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Özet : Bu araflt›rma, broiler anaç yumurtalar›na inkubasyon s›ras›nda Askorbik Asit (AA) enjeksiyonu uygulamas›n›n kuluçka
özellikleri üzerine özellikle de ›s› stresinin neden olabilece¤i son dönem embriyo ölümlerine etkisini belirlemek amac›yla
yürütülmüfltür. 70 g ve üstü a¤›rl›k grubundaki kuluçkal›k yumurtalar rastgele 3 gruba ayr›lm›flt›r. Birinci gruba inkubasyonun 13.
gününde 3 mg AA, 2. gruba ise tuzlu su enjekte edilmifltir. 3. grup, kontrol grubu olarak de¤erlendirilmifltir. AA enjekte edilen
grupta son dönem embriyo ölümleri tuzlu su grubuna (P<0,01) ve kontrol grubuna (P<0,05) göre önemli seviyede düflük tespit
edilmifltir. Bunun yan›nda tuzlu su enjekte edilen grupta ç›k›fl gücü oran› daha düflük olup fark istatistiki olarak da önemli
bulunmufltur (P<0.05).
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Effects of Ascorbic Acid Injection During Incubation on the
Hatchability of Large Broiler Eggs
Abstract : The experiment was conducted to evaluate the effects of ascorbic acid (AA) injections on broiler hatchability. The aim of
the experiment was to determine if the late embriyonic mortality rates could be differed by heat stress. The large eggs (≤70 g) were
injected with 3 mg AA on the thirteenth day of incubation.
This experiment consisted of non-injected, water-injected control and AA injected groups. Injection of AA decreased the late
embryonic mortality (18-21st day) (P<0.05). However, injection of sterile saline solution (water) decreased the hatchability and
the differences were statistically significant (P<0.05).
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Girifl
Son y›llarda broiler üretiminde gerek yo¤un genetik
çal›flmalar ve gerekse bak›m ve idaredeki uygulamalar
nedeniyle yumurta a¤›rl›¤›nda önemli bir art›fl oldu¤u
görülmektedir. Bununla birlikte a¤›r yumurtalarda
özellikle son dönem embriyo ölümlerinin daha yüksek
oldu¤unu ve bu nedenle ç›k›fl gücünün de düfltü¤ünü
belirten bir çok araflt›r›c› bulunmaktad›r (1,2).
‹nkübasyonun 10.gününden sonra embriyonun ›s›
üretiminin artmas›n›n a¤›r yumurtalardaki embriyolarda
›s› üretiminin daha fazla olmas›n›n ve bu ›s›n›n yok
edilememesinin, kuluçkan›n son döneminde yüksek ›s›

stresinden
kaynaklanan
embriyo
ölümlerinin
yükselmesinde önemli rol oynad›¤› belirtilmektedir (3,4,5
ve 6).
Askorbik Asit (AA)'in tavukçulukta anti-stres faktörü
olarak verim özellikleri üzerine olumlu etkisi bulundu¤u
bildirilmifltir (7,8). Bunun yan›nda Zakaria and Al-Anezi
(9) Inkubasyonun 11-15.günleri aras›nda yumurtalara 3
mg AA enjeksiyonunun son dönem embriyo ölümleri ve
›skarta civciv oran›n› azaltt›¤›n› bildirmifltir. Di¤er taraftan
inkubasyonun 18.günü (transfer zaman›) yumurtalara
yap›lan 0,5 g/ml AA enjeksiyonunun ç›k›fl gücü ve civciv
a¤›rl›¤›n› önemli seviyede düflürdü¤ü belirtilmektedir
(10).
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Bu çal›flma, inkubasyon s›ras›nda Askorbik Asit
enjeksiyonun a¤›r yumurtalarda özellikle ›s› stresinden
kaynakland›¤› belirtilen son dönem embriyo ölümleri
baflta olmak üzere ›skarta oran› ve ç›k›fl gücü üzerine
etkisini belirlemek amac›yla yürütülmüfltür.
Materyal
Araflt›rman›n yumurta materyali 64 haftal›k broiler
dam›zl›k (Hybro N) sürüsünden elde edilmifltir. Kuluçka
ifllemi, özel bir iflletmenin kuluçkahanesinde bulunan tam
otomatik kuluçka makinelerinde yürütülmüfltür.
Metot
Ayn› gün elde edilen kuluçkal›k yumurtalardan 1200
adet a¤›r (70 g ve üzeri) yumurta tek tek tart›larak
ayr›lm›fl ve bu yumurtalar ayn› flartlarda muhafaza edilip
ayn› gün kuluçka makinesine yüklenmifltir.
Yükleme öncesi rastgele 3 gruba ayr›lan
yumurtalardan inkubasyonun 13.günü iki gruba ait tüm
yumurtalar tek tek lamba kontrolüne tabii tutulmufl ve
döllü olan yumurtalar›n küt uçlar› belirlenmifltir. Her iki
grupta enjeksiyon öncesi yumurtalar›n küt uçlar›
kontaminasyon riskini en aza indirmek için tentürdiyotlu
su ile silinmifltir. Enjeksiyon steril insulin enjektörlerle
yap›lm›fl ve oluflan delik ise daha sonra bant ile
kapat›lm›flt›r.
Birinci gruptaki yumurtalara 0,1 ml steril tuzlu su
içinde 3 mg AA (Roche), 2. gruptakilere ise 0,1 ml steril
tuzlu su enjekte edilmifltir. Kontrol grubu olan 3.grup ise
uygulamalar›n yap›ld›¤› dönemde herhangi bir çevre
farkl›l›¤› yaratmamak için di¤er gruplarla ayn› ortamda
bekletilmifltir. Uygulama sonunda bütün gruplar tekrar
ayn› makineye yüklenmifltir.
Araflt›rmada, AA ve tuzlu su uygulanan gruplarda
300’er, kontrol grubunda ise 600 adet yumurta
kullan›lm›flt›r.
Ç›k›fl zaman›nda, tepsilerdeki ›skarta ve ölü civcivler ile
ç›k›fl› olmayan yumurtalar ayr›lm›flt›r. Ç›k›fl› olmayan
yumurtalar k›r›larak dölsüz ile döllü yumurtalarda
embriyo ölümleri belirlenmifltir. Bu veriler kullan›larak
baflta ç›k›fl gücü olmak üzere kuluçka özelliklerine ait
de¤erler hesaplanm›flt›r.
Bu araflt›rmada ç›k›fl gücü de¤eri, kuluçkadan ç›kan
1.kalite (sat›labilir) civcivlerin 13. günden sonraki canl›
embriyolara oran› gözönüne al›narak hesaplanm›flt›r.
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Dölsüz ve 0-13.günlerde meydana gelen embriyo ölümleri
uygulama öncesi oldu¤u ve konu ile ilgili olmad›¤›ndan
dölsüz olarak kabul edilmifltir.
Araflt›rmada her bir gruptan elde edilen oranlar›n
karfl›laflt›r›lmas›nda oranlar aras› farka ait Z testi
kullan›lm›flt›r. Gruplar birbirinden ba¤›ms›z olarak
belirlenmifltir (11 ).

Bulgular
Inkubasyonun 13. gününde yumurtalara AA
enjeksiyonunun broiler anaçlar›ndan elde edilen kuluçkal›k
a¤›r yumurtalarda kuluçka özellikleri üzerine etkileri
Tablo 1' de verilmifltir.
Tablo 1.

‹nkubasyonun 13.gününde yumurtalara AA enjeksiyonunun
ç›k›m sonuçlar› üzerine etkileri.
Deneme Gruplar›

Özellikler (%)
AA

Tuzlu Su

Kontrol

14-17.gün embriyo ölümleri

1,6

1,9

1,7

18-21.gün embriyo ölümleri

6,9a

15,8c

11,1b

Kabu¤u delip ölen embriyo oran›

6,7

5,4

4,4

Ölü+Iskarta civciv

5,2

4,1

5,0

79,6a

72,7b

77,8a

Ç›k›fl gücü
Ayn› sat›rda, a-b, b-c=P<0.05

a-c= P<0.01

1) 14-17.Gün Embriyo Ölümleri
Kuluçka döneminde enjeksiyon uygulamas›ndan
(13.gün) sonra meydana gelen embriyo ölümleri AA,
tuzlu su enjeksiyonu ve kontrol gruplar›nda s›ras›yla %
1,6, % 1,9 ve % 1,7 olarak tespit edilmifl ve gruplar aras›
fark önemli bulunmam›flt›r. Böylece enjeksiyon
uygulamas›n›n embriyo üzerine olumsuz bir etkide
bulunmad›¤› belirlenmifltir.
2) 18-21. Gün Embriyo Ölümleri
18-21.gün embriyo ölümleri AA enjekte edilen grupta
% 6,9, tuzlu su grubunda % 15,8 ve kontrol grubunda
% 11,1 olarak tespit edilmifltir. AA grubunda embriyo
ölümleri kontrol (P<0.05) ve tuzlu su grubuna (P<0.01)
göre daha düflük olup fark istatistiki olarak önemli
bulunmufltur.

O. EL‹BOL, M. TÜRKO⁄LU, M. AKAN, H. EROL

3) Kabu¤u Delip Ölen Embriyo Oran›
Kabu¤u delip ç›kamayan embriyo oran› AA, tuzlu su ve
kontrol grubunda s›ras›yla % 6,7, % 5,4 ve % 4,4 olup
gruplar aras› farkl›l›klar›n istatistiki olarak önemli
olmad›¤› belirlenmifltir.
4) Iskarta ve Ölü Civciv Oran›
Ölü olarak bulunan civcivler ile ikinci kalite civcivlerin
toplam oran› AA ve tuzlu su enjekte edilen gruplarda
s›ras›yla % 5,2 ve % 4,1, kontrol grubunda ise % 5 olup
farkl›l›klar istatistiki olarak önemli de¤ildir.
5) Ç›k›fl Gücü
Ç›k›fl gücü oranlar› AA, tuzlu su ve kontrol gruplar›nda
s›ras›yla % 79,6, % 72,7 ve % 77,8 olarak belirlenmifltir.
Tuzlu su enjekte edilen grupta ç›k›fl gücü önemli seviyede
düflük olmufltur (P<0.05). Bunun yan›nda AA grubunda
ç›k›fl gücü kontrol grubundan % 2 daha yüksek olmakla
birlikte bu fark istatistiki olarak önemli bulunmam›flt›r.

Tart›flma
Transfer
s›ras›nda
döllü
yumurtalara
AA
enjeksiyonunun ç›k›fl gücünü (9,10) ve civciv a¤›rl›¤›n›
(10) olumsuz yönde etkiledi¤i bildirilmifltir. Bilindi¤i üzere
inkubasyon boyunca embriyonun ›s› üretimi 10. günden
sonra artmaya bafllamaktad›r. Bu nedenle transfer
s›ras›nda yap›lacak uygulaman›n sorunun çözümünde geç
kalaca¤› ve/ veya ters etkiye neden olabilece¤i
düflünülmektedir.
Bunun yan›nda Zakaria and Al-Anezi (9) Inkubasyonun
11. ve 15. Günlerinde yap›lan ve 3 mg düzeyinde AA
enjeksiyonunun son dönem embriyo ölümlerini azaltt›¤›n›
ve ç›k›fl gücünü art›rd›¤›n› bildirmifllerdir. Bu sonuçlar›n
araflt›rma sonuçlar› ile k›smen uyum halinde oldu¤u
görülmektedir. Ancak AA seviyesi artt›kça kuluçka verim
özelliklerinin olumsuz yönde etkilendi¤i, örne¤in, 0,5
g/ml AA enjeksiyonunun ç›k›fl gücü ve canl› a¤›rl›¤› önemli
seviyede düflürdü¤ü, 0,75 g/ml AA seviyesinin ise embriyo
üzerinde toksik bir etki oluflturdu¤u ve son dönem
embriyo ölümlerini artt›rd›¤› belirtilmifltir (10).
AA enjeksiyonunun en büyük dezavantaj› ifllemin
pratik olmamas›d›r. Ancak son y›llarda kullan›m› h›zla
artan In-ovo enjeksiyon (Embrex) sistemi ile uygulanmas›

durumunda bu olumsuzlu¤un ortadan kalkabilece¤i
düflünülmektedir. Fakat, AA enjeksiyonunun transfer
ifllemi s›ras›nda uygulanmas›n›n olumsuz sonuçlar vermesi
nedeniyle AA'n›n baz› afl› ve antibiyotikler ile ayn› anda
kullan›m›n›n engellendi¤i ve inkubasyon s›ras›nda
makinenin birden fazla kullan›m›na neden olaca¤› ve bu
durumun ekonomik olmayaca¤› Barkness (12) taraf›ndan
bildirilmifltir. Bunun yan›nda Zakaria ve ark.(13)
enjeksiyon yerine daha pratik bir uygulama olan dald›rma
yolu ile yumurtalar›, % 3’lük AA solusyonunda
bekletmifllerdir. ‹nkubasyonun 15. ve 17. günlerinde 3
dakika dald›rma iflleminin embriyo a¤›rl›¤›n› ve ç›k›fl
gücünü önemli seviyede düflürdü¤ü bildirilirken dald›rma
süresinin 1,5 dakikaya düflürülmesi durumunda 11. ve
19. günlerde bu olumsuzlu¤un azald›¤› ve uygulaman›n
inkubasyonun 11. gününde k›sa süreli olarak yap›lmas›n›n
yararl› olabilece¤i belirtilmifltir.
Askorbik Asidin tavuklar üzerine olumlu birçok
etkisinin bulundu¤u bunlar içinde en önemlilerinden
birisinin de anti-stres özelli¤inin oldu¤u, özellikle yüksek
s›cakl›klarda hayvanlara farkl› yollarla ilave AA
verilmesinin verim özelliklerinde meydana gelebilecek
olumsuzluklar› azaltt›¤› bildirilmektedir (8).
Bu çal›flmada, tuzlu su enjekte edilen grupta, 18-21.
gün embriyo ölümlerinin di¤er 2 gruptan önemli seviyede
yüksek oldu¤u tespit edilmifl fakat bu durumu aç›klayacak
nitelikte bir neden de belirlenememifltir.
Broiler üretiminde önemli bir sorun olan ve çözümü
için de¤iflik alternatiflerin denendi¤i a¤›r yumurtalarda, ›s›
stresinden kaynakland›¤› belirtilen son dönem embriyo
ölümlerinin azalt›lmas›na AA’in olumlu yönde etkisinin
olup olmayaca¤›n›n tespit edilmeye çal›fl›ld›¤› bu araflt›rma
da, AA enjeksiyonunun 18-21. gün embriyo ölümlerini
azaltt›¤› ancak, hem son dönem embriyo ölümlerinin
toplam› (18-21. gün +kabu¤u delip ölen embriyo), hem
de ç›k›fl gücü de¤erleri dikkate al›nd›¤›nda AA enjeksiyon
grubu ile kontrol grubu de¤erlerinin birbirine yak›n
oldu¤u tespit edilmifltir.
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