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Özet
Bu çalışmada, bazı kimyasallar ve tıbi bitki özütlerinin melek balığı (Pterophyllum scalare) yumurta açılımı ve sudaki bakteri yükü
üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla metilen mavisi 0.5 ppm ve potasyum permanganat 0.2 ve 0.4 ppm uygulanmıştır. Biberiye,
civanperçemi ve sumak özütlerinin herbiri ise 1.000, 5.000 ve 10.000 ppm olarak uygulanmıştır. Metilen mavisi 0.5 ppm, potasyum
permanganat 0.2 ppm, biberiye 1.000, 5.000, ve 10.000 ppm ve civanperçemi 5.000 ppm uygulamaları sudaki bakteri yükünü azaltmış
ve yumurta açılımını önemli oranda arttırmıştır (P<0.05). Biberiye özütünün konsantrasyonu arttıkça bakteri yükü azalmış ve yumurta
açılımı artmıştır. Tüm sumak uygulamaları bakteri yükünü azaltmış, ancak yumurta açılımınını olumsuz etkilemiştir. Elde edilen bulgular
yumurta açılımı için en uygun tıbbi bitki özütünün biberiye olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak bu çalışmada biberiye özütünün
sentetitik kimyasallar yerine kullanımının daha uygun ve melek balığı yumurta açılımı için optimum biberiye özüt dozajının 1.000 ppm
olduğu bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: Pterophyllum scalare, Yumurta açılımı, Metilen mavisi, Potasyum permanganat, Biberiye, Sumak,
		
Civanperçemi

Effects of Medicinal Herb Extracts on Egg Hatching of the
Angel Fish (Pterophyllum scalare)
Summary
In this study, the effects of sythetic chemicals and medicinal herbs on the amount of bacteria in egg water and egg hatching of
the angel fish (Pterophyllum scalare) were investigated. In this goal, methylene blue exposed to 0.5 ppm and potassium permanganate
exposed to 0.2 and 0.4 ppm. Each rosemary, yarrow and sumac extracts exposed to 1.000, 5.000 and 10.000 ppm. Methylene blue
(0.5 ppm), potassium permanganate (0.2 ppm), rosemary (1.000, 5.000, and 10.000 ppm) and yarrow (5.000 ppm) treatments were
significantly decreased bacterial loads and increased egg hatching (P<0.05). With the increasing in the concentration of rosemary
extract the bacterial loads decreased and egg hatching increased. All sumac treatments were significantly decreased total bacterial
loads, but were negatively affected on egg hatching. The findings were shown that the best group was rosemary for egg hatching.
Finally, this study showed that rosemary extract was more suitable to use instead of sythetic chemicals, and optimum rosemary extract
dose was 1.000 ppm for the hatching of the angel fish eggs.
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GİRİŞ
Yetiştiriciliği yapılan balık türlerinde yumurta açılımının
yüksek olması hedeflenmektedir. Bu amaçla ekonomik öneme sahip birçok balık türünde metilen mavisi, potasyum
permanganat, hidrojen peroksit, formalin, bakır sülfat,
glutaraldehit ve iyot gibi kimyasallar kullanılmıştır 1-3.
Melek balıkları da ilk kez 1909 yılında üretilmiş olup ticari
ve hobi amaçlı olarak 50 yıldır üretilmektedir 4. Bu balıkların
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yetiştiriciliğinde en büyük sorunlardan biri yumurta açılımının bakteri ve mantar enfeksiyonları nedeniyle düşük
olmasıdır. Melek balıklarının döllenmemiş veya mantarlaşan yumurtaları doğada anaç balıklar tarafından toplanmaktadır 5. Ancak, ticari olarak düşünüldüğünde bu durum
mümkün gözükmemektedir. Bunun nedeni 1) anaç balıkların
yumurtaları ile aynı ortamda bırakıldıklarında yumurtaları
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yemeleri, 2) yumurtalara ve devamında larvalara baktıkları dönemde daha az beslenmeleri ve bundan dolayı
tekrardan yumurta üretimlerinin gecikebilmesi, 3) yumurtaların üreme ortamında bırakıldığında daha düşük açılım
göstermeleridir.
Genel olarak melek balıklarının yetiştiriciliğinde yumurtaların bulunduğu zemin üretim ortamından alınıp çeşitli
kimyasallar ile yumurta açılım oranı arttırılmaktadır. Bu
amaçla melek balığı yumurtalarında metilen mavisi, hidrojen peroksit, acriflavin ve chloramine-T önceki çalışmalarda kullanılmıştır 6,7. Günümüzde ise sentetik kimyasalların kullanımı yerine alternatif doğal kaynaklara yönelik
çalışmalar hız kazanmıştır. Balık yetiştiriciliğinde de hormon, antibiyotik, vitamin ve diğer birçok kimyasala alternatif olarak tıbbi bitkilerin kullanılabilirliği araştırılmaktadır 8. Fakat balık yumurtalarında bitki özütlerinin kullanımına yönelik çalışma sayısı oldukça azdır. Daha önce kekik, ateş çiçeği, okaliptüs ve nane bitkilerinin esans yağı
karışımları; alabalık 9 ve hint bademi özütü; tilapia 10 balıklarının yumurta açılımının artırılmasında ve mantar enfeksiyonlarının önlenmesinde kullanılmıştır. Ancak biberiye,
civanperçemi ve sumak bitkilerinin melek balıklarının yumurta açılımına etkisi üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Bu çalışmada potasyum permanganat, metilen mavisi,
biberiye, civanperçemi ve sumak özütlerinin melek balığı
yumurtalarının açılım oranına ve bakteri yükü üzerine etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOT
Balık, Yumurta ve Deneme Ortamı
Çalışmada “Tri Colour” varyetesi melek anaçlarından
(Pterophyllum scalare) elde edilen yumurtalar kullanılmıştır.
Yumurta açılımı ve yumurta kalitesi üzerindeki fiziksel,
kimyasal, mikrobiyolojik su koşulları, yem ve anaç balık
gibi birçok parametrenin etkisinin en aza indirilmesi amacıyla aynı partinin yumurtalarında deneme yürütülmüştür.
Kullanılan anaç balıklar ve yumurtalar 26±1°C, 400 μs
iletkenlik, 6.7 pH suda ve 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık
ışık periyodunda tutulmuşlardır. Balıklar günde 2 defa
Tetramin Flake Food (Tetra® Germany) marka ticari yemle
beslenmişlerdir. Balıkların bulunduğu akvaryum sisteminde
günlük %10 su değişimi yapılmıştır. Balıklar 45° açılı yatay
bir zemine yumurtladıktan 1 saat sonra yumurtaları nazikçe sifonlanmıştır. Yumurtaların sifonlanmasından sonra
oluşabilecek olası hasarın tespit edilmesi için bir pipet yardımıyla ışığa tutulan yumurtaların opaklaşmayan, döllenmiş ve hasarsız olanları seçilmiştir. Sağlıklı yumurtalar
içerisinden 390 tanesi tesadüfen 3 tekerrürlü olarak, her biri
0.5 litrelik olan 39 adet silindire konik deneme ortamlarına
yerleştirilmişlerdir. Deneme boyunca yumurtaların havalandırılması hava matoru yardımıyla yapılmış ve hava hortumuna takılan cam pisetler kullanılmıştır. Melek yumur-

taları su değişimine hassas olduklarından dolayı bulundukları deneme ortamında su değişimi yapılmamıştır.
Bitki Özütlerinin Çıkarılması
Çalışmada kullanılan biberiye (Rosmarinus officinalis);
Çanakkale, sumak (Rhus coriaria); Edirne ve civanperçemi
(Achillea millefolium); Roiak (Kuzey Doğu Bulgaristan)’dan
toplanmıştır. Kurutulup öğütülen bitkilerin özütleri sulu
özüt çıkartma metodu modifiye edilerek elde edilmiştir 11.
Bitkiler 5 g tartılıp 95 ml saf suda 1 saat süreyle oda sıcaklığında muhafaza edildikten sonra 10 dakika 50°C de bekletilip 2 dakika boyunca vortex ile karıştırılmışlardır. Bu karışımlar 0.45 mikronluk filtreden geçirilerek özütler elde
edilmiştir.
Sentetik Kimyasalların ve Özütlerin Uygulanması
Yumurtalar deneme ortamına yerleştirildikten sonra
sentetik kimyasallar ve doğal özütler bir defa olacak şekilde
ilave edilmiştir. Yumurtalar açılıncaya kadar deneme ortamında yumurtalara uygulanmışlardır. Kontrol grubu (K)
suyuna hiçbir uygulama yapılmamıştır. Metilen mavisi daha
önce melek balıklarında yapılan bir çalışma referans alınarak 6 0.5 ppm (M5), potasyum permanganat 0.2 ppm (P2)
ve 0.4 ppm (P4), biberiye (B1, B5, B10), sumak (S1, S5 ve
S10) ve civanperçemi (C1, C5, C10) özütleri yumurtaların
bulunduğu suya sırasıyla 1.000 ppm, 5.000 ppm, 10.000
ppm olacak şekilde uygulanmışlardır.
Yumurta Açılımı
Melek balığı yumurtaları 3. günün sonunda açılmıştır.
Zeminde sağlıklı bir şekilde hareket eden besin keseli larvaların, açılmamış yumurtaların ve ölü larvaların sayımları
yapılarak her bir grup için yüzde açılım oranları formül
yardımıyla hesaplanmıştır 12.
Mikrobiyal Yükün Tespit Edilmesi
Yumurtaların açıldığı 3. günün sonunda her bir grubun
mikrobiyal yükünü tespit etmek için alınan su örnekleri
gerekli seyreltmeler (10-5 ve10-6) yapıldıktan sonra 3 gün
Tryptic Soy Agar (TSA) ortamında3 26±1°C derecede inkübe
edilmiştir. Bakteri yükünün tespitinde aşağıdaki formül
kullanılmıştır.
cfu /ml = Katı besiyerindeki koloni miktarı ÷ 10-X (seyretme miktarı)

İstatistiksel Analizler
İstatistiksel analizler için SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Yüzde açılım verilerine arcsin dönüşümü uygulandıktan sonra varyans analizi yapılmış ve ortalamalar Tukey
testi ve açılımı değiştirme oranları Dunnett t-testi ile %5
önem düzeyinde karşılaştırılmıştır 13.

BULGULAR
Çalışmada farklı deneme ortamlarının kontrol grubuna
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göre yumurta açılımı üzerine arttırıcı veya azaltıcı etkileri
(Tablo 1) ve melek balığı yumurta açılım oranları (Şekil 1)
tespit edilmiştir. Kontrol grubunda açılım 50% bulunurken bu oranı M5: %20, P2: %23.33, B1: %20, B5: %26.67,
B10: %30 ve C5: %16.67 arttırmıştır (P<0.05). C1 (-%8.33),
C10 (%3.33) ve S1 (-%13.33) grupları kontrol grubuyla
benzer bulunmuştur (P>0.05). P4 (-%33.33), S5 (-%30)
ve S10 (-%50) grupları ise yumurta açılımını azaltmıştır
(P<0.05).
Çalışmada toplam bakteri en fazla kontrol grubunda
tespit edilmiştir (Şekil 2). M5, P2 ve P4 grupları bakteri
miktarını azaltmıştır (P<0.05). Bitki özütlerinden biberiye,
civanperçemi ve sumak uygulamalarının tamamı bakteri
yükünü azaltmıştır (P<0.05). B5, B10, C5 ve C10 grupları
bakteri miktarı üzerinde birbirleriyle benzer etki göstermiştir (P>0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmada melek balığı yumurtalarının bulunduğu
ortama ilave edilen bitki özütlerinin ve sentetik kimyasalların bakteri yükü ve yumurta açılımı üzerinde etkili
oldukları tespit edilmiştir.
Sentetik kimyasallardan metilen mavisinin melek balığı yumurtalarında açılım oranını önemli miktarda arttırdığı
(Şekil 1) ve bakteri yükünü azalttığı (Şekil 2) bulunmuştur.
Benzer olarak melek balıklarında 0, 0.5, 2.5 ve 5 ppm
metilen mavisi uygulamaları arasında en yüksek açılımı
0.5 ppm sağlamış (%63.3), ancak gruplar arasında fark
tespit edilememiştir 6. Melek balıklarında yapılan başka bir
çalışmada ise metilen mavisi, hidrojen peroksit, acriflavin
ve chloramine-T uygulamaları yumurta açılımına etki etmemiştir 7. Melek balıklarında yapılan çalışmalarda kimyasal

Table 1. Changing hatching rates of the treatment groups
Tablo 1. Deneme gruplarının açılımı değiştirme oranları
Deneme Grupları

Konsantrasyon (ppm)

Açılımı Değiştirme Oranı (%)

0

---

0.5

+20.00*

0.038

0.2

+23.33*

0.011

Kontrol
Metilen Mavisi
P. permanganat

Biberiye

P

0.4

-33.33*

0.000

1000

+20.00*

0.038

5000

+26.67*

0.003

10.000

+30.00*

0.001

1000

-8.33

0.795

5000

+16.67*

0.043

10.000

+3.33

1.000

1000

-13.33

0.295

5000

-30.00*

0.001

10.000

-50.00*

0.000

Civanperçemi

Sumak

* Dunett t-testi sonuçlarına göre kontrol grubundan istatistiksel açıdan farklı olan grupları göstermektedir
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Şekil 1. Deneme gruplarının yumurta açılımlarına etkisi
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Her bir deneme grubu ortalama ± standart hatayı temsil etmektedir (n=3)
Farklı harfleri içeren gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05)
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Fig 1. The effects of treatment groups on egg
hatching rates
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Fig 2. The effects of treatment groups on
bacterial loads in egg water
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Şekil 2. Deneme gruplarının yumurta suyundaki bakteri yüküne etksi
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Gruplar
Her bir deneme grubu ortalama ± standart hatayı temsil etmektedir (n=3)
Farklı harfleri içeren gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05)

uygulaması yapılmayan gruplarda dahi açılım oranının
%14 ile %84 arasında değişim göstermesinin 7 nedeni,
farklı partilerin yumurtalarının kullanılmasıyla açıklanabilir.
Bu çalışmadaki melek balıklarında aynı parti yumurtaların
kullanılması daha standart veriler elde edilmesini sağlamış
olabilir.
Melek balıklarında potasyum permanganatın (P2), metilen mavisine (M5) benzer olarak yumurta açılımını arttırdığı
(Şekil 1), ancak bakteri yükünü daha düşük oranda azalttığı
(Şekil 2) tespit edilmiştir. Melek balığı yumurtalarının açılımı
potasyum permanganatın 0.2 ppm uygulamasında %23.33
artmıştır (Tablo 1). Afrika kedibalığı (Clarias gariepinus)’nda
yapılan farklı bir çalışmada ise potasyum permanganat 2
ppm dozunda yumurta açılımını %37.8’den %85.6’a çıkarmıştır 14. Kedibalığında potasyum permanganat daha yüksek konsantrasyon da kullanılmakla birlikte uygulamalar
kısa süreli banyolar şeklinde yapılmıştır. Bu çalışmada ise
potasyum permanganat düşük dozda uzun süre (3 gün)
uygulanmış ve benzer olarak yumurta açılımının artmasını
sağlamıştır. Ancak, artan oranda yumurta açılımını yaklaşık
%33 oranında azaltmıştır (Tablo 1). Bunun nedeni yüksek
oranda potasyum permanganatın yumurtalarda öldürücü
etki yapmasıyla açıklanabilir. Permanganatın farklı balık ve
kabuklu türlerinin yumurta ve larvaları üzerinde öldürücü
etkisi 15 bu sonucu desteklemektedir.
Bu çalışmada suya uygulanan doğal ve sentetik ürünlerin antimikrobiyal etkileri sayesinde mikrobiyal yükü
azalttığı düşünülmektedir. Ayrıca toplam bakteri miktarı
bakımından kimyasal ve bitkisel kaynakların etkilerine
bakıldığında tüm grupların bakteri miktarını azalttıkları
bulunmuştur (Şekil 2). Ancak sumağın tüm dozajlarında yumurta açılımının daha az olduğu görülmektedir (Şekil 1).
Bunun nedeni sumağın potasyum permanganatta olduğu gibi yumurtalar üzerinde toksik etki göstermesiyle açıklanabilir. Benzer olarak farklı çalışmalarda kullanılan çeşitli
sentetik kimyasalların kullanım konsantrasyonu arttıkça
bakteri miktarı azalmış, ancak yumurta açılım oranı düşük
bulunmuştur 7,16,17. Tıbbi bitkilerin sentetik kimyasallar
gibi yüksek miktarda toksik etki göstermeleri içerdikleri

komponentlerden kaynaklanabilir. Bu durumda yüksek
miktarlarda uygulandıklarında yumurtaları öldürdükleri
söylenebilir.
Bu çalışmada deneme grupları arasında bakteri miktarının düşürülmesinde en etkili uygulamanın biberiye olduğu tespit edilmiştir. Melek balıklarında elde edilen bulgulara benzer olarak alabalıklarda enfekte yumurta miktarı
farklı bitkilerin esans yağ karışımıyla azaltılmıştır 9. Yapılan
çalışmalarda metilen mavisi 18, potasyum permanganat 19,
biberiye 20, sumak 11 ve civanperçeminin 21 antimikrobiyal
ve antifungal etkileri bildirilmiştir. Bu etkileriyle sudaki
bakteri yükünü azalttıkları ve dolayısıyla yumurta açılımınıda arttırdıkları düşünülmektedir. Benzer olarak çalışmalarda mikrobiyal yükün azalması yumurta açılımını arttırmıştır 3,16,22. Ancak bazı araştırmacılar mikrobiyal yük ile
yumurta açılımının artması arasında önemli bir ilişki olmadığını bildirmemişlerdir 12,23,24. Elde edilen farklı sonuçlar
yumurtalar üzerinde kullanılan kimyasalların dozajının
uygun olmaması, mikrobiyal yük dışında çevresel faktörler,
beçler arasındaki farklılıklar, yumurta kalitesindeki değişimler, mantar, virus, parazit gibi etkenler ve tümünün
birlikte etkileriyle açıklanabilir.
Çalışma sonunda biberiye özütünün 1.000 ppm, 5.000
ppm ve 10.000 ppm uygulamaları, yumurta açılımını
benzer oranda arttırmıştır. Bu nedenle 1.000 ppm biberiye
özütünün melek balıklarında kontrole göre yeterli yumurta açılımını sağladığı, potasyum permanganat ve metilen mavisi yerine kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
İleriki çalışmalarda sumağın daha düşük dozları ve civanperçeminin ara dozları denenebilir.
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