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B›ld›rc›n Rasyonlar›na Sodyum Bikarbonat ‹lavesinin Yumurta Verim ve
Kalitesi ile Baz› Kan Parametrelerine Etkileri
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Özet: Bu çal›flma, yumurtlama dönemindeki japon b›ld›rc›nlar›n›n rasyonlar›na ilave edilen farkl› düzeylerdeki sodyum bikarbonat›n,
yumurta verimi ve yumurta kalitesi ile baz› kan parametreleri üzerine olan etkilerini belirlemek için yap›lm›flt›r.
Araflt›rmada, toplam 240 b›ld›rc›n kullan›lm›flt›r. Deneme rasyonlar› enerji ve protein bak›m›ndan dengeli ve s›ras›yla %0, 0.1, 0.3,
0.5 düzeylerinde sodyum bikarbonat içerecek flekilde haz›rlanm›flt›r. Araflt›rma 12 hafta sürdürülmüfltür.
Deneme sonuçlar›na göre rasyona NaHCO3 ilavesinin kanda pO2 ve HCO3- düzeylerini art›rd›¤› (P<0.01), pH, pCO2 ve plazma Ca ve
Na düzeylerini de¤ifltirmedi¤i, plazma P ve K düzeylerinin %0.1 NaHCO3 içeren grupta en yüksek (P<0.01), di¤er gruplarda farks›z
oldu¤u, Cl düzeyinin ise azald›¤› (P<0.01) belirlenmifltir.
Deneme gruplar› aras›nda canl› a¤›rl›k art›¤›, yem tüketimi, yumurta verimi ve yemden yararlanma oran› bak›m›ndan istatistiksel
farkl›l›klar gözlenmemifltir (P>0.05). Yumurta kabuk oran›, kabuk kal›nl›¤›, flekil indeksi, sar› oran› (%), ak oran› (%) gibi yumurta
kalite kriterlerine NaHCO3’ün etkisi önemli bulunamam›flt›r (P>0.05).
Anahtar Sözcükler: B›ld›rc›n, sodyum bikarbonat, yumurta verimi, yumurta kalitesi, kan parametreleri

Effects of Sodium Bicarbonate on the Egg Production, Egg Quality and
Some Blood Parameters in Japanese Quails
Abstract: This study was processed to establish the effect of the addition of different amounts of sodium bicarbonate during the
laying period in quail diets. The total 240 quails were used and energy- and protein-balanced diets were prepared with sodium
bicarbonate contents of 0, 0.1, 0.3 and 0.5 percent, and the experiment lasted 12 weeks.
The addition NaHCO3 was found to increase the pO2 and HCO3- levels in blood (P<0.01), and to have no effect on pH, pCO2 and
plasma Ca and Na levels. The highest P and K levels were found in the 0.1 % NaHCO3 (P<0.01) group without significant relation
to other levels, while the Cl level was reduced (P<0.01).
No statistical significance was seen in terms of live weight gain, feed consumption, egg yield or feed efficiency ratio among groups.
The effects of NaHCO3 on egg quality characteristics such as yolk ratio (%), albumen ratio (%), shape index, shell thickness, eggshell
ratio and eggshell weight were not found to be significant.
Key Words: Quail, sodium bicarbonate, egg production, egg quality, blood parameters.

Girifl
Canl› organizmada meydana gelen biyokimyasal
reaksiyonlar›n büyük ço¤unlu¤unda pH’n›n sabit olmas›
veya çok az de¤iflmesi büyük bir öneme sahiptir. Vücudun
extrasellüler s›v›lar›nda H+ iyonlar›n›n artmas›ndan ya da
ayn› s›v›larda bazlar›n (HCO3-) azalmas›ndan ileri gelen
olaylara asidosis, bunun aksine bazik maddelerin
artmas›nada alkalosis denilmektedir.
Organizmada asit metabolizma ürünlerinin artmas›
halinde ortamdaki H+ iyonlar› kan plazmas›n›n en önemli

tampon sistemi olan HCO3-/CO2 tamponunun HCO3anyonu taraf›ndan tutulur ve H2CO3 oluflur. Hücrede
metabolik olaylar sonucu oluflan CO2 ise kana geçer ve
karbonik anhidraz enziminin katalitik etkisi alt›nda
H2CO3’e dönüflür. Bu asit nisbi olarak kuvvetli bir asit olup
s›v›larda H+ konsantrasyonunu yükseltmekte ve
nötrlefltirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hemoglobin,
bikarbonat ve fosfat tampon sistemleri kullan›lmaktad›r.
Solunum yolu, böbrekler ve karaci¤er gibi baz› organlar
da bu düzenlemede önemli roller üstlenmektedir (1).
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Asidoz ve alkaloz, metabolik veya solunum yoluyla
olabilir. Metabolik asidoz primer bikarbonat
yetersizli¤inde, di¤eri ise primer karbonik asitin
fazlal›¤›nda meydana gelmektedir. Bu durum yumurta
kabu¤unun oluflumu için önem arz etmektedir. Yumurta
uterusa girer girmez asidite yükselmeye bafllar ve
yumurtan›n genital kanala düflmesini takip eden 22.
saatte maksimum de¤ere ulafl›r. Bununla birlikte
bikarbonat düzeyinde %30 bir azalma olur. Solunum
merkezi uyar›larak fazla CO2 solunum ile at›l›r ve CO2
bas›nc›n›n %15 düzeyindeki azalmas›yla bu durum
k›smen dengelenir (2, 3).
Yumurta kabu¤u oluflumu s›ras›nda uterus s›v›lar› ile
kan›n pH’s› azal›r. pH’daki bu azalma, kabuk bezi
+
taraf›ndan karbonat›n yap›m›nda H iyonlar›n›n serbest
b›rak›lmas›ndan kaynaklan›r. Kanda H+ iyonlar›n›n art›¤›
ile sonuçlanan olaylar kalsifikasyona engel olur.
Karbondioksit, karbonat iyonlar›n›n en önemli kayna¤›
olup CO2 ve H2O’dan bikarbonat iyonlar›n›n oluflumu
kabuk bezi mukozas›nda bulunan karbonik anhidraz
enzimi arac›l›¤› ile olur (4, 5).
Yüksek çevre s›cakl›¤›nda ise afl›r› solunum ile CO2
kayb› artar, dolay›s›yla karbonik asit (H2CO3) kayb› fazla
oldu¤u için pH 7.7’nin üzerine ç›karak solunum alkalozisi
oluflur (2, 6).
Na, Cl ve K da asit-baz dengesinde çok önemli ifllevleri
olan minerallerdir. Na ve Cl hücreler aras›, K ise hücre içi
s›v›lar›n en önemli osmotik aktif maddeleridir. Bunlardan
Na vücutta daha çok NaCl fleklinde bulunur. Na’un kanda
bulunan en önemli bilefli¤i NaHCO3’dür. Kan
plazmas›ndaki toplam katyonun %93’ünü Na oluflturur.
Bu mineral vücutta osmotik bas›nc›n düzenlenmesinde,
asit-baz
dengesinin
sa¤lanmas›nda,
membran
potansiyelinin korunmas›nda, sinir impulslar›n›n
iletilmesinde, monosakkaritler, amino asitler, primidinler
ve safra tuzlar›n›n emilmesinde rol oynamaktad›r (2, 7).
Yumurta tavuklar›nda sodyum, potasyum ve klor
aras›ndaki dengenin verimi etkilemede çok önemli
olduklar› bildirilmifl, sodyum ve klor iyonlar›n›n bu
dengesinin NaHCO3 gibi klor kapsamayan Na kayna¤› ile
kurulaca¤› belirtilmifltir. Buna ilaveten NaHCO3 ilavesinin
kabuk kalitesini artt›rd›¤› ileri sürülmüfltür (8).
Yumurta veriminin yüksekli¤i nedeniyle hergün
asidozla karfl› karfl›ya kalan yumurta tavuklar›n›n yemine
bazik bir madde olan sodyum bikarbonat›n kat›lmas›
birçok araflt›r›c›n›n ilgisini çekmifl, NaHCO3 kullan›m›n›n
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yumurta verimi ve kalitesi üzerine olumlu etkisi oldu¤u
pek çok araflt›rma ile saptanm›flt›r (9, 10, 11).
NaHCO3 (%0.2) ilavesinin yumurta verimini, yumurta
a¤›rl›¤›n›, yumurta özgül a¤›rl›¤›n›, yumurta kabuk
kal›nl›¤›n› art›rd›¤› tesbit edilmifltir (9). %0.3 ve %0.4
düzeyinde NaHCO3 eklendi¤inde ise kabuk kal›nl›¤›n›n ve
k›r›lmaya karfl› direncin artt›¤› böylece k›r›lmadan
kaynaklanan ekonomik kay›plar azal›rken yumurta
veriminin ve a¤›rl›¤›n›n olumlu flekilde etkilendi¤i
gözlenmifltir (2, 11).
S›cakl›k stresi alt›ndaki yumurta tavuklar›nda kandaki
bikarbonat iyonlar›n›n öncelikle solunuma ba¤l› CO2
üretimi ve at›l›m›nda kullan›lmas› sonucu oluflan kabuk
kalite gerilemesinin giderilmesi için de, karma yeme
NaHCO3 eklenmesinin veya karbonatl› su kullan›m›n›n
yararl› oldu¤u bildirilmektedir (12).
Bu araflt›rmayla, b›ld›rc›n rasyonlar›na kat›lan
NaHCO3’›n kan asit-baz dengesi ile yumurta verim ve
kalitesine etkilerinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Araflt›rman›n hayvan materyalini Samsun’da özel bir
iflletmede yetifltirilen ve yumurtlama döneminin 40.
gününde olan japon b›ld›rc›nlar› oluflturmufltur. Yem
materyali olarak yumurtlayan japon b›ld›rc›nlar›n›n
ihtiyac›n› karfl›layacak oranda besin maddesi içeren bir
bazal rasyona s›ras›yla %0.0, %0.1, %0.3, ve %0.5
düzeyinde sodyum bikarbonat ilave edilmifltir. Karma
yemlerin, ham madde ve besin madde içerikleri Tablo 1’de
verilmifltir. B›ld›rc›nlar için özel olarak yapt›r›lan 6 katl›
kafeslerde her bir deneme grubu, her birinde 20 hayvan
bulunan bölmelerde üç tekerrürlü olarak tesadüf
parselleri deneme desenine göre yerlefltirilmifltir. Do¤al
havaland›rman›n uyguland›¤› kümeste 17 saatlik sürekli
ayd›nlatma uygulanm›flt›r. Deneme 19.06.199611.09.1996 tarihleri aras›nda yürütülmüfltür. Canl›
a¤›rl›k tart›mlar› ve yem tüketimi 4’er haftal›k peryotlar
halinde yap›lm›flt›r.
Deneme süresince yumurta verimleri ve ölümler
günlük olarak kaydedilmifltir. Hayvan bafl›na günlük yem
tüketimleri (g), hayvan bafl›na günlük yüzde yumurta
verimleri (% tavuk-gün esas›na göre) ve yumurta
a¤›rl›¤›na ait de¤erlerden 12 haftal›k dönemin tümüne
(4’er haftal›k dönemlerin ortalamas›) ait olmak üzere,
yemden yararlanma oran› (kg yem/kg yumurta) fleklinde
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hesaplanm›flt›r. 12 hafta boyunca 3 günde bir yumurtalar
tart›larak ortalama a¤›rl›klar› saptanm›fl ve her muamele
grubu için bu yumurtalardan 6’flar adet seçilerek
laboratuvarda iç ve d›fl kalite özellikleri incelenmifltir.
Kan parametrelerini saptamak amac›yla deneme
sonunda her muameleden 9 b›ld›rc›n seçilmifl ve kanat
damarlar›ndan heparinli enjektör kullan›larak 2 ml kan
al›nm›fl (15) ve plazma Ca, P, Na, K ve Cl düzeyleri analiz
edilmifltir. Hayvanlar laboratuvara getirilerek kanlar
heparinli kapillar tüplere al›n›r al›nmaz OMÜ T›p
Fakültesinde mevcut Coulter-STKS tam otomatik kan
say›m› analizörü ile pH, pO2, pCO2 ve HCO3- analizleri
yap›lm›flt›r. Santrifüj edilerek ayr›lan plazmada Ca, P, Na,
K ve Cl okumalar› Hitachi 717 oto-analizöründe kinetikkalorimetrik yöntemle yap›lm›flt›r (16, 17).
Elde sonuçlara MSTAT program› ile varyans analizi
uygulanm›fl ve farkl›l›klar›n önem testi Duncan testi ile
belirlenmifltir.

Bulgular
Rasyonlara sodyum bikarbonat ilavesi ile pH, pCO2, Ca
ve Na düzeylerinde gruplar aras›nda farkl›l›k
gözlenmezken, pO2, HCO3 , P, K ve Cl düzeyleri gruplar
aras›nda önemli düzeyde farkl›l›klar göstermifltir
(P<0.01) (Tablo 2).
Deneme sonu canl› a¤›rl›¤›, canl› a¤›rl›k art›¤›, yem
tüketimi, yumurta verimi ve yemden yararlanma oran›
(Tablo 3) ile yumurta kalite özelliklerine (Tablo 4)

Ham madde
M›s›r
Soya küspesi
Tam ya¤l› soya
Ayçiçe¤i tohumu küspesi
Bal›k unu
Mermer tozu
DCP
Tuz
Vitamin karmas›2
Mineral karmas›(kolinli)2
L-Lisin
DL-Metiyonin

Bazal Rasyon (%)
58.18
20.11
7.00
4.56
1.00
6.69
1.62
0.27
0.25
0.15
0.09
0.08

NaHCO3 ilavesinin önemli bir etkide bulunmad›¤›
saptanm›flt›r (P>0.05).

Tart›flma
Rasyonlara NaHCO3 ilavesinin kan asit-baz dengesi ile
Ca, P, Na, K ve Cl düzeyleri üzerine etkileri Tablo 2’de
gösterilmifltir. Kontrol grubunda pH 7.35 iken %0.1, 0.3
ve 0.5 NaHCO3 verilen gruplarda s›ras›yla 7.37, 7.39 ve
7.42’ye yükselmifltir. Ancak bu düzenli art›fl istatistiki
olarak önemli ç›kmam›flt›r (P>0.05). Sodyum bikarbonat
ilavesi pCO2 düzeyinde bir miktar düflü¤e neden olmufl,
fakat bu farkl›l›klar da önemsiz bulunmufltur (P>0.05).
Buna karfl›n pO2, %0.5 NaHCO3 ilavesiyle di¤er üç
gruptan daha yüksek (P<0.01); %0.3 ve %0.5 NaHCO3
ilavesi kontrol ve %0.1 NaHCO3 ilave edilen gruba göre
HCO3- düzeyinde art›fla neden olmufltur (P<0.01).
Plazma Ca ve Na düzeyleri tüm gruplarda birbirine
yak›n bulunurken, P, K ve Cl düzeyleri farkl› bulunmufltur
(P<0.01). Bunlardan hem P hem de K düzeyi 1. grupta
di¤er gruplardan önemli derecede daha yüksek
bulunurken (P<0.01), NaHCO3 ilavesine ba¤l› düzenli bir
de¤iflim gözlenmemifltir. Fosfor düzeyi 1. grup hariç
di¤er üç grupta birbirine benzer bulunmufl, K düzeyi ise
kontrol ve 3. grupta birbirine yak›nken 1. ve 2. grupta
daha yüksek bulunmufltur (P<0.05). Plazma Cl düzeyi
NaHCO3 ilavesine paralel olarak düzenli bir düflüfl seyri
izlemifltir (P<0.01). %0.3 ve %0.5 NaHCO3 ilave edilen
gruplar kontrol grubuna göre daha düflük düzeyde Cl
içermifllerdir. Bu denemede elde edilen bulgulara paralel

Tablo 1.

Besin Madde ‹çerikleri
H.P. (%)
Ç.E. (k.kal/kg)
Lisin (%)
Metiyonin (%)
Met+Sistin (%)
Ca (%)
P (%)
E/P

19.20
2800
1.10
0.41
0.75
3.00
0.40
145.8

Denemede
Kullan›lan
Bazal
Rasyonun ‹çeri¤i ve Hesaplanan
Besin Maddeleri1

1: Besin madde ihtiyaçlar›nda Wiseman (13)’n›n japon b›ld›rc›nlar› için önerdi¤i de¤erler dikkate
al›nm›flt›r.
2: NRC (14)’de yumurtlamakta olan b›ld›rc›nlar için önerilen düzeyler karfl›lanm›flt›r.
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Tablo 2.

Rasyona Sodyum Bikarbonat ‹lavesinin Baz› Kan Parametrelerine Etkileri

pH

pCO2
(mmHg)

pO2
(mmHg)

HCO3(mmol/l)

Ca
mg/dl

P
mg/dl

Na
mEq/l

K
mEq/l

Cl
mEq/l

Kontrol

7.347±
0.02

43.04±
0.17

49.03±
0.40Bb

21.67±
0.16Bb

24.37±
0.32

9.64±
0.35Bb

156.60±
0.96

1.747±
0.05Cc

112.40±
0.35A

%0.1
NaHCO3

7.373±
0.01

39.93±
1.00

49.84±
0.77Bb

22.02±
0.48Bb

24.50±
0.63

11.40±
0.33Aa

155.33±
0.59

2.71±
0.10Aa

109.63±
0.38AB

%0.3
NaHCO3

7.390±
0.01

41.73±
0.48

48.15±
0.11Bb

23.91±
0.27Aa

23.73±
0.59

9.62±
0.36Bb

155.08±
0.97

2.227±
0.05Bb

107.53±
1.45B

%0.5
NaHCO3

7.420±
0.01

41.77±
0.95

55.1±
1.21Aa

24.03±
0.41Aa

24.26±
0.70

9.77±
0.20Bb

155.43±
0.84

1.850±
0.12BCc

106.82±
0.83B

Deneme
grubu

Ayn› sütunda farkl› harfleri tafl›yan ortamalar birbirinden farkl›d›r. A-C... (P<0.01); a-c... (P<0.05)

Tablo 3.

Sodyum Bikarbonat›n Canl› a¤›rl›k Art›fl›, Yem Tüketimi, Yumurta Verimi ve Yemden Yararlanma Oran›na Etkileri1

Deneme grubu

DBCA(g)

DSCA(g)

CAA (g)

Yem Tük.
(g/gün)

Yum.Veri.
(%HBGYV)

YYO

Kontrol
%0.1 NaHCO3
%0.3 NaHCO3
%0.5 NaHCO3

209.57±1.23
208.77±2.98
207.50±4.60
207.37±2.54

226.20±2.20
229.17±3.18
230.23±1.45
229.33±3.76

16.60±1.85
20.40±4.36
22.73±4.24
21.97±4.22

27.23±0.87
25.57±0.84
26.53±0.43
26.40±1.57

77.20±2.70
75.50±4.16
77.97±2.48
80.07±1.93

3.15±0.23
2.97±0.24
2.91±0.13
2.82±0.18

1: Üç ayl›k deneme ortalamas› kullan›lm›flt›r ( P>0.05). DBCA: Deneme ba¤› canl› a¤›rl›¤›, DSCA: Deneme sonu canl› a¤›rl›¤›, CAA: Canl› a¤›rl›k art›fl›
%HBGYV: Hayvan ba¤›na günlük yumurta verimi, YYO: Yemden yararlanma oran›

Tablo 4.

B›ld›rc›n Rasyonlar›na NaHCO3 ‹lavesinin Yumurta Kalite Özelliklerine Etkileri1

Deneme
grubu

Yum.
A¤.(g)

Kuru
Kabuk
A¤.(g)

Kuru
Kabuk
Oran› (%)

Kabuk
kal›nl›¤›
(µ)

Yum.
Eni
(cm)

Yum.
Boyu
(cm)

fiekil
indeksi

Sar›
A¤.
(g)

Sar›
Oran›
(%)

Ak
A¤.
(g)

Ak
Oran›
(%)

Kontrol

11.20±
0.30

0.89±
0.04

8.02±
0.19

200.36±
3.07

2.53±
0.02

3.23±
0.04

78.43±
0.36

3.45±
0.07

31.28±
0.36

6.63±
0.20

59.82±
0.26

%0.1
NaHCO3

11.40±
0.15

0.88±
0.03

7.29±
0.48

198.95±
2.74

2.55±
0.02

3.26±
0.09

78.75±
1.15

3.65±
0.17

31.77±
0.43

6.87
0.14

59.90±
0.81

%0.3
NaHCO3

11.70±
0.26

0.92±
0.02

8.01±
0.19

202.52±
3.88

2.53±
0.07

3.26±
0.04

77.64±
1.57

3.71±
0.11

32.39±
0.15

6.73±
0.26

58.52±
0.35

%0.5
NaHCO3

11.71±
0.20

0.95±
0.03

8.31±
0.12

206.55±
2.63

2.57±
0.02

3.26±
0.03

78.78±
0.28

3.72±
0.09

32.42±
0.25

6.73±
0.06

58.57±
0.51

1: Tüm özellikler bak›m›ndan deneme gruplar› aras›nda bir farkl›l›k gözlenmemifltir (P>0.05).
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flekilde Ergün ve Dikicio¤lu (2) yüksek çevre ›s›s›nda
solunumun artmas›yla, arterial pCO2’in 15 mmHg’e ve
CO2 düzeyinin 10 mEq/l’nin alt›na indi¤ini, pH’n›n 7.70’in
üzerine ç›kt›¤›n›, CO2 düzeyinde akci¤er ve hava
keselerindeki ventilasyona ba¤l› azalma, kan laktat
düzeyinde artma görüldü¤ünü bildirmifllerdir. Sal› ve
Fried (18) rasyonlara %0.3 NaHCO3 ilavesinin kan pH ve
alkali fosfatasyon düzeyini optimize etti¤i saptam›fllard›r.
Baflka bir araflt›rmada ise alkali düzeyinin rasyonlarda
artt›r›lmas›n›n kan alkali rezervleri üzerine etkili olmad›¤›
ve pH’n›n de¤iflmedi¤i saptanm›flt›r (19). Yumurta
tavuklar› rasyonlar›na 120 mEq/kg oran›nda sülfat, fosfat
ve bikarbonat ilave eden Ruiz-Lopez ve Austic (20)
NaHCO3’›n kan asit-baz dengesinde önemli de¤iflikliklere
yol açmamakla birlikte, pH’y›, HCO3-’› ve pCO3’i art›rd›¤›n›
saptam›fllard›r. B›ld›rc›n rasyonlar›na 120 mEq/kg
NaHCO3 ilave eden Durgun ve ark. (21), bikarbonat›n
belirgin olarak kan pH’s›, pCO2, HCO3 ve Na düzeylerini
artt›rd›¤›n›, plazma K düzeylerini düflürdü¤ünü
bildirmifllerdir. ‹çme suyuna 5-24 g/l düzeyinde NaHCO3
ilave eden Davison ve Wideman (22) ile Junqueira ve ark.
(23), NaHCO3 al›m›na ba¤l› olarak su tüketiminin
artt›¤›n›, ishal görüldü¤ünü, yumurta veriminin azald›¤›n›,
alkalemi ve ölüm oran›nda art›fl oldu¤unu gözlemifllerdir.
Altan ve o¤uz (6), s›cakl›k stresinin b›ld›rc›nlarda kan
pCO2’inde ve kabuk kal›nl›¤›nda önemli (P<0.01)
azalmaya, pO2’de önemli art›fla neden oldu¤unu, kan
pH’s›, yumurta verimi ve yumurta a¤›rl›¤›nda önemli bir
de¤iflme olmad›¤›n› saptam›fllard›r. Vücutta ozmotik
bas›nc›n ve asit-baz dengesinin normal s›n›rlar içinde
bulunmas›nda en önemli etkinin Na, K ve Cl’e ba¤l›
oldu¤u, rasyondaki anyon fazlal›¤›na ba¤l› yavafl geliflme;
karbonat gibi metabolize edilebilir anyon içeren Na ve K
ilavesiyle, bunun aksine Na ve K düzeyinin yüksekli¤ine
ba¤l› geliflme depresyonunun ise Cl eklenerek
önlenebilece¤i belirtilmifltir (20). Öztürk ve ark. (24) ise
b›ld›rc›n rasyonlar›na NaHCO3 ilavesinin kan pH’s›ny
azalt›rken pCO2 ve HCO3- düzeylerini ve plazma Ca ve P
düzeylerini önemli ölçüde art›rd›¤›n› buna karfl›n Na, K ve
Cl düzeyindeki de¤iflimlerin düzenli olmad›¤›n›
vurgulam›fllard›r.
Deneme süresince canl› a¤›rl›k art›¤›, yem tüketimi,
yumurta verimi ve yemden yararlanma oran› bak›m›ndan
gruplar aras›nda farkl›l›k gözlenmemifltir (Tablo 3).
Yumurta tavu¤u rasyonlar›na 120 mEq/kg oran›nda
sülfat, fosfat ve bikarbonat ilave edilerek yap›lan bir
araflt›rmada her üç anyonun tüm gruplarda yem tüketimi

ve canl› a¤›rl›k art›¤›nda bir farkl›laflmaya neden olmad›¤›
saptanm›flt›r (20).
B›ld›rc›n rasyonlar›na NaHCO3, CaSO4 ve CaHPO4 ilave
edilen bir çal›flmada ise deneme gruplar› aras›nda canl›
a¤›rl›k art›fl› ve yem tüketimi bak›m›ndan dikkat çeken
farkl›l›klar olmamas›na ra¤men, en yüksek yem tüketimi
ve en düflük canl› a¤›rl›k art›fl›n›n kontrol grubunda
belirlendi¤i aç›klanm›flt›r (21).
Öztürk ve ark. (24) japon b›ld›rc›n› rasyonlar›na
%0.1, %0.3 ve %0.5 NaHCO3 ilavesi yapt›klar› bir
araflt›rmada 6. hafta sonunda canl› a¤›rl›k art›fl›, yem
tüketimi ve yemden yararlanma oran›nda kontrol
grubuna göre bir de¤ifliklik gözlenilmedi¤ini
belirtmifllerdir. Omar ve ark. (25, 26) sodyum bikarbonat
kullan›lan bir araflt›rmada sodyum düzeyinin %0.18,
toplam fosforun %0.42 ve klorün de %0.24 olmas›
durumunda yumurta veriminin olumlu yönde etkilendi¤ini
buna ilaveten sodyum bikarbonat›n %0.35, toplam
fosforun %0.58 ve klorün %0.24 olmas› halinde ise
yumurta a¤›rl›¤›nda dikkati çeken art›fllar saptam›fllard›r.
Sodyum asetat ve sodyum sülfatla sodyum bikarbonat›
karfl›laflt›r›ld›¤› bir araflt›rmada ise 24-41. haftalarda
NaHCO3’›n di¤erlerinden daha yüksek yumurta verimi
sa¤lad›¤› belirtilmifltir (27). Ögün ve ark. (9) %0.2
NaHCO3 içeren, Ergün ve Dikicio¤lu (2) ise %0.3-0.4
NaHCO3 içeren rasyonlar›n kontrol grubuna göre yumurta
verimini ve yumurta a¤›rl›¤›n› art›rd›¤›n› saptam›fllard›r.
Araflt›rmada incelenen tüm yumurta kalite
özelliklerinde sodyum bikarbonat ilavesiyle önemli bir
de¤ifliklik gözlenmemifltir (Tablo 4). Yumurta a¤›rl›¤›,
kuru kabuk a¤›rl›¤› (g), kuru kabuk oran› (%), ve kabuk
kal›nl›¤›nda %0.3 ve %0.5 NaHCO3 ilavesine paralel
olarak bir miktar rakamsal art›fl sa¤lanm›flt›r. Ancak bu
art›fllar istatistiki olarak önemli bulunmam›flt›r (P>0.05).
Yumurta tavu¤u rasyonlar›na %0.2 NaHCO3 ilave
eden Ögün ve ark. (9) yumurta özgül a¤›rl›¤› ve yumurta
kabuk kal›nl›¤›nda çok önemli (P<0.01), yumurta flekil
indeksinde ise önemli (P<0.05) art›fllar gözlemifllerdir.
Sal› ve Fried (11) yumurta tavu¤u rasyonlar›na %0.3 ve
%0.4 düzeyinde NaHCO3 eklenmesinin kabuk kal›nl›¤›n›
artt›rd›¤›n›, k›r›lmaya karfl› direnci yükseltti¤ini böylece
k›r›lmadan kaynaklanan ekonomik kay›plar›n azal›rken
yumurta veriminin ve a¤›rl›¤›n›n artt›fl›n› belirlemifllerdir.
El Gammal ve Makled (10) karmadaki NaCl’ün %67’sinin
%0.1 oran›nda NaHCO3 ile yer de¤ifltirmesi sonucu kabuk
kal›nl›¤›n›n artt›fl›n›, karmadaki NaHCO3 içeri¤inin

363

B›ld›rc›n Rasyonlar›na Sodyum Bikarbonat ‹lavesinin Yumurta Verim ve Kalitesi ile Baz› Kan Parametrelerine Etkileri

%0.2’ye ulaflmas› halinde ise daha fazla iyileflme
sa¤land›¤›n› bildirmifllerdir. Odom ve ark. (28) yüksek
çevre s›cakl›¤›nda yumurta tavuklar›n›n sular›na NaHCO3
ilavesinin yumurta kabuk oran›n› (%) ve özgül a¤›rl›¤›
art›rd›¤›n› (P<0.01) saptam›fllard›r.
S›cak stresi alt›ndaki yumurta tavuklar›nda kandaki
bikarbonat iyonlar›n›n öncelikle ve a¤›rl›kl› olarak artan
solunuma ba¤l› CO2 üretimi ve at›l›m›nda kullan›lmas›
sonucu oluflan kabuk kalite gerilemesinin giderilmesi için
karma yeme NaHCO3 eklenmesinin veya karbonatl› su
kullan›m›n›n yararl› oldu¤u bildirilmektedir (12). Altan ve
O¤uz (6) da b›ld›rc›nlarda s›cakl›k stresinin yumurta

a¤›rl›¤›nda bir de¤iflmeye neden olmad›¤›n› ancak
yumurta kabuk kal›nl›¤›nda önemli düzeyde azalmaya
neden oldu¤unu saptam›fllard›r.
Sonuç olarak, b›ld›rc›nlar ile yürütülen bu araflt›rmada
da NaHCO3 ilavesi ile kanda pO2 ve HCO3- düzeyinin
artt›fl›, Cl düzeyinin azald›¤› di¤er kan parametrelerindeki
de¤iflikliklerin sodyum bikarbonata ba¤l› olarak
de¤iflmedi¤i saptanm›flt›r. Karmalara %0.5 düzeyine
kadar NaHCO3 ilavesiyle, yemden yararlanma oran› ve
yumurta veriminde rakamsal art›fllar gözlenmesine
ra¤men bu üstünlük istatistiksel olarak önemsiz
bulunmufltur.
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