (15) Alman orijinli japon
b›ld›rc›nlar›nda cinsel olgunluk yafl›n› 48.49 gün, Fransa
orijinli b›ld›rc›nlarda ise 60.05 gün, Koçak ve ark. (16) 58
gün, Daniels (17) ise 66 gün olarak bildirmifltir.
Çal›flmada bulunan 43 günlük cinsel olgunluk yafl›n›n,
bahsedilen bu literatürlerde belirtilenlerden daha küçük
oldu¤u görülmektedir. Yumurta verimi 6 nc› haftada
bafllam›fl ve de¤iflik haftalardaki yumurta verim de¤erleri
Tablo 1’de verilmifltir. Haftalar baz›nda yumurta verimi
incelendi¤inde, maksimum verim dönemine ancak 18 inci
haftada ulafl›labildi¤i görülmektedir. Bu verim düzeyi,
yumurta verim e¤risi seyrine uygun olarak ilerleyen
haftalarda yavafl bir biçimde azalmaya bafllam›flt›r.
Maksimum verim dönemine ulaflma zaman› daha erken
dönemlerde olmas› gerekirken, çal›flmada ancak 18 inci
haftada gerçekleflmifltir. Bu durum, yumurta veriminin
bafllamas›ndan itibaren bar›nak s›cakl›¤›n›n, mevsim
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s›cakl›k de¤erlerinin anormal flekilde yüksek olmas›na
ba¤l› olarak artmas› ve yüksek s›cakl›¤›n yumurta verimini
etkilemesi ile aç›klanabilir. Çünkü araflt›rmada yumurta
veriminin bafllamas›ndan 14 ncü hafta sonuna kadar
bar›nak gündüz s›cakl›¤› 31.6-32.7 ºC aras›nda
de¤iflmifltir. Haftalar aras› farklar istatistiksel olarak
önemli (p<0.001) bulunmufltur. B›ld›rc›nlarda yumurta
verimi Testik ve ark. (15) üç yüz günlük dönemde Alman
orijinli b›ld›rc›nlarda 165.81, Frans›z orijinli olanlarda ise
164.31 adet, Koçak ve ark (16) yirmi befl haftal›k
dönemde 83.97 adet, Jonda (26) y›ll›k 245 adet, AboulEla ve ark. (27) rasyonun protein düzeyinin % 12, 18, 21
ve 24 olmas› durumunda yumurta verimini s›ras›yla %
59.6, 71.9, 74.7 ve 69.1 olarak bildirmifllerdir.
Araflt›rma sonunda bulunan yumurta verim de¤eri y›ll›k
periyod düflünüldü¤ünde literatür bildirifllerdeki de¤erler
ile pozitif ve negatif yöndeki küçük farkl›l›klar d›fl›nda
benzerlik göstermektedir. Bahsedilen küçük sapmalar,
bak›m yönetim flartlar›ndaki farkl›l›klar, di¤er
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araflt›rmalarda kullan›lan b›ld›rc›nlar›n›n de¤iflik orijinli
olmas›, beslemede de¤iflik içeriklerdeki rasyonlar›n
kullan›lmas› vb. nedenlerle aç›klanabilir.
Yumurta a¤›rl›¤› en yüksek olarak 11.19 g ile 24 ncü
haftada gerçekleflmifl ve çal›flma sonunda ortalama 10.41
g bulunmufltur. Bu araflt›rmada elde edilen ortalama
yumurta a¤›rl›¤›, Alt›nel ve ark.(2) taraf›ndan bildirilen
11.49 de¤erinden, Yannakopoulos ve Tserveni-Gousi (3)
taraf›ndan bildirilen 11.7- 12.9 de¤erinden, TserveniGousi (7) taraf›ndan bildirilen 12.09 de¤erinden düflük,
Uluocak ve ark. (4) taraf›ndan bildirilen 10.07
de¤erinden ise yüksek bulunmufltur. Yumurta a¤›rl›¤›, 22
nci hafta hariç yafla ba¤l› olarak art›fl göstermifltir.
Literatür bildirifllerde de b›ld›rc›n yumurtas›n›n yaklafl›k
olarak 7-15 gram aras›nda, Japon b›ld›rc›nlar›nda ise
ortalama a¤›rl›¤›n 10 g oldu¤u, a¤›rl›¤›n yaflla birlikte
de¤iflmekte olup, genellikle befl ayl›k yafl dönemine kadar
art›fl gösterdi¤i ifade edilmektedir (24). Di¤er taraftan
ortalama yumurta a¤›rl›¤›n›n yaflla birlikte artt›¤› de¤iflik
çal›flmac›lar taraf›ndan da ifade edilmektedir (2-8).
ortalama yumurta a¤›rl›¤› bak›m›ndan haftalar aras›
farklar, istatistiksel bak›mdan önemli (p<0.001)
bulunmufltur.
Günlük yem tüketimi 8-24 haftalar aras›nda b›ld›rc›n
bafl›na ortalama 26.41 g, yemden yararlanma katsay›s› (g
yem/g yumurta) ise 2.52 fleklinde gerçekleflmifltir. Günlük
yem tüketim de¤eri Sakurai (25) taraf›ndan bildirilen
20.8-21.2 de¤erinden yüksek bulunurken, Aboul-Ela ve
ark. (27) taraf›ndan bildirilen 24.5-27.3 de¤eri ile
benzerlik göstermektedir. Yemden yararlanma katsay›s›,
Sakurai (25) taraf›ndan bildirilen 2.24-2.40 de¤eri ile
paralellik göstermektedir.
Araflt›rma sonunda yumurta flekil indeksi 8-14
haftal›k yafl dönemlerinde, 16-24 haftal›k yafl
dönemlerine göre daha yüksek bulunmufl ve ortalama
de¤eri % 79.9 olarak belirlenmifltir. Haftalara ait
ortalamalar aras› farklar istatistiki bak›mdan önemli
(p<0.01) bulunmufltur. Bulunan bu sonuç literatür
bilgilerle uyum içerisindedir. Uluocak ve ark. (4),
Narayanankutty ve ark (6) da flekil indeksinin genç
dönemde daha büyük oldu¤unu, Poyraz (12) ise yumurta
a¤›rl›¤›n›n artmas›na ba¤l› flekil indeksinin azald›¤›n›
bildirmektedir. Ayr›ca flekil indeksi de¤erini, bu çal›flmada
bulunan sonuca benzer biçimde Alt›nel ve ark. (2) 79.05,
Yannakopoulos veTserveni-Gousi (3) 75.6-79.0, Uluocak

ve ark. (4) 80.45 Özçelik ve ark. (9) 78.82-81.13, Sar›ca
ve Soley (11) 79.41-79.86 olarak bildirmektedirler.
Yumurta iç kalite özellikleri bak›m›ndan, haftalara ait
ortalamalar aras› farklar, ak oran› hariç istatistiki olarak
önemli (p<0.001) bulunmufltur. Sar› a¤›rl›¤›, sar› oran›,
ak a¤›rl›¤›, ak oran›, sar› indeksi ve ak indeksi de¤erleri
s›ras› ile 3.28, 31.55, 6.38, 61.22, 42.14 ve 10.81
olarak belirlenmifltir. Sar› a¤›rl›¤› de¤eri, Tserveni-Gousi
(7) taraf›ndan bildirilen 3.56-4.21 g de¤erlerinden
düflük, Uluocak ve ark. (4) taraf›ndan bildirilen 3.27
de¤eri ile benzer olarak bulunmufltur. Sar› oran›, de¤iflik
araflt›rma sonuçlar› ile uyum içerisindedir. Sar› oran›n›
Sar›ca ve Soley (11) %33.56-34.26, ‹mai ve ark. (14)
%31.4, Uluocak ve ark. (4) %32.4 olarak belirtmifllerdir.
Ak a¤›rl›¤›, Yannakopoulos ve Tserveni-Gousi (3)
taraf›ndan bildirilen 6.23-6.65 de¤erine benzer
bulunurken, Uluocak ve ark. (4) taraf›ndan bildirilen 5.91
de¤erinden yüksek, Alt›nel ve ark. (2) taraf›ndan bildirilen
6.89 de¤erinden ise düflük ç›km›flt›r. Ak oran›, ‹mai ve
ark. (14) taraf›ndan bildirilen %58.35 de¤erinden, Sar›ca
ve Soley (11) taraf›ndan bildirilen %48.76-49.10
de¤erinden ve Uluocak ve ark. (4) taraf›ndan bildirilen
%58.74 de¤erinden yüksek olarak bulunmufltur. Ak
indeksi de¤eri, Uluocak ve ark. (4) taraf›ndan bildirilen
10.416 ve Sar›ca ve Soley (11) taraf›ndan bildirilen
10.844 de¤erleri ile benzer bulunurken, Alt›nel ve ark.
(2) taraf›ndan bildirilen 13.646 de¤erinden ise daha
düflük olarak belirlenmifltir. Ak ve sar› a¤›rl›klar› yumurta
a¤›rl›¤›na ba¤l› olarak art›fl göstermifltir. Bu literatür
bildirifllere uygun bir bulgu olup, ‹flcan ve Akcan (10) da
çal›flmalar›nda ak ve sar› a¤›rl›klar›, yumurta a¤›rl›¤›na
paralel olarak artar, aralar›nda pozitif korelasyon
bulunmaktad›r diye bildirmektedirler. Hough birim de¤eri
ortalama 88.93 olarak bulunmufltur. Bulunan bu sonuç
literatür bilgilere uygunluk göstermekte olup de¤iflik
çal›flmalarda hough birim de¤eri 84.14 - 93.39 aras›nda
bildirilmektedir (2, 4, 11, 14). Yumurta kalite
özelliklerinde belirleyici role sahip olan hough birim, ak
indeksi ve sar› indeksi de¤erleri artan yaflla birlikte düflüfl
göstermifltir. Silversides ve Villeneuve (13) hough birim
de¤erinin yaflla birlikte azald›¤›n› ifade ederken, Alt›nel ve
ark. (2), Altan, Ö. ve O¤uz (5), Narayanankutty ve ark.
(6), Özçelik ve ark. (9), Sar›ca ve Soley (11) b›ld›rc›nlarda
yumurta iç kalite özelliklerinin artan yafla ba¤l› olarak
düflüfl gösterdi¤ini bildirmektedirler.
Kabuk a¤›rl›¤›, kabuk oran› ve kabuk kal›nl›¤›
de¤erleri s›ras› ile 0.82 g, %7.89 ve 0.205 mm
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bulunmufltur. Bulunan kabuk a¤›rl›¤› de¤eri, Alt›nel ve
ark. (2) taraf›ndan bildirilen 1.108 de¤erinden düflük,
Uluocak ve ark. (4) taraf›ndan bildirilen 0.87 de¤erine ise
yak›n olarak belirlenmifltir. Kabuk a¤›rl›¤›n›n yaflla birlikte
art›fl gösterdi¤i görülmektedir. Yaflla birlikte yumurta
a¤›rl›¤›n›n da artmas› nedeni ile bu normal bir sonuçtur.
Çünkü poyraz (12) yumurta a¤›rl›¤› ile kabuk a¤›rl›¤›
aras›nda pozitif korelasyon bulundu¤unu bildirmektedir.
Di¤er taraftan de¤iflik çal›flmalarda kabuk miktar›n›n
düzensiz de olsa yaflla birlikte artt›¤› bildirilmektedir
(2,3,4). Kabuk kal›nl›¤› de¤erinin yafla ba¤l› olarak
azald›¤› belirlenmifltir. Kanatl›larda yaflla birlikte kabuk
üretme yetene¤i azal›r. Yumurta a¤›rl›¤›ndaki art›fl, kireç
depolanmas›ndaki art›fla paralel olmad›¤›ndan yafllanmaya
ve yumurta a¤›rl›k art›fl›na ba¤l› olarak kabuk daha ince ve
zay›f olur. Bu sonuç literatür bilgiler ile uyum
içerisindedir. Yannakopoulos ve Tserveni-Gousi (3),
Narayanankutty ve ark. (6), ve Nagarajan ve ark (8) da
yaflla
birlikte
kabuk
kal›nl›¤›n›n
azald›¤›n›
bildirmektedirler.

Sonuç olarak, Japon b›ld›rc›nlar›nda verim
özelliklerinden yumurta verimi 18 nci haftaya kadar art›fl
göstermifl ve maksimum % 74.5 de¤erine ulaflabilmifltir.
Araflt›rmada en a¤›r yumurtalar 24 ncü haftada elde
edilmifl ve ortalama yumurta a¤›rl›¤› 10.41 g olarak
gerçekleflmifltir. Yem tüketimi 8-24 haftalar aras›nda
17.16-32.16 g aras›nda de¤iflmifl, yemden yararlanma
oran› en düflük de¤er olarak 1.82 en yüksek de¤er olarak
ise 2.94 olarak belirlenmifltir. Yumurta özelliklerinden
sar› a¤›rl›¤›, ak a¤›rl›¤›, ve kabuk a¤›rl›¤›, yumurta
a¤›rl›¤›n›n art›fl›na ve ilerleyen yafla paralel olarak
artm›flt›r. Önemli kalite kriterlerinden haugh birim, ak
indeksi, sar› indeksi de¤erleri yafl›n artmas›na ba¤l›
düflüfller göstermifltir. Kabuk kalitesi ile ilgili olarak kabuk
kal›nl›¤› ortalamas› 0.206 mm olarak bulunmufl ve kabuk
kal›nl›¤›n›n 20 nci haftadan sonra azalmaya bafllad›¤›
belirlenmifltir. Elde edilen bu sonuçlar›n b›ld›rc›n
yetifltiricili¤i yapan kiflilere ›fl›k tutabilece¤i, incelenen
özelliklere yönelik yap›labilecek di¤er çal›flmalarda kriter
olarak kullan›l›p, katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.
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