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Merhaba; 

 

On yedinci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını 

yaşıyoruz. 

 

Ülkemizin öncülüğünde Birleşmiş Milletler’in girişimiyle Ukrayna 

Limanları’ndan tahıl sevkiyatını amaçlayan Tahıl Koridoru 

Anlaşması sonrasında Buğday fiyatları hızla gerilerken, Mısır 

ve Soya fiyatları düşüş sonrasında Uluslararası borsalardaki 

yeniden artış eğilimine girdi. 

 

Cem Konuk’un, Türkiye’de ilk kez saha deneyimleriyle Türkçe 

makalesi olan Kinky Back Sendromu makalesini bu sayımızda 

okuyabilirsiniz. 

 

Ukrayna’nın tahıl sevkiyatına ilişkin hazırlıkları ve bu sevkiyatın 

perde arkasının detaylarını okuyabilirsiniz. 

 

Her saniyenin verim açısından öneminin büyük olduğu etlik 

piliç üretiminde yeme erken erişimin performansa etkilerini 

inceleyen yazımızı bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

 

Etlik piliç üretiminde kümes kapasite yoğunluklarının ekono-

mik etkilerini değerlendiren yazı sizler için derlendi. 

 

Işık renk değişiminin yumurta verimine etkileri başlıklı yazı, il-

ginç araştırma sonuçlarını sizlerle buluşturuyor. 

 

Yoğun COVID-19 pandemisi geçirdiğimiz dönem sonrasında 

ortalık biraz daha sakinleşti. Bu sakinlikte popüler olan aşı 

araştırmalarının yerine tüm aşı araştırmalarına daha rahat 

ulaşabilir hale geliyoruz. Bu bağlamda Hayvanlar için COVID-

19 aşı geliştirme çalışmalarını ve pazara sunulan aşıları yazı-

mızda okuyabilirsiniz. 

 

“Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?” bilin-

mezliğinde kendini gösteren Ördek yumurtası sayfalarımızda 

yer buluyor. Yazımızda, ördek yumurtası ve tavuk yumurtası 

beslenme yönüyle sizler için derlendi. 

 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu sü-

reçte katkıda bulunan, sizlere ve ekibimize teşekkür etmek 

istiyoruz. Artan ilginiz karşısında daha iyi bir içerik hazırlamanın 

heyecanını yaşıyoruz. 

 

“Turkish Poultry; bilgiye en sade haliyle ulaşabilmeniz için; 

güncel, güvenilir.”  

 

Keyifli okumalar dileriz.  

 

Sağlıkla kalın. 

 

Uğraş Kaynarca 
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Giriş 
 
Kinky Back Sendromu;  Omurilik sıkışması ile 
posterior paraliz ile seyreden bakteriyel kay-
naklı bir hastalıktır. Bu hastalığın tespit edildiği 
hayvanlarda  Entrecocus cecorum izole edil-
miştir¹. 
 
Enterokoklar, gram pozitif ve katalaz negatif 
koklar olup, ekosistem içinde memeliler, kuş-
lar, reptiller, insektler; toprakta, suda ve atık 
sularda, bitkilerde, gıdalarda, hayvanların ve 
insanların deri, gastrointestinal ve ürogenital 
sistemlerin doğal florasında yer alırlar. 
 

Patogenez 
 

Cem Konuk, “Enterokoklar fırsatçı patojenler-
dir. Hava yoluyla canlıdan canlıya bulaşabilir-
ler.”  
 
Enterokoklar fırsatçı patojenlerdir. Hava yoluy-
la canlıdan canlıya bulaşabilirler. Ayrıca doğal 
florada da bulundukları için immun sistem za-
yıf olduğu anda harekete geçerler. Kuluçkadan 
ilk çıkan civcivlerde immun sistem tam geliş-
mediği için bu patojenler kemiklere giderek 
yerleşirler. Altıncı thoracal omura yerleşerek 
burada deformasyona neden olurlar. Bunun 
sonuncunda da omurilik sıkışması ve posterior 
paraliz görülür².  
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Klinik Görünüm 
 
Paraliz olan hayvanlar arkaya doğru oturmuş vaziyettedirler (Resim 1 ve 2). Hareketleri sınırlı 
olduğu için beslenme ihtiyaçlarını karşılayamayacaklardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nekropsi Bulguları 
 
Nekropside 6. Thoracal omurda enterokokların yaptığı lezyon sonucu sinir sıkışması görülür 
(Resim 3,4 ; Jung ve ark., 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koruma ve Kontrol 
 
Büyüme hızını azaltmak (ışık ve beslenme programları) Kinky Back Sendromu’nun önlemesin-
de yardımcı olacaktır. Ayrıca  0. Günden itibaren 3  ile 5 gün boyunca Linkomisin-
spektinomisin kombinasyonlu preparatlar kullanabilir. 
 
Kaynaklar 
 
Jung A., Rautenschlein S: Comprehensive report of an Enterococcus cecorum infection in a broiler flock in Nothern Germany, BMC Veterinary Research  2014, 10
-311. 
Borst LB.,Suyemoto MM.,Sarsour AH.,Harris MC.,Martin MP.,Strickland JD.,Oviedo EO.,Barnes HJ :  Pathogenesis of Enterococcal Spondylitis Caused by Entere-
coccus cecorum in Broiler Chickens, Vet Pathol 2017,61-73. 
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Resim 3: Enterococcus cecorum ile enfekte bir piliçte 
kuluçkadan 31 gün sonra kaudal torasik vertebranın 
(ok) nodüler genişlemesi. 
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UKRAYNA TAHIL GÖNDERMEYE  
BAŞLAMAK İÇİN İŞARET BEKLİYOR 
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Reuters’in haberine göre, Ukrayna Cumhur-
başkanı Volodimir Zelenski, 29 Temmuz Cu-
ma günü Karadeniz’de tahıl deposunu limanı 
ziyaret ederek ülkesinin BM aracılığı ile kü-
resel gıda kıtlığını azaltmayı amaçlayan tahıl 
ihracatına başlamaya hazır olduğunu söyle-
di. Zelenski, “Kiev ilk sevkiyat için işaret bek-
liyor.” dedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volodimir Zelenski, “Kiev ilk sevkiyat için işa-
ret bekliyor.”  
 
Başkan Volodimir Zelenski, Rusya’nın Uk-
rayna’yı işgal ettiği 24 Şubat tarihinden bu 
yana Kiev’den nadiren çıktığı bir gezide, Uk-
rayna’nın tahıl ihraç etmesini engelleyen ve 
küresel tahıl fiyatlarında keskin bir artışa ne-
den olan Rus Karadeniz ablukasını kınadı. 
 
Güneydeki Odessa kenti yakınlarındaki 
Chornomorsk limanını ziyaret eden Zelenski, 
Telegram mesajlaşma uygulamasında 
“Ukrayna tahılını ihraç etmeye hazırız. Or-
taklarımızdan ulaşımın başlamasıyla ilgili 
işaretler bekliyoruz.” dedi. 
 
Zelenski, ihracatın “bugün veya yarın” başla-
yabileceğini düşündüğünü söyledi.  
 
Volodimir Zelenski, limana demirlemiş Polar-
net’in önünde üst düzey yetkililerle buluştu. 
Zelenski, haki tişört giydiği fotoğrafların ya-
nında yayınlanan yorumlarda, “Küresel gıda 
güvenliğinin garantörü olarak kalmamız bi-
zim için önemli. Karadeniz’i bloke eden biri 
başka devletlerin canını alırken biz onların 
hayatta kalmasına izin veriyoruz” dedi. 
 
Başlıca küresel buğday tedarikçileri olan 
Rusya ve Ukrayna, geçen hafta İstanbul’da 
imzaladıkları BM aracılığındaki anlaşma ile 

hem gıda krizini hafifletmeyi hem de Rus iş-
galinden bu yana yükselen küresel tahıl fi-
yatlarını düşürmeyi amaçlıyor. 
 
Anlaşma, Chornomorsk, Odesa ve Pivdenn-
yi limanına giren ve çıkan tahıl sevkiyatları 
için güvenli geçiş sağlamayı amaçlı-
yor. Moskova, Ukrayna’yı liman sularında 
madencilik yaparak sevkiyatları durdurmakla 
suçluyor. 
 
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Ukray-
na’nın Karadeniz limanlarına yaklaşık 
600.000 ton kargo ile demirlemiş 17 gemisi 
olduğunu açıkladı. Bunlardan 16 geminin 
toplam 580.000 ton olan Ukrayna tahılını 
ambarlarında bulundurduğunu belirtti. 
 
Tahıl fiyatlarının düşmesi bekleniyor 
 
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubra-
kov, Odessa’da gazetecilere verdiği demeç-
te, Rus ablukası tarafından tuzağa düşürü-
len 17 geminin halihazırda tahılla yüklü oldu-
ğunu ve bir başka geminin de yüklenmekte 
olduğunu söyledi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oleksandr Kubrakov, “Chornomorsk ve 
Odessa’nın tahıl sevkiyatına başlamaya ha-
zır, ayrıca Pivdennyi’nin hafta sonuna kadar 
hazır olmasını umuyoruz.”  
 
Oleksandr Kubrakov, “Gemilerin Karade-
niz’den Boğaz’a geçmesi için önerilen kori-
dorla ilgili bugün BM’den onay alacağımızı 
ve bundan sonra sevkiyata başlamaya hazır 
olacağımızı umuyoruz. Bu hafta bitmeden 
limanlarımızdan ilk gemilerin yola çıkacağını 
umuyorum” dedi. 
 
Kubrakov, hangi miktarda tahılın sevk edile-
ceğini söylemedi ve planlanan kargolar hak-
kında daha fazla ayrıntı vermedi. 
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Oleksandr Kubrakov, “Bu girişim, umduğumuz 
ve beklediğimiz gibi çalışırsa ve Türk ve BM 
ortaklarımız bunun uygulanmasını sağlayabilir-
se, dünya tahıl fiyatlarının düşeceğine inanıyo-
ruz.”  
 

 
Polarnet gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Ali-
beyler, “12 bin ton dökme tahıl yüklemesi baş-
ladı ve yüklemenin Pazar günü öğlene kadar 
tamamlanması planlıyoruz.”  
 
Ahmet Yücel Alibeyler, “Bundan sonra diğer 
gemilerle birlikte belirlenen tahıl koridorundan 
konvoya önderlik eden gemi olarak Türkiye’ye 
geçişimize başlayacağız” diye sözlerini ta-
mamladı. 
 
Kaynak: The Poultry Site 



YEME ERKEN ERİŞİMİN  
PERFORMANSA ETKİSİ 
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                İsveç kaynaklı araştırma, tavukların başlangıç rasyonlarında 
erken yeme erişiminin etlik piliçlerde büyüme performansını iyileştir-
mek için kullanılabileceğini gösterdi.   

Çalışma ayrıca, alg özü takviyesinin büyüme 
performansını veya bağırsak sağlığını etkile-
mediğini de ortaya koydu. 
 
İsveç kökenli çalışma, erken yem erişiminin 
ve alg ekstraktının büyüme performansı, or-
gan gelişimi, bağırsak mikrobiyotası ve aşı 
kaynaklı antikor tepkilerini değerlendirdi. 
 
İşletmelerde kurulan kuluçka konseptleri, 
yumurtadan yeni çıkmış civcivlre büyümeyi 
ve sağlıklı bir bağırsak gelişimini destekle-
yen optimal beslenmeyi sağlama fırsatı su-
nar. Kahverengi alglerde bulunan bağırsak 
sağlığını ve bağışıklık tepkilerini artırabile-
cek biyoaktif bileşiklerin laminarin ve fucoi-
dan içerdiği ortaya konmuştur. 
 
Çalışma, Lamarin digitata’dan elde edilen 
laminarinden zengin alg özütü ile yem ve 
kuluçka sonrası suya erken erişimin ve yem 
takviyesinin etkilerini incelemeyi amaçlanak-
tadır. 
 
Toplam 432 Ross 308 civciv, iki kuluçka işle-
mi ve 3 diyet uygulaması ile 2×3 faktör tasa-
rımında 36 yetiştirme ağılına ayrıldı. Civciv 
yerleştirme sırasında kümeslerin yarısına 
doğrudan yem ve suya erişim sağlanırken 
(Erken), diğer yarısı ise 38 saat boyunca 
yem ve sudan mahrum bırakılmıştır (Geç). 
 
Civcivler 6. güne kadar 3 farklı başlangıç 
diyeti ile beslendi: 
– buğday-soya fasulyesi küspesine dayalı 
bir kontrol diyeti 
– düşük alg ekstresi içeren bir diyet (% 
0.057) 
– yüksek oranda alg ekstresi içeren bir diyet 
(% 0.114). 
 
 

Yem alımı ve vücut ağırlığı (BW), yerleştir-
mede, 1, 6, 12, 19, 26, 33 ve 40. günlerde 
kalem bazında kaydedildi. Antikor yanıtlarını 
indüklemek için, tüm civcivler 10. günde kuş 
pnömonisine karşı aşılandı. kümes, 3 civciv 
odak hayvan olarak seçildi ve 10. ve 39. 
günlerde kan örneklemesi için kullanıldı. 6, 
19 ve 40. günlerde, kümes başına 2 kuş öl-
dürüldü ve Illumina kullanılarak bağırsak 
mikrobiyota analizi için organ ölçümü ve çe-
kum sindirimi örneklemesi için kullanıldı. Mi-
seq PE250 sıralama platformu. 
 

Sonuç 
 
Sonuçlar, alg özütünün bağırsak mikrobiyo-
tasını veya aşı kaynaklı antikor tepkilerini 
etkilememesine rağmen, ilk 38 saat boyun-
ca, erken beslenen civcivlerin ortalama 19.6 
g yem tükettiğini ve vücut ağırlığının %27 
olduğunu gösterdi. Alg özütü ile beslenen 
civcivler, çalışma boyunca vücut ağırlığını ve 
yem alımını azaltan BW’de %9.1 kaybetti 
(P<0.05). 
 
Geç beslenen civcivlerde erken beslenen 
civcivlere göre nispeten daha uzun bir bağır-
sak, yüksek nispi (g/kg BW) taşlık ve pro-
ventrikulus ağırlığı olduğu tespit edildi, an-
cak 6. günde nispi bursa ağırlığının daha 
düşük olduğu görüldü (P<0.05). Kuluçka te-
davisinin mikrobiyota veya antikor yanıtı 
üzerinde herhangi bir etkisi tespit edilme-
di. Mikrobiyotada, yaşla birlikte alfa çeşitlili-
ğinin arttığı tespit edilmiştir.  
 
Sonuç olarak, çalışma, yemlere erken erişi-
min, alg özütünün bir avantajı değil, 40 gün-
lük büyüme periyodu boyunca büyüme per-
formansını iyileştirdiğini ve erken bursa geli-
şimini teşvik ettiğini göstermiştir. 
 
Kaynak: Poultry World 
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ETLİK PİLİÇLERDE KULUÇKA KOŞULLARININ 
TOPALLIĞA ETKİSİ 

Topallık, ek işçilik giderleri, tekrarlanan tedaviler, ötenazi ve erken itlaf nedeniyle önemli eko-
nomik kayıplara neden olmaktadır. Topallık ayrıca üretim ve üreme kayıplarına neden olan 
önemli bir sağlık ve refah sorunudur. Topallık, bir broyler sürüsünün yetiştirme periyodu boyun-
ca % 0,5 ila % 5 arasında kayıplara neden olurken karkas kalitesinin düşmesine de yol 
açar. Topallığın ABD kanatlı endüstrisine yılda yaklaşık 150 milyon ABD Dolarına mâl olduğu 
tahmin edilmektedir.  

              Topallık, etlik piliçlerin refahını ve kârlılığı etkileyen önemli bir üre-
tim hastalığıdır. Kemik oluşumu embriyo döneminin 4 ila 7. günleri arasında 
kıkırdak oluşumu ile başlar. Bundan dolayı, optimum kemik gelişimi için ku-
luçka süreci esastır.  
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Önemli Bir Refah Sorunu 
 
Topallık aşağıdaki sorunlar nedeniyle dünya 
çapında kanatlı endüstrisi için önemli bir re-
fah sorunudur. 
 
 Ağrı, 
 Rahatsızlık, 
 Hareket kabiliyetinde azalma, 
 Çevresel faktörlerle baş etme yeteneğin-

de azalma, 
 Yeme ve içme yeteneğinde azalma ve 

buna bağlı olarak dehidrasyon veya açlık 
riski, 

 Diğer kuşlar tarafından aşırı rahatsız edil-
me nedeniyle uyku/dinlenme düzenlerinin 
bozulması, 

 Selülit ve ölümle sonuçlanabilecek çizik-
lerden kaynaklanan cilt hasarına daha 
fazla yatkınlığın oluşması. 

 

Kemik Gelişimi ve Büyüme 
 
Genel olarak broyler çiftliğindeki etlik piliçle-
rin %16 kadarının topallık yaşadığı tahmin 
edilmektedir.  
 
Etlik piliçlerde, 
 
 Genetik, 
 Beslenme, 
 Enfeksiyon, 
 Yönetim, 
 Çevre 
 
gibi çeşitli faktörler bacak zayıflığını ve to-
pallığı etkilemektedir.  
 
Kemik gelişimi ve büyüme plakası farklılaş-
ması embriyo gelişimi sırasında başlar ve 
yumurtadan çıkmadan önceki günlerde ve 
kuluçkadan birkaç gün sonra kemik büyüme 
hızı zirveye ulaşır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samaneh Azarpajouh, “Topallık’ terimi, ayak 
ve bacak problemleri, konformasyonel eksik-
likler, topallık, sakatlık, uzuvlarda yaralan-
malar ve apseler dahil olmak üzere çok çe-
şitli durumlar için kullanılmaktadır.”  
 
Sonuç olarak, kemik gelişim bozukluklarının 
kökenleri kuluçkada başlayabilir. Yakın za-
manda yapılan araştırmalar, kuluçka koşul-
larındaki farklılıkların, piliçlerde bacak zayıf-
lığına ve topallığa olası bir katkıda bulundu-
ğunu göstermiştir. Bu nedenle, piliçlerde to-
pallık insidansını azaltmak için kuluçka ko-
şullarının optimize edilmesi esastır.  
 

Etlik Piliçlerde Topallık 
 
Topallık, etlik piliçlerin refahını ve üretim kâr-
lılığını etkileyen önemli bir üretim problemi-
dir.   
 
Topallık, lezyonlar, hastalık, bacak zayıflığı 
ve genetik, beslenme, barınma sistemleri ve 
yönetim uygulamaları gibi diğer faktörlerin 
neden olduğu normal yürüyüşten sapma ola-
rak tanımlanır.  



15 │ Turkish Poultry Net 

Bununla birlikte, topallık terimi, ayak ve ba-
cak problemleri, konformasyonel eksiklikler, 
topallık, sakatlık, uzuvlarda yaralanmalar ve 
apseler dahil olmak üzere çok çeşitli durum-
lar için de kullanılmaktadır. 
 
Etlik piliçlerde klinik topallık insidansı %1-
2’dir; bununla birlikte, çok daha fazla piliç, 
subklinik olarak etkilenir, yürüyüş düzenle-
rinde değişiklikler ve yürüme kabiliyetinde 
azalma gösterir, bu da yem dönüşümü, bü-
yüme ve hatta işleme tesisindeki kusurlar 
için zararlı etkilere neden olur. 
 

Kuluçka Ortamının Önemi 
 
Bu dönemde yumurta sıcaklığının 1 derece 
bile artırılarak 37.5ºC ‘den 38,5ºC ‘ye yük-
seltilmesi, etlik piliçlerde kaval kemiği ve tar-
sus kemiklerinin uzunluğunu artırabilir ve 
kaval kemiğinin büyüme plakası gelişimini 
azaltabilir.  
 
Kuluçka ortam şartları çok önemlidir. 21 
günlük kuluçka ve 36 günlük yetiştirme dö-
nemi göz önüne alındığında, civcivin ömrü-
nün yarısından fazlasını (% 58) ve organla-
rını etkilemektedir.  
 
Ticari üretim koşulları altında, kuluçka maki-
nesi sıcaklığı, nem ve havalandırma koşul-
ları uygun değilse, embriyolar stresle karşı 
karşıya kalır ve bunu takiben etlik piliçlerde 
bacak kuvveti olumsuz etkilenir. Örneğin, 
piliçlerde serpme bacak, kuluçka sırasında 
yüksek nem ile ilişkilidir. 
 
Kuluçka boyunca embriyo gelişimi için opti-
mum sıcaklık 37.8°C olmalıdır. Daha düşük 
veya daha yüksek bir sıcaklık, yavruların 
kalitesini ve embriyonik kemik gelişimini et-
kileyebilir. İnkübasyon sıcaklığının embriyo-
nik kemik gelişimi ve sonraki yaşamda ba-
cak sağlığı üzerindeki etkileri, inkübasyon 
sırasındaki kemik mineralizasyon hızı ile iliş-
kili olabilir. 
 
Kemik oluşumu, embriyonik günlerin 4 ila 7. 
günleri arasında kıkırdak oluşumu ile başlar. 
Bu oluşumu inkübasyonun ikinci haftasın-
dan itibaren mineralizasyonda hızlı bir artış 
izler. Büyüme plakası farklılaşması yumurta-
dan çıkmadan birkaç gün öncesine kadar 
zirveye ulaşır.  
 

Sıcaklık ve Sürenin Etkisi 
 
Embriyonik günlerin 10 ila 18. günlerinde 
hem düşük (36.9°C) hem de yüksek (39.6°
C) inkübasyon sıcaklıkları, kesim yaşında 
daha düşük tibia ağırlıkları ile sonuçlanır.  
 
Kuluçka boyunca 38.6°C ‘lik yüksek bir yu-
murta kabuğu sıcaklığı, 36.9°C ve 37.8°C 
‘lik bir yumurta kabuğu sıcaklığına kıyasla 
kuluçkada daha düşük tibia, femur ve meta-
tars uzunlukları ile sonuçlanır. 41.0°C ‘lik bir 
inkübasyon sıcaklığı, genel olarak kemik 
gelişimini ve embriyonik günlerin 8 ila 14. 
günleri arasında kemikleşme sürecini uyara-
bilir. 
 
Kuluçkanın ikinci haftasında daha yüksek 
bir kuluçka sıcaklığının potansiyel yararlı 
etkilerinin aksine, kuluçkanın son haftasında 
daha yüksek bir sıcaklık, sonraki yaşamda 
broiler kemik sağlığı üzerinde olumsuz etki-
lere sahiptir. İnkübasyonun ilk 8 günü bo-
yunca döngüsel aşırı ısınma, büyüme plaka-
sı ve kondrosit farklılaşmasını etkileyerek 
sonraki tibial diskondroplazi insidansını arttı-
rır. 
 

 
Samaneh Azarpajouh,”Kuluçka koşullarını 
optimize ederek büyüme oranlarını iyileştirir-
ken yüksek verimli büyük piliçlerde hareket 
kabiliyetini iyileştirmek mümkündür.”  
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Kuluçka öncesi yumurtaların ön ısıtma ko-
şulları, erken düşük ve/veya geç yüksek sı-
caklık profilleri ve embriyo gelişiminin son 
günlerinde % 21 ‘in altındaki oksijen kon-
santrasyonu, sonraki büyüme sırasında da-
ha ince tendon lifleri ve farklı kolajen bant 
desenleri üretir.  
 
Ayrıca, bu tiroid hormon dengesizliğine, yu-
murtadan çıkma sırasında bacak kemikleri-
nin nispi asimetrisine ve 40 günlük yaşta bü-
külmüş bacak insidansına yol açar. 
 
Etlik piliçlerde kemik oluşum süreci için ku-
luçka süresi esastır.  
 
Kuluçka sırasında artan sıcaklık, kuluçka 
süresinde ve yavru vücut ağırlığında bir de-
ğişikliğe neden olur.  İnkübasyonu 505 saat-
ten 520 saate uzatmak tibial kemik uzunlu-
ğunu kısaltır. Kuluçkadan çıkma ile ayar ara-
sındaki süre, etlik piliçlerin bacak sağlığını 
ve gücünü etkileyebilecek başka bir stres 
faktörüdür. Çok aşamalı bir sistemde yumur-
ta inkübasyonu, çarpık parmakların yaygınlı-
ğını azaltır ve piliçlerin lokomotor aktivitesini 
arttırır.  

Optimum Şartlar 
 
Kuluçka koşullarını optimize ederek büyüme 
oranlarını iyileştirirken, yüksek verimli büyük 
etlik piliçlerde hareket kabiliyetini iyileştirmek 
mümkündür.  
 
Kuluçka koşulları, etlik piliçlerde kemik geli-
şimini ve kemik uzunluğu ve gücü, çarpık 
ayak parmakları ve yürüme skorları gibi bazı 
bacak sağlığı parametrelerini etkileyebilir.  
 
İnkübasyon boyunca embriyo gelişimi için 
optimum sıcaklık 37.8°C ‘dir. Kuluçka esna-
sında iyi kemik gelişimini sağlamak için inkü-
basyon sırasında daha düşük veya daha 
yüksek sıcaklıklardan kaçınılmalıdır.  
 
İnkübasyonun ikinci haftasında normalden 
daha yüksek bir sıcaklık ile inkübasyonun 
son haftasında normalden daha düşük bir 
sıcaklık kombinasyonu, etlik piliçlerde en uy-
gun kemik gelişimi ve daha sonraki dönem-
lerde bacak sağlığı problemlerine neden ola-
bilir. 
 
Kaynak: Poultry World 
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‘’ Fasulye kümes hayvanlarının beslenmesinde büyük potansiyele 
sahiptir. Yetiştiricilerin mahsulün besin değerlerini tam olarak bil-
diklerinden emin olmaları gerekir.  

Fasulye (visia faba), çeşitli nedenlerle kanat-
lı rasyonlarında alternatif bir protein kaynağı 
olarak popülaritesini artırmaktadır. Soya fa-
sulyesine olan bağımlılığı azaltmaya yardım-
cı olmak, yüksek ve öngörülemeyen ham-
madde fiyatları nedeniyle rasyon maliyetleri-
ni azaltmak ve karbon ayak izini azaltmak 
başlıca nedenler olarak sıralanabilir. 
 
Premier Nutrition İşletmesi Hayvanı Beslen-
me Uzmanı Eloise Lawlor, fasulyelerin ka-
natlı rasyonları için önemli bir potansiyelinin 
olduğunu belirtiyor. Ancak yeşil fasulyenin 
etlik piliç ve yumurta tavuğu rasyonlarında 
başarılı bir şekilde yer verildiğinden emin 
olmak için dikkate alınması gereken bazı 
önemli noktalar olduğunu vurguluyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eloise Lawlor, “Geleneksel olarak fasulye 
insan tüketimi için yetiştirilir. Ancak, rasyon-
larında fasulyeye yer vermek isteyen gün 
geçtikçe artan sayıda kümes hayvanı üretici-
si var.”  
 
Eloise Lawlor, “Tarlada kolaylıkla yetiştirilen 
bu proteinin önemi, genellikle uygun fiyatlı 
olması, kendi kendine yeterlilik ve karbon 
emisyonlarını azaltmanın önemi arttıkça da-
ha da artacaktır. Ancak her hammaddede 
olduğu gibi fasulyenin fiyatı da piyasa koşul-
larına bağlıdır.” dedi. 

Üreticiler, maliyet hesaplamalarının, mevcut 
fasulyelerin gerçek besin değerlerinin yanı 
sıra diğer bileşenlerin maliyeti ve bulunabilir-
liği tarafından belirlendiğini unutmamalı-
dır. Lawlor, Rasyon maliyetlerini belirleme-
deki en büyük zorluk, sürekli değişen küre-
sel pazarların tepkileri, değişimin genellikle 
hızlı ve dramatik bir şekilde gerçekleşmesiy-
le birlikte, hammadde fiyatlarının çok yüksek 
olmasıdır.” diye ekliyor. 
 
Soya, bir süredir ton başına 540 USD ‘nın 
üzerinde, buğday ise 360 USD ‘nın üzerinde 
seyretmektedir. Ayçiçeği küspesi bir diğer 
önemli alternatif protein olsa da, Ukrayna 
ana tedarikçi olduğu için şu anda tedariki zor 
ve daha pahalıdır.  
 
Ayrıca, sonra mahsül için azotu sabitledikle-
rinden dolayı, özellikle yüksek gübre fiyatları 
göz önüne alındığında, rotasyonda ara ürün 
olarak baklagil yetiştirmenin agronomik fay-
daları da bulunmaktadır. 
 
Lawlor, “Bezelye başka bir potansiyel seçe-
nek, ancak fasulyelerin yönetimi genellikle 
daha kolaydır ve belki de bu nedenle daha 
fazla tercih edilmektedir. Birleşik Krallık’ta bu 
yıl yeni rekor seviye olan 200.000 hektardan 
fazla fasulye mahsulünün elde edildiği bildi-
rildi,” diye ekledi. 
 
Lawlor, “Fasulye tedariki yıl boyunca değiş-
kenlik göstermektedir ve bazı üreticilerin te-
darikte süreklilik olmaması durumunda ka-
natlı rasyonunda kullanımdan vazgeçebile-
cektir. Bununla birlikte, farklı toprak türlerine 
ve hava koşullarına uygun yetiştirilebilen 
hem kış hem de bahar aylarında mahsul alı-
nabilen fasulye çeşitleri mevcuttur.” diye ek-
liyor. 
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Besin Değeri 
 
Fasulye, kümes hayvanı rasyonlarında oldu-
ğu gibi soyanın yerini alamaz.  
 
Fasulye, ham maddenin iyi kalitede olması 
ve önerilen seviyelerde dahil edilmesi koşu-
luyla, soya bazlı diyetlerle karşılaştırıldığın-
da yem alımında veya kanatlı performansın-
da çok az veya hiç fark olmaksızın iyi bir 
enerji ve protein kaynağı sağlar. Bununla 
birlikte, fasulyeden en iyi şekilde yararlan-
mak için besin değerlerini iyi bilmek hayati 
önem taşımaktadır. 
 
Lawlor, “Üreticileri her zaman rasyonları for-
müle etmeden önce genel besin analizi için 
fasulye örneklerini laboratuvarlara gönder-
meye teşvik ediyoruz” diyor.  
 
Eloise Lawlor, “Fasulye genel olarak % 24 
protein içerir, ancak bu soyanın toplam pro-
tein içeriğinin yalnızca yarısı kadardır, bu 
nedenle fasulye, kümes hayvanı rasyonla-
rında olduğu gibi soyanın yerini alamaz.”  
 
Üreticiler ve beslenme uzmanları, fasulye ve 
soyanın amino asit profilleri arasındaki fark-
ların da farkında olmalıdır. Fasulye genel 
olarak lizin bakımından zenginken, metio-
nin, sistein ve triptofan bakımından daha 
fakirdir. Amino asit profilleri ve sindirilebilirlik 
de fasulye çeşitleri arasında farklılık göster-
mektedir. 
 
Lawlor, “Fasulye ile bir rasyon formüle eder-
ken asıl zorluk, çok yüksek seviyelerde dahil 
edildiklerinde besin sindirilebilirliğini ve ka-
natlı performansını azaltabilecek anti-
nutrisyonel faktörler içerdiklerinden, bunların 

katılım seviyelerinin sınırlı olmasıdır” diye 
açıklıyor. “Ancak, kümes hayvanı rasyonla-
rında fasulye oranlarını artırmaya yönelik 
araştırmalar devam etmektedir.” 
 
Anti-nutrisyonel faktörler arasında, protein 
sindirilebilirliğini azaltabilen tanenler ve trip-
sin inhibitörleri bulunmaktadır. Ancak beyaz 
çiçekli, düşük tanenli fasulye çeşitleri anti-
nutrisyonel etkilerini azaltmaya yardımcı ol-
mak için yetiştirilmektedir. Örneğin glikozit-
ler, yem alımını ve yumurta ağırlığını azalta-
rak üretkenliği etkileyebilen önemli anti-
nutrisyonel faktörler arasındadır. 
 
Lawlor, “Bu anti-nutrisyonel faktörlerin bazı-
ları soyada da mevcuttur ve soya yağı çıkar-
ma işlemi sırasında ısıl işlemle azaltılır. Bu 
da soya fasulyesi küspesinin kanatlı rasyon-
larına daha yüksek miktarlarda eklenmesine 
olanak verir” diyor. “Ancak, çekirdeklerin ka-
buklarının ayıklanması ve ısıl işlemin, fasul-
yedeki anti-nutrisyonel faktörler üzerinde 
değişen etkileri vardır. 
 
Eloise Lawlor, “Kurutma ve hasat sonrası 
depolama yönetimi, fasulyelerin kötü depo-
lama koşulları altında mikotoksin kontami-
nasyonuna eğilimli olabileceğinden, dikkatle 
ele alınması gereken bir diğer hayati alan-
dır. Yeşil fasulye evde öğütüyorsanız ve fa-
sulyeyi rasyonda ilk kez kullanıyorsanız, 
saklama ve öğütme gereksinimlerinin diğer 
yem bileşenlerinden farklı olabileceğini 
unutmayın. Fasulye, proteinin etkili bir şekil-
de sindirilmesini sağlamak için kanatlı ras-
yonları için genellikle ince öğütülmektedir.” 
diye sözlerini tamamlıyor. 
 
Kaynak: Poultry News 
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ETLİK PİLİÇLERDE KÜMES KAPASİTE 

YOĞUNLUĞUNUN EKONOMİK ETKİLERİ 
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Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak kanatlı etine yönelik dalgalı talep, üreticileri beyaz et 
arzını için alışılmadık yönetim önlemleri almaya zorladı. Bu makale, etlik piliç stok yoğunluğu-
nun, yem rejiminin ve çiftlik verimliliğinin ve ekonominin etkisini hesaplamayı amaçlamaktadır. 
 
Girdi maliyetlerindeki küresel belirsizlik ve pazarlara erişim sorunu, son iki yılda etlik piliç üre-
timinde önemli sorunlar oluşturdu. Canlı piliç fiyatlarında, beyaz et , piliç karkas ve işlenmiş 
piliç ürünlerinin talebinde geçici bir düşüş olmuştur. 
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Canlı kanatlı pazarı tedarik lojistiğinde ilginç 
bir şekilde daha az aksama yaşandı. Yine 
de bu sistemin endüstri biyogüvenliği ve zo-
onozla ilgili tüketici endişeleri açısından 
uzun vadeli uygulanabilirliği hâlâ merak ko-
nusudur. Kuzey Amerika pazarında okulla-
rın ve restoranların kapanması nedeniyle 
beyaz et tüketimine yönelik talep, tüketici 
harcamalarında gerçek gelir kaybının bir so-
nucu olarak azalma ile seyretmiştir. Sonra-
sında ‘katma değerli’ et üzerinde ve özellikle 
de daha yüksek fiyatlı organik etiketli ürün-
ler üzerinde daha fazla talepte azalma etkisi 
görülmüştür. Talepteki bu dalgalanmalara 
ek olarak, her bir Covid-19 dalgası, işgücü 
üzerinde baskı oluşturmuştur. 

 
Eşi görülmemiş dalgalanmalar 
 
Stok yoğunluğu arttıkça, daha düşük bir bü-
yüme oranı ve artan ölüm oranıyla birlikte 
yem verimliliğinin düşmesi beklenir.  
 
Talepteki bu benzeri görülmemiş dalgalan-
malar, çiftlik düzeyinde sürü planlaması 
üzerinde benzersiz baskılar oluşturmuş-
tur. Beyaz et stok miktarındaki değişiklikler, 
değişken talebi karşılamak için kullanılan bir 
önlem olmuştur. İşleme tesislerinin geçici 
kapanmasının öngörülemeyen baskısı ile, 

sürülerin başlangıçta planlanandan daha 
uzun süre tutulması nedeniyle stok yoğunlu-
ğu istemeden de olsa artmıştır. Tersine, 
azalan toplam taleple birlikte, entegrasyon-
lar, azalan talebi karşılamak için seçilen çift-
liklerde civciv üretim stok miktarını azaltmış-
tır. 
 
Stok yoğunluğu sürü performansını etkile-
mektedir. Ancak normalde kabul edilen yo-
ğunluklarda bile, kanatlıların 28 günlük yaş-
tan sonra gerçekten özgür bir şekilde yeme 
erişimi olması pek mümkün değildir. Çünkü 
yemlik alanı için özellikle karanlık dönemler-
le ilişkili olarak artan bir mücadele vardır. Bu 
nedenle, stok yoğunluğunu artırdıkça, daha 
düşük bir büyüme oranı ve artan ölüm ora-
nıyla birlikte yem verimliliğinin düşmesi bek-
lenir. 
 
Azaltılmış sürü yoğunluğu ile gelişen sürü 
performansı görülür. Broyler entegrasyonla-
rı, civciv stoklama yoğunluğunun sürü per-
formansı üzerindeki bu tür etkilerini kabul 
ederken, sürülerin bireysel ölçümlerinden 
ziyade, yoğunluğun genel çiftlik verimliliği ve 
işleme tesisine gönderilen et tedariki üzerin-
deki etkisiyle daha da fazla ilgilenmektedir-
ler. 
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Tablo 1 – Kümesteki civciv miktarının pazara yansıması üzerine tahmini etkileri  

Kümesteki civciv miktarı kullanılan ekipmanda değişiklik olmadan arttıkça pazara çıkış günleri 
artmış ve 2 kg ‘lık bir civciv için artan yoğunluk, pazar ağırlığını 9 güne kadar geciktirmiştir.  
 

Yem kısıtlamaları 
 
Düşük stok yoğunluğunda daha hızlı büyüme oranı, daha kısa bir üretim döngüsü ve dolayısıy-
la aynı broyler kümesinde yılda daha fazla sürü anlamına gelmektedir.  
 
2005 yılından beri, piliçlerin büyüme hızı çarpıcı bir şekilde artmıştır. Dolayısıyla artan stok yo-
ğunluğu ile bağlantılı yem kısıtlamasının etkisi daha da keskin hale gelmiştir. Buna karşılık yo-
ğunluğun azalması daha büyük bireysel sürü performansına izin vermektedir. Stok yoğunluğu-
nun 2022 yılında yetiştirilen broyler sürüleri üzerindeki etkisine ilişkin tahminleri aşağıdaki tab-
loda 2005 yılı ile karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.  
 
 
Tablo 2 – 2,5 kg Canlı Ağırlığa kadar kümesteki civciv miktarının etlik piliç performansına etkisi 
* genetik potansiyel, ** çiftlik standartları 

 
 

Civciv miktarı 24,000 28,000 32,000 36,000 

Civciv stok  
yoğunluğu 

35 kg/m² 40 kg/m² 45 kg/m² 50 kg/m² 

Yem kısıtlaması 0% 4% 17% 30% 

1.75 kg 32 33 35 37 

2.00 kg 35 36 38 44 

2.50 kg 40 41 44 51 

3.00 kg 45 47 51 55+ 

Civciv 
miktarı 

kg/
m² 

2.5 kg erişim 
günü 

Mortalite 
(%) 

Yem tüketimi 
(kg) 

F:G 
Dönü 

(+10 gün 
üzeri) 

Flok/
yıl 

25,000 25 36.5 2 3.5 1.4 46.5 7.8 

30000 * 30 38 2.5 3.75 1.5 48 7.6 

35,000 35 39.5 3 3.875 1.55 49.5 7.4 

40000 ** 40 41 4 4 1.6 51 7.2 

45,000 45 42 5 4.125 1.65 52 7 

50,000 50 43 6 4.25 1.7 53 6.8 
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Bireysel sürü ölçüm tahminleri Tablo 2’de gösterilmektedir . Broyler kümesleri, 40 kg/m² stan-
dart stoklama yoğunluğunda 40.000 kanatlıyı barındıracak şekilde donatılmıştır.   
 
Bu tahminde kullanılan standart (40.000 kanatlı/kümes) halihazırda bazı küçük doğal derece-
lerde kasıtsız yem kısıtlaması içermektedir. Stok yoğunluğu arttıkça, 2.5 kg canlı ağırlığa ula-
şana kadar geçen süre, en serbest yoğunluk olan 25 kg/m2’de 36.5 günden 50 kg/m2’de 43 
güne kadar ertelenmektedir. Aynı stok yoğunluğu aralığında ölüm oranı % 4 artar ve yem ve-
rimliliği 30 puana kadar düşer. Düşük stok yoğunluğunda daha hızlı büyüme oranı, daha kısa 
bir üretim döngüsü ve dolayısıyla aynı broyler kümesinde yılda daha fazla sürü anlamına gelir. 
En düşük ve en yüksek stoklama yoğunluğunda yılda tam olarak bir sürü daha fazla olacağı 
tahmin edilmektedir.  
 
Tablo 3 – Stok yoğunluğunun yıllık gelir/yem maliyeti üzerindeki etkileri (Yem 400 $/ton, Canlı 
kanatlı eti 2 $/kg)  * çiftlik standartları 

 

Ekonomi 
 
Basitçe bireysel sürü verilerine dayanarak, daha serbest bir civciv stoklama yoğunluğunun kul-
lanılmasının belirgin bir avantajı olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, azalan talep senaryola-
rında, büyüme oranı, sağlık ve yem verimliliğindeki ilişkili iyileşme göz önüne alındığında, en 
iyi seçenek civciv yoğunluğunu azaltmaktır. Bununla birlikte, bu yaklaşımın eşit derecede belir-
gin bir ekonomik dezavantajı, tüm diğer arızi üretim maliyetleri ve konut amortismanı vb. gibi 
civciv başına (çiftlik başına) artan maliyettir. 
 
Tablo 3 , yem ortalamaları 400 $/ton ve canlı kanatlı geliri 2 $/kg olduğunda, yıllık kanatlı geliri 
daha az yem maliyeti demektir. Bu hesaplamalar, azalan büyüme oranı, daha düşük yem ve-
rimliliği, artan ölüm oranı ve artan döngü uzunluğu ile bile, artan stok yoğunluğunun bir sonucu 
olarak yıllık bazda gelirin arttığını göstermektedir. Açıkçası, bu ekonomik tahmin hem yem ma-
liyetinden hem de canlı civciv fiyatından etkilenecektir. Tablo 4 , yem fiyatı 400 $/ton olarak 
sabitlenmiş olarak 1-3 $/kg arasında değişen bir canlı civciv fiyatı kullanılarak aynı hesaplama-
ları göstermektedir. Tablo 5 , yem fiyatının 2 $/kg sabit canlı kanatlı fiyatı ile 300-500 $/ton 
arasında değiştiği durumlarda stok yoğunluğunun etkisini göstermektedir. 

Civciv miktarı kg/m² $2/kg 

25,000 25 $239.000 – 

30,000 30 $152.000 – 

35,000 35 $67.000 – 

40000 * 40 $920.000 

45,000 45 $55.000 + 

50,000 50 $98.000 + 
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Tablo 4 – Canlı civciv fiyatının yıllık gelir/yem maliyeti üzerindeki etkisi (yem maliyeti 400 $/ton, 
40 kg/m²)  * çiftlik standartları 
 

 
Tablo 4’te gösterilen hesaplamalar , canlı kanatlı fiyatları arttıkça, bireysel sürü ölçütleri bu yak-
laşımı desteklese de, stok yoğunluğunun azaltılmasının bir sonucu olarak gelirden daha az 
yem maliyetinin büyük ölçüde azaldığını göstermektedir. Ancak, canlı kanatlı fiyatı 2 $/kg’ın al-
tına düştüğünde, yıllık gelir üzerinde çok daha az etki olacaktır.  

Civciv  
miktarı 

kg/m² $1/kg $1,5/kg $2/kg $2,5/kg $3/kg 

25,000 25 $26.000 – $132.000 – $239.000 – $346.000 – $640.000 – 

30,000 30 $17.000 – $84.000 – $152.000 – $220.000 – $406.000 – 

35,000 35 $4.000 _ $35.000 – $67.000 – $98.000 – $189.000 – 

40000 * 40 $230.000 $575.000 $920.000 $1270000 $2070000 

45,000 45 $2.000_ $62.000 + $55.000 + $83.000 + $171.000 + 

50,000 50 $9.000 – $45.000 + $98.000 + $152.000 + $323.000 + 
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Steve Leeson, “Civcivler yönünden değer-
lendirdiğimizde, en büyük güçlük, normal 
stok yoğunluğundan daha yüksek civciv var-
lığında yem alımını sürdürmektir.”  
 
 
Daha yüksek stok yoğunluğunun tahmin 
edilen ekonomik avantajları, kanatlı perfor-

mansının düşmesine ve ölüm oranının art-
masına neden olur, ancak genel kanatlı yö-
netimi/refahına ve çevresel kontrolün sürdü-
rülmesine yönelik daha büyük zorlukları he-
saba katmaz. Sıcak/nemli mevsim koşulla-
rında, stok yoğunluğunun artırılmasının çift-
lik yöneticisine çoğu zaman çok zorlayıcı 
koşullar getirdiği kabul edilmektedir. 
 
Bu hesaplamaların temel amacı, sürü ve 
yıllık çiftlik verileri olarak ifade edildiğinde, 
stok yoğunluğunun farklı ekonomik sonuçla-
rını vurgulamaktır. Civciv yoğunluğunu 
azaltmak, piliç eti talebinin azaldığı ve sürü 
ve çiftlik ekonomisinin bir şekilde öngörüle-
bilir olduğu durumlarda bariz bir seçenektir. 
 
Artan stok yoğunluğu nedeniyle çiftlik eko-
nomisinin her zaman iyileştirildiği görülmek-
tedir, ancak bu sürüleri yönetmedeki doğal 
zorlukların bu tür kararları hafifletebileceği 
de kabul edilmektedir. Civcivler yönünden 
değerlendirdiğimizde, en büyük güçlük, nor-
mal stok yoğunluğundan daha yüksek civciv 
varlığında yem alımını sürdürmektir.  
 
Kaynak: Poultry World 

Tablo 5 – Yem maliyetinin yıllık gelir/yem maliyeti üzerindeki etkisi (canlı kanat fiyatı 2 $/kg, 40 
kg/m²)  * çiftlik standartları 

Genetik potansiyele daha yakın 
 
Tahminlerin doğasında bulunan bir şekilde doğrusal değişikliklerin ( Tablo 2-5 ) çiftlikte, özellik-
le yüksek stok yoğunluğunun en yüksek olduğu durumlarda, belki de nadiren elde edildiği fark 
edilmiştir. Stok yoğunluğunun azaltılması her zaman çiftlik yöneticilerinin istediği durumdur. 
Azalan civciv varlığında, idealize edilmiş genetik potansiyele daha yakın bir performans bekle-
nir. Örneğin, altlık kalitesinin korunması ve hava hareketinin daha kolay karşılandığı durumlar-
da yönetim çok daha kolay hale gelir.  

Civciv  
miktarı 

kg/m² $300/ton $350/ton $400/ton $450/ton $500/ton 

25,000 25 $286.000 – $263.000 – $239.000 – $216.000 – $192.000 – 

30,000 30 $182.000 – $167.000 – $152.000 – $137.000 – $122.000 – 

35,000 35 $82.000 – $74.000 – $67.000 – $59.000 – $52.000 – 

40.000 * 40 $1.040.000 $980.000 $920.000 $865.000 $805.000 

45,000 45 $70.000 + $62.000 + $55.000 + $48.000 + $40.000 + 

50,000 50 $128.000 + $113.000 + $98.000 + $84.000 + $69.000 + 
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Mississipi Üniversitesi bilim insanları tarafın-
dan yürütülen çalışma, tavukların yarka aşa-
masında mavi ışıktan üretim aşamasında 
kırmızı ışığa geçişe nasıl tepki vereceğini 
inceledi. 
 
Ticari yumurtacı tavukların büyümesi ve yu-
murta üretmeye başlaması için ışığa ihtiyacı 
vardır. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar 
ve kanatlı bilimideki gelişmeler doğrultusun-
da LED aydınlatma teknolojinin sunmuş ol-
duğu veriler, kümes içinde tüm ışığın eşit 
enerjiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. 
 
Araştırmacılar geçmişte, kırmızı ışık altında 
yumurtlayan tavukların sadece daha erken 
yumurtlamaya başlamadığını, aynı zamanda 
beyaz veya yeşil ışıkta tutulan tavuklardan 
daha fazla yumurta üretimine sahip oldukla-
rını göstermişti. Ayrıca birden fazla çalışma 
da mavi ışık gibi daha kısa dalga boylarının 
tavuklarda daha iyi büyüme ve daha az akti-
viteye neden olduğunu göstermektedir. 
 

Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkiler 
 
Son araştırmalar, kırmızı ışık altında yetiştiri-
len tavukların, kontrol grubuna kıyasla nis-
peten daha düşük bir dalak yüzdesine sahip 
olduğunu buldu. Bu, tavukların daha zayıf 
bağışıklık sistemlerine sahip olduğuna da 
işaret etmektedir. 
 

Araştırmada, bilim insanları, 2 benzer kü-
mesten oluşan kafessiz bir kümes sistemin-
de 1.000 Hy-Line W-36 tavuğu yetiştirildi. Bir 
kümesteki tavuklar 1-18 haftalıktan itibaren 
mavi ışık aldı. Aynı tavuklar daha sonra 19-
31 haftalıktan itibaren kırmızı ışıkta yetiştiril-
meye devam edildi. Kontrol grubu, çalışma 
boyunca normal LED ampullere maruz bıra-
kıldı. Araştırmacılar daha sonra bu deneyi 
tekrarladı. 
 

Tavuk Büyüklüğü ve Yumurta  
İlişkisi 
 
Mavi ışıktan kırmızı ışığa geçiş, tavuk boyu-
tu ve yumurta ilişkisi söz konusu olduğunda 
bir fark yaratıyor gibi görünüyordu. Bilim in-
sanları, mavi ışıkta yetiştirilen tavukların, 
yarka evresinde önemli ölçüde daha yüksek 
vücut ağırlığına sahip olduğunu bul-
du. Işıklar kırmızıya döndüğünde, tavuklar, 
normal LED ışık verilen tavuklara kıyasla, 
daha yüksek nispi yumurta sarısı yüzdesine 
ve daha düşük nispi ak (yumurta akı) yüzde-
sine sahip yumurtalar üretti. 
 

Üretilen Yumurta Sayısı 
 
Bilim insanları, gerçek yumurta üretim sayı-
ları ve diğer bazı faktörlerin ışığın renginden 
etkilenmiş gibi görünmediğini belirtmektedir. 
 
Kaynak: Poultry World 

 

IŞIK RENK DEĞİŞİMİNİN  
YUMURTA VERİMİNE ETKİSİ 
‘’ ABD ‘nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, yumurtlama dön-

güsü sırasında mavi ışıktan kırmızı ışığa geçiş, tavukların bağışık-
lığını etkileyebilmektedir.  
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‘’Son iki buçuk yılda, dünya çapında çok sayıda hayvan türünde COVID-19 
enfeksiyonları bildirilmiştir.   



Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, hay-
vanlara yönelik COVID-19 aşıları , enfeksi-
yona karşı koruyabilmekte ve viral mutas-
yonların bulaşmasını önleyebilmekte-
dir. Ancak, bu tür aşıların geliştirilme süreci 
oldukça yavaş olmuştur. Bilim adamları bu 
sürecin uzamasını veri eksikliğine bağla-
maktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suresh V. Kuchipudi, “acilen dünyanın farklı 
yerlerinde yüksek riskli hayvanların SARS-
CoV-2 maruziyetini izlemeye ihtiyaç bulun-
maktadır.”  
 
Huck Yaşam Bilimleri Enstitüleri Hayvan 
Teşhis Laboratuvarı Direktörü Suresh V. 
Kuchipudi , “Birkaç hayvan türünün SARS-
CoV-2 serotipine karşı duyarlı olabileceği 
düşünüldü ve bu türlerin bu serotipe karşı 
duyarlı olduğu bulundu” diyor . Ancak dün-
yanın çeşitli yerlerindeki birçok hayvan türü 
için risk halen bilinmemektedir. “Bu nedenle, 
acilen dünyanın farklı yerlerinde yüksek riskli 
hayvanların SARS-CoV-2 maruziyetini izle-
meye ihtiyaç bulunmaktadır.” 
 
Hindistan haziran ayında, hayvanlar için ilk 
COVID-19 aşısı olan Ancovax’ı tanıttı. Aşı-
nın lansmanı, Hindistan’da SARS-CoV-2 vi-

rüsünün sekiz Asya aslanı enfekte etmesi ve 
bu aslanlardan ikisinin ölümünün bildirilme-
sinden bir yıl sonra gerçekleşti. İnsanlar için 
30 adet COVID -19 aşısı dünya çapında ge-
nel veya acil kullanım için onaylanmış olsa 
da, Ancovax, hayvanlar için acil kullanım 
onayı alan üçüncü aşıdır. Carnivac-Cov adlı 
ilk COVİD-19 aşısı 2021 yılı Mart ayında 
Rusya tarafından tescillenmiştir. An-
covax’tan dört ay sonra 2021 yılı Temmuz 
ayında ise ABD’li bir ilaç şirketi olan Zoetis 
tarafından geliştirilen başka bir aşı acil kulla-
nım onayı aldı. 
 

Hayvanlar Arasında COVID-19  
Enfeksiyonlarının Tehlikeleri 
 
“COVID-19 dahil olmak üzere yeni ortaya 
çıkan bulaşıcı hastalıkların en az yüzde 75’i 
hayvan kökenlidir.”  
 
U.S. Centres for Diseases Control and Pre-
vention, “COVID-19 ile “enfekte olabilecek 
tüm hayvan türlerini henüz bilmiyoruz.”  
 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde hayvanlarda 
COVID-19 vakaları bildirilmiştir. 2022 yılı 
Mart ayı itibariyle 29 hayvan türünün enfekte 
olduğu bildirilmiştir. Bu türler arasın-
da köpekler, kediler, yaban gelinciği ve 
hamster gibi evcil hayvanlar olduğu gi-
bi; mink gibi çiftlik hayvanları; ak kuyruklu 
geyik, katır geyiği ve kara kuyruklu marmo-
set gibi vahşi hayvanlar; ve sırtlanlar, su ay-
gırı ve denizayıları dahil hayvanat bahçeleri 
ve kutsal alanlardaki hayvanlar bulunmakta-
dır. Hayvanlardaki yaygın COVID-19 enfek-
siyonuna rağmen, ABD Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezi (CDC), virüsün na-
sıl olduğunu anlamak için daha fazla çalış-
maya ve gözetime ihtiyaç olduğunu ekleye-
rek “enfekte olabilecek tüm hayvan türlerini 
henüz bilmiyoruz” dedi. Covid-19 zoonoz bir 
hastalıktır ve hayvanlarla insanlar arasında 
bulaşmaktadır.  
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Leyi Wang, “COVID-19 enfeksiyonunun bu-
laşması hem insanlardan hayvanlara hem 
de hayvanlardan insana iki yönlü olmakta-
dır.”  
 
Illinois Üniversitesi Veteriner Teşhis Labora-
tuvarı Virolog Veteriner Hekim Leyi Wang, 
COVID-19 enfeksiyonunun esaret altında 
yaşayan vahşi hayvanların ve evcil hayvan-
ların sıklıkla insanlardan bulaştığını belirti-
yor. Leyi Wang, Hong Kong’da evcil hams-
terler ve insanlara bulaşmanın iki yönlü ol-
duğunu gösteren bir çalışmaya atıfta bulu-
narak, COVID-19 enfeksiyonunun bulaşma-
sının hem insanlardan hayvanlara hem de 
hayvanlardan insana iki yönlü olduğunu 
söylüyor. 
 
Wang, daha büyük endişesinin, özellikle esir 
olmayan vahşi hayvanları aşılamanın zorlu-
ğu göz önüne alındığında, insanların veya 
evcil hayvanların virüsü vahşi hayata byu-
laştırarak hastalığın kontrol edilemez bir re-
zervuar oluşturması olasılığı olduğunu söy-
lüyor. Wang, bu tür geri dönüşlerin daha ön-
ce veba, sarı humma ve kuduz gibi hastalık-
larda meydana geldiğini hatırlatıyor. 
 
Geçmişte, diğer insan solunum yolu virüsle-
rinin şempanzeler ve goriller gibi nesli tü-
kenmekte olan büyük maymunlar için ölüm-
cül olduğu kanıtlanmıştır. COVID-19 enfek-
siyonunun aynı etkiye sahip olabileceğinden 
korkan primatologlar, salgın boyunca pri-
matları korumak için çalıştılar. Wang, bu 
arada, diğer hayvanlar arasında virüs rezer-
vuarlarının zaten oluşturulduğunu söylüyor. 
 
Wang, insandan geyiğe bulaşmanın yanı 
sıra geyikten geyiğe bulaşmayı doğrulayan 
bir araştırmayı referans göstererek, ABD 
eyaletlerinde 20’den fazla geyiğin SARS-
CoV-2 pozitif olarak tespit edildiğini söylü-
yor. Wang, enfekte geyiklerle etkileşime 
bağlı olarak kaç yaban hayatı türünün has-

talığa duyarlı olabileceğinin belirsizliğini ko-
rumakta olduğunu hatırlatıyor. 
 
CDC, nisan ayında vahşi yaşamda mutas-
yona uğrayan yeni koronavirüs varyantları 
hakkındaki endişelerini dile getirerek, sağlık 
yetkililerini hayvanlarda insanlara yönelik 
tehdit olarak bulaşmanın yayılmasını izle-
meye çağırdı. DSÖ de geçmişte benzer tav-
siyelerde bulunmuştu. 
 

Aşı Geliştirmedeki Güçlükler 
 
Hayvan aşılarını geliştirmek ve uygulamak 
zor ve pahalıdır. Toplumlarda hayvanların 
daha geniş sağlık riski taşıdığı iyi bilinmedi-
ğinden bu yöndeki talep eksik kalmakta-
dır. İnsanlar sadece evcil hayvanları hakkın-
da düşünme eğilimindedir.  
 
Birleşik Devletler menşeili Zoetis firması, 
Köpeklerde bilinen ilk COVID-19 enfeksiyo-
nunun Hong Kong’da meydana geldiği 2020 
yılı Şubat ayında hayvanlarda COVID-19 
aşısı için geliştirme faaliyetlerine başla-
dı. Kedi ve köpekler üzerindeki ilk geliştirme 
çalışmalarını tamamladı ve bulgularını 2020 
sonbaharında Dünya Tek Sağlık Kongre-
si’nde paylaştı . Birkaç ay sonra, San Diego 
Hayvanat Bahçesi’nde sekiz gorilden oluşan 
bir grup COVID-19 enfeksiyonuna yakalan-
dıktan sonra Zoetis, COVID-19 aşısını bü-
yük maymun popülasyonunda acil kullanım 
için bağışladı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
William Karesh, “Kedi ve köpek gibi ev hay-
vanlarının COVID-19 enfeksiyon riskinin dü-
şük olduğu ortaya çıktıkça, bu aşılara olan 
talep daha ticari olarak piyasaya sürülme-
den önce azaldı.”  
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EcoHealth Alliance Sağlık ve Politikadan So-
rumlu Başkan Yardımcısı William Karesh, 
“Kedi ve köpek gibi ev hayvanlarının COVID
-19 enfeksiyon riskinin düşük olduğu ortaya 
çıktıkça, bu aşılara olan talep daha ticari ola-
rak piyasaya sürülmeden önce azaldı” di-
yor . Etkilenen ticari vizon çiftliklerinde aşı 
kullanımının bazı durumlarda aşılama mali-
yetini ön plana çıkarabileceğini de sözlerine 
ekliyor. 
 
Bilim adamları hayvanlar için aşı yapımında 
muazzam ilerlemeler kaydetmiş olsalar da 
Kuchipudi, hayvanlar için COVID-19 aşıları-
na duyulan ihtiyacın “belirli hayvan türlerinin 
duyarlılığı, sağlık etkileri ve maliyeti dahil 
olmak üzere birçok faktöre dayalı olarak de-
ğerlendirilmesi gerektiğini” düşünüyor. 
 
Her bilim insanı hayvan aşılarına ihtiyaç 
duymaz. Cornell Üniversitesi Baker Hayvan 
Sağlığı Enstitüsü Viroloji Profesörü Joel Bai-
nes, evcil kedilerin COVID-19 enfeksiyonuna 
en duyarlı hayvan türü olduğunun bilinmesi-
ne karşın enfeksiyonun kedilerde hafif sey-
rettiğini belirtiyor. Baines, hayvanat bahçele-
rindeki büyük kedilerin savunmasız olduğu-
nu, ancak izole edilebilir ve insanlardan uzak 
yaşamları nedeniyle COVID-19 enfeksiyon 
riskinin çok düşük olduğunu söylüyor. Bai-
nes, vizon çiftliklerinin nispeten küçük bir en-
düstri olduğunu ve bu endüstride çalışan in-
san kaynağının COVID-19 negatif olmasını 
sağlayarak bu tür salgınların azaltılabileceği-
ni sözlerine ekliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joel Baines, “İnsanlarda kullanılan mevcut 
COVID-19 aşılarının, hayvanlarda da immun 
yanıt oluşturabilecektir ancak aşı arzının sı-
nırlı olduğu durumda bu etik olmayacaktır.”  

Baines ayrıca, erken klinik deneyler sırasın-
da hayvanlarda deneysel olarak uygulanan 
insan COVID-19 aşılarının, deney hayvanla-
rının bağışıklık sistemini uyarma gücü oldu-
ğu için insan COVID-19 aşılarının muhteme-
len hayvanlarda işe yarayabileceğini öne sü-
rüyor. “Ancak, bu aşılar öncelikle insanlarda 
kullanılmalıdır, çünkü aşı dozlarının sınırlı 
olarak bulunabildiği ortamda hayvanlar için 
kullanmak etik olmaz” diyor. 
 
William Karesh, yeterli dozlarda COVID-19 
aşısı bulunmadığında, hayvanları korumanın 
en iyi yolunun aşısız insanları korumaya 
başlamanın faydalı olacağını söylüyor. Ge-
rektiğinde hayvanları izole ederek enfekte 
olmuş insanlarla teması azaltılabilir.  Karseh, 
“Vahşi hayvanlarla çalışan veya onlarla vakit 
geçiren insanlar, yanlışlıkla vahşi yaşamı 
enfekte etmekten kaçınmak için kendilerini 
COVID-19 yönünden negatif olduğundan 
testlerle emin olma ve KKD giymeyi içeren 
mevcut yönergeleri izlemelidir” diyor. 
 

Hayvan ve İnsan Sağlığı Arasındaki 
Bağlantı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K. Srinath Reddy, “Artan ormansızlaşma, 
vahşi yaşam ticareti ve hayvan eti tüketimi 
gibi insan eylemleri, insanlar ve ormanda 
yaşayan virüsler arasındaki doğal engelleri 
aşındırırken, COVID-19 gibi zoonotik hasta-
lıkların bulaşması için fırsat oluşturuyor.”  
 
Hindistan Halk Sağlığı Vakfı başkanı K. Sri-
nath Reddy, COVID-19 salgınlarına karşı 
hayvan aşılarına ihtiyaç duyulmasına rağ-
men, en iyi yaklaşımın ilk etapta salgınları 
önlemeye çalışmak olduğunu  açıklıyor.  
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Reddy, artan ormansızlaşma, vahşi yaşam 
ticareti ve hayvan eti tüketimi gibi insan ey-
lemleri, insanlar ve hayvanlar arasında has-
talık bulaşması için ekolojik bir pencere açtı-
ğı için zoonotik hastalıkların insidansının 
son altmış yılda arttığını söylüyor. Bu tür ey-
lemler, insanlar ve ormanda yaşayan virüs-
ler arasındaki doğal engelleri aşındırırken, 
COVID-19 gibi zoonotik hastalıkların bulaş-
ması için fırsat oluşturuyor. 
 
Birçok araştırma, COVID-19’un kaynağının 
Çin’in Wuhan kentindeki bir pazarda satılan 
enfekte canlı hayvanlar olduğunu gösteri-
yor. Piyasada canlı köpek, sıçan, kirpi, por-
suk, tavşan, tilki, kirpi, dağ sıçanı ve Çin 
munçağı (küçük geyik) satılırken, 2022 yılı 
Temmuz ayında yayınlanan bir araştırma bu 
pazarın tezgahlarında, hayvan kafeslerinde, 
su giderlerinde ve el arabalarında virüs tes-
pit edildi. 

Bu araştırma, COVID-19’un hayvanlarla ta-
rımda, refakatçi olarak ve doğal ortamda 
yakın ilişkimiz nedeniyle hayvanlardan in-
sanlara sıçrayan zoonotik bir hastalık oldu-
ğunu kuvvetle göstermektedir. İnsanları etki-
leyen bulaşıcı hastalıkların yarısı hayvanlar-
dan gelmektedir, ancak zoonotik hastalıklar-
la ilgili araştırmalar , gelecekteki pandemi 
olasılığını ve maliyetini azaltabilecek olsalar 
bile, tarihsel olarak yeteri kadar finanse edil-
memiştir. 
 
Reddy, “Aşılara yatırım yapmamız gereki-
yor, ancak bu, zoonotik hastalıkları azalt-
mak için ekolojik olarak mantıklı bir yaklaşı-
mın yerini asla tutamaz” diyerek sözlerini 
tamamlıyor. 
 
Kaynak: The Poultry Site 
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ÖRDEK YUMURTASI İLE TAVUK  
YUMURTASININ BESLENME, TAT VE  

ALERJİ HASSASİYETİ YÖNÜYLE  
KARŞILAŞTIRILMASI 
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‘’ Yumurta, eski zamanlardan beri insan diyetinin temelini oluşturmuş-
tur. Yumurta bugün de popülaritesini korumaktadır ve özellikle yüksek pro-
teinli diyetlerin vazgeçilmezidir.  

Yumurta yemekten bahsettiğimizde çoğu 
insan genellikle tavuk yumurtasını düşünür-
ken, ördek yumurtası da son derece besleyi-
ci bir seçenektir. Ördek yumurtası, tavuk yu-
murtasından daha zengin, daha kremalı bir 
tada sahiptir ve ördek yumurtasını deneyim-
leyen insanlar bu yumurtalardan yapılan om-
letlerin daha lezzetli olduğunu düşünmekte-
dir. 
 
Ördek yumurtası ve tavuk yumurtasını de-
ğerlendirmek söz konusu olduğunda hangi-
sinin daha iyi olduğu sorusunun cevabı, kişi-
nin benzersiz zevkine, diyet gereksinimlerine 
ve genel sağlığına göre değişmekte-
dir. Çoğu kişi ördek yumurtasına aşina olma-
dığından, yumurtalar arasındaki farkları ele 
aldığımız bu yazı sonrasında sizin ve aileniz 
için hangisinin daha iyi olduğuna kendinizin 
vereceği kararın en iyi değerlendirme olaca-
ğı tartışmasız gerçektir. 
 

Ördek ve tavuk yumurtası arasında-
ki fark anlaşılabilir mi? 
 
Ördek yumurtası ortalama tavuk yumurtasın-
dan daha büyüktür. Ördek yumurtası tavuk 
yumurtasından daha kalın bir kabuğa sahip-

tir, bu da ördek yumurtasını kırmayı biraz 
daha zorlaştırır, ancak aynı zamanda daha 
uzun bir raf ömrü sağlar. Bazı ördek yumur-
taları, tıpkı tavuk yumurtaları gibi beyaz iken, 
soluk gri, yeşil, mavi ve siyah gibi çeşitli 
renklerde de olabilirler. 
 
Yumurtayı kırdığınızda, üst kısımdaki resim-
de görebileceğiniz gibi, sarının daha derin 
bir altın portakal tonu olduğunu ve bir tavu-
ğun yumurta sarısının neredeyse iki katı bü-
yüklüğünde olduğunu fark edebilirsi-
niz. Ördek yumurta akı da tavuk yumurta 
akından çok daha net bir görünüme sahiptir. 
 

Ördek yumurtasının tadı farklı mı? 
 
Ördek yumurtasının tavuk yumurtasından 
daha iyi olup olmadığının cevabı sorduğu-
nuz kişiye göre değişir. Ördek yumurtası ta-
vuk yumurtasından sanki omlete fazladan bir 
tavuk sarısı eklemişsiniz gibi daha yoğun bir 
tada sahiptir. Ayrıca daha büyük sarıları sa-
yesinde omlete tavuk yumurtasından daha 
kremalı bir kıvam verirler. 
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Tablodan da görebileceğiniz gibi, her ikisi 
yumurta da besin değeri bakımından olduk-
ça zengindir. Bununla birlikte, ikisi de çok 
fazla yağ ve kolesterol içermektedir.  Ördek 
ve tavuk yumurtası arasındaki temel farklar-
dan biri de, ördek yumurtasının, yalnızca 1,5 
ila iki kat daha büyük olmasına rağmen, ta-
vuk yumurtasının üç katı kadar kolesterol 
içermesidir. 
 
Ördek yumurtasının daha büyük olmasına 
rağmen tavuk yumurtasından biraz daha az 
karbonhidrat içermesi oldukça ilginç-
tir. Sağlık açısından tüketenin sağlık para-
metreleri ve taşıdığı riskleri göz önünde bu-
lundurması faydalı olacaktır. Örneğin düşük 
karbonhidratlı bir yaşam tarzı sürüyorsanız, 
ördek yumurtası size daha az karbonhidrat 
içeriği ile tüketeceğiniz yumurta sayısının 
fazla olabilmesi için fırsat oluşturur. Ördek 
yumurtası böylece daha hızlı ve daha uzun 
süre tok kalma avantajı sağlamakta-
dır. Alınan diyette yağ konusunda sınırlama 
olduğunda, tavuk yumurtasını ölçülü tüket-
mek daha iyi bir seçenek olabilir. 

Tavuk yumurtasına alerjisi olanlar 
ördek yumurtasını güvenle tükete-
bilir mi? 
 
Tavuk yumurtasına alerjisi olan kişiler ördek 
yumurtasını güvenle tüketebilir. Ancak ördek 
yumurtasını denemeden önce hekiminize 
danışmanız gerekmektedir. Çünkü bu iddiayı 
destekleyecek yeterli klinik kanıt yoktur. Bazı 
çalışmalarda , tavuk yumurtasına alerjisi 
olan kişilerin ördek yumurtası yiyebileceği ve 
bunun tersinin de olabileceği belirtilmiştir. 
 
Bu önerinin nedeni, ördek yumurtası ile ta-
vuk yumurtası arasındaki protein farkı-
dır. Tavuk yumurtası, ördek yumurtasından 
daha fazla ovalbümin, konalbümin ve lizo-
zim gibi proteinler içerir . Ördek yumurtasın-
da bu proteinlerin miktarı daha az olduğu 
için kişisel hassasiyete bağlı olarak tüketile-
bilir. Kişi bu proteinlere karşı duyarlıysa, ta-
vuk yumurtasına ve muhtemelen ördek yu-
murtasına karşı gıda alerjisi gelişebilir.  

  Ördek Yumurtası (100 gram) Tavuk Yumurtası (100 gram) 

Kalori 223 149 

Yağ 18.5 gram 11 gram 

Karbonhidratlar 1.4 gram 1,6 gram 

Protein 12 gram 10 gram 

Kolesterol Günlük ihtiyacın % 276 ‘sı Günlük ihtiyacın % 92 ‘si 

B12 vitamini Günlük ihtiyacın % 168 ‘i Günlük ihtiyacın % 32 ‘si 

Omega-3 yağlı asitler 71 mg 37mg 

Tavuk Yumurtası mı ördek yumurtası mı daha sağlıklı? 
 
Ördek yumurtası daha büyük olduğu için tavuk yumurtasından daha fazla vitamin – mineral, 
daha fazla kalori, yağ ve kolesterol içerir. Pişmiş ördek yumurtası ile tavuk yumurtası arasın-
daki besin farklılıklarını gösteren tabloyu inceleyebilirsiniz: 
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Yumurta Fİyatları 
29 Ağustos 2022 Verileri 

Yumurta Fiyatları ve İhracat Grafiği  
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Kaynak: İnvesting 
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Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları  
29 Ağustos 2022 fiyat verilerini içerir. 
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AG Market verileridir.  

 Hammadde Pİyasaları 
Ağustos 2022 Hammadde Kontratları – 29 Ağustos 2022  
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Yem Katkıları Pİyasaları 
Çin Menşeili Vitamin Fiyatları – 7 Eylül 2022 



Turkish Poultry Net │ 46 

G
lo

w
lit

 v
e
ri

le
ri

d
ir
. 

 

Çin Menşeili Aminoasit Fiyatları – 7 Eylül 2022 




