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Merhaba;
On dördüncü sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.

07

Rusya ve Ukrayna arasında savaş, etkisini hammadde ve tahıl tedarikinde göstermeye
başladı. Dünyadaki çeşitli kuruluşların görüşmelerine rağmen Ukrayna Limanları’ndan
sevkiyat yapılamıyor. Azalan stoklar nedeniyle dünyada Buğday ve Arpa için kıtlık
tehlikesi sesleri çok yüksek çıkıyor.
Limanlarda bekleyen gemilerin sefere çıkamaması Ukrayna stoklarının dolu olmasına
neden oluyor. Ukraynalı çiftçileri dolu stoklar nedeniyle bu yıl tahıl ekimini oldukça
azalttığı verileri geliyor.
Mısır ve buğday fiyatlarındaki uluslararası ve ülkemiz piyasalarında dalgalı seyrediyor.
Üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen bu parametreler, işletmelerin maliyet hesabını
sağlıklı oluşturmasını engelliyor.
Ticari Yumurta pazarında yumurta fiyatları 0,70 kuruşlara geriledi. Hammadde tedarikinde yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve nakit dönüşündeki düzensizlikler, yumurta maliyetlerini
1,42 TL’na kadar yükseltti. Resmi makamların başlattığı rekabet soruşturması sektör
üzerindeki baskıyı artırıyor.
Barsak bütünlüğü sektörümüzün en fazla bilimsel yatırım yaptığı alanlardan biridir. Barsak bütünlüğüne katkıda bulunacak son araştırmaları sizler için Kanatlılarda bağırsak
sağlığını yönetmek için 3 ipucu başlıklı yazıda derledik.
Mısır tedarikindeki fiyat istikrarsızlığı ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Buğday ve Mısır
sevkiyatlarının yapılamaması yeni alternatifleri gündeme getiriyor. Bu alternatiflerin
broyler üretimindeki sonuçlarını Broyler rasyonlarında mısır alternatifleri başlıklı yazımızda okuyabilirsiniz.
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Havaların ısınmaya başlamasıyla Bit sorunu yumurta üreticilerinin en büyük sorunu
haline geliyor. Birçok mücadele yöntemine rağmen çözülemeyen bu sorunu Muhammet Ali Ağmaz, Kırmızı Tavuk Biti ve Etkileri başlıklı kapsamlı yazısıyla sizlerin bilgisine
sunuyor.
Gıda kıtlığının gündemde olduğu günümüzde kurumlar geçen yıl “Çiftlikten çatala”
stratejisinin bir parçası olarak sürdürülebilir gıda güvenliği için önlem aldı. Haberi AB ve
FAO, Küresel Tarımsal Gıda Sistemlerinin Dönüştürülmesi Konusunda Anlaştı başlıklı
yazıda okuyabilirsiniz.
Koruma stratejimizi dayandırdığımız güçlü aşı programları, en iyi uygulamalarla tüm
sürülere ulaştırılmaya çalışılıyor. Yapılan tüm kontroller aşı uygulamalarının sahadaki
etkileri üzerine yoğunlaşıyor. Uğraş Kaynarca, içme suyu aşılamalarda önemli rol oynayan klor varlığına dair Canlı Aşılama Başarısına Klor Varlığının Etkisi başlıklı yazısında
önemli noktalara değiniyor.
Serbest gezen ve organik etiketli tavuk ve tavuk ürünleri algısı, endüstriyel üretim haricinde antibiyotik ve katkı maddelerinin kullanılmadığı yanılgısını doğuruyor. Oysa kontrollü kapalı sistemlere karşı oluşan bu yanlış algıya karşı aslında açık ve düşük kontrollü
üretim modellerinde önemli sağlık sorunları ve hastalık baskısı da oluşturmaktadır. Serbest gezen ve Organik yetiştirilen tavuklarda görülen önemli sağlık sorunları başlıklı
yazımızda bu sorunlar detaylı olarak incelenmektedir.
Sektörümüz için kanatlı ürünlerini tüketen insan sağlığını doğrudan tehdit eden Salmonella konusu Gıda Güvenliği başlığında gündemde en ön sıralarda yer alıyor. Yazarımız
İsmet Tünaydın Kanatlı Tifosu (S gallinarum) ‘na Karşı Koruma Stratejileri ‘ni sizler için
yazdı.
Antibiyotiksiz üretim modelleri tercih edilmeye başladıkça antibiyotiklerin yerini alacak
çözümler de önemini artırıyor. Bu konudaki son gelişmeleri Antibiyotiksiz üretime yeni bir
adım; Yeni Prebiyotiklerin Keşfi başlıklı yazıda okuyabilirsiniz.
Yine antibiyotiksiz yumurta üretimine giden yolda son değerlendirmeleri Başarılı Antibiyotiksiz Yumurta Üretimi başlığı ile değerlendirmelerinize sunuyoruz.
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Hava değişiminin sıklıkla yaşandığı bu mevsimde hava sıcaklıkları üzerine yapılan araştırmayı Broyler Üretiminde Sıcak ve Nemli Havalara Hazır Olmak başlığıyla sizlerin beğenisine sunuyoruz.
Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu süreçte katkıda bulunan,
sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. Artan ilginiz karşısında daha iyi bir içerik
hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz.
Keyifli okumalar dileriz.
Sağlıkla kalın.
Uğraş Kaynarca
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CANLI AŞILAMA BAŞARISINA
KLOR VARLIĞININ ETKİSİ
Canlı aşıların etkin bir şekilde uygulanması, uygun
taşıma ve saklama, kullanım ve uygulama sırasındaki doğru
adımlara bağlıdır.
Canlı aşıların bağışıklık oluşturması için, kanatlı hayvanlara ulaşana kadar canlılığının korunabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de su şartlandırıcı kullanılmalı, dezenfeksiyon sistemleri devre dışı bırakılmalı ve temizlik kimyasallarının ekipmanla temas etmesi önlenmelidir.
Canlı aşıları içme suyu yoluyla veya sprey olarak uygularken, aşı titresini büyük ölçüde azaltacak faktörler, aşılama başarısını olumsuz etkilemektedir. Klor, Hidrojen
Peroksit veya suyun pH değerinin 6.8’in altında olması ve ağır minerallerin varlığı
aşılama sonrası titre oluşumunu olumsuz etkilemekte ve etkisiz aşılamaya neden
olabilmektedir.
Klor, içme suyunu dezenfekte etmenin en etkili ve uygun fiyatlı seçeneğidir. Bu nedenle de kanatlı işletmelerinde su dezenfeksiyonu için klor en çok kullanılan üründür.
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Elektron mikroskobu ile yapılan incelemelerde, saha suşları ile aşı suşlarının inanılmaz derecede birbirlerine
benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Bu
nedenle klor, aşı suşu ile saha suşları
arasında ayrım yapamayacağından
her ikisini de etkin bir şekilde yok
edecektir. İngiltere Liverpool Üniversitesi’nde 1970 ‘li yıllarda Dr. Jordan
tarafından yapılan çalışmada, Enfeksiyöz Bronşitis (IB) Aşı virüsünün
0,02 ppm klora 5 saat süreyle maruz
bırakılmıştır. İlk üç saat içinde yapılan
gözlemlerde, klora maruz bırakılan
aşı ilk bir saat içinde 100 kat zayıflamış ve üç saat sonra tamamen inaktive olmuştur.
Kümeslerde içme suyu dezenfeksşyonu için yaygın olarak kullanılan klor, aşılama başarısını olumsuz
olarak etkilemektedir. Aşılama başarısı için aşılama suyunda klor varlığının
en aza indirilmesi önem taşımaktadır.

Klor nedir?
Klor, sodyum klorürün elektrolizi
yöntemi kullanılarak Klor-alkali işlemi ile elde edilir.

Klor canlı aşıları nasıl etkiler?
Canı aşılar, saha virüs veya bakteriyel enfeksiyonlarının zayıflatılmış
versiyonlarıdır. Dolayısıyla aşı içindeki suşlar “canlı”dır. Canlı viral ve
bakteriyel yapı klora maruz bırakıldığında, anlamlı bir etkisi olmaz.
En kötü ihtimalle zayıflar, ve sürü
içinde kuştan kuşa düzensiz bir geçişe neden olur.
Canlı aşılar klordan uygun şekilde
korunmazsa, aşı türüne bağlı olarak bakteri veya virüsü oluşturan
protein yapısı hızla bozulur ve aşıları etkisiz hale getirir.
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YUMURTA KABUĞU: YAPISI, OLUŞUMU VE
KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Yumurta kabuğunun kalitesi tüketiciler için son derece önemlidir. Özellikle kabuğun kalitesi, yumurtanın gıda güvenliği açısından çok
önemli bir faktördür, çünkü eğer hasar görürse veya kütikülü yoksa yumurtalar bakteriler tarafından kontamine olmaya daha yatkındır.
Yumurtlama ve özellikle yumurta kabuğunun oluşum süreci, tavuk organizması için
bedeli ağır süreçlerdir. Bu nedenle yoğun
yumurtlama döneminde tavukların yaşı ile
birlikte yumurta üretiminin ve yumurta kabuğunun kalitesinin bozulmasına neden olur.

Sürdürülebilir gıda üretimi, sürekli küresel
nüfus artışı bağlamında toplumumuz için
en önemli zorluklardan biridir. Yumurta,
proteinler, vitaminler ve yağ asitleri açısından zengin, diyetimizdeki en eksiksiz,
önemli ve ucuz yiyeceklerden biridir.

Yumurta üretiminin ve özellikle yumurta kabuğu kalitesinin uzatılmış üretim döngüleri
yoluyla (tavuklar 100 haftalık olana kadar)
korunması, yumurtlama döneminde genetik
destekli seleksiyon programları ve yeterli
tavuk beslemesi yoluyla elde edilebilecek
çok önemli bir endüstri sorunudur.

Kabukları zarar görmüş yumurtalar bakterilerle (Salmonella) daha kolay kontamine
olduğundan, yumurta kabuğunun kalitesiz
olması yumurta gıda güvenliği açısından
büyük bir risk oluşturmaktadır.

21 │ Turkish Poultry Net

Travel ve ark., 2011

Yumurta Kabuğu
Yumurta kabuğu, yumurta içeriğini mekanik darbelere,
dehidrasyona ve mikroorganizmaların bulaşmasına karşı koruyan ince bir mineral tabakasıdır (yaklaşık 350
mikron kalınlığında). Bu tabaka, embriyonun nefes alması için gerekli olan gazların değişimini sağlayan çok
sayıda gözenekle delinir. Ayrıca iskelet gelişimi için gerekli olan kalsiyumu sağlar.
Yumurta kabuğu organik zarlardan, mineral tabakadan
ve kabuğun dış yüzeyini kaplayan kütikülden oluşur (Şekil 1).

Şekil 1. Yumurta kabuğunun üst yapısı ve mikro yapısı. Kütikül (A) ve kabuk kesiti (B) ile yumurta kabuğunun dış yüzeyinin elektron mikroskobu görüntüleri .PL,
ML ve SM: sırasıyla palisade tabakası, meme tabakası
ve zarlar. Ölçek çubuğu 100 mikrona eşittir.
Son olarak, yumurta kabuğunun dış yüzeyi, gözenekleri
kaplayan, kabuğun geçirgenliğini kontrol eden ve kabuktan bakteri girişini engelleyen çok ince bir organik
tabaka (birkaç mikron kalınlığında) olan kütikül ile kaplıdır (Muñoz et al. ., 2015). Kütikül, güçlü antimikrobiyal
aktiviteye sahip proteinler (lizozim) ve lipitler içerir.
Bu nedenle kütikül varsa, bakterilerin penetrasyonuna karşı etkili bir bariyerdir ve yumurtanın gıda
güvenliği için büyük önem taşır. Bu nedenle Avrupa
yönetmelikleri yumurtaların yıkanmasına izin vermemektedir, çünkü bu uygulama bu koruyucu tabakaya zarar verebilir ve hatta tamamen ortadan kaldırabilir.
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BROYLER ÜRETİMİNDE
SICAK VE NEMLİ
HAVALARA HAZIR OLMAK

[

[

Yaz aylarında ve mevsim geçişlerinde yüksek sıcaklık ve artan
nem, ülkemizin değişik mevsim şartlarının yaşandığı üretim
bölgelerinde kanatlı sürüleri için tehlikeli bir kombinasyon oluşturmaktadır.
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Aynı mevsim içinde bu değişken iklim ve
hava şartlarında broyler sürülerinin sıcak ve
nemli günlerde verim kaybı ve ölüm yaşamaması için bir dizi önlem alınmasını gerektirmektedir.
Bu önlemlerin bazıları masraf gerektirmektedir; örneğin yedek fan kayışları tedariki.
Diğer önlemler ise yalnızca önemli zaman
yatırımı gerektirmektedir. Broyler civcivleri
henüz küçükken harekete geçmek, civcivlerin en iyi performansı göstermesine yardımcı olacaktır.

nı döndürmek için daha fazla güce ihtiyaç
duyacaktır ve bu da verimliliği azaltacaktır.

Ped soğutma sistemi
Yeterli hava hızı kritik öneme sahiptir, ancak
aşırı sıcak havalarda, fanlar gibi bakım gerektiren Ped Soğutma Sistemine de ihtiyaç
duyulmaktadır.

Hava hızı önemlidir
En büyük öncelik, ihtiyaç duyulduğuna ısı
stresini en aza indirmeye yönelik olmalıdır. Günümüzde civcivler aşırı ısındıklarında
iyi performans göstermemektedirler. Civcivlerin canlı kalmasını sağlamak için yeterli
miktarda tek tip hava hızı çok önemlidir. Sadece birkaç yıl önce iyi değer olarak
kabûl edilen kümes tabanındaki 122 m/dk’lık
hava hızı artık yeterli olmamaktadır. Modern, tünel havalandırmalı etlik piliç
kümeslerinde hava hızı 214 m/dk’ya ulaşabilmektedir ve bu hızın tamamına ihtiyaç duyulmaktadır.
Fanlar, yüksek yaz sıcaklıklarına karşı ilk
savunma hattımızdır. Tünel havalandırmalı
bir kümeste hava akımı, soğutmanın %75
‘ini veya daha fazlasını sağlar. Ancak, fan
kayışları sağlam ve gergin olmalıdır. Gevşeyen kayışlar, fan kanatlarını dakikada maksimum devirde döndüremez ve
kasnak üzerindeki aşınmayı artırır. Kayışlar,
kasnağın biraz üzerinde veya üst kısmı ile
aynı hizada olmalıdır.

Fan kayışları yılda bir kez veya yapılan rutin
kontrollerde kasnağın aşağısında hareket
ettiğinin görüldüğü durumlarda mutlaka değiştirilmelidir. Kasnaklar da aşınabilir ve “V”
şekli yerine “U” şekli geliştirebilir. Bu durumlarda kayış mutlaka yenilenmelidir.

Prof. Dr. Tom Tabler; “Pedlerin soğutma
hücreleri tıkanırsa statik basınç artar. Artan
statik basınç fanları daha fazla çalışmaya
zorlar.”
Bu da hava akışını azaltır ve soğutmayı
azaltır. Ped hücreleri tozdan, örümcek ağlarından ve özellikle mineral birikintilerinden
arındırılmış olmalıdır.
Ped alanı, kümesteki fan sayısı ve boyutuna
(cfm çıkışı) uygun olmalıdır. Pedlerin düzgün temizlenip temizlenmediğini kontrol etmek için, tüm tünel fanları açıkken ped sisteminin ortasındaki hava hızı ölçülmelidir. 15 cm’lik bir ped sistemi için, pedlerin
önündeki hava hızı 107 ile 122 m/dak arasında olmalıdır. Hava hızı bundan daha yüksekse, muhtemelen pedlerde tıkanıklık vardır veya ped boşluğu tünel fan kapasitesiyle
uyumlu olmayabilir.

Fan kanatları ve kepenkleri temiz tutulmalıdır. Kirli panjurlar hava akışını %30 ‘a kadar
azaltabilir. Rulmanlar da unutulmamalıdır. Bazı rulmanlar sızdırmaz tiptedir, ancak
bazılarında gresörlük kanalı vardır ve ilkbahar ve sonbaharda yılda iki kez mutlaka
yağlanmalıdır. Kuru rulmanlar, fan kanatları-
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Pedlerin önündeki düşük hava hızı ve yüksek nem genellikle altlığın ıslak olmasına neden
olur. Ped soğutma hücre alanına kuşların girişini önlemek için kuş çitleri kullanılmalıdır.
Pedlerin üst kısmında bulunan dağıtım borularındaki deliklerde kalıntı olmadığından emin olunmalıdır. Kış boyunca birikmiş olabilecek kiri veya kalıntıları temizlemek için, sistemi ilkbaharda
şarj etmeden önce, dağıtım hatları yıkanmalıdır. Pedler kullanımdayken bu deliklerin yakından
izlenmesi gerekir, böylece deliklerdeki tıkanmalar tespit edilerek ortadan kaldırılabilir. Deliklerin
üzerindeki kuru çizgiler pedlerin tıkandığının göstergesidir.
Dağıtım borusu çalıştırıldığında pedin tamamı ıslanmalıdır.
Ped sisteminin doğrudan güneş ışığına maruz kalması durumunda, yosun oluşumu meydana
gelebilir. Bu yosun oluşumu hava akışını kısıtlayabilir. Yosun oluşumunu önleyici ürünler kullanılabilir. Önerilen yosun önleyici ürünleri öğrenmek için ped sistemini kuran yetkili servise danışılabilir.

Gece soğutma
Mevsimsel çevre sıcaklığı azaldıkça, bazı fanların geceleri daha fazla durmasını sağlayarak
elektrik tasarrufu sağlanabilir, ancak gece nem seviyesi gündüze göre çok daha yüksek olduğu
için önemli performans kayıplarına neden olabileceği göz önüne alınmalıdır.
Civcivler, hava sıcaklığından bağımsız olarak, sıcak havalarda kendilerini serinletmek için solunum sistemlerindeki suyu buharlaştırırlar. Nem seviyeleri yüksek olduğunda, bu buharlaşma
neredeyse imkânsız hâle gelir. Civciv çok efor sarfederek biraz rahatlar, ancak bu efor ısı stresini artırır.
Civcivler en az 35 günlük yaşa geldiğinde gece boyunca ek fanlar çalıştırarak yüksek hava akışını sürdürmek, ısı kaybını artırabilir. Yetiştiriciler, geceleri sıcaklık düştüğünde tünel fanlarını
kapanmalarını önlemek için gece kilitler. Ancak, gece sıcaklık dereceleri çok iyi takip edilmelidir. Gece sıcaklık dereceleri düştüğünde fazla sayıda fan kilitli olduğunda kümes kontrol işlemcisi klape havalandırmasına geçeceğinden kümes içi statik basınç aşırı yükselecektir.
İlave fanların gece çalışmasını sağlamak için kümes kontrol işlemcisi 5°C düzeyine kadar düşürebilir veya fanın kapanmasını geciktirmek için tünel fanı KAPALI sıcaklığını 2°C yerine AÇIK
sıcaklığın birkaç derece altına ayarlanabilir.

Yağmurlama (sprinkler) soğutma
Arkansas Üniversitesi ve Mississippi Eyalet Üniversitesi’nde yapılan çalışma sonuçları, yağmurlama soğutma sistemi kullanılarak soğutma suyunun kullanımın azaltılmasının sürü performansına olumlu katkılarının olduğunu göstermektedir. 1-3
Yağmurlama soğutma sistemlerinin ped soğutma sistemi ile kombine kullanımı soğutma performansını iyileştirmekte ve soğutma suyunu kullanımını azaltmaktadır. Yağmurlama soğutma sistemi kümesin nemini daha düşük seviyede tutmayı sağlayacaktır. Civcivler, hava akımı ile birlikte
su damlacıklarının etkisiyle ayağa kalkar ve sıkışan ısıyı serbest bırakır, bu da yeme ve içme aktivitesinin korunmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, kuşların yağmurlama arasında kuruması
için zaman kazanmalarını sağlamak için yağmurlama aralıklarının iyi takip edilmesi kritik derecede önemlidir.
Yağmurlama soğutma sistemi, suy ile soğutma sisteminin ana yöntemi haline gelebilir. 32° C ‘ye
yaklaşan kümes sıcaklıkları, daha düşük kümes nem seviyeleri, daha düşük ölüm oranı, daha iyi
performans ve gelişmiş soğutma suyu tasarrufu sağlar. Aslında, yağmurlama ile soğutma teknolojisinin soğutma suyu kullanımında %50’ye kadar tasarruf sağlayabileceği ve kümes içi bağıl
nemi %20 oranında azaltabileceği tahmin edilmektedir. 4
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Yaz mevsimi için hazırlık
Yaz mevsimine hazırlık için öneriler,
Tüm fan sistemlerindeki kayış gerdiriciler
kontrol edilmeli, gerekirse onarılmalı veya
değiştirilmelidir.
Sıcak hava sızdıran noktalar kapatılmalıdır. Sıcak havalarda kümese giren tüm hava
Ped soğutma sistemlerinden gelmelidir.
Hava akışını engelleyebilecek tünel perdeleri ve kapılarının tamamen açık olduğundan
emin olunmalıdır.
Yedek jeneratörün bakımı unutulmamalı ve
çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.Haftalık olarak saat ölçeri kontrol edilmeli
ve gerekirse çalştırılmalıdır. Akü ve yakıt
beslemesi düzenli olarak kontrol edilmeli,
yedek yakıt filtreleri bulundurulmalıdır. Yakıt
deposu mutlaka yarı seviyede dolu bulundurulmalıdır.
Kümes tünel havalandırma modundayken
en kötü performansı evaporatif pedlere en
yakın kurşun fanların gösterdiği unutulmamalıdır. Mümkünse, sistem, girişten en
uzaktaki tünel fanları önce, yan duvar fanları
daha sonra çalışacak şekilde ayarlanmalıdır. Tüm fanlar yan duvarlardaysa, önce ped
soğutma sistemi girişlerinden en uzaktaki
fanlar çalışacak ve ardından tekrar girişlere
doğru çalışacak şekilde ayarlanmalıdır.
Günlük olarak kullanılan pedlere zarar vermesini önlemek için, mineral, kireç ve pH
birikimi önlenmelidir. Bu ndenle haznedeki
su haftada bir kez değiştirilmelidir.

Pedlerde su girişini sağlıklı sürüdürebilmek
için soğutma hücresi sistemindeki filtreler ve
süzgeçler temizlenmelidir.
Pedlerde hava akımı girişini sağlıklı sürüdürebilmek için ped önlerindeki ot ve benzeri
bitkiler biçilmelidir.

Stoğunuzda yedek fan kayışları, fan motorları, karter-pompa motorları, su filtreleri,
PVC boru bağlantı parçaları, devre kesiciler
gibi yedek parçalar mutlaka hazır bulunmalıdır.
Devre kesici panel, özellikle fanlar ve karter
pompası için ana kesici ve kesiciler olmak
üzere aşırı ısınma panelleri sürekli takip
edilmelidir. Kızılötesi sıcaklık ölçer ve aşırı
ısınma devre kesicileri için kontrol yöntemi
olarak kullanılabilir. Aşırı ısınma nedeniyle
devre kesiciler devreye giriyorsa, sistem
mutlaka uzman bir elektrik teknisyenine
kontrol ettirilmelidir..
Hem sulukları hem de ped soğutma sistemini beslemek için yeterli su basıncı ve hacmi
olduğundan emin olunmalıdır. Yedek su
kaynağını bulunmalı ve aksi durumda devreye sokulabileceğinden emin olunmalıdır.
Tüm bu maddelere ek olarak, özellikle yarka
yetiştiricileri kümes statik basıncını izlemeli
ve ışık kapanlarının hava akışını kısıtlamadığından emin olmalıdırlar.
Kümes ısısı klasik bilinenin aksine 27°C ila
28°C yerine 28.8°C ila 29.4°C olana kadar
ped soğutma sistemi devreye sokulmamalıdır. Bu, kümesin biraz daha sıcak olduğu,
ancak nemin daha düşük olacağı ve sürü
performansı korunurken soğutma suyundan
tasarruf ediilebileceği anlamına gelir.
Biyogüvenlik mutlaka eksiksiz sağlanmalıdır. Ayak banyoları yaz boyunca tazelenmeli
ve etkili dezenfektanlarla dolu olmalıdır. Kemirgenler hastalık taşıyıcıdır ve tesislerde
yapısal hasara da neden olur. Bu nedenle
yem istasyonları düzenli olarak izlenmeli ve
gerektiğinde taze yem dışarıda tutulmalıdır.
Kümesleri sıcak havaya hazırlamak için önceden alınacak önlemler, uzun ve sıcak yaz
aylarını yönetmeyi daha kolay hale getirecektir. Civcivlerin hayatta kalma ve en iyi
performanslarını sergileme olasılıkları çok
daha yüksek olacaktır.
Kaynak: The Poultry Site

Ped soğutma sistemini devreye sokmadan
önce kaç tane tünel fanının çalışması gerektiği planlanmalıdır. Ped soğutma sistemi
devreye girmeden önce tüm tünel fanlarının
açık olması gereklidir.
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SERBEST GEZEN VE ORGANİK YETİŞTİRİLEN
TAVUKLARDA GÖRÜLEN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARI
‘’ Son 10 yılda ABD ve Avrupa’da kafessiz, serbest gezen ve organik tavuk üretiminde büyüme görülmektedir.
Serbest gezen sistem kafessiz üretimin toplam üretim içerisindeki yüzdesi günden güne
istikrarlı olarak artmaktadır. Ayrıca çok uluslu şirketlerin kafessiz üretim taahhütleri, bu
üretim tarzını, bu ürünü sunan markaların
dışında yerel talebin çok az olduğu veya hiç
olmadığı ülkelere yayma potansiyeline sahiptir.

Ülkemizde Serbest Gezen ve Organik Tavuk Üretimi
Özellikle ülkemizde son derece popüler olan
ve refahı artan hanelerin tercih etmeye başladığı, Serbest Gezen Tavuk Yumurtası ve
Serbest Gezen Tavuk Eti, sağlık algısıyla
gündemden düşmüyor.
Endüstriyel üretimin yoğun yetiştirme sisteminden kaynaklanan hastalık baskılarının
varlığı ve bu nedenle yoğun antibiyotik ve
katkı maddeleri kullanımı algısı bu tercihteki
en önemli etkenlerdendir. Ancak bu araştırmada, üretimin bireyselden ticari şekle dönmesiyle, serbest gezen sistemde üretim yapan bireysel işletmeler de sürü kapasitelerini
artırmakta, tavuğun doğası gereği hedef olduğu hastalıklar yaşanmaktadır. Gerek sürü
sağlığını gerekse üretim parametrelerini korumak için Aşı, antibiyotik ve yem katkı maddelerinin kullanımı serbest gezen model üretimde de kaçınılmazdır.
Entegrasyon tipi ticari işletmelerde alınan
TR numarası ile işletme, sürüdeki hayvanlar
ve üretilen ürünler yasal olarak izlenebilirken, kullanılan aşı, ilaç ve antibiyotik gibi farmasötik ürünler kayıt altına alınabilmektedir.
Bireysel işletmelerin büyük çoğunluğunda,
işletme numarası ve kayıt bulunmadığından
ürünlerin izlenebilirliği, kullanılan aşı ve ilaç
gibi farmasötiklerin takibi mümkün değildir.
Bu durum, “sağlıklı” algısı içinde sağlık açı-
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sından şüpheli ürünlere eğilimin risklerini ortaya koymaktadır.
Bu yazımızda Serbest Gezen sistem Kafessiz Üretim Modelinde kanatlılarda yaşanması muhtemel hastalıkları, korunma ve tedavi
seçeneklerini inceliyoruz.
Kafessiz üretimin maliyeti, geleneksel kafes
sistemlerine göre% 30 – 40’a kadar daha
yüksek olabiliyor.
Bu ekonomik etki, serbest pazardaki yumurta talebini değiştirebilirken, daha büyük risk
ise, kafessiz sistemlerin doğasında bulunan
üretim değişkenliğidir.

Serbest gezen, kafessiz üretimde
sağlık sorunları
Serbest gezen tavuklar, diğer tavuklarla aynı
hastalıklara maruz kalır. Hastalıklarla karşılaşma riskleri endüstriyel üretimdeki tavuklardan çok daha fazladır.
Serbest gezen tavuklar, diğer tavuklarla aynı
hastalıklara maruz kalır. İyi yönetilen kafessiz bir sürü, geleneksel tarzda üretimdeki bir
sürü ile aynı veya daha iyi mortalite oranına
sahip olabilir. Ancak, altlık veya meraya erişimi olan tüm tavukların, bu ortamın getirdiği
hastalıklarla ve bakım-yönetim zorluklarıyla
karşılaşma şansı çok daha yüksektir.

Kafesli ve
Kafessiz Üretimde mortalite karşılaştırması
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Viral Hastalıklar
İnfeksiyöz Bronşitis
İnfeksiyöz Bronşitis Virüsü (IBV) Avian Coronavirus etkeni tarafından oluşturulan, kanatlılarda başta solunum yolu olmak üzere ürogenital yolları da etkileyen hastalıktır. Solunum sistemi hasarı ile karakterize hastalık,
Broiler yetiştiriciliğinde verim kaybına neden
olmakta, Damızlık ve Ticari Yumurta üretiminde Yumurta Sayısı’nı düşürmekte
ve yumurta kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
İnfeksiyöz Bronşitis’in etkileri virüsün virülensine, civcivin yaşına, ilk aşılama programına,
genç civcivlerde maternal immuniteye ve eşlik eden Kolibasilloz (E. Coli), Mycoplasmozis (Mycoplasma spp.) ve NewCastle
(ND) hastalıklarının varlığına göre değişmektedir.
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)
İşletme ve Kümeslerde Biyogüvenlik diğer
viral ve bakteriyel hastalıklarda olduğu gibi
büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte
İnfeksiyöz Bronşitis’te Korunmanın en
önemli yolu Aşılamadır.
NewCastle Hastalığı (Yalancı Veba)
NewCastle Virüsü (NDV) Myxovirusların Paramyxovirus (PMV-1) tarafından oluşturulan,
kanatlılarda solunum, sindirim ve sinir sisteminde bozukluklar meydana getiren, çok bulaşıcı ve yüksek mortalite ile seyreden hastalıktır.
İşletme ve Kümeslerde Biyogüvenlik diğer
viral ve bakteriyel hastalıklarda olduğu gibi
büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte
NewCastle Hastalığı’nda Korunmanın en
önemli yolu Aşılamadır.

Bakteriyel Hastalıklar
Kanatlı Bağırsak Spirochetozu

jenik tür vardır
B. intermedia
B. Pilosicoli
B. Alvinipulli
Klinik belirtiler olarak, kötü kokulu, karamel
renkli, köpüklü dışkılar ile yumurtaların üzerinde temizlenmesi çok zor olan koyu kahverengi yapışkan kalıntı bulunur.
Brachyspira, üretimde düşüşe veya pik verime çıkmakta dirence neden olabilir. Brachyspira tüm üretim sistemlerinde bulunur, ancak kafessiz sürülerde, özellikle de
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi zor
olan açık alan erişimi olan sürülerde daha
sık görülebilir.
Brachyspira etkeni aşısı yoktur. Bu nedenle
antibiyotiklerle tedavi sürüler için tek seçenektir.
Kolibasilloz
Avian patojenik Escherichia coli (APEC), kanatlıların neredeyse tüm sistemlerini etkileyebilen gram negatif bakterilerdir. E. Coli, hem primer hem de sekonder hastalık etkeni olabilir.
İnfeksiyöz bronşitis, Miycoplasma başta olmak üzere immun supresyona neden olan
hastalık bulunan kanatlılar için ölüm nedeni
genellikle E. Coli enfeksiyonudur.
Tavuklarda yaygın olarak görülen E. coli enfeksiyonu belirtileri coliseptisemia, peritonit, salpingitis, ve air sacculitis’tir. Serbest
gezen sistem kafessiz kümeslerin, colibasillosis için ortam oluşturacak derecede yüksek miktarda toz ve partiküllerin yanı sıra
amonyak seviyelerine sahip olduğu gösterilmiştir.
Tüm peritonitlere E. coli enfeksiyonu neden
olmamakla birlikte (Salmonella, Pasteurella ve Gallibacterium da benzer klinik belirtilere neden olabilir), genellikle E. coli söz konusudur.
Aşılama seçenekleri olarak, büyütme sırasında uygulanan otojen aşı veya canlı aşılamalar programa dahil edilebilir. E. coli enfeksiyonu varlığında da aşılamanın, organik üretim gibi tedavi seçeneklerinin kısıtlandığı durumlarda zaman zaman etkili olduğu bilinmektedir.
Tedavi, mevcut antibiyotikler kolibasilloza
karşı sınırlı bir etki göstermektedir ancak elimizde bulunan en etkili seçenektir.

Brachyspira, tavukların bağırsaklarını etkileyen gram negatif bakterilerdir. Üç ana pato-
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Tavuk Cholera
Pasteurella multocida, çoğu kanatlı türünü
etkileyebilen gram negatif bir bakteridir.Tipik
olarak primer patojendir.
Pek çok hayvan potansiyel olarak tavuk kolerası için konakçı olabilirken, bu hastalık
genellikle biyogüvenlikte yaşanan aksaklıklar ve başka bir tavuk sürüsünün girişinin bir
sonucu olarak sürülerde görülür.
Klinik belirtiler genellikle tavuklarda solunum
yolunda başlar, ancak hastalığın akut dönemlerinde herhangi bir hastalık belirtisi olmadan ölümler görülebilir. Daha kronik enfeksiyonlar için hastalığın görünümü, geniş
septisemi ve peritonit ile birlikte kolibasilloza
benzer olabilir. Şiş kafalar koleranın başka
bir yaygın görünümüdür.
Aşılama hastalığı kontrol altına almak için iyi
bir yöntemdir ancak rutin olarak tüm sürülerde kullanılmaz. Kolera öyküsü olan veya endemik bölgede bulunan sürülerin aşılanması
gerekir. Hem canlı hem de inaktif Pasteurella aşıları mevcuttur. Pasteurella’ya karşı aşılama homolog bir serotip ile yapılmalıdır; ABD’de tavukları etkileyen en yaygın serotipler A: 1, 3 ve 4’tür. Ticari aşılar veya
otojen aşılar (ülkemizde otojen aşılar bulunmamaktadır) kullanılabilir. Aşılama yetiştirme döneminde iki kez uygulanmalıdır. Daha
düşük hastalık baskısı varlığında, kanat zarı
aşılamasıyla uygulanan iki canlı attenue aşı
suşu vardır (Ülkemizde bulunmamaktadır).
P. multocida tedavisinde sülfonamidler, tetrasiklinler ve diğer bazı antibiyotikler uygulanır; ancak mortalite, genellikle tedavi bittikten sonra yeniden başlayacaktır.
İnfekiyöz Coryza
Avibacterium paragallinarum, yüzde şişlik ve
yapışkan burun akıntısı ile karakterize klinik
belirtileri olan gram negatif bir bakteridir.
İnfeksiyöz Coryza, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının etkilediği çiftliklerde genelde
sekonder bir patojendir. İnfeksiyöz Coryza,
üretime % 10-40 arasında düşüşlere neden
olabilir. Ayrıca, çiftlikteki ve çevresindeki diğer sürüler için biyogüvenlik sorunları yaratabilir. Kanatlı kolerasına benzer şekilde, İnfeksiyöz Coryza da sürüler tedavi edildikten
sonra bile işletmeden çok zor temizlenir.
Aşılama, A, B veya C serotipi için homolog
bir aşı kullanımı ile mümkündür.
Coryza tedavisi sülfonamidler, tetrasiklinler
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ve diğer bazı antibiyotiklerle gerçekleştirilebilir. Ancak ölüm oranı genellikle, tedavi bittikten sonra yeniden başlayacaktır.
Mycoplasmosis
Mycoplasma gallisepticum (Mg) ve M. synoviae (Ms), tavukları etkileyen yaygın mikoplazma türleridir. Mycoplasma türleri, hücre
duvarı olmayan ve kanatlıların dışında pek
yaşamayan küçük bakterilerdir. Normal koşullar altında, Mycoplasma, konakçı kanatlının dışında 2 – 3 gün hayatta kalabilir. Bu
durum, birçok çiftlik için biyogüvenlikteki aksamanın temelini oluşturur.
Civcivlere dikey geçiş nedeniyle damızlık
sürülerinin Mycoplasma spp‘den ari olması
istenir. Mycoplasma ile enfekte olan sürülerin enfeksiyon kaynağı, çok yaşlı sürülerin
bulunduğu çiftlikler veya çevredeki kuşlardır.
Klinik belirtiler arasında verimdeki düşüşler,
verimsiz tavukların varlığı ve solunum bulguları olarak sıralanabilir. İnfeksiyöz bronşit ve
E. coli gibi diğer patojenlerin neden olduğu
enfeksiyonların varlığı, Mycoplasma enfeksiyonlarını çok daha kötü hale getirebilir. Mg
genellikle Ms’den daha fazla üretim sorununa neden olur. Ancak bazı Ms enfksiyonları,
yumurta kabuğunda zayıflık olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabilir.
Aşılama, dünyanın birçok yerinde, özellikle
de hastalığın endemik olarak görüldüğü çiftliklerde de yaygındır. Canlı Mg aşısının 3
ana suşu (TS11, 6/85 ve F suşu) ve bir Ms
canlı aşı suşu (Ms-H) vardır. Aşılar, her tavuğun yeterli titreyi elde etmesini sağlamak
için göz damlasıyla uygulanır. Bir Mg bakteriden aşısı da piyasada mevcuttur, ancak
tüm sürü için etkinliği konusunda veriler net
değildir (ülkemizde bulunmamaktadır).
Mycoplasma tedavisi için çeşitli antibiyotikler
kullanılabilir. Ancak enfeksiyon tedavi süresi
boyunca çiftlikte devam ettiği için, tedavi sıklıkla tekrar edilmek zorundadır.

Ornithobacterium Rhinotracheale (ORT)
ORT, daha çok serbest gezen sistem kafessiz sürülerde olmak üzere, tavuk ve hindilerde sıklıkla görülen gram negatif bakteriyel bir hastalıktır.
ORT tipik olarak, solunum bulgularına yol
açar ve verim düşüşlerine neden
olur. Enfeksiyonu endemik olarak yaşayan
bazı çiftlikler otojen aşı kullanmasına rağmen ticari bir aşı yoktur.
Antibiyotiklerle tedavi etkili olabilir, ancak
suşlar büyük ölçüde değişebileceğinden
kanatlı ırkı ve enfeksiyona duyarlılığı
önemlidir. Su yollarının dezenfekte edilmesi ve kapalı alanların enfeksiyonlara karşı
dezenfeksiyonu da hastalığın etkisini
azaltmaya yardımcı olabilir.
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Parazitler
Nematodlar

Nematodların, en yaygın olarak görülen ve en zararlılarından biri yuvarlak kurt olarak bilinen, Ascaridia galli’dir. Parazitler, serbest gezen sistem kafessizüretim için önemli bir problemdir. Avrupa’da yapılan bir araştırmada, serbest gezen sistem kafessiz tavuklarda Ascaridia enfeksiyonlarının insidansının % 28-77 arasında olduğunu, buna karşılık kafeste yetiştirilen tavuklarda% 5’in altında olduğu bulunmuştur. Solucanların dışarıdan kapalı kafes sistemi ile yetiştirilen
çiftliklere getirilmesiyle, serbest gezen sistem kafesli yetiştirilen sürülerdeki enfeksiyon oranları
arasında önemli bir fark yoktur.
Klinik belirtiler arasında yavaş büyüme, anemi ve yoğun enfestasyon baskısı olduğunda yumurta
üretimde düşüş veya davranış değişiklikleri yer alır.
Temizlik ve dezenfeksiyon yararlıdır, ancak Ascaridia yumurtaları tipik deterjanlardan ve dezenfektanlardan etkilenmez. Parazit yükleri çok ağırlaştığında fenbendazol kullanarak tedavi gerekli
olabilir.
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Koksidiyoz
Coccidia, çoğu serbest gezen sistem kafessiz üretimde yaygın görülen, tavukların bağırsak sisteminin protozoal parazitleridir.
Tavukları etkileyen yedi ana coccidia türü
vardır:
Eimeria acervulina,
Eimeria praecox,
Eimeria maxima,
Eimeria necatrix,
Eimeria mitis,
Eimeria brunetti,
Eimeria tenella
Ülkemizde yaygın olarak görülen Eimeria
türleri ise;
Eimeria acervulina,
Eimeria maxima,
Eimeria necatrix,
Eimeria tenella
Her koksidia türü, bağırsak sisteminin farklı
bölümlerine afiniteye sahiptir ve farklı seviyelerde hasara neden olabilir. Koksidia,
genç civcivlerde ve yumurtacı kümesine yeni
taşınmış yarkalarda ölüme neden olur. Genç
civcivler için de büyüme ve kilo alamama
yaygın bir işarettir. Sürülerde uniformite bozukluğuna yol açar.
Koksidiyozu kontrol altına almak için üç ana
yaklaşım vardır:
Temizlik,
Tedavi,
Aşılama.
Oosistler çoğu deterjan ve dezenfektana dirençli olsa da, mümkün olduğunca fazla organik maddeyi çıkararak ortamdaki yükü
azaltmaya yardımcı olmak için temizlik çok
önemlidir.
Direnç oluşumunu önlemek ve ye yardımcı
olmak ve duyarlılığın restorasyonu için antikoksidayller bir rotasyon programı içinde kullanılmalıdır.
Aşılama, serbest gezen sistem kafessiz sürülerde kullanılabilir. Çiftlikte aşı içerisindeki
Eimeria suşlarının ilk üç hafta boyunca siklusunun oluşmasına izin verilirse, çok etkili
olur.

rın sekum ve karaciğerinde lezyonlara neden olur. Hastalık, verimde düşüşe neden
olur ve yüksek ölümle sonuçlanabilir.
Günümüzde Histomonas’a karşı etkili hiçbir
ilaç bulunmamaktadır.
Tek seçenek, sürüler arasında kümes ve
açık alanları iyi bir şekilde temizleyerek ve
açık mera alanlarını da kontrol altına alarak Heterakis solucan yükünü azaltmaktır.

Serbest gezen sistem Kafessiz sürülerde Management
Serbest gezen sistem kafessiz yetiştirmede
kanatlıların karşılaştığı tek sağlık sorunu
hastalıklar değildir. Kanibalizm, gagalama ve
tüy yolma sürü ölümlerinde önemli oynayabilir. Ayrıca fark edilmeyen bir hastalığın sürüde ilerlemeye başladığının da bir göstergesi
olabilir. Tüm serbest gezen sistem kafessiz
yetiştirilen kanatlılarda, hataları en aza indirerek, verim ve sağlık yönünden başarılı bir
sürüye sahip olmak için gerekli olan, sürü
yönetimine daha fazla odaklanmaktır. Civcivleri yaşlarına uygun olarak, ortama
alıştırmalarını sağlamak, yumurta işletmesindeki yönetim sorunlarını azaltmanın en iyi
yoludur.
Kaynaklar:
The Midwest Poultry Federation Convention Reports

Histomoniasis
Histomonas meleagridis (karabaş hastalığı),
sekal solucan olan Heterakis gallinarum ile
bağlantılı tavukların protozoal bir hastalığıdır. Histomonas, karaciğerde tipik dairesel
“ana” lezyonlar olmak üzere, tavukla-
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KANATLI TİFOSU
(S. GALLİNARUM)‘ NA KARŞI
KORUMA STRATEJİLERİ
Kanatlı Tifosu, tavuk ve hindilerde Salmonella Gallinarum bakterisi tarafından
meydana gelen akut ve sistemik seyirli bir bakteriyel enfeksiyondur.

37 │ Turkish Poultry Net

Hastalık çok çabuk yayılma kabiliyetine sahip olup, ölüm oranı oldukça yüksektir, müdahale edilmediği durumlarda ölüm oranı %
100 dür. Hastalık vertikal yolla bulaşabileceği gibi, tavuk biti, fare, yemler, su, dışkı , altlık ve bulaşık alet ekipman, personel teması
yolu ile de bulaşabilir. Hastalığa karşı kahverengi yumurtacı ırklar beyaz ırklara göre daha az dirençlidir. Kanatlı tifosu ihbarı mecbur
hayvan hastalığı sınıfında olduğu için hastalıktan korumak ayrı bir önem taşır.

Kanatlı Tifosu’ndan Korunma Yöntemleri
Aşılama
Sürüler yarka döneminde en az 2 kere Salmonella gallinarum suşuna karşı aşılanmalıdır. Sahada kullanılan farklı Salmonella suşlarının aşıları ile çapraz bağışıklık sağlanabilse de aşılama tifo yoğun bölge ve riskli
sürülerde Salmonella gallinarum suşu içeren
aşılar ile yapılması tercih edilmelidir.
Yumurtacı sahasında canlı bakteriyel aşılar
daha çok tercih edilmekte olup, hastalığın
çok yoğun seyrettiği işletmelerde 3 aşılamaya kadar yapılmaktadır. Salmonella aşılama
programlarının düzenlenmesinde aşı firmalarının teknik ekibi, uygulayıcı veteriner klinikleri ile çalışma yapılarak aşılama programı hazırlanması önemlidir.
Su Sanitasyonu
Sudan gelebilecek bulaşıklığı önlemek için
İçme suları uygun bir içme suyu dezenfektanı ile sürekli dozajlama yöntemi ile sanitize
edilmelidir. Hidrojen peroksit, Klordioksit, Hipoklorit kullanılabilecek içme suyu dezenfektan içerikleri arasında sayılabilir. Su sanitasyonu sırasında düzenli aralıklarla dozaj tüketim miktarları, su klor seviyeleri ölçümü ve
bakteriyolojik su analizleri yapılarak kontrol
sağlanmalıdır.
Su Sistemi Dezenfeksiyonu
Amaç su hattında biriken biyoflim tabakalarının önüne geçerek bu tabakalarda bakteri
üremesine yol açan ortamı ortadan kaldırmaktır.

Hakan İsmet Tünaydın; “Kanatlı tifosuna
karşı mücadele bir bütündür, tek bir basamak ile tam korumanın sağlandığından asla
bahsedilemez.”
Tüm koruma yöntemlerinin doğru olarak uygulanması ile başarılı bir koruma sağlanabilir.

Dönem aralarında içme suyu hatları dezenfekte edilerek su hattından gelecek riskler
önlenmelidir. Bu amaçla hidrojen peroksit,
perasetik asitli ürünler sahada tercih edilmektedir. Su sistemi dezenfeksiyonu sırasında hatlara yoğun dezenfektan verileceği
için bu uygulama kümes boşken kümes temizliği sırasında yapılmalı ve hatlar sonra-
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Yemde Koruma
Hastalığın vücuda giriş yolu sindirim sistemidir. Hayvanların tüketeceği yem rasyonlarına sürekli olarak probiyotik, prebiyotik, organik asit ve toksin bağlayıcı ürünlerle yemdeki hammadde
ve yemden gelebilecek risklerin azaltılması mümkündür.
Sağlıklı bir sindirim sistemine sahip hayvanlar daha dirençli iken, koksidiyoz, toksikasyon, yetersiz besleme, viral hastalık geçirmiş sürülerde direnç daha düşük olmaktadır. Probiyotikler
bağırsak lümeninde patojenlerin üremesini ve villuslara tutunmasını engellerken, prebiyotikler
bağırsak duvarına tutunamayan bakterileri bağlayarak dışkı ile dışarı atılmasını sağlayacaktır.
Organik asitler ise bağırsak asitliğini arttırarak hem salmonella bakterisinin üremesini engemekte hem de hücre duvarını parçalayarak bakteri sayısını önemli şekilde azaltmaktadır. Özellikle mono bütirin ve sodyum bütirat formundaki bütirik asit ve kaplanmış formik asit içeren organik asitler salmonella korumasında etkilidir. Toksikasyonların bağışıklık ve bağırsak epitelinde meydana getirebileceği zararların önüne geçmek için geniş spektrumlu toksin bağlayıcıların
yaşamın her döneminde koruyucu olarak yemden kullanımı tavsiye edilmektedir. Yemde kullanılabilecek hayvansal kökenli yem hammaddelerin salmonella riski yüksek sürülerde kullanılmaması, hammadde kabulünde ve depolama sırasında riskli hammddelerin salmonella kontrollerinin yapılması, ve bu tip riskli ürünlerde yem koruyucu ve salmonella önleyicilerin kullanılması önemlidir.
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İçme suyu yoluyla koruyucu uygulamalar
İçme suyu ile organik asit uygulamalarında uygulamanın 3-4 gün uygulama 3-4 gün dinlendirme şeklinde sürekli devam etmesi başarıyı arttırır.
Yem içi uyguamalarla yeterli koruyuculuğun sağlanamadığı durumlarda veya korumanın etkinliğini arttırmak için içme suyu ile koruyucu ve destekleyici ürünlerin verilmesi önemlidir. İçme suyu ile verilebilen organik asit ve probiyotikler, esaniyel yağ içerikli bitkisel ürünler yemde yapılan uygulamaları destekler, sürülerin direncini arttırır . İçme suyu ile kullanılabilen organik asitlerin formik ve bütirik asit içerikli olması bu tip organik asitlerin gram (-) bakteriler üzerindeki
etkinliği nedeniyle de tercih sebebidir. İçme suyu ile organik asit uygulamalarında uygulamanın
3-4 gün uygulama 3-4 gün dinlendirme şeklinde sürekli devam etmesi başarıyı arttırır. Organik
asit kullanımında kullanılan suyun pH değerinin 4,0 altına düşmemesi gerektiği unutulmamalıdır. İçme suyunun pH değeri 4,0 değerinin altında olduğunda, su tüketimi azalacak ve başka
problemlere neden olacaktır. Yem içerisinde probiyotik kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarda içme suyu ile verilebilen probiyotikler destekleyicidir, burada uygulamadan sonuç almak için içme suyu probiyotik kullanım süresinin aralıksız en az 5-6 gün süreyle yapılmasına
dikkat edilmelidir. Timol ve karvakrol gibi esansiyel yağ içeren ürünlerin belirli aralıkla kullanımı
bağırsak sağlığını desteklemesi, iştah arttırıcı olması ve antibakteriyel özellikleri olması nedeni
ile tercih edilebilir. Bu gibi esansiyel yağ içerikli ürünlerin kullanımı da organik asitler gibi dönüşümlü olarak yapılabilir.
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Bit mücadelesi

Yabani kuş ve hayvanların engellenmesi

Bit, kanatlı tifosunun yayılmasını sağlayan
en önemli vektördür.

Yabani kuşlar taşıyıcı olma riski yüksek hayvanlardır kümes içlerine girişi kuş telleri ile
engellenmeli, tesis çevresinden yabani kuş
ve hayvanlar uzaklaştırılmalıdır. kümes çevresinde kuşları çeken ve yuvalanmasını sağlayan ortamlar uzaklaştırılmalıdır veya ortadan kaldırılmalıdır.

Tavuk bitine karşı düzenli aralıklarla, kalıntı
yapmayacak hayvan ve insan sağlığına zararlı olmayan ürünler ile düzenli aralıklarda
tekrarlanmalı ve takip edilmelidir. Bit, kanatlı
tifosunun yayılmasını sağlayan en önemli
vektördür. Bit mücadelesi iyi yapılmayan işletmelerde, diğer koruma önlemleri alınsa da
başarı sağlamak mümkün değildir. Tavuk biti
ile birlikte hastalık hayvandan hayvana ve
kümesten kümese kolaylıkla taşınır. Sahada
özellikle yaz aylarında bit aktivitesinin artması ile kanatlı tifosu vakalarında artış gözlenmektedir. Bit mücadelesi için kullanılan ürünler bitin yaşam döngüsüne göre uygulanmalı, 7-8 günde bir en az 2 kere tekrar edilmelidir.
Fare mücadelesi
Fareler salmonella taşıyıcısı olduğu için kemirgen mücadelesi hassasiyetle sağlanmalıdır. Günümüzde fare kanatlı sektörünün
önemli sorunlarından biri olup bu probleme
dikkatli şekilde yaklaşılması gerekir. Özellikle farenin giriş yerleri, üreme alanları tespit
edilip kapan ve ilaçla mücadele edilirken bu
uygulamaları yapan kişilerin bilgili ve eğitimli
olması önemlidir. Bu gibi uygulamalar için
profesyonel firmalardan yardım ve hizmet
alınması başarıyı arttıracaktır.
Dezenfeksiyon işlemleri
Kümes ,araç , alet ekipman, personel ve
çevre dezenfeksiyonu işlemleri hassasiyetle
uygulanmalıdır. Biyogüvenlik tek başına dezenfeksiyon anlamına gelmese de en önemli
noktalarından biri dezenfeksiyon ve dezenfektan kullanımıdır. Doğru doz ve doğru süre
ile uygulanmayan en iyi dezenfektanın bile
çalışmayacağı unutulmamalıdır. Doğru etken madde ve uygulama için üretici firmalardan mutlaka görüş ve teknik destek istenmelidir.

Yönetimsel uygulamalar
Kümes temizliği, gübre atımı, personel ve
araç girişleri kontrol altında tutulmalı, kümesler arası personel geçişi kısıtlanmalıdır.
Kümes tozunda çok fazla salmonella bakterisi yaşar bunun yayılımını engellemek için
düzenli temizlik önemlidir. Gübrenin günlük
olarak atılması dışkı ile atılan hastalık etkeninin yayılmasını engelleyecektir. Riskli kümeslerde personel geçişinin sınırlandırılması, koruyucu kıyafet kullanımı hastalığın diğer kümeslere yayılmasını engelleyecektir.
Monitoring
Civcivlerin kümesteki yaşamlarının ilk günü
alınacak numune damızlık kökenli bir salmonella varlığını tespit etmenizde yardımcı olacaktır.
Sürülerin ilk gününden itibaren belirlenmiş
konrtol programına göre düzenli kan, dışkı
ve swap numuneleri alarak laboratuvar analizleri ile sürülerin sağlık durumu izlenmelidir.
Özellikle 2 yıldır yürürlükte olan ulusal salmonella kontrol programı sayesinde damızlık ve yumurtacı işletmelerde civcivlerin ilk
gününden itibaren, yarka ve yumurtlama döneminde belirli aralıklarla alınan numuneler
özel ve devlet laboratuvarlarında incelenmektedir. Bu sayede erken teşhis ile mücadeleye destek olmaktadır.
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