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LEVREK (Dicentrarchus labrax, L. 1758) LARVALARıNIN KARMA YEME GEçiş

DÖNEMiNDE PROBioTiK ÜRÜN KULLANıMıNıN GELişiME ETKisi
Şahin SAKA1,2, Kürşat FlRAT1, Erkan CAN1

öz
Balık üretiminde kullanılmak üzere geliştirilen probiotik ürünün larvaların gelişimleri ve hayatta kalma oran

ları üzerine etkisi araştırılmıştır. Kullanılan ürün Fransa'dan getirilmiş olup levrek ve çipura larvaları üzerinde de
neme aşamasındadır. Deneme larvaların karma yeme geçiş döneminde yapılmıştır. Sonuç olarak probiotik uygula
ması yapılan tanklar gelişim yönünden incelendiğinde total boyartışının farklılık göstermediği (p>O.OS), bununla
birlikte canlı ağırlık artışında ve hayatta kalma oranlarında farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<O.OS).

AnahtarKelimeler: Probiotik, Levrek, Karma yeme geçiş, Gelişim.

THE EFFECT OF USING PROBIOTIC PRODUCT ON GROWTH OF SEA BASS
(Dicentrarchus labrax, L. 1758) LARVAE INWEANING PERIOD

AB5TRACT

It was investigated that the effect of developing probiotic product using fish rearing on the growth and survival
rate of larvae. The using product bought from France and it was tried on sea bass and sea bream. The experiment
carried out in weaning period. At the end of the experiment, it was determinated that if tanks were applied probiotic,
are investigated from growth seeing that length increase was no differences (p>O.OS), but weight increase and sur
vival rate were differences (p<O.OS).

Key Words: Probiotic, Sea bass, Weaning, Growth.

1. GIRiş

Deniz balıkları üretim sektöründe artan rekabet,
balık üreten firmaların verimliliklerini artırabilmek için
yeni fonksiyonel etki maddeleri aramaya yönlendirmiş

tir. Probiotikler deniz balıkları larval yetiştiricilik çalış

malarında henüz tam bir kullanım aşaması kaydetme
miş olup, levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Spa
rus aurata) gibi yoğun kültürü yapılan türlerde henüz ti
cari boyutta yaygın kullanım alanına sahip değildir.

Probiotikler doğal yem katkı maddeleri olarak sı

nıflandırılır. İçerdikleri yararlı bakteriler ile barsak flo
rasını düzenleyerek yemden yararlanma oranını arttırır

ve büyürneyi hızlandırır (Fuller vd., 1989). Probiotikle
rin, bağırsaklarda etkili koloni oluşturabilmeleri için

tank suyuna veya canlı yemlere katılması gerekir
(Vadstein, 1997, Ring0 ve Vadstein, 1998). Bu ürünler
karides (Penaus manadan), yüzen ıstakoz (Partinus tri
tuber culatus), kalkan (Scapthalmus maximus) ve dil
balığı (Salea salea) yetiştiriciliğinde hastalık etkenleri
nin (V. anguillarium, V. alginalyticus, Vibria spp. pele
gus) bio-kontrolünde ve larval gelişimi arttırmada de
nenmiştir (Maeda ve Liao, 1992; Nogami ve Maeda,
1992; Nogami vd., 1997; Maeda vd., 1997; Gatesoupe,
1989, 1991, 1999; Gatesoupe vd., 1997; Ringo vd.,
1996).

Özellikle Lactabacilles ve Bacillus toyoi sporlarm
dan elde edilen probiotik sarı kuyruk balıklarınm geli
şim oranını artırmıştır (Kozasa, 1986). İsrail sazanında
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(Cyprinus carpio) probiotik ürün kullanımından 14 gün
sonra sazanın barsak mikrobiotasında Eshershia coli
kalmamış türün besin verimliliğini ve gelişimini artır

mıştır (Noh vd., 1994; Bogut vd., 1998).

Bu çalışmada, deniz balıkları için yeni geliştiril

mekte olan probiotiğin etkisi larval gelişim ve hayatta
kalma etkenleri göz önüne alınarak karma yeme geçiş

döneminde denenmiştir.

2. MATERYAL VE METOD

Bu çalışma, özel bir akuakültür tesisinde yapılmış

tır. Çalışmada 30 m derinlikten çıkarılan %035 tuzluluk
taki kaynak suyu önce 20 mikronluk kum filtresinden
daha sonra da ultraviyole filtreden geçirilerek kullanıl

mıştır.

Levrek yumurtaları 16°C'de inkübe edilmiş ve 72
saat sonunda yumurtadan çıkan larvalar 4 m3'lük silin
dir-korıik tanklara alınmıştır. Burada 40. güne kadar ye
tiştirilen larvalar denemenin yapılacağı 3 gruptaki 9
adet deneme tankına (L8 m3) L'de LO adet olacak şekil

de ayrılmıştır. Larva sayım işlemi volümetrik sayım

metodu ile yapılmıştır (Freddi, 1985). Burada larvalar
45'inci güne kadar canlı yem (Artemia salina) ile bes
lenmiştir.

Deneme, larvaların 45-70'inci günlerinde canlı

yemden mikrokapsül yeme geçiş döneminde yapılmış

olup açık devre su sistemi kullanılmıştır. Canlı yem ola
rak Artemia spp., mikrokapsül yem olarak ise boyutları

150-500 mikron arasında değişen yemler kullanılmıştır.

Su debisi saate tank hacminin % 40'nı değiştirecek

şekilde ayarlanmıştır. Sıcaklık deneme süresince
20°C'de sabit tutulmuştur. Aydınlatma su yüzeyinde
1500 lüks olacak şekilde günde 16 saat olarak uygulan
mıştır.

Denemede biri kontrol grubu olmak üzere 3 grup
oluşturulmuştur.

A grubu: Artemia ekim ve Artemia naupIii'lerin
zenginleştirme tanklarına probiotik uygulanarak larva
lara verilmesi.

2 m3 hacimli tanklara litreye 1 gr Artemia yumur
tası ekilmiş ve suya 15 mg/lt probiotik eklenmiştir. Yu
murtalar 28T'de inkübe edilmiş ve naupIiPler 24 saate
hasat edilmiştir. Zenginleştirme ortamında ise litreye
200.000 Artemia naupiii konulmuş ve tank suyuna 8
mg/L olacak şekilde probiotik ürün eklenmiştir. Zen
ginleştirmesinde 19 saat süre ile Al All In One ve D.
Continius Selco ürünleri kullanılarak yapılmıştır.

B grubu: Artemia naupiii'lerin zenginleştirme

tanklarına probiotik uygulanarak larvalara verilmesi.
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Artemia' ların zenginleştirilmesinde litreye
200.000 Artemia naupiii konulmuş ve tank suyuna 8
mg/L olacak şekilde probiotik eklenmiştir. Zenginleş

tirme 19 saat süre ile Al All In One ve D. Continius
Selco kullanılarak yapılmıştır.

C grubu: Artemia ekim ve zenginleştirme tankları

na probiotik uygulanması yapılmamıştır.

Larvalara canlı yem ile verilecek ürün olarak deni
zel akuakültüre özgü laktik bakteriler (Streptecocci,
Lactobacillı) ve nütrientlerden. meydana gelen probi
otik kullanılmıştır. Kurios Probiotel, Kurios S.A.R.L.
tarafından Fransa' da üretilmiştir. Kullanılan probiotik
miktarları üretici firma tarafından önerilmiştir.

Bunun yanı sıra Probiotik maddenin içerdiği ele
mentler aşağıda verilmiştir.

1- Amino asitler (mg/kg, Toplam N): Aspartik
Asit: 783, Arginin: 133.5, Terionin: 686.6, Triptofan:
213.6, Serin: 231.4, Lösin: 204.7, Prolin: 1406.2, Feni
lalanin: 80.1, Glutamik Asit: 186, Histidin: 774.3, Gli
sin: 560.7, Tirozin: 142.4, Alanin: 640.8, Lösin:
1103.6, Sitein: 213.6, Izolösin: 486.5, Valin: 809, Met
hionin: 267

2- Mineral, oligoelement ve ağır metaller (Kum
maddenin mg/kg): Kalsiyum: 800, Bakır: 5, Fosfor:
4500, Arsenik: <0.05, Magnezyum: 1100, Kurşun: 3.5,
Demir: 60, Civa: <0.01, Manganez: 21, Nitrif ler: 3.5,
Çinko: 29, Selenyum: <0.25

Larvalara 46'ıncı günden itibaren her tank için 250
milyon Artemia ve 400 g mikrokapsül yem verilmesi
planlanmıştır. Deneme süresince Artemia miktarı gün
de LO milyon azaltılırken mikrokapsül yem miktarı ise
70. güne kadar her gün 50 g arttırılmıştır.

Her tanktan rastlantısalolmak üzere 1OO'er adet
örnek alınmış, ortalama ağırlıklar 0.01 mg hassasiyetli
dijital terazi ile, uzunluklar ise milimetrik oküler ile öl
çülmüştür. Balık sayıları tartım metodu ile tespit edil
miştir. Sonuçlara, denemede ölen balıkların sayıları ek
lenerek başlangıcındaki balık adetleri bulunmuş ve ya
şama oranları tespit edilmiştir.

Deneme sonunda tanklardaki yaşama oranları ara
sındaki farklılık "İki Yüzde Arasındaki Farkın Önemli
lik Testi" ile, larvaların gelişimleri arasındaki ilişki %
95 güven aralığında test (ANOVA) edilmiştir (Sümbü

loğlu ve Sümbüloğlu, 1987).

3. BULGULAR
Çalışma sırasında tanklardaki sıcaklık, tuzluluk ve

ışıklandırma özellikleri istenilen düzeyde tutuldu ve
farklılık göstermedi (p>0.05).



Anadolu University Journal of Science and Technology, 3 (2) 253

Karides larvalarında yapılan ve 100 gün süren pro
biotik uygulamasından sonra deney gruplarının

7.06±0.48 g ağırlığa ulaştığı tespit edilmiştir (Rengpi
pat vd., 1998). Probiotik uygulanan karideslerin ortala
ma ağırlığı kontrol grubuna göre 3.99±0.38 g farklılık

gösterıniştir. Ayrıca yaşama oranı da probiotik uygula
ması yapılan tanklarda %33.3 olarak bulunurken, kont
rol grubunda ise %15.8 olarak saptanmıştır.

Bu çalışmada da, probiotik kullanılan gruplarda
ağırlık gelişimi ve hayatta kalma oranı probiotik kulla
nılmayan tanklara göre farklılık gösterıniştir. Bu sonuç
lar diğer türlerin yetiştiriciliği ile karşılaştırıldığında

kullanılan ürünün üretim aşamasında olumlu sonuçlar
çıkardığını göstermektedir.

Levrek larvalarının karına yeme geçişinde probi
otik kullanılmasına yönelik çalışmalar henüz uygulama
alanı bulamamıştır. Bununla birlikte 40-100 günler ara
sında yapılan karına yeme geçiş çalışmalarında yaşama

oranı %53, ortalama ağırlık ise 0.54 g olarak bildiril
miştir (Dewavrin, 1988). Bu değerler probiotik kulla
nılmayan kontrol grubu değerlerinden bile daha düşük

tür. Eke (1993) 50-70 günlerde farklı mikrokapsül yem
lerle yaptığı çalışmada ortalama total boyu

Deniz balıkları larva yetiştiriciliğinde zayıf gelişim

ve yoğun ölümlerle sonuçlanan mikrobiyal problemlere
sık rastlanmaktadır. Probiotikler ve yüksek su kalitesi
deniz balıkları larvalarının gelişiminde yararlı ve koru
yucu mikroflora oluşma açısından etkilidir (Sugita vd.
1998). Probiotik kullanımı sağlıklı bağırsak florasının

yenilenmesine ve korunmasına yardımcı olarak balıkla

rın gelişiminde ve hayatta kalmasında önemli roloynar
(Gatesoupe, 1999; Ringlll vd., 1996; Austin, 1998; O'
Sullivan, 1999). Özellikle Bacillus spp. sporlarının can
lı yemler ve mikrodietler ile kullanımı son derece kolay
olup bunların kullanımı üretim kalitesini ve kantitesini
direkt olarak arttırır (Moriarty, 1998; Queiroz. ve Boyd,
1998).

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Grup

A B C

Total Boy
ilk

Ölçüm L3.24±O.17 L2.66±O.09 L3.67±O.28
(mm.)

Son
Xort±Se

Ölçüm 21.73±l.28 21.49±1.56 19.94±1.12

Ağırlık
ilk

17.06±1.l4 16.8I±O.98 17.65±1.72
Tartım(mg.)

SonXort±Se
Tartım

1D4.33±5.23 96.84±4.57 74.35±4.08

Yaşama Oranı (%) 79.3 74.2 62.6

Yapılan 3 tekrar sonucunda Al, A2, A3, Bl, B2,
B3 ve CL, C2, C3 tankları kendi arasında değerlendiril

diklerinde total boy, ağırlık artışı ve yaşama oranları

arasında farklılık tespit edilmedi (p>0.05).

Deneme sonunda A, B ve C grubu tanklarındaki

bireylerin total boy gelişimleri arasındaki ilişki farklı

bulunmadı (p>0.05). Bu dönemde A grubunda total boy
2L.73±L.28 mm, B grubunda 21.49±L.56 mm, C gru
bunda ise 19.94±1.l2 mm olarak tespit edildi.

Bununla birlikte ağırlık artışı probiotik kullanılan

A ve B gruplarında C grubuna göre (kontrol grubu)
farklı bulundu (p<0.05). Deneme sonunda ağırlık A
grubunda 104.33±5.23 mg, B grubunda 96.84±4.57 mg,
C grubunda ise 74.35±4.08 mg olarak saptandı.

Yaşama oranları incelendiğinde en yüksek yaşama

oranının %79.3 ile A grubunda, en düşük yaşama oranı

ise %62.6 ile B grubunda tespit edildi. C grubunda ise
yaşama oranı %74.2 olarak saptandı. A ve B tanklarının

yaşama oranı C tankına göre farklı bulundu (p<0.05).
Denemeye ait bulgular Tablo l'de verilmiştir.

Tanklarda ilk iki günlük periyotta larvaların mik- Tablo ı. Deneme Grubuna Ait Tankların Gelişim veHayattaKal-

rokapsül yeme olan ilgiİerinin çok az olduğu saptandı. maOranlan.
Bu dönemde verilen yemlerin büyük çoğunluğunun

tank dibine çöktüğü gözlemlendi. Bununla birlikte orta
ma verilen Artemia'ların larvalar tarafından hızla tüke
tildiği tespit edildi.

Üçüncü günle birlikte larvaların mikrokapsül yem
leri çok istekli olmamakla birlikte tüketmeye başladık

ları gözlendi. Beşinci günden itibaren ortamda Artemia
miktarının giderek azalması ve larvaların ortamdaki
mikrokapsül yeme alışmaları sonucunda, verilen yem
lerin hızla tüketilmeye başlandığı saptandı.

Tanklarda tespit edilen ölümler genellikle ilk 7
günlük periyot boyunca tespit edildi. Bu dönemde mik
rokapsül yeme adapte olamayan ve yeterli Artemia tü
ketmeyi başaramayan bireylerin zayıfladıkları gözlen
di. Bu durum larvaların sindirim tüpünün sürekli boş ol
ması veya yeteri derecede dolu olmaması ile desteklen
di. Ayrıca hava kesesiz bireylerinde su ortamında kala
bilmek için sürekli oblik yüzme hareketi yaptıkları bu
nun sonucunda da yem alamadıkları ve ilk hafta içinde
öldükleri saptandı. Bunun yanı sıra tanklarda kanibalis
tik davranışların başladığı güçlü bireylerin zayıf larva
lara saldırarak ölümlerine neden oldukları tespit edildi.
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16.1±1.52-23.9±1.73 mm arasında, ortalama ağırlığı

23.1±4.9-34.3±2.1O mg arasında ve yaşama oranlarını

da %43.82-65 arasında tespit etmiştir. Bu değerler ile
çalışmada saptanan bulgular arasında gelişim ve hayat
ta kalma oranları açısından farklılık tespit edilmiştir. Bu
farklılık araştırmacının Artemia'yı erken dönemde ke
serek mikrokapsül yem uygulamasına başlamasından

kaynaklanmaktadır.

Denemede probiotik uygulamasına bağlı değişen

yaşama oranı farklılıkları (%8.6-18.7) ticari boyutta in
celendiğinde de önemlidir. Ayrıca probiotik ürünün
hem Artemia zenginleştirme ortamına, hem de ekim
tanklarına verilerek uygulanması, yalnız ekiminde veri
len gruba göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Bunun nede
ninin Artemia yumurtalarından farklı zamanda çıkan

nauplii'lerin ortamdaki probiotiklerden yararlanması

olarak düşünülmektedir. Uygulama süresi ve ürünün
canlı yeme veriliş şekli larvalgelişimive yaşama oranı

nı etkilemektedir. Mikrokapsül yemlerin içinde kullanı

mı ise ülkemizde henüz bu teknoloji ile yem üretimi ol
madığından yapılmamaktadır.

Deniz balıkları larvalarında, kuluçka aşamasında

henüz spesifik savunma sistemi olmadığından, ilk dö
nemlerinde spesifik olmayan savunma çok önemlidir.
Probiotik bakteriler barsak florasında patojenlere karşı

koruyucu bir etki gösterirler. Bunun yanı sıra konakçı

da probiotik etki gösteren bakterilerin tanımlanması ile,
larva bağırsağındaki bakteri sayısı gelişiminin ve kolo
nizasyonunun kontrolünün geliştirilmesi bu tür ürünle
rin gelecekte kullanımındadaha faydalı sonuçlar ortaya
koyacaktır. Gelecekte deniz balıkları larva üretiminde
spesifik olmayan bağışıklık yanıtının uyarılması için
yeni teknikler önemli hale gelebilir. Çünkü, yoğun de
niz balığı yetiştiriciliğinde larval ölümler yüksek kalite
deki jüvenillerin düzenli üretimi için temel bir sınırla

madır.

Sonuç olarak bu deneme ülkemiz koşullarında de
niz balıkları larvalarında probiotik uygulaması ile yapı

lan ilk çalışmadır. Bu denemenin, 0-45 günler arasında

ki larval evrede de uygulanmasının larval gelişimi ve
hayatta kalma oranları arttıracağı düşünülmektedir.
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