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Özet: Bu çalışmada arı poleninin farklı yerleşim sıklığında yetiştirilen Japon bıldırcınlarının performansları üzerine etki-
leri araştırılmıştır. Toplam 3 günlük yaşta 160 bıldırcın kullanılmıştır. Japon bıldırcınları kafeslere 160 ve 80 cm2/
bıldırcın olacak şekilde yerleştirilmiştir. Deneme grupları şöyledir; kontrol grubuna (kontrol) (160 cm2/bıldırcın/kafes) 
temel diyet, yerleşim sıklığı grubuna (yerleşim sıklığı) (80 cm2/bıldırcın/kafes) temel diyet, arı poleni grubuna (polen) 
(80 cm2/bıldırcın/kafes) ise arı poleni (1 g/kg temel diyet) katkısı yapılmıştır. Kontrol grubu canlı ağırlığı ile (35 ve 42. 
gün) yerleşim sıklığı (P<0.05) ve polen grubunun canlı ağırlık değerleri karşılaştırıldığında kontrol grubunun canlı ağır-
lık değerleri artmıştır. Canlı ağırlık kazancı ve yem tüketimi değerleri yerleşim sıklığı grubuna oranla arı poleni katkılı 
grupta sayısal olarak artmıştır. Yemden yararlanma ve ölüm oranları gruplar arasında benzer bulunmuştur. Kontrol 
grubunun serum albumin (P<0.05), globulin (P<0.01), total protein (P<0.01) ve üre (P<0.05) düzeyleri yerleşim sıklığı 
grubundan önemli oranda daha düşük bulunmuştur. Arı poleni katkısı, yerleşim sıklığı grubu ile karşılaştırıldığında 
serum üre düzeyini önemli oranda azaltmıştır (P<0.05). Sonuç olarak;  bu çalışmada yerleşim sıklığı uygulanan Japon 
bıldırcınlarının diyetlerine 1 g/kg polen katkısı ile performanslarını iyileştirilebileceği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arı poleni, bıldırcın, performans, yerleşim sıklığı.     

The Effects of Dietary Bee Pollen on Performance and Some Blood Parameters in Japanese Quails                
(Coturnix Coturnix Japonica)  Breeding under Different Stocking Densities

Summary: In this study, we investigated the effects of bee pollen on the performance of Japanese quails in different 
stocking densities. A total of 160 three-day-old quails were used. They were placed 160 and 80 cm2/quails in cages. 
The experimental groups were as follow; control group (160 cm2/quails/a cage) was fed with a basal diet, stocking 
density group (80 cm2/quails/a cage) was fed with basal diet, and bee pollen group (80 cm2/quails/cage) was fed with 
basal diet supplemented with bee pollen 1 g/kg. The live body weight of the control group (35 and 42th day) increased 
compared to the stocking density (P<0.05) and bee pollen supplemented groups. The body weight gain and feed intake 
increased in number in the bee pollen supplemented group (3-42th day) compared to the stocking density. Feed 
convertion ratio and mortality were found similar between groups. Serum albumin (P<0.05), globulin (P<0.01), total 
protein (P<0.01),  and urea (P<0.05)  levels of control group were detected significantly lower than those of stocking 
density group. The serum urea level of the bee polen supplementation was significantly lower than those of stocking 
density group (P<0.05). The result of the present study suggests that polen supplemented dose of 1 g/kg diet might 
improved the performance of the Japanese quails exposed to stocking density. 

Key Words: Bee pollen, performance, quail, stocking density. 

Giriş

Hayvanların genetik kapasitelerinden tam olarak 
faydalanabilmek için bakım ve besleme gibi çevre-
sel faktörler ve barınma üzerinde önemle durulma-
lıdır. Kafesin yapısı, havalandırma, sıcaklık, nem, 
yetiştirme yöntemleri ve yerleşim sıklığı kanatlı 
besleme için önemli barınma koşullarıdır. Birim 
alana konulan hayvan sayısının fazla olması stres 
ve hastalık riskini artırarak büyümenin gerilemesi-
ne ve et kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. 
Diğer yandan birim alana konulan az sayıdaki hay-

van miktarı ise ekonomik kayba neden olmaktadır 
(16). 

Yerleşim sıklığının fazla olması çevre sıcaklığının 
artışına, hava akımının azalmasına ve bu sebeple 
vücut ısısının dışarıya yayılamamasına, havalan-
dırmanın kötü olmasına, amonyağın artmasına, 
yem ve suya erişimin engellenmesine sebep ola-
rak performansın azalmasına neden olmaktadır (8,
29). Ancak, yerleşim sıklığında performansta mey-
dana gelen depresyonun ana nedeni oluşan sıcak-
lık stresinin meydana getirdiği olumsuz etkilerdir 
(7, 17, 18, 26). Kanatlılar için en uygun sıcaklık 
derecesi 16-25 0C’dir (30). Bilindiği üzere yüksek 
çevre sıcaklığı, kanatlı yetiştiriciliğinde verimi dü-
şüren ve ekonomik açıdan zararlar veren önemli 
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bir faktördür. Kanatlı hayvanlar çevre sıcaklığında-
ki değişikliklere karşı vücut sıcaklıklarını korumak 
zorundadı r lar.  Sıcaklı k stresinin l ipi t 
peroksidasyonu artırdığı ve bunun sonucu olarak 
serbest radikal oluşuma neden olduğu bildirilmiştir 
(10, 24, 31).

Bitki dokularında bulunan major ve minor element-
lerin tamamına yakınını ihtiva eden arı polenleri, 
proteinler, karbonhidratlar ve lipitler bakımından 
oldukça zengindirler (21). Bunlara ilave olarak ami-
noasit, nükleik asit, enzim, vitamin ve hormon gibi 
organik maddeleri de yapılarında bulundururlar 
(13, 14, 28). Yapılarında bulunan adrenalin ile ka-
raciğerde glikojenin glikoza yıkımını artırırlar ve 
hiperglisemi oluştururlar. Çizgili kas hücrelerinde 
de glikojenoliz’i artırarak oluşan glikojenden de 
glukoz 6-fosfat oluştururlar. Bu madde de glikolize 
uğrayarak laktik asit düzeyini artırmaktadır. Yağ 
dokusunda ise yağ dokusu hücrelerini etkileyip, 
lipolizi artırarak kanda serbest yağ asidi düzeyini 
yükseltmektedirler. Ayrıca bazal metabolizmayı 
artırmaktadırlar (15). 
Arı poleni alerjik bünyelerde çeşitli olumsuzluklara 
sebep olurken, ihtiva ettiği adrenalin ve 
noradrenalin ise stres anında artarak metaboliz-
mayı koruyucu rollerinin olduğu da bilinmektedir 
(14). Arı polenlerinin aynı zamanda serbest radi-
kallerin temizlenmesinde koruyucu etkileri vardır 
(2). Arı poleninin önemli miktarlarda antioksidan 
potansiyele sahip polifenol bileşiklerini içerdiği 
bildirilmektedir (5, 23). 

Bu çalışmada çok değerli temel besin maddelerine 
ve antioksidan özellikteki bileşiklere sahip polenin, 
yerleşim sıklığı altındaki bıldırcınlarda performans 
üzerine etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmada 3 günlük, toplam 160 adet Japon bıl-
dırcın (Coturnix coturnix japonica) kullanılmıştır. 
Araştırma kontrol, yerleşim sıklığı ve polen grubu 
olmak üzere 3 gruptan oluşmaktadır. Kontrol gru-
buna (Kontrol) yerleşim sıklığı uygulanmamış ve 
yeme polen katkısı yapılmamıştır. Yerleşim sıklığı 
grubuna (YS) yerleşim sıklığı uygulanmış ve diyete 
polen katkısı yapılmamıştır. Arı poleni grubuna ise 
(Polen), yerleşim sıklığı uygulanmış ve ticari bir 
firmanın ürettiği arı poleni alınarak rasyona 1g/kg 
rasyon düzeyinde katılmıştır. Kontrol grubu kafes-
lerine 160 cm2 taban alanı sağlayacak şekilde 8’er 
hayvan, yerleşim sıklığı oluşturulan kafeslere 80 
cm2 taban alanı sağlayacak şekilde 16’şar hayvan 
konulmuştur. Araştırma, kontrol grubunda her ka-
feste 8 adet, yerleşim sıklığı uygulanan gruplarda 
ise 16 adet olmak üzere ve 4 alt gruptan oluşacak 

şekilde gruplara ayrılmıştır. Buna göre kontrol gru-
bu 32, yerleşim sıklığı grubu 64, polen grubu ise 
64 hayvandan oluşmuştur. Araştırma rasyonları 
başlangıç (3-21gün) ve bitiş (22-42gün) olarak 
NRC (19)’ye göre hazırlanmıştır.

Araştırma 42. günde sonlandırılmıştır. Araştırma 
süresince tüm gruplara ad-libitum yemleme, oto-
matik nipel suluklarda su ve 23 saat aydınlık, 1 
saat karanlık uygulaması yapılmıştır. Araştırma 
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinde yapılmıştır.

Hayvanların 3. günde başlangıç canlı ağırlıkları 
belirlenmiş ve alt grupların ortalama canlı ağırlıkla-
rı eşit olacak şekilde ayrılmıştır. Denemenin 3, 14, 
28, 35 ve 42. günlerinde 0,1 gr’a hassas terazide 
tartımları yapılarak canlı ağırlıkları (CA) ve canlı 
ağırlık artışları (CAA) tespit edilmiştir. Araştırma 
süresince gruplardaki ölüm sayıları kaydedilmiştir. 

Araştırmada alt grupların yem tüketimleri tartılarak 
verilmiş ve her grubun ortalama yem tüketimi (YT), 
14, 28, 35 ve 42. günlerde verilen yemlerden artan 
yemler çıkarılarak hesaplanmıştır. Gruplarda 14, 
28, 35 ve 42. günlerde belirlenen yem tüketim mik-
tarlarının aynı günlerde belirlenen CAA değerlerine 
bölünmesiyle yemden yararlanma oranları (YYO) 
belirlenmiştir. 

Araştırma gruplarının her birinden 6 bıldırcın seçi-
lerek ayrılmış ve kesilerek kan örnekleri alınmıştır. 
Serumda glikoz, albumin, total protein, kreatinin, 
globulin, total protein, üre, alanin transaminaz 
(ALT), total kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein 
(HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL) analizleri 
biyokimyasal analizör Olimpus AD-600 kullanılarak 
yapılmıştır.

İstatistik analizlerde SPSS 11.5 (27) paket progra-
mı kullanılmıştır. Grupların karşılaştırılmasında tek 
yönlü varyans analizi, Duncan çoklu karşılaştırma 
testi uygulanmıştır. Araştırma gruplarının bazı bi-
yokimyasal parametre değerlerinin belirlenmesin-
de Kruskal-Wallis testi, farklılığın önemli olduğu 
durumlarda ikili karşılaştırmalar için Mann-Whitney 
U testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki ölüm 
oranlarının karşılaştırılmasında Fisher Exact testi 
kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma gruplarının canlı ağırlık değerleri Tablo 
2’de, canlı ağırlık artışı değerleri Tablo 3’de, yem 
tüketimi Tablo 4’de, yemden yararlanma değerleri 
Tablo 5’de, ölüm oranları Tablo 6’da ve araştırma 
gruplarının bazı biyokimyasal parametre değerleri 
Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Araştırmada kullanılan rasyonların bileşimleri, %

Yem bileşenleri Başlangıç Bitiş

Mısır

Soya Fasulyesi Küspesi (% 48)

Tam Yağlı Soya

Tavuk Unu

Kireçtaşı

Dikalsiyum Fosfat

Bitkisel Yağ (Soya)

L-lizin hidroklorit

Vitamin-mineral  premix1

DL-Metiyonin

Tuz

Besin madde içerikleri2

ME, kcal/kg

HP, %3

Kalsiyum

Total fosfor

54.13

26.65

12.62

2.50

1.19

1.19

0.94

0.2

0.2

0.28

0.3

3300

23.20

1.00

0.55

62.12

-

27.85

6.0

0.29

1.60

1.43

0.17

0.2

0.13

0.21

3030

20

1.02

0.56

1 : Kg dietteki vitamin ve mineral premiksi: vitamin A, 15.000 IU; kolekalsiferol 5000  IU; vitamin E, 100 mg; vitamin K3, 
4 mg; vitamin B1, 3 mg; vitamin B2, 8 mg; vitamin B3, 60 mg; vitamin B6, 5 mg; Ca-D-pantotenat, 18 mg; Folik asit,  
2 mg; D-biotin, 0.20 mg; Mn, 100 mg; Zn, 80 mg; Fe, 80 mg; Cu, 8 mg; Co, 8 mg; Se, 0.3 mg; iyot, 1 mg; Mo, 1 mg;  
kolin klorit, 500 mg.

2 : Tablodaki besin madde içerirkleri NRC (19) değerlerine göre oluşturulmuştur.
3 : Tablodaki HP içeriği analiz yoluyla bulunmuştur.

Tablo 2. Araştırma gruplarının canlı ağırlık ortalamaları (g/hayvan) 

Günler Kontrol Yerleşim Sıklığı Polen Önem Kontrolü

3.

14.

28.

35.

42

11.09±0.55

34.09±2.31

101.83±2.49

129.35±3.92a

160.48±4.50a

11.26±0.37

32.26±1.37

96.28±1.67

120.06±2.59b

146.14±2.90b

10.39±0.98

32.39±1.40

98.13±1.42

124.69±1.37ab

151.68±2.04ab

-

-

-

*

*

- :  P>0.05, *: P<0.05, a,b:Aynı satırda farklı harfler taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur.
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Tablo 3. Araştırma gruplarının canlı ağırlık artışları (g/gün/hayvan) 

Günler Kontrol Yerleşim Sıklığı Polen Önem Kontrolü

3-14

15-28

29-35

36-42

3-42

2.10±0.22

4.83±0.24

3.93±0.60

4.44±0.91a

3.83±0.12a

1.91±0.13

4.57±0.15

3.39±0.37

3.72±0.54b

3.46±0.08b

2.00±0.26

4.69±0.14

3.79±0.28

3.85±0.53b

3.62±0.09ab

-

-

-

*

*

- :  P>0.05, *: P<0.05, a,b:Aynı satırda farklı harfler taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur.

Tablo 4. Araştırma gruplarında yem tüketimi (g/gün/hayvan) 

Günler Kontrol Yerleşim Sıklığı Polen Önem Kontrolü

3-14

15-28

29-35

36-42

3-42

9.00±0.26

14.87±0.44

17.95±1.11

19.25±0.58a

15.27±0.35a

8.49±0.29

14.76±0.34

16.00±0.31

16.62±0.42b

13.97±0.09b

8.77±0.94

14.53±0.43

17.50±0.50

17.00±0.31b

14.53±0.21b

-

-

-

*

*

- :  P>0.05, *: P<0.05, a,b:Aynı satırda farklı harfler taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur.

Tablo 5. Araştırma gruplarının yemden yararlanma oranları (g YT/g CAA) 

Günler Kontrol Yerleşim Sıklığı Polen Önem Kontrolü

3-14

15-28

29-35

36-42

3-42

4.30±0.12

3.07±0.04

4.57±0.28

4.32±0.13

3.98±0.08

4.44±0.15

3.22±0.07

4.71±0.09

4.46±0.11

4.03±0.02

4.38±0.04

3.09±0.09

4.61±0.13

4.40±0.06

4.01±0.06

-

-

-

-

-

- :  P>0.05
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Canlı ağırlık değerlerinde 3-14. ve 15-28. günlerde 
gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmamış, ancak 35 ve 42. günlerde kontrol 
grubunun yerleşim sıklığı grubuna oranla canlı 
ağırlık değerlerinin daha yüksek olduğu belirlen-
miştir (P<0.05). Polen grubunun canlı ağırlık de-
ğerleri ile kontrol ve yerleşim sıklığı gruplarının 
canlı ağırlık değerleri arasında istatistiki olarak 
önemli bir fark tespit edilmemiştir. Canlı ağırlık 
artışı değerleri incelendiğinde 36 ile 42. günler 
arasındaki değerlerde ve genel değerlendirmede 
(3-42) gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel 
olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). 

Yem tüketimi değerleri incelendiğinde genel değer-
lendirmede (3-42 gün) kontrol grubunun yem tüke-

timi değerleri diğer gruplara oranla önemli oranda 
yüksek olduğu bulunmuştur (P<0.05). Araştırma 
gruplarının yemden yararlanma oranlarında ise 
tüm günlerde istatistiksel olarak önemli farklılıklar 
tespit edilmemiştir. Araştırma gruplarında ölüm 
oranları incelendiğinde kontrol, yerleşim sıklığı ve 
polen grubunda sırasıyla ölüm oranı % 6.25, 12.5 
ve 9.37 olarak belirlenmiştir. 

Araştırma gruplarının serum albumin, globulin, 
total protein ve üre düzeylerinde gruplar arasındaki 
farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 
(P<0.05). Serum albumin, globulin ve total protein 
düzeyleri yerleşim sıklığı gruplarında kontrol gru-
buna oranla önemli oranda yüksek bulunmuş 
(P<0.05); serum üre düzeyinin yerleşim sıklığı gru-

Tablo 6. Araştırma gruplarının ölüm sayıları ve oranları (adet - %) 

-: P>0.05, *: P<0.05, **: P<0.01, a,b:Aynı satırda farklı harfler taşıyan değerler birbirinden farklı bulunmuştur.

Ölen, adet Ölen, % Yaşayan, adet Yaşayan, %

Kontrol

Yerleşim Sıklığı

Polen

Toplam

Fisher’s Exact (Kontrol-Yerleşim Sıklığı)

Fisher’s Exact (Kontrol-Polen)

2

8

6

16

6,25

12,5

9,375

10

30

56

58

144

P>0.05

P>0.05

93,75

87,5

90,625

90

Tablo 7. Araştırma gruplarının bazı biyokimyasal parametre değerleri (n-6)

Kontrol Yerleşim Sıklığı Polen P

Glikoz (mg/dl)

Albumin (g/dl)

Kreatinin (mg/dl)

Globulin (g/dl)

Total protein (g/dl)

Üre (mg/dl)

SGPT (IU/L)

Total kolesterol (mg/dl)

HDL (mg/dl)

LDL (mg/dl)

329.20±18.88

0.92±0.06b

0.23±0.02

1.32±0.03b

2.27±0.06b

2.40±0.04b

1.8±0.58

183.80±8.72

98.60±8.45

84.40±4.53

295.75±8.34

1.22±0.04a

0.30±0.04

2.05±0.01a

3.25±0.02a

3.75±0.05a

3.75±0.2

180.00±3.34

85.25±9.41

102.00±1.77

283.62±14.29

1.09±0.07ab

0.25±0.01

1.91±0.16a

3.00±0.02a

2.37±0.03b

2.12±0.06

161.00±9.56

87.62±5.56

87.00±8.07

-

*

-

**

**

*

-

-

-

-



178

Bıldırcın rasyonlarına polen katkısı…                                                                                  Erciyes Üniv Vet Fak Derg 8(3) 173-180, 2011

bunda diğer gruplardan yüksek olduğu tespit edil-
miştir (P<0.05).

Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada kontrol, yerleşim sıklığı ve polen 
gruplarının canlı ağırlıkları incelendiğinde 3 ile 28. 
gün canlı ağırlık değerleri arasında istatistiki olarak 
önemli fark ortaya çıkmazken, 35 ve 42. günlerde 
grupların canlı ağırlık değerleri arasında istatistiki 
olarak önemli fark tespit edilmiştir (P<0.05). Araş-
tırma gruplarının canlı ağırlık artışlarında ise 36-
42. gün periyotlarında ve 3 ile 42. günler arasında 
istatistiki olarak önemli fark olduğu belirlenmiştir 
(P<0.05).  Birim alana fazla sayıda hayvan konul-
ması stres ve hastalık riskini artırarak büyümenin 
gerilemesine ve et kalitesinin düşmesine sebep 
olduğu bilinmektedir (16). Nitekim bu çalışmada 
diyete polen katkısı yapılmayan yerleşim sıklığı 
grubunda, canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışında 
özellikle son haftada önemli düşüşler tespit edil-
miştir ve polen katkısının yerleşim sıklığı grubuna 
kıyasla canlı ağırlığı arttırdığı görülmüştür. Ancak 
broylerlerde hayvan yoğunluğu 15, 20 ve 25 
broyler/m2 olacak şekilde üç ayrı gruba ayrılmış 
olan bir çalışmada (32), 42. gün canlı ağırlık de-
ğerlerinde önemli farklılıkların ortaya çıkmadığı 
görülmüştür. Grupların sırasıyla 2157.10, 2012.32 
ve 1895.78 g canlı ağırlık ortalamalarına ulaştıkları 
ve hayvan yoğunluğu arttıkça canlı ağırlığın ra-
kamsal oranda düştüğü bildirilmiştir. Yerleşim sıklı-
ğının fazla olduğu durumlarda hava akımı ve hava-
nın kalitesi azalır, ısı, bağıl nem ve amonyak mik-
tarı artar, yeme ve suya ulaşma azalır. Et kalitesi-
nin düşmesi ve üretim performansının azalması, 
yetersiz alana, yem ve su için rekabet olmasına, 
mikroorganizmaların ürik asidin yapısını bozması 
sebebi ile amonyak seviyesinin yükselmesine bağ-
lanabilir (11). Bu çalışmadaki yem tüketim ve yem-
den yararlanma değerleri incelendiğinde yem tüke-
timinde son hafta (36-42. hafta) ve genel ortalama-
da (3-42. hafta) yerleşim sıklığı grubunda kontrol 
grubuna oranla istatistiki olarak önemli düşüşler 
tespit edildiği görülmüştür (P<0.05). Shanawany 
(25), broylerlerde (20 broyler/m2’nin üzerinde) yer-
leşim sıklığının toplam yem tüketimini olumsuz 
yönde etkilediğini rapor etmiştir. Yerleşim sıklığının 
artmasına bağlı olarak, yem tüketiminin azalması-
nın kalabalıklığın artmasıyla yem yiyebilme reka-
betinin ve mücadelesinin artmasına bağlı olabile-
ceğini bildirmektedirler (20). Wilson ve ark. (34), 
çalışmalarında kafes taban alanının artması ile 
birlikte yem tüketiminde küçük ve önemsiz miktar-
larda artışlar olduğunu bildirmektedirler. Yemden 
yararlanma oranlarında ise gruplar arasında 
önemli farklar tespit etmemişlerdir. Arı poleni, iyi 

bir sindirimin oluşması ve hücre büyümesi için 
gerekli olan enzimler ve koenzimler ile aminoasit-
ler, hormonlar ve mineralleri içeriğinde taşımakta-
dır (4). Broylerlerde 6 hafta boyunca % 1.5 oranın-
da diyete polen katılan grubun katılmayan gruba 
oranla performans ve sindiriminde istatistiksel ola-
rak önemli oranda artışlar meydana geldiği tespit 
edilmiştir. İlk 3 haftada polen grubunun canlı ağırlı-
ğında P<0.05 düzeyinde artış bulunurken, son 3 
haftada P<0.01 düzeyinde artış tespit edilmiştir. 
Yapılan bu araştırmada % 1.5 diyete polen katkısı-
nın ince bağırsağın daha erken gelişimine bunu 
takiben sindirim ve absorbsiyon fonksiyonlarında 
yükselmesine, vücut büyüme ve gelişiminin artışı-
na neden olduğu rapor edilmiştir (33). Bizim çalış-
mamızda polen katkısının olumlu etkisi polenin 
içeriğindeki besin maddelerinin özellikle de büyü-
me üzerine etkili aminoasitlerin bulunmasına bağ-
lanabilir. Ancak arı poleninin etki düzeyinin, pole-
nin içeriğindeki değerli besin maddelerinin oransal 
olarak farklılığına ve bölgelere göre değişim gös-
termesine, ayrıca kullanılan hayvan türü ve diğer 
faktörlere bağlı olarak değişebileceği bildirilmekte-
dir (4, 22). Broylerlerde yapılan bir çalışmada (3), 
diyete % 0.10 polen katılan grupla standart diyet 
verilen iki grup arasındaki canlı ağırlıklar karşılaştı-
rıldığında polenli ve kontrol grubunun canlı ağırlık-
ları sırasıyla 1773.53 g ve 1708.48 g bulunduğu ve 
iki grup arasında istatistiki olarak önemli fark orta-
ya çıktığı bildirilmiştir (P<0.05). Yemden yararlan-
ma oranında ise polen grubunun kontrol grubuna 
oranla % 19.54 daha iyi olduğu bulunmuş ancak 
istatisitiki olarak önemli bir fark olmadığı tespit 
edilmiştir. Bizim bulgularımızla incelenen literatür 
bulgularının uyum içerisinde olduğu görülmektedir  
(3, 25, 33). Ölüm oranları incelendiğinde ise yerle-
şim sıklığı grubunda ölüm oranı yüksek olmasına 
rağmen gruplar arasında istatistiki olarak önemli 
farklılık ortaya çıkmamıştır. 

Bu araştırmada belirlenen kan parametreleri ince-
lendiğinde özellikle serum protein değerlerinde 
gruplar arasında istatistiki farklılıklar oluşurken, 
diğer kan parametreleri yönünden gruplar arasında 
önemli bir fark ortaya çıkmadığı tespit edilmiştir. 
Serum protein düzeyleri immun sistem üzerine 
etkilidir ve stresi artırıcı hastalık, toksisite gibi du-
rumlarda immun sistemin bozulmasından dolayı 
bu değerlerde artışlar görülebilmektedir (12). 
Ratlarda sodyum floritin toksisitesine karşı diyete 
arı poleninin koruyucu etkisinin araştırıldığı bir 
çalışmada (9) toksisite grubunda ALP aktivitesi, 
üre, kreatinin, sodyum ve potasyum düzeylerinde 
önemli bir artış tespit edilirken aynı parametreler 
yönünden arı poleni grubunda önemli bir azalma 
olduğu bildirilmiştir. Arı poleni katkısının floritinin 
toksik etkisini azalttığı bildirilmiştir. Bu çalışmada 
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ise yerleşim sıklığının yarattığı oksidatif stres so-
nucu serum albumin, globulin, total protein ve üre 
düzeyinde önemli bir artış görülürken diyete arı 
poleni katkısı söz konusu bu parametrelerin düze-
yinde azalma meydana getirdiği ve özellikle serum 
üre düzeyini önemli oranda düşürdüğü tespit edil-
miştir (P<0.05). Serum üre düzeyinin artması 
oksidatif stresin artmasıyla ilişkilidir. Bu durum arı 
poleninin zengin esansiyel aminoasit içeriği, prote-
in, doymamış yağ asitleri ve pek çok vitamin, mi-
neral ve iz elementlerden zengin yapısının stresi 
azaltıcı etkiye neden olmasına bağlanmıştır (6). 
Yine stresi azaltıcı etkisi yapısındaki serbest radi-
kalleri temizleme özelliğine sahip polifenolleri ve 
flavonoidleri içermesine bağlanabilir (1). 

Sonuç olarak, bu çalışmada besi döneminde bıldır-
cınlar üzerinde oluşturulan yerleşim sıklığının per-
formansı düşürdüğü ve bıldırcın diyetlerine yapılan 
polen katkısının yapısındaki değerli içeriklere bağlı 
olarak stresi azaltıcı etkiye neden olduğu ve per-
formansı olumlu etkilediği belirlenmiştir. 
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