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ÖZET
Farklı seviyede protein içeren yumurtacı bıldırcın rasyonlarına probiyotik ve enzim
karışımı ilavesinin performans parametreleri ve kabuk kalitesi üzerine etkisini belirlemek
için yürütülen bu çalışmada, on haftalık yaşta 120 adet dişi Japon bıldırcını altı muamele
rasyonu ile 10 hafta yemlenmişlerdir. Her bir muamele grubu, her birinde 4 adet hayvan
olmak üzere 5 tekerrürden oluşmuştur. Çalışma, 3 farklı protein seviyesi (%16, 18 ve 20)
ve 2 farklı probiyotik-enzim karışımı seviyesi (0,0 ve 0,1 g/kg) olmak üzere 3x2
faktöriyel deneme planına göre yürütülmüştür. Rasyonda farklı ham protein ve
probiyotik-enzim seviyeleri canlı ağırlık artışı, yumurta kitlesi, yem tüketimi, yemden
yararlanma oranı, hasarlı yumurta oranı, özgül ağırlık ve kabuk kırılma direnci gibi
parametreleri etkilememiştir. Ancak, yumurta verimi, kabuk kalınlığı ve kabuk ağırlığı
probiyotik-enzim karışımı ilavesiyle önemli derecede artmıştır. Yumurta ağırlığı ise %18
ham protein içeren gruplarda %16 ham protein içeren gruplara göre önemli derecede
yüksek olmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, yumurtlayan bıldırcınların %18 ham protein
ile beslenebileceğini ve 1,0 g/kg probiyotik-enzim karışımı ilavesinin yumurta verimini
ve kabuk kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir.

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 2(5): 236-241, 2014
ords:
Effects
of Diets Including Different Levels of Protein and Supplemented with ProbioticMetal ions,
Enzyme
on Performance and Eggshell Quality of Laying Quails
Dietary intake,
Target hazard quotients,

AReady-to-eat-foods,
RTICLE INFO

Nigeria
askin1@gmail.com
Article history:
Received 10 April 2014
Accepted 15 May 2014
Available online, ISSN: 2148-127X
Keywords:
Quails
Enzyme
Eggshell quality
Performance
Probiotic
Protein

Corresponding Author:
E-mail: oolgun@selcuk.edu.tr
*

Keywords:
Metal ions,
Dietary intake,
Target hazard quotients,
Ready-to-eat-foods,
Nigeria
askin1@gmail.com

ABSTRACT
This study was carried out to determine the influence of diets including different levels of
protein and supplemented with probiotic-enzyme mixed on performance parameters and
eggshell quality in laying quails. Japanese quails (n=120), 10 wk of age, were divided
into 6 dietary treatment groups and the experiment lasted for 10 weeks. In each
experiment group there were 5 replicates, and in each replicates there were 4 birds. Six
diets, arranged a factorial design with three protein levels (16, 18 and 20 (control) %) and
two levels of supplemented probiotic-enzyme mixed (0.0 and 1.0 g/kg) were used.
Dietary crude protein levels and supplementation of probiotic-enzyme did not effect on
the body weight gain, egg mass, feed intake, feed conversion, cracked egg yield, specific
gravity and shell strength. However, egg production, eggshell thickness and eggshell
weight were significantly increased by the addition of probiotic-enzymes mixed. Egg
weight in group containing 18% crude protein was significantly higher than the
containing 16% crude protein group. Results of the present study indicated that laying
quails should be fed 18% crude protein and 1.0 g/kg of supplemental probiotic-enzyme
mixed improved egg production and eggshell quality.
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Giriş
Kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılan
rasyonların maliyetini en fazla etkileyen unsurlardan birisi
proteindir. Ucuz hammadde temini üretim maliyetini
azaltmanın başlıca yoludur. Üretim maliyetini düşürme
yollarından biri de rasyon ham protein (HP) miktarının
azaltılması veya kullanılabilirliğinin arttırılmasıdır.
Genetik ilerleme ve çevre şartlarının gün geçtikçe
iyileştirilmesinin yanı sıra başta yem katkı maddeleri
olmak üzere besleme alanında gelişmeler bıldırcınların
besin maddesi ihtiyaçlarının tekrar gözden geçirilmesini
zorunlu hale getirmektedir. Ülkemizde başta deney
hayvanı olarak yetiştirilmekle birlikte eti ve yumurtası
sevilerek tüketilen Japon bıldırcını rasyonlarında
bulunması gereken HP seviyesi NRC (1994) tarafından
%20 olarak bildirilmiştir. Yapılan bazı çalışma
sonuçlarında yumurtlayan Japon bıldırcınlarında en iyi
performansın %18 HP içeren rasyonlarla elde edildiği
(Murakami ve ark., 1993, Garcia ve ark., 2005) ve rasyon
HP seviyesinin %16’ya düşürülmesi durumunda
performansta düşme olduğu ifade edilmiştir (AbdelAzeem ve ark., 2005). Okan ve ark. (1998) ise Japon
bıldırcınlarında optimum yumurta ağırlığı (YA) için
rasyonda %22 HP, yüksek yumurta verimi (YV) için ise
rasyonda %20 HP olmasının yeterli olduğunu tespit
etmişlerdir. Abaza ve ark. (2009) %16, 18 ve 20 HP
içeren rasyonlar ile yemlenen bıldırcınlarda kabuk kalitesi
bakımından bir farkın olmadığı ve en iyi ekonomik
etkinliğin %18 HP içeren rasyonla elde edildiğini
bildirmişlerdir.
Probiyotikler ve enzimler hayvanların sağlığını
korumak, yemden yararlanmayı, elde edilen ürünün
miktar ve kalitesini arttırmak ve birim maliyeti azaltmak
amacıyla kullanılan yem katkı maddeleridir (Yalçın ve
ark., 2000). Rasyona probiyotik ilavesi ile sindirim
sisteminde proteaz, amilaz ve lipaz gibi enzimlerin
salgısı, bazı vitaminlerin sentezi ve besin maddelerinin
emilimi artmakta, dolayısıyla hayvanda yemden
yararlanmada ve performansta bir artış olmaktadır (Fuller,
2001; Anjum ve ark., 2005). Ayasan ve ark. (2006),
yumurtlama periyodu esnasında, rasyona probiyotik
ilavesinin bıldırcınlarda YV ile yumurta kabuk ağırlığını
istatistiki olarak etkilerken (P<0,05), yem tüketimi (YT),
yemden yararlanma oranı (YYO) ve YA istatistiki olarak
etkilemediğini ifade etmişlerdir. Zeweil ve ark. (2006) ise
Japon bıldırcını rasyonlarına 1,0 ve 2,0 g/kg probiyotik
ilavesinin YV, YA, yumurta kitlesi (YK) ve YYO
parametrelerine olumlu etkisi olduğunu ve HP
sindirebilirliğini
önemli
derecede
arttırdığını
bildirmişlerdir.
Yemlerin başta selüloz olmak üzere nişasta tabiatında
olmayan polisakkarit muhtevaları sindirim enzimlerinin
besin
maddelerine
nüfuzunu
engelleyerek
sindirebilirliklerine negatif bir etki yapmaktadır (Janssen
ve Carre, 1985). Proteaz içeren eksojen enzim karışımı
kullanımı HP’nin sindirebilirliğini arttırmada etkili
olmakta ve hayvanların performansını iyileştirmektedir
(Friesen ve ark., 1992; Bedford ve Schulze, 1998; Leeson
ve Summers, 2001).
Bu çalışma, farklı seviyelerde ham protein içeren
yumurtacı bıldırcın rasyonlarına ticari probiyotik-enzim
karışımı preparatı ilavesinin performans ve kabuk
kalitesine etkisini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür.

Materyal ve Metot
Araştırmada 10 haftalık yaşta 120 adet Japon
bıldırcını kullanılmış ve çalışma 10 hafta sürdürülmüştür.
Deneme 3x2 faktöriyel deneme planına göre 5 tekerrürlü
olarak yürütülmüştür. Her bir tekerrüre 4’er adet bıldırcın
tesadüfî olarak yerleştirilmiştir. Denemede %16, 18 ve 20
(kontrol) HP olmak üzere üç farklı HP seviyesi ve 2 farklı
(0,0 ve 1,0 g/kg) probiyotik-enzim (Çizelge 1, Di-AZyme 256) karışımı seviyesinin oluşturduğu 6 deneme
rasyonu oluşturulmuştur (Çizelge 2). Deneme süresince
16 saat/gün aydınlatma uygulanmış, yem ve su ad-libitum
olarak verilmiştir.
Performans parametrelerinin tespiti
Canlı ağırlık artışı (CAA), hayvanlar deneme başında
ve sonunda grup olarak tartımı yapılarak hesaplanmıştır.
Yem tüketimi deneme sonu itibariyle hesaplanmıştır.
Yumurta verimi günlük olarak toplanan yumurtalardan
hesaplanmıştır. Yumurta ağırlığı her iki haftalık dönemin
son iki gününde toplanan bütün yumurtaların tartımıyla
bulunmuştur. Yumurta kitlesi deneme sonunda YK= (YV
(%) x YA)/100 formülüyle hesaplanmıştır. Yemden
yararlanma oranı ise YYO= YT (g/yem/bıldırcın)/YK
(g/yumurta/bıldırcın) formülüyle hesaplanmıştır.
Yumurta kabuk kalitesi parametrelerinin belirlenmesi
Yumurta kabuk kalite parametreleri ile ilgili ölçümler
denemenin son 3 gününde toplanan bütün yumurtalarda
yapılmıştır. Yumurta kalite analizleri yumurtalar
toplandıktan sonraki 24 saat içerisinde tamamlanmıştır.
Yumurta ağırlıkları ve özgül ağırlıkları [özgül
ağırlık=havadaki ağırlık/(havadaki ağırlık-sudaki ağırlık)]
tespit edildikten sonra, yumurtanın küt kısmına destekli
sistemli basınç uygulanarak yumurta kabuk kırılma
direnci ölçülmüştür (Egg Force Reader, Orka Food
Technology, Israel). Ağırlıkları alınan ve kırılan
yumurtaların içi boşaltılmış ve çeşme suyuyla yıkandıktan
sonra 72 saat oda sıcaklığında kurutulup, zarlı kabuk
oranı (%) = kabuk ağırlığı (g)/YA x 100 formülüyle
kabuk oranı % olarak hesaplanmıştır. Zarlı kabuk kalınlığı
mikrometre kullanarak yumurtanın üç noktasından
(ekvator, küt ve sivri kısımlar) ölçümle elde edilen
rakamların ortalaması alınarak hesaplanmıştır.
İstatistikî analiz
Denemeden elde edilen sonuçlar, tesadüf parselleri
faktöriyel deneme planına göre analiz edilmiştir. Deneme
sonunda elde edilen verilere ilişkin farklılıklar, varyans
analizi (Minitab, 2000), ortalamalar arasındaki farklılıklar
ise Duncan testiyle belirlenmiştir (Duncan, 1955).
Bulgular ve Tartışma
Performans parametreleri
Farklı seviyelerde HP içeren yumurtacı bıldırcın
rasyonlarına probiyotik-enzim karışımı ilavesinin
performans parametrelerine etkisi Çizelge 3’de
verilmiştir. Buna göre rasyon HP ve probiyotik-enzim
karışımı
seviyeleri
ve
bunların
oluşturduğu
interaksiyonların CAA, YK, YT, YYO’ya etkileri
önemsiz olmuştur (P>0,05). Yumurta ağırlığını etkileyen
faktörlerden biri de protein tüketimi olup, protein
tüketiminin artmasıyla birlikte YA artmaktadır (Leeson ve
Summers, 2005).
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Çizelge 1 Denemede kullanılan ticari probiyotik-enzim preparatının muhtevası
Probiyotikler1
Enterococcus
Lactabacillus acidophilus
Lactabacillus plantarum
Lactabacillus casei
Bacillus licheniformes
Bacillus subtilis
Aspergillus oryzae
Enzimler
Proteaz
Amilaz
Sellülaz
Lipaz
Pektinaz
1

Miktarı, Unite/kg
2750000
1650000
36630
27500
18150

Toplam laktik asit bakteri 220 milyar CFU/kg (CFU: koloni oluşturan birim)

Çizelge 2 Deneme rasyonları ve hesaplanmış besin maddesi kompozisyonları
203
54,0
2,2
30,6
2,1
3,61
5,58
1,14
0,35
0,25
--0,17
100,00
2900
20,01
2,49
0,347
2,33
1,050
0,450
0,823

Hammadde, %
Mısır
Arpa
Soya fasulyesi küspesi (% 47,20 HP)2
Ayçiçeği tohumu küspesi (% 29,62 HP)2
Bitkisel yağ
Mermer tozu
Dikalsiyum fosfat
Tuz
Vit-Min premiksi1
Lisin
Metiyonin
Toplam
Enerji, kkal/kg ME
Ham protein, %
Kalsiyum, %
Kullanılabilir fosfor, %
Ham selüloz, %
Lisin, %
Metiyonin, %
Metiyonin + Sistin, %

Ham protein, %
18
57,2
4,0
24,5
3,5
3,11
5,6
1,2
0,35
0,25
0,10
0,19
100,00
2901
18,02
2,50
0,350
2,48
1,004
0,456
0,797

16
57,0
7,9
17,1
7,1
3,04
5,57
1,23
0,35
0,25
0,26
0,20
100,00
2901
16,00
2,50
0,351
2,91
1,002
0,457
0,766

Vitamin mineral premiksi rasyonun 1 kg’ında: vitamin A, 8.800 IU; vitamin D 3, 2.200 IU; vitamin E, 11 mg; nikotinik asit, 44 mg; Cal-D-Pan, 8.8
mg; riboflavin 4.4 mg; tiamin 2.5 mg; vitamin B12, 6.6 mg; folik asit, 1 mg; D-Biotin, 0.11 mg; kolin, 220 mg; mangan, 80 mg; bakır, 5 mg; demir, 60
mg; çinko, 60 mg; kobalt, 0.20 mg; iyot, 1 mg; selenyum, 0.15 mg sağlar.
2
Analiz değeri
3
NRC 1994
1

Çizelge 3 Ham protein seviyesi farklı olan yumurtacı bıldırcın rasyonlarına probiyotik-enzim karışımı ilavesinin
performans parametrelerine etkisi
Muameleler

CAA
g

HP, %
16
18,8±2,40
18
22,7±1,79
20
15,6±1,30
Probiyotik-Enzim, g/kg
0,0
15,5±1,90
1,0
19,5±1,45
HP x Probiyotik-Enzim
16x0,0
17,4±3,77
16x1,0
20,1±3,27
18x0,0
23,4±2,96
18x1,0
22,0±2,33
20x0,0
14,8±2,32
20x1,0
16,4±1,37

YV
%

YA
g

YK
g/gün/bıldırcın

YT
g/gün/bıldırcın

YYO
YT/YK

94,27±1,06
93,84±0,57
94,53±0,67

11,80±0,21b
12,39±0,10a
12,08±0,13ab

11,14±0,27
11,63±0,12
11,42±0,12

34,22±0,49
34,05±0,35
34,19±0,48

3,08±0,054
2,93±0,047
3,00±0,041

93,10±0,61B
95,32±0,53A

12,15±0,13
12,03±0,15

11,32±0,16
11,47±0,15

33,79±0,30
34,52±0,38

2,99±0,039
3,02±0,044

92,12±1,52
96,43±0,65
93,72±0,60
93,96±1,05
93,48±0,95
95,32±0,77

11,88±0,29
11,73±0,34
12,30±0,09
12,49±0,17
12,28±0,21
11,88±0,11

10,96±0,41
11,31±0,37
11,53±0,13
11,73±0,20
11,48±0,16
11,36±0,18

33,84±0,65
34,60±0,75
33,84±0,38
34,27±0,61
33,70±0,59
34,68±0,76

3,10±0,069
3,07±0,091
2,94±0,051
2,93±0,085
2,94±0,067
3,05±0,035

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen grup ortalamaları arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0,01)
Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen grup ortalamaları arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0,05)

A, B
a,b
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Mevcut çalışmada rasyon protein seviyesi YA’yı
önemli derecede etkilemiştir (P<0,05). Buna göre %18
HP içeren rasyonla yemlenen grubun YA’sı %16 HP
içeren rasyonla yemlenen gruptan önemli derecede
yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma sonuçları ile
önceki yıllarda yapılan çalışma sonuçlarının bazıları
arasında benzerlik bulunmaktadır (Tarasewicz ve ark.,
2006; Sangilimadan ve ark., 2012). Tarasewicz ve ark.
(2006) %17 HP içeren rasyonlar ile yemlenen grubun
YA’sının %19 ve 21 HP içeren gruplardan önemli
derecede düşük olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde
Sangilimadan ve ark. (2012) %16 HP içeren rasyon ile
yemlenen grubun YA’sının %18 ve 20 HP içeren gruplara
göre daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak, Li
ve ark. (2011) ile Tuleun ve ark. (2012) HP içeriği %17
ile 24 arasında değişen rasyonlarla yemlenen yumurtacı
bıldırcınların
YA’larının
rasyon
HP’sinden
etkilenmediğini bildirdikleri çalışma sonuçları ile mevcut
çalışma sonuçları arasında uyum bulunmamaktadır.
Yumurtlayan bıldırcın rasyonlarına probiyotik-enzim
karışımı ilavesi YV’yi önemli derecede etkilemiştir
(P<0,01). Buna göre bıldırcın rasyonlarına 1,0 g/kg
seviyesinde probiyotik-enzim karışımı ilave edilen grubun
YV’si ilave edilmeyen gruptan önemli derecede yüksek
olduğu gözlenmiştir (P<0,01). Önceki yıllarda probiyotik
ve enzim karışımının birlikte ilave edildiği az sayıda
çalışmaya rastlanılmıştır. Saki ve ark. (2012) yumurta
tavuğu rasyonlarına %0,025 seviyesinde multi-enzim ve
probiyotik içeren ticari enzim preparatı (ksilanaz, sellülaz,
amilaz, laktaz, proteaz, lipaz ve probiyotik) ilavesinin
YV’yi önemli derecede iyileştirdiğini belirttikleri çalışma
sonuçları ile uyumluluk göstermektedir. Ancak, Yalçın ve
ark. (1999) yumurtacı tavuk rasyonlarına bireysel ya da
kombine probiyotik ve enzim ilavesinin YV’yi ve diğer
performans parametrelerini etkilemediğini belirttikleri
çalışma sonuçları ile mevcut çalışma sonuçları arasında
benzerlik söz konusu değildir. Rasyona bireysel
probiyotik (Zeweil ve ark., 2006; Kalsum ve ark., 2012;
Güçlü Kocaoğlu, 2011; Khan ve ark., 2011) ve multienzim (Seven ve ark., 2013; Khan ve ark., 2011)
ilavesinin YV’yi arttırdığını bildiren çalışma sonuçları ile
mevcut sonuçlar arasında paralellik vardır. Güçlü
Kocaoğlu (2011) damızlık bıldırcınlarda YV’nin
arttırılmasında rasyona 0,5 g/kg probiyotik ilavesinin

yeterli olduğunu belirtmiştir. Benzer sonuçlar Zeweil ve
ark. (2006) ve Kalsum ve ark. (2012) tarafından da
bildirilmiştir. Enzim karışımlarının kullanıldığı başka bir
çalışmada rasyona 0,5 g/kg seviyesinde enzim (βglukozidaz, β-D-ksilanofirosidaz, ksilanaz, sellülaz ve
fitaz) ilavesinin bıldırcınlarda performansı etkilemediği
sonucuna varılmıştır (Elangovan ve ark., 2004). Sarıçiçek
ve ark. (2005) multi-enzim (β-glukonaz, pektinaz, sellülaz
ve hemiselülaz) ilavesinin yumurtlayan bıldırcınlarda
YV’ye etkisinin olmadığını belirtmiştir.
Kabuk kalitesi
Farklı seviyelerde HP içeren yumurtacı bıldırcın
rasyonlarına probiyotik-enzim karışımı ilavesinin kabuk
kalite parametrelerine etkileri Çizelge 4’de verilmiştir.
Buna göre HP, probiyotik-enzim karışımı ve bunların
interaksiyonları hasarlı yumurta oranını, özgül ağırlığı ve
kabuk kırılma direncini etkilemezken (P>0,05), rasyona
probiyotik-enzim karışımı ilavesi kabuk ağırlığını ve
kabuk kalınlığını etkilemiştir (P<0,05). Yumurtlayan
bıldırcınlarda rasyona 1,0 g/kg seviyesinde probiyotikenzim karışımı ilavesi ile kabuk kalınlığı ve ağırlığında
önemli bir artış gözlenmiştir. (P<0,05). Kalsiyum yumurta
kabuk kalitesini etkileyen başlıca mineraldir. Kabukta
kalsiyum birikimiyle kabuk kalitesi de artmaktadır
(Leeson ve Summers, 2005). Kalsiyum ve fosfor
kullanımının rasyona probiyotik ilavesiyle iyileştiği
bilinmektedir (Nahashon ve ark., 1996; Ghanem ve ark.,
2004). Güçlü Kocaoğlu (2011) damızlık bıldırcın
rasyonlarına 0,5 ve 1,0 g/kg probiyotik ilavesinin kabuk
kalınlığının arttığını belirttiği çalışma sonucu ile mevcut
çalışmanın sonucu arasında uyum vardır. Ancak bireysel
ya da karışım halinde rasyona probiyotik ve enzim
ilavesinin özgül ağırlık, kabuk kırılma direnci, kabuk
ağırlığı ve kabuk kalınlığı gibi kabuk kalite
parametrelerini etkilemediğini bildiren çalışma sonuçları
ile benzerlik bulunmamaktadır (Zeweil ve ark., 2006;
Kalsum ve ark., 2012; Yalçın ve ark., 2000; Elangovan ve
ark., 2004; Kaankuka ve ark., 2012). Ayasan ve ark.
(2006), rasyona probiyotik ilavesinin bıldırcınlarda
yumurta kabuk kalınlığını etkilemediğini ve kabuk
kalınlığının kontrol grubunda 234,41 µm, rasyona 0,5
kg/ton probiyotik ilave edilen grupta 237,54 µm, rasyona
1,0 kg/ton probiyotik ilave edilen grupta ise 231,21 µm
olarak saptandığını belirtmişlerdir.

Çizelge 4 Ham protein seviyesi farklı olan yumurtacı bıldırcın rasyonlarına probiyotik-enzim karışımı ilavesinin kabuk
kalitesi parametrelerine etkisi
Muameleler

Hasarlı Yumurta Oranı,
%

HP, %
16
0,53±0,190
18
0,57±0,102
20
0,76±0,398
Probiyotik-Enzim, g/kg
0,0
0,70±0,270
1,0
0,53±0,123
HP x Probiyotik-Enzim
16x0,0
0,47±0,222
16x1,0
0,58±0,332
18x0,0
0,50±0,183
18x1,0
0,64±0,103
20x0,0
1,14±0,782
20x1,0
0,37±0,165

Özgül Ağırlık,
g/cm3

Kabuk Kırılma
Direnci, kg

Kabuk Kalınlığı,
μm

Kabuk Ağırlığı, %

1,072±0,0008
1,073±0,0007
1,073±0,0006

1,43±0,038
1,49±0,038
1,44±0,029

197,3±2,35
199,9±2,51
195,3±2,00

8,33±0,089
8,26±0,054
8,31±0,090

1,072±0,0007
1,073±0,0003

1,42±0,027
1,49±0,029

194,6±1,93b
200,4±1,54a

8,20±0,059b
8,40±0,059a

1,070±0,0008
1,073±0,0012
1,073±0,0012
1,073±0,0008
1,073±0,0011
1,073±0,0006

1,40±0,064
1,47±0,043
1,45±0,031
1,52±0,070
1,42±0,046
1,47±0,037

194,9±3,68
199,7±2,90
197,3±3,99
202,5±3,02
191,8±2,44
198,9±2,38

8,22±0,139
8,44±0,104
8,16±0,033
8,35±0,084
8,22±0,124
8,40±0,132

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen grup ortalamaları arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0.05)

a,b
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Khan ve ark. (2011) rasyona 2,0 g/kg multi-enzim
(amilaz, ksilanaz, β-glukonaz, sellüaz, proteaz, fitaz,
fosfataz ve lipaz) ilavesinin yumurta tavuklarında kabuk
kalitesine etkisinin olmadığını belirtmişlerdir. Benzer
şekilde Zeweil ve ark. (2006) rasyona 1,0 ve 2,0 g/kg
seviyesinde probiyotik ilavesinin bıldırcınlarda kabuk
kalitesini etkilemediğini ifade etmişlerdir.
Yapılan başka bir çalışmada yumurtlayan bıldırcın
rasyonlarına multi-enzim (β-glukanaz, pektinaz, sellülaz
ve hemiselülaz) ilavesinin kabuk ağırlığına etkisinin
olmadığı bildirilmiştir (Sarıçiçek ve ark., 2005). Daha
önce yapılan çalışma sonuçları ile mevcut çalışma
sonuçları arasındaki farklılıkların muhtemel sebebinin
çalışmalarda kullanılan probiyotik ve enzimlerin farklı
kombinasyonları olduğu söylenebilir.
Elde edilen sonuçlara göre, damızlık bıldırcınların
%18 HP içeren rasyonlar ile beslenebileceği ve yumurtacı
bıldırcın rasyonlarına 1,0 g/kg seviyesinde probiyotikenzim karışımı ilavesinin YV’yi, kabuk kalınlığını ve
kabuk ağırlığını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
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