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Merhaba; 

On üçüncü sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşı-

yoruz. 

Rusya ve Ukrayna arasında savaş, tüm müzakere çabalarına rağ-

men devam ediyor. Sektörümüzün destekleme ile tedarik ettiği 

mısır stoku azalmaya başladı. Dünyada da Buğday ve Arpa için 

kıtlık tehlikesi konusunda endişeler artıyor. Kurumların bu konudaki 

çabasının olumlu sonuçlanmasını diliyoruz. 

Mısır ve buğday fiyatlarındaki uluslararası ve ülkemiz piyasalarında 

dalgalı seyrediyor. Üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen bu pa-

rametreler, işletmelerin maliyet hesabını sağlıklı oluşturmasını engel-

liyor. 

Ticari Yumurta pazarında yumurta fiyatlarının maliyetlerin çok altın-

da düşük seviyede seyretmesi üreticinin yeni civciv girişini engelli-

yor. Pazar verileri, geçen yılın aynı döneminin yüzde ellisi kadar 

rakamla yeni civciv girişi olduğunu gösteriyor. 

Koruyucu hekimliğin en üst düzeyde uygulandığı sektörümüzde, 

üretim yoğunluğu ve hızı yeni enfeksiyonları gündeme getiriyor. 

Uğraş Kaynarca bu konudaki derlemesini Campylobacter Enfeksi-

yonuna Dirençli Tavuklar Yetiştirmek başlıklı yazısıyla sizlerle paylaşı-

yor. 

Antibiyotiksiz üretim modelleri tercih edilmeye başladıkça antibiyo-

tiklerin 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 değerlendir-

meleri Başarılı Antibiyotiksiz Yumurta Üretimi başlığı ile değerlendir-

melerinize sunuyoruz. 

Hava değişiminin sıklıkla yaşandığı bu mevsimde hava sıcaklıkları 

üzerine yapılan araştırmayı Hava hangi sıcaklıkta bir sorun haline 

gelir? başlığıyla sizlerin beğenisine sunuyoruz. 

2020 yılı sonundan gelen ve ana üretici ülkelerin yüksek ürün alımıy-

la yem hammadde stokların tükenmesine yol açan Africa Swine 

Fever tüm yönleriyle Gündüz İlsever’in Africa Swine Fever ve Domi-

no Etkisi başlıklı yazısında okuyabilirsiniz. 

Geçmiş verileri değerlendirmek amacıyla yazı dizimizin yayımlan-

mış 4. Bölümü olan Pazardaki Değişkenlik, Tüketici Talep ve Tercih-

leri başlıklı değerlendirmeyi beğenilerinize 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 yaşıyo-

ruz. 

Keyifli okumalar dileriz.  

Sağlıkla kalın. 

Muhammet Ali Ağmaz 
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Yumurta üretiminde büyük bir kayıp ol-
madan bakteriyel hastalıkları tedavi et-
mek için antibiyotiklerin kullanılamayaca-
ğını bilmek, üreticinin mevcut antibiyotik-
lerden çok bakteriyel hastalık nedenleri-
nin önlenmesine daha fazla dikkat etmesi 
gerektiği anlamına gelir . 
 
AŞILAMA TAKVİMİ 
 
Hastalıkların önlenmesi için bir plan oluş-
turmak için bir grup uzmanın toplanması-
na yönelik ilk adım. 
 
Ekibin ilk üyesi, antibiyotiksiz bir çalışma 
planı (ABF) oluşturmak için yarka ve yu-
murtacıların bakımı için sağlık yönetimi 
prosedürlerinden haberdar olan nitelikli 
bir veteriner hekim olmalıdır . 
 

Veteriner hekim, aşıları tasarlanmış olan 
bakteriyel hastalıkları önlemek için aşıla-
ma programını optimize etmek zorunda 
kalacaktır. 
Ek olarak, kapsamlı bir viral aşılama 
programı, genellikle çeşitli viral hastalık-
lara ikincil olan bakteriyel hastalıkların 
önlenmesinde çok yardımcı olacaktır. 
 
Örneğin, bulaşıcı bursal hastalığına 
(rHVT-IBD) karşı herpes virüsü rekombi-
nant vektörlü aşının kullanılmasının, bur-
sal sağlığını en üst düzeye çıkarmak için 
ABF programları için gerçek bir fayda ol-
duğu kanıtlanmıştır. 
 
Neyse ki, her büyük civciv tedarikçisi, 
civcivlere yüksek düzeyde ve geniş bir 
maternal antikor yelpazesi sağlayan yük-
sek kaliteli aşılama programları kullanır. 

BAŞARILI ANTİBİYOTİKSİZ  
YUMURTA ÜRETİMİ 
‘’ Antibiyotiksiz yumurta üretiminde başarı için gerekli olan ana bileşen-

ler güçlü bir aşı programı, biyogüvenlik, toz kontrolü, kaliteli içme suyu, 
besleme, antibiyotiksiz ürün kullanımı ve kümes hayvanlarının yönetimidir.  
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DAMIZLIK BESLEME VE YÖNETİMİNİN SÜRÜ 
PERFORMANSINA ETKİSİ 

                   Damızlıkların yönetimi ve beslenmesi, maksimum sayıda civciv 
elde etmek ve üretimde civcivlerin performansı için önemlidir.   
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Üreme uniformitesi 
Dişi kondisyonlarının skorlanması – Işık uyarımı sırasında kas gelişimi ve yağ rezervleri 
Sağlık programlarının önemi 
Döllü yumurta kalitesi 
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Yumurta Uniformitesi 
 
Broyler işletmelerinde, çok genç olmayan damızlık sürülerden elde edilen uniform civcivler ter-
cih edilir. Çok genç damızlık sürülerden elde edilen çıkımlarda çok küçük civcivler ve daha az 
hareket kabiliyetine sahip civcivler elde edileceğinden sürü performansı olumsuz etkilenmekte-
dir. 
 
Uniform yumurtaların elde edilebilmesi özellikle yetiştirme sırasında yumurtaların uniform ol-
masına ve damızlıkların yönetimine bağlı olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavukların uniformite esas olarak ilk 8 hafta boyunca elde edilir. 16 haftadan itibaren, kas geli-
şimi (etlenme) ve yağlanmadaki uniformite, iyi bir cinsel uniformite elde etmede daha önemli 
hale gelir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortalama uniformite, % 88,2 ‘dir. (+/- %10) 
Bu, civcivlerin kuluçkada % 80 ve üzeri üniformite göstermesi gerektiği anlamına gelir ki bu ol-
dukça iyi bir durumdur. 
25 haftada, 50 g’dan daha ağır olan yumurtalar, % 80 ve üzeri üniformiteye ulaşır ve yaklaşık 
% 89 ‘da sabitlenir. 

Tablo 1 kas gelişiminde beklenen hızlı değişiklikleri 
göstermektedir (12 haftada 2. derece kas gelişimi 
ile %70; 18. haftada 3. derece kas gelişimi ile dişi-
lerin %79’u ve 21. haftada derece 3 veya 4 ile sü-
rünün %97’si). 

Grafik 1, Cobb 500 FF (hızlı tüy) tavuklar için ho-
mojenlik ve yumurta ağırlığı arasındaki korelasyo-
nu göstermektedir.  



Işık Uyarımı 
 
Normalde tüketilen toplam yem miktarı ile dişi-
lerin 21 haftalık yaştaki yetiştirme sonu vücut 
durumu arasında pozitif bir korelasyon var-
dır. Bu durum ilk 6-8 çıkım esnasında canlı civ-
civ çıkım oranını doğrudan etkiler. 
 
Yeterince beslenemeyen veya zayıf rasyonlar-
la beslenen damızlıklarda daha yüksek oranda 
erken ölüm görülebilir. 
 
Doğru oranda vücut yağlanması için ilk aydın-
latma uyarısı kritik önem taşımaktadır. 
 
Civciv yemi dönüşümü ve büyümesi, daha iyi 
kas gelişimi ve doğru oranda vücut yağlanması 
gösteren anaçlar seçilerek şu noktalar daha da 
iyileştirilebilir; 
 
Dişilerde ideal cinsel olgunluk zamanlaması 
Yüksek pik ve üretimde sürekliliği 
Erken yaşlardan itibaren yüksek kuluçka çıkım 
oranı, yüksek civciv kalitesi ve canlılığı 
Üretim başlangıcında ölüm oranının azaltılma-
sı 
 
Sadece karın yağını ölçerek doğru miktarda 
toplam vücut yağı olduğunu varsaymak kolay 
değildir. 12 haftalık yaş sonrası dişiler, kas ge-
lişimi seviyesi ve pelvik yağ birikim derecesi ile 
ifade edilen yaşa uygun kondisyon kazanmalı-
dır. 
 
Yem tüketimi ve unformite ile birlikte hafta-
lık tartım verilerinin yanı sıra kanatlıların 
kendileri ve kümesler üzerindeki gözlemle-
rin analiz edilmesi önemlidir. 
 
Yetiştirme sırasında daha düşük yem alımı, 
üretkenlikte olumsuz sonuçlar doğurabi-
lir. Örneğin, dişileri uyarırken beslemeyi aşırı 
kısıtlamak, yanlış vücut kondisyonuna neden 
olur ve bu feci bir hatadır.  

Dişilerin durumunu değerlendirilmelidir 
(etlenme) 
 
16, 19 ve 21 haftalık: dişilerin kondisyonu 
(etlenme) değerlendirilmelidir. 
19 ve 21 hafta: Pelvik yağ depoları değer-
lendirilmelidir. 
25, 30 ve 40 hafta: Yem tüketimindeki 
azalmayı daha doğru bir şekilde hesapla-
mak için depolanan karın yağı seviyesi 
değerlendirilmelidir. 
Bahsi geçen yaşlardaki > 50hfta yaşın 
üzerindeki dişilerin, karın bölgesindeki 
yağları değerlendirilmeli, tartılmalı ve > 2 
cm çapından daha büyük follikül sayımı 
yönünden muayene edilmelidir. 
 
Yağ depolamak son derece önemlidir. 
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Damızlıkların üretime başlayacakları yaş doğru belirlenmelidir (23-24 veya 25 haftalık yaşlar). 
Işık uyarımı sırasında dişilerin % 95 ‘inden fazlasının kas gelişimini garanti eden bir beslenme 
programı geliştirilmelidir. Tablo 1 ‘de yer alan değerlere uygun olarak dişilerin 3. ve 4. derece-
de olmaları ve % 90 ‘ından fazlasının yeterli pelvik yağa sahip olması gerekir.  

Dişiler, enerji gereksinimlerini karşılamak için yağ depolarından enerji rezervlerini harekete ge-
çirir.   

Grafik 2, enerji rezervi olarak yeterli kabul edilen, 
ortalama % 2 karın yağına sahip 36 dişiye ait 25 
haftalık verileri göstermektedir. Yağ yüzdesi daha 
yüksek olan tavukların daha fazla follikül sayısına 
sahip olma eğilimi vardır.  

Grafik 3, dişi ve erkeklerde canlı ağır-
lık eğrisi, yumurta ağırlıkları ve verilen 
yem miktarları ile sürünün 60 haftalık 
yaşa kadar performansını göstermek-
tedir.  

Dişiler, 40 haftalık yaşta olana 
kadar vücut yağlarını kaybede-
ceklerdir (Şekil 4) ve yem alımı 
sürdürülürse veya yemde azal-
ma yavaş gerçekleşirse, daha 
sonra tekrar yağ biriktirmeye 
başlarlar.  
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‘’Üretim döngüsüne yeterli yağ 

deposuyla başlamak çok önemli-
dir. Bununla birlikte aydınlatma 
programının başlangıcında fazla 
vücut ağırlığı ile yeterli miktarda 
depolamayı karıştırmadan baş-
lanmalıdır. 
 
Daha yüksek bir vücut ağırlığı daha yüksek 
miktarda yağ rezervi anlamına gelmemekte-
dir. Üretimin başlangıcında ve pik verimde 
enerji rezervleri düşükse, besleme miktarı 
daha yavaş azaltılmalıdır. Besinlerin yumur-
ta sarısı yoluyla aktarılması yoluyla damız-
lıkların iyi bir performans göstermesi ve çok 
iyi bir civciv kalitesi elde etmesi için yağ re-
zervleri gereklidir. 
 

 

Sağlık programı 
 
Kabuk kalitesinin bozulması civcivlerin kali-
tesini dolaylı olarak etkiler. Aşı programları, 
yumurtanın dış kalitesini etkileyen Newcast-
le hastalığı, enfeksiyöz bronşit veya kuş gribi 
gibi hastalıkları önlemelidir. Şu noktalar mut-
laka göz önünde bulundurulmalıdır: 
 
Program olabildiğince basitleştirilmelidir. 
Aşılar doğru şekilde verilmelidir. 
İyi bir bağışıklık tepkisi elde etmek için tüm 
sürünün aşıyı alabilmesi  iyi planlanmalıdır. 
Aşılar, beslenme programında strese neden 
olarak dişilerin gelişimi için gerekli besin 
maddelerinin yönünü değiştirir. 
Stresi azaltmak için inaktif aşılar programda 
yer almaldır. 
Bağışıklık sistemini değerlendirmek için mo-
nitorizasyon programı uygulanmalıdır (Elisa, 
HI ve gerekirse pCr) 
Aşı programları periyodik olarak gözden ge-
çirilmeli ve gerekli değişiklikler uygulanmalı-
dır. 
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Kabuk kalitesi 
 
Kabuğun bütünlüğünü etkileyen hastalıklara 
karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. 
Kuluçka ve kabuk kalitesini etkileyen olum-
suz uygulamalardan kaçınılmalıdır. 
Kabuk kırıklarına karşı ince taneli kireç taşı 
kullanılabilir. 
> % 50 den daha iri kireçtaşı (2-3 mm) kulla-
nılabilir. 
Öğleden sonraları, özellikle kabuk kalitesin-
de önemli bir bozulma meydana gelmeden 
10 hafta öncesinden itibaren altlığa kaba kal-
siyum parçacıkları ilave edilebilir. 
Döllü yumurtaların yönetimi, optimal yapı ve 
temizlikte bir kabuk elde etmek için planla-
malar ana hedef doğrultusunda yapılmalıdır. 
 

Kabuk kirliliği 
 
Bakteriyel kontaminasyonu önlemek için ve-
rimli yumurtalar topladıktan hemen sonra de-
zenfekte edilmelidir. 
Kuluçka çıkım oranı % 10 veya daha fazla 

düşmeye başladığında yüksek bakteri yükü-
nü azaltmak için taban yumurtalarını < %1 
‘in altına düşürmeye yönelik bir program uy-
gulanmalıdır. 
Dişilerin follukları daha fazla kullanmasını 
teşvik etmek için ekipman doğru dağıtılmalı, 
doğru kondisyonlama ve pelvik yağ yüzdesi 
elde edilmelidir. 
Follukların temiz tutulması için altlık kalitesi 
korunmalıdır. 
Civcivlerin mükemmel canlılığa sahip olma-
ları ve yaşamlarının ilk haftasında iyi vücut 
ağırlığına ulaşmaları için; 
Mükemmel kalitede olmaları esastır.  
Işık uyarımı sırasında doğru koşullandırma 
ve yeterli yağ rezervine sahip uniform damız-
lıklar yetiştirilmelidir.  
Sağlanan optimal yetiştirme programı döllü 
yumurtaya aktarılacak ve nihayetinde kuluç-
kada çıkan civcivlerin canlılığına ve üretken-
liğine katkıda bulunacak olan besinlerin en 
iyi bir şekilde aktarıldığının işareti olacaktır. 
 
Kaynak: Avicultura 
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Maryland Üniversitesi (UMD) Hayvan ve Kuş 
Bilimleri (ANSC) Yard. Doç. Dr. Nishanth E. 
Sunny, ekibi ile birlikte tavuk embriyoları ve 
yeni çıkım civcivleri inceleyerek kanatlı üreti-
mini iyileştirmek için uzun süreli bir araştır-
ma yürütüyor. Araştırmanın amacı, hayvan 
ve insan sağlığını iyileştirmek.  
 
Çıkımdan sonraki ilk hafta, bir tavuğun ne 
kadar sağlıklı olacağının ve civcivin ne kadar 
iyi büyüyeceğinin en önemli göstergesidir. 
Bu süre zarfında civcivler, embriyo safhasın-
da içinde büyüdükleri yağ açısından zengin 
diyetten yüksek karbonhidratlı diyete doğru 
dramatik bir metabolik değişim geçirirler. Bu, 
çoğu civciv için doğal ve sağlıklı bir geçiş 
anlamına gelirken, çeşitli türlerde ve insan-
larda yüksek yağlı diyet, yağlı karaciğer has-
talığı ve Tip II diyabet gibi ciddi metabolik 
sonuçlara yol açmaktadır. 
 
Araştırmacılar, sağlıklı ve verimli kanatlı üre-
timi için çok kritik olan bu metabolik geçişi iyi 
analiz ederek, sadece bu geçişi olabildiğince 
sorunsuz hale getirmek için beslenmeyi opti-
mize etmekle kalmıyor, aynı zamanda kara-
ciğerin diğer hayvanlarda ve insanlarda me-
tabolik hastalıkları önlemeye yardımcı olmak 
için nasıl çalıştığına dair içgörü de kazanı-
yor. 
 

Yard. Doç. Dr. Sunny, “Yumurtayı düşündü-
ğünüzde, temel olarak yumurta sarısı ile 
çevrili bir yağ ve protein topu olan yumurta 
sarısından oluşur” diye açıklıyor. “Yani bir 
tavuk embriyosu yumurtanın içindeki gelişi-
min son aşamalarına geldiğinde, enerji için 
yumurta sarısına ihtiyaç duyar ve karaciğer-
de hızla yağ biriktirir. Bunun ilginç olmasının 
nedeni, insanlarda ve fareler gibi diğer me-
melilerde yağ birikiminin metabolik hastalık-
larla ilişkili olmasıdır. Ancak tavuk embriyo-
larında bu sorunlar asla yaşanmamakta-
dır. Tavuk embriyoları, yumurta sarısı lipidle-
rini kullanmada, metabolize etmede ve enerji 
üretmede çok başarılıdırlar. Bu yeni araştır-
manın amacı, tavuklardaki metabolik geçişi 
anlayarak, tavuk embriyosunun karaciğerinin 
tüm bu yağlı yumurta sarısı besinlerini toksik 
lipid yan ürünleri veya hastalık oluşturmadan 
nasıl kullanabildiğini anlamaktır. 
 
Maryland Üniversitesi (UMD) Hayvan ve Kuş 
Bilimleri (ANSC) Prof. Dr. Tom Porter, Ame-
rika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Ulu-
sal Gıda ve Tarım Enstitüsü (USDA-NIFA) 
hibesi ile Yard. Doç. Dr. Sunny ile ortak 
araştırma yapmaktadır. Prof. Dr. Tom Por-
ter, kümes hayvanı fizyolojisi ve genetik 
ekspresyonu üzerine uzun yıllara dayanan 
deneyime sahiptir. 

TAVUK EMBRİYOLARI  
VE CİVCİVLERDE  

METABOLİZMA VE KARACİĞER  
FONKSİYONLARI ÜZERİNE  

YENİ ARAŞTIRMALAR 

Tavuk embriyoları ve civcivlerde metabolizma ve karaciğer fonksi-
yonları üzerine yapılan araştırma bulguları hem hayvan hem de insan sağlı-
ğı üzerine yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirilmesinde öncü olabilir, hay-
vanlarda ve insanlarda metabolik ve karaciğer hastalıkları hakkında bilgi 
sağlayabilir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Tom Porter, “Embriyo dönemindeki metabolik de-
ğişikliklerinin civcivin refahı ve büyüme potansiyeli üzerin-
de etkileri vardır.”  
 
Prof. Dr. Tom Porter, “Civcivlerin yaklaşık %1-2 ‘sine yu-
murtadan çıktıktan sonra ihtiyaç duydukları her şey verilir, 
ancak asla büyümezler” diyor. “Bu kulağa küçük bir miktar 
gibi gelse de, endüstrinin ölçeğini düşündüğünüzde, çok 
daha iyi performans gösterebilecek, ancak bunun yerine 
aynı miktarda yem tüketerek gerçekten büyümeyen mil-
yonlarca kuş anlamına gelmektedir.”  
 
Prof. Dr. Tom Porter, “Civcivlerin yaklaşık %1-2 ‘sine yu-
murtadan çıktıktan sonra ihtiyaç duydukları her şey verilir, 
ancak asla büyümezler.”  
 
‘’ USDA verilerine göre her yıl 90 ila 180 milyon civciv 
bu metabolik değişimlerden etkilenmektedir.  
 
Yard. Doç. Dr. Sunny, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ‘nde 
insanlarda karaciğer hastalığı için bir model olarak fareler-
de karaciğer fonksiyonunun benzer yönlerini inceleyen ve 
halen devam eden bir araştırmayı sürdürmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yard. Doç. Dr. Nishanth E. Sunny, “Bu araştırmanın hay-
van bilimi perspektifinden temel amacı, tavuklar için meta-
bolik geçişi ve özellikle de karaciğerin nasıl çalıştığını ve 
sağlıklı kaldığını anlamaktır.”  
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“Karaciğerlerin ne yaptığını anlarsak, bu ge-
çişe ince ayar yapmak ve tavuklar için müm-
kün olduğunca pürüzsüz hale getirmek için 
beslenme veya farmakolojik yaklaşımları 
kullanabiliriz. Ancak benim için çok ilginç 
olan ikinci hedef, insanlarda ve diğer türler-
de karaciğer kaynaklı metabolik hastalıkları 
önlemek ve tedavi etmek için karaciğerin na-
sıl çalıştığını çok yönlü anlamak için bir fırsat 
olarak kullanmaktır.” 
 

Yard. Doç. Dr. Sunny, bu metabolik geçişin 
mekanizmalarının gerçekten anlaşılabilmesi 
ve biyokimyasal yolları izlemek için izleyici 
moleküllerin (kararlı izotoplar) kullanılması 
da dahil olmak üzere tavuk modellerinde 
yaygın olarak kullanılmayan yenilikçi teknik-
leri özellikle bu çalışmaya dahil etmektedir 
 
Yard. Doç. Dr. Sunny en çok hücrenin güç 
merkezi olarak bilinen ve organın enerjisinin 
çoğunu oluşturmak için kullanılan karaciğer 
mitokondrisinin biyokimyası ile ilgilenmekte-
dir. 
 
Yard. Doç. Dr. Sunny, “Günümüzde metabo-
lik ya da psikolojik her tür hastalık, hücrenin 
enerji dengesini korumadaki rolü nedeniyle 
mitokondriyal işlev bozukluğu bileşenine sa-
hiptir” diyor. “Yani bir karaciğer perspektifin-
den, tavuk embriyosu ve yeni yumurtadan 
çıkmış civcivlerdeki mitokondrilerin yağ veya 
lipit yükünü nasıl üstlenebildiğini ve herhangi 
bir anormallik olmadan verimli bir şekilde na-
sıl kullanabildiğini bilmek istiyoruz.” 
Yard. Doç. Dr. Sunny’nin açıkladığı gibi, mi-
tokondriyal metabolizmayı incelemek zor bir 
süreçtir ve tavuklarda yaygın olarak yapıl-
mamıştır.  
 
Yard. Doç. Dr. Sunny’nin mitokondriyi ince-
lemek için ileri biyokimyasal tekniklerdeki 
uzmanlığını, Prof. Dr. Tom Porter’ın tavuk-
lardaki genlerin ekspresyon modellerini gös-
teren önceki çalışmasıyla birleştirerek, bu 
metabolik geçiş sırasında neler olup bittiği-
nin ve bunun sağlıklı veya anormal karaciğer 
fonksiyonuyla nasıl ilişkili olduğunun tam bir 
resmini çizebilecekler. 
 
Yard. Doç. Dr. Sunny, “Civcivlerde embriyo 
aşamasından kuluçka çıkımı sonrası geçişe 
yönelik çalışmalarda kullanılan gelişmiş tek-
niklerin olmaması nedeniyle, bu modellerde 
yapılan araştırmaların çoğu sonuçları gen 
ekspresyon profillerine dayanmaktadır” diye 
açıklıyor. “Biyokimyasal yollardaki değişiklik-
leri hesaba katmadan yapılan sonuçlar eksik 
olabilir çünkü varsayımlar yapıyorsunuz ve 
ilgili mekanizmaları doğru bir şekilde izleye-
miyorsunuz. Daha eksiksiz bir resim elde 
etmek ve önceki araştırmaların nasıl devam 
ettiğini görmek istiyoruz.” 
 
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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VİTAMİN K EKSİKLİĞİ 
 
Vitamin K prothrombin sentezi için gerekli olan bir vitamindir. Sağlıklı hayvan-
larda kan, prothrombinin aktive edilmesiyle pıhtılaşır. Vitamin K eksikliğinde 
pıhtılaşma gecikir. Vitamin K eksikliği halinde civciv ve piliçlerde ufak kesik 
yaraları bile pıhtılaşma olmadığından, devamlı kanama nedeniyle ölümlere ne-
den olabilir. Kanatlı hayvanların vitamin K gereksinimi çok azdır. Yemlerde 2 
lU/kg vitamin K bulunması yeterlidir. Yemlere vitamin K5 katılmaktadır. Vitamin 
K sülfamit ve tetrasiklin gibi ilaçların alınması halinde inaktive olur. Uzun süreli 
sülfamit ve tetrasiklin sağaltımında yemlere ayrıca vitamin K ilave edilmelidir. 
Aksi halde hayvanlarda subkutan hemorajiler şekillenebilir ve kanamalar 
ölümlere yol açar. 




