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Merhaba; 

Yirmi ikinci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyoruz.  

Ocak Ayı Kanatlı Sektörü güncel gelişmelerini sizler için derledik. 

Bir yılı daha geride bırakırken, Dünya gıda tedariki için önemli olan ve ülkemiz kanatlı sektörü için de büyük önem taşıyan tahıl sevkiyatı ve sürekliliğine odaklandığımız bir yılı 

geride bırakıyoruz. 

Rusya ve Ukrayna savaşının dünya ticaretine etkisi sürerken, batılı ana üretici firmaların Rusya’da ticari faaliyetlerini son landırması nedeniyle ülkemiz ticaretine olumlu etkileri 

olan süreci yaşıyoruz. Kasım ayı başlarında Ukrayna Lima’ndan tahıl sevkiyatını amaçlayan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamı  sonrası Buğday ve Mısır fiyatlarında düşüş 

eğilimi devam etti. 

Rus-Ukrayna savaşının etkileri sonrası Rusya ile Batılı ülke ilişkileri gerildi. Rusya, batılı tedarikçilere duyduğu güvensizlik nedeniyle ülkeye girecek olan yeni farmasötik ve biyolojik 

ürün analiz kuralları doğrultusunda, yetiştiricilerden ithal aşılardan uzak durmalarını istedi. 

Damızlık ve Ticari Yumurtacı civciv üretiminde önemli bir üretim konusu ve hayvan refahı sorunu olan erkek civcivlerin itlafını önlemek için şirketler teknoloji geliştirmeye devam 

ediyor. İsrail menşeili bir firma, genetik çalışmalarla erkek civciv itlafını önlemeyi amaçlıyor. 

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle gıda tedarik zincirinde meydana gelen kesintiler nedeniyle kıtlık endişeleri arttı. BM Gıda Ajansı Ortalama Fiyat Endeksi, bu 

endişelerin gıda fiyatlarını rekor seviyelere yükselttiğini gösteriyor. 

Broyler civcivlerin yetiştirilmesi zamana karşı bir yarışı beraberinde getiriyor. Civcivlerin kümese yerleştikten sonra barsak sağlığının hızla gelişmesi, verim yönlü artışı da berabe-

rinde getirecektir. Araştırmacılar, Empire cinsi elma suyu ve posasının inovo olarak civcivlere enjekte edildiğinde bağırsak sağlığına olan etkilerini araştırıyor. 

Broyler yetiştiriciliğinde soğuk havalarda üretim yapmak özel bir strateji gerektirir. Management koşullarına odaklandığımız son yıllarda bu konuda önemli gelişmeler elde 

edildi. Elbette hava soğuduğunda sürülerin enerjini yönetmek de yeni stratejinin bir parçası olacaktır. 

Gıda kıtlığı endişeleri ve üretim tarafında arzın yeterli olamaması durumları, insanlığı doyuracak yeni teknolojilerin gelişimine yön veriyor. FDA, Upside Foods firmasının laboratu-

varda yetiştirdiği tavuk etine onay verdi. 

Bu ve daha fazla yenilikçi bilgi ve haberi dergimizde okuyabilir, daha fazlasına turkishpoultry.net sitemizden ulaşabilirsiniz. 

Bu vesile ile yeni yılınızı kutluyor, sağlıklı ve başarılı bir 2023 yılı diliyoruz. 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu süreçte katkıda bulunan, sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. Artan ilginiz karşısında daha iyi bir içerik hazırla-

manın heyecanını yaşıyoruz. 

“Turkish Poultry; bilgiye en sade haliyle ulaşabilmeniz için; güncel, güvenilir.”  

Keyifli okumalar dileriz.  

Sağlıkla kalın. 
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GENETİK ÇALIŞMALARLA ERKEK CİVCİV  
İTLAFI ÖNLENEBİLİR Mİ? 

‘‘ İsrailli araştırmacılar, itlaf edilen yaklaşık 7 milyar günlük erkek civ-

civ itlafına, sadece dişi civcivlerin çıktığı yumurta üreten genetiği de-
ğiştirilmiş tavuklarla son verebileceklerine inanıyorlar.  
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İsrail Tarımsal Araştırma Kuruluşu Volcani 
Center araştırmacıları, yalnızca dişi civciv 
çıkan tavuklar geliştirmek için gen düzenle-
mesini kullandı. Bu araştırmanın geri planın-
da İsrail menşeili Amerikan Huminn firması 
ile ortak yürütülen 7 yıllık araştırma bulunu-
yor.  
 
Geliştirilen gen teknolojisi, damızlık tavukla-
rın genetiğinin değiştirilmesini içermektedir.  
 
Geliştirilen gen teknolojisi, damızlık tavukla-
rın genetiğinin değiştirilmesini içermektedir. 
Böylece kuluçkada erkek embriyoları taşıyan 
döllü yumurtalarda embriyo gelişimi ilerle-
mez ve civcivler yumurtadan çıkmazlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuval Cinnamon, “Erkek civciv itlafı geze-
gendeki herkesi etkileyen bir sorundur.”  
 
Volcani Center araştırmacısı Embriyolog Yu-
val Cinnamon, BBC’ye şunları söyledi: “Her 
şeyden önce tavukların ve hepimizin yararı-
na, sektörde gerçekten devrim yaratabilece-
ğini düşündüğüm bir sistem geliştirdiğimiz 
için çok mutluyum, çünkü erkek civciv itlafı 
gezegendeki herkesi etkileyen bir sorundur.”  
 
Mavi Işığa Maruz Kalma 
 
Cinnamon, bilim adamlarının bu özellikteki 
tavukların, yumurtladıkları yumurtalardaki 
herhangi bir erkek embriyonun gelişimini 
durdurabilecek genetiği değiştirilmiş DNA’ya 
sahip olduğunu söyledi. Yumurtalar birkaç 
saat mavi ışığa maruz kaldığında DNA akti-
ve olmaktadır. Dişi civciv embriyoları mavi 
ışıktan etkilenmez ve normal geli-
şir. Civcivlerin ve yumurtladıkları yumurtala-
rın içinde ek genetik materyal yoktur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Stevenson, “Bu girişim hayvan refahı 
için “gerçekten önemli bir gelişme.”  
 
Araştırma, teknolojiyi lisanslama planları ne-
deniyle hakem denetiminden geçmemiş olsa 
da, İngiltere merkezli hayvan refahı yardım 
kuruluşu Compassion in World Farming 
(CIWF) tarafından kabul edildi. Baş politika 
danışmanı Peter Stevenson, girişimin hay-
van refahı için “gerçekten önemli bir geliş-
me” olabileceğini söyledi.  
 
Gen Düzenlemenin “İstisnai Bir Durumu” 
 
“Normalde, çiftlik hayvanlarının gen düzenle-
mesini kullanmak konusunda çok ihtiyatlı-
yım. Ancak bu istisnai bir durum ve 
CIWF’deki meslektaşlarım ve ben bunu des-
tekliyoruz. Bundan sonraki önemli adım, 
ürettiği insan tüketimi için yumurtlayacak 
olan tavuğun ve dişi civcivlerin, beklenmedik 
bir refah sorunu ortaya çıkmadan ticari bir 
ömür geçirip geçiremeyeceklerini görmek.” 
 
Erkek civcivlerin itlaf edilmesi uygulaması 
bazı Avrupa ülkelerinde yasaklanmış-
tır. Almanya bu yöntemi bu yılın başlarında 
yasakladı. Fransız üreticilerin ise yeni kısıt-
lamalara uymak için 1 Ocak 2023’e kadar 
süreleri var. Ekim ayında yapılan bir toplantı-
da, AB tarım bakanları, bir etki değerlendir-
mesinin sonuçları sonrasında, ticari yumur-
tacı ve damızlık amaçlı yetiştirilen tavukların 
erkek civcivlerinin itlaf edilmesine blok ça-
pında bir yasak getirmeyi değerlendirecekle-
rini söylediler. 
 
Kaynak: Poultry World  



5 │ Turkish Poultry Net 



Turkish Poultry Net │ 6 

‘‘ Mikotoksinler, küresel iklim değişiklikleri, erken dö-

nemde hasat yapılması, yemlerin olumsuz koşullar al-
tında işlenmesi, depolanması veya taşınması sırasında 
küflerin ikincil metabolitleri olarak tanımlanmaktadır.  
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Sürdürülebilir hayvancılığın yapılabilmesi, 
yem hijyeninin korunması ve gıda güvenliği-
nin sağlanabilmesi için riskli ham madde ve 
yemler, mikotoksin riskine karşı analiz edil-
meli ve kontaminasyon düzeyleri rakamsal 
verilere dönüştürülebilmelidir. Ürün kalitesi, 
hayvan sağlığı ile yasal kontaminasyon limit-
leri göz önünde bulundurularak mikotoksin 
analizlerin sürdürülebilir olması analiz has-
sasiyetinin yüksek, güvenilir, kolay uygula-
nabilir ve nispeten düşük maliyetli analiz 
yöntemleri tercih edilmelidir. 
 
 
 
 
 

Çoğu analitik metot numune alma, homoje-
nizasyon, ekstraksiyon ve ekstrakt temizle-
me, yoğunlaştırma, tespit etme aşamaların-
dan oluşsa da kullanılan kromatografik tek-
nikler ve dedektörlerle yapılan kombinasyon-
lar farklılıklar gösterebilmektedir. Mikotoksin 
varlığının ve kontaminasyon düzeyinin tespi-
tinde pek çok farklı yöntem bulunsa da LC-
MS/MS, sıvı kromatografi ile ikili kütle spekt-
rometresi analiz yeteneği (tandem tekniği) 
sayesinde doğada birbirinin benzeri molekül 
ağırlığına sahip olma ihtimali çok yüksek 
olan moleküllerin bile ayrımını kolaylıkla ve 
hassasiyetle yapabilmektedir. Oldukça geniş 
kullanım alanına sahip LC-MS/MS, çoklu 
analizlerin daha pratik, seri ve bir örnek ya-
pılmasını mümkün kılmaktadır. 

Mikotoksinler, yem ekonomisi, yetiştiricilik maliyetleri, gıda ve yem güvenliğini olumsuz etkile-
melerinin yanında hayvan ve insan sağlığını da tehdit eden önemli bir risk grubunu oluşturmak-
tadır. Aspergillus (Aflatoksinler (AF’ler) ve Okratoksin A (OTA), Penicillium (OTA) ve Fusarium 
(Trikotesenler, Fumonisinler (FB’ler) ve Zearalenon) (ZEA) mantarlarından üretilen mikotoksin-
lerin kararlıkları oldukça yüksek olduğu için geleneksel yöntemlerde uzaklaştırılmaları mümkün 
değildir. Bu nedenle henüz kontaminasyon oluşmadan ürünün hasat, depolama ya da üretim 
aşamalarında kontrol edilerek küf gelişiminin engellenmesi ya da bu aşamalardaki mikotoksin 
düzeylerinin tespit edilmesi gerekmektedir.  

Veteriner Hekim Özcan Erdoğan, “Sürdürülebilir hayvancılığın yapılabilmesi için riskli ham 
madde ve yemler, mikotoksin riskine karşı analiz edilmelidir.”  
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Ham madde ve yemlerdeki mikotoksin riski-
nin (düzeylerinin) belirlenmesinin yanı sıra 
hayvan beslemede mikotoksinle mücadele-
de en sık kullanılan  ve  en  güvenli  yöntem-
lerden  biri olan toksin  bağlayıcıların  miko-
toksinler  üzerine etkinliklerinin de bilinmesi 
gerekir. LC-MS/MS ile toksin bağlayıcıların 
etki spektrumu, adsorpsiyon düzeyi, miko-
toksin bağlama stabilitesi (desorpsiyon) ve 
besin maddeleri ile etkileşime girip girmediği 
değerlendirilebilmektedir.  
 
 
 
 
 
 

Özetle, LC-MS/MS cihazı kullanılarak izo-
term metoduna göre çoklu mikotoksin ana-
lizlerinin yapılabilmesi ve bağlama kabiliyeti-
ne sahip yem katkı maddelerinde bağlama 
etkinliklerinin ölçümlenebilmesi, hayvansal 
ve bitkisel üretim sektörü, tahıl işleyicileri ve 
dağıtıcıları, yem fabrikaları ve yetiştiricilerin 
talebini karşılayacak düzeyde bir teknolojidir. 
Mikotoksin riski yüksek yemlerde kullanılabi-
lecek yem katkı maddelerinin etkinlik düzeyi-
nin tespiti ve besin maddeleri ile etkileşimleri 
değerlendirilebilecektir. Yapılan in vitro mi-
kotoksin analiz çalışmaları, yem katkı mad-
delerinin toksin bağlama etkinliklerinin kolay-
lıkla tespit edilebilir olması Ar&Ge çalışmala-
rının gerçekleştirilmesinde itici bir güç oluş-
turmaktadır.  

LC-MS/MS ile toksin bağlayıcıların etki spektrumu, adsorpsiyon düzeyi, mikotoksin bağlama 
stabilitesi (desorpsiyon) ve besin maddeleri ile etkileşime girip girmediği değerlendirilebilmek-
tedir.  
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DÜNYA GIDA FİYATLARI 
2022 YILINDA REKOR 

SEVİYEYE ULAŞTI 
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Ajans Cuma günü yaptığı açıklamada, Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) ‘nun küresel olarak 
en çok ticareti yapılan gıda emtialarının 
uluslararası fiyatlarını izleyen Gıda Fiyat En-
deksi Dairesi, Gıda Fiyat Endekslerinin 2022 
yılında 2021 yılına göre %14,3 ‘lük artışla 
endeks kayıtlarının tutulmaya başladığı 
1990 yılından bu yana en yüksek seviye 
olan 143,7 puan seviyesine yükseldiğini 
açıkladı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gıda Fiyat Endeksi, 2022 yılında 2021 yılına 
göre %14,3 ‘lük artışla 1990 yılından bu ya-
na en yüksek seviye olan 143,7 puan sevi-
yesine yükseldi.  
 
Dünya ekonomisi pandeminin etkisinden 
kurtulurken endeks, 2021 yılında bir önceki 
yıla göre %28 oranında yükselmişti. 
 
Rusya’nın geçen yıl Şubat ayında Ukray-
na’yı işgal etmesinden sonra Karadeniz tica-
retinde aksama endişeleriyle gıda fiyatları 
yükseldi. BM desteği ile Ukrayna’dan tahıl 
ihracat kanalı açılması sonrasında gıda 
hammadde arzının artacağı beklentisi ile fi-
yatlarda bir miktar gerileme görüldü. 
Endeks, Kasım ayında 135,00 puanı gördü 
ve sonrasında Aralık ayında 132,4 puana 
geriledi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAO Baş Ekonomisti Maximo Torero, “Çok 
değişken iki yılın ardından daha sakin gıda 
emtia fiyatları memnuniyetle karşılanıyor.”  
 
FAO, Aralık ayında endeksteki düşüşün, ta-
hıl ve et fiyatlarındaki bazı düşüşlerle birlikte 
uluslararası bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüş-
ten kaynaklandığını, ancak şeker ve süt 
ürünlerindeki hafif artışların görüldüğünü 
açıkladı. 
 
Yine de 2022 yılında, FAO’nun beş gıda alt 
endeksinden dördü -tahıllar, et, süt ürünleri 
ve bitkisel yağlar- rekor seviyelere ulaşırken, 
beşincisi olan şeker 10 yılın en yüksek sevi-
yesindeydi. 
 
FAO Tahıl Fiyat Endeksi endeksinin, önemli 
piyasa aksaklıkları, daha yüksek enerji ve 
girdi maliyetleri, olumsuz hava koşulları ve 
devam eden güçlü küresel gıda talebi gibi 
faktörler nedeniyle 2022 yılında %17,9 arttı-
ğını açıkladı. 
 
Kaynak: Reuters  
 

‘‘ Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle gıda tedarik zincirinde mey-

dana gelen kesintiler, kıtlık endişelerini artırdığından, 2022 yılında çoğu gı-
da maddesinin maliyetindeki artışlar, BM Gıda Ajansı Ortalama Fiyat Endek-
sini rekor seviyelere çıkardı.  
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Ticari kanatlı yetiştiriciliği pazarında, broyler-
lerin antibiyotiksiz üretim modelinde çeşitli 
saha baskılarına karşı, rasyonlarda formüle 
edilmiş yem katkı maddeleri kullanılmakta-
dır. Üreticiler, yem katkı maddelerindeki bile-
şenlerin yüksek maliyetli olması nedeniyle, 
olası bir performans iyileşmesinin yem katkı 
maddesinin maliyetini aşan bir değerde olup 
olmadığını sorgulamaktadır.  
 
Broyler rasyonunda yem katkı maddesi kul-
lanılma ya da kullanılmama kararı, yetiştirici-
ler için pek çok soruyu gündeme getirmekte-
dir.  
 
Kullanılacak yem katkı maddesi, 
 Sürülerin performansına nasıl fayda sağ-

layacak?  

 İstenen sağlık ve performans kazançlarını 
sağlama açısından ne kadar etkili ola-
cak?  

 Bu yem katkı maddesini pazardaki diğer 
tüm seçeneklerden farklı kılan nedir?  

 
Ancak, tüm bu değerlendirmelerin ötesinde, 
genellikle yetiştiricilerin akıllarındaki en 
önemli soru; 
 Buna değer mi?  
 
Başka bir deyişle, 
Rasyona bir yem katkı maddesi ilave etme-
nin faydaları ürünün maliyetinden daha mı 
ağır basıyor? 

‘‘ Araştırmalar, yem katkı maddelerinin yatırım getirisi (ROI) sonuçlarını  

değerlendirmektedir.  

RASYONDA KULLANILAN  
YEM KATKI MADDELERİNİN 
PERFORMANS GETİRİSİNİN  

HESAPLANMASI 
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Performans Açısından Önemli  
Noktalar 
 
Performansı ortaya çıkarmak için doğru içe-
rik kombinasyonu nedir?   
 
Yem katkıları içeriklerine göre, elbette farklı 
performans kazanımlarını hedeflemektedir. 
 
Araştırma, geleneksel olarak, yem katkı içe-
riklerinin etkinliğine odaklanmıştır. Bilim 
adamları, üretim performansı, bağırsak mik-
robiyotası ve bütünlüğü arasındaki güçlü iliş-
ki hakkında daha fazla şey öğrendikçe, ba-
ğırsak sağlığına katkıda bulunan farklı bile-
şenlerin bağırsak sağlığını nasıl destekledi-
ğine daha fazla odaklanılmaktadır. 
 
Bilim adamları, 
 
 Rasyon karışımlarının bağırsaklardaki 

morfolojik değişiklikler, 

 İmmünomodülatör etkiler, 
 Bağırsak bariyeri işlevi üzerindeki etkileri-

ni 
 
değerlendirmektedirler.  
 
Etlik piliçlerin karşılaştığı karmaşık zorluklar 
göz önüne alındığında, rasyona dahil edilen 
geniş spektrumlu, sinerjistik bir yem katkı 
maddesi karışımı, birden fazla etki modu 
sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
Günümüzde yem katkı karışımları çok çeşitli 
maddeler içermektedir.  
 
Gelişimsel kilometre taşları 
 
Yem katkı karışımlarının kullanımı da dahil 
olmak üzere beslenme stratejileri, piliçlerin 
gelişimsel zorluklarını da dikkate almalı-
dır. Civcivlerin mikrobiyomunun gelişiminin 
büyük ölçüde yaşamın ilk iki haftasında 
meydana geldiği göz önünde bulunduruldu-
ğunda, yaşamın ilk iki haftası boyunca hem 
canlı ağırlık artışı hem de FCR açısından, 
sağlıklı bir mikrobiyotayı destekleyen bile-
şenlerin, tavuğun güçlü ve esnek bir mikrobi-
yom oluşturmasına yardımcı olarak verimli 
üretim performansı sağlamada rol oynamak-
tadır.   
 
Araştırmalar, geniş spektrumlu bir yem katkı 
maddesi kullanmanın, ilk haftadaki ciddi 
sağlık sorunlarını yönetirken faydalı olabile-
ceğini göstermiştir.  
 
Araştırmalar, yem katkıların zooteknik per-
formans iyileştirmelerine ekonomik açıdan 
baktıklarında, özenle seçilmiş karışımların 
sadece tavukları değil üreticileri de destekle-
yebileceğini göstermektedir.  
 
“Yem katkı maddeleri perfomansı artırırken, 
karlılığa da katkıda bulunurlar.“  
 
Regüle edici yasalar ve tüketici talebinin, ka-
natlı yetiştiriciliğinde antibiyotiklerin azaltıl-
masına ve hatta tamamen kullanımdan kalk-
masını sağladığını göz önüne aldığımızda, 
elde edilen bulgular, artan performansın kar-
lılığın azalması anlamına gelmediğini göster-
mektedir.  
 
Kaynak: Poultry World  



13 │ Turkish Poultry Net 



Turkish Poultry Net │ 14 

‘‘ Cornell Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, Empire cinsi elmalardan 

elde edilen meyve suyu, posası ve diğer bileşenleri, embriyolu tavuk  
yumurtasına enjekte edildiğinde, civcivlerin bağırsak sağlığını iyileştirdi-
ğini gösteriyor.  

Araştırmacılar, embriyolu tavuk yumurtası-
nın amniyotik sıvısına in vivo olarak meyve 
suyu, prina ve posa enjekte etti-
ler. Yumurtalardan çıkım sonrasında, analiz-
ler için ilgili örnekler toplandı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Cydney Jackson, “Çalışmamızda, 1940 
yılında Cornell’de geliştirilen Empire elması-
nın suyu, posası ve diğer bileşenlerini kul-
landık.”  
 
Gıda Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Araştır-
manın Baş Yazarı Cydney Jackson şunları 
söyledi: “Çalışmamızda, 1940 yılında Cor-
nell’de geliştirilen Empire elmasının suyu, 
posası ve diğer bileşenlerinin etlik piliçlerin 
bağırsak sağlığını ve genel durumuna yap-
mış olduğu olumlu katkıları gözlemledik.” 
 
Araştırmacılar, yumurtaya elma suyu ve po-
sa eklenmesinin, yeni çıkan civcivlerin ami-
no asit taşıma sistemini geliştireceği, demirin 
biyoyararlanımını artırabileceğini, hayvanın 
kalın bağırsağında mikrobiyatasını zengin-
leştirebileceği ve potansiyel olarak faydalı 
bağırsak bakterilerinin büyümesini destekle-
yebileceğini buldular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doç. Dr. Elad Tako, “Elma, bağırsak mikro-
biyomuna katkıda bulunan bileşimleri içer-
mektedir.”  
 
Tarım ve Yaşam Bilimleri Koleji Gıda Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Ortak Yazarı 
Doç. Dr. Elad Tako, “Elma, bağırsak sağlığı-
na ve bağırsak mikrobiyomuna katkı sağla-
yacak fitokimyasallar ve prebiyotikler gibi 
biyoaktif bileşenlerden oluşmaktadır” dedi. 
 
Yayına göre, ABD’nde yılda yaklaşık 
175.000 metrik ton elma posası (lifli atık) 
üretilmektedir ve genellikle imha edimekte-
dir. 
 
Doç. Dr. Tako, “Besin açısından zengin olan 
posayı potansiyel olarak kullanabilir duruma 
getirdiğimizde, etlik piliçlerin rasyonunda kul-
lanabiliriz.” dedi. Bu sayede “Yemlerindeki 
besin maddelerini iyileştirebilir ve üretkenliği 
daha doğal bir şekilde artırabiliriz.” 
 
Kaynak: Poultry World  
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‘‘ Broyler üretiminin başlamasından bu yana, endüstri, broyler üretimin-

de yüksek hava sıcaklıklarının getirdiği olumsuzlukların kolaylıkla üste-
sinden gelebilmektedir. Bununla birlikte, soğuk havalarda ısı ve hava 
dengesini sağlamak hala önemli sorunların başında gelmektedir.  
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Kış aylarında kümes içinde soğuk hava ve 
yüksek nem nedeniyle, bağırsak sağlığı kok-
sidiyoz ve enterik bakteriyel ve viral baskıla-
ra maruz kalmaktadır. Çoğu durumda besle-
me uzmanı, performansı korumaya, zemini 
daha kuru tutmaya ve ayak kalitesini iyileştir-
meyi sağlamak için yem formülasyonunu 
ayarlamaya çalışmaktadır. 
 
Yem formülasyon ayarlamaları, soğuk hava-
larda performansa yardımcı olmaktadır, an-
cak bu düzenleme, ideal ısıyı sağlamak ve 
hava akışını sağlıklı yönetmek kadar etkili 
değildir. Besleme uzmanı ve saha veteriner 
hekimi, yılın soğuk döneminde performansın 
düşmesini önlemek için birlikte çalışmakta-
dır. 
 

Mineral ve elektrolit seviyesi 
 
Besleme uzmanının soğuk havalarda yaptığı 
ilk değişikliklerden biri yemdeki sodyumu 
azaltmaktır.   
 
Düşük sodyumun su alımını ve buna bağlı 
olarak su atılımını ve altlık nemini azaltabile-
ceği çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kışın elekt-
rolit dengesinin ayarlanması, ayak tabanı 
kalitesi ve ayak tabanın dermatit yönünden 
refahı ve ayak tabanı ekonomisi ile genel 
üretim faydalarına göre yönlendirilmektedir. 
 
Araştırmalar, optimum büyüme ve FCR de-
ğerlerini yakalamak için minimum sodyum 
gereksinimini belirlemektedir. Ancak belirti-
len sodyum seviyesi, optimum altlık nem 
kontrolü ve ayak tabanı kalitesi için istenen-
den daha yüksek olabilir. Başka bir deyişle, 
soğuk havalarda sodyum düzeyini ne kadar 
düşüreceğinizi öncelikleriniz belirlemelidir. 
 
Bazı çalışmalar, daha düşük sodyum seviye-
lerinin daha düşük altlık nemi ile sonuçlandı-
ğını göstermektedir. Çalışma, büyümeyi ve 
FCR değerlerini maksimize etmek için sod-
yum oranlarının, başlangıç rasyonlarında 
minimum %0.19 ve growth ve finih rasyonla-
rında %0.15 düzeyinde olması gerektiğini 
göstermektedir. Her durumun farklı olduğu-
nu kabul ederek, broyler rasyonlarında tuz 
seviyelerini iyi performans, sağlık ve refah 
için uygun değerlerde düşürerek soğuk ha-
vaya karşı aşırı tepki vermeyecek düzeyde 
düşürmek ve optimum seviyede tutmak 
önemlidir. 

Diğer araştırmalar, soğuk havalarda düşük 
kalsiyum ve fosfor düzeylerinin dışkı ve altlık 
nemini azaltacağını göstermiştir. Yine, azal-
tılmış mineraller daha düşük su alımına ne-
den olmakta, ancak rasyonda mineral düze-
yinin aşırı azaltılması da performansı etkile-
mektedir. 
 

Ham protein ve amino asit ayarla-
maları 
 
Cobb-Vantress son zamanlarda, amino asit 
seviyelerini tavsiye edilen seviyelerin üzeri-
ne bile yükseltmenin daha iyi FCR değerleri-
ni, daha yüksek büyüme oranlarını ve daha 
yüksek göğüs eti verimini destekleyeceğini 
göstermiştir. Sonrasında amino asit miktarı-
nın yoğunluğu ekonomik öncelikleri belirle-
me meselesi haline gelmektedir. Daha yük-
sek ham proteinli rasyonlar daha fazla su 
alımı, daha fazla su atılımı ve altlıkta daha 
fazla nitrojen birikmesi ile sonuçlanacak-
tır. Bu nedenle besleme uzmanları, daha 
yüksek ham proteinli rasyonlarla beslemek-
ten kaynaklanan nem ve amonyak yükünü 
kaldıramıyorsa, düşük ham proteinli yemler 
kullanmalıdır. 
 
Benzer şekilde, bazı çalışmalar ham proteini 
azaltmanın ve yemi daha yüksek seviyeler-
de kristalli amino asitlerle desteklemenin nit-
rojen atılımını ve bağırsak rahatsızlıklarını 
da azalttığını göstermiştir. Aslında, deneyim-
lere göre daha düşük protein içeren rasyon-
lar, özellikle soğuk havalarda bağırsak ra-
hatsızlıklarını azaltıyor gibi görünmekte-
dir. Ham protein seviyelerini düşürmenin do-
ğasında bulunan azaltılmış metabolik ısı 
(sindirimden üretilen), yeterli tesis ısısının 
sağlanması üzerinde daha fazla baskı oluş-
turacaktır. 
 

Soya fasulyesi yerine hayvansal 
protein kullanımı 
 
Besleme uzmanları, soya fasulyesi küspe-
sinden gelen proteininin yerine bir miktar gü-
venilir bir hayvansal protein kaynağı kullan-
dıklarında performansta iyileşmeler ve daha 
iyi altlık koşulları gözlemlemektedir-
ler. Soğuk havalarda, soya küspesindeki ni-
şasta olmayan polisakkaritler ve yüksek po-
tasyum seviyeleri bağırsak yolunu strese so-
kabileceğinden , bu strateji oldukça yararlı  
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olmaktadır. Genel olarak, broyler rasyonun-
daki soya fasulyesi küspesi hayvansal pro-
tein kullanımı %31 seviyesinde %26 düzeyi-
ne düşürülebilirse ve tüm amino asitler den-
gelenirse, performans korunabilir ve altlık 
daha kuru olabilir. 
 
Mısır ve soya ile beslenen piliçler ile ikame 
kümes hayvanı unu ile beslenen piliçler ara-
sında karşılaştırmalar yapılmıştır. İlk grup 
piliçlerde mısır ve soya grubu sıvı yağ kay-
nağı olarak soya yağı kullanırken, hayvansal 
protein grubundaki piliçlerde kümes hayvanı 
yağı kullanıldı. Çalışmada, hayvansal pro-
tein grubu, tamamen bitkisel grupla aynı per-
formans sonuçlarını gösterdi, ancak önemli 
ölçüde daha az su alımı ve dışkı nemi oldu-
ğu gözlemlendi. 
 
Rasyonlar incelendiğinde, temel farkın hay-
vansal protein içeren rasyondaki düşük po-
tasyum seviyeleri olduğu söylenebilmekte-
dir. Bu çalışma yaygınlaşsaydı, tüm sebze 
üreticileri soya fasulyesi küspesi yerine ka-
nola küspesi, ayçiçeği küspesi ve kurutul-
muş damıtıcı taneleri gibi daha düşük potas-
yum protein kaynaklarını ikame edecekler-
di. Bu nedenle, protein ikamesi, iyi perfor-
mansı korurken soğuk havalarda kötü altlık 
koşullarıyla mücadele etmeye yardımcı olan 
başka bir argüman sunmaktadır. 
 

Isıtma mı, besleme mi? 
 
Ortak tema, soğuk havalarda civcivlerin üret-
tiği ısıya güvenmeyerek ekstra ısı kaynakla-
rından yararlanmaktır.  
 
Günlük sıcaklıklar 10°C’nin altına düştüğün-
de FCR değerlerinin bozulduğunu gözlem-
lenmiştir. Çoğu durumda üreticiler, kuluçka 
makinelerini ve ısıtıcıları kapatarak, kümes-
teki vücut ısısını kümeste termonötr (21,1°C) 
veya civarında tutmaya zorlayarak yakıt tü-
ketimini kısıtlayacaklardır. Kümes içindeki 
sıcaklığı korumak için çaba sarf edildiğin-
den, taze hava girişi sınırlandırılır. Kanatlı 
ısısı kümes içinden kümes dışına basit ter-
mal transfer veya minimum havalandırma 
yoluyla aktarıldığı için çoğu durumda tek 
enerji kaynağı yemdir. 
 
Arka planda başka bir ısı kaynağı olmadığın-
dan, civcivler kendilerini rahat hissetmek için 
daha fazla yem tüketeceklerdir. Ancak son  
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zamanlarda, daha yaşlı sürülerde bile ısı 
oluştuğunda iyi FCR değerlerinin korunduğu 
durumlar görülmektedir. Kuzeydoğu 
ABD’ndeki bir örnek, güneşin ısıttığı havanın 
kümesin tavan arası plenumunda depolan-
dıktan sonra kümesin içine çekildiği tavan 
arası menfezlerinin kullanılmasıdır. Bu ek 
ısıtma yönteminde uzmanlaşan üreticiler, 
FCR değerlerini iyileştirmiş, yakıt masrafın-
da azalma ve daha kuru altlık sağlamıştır. 
 
Batı Avrupa’da gözlemlenen başka bir sis-
tem, saman kullanan kazan sistemiyle çalışı-
yordu. Kazan, tüm kümese sıcak hava sağ-
layan bir ısı eşanjörüne bağlandı. Bu tür sis-
temler, saman, odun veya selüloz peletleri 
dahil olmak üzere birden fazla ham madde 
kullanılarak çalışabilmektedir. Bu sisteme 
sahip çiftlikler daha iyi performans ve daha 
az pododermatit göstermiştir.  
 

Propan en verimli yakıttır 
 
Propan ile ısıtmak yem tüketiminden daha 
ucuza mal olmaktadır. Örneğin, 1 litre propa-
nın 0,66 ABD dolarına mal olduğunu ve 
24.024 BTU veya 6.054 kcal ürettiğini düşü-
nelim. Basit bir ifadeyle, propanın maliyeti 
1.000 kcal başına 0,11 ABD Doları-
dır. Aksine, ton başına 400 ABD Doları (kg 
başına 0,40 ABD Doları) ve kg başına 3.130 
kcal yem maliyeti olan bir yetiştirici yemi, 
1.000 kcal başına 0.1278 ABD Dolarına mal 
olacaktır. 
 
Bununla birlikte, metabolize edilebilir enerji 
dağılımına ilişkin bir dizi bilgiye dayalı ola-
rak, yem, vücut ısısı üretmede en iyi ihtimal-
le %40 düzeyinde verimlilik sağlamaktadır, 
bu nedenle yeni hesaplama 0,1278 ABD Do-
ları bölü 0,40’tır, yani 1.000 kcal başına 0,32 
ABD Doları’dır. 
 
Bu hesaplama bir enerji karşılaştırması mali-
yetidir ve daha zayıf yem dönüşümünden 
kaynaklanan nem ve nitrojen tüketimini he-
saba katmamaktadır. Bunu şöyle değerlen-
dirdiğimizde,, 2 kg’lık bir etlik piliçte soğuk 
havalarda FCR değerlerinin beş puan kaybı-
nı düşünmektir. Bu, etlik piliç başına tüketi-
len ek 100 g yem, 313 ek kcal veya ek yem 
maliyetinde 0,10 ABD doları anlamına gel-
mektedir. 
 
 

313 kaloriyi sağlamak için propan kullanılmış 
olsaydı, maliyet etlik piliç başına 0,0344 
ABD doları olurdu. 
 

Soğuk hava enerji seviyeleri 
 
Bazı besleme uzmanları, yem alımını, büyü-
meyi ve FCR değerlerini korumayı sürdür-
mek için soğuk havalarda yalnızca rasyon 
enerjisini artıracaktır. Bu strateji oldukça ma-
liyetlidir, ancak kesinlikle FCR değerlerinin 
artmasından daha az maliyetli olacak-
tır. Teorik olarak, ekstra kalori sağlamak, 
protein ve mineral artışı sağlamadan civcivin 
ısısını dengeleyecektir. 
 
Daha yüksek enerjili yemin, daha düşük yem 
alımı nedeniyle daha az su alımına yol açtığı 
gözlemlenmiştir. Besleme uzmanları, soğuk 
havalarda yem enerji seviyelerini yükseltme-
nin düşük performansı azaltmadığını belirt-
mektedirler. Bu değişikliği yapmadan önce 
birkaç sürüde yem enerjisi ayarlamalarını 
değerlendirmek güvenli bir yaklaşım olacak-
tır. 
 

Entegre bir yaklaşım 
 
Dışkı nemini azaltan yeme veya içme suyu-
na katılan yem katkı maddeleri bulunmakta-
dır. Bunlar arasında bentonit, zerdeçal, 
yucca özleri ve betain bulunmakta-
dır.. Bunları göz ardı etmemek gerekir, an-
cak yem katkı maddelerinin maliyetini he-
saplamadan önce kümes managementi ve 
temel besleme yoluyla kümes ortamı kontrol 
edilmeye çalışılmalıdır. Besleme uzmanının 
bu ürünlerden bazılarını denemesi gereken 
zamanlar da olacaktır. Soğuk hava perfor-
mansını sürdürmek zor olabilir, ancak işlet-
me yöneticisi, çiftçi, veteriner hekim ve bes-
leme uzmanının en iyi seçenekleri değerlen-
dirip tartışarak zaman harcayarak entegre 
bir yaklaşımla durumu değerlendirmesi en 
efektif seçenek olacaktır. 
 
Kaynak: Poultry World 
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‘‘ Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Upside Foods’un laboratuvarda yetiştirdiği 

tavuk etini ABD restoran menülerine ve market raflarına bir adım daha 
yaklaştıran “kesim yapmadan ürettiği” ‘tavuk etini’ onayladı.  
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Nasıl olabilir? Tavuk olmayan bir tavuk 
mu? Pandora’nın kutusu büyüyor. Yakında 
başka şirketler de yakınınızdaki bir restora-
na veya markete hücre kültürlü proteinler 
getirecek. Sırada sığır eti olmayan sığır eti 
olabilir. 
 
USDA’nın üretim tesisleri için bir denetleme 
süreci geliştirmesi ve hücre kültürüyle yetişti-
rilen tavuk veya sığır eti için etiket onayı ge-
liştirmesi önemli bir gelişmedir. New York 
Times, endüstri uzmanları, FDA’dan izin 
alınmasının, pazara girmek isteyen ürünler 
için en büyük engel olduğunu ve hücre kültü-
rüyle yetiştirilen tavuğun önümüzdeki aylar-
da USDA’dan onay almasını bekliyorlar. 
 

Ölümsüzleştirilmiş Tavuk Nasıl  
Üretiliyor?  
 
“Kısacası, üretim sürecimiz bir tavuktan ve-
ya döllenmiş yumurtadan birincil hücre örne-
ği alarak başlar.”  
 
Upside Foods, web sitesindeki açıklamasın-
da: “Kısacası, üretim sürecimiz bir tavuktan 
veya döllenmiş yumurtadan birincil hücre 
örneği alarak başlar. Ekibimiz bu örnekten 
ticari bir hücre hattı geliştirmek için ideal 
hücreleri seçer. Elde edilen hücreler, yüksek 
kaliteli et üretme, öngörülebilir ve tutarlı bir 
şekilde büyüme yeteneklerine göre seçi-
lir. Bu sürece ölümsüzleştirme denir. Bir 
hücre hattı oluşturulduktan sonra, ondan yıl-
larca – hatta on yıllarca – yararlanabiliyoruz 
ve hayvanlardan ek hücre örnekleri alma ih-
tiyacını azaltıyoruz.” İşte karşımızda – ölüm-
süzleştirilmiş, bir tavuk hakkında asla duya-
cağımızı düşünmediğimiz bir tanım.  
 
Bilim insanları, bu gelişmenin olacağını tah-
min öngörüyorlardı. Hücre kültürlü protein, 
uzun yıllardır araştırılmaktadır ve günümüz-
de yavaş yavaş meyvelerini vermektedir.  
 
Eğer tavuk “ölümsüzleştirilebiliyorsa”, sığır 
eti, domuz eti veya hindiler çok geride kala-
bilir mi?   
 
Eğer tavuk “ölümsüzleştirilebiliyorsa”, sığır 
eti, domuz eti veya hindiler çok geride kala-
bilir mi? Yeterli finansman bulunursa, yakın-
da çok sayıda “et” şirketi hücre yetiştirmek 
için girişimde bulunacaktır.   
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Finansman Yolda 
 
Finansman söz konusu iken, bir yıl önce ku-
rulan İsrail menşeili şirket olan Future Fo-
ods, şirketlerinin hücre kültürlü et ve hayvan 
hücrelerinden yapılan kümes hayvanı ürün-
lerini desteklemek için 347 milyon dolar top-
ladığını açıkladı. Büyük yatırımcılardan bazı-
ları, ABD gıda sektöründe faaliyet gösteren 
iki dev şirket olan Archer Daniels Midland ve 
Tyson Foods şirketleridir. 
 
Bir yıldan uzun bir süre önce duyurulduğu 
üzere, Memphis Meats nee Future Foods, 
elde ettiği finansmanı kısmen, 2022 yılının 
sonlarında hücre kültürlü et ürünlerini ABD 
pazarına getirmek amacıyla ABD merkezli 
bir işleme tesisi açmak için kullandı. Ancak 
marketlerin et reyonu rafları, yeni hücre kül-
türü kökenli olarak üretilmiş proteinlerle bu 
kadar çabuk dolmayabilir. 
 
Yakında restoranlarda ve marketlerde bulu-
nacak olan bu hücre-kültürlü proteinler, bitki 
bazlı sahte et proteinlerinin yolunu takip edip 
etmeyeceği merak konusu. Milyonlarca do-
lar, bitki bazlı et benzerlerini yapan şirketleri-
ni finanse etmek için kullanıldı. Ancak finan-
se ettikleri şirketlerin tüketiciler ürünleri tam 
olarak kabul etmedikleri için durma noktası-
na geldiği veya en azından tüketici tercihleri-
nin bu pazarın büyümesini önemli ölçüde 
yavaşlattığı görüldü. Ancak, pazarda ilk faa-
liyet gösteren şirketin, iyi finanse edildiği ve 
yeni geliştirilen her ürün gibi pazardaki ya-
vaş ilerlemeye dayanabildiği takdirde, genel-
likle en iyi karlılığı yakalayan şirket olduğu 
da unutulmamalıdır. 
 
Geleneksel et ve kümes hayvanı endüstri-
sinde faaliyet gösteren, FDA ve USDA’dan 
onay alacak hücre yetiştirme şirketinin, labo-
ratuvarda et üretimi yaparak sektörün öncü-
lerinden olması kaçınılmaz olacaktır. Bu tür 
onaylar, canlı hayvandan ete ürün sürekliliği 
kavramından tüketimine kadar olan sürecin 
tamamı için geleceğin habercisi mi, yoksa 
hücre kültürlü tavuk eti ve ardından sığır eti 
mi yeni ürün seçeneği olacak?  
 
Kaynak: Poultry Producer  
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Yurtdışı Yem Hammadde Kontratları  
23 Ocak 2023 fiyat verilerini içerir. 

Kaynak: İnvesting 
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AG Market verileridir.  

 Hammadde Pİyasaları 
Mart 2023 Hammadde Kontratları – 23 Ocak 2023  
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Yem Katkıları Pİyasaları 
Çin Menşeili Vitamin Fiyatları – 23 Ocak 2023 
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Çin Menşeili Aminoasit Fiyatları – 23 Ocak 2023 




