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PROJE ÖZETİ: 

          Bu çalışma damızlık kekliklerde rasyona farklı seviyelerde karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench.) 

tohumu ilavesinin performans, yumurta kalitesi ve kuluçka performansına etkilerini belirlemek ve karabuğday 

tohumunun kekliklerde rasyona ilave edilebilecek uygun olan seviyesini araştırmak için planlanmıştır. 

Araştırmanın hayvan materyalini Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Keklik 

Yetiştirme biriminden temin edilecek 32 haftalık yaştaki 180 adet damızlık keklikler (120 dişi, 60 erkek) 

oluşturacaktır. Keklikler kafeslere tesadüfi olarak dağıtılacaktır. Çalışmada karabuğday materyali olarak Bahri 

Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün 2014 yılında tescil ettirdiği Güneş çeşidi kullanılacak olup 

karabuğday tohumları enstitümüzden temin edilecektir. Kekliklere 7 gün boyunca alıştırma yemlemesi 

yapılacaktır. Çalışma 120 gün sürecektir. Bu amaçla (% 0, % 5, % 10, % 15 ve % 20) seviyelerinde karabuğday 

tohumu içeren, 5 farklı rasyon hazırlanacaktır. Deneme 5 farklı grupta, 6 tekerrürlü olarak, toplam 30 alt grupta 

yürütülecek ve her bir alt alt grupta 6 adet ( 2 erkek, 4 dişi) keklik bulundurulacaktır.  Her hafta alt grupların 

yemliklerindeki yemler boşaltılacak ve artan yem miktarı ile verilen yem miktarı farkıyla ortalama yem 

tüketimleri hesaplanacaktır. Her muamele grubundan deneme süresince yumurtalar her gün toplanarak yumurta 

sayısı ve ağırlıkları kaydedilecek ve yumurta verimleri hesaplanacaktır. Grupların haftalık ve toplam deneme 

sonu yem değerlendirme katsayıları, yumurta kitlesi ve yem tüketimi ortalamalarına ait değerlerden yararlanılarak 

hesaplanacaktır. Yumurta ağırlıkları günlük olarak toplanan tüm yumurtalarda grup tartımı şeklinde yapılacaktır. 

Yumurta kitlesi ise günlük olarak toplanan yumurta sayısının ortalama yumurta ağırlığına oranı şeklinde 

hesaplanacaktır. Muamelelere ait her alt gruptan 2 haftalık periyodun 13. ve 14. günlerinde toplanan 2’ şer adet 

(toplam 4 yumurta) olmak üzere toplamda her muameleden toplanacak olan 24 (4*6 tekerrür)  adet yumurtada 

kalite analizleri (yumurta ağırlığı, kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı, sarı rengi, sarı yüksekliği, ak yüksekliği haugh 

birim) yapılacaktır. Kuluçka performansı olarak kuluçka randımanı ve çıkış gücüne bakılacaktır. 
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