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Ö Z E T 
Araştırmada Japon bıldırcınlarında, farklı ışık kaynaklarının (tungsten telli 
ampul ve floresans) canlı ağırlık, yumurta ağırlığı, yumurta verimi, yem 
tüketimi, yemden yararlanma oranı, yumurta kalite özellikleri üzerine etkisi 
incelendi. Araştırmada, 50 adet dişi Japon bıldırcının 13-30 haftalık yaş 
dönemindeki bireysel verim kayıtları kullanıldı. Bıldırcınlar benzer sıcaklık 
(24 ± 2oC) ve nem oranına (%50-60) sahip kontrollü odalarda tutuldu, 
günde 16 saat ışık almaları sağlandı. Araştırma sonunda, tungsten telli ve 
floresans ampul kullanılan gruplarda, ortalama canlı ağırlık değerleri sırasıyla 
229.46 ve 228.63 g, yumurta ağırlığı sırasıyla 11.90 ve 11.81 g, yumurta 
verimi (%, HD) sırasıyla 89.4 ve 88.2, günlük yem tüketimi sırasıyla 33.38 ve 
33.62 (g yem/bıldırcın/gün), yemden yararlanma oranı aynı sırayla 454.34 ve 
466.30 (g yem/12 adet yumurta), sarı ağırlığı, sarı çapı, ak ağırlığı, kabuk 
ağırlığı, kabuk oranı ve kabuk kalınlığı değerleri ise sırasıyla 3.80 ve 3.72 g; 
26.22 ve 26.16 mm; 7.25 ve 7.00 g; 0.93 ve 0.88 g; % 7.79 ve 7.63; 0.218 ve 
0.214 mm olarak bulundu. Işık kaynağının canlı ağırlık, yumurta ağırlığı, 
yumurta verimi, günlük yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve sarı çapı 
üzerine olan etkisi istatistiksel olarak önemsiz, kabuk ağırlığı, kabuk oranı, 
sarı ağırlığı, ak ağırlığı ve kabuk kalınlığı üzerine etkisi ise istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur. 
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The Effects of Light Source on the Japanese Quails 
(Coturnix coturnix japonica) Some Production Traits  

 
S U M M A R Y 

In study the effect of different light sources (flourescent and incandescent 
lamp) live weight, egg weight, egg production, feed consumption, feed 
convertion rate, egg quality characterictics of Japanese quails was 
investigated. Individual production records of fifty female Japanese Quails 
were used at 13-30 weeks of age in the study. All quails were kept similar in 
a temperature (24 ± 2oC) and humidity (50-60%) controlled room and the 
lights were 16 hour in day. At the end of study, average live weights were 
229.46 and 228.63 g, egg weight were 11.90 and 11.81 g, egg production 
(HD, %) were 89.4 and 88.2, daily feed consumption were 33.38 ve 33.62 (g 
feed/quail/day), feed convertion rate were 454.34 and 466.30 (g feed/per 
dozen egg), yolk weight, yolk diameter, albumen weight, egg shell weight, 
egg shell rate and egg shell thickness were 3.80 and 3.72 g; 26.22 and 26.16 
mm; 7.25 and 7.00 g; 0.93 and 0.88 g; % 7.79 and 7.63; 0.218 and 0.214 mm 
for incandescent and flourescent lamp groups, respectively. Light source 
effects were significant on the egg shell weight, egg shell rate, yolk weight, 
albumen weight and egg shell thickness, not significant live weight, egg 
weight, egg production, daily feed consumption, feed convertion rate, yolk 
diameter. 
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G İ R İ Ş 
 
Hayvansal protein kaynağı olarak kullanılan1,2 ve bazı 
biyolojik avantajları nedeniyle bilimsel çalışmalarda da sık 
olarak kullanılan3-5 bıldırcınların entansif olarak yapılan 
yetiştiriciliğinde verim özelliklerini etkileyen çevresel 
faktörlerden birisi de ışık olup2,6, ışık kaynağı, ışık şiddeti, 
ışıklandırma programı ve dalga boyunun hipofiz bezini 
harekete geçirdiği ve bu durumun kanatlıların verimleri 
ve davranışları üzerine etkili olduğu birçok araştırıcı 
tarafından bildirilmektedir.7-9 Işık kaynağı olarak 
kümeslerde genel olarak tungsten telli ampuller veya 
floresans tüpler kullanılmakta olup, tercih yapılırken 
öncelikle enerji giderleri ve ışığın verim özelliklerine 
etkileri dikkate alınmaktadır.8,10 Yumurtacı civcivlerde 
beyaz ışık, aktiviteyi uyarır, yem ve su tüketiminin 
artması yönünde olumlu etki yapar, kırmızı ışık ise 
tavuklar için çekici renk olup, bu nedenle kümeslerde 
genellikle kırmızı renkli suluk ve yemlikler kullanılır. 
Ayrıca kırmızı ışığın bıldırcınları sakinleştirdiği ve cinsel 
olgunluğa daha erken yaşta ulaşmalarına yardımcı olduğu 
bildirilmektedir. 9,11 

 Bıldırcınlarda ışık kaynağının canlı ağırlık üzerine 
etkisinin olmadığı12, buna karşın canlı ağırlığın beyaz 
floresans ışık grubunda 151.0 g, kırmızı ışık grubunda ise 
daha düşük (132.8 g) olduğu8, yeşil ve mavi ışıkta 
yetiştirilen grupta canlı ağırlığın, kırmızı ve beyaz ışık 
altında yetiştirilenlerden önemli düzeyde düşük13 olduğu 
araştırıcılar tarafından belirtilmiştir  

Floresans ışığın tavuk ve hindilerde yumurta verimine 
etkisinin olmadığı14,15, yumurta verimini arttırdığı15,16, 
yumurta verimini olumsuz etkilediği17-19, broyler 
damızlıklarda yumurta verimini düşürdüğü20 
bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda ise yumurta veriminin 
artmasında floresans ışığın15,21 veya ultraviyole ışığın12 
kullanımının etkili olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, 
kırmızı ışık etkisi ile kanibalismustaki azalmanın yumurta 
veriminin sürekliliğine yardımcı olduğu da 
bildirilmektedir.22 

Efil ve Sarıca10 yumurtacı tavuklarda tungsten telli 
ampul, floresan ve halojen ampul kullandıkları bir 
çalışmada, en yüksek yumurta ağırlığını tungsten telli 
ampul kullanılan grupta elde etmişlerdir. Ultraviyole ışık 
altındaki bıldırcınların, floresans ışık altında yetiştirilen 
bıldırcınlara göre yumurta ağırlık ortalamasının %9.6 
oranında daha düşük olduğu belirtilmiştir.12 Hulet ve 
ark.23 ise ışık kaynağının yumurta ağırlığı üzerine etkisini 
önemsiz bulunmuştur. 

Bıldırcınlarda ışık kaynağının yumurta kalite 
özellikleri üzerine olan etkisi ile ilgili fazla sayıda 
literatüre rastlanılmamıştır. Ancak, yumurtacı tavuk10,24 
ve hindilerde16,21,23 ışık kaynağının yumurta kalite 
özellikleri üzerine etkilerinin önemsiz olduğu 
bildirilmektedir. 

Sarıca8 bıldırcınlarda beş haftalık yaşta floresans 
(beyaz), kırmızı ve yeşil ışık ile aydınlatma yaptığı 

gruplarda ortalama kümülatif yem tüketimi değerlerini 
sırasıyla 549.0, 466.4 ve 525.6 g, yemden yararlanma 
oranını ise sırasıyla 3.63, 3.51 ve 3.27 (g yem/g yumurta) 
olarak bulmuş ve farklılıkların istatistiksel olarak önemli 
olduğunu bildirmiştir. Bazı çalışmalarda ise, yemden 
yararlanma oranı üzerine ışık kaynağının etkisi önemli 
bulunmamıştır. 12,25 

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışma Japon 
bıldırcınlarında ışık kaynağının canlı ağırlık, yumurta 
ağırlığı, yumurta verimi, yem tüketimi, yemden 
yararlanma oranı ve yumurta kalite özelliklerine olan 
etkisini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir.  

 
GEREÇ ve YÖNTEM 

 
Hayvan Materyali ve Deneme Planı 
Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner 
Fakültesi, Kanatlı Araştırma ve Uygulama Ünitesi’nde 
ticari bir işletmeden 8 haftalık yaşta alınan 50 adet dişi 
Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) ile 
gerçekleştirilmiştir. Bıldırcınlar, beş katlı ve her katında 
20x30x17 cm ebatlarında beş kafes gözü bulunan 
bireysel blok kafeslerde barındırılmış olup dört hafta 
süreyle kafes ve ünite şartlarına alışmaları için 
beklenmiştir. Alışma dönemi sonunda canlı ağırlık, 
yumurta ağırlığı, yumurta verimi, yem tüketimi, yemden 
yararlanma oranı ve yumurta kalite özellikleri 13’üncü 
haftanın başından itibaren 30’uncu hafta sonuna kadar 
incelenmiştir.  

Bıldırcınlar, her grupta 25 bıldırcın olacak şekilde iki 
gruba ayrılmış ve gruplar, benzer özelliklere ve ortam 
koşullarına (24±2oC ve %50-60 nem) sahip kontrollü iki 
odaya konulmuştur. Işık kaynağı olarak birinci deneme 
grubunda kırmızı ışık veren tungsten telli ampul, ikinci 
deneme grubunda ise beyaz ışık veren floresans ampul 
kullanılmıştır. Deneme odalarında ışık şiddeti 15 lux11, 
ışıklandırma programı 16 saat/gün şeklinde uygulanmış 
olup, sıcaklık ve nem değerleri min-max termometre ve 
higrometre kullanılarak günlük olarak kaydedilmiştir. 
Araştırma süresince bıldırcınlara % 16 HP ve 2650 kcal 
ME/kg enerji içeren karma yem verilmiştir. Hayvanların 
su ihtiyacı her kafes gözünde bulunan damlalıklı suluklar 
ile sağlanmıştır. 

Araştırmada, veriler bireysel olarak elde edilmiş olup, 
canlı ağırlık için her bir bıldırcın, 13. haftadan itibaren 
deneme sonuna kadar haftalık olarak 0.01 g’a hassas 
terazi kullanılarak tartılmıştır. Yumurta verimini 
belirlenmek için deneme gruplarındaki her bir bıldırcının 
yumurtladığı yumurta günlük olarak kayıtlara 
geçirilmiştir. Yumurta ağırlık ortalaması, gruplardaki her 
bir bıldırcına ait tüm yumurtaların ilgili haftada tek tek 
0.01 g’a hassas elektrikli, dijital göstergeli teraziyle 
(Scaltec SPB52) tartılması ile belirlenmiştir. Yem 
tüketimini belirlemek için, her hafta başında, her bir 
bıldırcın için belirli miktarda yem tartılarak bir kaba 
konulmuş ve buradan kafes gözü önündeki yemliğe 
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günlük olarak yem konulmuş, hafta sonunda kalan 
yemler tartılmıştır. Verilen yemden kalan yem miktarı 
çıkarılarak, tüketilen haftalık yem miktarı bulunmuş ve 
bu değer yediye bölünerek, bıldırcın başına düşen günlük 
ortalama yem tüketimi hesaplanmıştır. Yemden 
yararlanma oranı, her bir bıldırcın için 1 düzine yumurta 
üretimi için tüketilen yem miktarı baz alınarak 
hesaplanmıştır. Yumurta kalite özelliklerinin 
belirlenmesinde, onbeş günde bir, ışık kaynağı 
gruplarından 50’şer yumurta incelenmiştir. Bu yumurtalar 
numaralandırılmış ve ağırlıkları bireysel olarak tartılıp 
belirlenmiştir. Tartılan yumurtalar, cam bir masa üzerine 
kırılarak sarı çapları 0.01 mm’ye hassas dijital kompas 
(Mitutoyo, Model No: CD-15CP, Code No: 500-181 U, 
Absolute digimatic caliper) ile ölçülmüştür. Ak 
kısmından ayrılan sarının, zarlı olarak sarı ağırlığı tespit 
edilmiştir. Yumurtaların kabukları yıkanarak ak 
kalıntılarından temizlenmiş ve bir gün kurutulmuştur. 
Kuruyan kabuklar zarlı olarak tartılarak her bir 
yumurtanın kabuk ağırlık değeri belirlenmiştir. Yumurta 
ağırlığı, kabuk ağırlığı ve sarı ağırlığı için 0.01 g’a 
duyarlılıkta elektrikli terazi kullanılmıştır. Yumurta 
ağırlığından sarı ve kabuk ağırlığı değerleri çıkarılarak ak 
ağırlığı değeri bulunmuştur. Tartım işlemi yapılmış olan 
kabuklarda 0.01 mm’ye hassas mikrometre (Mitutoyo, 
No: 2046 F, dial thickness gage) ile kabuk kalınlığı (sivri, 
yan, küt ortalaması) ölçülmüştür. Kabuk oranı, kabuk 
ağırlığının yumurta ağırlığına bölünmesi ile elde 
edilmiştir. 
 
İstatistik Analiz 
Verilerin istatistik değerlendirilmesinde, ışık kaynağı 
etkisi ile ilgili olarak, yumurta ağırlığı, canlı ağırlık, yem 
tüketimi, yemden yararlanma oranı, yumurta kalite 
özellikleri parametreleri bakımından gruplar arası 
farklılıklar için t-testi26, yumurta verimi ile ilgili gruplar 
arasındaki farklılığın belirlenebilmesi için ise Fisher’in 
kesin Ki-kare testi27 kullanılmıştır.  
 

BULGULAR 
 
Işık kaynağının canlı ağırlık üzerine etkisi çizelge 1’de 
gösterilmiştir. Canlı ağırlık ortalaması 13 ve 15 haftalık 
yaşlarda tungsten telli ampul kullanılan grupta, 20, 25 ve 
30 haftalık yaşlarda ise floresans ampul kullanılan grupta 
daha yüksek bulunmuştur. Işık kaynağının canlı ağırlık 
üzerine etkisi istatistiki bakımdan önemsiz çıkmıştır. 

Yumurta verimi bakımından, en düşük verim (% 
87.0) 30 haftalık yaş döneminde floresans ışık grubunda, 
en yüksek verim (% 91.7) ise 20 haftalık yaş döneminde 
tungsten telli ampul grubunda ve 25 haftalık yaş 
döneminde floresans ampul grubunda tespit edilmiştir 
(Çizelge 2). Yumurta verimi ortalaması bakımından 
incelenen tüm yaş dönemlerinde gruplar arası farklar 
istatistiki bakımdan önemsiz olarak bulunmuştur.  

Yumurta ağırlık ortalaması, 13, 15, 25 haftalık 
yaşlarda tungsten telli ampul kullanılan grupta, 20 ve 30 
haftalık yaşlarda ise floresans ışık kullanılan grupta daha 
yüksek olarak belirlenmiştir. Bunlardan 13’üncü 
haftadaki farklılık istatistiki bakımdan önemli (P<0.05), 
diğer haftalarda ve 13-30 haftalık yaş dönemindeki 
farklılıklar ise önemsiz bulunmuştur (Çizelge 3). 

 Günlük yem tüketimi, incelenen periyodlarda 
13’üncü hafta hariç, floresans ampul kullanılan grupta 
daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Yemden yararlanma 
oranının, 13 haftalık yaşta floresans ışık kullanılan grupta, 
15, 20, 25 ve 30 haftalık yaşlarda ise tungsten telli ampul 
kullanılan grupta daha iyi olduğu belirlenmiştir. Günlük 
ortalama yem tüketimi ve yemden yaralanma oranı 
bakımından gruplardaki bu farklılıklar küçük olup, 
incelenen yaş dönemleri ve genel olarak 
değerlendirildiğinde gruplar arası farklılıklar istatistiksel 
olarak önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4).  

Araştırmada, 15 haftalık yaş döneminde sarı ağırlığı 
ve ak ağırlığı, 20 haftalık yaş döneminde kabuk oranı ve 
kabuk kalınlığı, 30 haftalık yaş döneminde kabuk ağırlığı, 
sarı ağırlığı ve sarı çapı, 13-30 haftalık yaş döneminde ise 
sarı çapı hariç ele alınan tüm kalite özellikleri bakımından 
gruplar arası farklar istatistiki olarak önemli (p<0.05, 
p<0.01) bulunmuştur (Çizelge 5). 
 

TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
Araştırma sonunda ışık kaynağının canlı ağırlık üzerine 
etkisi istatistiki bakımdan önemsiz bulunmuştur. Bu 
bulgu, birçok araştırma sonucu ile uyumluluk 
gösterirken12,25,28, bazı çalışma bulguları ile ise uyum 
sağlamamaktadır.8,13 Bu durumun kullanılan canlı 
materyallerin orjin farklılığından, kullanılan ışık 
kaynaklarının ve uygulanan ışık şiddeti değişikliklerinden, 
bakım besleme farklılıklarından, yaş dönemi 
uyumsuzluklarından kaynaklandığı düşünülebilir. 
İncelenen tüm yaş dönemlerinde yumurta verimi 
bakımından gruplar arası farklar önemsiz olarak 
belirlenmiştir. Benzer sonuçlar Efil ve Sarıca10, 
Fitzsimmons ve Newcombe15, Hulet ve ark.23 tarafından 
da bildirilmiştir. Yumurta ağırlığı 13’ncü haftada tungsten 
telli ampul kullanılan grupta daha yüksek olarak 
saptanmış ve bu farklılık önemli (p<0.05) olarak tespit 
edilmiş, diğer yaş dönemlerinde ve inceleme döneminin 
genelinde ise ışık kaynağının yumurta ağırlığına etkisi 
önemsiz olarak belirlenmiştir. Gerek yumurta verimi 
gerekse yumurta ağırlığına ışık kaynağının etkisinin 
genelde önemsiz çıkması, floresans lambaların titreşim 
şeklinde ışık yayması nedeniyle hayvanlarda stres 
oluşturabileceği bilgileri ile örtüşmese de, benzer 
araştırma sonuçları da söz konusudur14,15 Sadece 13. 
haftada çıkan önemliliğin tesadüfen yada fizyolojik verim 
özelliklerindeki olası geniş varyasyon sonucu 
oluşabileceği düşünülebilir. Yumurta ağırlığının genel 
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ortalama olarak tungsten telli ampul grubunda istatistiki 
önemde olmasa da daha yüksek çıkması Efil ve 
Sarıca’nın10 bulguları ile de uyumluluk içerisindedir. 
Günlük ortalama yem tüketimi ve yemden yararlanma 
oranı bakımından tüm yaş dönemlerinde gruplar 
arasındaki farklar önemsiz olup, ışık kaynağının her iki 
parametre üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı tespit 
edilmiştir. Bu sonuç, literatür bildirişlerden bazıları ile 
paralellik gösterirken12,25 bazıları ile uyum 
sağlamamaktadır.8 Yumurta kalite özelliklerine ışık 
kaynağının etkisi değişik yaş dönemlerinde farklı biçimde 
gerçekleşmiştir. Ak ağırlığı 15 ve 13-30 haftalık, kabuk 
kalınlığı 20 ve 13-30 haftalık yaş döneminde ışık 
kaynağından önemli derecede etkilenirken diğer yaş 
dönemlerinde ise böyle bir durum söz konusu 
olmamıştır. Araştırma bulgularından yumurta kalite 
özelliklerinin ışık kaynağından nasıl etkilendiğini net 
şekilde ortaya koymak mümkün olmamıştır. 
Bıldırcınlarda bu konuda yapılmış fazla sayıda kaynağa da 
ulaşılamamış olup, tavuklarda ve hindilerde yapılan 
çalışmalarda10,16,21,23,24 ışık kaynağının yumurta kalite 
özelliklerine önemli etkisinin olmadığı belirtilmektedir. 
Bu bakımdan konu ile ilgili daha fazla sayıda çalışma 
yapılmasının faydalı olacağı söylenebilir. 

Sonuç olarak, Japon bıldırcınlarında kullanılan ışık 
kaynağının ekonomik verim özelliklerine (canlı ağırlık, yem 
tüketimi, yumurta ağırlığı ve verimi) istatistiksel açıdan önemli 
etkisinin olmaması nedeni ile her iki ışık kaynağının da bıldırcın 
yetiştiriciliğinde kullanılabileceği, daha kullanılabilir sonuçlar için 
çalışmanın ticari işletmelerde de daha fazla hayvan sayısı ile ve 
daha farklı ışık kaynaklarının da bir arada kullanılması ile 
tekrarlanmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır ■■■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelge 2: Işık kaynağı gruplarında değişik haftalardaki yumurta verimi (%) 
Table 2. The egg production on different weeks in light source groups (%) 
 

 
 

Yaş 
(hafta) 

Işık Kaynağı Grupları   
 

Bağımlılık 
katsayısı 

(Phi) 

 
n 

Tungsten telli 
ampul 

X ± S x  

n 
Floresans 

ampul 

X ± S x  
13 25 88.0 ± 0.07 25 88.0 ± 0.07 0.000 – 
15 25 88.0 ± 0.07 25 88.0 ± 0.07 0.000 – 
20 24 91.7 ± 0.06 24 87.5 ± 0.07 0.068 – 
25 24 87.5 ± 0.07 24 91.7 ± 0.06 0.068 – 
30 23 91.3 ± 0.06 23 87.0 ± 0.07 0.070 – 

Genel     89.4 ± 0.02    88.2 ± 0.01 0.019 – 
−: Önemli değil                       n: İlgili hafta başı gruptaki hayvan sayısı 
 

Çizelge 3. Işık kaynağı gruplarında ortalama yumurta ağırlık değerleri (g) 
Table 3. Average egg weight in light source groups (g) 
 

 
 

Yaş 
(hafta) 

Işık Kaynağı Grupları  
 
t 
 

 
n 

Tungsten telli 
ampul 

X ± S x  

 
n 

Tungsten telli 
ampul 

X ± S x  
13 153 11.57±0.18 153 10.96±0.17 2.54 * 
15 151 11.44±0.19 156 11.00±0.19 1.59 – 
20 156 11.67±0.17 145 11.87±0.22 0.69 – 
25 150 12.23±0.19 154 12.21±0.19 0.06 – 
30 148 12.32±0.19 141 12.43±0.30 0.31 – 

Genel 2737 11.90±0.05 2678 11.81±0.06 1.16 – 
−: Önemli değil    *: p<0.05 
 

Çizelge 1. Gruplarda ortalama canlı ağırlık değerleri (g) 
Table 1. Average live weight in groups (g) 
 

 
 

Yaş 
(hafta) 

Işık Kaynağı Grupları  
 
t 

 
n 

Tungsten telli 
ampul 

X ± S x  

n 
Floresans ampul 

X ± S x  

13 25 229.54±4.39 25 224.00±5.16 0.82 – 
15 25 225.71±3.52 25 221.85±4.63 0.66 – 
20 24 227.85±4.35 24 228.21±5.65 0.05 – 
25 24 233.91±4.89 24 235.85±5.37 0.26 – 
30 23 231.07±4.89 23 233.11±5.10 0.28 – 

Genel 229.46±1.12 228.63±1.30 0.49 – 
−: Önemli değil              n: İlgili hafta başı gruptaki hayvan sayısı 
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Çizelge 4. Gruplarda günlük ortalama yem tüketimi (g yem/bıldırcın/gün) ve 
yemden yararlanma oranı değerleri (g yem/12  adet yumurta) 
Table 4. The average daily feed consumption and feed convertion rate in groups. 

 
             −: Önemli değil 
 
 
 
 
 
Çizelge 5. Işık kaynağı gruplarında değişik haftalardaki yumurta kalite özellikleri 
Table 5. The egg quality traits on different weeks in light source groups. 
 

 
−: Önemli değil                 ∗: p<0.05                  ∗∗: p<0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yem Tüketimi  (g yem/bıldırcın/gün) Yemden Yararlanma Oranı (g yem/12  adet yumurta) 
 

Yaş 
(hafta) 

 
 

n 

Tungsten telli 
ampul 

 X ± S x  

 
 

n 

Floresans 
ampul 

X ± S x  

 
 
t 

Yaş 
(haf
ta) 

 
 

n 

Tungsten telli 
ampul  

X ± S x  

 
 
n 

Floresans 
ampul 

X ± S x  

 
 
t 

13 25 28.93±0.59 25 26.81±1.09 1.71 – 13 25 408.60±17.78 25 374.57±17.41 1.37 – 
15 25 26.90±0.68 25 27.97±0.91 0.94 – 15 25 379.36±11.75 25 380.93±14.10 0.09 – 
20 24 31.13±1.05 24 31.83±1.09 0.47 – 20 24 403.66±13.10 24 465.05±32.86 1.74 – 
25 24 33.75±1.51 24 36.74±1.70 1.32 – 25 24 457.51±22.43 24 482.53±19.99 0.83 – 
30 23 39.44±1.81 23 40.15±1.47 0.31 – 30 23 523.20±28.99 23 560.16±22.26 1.01 – 

Genel  33.38±0.33  33.62±0.37 0.49 – Genel  454.34±5.41  466.30±5.76 1.51 – 

 15. hafta 20. hafta 30. hafta 13-30. hafta 
Yumurta kalite 
özellikleri 

Tungsten telli 
(n=50) 
 x±Sx 

Floresans 
(n=50) 
 x±Sx 

Tungsten telli 
(n=50) 
 x±Sx 

Floresans 
(n=50) 
 x±Sx 

Tungsten telli 
(n=50) 
 x±Sx 

Floresans 
(n=50) 
 x±Sx 

Tungsten telli 
 (n=450) 
 x±Sx 

Floresans 
(n=450) 
 x±Sx 

         
Kabuk ağırlığı (g) 0.86±0.01 0.82±0.02 0.87±0.02 0.84±0.01 1.00±0.011 0.95±0.011 0.93±0.005 0.88±0.0046 

t 2.10 – 1.77 – 2.70 ** 6.79 ** 
Kabuk oranı (%) 7.46±0.09 7.62±0.10 8.03±0.14 7.43±0.07 8.08±0.093 7.91±0.085 7.79±0.035 7.63±0.029 

t 1.18 – 3.84 ** 1.32 – 3.48 ** 
Sarı ağırlığı (g) 3.78±0.06 3.36±0.06 3.46±0.047 3.58±0.098 4.03±0.054 3.80±0.047 3.80±0.017 3.72±0.024 

t 5.00 ** 1.09 – 3.22 ** 2.48 * 
Sarı çapı (mm) 27.16±0.27 26.28±0.28 25.50±0.19 26.09±0.27 26.04±0.19 25.39±0.16 26.22±0.071 26.16±0.084 

t 2.25 – 1.78 – 2.60 * 0.53 – 
Ak ağırlığı (g) 6.90±0.10 6.60±0.01 6.66±0.13 6.78±0.16 7.36±0.048 7.37±0.11 7.25±0.034 7.00±0.040 

t 2.20 * 0.54 – 0.12 – 4.83 ** 
Kabuk kalınlığı (mm) 0.213±0.002 0.213±0.002 0.216±0.003 0.209±0.002 0.219±0.0021 0.221±0.0022 0.218±0.0009 0.214±0.0007 

t 0.25 – 2.02 * 0.53 – 3.26 ** 

 
Çizelge 4. Gruplarda günlük ortalama yem tüketimi (g yem/bıldırcın/gün) ve 
yemden yararlanma oranı değerleri (g yem/12  adet yumurta) 
Table 4. The average daily feed consumption and feed convertion rate in groups. 

 
             −: Önemli değil 
 
 

 Yem Tüketimi  (g yem/bıldırcın/gün) Yemden Yararlanma Oranı (g yem/12  adet yumurta) 
 

Yaş 
(hafta) 

 
 

n 

Tungsten telli 
ampul 

 X ± S x  

 
 

n 

Floresans 
ampul 

X ± S x  

 
 
t 

Yaş 
(haf
ta) 

 
 

n 

Tungsten telli 
ampul  

X ± S x  

 
 
n 

Floresans 
ampul 

X ± S x  

 
 
t 

13 25 28.93±0.59 25 26.81±1.09 1.71 – 13 25 408.60±17.78 25 374.57±17.41 1.37 – 
15 25 26.90±0.68 25 27.97±0.91 0.94 – 15 25 379.36±11.75 25 380.93±14.10 0.09 – 
20 24 31.13±1.05 24 31.83±1.09 0.47 – 20 24 403.66±13.10 24 465.05±32.86 1.74 – 
25 24 33.75±1.51 24 36.74±1.70 1.32 – 25 24 457.51±22.43 24 482.53±19.99 0.83 – 
30 23 39.44±1.81 23 40.15±1.47 0.31 – 30 23 523.20±28.99 23 560.16±22.26 1.01 – 

Genel  33.38±0.33  33.62±0.37 0.49 – Genel  454.34±5.41  466.30±5.76 1.51 – 
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