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Yumurtacı Bıldırcm Konsantre Yemlerine Farklı Oranlarda Katılan Haşhaş 
Küspeslnln Yumurta Verımı ve Bazı Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi 
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LJZEr 
Bu QTQ.Itım14 "j. 1 5 ye 2j diizeylerlNk Iıa.JIıaI tuspu; içeme nuyordann ywmu1Qc1 bı/dm:ııdarda CaiiII ağırlık, yem 

tiihliMi,}WIfW'ta vmmi. yatden yı:ırorlaMaa.)IUIIUU1a kalitesi ye bem kan wwtabolukri iiurlM elkileriıli illcelenıd anuJCl)Ila 
yapılMiltır. Al'dftınruJdo toplaM 240 adet .l8 /tqftQlık. )'Alta japon bıldırcmı (Coıu.mix cotımlLı japoniCQ) bdlanılmqtll". 

An:qtımuı INI' biri 60 aMt bıldU'cuıdan meydiuıa plen 1 koIıtroI ve J deneme olmak üzere topUzm 4 grup Ilalinde 
~tiir. A1'llI1JmJa 90 ıiüı nil"dWiilmÜltlÜ'.A1'llItırma SAttımda rıu;yomuıd4 " j dilzeylnde 1ıaI/ı(q tuspui bvllUllllf J. 
gntbeuı cmd. ağırlığı diger gruplll1Yl göre &ıemJi derecede (P<O.OL) diqia lNIIDIIfIfqIlU'. H4I/uq Ir:ii.spuillill " j, }j ye 25 
diluykrintk fTL.J)IOIIkUda bvJıumuu', bUducınkırda Y"I tiiketiMI ye yemdoı yı:ırorlıuuruı bahmıııd4n fwkldıJ: 

yartll1llalrUJllrR4ryotdluyı " j. 1 j \ir 2j diiuyleriMk luıllıaI tuspesillin ktJıılmaıl, bıldırciniarda yumurta verimi, ywmuta 
ağI1'llfı, )'IUI'ıu1a hıLNk Wlltl.tı. tık i1tdd3i, san inddr;" Muglt birimi \ir san rengiıli ·eıJilememlldr.Arrqtırma sommda 
bıldırcmkırda kan SMUrlU gUAm, kolesterol, trlgliurld, iin, ilrlk tUit, kıdJi)'W/'l, AST,ALT ve LDH tJeterlerl bobm",dan 
gruplıır rua.ruıdtı farklılık g6riUmmıiltir. Kım le1"lUftU albtunin (P<0.05). kn.atinUl (P<O.OO}) YI! fosfor (P<O.05) deierleri 
gruplluda blrbirltıdeJı farklı lNbuıtmqıw.Sonuç 01tU"oJc Itaılıal tii3pnlnill yumurta dön.".iJuUlci blIdıre", rtU)lOllion1lll " 25 
tIiiU:YiM kDdar hrnkrk'!:qi bwuaa vcnJ""Itır. 

AIIMtar bLbıUWr. H4IQ kü.spui, Bıldıre"', YWInII"tQ wrl,mi, Kım parametreleri 

TM ~ 01 tM nıtioıu collklbWıı ~nw'" MIOIIItD oJ,o", .HtlIflHl 011 eLi p#'OdıIdIDıı tuttl .ome blood ~ bı ,.,..,.-
SUMMA/lY 

T1IU #Mdy wa.r earmd DfII ıo determiM ılte eJ/eeu of ratioM eDnl4i1ıing j,]j and 2j % oj poppy seed nVaJ on Jin 
~ig1ıl, foed eMrumptimt, egg protiMctibft, fud efficWicy, 'egg qUQ/.iIy and lewls of same blood _tabolües of laying quail. 
Total" 240 layiııg quaü (Coıımıu eMIrnu japotUca) (18 weeb of age) wen lUed. Then was a corılrol aniJ tltne tnal1MIII 
gr0tıp3, eaclt containing 60 qıWl. 1'i.ı.e uperimıttlltJl period laned 90 days.At tlte end of stlldy live weight of I. grtHqll fed the 
ratiOIt COIII4iIıiItg j 'llt11OPP1 ued meai wasfowtd Lo be sıali.sticolly Iower (P<O.Ol) tluvı thal of odur groups. nu consumption 
and fud eJ'fiCiertq LICJbW of qıuıiLJ were not ef/ect«l by the indlUioft of poppy seM meal al tlte levtl of 5, ]j and 2j .... 7Jıe 

oddition of poppy sud muıl til tlte iewl of j, lj aNL 2.j 'll> to t"e ration.s of qumu dM not eJlecr egg prodMction. egg weight, 
egg sINU tlıkkMu, egg whiıe inda. eg8 YOU indu, eg8 YOLJı c%r and egg Iıtulg" ıuıUs.7Jıere wen no statistically difference 
amowıı tM ,rotqn in ,1Mcrut. eholemrol, tri,lyc~ritU, &lrta, wrie acid. caJciWfl, Itsr ,ALT and WH of blood senun. Serıım 
aLbWrWı (P<O.OJ). creatillin (P<o.ooı) twi pIıospItonu (P<O.Oj) levels of ,rotıpS wen foıutd to be dillereııı from eaclt 
«lter.ln cOltdluion. poppy seed meal CQII be lUed ~ lo 2j 'll> in ıite raii.otıs oj layin,· quails. 

K9 WOfW: Poppy s~ed Meal, !Bying qlltlil, Eg, prodMction, Blood fJtU"flIMıen 

GIRIş 

Hqbaş (PaptlIIer somnifenun) RhoeadaIea takum, Papa
-veraceae familyw. pçraver cirısiodeo olup, Ttlmye'dekj 
yat bitkileri arasında oldukça önemli bir y~ sahiptir (9). 
Haşhaş tohumunun bileşiminde bulunan % 44-S4 oranın

daki yat Dedeniyle ôocelildi olarak insan beslenmesinde kul_. 
yatı çıkanldıktan sonra elde edilen külpesinde ortalama 

olarak % 25--38 ham protein. % 1{)...20 bam yal bulunmak
ı.dır. Hqhq küspesinin 6zellik1e süt iDeklerinde süt yaı 
miktarını etiler küspelere göre daha çok aıtı.rdı#J ifade edil
_(4,9). 

Hafbq kOSPe:Siııin yum.wtact bıldırelli. rasyoalanoda 
iwıg:i oraıılarda verimli bir ,mIde bıll'mlv'" konuıwxia 
yapılmı.f ç.hp".I·ra· ra"l·nılam.ml, olmakla birlikte, Bay
ram ve AkıDCı (3) etçi bıldırcmlarda yaptıklan. çeh".,.d" % 
20 dı1ı..eyine kadar ~iniD rasyonı ... katılması· 
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nın canlı atırlık artıŞı, yenıden yararlanma oranı ve bıkas 
randımanı üıerine hedwıgi olumsuz biT etki yapmadıpı 

...... dmiıI.rou· 
Norton ve O'R.owte (10) etlik piliçlerin baz.al rasyon

lanna % ı ve %3 oranlannda Meksika haşhaş tobumu (ltrre
/nOLU' muicanıı) ilave ederek gerçekleştirdilderi çelışmala
nnda, rasyonlanndıı % 3 oranında meksib haşhaşı bulunan 
grupta mortalite oranın diler ghıplara g&t: daha yübc:k 
olmuı.nı.n yaıımda, bazı piliçlerde hidroperica.rdiu.ııı. akı:iler 
ve tonksta subcutan 6demler. bnn bölgeainde !ezyonlar ve 
ventrjkulu myobrdiumda blsifibsyonlar tesbit etmişlerdir. 

P.Jıwa ve Cbatterjee (13), Mebika hqhaş tohumunun 
(A,.,emoıv mWCOtUZ L) ratlarda totsikoletal etkilerini 
araştırmak. amacıyla bir çalıoma gerçeldqtinnişlerdir. 
"-<-moda %100 .......... mobil<> ...... toh_ 
ohqan rasyonu alan ratlaruı maksimum i O gün sonra 
öldüklerini ve anştımıada kuUanılaı:ı ratlarda pek çok 



 

 

 

bo%uk1uklann g&üi-mesi ile birlikte, canlı ~ 
azalma. kan glikoz. üre ve AST dejerlerinde de lttıf,Iar tesbit 
edilmiştir. Bu araştırma %5, ıs ve 25 dilzeylerinde batbaş 
kOspesi içeren rasyon1ann yumurtacı bıldıremlaıda canlı 

atırlık.· yem tillcetimi, yumurta verimi, yumurta kaJitesi ve 
bazı kan metabolitleri üzerine etltilerini incelemek ameeıyla 
yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

HtqNII ~ Araştumada toplam 240 adet 18 
haftalık yaşta yumurtacı japon bıklırcım (Cotumit cotımıi.x 
japonica) Irullanılmıştır. Araşttnna her biri 60 adet 
bıldırctodan meydana gelen ı kontrol, 3 deneme olmak Qzere 

toplam 4 grup halinde yürütülmüştür. 
Y.,.. ~ Araştırmada % LS ham proteinli ve 2900 

kcalJkg metabolik enerjili bir kontrol rasyonu yapılmıştır. 

Deneme gruplarının tülcetecckleri rasyonların eneıji ve 
protein dfizeyleriniıı konınmasına özen gösterilmdc suretiyle 
% 5, l~ ve 25 düzeylerinde haşhaf kf1spesi katılmıştır. Ra!
yonlar AKÜ Veteriner Fakü1tesi Uygulama ve Araştırma 
Çiftlili yem kırma ve karışurma ünitesinde hazırlanmıştır. 

Araşbnnada kullanılan rasyonlann bileşimi tablo ı 'de 
verilmiştir. Araştırmada Irullanılan yem hammaddeleri Afyon 
piyasasından satın alınmıştır. Deneme hayvanlan AfYon 
Kocatepe üniversitesi Veteriner FaktlJtesi Uygulama ve 
Araştımıa Çiftlili bıldıreın üretim iinitesinden temin edilmiş 
olup yumurta ürctimine,yônelik kaCeslerde banDdmımıştır. 

IHMIIN /UıYıIıMIanIUIf HslmMal: Hayvanlano günlük 
tl1kctcbilccekleri miktarlarda yem surekli olarak önJerinde 
bulundwu1maJı: suretiyle adlibitum verilmiştir. Araştırma 90 
giln _ImilştiU. 

y.-ir. lItIIILddMi " ~ baht ~ .ıba- . 
rı.m.u. ~ Araştırmada kullarulan yem maddele
rinin ve rasyoolarm iwn besin madde miktarları A.O.A.C'de 
bildirilen' metodları. saptanmıfbr(2). Metabolik enc:ıji dÜzey
leri ise Carpenter ve Cegg (6)'e göre hesaplanmıştır. 

CIUIIı lIfUUIUr ~ Amştırmanın bJşında ve 
sonunda 12 saat aç bırakıldıktan sonra bıldıremlarIek tek tar
tılarak canlı atırlık1ar saptanmıştır. 

Toblo hil. i.% 

{="""""'" 

~~ 
~ ~. . . 
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y,. teL i kUr~' Hayvazılar grup yemie
ıııesine tabi tUtUIUP haftalık tartımlarla yem tüketimi. grup or
talaması olarak tesbit edilmiştir. 

y...,. ..m.; N k.tıLitnUıUt beIJrUUtUi: Gruplarda 
her gün yumurta verim kayıtıan tutulmuştur. Yumurtalar 
haftada bir tartılıp ajırlı.kları saptaıınuştır. Yumurtalar 100 mı 
'a haasu elektronik terazi ile tartılmıştır. Gruplardan elde 
edilen yumurtalardan .2"'CI' tane alınarak kalite tayini 
yapılınılfbi". Bu amaçla yunıurtalarda baugb birimi. ak: 
indeksi, san indelıi, kabuk kalmJılı belir1eıımiştiı(S,ı .. ). 

Ka .",.ıUW. tt Hr' iii ,.,.,aı· Deneme sonunda 
her gruptan 10'ar bıklırcın kesilerek bnları abndıktan $ODJ'I; 

SlDtrimj edilmiş ve scrum1arı aynıanık serumda albwnin, 
glikoz. kolesterol,trigliscrid,Ure.Urik asit, kreatinin, kalsiyum, 
fosfor, AST (Aspartaı aminotransferaz). ALT (Alanin mno
transferaz) ve LDH (lakw dehidro~) anaLiZJeri Konelab 
60 i otoanalizör cihazmda Kone kitleri kullanılıınık ölçü!. 
mUştür. 

JsIMtÜIlk IUUIL/t;kr: Gruplarda canlı alırlık ve yumurta 
kalitesi ilc ilgili delerlere ait istatistik bcsaplama1ar ve grup
ların ortalama deterleri arumdaki farklılıklaruı &ıcmJiiili 
vuyllM analizi, gruplar arası farlun ôoemlilik kontrolü i~ 
de Duncan testi (17) uygulaıuıııştır. Gruplarda yumurta \'Cn

mi ise Khikare metodu (12) ile karşılaştınlanık aralarındaki 
farklılıkların 6Dem.liliAi ataştınlmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmada kullaırılan haşhaş küspcsi ve dcrıemc 

rsyonlannm besin madde miktarlan ilc metAbolize olabilir 
eneıji deterleri tablo 2'de gösterilmiştir.Yapılan analiz 
sotıucunda hqbaş küspcsinde % 0.007 oranında morfin, % 
0.004 oranında ise kodcin tesbit edilmiştir. Araştırma baş. 
langıcında ve sonundi gruplardaki blldıremJann ortalama 
canıı apııldan tablo 3' de, araştırma süresince gruplarda 
tesbit edilen ortalama yem tüketimi, yumurta verimi, yemden 
yararlanma detccesi, yumurta .jırlılı, kabuk kalınlıtı, san 
iı:ıdcksi, ak indeksi, bau&h birimi, san rengi delerleri ile kan 
scrumunda paıametre detcrlcri sııuıyla, tablo ",5,6,7,8,9, 
10, 11,12 ve 13 'de göstcri1ıni.ştir. Gruplaıda ölüm oranları 
sırasıyı .. % 22. 19,25 ve 17 oranlannda tesbit edilmiştir. 

:' i 

!t.F 
*ii; 

~ fE 
'_~n"! . 

~~~~ kiıoaramıık karıtımda. 100.000 ma MD. 40.000 ını~. 60.000 ma zn. .5.000 ma C'II • .500 "" co. 2.000 "" J. 1.50 ma Se. 223.90$ ma Dı 
~ ... 
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Tablo 2.Hafbq kGIPeSi ve deııeme ruyorıJanıım. metabolize olabilir enerji c\cicdtri (kcalikg) ile besin madde miktarlan ('-'). 

.......... .... ..
H.om Y _ ...... 
... I<LIL ......... -.... 
""'~ .......,.. . 

.. Hesapla buhıaıııııtaır(6). 

rmlo 3. Deoeme SnıPIarmda canlı atırlık ortaLamaları (j) 

r"''''4._, .ı. 

Y .. ~) KOOırOI ON'" i 

* 
:mi: 

ii 
;.;~ • <. ..... Ioma vwnuna · "'" 

V .. (lıaftıı) ıc-ı"", ... ı 

.. 

! 
=ii 
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HqbafKGlpeti 

, 

92.10 
3591 
15.19 
104.30 
9.61 ,,.,0 
:m 
1.24 

"'" 

:i 

=i 

, 

....... """'" Dmomo "" i , 3 
90 ... 90.042 ..... 90" 
l7.0! LU' 17.12 16.75 
6.22 6.76 7.26 7.26 
,.29 5.85 ~" . 6.29 
7.76 7.SO • .Il8 '" "31 !l3.049 !lU7 5201 
3AI 3.lS 3.40 3.OS 
0.61 0.68 0.73 ~7S 

2923 2947 2901 ,.,. 

F 

i , 

\ 
, 

x' 

i 
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Tablo 6.r.nmlarda ortalama vcınden vararlanmaderecesifh> vem/I dO%ine 
_Grupı", 

V" Kontrol Grubu 
(hafta) i 2 3 

i. 0.5ı 0.49 0.47 0.44 
20 0.59 0.60 0.55 0.63 
21 0.61 0.57 0.59 0.5' 
22 0.62 0.52 0.58 0.60 
23 0.6ı 0.60 0.5. 0.62 
24 0.65 0.70 0.69 0.66 
25 0.67 0.17 0.75 0.72 
26 0.56 0.62 0.55 0.57 
27 0.57 0.65 0.66 0.5. 
28 0.53 0.70 0.60 0.63 

2' 0.53 0.71 0.49 0.53 
30 0.57 0.60 0.53 0.55 

0naI""" 0.58 0.64 0.59 0.59 

Tablo 7. Deneme ....... Iarında ortalama vı· ... urta ıbrhAl (a) - Im 

ı~;'.\ Kontrol Gnıbu i 2 3 F 
n x Sx n x Sx n x Sx n x Sx 

I. 46 11.66 0.16 '" 1l.29 0.18 44 11.50 0.22 s3 11.49 0.18 0.68 
20 sı 11.71 0.14 55 11.53 0.15 48 11.62 0.17 s4 11.42 0.15 0.66 
21 4' 12.05 0.16 s3 11.63 0.20 48 12.02 0.19 '51' 11.94 0.16 1.22 
22 50 12.08 0.14 45 11.71 0.17 47 12.02 0.17 56 11.78 0.16 1.30 
23 4' . 11.85 0.15 47 11.70 0.16 42 LL.SO 0.18 5. 11.56 0.15 0.70 
24 43 1l.91 0.14 42 11.56' 0.19 38 ·11.92 0.18 42 11.60 0.18 1.29 
25 3. 11.67 0.17 38 11.28 0.16 27 11.74 0.22 38 11.53 0.18 1.27 
2. 3. 11.76" 0.16 28 11.06 0.20 32 11.92" 0.18 30 11.30" 0.21 4.59·· 
27 40 11.86 0.14 28 11.37" 0.21 37 12.29" 0.18 33 11.24" 0.19 7.~· 

28 42 11.66" 0.12 41 11.70" 0.16 46 12.OS' 0.16 42 11.46" 0.17 2.96· 
2' 40 11.64 0.15 30 11.71 0.25 3' 11.85 0.19 32 11.44 0.22 0.71 
30 31 12.02 0.18 24 11.72" . 0.25 34 12.52 0.20 32 11.76" 0.20 3.38· 

Toplam 517 11.89" 0.04 481 1 L.5Sb 0.05 482 11.96" 0.05 51. 11 .60' 0.05 15.81··· . . . .. .. . Aya! mda ftırkiı Iwf,-"yan pup!ar ... fal: 6nanlidır (M.OS), (1'<0.01 ). (1'<0.001) 

KODtrol Grubu F 

F 
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Tablo ıo.Onı rda ortaJama vumurta akl indeksi 

Yq(hafte) ............ i 
o , S, o , S, 

22 '" 6.62 0.31 " 7 . .59 0.26 
26 24 7.16 0.3.5 24 8." 0.39 
30 '" 10.69 037 24 10.19 030 
T ı.m 72 8.36 2.83 72 8.31 2.09 

T_ ."""""' ...... ,;rimi 

Yq(bafta) ""':" ... ~, ~ , 

tiM 
Toblo 12~"'" 0 __ .... "" ___ 

Y q (Iıaft:a) Kontrol Grubu i 
o , S, , , S, 

22 " .5 .46' 017 " .5.42" 0.18 

" LA '.31 0.10 LA 4.42 0.10 
30 24 4.67 0.09 " ' .63 0.12 
T 72 4.83 0.09 72 4.82 0.09 

'""'" ..... "'" lar lrUI. fark lıDem1i4ir -- (P<O.OI) ... ,.."'" 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dcoemc 50DllDda JfUPlarda tesbit edilen canlı atırlıklar 
16tdea JCÇiriklitmde (Tabkl 3) kontroL, i , 2, ve 3. gruplarda 
ıuuıyla, 235.13, 224.14, 239.82 ve 232.561 olarak bulun. 
ttıUf&W'. Dcoctne IOOU itibanyIl. bütün gruplaıda denıeme bat· 
'-"'" .... <aDLı >iulok _ 1>0_ olup, .-. 
ruyoıılarmda % 5 oranında hqhq k1LSPeIi kullaııılan ınıP 
I'cldri <aDLı _ <til« ............. """ _ 
bulUDDl\lffltt (P<O.05). Bu dunım deneme bl.flangJcmda grup 
ı 'de iltatiatW olarak 60emJi olmamasıNı raAmCn canlı 

atırlılm diger anıplara göre daha dfLŞQk çıbnatına 
tı.Iı.aabilir. Aıqtımıa ~ince gruplarda bir bıldırcınıD 
aGaWLk ortalama yem-~ tablo 6'da gôrilleceji nr.ere 
suaaıyla 39.02, 39.38. 39.46 ve 38.95& olarak bclirienmittir. 
BıldırcuıJar grup yenı.leme:e.ino tabi tutuldulundm yem 
tOktti.rrU iItatiStiki y60deıı ~. Yem 
t6ketimi dctcrlcri bazı InfImcı1lnn (7, ı 1,18) elde cttik1cri 
cI<t<rlmlcn ,...,.. bul_ y<mden ,....ı....... ....ı.n 
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""""" G \on 
2 3 F 

o , S, o , S, 

'" 7.'" O." " 7.06 O." W 

" 7.96 0.29 '" 8.33 O." lA<> 

" 10.20 0.41 24 9.4.5 0.34 2.01 
72 8.40 2.43 72 8.28 2.14 O.'" 

i 

, 2 3 S, 
F 

:ii::. *' ~ 

""""" \on 
2 3 F , , S, , , S, 

'" •• 0.13 " ' .79 0.10 .5.40"-

" 4.67 0.09 24 4.4.5 0' 1 i ." 

" ' .S< 0.12 24 .,. 0.10 O.'" 
72 ' .69 0.07 72 ' .64 0.06 1.42 

bekım.ndııı bir karlılaştırma yapıldıAında aynı araştırtellann 

bulgulanyla birbirine yalu.n SOIluçlar alındıiı g6riilmcktedir. 
Yem tüketiminin diF aıqtıncılann deA;crlerindcn fazla 
çıkmaıuun nedeni, söz. konusu edilen araştırıcıların çalışma. 
larmda daha küçük yqta hayvan kullanmış olmalan olabilir. 
Aratllnnl lÜrr.aiDCe ortalaına yumurta verimi gruplarda ııra
sıyla % 80.00. 74.7(l. 81 .10 ve 18.60 olarak bulunmu.ştur ve 
gruplar aıumda ıesbi.t edilen farldılıklann istatistiki açıdan 
6Dcmli olmldı.l! tesbit edilmjtUr. Haftalanı göre yumurta 
verimleri gözden pçirildifinde sadece denemenin 10. Hafta
ıındı grup l' de diAer gruplara göre dı1şQJı.: bulunmuştur 

(P<O.OI). Elde edilen yumurta verimi bulgulan, Ono) ve ark. 
(ll) ile AltI.D ve ark. (I) yumurtacı bıklırcınlarda ylpCtklan 
çalı$ll*ll. elde ettikleri del«lerle benzer, Djeddi(1)'nin yap. 
tıl! çalışmada elde ettili deAerlerden ise yüksek bulwımUfbıt· 

Araştırma süresince bir düzine yumurta için tüketilen 
ortalama yem miktarı. kontrol, ı, 2 ve 3. gruplarda IlrUıyla 
0.58, 0.64, 0.59 ve 0.59 kg olarak: hesaplanmıştır. Haşhaş 



 

 

lcüspcsinin yumunacı bıldırcın ruyon1annda % lS'e bdir 
bu1uıımuı.. 12 haftalık araştırma süresince bıldm:uılann yClJ). 
den yararlanma oranlannı olumsuz yönde etkilenııemittir. 

Aıaştınna boyunca gruplarda ortalama .yumım aI:ırlıtı 

sırasıyla 11.82, lI.5ı, 1l.94 ve ıı.s4 g olarak buluıımuştur. 
Denemenin ilk 7 haftası boyunca gruplann yumurı. 

aıırı.ıklan farklı bulunmazkcn, 8, 9, LO ve ıı. bafta1ardI is
tatistiki yönden 6nem1i bulunmUfblt (P<O.OI ve P<O.O!i). 
RasyonIarda % l!i oranıoda haşhaş k6spcsi bulWlID dcaemc 

grutN. 2'de, diAer gruplara göre daha fazla canlı atırlıJ.tı sahip 
o1mııIan nedeniyle, daha ap yumurı. elde edilmiştir. 

Bı1dın:mlarda vücut atarhtı ile yumurta atırIıii arasıDda 

yüksek bir gcnetik ilişkinin bulwımasl(8,1!i,I6) Deden.iyle 
canlı ajı.rhjı fazla olan pup\atda.yumurta a#ırlllmlD. da daha 
fazla oldulu göriilmelctedir. Yumurtacı bıldıreınlarda yapılan 
bazı çalışmalarda da benzer yumurta atırlılı sonuçlan elde 
edilmiştirO , 7 , II). Arattırma .üresince 4 baftı.da bir saptanan 
yumurta kalitesi ile ilaili Öz.ellilclerdcu, haush birimi dışında, 
yumurta kabuk blmlıjı, san indeksi, ak indeksi, ve san rengi 
bahmtndan gruplar arasında istatistild açıdan fark aörill
mcmittir. Diaer bir dcyi,le,1ıq.Iı.q kOSPeSinin % 2!i'e kadar 
)'UIDUItKI bıldırcın ruyonlannıı katılmastrun s6z6 edilen 
yumurta kalitesi ile ilgili ö:ullikk:re etkiıi olnwnı,hr. 

Anştırma somında haugh birim1cri giSZdCn geçirildijinde 
(fablo ll), denemc grubu i 'de diler gruplara göre daha 
yi1ksck: bulunmuştur. Bu sonuç ber ne kadar istatistiki olarak 
önemli çıksa da arupJann ortaluna haUJb birimi .dcAcrlcri 
arasında yüzdelik olarak çok: fazla bir fark gônllmemcktcdir. 

on iki baftalık araştırma .onunda gruplar &rUtnda kan 
5mU1lU glikoz, kolesterol, uialiserid.ttre, ilrik a&iı, kalsiyum, 
AST.ALT ve LDH dclerleri bakunmdan istatistiki olarak 
farldılık giSrülmemiştir. Deneme grubu 1, 2 ve 3'dc kreatinin 
ıniktuı (P<O.OOI), grup 2 ve 3'dc albumin (P<O.OS) . miktarı 
daha diiJÜk. grup 2'de ise fosfor milı:tarları. kontrol ğrubuyta 
ıw,.ı.,nnı"'tmd> daha yüb<k (P<O.o,) bul_. 
~tınnada elde cttiji.miz bulıular Patıwa ve Clıattaıjeo 

(13rnin yaptıklan çalıtmad& clde ettikleri ve Meksika haşhq 
tohumunun rasyonlarda kullanımının etkisiyle artı, sÖSteren 
üre ve AST dcjerlcrinc bcnzcmezkcn, glikoz dcjerlcriylc 
uyumluluk pıennclctedir. Ayrıca bulgulanmız, yumurtacı 
bıldıreınlaıda yapılan çall$lD&larda (7,1 i) eıcJc edilen kan 

serumu paramccre dcterieri ilc ~jında, beatiniıı, 
kolestefOL, kalsiyum. fosfor ve LDH dcterlcrinin benzer, üri.k 
wt, a1bw:ıiliı ve ALT dctcrierirm dahi dilfük. ıri&li.crid ve 
AST dclerlcriniıı ise daIıa Y(LbeIı: oldulu beliricmDif1ir. 

Genci bir dcterleodirmc ilc, canlı atırlık. yem tilketimi, 
yumurta verimi. yemden yararlanma ve Yumurta iç kalitesi iLC 
kan serumunda incelenen parametre deterlcrioc olumsuz 
ctldsi olmamu.ı nedeniylc ~ küspeaiııin .yumurtaeı bıl· 
dırem ruyoıılanna %2S dilzeyinc kadar btılabilcıccli ka

msma vanlmı#!r. 
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