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            Geçtiğimiz 40 yıl boyunca, kanatlı rasyonlarına katılan antibiyotiklerle, bağırsak 

sağlığı korunmaya çalışılmış, büyüme teşvik edilmiştir. Daha sonra antibiyotiklerin ette ve 

yumurtada bıraktıkları kalıntılar yüzünden insan sağlığını tehdit ettiği anlaşılmış ve kanatlı 

rasyonlarına antibiyotik katılması yasaklanmıştır. Antibiyotiklerin yasaklanmasını takiben, 

bağırsak patojenlerini baskılamak ve büyümeyi teşvik etmek için yeni alternatifler 

araştırılmaya başlanmıştır. Modern kanatlı yetiştirme yöntemlerinde, kuluçkadan çıkan 

civcivler ebeveynlerinin dışkılarına hiçbir şekilde maruz kalmadıklarından dolayı, bağırsak 

normal mikro florası geç ve yetersiz oluşmaktadır oysa doğada yaşayan keklik gibi yabani 

kuşlar çok fazla mikroorganizmaya maruz kaldığından dolayı sindirim sistemi mikro florası 

gelişmiştir. Fakat insan elinde üretilen kekliklerin böyle bir şansı olmadığı için doğaya 

salındıktan sonra yaşama gücünü artırmak amacıyla prebiyotik ve probiyotik uygulamaları 

yapılmasını tavsiye eden birçok literatür vardır. 

            Yüksek yaşama gücü ile keklik büyütme olanaklarının araştırılacağı deneme Bahri 

Dağdaş Uluslarası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Keklik Yetiştirme Ünitesinde yürütülecek 

olup günlük yaştaki palazlar kullanılacaktır.  

            Denemede uygulama grubu olan Mannan Oligo Sakkarit (MOS) yemlere 2 g/kg 

düzeyinde ve Peynir Altı Suyu Tozu (PAST) ise 40 g/kg düzeyinde uygulanacaktır. Kuluçka 

çıkışında palazlar ana kucağı olarak ta tabir edilen 0,50 m2 genişliğinde deneme bölmelerine 

alınacak palazlara ilk 6 hafta başlangıç ve son 6 hafta büyüme periyodu beslemesi 

uygulanacaktır. I. Dönem (ilkbahar) Kontrol, MOS ve PAST grupları için 5 tekrarlı ve her 

tekrarda 10 olmak üzere 150 keklik palazı (3 Grup X 5 tekrar X 10 denek ) ve II. Dönem (yaz) 

içinde aynı düzenle 150 ve deneme toplamında da 300 keklik palazı büyütülecektir. Deneme 

süresince ve sonunda büyüme performansı, yemden yararlanma, yaşama gücü, kan 

parametreleri ve bağışıklık protein düzeyleri kayıt edilerek analiz edilecektir. 
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