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Merhaba; 

Dokuzuncu sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın he-

yecanını yaşıyoruz. 

2021 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde iki yıldır 

süren pandeminin ticari ve sosyal etkileri tüm hızıyla 

devam ediyor. 

Covid-19 pandemisiyle gündeme gelen Coronavirus 

ailesi ve yeni varyasyonlar ile neredeyse toplumun her 

kesimi bu konuda fikir sahibi olmaya başladı. Bizlerde 

hava değişiminin arttığı bu günlerde Yazarımız Uğraş 

Kaynarca’nın yazdığı İnfeksiyöz Bronşitis başlıklı yazıyı 

derledik. 

Yine USDA Tarımsal Araştırma Servisi Araştırmacılarının 

kümes hayvanları Covid-19 (SARS-CoV-2) virüsüne dair 

en son verilerin olduğu USDA: Kümes Hayvanları 

COVID-19’a duyarlı değil başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. 

Sektörümüz için, kanatlı ürünlerini tüketen insan sağlığı-

nı doğrudan tehdit eden Salmonella konusu Gıda Gü-

venliği başlığında gündemde en ön sıralarda yer alı-

yor. Salmonella Kontrolünün Gelecekteki Başarısı ‘nı 

sizler için derledik. 

Sürdürülebilir Tarım ile daha iyi bir gelecek hedefler-

ken, toplumların gıda sorunu önceliğini koruyor. Do-

ğayla somut ve temel bir bağ oluşturan Gıda kaynak-

larının sürdürülebilir yönetimini Sürdürülebilir Tarım Dün-

yayı Besleyebilir mi? başlıklı yazı ile değerlendiriyoruz. 

Yem hammaddelerindeki dalgalanmalar, destekler ve 

arzdaki kısıtlamaların 2022 yılında üretim maliyetlerine 

olumsuz yansıma bekleniyor. Özellikle Buğday fiyatla-

rında hareketlenmenin başlaması dikkatle izlenmelidir. 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, 

bu süreçte katkıda bulunan,  sizlere ve ekibimize te-

şekkür etmek istiyoruz. Artan ilginiz karşısında daha iyi 

bir içerik hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz.  

Sağlıkla kalın. 

Muhammet Ali Ağmaz 
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‘’ İnfeksiyöz Bronşitis Virüsü (IBV) Avian Coronavirus etkeni tarafından 
oluşturulan, kanatlılarda başta solunum yolu olmak üzere  ürogenital  
yolları da etkileyen hastalıktır. 
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Solunum sistemi hasarı ile karakterize has-
talık, Broiler yetiştiriciliğinde verim kaybına 
neden olmakta, Damızlık ve Ticari Yumurta 
üretiminde Yumurta Sayısı’nı düşürmekte 
ve yumurta kalitesini olumsuz yönde etkile-
mektedir. 
 
İnfectious Bronchitis, kanatlı Üretiminde yük-
sek bulaşma riskine sahip ve önemli verim 
kayıplarına neden olduğu için ülkeler tarafın-
dan yakından takip edilmektedir. 
 
İnfeksiyöz Bronşitis’in etkileri virüsün virülen-
sine, civcivin yaşına, ilk aşılama programına, 
genç civcivlerde maternal immuniteye ve eş-
lik eden Kolibasilloz (E. Coli), Mycoplasmo-
zis (Mycoplasma spp.) ve NewCastle 
(ND) hastalıklarının varlığına göre değiş-
mektedir. 
 
İnfeksiyöz Bronşitis’in çok farklı Genotip ve 
Serotipleri bulunmaktadır. İlk ortaya çıktığı 
1931 yılından (N. Dakota, USA) beri çok hız-
lı varyasyona uğramış, günümüz Yeni Nesil 
IB Varyantları Düşük Mortalite ve Yüksek 
Verim kayıpları ile karakterize olmuşlardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uğraş Kaynarca; “İnfeksiyöz Bronşitis’te 
Mortalite Sekonder Enfeksiyonların varlığına 
göre değişmektedir.”  

Özellikle yukarıda belirtilen eşlik eden hasta-
lıklardan olan Kolibasilloz (Avian Pathogenic 
E. Coli) varlığında Yüksek Mortalite görülür-
ken, Kolibasilloz Kontrolü ile İnfeksiyöz 
Bronşitis hastalığında Mortalite oranlarının 
Düşüşü göstermesine yönelik çalışmalar bu-
lunmaktadır¹. 
 

İnfeksiyöz Bronşitis Etkenleri 
 
İlk çıktığı 1931 yılından itibaren mutasyon ve 
re-kombinasyon ile hızla varyasyona uğra-
mış, farklı genotiplerde günümüzde hastalık 
etkeni olarak görülmeye devam etmektedir, 
 
1931 Massachusetts 
1951 ilk varyant US: Connecticut 
1980’lar Dutch varyantları IB D274, IB 
D1466 
1980’lar Belçika Nefropatojenik varyantı IB 
B1648 
1990’lar IB 793 varyantları 
2000 IB Italy-02 
2000’ler IB QX 
2010 ve sonrası IB Egypt 1, IB Egypt 2 – 
1494/06 ve yeni varyasyonları 
 
Türkiye Kanatlı Sektörünü en çok etkileyen 
İnfeksiyöz Bronşitis Suşları 
 
IB H120 
IB Mass 
IB D274 
IB 793/B 
IB Egypt Variant 2 (IB 1494/06) 
IB QX (IB D388) 
 
İnfeksiyöz Bronşitis Virus (IBV) varyasyonla-
rı Mutasyon ve Re-kombinasyonla oluşmak-
tadır. 
 
Re-kombinasyon genellikle birden fazla İn-
feksiyöz Bronşitis Virus (IBV) suşunun aynı 
alveolar epitel hücresi, tracheal siliar hücre 
ya da oviduct hücresini enfekte ettiği durum-
larda oluşur. Sonuç olarak yeni IB Varyant 
suşları meydana gelmektedir. 
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A– Infectious bronchitis virus: evolution and vaccination, March 2016 World’s Poultry Science Journal 72(1):49-60,  
https://www.researchgate.net/publication/284722932²)  
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İnfeksiyöz Bronşitis Virus İzolasyonu ve 
Teşhis Yöntemleri 
 
Virus İzolasyonu 
 
İnfeksiyöz Bronşitis Enfeksiyonu varlığında 
Virus İzolasyonunu etkileyen faktörler bulun-
maktadır, 
 
1. Enfeksiyonun başlangıcı ile örnek alımı 

arasındaki zaman dilimi, 
2. Enfeksiyon anında kanatlı hayvandaki 

İnfeksiyöz Bronşitis Immunite seviyesi, 
3. Örnek alınan kanatlı hayvan sayısı, 
4. Örnek alınan organın kalitesi, 
5. Örnek alınan kanatlı hayvanın genetik 

geçmişi, 
6. Kümeslerin yapısı, 
7. Immunsupresyonun varlığı ve ölçülebi-

lir seviyesi 
 
İnfeksiyöz Bronşitis suşları enfeksiyondan 5 
gün sonrasına kadar Trachea’da en yüksek 
titrede bulunmaktadır. Bu nedenle Virus, 
Akut Dönemde Trachea’dan izole edilebilir. 
Enfeksiyondan iki hafta sonra Trachea’da 
virus titresi düşer. Bu süreden sonra diğer 
bir ifade ile Kronik Dönem’de virus izolasyo-
nu için Caecal Tonsillerden veya Cloacal 
Swblar kullanılabilir. Ayrıca hastalığın verim 
alınan kanatlı hayvanın türüne göre ve bu 
türlerde lokalize olabilecek İnfeksiyöz Bron-
şitis Virusunun izole edilebilmesi için Akci-
ğer, Böbrek ve Oviduct örnekleri de değer-
lendirilebilir. 
 
Aşılanmış kanatlı hayvanların bulunduğu sü-
rülerde aşılanmış bireyler arasında virus ya-
yılımı azalmıştır. Bu nedenle Aşılı sürülerde 
İnfeksiyöz Bronşitis Virus izolasyon süresi 
kısıtlanmış ve virus miktarı azalmıştır. Aşısız 
sürülerde bu durum tam tersi olarak bilimsel 
olarak gözlemlenmiştir. 
 
Aşılı sürülerde örnekler mümkün olduğu ka-
dar fazla sayıda hayvandan Trachea, Böb-
rek, Caecal Tonsiller ve Cloaca’dan alınarak 
yapılmalıdır. 
 
Teşhis Yöntemleri 
 
A. İdentifikasyon 
 
Real Time PcR (RT-PCR, rRTPCR) yöntemi 
günümüzde sıklıkla kullanılan virus identifi-

kasyon yöntemidir. İdentifiye edilen virusun 
Serotip ve Genotiplerinin belirlenmesi önem 
taşımaktadır. 
 
B. Serotiplendirme 
 
Serotiplendirmede ELISA, Hemaglütinasyon
-İnhibisyon (HI) ve Virus Nötralizasyon (VN) 
testleri kullanılmaktadır. 
 
HI testleri çoğunlukla Aşılama ya da Saha IB 
suşlarının spesifik serotipe karşı verdiği ya-
nıtlar için genç tavuklarda kullanılmaktadır. 
HI ve VN, çoklu IB enfeksiyonu ve Aşılaması 
varlığında  Ib infeksyonu serotiplendirmesin-
de yüksek doğrulukta sonuçlar vermemekte-
dir³. 
 
C. Genotiplendirme 
 
İnfeksiyöz Bronşitis Virusu’nda en çok deği-
şimin gözlendiği alanlar virusun S bölgesin-
de bulunur. S Bölgesi VN epitoplarının bu-
lunduğu bölge olup korunmadan sorumlu-
dur. S bölgesinin genetik analizi koruma 
hakkında yüksek bilgi verecektir. 
 
S Gen Bölgesi verileri ile sahadaki İnfeksi-
yöz Bronşitis Suş Baskısına göre Sahada 
Hangi aşı suşu ile koruma sağlanacağına 
dair önemli veriler elde edilebilir. 
 
Yakın zamana kadar S1 Bölgesi üzerinden 
RT-PcR çalışmaları yapılırken günümüzde 
daha ileri teknik veri sağlayan S2 ve S3 Böl-
geleri üzerinden çalışmalar yapılmakta, alt 
tip IB Suş teşhisi yapılabilmektedir⁴. 
 
İlk çıktığı 1931 yılından itibaren Serotip Teş-
his Yöntemleri ile IB suşlarının Filogenetic 
Haritası çıkarılmıştır. Günümüzde suş tayi-
ninde kullanılan Serotip Teşhis Yöntemleri 
değiştikçe suşların Filogenetic Haritada bir-
birleri ile yakınlıkları değişmiştir. Bu durum 
IB Aşı seçimi ve Koruma Programı oluşturul-
masında önem taşımaktadır. 
 
Günümüzde önem taşıyan ve sahada yoğun 
olarak görülen IB Egypt 2 suşu bu durum 
için güncel bir örnek oluşturmaktadır. Klasik 
Teşhis Yöntemleri ile oluşan Filogenetic Ha-
rita’da IB Egypt 2 suşu tek bir kolda görülür-
ken, S proteininin farklı bölümü üzerinden 
kullanılan Teşhis Yönteminde IB Egypt 2 su-
şu iki ayrı kolda farklılaşmıştır. 
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Koruma 
 
İşletme ve Kümeslerde Biyogüvenlik diğer viral ve bakteriyel hastalıklarda olduğu gibi büyük 
önem taşımaktadır. Bununla birlikte İnfeksiyöz Bronşitis’te Korunmanın en önemli yolu Aşıla-
madır. 
 
Korunmada temel prensip sahanın monitörlenmesidir. İşletmelerdeki mortalite, EPEF, FcR gibi 
verim parametreleri ile birlikte necropsi bulguları önem taşımaktadır. Bu verilerin ışığında ELI-
SA, HI (Hemaglütinasyon-İnhibisyon) ve PcR sonuçları dikkatle değerlendirilmelidir. 
 
Aşı suşları belirlenirken yukarıdaki veriler ışığında sahada sirküle olan IB suşları belirlenmeli-
dir.  Yapılan çalışmalarda ve saha laboratuvar değerlendirmelerinde ülkemizde birden fazla IB 
suşunun sirküle olduğu bilinmektedir. Bu nedenle koruma stratejisini çoklu IB suşuna karşı ko-
ruma üzerine kurgulamak önemli avantajlar sağlayacaktır.  
 
Aşıların içerdiği farklı IB suşlarının sahada sirküle olan aynı suşa karşı yüksek, farklı suşlara 
karşı da farklı düzeyde koruma sağladığı bilimsel olarak ortaya konmuştur. Aşılamada temel 
amaç, Filogenetik Harita’da görüldüğü gibi farklı ve/veya birbirine yakın IB suşlarına karşı, var 
olan üretim döneminde mümkün olabildiğince farklı IB aşı suşları vererek ideale yakın koruma 
elde etmektir. 
 
Kaynaklar 
1.Recent approaches for control of E. coli and respiratory complex in Middle East, Saudi Journal of Biological Sciences, 2018 https://doi.org/10.1016/
j.sjbs.2018.04.004 
2. Infectious bronchitis virus: evolution and vaccination, March 2016 World’s Poultry Science Journal 72(1):49-60, https://www.researchgate.net/
publication/284722932 
3. Avian Infectious Bronchitis, Chapter 2.3.2, OIE Terrestrial Manual 2018, http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2.03.02_AIB.pdf 
4. New real time and conventional RT-PCRs for updated moleculardiagnosis of infectious bronchitis virus infection (IBV) in chickens inEgypt associated with frequ-
ent co-infections with avian influenza andNewcastle Disease viruses, Journal of Virological Methods 245 (2017) 19–27, https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0166093416302105?via%3Dihub 
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SALMONELLA KONTROLÜNÜN  
GELECEKTEKİ BAŞARISI 

Gıda Güvenliği toplantısı panelistlerinin Kanatlı 
hayvan endüstrisinin Salmonella kontrolünün gelecekteki 
başarısı hakkındaki görüşleri büyük farklılık gösteriyor. 



Turkish Poultry Net │ 10 

Perdue Farms Teknik Hizmetler ve İnovas-
yondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Bruce Stewart-Brown, Endüstri-
nin Salmonella’dan kurtulacağını düşünmü-
yorum, ancak patojenin yaygınlığının düşük 
olacağına inanıyorum.” 
 
“Salmonella da tüm pozitif bulguların aynı 
olduğu fikrinin yeniden düşünülmesi gereki-
yor. Düşük seviyeler genellikle daha düşük 
risktir ve bunun az da olsa tanınması halk 
sağlığı için ileriye doğru bir adım olacaktır.” 
 
Stewart-Brown, “ABD endüstrisindeki çö-
zümlerimiz, mevcut iş kurulumumuzda bazı 
yenilikler gerektirecektir – toprak zeminler, 2 
ila 3 haftalık yerleşimler, çoğunlukla çok 
aşamalı kuluçkahaneler [ve] antibiyotik kulla-
nımı üzerinde çok fazla baskı bunlardan ba-
zılarıdır. Önümüzdeki 5 yıl içinde pek bir şey 
değişmeyecek.” 
 
“Düşük seviyede serotip değişiklikleri muhte-
meldir, ancak kanatlı endüstrisinin Salmo-
nella Koruma ve Kontrol Programları çoklu 
serotiplere karşı etkilidir. 
 

PAA kaybı mı? 
 
Bazı panelistlerin belirttiğine göre, en büyük 
endişelerden biri potansiyel perasetik asit 
(PAA) kaybıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foster Farms Teknik Hizmetler Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı Robert O’Connor, “PAA’nın 
sonunda yasaklanacağını düşünüyorum, 
bence fabrikadaki o tek bileşiğe tamamen 
güveniyoruz ve yasaklandığında gerçekten 
canımız yanacak.”  
 
Tyson Foods Yöneticisi Joshua Whitley de 
“PAA’nın ortadan kaybolduğunu görebiliyo-
ruz” dedi. Alternatif kimyasallar olsa 
da, Salmonella kontrolünün sonuçta canlı 
üretim tarafında ve tesiste en iyi yönetim uy-
gulamalarıyla yönetileceğini umduğunu söy-
ledi . 
 
George’s Poultry Gıda Güvenliği Direktörü 
Erin Johnson, “PAA konusunda alışılmışın 
dışında düşünmek zorunda kalacağız, çünkü 
şu anda bize yardımcı olan şey aynı zaman-
da tesislerimizi zemin ve ekipmana kadar 
yok etmek. ” 
 

Muhteşem yenilik 
 
O’Connor, ışınlama sisteminin sektördeki 
insanların çoğu için sorunlu olarak algılan-
masına rağmen, “harika bir yenilik” ve çok 
etkili işleme sonu müdahalesi olduğunu söy-
ledi. 
 
“Ar-Ge’nin size hafif bir koku ve belki de bi-
raz renk bozulması olduğunu söyleyeceğini 
biliyorum, ancak şu şekilde ifade edin: Onu 
yedim ve bir sorunum olmadı” dedi. 
 
“Belki de tavuğun rengini bozmaması için 
ince ayar yapılması gerekiyor. Belki de mali-
yetin daha az olması için yeniden modellen-
mesi gerekiyor. Ama doğuştan gelen bir pa-
tojenden tek adımla kurtulabilseydik ne ka-
dar harika olurdu diye düşünüyorum.” 
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Serotiplerin peşinde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mountaire Farms DVM Kıdemli Direktörü 
Carl Heeder, “Salgınların epidemiyolojisine 
yönelik teknoloji ve örnekleme sürecinin en-
düstriyi etkilemeye devam edeceğini ve he-
def çizgisinin değişmeye devam edeceğini 
düşünüyorum.”  
 
Carl “Serotiplerin en önemli parça olmaya 
devam edeceğini düşünüyorum” de-
di. ” Salmonella’yı sistem içinde yönetmede 
çok daha iyi olacağımızı ve muhtemelen da-
ha düşük bir yaygınlığa sahip olacağımızı 
düşünüyorum . 
 
“Ama aynı zamanda bir sonraki büyük sal-
gından sorumlu serotipleri takip etmeye de-
vam etmemiz gerektiğini ve hükümetin… 
canlı prodüksiyona dahil olmak istemeye de-
vam edeceğini düşünüyorum.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wayne Farms Kalite Güvencesi ve Gıda Gü-
venliği Direktörü Juan Devillena, “Kümes 
hayvanları endüstrisi ve Salmonella kontrolü 
hakkında iyimser görüşe sahibim. Sanırım 
bu savaşı kazanacağız. Bunu defalarca ka-
nıtladık” dedi. “Bu sektöre başladığımda en 
büyük hata Escherichia coli idi ve artık kim-
se bundan bahsetmiyor.” 
 
Juan Devillena, “Salmonella kontrolü yukarı-
dan aşağıya doğru gelmesi gerekiyor, ancak 
kilit oyuncu yöneticidir, diye ekledi. “Yönetici 
diğer insanlara gıda güvenliğinin önemli ol-
duğunu açıkça söylerse, o fabrikadaki her-
kes için önemli hale gelir.” 

 
 

Sanayi üzerinde daha fazla baskı 
 
O’Connor, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) favori teknolojisi olan tam genom 
dizilemenin, daha fazla Salmonella salgınını kanatlı endüstrisine bağlayacağını söyledi çünkü 
Salmonella genom dizilimi bunu yapar.” 
 
“Salmonella’nın bir bakteri olarak kuş ve sürüngen türlerinin doğasında var olduğuna inanıyor-
sanız, ki bu gerçekten de insanlarda salmonellozu zoonotik bir hastalık olarak görmelisiniz… 
Tüketici Salmonella’yı nereden alıyor? Tavuktan. Pişirme sıcaklıklarına vurgu yapmak yerine, 
tüketicilerin çiğ tavuğun nasıl ele alınacağı konusunda eğitilmesi gerekiyor. 
 
 
Kaynak: The Poultry Site 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM 
DÜNYAYI BESLEYEBİLİR Mİ? 

Gıda, doğayla somut ve temel bir bağ oluşturur. Sürdürülebilir bir şekilde nasıl 
üretebiliriz? Prof. Dr. Helenius, havada şimdiden değişim belirtileri olduğuna 
inanıyor.  

Tarımın önemli bir çevresel etkisi var-
dır. Tüm gıda sistemini reform etmenin za-
manı geldi mi? 
 
Kır denilince akla çocuk kitaplarından ve 
reklamlardan pastoral bir resim gelir. Ancak, 
tarımın gerçekliği tamamen farklı-

dır. Günümüzde hayvansal üretim maksi-
mum verime ulaşırken, her bir dönüm müm-
kün olduğu kadar yüksek verim elde etmek 
üzere planlanmaktadır. Bu tarımsal üretim 
sistemi, Agroekoloji Profesörü Juha Hele-
nius’un pek hoşlanmadığı bir terim 
olan yoğun tarım olarak bilinir. 
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Prof. Dr. Juha Helenius; “Konsantrasyon 
açısından yoğunluk iyidir, ancak modern ta-
rım bu anlamda yoğun değildir. Bol miktarda 
yiyecek üretir, aynı zamanda enerji ve doğal 
kaynakları da israf eder.”  
 
Prof. Dr. Helenius’a göre, gıda sistemini ta-
mamen yeniden tasarlamanın zamanı gel-
di. Gezegenimizin sınırlarına ulaşıldı: nitro-
jen ve fosfor tüketimi, doğanın kapasitesini 
aşarak biyolojik çeşitliliği tehlikeye atı-
yor. Tarımın iklim etkisi de çevre için bir teh-
dit oluşturuyor.  
 
Yoğun tarım, toprağı daha da fakirleştirir ve 
erozyona yatkın hale getirir. Birleşmiş Millet-
ler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, mevcut 
sömürü bugünkü hızıyla devam ederse, 60 
yıl sonra geriye verimli toprak kalmayacak. 
 
Prof. Dr. Helenius, “Sırtımız duvara dayalı. 
Gelecekte yiyeceğe sahip olmak istiyorsak, 
tarım daha sürdürülebilir teknikleri benimse-
meye başlamalıdır” diyor. 
 

Açlığa karşı mücadele 
 
Yoğun tarım özel bir ihtiyaçtan doğmuş-
tur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, dünya-
nın hemen her yerinde yiyecek kıttı ve birçok 
insan açlıktan ölüyordu. Hızlı bir şekilde da-
ha fazla yiyecek üretimine ihtiyaç vardı. 
 

İşte burada doğa bilimleri ve teknoloji devre-
ye girmiştir. Endüstriyel gübreler ve yemler, 
tarım ilaçları, ilaçlar, bitki ıslahı ve tarım ma-
kineleri gıda üretimini artışa geçirdi. Fosil 
yakıtlar, makinelere güç sağlamak ve gübre 
geliştirmek için ucuz bir yol sunuyordu. 
 
Başlangıçta, endüstriyel tarım büyük bir ba-
şarıydı. Mısır, pirinç ve buğday ekinleri dört 
katına çıktı. Yeşil Devrim’in mimarları, mil-
yonlarca insanın kurtarıcısı olarak kutlan-
dı. Çok az kişi çevresel etkileri düşünmek 
için durakladı. 
 
Dönüm başına verim ve hayvan başına üre-
tim arttıkça, enerji tüketimi ve emisyonlar da 
artarak su sistemlerinde ötrofikasyona ne-
den oldu. Biyoçeşitlilik azalmaya başladı. 
 

‘‘ Prof. Dr. Juha Helenius, “Eskiden, yalnız-
ca kas gücüne güvenen çiftçiler çapalarıyla 
tüm doğayı temizleyemezlerdi. Ancak tarım 
makinelerinin gelişimi tam olarak bunu yap-
mayı mümkün kıldı.”  
 
Zamanla, çiftçiliğin hedefleri giderek büyüdü 
ve 1950’lerde mahsulde çiftçinin hayal bile 
edemeyeceği verim elde edildi.  
 

Yeterince yiyeceğimiz olacak mı? 
 
1950’lerden bu yana, Dünya’nın nüfusu 2,5 
milyardan 7,7 milyara yükseldi. Mahsuldeki 
artış yerine çevreye odaklanmaya başlarsak, 
yeterli yiyecek olacak mı sorusuna Prof. Dr. 
Helenius olumlu yanıt vermektedir. 
 
Nüfus artışı, gıda üretim kapasitesini artır-
mak için önemli bir potansiyelin de bulundu-
ğu Afrika’da en yüksek orandadır. Doğal bir 
ekonomide, düşük miktarlarda gübre ve pes-
tisit kullanımı bile mahsul verimini arttırmak-
tadır. 
 
Tarlalar, batı dünyasında geçtiğimiz on yıl-
larda yaygın olarak kullanılan fosfatlı gübre-
lerle doludur. Gübreleme artık birçok yerde 
herhangi bir verim artışı sağlayamamaktadır. 
 
“Tarlaya konulan besinler, bitkiler onları 
emebildiği sürece faydalıdır. Bu olmazsa, 
besinler su yollarına akar. Fosfor yenilene-
mez bir kaynaktır ve yeterliliği konusunda 
kesin bir veri bulunmamaktadır.” 
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Ucuz mu pahalı mı? 
 
“Sadece ekolojik sürdürülebilirliğe odaklana-
mayız. çiftçilerin geçim kaynakları ve gıda-
nın kültürel önemi de önemlidir.” 
 
Çevreyi bozmanın hiçbir finansal maliyeti 
yoktur. Aslında, düşük fiyatlı gıda üretimi ço-
ğu zaman çevre pahasına elde edilmiş-
tir. Prof. Dr. Helenius, gıda üretiminin çevre-
sel etkisinin fiyat oluşumuna dahil edilmesi 
gerektiğini düşünüyor. Prof. Dr. Helenius’a 
göre bu, hassas ve zor bir konudur. 
 
“Finlandiya’da bugün gıda, medyan gelire 
kıyasla her zamankinden daha ucuz olsa da, 
hâlâ bunu karşılayamayan insanlar var. Bu 
bir sosyal politika meselesi. 
 
Tarımsal sübvansiyonlar, yerleşik uygulama-
lar yerine çevre dostu üretimi desteklemek 
için kullanılabilir. Çiftçilerin kazançları, nüfu-
sun geri kalanının gelir eğilimlerinin gerisin-
de kaldığı için daha fazla düşmemelidir. 
 

Yeni çeşitler 
 
Yeni çeşitler yetiştirilmeli ve ıslah hedefleri 
değiştirilmelidir. 
 
Günümüzde gıda fiyatlarında fazla hareket 
alanı bulunmamaktadır. Gıda fiyatları artar-
sa, tüketiciler çevreyi düşünmeden üretilmiş 
daha ucuz bir yabancı ürünü tercih edebilir-
ler. 
 
Prof. Dr. Helenius’a göre, gıda üretimi, artan 
maliyetler olmaksızın ekolojik hale getirilebi-
lir. Ancak, sürdürülebilir çiftçilik biraz daha 
fazla çaba gerektirir. 
 
Paketlenmiş gübreler oldukça popülerdir, 
çünkü bunlar bitkiler tarafından kolayca kul-
lanılan besin tuzları formunda azot ve fosfor 
içermektedir. 
 
Tahıllar yıllardır üretkenliğe önem verilerek 
yetiştirilmektedir. Sonuç olarak, bazı tahıl 
çeşitleri artık topraktaki organik maddeden 
çözünmeyen fosforun çıkarılmasına yardım-
cı olan toprak mantarlarıyla simbiyoz oluştu-
ramaz. 

 
 

Atıkların sahada kullanılması 
 
“Bir noktada gıda sisteminin dönüşümünün 
metropollerin dağılmasına bile yol açabilece-
ğini tahmin ediyorum. Sonuçta, metropoller 
asla ihtiyaç duydukları tüm yiyecekleri ürete-
mezler.” 
 
Prof. Dr. Helenius, birincil üretime yakın gıda 
ürünlerinin daha da geliştirilmesini gerçek-
leştirmenin bir savunucusudur. Bu gelişme-
ler, gıda fabrikalarının ürettiği atıkları tarlala-
ra besin olarak geri döndürmeyi mümkün 
kılacaktır. Atıkları biyogaza dönüştürmekten 
elde edilen enerji, yiyeceği hem üretmek 
hem de taşımak için yeterli olacaktır. Bu, ye-
ni işler ve yerel yemek kültürleri getirecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Juha Helenius; “Gıda endüstrisi, 
orman endüstrisinden daha fazla insanı is-
tihdam ediyor. Kırsal kasabalarda insanlar, 
nüfusu azalan komşu belediyeler hakkında 
ne yapacaklarını merak ediyorlar. Kırsal ve 
kırsal merkezlerin kurtarılması için, gıda işle-
me operatörlerini bu yerlere çekmeye çalış-
malılar.”  
 
Prof. Dr. Helenius, biyoenerji ve besin geri 
dönüşümü kullanan bir gıda sektörünün po-
tansiyelini araştıran yeni bir araştırma proje-
si başlatmak üzeredir. Gıda endüstrisinin 
enerji bağımsızlığını elde etmek için bu fır-
satı kullanması gerektiğine inanıyor. 
 
Prof. Dr. Helenius, “Yiyecek, doğayla somut 
ve temel bir bağ oluşturuyor. Başlangıçta 
yeşil bitkiler tarafından emilen güneş enerji-
sini yiyoruz. Yoktan yiyecek üretmek için si-
hirli bir numara yok.” 
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Geriye değil ileriye 
 
Batı ülkelerinin nüfusu artmamaktadır ve yi-
yecek sıkıntısı da bulunmamaktadır. Aksine, 
gıda israfı önemli bir sorundur. Batı ülkele-
rindeki insanlar da sağlıklı hayvansal protein 
miktarını normal sınırın iki katı kadar tükete-
bilmektedir. 
 
Diyetimize daha fazla sebze eklediğimizde, 
bitkiler hayvan yemi yerine doğrudan insan 
tüketimi için yetiştirileceğinden, ekilebilir ara-
zi kullanımı önemli ölçüde azalacaktır. 
 
Prof. Dr. Helenius, Afrika’da çiftçiliği yoğun-
laştırıp, gelişmiş ülkelerdeki tarımsal faali-
yetleri azaltmayı planlamaktadır. Yoğun çift-
çiliğin en kötü örnekleri Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bgörülmektedir, ancak günü-
müzde Finlandiya’da da bu sınır aşılmıştır. 
 
Prof. Dr. Helenius; “Bu veriler, çiftçileri suçlu 
hissettirmek için verilmemektedir, çünkü da-
ha önce bu sonuçları bilmiyorduk. Ama şim-
di yolumuzu değiştirmek zorundayız. Geçiş 
ihtiyacı bir bütün olarak sistemi ilgilendiriyor. 
Geriye gitmek için kesinlikle bir neden yok, 
sadece ileriye doğru,” diye açıklıyor. 
 
Alışmamız gereken önemli konu, artık düşük 
miktarda mahsul elde etmeyi kabullenmektir. 
 

Nötr karbon emisyonlu gıda 
 
Prof. Dr. Helenius, Hyvinkää bulunan Palo-
puro çiftliğinde besin geri dönüşümünü araş-
tırmaktadır. Finlandiya’daki tüm gıda üretim 
zincirinin nötr karbon salınımına sahip olabi-
leceğine inanıyor. 
 
Sürdürülebilir tarım dahi bir miktar azotlu 
gübre kullanılmasını gerektirmekte-

dir. Palopuro’da nitrojen, enerjinin ilk olarak 
bir biyogaz reaktöründe çıkarıldığı bir yonca 
çiminden kaynaklanmaktadır. İşlendikten 
sonra fermente edilmiş çürütme ürünü her-
hangi bir tarlaya yayılabilmektedir. 
 
Prof. Dr. Helenius, “Çiftçi toprağını iyi du-
rumda tutuyor ve biyogaz reaktörü ile kendi 
enerjisini üretiyor. Bu, sera gazı emisyonları-
nı en az yarı yarıya azaltan ekolojik olarak 
üstün bir tekniktir. Yonca çimi büyüdükçe 
tozlayıcılara besin sağlıyor ve biyoçeşitliliği 
artırıyor. “ 
 
Agroekoloji, tarım ve gıda sistemlerinin eko-
lojik sürdürülebilirliğinin incelenmesi-
dir. Konsepte dayalı tarım yöntemleri, çevre-
sel refahtan ödün vermeden iyi verimleri he-
deflemektedir. 
 
Agroekolojik tarım, kullanılan tekniklerin ço-
ğu ikincisinden aşina olsa da, organik tarım 
değildir. Haltiala çiftliğinde, geri dönüştürül-
müş gübrelerle deneyler yapan araziler, ge-
leneksel yöntemlerle elde edilenler kadar iyi 
mahsuller üretti. 
 
Helenius, organik üretimi pek çok içgörü 
sağlayan iyi bir model olarak görüyor. Ancak 
organik tarımın kuralları çiftçiler arasındaki 
anlaşmalara dayanmaktadır. Araştırmanın 
yardımıyla geliştirilirler, ancak belgelendirme 
için gerekli olan uygulamaların bazıları, 
araştırma bulguları temelinde değil, daha 
geniş bir değer temelinde benimsenmiştir. 
 
Helenius’un en önemli gördüğü şey, doğa 
perspektifinden elde edilen sonuç-
tur. İnsanlar ve çevre için güvenli olmaları 
koşuluyla genetik modifikasyonu ve pestisit-
leri kabul ediyor; bu, geniş çaplı yayılmala-
rından önce tahmin edilmesi zor olabilecek 
bir şey. 
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Yakut patates 
 
Patates bir apartmanın bodrum katında bile 
topraksız yetiştirilebilir, ancak bu çok büyük 
miktarda enerji tüketecektir. Prof. Dr. Hele-
nius’a göre yakut yemek gibidir. Bu tür bir 
tarımın patates tarlasıyla rekabet etme şansı 
yoktur. 
 
Prof. Dr. Helenius, Fin tarlalarının her yıl gı-
da üretiminde tükettiği enerji miktarını üret-
mek için 42 nükleer santral gerektiğini he-
sapladı; “Ekolojik olarak kullanmamız gere-
ken bu devasa yeşil güneş paneli elimizde. 
Bu biyoenerji değilse, ne olduğunu bilmiyo-
rum.” 
 
Prof. Dr. Helenius, “1990’larda agroekoloji 
profesörü olarak başladığımda, yeşil bir fa-
natik olarak görülüyordum. Bazı araştırmacı-
lar tarlaları ekosistemler yerine substrat ola-
rak görüyorlardı. Bugün, tarımla ilgili sorun-
lar o kadar aşikar ki, tüm meslektaşlarım du-
rumu anlıyor ve ilgileniyorlar. uygulanabilir 
çözümler arıyor.” 
 

Sübvansiyonların etkisi 
 
Tarımın çevre dostu olması, yalnızca çiftçile-
rin yaptığı seçimlere bağlı değildir. Aynı za-
manda uluslararası anlaşmalardan, tarımsal 
sübvansiyonlardan ve tüketici baskısından 
da etkilenmektedir. 
 
AB, serbest ticaret anlaşmaları yaptığında, 
sanayi ürünleri için diğer tarafın pazarlarına 
erişim sağlamak için tarımsal tarifelerini dü-
şürmektedir. Bu, AB’deki gıda fiyatını düşür-
mekte, bu da vatandaşlar için fayda sağlar-
ken üreticilere zarar vermektedir. 
 
Şu anda, Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları, 
çevre dostu olmaları nedeniyle belirli mallara 
ayrıcalık veya ayrımcılık yapılmasına izin 
vermemektedir. AB, DTÖ aracılığıyla bu tür 
anlaşmaları etkileme yeteneğine sahiptir, 
ancak tüm katılımcı ülkelerin herhangi bir 
kısıtlamayı kabul etmesini sağlamak olası 
değildir. 

Üreticilere verilen sübvansiyonlar sayesinde 
AB içinde daha yüksek çevre standartları 
korunabilir. Bloğun tarım politikası şu anda 
reform aşamasındadır ve Komisyon üye 
devletlere tarımsal faaliyetleriyle ilgili karar-
lar alma konusunda daha fazla özgürlük 
önermektedir. Bu, hem daha iddialı çevre 
standartlarının hem de zorlukla geçebilen 
çevre standartlarının oluşturulmasını sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finlandiya Doğal Kaynaklar Enstitüsü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Jyrki Niemi; 
“”Finlandiya’nın cesur bir adım atmasının ve 
tarımını daha çevre dostu hale getirmeye 
başlamasının zamanı geldi mi?”  
 
AB tarım sübvansiyonlarının verilmesi, çev-
resel gerekliliklerin yerine getirilmesiyle daha 
yakından bağlantılı olabilir. Bunlar, gübre 
kullanımı, tampon bölgeler, biyolojik çeşitlili-
ğin korunması ve hayvan refahı gibi konular-
la ilgilidir. Finlandiya’da, sübvansiyonlar tüm 
tarımsal gelirin kabaca üçte birini oluştur-
maktadır ve bu da onları önemli bir faktör 
haline getirmektedir. 
 
Prof. Dr. Niemi, tüketicilerin çevre dostu gı-
dalar için biraz daha yüksek fiyat ödemeye 
de hazırlıklı olmaları gerektiğine dikkat çeki-
yor. Finliler, paranın %70 ‘ini ülkede kalan 
yiyeceklere harcadıkları için, bugüne kadar 
yerli gıdaya olan beğenilerini korudular. 
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Hayvansız et 
 
Sığır eti üretimi esnasında ortaya çıkan ik-
limsel emisyon değerleri gündemde yerini 
koruyan sıcak bir konudur. Ya etin hayvan-
lardan elde edilmesi yerine bir biyoreaktör-
deki hücrelerden yetiştirilseydi? 
 
Sürdürülebilir gıda sistemleri konusunu araş-
tıran Doç. Dr. Hanna Tuomisto , hücresel 
tarımın çevresel etkisini, hayvan hücrelerin-
den ürünlerin üretimini ve ayrıca mikroplar 
tarafından üretilen süt proteini gibi hücreler 
tarafından üretilen ürünleri inceledi. 
 
Bu alanın olumlu yönleri arasında arazi alan-
larının ve biyolojik çeşitliliğin korunması yer 
alırken, olumsuz yanı ise potansiyel olarak 
hayvansal üretimden daha fazla olan enerji 
tüketimi olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doç. Dr. Hanna Tuomisto; “Çevre için çok 
önemli olan, fosil yakıtların yerini almak için 
de gerekli olduğundan, hücresel tarım için 
yeterli yenilenebilir enerjinin bulunup bulun-
madığıdır.”  

 
Doç. Dr. Tuomisto, kurgusal bir çiftliğin süt 
sığırlarından vazgeçtiği ve biyoreaktörlerde 
hücre kültürlü süt ve et üretmeye başladığı 
bir tahmin hazırladı. Reaktörler tarafından 
tüketilen enerji, bir çimi gübreye dönüştüre-
rek çiftlikte üretilen biyogazdan gelir. Hücre 
kültüründe besin olarak ihtiyaç duyulan bitki-
ler çiftlikte yetiştirilmektedir. 
 
“Bu tahminde, protein birimi başına iklim 
emisyonları, orijinal rakamların bir kısmına 
düşürüldü.” 
 
Kültür etin tabağa gelmesinden önce uzun 
bir yolculuk var. Şu ana kadar belirsiz olan, 
hücrelerin ne kadar besine ihtiyaç duyacağı, 
kültürleri için ne tür bir çözeltinin uygun oldu-
ğu ve fiyatın nasıl yeterince düşük bir sevi-
yeye düşürülebileceğidir. Et kültürü, Helsinki 
Üniversitesi’nde denenmedi, ancak Tuomis-
to, Maastricht’teki kültürlü et öncüsü Mark 
Post’un laboratuvarını ziyaret etti. 
 
“40.000 Euro değerinde bir et parçası gör-
düm. Onu sergileyen araştırmacıya, kültürle-
dikleri etin tadına bakıp bakmadıklarını sor-
dum. Tatmamışlardı. Bu size şu anda nere-
de olduğumuzu gösteriyor.” 
 
Mikroplar tarafından üretilen yapay süt ve 
diğer ürünler, kültürlenmiş etten önce mağa-
za rafına gelebilir. Teknoloji ve süreçler za-
ten orada; eksik olan tek şey, bunları Avru-
pa’da gıda olarak pazarlama yetkisidir. Ve 
elbette, tüketicilerin onları satın alma arzusu. 
 
Kaynak: The Poultry Site 
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FİTAZ 
 
Fitaz içeren diyetleri uygun şekilde formüle etmek ve tam potansiyelinden ya-
rarlanmak için besin değeri iyi araştırılmalıdır. Yakın zamanda yapılan araştır-
ma sonuçları, fitaz için fosfor, kalsiyum, amino asitler ve enerji kaynağı rasyon 
bileşenlerinin besin değerlerininetlik piliç rasyonlarında ilk günden kesime ka-
dar kullanılabileceğini, büyüme performansı, karkas özellikleri veya et üzerinde 
olumsuz bir etkisi olmadığını göstermektedir. Ayrıca fitaz eklenmesi, altlıktaki 
toplam ve çözünür fosfor miktarını azaltır, bu da kümes altlıklarının gübre ola-
rak kullanılması durumunda çevre üzerinde olumlu etkileri vardır. En önemlisi 
de rasyonlara fitaz eklenmesi ile, soya fasulyesi küspesi, yağ ve kristalli amino 
asitlerin miktarını azaltılmasına katkıda bulunarak rasyon maliyetini azaltabilir. 
 
Araştırma ayrıca genç civcivler için ideal rasyonlara fitaz eklenmesinin büyüme 
performansını artırdığını göstermiştir. Fitazla beslenen civcivlerin, rasyonun be-
sin içeriğinden bağımsız olarak daha fazla yem yediğini ve dolayısıyla daha 
fazla kilo aldığını göstermiştir. Son araştırmalardan elde edilen sonuçlar, gün-
lük yem alımındaki artışın, fitazlı diyetlerle beslenen civcivlerde yem geçiş sü-
resindeki (yutmadan atılana kadar geçen süre) bir artışla açıklanabileceğini 
göstermiştir. 
 
Fitazın bakır, manganez, demir ve çinko dahil olmak üzere bazı iz minerallerin 
mevcudiyetini arttırdığı gösterilmiştir. Fitazın iz mineral kullanımı üzerindeki 
olumlu etkisi nedeniyle, rasyonlara ticari fitazın ilave edilmesi daha az iz mine-
ral kullanımına katkıda bulunacaktır.  
 
Civcivlerin yumurtadan çıkıştan 42. güne kadar olan rasyonlarında ve farklı bü-
yüme aşamalarındaki domuzların rasyonlarında iz mineral premiksli ve pre-
mikssiz fitazın etkisi üzerine araştırmalar yapılmıştır.  
 
Araştırma sonuçları, iz mineral premiksinin kanatlı yemlerinden çıkıştan 42 gü-
ne kadar çıkarılmasının büyüme performansı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını, 
ancak kemik gücü üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. Bu 
olumsuz etki, fitazın eklenmesiyle de giderilememiştir. Bu sonuçlar, fitazın etlik 
piliç rasyonlarında iz mineral içeren premikslerin yerini alamayacağını göster-
mektedir. 
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USDA: KÜMES HAYVANLARI 
COVID-19’A DUYARLI DEĞİL 
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                USDA Tarımsal Araştırma Servisi Araştırmacıları, kümes hayvanla-
rının Covid-19 (SARS-CoV-2) virüsünü çoğaltamayacağını ve insanlara bu-
laştıramayacağını kanıtladı.  

USDA Tarımsal Araştırma Servisi Hayvansal 
Üretim ve Koruma Kıdemli Ulusal Program 
Lideri Dr. Cyril Gay, “Tarımsal Araştırma 
Servisi, ABD’deki COVID-19 saldırılarına 
yanıt olarak Şubat 2020’de acil durum araş-
tırması gerçekleştirdi” dedi. “Araştırmanın 
amacı, çiftlik hayvanlarının SARS-CoV-2 vi-
rüsüne duyarlı olmadığını doğrulamak ve 
çiftlik hayvanlarının enfekte olması ve virüsü 
insanlara doğrudan temas veya tarım ürün-
leri yoluyla bulaştırmasına ilişkin olası endi-
şeleri ortadan kaldırmaktı.” 
USDA Tarımsal Araştırma Servisi, SARS-
CoV-2 gibi yeni ortaya çıkan zoonotik ajanlar 
da dahil olmak üzere özellikle tehlikeli pato-
jenlerin araştırılmasına yönelik laboratuvar-
lara ve personele sahiptir. COVID-19, hasta-
lık için kullanılan terim iken SARS-CoV-2, 
COVID-19’a neden olan virüslerin adının kı-
saltmasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Cyril Gay, “Tarımsal Araştırma Servisi 
‘nin bu araştırması, yumurtalar ve canlı kü-
mes hayvanları, sığırlar, domuzlar ve eklem-
bacaklıların virüsü kopyalayamadığı ve in-
sanlar için bir enfeksiyon kaynağı haline ge-
lemediğine dair bilimsel temelli kanıtlar sağ-
ladı.  

Dr. Cyril Gay, “Tarımsal Araştırma Servisi 
yapmış olduğu çalışma sonunda yumurta ve 
canlı kümes hayvanları, sığır, domuz ve ek-
lembacaklılar (sivrisinekler, keneler, sinek-
ler, pireler, örümcekler, vs.) gibi geniş hay-
van türlerinin Covid-19 hastalığı yönünden 
insanlara yönelik bir enfeksiyon kaynağı ol-
madığını ve SARS-CoV-2 virüsünü çoğalt-
madığını gösterdi. İncelenen tüm çiftlik hay-
vanlarından yalnızca geyikler SARS-CoV-
2’ye duyarlıydı. İlginç bir şekilde, geyikler 
hastalanmadı, ancak virüsü hızla diğer ge-
yiklere yaydılar.” 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Beyaz kuy-
ruklu geyikler çiftlik hayvanı olarak yetiştiril-
mektedir. Beyaz kuyruklu geyiklerin SARS-
CoV-2 virüs hücre reseptörünün genetik dizi-
si, insan reseptörünün dizisiyle çok benzer-
dir. Bu nedenle Tarımsal Araştırma Servisi 
bu araştırmasına beyaz kuyruklu geyiği dahil 
etti. 
Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri 
kalanı küresel bir pandeminin etkilerinden 
sarsılırken, Ames, Ulusal Hayvan Hastalıkla-
rı Merkezi Tarımsal Araştırma Servisi araş-
tırmacıları; Atina Ulusal Tavukçuluk Araştır-
ma Merkezi; ve Manhattan Arthropodlarla 
Bulaşan Hayvan Hastalıkları Araştırma Biri-
mi, COVID-19’un o zamanlar bilinmeyen 
tehlikelerini araştırdı. Araştırmacılar, kendi 
güvenliklerinin yanı sıra Tarımsal Araştırma 
Servisi destek personeli ve işbirlikçilerinin 
güvenliğini sağlamak için Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan 
sağlık ve güvenlik protokolü yönergelerini 
izledi. 
 
Tarımsal Araştırma Servisi, salgınlara yanıt 
olarak acil durum araştırmaları uygulama 
konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. 2009 
yılında yaşanan H1N1 pandemisi ve 2014-
2015 yıllarında yaşanan yüksek patojenik 
kuş gribi virüsü salgınları başarıyla yönetil-
miştir.  
 
Kaynak: The Poultry Site 
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İnsanlar için ne zaman çok sıcak olur? 
 
İnsanlar için hafif ısı stresi yüksek nemde yaklaşık 23 santigrat derecede ve düşük nemde 27 
santigrat derecede başlar. 
 
Prof. Dr. Senthold Asseng, “İnsanlar aşırı yüksek nemde 32 santigrat derecenin üzerindeki ve-
ya aşırı düşük nemde 45 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara uzun süre maruz kalırsa, 
ölümcül olabilir” diyor. 
 
Prof. Dr. Senthold Asseng, artan ısı baskısını azaltmak için, ağaçlardan gelen doğal gölgeyi 
veya yapısal gölgelemeyi artırmak da dahil olmak üzere çeşitli stratejilerden bahsetmekte-
dir. Şehirler ve binalar, örneğin çatı ve duvar yalıtımı kullanılarak veya ısı stresini azaltmak için 
daha hafif, yansıtıcı çatı ve duvar renkleri kullanılarak sıcaklık açısından daha pasif hale getiri-
lebilir. 

HAVA HANGİ SICAKLIKTA 
BİR SORUN HALİNE GELİR? 

Aşırı sıcaklık daha sık hale geldiğinde ve sıcaklıklar uzun süre 
yüksek kaldığında, insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde fizyo-
lojik stres artar. Münih Teknik Üniversitesi (TUM) Dünya Tarım 

Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Senthold Asseng, sıcaklık 
eşikleri ve adaptasyon stratejileri hakkında bir genel bir bakış 

sunuyor.  

Prof. Dr. Senthold Asseng; “İnsanlar, sı-
ğır, domuz, kümes hayvanları ve tarım 
bitkilerinde zararlı olup şaşırtıcı benzelik-
ler tespit ettiğimiz hava sıcaklık değerle-
rini inceledik. Konforlu sıcaklık değerleri 
17 ila 24 santigrat derece arasında deği-
şiyor.”  
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Yüksek sıcaklıklar hayvanları nasıl 
etkiler? 
 
Isı stresi genel olarak sığır ve süt ineklerin-
de, domuzlarda, tavuklarda ve diğer çiftlik 
hayvanlarında büyümenin azalmasına yol 
açar, bu da hem daha düşük verim hem de 
üreme performansı anlamına gelir. 
 
Sığırlarda ve domuzlarda, yüksek nemde 24 
santigrat derecede ve düşük nemde 29 san-
tigrat derecede ısı stresi oluşur. Isı stresine 
maruz kaldığında ineklerin süt verimi, yüzde 
10 ila 20 oranında düşebilir ve domuzlarda 
besi performansı da azalır.  

Kümes hayvanları için konforlu sıcaklık aralı-
ğı 15 ila 20 derecedir. Tavuklar, 30 santigrat 
derecede hafif ısı stresi yaşarlar. 37 santig-
rat derece ve üzerinde şiddetli ısı stresi ya-
şarlar ve yumurtlama oranları düşer. 
 
Prof. Dr. Senthold Asseng; “Karasal memeli-
lerde sıcak havaya evrimsel adaptasyon ör-
nekleri var. Transilvanya çıplak tavukları, tüy 
büyümesini baskılayan karmaşık bir genetik 
mutasyon nedeniyle diğer tavuk türlerine gö-
re ısıya daha dayanıklıdır. Doğal olarak kli-
malıdırlar çünkü boyunlarında tüy yoktur.”  
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Bitkiler yüksek sıcaklığa nasıl tepki 
verir? 
 
Prof. Dr. Senthold Asseng, “Türler ve çeşit-
ler arasındaki farklılıklar nedeniyle bitkilerde 
optimum sıcaklık bölgesi ve sıcaklık eşikleri 
daha çeşitli görünüyor.” 
 
Örneğin buğday gibi ılıman iklim bitkileri da-
ha düşük sıcaklıklarda daha iyi performans 
gösterirken, mısır gibi sıcak iklim bitkileri do-
na karşı hassastır ancak daha yüksek sıcak-
lıklara da dayanıklıdır. Bitkisel üretimde ısı 
stresini azaltmaya yönelik stratejiler, sezo-
nun ilerleyen dönemlerinde ısı stresini önle-
mek için ekim tarihlerindeki değişiklikleri, 
mümkünse sulama, ısıya daha dayanıklı 
mahsullere geçişi ve ısı toleransını artırmak 
için hibrit üretimi içerir. 
 
 
 
 
 
 

İklim değişikliği dünyadaki yaşamı 
nasıl etkiliyor? 
 
“Değişen bir iklime genetik adaptasyon çoğu 
zaman birçok nesil alır. Birçok yüksek ya-
şam formu için mevcut zaman çok kısadır. 
Mevcut iklim eğilimleri devam ederse, birçok 
canlı sıcaklık değişikliği nedeniyle ciddi şe-
kilde etkilenebilir veya hatta Dünya’dan ta-
mamen yok olabilir.” 
 
Prof. Dr. Senthold Asseng, “Yüzyılın sonun-
da, küresel kara alanının yüzde 45 ila 70 ‘i, 
insanların iklimlendirme gibi teknolojik des-
tek olmadan yaşayamayacağı iklim koşulla-
rından etkilenebilirdi. Şu anda yüzde 12 si 
etkileniyor,” diyor Prof. Asseng. Bu, gelecek-
te insan nüfusunun yüzde 44 ila 75 ‘inin kro-
nik olarak sıcaktan etkileneceği anlamına 
geliyor. Hayvancılık, kümes hayvanları, ta-
rımsal ürünler ve diğer canlı organizmalar 
için de ısı stresinde benzer bir artış beklen-
mektedir. 
 
Kaynak: The Poultry Site 
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SELENYUM ÇALIŞMALARI  
 
Etlik piliç ve yumurta tavukları rasyonlarında kullanıma uygun ticari inorganik 
ve organik selenyum kaynaklarını karşılaştırmak için çalışmalar yapılmış-
tır. Selenyum kaynağı olarak sodyum selenit ve selenyumla zenginleştirilmiş 
maya (seleno-metionin) kullanılmıştır. 
 
Etlik piliçlerde yapılan araştırmada, selenyum kaynağı ticari piliçlerin büyüme 
performansını etkilememiştir. Ancak araştırmalar, dokularda depolanan selen-
yumla zenginleştirilmiş mayadan elde edilen selenyumun piliçlerin selenyum 
beslenme durumunu korumak için kullanılabileceğini göstermiştir. Bu sonuçlar, 
organik selenyum kaynaklarının, karaciğer veya kas gibi vücut dokularında de-
polandıktan sonra bile selenyum bağımlı aktivitelerde kullanım için mevcut ol-
duğunu göstermektedir. Bu nedenle, selenyumla zenginleştirilmiş maya, za-
manla sodyum selenitten daha yüksek düzeyde beslenme aktivitesi sağlar.  




