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BILDIRCIN YUMURTALARıNDA DEPOLAMA SÜRESi VE SICAKllGININ
c ivcivLERiN BÜYÜME VE YAŞAMA GÜCÜNE
Mustafa G arip 1@
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Effects of Storage Time and Temperature on HatchabiUty of Japanese Qu ail Eggs,
Survival an d Growth Perfor mance of Chicks
Özet : Bu çalışma, bıldırcın yumurtalarının depolanmasında sıcaklık ve sürenin kuluçka sonuçları ile çıkan civcivlerin
büyüme performanslarına etkisinin incelenmesi amac ı ile gerçekleştirilmiştir. A raştı rm ada aynı yaş, bakım ve besleme
şartlarında kafeste yetiştirilen 250 erkek ve 750 d işi bıldırcın sürüsünden elde edilen 6000 yumurta ve bu yumurtaların
kuluçkasından çıkan 2004 adet bıldırcın civcivi kullanılmışt ır. Ağırlıkları 12-15 9 arasında değişen damızlık yumurtalar ,
depolama sıcaklığına göre 11°C, 21°C, 27°C olmak üzere üç grup, her bir grupta depolama süres ine göre 1,5,10 ve
15'er gün olacak şekilde toplam 12 alt grup halinde depolanmışlardır. Tüm yumurtalar depolama boyunca % 75±5
oransal neme ayarlı, 3 adet aynı özelliklere sahip depolama bölmelerinde tutulmuştur. Tüm gruplarda ilk lOgünlük ve
5 haftalık yaşama güçleri açısından farklılık tespit ed ilmemişt ir (P>0.05). Bir gün depolanan yumurtalarda elde edilen
civcivlerin 5. hafta canlı ağırlığı diğer üç gruptan daha düşük gerçekleşmiştir. S ıcaklık gruplarında sıcaklığın değ iş im ine
bağlı canlı ağırlıklarda farklılıklar gözlemlenmiş, en yüksek canlı ağırlık 11°C'de gerçekleşirken, en düşük ise 21oC grubunda bulunmuştur (P<0.05) . Bıldırcın yumurtalarının kuluçka öncesi 11°C'de 5-15 gün depolanmasının civcivierin büyüme perfo rmans ı üzerine olumlu etkisi olabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, depolama sıcaklığı, depolama süresi, yaşama gücü ve büyüme.
Summary : Th is study was carr ied out to investigate the effects of storage temperature and periods on quail (Coturnix coturn ix japonica) eggs hatchabi lity and subsequent chick growth performance. Total of 6000 eggs was collected from a qua il üock consisting 250 male and 750 female quails of same age , managing and feeding condit ions. In
the experiment, 3 (storage temperature, ll , 21, 27°C) x 4 (storage period , 1, 5, 10, 15 day) facto rial design was exerted. The eggs were divided into twelve groups including 12·15 9 breeding quality eggs. All eggs were stored in the
egg storage room with 75±5% relative humidity. There was not significant effect of egg storage period and temperature on morta lity at first ten days and 5 weeks of age and feed conversion ratio throughout the experimen t
(P>0.05). The average five weeks body weight of quails were obtained lowest in one-day storaged groups (P<0.05).
In the temperature groups, the highest body weight was at the 11"C groups (P<0.05). There was a decrease for this
trait along with the temperature increase. The lowest body weight was observed in 21°C group (P<0.05).
Keywords: Quail, egg storage temperature, egg storage time, hatchability, survival and growth performance.

Giriş

Kanatl ı yetiştiriciliğinde kuluçkalık yumurtaların

elde edilmesi bilgi ve özen gerektirir. Normal civciv
ç ık ışın ın ve embriyo gelişmes inin elde edilebilmesi,
kuluçka ve öncesi depolama durumunda belli koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Aksi halde embriyo gelişmesinde anormall ikler ve embriyonik ölümler görülür. Bu da iş l etme l e r, yetiştiriciler ve dolayısı
ile ülke ekonomisi için bir kayıp oluşturmaktadır. iş
letme büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte kanatlı sek-

töründe yumurtalar kuluçka öncesi belli bir süre bekletilmektedir.
Fairful ve Gowe (1987), tavuk yumurtalarında
depolama süresinin artması ile kuluçka randıman ı ve
takip eden dönemde gruplarda canlı ağırlık artı şlarının azaldığını, ancak mortalite (% 2.5-3.3) oranl arı n ı n etkilenmediğini bildirmişlerdir. Farklı yerleşim
s ı klı kla rı nda , Emst ve Coleman (1966), 12 haftalık
yaşa kadar % 3-13 arası, Nagarajan ve ark (1991),
6-26 haftalık yaş döneminde % 7.6-24.3 arasında
değ işen
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mortalite

oranları bildirmişlerdir.

nolu doktora tezinin bir bölümüdür.
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Uluocak (1993), 5 haftalık yaşa kadar yaşama gü·
c ünü ortalama % 86.50 tespit etmişlerdir. Yaşama
gücünü, Sarıca ve Karaçay (1995), m2 taban alan ınd a bulundurulan hayvan sayısına göre gruplarda
% 90.00-95.00 arasında bulduklarını ifade etm işlerdir. ınal ve ark (1996a), canlı ağırlığa göre yapt ıkları seleksiyon çalışmasında, bıldırcınlarda baş
l a ngı ç populasyonunda % 85.28 olan yaşama
gücünün en düşük grupta deneme sonunda % 78.26
olarak tespit etmişlerdir. Kırmızıbayrak ve Altı nel
(2001), erkek ve dişilerde ayrı ayrı hesapladığı yaşama gücünü 5. hafta için ortalama % 78.81 olarak
hesaplamıştır. Petek ve ark (2003) mortalite oranı (%
3.8) üzerine depolama süresi etkisinin önemsiz ve
yumurta ağırlığının etkisinin önemli (P < 0.05) ol-

depolama şartlarının kuluçkaya etkisi incelenmiş
olup, kuluçka sonrasına civcivlerin performans larına
olan etkileri ele alınmamıştır. Bu çalışma depolama
sıcaklığı ve süresinin yumurtaların kuluçka kabiliyetıerine etkisinin incelenmesi ile sınırlı kalmayı p
kuluçka sonrası civcivlerin bazı verim özellikler ine
(yaşama gücü, canlı ağ ırlık artışı, yemden yararlanma oranı, yem tüketimleri) etkilerinin araş 
tırılmasına yönelik yapılmıştır.

Materya l ve Metot
Araştırmada, Selçuk Üniversitesi Veterine r Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Altemati f Kanatlı Ünitesinde yetiştirilmekte olan bıldırcınlardan
(Cotumix cotumix japonica) elde edilen yumurtaların
kuluçkasından çıkan civcivler, anaç bıldırcın sürüsünü oluşturmuştur. Aynı çevre ve bakım şart
larında büyütülen 750 dişi ve 250 erkek bıldırcın, damızlık kadro olarak ayrılmıştır. Damızlık bıldırcınla r
yumurtlama döneminde her gözde 3 d işi 1 erkek
olacak biçimde 5 katlı ve her katında 20 göz bulunan
otomatik altlık ve suluk sistemine sahip apartman tipi
kafeste barındırılm ıştır. Bu dönemde 16 saat aydın lı k
8 saat karanlık olacak şekilde gün ışığ ı na ilave ay-

duğunu bildirmişlerdir.

Koçak (1985), 1, 2, 3, 4, ve 5. hafta yemden yararlanma değerlerini 1.7, 2.3, 3.3, 4.8 ve 7.8 kg, yem
tüketimlerini 3.29, 8.43, 12.43, 14.86, ve 18.43 gl
gün şeklinde bildirmektedir. Marks (1991), canlı ağır
lı k yönünde yaptığı çalışmasında, bıldırcınlarda bıl
dırcın başına günlük yem tüketimlerini 1, 2, 3, 4 ve 5.
haftalarda s ırası ile 4.3-5.49, 9.1- 11.79, 12.8-14,6,
15.7-18.8 ve 17.6-22.79 g olarak ifade etmiştir. ınal
ve ark (1995), yaptıkları yosun ekstratı denemesinde
büyümeyi inceledikleri Japon bıldırcınlarında çıkım
ağ ırlığını 7.33 g, beş haftalık besi sonu ağırlığını
162.9 g, günlük ortalama yem tüketimini 14.25 g, ortalama günlük canlı ağırlık artışını 4.43 g ve yemden
yararlanma değerini 3.22 olarak bildirmişlerdir. Sarı ca ve Karaçay (1995), gruplarda canlı ağırlık (g),
yem tüketimi (g) ve yemden yararlanma değeri sırası
ile 1. grup için 137.18, 424.81 ve 3.09, 2.grup için
133.48, 392.09 ve 2.94, 3. grup için 132.98, 393.35
ve 2.96, 4.grup için 129.65, 376.73 g ve 2.91 , 5.
grup için 130.83, 363 .04 ve 2.78 olarak ifade etmişlerdir. Tığlı ve ark (1996), bıldırcınlarda çeşitli
verim özelliklerini inceledikleri çalışmalarında O, 1, 2,
3, 4 ve 5. hafta canlı ağırlıkları sırası ile 8.52, 22.43,
51.60, 81.05, 111.64 ve 145.20 g olarak bil·
dirmektedir. Yalçın ve ark (2002) , yaptıkları bıldırcın
besisi çalışmasında , kontrol grubunda çıkım ağırlığını
7.16 g, 5. hafta ağırlığını 164.0 g, 0-5 haftalık ekIemeli yem tüketimin i 480 .76 g, canlı ağırlık artışını
156.90 g, yemden yararlanma değerini 3.06 olarak
hesa pla m ı şla rd ı r. Petek ve ark (2003) , depolama süresi ve yumurta ağırlığının yemden yararlanma de·
ğe ri
üzerine etkisinin önemsiz olduğunu bildi rmiş l e rd i r (P>0.05). Yemden yararlanma değerini
depolama süresinde 2.89-3 .11, ağırlık gruplarında
ise 2.86-3.12 değerleri arasında hesaplamışlardır.

dınlatma uygu lanmışt ır.

Araştırmada bıld ırcınların

beslenmesinde, çift-

li ğ in yem hazırlama ünitesinde hazırlanan yemler
kullanılmıştır. Büyütme döneminde civcivlere % 24

HP, 2800 kcallkg ME içeren yem , yumurtlama döneminde ise % 20 HP, 2800 kcallkg ME içeren yem,
ad libitum olarak verilmiştir (Fraser ve ark 1991).
Deneme, 3 depolama

sıcaklığı

(11, 21 ve 27

oc) grubu ve 4' er depolama süresi (1, 5, 10 ve 15
gün) grubu olmak üzere 12 alt gruptan oluşmuştur.
Belirtilen sıcaklık ve sürelerde depola nan yumurta lar
37.5°C sıcaklık ve % 55-60 neme ayarlı kuluçka makinesinde 14 gün boyunca gelişim için, 37.2°C s ı
caklık ve % 75-80 oransal neme ayarlı başka bir kuluçka makinesinde 3 gün çıkım için tutulmuşlard ır.
Her grup için bir tekrarda 50 yumurta kuluçkaya yerleştirilmiş ve çalışman ın bu aşaması 10 tekrardan
oluşmuştur. Çıkmayan yumurtalar 18. gün kırı lara k
döllülük kontrolü yapılm ıştır. Kuluçkadan ç ıkan 4041
adet elvelv kanat numaraları takı ld ıktan sonra on
gün boyunca bakılacakları ana makinesine yerleştirilmiştir. Önlerine yem konulmadan önce ilk 3
saat boyunca % 5 şekerli su veri lmiştir. Günlük ölen
hayvan sayıları kaydedilerek her grubun yaşama
gücü tespit edilmiştir.
Ikinci aşama olan büyüme döneminde ise beş
tekrara ait 2004 civcivin tamamı odanın yerleşim s ık
lığ ının hayvan başına 80 cm 2 alan (Koçak 1985) olacak şekilde, 6'ya bölünmüş aynı tip 2 odada bü-

Kuluçka öncesi yumurtaların bekletme süresi ve
ne olması konusunda birçok çalışma yap ılmıştır. Ancak bu çalışmaların önemli bir kısmında

şa rt la rı n ı n
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yınmeye tabi tutu lmuştur. Çıkım oranla rı nı n farkll lıQ ı
ve bir gruptan hiç clvclv çıkmamas ı nedeni ile beş
tekrara ait civcivlerin tümü hayvan başı alan, yemlik
ve suluk miktarları eşit olmak koşulu ile odalara a l ın 
m ı ş tı r. BüyOme döneminde elvelv seviyesi sıcaklık
esas alı na rak, otomatik termostatlı elektrikli quartz
sobaıa rta ısıtma i ş lemi uygulanmıştır. Hayvanlar beş
ha ft alı k büyüme döneminde haftalık olarak ta rt ı la rak
ca nlı aQ ı rl ı kları kayded i lmiştir. Önlerine konulan yemler ve artan yemler tartılmı ştır. Yenıden yararlanma
ora nı ; 1-5 haftalık dönemde tüketilen eklemeli yem
m iktarı (g) canlı aQı rh k artış ına (g) bölerek hesa pla n m ı ştı r. Büyüme dönemi boyunca hayvanlara
su ve yem ad fibitum olarak veri lmiştir. Aydınlatma
p rog ra mı , 23 saat ayd ı nlık , 1 saat karanlık olacak şe~
kilde ayarlanrmştrr.

kullanılmışt ı r.

Bu analizler SPSS
gerçekleştiril mişti r (Tekin 2003). Canlı aQ ırlıklann karş ı laşt ı nlmas ı nda t testi kullarulrmşnr,

paket

testi

program ından

ya ra rlanılarak

Bu lgular
Araştı rmada

elde edilen beş haftal ık canlı aQ ır
haftalara göre değtşlm durumu süre gruptarı
için Tablo l'de verilmiştir. Faktörler aras ı (sıcaklık x
süre) Interaksiyon bu l unmamas ı nedeni Ile faktörler
ayrı ayn ele alı nmışt ı r. Birinci hafta hariç depolama
süre g rupla rı arası fa rklı lı kla r Onemli bulunmuştur
lıkla rm

(P«J.05).
Beş haftalı k canlı aQ ırl ıkJar,

süre gruptan açı
ele alı nd ıO ı nda, çıkım aO ırhklan 5 gün depolanan grupla 1, 10 ve 15 gün depolananlardan
.d ü şük
bulunmuştur.
Bir gün depolanan yumurtalardan elde edilen hayvanların 5. hafta canlı
aOırl ıklan diOer gruplardan Onemli düzeyde (PdJ.05)
düşük bu lu n m uştu r. Denemede, depolama slcakllOI
g rupla rı na gOre hayvan sayılan ve beş haftalık can lı
aOırtık ortalamalan Tablo 2'de verilmiştir.
sından

Elde edilen verilere (mortalite o ranı) açı transformasyonu (Arc sin -J%P) uygulandıktan sonra istausnk analize tabi tutu lmuştur ( Düzgüneş ve ark
1987) . Bulgular tablolaştırılırken gerçek deQerler kullan ılm ı ştı r. Faktörlerin etkisi ve faktörler aras ı etkileşim in tespitinde Genel Doğrusal Model (GLM),
farklı gruplann tespiti için Duncan 'ın Çoklu Kar-

Depolama

s ıca klrO ı g ruplarında çıkı m a~ ırt ıkıa n

Tablo 1. Süre Gruplanna Göre 5 Haltalık Canlı Ağırl ıklar (g)

Süre Gruplan

Hafta

n

1 gün

n

5 gOn

n

10 gün

n

15 gOn

61 0

9.610 .05 a

570

9.310 .10 b

560

9.710.04 e

264

9.510 .04 a

602

24.910 .21·

565

25.410.23-

551

25.310 .25-

258

25.2:tO.42·

2

596

G4.6±O.78c

559

65.7± 1.29c

54s

67 .8i 1.03b

538

74 .2±2 .17a

3

586
572

ee .8±1.06b

548

96 .8±1.S2a

635

96 .811 .39a

123.2± 1. t 7e

538

130.7±1.37b

625

130 .7±1.48b

250
247

99 .6±2.16a

4
5

559

154 .1±1.28 b

526

161.3±1.49 e

160 .6±1.72 e

242

1G4.4±2. 47 a

O

519

' : P<o.OS • •: gruplar arası larkl ı lı kla r Onemsiz (P>O.OS).

e.o.c ayn ı satırda tandı ha lf taşıyan ortalamalar arası farkl ılı klar önemli (P<0.05) .
Tablo 2. Sıcaktı k Grupla rına Gö re 5 Haftal ık canlı Ağın ıklar (g)
Sıcaldık Grupları

Hafta

n

" C"

n

21 c"

n

27 c"

836
621

9.4±O.09 •

642

9.510 .03 •

526

9.71<J.07 -

25.3±O.21a

634

25.7±O.23a

621 24.5±O.2Ob

2

612

7Q.3±O.82a

6O.8±O.7Ob

515

69 .9±O.90a

3

97 .8±1.42a

9 1.S±1.07b

506

9S.4t1.3 1a

4

799
787

627
614

133 .Ot1.23a

600

125.7±1.22b

495

128.9t1.1 9b

5

771

162.8tt.26a

590

156.2t1.25b

465

159.2±1 .46ab

O

' : P<O.OS, .: gruplar arası ıarklılıklar önemsiz (P>O.05).

e.b.c aynı

satır da faridı

hali taşıyan ortalamalar arası farkl ılıklar önemli (P<O.OS).

71

P

137.1±1.S6a
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Tablo 4. Tüm Grupların Kuluçka Sonuçları ve Ilk 10 Günlük Yaşama Gücü
Sıcaklık

Süre

Kuluçka

Deneme Sonu

10 Günlük

(gün)

(oC)

KYS

ÇCS

Randımanı

Hayvan Sayısı

Yaşama Gücü

1

11

500

42 1

84.20

405

96.20

5

10

15

21

500

385

77 .00

376

97 .66

27

500

396

79 .20

382

96.46

11

500

417

83.40

408

97.84

21

500

392

78.40

379

96.68

27

500

389

77.80

377

96 .92

11

500

404

80 .80

392

97 .03

21

500

391

78.40

380

97.19

262

96 .68

27

500

271

54.20

11

500

397

79.40

382

96.22

21

500

177

35.40

169

95.48

27

500

O

0.00

6000

4041

3912

96 .76

Toplam

KYS : 10 tekrarda kuluçkaya konan toplam yumurta sayısı ÇCS: Çıkan toplam civciv sayısı

arası farklılık olmadığı halde, beşinci hafta sonunda
en yüksek canlı ağırlık 11°C'de depolama grubunda
(162.8 g) bu lunmuştur. Birinc i haftada, 11°C grubu
ile 21°C grubunda birbirine benzerken, d iğer gruptan
yüksek olarak gerçekleşmiştir. ikinci ve üçüncü haftalarda, 11°C grubu ile 27 °C grubu birbirine benzerken d iğer grup bu gruplardan daha düşük bul u n m u şt u r. Dördüncü haftada 21°C grubu ile 27°C
grubu birbirine benzerken, 11°C grubundan düşük
olara k gerçekleşmiştir. Beşinci hafta canlı ağırlıkları
21°C ile 27°C ve 11°C ile 27°C depo lama s ıcaklığ ı
grupla rı nda da birbirine benzerken, en düşük canlı
ağı rlı k ortalaması 21°C depolama sıcaklığı grubunda
(156.2 g) bulunmuştu r.

Tab lo 5. Tüm Gruplarda 5. Ha ftadaki Yaşama Gücü
Deneme başındaki
Süre

5

Ça lışmada hem ilk on gün lük yaşama gücü ,

hem de beş haftalık büyüme dönemi için yaşama
gücü değe rleri elde ed ilmiştir. Bu dönemlerde erkek
ve d iş i hayvanlar birlikte büyütülerek canlı ağ ırlık art ışı, toplam yem tüket imi ve yemden yaralanma
o ranları elde ed ilm işt ir (Tablo 3).

10

Süre ve sıcakl ık grup larına göre konu lan yumurta sayıları, tüm yumurtalardan çıkan civciv say ı ları , ilk 10 günlük yaşama güçle ri Tablo 4'te ve 5.
hafta son unda canlı hayvan sayısı ile bu gruplardaki
yaşama güçleri Tablo 5'te verilmiştir.
lık on gün lük yaşama

gücü

15

Toplam

değerleri ba-

Hayvan sayısı

5. Hafta

Yaşam a

(n .)

(n")

Gücü (%)

11

222

204

91.89

21

198

180

90 .91

27

190

175

92 .11

11

217

201

92.63

21

185

170

91.89

27

168

155

92 .26

11

198

184

92.93

21

194

180

92.78

27

168

155

92 .26

11

199

182

91.46

21

65

60

92 .31

27

O

O

2004

1847

Sıcaklık

"5 tekrardan elde edilen veriler kullanılmıştır.

72

92 .17

IJlldlrnn Yum urtalan nda
kı mı ndan

bir

~poIa .... Sü r~

ve.. •

her iki fak1ör açısından gruptarda herhangi
tespil edilmemiştir (?>O .O5).

(Sanca ve Karaça y 1995. Arslan ve ark 2000) olarak
bulurvnuş 00ıP bu farkhlı klara araşt ırmalann metotIan nı n farklı lıQı yanında rasyonun içeriCi. mevsim,
ırk.. bakım ve yOnetim farklı lıC ı gibl pek çok neden
oımuş olabilir.

farklılık

Tablo 5 incelendiOinde. 5 haflahk büyüme dönemi Çin yaşama gUcünde. gruplar arasında bir fa ı1(·
ıl lı k ıespiı edilmemişt ir (P>0 .05). En yüksek yaşama
gücü 5 gün 11<1C depolama grubunda gerçekleş i rken .

grupta

en

duşuk

Araştırma da on günl ük ve beş haftalık yaşama
güçleri bakımından deoerlend i rildir;ıi nde grupla r arası
fa rkl ı h k gOzJemlenmemiş olup (P>o.05) elde edilen
yaşama gücü ilk 10 gün için % 96.8, 5. hatta çin ise
% 92.17 oıa rak elde ed ilmişti r. Bu deQer b ı l
d ı rcınlarda yap ilan 'arkl ı çalışmala rda elde edilen
beş haftahk yaşama gUCO deQerleri ile karş ı laştınld l Qında; l estik ve Uluocak (1993), ı nal ve
ark (1996a) ve Kı rrn ız ıbayrak ve A1tınel (200 1), gibi
araşt ı nc ıları n deOerlerinden yü ksek, ınal ve ark
(1996b). Setton ve Siegel (1974). Pelek ve ark
(2003), Falrlul ve Gowe (1987 )'in 42 günlük breilerler ıçı n bildirdiQI de{Jerlerden d üşü k ve Sanca ve
Karaçay (1995)'ln bildirdiOi s ını rlar içinde ve yakın
bul unmuştur. Bu araştınna ile a raşt ı rmalar arası fark·

ise 15 gOn 21<1C depolanan

gerçekleşmiş tir.

Tartışma

ve Sonuç

Beşinci hafta canlı aOı rlık ortalamalan sıras ı ile
depolama grupla rı nda 154 .1, 161.3, 160 .6, 164.4 g
ve s ıca kl ı k gruplannda 162.8. 156 .2 ve 159.2 g elde
ed ilmiş. elde edilen d~erler bazı a ra ştı rıcı la rı n (Bay·
ram ve Akıne ı 1998) bulgulanna benzer iken. bazı
a ra ştmen a n n (Sanca ve Karaçay 1995. ı nal ark ve
1996a . l lOh ve ark 1996. Bayram ve ark 1999, Ars·
lan ve aı1( 2000. Yalç ın ve ark 2002. GOçlO 2003.
Güçlü ve l şcan 2004) bikıirdiklerinden larklı clmuştur. Petek ve ark (2003). depolama süresinin
canlı aQırllQa etkisinin oımadlO ı nı bildimıiştir. Beşinci
hatta canl ı aOırllO ının s ıca klık ve SOra gruplannda
farklılık gOsıermesi . melot ger80i denemenin bir s0nucu otabi ıeeeoi gibi. süre grubundaki 1 gün depolanan grubun civciv sayısının diOer g~
daha fazla olması ndan da kaynaklabilir. Ayrıca sı
caklı k gruplannda çıkım aQ ırlık1annda larklılık yokken
ba tta tara göre d~ işim gOsıeren farkl ı lık, faktöı1ere
baQlı deO işiklikte n çok, büyüme dOnemini elkileye..ı
ba şka çevresel etkilerden kaynaklanmı ş olabi lir.

Iı lıkla r başta bt ld ll'Cınlann
ca klı k deO işlmJe rine
bakım

S ı

sıkh k,

ve besleme farkl ılı O ı ndan kaynaklanmıŞ ola-

Bu araştırmada. depolama SOresi ve s lcaklıOının
uzerine etkisinin otmadlQı , depolama
SOresinin beş haftalık besi sonu canlı aQırl ıldan üzerine etkifi oJduQu, canl ı aQırllQın 1 gün depolanan
gnJpta dioer gnJplardan daha düşük deQer gOs'
lerCıCi.
düşük
s ıcaklı klarda
depolanan
yumu rtalardan çıkan elvevlerin orta ve yüksek Sı 
ca kl ıkta depolanan yumurtalardan Çı kan civcMerden
daha yüksek canlı aQın ıOS u laşt l Q I tespıt edilmiştir.

yaşama gÜCCı

Yemelen yararlanma oranlan için sıcakl ı k grup3.03, 3.15. 3.05, süre g n..ıpla nnda 3.05. 3.08.
3.10. 3.06 olarak bulun an deQ'erier, budrrcmlarda
elde edilen farklı besleme ve büyütme çalışmala rı nda elde edilen deQerlerin bazuan ile benz er
(Bayram ve Akıneı 1998. Yalçı n ve ark 2002. Petek
ve ark 2003). bazılarından düşük (Koçak 1985. Darden ve Marks 1988 . ınal ve ark 1995, ına l ve ark
1996a. Sanca ve ark 1998. Arslan ve ark 2000,
Güçlü 2003 , Güçlü ve lşcan 20(4) ve baz ı ları ndan
yüksek (Okan ve UIuoca:< 1992. Sarıca ve Karaçay
1995. K ırrnızıbayrak ve A!l: ı ne/ 2OO1 ) bulurvnuştu r.

Buna gö re, tnknrcm eli üretimi yapa n i şletme ve
hiç bekletümeden ve çok uzun süre
yüksek s ıcakl ı kta de po lanm ış yum urtalardan elde
edilen civcMerl büyütma letinin ekonomik olmayacaQı Onarisi yapılabilir. Kuluçka ra nd ı ma nıyla
bOYÜme bulgulannın binikte deQerlendltilmesi dun..ımunda blldll'Clnlarda yumurtalann 11OC'de 5- 15
gün süreyle bekletilmesinden sonra kuluçkaya konutmasının daha avantajlı oIacaQı sonucuna vaye li ş liricile re ,

nmıştır.

Yem tüketimi. depolama sı caklı k gruplan için t toplam yem tUketiml sakl ık gn..ıplan nda strası ile 465 .39, 462.67 , 457 .78
SOre gruplan Için
441.44 . 467 .56. 469 .39.475.16 g olarak tespit edilmiştir. Beş "'..ıttalık toplamalı yem tüketirNeri ile ilgili
bu deoer1er baz ı ara şnncuan n elde etrriş o6duklan
de(je~eroen (Okan ve Uluocak 1992. ınal ve ark
1995 , Bayram ve Akı neı 1998. sarıca ve ark 1998.
Güç lü 2003 , Güçlü ve lşcan 2004) d üş ük, baz ı\anna
ya kı n (Yalçın ve ark 2002) ve bazıla rından yüksek
haftalı k

mevsim.

bilir.

la rı nda

S

bÜYQme ilk döneminde

hassas otmalan.
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