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Portakal Kabuğu Yağı ve Cinsiyet Oranının Yumurtacı 
Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Yumurta Verimi ve 

Yumurta Özellikleri Üzerine Etkisi 
Bu araştırma, karma yem (KY) ve KY 200 ppm portakal kabuğu yağı (PY) ilaveli yemin yumurtacı 
bıldırcınlarda farklı cinsiyet oranlarında (1 erkek + 1 dişi; 1 erkek + 3 dişi; 1 erkek + 5 dişi; 1 erkek + 
7 dişi) yumurta verimi, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, iç ve dış yumurta kalite özellikleri 
üzerine etkilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada toplam 80 adet (64 adet dişi ve 16 
adet erkek) bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) kullanılmıştır. Deneme 42 gün sürmüştür. Portakal 
kabuğu yağı ve cinsiyet oranının yumurta verimi ve yumurta ağırlığı üzerine etkisi önemsiz 
bulunmuştur (P>0.05). PY grubunda yem tüketimi düşmüştür (P<0.05). Dişi sayısının fazla olduğu 
kalabalık gruplarda bıldırcın başına yem tüketimi önemli ölçüde artmıştır (P<0.001). Yemden 
yararlanma gruplar arasında benzer bulunmuştur (P>0.05).Portakal kabuğu yağı yumurta kabuk 
ağırlığı, yumurta kabuk oranı (P<0.001), sarı rengi (P<0.01), ak yüksekliği, sarı yüksekliği, haugh 
birimi ve yumurta boyunu önemli düzeyde artırırken(P<0.05), yumurta ağırlığı, yumurta kabuk 
kalınlığı, ak uzunluğu, yumurta eni ve şekil indeksini etkilemediği görülmüştür. Cinsiyet oranlarının 
yumurta kalite özellikleri üzerine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (P>0.05). Bu araştırmanın 
sonucunda cinsiyet oranının yumurta verimi ve yumurta özellikleri üzerine etkili olmadığı, portakal 
kabuğu yağının yumurta kalitesini önemli düzeyde iyileştirdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, portakal kabuğu yağı, cinsiyet oranı, performans, yumurta özellikleri. 

TheEffects of OrangePeelOilandSexRatio on Egg Production and Egg 
Characteristics in Laying Quails (Coturnix coturnix japonica) 

This study was carried out to identify the effects of mixed feed (KY) supplemented 200 ppm orange 
peel oil to mixed feed (PY) on egg production, feed intake, feed conversion rate, external and 
internal egg quality in different sex ratios of (1 male + 1 female; 1 male + 3 females; 1 male + 5 
females; 1 male + 7 females) in laying quails. A total of 80 (64 females and 16 males) quails 
(Coturnix coturnix japonica) were used in the study. The experiment took 42 days. The effects of 
orange peel oil and sex ratio on egg production and egg weight were found to be in significant 
(P>0.05). Feed in take decreased in PY group (P<0.05). In crowded group in which there were 
more female feed in take increased significantly (P<0.001). Feed conversion rate was found similar 
among groups (P>0.05). While orange peel oil increased egg shell weight, shell rate (P<0.001), 
yolk color (P<0.01), albumen height, yolk height, haugh units and length (P<0.05), weight, shell 
thickness, albumen length, egg width and eggs shape index were not affected (P>0.05). Egg 
quality characteristics were not affected by the sex ratio (P>0.05). Results of this study showed that 
the sex ratio did not influence egg production, and characteristics, and the orange peel oil 
significantly improved quality of the egg. 

KeyWords: Quail, orange peel oil, sex ratio, performance, egg characteristics. 

Giriş 
Bıldırcınlar av hayvanı olmanın dışında, evcilleştirildiğinden beri insanlar tarafından 

yumurta ve et üretimi için yetiştirilmektedirler. Küçük cüsseli canlılar olmaları ve 
yetiştirilmesinde yerleşim sıklığının fazla olması; küçük alanlarda yoğun üretime imkân 
tanımaktadır (1). Kuluçka süresinin kısalığı, erken cinsel olgunluğa ulaşma ve hayvan 
başına az yem tüketmeleri, özellikle yumurta üretimini ticari bir hayvancılık dalı haline 
getirmiştir. Tüm ülkeler için geçerli olmamakla birlikte bıldırcın eti, yumurtası kadar 
popüler değildir ve yakın gelecekte de düzenli tüketilen bir ürün olmaya uzak 
görünmektedir (2). Türkiye’de bıldırcın yetiştiriciliği yumurta üretimi yönünde artış 
göstermesine rağmen, ulaşılan noktada, bu veriler henüz istatistiksel olarak önem arz 
etmemektedir (3, 4). 

Son yıllarda kaynakların bilinçsizce kullanılmasını önlemek ve her üretim projesinde 
olduğu gibi gıda ürünleri üretiminde de artık yan ürünlerin uygun şekilde işlenmesi 
konusu özellikle çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması 
bakımından önem kazanmıştır. Meyve suyu endüstrisinde eski sistemlerde narenciye 
kabuk yağları posada kalmaktaydı ve bu posaların tazesi, kurusu, silajı hayvan 
yemlerinde özelikle ruminant yemlerinde kullanılmaktadır (5). Meyve suyu endüstrisinde 
gelişen yeni teknolojiler ve seperatörler ile meyve suyu, nektar, pektin, posa, kabuk 
esans yağı hassas bir şekilde ayrı ve saf olarak elde edilebilmektedir. Hatta narenciye 
kabuklarındaki koruyucu mum esans yağdan ayrılmaktadır (6). 
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Esans yağ ve flavonoidler portakal kabuğunda renkli 
(flavedo) kısımda pigment bezlerinde yoğunlaşmıştır ve 
tüm meyvenin yaklaşık %0.2–0.5’i kadardır. Kabuk 
esansının ana bileşeni Limonen olup yaklaşık %95’ini 
oluşturmaktadır (7). Limon aromasında siklik bir 
monoterpen olan D-Limonen (1-metil-4-(1-metiletenil) 
siklohekzan) portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi 
turunçgil kabuk esans yağlarının esas bileşenidir. Gıda, 
kozmetik, parfümeri, sakız, içecek ve sabun sanayinde 
kullanılan D-Limonen genel olarak güvenilir kabul edilen 
(GRAS) katkı maddelerindendir. İnsanlarda kolesterol 
içeren safra taşlarını eritmek, birçok kanser tiplerinde 
kimyasal koruyucu olarak ve en sık olarak mide asidi 
düzenleyici ve normal peristalsis sağlayıcı etkilerinden 
dolayı mide reflüsü veya mide ekşimeleri sağaltımında 
kullanılmaktadır (8).  

Kanatlı yemlerinde portakal kabuğu posasının 
kullanım olanakları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır ve 
bu çalışmalardan performans, yumurta verimi, bazı kan 
parametreleri üzerine olumlu sonuçlar elde edildiği 
bildirilmektedir (9, 10). Kanatlı yemlerinde portakal 
kabuğu esansiyel yağı kullanımı ile ilgili son yıllarda 
yapılmış sınırlı çalışmalar bulunmasına rağmen (11-13), 
portakal kabuğu esans yağının yemlerde ve gıdalarda 
önemli problemlere neden olan fungal üremeleri 
engelleyerek antiaflatoksijenik ve antimikrobiyel etki 
gösterdiği görülmüştür (13, 14).  İn vitro koşullarda insan 
düşük yoğunluklu lipoproteininin (LDL)  Cu+2 ile 
muamelesinde γ-terpinen etken maddesi ile antioksidan 
etki gösterdiği (15), yine in vitro koşullarda linoleik asit 
oksidasyonuna karşı antioksidan etki gösterdiği (16) etlik 
piliçlerde in vitro ve in vivo antihelmintik (12), etkiler 
gösterdiği kanıtlanmıştır. 

Türkiye’de gerek bıldırcın eti, gerekse bıldırcın 
yumurtası üretimi içinüreticilere ticari materyal 
sağlamaya yönelik damızlıkçı işletmelerin olmaması 
nedeniyle bıldırcın eti ve yumurtası üretimi için aynı 
zamanda damızlık bıldırcın sürülerinin oluşturulmasının 
kuluçka faaliyeti ile bir arada yürütmesi zorunluluğu 
bulunmaktadır (3, 4, 17). 

Türkiye’de üretim sürüleri aynı zamanda damızlık 
olarak da kullanılmaktadır. Bunun için uygun cinsiyet 
oranının sağlanması ve sürüde yeterlisayıda damızlık 
erkek hayvan bulundurulması zorunludur (18). 

Hayvanlarda büyüme hızı ve verim gücü, yemden 
yararlanma düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu nedenle 
yüksek verim elde etmek için hayvan sağlığını korumanın 
yanında yemden yararlanma yeteneğini de üst düzeye 
çıkarmak gerekir. Bu yöndeki önemli uygulamalardan biri 
yem katkı maddeleridir (19, 20). 

Bıldırcın, Türkiye’de yetiştiriciliği özellikle son yıllarda 
yaygınlaşan bir kanatlı türüdür. İnsan beslenmesinde 
önemli bir hayvansal protein kaynağı olması sebebiyle de 
her geçen gün önemi artmaktadır. Bu nedenle bıldırcın 
yumurtasının dış ve iç kalite özelliklerinin tespiti ve bu 
özellikler üzerine etkili etmenlerin araştırılması ihtiyacı 
söz konusu olmaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı 

gerek damızlıkçı işletmeler için kuluçka çalışmalarının 
verimliliği ve gerekse ticari yetiştiricilik alanında 
yumurtaya ait dış ve iç kalite özelliklerinin tespiti ve bu 
özelliklere etkili faktörlerin araştırılması önemli bir 
ihtiyaçtır. 

Bu çalışmada portakal yağının ve cinsiyet oranının 
bıldırcınlarda yumurta verimi ve yumurta kalite 
özelliklerine etkisinin olup olmadığının tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 
Bu araştırma, Fırat Üniversitesi Kanatlı Hayvan 

Ünitesinde yapılmıştır. Araştırmada yumurtalamaya hazır 
40 günlük yaşta, 64 adet dişi ve 16 adet erkek olmak 
üzere toplam 80 adetbıldırcın (Coturnix coturnix 
japonica) kullanılmıştır. Dişi bıldırcınlar, bıldırcın-gün %5 
verim çağına kadar Tablo 1‘de verilen karma yem ile 
beslenmiştir. Bu dönemden sonra tüm dişiler ve erkekler 
tartılmış canlı ağırlıkları dengelenecek şekilde erkek dişi 
cinsiyet oranlarına ayrılmıştır. Araştırma, 2 yem [karma 
yem (KY) ve karma yem + 200 ppmportakal kabuğu yağı 
(PY)] x 4 cinsiyet oranı (1 erkek + 1 dişi; 1 erkek + 3 dişi; 
1 erkek + 5 dişi; 1 erkek + 7 dişi) x 2 tekerrür şeklinde 
düzenlenmiştir. Bu doğrultuda deneme grupları; 1. Grup: 
KY+ 1/1 erkek/dişi, 2. Grup: PY + 1/1 erkek/dişi, 3. Grup: 
KY+ 1/3 erkek/dişi, 4. Grup: PY + 1/3 erkek/dişi, 5. Grup: 
KY+ 1/5 erkek/dişi, 6. Grup: PY+ 1/5 erkek/dişi,7. Grup: 
KY+ 1/7 erkek/dişi ve 8. Grup: PY + 1/7 erkek/dişi 
şeklindedir. Araştırmada kullanılan portakal kabuğu 
yağının kompozisyonu Tablo 2’de verilmiştir. Zeolit 
portakal yağı gruplarında portakal kabuğu yağının 
taşıyıcısı olarak temel rasyona %1 oranında ilave 
edilmiştir. Aynı oranda Zeolit temel rasyongruplarınada 
katılmıştır. Bıdırcın-gün %5 ten sonra tüm bıldırcınlar 
deneme rasyonlarıyla beslenmiştir. Araştırmada 
kullanılan rasyonlar National Research Council (21) 
standartlarına göre izonitrojenik ve izokalorik olarak 
düzenlenmiştir. Yumurtlama dönemi boyunca bıldırcınlar, 
sıcaklığı 15-25°C arasında bulunan bir odada 
bıldırcınlara ait özel yumurtlama kafeslerinde 
barındırılmışlardır. Yumurtlama dönemi boyunca günde 
16 saat suni aydınlatma uygulanmıştır. Deneme 
başlangıcından itibaren yemler tartılarak verilmiş, artan 
yemler haftalık olarak tartılmış, yem tüketimi ve yemden 
yararlanma oranları hesaplanmıştır. 

Bıldırcınlarda yumurta verim bıldırcın-gün %5 ten 
itibaren kayıtları tutulmaya başlanmıştır. Bu amaçla her 
gün aynı saatte yumurtalar sayılarak toplanmış, elde 
edilen yumurta sayısının o günkü bıldırcın sayısına 
bölünmesiyle de yumurta verimi (%) günlük olarak tespit 
edilmiştir. Toplanan yumurtalar tartılarak yumurta ağırlığı 
tespit edilmiştir. Araştırma 42 gün sürmüştür. Haftada bir 
gün tüm yumurtalar toplanıp yumurta kalite özelliklerinin 
tespiti için kullanılmıştır. Yumurta kalite özelliklerinin 
tespiti için yumurtalartartılmış ağırlıkları belirlenmiştir. 
Daha sonra şekil indeksinin tespiti için kumpas 
yardımıyla uzun ve kısa eksenlerinin en uzun olduğu 
yerden ölçüm yapılmıştır. Ağırlıkları ve şekil indeksleri 
tespit edilen yumurtalar, üzerinde cam bulunan ölçekli 
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özel masa üzerine kırılarak sarı ve ak yükseklikleri 
üçayaklı 0.01 mm’ye hassas mikrometre ile belirlenmiştir. 
Sarı çapı, ak uzunluğu ve ak genişliği değerleri 0.01 
mm’ye hassas kumpas ile ölçülmüştür. Yumurta 
kabukları yavaş akan suyun altında yıkanmış ve 
üzerindeki yumurta akı kalıntıları temizlenmiştir. Bu 
kabuklar 24 saat kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan 
kabuklar zarlı olarak tartılmış ve kabuk ağırlıkları 
belirlenmiştir. Kabukların tartım işleminden sonra 
mikrometre ile kabuk kalınlığının ölçümleri yapılmıştır. Bu 
amaçla, kabuğun sivri, küt ve yan kısımlarından olmak 
üzere üç değişik kısmından kabuğun kalınlığı ölçülmüş 
ve bu değerlerin aritmetik ortalaması alınarak ortalama 
kabuk kalınlığı hesaplanmıştır. Kabuk oranı (%) = (Kabuk 
ağırlığı (g) / Yumurta ağırlığı (g))x100; Haugh Birimi: 100 
Log ((Ak yüksekliği, mm)+7.57-1.7x(Yumurta 
Ağırlığı)x0.37); Şekil İndexi: (Yumurta eni/Yumurta 
boyu)x100 formülleri ile hesaplanmıştır (22).Yumurta 
sarısının rengi Roche Color Index (RCI) kullanılarak 
değerlendirilmiştir. 

Yumurta üretimi, yem tüketimi, yumurta ağırlığı, 
yemden yararlanma ve yumurta kalite özelliklerine ait 
veriler çift yönlü varyans analizi ile General Linear Model 
(GLM) prosedürü kullanılarak yapılmıştır. Yem katkı 
maddesi ve cinsiyet oranlarına ait başlıca önemlilikler ve 
interaksiyonlar tablolarda verilmiştir. Grup içi 
karşılaştırmalarda Tukey HSD testi kullanılmıştır. Tüm 
analizler SPSS 21.0 Paket programı kullanılarak 

yapılmıştır. P≤0.05 olan ortalamalar arasındaki farklılıklar 
önemli düşünülmüştür(23). 

Bulgular 
Araştırmada portakal kabuğu yağı ve cinsiyet 

oranlarının, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yem 
tüketimi ve yemden yararlanmaya etkisi ile ilgili değerler 
Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’de görüldüğü gibi portakal 
kabuğu yağı ve cinsiyet oranlarının, yumurta verimi ve 
yumurta ağırlığı üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur 
(P>0.05). Portakal kabuğu yağının, yem tüketimine etkisi 
önemli (P<0.05), ve yine cinsiyet oranının da yem 
tüketimi üzerine etkisi önemli (P<0.001) tespit edilmiştir. 
Portakal kabuğu yağı gruplarında yem tüketimi düşerken, 
dişi sayısının fazla olduğu kalabalık gruplarda bıldırcın 
başına yem tüketimi artmıştır. Portakal kabuğu yağı ve 
cinsiyet oranlarının yemden yararlanma oranına etkisi 
önemsiz saptanmıştır. 

Araştırmada portakal yağı ve cinsiyet oranlarının, 
yumurta kalite özellikleri üzerine etkisi ile ilgili değerler 
Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’de görüldüğü gibi 
portakalkabuğu yağının, yumurta kabuk ağırlığı, yumurta 
kabuk oranını (P<0.001), sarı rengini (P<0.01), ak 
yüksekliğini, sarı yüksekliğini, haugh birimi ve yumurta 
boyunu (P<0.05) önemli düzeyde artırmıştır. Yumurta 
ağırlığını, yumurta kabuk kalınlığını, ak uzunluğunu, 
yumurta enini ve şekil indeksini etkilemediği görülmüştür. 
Cinsiyet oranının yumurta kalite özellikleri üzerine 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (P>0.05). 

Tablo 1. Standart karma yemin bileşimi ve kimyasal kompozisyonu 
Yem Maddeleri % Besin Maddeleri  % 
Mısır 53.00 Kuru madde 90.50 
Buğdaykepeği 3.50 Ham protein 20.20 
Soya küspesi (44 HP) 31.36 Ham selüloz 3.29 
Bitkisel yağ 3.00 Ham yağ 4.25 
Dikalsium fosfat 3.00 Ham kül 5.15 
Kireçtaşı 4.50 Kalsiyum **** 2.51 
Tuz 0.30 Kullanılabilir fosfor**** 0.39 
DL-Metiyonin 0.04 Metiyonin+Sistin **** 0.69 
Vitamin mix * 0.20 Lizin **** 1.10 
Mineral mix** 0.10 ME, kcal/kg**** 2919 
Katkı*** 1.00   
*Vitamin karması: Her 2.5 kg’lık karışımda; A vitamini 12.000.000 IU; D3 vitamini 2.000.000 IU; E vitamini 35.000 mg; K3 vitamini 4.000 
mg; B1 vitamini 3.000 mg; B2 vitamini 7.000 mg; Niasin 20.000 mg; Kalsiyum D-pantotenat 10.000 mg; B6 vitamini 5.000 mg; B12 
vitamini 15 mg; Folik Asit 1.000 mg; D-Biotin 45 mg; C vitamini 50.000 mg; Kolin Klorit 125.000 mg; Kantaksantin 2.500 mg; 
ApoKarotenoik Asit Ester 500 mg bulunmaktadır. 
**Mineral karması: Her 1 kg’lık karışımda; manganez 80.000 mg; demir 60.000 mg; çinko 60.000 mg; bakır 5.000 mg; kobalt 200 mg; 
iyot 1.000 mg; selenyum 150 mg bulunmaktadır. 
***: Karma Yem grubuna yalnızca zeolit (1000 g); Portakal kabuğu yağı 200 ppm grubuna (20 g portakal kabuğu yağı+980 g zeolit). 
****: Hesaplama yolu ile tespit edilmiştir. 

Tablo 2.Araştırmada kullanılan portakal kabuğu yağının bileşimi 
Bileşikler % 
Limonen 92.31 
Beta mirsen 3.25  
Alfa Pinen 1.41 
Linalol 0.89  
Sabinen 0.61  
Delta 3 Caren 0.22  
Oktanal 0.21  
Tanımlanmamış 1.10  
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Tablo 3. Portakal yağı ve cinsiyet oranlarının yumurtacı bıldırcınlarda performans üzerine etkileri 
Gruplar  Kontrol Portakal Yağı, 200 ppm P
Erkek/Diş 1/1 1/3 1/5 1/7 1/1 1/3 1/5 1/7 Katkı  

Maddesi (K)
Cinsiyet 
Oranı (O) 

Hen-day yumurta verimi (yumurta üretimi/100 dişi/gün) 
1-7. gün 85.71±14.3 73.80±11.9 78.56±7.6 66.32±14.6 85.71±14.3 71.42±10.2 64.28±4.2 53.05±4.0 ÖD ÖD 
8-14 57.14±14.4 83.33±7.1 91.42±2.8 79.58±14.3 78.56±7.1 78.56±11.9 89.99±4.2 85.71±6.1 ÖD ÖD 
15-21 64.28±14.5 88.09±2.3 88.56±5.7 82.64±9.2 92.85±7.1 73.80±16.7 90.24±4.5 92.85±5.1 ÖD ÖD 
22-28 85.71±7.0 92.85±2.3 92.87±4.3 83.67±6.1 92.85±7.1 78.56±16.7 88.56±2.8 91.83±2.0 ÖD ÖD 
29-35 78.56±7.1 83.31±7.1 88.57±2.8 90.81±5.1 100±0.0 76.18±14.3 88.56±3.0 93.87±3.2 ÖD ÖD 
36-42 92.85±7.1 97.47±2.5 91.66±1.6 90.42±2.4 91.66±8.3 80.55±19.4 91.66±1.6 88.09±2.3 ÖD ÖD 
Toplam (1-42) 77.37±5.9 86.47±3.9 88.61±0.6 82.24±7.9 90.27±2.5 76.51±13.1 85.55±1.9 84.23±1.8 ÖD ÖD 
Yumurta ağırlığı (g) 
1-7. gün 10.69±0.7 10.83±0.1 10.99±0.2 10.36±0.3 9.51±1.12 10.98±0.5 10.49±0.1 10.57±0.1 ÖD ÖD 
8-14 11.94±1.2 11.48±0.1 11.70±0.3 11.32±0.1 11.16±1.0 11.52±0.3 11.22±0.1 11.40±0.1 ÖD ÖD 
15-21 11.60±1.0 11.83±0.1 11.92±0.3 12.01±0.6 11.66±0.7 11.90±0.1 11.47±0.1 11.75±0.1 ÖD ÖD 
22-28 11.90±1.0 12.55±0.5 11.87±0.1 11.64±0.1 11.59±0.8 12.16±0.4 11.66±0.2 11.88±0.1 ÖD ÖD 
29-35 12.84±1.6 12.22±0.1 11.91±0.2 11.57±0.5 11.61±1.0 12.12±0.1 11.79±0.2 12.07±0.1 ÖD ÖD 
36-42 12.57±1.3 11.95±0.2 12.13±0.4 11.99±0.4 11.77±0.4 12.70±0.2 11.93±0.3 12.90±0.2 ÖD ÖD 
Toplam (1-42) 11.92±1.2 11.81±0.1 11.75±0.3 11.48±0.3 11.21±0.8 11.90±0.1 11.43±0.1 11.66±0.1 ÖD ÖD 
Yem tüketimi (g/bıldırcın/gün) 
1-7. gün 27.31±2.1 25.91±0.2 29.00±1.1 25.53±3.5 19.32±0.6 23.51±2.0 26.96±0.6 28.98±0.8 ÖD ÖD 
8-14 27.78±2.4ab 24.69±0.9b 34.28±0.8a 34.27±0.6a 24.99±1.4B 25.40±2.7AB 32.53±0.7AB 34.62±0.4A ÖD *** 
15-21 22.06±0.2c 26.87±0.9bc 32.14±1.5ab 33.80±0.4a 22.93±0.8B 31.76±0.2A 31.82±0.5A 34.06±0.1A * *** 
22-28 23.57±0.5 26.06±1.9 29.16±1.2 29.06±0.7 18.21±0.5C 24.48±0.2B 26.47±0.7AB 28.35±0.9A ** *** 
29-35 26.71±2.2 28.55±1.0 29.46±4.0 33.76±0.6 21.03±0.9B 29.92±2.1A 29.72±0.2A 33.32±1.1A ÖD ** 
36-42 26.50±1.9b 31.70±0.4ab 29.10±1.3ab 33.80±0.2a 21.16±0.8B 29.78±1.6A 29.07±0.5A 32.80±0.4A * *** 
Toplam (1-42) 25.65±0.1b 27.29±0.2ab 30.52±1.7ab 31.70±0.4a 21.27±0.1C 27.47±1.6B 29.43±0.2AB 32.02±0.5A * *** 
Yemden yararlanma (g yem tüketimi x dişi sayısı/yumurta üretimi x yumurta ağırlığı) 
1-7. gün 2.98±0.9 3.24±0.5 3.35±0.3 3.71±0.4 2.37±0.2B 2.99±0.4B 3.99±0.4AB 5.19±0.3A ÖD * 
8-14 4.07±1.3 2.58±0.1 3.20±0.1 3.80±0.6 2.85±0.7 2.80±0.2 3.22±0.1 3.56±0.2 ÖD ÖD 
15-21 2.95±1.2 2.57±0.1 3.04±0.2 3.40±0.2 2.11±0.2 3.61±0.7 3.07±0.1 3.13±0.1 ÖD ÖD 
22-28 2.31±0.1 2.23±0.1 2.64±0.1 2.98±0.2 1.69±0.1 2.56±0.4 2.56±0.1 2.60±0.1 ÖD ÖD 
29-35 2.64±0.3 2.80±0.3 2.79±0.3 3.21±0.2 1.81±0.2 3.24±0.3 2.84±0.1 2.93±0.1 ÖD ÖD 
36-42 2.27±0.2 2.72±0.1 2.61±0.1 3.11±0.1 1.96±0.2B 2.68±0.6AB 2.65±0.1AB 3.02±0.1A ÖD * 
Toplam (1-42) 2.78±0.3 2.67±0.2 2.93±0.1 3.35±0.4 2.10±0.2 3.01±0.3 3.05±0.0 3.40±01 ÖD ÖD 

KxO İnteraksiyon: İncelenen özelliklerde katkı maddesi ve cinsiyet oranları arasında interaksiyon tespit edilmemiştir. *: P<0.05, **:P<0.01, ***: P<0.001. a,b, c ve A, B, C: Aynı satırda 
farklı harflerle ifade edilen değerler arasındaki fark önemlidir. 
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Tablo 4. Portakal yağı ve cinsiyet oranlarının yumurtacı bıldırcınlarda yumurta özellikleri üzerine etkileri 

Gruplar  Kontrol Portakal Yağı, 200 ppm P
Erkek/Dişi 1/1 1/3 1/5 1/7 1/1 1/3 1/5 1/7 Katkı

Maddesi (K)
Cinsiyet 
Oranı (O) 

KxO 
(İntereksiyon) N 9 22 35 50 9 20 38 58

Yumurta ağırlığı(g) 11.29±0.38 12.05±0.24 11.98±0.15 11.93±0.15 11.55±0.25 11.98±0.21 11.78±0.15 11.75±0.11 ÖD ÖD ÖD 

Kabuk ağırlığı(g) 1.00±0.09 1.03±0.02 1.07±0.00 1.06±0.00 1.16±0.07 1.13±0.01 1.08±0.01 1.09±0.01 *** ÖD * 

Kabuk kalınlığı (mm) 0.31±0.00 0.30±0.00 0.30±0.00 0.30±0.00 0.31±0.00 0.31±0.00 0.32±0.00 0.31±0.00 ÖD ÖD ÖD 

Kabuk oranı(%) 8.85±0.90 8.54±0.19 8.93±0.12 8.88±0.09 10.04±0.75 9.43±0.16 9.16±0.16 9.27±0.12 *** ÖD ÖD 

Ak yüksekliği (mm) 4.99±0.05 4.84±0.05 4.80±0.08 5.10±0.07 5.15±0.11 5.08±0.12 5.03±0.08 5.14±0.06 * ÖD ÖD 

Ak uzunluğu(mm) 38.48±1.84 43.42±0.48 41.50±0.39 40.77±0.46 42.25±0.32 40.38±0.75 39.97±0.54 39.42±0.45 ÖD ÖD ÖD 

Haugh birimi 92.39±0.40 91.10±0.31 90.84±0.41 92.48±0.41 93.00±0.58 92.29±0.71 92.21±0.40 92.81±0.34 * ÖD ÖD 

Sarı yüksekliği(mm) 10.59±0.22b 11.05±0.16ab 11.24±0.10a 11.41±0.11a 11.00±0.20B 11.48±0.14A 11.39±0.10AB 11.46±0.07AB * * ÖD 

Yumurta eni(mm) 24.68±0.56 24.17±0.60 25.43±0.10 25.52±0.12 25.12±0.22 25.43±0.16 25.09±0.12 25.05±0.11 ÖD ÖD ÖD 

Yumurta boyu(mm) 32.86±0.71 32.78±0.46 32.95±0.23 32.88±0.17 34.55±1.23 33.30±0.47 33.06±0.21 33.29±0.19 * ÖD ÖD 

Şekil indeksi 75.10±1.32 73.73±1.06 77.17±0.60 77.61±0.42 72.70±2.02 76.36±0.67 75.89±0.58 75.24±0.56 ÖD ÖD ÖD 

Sarı rengi 9.70±0.21 8.90±0.23 9.47±0.16 9.59±0.12 9.88±0.24 9.81±0.23 9.77±0.13 10.02±0.11 ** ÖD ÖD 

*: P<0.05, **:P<0.01, ***: P<0.001. a,b ve A, B: Aynı satırda farklı harflerle ifade edilen değerler arasındaki fark önemlidir.   
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Tartışma 

Araştırmada portakal kabuğu yağı ve cinsiyet 
oranlarına ait performans verileri tablosu incelendiği 
zaman (Tablo 3), portakal kabuğu yağının yumurtacı 
bıldırcınlarda bıldırcın-gün yumurta verimini üzerine etkili 
olmadığı görülmüştür. Yumurta verimi KYve PY 
gruplarında sırasıyla 83.67 ve 84.14 olarak tespit 
edilmiştir. Bu değerler birçok araştırmacının (24-27) 
bildirdiği değerlerden yüksek bulunurken, Kaplan ve Avcı 
(28)’nın bildirdiği 89.41’lik yumurta üretimi değerinden 
düşük saptanmıştır. Araştırmada farklı cinsiyet 
oranlarının yumurta verimi üzerine etkili olmadığı tespit 
edilmiştir. PY grubunda yem tüketiminin önemli düzeyde 
düştüğü saptanmıştır. Yem tüketimi; KY ve PY 
gruplarında sırasıyla 28.79 ve 27.54 g olarak bulunurken, 
bulunan bu değerler Silici ve ark. (24) ve Yörük ve ark. 
(26)’nın bildirdiği 31.16 ve 41.75 lik değerlerden oldukça 
düşük, Kaplan ve ark. (25)’nın bildirdiği 21.03 g yem 
tüketimi değerinden yüksektespit edilmiştir. Esansiyel 
yağlar kullanılarak yapılan araştırmalarda, bu yağların 
yem tüketimini farklı şekilde etkilediği belirlenmiştir. 
Araştırmalarda elde edilen farklı sonuçların yağların iştah 
açıcı etkilerinin, duyusal özelliklerinin, lezzetinin, 
kimyasal etkilerinin farklı olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir (29,30). Ebrahimi ve ark. (31) 
kurutulmuş tatlı portakal kabuğunu (Citrus sinensis) etlik 
piliç yemlerine %1.5 ve %3 oranlarında ilave ettikleri 
araştırmada,%1.5 oranında kurutulmuş tatlı portakal 
kabuğu ilave edilen grupta yem tüketimi iyileşirken, %3 
düzeyinde ilave edilen grupta yem tüketiminin düştüğü ve 
canlı ağırlık artışının kötüleştiği tespit edilmiştir. Akbarian 
ve ark. (32) sıcaklık stresine maruz bırakılan etlik 
piliçlerde, bitiş yemlerine 200 ve 400 mg/kg oranında 
portakal kabuğu ekstraktı ilavesinin piliçlerin yem tüketimi 
üzerine önemli düzeyde etkili olmadığını saptamışlardır. 
Araştırmada, gruplardaki bıldırcın sayısı arttıkça yem 
tüketiminin önemli derecede arttığı tespit edilmiştir 
(P<0.001). Araştırma grupları arasındaki farklılığın 
kafeslerdeki bıldırcın sayısının artışına bağlı olarak artış 
gösteren yem zayiatı ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. 
Portakal kabuğu yağının yumurtacı bıldırcınlarda 
yumurta ağırlığını etkilemediği tespit edilmiştir. Yumurta 
ağırlığı KY ve PY gruplarında sırasıyla 11.74 ve 11.55 
olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler Kaplan ve Avcı 
(28)’nın bildirdiği 11.59 g’lık değere benzer, Kaplan ve 
ark.(25) ve Şeker (27)’in bildirdikleri 9.59 ve 11.17 g’lık 
değerlerden yüksek ve Silici ve ark. (24) ve Yörük ve ark. 
(26)’nın bildirdiği 11.99 ve 13.2g’lık değerlerden düşük 
tespit edilmiştir. Cinsiyet oranının yumurta ağırlığını 
etkilemediği görülmüştür. Benzer şekilde, İpek ve ark. 
(33) erkek-dişi oranının yumurta ağırlığı üzerine 
etkisiniönemsiz olarak belirlemişlerdir. Portakal kabuğu 
yağı ilaveli yemin yumurtacı bıldırcınlarda yemden 
yararlanmayı etkilemediği tespit edilmiştir. Yemden 
yararlanma KYve PY gruplarında sırasıyla 3.09 ve 2.93 
olarak tespit edilmiştir. Bulunan değerler Silici ve ark. 
(24), Kaplan ve ark.(25) ve Yörük ve ark. (26) bildirdiği 
sırasıyla 3.48, 3.15 ve 4.16’lık yemden yararlanma 
değerlerinden düşük, Kaplan ve Avcı (28)’nın bildirdiği 
2.62’lik yemden yararlanma değerinden yüksek 

bulunmuştur. Cinsiyet oranının yemden yararlanmayı 
etkilemediği görülmüştür. 

Yumurtacı bıldırcınlarda yumurta kalite özelliklerine 
ait tablo 4 incelendiğinde, PY grubundakabuk ağırlığının 
ve kabuk oranının önemli düzeyde artığı tespit edilmiştir. 
Yine PY grubunun ak yüksekliği, sarı yüksekliği, haugh 
birimi ve sarı rengi bakımından üstün olduğu 
görülmüştür. Yumurta sarısının rengi tüketici 
memnuniyeti için önemli bir parametredir ve diyetteki 
karotenoid pigmentlerden önemli düzeyde 
etkilenmektedir. Ksantrofil kanatlı yemlerine doğal veya 
sentetik olarak katılan bir pigment maddesidir ve portakal 
kabuğunda yüksek düzeyde bulunmaktadır (34). 
Yumurta sarısı rengindeki iyileşmenin ksantrofil kaynaklı 
olabileceği düşünülmektedir. Portakal kabuğu yağının 
kalsiyum metabolizmasına etkisi ile ilgili bilgiye 
ulaşılamamasına rağmen, askorbik asidin 
böbreklerde1,25-dihydroxycholecalciferol 1,25-(OH)2D3 
(kalsitrol) üretimini artırdığı bilinmektedir (35). Portakal 
yağının yumurta kabuk kalitesi üzerine olan olumlu etkisi 
ise, kalsitrol düzeyinin artışına bağlı olarak bağırsaktan 
emilen kalsiyum düzeyindeki artış ile ilişkilendirilebilir 
(36). Yine bitkilerden elde edilen temel yağlar yapılarında 
bulunan biyolojik aktif maddeler nedeniyle sindirim kanalı 
üzerinde olumlu etkilere sahiptir (37, 38). Araştırmada 
yumurta kalitesindeki iyileşmenin portakal kabuğu 
yağının sindirim kanalına olan etkisinden de 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Kabuk kalınlığı, ak 
uzunluğu, yumurta eni ve şekil indeksi gibi özellikler 
yönünden portakal kabuğu yağı ilavesinin her hangi bir 
fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. Kabuk ağırlığına 
bakıldığında KY grubunda kabuk ağırlığı ortalaması 1.04 
g, PY grubunda kabuk ağırlığı ortalaması 1.11 g olarak 
bulunmuştur. Bu çalışmada bulunan kabuk ağırlığı 
değerleri bazı araştırıcıların (26, 28, 39, 40) bildirdiği 
kabuk ağırlığı değerlerinden yüksek bulunmuştur. 
Çalışmada ak yüksekliğine bakıldığında KY grubu 
ortalaması 4.93, PY grubu ise 5.1 bulunurken, bulunan 
bu değerler Karabayır ve ark. (39) ve Karabayır ve ark. 
(40) bildirdikleri değerlerden yüksek bulunmuştur. Ak 
uzunluğu incelendiğinde bazal diyet grubu ortalaması 
41.04, PY grubu ise 40.50 bulunmuştur, bulunan bu 
değerler Karabayır ve ark. (39) ve Karabayır ve ark. (40) 
bildirdikleri değerlere benzerlik göstermektedirler. 
Araştırmada sarı yüksekliği, KY grubu ortalaması 11.07 
ve PY grubu ise 11.33 olarak bulunmuş olup, bulunan bu 
değerler Karabayır ve ark. (39) ve Karabayır ve ark. (40) 
bildirdikleri değerlerden yüksek bulunmuştur. Şekil 
indeksi bakımından araştırmada bulunan değerler bazal 
diyet grubu için ortalama 75.93 ve 200 ppm portakal yağı 
ilaveli diyet grubu için ise ortalama 75.37 olmuştur. 
Bulunan şekil indeksi değerleri çeşitli araştırmacıların 
bildirdikleri en düşük 76.38 ve en yüksek 79.95 şekil 
indeksi değerlerinde düşük bulunmuştur (24-26, 28, 39, 
40). Araştırmada bazal diyet grubu için sarı rengi 
ortalama 9.41 ve 200 ppm portakal yağı ilaveli diyet 
grubu için ise ortalama 9.87 tespit edilmiştir. Bulunan bu 
değerler Silici ve ark. (24) bildirdikleri 8.84 değerden 
yüksek bulunurken, Yörük ve ark. (26) bildirdikleri 10.80 



 
 
Cilt: 29, Sayı: 1                                         Portakal Kabuğu Yağı ve Cinsiyet Oranının…                                                       Şubat 2015 
 
 

29 

değerinden düşük bulunmuştur. Erkek dişi oranının 
yumurta kalite özelliklerini etkilemediği saptanmıştır. 

Sonuç olarak, farklı erkek-dişi oranlarına da 
planlanan bu araştırmada kafesteki dişi başına düşen 
erkek oranındaki artışın dolayısıyla çiftleşme 
yoğunluğunun dişilerin yumurta üretimi ve yumurta kalite 
özelliklerini etkilenmediği tespit edilmiştir. Yeme katılan 
portakal kabuğu yağının (200 ppm) yem tüketimini 

düşürmesine rağmen, yumurta üretimi ve yemden 
yararlanma üzerine etkili olmadığı görülmektedir. 
Portakal kabuğu yağı ekonomik kalite kriterlerinden olan 
kabuk kalitesi, sarı ve ak kalitesini iyileştirmiştir. Bu 
bulgular doğrultusunda portakal kabuğu yağının yumurta 
kalitesini iyileştirmek için doğal katkı maddesi olarak 
kullanılabileceği söylenebilir. 
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