
S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (31): (2003) 48-52 
 
KULUÇKANIN SON 4 GÜNLÜK EVRESINDE UYGULANAN FARKLI SICAKLIK DERECELERININ BAZI 

ORGAN AGIRLIKLARI ILE BROYLER PERFORMANSINA ETKILERI1 

Iskender YILDIRIM2                                    Ramazan YETISIR2 

2 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 42031, Kampüs, Konya (email: iyildir@selcuk.edu.tr) 
ÖZET 

Bu çalismada, kuluçkalik broyler yumurtalarina, kuluçka isleminin son 4 günlük döneminde uygulanan 4 farkli 
sicaklik derecesinin, çikista bazi organ agirliklari ile çikis sonrasi 3 haftalik büyütme periyodu sonunda gelisme ile 
ilgili performans degerleri, ve parmak külü’nde Ca ve P seviyeleri üzerine etkileri incelenmistir. Bu amaçla, kabin 
sicakliklari 97, 99, 101 ve 103 0F olacak sekilde düzenlenmis ve gruplar sirasiyla, D, KON, Y ve ÇY olarak kodlan-
mistir. Elde edilen sonuçlara göre; çikista  kalp agirligi D muamele grubunda digerlerine nazaran önemli (P<0.01) 
artis göstermistir. Ayrica, çikista taslik agirligi Y ve ÇY grubunda, KON ve D grubuna göre azalmistir (P<0.01). 
Aksine, 3 haftalik büyütme periyodu sonunda muamelelerin kalp, karaciger, taslik, pankreas agirliklari üzerine etki-
leri önemsiz bulunurken, toplam ölüm orani bakimindan D, Y ve ÇY grup ortalamalari, KON grubuna göre yüksek  
tespit edilmistir (P<0.05). Y muamele grubunda Ca bakimindan kemik mineralizasyonu KON ve D gruplarina göre 
yüksek olmustur (P<0.01). Fosfor minerali bakimindan muamelelerin etkisi ise önemsiz bulunmustur. Ayrica, per-
formans kriterleri bakimindan grup ortalamalari arasindaki farklar önemsiz bulunmustur. 
Anahtar Kelimeler:  kuluçka,  sicaklik, broyler,  performans 
THE EFFECTS OF DIFFERENT TEMPERATURE DEGREES IN LAST FOUR DAYS OF INCUBATION ON 

SOME ORGAN WEIGHTS AND POST HATCH PERFORMANCE IN BROILER. 
ABSTRACT 

In current study, the effects of four different cabinet temperatures for last four days of incubation in broiler 
hatching eggs on post hatch performance for 3 weeks of age and Ca and P mineral levels in toe ash were evaluated. 
In this respect, the cabinet temperatures were kept as 97, 99, 101 and 103 0F and termed as D, KON, Y, and ÇY, 
respectively, for last four days of incubation. The current results shows that the heart weight increased significantly 
(P<0.01) in D treatment group than did others at hatch. Moreover, the gizzard weights were lower (P<0.01) in Y and 
ÇY groups than did others at hatch too. On the contrary, the hearth, liver, gizzard weights were not different. The 
total mortality rates in D, Y and ÇY groups have exhibited higher values (P<0.05) than KON group. The toe ash Ca 
levels increased significantly (P<0.01) in Y group than did others, while treatment effects on P levels were not sig-
nificant. There were found no differences among groups for post hatch performance traits.   
Key words: Incubation, temperature, broiler, performance.  

GIRIS  

Inkübasyonun erken evrelerinde, embriyo sicakli-
gi evaporatif sogutma nedeniyle inkübatör sicakligin-
dan daha düsük olmasina ragmen, inkübasyonun orta-
sindan ileriye dogru, artan metabolik isi üretimine 
bagli olarak, embriyo sicakligi makine sicakligindan 
yüksek olmaktadir. Baska bir ifade ile inkübasyonun  
ilk yarisinda embriyo, etrafindaki  havadan isi kaza-
nirken, ikinci yarisinda ise çevresine isi yaymaktadir 
(French, 1997).  

Minerallerin kanatli embriyolarinin gelismeleri 
üzerine etkileri uzun zamandir arastirilan bir konu olsa 
da, bunlarin kan plazmasindaki düzeylerinin kuluçka 
makinasinda uygulanan sicakliga bagli olarak degis i-
mi konusunda oldukça sinirli sayida çalisma vardir. 
Richards  ve ark., ’a (1996) göre, kuluçka islemi sira-
sinda makine içerisinde  yükselen sicaklik seviyesi 
muhtemelen kismi bir isi soku sebebi ile embriyonun 
element metabolizmasini bozacaktir. Wilson (1991) ve 
Decuypere’a (1994) göre, inkübasyon sicakligi civciv-
lerin isi ayarlama sistemini etkiledigi kadar kan  hor-
mon düzeyleri ve çikis sonrasi performansina da etki-
lidir.  

 Barrott (1937), tavuklarda yüksek çikis gücü ve 
kaliteli civciv temini için, tüm kuluçka süresince en  
1 S.Ü. Bilimsel Arastirma ve Projeler Koordinatörlügü 
tarafindan desteklenmistir, (2002-077). 

uygun sicaklik degerinin 37.8 oC oldugunu be-
lirtmistir. Romanoff (1960) kuluçka makinesindeki 
optimal sicakligin sadece  çikis gücünü etkilemekle 
kalmayip, ayni zamanda çikis sonrasi performansi da 
olumlu yönde etkiledigini bildirmistir.  

Inkübasyonun son periyodunda düsük sicaklik se-
viyelerinin uygulanmasi normal çikis sinirlari içeri-
sinde çikis gücü elde edilebilmesi açisindan yeterli 
olacak ve  ayni zamanda  bu periyotta fazla miktarda 
su kaybini engelleyecek buna karsilik bir miktar 
inkübasyon süresinin uzamasina sebep olacaktir. So-
nuç olarak bu dönemde düsük sicaklik seviyelerinin 
uygulanmasi inkübasyon süresinin artisina ve su kay-
binin azalmasina bagli olarak civciv çikis agirliginin 
artmasina neden  olacaktir (Wilson, 1991). Künn ve 
ark ., (1988) kuluçkanin 17. günüden itibaren bir kisim 
kuluçkalik yumurtayi çikisa kadar 33.8 oC’ de tutarak, 
sonuçlari normal inkübasyon sicakligi olan 37.8 oC ile 
karsilastirmislardir. Buna göre, çikis agirliklari arasin-
da önemli bir farklilik tespit edilemezken, çikis sonra-
si  disilerde 3-29 ve erkeklerde 3-36 günlerdeki gelis-
me düsük sicaklik grubunun aleyhine bulunmu stur.  

Yukarida da belirtildigi gibi, embriyonun oldukça 
hassas bir dönemde olmasi sebebiyle, inkübatör sicak-
lik seviyesindeki optimumdan sapmalar, sadece çikis 
gücünü ve civciv kalitesini azaltmakla kalmayip, mu h-
temelen  ileriki dönem performansini da olumsuz 
etkileyecektir. Son yillarda yapilan çalismalar, büyü-
me hizinin artisina bagli olarak, bir çok metabolik 
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problemin de ayni seyirde arttigini göstermektedir. 
Bunlara örnek olarak Ascites, tibial dischondroplasia 
(TD) ve Femur Head Nekrozu örnek verilebilir. Kali-
teli bir materyalle ise baslamak, kesim yasinda yüksek 
kârin bir garantisi olabilir. 

Bu çalismanin amaci, kuluçka isleminin son 4 
günlük döneminde farkli sicaklik uygulamalarinin, 
çikista bazi civciv organ özellikleri ile çikis sonrasi 3 
haftalik büyütme periyodu sonundaki performans 
özellikleri, ve parmak külü Ca ve P seviyeleri üzerine 
etkilerini tespit etmektir.  

MATERYAL ve METOD 
Materyal 

Arastirmada kullanilan kuluçkalik yumurtalar, 52 
haftalik yasta ticari bir ebeveyn (Ross-308) sürüsün-
den temin edilmistir. Çalismada kullanilan 4 adet tam 
kontrollü çikis kabinleri, S.Ü. Ziraat Fakültesine  ait 
bir laboratuara tesis ettirilmistir.  Her bir grupta 240 
olmak üzere denemde toplam 960 kuluçkalik yumurta 
kullanilmistir. Deneme öncesi yumurtalar 3 gün süre 
ile depolanmis ve ön isitma islemine tabi tutulmustur. 
Yükleme öncesi formaldehit ile yumurtalar fumige 
edilmislerdir. Çikis sonrasi civcivler yine ayni fakü l-
tede bulunan broyler üretim kümeslerinde yetistirme-
ye alinmislardir. Denemede kullanilan yem materyali 
(içerigi metot ta verilen) ise özel bir yem fabrikasin-
dan temin edilmistir. 

Metot 

Çalismada kullanilan yumurtalar, kuluçka öncesi 
3 gün süreyle depolanmis ve yüklemeden hemen önce 
ön isitmaya maruz birakilmistir. Ilk 17 gün standart 
kuluçka prosedürleri (37.5 oC ve % 60 NR) uygulan-
mistir.  Arastirma kuluçkanin bundan sonraki periyo-
dunda uygulanmistir.  

Kuluçkanin son 4 günü, özel olarak olusturulan 
kuluçka kabinlerinde, makine ortam sicakligi   asagida 
belirtilen seviyelerde olacak sekilde ayarlanmis ve 
kodlanmistir. Buna göre; 

1. kabin   97 0F (36.1 oC) (Düsük- D), 

2. kabin: 99 0F (37.2 oC)   (Kontrol grubu- KON), 
3. kabin:  : 101 0F (38.3  oC)  (Yüksek -  Y), 
4.  kabin:   103 0F  (39.4 oC )  (Çok Yüksek- ÇY). 
Tüm kabinlerde bu dönemde nispi rutubet % 75 ola-
cak sekilde korunmustur.  

Çikista ve 3 haftalik besi periyodu sonunda, her 
gruptan 5 adet broyler civciv-piliç servikal 
dislokasyon yöntemiyle öldürülüp, ince barsak 
(jejenum) uzunluk ve agirliklari ile kalp, karaciger, 
taslik ve pankreas agirliklari tespit edilmistir.  
Üç Haftalik Yetistirme Periyodu Performans Özel-
likleri  ve Parmak Külü Ca-P Degerlerinin Tespiti  

Çikis sonrasi her bir muamele grubunda (3 teke r-
rürlü) 45 adet olmak üzere toplam 180 adet civciv 3 
hafta süreyle yetistirmeye alinmistir. Hayvanlar stan-
dart broyler baslangiç (%22 HP ve 3000 kcal ME/kg)  
yemi ile beslenmislerdir. Deneme süresince standart 
yönetim teknikleri uygulanmistir. Ca ve P ölçümü 
için, deneme sonunda her gruptan rasgele 4 hayvanin 
sol orta parmaklari 2. ve 3. eklem arasindan ayrilmis-
tir. 24 saat, 105 0C kurutularak ögütülmüslerdir. Daha 
sonra, her bir numuneden 0.3 g alinarak balon jojelere 
konulup, üzerlerine 2.5 cc’ lik H2SO4 ilave edilip 
bekletilmis ve 1 gün sonra yas yakma yöntemiyle 
(H2O2 kullanilarak ) yakilmistir (Yi ve ark., 1996). 
Yakma islemi bittikten sonra balon jojeler 50 cc’ye  
tamamlanmis ve Atomik emisyon spektrometresinde  
(ICP Avian-Vista) okutulmustur.  

Istatistiki Analiz 
Elde edilen veriler, tesadüf parselleri deneme de-

senine göre  varyans analizine tabi tutulmustur.  Bu 
amaçla MINITAB (1998) istatistik bilgisayar progra-
mindan faydalanilmistir. Farkli gruplarin tespitinde ise 
Duncan testi uygulanmistir. Bu amaçla  MSTAT 
(1989)  istatistik  bilgisayar programi kullanilmistir.

  
Tablo 1. Kuluçkanin son 4 günlük döneminde farkli sicaklik uygulamalarinin çikista bazi iç organ agirliklari 

(civciv agirliginin yüzdesi olarak; X ±S x )  üzerine etkileri (n=5) 
Muamele Jejenum (mm) Jejenum   Karaciger 

 
Kalp  

 
Taslik 

 
KON 127.50±6.82 0.63±0.05 2.69±0.10 0.74 b ±0.03 5.56 a ±0.32 

D 142.00±15.1 0.75±0.11 2.79±0.27 0.99 a ±0.08 5.77 a ±0.52 
Y 124.33±7.23 0.76±0.08 2.80±0.12 0.74 b ±0.03 2.41 b ±0.19 

ÇY 134.50±5.08 0.66±0.09 2.73±0.17 0.62 b ±0.04 1.80 b ±0.08 
 a,b;  ayni kolonda farkli harfle belirtilen grup ortalamalari arasindaki fark önemlidir (P<0.01) 

BULGULAR 
Çikista Iç organlar 

Bazi iç organ agirlik ve uzunluklarina ait ortala-
malar, hatalari  ve varyans analizi sonuçlari tablo 1’de 
verilmistir. Varyans analiz sonuçlarina göre; jejenum  
uzunluk ve agirligi ile karaciger agirligi üzerinde 
muamelelerin etkisi istatistiki olarak önemsiz çikmis-
tir. 

Aksine, kalp ve taslik agirliklari üze rine muame-
lelerin etkisi önemli çikmistir (P<0.01). Yapilan karsi-
lastirmada kalp agirligi D muamele grubunda digerle-
rine göre artmis (P<0.01), taslik agirligi ise  Y ve ÇY 
gruplarinda, KON ve D gruplarina göre azalmistir 
(P<0.01).  
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Üç Haftalik Yetistirme Periyodu Performans   
Özellikleri  ve Parmak Külü Ca - P Degerleri 
Muamelelerin 3 haftalik yetistirme periyodu so-

nunda bazi iç organ agirlik ve uzunluklari  üzerine 
etkileri tablo 2’ de özetlenmistir. Varyans analiz so-
nuçlarina göre; muamelelerin ele alinan kriterler üze-
rine istatistik olarak önemli bir etkisi  bulunamamistir. 

Tablo 2.  Kuluçkanin son 4 günlük döneminde farkli 
sicaklik uygulamalarinin, çikistan 3 haftalik ye-
tistirme periyodu sonrasi bazi iç organ agirlik-
lari (% canli agirlik; X ±S x )  üzerine etkileri 
(n=5). 

Muamele Karaciger Kalp Taslik Pankreas 

KON 2.55±0.11 0.69±0.05 1.86±0.10 0.24±0.01 
D 2.25±0.15 0.73±0.73 1.72±0.13 0.27±0.03 
Y 2.12±0.12 0.72±0.04 1.77±0.08 0.27±0.01 

ÇY 2.62±0.08 0.74±0.05 1.85±0.12 0.26±0.03 

Muamelelerin 3 haftalik dönemdeki CA, CAA , 
yem tüketimleri (YT) , yem degerlendirme katsayilari 
(YDK) ve toplam  ölüm oranlarina ait ortalamalar ise 
tablo 3’de özetlenmistir. CA ve CAA , YT ve YDK 
üzerine muamelelerin etkisi önemsiz çikmistir. Top-
lam ölüm orani bakimindan ise muamelelerin etkisi 
önemli çikmistir  (P<0.01). Yapilan karsilastirmada D, 
Y ve ÇY muamele grup ortalamalari KON grup orta-
lamasina göre yüksek bulunmustur (P<0.05).  

Muamelelerin sol parmak Ca ve P 
mineralizasyonuna ait ortalamalar tablo 4’de özetlen-
mistir. P minerali üzerinde muamelelerin etkisi önem-
siz, Ca üzerine ise muamelelerin etkisi önemli 
(P<0.01) bulunmustur. Yapilan karsilastirmada, Y 
muamele grubunda Ca bakimindan kemik 
mineralizasyonu KON  ve D gruplarina göre daha 
yüksek  (P<0.01) olmustur. 

 
 
Tablo 3.  Kuluçkanin son 4 günlük dönemindeki farkli sicaklik uygulamalarinin, çikis sonrasi 3 haftalik büyütme sonu gelis-

me performansi  ( X ±S x ) ve ölüm oranlari. 
Muamele Çikis Agirligi (g) 3. hafta CA (g) 3 haftalik CAA (g) YT (g) YDK Toplam  Ölüm Orani (%)  

KON 41.95±0.46 655.8±19.6 613.9±19.2 1018±15.13 1.66±0.03 0.00 b ±0.00 
D 41.52±0.50 651.3±14.0 609.7±13.6 990±14.02 1.62±0.08 5.00 a ±0.00 
Y 41.49±0.67 666.7±12.6 625.2±12.0 1001±18.26 1.60±0.01 5.00 a ±0.00 

ÇY 41.34±0.30 629.1±10.8 587.8±11.0 1025±16.08 1.74±0.05 3.75 a ±2.39 
 a,b;  ayni kolonda farkli harfle belirtilen grup ortalamalari arasindaki fark önemlidir (P<0.05). 
 
Tablo 4.  Kuluçkanin son 4 gününde farkli sicaklik derecele-

rine maruz birakilan gruplarda, çikis sonrasi  ilk 3 
haftalik dönemde  broylerlerde parmak külü Ca ve P 
degerleri   (%, X ±S x , n=4 ) 

Muamele Ca P 

KON 3.43b±0.14 2.97±0.06 

D 3.37b±0.14 2.95±0.07 

Y 4.65a±0.16 3.25±0.15 

ÇY 4.22ab±0.26 3.13±0.08 
 a,b;  ayni kolonda farkli harfle belirtilen grup ortalamalari arasin-
daki fark önemlidir (P<0.01) 

TARTISMA ve SONUÇ 
Çikista Iç Organ Agirliklari 

Bu bölümde incelenen, kalp ve taslik agirliklari 
bakimindan grup ortalamalari arasinda önemli farkli-
liklar bulunmustur. Kontrol olarak kabul edilen 99 
0F’lik kabin sicaklik degerinden asagi dogru sapmalar, 
kalp agirligini artirmaktadir. Bilindigi gibi, 
inkübatördeki yüksek sicaklik seviyeleri oksijen tüke-
timini art irirken, düsük sicakliklar azaltmaktadir 
(North ve Bell, 1990). Denemedeki mevcut durum, 
civciv çikis agirliklari da göz önüne alindiginda, belir-
li sicaklik degerlerinde kalmak kaydi ile, “ D grubun-
daki embriyolar büyümelerini normal sinirlar içerisin-
de devam ettirebilmek için organ ve dokulara, diger 
muamele gruplarina göre daha fazla kan pomp alamis 

ve sonuçta, fazla çalismadan kaynaklanan bir büyüme 
olusmustur, seklinde yorumlanmistir. Bu yaklasim 
Zhang ve Whittow’in (1992) “inkübasyonda sicaklik 
etkisi, hypoxia ve hyperoxia etkisinin analogudur” 
seklindeki ifade ile kismen uyum içerisindedir. Çünkü, 
belirtilen denemede karaciger, barsak vb. iç organ 
agirliklari da artan sicaklik derecelerine bagli olarak 
lineer bir yükselis egilimi göstermistir. Bununla birlik-
te, bu denemede incelenen tüm kriterler bakimindan 
böyle bir artis yada azalis söz konusu degildir. Bu 
durum, diger çalismanin inkübasyon periyodunun 
baslangicindan sonuna kadar düsük yada yüksek sevi-
yelerde inkübe edilmesi, mevcut çalismanin ise 
inkübasyonun 3. periyodundan sonra farkli sicaklik ile 
muamele edilmesinden kaynaklanabilir. Taslik agirli-
gi, kalp agirliginin aksine Y ve ÇY gruplarinda, KON 
ve D gruplarina göre bir azalma göstermistir. Taslik 
agirliginin, diger organlarin aksine bu gruplardaki 
azalmalari izah edilememistir.  

Üç  Haftalik Yetistirme Periyodu Performans  
Özellikleri ve Parmak Külü’nde Ca - P Degerleri 

Ilk 3 haftalik  (büyüme) yetistirme periyodu so-
nunda ele alinan kriterler bakimindan grup ortalamala-
ri arasinda farkliliklar önemsiz bulunmustur. Çikista 
avantaj gibi görülen bazi organ (D grubu için kalp 
agirligi, yine KON ve D gruplari için taslik agirliklari)  
agirliklarinin etkisi, bu dönemde kaybolmustur. Bu 
sonuca göre; inkübasyonun son 4 günü uygulanan 
farkli sicaklik seviyelerinin, 3 haftalik büyüme döne-
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mi sonunda bazi iç organlar üzerine bir etkisi yoktur. 
Ayrica, çikistaki iç organ agirliklari ile 3 haftalik 
yetistirme periyodu arasinda bir iliskiden söz 
edilemez. Diger bir ifade ile kuluçkada önemli çikan 
bir sonuç, çikis sonrasi dönemde kaybolabilir. Çalis-
mamizdan elde edilen sonuç Hulet’in  (2002) 
“broylerlerde kalp agirligi ile kuluçkanin son döne-
minde uygulanan yüksek sicaklik uygulamasi arasinda 
negatif bir iliski vardir” ifadesi ile uyusmaktadir.  
Genel olarak, gerek yüksek gerekse düsük kuluçka 
sicakliginda, birçok metabolik regülasyonun düzenli 
yapilabilmesi için kalbin daha fazla çalisacagi  ve 
büyüyecegi beklenir.  

Denemenin en önemli asamalarindan biri olan 
CA, CAA, YT ve YDK bakimindan grup ortalamalari 
arasindaki farkliliklar önemsizdir. Burada, üst bölüm-
de de belirtildigi gibi, çikista bazi organ agirlik farkli-
liklarinin, 3 haftalik iç organ agirliklari üzerine ve 
beklendigi gibi performans kriterleri üzerine bir etkisi 
görülmemistir. Bu durumda, kuluçkanin son 4 günlük 
döneminde uygulanan sicaklik muamelelerinin per-
formans kriterlerine bir etkisinden söz edilemez. Fa-
kat, KON olarak ifade edilen grupta toplam ölüm 
orani bakimindan diger muamele gruplarina göre elde 
edilen farklilik olumlu bir sonuç olarak degerlendiril-
mistir. Mevcut çalismada, tablolarin incelenmesiyle de 
görülebilecegi gibi, yaklasik %5’ lere varan bir ölüm 
orani, broyler üretim sürülerinin büyüklügü düsünül-
dügünde, ekonomik anlamda büyük getiri yada kayip-
lara sebep olabilecek niteliktedir. Günümüzdeki mo-
dern kuluçkahanelerde haftalik olarak 2.000.000 adet 
yumurtaya kadar yüklenebilmektedir (Meijerhof, 
1999). Mevcut deneme sonuçlarina göre, %5’lik bir 
ölüm orani  düsünüldügünde, ekonomik kayiplarin 
azims anamayacak boyutta oldugu ifade edilebilir .  

Deneme sonuçlari Wineland’in (1996) “her ne 
kadar modern broyler hatlari 30 yil önceki atalarina 
göre genetik yapi bakimindan çok degisse de, 
inkübasyon management tekniklerinde çok küçük 
degisiklikler oldu” görüsü, denemenin ele aldigi 4 
günlük inkübasyon periyodu açisindan uyumludur. 
Dolayisiyla mevcut denemede elde edilen sonuç, gele-
neksel anlamda uygulanan kuluçka sicaklik uygulama-
larinin bugün için dogrulugunu, kuluçkanin son dört 
günlük periyodu açisindan destekler durumdadir. 

Çalismanin diger bir boyutu ise, kemik 
mineralizasyonu ile ilgilidir. Yasama gücü bakimin-
dan KON mu amele grubunda çok olumlu gelisen 
trend, kemik mineralizayonu bakimindan farkli bir 
seyir izlemis ve  en olumlu sonuç Y grubundan elde 
edilmistir. Buna göre,  Kuluçkanin son 4 gününde 101 
0F’ da muamele edilen embriyolar, kesim çaginda en 
iyi kemik mineralizasyonuna sahip olacaklardir. Sun-
Kyeong’ a (1991) göre, gelisen embriyo için, yumu r-
tada Ca rezervi olarak iki önemli kaynak bulunmakta-
dir. Bunlardan birincisi yumurta sarisi digeri ise ka-
buktur. Inkübasyonun ilk evresinde yumurta sarisin-
dan dogrudan embriyoya, ikinci periyotta kabuktan bir 

transfer söz konusudur. Deneme kuluçkanin 3. periyo-
dunda yapildigina göre, Y grubundaki olumlu etki ya 
dogrudan kabuk yada Ca’nin kabuktan transferini 
saglayan bir mekanizma üzerine etkili olmustur. So-
nuca farkli bir yaklasim da, diger muamele gruplarinin 
kemik demineralizasyonu  üzerine olumlu etkileridir. 
Rosen (1981), embriyonik dönemde kemik 
mineralizasyonuna etkili paratiroid, kalsitonin hor-
monlari ile vitamin D metabolitleri, Albert (1985) ise 
karbonik anhidraz enziminin kemik mineralizasyonu 
üzerine olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsetmekte-
dirler. Konu üzerinde yapilacak yeni çalismalar, ben-
zer sekilde kemik mineralizasyonu yaninda yukarida 
belirtilen hormonlarla, ilgili dönemdeki sicaklik uygu-
lamalari arasindaki iliskiyi de arastirmalidir.  

Sonuç olarak, yasama gücü bakimindan çok o-
lumlu olarak görülen KON grubu bu etkisini kemik Ca 
mineralizasyonu üzerinde gösterememistir. Diger bir 
ifade ile, toplam ölüm orani bakimindan %5’ lere 
kadar varan Y muamele grubu, aksine Ca, 
mineralizasyonu bakimindan çok olumlu bir sonuç 
sergilemistir. Bu durum çalismada bir paradoksun 
ortaya çikmasina neden olmustur. Paradoks, kuluçka-
hanelerde belirtilen dönemde hangi sicaklik seviyesi-
nin uygulanacagidir. Kuluçkaci isletme, çikis sonrasi 
yasama gücü yüksek civcivler elde etmeyi mi tercih 
etmeli yada bacak problemleri kismen çözülmüs güçlü 
broyler materyalini mi? Bu soruya muhtemel yakla-
sim, her ikisini de içine alan bir çözüm olacaktir.  
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