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Özet: Bu araflt›rma hem çoklu hem de tekli girifle uygun olan büyük kapasiteli (57,600 yumurta) geliflim makinelerinde tekli ve çoklu
girifl sistemi kullan›lmas› durumunda makine içinde yerleflim düzeninin kuluçka özellikleri üzerine etkisini belirlemek amac›yla 2 farkl›
kuluçkahanede yürütülmüfltür. Birinci kuluçkahanede sürü yafl› 63 hafta olan ve ortalama yumurta a¤›rl›¤› 70 g olan yumurtalar 4
gruba ayr›lm›flt›r. 1., 2. ve 3. gruptaki yumurtalar s›ras›yla pervaneye en uzak, orta ve pervaneye yak›n k›sma konulmufl ve transfer
ifllemine kadar sabit tutulmufltur. 4. grup ise 1. hafta orta, 2. hafta pervaneye uzak, 3. haftada ise pervaneye yak›n gelecek flekilde
yerlefltirilmifltir. 1. grupta (pervaneye uzak) ç›k›fl gücü oran› önemli seviyede düflük bulunurken (P<0,05) 3 ve 4. grupta en yüksek
de¤erler elde edilmifltir.
‹kinci kuluçkahanede sürü yafl› 34 ve 60 hafta olan broiler ebeveyn sürülerinden elde edilen yumurtalar pervaneye uzak, orta,
pervaneye yak›n olacak flekilde yerlefltirilmifl ve 4. grup hariç, birinci kuluçkahanedeki çal›flman›n ayn›s› yürütülmüfltür. Genç sürü
yumurtalar›nda (34. hafta) yerleflim düzeni gruplar› aras›nda ç›k›fl gücü bak›m›ndan farkl›l›k önemli bulunmam›flt›r. Ancak, yafll› sürü
yumurtalar›nda 1. kuluçkahanede elde edilen de¤erlere benzer sonuçlar elde edilmifl olup pervaneye yaklaflt›kça ç›k›fl gücünün
yükseldi¤i belirlenmifltir (P<0,05).
Anahtar Sözcükler : Broiler dam›zl›k, çoklu girifl, tekli girifl, ç›k›fl gücü

Effect of single and multi-stage incubation systems on hatching performance of broiler
breeder eggs
Abstract: This experiment was conducted to evaluate the effects on hatching performance of single and multi-stage operations in
incubators which can be used in both single and multi- stage.
The experiment was carried out in two different hatcheries. In the first hatchery, eggs were collected from an old flock (63 weeks)
and were divided into 4 groups randomly and were placed far from the fan (Group I), in the middle (Group 2), near the fan (Group
3) and the last group was moved every week by setting the first week far from the fan, the second week in the middle and the third
week near the fan (Group 4). The first 3 groups were placed in the same place until the transfer time. The hatchability of fertile
(H:F) eggs was significantly lower in the first group, while the highest H:F ratio was obtained from the third and fourth groups.
In the second hatchery, eggs were collected from the flock of broiler breeders 34 and 60 weeks-old. All groups were tested the
same as tin he first hatchery except the 4th group. The differences among groups were not significant for H:F ratio for eggs from
breeders at 34 weeks of age. However, similar to the first experiment, when eggs from breeders 60 weeks of age were used, the
H:F ratio was higher for eggs placed close to the fan.
Key Words : Broiler breeder, single stage, multi-stage, hatching performance

Girifl
Sürekli uygulanan genetik ve çevresel ›slah,
tavukçuluk sektöründe ve bu sektör içinde vazgeçilmez
bir halkay› oluflturan kuluçka faaliyetlerinde önemli
ilerlemelere neden olmufltur (1) (Tablo 1). Buna karfl›l›k
makine kapasitesi ile broiler anaçlar›n›n yumurta
a¤›rl›¤›nda meydana gelen art›fllar›n makine dizayn› ve
makine içi optimum çevre koflullar›n›n sa¤lanmas›nda
meydana getirdi¤i olumsuzluklar devam etmektedir( 2).

Kaltofen (3) makine fan h›z›n›n düflük olmas›
durumunda makine içinde hava h›z›n›n yetersiz kald›¤›n›,
dengesiz hava da¤›l›m›n›n oldu¤unu ve s›cakl›¤›n üniform
olmad›¤›n› vurgulayarak özellikle makine iç s›cakl›¤›n›n
yüksek oldu¤u bölgelere rastlayan yumurtalarda ç›k›fl›n
olumsuz etkilendi¤ini tespit etmifltir. Kaltofen (3)' a ek
olarak Mauldin ve Buhr (4)'da yumurta ile makine iç
s›cakl›k de¤erleri aras›nda farkl›l›k bulundu¤unu
belirlemifller ve birçok kuluçka makinesinde dengesiz hava
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Tablo 1.

Kuluçka Faaliyetinde Meydana Gelen De¤iflimler

Y›l

1950

1960

1990

Yumurta A¤›rl›¤› (g)
Kuluçka Rand›man›
Makine Kapasitesinin Art›fl Oran›

40-60
% 67
Düflük

40-60
% 80
% 100

65-80
% 88
% 115

Coleman ve Coleman (1)

hareketinin s›cakl›¤›n homojen da¤›l›m›n› engelleyerek
ç›k›fl gücünü düflürdü¤ünü bildirmifllerdir. Bu araflt›r›c›lar,
bu sorunun çözümü için makinelerin çevre koflullar›n›n
özellikle s›cakl›¤›n homojen olarak da¤›lmas›n› sa¤layacak
flekilde dizayn edilmesini, bunun içinde öncelikle makine
içindeki hava h›z›n›n düzenlenmesi gerekti¤ini
belirtmifllerdir.
Son 20-25 y›l içerisinde özellikle Avrupa'da sektörün
her dal›nda oldu¤u gibi kuluçkahanelerde de kapasiteler
giderek artm›fl, 15,000-20,000 yumurta kapasiteli tek
giriflli geliflim makinelerinin yerini art›k yat›r›m ve
kullan›m maliyeti % 20-40 daha düflük olan büyük
kapasiteli çoklu giriflli makineler alm›flt›r. Bu dönemde
özellikle hijyen koflullar›n›n optimum seviyede kontrol
edilebilmesi için baz› makine üreticisi firmalar tek giriflli
olarak da kullan›labilen 50,000-60,000 yumurta
kapasiteli geliflim makineleri imal etmifllerdir.
Kuluçka makinelerindeki bu de¤iflimler yan›nda broiler
dam›zl›k yumurta a¤›rl›¤›n›n artmas›yla ç›k›fl gücünün
önemli seviyelerde düfltü¤ü de belirlenmifltir (5, 6).
Birçok araflt›r›c› (7, 8, 9), bu sorunu a¤›r yumurtalar›n
inkubasyonun son döneminde meydana gelen yüksek ›s›y›
daha az tolere etmesiyle aç›klam›fllard›r.
Özellikle inkubasyonun ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan ve
inkubasyonun sonuna do¤ru giderek artan makine
s›cakl›¤› ile embriyo s›cakl›¤› aras›ndaki fark›n,
yumurtalar›n a¤›r olmas› ve/veya makine içindeki
havaland›rman›n uygun olmamas›ndan kaynakland›¤›
düflünülebilir. Çok giriflli makinelerde bu olumsuzlu¤un
geliflim dönemi s›ras›nda arabalar›n yerleri de¤ifltirilerek
elemine edilebilece¤i akla gelmektedir. Ancak büyük
kapasiteli makinelerin tek giriflli olarak kullan›lmas›
durumunda hava hareketindeki yetersizli¤in önemli
sorunlara neden olaca¤› ve bu tip uygulamalarda makine
içindeki çevre koflullar› bak›m›ndan bir örneklilik
sa¤laman›n daha zor oldu¤u bildirilmektedir (10,11). Tek
giriflli sistem kullan›ld›¤›nda inkubasyonun ikinci yar›s›nda,
çoklu girifle göre hava hareketi yaklafl›k 2 kat daha fazla
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olmaktad›r (12) (Tablo 2). Bu durum küçük kapasiteli
geliflim makinelerinde sorun yaratmazken büyük
kapasiteli
olanlarda
önemli
bir
problem
oluflturabilmektedir.
Bu araflt›rma hem çoklu hem de tekli girifle uygun olan
büyük kapasiteli geliflim makinelerinde tekli ve çoklu girifl
sistemi kullan›lmas› durumunda yerleflim düzeninin
kuluçka özellikleri üzerine etkisini belirlemek amac›yla
yürütülmüfltür.
Tablo 2.

Inkubasyon s›ras›nda yumurta yüzeyinde 0.25ºC’den daha
fazla s›cakl›k art›fl›n›n s›n›rlanmas› için gerekli hava
hareketi
‹nkubasyon süresi
(gün)

Gerekli hava hareketi
(1000 tavuk yumurtas› /m3/saat)

1
4
8
12
16
17a
Çoklu girifl b

6,78
35,46
167,78
802,42
1725,82
1676,66
703,08

a: ‹nkubasyon s›ras›nda yumurtan›n en yüksek ›s› üretim zaman›
b: ‹nkubasyon s›ras›nda ortalama ›s› üretimi, Owen (12)

Materyal ve Metot
Materyal
Araflt›rma, özel sektöre ait 2 farkl› kuluçkahanede
yürütülmüfltür. Kuluçkahanelerden birinde 63 haftal›k
Hybro sürüsünden elde edilen yumurtalar kullan›l›rken,
di¤er kuluçkahanede 34 ve 60 haftal›k yafltaki Hubbard
genotipli sürülerden elde edilen yumurtalardan
yararlan›lm›flt›r.
Her iki kuluçkahanede de, kuluçka ifllemi Türkiye'de
yayg›n olarak kullan›lan 57.600 yumurta kapasiteli, hem
tek hem de çoklu girifle uygun Petersime marka tam
otomatik geliflim makinelerinde gerçeklefltirilmifltir.
Metot
Birinci kuluçkahanede ayn› gün elde edilmifl ve
kuluçkal›k olarak ayr›lm›fl, ortalama yumurta a¤›rl›¤› 70 g
olan 17,700 adet yumurta rasgele 4 gruba bölünmüfl ve
geliflim makinesine fiekil 1'de de gösterildi¤i gibi
yerlefltirilmifltir. Transfer ifllemine kadar (0-18,5 gün) 1.
2. ve 3. gruptaki yumurtalar s›ras›yla makinenin
pervaneye uzak, orta ve pervaneye yak›n k›sm›na
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yerlefltirilmifllerdir. Bunun yan›nda 4.grup yumurtalar ise,
makine imalatç›s›n›n çoklu girifller için önerdi¤i yer
de¤iflim düzenine göre, ayn› geliflim makinesinde 1.hafta
orta, 2. hafta pervaneye uzak ve 3. haftada ise pervane
kenar›na gelecek flekilde bekletilmifltir.
Transfer dönemine kadar olan sürede makine s›cakl›¤›
ve ›slak termometre s›cakl›¤› s›ras›yla 99,4 ºF ve 84 ºF
olarak ayarlanm›flt›r.
1abc

2abc

3abc

P
E

4c

4a

4b

4c

4a

4b

R
V
A
1abc

fiekil 1.

2abc

3abc

N
E

Yumurtalar›n Kuluçka Makinesindeki Pozisyonlar› ( 1,2,3,4
gruplar ; a: 1.hafta, b: 2.hafta, c: 3. hafta

Ayn› model geliflim makinelerinin bulundu¤u ikinci
iflletmede ise birinci iflletmenin aksine tamamen tek giriflli
sisteme sad›k kal›nm›flt›r. Yafl› 34 ve 60 haftal›k olan
broiler ebeveyn sürülerinden ayn› gün elde edilen
8,100'er yumurta rasgele 3 eflit gruba ayr›lm›flt›r.
Sürülerin bu dönemde ortalama yumurta a¤›rl›klar›
s›ras›yla 60 g ve 69 g olarak hesaplanm›flt›r.
Yafl› 34 ve 60 hafta olan sürülerden elde edilen
yumurtalar di¤er iflletmede ilk 3 grupta oldu¤u gibi
pervaneye uzak, orta ve pervane yan›nda olacak flekilde
makineye yerlefltirilmifl ve transfer zaman›na kadar
herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.
Geliflim döneminde makine iç s›cakl›¤› 1.ve 2. gün
99,9 0F, 3.-12.gün 99,7 ºF, 13.-14. gün 99,5 0F, 15.-17.
gün 99,4 0F ve 18. gün 99,2 0F' a ayarlan›rken ›slak
termometre s›cakl›¤› ise 84 0F olarak sabit tutulmufltur.
‹ki kuluçkahanede de bütün gruplar ayn› ç›k›m
makinelerine yüklenmifltir.
Çal›flmada, ç›k›fl zaman› tepsilerdeki ›skarta (2.kalite
civciv) civciv ve ölü civcivler ile ç›k›fl› olmayan yumurtalar
ayr›lm›flt›r. Ç›k›fl› olmayan yumurtalar k›r›larak döllü olup
olmad›klar› tespit edilmifl, döllü yumurtalarda ise erken
dönem (0-5 gün), orta dönem (6-17 gün) ve son dönem
embriyo ölümleri (18-21 gün+kabu¤u k›r›p ölen
embriyolar) ile kontamine yumurtalar belirlenmifltir. Bu
veriler kullan›larak baflta ç›k›fl gücü olmak üzere kuluçka
özelliklerine ait de¤erler hesaplanm›flt›r.

Araflt›rmada, birinci kuluçkahanede 17700, ikinci
kuluçkahanede ise 16200 yumurta, her biri 150 adet
yumurta alabilen tepsilere dizilmifl ve her tepsi bir
tekerrür olarak de¤erlendirilmifltir. Çal›flma, birinci
iflletmede tesadüf parselleri deneme düzeninde 1., 2., 3.
ve 4. gruplarda s›ras›yla 30, 29, 31 ve 28 tekerrürlü
olarak yürütülmüfltür. De¤erlendirme bu düzene uygun
varyans analiziyle gerçeklefltirilmifltir. Gruplar aras›
farkl›l›k bulundu¤unda farkl› gruplar›n tespiti Duncan
çoklu karfl›laflt›rmas› yönteminden yararlan›larak
yap›lm›flt›r (13). ‹kinci kuluçkahanede ise yafl faktörünün
iki, konum faktörünün üç seviyesinin kuluçka özelliklerine
birlikte etkisini belirlemek amac›yla denemede, tesadüf
parselleri deneme tertibi faktöriyel düzende
18
tekerrürlü olarak yürütülmüfltür. Hangi yafl grubundaki
konum seviyeleri aras›ndaki fark›n tesadüften ileri gelip
gelmedi¤i Duncan çoklu karfl›laflt›rma testi ile
irdelenmifltir. Hesaplamalarda Minitab ve Mstat paket
programlar›ndan yararlan›lm›flt›r.

Bulgular
Birinci ve ikinci kuluçhanede yürütülen çal›flmalar›n
kuluçka özelliklerine iliflkin sonuçlar› s›ras›yla Tablo 3 ve
4'te verilmifltir.
‹lk kuluçkahanede inkübasyon süresince yeri
de¤ifltirilmeyen(tekli girifl) 1., 2. ve 3. grupta ç›k›fl gücü
s›ras›yla % 68,8, % 71,2 ve % 74,6 olmufltur. En yüksek
ç›k›fl gücü pervaneye yak›n yerlefltirilen grupta elde
edilmifltir. Dördüncü olarak tan›mlanan ve her hafta yer
de¤ifltirilen (çoklu girifl) grupta ise ç›k›fl gücü % 74,2
olarak hesaplanm›flt›r. Dördüncü grupta elde edilen
de¤er, pervane kenar›n›n bu olumlu etkisinin yer
de¤ifltirmeyle sa¤lanan etkiye yak›n oldu¤unu ileri
sürmeye imkan verecek niteliktedir. Nitekim yer
de¤ifltirilmeyen grupta en düflük ç›k›fl gücü ile en yüksek
ç›k›fl gücü aras›ndaki fark % 5,8 olurken, en yüksek
grupla(3) yer de¤ifltirilen grubun(4) ç›k›fl gücü
ortalamalar› aras›ndaki fark oldukça küçük (% 0,4)
olmufltur.
Geliflim makinesi içerisinde farkl› yerlerde tutulan üç
grup ile yer de¤ifltirilen 4. grubun ç›k›fl güçleri aras›ndaki
farkl›l›¤›n hangi özellikten ileri geldi¤i incelendi¤inde, son
dönem embriyo ölüm oran›n›n farkl›l›¤›n temel kayna¤›n›
oluflturdu¤u görülmektedir.
Pervaneye en uzak bölümde tutulan grupta son
dönem embriyo ölüm oran› % 14,2 olurken pervaneye en
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Tablo 3.

Geliflim makinelerinde yumurta yerleflim düzeninin kuluçka özelliklerine etkisi (Deneme 1)

Geliflim Makinesi
Yerleflim Düzeni

n

Pervaneye uzak(1)
Orta (2)
Pervaneye yak›n (3)
De¤iflken (4)

30
29
31
28

Erken Dönem
Embriyo
Ölümleri (%)

Orta Dönem
Embriyo
Ölümleri (%)

Son Dönem
Embriyo
Ölümleri (%)

Kontami
nasyon
(%)

Iskarta
Civciv
(%)

Ç›k›fl Gücü

7,6+0,4
7,5+0,4
7,4+0,4
7,9+0,4

1,2+0,2
1,3+0,2
1,0+0,2
0,9+0,2

14,2+0,7a
13,5+0,7ab
11,6+0,7bc
10,5+0,7c

2,3+0,2a
1,8+0,2ab
1,3+0,2b
1,6+0,2b

5,8+0,4a
4,7+0,4ab
4,1+0,4b
5,0+0,4ab

68,8+0,8c
71,2+0,8b
74,6+0,8a
74,2+0,8a

(%)

Ayn› sütunda farkl› harfi alan ortalamalar aras› fark önemlidir( P< 0,05)

Tablo 4.
Sürü Yafl›
(hafta)

Geliflim makinelerinde yumurta yerleflim düzeninin kuluçka özelliklerine etkisi (Deneme 2)
Geliflim Makinesi
Yerleflim Düzeni

n

Erken Dön.
Embriyo Öl.
(%)

Orta Dön.
Embriyo Öl.
(%)

Son Dön.
Embriyo Öl.
(%)

Kont
(%)

Iskarta
Oran›
(%)

Ç›k›fl
Gücü
(%)

34

Pervaneye uzak (1)
Orta (2)
Pervaneye yak›n (3)

18
18
18

3,5±0,4
3,2±0,4
3,3±0,4

0,8±0,1
1,0±0,1
0,7±0,1

2,9±0,3
2,8±0,3
3,2±0,3

0,3±0,1
0.,±0,1
0,4±0,1

0,2±0,1
0,3±0,1
0,5±0,1

92,5±0,6
92,5±0,6
91,7±0,6

60

Pervaneye uzak (1)
Orta (2)
Pervaneye yak›n (3)

18
18
18

6,7±0,6
5,7±0,6
5,7±0,6

1,1±0,2
1,5±0,2
1,2±0,2

8,3±0,7a
8,1±0,7a
5,3±0,7b

1,3±0,3
1,1±0,3
1,3±0,3

2,8±0,4
2,8±0,4
3,0±0,4

79,7±0,8a
80,7±0,8a
83,0±0,8b

Her yafl grubu için ayn› sütunda farkl› harfi alan ortalamalar aras› fark önemlidir(P<0,05).

yak›n olan grupta % 11,6, yer de¤ifltirilen grupta da %
10,5 olarak bulunmufltur (P<0.05).Bununla birlikte
kontaminasyon ve ›skarta civciv oran› bak›m›ndan gruplar
aras› fark›n önemli oldu¤u tespit edilmifl fakat bu durumu
aç›klayacak nitelikte bir neden de belirlenememifltir.
‹kinci kuluçkahanede yer de¤ifltirme uygulanmam›fl,
genç ve yafll› sürülerden elde edilmifl yumurtalara ait
sonuçlar de¤erlendirilmifltir (Tablo 4). Tablo 4 de
görüldü¤ü üzere, son dönem embriyo ölümleri ve ç›k›fl
gücünde sürü yafl› ile makine konumu aras›nda karfl›l›kl›
etkileflim(interaksiyon) istatistik olarak önemli
bulunmufltur(P<0.05) Baflka bir ifade ile genç sürüden
elde edilen yumurtalar›n pervaneye uzak, orta ya da
pervaneye yak›n bölüme konmas› ç›k›fl gücünü
etkilemezken yafll› sürüden elde edilen yumurtalarda
belirlenen sonuçlar farkl› olmufltur. Nitekim, genç sürüde
1.,2. ve 3. bölgede ç›k›fl gücüne ait de¤erler s›ras›yla %
92,5, % 92,5 ve % 91,7 olurken (P> 0,05) yafll› sürü
için bu de¤erler % 79,7, % 80,7 ve % 83,7 olarak
hesaplanm›fl ve pervaneye yak›n yumurtalar›n orta ve
uzak konumundaki yumurtalardan daha iyi ç›k›fl gücü
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verdi¤i
belirlenmifltir
(P<0,05).
Yafll›
sürü
yumurtalar›nda, ç›k›fl gücünde meydana gelen farkl›l›¤›n
birinci kuluçkahanede oldu¤u gibi son dönem embriyo
ölümlerinden ileri geldi¤i ve 1. ve 3. grup aras›ndaki
fark›n % 3 oldu¤u tespit edilmifltir(P<0.05).

Tart›flma ve Sonuç
Inkubasyonun son haftas›nda, vücut gelifliminin
h›zlanmas› ve solunum sistemindeki de¤iflimler, embriyo
da ›s› üretimi ile birlikte gaz al›flveriflinin artmas›na neden
olmaktad›r. Bu dönemde, makine içinde optimum çevre
koflullar›n›n sa¤lanabilmesi için tek giriflli olarak kullan›lan
büyük kapasiteli geliflim makinelerinde optimum hava
hareketi, çoklu giriflli sisteme göre daha büyük önem arz
etmektedir (Tablo 2). Bu nedenle, bu dönemde makine içi
çevre koflullar›nda meydana gelebilecek bir yetersizlik
ve/veya dengesizlik, tek giriflli büyük kapasiteli geliflim
makinelerindeki embriyolar üzerine inkubasyonun ilk
dönemlerine göre daha fazla olumsuz etkide
bulunmaktad›r.
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Bu araflt›rmadan elde edilen verilere göre,
araflt›rman›n yürütüldü¤ü her iki kuluçkahanede de yafll›
sürü yumurtalar›ndan elde edilen sonuçlar birbiri ile uyum
içinde olmufl ve pervaneye en uzak bölgede bekletilen
grupta, son dönem embriyo ölümleri önemli seviyede
yüksek bulunmufltur. Ancak pervaneye yaklafl›ld›kça bu
olumsuzlu¤un azald›¤› görülmüfltür. Büyük kapasiteli
geliflim makinelerinde tekli girifl sistemi kullan›ld›¤›nda,
daha büyük embriyo içermeleri nedeniyle metabolik ›s› ve
CO2 üretimleri ile O2 gereksinimleri daha fazla olan yafll›
sürü / a¤›r yumurtalarda, ç›k›fl gücünde meydana gelen
düflüflün, özellikle inkubasyonun son döneminde, yetersiz
hava hareketi ve buna ba¤l› olarak da yüksek s›cakl›k
stresinden kaynaklanabilece¤i düflünülmektedir. Bunun
yan›nda ayn› makine koflullar›nda, çoklu girifl sisteminde
periyodik olarak makine içinde yumurtalar›n yer
de¤ifltirilmesi ile çevre koflular›nda meydana gelen
olumsuzlu¤un elemine edilebildi¤i ve tekli girifl sistemine
göre ortalama % 2,5'luk bir avantaj sa¤land›¤› tespit
edilmifltir(fiekil 2). Bu sonuçlar Hodgetts (10) ve Taylor
and Havran'›n (11) bildirdikleri sonuçlar ile de uyumlu
olmaktad›r.
Büyük kapasiteli geliflim makinelerinde tekli girifl
sistemi uyguland›¤›nda ortaya ç›kan bu olumsuzluklar,
makine içinde hava hareketini art›r›c› ve havan›n homojen
olarak dolafl›m›n› sa¤layacak uygulamalar ile
çözümlenebilecektir. Bu konuda makine imalatç›s›,
makinenin köfle k›sm›na bir plaka yerlefltirerek hava

hareketini köflelerde h›zland›rmaya yönelik bir düzenleme
yapm›fl ve uygulaman›n sorunu çözdü¤ünü belirtmifltir
(14). Bununla birlikte inkubasyonun 15.gününden
itibaren çevirme iflleminin durdurulmas› ile birlikte fan›n
üretti¤i havan›n daha kolay da¤›labilece¤i French (2)
taraf›ndan belirtilmifltir.
Ayr›ca , günlük üretilen toplam yumurta içinde a¤›r
yumurta oran›n›n özellikle 40. haftadan sonra artt›¤› ve
bu yumurtalarda ç›k›fl gücünün düflük oldu¤u Elibol ve
ark. (6) taraf›ndan bildirilmektedir. Bu nedenle makine
içindeki tüm yumurtalar›n ayn› yafltaki sürülerden
oluflmas› durumunda yumurtalar›n a¤›rl›k gruplar›na
ayr›larak büyük yumurtalar›n, makinede farkl› sürülerden
elde edilen yumurtalar bulundu¤unda ise yafll› sürü
yumurtalar›n›n pervane yak›n›na konulmas› da, sorunun
çözümlenmesinde bir di¤er alternatif olarak önerilebilir.
Bunun yan›nda makine içi koflullar üzerine önemli bir
etkiye sahip olan makine odas› koflullar›n›n optimum
seviyelerde olmas› özellikle tekli giriflli sistemin kullan›ld›¤›
büyük kapasiteli makinelerin bulundu¤u kuluçkahanelerde
daha büyük önem arz etmektedir.

Teflekkür
Araflt›r›c›lar, araflt›rman›n yürütülmesine olanak
sa¤layan ÖZ-AK A.fi yetkililerine ve teknik yard›mlar›ndan
dolay› Vet. Hekim Handan Erol’a teflekkür eder.
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