
2022 ABD AVİAN INFLUENZA  

SALGINI ANALİZİ 



Genel Yayın  

Yönetmeni 

Uğraş Kaynarca 

Editörler Kurulu 

Haber ve İçerik 

Editörleri 

Muhammet Ali Ağmaz 

Uğraş Kaynarca 

Aylık Dergi Editörü 

Muhammet Ali Ağmaz 

Yazarlar 

Cem Konuk  

Emrah Boran 

Eylem Akkaya  

Gündüz İlsever 

Hakan İsmet Tünaydın 

Muhammet Ali Ağmaz 

Şerife Ünal  

Tahir Sarı 

Uğraş Kaynarca 

Ümit Sarıkaya 

Velican Çelik 

Yunus Emre Yayla  

Konuk Yazarlar 

Emre Başaran 

İlhan Atalay 

İÇİNDEKİLER 
 

Kanatlı Yemi Sektöründe Güncel 7 Trend                                  3 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Savaş, Ukrayna’da Yumurta Fiyatlarında                                   7 

Rekor Getirdi   

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Kanatlı Rasyonlarında Fosfor:                                                      9 

Ne Kadar Düşürebiliriz?  

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Broylerlerde Tahta Göğüs Sorununa Karşı                                11 

Benfotiamin Kullanımı  

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Sıcağa Dayanıklı Yeni Kanatlı Türleri Gerekiyor                      13 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

2022 ABD Avian Influenza Salgını Analizi                                 15 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Rasyondaki Mineral Kaynağı                                                    25 

Broyler Büyümesini ve Kemik Gelişimini Etkiler 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Yumurta Fiyatları                                                                         29 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları                                        31 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Hammadde Piyasaları                                                                32 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

 

Yem Katkıları Piyasaları                                                              33 

Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim  

03 



Merhaba; 

Yirminci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını 

yaşıyoruz. 

Veteriner Tavukçuluk Derneği Sempozyumu Sayın Prof. Dr. 

Erol Şengör'ün anısına Ankara’da düzenlendi. Sektör pay-

daşlarının bir araya geldiği sempozyumda, Prof. Dr. Erol 

Şengör’ün sektörümüze yapmış olduğu katkılar paylaşıldı. 

Bu vesile ile bir kez daha Ailesi, sevenleri ve sektörümüze 

baş sağlığı diliyoruz.  

Ukrayna Limanları’ndan tahıl sevkiyatını amaçlayan Tahıl 

Koridoru Anlaşması’nın yeniden yürürlüğe alındı. Bu geliş-

me sonrasında buğdayın tonu 771 USD seviyelerine gerile-

di. 

Rasyondaki mineral kaynaklarının broyler üretimindeki 

etkilerini ve sınırlayıcı mineral olan fosforun kanatlı yemle-

rindeki rolünü yazımızda okuyabilirsiniz. 

Broyler üretiminde et kalitesini düşüren tahta göğüs soru-

nuna karşı yeni yaklaşımları bu sayımızda sizler için derle-

dik. 

Isı, kanatlı üretiminde yönetilmesi gereken kritik konular-

dan birisidir. Isı etkisinin en aza inmesini sağlayacak sıca-

ğa karşı dayanıklı yeni tavuk ırkları geliştirilmeye başlandı. 

Detayları yazımızda okuyabilirsiniz. 

ABD ‘de 2022 yılının önemli üretim sorunlarından olan Av-

ian Influenza enfeksiyonuna tüm detayları ile bu sayımız-

da yer verdik. 

Kanatlı yem sektöründeki güncel 7 trend tüm detayları ile 

bu sayımızda sizlerle. 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu 

süreçte katkıda bulunan, sizlere ve ekibimize teşekkür et-

mek istiyoruz. Artan ilginiz karşısında daha iyi bir içerik ha-

zırlamanın heyecanını yaşıyoruz. 

“Turkish Poultry; bilgiye en sade haliyle ulaşabilmeniz için; 

güncel, güvenilir.”  

Keyifli okumalar dileriz.  

Sağlıkla kalın. 

 

Muhammet Ali Ağmaz 

Turkish Poultry Net 
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1. ‘İşlevsel’ Tamamlayıcı Besleme 
 
Premikslerin veya tamamlayıcı yemlerin önceliği hayvana enerji ve ana besin sağlamaya odak-
lanmaz, ancak özel içerikler ekleyerek enerji ve ana besin kaynaklarını desteklemeyi amaçlar.  
 
Premiksler veya tamamlayıcı yemler, bağırsak fonksiyonunu, metabolizmayı ve bağışıklık sis-
temini ve dolayısıyla hayvan sağlığını destekleyen, 
 Amino asitleri ve enzimleri, 
 Orta zincirli yağ asitlerini, 
 Oligo- veya polisakaritleri veya polifenolik asitleri 
içerebilir.  
 
Premiksler veya tamamlayıcı yemler, broyler çiftliklerinde kullanılan antibiyotik miktarının azal-
tılmasına yardımcı olabildikleri için günümüzde özel ilgi görmektedir. 

KANATLI YEMİ  
SEKTÖRÜNDE  
GÜNCEL  
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2. Karma yemleri nitrojen ve fosfor 
yönüyle optimize etme 
 
Beslenmenin amacı, rasyonları hayvanın et, 
süt veya yumurta üretiminin yanı sıra vücut 
fonksiyonlarını sürdürmek için gerçek gerek-
sinimleriyle eşleştirmektir.   
 
Çiftlik hayvanlarının rasyonlarındaki fazla 
nitrojen ve fosforun hayvanlardaki metaboli-
ze olma şekli ve atılan dışkı ile çevreyi kirlet-
me olasılığının var olması nedeniyle bu ko-
nuya özel ilgi göstermeye başladık. 
 
Beslenme uzmanları, ortaya çıkabilecek za-
rarlı etkilerin nasıl azaltılabileceğini araştır-
maya devam ediyor. 
 
Hayvanların yüksek protein gereksinimleri 
nedeniyle, protein takviyesi genellikle bes-
lenme için gerekli seviyeleri aşar. Bu aynı 
zamanda, belirli bir kaynaktan gelen rasyon-
daki mevcut miktarın değişebileceği, dolayı-
sıyla beklenenden daha fazla olabileceği ve-
ya hayvan tarafından yetersiz bir şekilde ya-
rarlanılabilen ve hemen atılan bir formda 
olabileceği fosfor için de geçerlidir. 
 
Protein gereksinimleri, hedeflenen yem işle-
me, serbest amino asitlerin takviyesi ve ayrı-
ca spesifik enzimlerin kullanımı yoluyla yem 
protein kalitesini optimize ederek daha iyi 
dengelenebilir.  
 

En önemlisi, bir hayvanın özel performans 
düzeyi ve/veya büyüme aşaması için kesin 
beslenme gereksinimlerinin karşılanması-
dır. Fosforla ilgili sorunlar, hayvanların diye-
tindeki fosfor içeriğinin eksiklikle sonuçlan-
mayacak yönetilebilir seviyelere düşürülme-
siyle çözülebilir. 

 
3. Alternatif GDO Olmayan Protein 
Kaynakları 
 
Son ürünün genetiği değiştirilmiş (GDO) bit-
kilerden elde edilen materyal içermediğini 
garanti edebilen tedarikçilerden soya fasul-
yesi küspesi tedarik etmek giderek zorlaştı-
ğından, Almanya’da ve diğer bazı Avrupa 
ülkelerinde giderek daha fazla sayıda çiftçi 
ithal soya fasulyesi küspesi veya yemi kul-
lanmayı bıraktı. 
 
Bu nedenle, GDO’suz kolza tohumu küspe-
si, tarla fasulyesi, bezelye, acı bakla veya 
ayçiçeği küspesi gibi bunun yerine kullanıla-
bilecek alternatif protein yemlerine yönelik 
artan bir ihtiyaç vardır.  
 
Bu hammaddelerin hepsi artık soya fasulye-
sinin yerine rağbet görmektedir. Bu yem 
hammaddelerinin her birinin, hayvan sağlığı-
nı, yem tüketimini ve verimini, ayrıca hay-
vansal ürünlerin istenen doku ve tat özellik-
lerini etkilemeden hayvan diyetlerinde ne 
ölçüde kullanılabileceği konusunda araştır-
malar devam etmektedir. 
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4. Böcek proteini araştırması de-
vam ediyor 
 
Böcek proteininin AB ülkelerinde onaylan-
ması ümit verici bir gelişmedir.  
 
Artan dünya nüfusu, insan beslenmesinde 
kullanılabilecek içeriklerle besi hayvanlarını 
besleme etiğine odaklanmaya devam eder-
ken, besi hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıla-
mak için yeni protein kaynakları arayışı de-
vam ediyor.  
 
Uygulanabilirliği şüphe götürmez ve tek mi-
deli hayvanlarla yapılan besleme denemele-
rinden elde edilen ilk sonuçlar halihazırda 
mevcuttur.  
 
Özellikle olası hijyen riskleri ile ilgili olarak, 
gıda güvenliği konularının hala açıklığa ka-
vuşturulması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. Yem hammadesi olarak su 
 
Yetiştiriciler tek başına suyun hayvan perfor-
mansında sınırlayıcı bir faktör haline gelme-
sini önlemekten sorumludur.  
 
Enerji ve temel besin maddelerinin sağlan-
masına ek olarak, uygun koşullarda yeterli 
miktarda su (türe, kullanım yönüne, perfor-
mans düzeyine, beslemeye, hava durumuna 
ve diğer faktörlere bağlı olarak alınan kg ku-
ru madde başına 2-5 litre) sağlanması kalite, 
çiftlik hayvanlarının sağlığı ve performansı 
için çok önemli bir ön koşuldur.  
 
Bu nedenle su, en önemli besin maddesi ve-
ya yem olarak kabul edilebilir. 
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6. Kaba yem kalitesi 
 
Ot veya mısır silajı gibi kaba yemler, geviş 
getiren hayvanların yeminin büyük bir bölü-
münü oluşturur, ancak bunların kalitesi ve 
yem değeri önemli ölçüde değişebilir.  
 
Yem kalitesini en üst düzeye çıkarmak, tek-
nik olarak sağlam temelli yetiştirme planla-
masına odaklanmanın yanı sıra mahsulü en 
besleyici aşamasında kesip toplayarak opti-
mum hasat özelliklerine ulaşmaya giderek 
daha fazla odaklanarak başlar.  
 
Yem kalitesini korumak için, fermantasyon 
sürecinin iyileştirilmesine önemli katkı sağla-
yan ilave silaj katkı maddeleri kullanılabilir, 
ancak bunlar aynı zamanda silo açıldığında 
ve mahsul maruz kaldığında kalitesinin ko-
runmasına yardımcı olmak için depolama 
sırasında fermente edilmiş yemi stabilize 
eder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Yem katkı maddeleri 
 
Protein, fosfor veya karbonhidratlar gibi bazı 
bileşenlerin sindirilebilirliğini iyileştirmek için 
enzimlerin kullanımı yaygın olarak kullanıl-
maktadır. Aynı şekilde, bağırsak florasını ve 
sağlığını stabilize etmek için çok sayıda pro-
biyotik ve diğer ürünler kullanılır.  
 
Yem katkı maddeleri, yetiştiriciler ve hayvan-
lar için güvenli ve etkili olduklarını gösteren 
kapsamlı ve karmaşık bir onay sürecinden 
geçtikten sonra AB ülkelerinde çiftlik hayvanı 
rasyonlarında yaygın olarak kullanılmakta-
dır. 
 
Kaynak: Poultry World 
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‘‘ Ukrayna Kümes Hayvanı Üreticileri Birliği, Rus işgali nedeniyle Uk-

rayna Yumurta Endüstrisi üretim kapasitesinin %20 ‘sini kaybederken, 
geri kalan çiftliklerin hızla yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarından 
muzdarip olduğunu açıkladı.  
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Ukrayna Yumurta Pazarında geçtiğimiz ay-
larda önemli fiyat artışı yaşandı. Yaz başın-
da bir adet yumurtanın ortalama perakende 
fiyatı 1,8 Ukrayna Grivnası’ndan (0,05 ABD 
Doları) yaklaşık 4,3 Ukrayna Grivnası’na 
(4,3 ABD Doları) yükseldi ve bazı bölgelerde 
8 Ukrayna Grivnası’na (0,22 ABD Doları) 
kadar ulaştı. Hızla yükselen fiyatlar, Ukrayna 
Antimonopoly Servisi’ni, piyasa koşullarının 
yukarı yönlü fiyat rallisinin gerçekçi olup ol-
madığını anlamak için bir soruşturma başlat-
masına sevk edecek kadar endişe uyandır-
dı. 
 
Ukrayna yayın organı European Pravda , 
son fiyat artışını kısmen mevsimsel faktörle-
re bağladı. Ukrayna’daki yumurtaların yakla-
şık %50 ‘si bireysel çiftliklerde üretiliyor. Bu 
işletmelerin birçoğu yapay aydınlatma mali-
yetlerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle 
tavukların yumurta üretim kapasiteleri, gün-
düz saatlerinin sayısına ve sonbahardaki 
düşüşlerle yakın ilişki içindedir. 
 
European Pravda, “Bu durum da, sonbahar-
da yumurta pazarındaki fiyatların artmasında 
olağandışı bir şey olmadığı anlamına geli-
yor.” 
 

Mükemmel Fırtına 
 
Üretim dışı kalan Ukrayna Yumurta Üretim 
Çiftliklerinin bir kısmı Rus işgali sırasında 
yok edilirken, diğerleri geçici olarak işgal 
edilmiş topraklarda bulunuyor.  
 
Ukraynalı piyasa katılımcıları mevcut piyasa 
durumunu mükemmel bir fırtına olarak ta-
nımlıyor. Ukrayna Kümes Hayvanı Üreticileri 
Birliği, ülkenin yumurta segmentindeki üre-
tim kapasitelerinin yaklaşık %20 ‘sini kaybet-
tiğini tahmin ediyor.  
 
Bazı çiftlikler Rus işgali sırasında yok edilir-
ken, diğerleri geçici olarak işgal edilmiş top-
raklarda bulunuyor. 
 
En az 3 ticari yumurta üretim çiftliğinin faali-
yetlerini kısıtladığı biliniyor. 2021yılında Her-
son bölgesi 496 milyon yumurta, Zhaporoz-
hie bölgesi 229 milyon adet ve Donetsk böl-
gesi 329 milyon adet yumurta üretti. Tüm bu 
bölgeler, Rusya Birliklerinin saldırısı nede-
niyle muazzam bir yıkıma uğradı.  
 

Ayrıca, aktif savaş bölgelerinden uzakta bu-
lunan çiftçiler bile bu yıl üretim performans-
larını, geleceğe olan güvenlerinin düşük ol-
duğunu gerekçe göstererek sınırladılar. 
 

Yumurta Fiyatları Zirveyi Geçti 
 
Ukrayna Kümes Hayvanları Üreticileri Birliği, 
iç pazarda yumurta fiyatlarının düşeceğini 
tahmin ediyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergey Karpenko, “Mevcut yumurta fiyatları-
nın yüksek seviyesi bir aydan fazla sürme-
yecek. Kasım ayı içinde fiyatlar yavaş yavaş 
düşmeye başlayacak.” 
 
Karpenko’ya göre, Ukraynalı ticari yumurtacı 
işletmeler, yakında yarka yetiştirmeye de-
vam ediyor.  
 
Yumurta fiyatlarında yaşanan keskin artış, 
orta ve batı Ukrayna’daki çiftçileri kapasite 
artırımına yatırım yapmaya teşvik etti. 
 
Kaynak: Poultry World 
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Doğru besleme, üretim ekonomisini iyileştirmekte ve olası olumsuz çevresel etkileri azaltmak-
tadır. Kanadalı araştırmacılar, kanatlı rasyonlarına fosfor eklerken ne kadar hassas olabileceği-
mizi inceledi. 
 
Kanatlı hayvan yemlerinde en pahalı besinlerden biri olan fosfor, vücut fonksiyonları, kemik ve 
yumurta kabuğu oluşumu için gerekli bir elementtir. Bununla birlikte, yumurtacı rasyonlarındaki 
aşırı fosfor kullanımı nedeniyle dışkı ile aşırı atılımı, giderek artan bir şekilde çevresel bir sorun 
haline gelmiştir. 
 
Mikrobiyal fitaz takviyesi, yem bileşenlerindeki bitkiye bağlı fosforun kilidini açarak aşırı atılımı 
en aza indirmeye yardımcı olur. Kümes hayvanları yemin kendisinden daha fazla fosfor kulla-
nabildiğinde, teorik olarak rasyona daha az fosfor eklenmesi gerekir. Bu, fosforun fazla kulla-
nım riskini ve buna bağlı yem maliyetlerini azaltacak ve çevre üzerinde daha az baskı oluştura-
caktır. 

KANATLI RASYONLARINDA FOSFOR:  
                       NE KADAR DÜŞÜREBİLİRİZ? 

                Fosfor, yumurta kabuğu oluşumu için hayati önem taşımaktadır.  
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Rasyona Eklenen Fitat Olmayan 
Fosforun Azaltılması 
 
Kanada MAnitona Üniversitesi araştırmacıla-
rı, fitaz takviyesinin, rasyondaki inorganik 
fosfor seviyelerini uygun şekilde düşürmenin 
yanı sıra, fosfor atılımını azaltacağını ve fi-
taz içermeyen yüksek fosforlu rasyonlarla 
beslenen tavuklara kıyasla karşılaştırılabilir 
performans elde edeceğini varsaydılar. 
Bu nedenle, NRC gereksiniminden (2,5 g/
kg) daha düşük diyet fitat olmayan fosfor 
(NPP) seviyeleri içeren rasyonlara mikrobi-
yal fitaz takviyesinin üretim performansı, 
plazma biyokimyası, yumurta ve kemik kali-
tesi üzerindeki etkilerini belirlemek için ticari 
yumurtacı tavuklarda fosfor atılımını incele-
yen bir çalışma yapıldı. 
 
48 Lohmann beyaz yumurta tavuğu ile 12 
haftalık bir besleme denemesi (22-34 hafta-
lık) düzenlendi. Tavuklar, 6 mısır-soya küs-
pesi-yulaf bazlı rasyondan birine rastgele 
ayrıldı: fitaz içermeyen 2.0, 2.5 veya 3.0 g/
kg NPP içeren veya fitaz içeren 1.0, 1.5 ve-
ya 2.0 g/kg NPP içeren (1.000 U/kg fitaz ila-
vesinin yumurtacı tavuklara 1.0 g/kg NPP 
sağlamasının beklendiği, böylece fitaz ilave-
siz tedavinin fitaz takviyeli tedavi için bir 
kontrol görevi görmesini sağlayan diyet). 
 
Artan yem verimliliği, üretim maliyetini düşü-
recektir. Yem verimliliğini optimize etmek 
için besleme uzmanının elinde mevcut çö-
zümler arasında enzim takviyesi, NIRS tek-
nolojisi ve alternatif yem bileşenleri bulun-
maktadır.  
 

Fitazlı ve Fitazsız Sonuçlar 
 
Fitaz ile takviye edilmiş daha düşük NPP 
yemleriyle beslenen yumurtacı tavukların 
yumurta ağırlığı ve yumurta üretimi, yem tü-
ketimi, canlı ağırlık ve yemden yararlanma 
oranı, yüksek NPP fitaz ile takviye edilme-
miş kontrollerle beslenen tavuklarınkiyle kar-
şılaştırılabilir. 
 
Yumurta kabuğu kalınlığı, özgül ağırlık, Ha-
ugh birimleri, tibia kemiği mineral yoğunluğu, 
tibia kül yüzdesi, plazma fosforu ve diğer bi-
yokimyasal parametreler arasında diyet uy-
gulamaları arasında önemli bir fark yok-
tu. Toplam fosfor alımı, atılımı ve tutulması 
diyetten etkilendi (P<0.001), ancak yumurta-
lardaki birikimi önemli ölçüde farklı değildi. 
 
Kontrast analizi ayrıca mevcut fitazın toplam 
fosfor atılımının fitaz yokluğuna göre günde 
ortalama 40.4 mg/tavuk azaldığını gösterdi 
(P<0.01). Ayrıca, toplam fosfor atılımı, diyet 
NPP’sinin azaltılmasıyla doğrusal olarak 
(P<0.01) azaldı ve bu ilişki, fitaz takviyesi 
olsun ya da olmasın benzerdi. 
 

Çözüm 
 
Bu çalışmanın sonuçları, fitazın dahil edil-
mesiyle yumurta tavuğu rasyonlarındaki 
NPP düzeylerinin 1.0 g/kg’a (fitaz tarafından 
salınan NPP kısmı hariç) düşürülebileceğini 
ve bunun da tavukların üretim performansı 
ve sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olma-
dığını göstermiştir. 
 
Kaynak: Poultry World 
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Benfotiamin kullanarak göğüs kasındaki zararlı değişiklikleri önlemeyi veya  
azaltmayı amaçlayan ‘Ticari Etlik Piliçlerde Tahta Göğüs Hastalığı insidansını 

Azaltmak için Yem Katkı Maddesi’ araştırması yapılmaktadır.  
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Benfotiamin yem katkı olarak kullanıldığın-
da, et kalitesini etkileyen, göğüs kaslarının 
aşırı sertliği ile karakterize edilen, piliçlerde 
dejeneratif kas hastalığı olan tahta göğüs 
insidansını azaltabilir. Yetiştirme şirketleri ve 
çiftçiler ekonomik bir çözüm aramış olsalar 
da, şu anda hastalığı önlemek veya tedavi 
etmek için etkili bir yöntem bulunmamakta-
dır. 
 
Delaware Üniversitesi araştırmacılarının yü-
rüttüğü proje, biyoyararlanımı yüksek bir tia-
min türevi olan benfotiamin kullanarak göğüs 
kasındaki zararlı değişiklikleri önlemeyi veya 
azaltmayı amaçlamaktadır. 
 

Daha Önce Benfotimain’in  
İnsanlarda Terapötik Etkileri İçin  
Çalışılmıştır 
 
Tip 2 diyabetli bireylerde vasküler endotel 
disfonksiyonunu ve oksidatif stresi önleme 
üzerindeki terapötik etkileri nedeniyle daha 
önce insanlarda incelenmiştir. Tahta göğüs 
ve tip 2 diyabet arasındaki metabolik ben-
zerlikler göz önüne alındığında, bu çalışma, 
benfotiaminin broylerlerde tahta göğüs vaka-
larını azaltmak için faydalı olabileceğini var-
saymıştır. 
 
ABD Poultry ve Egg Harold Ford Vak-
fı tarafından mali olarak desteklenen ‘ Ticari 
Etlik Piliçlerde Tahta Göğüs ve Beyaz Çizgi 
Hastalığı İnsidansını Azaltmak İçin Yem Kat-
kı Maddesi’ çalışmasından elde edilen bul-
gular , benfotiamin ile takviye edilen yemin 
her iki hastalığın şiddetinde önemli bir azal-
maya yol açtığını göstermiştir. 
 
Benfotiamin ile takviye edilen yem, kuluçka-
dan 42 gün sonrasına kadar canlı ağırlık 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olmamıştır.  
 
Benfotiamin alan kanatlılarda yumurtadan 
çıktıktan sonraki 55. günde vücut ağırlığında 
hafif ama önemli bir azalma (%4.8) olmuş-
tur. 
 

Azalan Şiddet 
 
Pektoralis (p) majör kas örneklerinin histolo-
jik analizi, kontrol tavuklarıyla karşılaştırıldı-
ğında, tedavi edilen tavukların miyopatik lez-

yonların şiddetinde azalmanın yanı sıra va-
kuolasyon, lipogranülom oluşumu, miyofiber 
parçalanması ve yenilenmesi, fibroz ve nek-
roz insidansında azalma sergilediğini göster-
miştir. 
 
Sonuçlar, tedavi grubundaki klinik tahta gö-
ğüs insidansındaki azalma ile tutarlıdır ve 
benfotiaminin hızlı büyüyen broylerlerde kas 
lezyonlarının şiddetini ve prevalansını azalt-
mada yararlı etkileri olduğunu göstermekte-
dir. 
 
Yem katkı maddesinin biyolojik mekanizma-
lar ve yolaklar üzerindeki etkilerini anlamak 
için moleküler analizler devam etmekte-
dir. Mevcut çalışma, tüm büyüme dönemi 
boyunca (birinci günden 8. haftaya kadar) 
tek bir benfotiamin seviyesini incelemektedir. 
 
Araştırmacılar, benfotiamin kullanımının 
farklı konsantrasyonları ve süreleriyle yapıla-
cak gelecekteki çalışmaların, katkı maddesi 
ile tavuk rasyonunu desteklemek için en uy-
gun seviye ve süreyi belirlemede faydalı ola-
cağını söylemektedir. 
 
Kaynak: Poultry World 
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SICAĞA DAYANIKLI YENİ KANATLI  
TÜRLERİ GEREKİYOR 
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Yetiştiriciler, havalandırma ve soğutma sis-
temleri, vücudun metabolik ısı çıkışını azalt-
maya yardımcı olacak şekilde beslenmeyi 
ayarlamak gibi hafifletme stratejileri uygula-
mış olsalar da, yerli ırk tavukların iklim deği-
şikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığının de-
recesini incelemek için daha çok şey yapıl-
malıdır. 
 
‘Isı Stresinin Tavuk Performansı Refahı ve 
Muhtemel Azaltma Stratejileri Üzerindeki Et-
kisi ‘ adlı çalışmada, farklı yazarların araştır-
ma makalelerini gözden geçirdi ve ısı stresi-
nin yem verimliliğini, canlı ağırlığı, yem alı-
mını ve yumurta üretimini azalttığını ve ölüm 
oranlarını artırdığını buldu. 
 

Kümes Hayvanlarının Performansı 
ve Sağlığı 
 
Kanatlıların sıcaklık stresi sırasında yalnızca 
dar bir sıcaklık aralığını tolere edebildiğini 
göz önünde bulundurarak, Njala, Sierra Leo-
ne, Zootekni Bölümü’nden Abdul Rahman 
Sesay liderliğindeki inceleme, sıcaklık stresi-
nin kanatlıların performansı ve sağlığı üze-
rindeki etkisini ve ayrıca ısı stresinin koksidi-
yoz ve nekrotik enterit ile etkileşimi inceledi. 
 
Sesay ayrıca, ticari ve yerli ırklara bakarak 
tavukların sıcağa bağlı stres tepkisi ve ısı 
stresinin kuşların beslenmesi ve fizyolojisi 
üzerindeki etkisine yönelik araştırma yaptı. 
 

Çeşitli Fizyolojik Değişiklikler 
 
Isı stresinin et ve yumurta kalitesi üzerinde 
de etkisi vardır.  
 
Isı stresinin, oksidatif stres, asit bazlı denge-
sizlik ve bastırılmış immün yetmezlik dahil 
olmak üzere birçok fizyolojik değişiklikten 
sorumlu olduğu sonucuna varıldı.  

Bu değişiklikler ölüm oranlarında artışa ve 
yem verimliliği, canlı ağırlık, yem alımı ve 
yumurta üretiminde azalmaya katkıda bulun-
maktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Rahman Sesay, “Kırsal kümes hay-
vanlarının, ticari türlere göre daha yüksek bir 
ısı toleransı seviyesine sahip olabilmektedir, 
ancak sıcaklık değişimlerine karşı tolerans 
eşiklerinin derecesinin bilinmediğini ve aci-
len dikkat edilmesi gerekmektedir.” 
 
 
Abdul Rahman Sesay, yerli ırk tavukların 
iklim direncini artırmaya yönelik ıslah proje-
lerinin de teşvik edilmesi gerektiğini sözleri-
ne ekledi: “İklim değişikliğine ve çiftçilerin ve 
tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt olarak 
yeni tavuk çeşitleri, özellikle ısıya dayanıklı 
cins hatları geliştirmek gerekiyor. ” 
 
Sesay, “Son olarak, kümes hayvanları en-
düstrisi için iyi planlanmış ve uygulanmış bir 
adaptasyon müdahale sistemi, aşırı iklim ko-
şullarına karşı yeterli farkındalığı ve uyumu 
artıracaktır” dedi. 
 
Kaynak: Poultry World 

                Kırsal kümes hayvanları, ticari ırklardan daha yüksek bir ısı 
toleransına sahip olabilmektedir. Değişen iklim nedeniyle sektörün da-
ha yüksek sıcaklıklara uyum sağlaması kapsamında sıcağa dayanıklı 
kanatlı ırklarının geliştirilmesi gerekmektedir.  
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‘’ABD, Şubat-Haziran 2022 arasında büyük 

bir kuş gribi salgınıyla mücadele et-
ti. Toplamda, 40.1 milyon kanatlının kaybıyla 
sonuçlanan 186 vaka rapor edildi. 2015 sal-
gını sırasında alınan dersler, bu salgına ka-
dar hatırlanmadı.  
 
2016 yılında , ABD Tarım Bakanlığı Hayvan 
ve Bitki Sağlığı Servisi (APHIS) , 2015 salgı-
nı hakkındaki nihai raporunda bunların ABD 
‘nde şimdiye kadarki en ciddi salgınlar oldu-
ğunu belirtti. Yüksek patojeniteye sahip Av-
ian Influenza virüsü 227 salgın ile 43 milyon 
yumurta tavuğu ve 7.4 milyon hindi dahil ol-
mak üzere 50.4 milyon kümes hayvanını öl-
dürdü. 
 
Böckmann (2021) tarafından yapılan bir 
analize göre, toplam ekonomik zarar 3 mil-
yar ABD dolarının üzerindeydi. Takip eden 5 
yılda, yalnızca hızla kontrol altına alınabilen 
küçük salgınlar meydana geldi. Şubat ve 
Haziran 2022 arasında yine büyük çaplı vi-
rüs salgınları yaşandı. Toplamda 186 vaka 
belgelendi ve ticari sürülerdeki 40,1 milyon 
kuşun kaybıyla sonuçlandı. 2 salgın 2015 ve 
2022’de hemen hemen aynı zaman dilimle-
rinde meydana gelse de, karşılaştırmaların 
da göstereceği gibi önemli farklılıklar göster-
di. 
 

Salgınların Olduğu Dönem 
 
H5N1 virüs suşunun ilk salgını, 8 Şubat 
2022 yılında Indiana’daki bir hindi çiftliğinde 
tespit edildi. Sonraki günlerde yeni vakalar  

 
ortaya çıktı. Neredeyse aynı anda, Ken-
tucky’deki bir hindi ve bir etlik piliç yetiştiricisi 
çiftlikleri enfekte oldu. Şubat sonu ve Mart 
başında, Delaware ve Maryland’deki yumur-
tacı ve piliç sürülerinde ve Missouri’deki bir 
piliç çiftliğinde ek salgınlar meydana geldi. 
 
Mart ortasından itibaren, Iowa ve Wiscon-
sin’deki birkaç büyük yumurta sürüsü etki-
lendi. Büyüyen Hindi üretim merkezi Minne-
sota’da ilk vaka 26 Mart’ta bildirildi. Takip 
eden haftalarda virüs hızla Minnesota ve 
Dakotas’a yayıldı. 
 
15 Nisan itibariyle Pennsylvania’da bir küme 
gelişti. Özellikle yumurta tavuğu ve ördek 
çiftlikleri etkilendi. Colorado’daki yumurtacı 
çiftliklerdeki salgınlar Nisan ayının son hafta-
sında da devam etti. Mayıs ayının son 2 haf-
tasında enfeksiyon sayısı hızla azaldı, ancak 
Haziran ayı başlarında Colorado’da 2 büyük 
ticari yumurtacı sürüde virüs yeniden alev-
lendi. Son salgın APHIS tarafından 9 Hazi-
ran’da bildirildi. 
 
2015 yılındaki durumla karşılaştırıldığında, 
salgının daha erken başladığı ve 2015 yılın-
da yaşana salgından 2 hafta önce maksi-
mum aşamaya ulaştığı görülüyor ( Şekil 
1 ). Salgın, 2022 yılında 2015 yılına göre 
yaklaşık 3-4 hafta önce sona erdi. 
 
Ayrıntılı bir analiz, farklı hava modellerinin 
muhtemelen önemli bir rol oynadığını, ancak 
iyileştirilmiş biyogüvenlik önlemlerinin de sal-
gınlarda azalmaya yol açtığını göstermekte-
dir. 
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Beden Sınıflarına Göre Dağılım 
 
2015 salgını neredeyse tamamen yumurta 
tavuğu ve hindi çiftliklerini etkilerken, 2022 
yılında broyler ve ördek sürülerinde de sal-
gınlar meydana geldi. Salgınların oranı ile 
bireysel kümes hayvanı türleri için hayvan 
kayıpları arasında açık bir dengesizlik var-
dı. Bu, sürü büyüklüklerinin dağılımına daha 
yakından bakmayı gerekli kılmaktadır. 
 
Enfekte çiftliklerin ortalama büyüklüğünün 
karşılaştırılması, kısa sürede yumurtacı sü-
rülerin özel durumunu ortaya çıka-
rır. Yumurtacı çiftliklerde vaka başına ortala-
ma 1,3 milyon tavuk kaydedilirken, broyler 

çiftliklerinde ortalama 168.300, hindi çiftlikle-
rinde ise sadece 42.600 civciv oldu. Bu de-
ğerler, bu kanatlı türleri için farklı çiftlik bü-
yüklüklerini yansıtır. Yumurtacı çiftliklerde, 4 
küçük sınıf (1 milyon tavuğa kadar) vakala-
rın %55,5’ini, ancak kayıpların yalnızca %
15,9’unu oluştururken, etkilenen daha büyük 
çiftlikler ölen veya itlaf edilen tavukların %
84,1’ini oluşturuyordu. 
 
Iowa’da 5 milyondan fazla yumurtlama yeri 
kapasitesine sahip sadece 2 çiftliğin toplam 
kayıpların üçte birini oluşturması özellikle 
dikkat çekicidir. Benzer bir durum, aynı 2 bü-
yük çiftliğin de etkilendiği 2015 salgını sıra-
sında da yaşanmıştı. 

Şekil 1 – USGS’ye göre 2022’de Kuzey Amerika’daki AI salgınları;  
26 Haziran 2022’deki durum.   
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APHIS’in 2023 için duyurduğu ayrıntılı ana-
liz, 2015’te kazanılan deneyime rağmen yük-
sek derecede patojenik virüsün neden tekrar 
ortaya çıkabileceğini muhtemelen açıklığa 
kavuşturacaktır. Özellikle, 2022’de Iowa’da 
etkilenen yumurtacı sürülerin sayısı, 2015’te 
olduğunun yaklaşık yarısı kadardı. çok daha 
fazla sayıda küçük çiftlik etkilenmiş-
ti. Geliştirilmiş biyogüvenlik burada bir rol 
oynamış olabilir. 
 
Enfekte hindi sürüleriyle ilgili durum göz 
önüne alındığında, tutulan sürülerin ortala-
ma olarak önemli ölçüde daha küçük olduğu 
ve çoğunlukla çiftçilere ait olduğu, büyük yu-
murta tavuğu çiftliklerinin ise tarımsal sanayi 
şirketlerine ait olduğu dikkate alınmalıdır. 
 
Vakaların ve hayvan kayıplarının dağılımının 
karşılaştırılması, sürü büyüklüğü 10.000 ila 
50.000 hindi olan çiftliklerin özellikle etkilen-
diğini ortaya koyuyor. Salgınların %73,3’ünü 
ve kayıpların %55,2’sini oluşturdu-
lar. Sadece birkaç büyük hindi çiftliği vardı 
(>100.000 yer), ancak bunlar toplam kayıp-
larda büyük bir paya sahipti. Etlik piliç çiftlik-
leri, hindi çiftliklerinden önemli ölçüde daha 
büyük sürülere sahipti. Bu, enfekte çiftlik ba-
şına 168.300 hayvanın yüksek ortalama bo-
yutunu açıklıyor. 570.000 piliç yeri olan bir 
çiftlik hayvan kayıplarının %24,2’sini ve sürü 

büyüklüğü 100.000 ile 500.000 piliç arasında 
olan 6 çiftlik %61,5’ini oluşturuyor. 
 

Uzamsal Model 
 
2015 yılında sadece 9 eyalette 227 kuş gribi 
salgını meydana geldi. 109 salgınla Minne-
sota ve 71 salgınla Iowa tek başına toplamın 
%79,3’ünü oluşturdu. Ayrıca, diğer kümes 
hayvanı türlerindeki birkaç küçük vaka dışın-
da, özellikle hindiler ve yumurtacı tavuklar 
etkilenmiştir, bu da 2 durumun hindi yetiştiri-
ciliği ve yumurta üretimindeki önemi ile doğ-
rudan açıklanmaktadır. 
 
2022 salgını, Minnesota’da 59, Güney Dako-
ta’da 36, Pensilvanya’da 17 ve Iowa’da 15 
olmak üzere 20 eyalette 186 salgın sergiledi 
( Tablo 1 ve 2 ). Genel olarak, 2022’de 
2015’e kıyasla önemli ölçüde farklı bir me-
kansal model vardı. Orta Batı’nın kuzeyinde-
ki eyaletlere ek olarak, Kuzeydoğu, Orta At-
lantik ve ABD’nin batısındaki eyaletler de 
etkilendi. Bu, 2015’tekinden tamamen farklı 
bir dağılım modeliydi çünkü 2022’de Rocky 
Dağları’ndan Atlantik’e kadar eyaletler etki-
lendi ve bu da farklı enfeksiyon yollarına işa-
ret ediyor ( Şekil 1 ). 
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Böckmann (2021), virüsün mekansal yayılı-
mına ilişkin ayrıntılı analizinde, birincil enfek-
siyonların büyük olasılıkla enfekte yabani 
kuşlardan virüs bulaşmasından kaynaklandı-
ğını belirtti. O halde daha fazla yayılma, di-
ğer bulaşma yollarının bir sonucuydu, yani, 
ortak ekipman kullanımı, stoklama ve nüfus 
azaltma ekipleri, yem temini ve düşmüş hay-

vanların çiftlik arazisine giren kamyonlarla 
atılması. Özetle, 2 küme ortaya çıktı: hindi, 
yumurtacı, piliç ve ördek çiftliklerini etkileyen 
bir Orta Atlantik kümesi ve Orta Batı’da esas 
olarak yumurtacı ve hindi çiftliklerinin enfek-
te olduğu ikinci bir küme. Bu ikinci küme, 
2015’teki kümeye çok benziyor (Böckmann 
2021).  
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Özet ve Görünüm 
 
2015 salgınına ilişkin son değerlendirmesin-
de Böckmann, çiftçiler arasında hafife alınan 
salgın riskinin, sınırlı kaynak mevcudiyetinin 
(sermaye, teknik ekipman) ve devlet yetkili-
lerinin büyük salgınlarla ilgili deneyim eksikli-
ğinin, yıkıcı salgını ilk başta mümkün kıldığı 
sonucuna vardı. yer. Virüs, yumurtacı tavuk-
ların ve hindilerin yoğun nüfuslu bölgelerine 
girdiğinde, karşı önlem almak için çok geçti. 
 
Kapsamlı bir izleme programından bilinen 
yabani kuş stoklarındaki hastalık baskısı, 
veterinerlik yetkililerini çiftçileri bir virüsün 
bulaşma riski konusunda daha da acil bir 
şekilde uyarmaya ve biyogüvenliği artırmak 
için önlemler almaya teşvik etmiş olsaydı, 
salgın belki de kontrol altına alınabilirdi. çift-
likler İlk salgınlardan sonra enfeksiyon yolla-
rının izlenmesi de önemli olurdu. 

APHIS’in 2016 yılında gerçekleştirdiği 2015 
salgını sonrası analizi, mevcut açıkları ve 
gerekli önleyici tedbirleri açıkça gösterdi, an-
cak salgın insidansının az olduğu 5 yıllık bir 
süre, açıkça kendini güvende hissetmek için 
yeterliydi. 2015 salgınının münferit bir olay 
olarak görülmesinin bunda kuşkusuz katkısı 
oldu. 
 

İki Uçuş Koridoru 
 
2022 salgınının mekânsal modeline bağlam 
içinde bakıldığında, 2015’in (Windhorst 
2015) aksine, birincil salgınlara yol açan şe-
yin yalnızca yabani kuşların ‘Mississippi 
uçuş koridoru’ değil, Atlantik koridorunda da 
salgınların birkaç merkez üssüne neden 
olan enfeksiyonlar meydana geldi (Ulusal 
Yaban Hayatı Sağlık Merkezi 2022). APHIS, 
Şubat 2022’de çiftçileri, 2 koridorun kuzeyin 
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de virüs türünden (muhtemelen Kuzey Avru-
pa ve Kuzey Asya’dan ithal edilen) ölmüş 
yabani kuşların bulunmasının ardından orta-
ya çıkan yüksek enfeksiyon riski konusunda 
bilgilendirmiş olsa da. 
 
Şubat ayı başlarında ilk salgınlar ortaya çık-
tığında, gerekli önlemler görünüşe göre sa-
dece isteksizce başlatıldı. Yabani kuşlardan 
kaynaklanan yüksek enfeksiyon baskısı, hin-
di sürülerindeki ilk salgınlar, hindilerin kuş 
gribi virüsüne karşı yüksek duyarlılığı ve Or-
ta Batı’nın kuzeyindeki yaygın barınma bi-
çimleri (açık ahırlar) göz önüne alındığında, 
virüsün yayılmasını önlemek. 
 
Ancak şaşırtıcı olan, Iowa’da 2015’te etkile-
nen aynı büyük yumurtacı çiftliklerde yeni-
den ortaya çıkan salgınlardı. Burada yöne-
tim, görünüşe göre biyogüvenliği virüsün gir-
mesi önlenecek şekilde iyileştirmeyi başara-

madı. 40 milyondan fazla hayvan kaybı ve 
yine 2,5 ila 3 milyar ABD Doları tutarında 
ekonomik hasarla 2022 salgını, giriş riskini 
değerlendirmek için gelecekte 3 ana uçuş 
koridorunun kuzeyinde yabani kuşların daha 
da yakından izlenmesiyle sonuçlanmalıdır.  
 
Görünüşe göre, çiftçileri çiftliklerinde biyogü-
venlik ihtiyacı konusunda eğitmek yine ye-
terli değildi. 2015’teki durumun tekrarı pek 
olası görülmedi ve kısa süre sonra yanlış bir 
güvenlik duygusuna yol açtı. Türkiye çiftçile-
ri, giriş riskini azaltmak için kapalı ahırlara 
geçmeyi de düşünebilirler. Yine 5 milyondan 
fazla yumurtacı tavuğu kaybeden ve yumur-
ta işlemeyi durdurmak zorunda kalan bir 
Iowa şirketi, çiftlik kompleksini dağıtmayı ve 
birincil üretim ile işlemeyi ayırmayı planladı-
ğını duyurdu. 
 
Kaynak: Poultry World 
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‘‘ Yakın zamana kadar, 

ana yemdeki farklı mineral 
kaynaklarının piliçlerde 
kemik gelişimi üzerindeki 
etkileri neredeyse hiç çalı-
şılmamıştı.   

RASYONDAKİ MİNERAL KAYNAĞI BROYLER  
BÜYÜMESİNİ VE KEMİK GELİŞİMİNİ ETKİLER 
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Çeşitli mineral kaynakları vardır. Çoğu kü-
mes hayvanı rasyonu, monokalsiyum fosfat 
veya tebeşir gibi inorganik mineraller kulla-
nır. Bununla birlikte, minerallerin bir amino 
asit veya proteine bağlı olduğu organik mi-
nerallerin kullanılması da mümkündür. Bu, 
bağırsaktaki mineral emilimini arttırır ve hay-
vanlar için daha fazla mineral sağlar. 
 
Organik mineraller broylerler için yararlı olur-
sa, bu aynı zamanda ana damızlık için de 
geçerli olabilir ve bu da daha sonra embriyo 
için de mevcut olacak olan kuluçkalık yumur-
tada daha fazla mineral kalmasına yol 
açar. Kuluçkalık yumurtada daha fazla mine-
ral varsa, bu daha iyi embriyonik kemik geli-
şimine ve broylerlerde daha az bacak prob-
lemine yol açabilir. 
 
Broyler damızlık yemindeki farklı mineral 
kaynaklarının broylerlerde kemik gelişimi 
üzerindeki etkileri neredeyse hiç araştırılma-
mıştır ve bu, yavaş büyüyen broylerler için 
değil, yalnızca normal broylerler için incelen-
miştir.  
 
Bu nedenle, Wageningen University & Rese-
arch , hem normal hem de yavaş büyüyen 
broylerlerin büyümesi ve kemik gelişimi ile 
ilgili olarak ana yemdeki mineral kaynağı 
(organik veya inorganik) üzerine bir araştır-
ma yürütmüştür.  
 
Organik minerallerle beslenen damızlık so-
yundan gelen civcivlerin, daha yüksek mine-
ral yoğunluğu nedeniyle daha güçlü kemikle-
re sahip olması bekleniyordu. 
 

Deney 
 
Bu çalışmada, 120 Ross 308 ve 120 Hub-
bard JA 57 damızlık, her cinsten 12 erkekle 
birlikte 10 hafta boyunca inorganik ya da or-
ganik olmayan mineraller (kalsiyum, fosfor, 
çinko, manganez, bakır, demir ve selenyum) 
içeren bir damızlık yemi ile beslendi. 
 
Bunun sonucunda 4 grup elde edildi: 
 Ross Inorganic, 
 Ross Organic, 
 Hubbard Inorganic, 
 Hubbard Organic. 

Farklı yemlerle besleme sonrasında 10 hafta 
sonra yumurtalar toplandı ve mineral kon-
santrasyonu açısından analiz edildi. Ayrıca 
bazı yumurtalar kuluçkaya yatırıl-
dı. Vücuttaki mineral konsantrasyonu için 
birkaç günlük civciv analiz edildi. 
 
Yavrulardan 384 erkek, her birinde 12 civciv 
bulunan 1.25×2.00 metre ölçülerindeki 32 
kümese yerleştirildi. Sıcaklık 32°C idi ve 25. 
gün ve sonrasında 22°C’ye düş-
tü. Kurulumdan sonraki ilk 3 gün günde 24 
saat ışık programı uygulandı, ardından civ-
civler günde 16 saat ışık aldı.  
 
Ross civcivleri 42. güne kadar, Hubbard civ-
civleri ise 49. güne kadar tutuldu. 
 
Civcivler 3 fazlı besleme programı ile sınır-
sız beslendi.  
 
Civcivler Enfeksiyöz Bronşite karşı ve 11. 
günde Newcastle hastalığına karşı aşılan-
mıştır. 
 

Ölçümler 
 
Daha fazla mineral içeren daha güçlü kemik-
ler civcivlerin ağırlığını daha fazla destekle-
yebilir.  
 
Civcivler ilk gün ve ardından 10, 14, 21, 28, 
35, 42 ve 49. günlerde ayrı ayrı tartılmıştır. 
 
0-14, 14-35, 35-49. günlerde ve tüm büyüme 
periyodu boyunca yem tüketimleri belirlen-
miştir. Yem dönüşümü de bu dönemler için 
hesaplanmıştır. 
 
Yaklaşık 2,600 g canlı ağırlıkta (Ross civciv-
leri için 38. gün ve Hubbard civcivleri için 49. 
gün), kümes başına 3 civciv seçildi. Bu civ-
civlerin sol bacağı, bir veteriner tarafından 
bacak problemleri açısından değerlendirilip 
bir puan verilirken, daha fazla inceleme için 
sağ bacağın kaval kemiği çıkarıldı. 
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Tibiaların ağırlıkları, uzunlukları, hacimleri, 
mineral içerikleri ve mineral yoğunlukları be-
lirlendi. Son olarak, bu kemikleri kırmak için 
gereken kuvveti belirlemek için aynı tibialar 
kırıldı. Daha fazla mineral içeren daha güçlü 
kemikler, kırılmak için daha fazla güce ihti-
yaç duyar ve bu nedenle civcivlerin ağırlığını 
daha fazla destekleyebilir. 
 

Sonuçlar 
 
Damızlık yemindeki mineral kaynağının da 
kuluçkadan çıkıştaki civciv kalitesi üzerinde 
hiçbir etkisi bulunmadı.  
 
Ortalama olarak, kuluçkalık yumurtaların ku-
luçka oranı döllenmiş yumurtaların %86 ‘sı 
kadardı. Bu, ana damızlığın yem muamele-
leri arasında farklılık göstermedi. Damızlık 
yemindeki mineral kaynağının da kuluçka-
dan çıkıştaki civciv kalitesi üzerinde hiçbir 
etkisi bulunmadı. 
 

Yumurtalardaki ve günlük civcivlerdeki mine-
ral konsantrasyonu, damızlık stoğuna sağla-
nan mineral kaynağından pek etkilenmemiş-
tir. Bu beklentilerin aksine oldu. Bununla bir-
likte, ana yemdeki mineral kaynağı Hubbard 
broyler civcivlerinin büyümesi üzerinde 
önemli bir etkiye sahipken, Ross broyler civ-
civleri için durum böyle değildi. 
 
Hubbard civcivlerinde, 49. günde inorganik 
ve organik ebeveyn yemi arasındaki canlı 
ağırlık farkı 132 g idi ( Tablo ). Yem alımı ve 
yem dönüşümü, ana damızlığın mineral kay-
nağından etkilenmedi. 
 
Ana yemdeki mineral kaynağının kaval ke-
mikleri üzerindeki etkileri açıktı. Organik mi-
nerallerle beslenen damızlık soyundan gelen 
civcivlerin kemikleri daha iyi gelişmişti: daha 
iyi mineral yoğunluğuna ve daha yüksek kı-
rılma direncine sahip daha kalın kemiklere  
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sahiptiler. Bazı tibia özellikleri için bu sadece 
Hubbard civcivlerinde gözlendi ve Ross civ-
civlerinde görülmedi, diğer tibia özellikleri 
için ise bu hem Hubbard hem de Ross civ-
civleri için geçerliydi. 
 
Daha iyi kemik gelişimi, hayvanların ağırlığı-
nı taşımak için olumludur ve daha az bacak 
problemiyle sonuçlanabilir. Ancak, ikincisi bu 
çalışmada bulunamadı. Bu deneyde bacak 
problemi olan civcivlerin yüzdesi çok düşük-
tü ve damızlık yeminde 2 mineral kaynağı 
arasında fark bulunmadı.  
 

Net Etki 
 
Damızlık yemindeki organik mineraller, broy-
ler civcivlerinin kaval kemiğinin kalitesi üze-
rinde olumlu bir etkiye sahipti.   
 
Damızlık yemindeki organik mineraller, hem 

Ross hem de Hubbard için yavrularının 
(broyler civcivlerinin) kaval kemiğinin kalitesi 
üzerinde olumlu bir etkiye sahipti. Bu etki 
daha yavaş büyüyen civcivlerde daha faz-
laydı. Burada da büyüme üzerinde net bir 
etki bulundu. Bunun Hubbard civcivlerinde 
özellikle görünür olmasının nedeni, damızlık 
stoğun daha düşük yem alımıyla ilgili olabilir, 
ancak daha yavaş büyüyen damızlık stoğun-
daki yemdeki optimum mineral seviyelerinin 
henüz tam olarak farkında olmamamız da 
mümkündür. 
 
Hem yumurtalardaki hem de günlük civciv-
lerdeki mineral içeriği çok az farklılık göster-
diğinden, ebeveyn yemindeki organik mine-
rallerin broyler civcivleri nasıl etkilediği açık 
değildir.  
 
Bunun daha fazla araştırılması gerekecek. 
 
Kaynak: Poultry World 
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Yumurta Fİyatları 
28 Kasım 2022 Verileri 

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

 Hammadde Pİyasaları 
Kasım  2022 Hammadde Kontratları – 28 Kasım 2022  
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Yem Katkıları Pİyasaları 
Çin Menşeili Vitamin Fiyatları – 28 Kasım 2022 
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Çin Menşeili Aminoasit Fiyatları – 28 Kasım 2022 




