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El Kitabı Hakkında

Bu el kitabının amacı, Aviagen® müşterilerinin broyler sürülerinde optimum performansa ulaşmasına 
yardımcı olmaktır. El kitabı broyler sürülerinin sevk ve idaresiyle ilgili tüm yönler hakkında kesin bilgiler 
vermeyi değil, göz ardı edilmesi durumunda sürü performansını azaltabilecek önemli konulara dikkat 
çekmeyi amaçlamaktadır. Bu el kitabında verilen sevk ve idare hedeflerinin amacı, sürü sağlığının ve 
refahının korunması ve kümesten kesimhaneye iyi sürü performansına ulaşılmasıdır.

Burada sunulan bilgiler kurum içi araştırmalardan, yayınlanmış bilimsel bilgilerden, Aviagen Teknik Transfer 
ve Teknik Servis Ekiplerinin uzmanlık, pratik deneyim ve becerilerinden türetilen verilerin bir birleşimidir. 
Ancak, bu el kitabında sunulan rehberlik, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek performans farklılıklarına 
karşı tam bir koruma sağlayamaz. Aviagen bu nedenle broyler sürülerinin sevk ve idaresinde bu bilgilerin 
kullanılmasından doğabilecek sonuçlar için sorumluluk kabul etmez.

Teknik Servis

Broyler sürülerinin sevk ve idaresine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen yerel Aviagen Teknik Servis Departmanı 
veya Müdürü ile irtibata geçin veya www.aviagen.com adresini ziyaret edin.

El Kitabının Kullanımı

Konu Başlıkları

El kitabının sağ tarafında mavi ayırma etiketleri bulunmaktadır. Bu etiketler okuyucuların ilgilendikleri 
bölümlere ve konulara hemen erişmesine olanak verecektir.

İçindekiler tablosunda her bir bölümün alt başlıklarıyla birlikte sayfa numaraları da verilmiştir. El kitabının 
sonunda, alfabetik olarak düzenlenmiş bir Anahtar Kelime Dizini yer almaktadır.

Kilit Noktalar ve Yararlı Kaynaklar

Yetiştiriciliğin önemli yönlerini ve kritik yöntemleri vurgulayan Kilit Noktalar bu sembolle 
belirtilmiştir.

Bu el kitabındaki belirli konu başlıklarıyla ilgili bulabileceğiniz diğer Yararlı Kaynaklar 
hakkında öneriler istiyorsanız bu sembolü arayın. Önerilen belgeler aksi belirtilmediği sürece                  
www.aviagen.com web sitesi teknik kütüphanesinde bulunabilir.

Ekler

Bu el kitabının ekleri iyi sevk-idare, gıda, çevre ve sağlık kontrolü ile ulaşılabilecek performans hedeflerini 
içermektedir; besin içeriği bilgileri de ayrıca mevcuttur. Tüm teknik bilgilere ve sevk-idare bilgilerine www.
aviagen.com web sitesinden, yerel teknik servis departmanı yada ilgili teknik servis müdürüyle irtibata 
geçerek ya da info@aviagen.com adresine e-posta göndererek ulaşabilirsiniz.
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Giriş

Aviagen, farklı pazar ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir dizi farklı damızlık ırkları üretmektedir.  Bu, 
kullanıcıların kendi işletmelerindeki ihtiyaca en iyi şekilde yanıt veren kanatlıyı seçmesine izin verir. Bütün 
Aviagen ırkları, broyler ve damızlıkta bulunan özelliklerin dengeli bir harmanını içerir. Bu yaklaşım, kanatlıların 
çok çeşitli çevre şartlarında en yüksek performansı gösterebilmesini sağlar.  Kanatlıların refahı, ayak sağlığı, 
kalp-damar sağlığı ve dayanıklılığı konusunda sürekli kaydedilen genetik ilerlemeler sayesinde, gelişme hızı, 
yem değerlendirme oranı (FCR), yaşama gücü ve et verimi gibi ticari açıdan önem arz eden hususlarda 
sürekli olarak iyileşmeler görülmektedir.

Kanatlıların sahip olduğu genetik potansiyele ulaşılabilmesi için, aşağıdaki şekilde gösterilen tüm faktörlere 
gereken dikkatin gösterilmesi şarttır. Tüm bu faktörler birbirine bağımlıdır. İçlerinden herhangi birinde eksiklik 
olması, broyler performansını tümüyle etkileyecektir.

Şekil 1: Broyler performansını ve kalitesini etkileyen faktörler.

Aviagen'in Teknik Transfer Ekibi, bu El Kitabını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hazırlamıştır:
• Kanatlı refahının her zaman göz önünde bulundurulması.
•  Üretim zinciri öğelerinin ve aralarındaki geçiş evrelerinin iyi anlaşılması. 
• Tüm süreç boyunca son ürünün kalitesine özen gösterilmesi.
• Kanatlılardaki ve ortamlarındaki değişikliklerin gözlemlenmesi. 
• Kanatlıların sürekli değişen ihtiyaçlarına sevk-idare açısından uygun yanıtların verilmesi.

Her broyler kümesi diğerinden farklıdır; aynı şekilde, her bir broyler sürüsünün ihtiyaçlarının karşılanması 
için gereken sevk-idare uygulamaları da farklı olacaktır. Broyler çiftliğinin yöneticisi, çiftlikteki kanatlıların 
ihtiyaçlarını iyi anlayabilmeli ve bu el kitabında anlatıldığı şekilde duyarlı sevk-idare uygulamaları yoluyla her 
sürüde optimum performansı sağlayacak şekilde kanatlıların ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Ekonomik ve Ticari Konular

Ekonomik ve ticari konular, broylerlerin yönetim şeklini etkilemeye devam etmektedir; ekonomik ve ticari 
konulara aşağıdakiler dahildir:
• Ürün kalitesi, gıda güvenliği ve yüksek düzeyde hayvan refahı için giderek artan müşteri talepleri.
• Önceden tanımlanmış özellikler barındıracak ve çok daha öngörülebilir olacak şekilde yetiştirilebilen 

broyler sürülerine duyulan ihtiyaç.
• Sürüler içindeki ve dolayısıyla son üründeki varyasyonun en aza indirilmesi yönünde duyulan ihtiyaç.
• FCR, gelişme hızı ve et verimi için kanatlıda mevcut olan genetik potansiyelin tam kullanımı.
• Asites ve ayak problemleri gibi önlenebilir hastalıkların en aza indirilmesi.

Müşterinin ihtiyaçlarına kesimhane içinde yanıt vermek, broyler sevk-idaresinde başarının anahtarıdır. Bir 
kesimhanenin ihtiyaçları, sattıkları ürün çeşidine, kanatlı kalitesine, hedef ağırlık ve varyasyon açısından 
uymaları gereken ürün ağırlık şartlarına bağlı olarak değişecektir. Bu şartlardan sapma olması, maliyetleri de 
beraberinde getirir. Ancak bu durumda maliyet/fayda hesabının yapılması gerekebilir. Örneğin, cinsiyet ayrı 
yetiştirme ve kanatlının yetişme sürecinin yakından izlenmesi kesim aşamasında fayda sağlasa da üretim 
maliyetini arttırır. 

Beslenme

Sıcaklık

Su temini

Aşılama durumu

Sağlık

Yem temini

Aydınlatma

Havalandırma

Yerleşim sıklığı

Civciv kalitesi Kanatlı refahı
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Yüksek düzeyde kanatlı refahının sağlanması, iyi bir ticari performansı destekler. İyi bakılan kanatlılar, hedef kesim 
ağırlığına daha yakın olacaktır ve bunların kesimhanede düşük kalite olarak sınıflandırılma olasılığı daha azdır.

Aviagen'in müşterilere ait broyler verileri üzerinde yaptığı analizler, yerleşim sıklığı arttırıldığında veya sürüler 
arası süre azaltıldığında ortalama günlük ağırlık kazancının düştüğünü ve FCR oranlarının kötüleştiğini tutarlı 
olarak göstermiştir. Bu nedenle, üretim sisteminden geçen kanatlı sayısını arttırmak mali açıdan cazip gibi 
görünse de, bu tür değişikliklerin yaratacağı etki uygun şekilde değerlendirilmeli ve büyümede azalma, 
performans varyasyonunda artış, yem maliyetlerinde artış ve kesimhanedeki et veriminde düşüş açısından  
göz önünde bulundurulmalıdır.

Broyler Üretimi

Broyler yetiştirme dönemi, entegre et üretim sürecinin sadece bir kısmını oluşturur. Sürecin diğer bileşenleri 
ise damızlık çiftliklerini, kuluçkahaneleri, broyler yetiştirme kümeslerini, kesimhaneleri, perakendecileri ve 
tüketicileri kapsar.

Şekil 2: Kaliteli broyler eti üretimi - sürecin tüm aşamaları

Broyler üretiminden sorumlu yöneticinin amacı, kanatlı refahı, canlı ağırlık, yem değerlendirme, üniformite 
ve et verimi konusunda gereken sürü performansına mevcut ekonomik sınırlar dahilinde ulaşmak olmalıdır. 
Broyler üretimi birbirini takip eden bir süreçtir ve bu süreçte nihai performans, her bir aşamanın başarıyla 
tamamlanmasına bağlıdır. En üst düzey performansa ulaşabilmek için, her bir aşamanın ciddi bir şekilde 
değerlendirilmesi ve buna göre ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılması gerekir.  

Broyler üretiminin karmaşıklığı, üretim sürecinin tamamını etkileyen faktörlerin ve çiftlikteki kanatlı sevk-
idaresini doğrudan etkileyen faktörlerin sorumlu yöneticiler tarafından net bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. 
Kuluçkahanede, taşıma sırasında ve kesimhanede değişiklikler yapılması da gerekli olabilir. Broyler 
üretiminde, yumurtadan çiftliğe ve çiftlikten kesimhaneye olan yolculuklarında kanatlılar çeşitli gelişim 
aşamalarından geçerler. Üretim sürecindeki bu aşamaların her birinin arasında bir de geçiş aşaması vardır. 
Bu geçiş aşamaları, hayvanlarda minimum stres yaratacak şekilde idare edilmelidir. Broyler üreticileri için 
başlıca geçiş aşamaları şunlardır:
• Civciv çıkımı
• Civciv hasadı, bekletme ve taşıma
• Civcivlerde iyi beslenme davranışının geliştirilmesi
• İlave yemlik ve suluk sistemlerinden ana sisteme geçiş
• Kümesin boşaltılması sırasında broylerlerin yakalanması ve taşınması           

Yer           Operasyon     Hedef
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Yetiştiricilik

Broyler refahında, performansında ve kârlılığında yetiştiriciliğin önemi hafife alınmamalıdır. İyi bir yetiştirici, 
sorunları çabucak tespit edebilmeli ve sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulabilmelidir.  

Yetiştirici, bu el kitabında verilen en iyi uygulama önerilerini tatbik etmeli, anlamalı ve kendi mesleki 
yeterliliğiyle, pratik bilgisiyle, becerileriyle ve yetiştirdiği kanatlıların ihtiyaçlarını karşılayabilme yetisiyle 
birleştirerek kullanmalıdır.

Yetiştiricilik, broyler ve çevresiyle olan olumlu insan etkileşiminin (sürü algısı) bir sonucudur. Yetiştirici, 
sürüdeki kanatlıların ve bulundukları ortamın sürekli farkında olmalıdır. Bunu yapabilmek için, kanatlıların 
davranışsal özellikleri ve kümes içindeki koşullar yakından gözlenmelidir. Bu izleme genellikle "sürü algısı" 
olarak adlandırılır ve yetiştiricinin tüm duyularını kullandığı sürekli bir süreçtir (Şekil 3). 

Şekil 3: Yetiştiricilik - sürüyü izlemek için tüm duyuların kullanılması.

Kanatlıların ağızdan 
çıkardıkları sesleri, 
nefes ve solunum 
seslerini dinleyin. Fan 
rulmanlarının ve yem 
kanallarının çıkardığı 
mekanik sesleri dinleyin. 

İşitme

Yüksek amonyak 
düzeyleri 
gibi ortamda 
hissedilebilecek 
kokulara dikkat edin. 
Hava ağır ya da 
boğucu mu?

Koku

Kursak doluluğunu tayin etmek 
için kanatlıları elinize alın ve
kanatlının genel durumunu kontrol 
edin. Teniniz üzerinde havanın 
hareketini hissedin. Hava akımı 
var mı? Kümesin sıcaklığı nasıl 
hissediliyor?

Kümesteki kanatlı dağılımı, yem ve su 
tüketen, dinlenen kanatlıların sayısı gibi 
davranışları gözleyin. Havadaki toz ve 
altlık kalitesi gibi ortam öğelerini gözleyin. 
Kanatlıların duruşu, canlılığı, gözleri ve 
yürüyüşü gibi kanatlı sağlığını ve davranışını 
gösteren unsurları gözleyin.

Su ve yem kalitesi.

Dokunma

Görme

Tat

• Çiftlikte üretim, karmaşık bir sürecin basamaklarından biridir.
• Kaliteli kanatlı üretimi için, tüm bu adımların ve aralarındaki 

geçiş aşamalarının dikkatle değerlendirilip yönetilmesi gerekir.
• Ayrıntılara dikkat etmek büyük önem taşır.



08 2014

ROSS BROYLER SEVK-İDARE EL KİTABI:

Pratik Yetiştiricilik

İzleme sadece çiftlik kayıtlarıyla (yetişme, yem tüketimi vb.) sınırlı kaldığında, kanatlıların ve ortamlarının 
verdiği önemli sinyaller gözden kaçar. Yetiştirici, tüm duyularını kullanarak, ortam ve kanatlıların yaşantısı 
hakkında bir farkındalığa varmalı ve sürünün normal davranışsal özellikleri hakkında bir anlayış geliştirmelidir. 
Kanatlıların durumunda ve/veya ortamında olabilecek eksikliklerin hızla tespit edilip düzeltilebilmesi için, bu 
bilgiler çiftlik kayıtlarıyla birlikte sürekli analiz edilmelidir.

Belli yaşlar için  beklenen vücut ağırlığı ve FCR hedefleri çoğunlukla sürü genelinde aynıdır; ancak bu 
hedeflere ulaşılabilmesi için her sürünün ihtiyaç duyduğu sevk-idare uygulamaları biraz farklılık gösterecektir. 
Bir sürünün sevk-idare ihtiyaçlarını anlayabilmek ve her bir sürüye uygun şekilde yanıt verebilmek için, 
yetiştiricinin sürü için neyin doğru olduğunu bilmesi ve algılaması gerekir.

Sürünün ortamı ve davranışı, günün çeşitli saatlerinde aynı kişi tarafından gözlenmelidir. Bu gözlem, 
kümesteki günlük sevk-idare faaliyetleri tamamlandıktan sonraki bir zamanda yapılmalıdır; ama hepsinden 
önemlisi, sadece sürü davranışını izlemeye yönelik bazı spesifik incelemeler de gerçekleştirilmelidir.

Kümese girmeden önce, saatin ve ortamdaki iklim koşullarının farkında olunmalıdır. Bu, fanların, ısıtıcıların,  
soğutma peteklerinin ve hava girişlerinin nasıl çalışması gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kümese girerken, önce kapıyı hafifçe tıklatın ve ardından kapıyı yavaş yavaş açın. Kümese girerken kendinize 
şu soruları sorun:

Kümesin giriş kapısı hafif bir dirençle mi, hiç direnç olmadan mı yoksa çok yüksek dirençle mi 
açılıyor?   
Kapının açılma şekli kümes içindeki hava basıncının bir göstergesidir ve havalandırma ayarlarını (ör: Hava 
klape açıklıkları, fanın çalışması) yansıtır.

Kümese yavaşça girin ve kanatlılar varlığınıza alışana kadar bekleyin. Bu bekleme esnasında sürünün 
durumunu değerlendirmek için tüm duyularınızı kullanın: GÖRÜN, DUYUN, KOKLAYIN VE HİSSEDİN.

GÖRMENİZ GEREKENLER: 

• Kanatlı dağılımı. Ortam koşullarıyla ilgili bir sorun (hava akımı, soğuk, ışık) olabileceğini düşündürebilecek 
şekilde kanatlıların bulunmaktan kaçındıkları belli alanlar var mı?

• Soluma. Kanatlılar hızlı hızlı mı soluyor? Bu hızlı soluma davranışı hava akımı veya sıcaklık sorunu 
olabileceğini düşündürecek şekilde kümesin belli bir yeriyle mi sınırlı?

• Kanatlı davranışı - yem ve su tüketimi, dinlenme. Normalde, broylerler bu davranışlar arasında eşit 
olarak ayrılacaktır.

• Çalışan fanların sayısı, klapelerin konumu, ısıtıcıların çalışıp çalışmadığı. Isıtıcılar fanlar durur 
durmaz devreye giriyor mu, yoksa ısıtıcılar ve fanlar aynı zamanda mı çalışıyor? Bir başka deyişle, ayar 
noktalarının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var mı?

• Soğutma petekleri. Ayar noktalarına bağlı olarak, petek bölgesi ıslak mı, kuru mu yoksa hem ıslak hem 
kuru mu? Su pompası çalışıyor mu ve peteklere eşit şekilde su dağıtımı yapılıyor mu?

• Altlık durumu. Sızdıran suluklar veya soğutma peteklerinden gelen aşırı su yüzünden bazı bölgeler 
suyla ıslanmış mı? Soğuk hava kümese girip zemine iniyor mu?

• Yemlik ve suluklar. Yemlik ve suluklar uygun yükseklikte mi, yemliklerde yem var mı, suluklar sızdırıyor 
mu? Yem kalitesi nasıl?

DİNLEMENİZ GEREKENLER:

• Kanatlılar. Kanatlılar tıksırıyor mu veya solunum seslerinde değişiklik var mı? Çıkarttıkları sesler nasıl? 
Çoğunlukla bunun için en iyi zaman, havalandırma vs. seslerinin azaldığı akşam saatleridir. Kanatlılar 
daha önceki ziyaretlerinize kıyasla nasıl sesler çıkarıyor? Bu sesler aşıya verdikleri tepkiden mi? Yoksa 
tozlu, kötü ortamdan mı kaynaklanıyor?

• Yemlikler. Mekanik kanallar sürekli çalışıyor mu? Yem kazanında yemde köprülenme olmuş mu?
• Fanlar. Fan rulmanları gürültülü çalışıyor mu? Fan kayışları gevşemiş gibi mi ses çıkarıyor? Rutin bakım, 

hava kalitesinin optimumun altına düşmesine neden olan çevresel sorunları önleyebilir. 
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HİSSETMENİZ GEREKENLER:

• Hava. Havayı nasıl hissediyorsunuz? Boğucu (nemli), soğuk, sıcak, hızlı hava sirkülasyonu veya sıfır 
hava sirkülasyonu? Bunların bir veya daha fazlasının mevcut olması, minimum havalandırmanın yetersiz 
olması gibi belirli bir çevresel soruna işaret edebilir.

• Yemin fiziksel kalitesi. Krambıl yem çok mu tozlu, pelet yem elde ve yemlikte kolayca dağılıyor mu?
• Altlığın durumu. Elinize alın ve ne durumda olduğunu kontrol edin. Bastırdığınızda altlık ayrılmadan 

kalıyorsa, bu aşırı nem olduğu anlamına gelebilir; aşırı nem ise havalandırmanın yetersiz olduğu anlamına 
gelebilir.

KOKLAMANIZ GEREKENLER:
 
• Yem. Yem nasıl kokuyor? Taze mi yoksa bayat mı kokuyor?
• Çevre. Ortam nasıl kokuyor? Amonyak kokusu alıyor musunuz?

Kümese ilk girişin ardından sürüyü ve ortamı gözlemledikten sonra, yavaşça tüm kümesi gezin ve 
yukarıdaki unsurları kontrol edin. Sadece durduğunuz alanda değil, tüm kümes boyunca ortamda ve kanatlı 
davranışlarında farklılığı en aza indirmek için tüm kümesin gezilmesi önemlidir. Kümesi gezerken, kanatlıların 
seviyesine inilmelidir. Sizden uzaklaşmayan kanatlıları elinize alın. Hastalar mı? Kaç tanesi etkilenmiş? 
Sürünün önünüzde ve arkanızda nasıl hareket ettiğini kontrol edin. Kanatlılar aralarından yürüyerek açtığınız 
alanı arkanızdan hemen dolduruyor mu?

Kanatlıları elinize alıp aşağıda belirtilen hususları kontrol etmek için ara ara durun.
• Gözler parlak olmalı, herhangi bir tahriş işareti olmamalıdır.
• Deri lekesiz olmalı, deride çizikler veya eklem yangılarından kaynaklanan izler olmamalıdır. 
• Göğüs lekesiz olmalı, göğüste şişlikler olmamalıdır.
• Tüyler temiz ve düzgün olmalıdır.
• Ayak ve Bacak Sağlığı. Kanatlılar nasıl yürüyor?
• Ayaklar ve dizler temiz olmalı, tahriş işaretleri taşımamalıdır.
• Kloaka temiz olmalı, kloaka etrafına yapışmış dışkılar olmamalıdır.
• Gaga ve dil üzerinde nazal akıntı (ya da gagaya yapışmış yem) olmamalı, dilde renk değişimi olduğunu 

gösteren işaretler olmamalıdır.
• Kursak. Yem tüketiyorlar mı? Kursakta altlık var mı? Kursak çok sert veya çok yumuşak mı? Bu, su 

tüketiminin yeterli olup olmadığını gösterir.
• Genel davranış ve canlılık hali.

Bu gözlemler, her bir sürü/kümesin durumunu değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, her sürü 
ve her kümes birbirinden farklıdır!

Bu "sürü algılaması" bilgilerini çiftlik kayıtlarıyla karşılaştırın. Kanatlılar hedefi tutturuyor mu? Bir uyumsuzluk 
varsa durum araştırılmalı ve ortaya çıkan sorunları ele almak üzere bir eylem planı oluşturulmalıdır.

Yetiştiricinin hayvancılık bilgisi, deneyimi ve becerisi ile birleştiğinde, sürü algısı uygulaması, kanatlılarla 
çalışırken sabır, bağlılık ve empati gibi kişisel özellikler de sergileyen nitelikli bir broyler yetiştiricisi ortaya 
çıkaracaktır. İyi yetiştiricilik tüm kanatlıların "Hayvan Refahı için Gerekli Beş Temel Özgürlüğe" (Şekil 4), 
sahip olmasını sağlamakla kalmayacak, verimlilik ve kârlılığı da arttıracaktır.
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Şekil 4: Hayvan refahı için beş temel özgürlük.

Hayvan Refahı için Beş Temel Özgürlük

• Yem ve su ihtiyaçlarından mahrum kalmama özgürlüğü.

• Rahatsız olmama özgürlüğü.

• Acı, ağrı ve hastalıklardan korunma özgürlüğü.

• Normal davranışlarını gösterebilme özgürlüğü.

• Korku ve stresten korunma özgürlüğü.
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Amaç

Amaç, yem ve su tüketim davranışının erken evrede gelişmesini teşvik etmektir. Bu, hedef ağırlık profiline 
maksimum üniformite ve refahla ulaşılmasına olanak verecektir.

İlkeler

Civcivler yumurtadan çıkar çıkmaz en kısa sürede broyler kümeslerine sevk edilmeli ve derhal yemlenmelidir. 
Civcivlere tüm besinsel ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde en uygun çevre ve büyütme şartları 
sağlanmalıdır. Bu, yem ve su tüketim davranışının erken evrede gelişmesini teşvik eder ve yetişme dönemi 
süresince ağırlık kazancını desteklemek üzere bağırsak, iç organ ve iskelet gelişimini optimum hale getirir. 

Giriş

Yaşamlarının ilk 10 gününde, civcivler kuluçkahaneden broyler kümesinin çevre şartlarına geçiş yaparlar ve 
civcivlerin besinlerini temin etme şekli ve kaynağı da önemli değişimlere uğrar. 

Kuluçkanın son aşamalarında ve çıkımdan hemen sonra, civcivler tüm besinlerini yumurta sarısından alırlar. 
Civcivler kümese gelir gelmez, yemleri elenmiş krambıl veya mini pelet formunda kümes zeminine yayılmış 
kağıtlar üzerinde veya otomatik yemlik sistemlerinden yemelidir. Civcivin ilk dönemlerindeki çevre şartları 
(sıcaklık, bağıl nem, altlık, yem ve suya erişim) bu geçiş sürecinin mümkün olduğunca kolay ve çabuk 
geçmesini sağlamalı, böylece civcivin sağlıklı bir yem ve su tüketim davranışı oluşturmasına fırsat verilmelidir. 
Çıkımın ardından, kalan yumurta sarısı yeni bir beslenme kaynağı bulana kadar civcivi koruyan bir besin 
ve antikor deposudur. Civciv yumurtadan çıkar çıkmaz hemen yem verilirse, büyüme süreci hemen başlar, 
yem bağırsağa ulaşır ulaşmaz yumurta sarısı harekete geçer ve civcivin hızlı bir şekilde gelişmesi sağlanır. 
Yumurtadan çıkar çıkmaz yem yiyemeyen civciv, ihtiyacı olan besinleri yumurta sarısından almak zorunda 
kalacak ve büyüme gecikecektir. Civcivlerden bazılarının 1, 2 veya 3. gün yem tüketmeye başlamadığı sürüler 
dengesiz olacak, kesimhanedeki ortalama sürü ağırlığı büyük oranda azalacaktır. Çevre şartlarında ve sevk-
idare uygulamalarında erken dönemde olabilecek yetersizlikler hem mevcut hem de nihai sürü performansını 
baskılayacaktır. 

Hedef olarak, eğer tüm sürü kuluçkahaneden broyler kümesine başarıyla geçtiyse ve büyümeyi engelleyen 
çevresel veya besinsel faktörler yoksa, 7. günde civcivin vücut ağırlığı bir günlük civciv ağırlığının en az 4 katı 
olmalıdır.

Civciv Kalitesi ve Broyler Performansı

Nihai broyler performansı ve kârlılık, üretimin bütün aşamalarında detaylara özen gösterilmesine bağlıdır. Bu; 
sağlıklı damızlık sürü yetiştirme, özenli kuluçka uygulamaları, iyi kaliteli ve üniform civcivlerin sevkiyatını içerir.

Damızlıkların sevk ve idaresi, sağlık ve beslenmesi ve kuluçka aşamasının sevk ve idaresi arasındaki 
etkileşim, civciv kalitesini belirler. Bunlar doğru yönetilirse, iyi kaliteli bir civciv, ilerideki broyler performansı 
için iyi bir temel sağlar.

Bölüm 1 - Civciv Sevk ve İdaresi
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  Yararlı Kaynaklar
 
Aviagen Poster: İlk 24 Saat (The first 24 hours)
Ross Teknik Bülten: Düşük Kesim Ağırlığındaki Kanatlılar için Broyler Sevk ve 
İdaresi. (Broiler Management for Birds Grown to Low Kill Weights)
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Planlama 

Beklenen teslimat tarihi, saati ve civciv sayısı, tedarikçiyle önceden görüşülüp kararlaştırılmalıdır. Bu, 
civcivlerin büyümesi için uygun ortamın hazır olmasını ve böylece civcivlerin araçtan çabucak boşaltılıp 
kümese yerleştirilebilmesini sağlar. 

Broyler sürülerinin kümeslere yerleştirilmesi, damızlık sürülerinin yaşları ve/veya bağışıklık düzeyleri arasındaki 
farkları asgari düzeylere indirecek şekilde planlanmalıdır. Böyle yapılması, broyler canlı ağırlıkları arasındaki 
farklılıkları en aza indirecektir. Tek bir damızlık kaynağından gelen broyler sürüsü ideal olandır. Farklı damızlık 
sürülerine ait civcivlerin karıştırılması kaçınılmaz ise, yaşları birbirine yakın damızlık sürülerinden elde edilen 
civcivlerden bir broyler sürüsü oluşturulmalıdır. Yaşı 30 haftanın altında olan damızlık sürülerden elde edilen 
civcivler, yaşı 40 haftanın üzerinde olan damızlık sürülerden gelen civcivlerle karıştırılmamalıdır.

Damızlıkların aşılanması, broylerde maternal antikor (anaçtan gelen bağışıklık) korumasını en yüksek düzeye 
çıkarır. Özellikle IBD, CAV ve REO virüs gibi performansı etkileyen hastalıkların önlenmesinde çok başarılıdır. 
Civcivlerin geldiği sürünün aşı programının bilinmesi, broyler sürüsünün ilk aşamadaki sağlık durumunun 
anlaşılmasını sağlar.

Kuluçkahane ve sevkiyat sistemi aşağıdakileri sağlamalıdır:
• Uygun aşıların, uygun dozda ve doğru yöntemle bütün civcivlere verilmesi gerekir. Bu işlem için sadece 

uygun eğitimi almış personel çalıştırılmalı ve doğru ekipman kullanılmalıdır.
• Civcivler, sevkiyat öncesi sakinleşebilmeleri için, karartılmış ve çevre kontrollü bir alanda bekletilmelidir. 
• Civcivler broyler çiftliklerine sevk edilmek üzere, kontrollü yükleme alanlarından daha önceden istenen 

sıcaklık ve nem değerlerine getirilmiş kamyonlara yüklenmelidir (Tablo 1). 
• Civcivlerin çıkım sonrasında mümkün olan en kısa zamanda yem ve su ile buluşturulabilmesi için, 

civcivler çiftliğe belirlenen zamanda gelmelidir.

Şekil 5: Kontrollü ortama sahip civciv sevkiyat araçları.

Tablo 1: Civciv bekletme ve sevkiyatına ilişkin ideal koşulların özeti.

Sıcaklık 22 - 28 oC (71.6 to 81.4 oF)+

Nem Asgari %50 Bağıl Nem RH++

Hava Değişimi Her 1000 civcive 0,71 m3/dk 

NOTLAR: RH bağıl nem anlamındadır. 

+Civciv bekletme alanındaki ve nakliye aracındaki şartlar, civcivlerin gerçek sıcaklığına göre ayarlanmalıdır. Civcivlerin kloakal 
sıcaklıkları 39,4 - 40,5 oC (103 -105 oF) arası olmalıdır. Alternatif olarak, civcivlerin sıcaklık ve nem durumları, Tablo 2'den 
yararlanılarak izlenebilir. Civciv bekletme alanındaki ve nakliye aracındaki bu koşullar, civcivler arasında  30-35 °C (86-95 °F) 
sıcaklık ve %70-80 bağıl nem oluşturacaktır. Nakliye aracının sıcaklıkları ayarlanırken, aracı üreten firmanın tavsiyelerinden 
ziyade civcivlerin kloakal sıcaklıklarının ölçülmesi (ya da yukarıda önerilen sıcaklık ve bağıl nem oranlarının sağlanması) daha 
önemlidir. Çünkü araç üretici firmalarının tavsiyeleri farklılık gösterebilir. Veri kaydediciler ve diğer sıcaklık ve nem ölçme 
cihazları önerilen koşullara ulaşıldığını gösterse bile, civcivlerin vücut sıcaklıkları hala önerilen sıcaklık aralığına ulaşmamış 
olabilir. Böyle bir şey olduğunda, doğru civciv vücut sıcaklıklarına ulaşılmasını sağlamak için düzeltici adımların atılması 
gerekir.

++Isıtıcıların uzun süre çalıştırıldığı soğuk havalarda ya da havanın kuru olduğu yerlerde uzun mesafelere yapılan sevkiyatlarda, 
ortama gerekli nem sağlanmalıdır.
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Civciv Kalitesi

İyi kaliteli bir civciv (Şekil 6) çıkımdan sonra temiz olmalıdır. Civciv sağlam şekilde ayakta durabilmeli, iyi 
yürüyebilmeli ve canlı olmalıdır. Civcivde form bozuklukları olmamalı, yumurta kesesi tamamen çekilmiş, 
göbek kapanmış olmalıdır. Civciv mutlu olduğunu gösteren sesler çıkarıyor olmalıdır.

Şekil 6: İyi kaliteli civcivlere örnekler.

 
• İyi kaliteli bir civciv ilk 7 gün boyunca uygun beslenme ve sevk-idare uygulamaları ile desteklenirse, 

hedef canlı ağırlığa üniform bir şekilde ulaşılacak ve ölüm oranı %0,7'den az olacaktır.
• Eğer civciv kalitesi arzu edilenin altındaysa, yetiştirici sorununu kuluçkahaneye derhal bildirmelidir.
• Civcivlerin kuluçkahanede bekletilmesi, çiftliğe taşınması veya yetiştirme sırasında doğru koşullar 

sağlanmamışsa, civciv kalitesindeki sorun daha da ciddi bir hal alacaktır.

Civcivlerde Kloakal Sıcaklık

Civcivlerin kuluçkahanede işlenmesi ve bekletilmesi, çiftliğe taşınması ve çiftlikteki ilk 4-5 günlük büyütme 
sırasında civcivlerde optimal vücut sıcaklığının korunması, sürecin en başından en sonuna kadar en iyi 
broyler performansının alınmasında kritik öneme sahiptir. Ortam koşulları Tablo 1, 2 ve 3'te verilen aralıklar 
içinde olduğunda, civcivlerde çoğu zaman doğru vücut sıcaklığına ulaşılabilir. Ancak, burada veya diğer 
yayınlarda önerilen ortam sıcaklıkları, nem oranları ve hava hızları sadece rehber niteliğindedir. Bu üç 
faktörün hepsinin doğru şekilde bir araya gelerek çıkım sonrasındaki ilk 4-5 günlük büyütme dönemi için 
ideal civciv vücut sıcaklığının sağlandığı hallerde, gerçek anlamda doğru olan tek çevre koşuluna ulaşılmış 
olur. Civcivin kloakal bölgesinden Braun Thermoscan® sıcaklık ölçer ile ölçüldüğünde, bu sıcaklık, 39,4 - 
40,5 oC (103 -105 oF) arasındadır.

Kloakal sıcaklık, yerleştirme sonrasında ilk 4-5 gün boyunca kümesin en az 3 farklı yerinden alınan en az 
5 civcivde ölçülmelidir. Duvarlar veya ısıtıcıların altı gibi kümesin soğuk ve sıcak alanlarına özellikle dikkat 
edilmelidir. Kloakal sıcaklığı ölçmek için, civcivi nazikçe elinize alın ve kloakal bölge dışa dönük olacak 
şekilde tutun; ThermoScan® ölçerin ucunu civcivin tenine dokundurun ve sıcaklığı kaydedin (Şekil 7). 

NOT: Kloakal bölgesi ıslak veya kirli olan civcivlerin kloakal sıcaklığı ölçülmemelidir.

Şekil 7: Civcivlerde kloakal sıcaklığın ölçülmesi.
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Çiftlikte boşaltma sırasında taşıma aracının ön, orta ve arka tarafındaki farklı bölgelerinden alınan civcivlerin 
(ör. 5 adet) vücut sıcaklıklarının izlenmesi, taşıma sırasındaki çevresel koşullar ve sıcaklıkların üniformitesi 
hakkında bilgi verebilir.

Civciv Sevk ve İdaresi

Çiftliğin Hazırlanması

Biyogüvenlik
Broyler sürüsü tek bir yaş grubu olacak şekilde ("hepsi içeri hepsi dışarı" yöntemi esas alınarak) kümese 
yerleştirilmelidir. Farklı yaş gruplarının olduğu çiftliklerde aşılama ve temizlik programları daha zor ve daha 
az etkili olup sağlık problemlerinin ve kötü performansın görülmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Kümesler, kümesleri çevreleyen alanlar ve bütün ekipmanlar, altlık malzemesi ve civcivler gelmeden 
önce iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (bakınız Bölüm 4 Sağlık ve Biyogüvenlik). Daha sonra, 
patojenlerin binaya girişini engellemek için uygun sevk-idare yöntemleri kullanılmalıdır. Girişten önce, taşıtlar 
ve ekipmanlar dezenfekte edilmeli, insan kaynaklı bulaşıklık önlenmelidir. (Şekil 8). 

Şekil 8: İyi biyogüvenlik yöntemlerine örnekler.

• Çiftlikteki broyler yaşları arasındaki fark en aza indirilerek 
hastalıkların yayılması engellenmelidir.  "Hepsi içeri hepsi dışarı" 
sistemi bunun için en iyi yöntemdir.

• Civcivlere biyogüvenliği sağlanmış temiz kümesler hazırlanmalıdır.

• Yerleştirme, civcivler arasındaki fizyolojik ve bağışıklıkla ilişkili 
farklılıkları en aza indirecek şekilde planlanmalıdır. Mümkünse, 
civcivlerin geldiği damızlık sürüsü aynı olmalıdır

• Civcivlerin bekletilmesi ve taşınması sırasında, civcivleri 
dehidrasyondan ve diğer stres faktörlerinden koruyacak koşullar 
sağlanmalıdır.

• Civcivlerin kuluçkahanede bekletilmesi, çiftliğe taşınması ve çiftlikteki 
yetişme döneminin ilk 4-5 günü süresince, civcivlerde kloakal sıcaklık 
39,4 - 40,5 oC (103 - 105 oF) arasında olmalıdır.

• Kuluçkahanede ve taşıma sırasında yüksek hijyen ve biyogüvenlik 
standartları korunmalıdır.

        Yararlı Kaynaklar

Kuluçkahanede: Civciv Konforunun Kontrolü. (Check Your 
Chicks are Comfortable)
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Kümeslerin Hazırlanması ve Yerleşim
Civcivler yaklaşık 12-14 günlük olana kadar kendi vücut sıcaklıklarını düzenleyemezler. İdeal ortam sıcaklığı 
sağlanarak civcivlerde ideal vücut sıcaklığı korunmalıdır. Civciv yerleştirme sırasındaki zemin sıcaklığı, ortam 
sıcaklığı kadar önemlidir; bu nedenle kümesin önceden ısıtılması büyük önem taşır.

Kümesler, civcivlerin gelişinden en az 24 saat önce ısıtılmalıdır. Civcivlerin rahat bir ortama yerleştirilmesini 
sağlamak için, önerilen sıcaklık ve bağıl nem (RH) değerleri önceden sağlanmış olmalıdır. Kümes içinin etkili 
bir şekilde ısınabilmesi için kümeslerin civcivler gelmeden önce 24 saatten daha uzun bir süre ısıtılması 
gerekebilir. Kümesin önceden ısıtılması için ne kadar süre gerektiği, coğrafi bölgeye ve sürü yerleştirmeleri 
arasındaki sürenin uzunluğuna bağlı olarak değişecektir (örneğin kış aylarında sıcaklığın sıfırın altına indiği 
coğrafi bölgelerde soğuk aylarda daha uzun süre ön ısıtma yapmak gerekebilir).

Yerleştirme sırasında önerilen çevre koşulları şöyledir: 
• Ortam sıcaklığı: 30 °C/86 °F (ölçüm, su ve yemin konduğu bölgelerde civciv seviyesinde yapılmalıdır).
• Altlık sıcaklığı: 28-30 °C (82.4-86.0 °F). 
• Bağıl nem: %60-70. 

Sıcaklık ve bağıl nem değerleri, civcivlerin yerleştirildiği tüm alanlarda üniform bir çevre sağlayabilmek için 
düzenli olarak ölçülmelidir. Ancak civciv davranışları doğru çevre koşullarının en iyi göstergesidir. 

Civcivler gelmeden önce, altlık malzemesi 5 ila 10 cm derinliğe sahip olacak şekilde düzgünce yayılmalıdır.  
Kalınlığı eşit olacak şekilde serilmeyen altlık malzemesi, su ve yeme erişimi kısıtlayarak sürü üniformitesinde 
kayba yol açabilir. Uygun zemin sıcaklıkları (28-30 °C) sağlanmışsa, altlık masraflarını azaltmak için, altlık 
derinliği minimum değer olan 5 cm'de tutulabilir. 5 cm'nin altındaki altlık derinlikleri tavsiye edilmemektedir; 
zira böyle bir altlık ince geleceğinden soğuk kümes tabanından yeterli ısı yalıtımını sağlayamaz, yeterince 
nem tutamaz ve sonuç olarak civcivlerin dışkıyla temasını arttırır. Altlık derinliğinin yetersiz olması, kümes 
tabanından kaynaklanan yoğuşma düzeylerini de arttırır. Kış aylarının soğuk geçtiği coğrafi bölgelerde, 
beton zeminlerin ısı tutma yetisi daha zayıftır. Bu koşullarda, daha uzun süre ön ısıtma yapılsa bile, 10 cm'lik 
altlık derinliği daha iyi bir yalıtım sağlanmasında yararlı olur.

Tüm kanatlılar için her zaman yeterli temiz su olmalı, suluklar kanatlıların ulaşabileceği uygun yükseklikte 
bulunmalıdır (bakınız Bölüm 2 Yem ve Su İhtiyacının Karşılanması). Nipel hatları 12 hayvana 1 nipel düşecek 
şekilde kurulmalı, asma suluklarda ise 1000 hayvana en az 6 suluk sağlanmalıdır. Ek olarak, yerleştirme 
sırasında, 1000 civciv başına 10 ek civciv suluğu ve tabak yemlik sağlanmalıdır. Su hatları civcivler gelmeden 
hemen önce doldurulmalı ve varsa havası alınmalıdır. Nipel hatları kullanılıyorsa, havasının alınması için her 
bir nipelde bir damla su görünene kadar hatlara hafifçe vurulabilir veya hatlar sallanabilir. Bu, civcivlerin 
yetiştirme alanına geldikten sonra suyu daha çabuk bulmasına da yardımcı olur. Asma suluk kullanılıyorsa, 
civciv yetiştirme alanındaki tüm suluklarda su olduğu kontrol edilmelidir. Civcivlere soğuk su verilmemelidir.

İlk olarak, tozsuz krambıl ya da mini pelet formunda üretilmiş olan yem, tabak yemliklere (100 hayvana 
1 tabak) ve/veya civciv yetiştirme alanının en az %80'ini kaplayacak şekilde kağıt üzerinde verilmelidir. 
Hayvanların yemi hemen bulabilmesi için, civcivler yerleştirme esnasında doğrudan kağıtların üzerine 
dökülmelidir. Kağıt doğal yollarla parçalanmazsa, 3. günden sonra kümesten atılmalıdır.

Otomatik yemlik ve suluk sistemleri, yere serilen kağıtların çevresinde olmalıdır.

İlk 7 gün için, civcivler 30-40 lüks yoğunlukta 23 saat aydınlıkta ve 1 saat karanlıkta (1 lüksten az) tutulmalıdır; 
bu, civcivlerin yeni ortamlarına alışmasına yardımcı olur ve onları yem ve su tüketimine teşvik eder.

Broyler sürüsünün farklı yaşlardaki damızlık sürülerden gelmesi kaçınılmaz bir durumsa, farklı damızlık 
kaynaklarından gelen civcivler kümes içerisinde farklı yetiştirme alanlarında büyütülmelidir. 30 haftalıktan 
daha genç damızlık sürülerden gelen civcivler 50 haftalık damızlık sürülerden gelen civcivlere kıyasla 
başlangıçta daha yüksek Tablo 2'de verilen sıcaklık profilinden +1 °C daha sıcak) ortam sıcaklığına ihtiyaç 
duyarlar.

Büyütme döneminin ilk aşamalarında eğer civciv hareketlerini kontrol etmek için çevirme halkaları 
kullanılıyorsa, çevirme halkasının içinde kalan alan civcivler 3 günlük olduğunda genişletilmeli, civcivler 5-7 
günlük olunca ise tamamen kaldırılmalıdır.
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Isıtma Düzeni
Broyler civcivlerinin büyütmesinde ısıtma için kullanılan 2 yaygın sıcaklık kontrol sistemi bulunmaktadır: 
1. Bölgesel Isıtma (kanopi veya radyan ısıtıcılar). Isı kaynağı bölgesel olduğundan, civcivler istedikleri 

zaman daha serin bölgelere gidebilir ve böylece tercih ettikleri sıcaklığı seçebilirler.
2. Tüm Kümes Isıtma. Tüm kümes ısıtmada ısı kaynağı daha büyük ve daha yaygındır; bu nedenle 

civcivlerin tercih ettikleri sıcaklıkları seçme fırsatları daha azdır. Tüm kümes ısıtma, kümesin tümünün 
veya önceden belirlenen bir kısmının doğrudan veya dolaylı bir ısı kaynağıyla ısıtıldığı durumları ifade 
eder; tam kümes ısıtmada amaç, tüm kümeste tek bir sıcaklığa ulaşmaktır. 

Başka ısıtma ve sıcaklık kontrol sistemleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında broyler kümesi yerden ısıtma 
sistemleri, broyler kümesi içinde çıkım ve kuluçka-büyütme sistemleri yer alır. Bu sistemler, üretici firma 
tarafından önerilen rehber ilkeler doğrultusunda kullanılmalıdır. 

Hangi ısıtma sistemi kullanılırsa kullanılsın, amaç mümkün olan en erken aşamada civcivlerin yem tüketimine 
ve aktiviteye başlamasını teşvik etmektir. İdeal sıcaklığın ve bağıl nemin sağlanması kritik öneme sahiptir. 
Civciv yetiştirme için ideal sıcaklıklar Tablo 2.'de verilmiştir.

Tablo 2: Broyler kümesleri için sıcaklıklar. Civcivler 27 günlük olduktan sonra, sıcaklık 20 oC (68 oF)'de 
kalmalı ya da hayvanların davranışlarına göre değiştirilmelidir. 

Yaş
(Gün)

Tüm Kümes Isıtma 
Sıcaklıkları oC (oF)

Bölgesel Isıtma Sıcaklıkları
oC (oF)

Çember Dış Sınırı
(A)

Dış Sınırından 2 m dışarısı 
 (B)

Gün 30 (86) 32 (90) 29 (84)

3 28 (82) 30 (86) 27 (81)

6 27 (81) 28 (82) 25 (77)

9 26 (79) 27 (81) 25 (77)

12 25 (77) 26 (79) 25 (77)

15 24 (75) 25 (77) 24 (75)

18 23 (73) 24 (75) 24 (75)

21 22 (72) 23 (73) 23 (73)

24 21 (70) 22 (72) 22 (72)

27 20 (68) 20 (68) 20 (68)

Bölgesel Isıtma
1000 civcive 1. gün için uygun olan bir bölgesel ısıtma düzeni Şekil 9'da gösterilmiştir. Civcivler, m2 başına 
40 civcivlik bir ilk yerleşim sıklığı verecek şekilde 5 x 5 m (25 m2)'lik bir alana yerleştirilmiştir. Yerleşim 
sıklığının artması durumunda suluk ve yemlik sayılarının ve ısıtıcının ısıtma kapasitesinin de uygun şekilde 
arttırılması gerekir.

• Civcivler gelmeden en az 24 saat önce kümes ısıtılarak sıcaklık ve 
nem hedeflenen değerlere getirilmelidir. 

• Altlık, uygun derinlikte (5-10 cm) ve derinlik her yerde eşit olacak 
şekilde serilmelidir. 

• Civcivler hemen yem ve suyla buluşturulmalıdır.
• Civcivlerin yem ve su tüketimini teşvik etmek için ilk 7 gün boyunca 

23 saat ışık verilmelidir. 
• Ana yemlik ve suluk sistemlerinin yakınlarına ek yemlikler ve 

suluklar konmalıdır.
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Şekil 9: Tipik bir bölgesel ısıtma düzeni (1000 civcivlik).

Şekil 9'da verilen plan bağlamında, Şekil 10'da bölgesel (radyan) ısıtıcıyı çevreleyen sıcaklık değişim alanları 
gösterilmektedir. Bunlar A (Çemberin dış sınırı) ve B (Dış sınırın 2 metre uzağı) olarak işaretlenmiştir. Tablo 
2'de ilgili ideal sıcaklık dereceleri verilmiştir.

Şekil 10: Bölgesel Isıtma - farklı sıcaklık alanları.

 

Tüm Kümes Isıtma
Tüm kümes ısıtmada, ilave radyanlarla destekleme yapılsa bile kümes içinde sıcaklık farklılıkları oluşmaz. 
Tüm kümes ısıtmada başlıca ısı kaynağı, doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılabilen sıcak havadır. Tüm 
kümes ısıtmaya ilişkin bir plan Şekil 11'de gösterilmiştir.

ANAHTAR

B A A B

Brooder

2 m 
(6.6 ft)

2 m 
(6.6 ft)

A –  Brooder edge 
B – 2 m (6.6 ft) from brooder edge

KEY
ANAHTAR

A –  Çemberin Dış Sınırı

B – Çember Dış Sınırından 2m uzaklık

Isıtıcı
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Şekil 11: Tüm kümes ısıtma sistemi için tipik plan.

Civcivlerin Yerleştirilmesi

Civcivlerin teslimatından önce, su ve yemin ulaşılabilirliği ve kümes içindeki dağılımı son bir kez kontrol 
edilmelidir.

Yerleştirme sırasında, civcivler yetiştirme alanı içine kağıtların üzerine çabuk, nazik ve düzgün bir şekilde  
yerleştirilmelidir. Çıkımdan sonra civcivler kutularda ne kadar uzun kalırsa muhtemel su kaybı (dehidrasyon) 
derecesi de o denli artacaktır. Bu da erken dönem ölümü arttıracağı gibi 7. gündeki ve kesimdeki nihai canlı 
ağırlığı düşürecektir.

Boşaltılan civciv kutuları gecikmeksizin kümesten çıkartılmalıdır. 

Şekil 12: Civcivlerin yerleştirilmesi.

Yerleştirme sonrasında, civcivler yeni ortamlarına alışabilmeleri ve sakinleşmeleri için 1-2 saatliğine kendi 
başlarına bırakılmalıdır. Daha sonra, tüm civcivlerin suya ve yeme kolaylıkla ulaşıp ulaşamadığı ve çevresel 
koşulların doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda sıcaklık ve ekipmana ilişkin ayarlamalar 
yapılmalıdır.

ANAHTAR

• Civcivler kutulardan boşaltılarak yetiştirme alanında yere serili kağıtlar 
üzerine hızlıca yerleştirilmelidir. 

• Ekipmanlar, civcivlerin su ve yeme kolay ulaşmasına imkan verecek 
şekilde düzenlenmelidir.

• Civcivler yeme ve suya ulaşabilecekleri şekilde, sakinleşmeleri için 
birkaç saat kendi başlarına bırakılmalıdır.

• Birkaç saatin sonunda yem, su, sıcaklık ve nem kontrol edilmeli ve 
gerek duyulursa tekrar ayarlanmalıdır.
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Çevre Kontrolü

Nem
Kuluçka sürecinin sonunda çıkım makinesindeki bağıl nem yüksek (yaklaşık %80) olacaktır. Bütün kümes 
alanının ısıtıldığı sistemlerde, özellikle nipel sulukların kullanıldığı durumlarda, bağıl nem düzeyi %25'in bile 
altında olabilir. Yanmanın yan ürünü olarak nem üreten bölgesel ısıtıcılar ve su yüzeyinin açıkta olduğu asma 
suluklar gibi daha geleneksel ekipmanlara sahip olan kümeslerde bağıl nem çok daha yüksek olur ve çoğu 
zaman %50'nin üzerinde seyreder. Çıkım makinesinden kümese gelen civcivlerin şoka maruz kalmalarını 
önlemek için, yerleştirme sonrasındaki ilk 3 gün boyunca bağıl nem %60-70 düzeylerinde olmalıdır. Doğru 
nem düzeylerinde tutulan civcivlerde dehidrasyon olasılığı daha düşüktür ve civcivler genellikle daha iyi, 
daha üniform bir başlangıç yaparlar.

Kümes içindeki bağıl nem, bir nemölçer (higrometre) ile günlük olarak ölçülmelidir. Nem düzeyinin ilk haftada 
%50'nin altına düşmesi durumunda çevre tozlu ve kuru olacaktır. Bu durumda civcivler su kaybetmeye 
başlayacak ve solunum sistemi problemlerine meyilli hale geleceklerdir. Performans da kötü etkilenecektir. 
Bu nedenle, bağıl nemi arttırmak için gerekli tedbirlerin alınması gerekir.

Kümeste yüksek sıcaklıklarda soğutma yapmak için yüksek basınçlı sprey başlıklar (sisleme veya dumanlama 
ekipmanları) varsa, bunlar civciv döneminde bağıl nemi arttırmak için yararlanılabilir. Alternatif olarak, bir sırt 
pompası vasıtasıyla kümes duvarlarının spreylenmesi yoluyla bağıl nem arttırılabilir.

Civcivler büyüdükçe ideal nem düzeyi düşecektir. 18. günden sonra maruz kalınan yüksek bağıl nem (%70'in 
üstünde) altlığın ıslanmasına ve bununla ilişkili sorunlara yol açabilir. Broylerlerin canlı ağırlığı arttıkça, bağıl 
nem düzeylerini kontrol altında tutmak için havalandırma ve ısıtma sistemlerinden yararlanılabilir (bakınız 
Bölüm 5  Kümes ve Çevre). 

Sıcaklık ve Nem Etkileşimi 
Hayvanlar tarafından hissedilen sıcaklık değeri, kuru termometre sıcaklığına ve bağıl neme bağlıdır. Bütün 
hayvanlar, deriden ve solunum sisteminden buharlaşan nem yoluyla ısı kaybederler. Daha yüksek bağıl 
nem değerlerinde, buharlaşmaya bağlı nem kaybı daha az olur, bu da civcivlerin belli bir kuru termometre 
sıcaklığında hissettiği sıcaklığı arttırır. Düşük bağıl nem değerleri hissedilen sıcaklığı düşürür; bu nedenle, 
bağıl nemin düşük olduğu hallerde bunu telafi etmek için kuru termometre sıcaklığının arttırılması gerekir.

Tablo 3 bağıl nem ile hissedilen sıcaklık arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bağıl nemin hedef aralık içinde 
olmadığı durumlarda, kümesin civciv seviyesindeki sıcaklığı Tablo 3'te verilen değerler doğrultusunda 
ayarlanmalıdır.

Tablo 3: Farklı bağıl nem düzeylerinde eşdeğer sıcaklığa ulaşmak için gereken kuru termometre sıcaklıkları. 
Belli bir yaş için ideal bağıl nem düzeyinde gereken kuru termometre sıcaklıkları kırmızı ile gösterilmiştir.

Yaş (Gün)
% Bağıl Nem Değerinde Kuru Termometre Sıcaklığı

oC (oF)

40 50 60 70 80

1 Günlük 36.0 (96.8) 33.2 (91.8) 30.8 (84.4) 29.2 (84.6) 27.0 (80.6)

3 33.7 (92.7) 31.2 (88.2) 28.9 (84.0) 27.3 (81.1) 26.0 (78.8)

6 32.5 (90.5) 29.9 (85.8) 27.7 (81.9) 26.0 (78.8) 24.0 (75.2)

9 31.3 (88.3) 28.6 (83.5) 26.7 (80.1) 25.0 (77.0) 23.0 (73.4)

12 30.2 (86.4) 27.8 (82.0) 25.7 (78.3) 24.0 (75.2) 23.0 (73.4)

15 29.0 (84.2) 26.8 (80.2) 24.8 (76.6) 23.0 (73.4) 22.0 (71.6)

18 27.7 (81.9) 25.5 (77.9) 23.6 (74.5) 21.9 (71.4) 21.0 (69.8)

21 26.9 (80.4) 24.7 (76.5) 22.7 (72.9) 21.3 (70.3) 20.0 (68.0)

24 25.7 (78.3) 23.5 (74.3) 21.7 (71.1) 20.2 (68.4) 19.0 (66.2)

27 24.8 (76.6) 22.7 (72.9) 20.7 (69.3) 19.3 (66.7) 18.0 (64.4)

*Sıcaklık hesaplamaları, Dr. Malcolm Mitchell (Scottish Agricultural College) tarafından oluşturulan formüle dayanmaktadır.
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Bütün aşamalarda, civcivlerin yeterli ortam sıcaklığında olduklarından emin olmak için civciv davranışları 
izlenmelidir  (bakınız Civciv Davranışlarının İzlenmesi). Eğer gözlenen civciv davranışları civcivlerin çok 
üşüdüğünü ya da çok ısındığını gösteriyorsa, kümes sıcaklığı tekrar ayarlanmalıdır.

Havalandırma
Civciv döneminde, hava akımı yaratmayan bir havalandırmaya ihtiyaç vardır. 
• Doğru sıcaklık ve bağıl nem düzeyleri korunmalıdır.
• Karbonmonoksit (kümes içine yerleştirilmiş olan yağ/gaz yakmalı ısıtıcılardan), karbondioksit ve amonyak 

gibi zararlı gazların birikmesini önlemek için yeterli hava değişimi sağlanmalıdır. 

Birinci günden itibaren bir minimum havalandırma oranı belirlenmesi iyi bir uygulamadır ve temiz havanın 
civcivlere sık ve düzenli aralıklarla verilmesini sağlar (bakınız Bölüm 5 Kümes ve Çevre). Civciv seviyesindeki 
hava kalitesini ve sıcaklığı kümes genelinde aynı tutmak için kümes içi sirkülasyon fanlarından yararlanılabilir. 

Bir tercih yapmak gerekirse, civciv döneminde uygun sıcaklıkların korunması, havalandırma ve hava 
değişiminden daha öncelikli bir ihtiyaçtır. Özellikle genç damızlık sürülerinden gelenler olmak üzere küçük 
civcivler, rüzgar ve  soğuğun etkilerine karşı daha hassastır; bu nedenle, gerçek zemin/hava hızı saniyede 
0,15 metrenin altında veya mümkün olduğunca düşük olmalıdır. 

Sıcaklığın ve bağıl nemin izlenmesi
Sıcaklık ve bağıl nem, ilk 5 gün, günde en az iki kez ve sonrasında günde bir olmak üzere sıklıkla ve düzenli 
olarak izlenmelidir. Otomatik sistemler için sıcaklık ve nem sensörleri yerden en fazla 30 cm yukarıda 
olacak şekilde civciv seviyesinde olmalıdır. Sensörler ısıtıcı çember sınırından 2 m öteye, tüm kümes ısıtmalı 
sistemlerde ise yanlış ölçümleri önlemek için; ısıtma sisteminin hattı dışında kalan her bir kümeste aralarında 
eşit mesafe olan en az 2 noktaya konmalıdır.  

Otomatik sistemleri kontrol eden elektronik sensörlerin doğruluğunu kontrol etmek için geleneksel 
termometreler kullanılmalıdır. Otomatik sensörler her bir sürü  başına en az bir kez kalibre edilmelidir.

Şekil 13: Sıcaklık ve nem sensörleri için doğru konumlar.

• Civciv döneminin ilk 3 gününde %60-70'lik, kalanında (civcivler 10 
günlük olana kadar) %50'nin üzerinde bir nem düzeyi sağlanmalıdır.

• Civciv döneminde, aktiviteyi ve iştahı arttırmak için sıcaklık çok 
önemlidir. Önerilen sıcaklık değerleri korunmalıdır.

• Civciv davranışındaki değişikliklere yanıt verirken, bağıl nemin 
önerilen değerlerin üzerine çıkması veya altına düşmesi durumunda 
sıcaklık uygun şekilde ayarlanmalıdır.

• Sıcaklık ve bağıl nem düzenli olarak izlenmeli, otomatik ekipmanlar 
civciv seviyesinde yapılacak manuel ölçümlerle kontrol edilmelidir.

• Temiz hava sağlamak ve kümesi atık gazlardan temizlemek için, ilk 
günden itibaren bir minimum havalandırma programı oluşturulmalıdır.

• Hava akımlarından (cereyan) sakınılmalıdır.
• Çevre koşullarının doğru olup olmadığını anlamak için civcivlerin 

davranışlarına ve kloakal sıcaklıklarına bakılmalıdır.
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Civciv Davranışlarının İzlenmesi

Sıcaklık ve nem düzenli olarak izlenmelidir; ancak yine de civcivler için doğru koşulların mevcut olup 
olmadığını anlamanın en iyi yolu, civciv davranışlarının sıklıkla ve dikkatle izlenmesidir. Genel olarak, şayet 
civcivler yetiştirme alanı boyunca dengeli bir şekilde dağılmışsa (Şekil 14) bu, çevrenin onlar için rahat 
olduğunu ve sıcaklık ve/veya bağıl nemde ayarlama yapmaya ihtiyaç olmadığını gösterir. 

Şekil 14: Çevre koşulları doğru olduğunda civciv davranışları.

Eğer civcivler ısıtıcıların altında veya yetiştirme alanı içinde bir araya toplanmışsa (Şekil 15) bu, civcivlerin 
üşüdüğünü ve sıcaklığın ve/veya bağıl nemin arttırılması gerektiğini gösterir. 

Şekil 15: Çevre koşulları çok soğuk olduğunda civciv davranışları.

Eğer civcivler kümes duvarları yakınında ya da yetiştirme alanının çevresinde, ısı kaynaklarının uzağında 
toplanmışlarsa ve/veya hızlı hızlı soluyorlarsa (Şekil 16) bu, civcivlerin vücut sıcaklığının arttığını, sıcaklığın 
ve/veya bağıl nemin azaltılması gerektiğini gösterir. 
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Şekil 16: Çevre koşulları çok sıcak olduğunda civciv davranışları.

Civciv Başlangıcının Değerlendirilmesi

Civcivlerin ilk defa yem ve su ile tanıştırıldığı andan hemen sonraki dönemde, hayvanlarda iştah 
gelişmediğinden iyi yem tüketimi ve kursak doluluğu sağlanmalıdır. Kümese yerleştirme sonrasında 
belirtilen zamanlarda kursak dolgunluğunun değerlendirilmesi, bütün civcivlerin suyu ve yemi bulduğundan 
emin olmanın ve iştahlarının nasıl geliştiğini belirlemenin iyi bir yoludur. Kursak dolgunluğu ilk 48 saat 
boyunca izlenmelidir, ancak yerleştirme sonrasındaki ilk 24 saat en kritik olan zamandır. Yerleştirmenin 2 
saat sonrasında yapılacak ilk kontrol, civcivlerin su ve yemi bulup bulmadıklarını gösterecektir. Ardından 
civcivlerin çiftliğe varışından 4, 8, 12, 24 ve 48 saat sonra iştah gelişimini değerlendirmek amacıyla kontroller 
yapılmalıdır. Bunun için, kümesin 3 ya da 4 farklı yerinden alınan 30-40 civciv örneklenmelidir. Her bir civcivin 
kursağı nazikçe kontrol edilmelidir. Suya ve yeme ulaşabilen civcivlerde kursak dolu, yumuşak ve yuvarlak 
olacaktır (Şekil 17).Eğer kursak doluysa ama yemin orijinal yapısı hissediliyorsa, hayvan henüz yeteri kadar 
su içmemiş demektir. Hedeflenen kursak doluluk oranı yerleştirmeden 4 saat sonra %80, 24 saat sonra ise 
%95-100'dür.

Şekil 17: 24 saat sonunda kursak doluluğu. Sağdaki civciv boş bir kursağa sahipken, soldaki civciv dolu, 
yuvarlak bir kursağa sahip.

• Civciv davranışları yakından ve sıklıkla izlenmelidir.
• Civciv davranışlarına yanıt olarak kümesin çevre koşullarında 

gerekli ayarlamalar yapılmalıdır.
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Tablo 4: Hedef kursak doluluğunun değerlendirilmesinde rehber ilkeler 

Yerleştirme Sonrası Kursak Dolma 
Süresi

Hedef Kursak Doluluğu
(Dolu Kursaklı Civciv %'si)

2 saat 75

4 saat 80

8 saat >80

12 saat >85

24 saat >95

48 saat 100

• Tüm civcivlerin suyu ve yemi bulup bulmadığını kontrol etmek 
için, yerleştirme sonrasında belirtilen zamanlarda kursak 
doluluğu değerlendirilmelidir.
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Notlar
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Amaç

Kanatlı refahı ve çevreyi de dikkate alarak, biyolojik performansı en üst düzeye çıkaracak 
şekilde uygun broyler beslenme ve broyler yemleme programları uygulayarak broylerin tüm 
ömrü boyunca ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin karşılanmasıdır.

Kullanılmakta olan yemlik ve suluk sistemleri ile bunların sevk ve idaresi, hayvanların su ve yem 
tüketimini ve hayvana önceden tanımlanmış bir yemleme programının tatmin edici bir şekilde 
verilebilme olanağını etkileyecektir. 

Bu bölümde yer alan beslenme ile ilgili bilgiler özellikle çiftçileri ve canlı üreten personeli 
hedeflemektedir.

İlkeler

Yem, broyler üretim maliyetlerinin en büyük kısmını oluşturur. İdeal performansın sağlanabilmesi 
için, broyler rasyonlarının enerji, protein, amino asit (AA), mineral, vitamin ve esansiyel yağ 
asitleri bakımından dengeli bir şekilde formüle edilmesi gerekir. Doğru yem programının seçimi, 
firmanın belirlediği hedeflere bağlıdır. Bu hedefler örneğin canlı kanatlı üretiminden, bütün 
karkastan veya karkas parçalarından elde edilen kârın en üst düzeye çıkarılmasına odaklanıyor 
olabilir. Örnek olarak, sindirilebilir amino asit düzeylerinin daha yüksek tutulması, parçalı satılan 
kanatlıların üretiminde daha faydalıdır.

Tavsiye edilen besin değerlerini ve yemleme programlarını Broyler Karma Yem Besin Madde 
Değerleri adlı kitapçıkta bulabilirsiniz. Aynı kitapçıkta aşağıdakiler hakkında bilgiler de yer 
almaktadır: 
• Farklı üretim ve pazar durumlarına göre yem programı.
• Gelişim, yem etkinliği ve kesimhane verimi için ideal besin maddesi düzeyleri.

Broyler Beslenmesi

Beslenme, broyler verimini, kârlılığını ve refahını en çok etkileyen değişkendir. Rasyonların 
formülasyonu ve dengelenmesi için özel besleme uzmanlığı bilgisine ihtiyaç olsa da, çiftlik 
müdürleri kullandıkları yemin besin içeriğini bilmelidir. Çiftlik müdürleri, rasyondan beklenen 
besin içeriklerinin sağlanıp sağlanmadığını ve söz konusu yemin kendi üretim koşulları için 
mevcut en iyi yem olup olmadığını belirlemek için, aldıkları yemleri rutin olarak analiz ettirmeyi 
düşünmelidir. Çiftlik müdürlerinin aşağıdakilerden emin olmak için kanatlılara verilen rasyonun 
nelerden oluştuğunu bilmeleri faydalı olacaktır:
• Yem düzeylerinin ve tüketimin yeterli günlük besin alımını (besin içeriği ile yem tüketiminin 

çarpımı) sağlayıp sağlamadığı.
• Yemdeki besin maddeleri arasında uygun ve beklenen dengenin sağlanmış olup olmadığı.
• Rasyonların rutin laboratuvar analizlerinin yaptırılması sonucu elde edilen bilgiler 

yorumlanarak aşağıdakiler gibi doğru adımlar atılabilir:
 -- Olası eksiklikler hakkında tedarikçinin uyarılması.
 -- Yem programlarının uygun sevk ve idaresi.

Bölüm 2 - Yem ve Su İhtiyacının Karşılanması

Diğer Yararlı Kaynaklar

Ross Broyler Karma Yem Besin Madde 
Değerleri
(Ross Broiler Nutrition Specifications)
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Besin Maddelerinin Temini

Yem İçerikleri

Broyler rasyonları için kullanılan yem içerikleri, besin maddelerinin sindirilebilirliği ve fiziksel nitelik açısından 
yüksek kaliteli ve taze olmalıdır. Broyler rasyonuna dahil edilen başlıca içerik maddeleri şunlardır:
• Buğday
• Mısır
• Soya
• Tam yağlı soya
• Ayçiçeği küspesi
• Kolza küspesi
• Sıvı ve katı yağlar
• Kireç taşı
• Fosfat
• Tuz
• Sodyum bikarbonat
• Mineral ve vitaminler
• Enzimler ve mikotoksin bağlayıcılar gibi diğer katkılar.

Enerji 

Broylerler dokuların gelişimi, yaşama payı ve aktivite için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Tipik olarak tahıl taneleri 
(başlıca karbonhidrat) ile katı veya sıvı yağlar kanatlı yemlerindeki başlıca enerji kaynaklarıdır. Rasyonlardaki 
enerji düzeyleri, broyler için yararlanılabilir enerjiyi ifade eden Metabolik Enerji (ME) ile tanımlanır ve birimi 
de Megajul (MJ)/kg, kilokalori (kcal)/kg ya da kcal/lb olarak gösterilir.

Protein 

Tahıl taneleri veya soya küspesi gibi yem ham maddelerinde bulunan yem proteinleri, sindirim sisteminde 
parçalanarak amino asitlere dönüştürülen kompleks bileşiklerdir. Bu amino asitler sindirim sisteminden 
emilerek vücut proteinlerinde toplanırlar; bu proteinler ise kas, sinir, deri ve tüy gibi vücut dokularının 
yapımında kullanılır. Rasyonun ham protein seviyesi, yem içeriklerinin protein kalitesi hakkında fikir vermez. 
Rasyondaki ham protein kalitesi, nihai karma yemdeki esansiyel amino asitlerin sindirilebilirliğine, düzeyine 
ve dengesine bağlıdır.

Modern broylerler, tavsiye edilen amino asit dengesinin uygun şekilde sağlanmış olduğu rasyonlardaki 
sindirilebilir amino asit yoğunluğuna büyüme, yem etkinliği ve karkas randımanı açısından iyi yanıt 
vermektedir. Daha yüksek amino asit düzeylerinin broyler performansını ve kesim verimini daha da arttırdığı 
görülmüştür. Ancak, hayvana verilecek olan yem için ekonomik açıdan uygun besin maddesi yoğunluğunu 
belirleyecek olan, yem içeriklerinin fiyatları ve et ürünlerinin değeridir. 

Makro Mineraller 

Hayvanlarda büyümenin, iskelet gelişiminin, bağışıklık sisteminin, FCR'nin desteklenmesinde ve altlık 
kalitesinin korunmasında, uygun makro mineral düzeylerinin ve dengesinin sağlanması çok önemlidir. 
Makro mineraller, yüksek performanslı broylerler için özelikle önemlidir. Yemlerde yer alan makro mineraller 
kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve klordur. Kalsiyum ve fosfor, uygun iskelet gelişiminin sağlanması 
açısından bilhassa önemlidir. Aşırı düzeylerde sodyum, fosfor ve klor, hayvanların su tüketimini arttırarak 
daha sonra altlık kalitesinde sorunlar yaratabilir.  

Diğer Yararlı Kaynaklar

Ross Broyler Karma Yem Besin Madde 
Değerleri
(Ross Broiler Nutrition Specifications)
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İz Mineraller ve Vitaminler 

Tüm metabolik fonksiyonlarda iz minerallere ve vitaminlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mikro besinlerin rasyona 
uygun düzeylerde eklenebilmesi, kullanılan yem içeriklerine, yem imalat sürecine, yemin taşıma ve depolama 
lojistiğine (örneğin depolama koşulları ve çiftlik yem kazanlarında geçen süre) ve yerel koşullara (örneğin 
topraktaki iz mineral içeriği değişkenlik gösterebilir ve bazı coğrafi bölgelerde yetiştirilen yem içerikleri bazı 
elementler açısından fakir olabilir) bağlıdır. Rasyonlarda kullanılan tahıl tanelerine (örneğin buğday veya mısır) 
bağlı olarak, bazı vitaminler için ayrı tavsiyeler genellikle önerilmektedir.  

Yemleme Programı

Başlangıç Yemleri 

Kuluçka döneminde, civcivler besin deposu olarak yumurtayı kullanır. Ancak, yumurtadan çıktıktan sonraki 
ilk bir kaç gün boyunca, civcivler besin ihtiyaçlarını kendilerine sağlanan yemden karşılayabilmek için 
fizyolojik bir geçiş sürecinden geçmek zorundadır.

Bu geçiş sürecinde civcivlerin yem tüketimi en düşük düzeyde kalır, ancak besin ihtiyaçları en yüksek 
düzeydedir. Civciv iştahının oluşturulup geliştirilebilmesi için hem doğru çevre koşullarının hem de uygun 
besin konsantrasyonunu içeren bir rasyonun civcive sağlanması şarttır. Başlangıç yemi için önerilen besin 
değerlerine bir örnek, Tablo 5'te verilmiştir.

Kesim canlı ağırlık performansı erken dönemdeki büyüme oranıyla (ör. ilk 7 gün sonundaki ağırlık) doğru 
orantılıdır; bu nedenle civcivlerin iyi bir başlangıç yapmasını sağlamak kritik öneme sahiptir. Başlangıç yemi 
normalde 10 günlük bir dönem boyunca civcivlere verilir; ancak hedef ağırlıklara ulaşılamamışsa 14 güne 
kadar verilmesi de mümkündür.

İyi bir başlangıç yapamayan civcivler hastalıklara, düşük kilo alımına ve çevresel stres faktörlerine karşı 
daha dayanıksızdır. Başlangıç döneminde tavsiye edilen besin düzeylerinin sağlanması, civcivlerde erken 
dönemde iyi bir büyüme ve fizyolojik gelişim hızına ulaşılmasını destekleyecek, böylece ağırlık hedeflerine, 
iyi civciv sağlığına ve refahına ulaşılmasını sağlayacaktır.

Civcivin yaşamının ilk 10-14 günündeki yem tüketimi, toplam yem tüketiminin ve kesime kadarki yem 
maliyetinin küçük bir kısmını temsil eder. Bu nedenle, başlangıç yemi formülasyonlarına ilişkin karar, 
temel olarak sadece tek tek rasyon maliyetlerine değil, iyi bir biyolojik performansın ve genel kârlılığın 
desteklenmesine odaklanmalıdır. 

Büyütme Yemleri
 
Broyler büyütme yemleri normalde 14-16 gün süreyle yedirilir. Başlangıç yeminden büyütme yemine 
geçiş,krambıl/mini pelet formundan peletlere geçişi ve ayrıca besin maddesi yoğunluğunda bir değişimi 
içerir. Üretilen pelet büyüklüğüne bağlı olarak, büyütme yemlerinin ilk sevkiyatta krambıl veya mini pelet 
olarak verilmesi gerekebilir, zira büyütme yemi ilk verildiğinde pelet büyüklüğü civcivler için fazla iri olabilir ve 
bu da civcivlerin yem tüketimini azaltabilir.  

Bu dönemde broylerlerin günlük büyüme oranı hızla artmaya devam eder. Bu büyüme evresi yeterli besin 
maddesi alımıyla desteklenmelidir. İdeal biyolojik performansa ulaşabilmek için, rasyonda doğru besin 
maddesi yoğunluğunun (bakınız Tablo 5), ve özellikle de doğru enerji ve amino asit düzeylerinin sağlanması 
büyük önem taşır. Yem tüketiminde veya büyümede herhangi bir azalma olmaması için, başlangıç yeminden 
büyütme yemine geçiş çok iyi yönetilmelidir. 

• Tavsiye edilen Broyler Karma Yem Besin Madde Değerlerine uygun 
olarak formüle edilen broyler yemleri, ideal broyler performansını 
ve refahını sağlayacak şekilde hayvanlara yeterli düzeyde enerji, 
sindirilebilir amino asit, doğru vitamin ve mineral düzeylerini 
verecektir.

• Vitamin ve mineral katkısı, kullanılan yem içeriklerine, yemin imalat 
şekline ve yerel koşullara bağlıdır.
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Bitirme Yemleri

Bitirme yemleri genellikle broylerler 25 günlük olduktan sonra yedirilir. Kârlılığı optimum düzeye getirmek 
için, 42. günden sonra kesilecek broylerler için ek bitirme yemi/yemlerine ihtiyaç olacaktır. Broylerler için 
kullanılacak bitirme yemlerinin sayısına karar verirken broylerlerin kaç günlükken, hangi ağırlıkta kesileceği 
ve ayrıca yem üretim kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Broyler bitirme yemleri, broylerin toplam 
yem tüketiminin ve yem maliyetinin büyük bir kısmını oluşturur. Bu nedenle, bitirme yemleri, üretilen 
ürünün çeşidine göre ideal mali getiriyi sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bitirme yemi için önerilen besin 
değerlerine bir örnek, Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5: Broyler yemleri için örnek rehber yem değerleri.

Enerji 
(MJ/kg)*

Ham Protein 
(%)

Toplam Lizin  
(%)

Toplam Metionin
ve Sistin 

(%)

Başlangıç 12.65 22-25 1.43 1.07

Büyütme 13.20 21-23 1.24 0.95

Bitirme 13.40 19-23 1.09 0.86

*Metabolik Enerji (ME), sıfır azot birikimi  için düzeltilmiş Görünür (teorik) Metabolik Enerji (AMEn) olarak  ifade edilmiştir.

İlaç Geri Çekilme Süreleri

Yerel mevzuata bağlı olarak, yasalarla düzenlenen ilaç, kimyasal ve yem katkılarının kullanıldığı durumlarda 
kesim öncesi yeme ihtiyaç olacaktır. Kesim öncesi yeminin kullanılmasının başlıca nedeni, et ürünlerinde ilaç 
ve kimyasal ürün kalıntısı bulunma riskini ortadan kaldırmak için kesim öncesinde yeterli sürenin tanınmasıdır. 
Gerekli ilaç çekilme sürelerinin belirlenmesinde yerel mevzuata göre hareket etmeleri önerilmektedir. Kanatlı 
büyümesini ve refahını korumak amacıyla, söz konusu ilaç geri çekilme süresi döneminde hayvanların 
rasyonlarındaki besin madde oranlarında aşırı derecede düşürmeler tavsiye edilmemektedir.

Dişi ve Erkek Broylerlerin Ayrı Beslenmesi

Erkek ve dişi broylerler ayrı ayrı yetiştirildiğinde, her bir cinsiyet için farklı yemleme programları kullanmak 
suretiyle kârlılığın arttırılması mümkün olabilir. Bu açıdan en pratik yöntem aynı yemin hem erkek hem de 
dişi için kullanılması, ama dişilere verilen büyütme ve bitirme yemleri için kullanım süresi kısaltılmasıdır. 
Erken dönemde yeterli gelişimin sağlanması için, başlangıç yeminin miktar ve süresinin hem dişi hem erkek 
broylerler için aynı tutulması önemle tavsiye edilmektedir. 

Yem Formu ve Yemin Fiziksel Kalitesi 

Broylerlerde büyüme, hayvanın yediği yemin ve rasyondaki besin maddesi içeriğinin bir sonucudur. Yemin 
formu, yem tüketimini etkiler. En iyi yem tüketimi, iyi kaliteli krambıl, mini pelet veya pelet formundaki yemlerle 
sağlanır. Partikül büyüklükleri eşit olmayan yemler yem israfını arttırabilir, çünkü daha küçük olan partiküller 
hayvanların gagalarından kolayca düşer; bu özellikle yeme sürekli erişimi olan hayvanlar için geçerlidir. Daha 
yüksek düzeylerde ince (partikül büyüklüğü 1 mm'nin altında olan) veya toz yem tüketen civcivler çok daha 
fazla yem israfına neden olacaktır. Yemin dökülmesi ve israf olması, yem etkinliğini önemli ölçüde azaltacaktır.

Başlangıç yemleri ve çoğu zaman büyütme yeminin ilk sevkiyatı genellikle krambıl veya mini pelet olarak 
verilir. Daha sonraki yemler genellikle pelet formunda verilir. Bu yem formlarının özellikleri hakkında daha 
ayrıntılı bilgi Tablo 6'da verilmiştir; ayrıca Şekil 18'de iyi kaliteli yem formunun nasıl görünmesi gerektiği 
gösterilmektedir.

• Hayvanların iyi bir başlangıç yapabilmeleri için, 10 gün boyunca 
yüksek kaliteli bir başlangıç yemi verilmelidir. Başlangıç yeminin 
formülasyonuna ilişkin kararlar yem maliyetlerine değil, performans ve 
kârlılığa dayanmalıdır.

• Büyütme yemleri, gelişme dönemi boyunca dinamik gelişmeyi 
destekleyecek özellikte olmalıdır.

• Bitirme yemleri hayvanlar 25 günlük olduktan sonra verilmeli ve üretilen 
tüm ürünler için elde edilecek mali getiriyi optimize etmek amacıyla 
tasarlanmalıdır.
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Broylerlerde büyüme ve yem etkinliği, yemin pelet formunda verilmesi yoluyla iyileştirilir. Performanstaki bu 
iyileşmeler aşağıdakileri amaçlamaktadır:
• Yem israfının azalması
• Seçici yemlemenin azalması
• Besin maddelerinin içeriklerinin daha az ayrışması
• Yem tüketmek için daha az zaman ve enerji harcanması
• Hastalık etkenlerinin yok edilmesi
• Nişasta ve proteinin ısıyla değişimi
• Yem tadının iyileşmesi.

Düşük kaliteli krambıl veya peletler, yem tüketiminin azalmasıyla ve biyolojik performansın düşmesiyle 
sonuçlanacaktır. Çiftlikte, krambıl ve peletlerde fiziksel bozulmayı en aza indirmek için yem dağıtımının sevk 
ve idaresine gereken özen gösterilmelidir.

Tablo 6: Broylerlerde yaşa göre önerilen yem formu ve partikül büyüklükleri.

Yaş (Gün) Yem Formu Partikül Büyüklükleri

0-18 gün Elenmiş krambıl 1.5-3.0 mm çapında

0-10 gün Mini pelet
1.6-2.4 mm çapında

1.5-3.0 mm uzunluğunda

     11-18 gün Mini pelet
1.6-2.4 mm çapında

4.0-7.0 mm uzunluğunda

18. günden  
kesime kadar

Pelet
3.0-4.0 mm çapında

5.0-8.0 mm uzunluğunda

Toz yem verirken, yem partiküllerinin yeterli derecede iri ve partikül büyüklüğü bakımından bir örnek olmasına 
dikkat edilmelidir. Bu, genellikle yemi oluşturan birincil tahıl tanelerinin ortalama 900-1000 mikron çapa sahip 
olacak şekilde öğütülmesini gerektirir. Koşulların toz yem (krambıl veya pelet yerine) kullanımını gerektirdiği 
durumlarda, özellikle ana tahıl içeriğinin mısır olması halinde yeterli performansa ulaşılabilir. Toz yemlerde 
tozluluğun düşürülmesi için yem formülasyonuna biraz katı veya sıvı yağ eklenmesi yararlı olacaktır.

Şekil 18: İyi kaliteli elenmiş krambıl, mini pelet, pelet ve toz yemlerin nasıl görünmesi gerektiğini gösteren 
resimler.
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Civciv Başlangıç - Elenmiş Krambıl       İyi Kalite Pelet              Toz Yemler

Diğer Yararlı Kaynaklar

Ross Teknik Bülten: Yemin Fiziksel Kalitesi -  Yem Formunun 
Biyolojik ve Ekonomik Performans Üzerindeki Etkileri. (Feed Physical 
Quality - Effects of Feed Texture on Biological and Economic 
Performance)
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Yemin Fiziksel Kalitesinin Test Edilmesi

Yemin fiziksel kalitesi, pratik olarak hayvana verilen yem partiküllerinin büyüklüğüyle değerlendirilir. Çiftlikte 
bunun değerlendirilmesi çoğu zaman zordur, zira kişilerin öznel bakış açıları yem formunun doğru tasvir 
edilememesine yol açabilir.  Aviagen, yemin fiziksel kalitesinin ölçümü için yemdeki partikül büyüklüklerinin 
dağılımının kolayca gözlemlenebilmesini sağlayan basit, sallamalı elek yöntemini geliştirmiştir. Bu yöntemin 
kullanılması aynı zamanda çiftlik düzeyinde yem sevkiyatları veya sürüler arasında sayısal karşılaştırmalar 
yapılabilmesine olanak vermektedir.

Şekil 19: Sallamalı eleğe örnek.

Alınan örnek, hayvanlara gerçekte sunulan fiziksel yem kalitesini temsil etmelidir.  Örnekler, yemliklere en yakın 
olan yem haznelerinden, ya da gerekiyorsa doğrudan yemliklerden alınmalıdır. Yemin Fiziksel Kalitesinin Test 
Edilmesi için Sallamalı Elek kullanım talimatlarıyla birlikte gelmektedir.

Partikül Büyüklüğü Profili

Krambıl ve peletler için tavsiye edilen partikül büyüklüğü dağılımları Tablo 7'de gösterilmektedir. Yapılan 
denemeler, yemdeki toz (<1 mm) oranında yapılan her %10'luk artışın 35. günde canlı ağırlıkta 40 gramlık 
bir azalmayla sonuçlandığını göstermiştir; bu nedenle, amaç yemdeki ince (<1 mm) partiküllerin en aza 
indirilmesi olmalıdır.

Tablo 7: Krambıl veya pelet yemler için tavsiye edilen partikül büyüklüğü dağılımı.  

Form
Başlangıç Büyütme Bitirme

Krambıl
Pelet

(3.5 mm)
Pelet

(3.5 mm)

> 3 mm %15 > %70 > %70

> 2 mm %40
%20 %20

> 1 mm  %35

< 1 mm < %10 < %10 < %10

Toz yemlerdeki partikül büyüklüğü dağılımını değerlendirmek için sallamalı elek yararlanılabilir; toz yem için 
uygun partikül büyüklüğü dağılımları Tablo 8'de gösterilmiştir. 

Tablo 8: Toz yemler için tipik partikül büyüklüğü dağılımı.

Partiküller Oran

>3 mm %25

2–3 mm %25

1–2 mm %25

<1 mm %25
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Amaç, yemdeki özellikle ince (<1 mm) partikülün miktarını en aza indirmek olmalıdır; bunu yapmak yemin 
fiziksel kalitesini yükseltecek, taşıma ve dağıtım sırasında akıcılığı arttıracaktır. Genel olarak, iyi kalitede 
iri daneli toz yem yaparken ham maddeleri öğütmek için silindirli değirmen kullanmak gerekir, zira çekiçli 
değirmenle istenen büyüklük profilini tutturmak çok daha zordur.

Bütün (Dane) Tahıl Yemlemesi 
 
Dengeleyici bir yemin bütün (dane) tahıllar (buğday, yulaf ve arpa; ideal olarak yulaf ve arpa kavuzsuz 
verilmelidir) ile birlikte verilmesi, ton başına yem maliyetlerini azaltarak yem üretiminde tasarruf sağlayabilir. 
Bütün tahıl yemlemesi, hayvanlarda daha iyi bir bağırsak mikroflorasını destekler, sindirim sisteminin 
verimliliğini arttırır ve altlığın durumunu iyileştirebilir. Ancak, dengeleyici yem kompozisyonu bütün (dane) 
tahılların katılması için gerekli şekilde ayarlanmamışsa, parça et ve göğüs eti veriminde kayıp olacaktır.  

Kullanılan tahılın besin değeri profili ve ne düzeyde katılacağı, karma veya dengeleyici yemin formülasyonu 
sırasında tam ve net bir şekilde hesaplanmalıdır. Eğer uygun ayarlama yapılmazsa, rasyonlar uygun besin 
maddesi dengesine sahip olmayacağı için kanatlı performansı da riske girer. Antikoksidiyal ya da diğer 
ilaçların yem içinde kullanılması halinde ise yasalarla izin verilen kullanım düzeylerinin (yerel mevzuatlarda 
tanımlanmıştır) aşılmamasına dikkat edilmelidir. Bütün (dane) tahıllar için tavsiye edilen güvenli katılım 
düzeyleri aşağıda Tablo 9'da gösterilmiştir. 

Bütün (dane) tahıl yediriliyorsa, Salmonella kontrolü için organik asitlerle işleme tabi tutmak gerekir. 
Hayvanlara yedirilen tahıllar iyi kaliteli olmalı, fungal/toksik kontaminasyon içermemelidir.

Tablo 9: Besin maddeleri açısından doğru dengenin sağlandığı broyler rasyonlarında bütün (dane) tahıllar 
için tavsiye edilen güvenli katılım düzeyleri belirtilmiştir. Tavsiye edilen bu oranlar, Ross®  Broyler Karma 
Yem Besin Madde Değerleri başlıklı el kitabında verilen değerlerle birlikte kullanılmalıdır.

Rasyon Bütün (Dane) Tahıl Katılım Oranı

Başlangıç Sıfır

Büyütme %15'e kademeli artırılır

Bitirme %20'ye kademeli artırılır

Kesimhanede iç organların çıkarılması sırasında kontaminasyon sorunlarıyla karşılaşmamak için, yakalama 
işleminden 2 gün önce yemde bütün (dane) tahıl uygulamasına son verilmelidir.

• Düşük fiziksel kalitedeki yem, broyler performansını olumsuz etkiler.
• İdeal performans için, iyi kaliteli krambıl ve pelet yem kullanılmalıdır.
• Toz yemde, iri ve bir örnek partikül büyüklüğü sağlanmalıdır.
 Nihai yem formundaki ince (<1 mm) partikül düzeyi %25'in altında tutulmalıdır.

  Diğer Yararlı Kaynaklar

Aviagen Bilgilendirici Bülten: Yemin Fiziksel Kalitesinin Test Edilmesi - Sallamalı Elek (Feed 
Physical Quality Testing - Shaker Sieve )
Aviagen Yem Eleği Demosu (videoya aviagen.com adresinden ulaşılabilir)
Yemin Fiziksel Kalitesinin Test Edilmesi için Sallamalı Elek (yerel temsilcinizden sipariş 
edebilirsiniz)
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Yem Katkıları

Beslemeyi ve metabolizmayı desteklemek üzere rasyona eklenebilecek çeşitli yem katkıları bulunmaktadır. 
Bu katkılar aşağıdakileri içerir:
• Enzimler
• İlaçlar
• Büyütme faktörleri
• Probiyotikler ve prebiyotikler
• Yem koruyucuları ve antioksidanlar
• Peletleme ajanları

Yüksek Çevre Sıcaklıklarında Yemleme 

Yemde besin maddeleri bakımından doğru dengenin sağlanması ve sindirilebilirlik düzeyi daha yüksek olan 
yem içeriklerinin kullanılması, sıcağa bağlı stres etkilerinin en aza indirilmesinde yardımcı olacaktır.

İdeal yem formunun (iyi kalite krambıl ve pelet) sağlanması, kanatlıların yemi tüketirken harcadığı enerjiyi en 
aza indirecek ve böylece yemleme sırasında üretilen ısıyı azaltacaktır. İdeal yem formu aynı zamanda yemin 
hayvanlar için kabul edilebilirliğini de arttırarak yem tüketiminin gündüz daha serin olan saatlerde veya gece 
gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.  

Sıcak havalarda yemdeki karbonhidratlardan değil de katı veya sıvı yağlardan alınan enerjinin arttırılması, 
besinler metabolize olurken açığa çıkan ısının azaltılması yoluyla fayda sağlar.

Suya yeterli erişim sağlanması hayvanlar için hayati öneme sahiptir; hayvanlara verilecek su, kabul edilebilir 
mineral ve organik madde düzeylerini aşmamalı ve yaklaşık 15 oC sıcaklıkta olmalıdır (bakınız Bölüm 4  
Sağlık ve Biyogüvenlik).

Yem ya da su vasıtasıyla vitaminlerin (A, C, D, E vitaminleri ve niasin) ve elektrolitlerin (sodyum, potasyum 
ve klor) stratejik bir şekilde kullanılması, hayvanın çevre koşullarından kaynaklanan stresle başa çıkmasına 
yardımcı olabilir. Sıcağa bağlı stres, kanatlılarda minerallerin ve iz elementlerin idrar ve dışkıyla atımını 
arttırır; ayrıca, solunum hızının artması da kandaki bikarbonatı azaltır. Bu nedenle, havanın sıcak olduğu 
dönemlerde hayvanların yem tüketiminde azalma olması bekleniyorsa, bunu telafi etmek için vitamin ve 
iz mineral katkıları arttırılmalıdır (ancak yerel mevzuatta belirlenen yasal sınırlar aşılmamalıdır). Sodyum 
bikarbonat veya potasyum karbonat katkısının sıcağa bağlı stresin etkilerinin azaltılmasında faydalı olduğu 
görülmüştür; bu muhtemelen söz konusu katkıların su tüketimi üzerinde yarattığı etkinin bir sonucudur.

• Karma yemde besinsel denge açısından uygun ayarlama 
yapılmazsa, rasyonların bütün (dane) tahıllarla seyreltilmesi 
performansı düşürebilir.

• Sıcaklık stresinin etkilerini asgari seviyede tutmak için, doğru 
besin maddesi oranlarıyla birlikte yüksek sindirilebilirliğe sahip 
içerik maddeleri kullanılmalıdır.

• İdeal yem formu, sıcak stresini en aza indirecek ve yem 
tüketiminin günün daha serin olan saatlerinde gerçekleşmesine 
izin verecektir.

• Günün daha serin olan saatlerinde hayvanların yeme 
erişebildiğinden emin olunmalıdır.

• Hayvanlara iyi kalitede, uygun soğuklukta su temin edilmelidir.
• Hayvanların sıcağa bağlı çevresel streslerle başa çıkmasına 

yardımcı olmak için, vitaminler ve elektrolitlerin stratejik kullanımı 
önerilmektedir.
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Çevre

Yemdeki ham protein düzeylerindeki aşırılığın asgari düzeyde tutulması yoluyla, azot ve amonyak atımında 
azalma sağlanabilir. Bunun en etkin şekilde başarılması, sentetik amino asitlerden yararlanmak ve tavsiye 
edilen sindirilebilir esansiyel amino asit düzeylerini içeren rasyonlar formüle etmekle mümkündür.

Fosfor atım oranları, hayvanlara aşırı fosfor sağlanmasından kaçınmak suretiyle azaltılabilir. Rasyona fitaz 
enzimlerin eklenmesiyle yemin sindirilebilirliğini arttırmak mümkündür.

Altlık Kalitesi 

Altlıktaki nem seviyesi düşük olduğunda ortama daha az amonyak salınacak, bu da kanatlılar üzerindeki 
solunum stresini azaltacaktır. İyi altlık kalitesi ayrıca taban yastığı hastalığı (TYH) görülme sıklığını da azaltır.

Sevk-idare, sağlık ve çevre uygulamalarının zaten iyi olduğu durumlarda, iyi bir altlık kalitesinin muhafaza 
edilmesinde aşağıdaki beslenme stratejileri yardımcı olacaktır:

Protein Kalitesi
İyi kaliteli ham maddelerden elde edilmiş dengeli proteinlerin hayvana doğru oranda verilememesi, karaciğerde 
yüksek miktarda ürik asit oluşmasına ve bunun böbrekler yoluyla dışarı atılmasına neden olur. Bu durum 
kanatlıları daha çok su tüketmeye sevk eder, bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkiler ve sulu dışkıya neden 
olarak altlığın ıslanmasına yol açar; böylece TYH riski de artar. Rasyonların kanatlıların ihtiyaçlarını karşılayacak 
besin maddesi oranlarıyla formüle edilmesi, ıslak altlık riskini azaltacaktır.

Mineraller
Rasyondaki sodyum, potasyum ve klor düzeyleri bakımından doğru dengenin sağlanamaması, altlığın 
ıslanmasına neden olabilir.

Broyler rasyonlarına fitaz enzimlerin eklenmesi bitkisel kaynaklı içeriklerden sadece fosforun değil diğer 
minerallerin de çıkışını teşvik eder. Islak altlık sorunuyla karşılaşmamak için, fitazla hazırlanan rasyonlarda 
bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Ham Maddelerin Sindirilebilirliği 
Sindirilebilirliği düşük olan ya da lif içeriği özellikle yüksek olan ham maddelerin kullanımı en aza indirilmelidir, 
zira bu ham maddeler bağırsak sağlığını, dışkıdaki su oranını ve altlık kalitesini olumsuz etkileyecektir.

Tripsin inhibitörleri gibi besinlerin etkinliğini azaltan faktörler asgari düzeyde tutulmalı, kullanılan ham 
maddeler mikotoksin kontaminasyonu yönünden ari olmalıdır. Düşük kaliteli ham maddelerin kullanımından 
sakınmak mümkün değilse, yem karışımına uygun bir mikotoksin bağlayıcı ürünün eklenmesi düşünülmelidir.

Nişastasız polisakkarit (NSP) enzimlerinin kullanılması, bağırsak sağlığının iyileştirilmesinde ve altlık 
kalitesinin kontrolünde önemli bir araç olabilir.  Bu enzimler bağırsaklardaki vizkoziteyi azaltarak daha kuru 
bir altlığa yardımcı olurlar.

Son yıllarda, özellikle Batı Avrupa'da, bitkisel proteinlere ve antibiyotiksiz rasyonlara doğru bir yönelme 
olmuştur; bu eğilimlerin ikisi de altlığın kuru tutulmasını çok daha zor hale getirmektedir.

Yağ Kalitesi 
Sindirilebilirliği yüksek (doymamış) olan yağlar broylerlerde bağırsak sağlığını destekler. Düşük kaliteli 
yağların kullanılması çoğu zaman altlığın yağlı ve yapış yapış olmasına neden olur; bu nitelikteki altlık ise 
taban yastığı hastalığından kaynaklı sorunlara yol açabilmektedir.

Yemin Fiziksel Formu 
Krambıl ve pelet formundaki iyi kalite yemin broylerlerde canlı ağırlık performansı açısından sağladığı 
yararlara daha önce değinilmişti. Toz düzeylerinin yüksek olduğu kötü fiziksel kalitedeki yem sadece broyler 
performansında sorunlara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda su tüketiminin yem tüketimine oranını da 
arttırarak kötü altlık koşullarına yol açabilir ve bunun sonucunda taban yastığı hastalığı riskini arttırabilir.

• Uygun sindirilebilir esansiyel amino asit düzeyleriyle dengelenmiş 
yem formülasyonları, azot atımını en aza indirecektir.

• Fitaz enzimlerinden uygun şekilde yararlanmak ve hayvanın 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yemleme yoluyla fosfor atımı en 
aza indirilebilir. B
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Antikoksidiyal Program
Genel olarak, antikoksidiyal katkılarının kullanılması bağırsak sağlığı açısından faydalıdır. Bu ürünler özellikle 
bağırsak sağlığını destekler ve altlığın iyi durumda tutulmasını sağlar. Broylerlerde koksidiyoz kontrolü için 
canlı (aktif) aşı kullanılıyorsa, altlık kalitesinin korunması için bağırsak sağlığına özellikle önem vermek ve 
dikkat etmek gerekir.   

Suluk Sistemleri 

Broylerler her zaman temiz, taze, iyi kaliteli içme suyuna erişebiliyor olmalıdır. Ancak, örneğin hayvanların 
hareketsiz oldukları karanlık saatlerde olduğu gibi su tüketiminin doğal olarak düşük olduğu zamanlarda, su 
kaynağının kontrol edilmesi gereksiz su sızıntılarının ve buna bağlı altlık sorunlarının azaltılmasına yardımcı 
olabilir. Bu kontroller dikkatle yapılmalıdır; yetişmekte olan kanatlılara sunulan su miktarı hiç bir şekilde 
kısıtlanmamalı, hayvanların gelişme ve refah ihtiyaçları ile potansiyel taban yastığı hastalığı (TYH) riski 
arasında denge sağlanmalıdır. Miktar olarak ya da su tüketim noktalarının sayısı açısından su tedarikinin 
yetersiz olması, broylerlerin büyüme hızında azalmaya neden olur. Sürünün yeterli miktarda su tükettiğinden 
emin olmak için, her gün tüketilen suyun yeme oranı izlenmelidir.

Su tüketimindeki değişiklikler, sağlık ve performansla ilgili sorunların ilk göstergelerinden biridir.  

Soğuk (<5 °C) veya çok ılık (>30 °C) su da hayvanların içtikleri su miktarını azaltacaktır. İdeal su sıcaklığı 15 °C 
ve 21 °C arası olmalıdır. Sıcak havalarda, suyun uygun soğuklukta olmasını sağlamak için suluk hatlarının 
düzenli aralıklarla boşaltılıp yeniden doldurulması iyi bir uygulama olacaktır.

Ana şebekede bir sorun olması ihtimaline karşı çiftlikte yeterli su depolama imkanı olmalıdır. İdeal olarak, 
maksimum tüketim oranlarında 24 saat yetecek kadar suyun depolanmış olması gerekir.

Su tüketimi, bir su sayacı yardımıyla günlük olarak ölçülmelidir. Su sayaçları, suyun akış hızına ve basıncına 
göre ölçüm yapmalıdır. Kümes başına en az bir su sayacı gerekir; ancak kümes içindeki farklı bölgeler göz 
önünde bulundurularak tercihen daha çok sayıda sayaç bulundurulmalıdır. Su ihtiyacı, yem tüketimine bağlı 
olarak değişir.

21 °C'de, su miktarının (l) yem ağırlığına (kg) oranı aşağıdakilere yakın olduğu sürece hayvanlar yeterli suyu 
tüketiyor demektir: 
• 1.8:1 - asma (çan tipi) suluklar için. 
• 1.7:1 -  tabaklı nipel suluk için.
• 1.6:1 -  tabaksız nipel suluk için.

• Hayvanın ihtiyacı olandan daha fazla ham protein (azot) sağlayan rasyonlardan 
sakınılmalıdır.

• Rasyonda aşırı elektrolit düzeylerinden, sodyum klorür ve potasyumdan 
sakınılmalıdır, zira bunlar hayvanın su tüketimini arttıracak ve altlığın ıslanmasına 
katkıda bulunacaktır.

• Rasyonlarda sindirilebilirliği düşük yem içeriklerinin kullanılmasından sakınılmalıdır.
• Islak altlığa neden olan bağırsak bozukluklarının önlenmesine yardımcı olmak için, 

rasyondaki katı ve/veya sıvı yağlar iyi kalitede olmalıdır. 
• Hayvanlara iyi kalite krambıl ve pelet yem verilmelidir.
• Bağırsak sağlığını destekleyen ve altlık kalitesini koruyan etkili bir antikoksidiyal 

programı uygulanmalıdır.

Diğer Yararlı Kaynaklar

Aviagen Bilgilendirici Bülten: Pododermatit Riskinin Azaltılması için Birkaç Pratik Öneri. (Practical 
Considerations for Reducing the Risk of Pododermatitis)
Ross Teknik Bülten: Broylerlerde Ayak Sağlığı – Taban Yastığı Hastalığının Kontrolü (Broiler Foot 
Health – Controlling Footpad Dermatitis)
AviaTech: Broylerlerde Taban Yastığı Hastalığının Azaltılmasına Yönelik Sevk-İdare Araçları 
(Management Tools to Reduce Footpad Dermatitis in Broilers)



352014

ROSS BROYLER SEVK-İDARE EL KİTABI:

Su ihtiyacı aynı zamanda ortam sıcaklığına göre de değişir. Kanatlılar, ortam sıcaklığının daha yüksek olduğu 
zamanlarda daha çok su tüketecektir. Su ihtiyacı, 21 °C'nin üzerindeki her bir °C için yaklaşık %6,5 artar. 
Tropik bölgelerde, uzun süre devam eden yüksek sıcaklıklar günlük su tüketimini ikiye katlar.

Sulukların yükseklikleri her gün kontrol edilmeli ve gerekiyorsa tekrar ayarlanmalıdır. Suluklar temiz olmalı, 
arızalı olmamalı, içinde altlık malzemesi veya dışkı olmamalıdır. Suluklarda birikebilecek kireç kalıntıları, 
kümesin dönem arası temizliği sırasında uygun bir kireç temizleyici ürün kullanılarak temizlenmelidir. 

Nipel suluklar 

Civciv dönemi sonrasında her 1000 kanatlı için minimum nipel suluk ihtiyacı Tablo 10'da verilmiştir. İlk 3 gün 
için ek suluklar (her 1000 civciv için 10 tane) sağlanmalıdır. 

Nipel başına düşen civciv sayısı gerçekte suyun akış hızına, kesim yaşına, iklime ve tasarıma bağlıdır.  İdeal 
performansı sağlamak için su hatlarının günlük olarak izlenmesi gerekir. 

Tablo 10: Civciv dönemi sonrası her 1000 kanatlı için minimum suluk ihtiyacı. 

Suluk Tipi İhtiyaç

Nipel suluklar
     Nipel başına <3 kg 12 kanatlı
     Nipel başına >3 kg  9 kanatlı

Suluk hattının yüksekliği dönem başlangıcında alçak tutulmalı ve hayvanlar büyüdükçe yükseltilmelidir. Çok 
yüksek tutulan suluk hatları hayvanların su tüketimini sınırlayabilir; çok alçakta olan su hatları ise altlığın 
ıslanmasıyla sonuçlanabilir. 

Civciv döneminin ilk aşamalarında, nipel hatları civcivlerin suyu içebileceği bir yükseklikte olmalıdır. Civcivin 
sırtı, su içerken zeminle 35-45°'lik bir açı yapmalıdır. Civciv büyüdükçe, civcivin sırtı zeminle yaklaşık 75-85°'lik 
bir açı yapacak şekilde nipeller yükseltilmelidir; suluklar bu şekilde doğru ayarlandığında kanatlılar suya 
erişmek için hafifçe uzanmak zorunda kalır (Şekil 20). Ancak suyun nipelden doğrudan gagaya akabilmesi 
için, kanatlılar hiç bir zorlanma olmadan suya hafifçe uzanmalıdır. Nipel çok alçaktaysa, kanatlıların su içmek 
için başlarını çevirmeleri gerekebilir; bu da suyun altlığa dökülmesine neden olur.  Erişim kolaylığının ve ideal 
su kaynağının sağlanması için, mümkün olan yerlerde kanatlılar 360°'lik nipeller kullanılarak yetiştirilmelidir. 
Bu özellikle büyük (>3 kg) kanatlıların yetiştirildiği durumlarda önem arz eder.
 
Şekil 20: Kanatlı yaşına göre doğru nipel suluk yüksekliğinin ayarlanması 
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Akış Hızları
Günlük su tüketimi açısından maksimum ihtiyacı karşılamaya yetecek su olduğundan emin olmak için, nipel 
sulukların akış hızları yetiştirme döneminde her hafta test edilmelidir. Nipel hattının sonundaki bir nipelden bir 
ölçüm silindirinin bastırılması suretiyle, nipel suluklardaki akış hızını ölçmek mümkündür. Ölçüm silindirindeki 
su miktarı, söz konusu nipel hattındaki her bir nipelden 1 dakikada akan su miktarını gösterir. Hayvanların 
yaşına göre akış hızının beklenenden daha yüksek olması halinde sızıntılar ve bunun neden olacağı ıslak 
altlık sorunları artabilir. Akış hızının beklenenden düşük olması tüm kanatlılar için yeterli su sağlanamamasına 
ve bunun sonucunda dehidrasyon sorunlarına neden olabilir. Bir nipelin statik akış hızının ölçülmesi, suluk 
sistemlerindeki sorunların tespit edilmesine yardımcı olabilir. Kullanılan suluk türü için üretici firma tarafından 
belirlenen kullanım tavsiyelerine uyulmalıdır.

Çan Tipi (Asma) Suluklar

Civcivler bir günlükken, her 1000 civciv için en az 6 çan tipi suluk (40 cm çaplı) temin edilmelidir. Her 1000 
civciv başına ilk 3 gün 10 ek suluk sağlanmalıdır.

Broylerler büyüdükçe ve kümesin kullanılan kısmı genişledikçe, her 1000 civciv için en az 8 çan tipi suluk 
(40 cm çaplı) sağlanmalıdır. Bunlar kümes geneline eşit aralıklarla dağıtılmalı, böylece her bir broylerin suya 
erişmek için 2 metreden fazla mesafe gitmek zorunda kalmaması sağlanmalıdır. Rehber olarak, civcivler 
yaklaşık 7-10 günlük olana kadar su düzeyi suluk tepesinin 0,6 cm altında olmalıdır. 10. gün sonrasında, suluk 
tabanında 0,6 cm su olmalıdır.

Civcivler bir günlükken kullanılan civciv sulukları kademe kademe kaldırılmalı, böylece 3.-4. güne gelindiğinde 
tüm civcivlerin otomatik suluklardan içmesi sağlanmalıdır. 

Civciv dönemi sonrasında her 1000 kanatlı için minimum suluk ihtiyacı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 11: Civciv dönemi sonrası her 1000 kanatlı için minimum suluk ihtiyacı. 

Suluk Tipi İhtiyaç

Suluklar 1000 kanatlı başına 8 suluk (40 cm)

Sulukların yüksekliği her gün kontrol edilmeli, 18. günden itibaren her bir suluğun tabanı ile kanatlıların 
göğüslerinin üst kısmının aynı hizada olması sağlanmalıdır (bakınız aşağıda Şekil 21).   

Şekil 21: Çan tipi suluklar için doğru yükseklik. 
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Yemlik Sistemleri 

Yaşamlarının ilk on gününde civcivlere elenmiş krambıl veya mini pelet formunda yem verilmelidir. Yem, 
civcivlerin kolay erişebilmesi için yere serili kağıtlara veya düz tepsilere dökülmelidir. Zemin alanının en az 
%80'i kağıtla kaplı olmalıdır. Yerleştirme sırasında civcivlerin başlangıç yemine kolayca ulaşabilmesi için 
otomatik yemlik sistemleri yemle doldurulmalıdır. Kanatlı başına yaklaşık 40 g olacak şekilde toplam yem 
miktarı hesaplanmalı ve civcivlerin yerleştirilmesinden önce kağıtlara dökülmelidir. Civcivlerde yem tüketim 
davranışını teşvik etmek için, ilk 3-4 gün süresince kağıt üzerindeki yem düzenli aralıklarla tamamlanmalıdır.

Ana yemlik sistemine geçiş, civcivlerin ana yemlik sistemine giderek daha çok ilgi göstermeye başladığı 
4. veya 5. günden itibaren kademeli olarak yapılmalıdır. Ana yemlik sistemine geçiş, 6. veya 7. güne kadar 
tamamlanmış, yem tabakları 7. güne kadar kaldırılmış olmalıdır. Ana yemlik sistemine geçiş tamamlandığında, 
yem de kademe kademe krambıl veya mini pelet formundan iyi kalite pelet formuna geçilmelidir. Kanatlılara 
18. günden önce önce tam pelet (3-4 mm) formu verilmemelidir.

Hayvanlara verilen yemler, kanatlının canlı ağırlığına, kesim yaşına, iklime, kümesin ve ekipmanın tipine bağlı 
olarak değişecektir.  

Tablo 12'de tipik yemlik sistemleri ve kanatlı başına önerilen yemlik alanı gösterilmektedir. Yeterli yemlik 
alanı olmaması kanatlılarda büyüme hızlarını azaltacak ve üniformiteyi bozacaktır. Yemlik sistemi başına 
düşen kanatlı sayısı nihayetinde kesim sırasındaki canlı ağırlığa ve kesimhane dizaynına bağlı olacaktır. 
Büyüme hızını etkilemek için bir aydınlatma programı kullanılıyorsa, bunun yaratacağı ekstra rekabeti telafi 
etmek için yeterli yemlik alanı sağlanmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Tablo 12: Farklı yemlik tipleri için kanatlı başına yemlik alanı.

Yemlik Tipi Yemlik Alanı

Pan yemlikler Pan başına 45-80 kanatlı (küçük oran daha büyük [> 3,5 kg] kanatlılar için)

Kanal yemlikler 2,5 cm/kanatlı (1 metre hatta 40 kanatlı) 

Spiral yemlikler 70 broyler/yemlik (38 cm çapında)

Tüm yemlik tipleri, asgari düzeyde yem zayiatı ve hayvanların yemliklere kolay ulaşması göz önünde 
bulundurularak ayarlanmalıdır. Yemliklerin tabanları, hayvanın omuz seviyesinde olmalıdır (Şekil 22). Pan ve 
spiral tip yemliklerin yüksekliklerinin tek tek ayarlanması gerekebilir. Kanal yemliklerin yükseklikleri basit bir 
makarayla ya da yemlik ayağının ayarlanması yoluyla sağlanabilir.

• Kanatlılar günün 24 saati içme suyuna erişebilmelidir.
• Sürünün ilk 3 günü için ek suluklar sağlanmalıdır.
• Tüketilen su miktarının yeterli olduğundan emin olmak için yem 

tüketiminin su tüketimine oranı günlük olarak izlenmelidir.
• Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde su tüketiminin artacağı göz 

önünde bulundurulmalıdır.
• Suyun mümkün olduğunca soğuk olması için, sıcak havalarda su 

hatları boşaltılıp yeniden doldurulmalıdır.
• Suluk yükseklikleri günlük olarak ayarlanmalıdır.
• Yeterli suluk alanları sağlanmalı, suluklar tüm kanatlılar için 

kolayca erişilebilir olmalıdır.
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Şekil 22: Yemliklerin yüksekliği.

 
Yemlik yüksekliklerinin yanlış (çok yüksek veya çok alçak) ayarlanması, yem zayiatını artırabilir. Böyle 
bir durumda, uğranan ekonomik kayba ek olarak, yem değerlendirme oranlarına (FCR) dair yapılan 
hesaplamalar da hatalı olur; ayrıca, yere dökülen yemin yenmesi halinde bakteriyel kontaminasyon riski daha 
yüksek olacaktır.

Kümesteki tüm kanatlıların aynı zamanda eşit fırsata sahip olmasını sağlamak için, yemlik sistemi genelinde 
yemin eşit ve üniform şekilde dağıtıldığından emin olunmalıdır. Yem dağıtımının eşit yapılmaması performansın 
düşmesine, yemliklerde yem için rekabet eden hayvanlarda fiziksel hasarın artmasına neden olabilir. Pan ve 
spiral yemlik sistemlerinde her bir yemliğin tek tek ayarlanması gerekmektedir. Eşit yem dağılımını sağlamak 
için, tüm derinlik ayarlamaları her bir pan veya spiral yemlikte aynı olacak şekilde yapılmalıdır. 

Otomatik olarak doldurulan pan veya spiral yemliklerde, tüm yemliklerin eş zamanlı olarak doluyor olması bir 
avantajdır, çünkü yemin bütün kanatlılar için derhal ulaşılabilir hale gelmesini sağlar. Ancak kanal yemlikler 
kullanılıyorsa, yem dağıtımı çok daha uzun sürer ve yem bütün hayvanlar için aynı anda ulaşılabilir olmaz.

Tüm yemlik sistemlerinde, kanatlıların pan veya kanallardaki tüm yemi günde bir kez tamamen tüketmesine 
izin vermek iyi bir uygulamadır. Böyle yapmak yem israfını azaltacak ve yem tüketim verimliliğini arttıracaktır.

Yem derinliğinin ayarlanması kanal sistemlerde çok daha kolaydır, zira bunun için yem haznesinde yapılacak 
tek bir ayarlama yeterlidir. Kanal yemliklerin bakımına özen gösterilmesi, hayvanların ayaklarına verilecek 
zararları en aza indirecektir. 
 

• İlk üç gün, ana yemlik sistemi kağıt ve tabak yemlik kullanımıyla 
desteklenmelidir.

• Kümeste bulunan hayvan sayısına göre yeterli yemlik alanı temin 
edilmelidir. 

• Aydınlatma programının yetiştirme modeli olarak kullanıldığı 
hallerde, artan rekabet nedeniyle yemlik alanı arttırılmalıdır.

• Yemliğin tabanı ile hayvanın omuz hizasının aynı seviyede 
olmasını sağlayacak şekilde yemlik yükseklikleri günlük olarak 
ayarlanmalıdır.
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Amaç

Gelişim ve üretim süreçlerinin her aşamasında broylerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayan ve hayvan 
refahından veya çevre koşullarından ödün vermeksizin verimliliği ve kârlılığı arttıran dengeli rasyonların 
sağlanması.

Bu bölümün amacı, yem özellikleri ve formülasyonları konusunda karar verme sürecinde yer alan 
besleme uzmanları için daha ayrıntılı bilgi sunmaktır.  

İlkeler

Yem, broyler üretiminde toplam maliyetin başlıca bileşenlerinden biridir. İdeal büyüme ve performansın 
sağlanabilmesi için, broyler rasyonlarının enerji, protein, amino asit (AA), mineral, vitamin ve esansiyel yağ 
asitleri bakımından dengeli bir şekilde formüle edilmesi gerekir.

Rasyondaki besin maddesi düzeyleri söz konusu olduğunda, tercihin her bir şirket veya işletmenin kendisi 
tarafından alınması gereken ekonomik bir karar olduğu yaygın olarak kabul görmektedir. Bu, özellikle 
rasyondaki protein ve amino asit düzeyleri açısından önemlidir. Daha yüksek sindirilebilir amino asit 
düzeylerinin broyler performansını ve özellikle de karkas bileşenini ve kesim verimini daha da arttırmak 
suretiyle kârlılığı yükselttiği görülmüştür. İdeal rasyon kompozisyonu, işletmenin ürettiği son ürüne göre 
değişecektir. Bu nedenle, verilen tavsiyeler hem canlı kanatlılar hem de parça et formunda satılan kanatlılar 
için kârın optimize edilmesine yöneliktir. Canlı kanatlılar için kârlılığın en üst seviyeye getirilmesi, bir kilo canlı 
ağırlık başına düşen yem maliyetlerinin en aza indirilmesine bağlıdır; ancak parça et biçiminde satılacak 
kanatlıları üretirken bu ilişki de değişir. Parça et formunda satılan kanatlılarda kârın en üst düzeye getirilmesi 
için, çoğu zaman rasyondaki sindirilebilir amino asit düzeylerinin canlı kanatlılar için maksimum kârlılığı 
sağlayan düzeylerinde üzerine çıkarılması gerekir. Bunun nedeni, parça et şeklinde satılan broylerde ortaya 
çıkan ilave et veriminin yarattığı mali faydadır. Bu ilişkiler aşağıda Şekil 23'de gösterilmiştir. 

Şekil 23: Rasyondaki aminoasit düzeyleri ile kârlılık arasındaki ilişki.

Performansı sınırlandıran şey diğer sevk-idare faktörlerinden ziyade besin maddelerinin yeterli temin 
edilmemesi ise, broyler sürülerinde besin değerlerinde yapılan iyileştirmeye yanıt almak mümkün olur. 
Aviagen tarafından önerilen rasyon özellikleri, sevk ve idaresi iyi yapılan sağlıklı broylerlerde iyi bir 
performansa ulaşılmasına olanak verecektir.

Tavsiye edilen besin değerleri ve yemleme programları hakkında daha ayrıntılı bilgiyi, yayınlamış olduğumuz 
Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri adlı el kitabında bulabilirsiniz. Aynı el kitabında aşağıdakiler 
hakkında bilgiler de yer almaktadır:
• Farklı üretim ve pazar durumlarına göre yem programı.
• Gelişim, yem etkinliği ve kesimhane verimi için ideal besin maddesi düzeyleri.

Bölüm 3 - Broyler Beslenmesi

Maksimum canlı tavuk kârı
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Besin Maddelerinin Temini

Enerji 

Broyler yemlerinde formüle edilen enerji içeriği temelde ekonomik koşullara göre belirlenir. Uygulamada, 
enerji düzeyi konusunda verilen kararı etkileyen birçok faktör vardır (örneğin yem ham maddelerinin temini, 
öğütme konusundaki sıkıntılar vb).

Yemdeki enerji içeriğini ifade ederken geleneksel olarak sıfır azot birikimi için düzeltilmiş Görünür (teorik) 
Metabolik Enerji (AMEn) düzeyi belirtilir. Bu şekilde ifade edilen enerji içerikleri hakkında bilgiye birçok 
kaynaktan ulaşılabilir. Bu kitapçıkta verilen enerji değerleri, Dünya Tavukçuluk Bilimi Derneği (WPSA) 
tarafından hazırlanan tabloları esas almaktadır.

Özellikle yağlar olmak üzere bazı ham maddelerin içerik AMEn değerleri civcivlerde yetişkin kanatlılara göre 
daha düşüktür. Civcivlere yönelik AMEn değerleri üzerinden formüle edilen broyler rasyonlarında bu durum 
göz önünde bulundurulur. Enerji içeriğinin Net Enerji olarak ifade edilmesi, farklı substratlardan (yağ, protein 
veya karbonhidrat) elde edilen ve farklı metabolik amaçlar için kullanılan metabolik enerjinin kullanımında 
meydana gelen farkları ortadan kaldırır. Bu yeni enerji sistemlerinin benimsenmesi, broyler performansının 
tutarlılığını ve öngörülebilirliğini artırır.

Broyler yemleri için bazı tipik enerji düzeyleri, yayınlanan Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri başlıklı 
el kitabında yer alan besin değeri tablolarında gösterilmektedir. Burada verilen bilgiler pratik bir rehber olup 
kanatlıların birebir ihtiyaçlarını temsil etmemektedir. En iyi ekonomik getiriyi sağlayacak olan rasyon enerji 
düzeyleri, broylerlerin yetiştirildiği yerel koşullar göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Protein ve Amino Asitler

Yemdeki proteinler kompleks amino asit polimerleridir ve bağırsaklarda parçalanarak amino asitlere 
dönüştürülürler. Rasyondaki protein kalitesi, nihai karma yemdeki esansiyel amino asitlerin sindirilebilirliğine, 
düzeyine ve dengesine bağlıdır. Kanatlıların kullanabileceği esansiyel amino asitlerin gerçek düzeyleri 
kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, broyler yemlerinin sindirilebilir amino asit esasına göre formüle edilmesi 
tavsiye edilmektedir. Burada belirtilen sindirilebilir amino asit düzeyleri teorik sindirilebilirliğe değil, gerçek 
sindirilebilirliğe dayanmaktadır. Teorik sindirilebilirlik sistemi kullanıldığında, tavsiye edilen değerlerde uygun 
ayarlama yapılmalıdır.

Tavsiye edilen ham protein düzeyleri bir rehber olarak görülmelidir. Kullanılan gerçek protein düzeyi, yemde 
kullanılan içerik maddelerine göre değişecek ve sentetik formda bulunmayan ilk sınırlayıcı esansiyel amino 
asitle tetiklenecektir. 

Mümkün olan yerlerde, özellikle sıcağa bağlı stres altında olan broylerler için, yüksek kaliteli protein 
kaynaklarının kullanılması tercih edilmelidir. Kötü kaliteli veya dengesiz proteinler broyler metabolizmasını 
olumsuz etkileyebilir, zira bunun neden olacağı fazladan azotun bozunumu ve vücuttan atımı belli bir enerji 
maliyeti getirir. Ayrıca, azotun vücuttan atımı altlığın daha fazla ıslanmasına da neden olabilir.

• Rasyonlardaki ideal enerji düzeyleri tüm kanatlıların bakım, 
yetişme ve çevre koşullarından etkilenen enerji ihtiyacına 
ve ekonomik koşullara bağlıdır. Her üretici için ideal enerji 
düzeyi farklı olacaktır.

• Sindirilebilirliği düşük olan ham maddelerin yem içindeki 
düzeyini azaltmak için, broyler rasyonlarını formüle ederken 
civciv AMEn değerlerini kullanabilirsiniz.

Diğer Yararlı Kaynaklar

Ross Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri
(Ross Broiler Nutrition Specification) 
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Formülasyon Stratejisi

Rasyonlardaki amino asit düzeyleri tüm diğer besin maddeleriyle birlikte düşünülmelidir; enerji düzeyleri 
de buna dahildir (daha ayrıntılı bilgi için Enerji alt başlığına bakınız).  Pratik yemlerde sınırlayıcı olabilen bu 
8 amino asit için tavsiye edilen düzeyler, Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri başlıklı el kitabında 
gösterilmektedir.

Yem formülasyonu, kanatlılara yeterli ve dengeli düzeyde amino asit sağlanmasını amaçlar. Bu amaca 
ulaşmak için, formülasyon matriksinin rutin olarak güncellenmesi önemlidir. Yem içerik maddelerinin protein 
düzeyleri, formülasyonlarda kullanılan ham maddelerin doğrudan analiz edilmesi yoluyla izlenmelidir. 
Herhangi bir ham maddenin protein düzeyinde değişiklikler görülürse, formülasyon içeriklerine atfedilen 
toplam ve sindirilebilir amino asitlerde ayarlamalar yapılmalıdır.

İdeal Amino Asit Profili

Broylerlere sindirilebilir amino asitlerin uygun dengede verilmesi önemlidir. Bu amaca ulaşılmasına yardımcı 
olmak için bir İdeal Amino Asit Profilinden yararlanılabilir. Bu sistemde, broyler yemlerinde sınırlayıcı olabilen 
ana amino asit ihtiyacı hesaplanır ve daha sonra diğer amino asit oranlarının belirlenmesinde referans amino 
asit olarak lizin kullanılır. İdeal Amino Asit Profili için önerilen oranlar aşağıda Tablo 13'te verilmiştir.

Tablo 13: İdeal bir amino asit profili için oranlar.

Sindirilebilir AA Başlangıç Yemi Büyütme Yemi Bitirme Yemi 1 Bitirme Yemi 2

Lizin 100 100 100 100

Metionin ve Sistin 74 76 78 78

Metionin 40 41 42 42

Treonin 67 67 67 67

Valin 75 76 76 78

İzolösin 67 68 69 69

Arjinin 107 107 107 108

Triptofan 16 16 16 16

Lösin 110 110 110 110

NOT: Bu tabloda verilen bilgiler saha deneyimlerinden ve yayınlanmış literatürlerden derlenmiştir.

Dengeli Protein

Bu bölümde, Dengeli Protein (DP) yapısına değinilmektedir. Yukarıda anlatılan ideal AA profili, tam bir profil 
oluşturmak için her bir amino asite hem minimum hem de maximum değer uygular. Bu, formülasyonun 
oluşturulması esnasında beslemecinin başvurabileceği faydalı bir araç olsa da, ticari formülasyonlar 
bağlamında böyle profillerin teoride kaldığı kabul edilmelidir. Dengeli Protein yapısı, esansiyel olan ve olmayan 
amino asitlerin doğru düzeylerde broylerlere temin edilmesi amacıyla ideal AA profilinin pratik bir uygulaması 
olarak geliştirilmiştir. Bu stratejide, kullanılan gerçek protein düzeyi yemde kullanılan ham maddelere göre 
değişecek ve sentetik formda bulunmayan ilk sınırlayıcı esansiyel amino asitle tetiklenecektir.

Dengeli Protein tavsiyeleri hem saha deneyimlerine hem de Aviagen'in Dengeli Protein yanıtına ilişkin sahip 
olduğu kurum içi verilere dayanılarak oluşturulmuştur. Ekonomik yanıtlar ise dünyanın çeşitli bölgeleri, farklı 
ağırlık kategorileri ve farklı ürün karışımı hedefleri (örneğin canlı ağırlık, karkas ve parçalara ayrılmış ürünler) 
için hesaplanmıştır. Bunları göz önünde bulundurarak, verilen bu tavsiyelere tüm ekonomik ortam yelpazesi 
dahil edilmiştir.

Broylerlerin Protein ve Amino Asit Yanıtı

Modern broylerler rasyonlardaki sindirilebilir amino asitlere duyarlıdırlar ve büyüme ile FCR açısından Broyler 
Karma Yem Besin Madde Değerleri'nde tavsiye edilen düzeylere çok verimli yanıt verirler.  Daha yüksek 
sindirilebilir amino asit düzeylerinin broyler performansını ve kesim randımanını daha da arttırmak suretiyle 
kârlılığı yükselttiği görülmüştür. Bu, karkas bileşenlerini parçalamak amacıyla yetiştirilen broylerlerde 
özellikle önemlidir. Bu nedenle, parça et kârlılığının optimize edilmesi için ayrı tavsiyelerde bulunulmaktadır 
(bakınız Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri).
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Ancak, hayvana verilecek yem için uygun besin maddesi yoğunluğunu belirleyecek olan, yem içeriklerinin 
fiyatları ve et ürünlerinin değeridir. Değişken pazar koşullarında uygun besin maddesi yoğunluğuna karar 
verilmesine yardımcı olması için,  Aviagen kısaca PEBE adını verdiği Protein ve Enerji Açısından Broyler 
Ekonomisi adlı bir biyo-ekonomik modeli geliştirmiştir  Söz konusu model, uzun yıllar boyunca dünyanın 
dört bir yanından toplanan deneme verilerini kullanmaktadır.  Aviagen, pazar koşullarını ve arzu edilen tüm 
ürünleri temel alarak, yem maliyetinin kârlılığa etkisini (YMKE)   optimize etmek amacıyla metabolik enerji 
(ME) ve amino asit (AA) yoğunluğunun belirlenmesinde müşterilerine yardımcı olmak için PEBE modelini 
kullanmaktadır. 

Makro Mineraller 

Başlıca minerallerin uygun dengede ve doğru düzeylerde verilmesi, broylerlerin başarıyla yetiştirilmesi 
açısından önemlidir. Yemlerde yer alan makro mineraller kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum 
ve klordur.

Kalsiyum 

Broyler rasyonlarındaki kalsiyum  büyümeyi, yem etkinliğini, kemik gelişimini, bacak sağlığını, sinir ve 
bağışıklık sistemini etkiler. İdeal performansa ulaşmak için, kalsiyumun yeterli miktarlarda ve düzenli olarak 
sağlanması yaşamsal öneme sahiptir.

Bu işlevlerde optimum düzeyin sağlanması için farklı kalsiyum düzeylerine ihtiyaç olabileceğinden, 
rasyondaki kalsiyum düzeyini belirlerken başka bir yerden ödün vermek gerekebilir.

Yayınlanan Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri el kitabında yer alan besin tablolarında tavsiye edilen 
kalsiyum düzeyleri, yukarıda sıralanan farklı işlevlerin değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak suretiyle 
broyler performansının en üst düzeye çıkarılması amacıyla oluşturulmuştur.  

• Yemi formüle ederken, tavsiye edilen ideal amino asit profili (Tablo 13) 
izlenerek sindirilebilir amino asitler kullanılmalıdır.

• Broyler rasyonları formüle edilirken, amino asit düzeyleri yem 
tüketimini etkileyen faktörlerle (örneğin enerji düzeyleri, yem tüketimi 
kontrol programları, yem formu, yemlik tipi gibi) birlikte ele alınmalıdır.

• Özellikle broylerlerin sıcağa bağlı stres yaşama olasılığının yüksek 
olduğu durumlarda, yüksek kaliteli protein kullanılmalıdır.

• Amino asit ve protein değerlerinin güncellenmiş hali, formülasyon 
matriksine geçirilmelidir.

• Dengeli protein (DP) yaklaşımı broyler performansında ve ekonomik 
performans açısından faydalar sağlar.

• Broylerler rasyondaki amino asit düzeylerine özellikle iyi yanıt verirler. 
Tavsiye edilen düzeylerde amino asit içeren yem ekonomik avantaj 
sağlar. 

Diğer Yararlı Kaynaklar

Aviagen Bilgilendirici Bülten: Azami Kâr için Besleme - Hesabı Siz Yapın.
(Nutrition for Maximum Profit – Do the Math)
Aviagen Modeli - PEBE (Protein ve Enerji Açısından Broyler Ekonomisi).
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Fosfor

İskelet yapısını ve büyümesini optimize etmek için, tıpkı kalsiyum gibi fosforun da doğru biçimde ve doğru 
miktarda verilmesi gerekir. Yayınlanan Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri el kitabında yer alan besin 
tablolarında tavsiye edilen fosfor düzeyleri klasik yararlanılabilirlik sistemine dayanmaktadır; bu sistemde 
inorganik fosfor kaynakları %100 yararlanılabilirliğe sahip olarak tanımlanırken, bitkisel kaynaklar %33 
yararlanılabilirliğe sahip olarak tanımlanır. Kül analizine göre belirlenen yararlanılabilir fosfor değerlerinin 
klasik sistemle ilişkisi bulunmuştur. Bazı ülkelerde, yem malzemelerinin fosfor katkılarının daha doğru 
hesaplanması için sindirilebilir fosfor kullanılmaktadır. Yem içeriklerindeki yararlanılabilir fosfor içeriği ve 
kanatlıların ihtiyaçları hakkında tutarlı veriler kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Fitaz enzimlerinin kullanılması, bitkisel kaynaklı yem içeriklerindeki yararlanılabilir fosfor içeriğini arttıracaktır 
ve genel olarak bu tür enzimlerin kullanılması broyler üretiminde fayda sağlayacaktır. Enzim kullanımı 
nedeniyle ortaya çıkan fitat azalımı, kalsiyumun ve diğer minerallerin yararlanılabilirliğini arttıracaktır.  

Kalsiyum: Yararlanılabilir Fosfor

Çoğu zaman, broyler rasyonları için 2:1'lik bir kalsiyum : yararlanılabilir fosfor oranı uygundur. Ancak, 
başlangıç rasyonlarında kalsiyum : yararlanılabilir fosfor oranının daha yüksek (örneğin 2.1:1) tutulmasının 
performans açısından faydalı olduğu ve özellikle bacak yapısının güçlenmesini teşvik ettiğini öne süren 
bilgiler mevcuttur.  

Magnezum 

Magnezyum ihtiyacı normalde yem katkısına gerek kalmadan karşılanır. Fazla (>%0,5) magnezyum ishale 
neden olur.

Sodyum, Potasyum ve Klor

Bir dizi metabolik işlev için sodyum, potasyum ve klora ihtiyaç duyulur. Bu minerallerin aşırı yüksek 
düzeylerde olması hayvanlarda su tüketimini arttırarak altlık kalitesini bozar. Bu minerallerin eksikliği ise yem 
tüketimini, büyümeyi ve kanın PH değerini etkileyebilir.

Sodyum ve klor düzeylerinin yayınlanan Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri el kitabında yer alan 
besin tablolarında tavsiye edildiği şekilde kontrol altında tutulması önemlidir. Özellikle, sodyum klorür ve 
sodyum bikarbonat veya seskikarbonat kullanılması suretiyle klorun doğru şekilde kontrol edilmesi önemlidir. 
Yem formülasyonunda, rasyondaki tüm klor kaynakları dikkatle tespit edilmelidir (örneğin lizin hidroklorür ve 
kolin klorürden gelen klor katkısı). 

Özellikle başlangıç öncesi yemlerinde (pre-starter) olmak üzere, büyüme hızlarını arttırmak için bazı 
durumlarda daha yüksek sodyum düzeylerinden yararlanılabilir.

Rasyon elektrolit dengesi (RED) özellikle sıcak stresinin söz konusu olduğu koşullarda broylerler için 
önemlidir. Son yemin iyon dengesi hesaplanırken hem vitamin hem de mineral premikslerinin anyon içeriği 
her zaman dahil edilmelidir. Yaklaşık %0,85'lik pratik potasyum ve tavsiye edilen sodyum ve klor düzeyleriyle, 
yaklaşık 220-230 mEq/kg'lık bir rasyon elektrolit dengesi (sodyum + potasyum - klor) elde edilir. Bu, tatmin 
edici bir düzeydir ve yukarıda da belirtildiği gibi klor düzeylerinin kontrolüne daha fazla önem verilmelidir.

• Kanatlılara, tavsiyeler doğrultusunda yeterli kalsiyum verilmelidir.
• Yem içeriklerindeki fosfor ile kanatlıların ihtiyacı olan fosfor miktarı 

aynı birim kullanılarak açıklanmalıdır.
• Yem içeriği olarak sodyum klorür ve gerekiyorsa sodyum 

bikarbonat veya seskikarbonat kullanılarak klor düzeyleri kontrol 
edilmelidir.
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İz Mineraller ve Vitaminler 

İz Mineraller

Tüm metabolik fonksiyonlarda iz minerallere ve vitaminlere ihtiyaç duyulmaktadır. Uygun iz mineral desteği, 
kullanılan yem içeriklerine, yemin üretim şekline ve yerel koşullara bağlıdır. Bu besin maddeleri için yerel 
katkı düzeyleri önerilmektedir. Premikse her bir mineralin uygun formlarının katılmasına özen gösterilmelidir. 
Genel olarak, organik iz elementlerin biyolojik yararlanılabilirliği daha yüksektir. Broylerlerde çinko ve 
selenyum düzeylerinin arttırılmasının tüylenme ve immün (bağışıklık) yanıtını iyileştirebileceğine dair kanıtlar 
mevcuttur. Çinkonun taban yastığı sağlığını desteklediği de görülmüştür.

İlave Vitaminler

Bazı vitaminler için yem katkısındaki varyasyonun başlıca kaynağı, kullanılan tahıl tipidir. Yayınlanan Broyler 
Karma Yem Besin Madde Değerleri el kitabında yer alan besin tablolarında, mısır ve buğday temelli yemlerdeki 
A vitamini, nikotinik asit, pantotenik asit, piridoksin (B6) ve biyotin için ayrı tavsiyelerde bulunulmuştur.

Kolin için verilen tavsiyelerin yem için minimum düzey olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Yayınlanan Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri el kitabında yer alan besin tablolarında tavsiye 
edilenlerin üzerine çıkan vitamin düzeylerine broylerlerin duyarlılığı, birçok farklı koşul (örneğin stres, 
hastalık vb.) nedeniyle artabilir. Yemde veya suyla verilen vitamin düzeylerinde yapılacak artışlar yerel bilgi 
ve deneyime dayanmalıdır. Genel olarak, uzun vadedeki strateji, aşırı vitamin ilavelerinin uzun süre kullanımı 
yerine stres faktörlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması olmalıdır.

Broylerin temel E vitamini ihtiyacı 10-15 mg/kg'dir. Ekstra ilaveye gerek olup olmadığı rasyondaki yağın 
düzeyine ve tipine, selenyum düzeyine ve prooksidan ve antioksidanların olup olmamasına bağlı olarak 
değişecektir. Yemin ısıl işlemden geçirilmesi E vitamininde %20'ye kadar kayıpla sonuçlanabilir. 300 mg/kg'a 
varan E vitamini düzeylerinde immün yanıtının güçlendiği ve broyler etinin raf ömrünün uzadığı görülmüştür. 
Yayınlanan Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri el kitabında yer alan besin tablolarında tavsiye edilen 
düzeyler normal koşullarda sağlıklı broylerlerin yetiştirilmesi için uygundur, ancak daha yüksek E vitamini 
düzeylerinin gerekli olabileceği durumlar da (örneğin hastalıklar) olabilir.

Besleyici Özelliği Olmayan Yem Katkıları

Bir çok katkı maddesi, ilaç ve besleyici olmayan diğer maddeler için yemin bir taşıyıcı olarak kullanılması 
mümkündür. Bu maddelerin tam bir listesini vermek mümkün değildir ve Aviagen'in önerdiği veya onayladığı 
belli ürünler bulunmamaktadır. Broyler yemlerinde ilave olarak kullanılabilecek önemli katkı maddesi sınıfları 
aşağıda sıralanmıştır. Bu ürünlerin kullanımı yerel mevzuatla düzenleniyor olabilir. Yetiştiricilere ve yem 
üreticilerine, kullanılan ürünlerin gerçek faydalılığı ve gerekliliğinden emin olmaları önerilmektedir. 

Enzimler: Enzimler, yem içeriklerinin sindirilebilirliğini yükseltmek için kanatlı yemlerinde artık rutin olarak 
kullanılmaktadır. Yem enzimleri genel olarak karbonhidratlar, proteinler ve bitkisel kaynaklarda bağlı bulunan 
mineraller üzerinde aktivite gösterirler.

Nişastasız polisakkarit enzimleri buğday temelli yemlerde ekonomik açıdan faydalıdır. Bu enzimler ayrıca 
rasyona eklenebilen arpa düzeylerinde daha fazla esnekliğe izin verir.

• Aşırı vitamin ilavesi yerine stres faktörleri azaltılmalı veya tamamen 
ortadan kaldırılmalıdır.

• Yem içeriklerinin kolin katkısı da göz önüne alınarak toplam kolin 
düzeyi kontrol altında tutulmalıdır. Diğer vitaminler üzerindeki 
agresif etkisi yüzünden, vitamin katkılarında kolin klorür 
kullanımından kaçınılmalıdır. 
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Fitat fosfor kullanımını arttırmak için fitaz enzimlerinden giderek daha fazla yararlanılmaktadır. Fitaz 
kullanırken, rasyondaki fosfor düzeyleri ve ayrıca kalsiyum ve diğer mineraller göz önünde bulundurulmalıdır.
Bitkisel bazlı proteinler üzerinde etki göstermesi için proteaz enzimlerin kullanımı da yaygınlaşmaktadır; 
karbonhidrat enzimlerinin ise mısır-soya rasyonlarında kullanıldığında yararlı yanıtlar verdiği bildirilmektedir.

Broyler yemlerine ısıl işleminden önce enzim ekleniyorsa, enzimin uğrayacağı hasar nedeniyle enzim 
aktivitesinde kayıp olma olasılığı vardır. Bunu önlemek için, enzimler ısıl işlemin sonunda yem üzerine 
spreyleme ile ilave edilebilir.

Tıbbi ve Profilaktik İlaçlar: Bu uygulamalar için yerel mevzuata uygun olarak gerekli veteriner onayları 
alınmalıdır. Antibiyotik Büyüme Faktörleri / Sindirim Kolaylaştırıcılar: Bu ürünler dünyanın bazı bölgelerinde 
hala kullanılmaktadır. Ürünlerin bağırsak mikroflorasını değiştirmek suretiyle etki ettiği düşünülmektedir.

Prebiyotikler: Prebiyotikler, zararlı olduğu düşünülen mikroorganizmaların yerine faydalı mikroorganizmaların 
büyümesini teşvik eden bir grup maddeden oluşur. Günümüzde prebiyotikler arasında en geniş grubu 
oligosakkaritler oluşturmaktadır.

Probiyotikler: Probiyotikler istikrarlı ve faydalı bir mikroflora oluşturulmasında yardımcı olmak için sindirim 
sistemine canlı mikroorganizmalar taşır. Amaç, bağırsak sağlığı için, patojen olmayan mikro organizmalar 
sağlamaktır; bu mikroorganizmalar daha sonra patojenik mikroorganizmalarla rekabete girerek onların 
kolonizasyonunu önler.  

Organik Asitler: Organik asit ürünleri yemdeki bakteriyel kontaminasyonu azaltmak için kullanılabileceği 
gibi sindirim sisteminde faydalı mikroflora gelişimini de destekleyebilir.

Absorbanlar: Absorbanların mikotoksinleri bağlayabildikleri söylenmektedir. Ayrıca absorbanların genel 
kanatlı sağlığı ve besinlerin emilimi üzerinde yararlı etkileri olduğu düşünülmektedir. Çeşitli killer ve aktif 
kömürler dahil olmak üzere absorban olarak kullanılan bir dizi ürün mevcuttur.

Antioksidanlar: Antioksidanlar yemdeki besin (özellikle vitamin) kaybına karşı koruma sağlayabilir. Bazı 
yem içeriklerinin (örneğin balık unu ve yağlar) oksidasyona karşı korunması gerekir. İdeal depolama süreleri 
ve şartları sağlanamıyorsa, vitamin premiksleri bir antioksidanla korunmalıdır. Uzun depolama sürelerinden 
veya yetersiz depolama koşullarından sakınmak mümkün değilse, nihai yeme ilave antioksidanlar eklenebilir.
 
Küf Önleyici Ajanlar: Yemde mantar ve mikotoksin üremesini azaltmak için yem içeriklerine ya da 
tamamlanmış rasyonlara küf inhibitörleri eklenebilir. 

Pelet Bağlayıcılar: Pelet bağlayıcılar, pelet sertliğini arttırmak için kullanılır. Pelet bağlayıcılarına örnek 
olarak hemiselüloz, bentonit ve guar sakızı  verilebilir.

Broyler yemlerinin üretiminde kullanılabilen diğer ürünler arasında esansiyel yağlar, nükleotitler, glukanlar ve 
özel bitki ekstraktları sayılabilir. Yasal olarak izin verilen ülkelerde formaldehit de bazen yemdeki mikrobiyal 
yükü azaltmak için kullanılmaktadır.

Broyler Rasyonunun Özellikleri 

Yayınlanan Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri el kitabında yer alan besin tablolarında, birçok yaygın 
üretim ve pazar koşulları için broyler rasyonunun özellikleri hakkında rehber bilgilere yer verilmiştir.

En uygun rasyon özellikleri ya canlı kanatlı üretiminde maliyetin en aza indirilmesi ya da kesimhanenin ihtiyaç 
duyduğu parça ürünler için yem maliyetinin kârlılığa etkisinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla tasarlanır. 
Rasyon özelliklerinin pazar koşulları için uyarlanması gerekebilir. Göz önünde bulundurulacak faktörler 
şunlardır:

• Son ürün – canlı broyler, tüm karkas ya da karkas parça verimi
• Yem ham maddelerinin arz ve fiyatı
• Kesim yaşı ve kesim canlı ağırlığı
• Et verimi ve karkas kalitesi
• Deri rengi, raf ömrü vb ile ilgili pazar talepleri
• Karma veya cinsiyet ayrı sürü yetiştirme
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Broyler Yemleme Programlarının Tasarlanması

Broyler Başlangıç Yemleri

Civciv döneminin (ilk 0-10 gün) amacı, civcivlerde iştahın oluşturulması ve erken dönemde maksimum 
büyümenin sağlanmasıdır.  Hedef, 7. gün için hedeflenen vücut ağırlığına ulaşılması veya bunun aşılmasıdır. 
Broyler başlangıç yemleri en az ilk on gün boyunca verilmelidir, ancak çoğu zaman hedef ağırlıkların elde 
edilmesi veya aşılması amacıyla bu süre gerektiğinde 14 güne kadar uzatılabilmektedir. Başlangıç yemi 
toplam yem maliyetinin küçük bir kısmını oluşturur; başlangıç yeminin formülasyonuna ilişkin kararlar yem 
maliyetlerinden ziyade genel performansı ve kârlılığı esas almalıdır.

Tavsiye edilen sindirilebilir amino asit düzeyleri, kanatlıların erken dönemde maksimum büyümeyi 
sağlamasına olanak verecektir. Bu, özellikle zorlu koşullarda gerçekleştirilen hedef kesim canlı ağırlığı düşük 
olan kanatlı üretiminde veya göğüs eti üretiminin öncelikli olduğu durumlarda önem taşır.

Buğdaylı yemlerin kullanıldığı bölgelerde biraz mısır da kullanılması faydalı olabilir. Toplam yağ düzeyleri 
düşük (<%5) tutulmalı, özellikle buğday kullanıldığında doymuş yağlardan sakınılmalıdır.

Broyler Büyütme Yemleri

Broyler büyütme yemleri genellikle başlangıç yeminin ardından 14-16 gün boyunca verilir. Başlangıç 
yeminden büyütme yemine geçişte tipik olarak yem formu krambıl veya mini peletten oluşur ve besin 
maddelerinin yoğunluğu değişir; yem tüketiminde veya büyüme hızlarında herhangi bir azalma olmaması 
için bu değişikliklerin sorunsuz gerçekleşmesi önemlidir. Üretilen pelet büyüklüğüne bağlı olarak, büyütme 
yemlerinin ilk sevkiyatta krambıl veya mini pelet olarak verilmesi gerekebilir, zira büyütme yeminin ilk 
sevkiyatında pelet büyüklüğü civcivler için fazla iri olabilir ve bu da civcivlerin ilk büyütme yemi sevkiyatındaki 
yem tüketimini azaltabilir. Tam büyüklükteki peletler (3-4 mm) 18. günden önce verilmemelidir. Performansın 
en üst düzeye çıkarılması için, büyütme yemi her zaman iyi kalite olmalıdır.

Broyler Bitirme Yemleri

Broyler bitirme yemleri çoğunlukla broylerler 25 günlük olduktan sonra yedirilir. Bitirme yemleri yem 
maliyetinin en büyük kısmını oluşturur; dolayısıyla tüm ürünler için elde edilecek mali getiriyi optimize etmek 
amacıyla, bu yemlerin formülasyonunda ekonomik ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemde vücut 
kompozisyonunda çok hızlı değişimler olabileceğinden, aşırı yağ birikmesi ve göğüs eti veriminde kayıp 
olasılıkları göz önüne alınmalıdır. 

Kârlılığı optimum düzeye getirmek için, 42. günden sonra kesilecek broylerler için ek bitirme yemi/yemlerine 
ihtiyaç olacaktır. Son olarak, broylere verilen toplam rasyon sayısı arzu edilen kesim ağırlığına, yetiştirme 
döneminin uzunluğuna, yemleme programının tasarımına, yem üretim ve depolama kapasitesine ayrıca yem 
nakliyesine bağlıdır.  Kârlılığı optimize etmek için yem programı tasarımının tümünün dikkatle incelenmesi 
önemlidir. 

Yerel mevzuatın belirlediği şekilde uygulanacak ilaç geri çekilme süreleri, bir özel bitirme yeminin 
kullanılmasını gerektirebilir. Söz konusu yem, kanatlıların yaşına göre ayarlanmalıdır; ancak bu dönemde 
hayvanların rasyonlarındaki besin maddesi oranlarında aşırı  miktarda düşüşler tavsiye edilmemektedir.

Yukarıda açıklandığı gibi başlangıç, büyütme ve bitirme yemlerinin kullanımı, klasik beslenme programını 
oluşturur. Bu klasik sistemin bir alternatifi ise üretimin ilk evrelerinde başlangıç öncesi ürünlerinin 
kullanılmasıdır.

Başlangıç Öncesi Ürünler

Küçük civcivlerin anatomi ve fizyolojisi, daha yaşlı olan broylerden önemli ölçüde farklıdır. Çıkım sonrasında, 
yumurta sarısının embriyonik emiliminden yem kullanımına geçiş, beraberinde sindirim sisteminde de büyük 
değişimler getirir. Çıkım sonrasındaki ilk günlerde, pankreas ve bağırsaklar bedenin bütününe göre 4 kat 
daha hızlı büyür. Civcivin sindirim sistemi henüz gelişmemiştir, bu yüzden de ideal besin maddesi düzeylerini 
içermesine ve kullanılan ham maddelerin sindirilebilirliğinin yüksek olmasına özen gösterilmelidir.
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Sindirilebilirliği daha yüksek olan ham maddeler içeren 'başlangıç öncesi" ürünlerin kullanımının broylerlerde 
erken dönem gelişiminin desteklenmesinde ve daha sonraki kesim performansının iyileştirilmesinde etkili 
olduğu görülmüştür. Bu ürünler çoğu zaman fiziksel kalite açısından daha üstündür ve iyi bir yem tüketim 
yanıtı oluşturur. (Yemin İşlenmesi ve Yem Formu alt başlığına bakınız). 

Broyler civcivleri bu evrede hızla gelişir ve başlangıç öncesi dönemde besin maddesi düzeylerinin 
arttırılmasına verilen yanıt kanıtlanmıştır. Tavsiye edilenin üzerinde AA düzeyleri sağlamak için civcivlere 
başlangıç öncesi ürün verilmesi ek bir büyüme yanıtı sağlayabilir.

Başlangıç öncesi ürünlerin kullanımı yem maliyetlerinde bir artış getirse de, bu ürünler sadece ilk bir kaç gün 
için kullanılırlar. Bu dönemde yem tüketimi nispeten düşük olduğundan, bu ürünlerin toplam üretim maliyeti 
üzerindeki etkisi de azdır. Genellikle, toplam broyler performansındaki ve gelirdeki artışın bir sonucu olarak, 
yem maliyetinin kârlılığa etkisi (YMKE) yönünden pozitif bir yanıt söz konusudur.

Başlangıç öncesi ürünlerin bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır:
• Sindirilebilirliği yüksek içerik maddeleri kullanılır.
• Özellikle amino asitler, E vitamini ve çinko açısından, besin madde düzeyleri daha yüksektir.
• Prebiyotikler ve probiyotikler kullanılır.
• Bağışıklık uyarıcıları: esansiyel yağlar, nükleotitler vb.
• Yem tüketim uyarıcıları: yem formu, yüksek sodyum, aromalar, vb.

Yem Kalitesi

Broyler üretimindeki başarı; kullanılan içerikler, uygulanan kesim yöntemleri ve sunulan yem formu açısından 
ulaşılabilen en yüksek kalitenin temin edilmesine bağlıdır.

Yem İçerikleri

Broyler yemlerinin imalatında kullanılan yem ham maddeleri taze ve yüksek kaliteli olmalıdır. Kötü kalitede 
içerikler yedirildiğinde, kanatlılar kullanamadıkları besin maddelerini de katabolize edip vücuttan atmak 
zorunda kalır, bu da hayvanların fazladan enerji harcayarak metabolik strese girmesine neden olur. Tahıllar 
ve bitkisel bazlı yem içerikleri sıcak ve nemli koşullarda depolandığında mantar oluşumlarına meyillidir. 
Mantarlar ise mikotoksin üremesine sebep olabilir; kontaminasyon derecesine bağlı olarak, mikotoksinler 
broyler sağlığını, büyüme hızını ve yem dönüşümünü olumsuz etkileyebilir. Altlık durumu da bundan olumsuz 
etkilenebilir; bu da düşük kalite olarak sınıflandırılan broyler karkaslarının, taban yastığı hastalıklarının ve 
eklem yangılarının sayılarında artış riskini beraberinde getirir. Yem içeriklerinin uzun süre veya ideal olmayan 
koşullarda depolanması ürünlerin bozulmasına, bu da tüketilen yem miktarının azalmasına ayrıca broyler 
sağlığı ve performansı üzerinde başka olumsuz etkilere neden olabilir. Yem ham maddelerinin tazeliğinden 
emin olunamıyorsa, kalite kontrolü kritik hale gelir.

Yem içeriklerinin besinsel değeri iklime, kaynağa, mevsime ve yemin işlenme yöntemine göre değişir. Yem 
formülasyon matriksi iyi oluşturulmalıdır. Yem besin değerleri, kullanılan yem içeriklerinin gerçek besin 
değerlerini doğru şekilde yansıtmalıdır. Bunun için, kullanılan içeriklerin besin analizlerinin rutin olarak 
yapılması gerekir. Bu analizler kalite kontrol programının bir parçası olmalı, hem yem ham maddelerinin hem 
de nihai yemin analizine odaklanmalıdır.

Ek olarak, yem gözle muayene edilmeli ve kontaminasyon (Salmonella, mikotoksin) olup olmadığını anlamak 
için biyolojik testten geçirilmelidir.

• Broyler rasyonları tüm üretim zincirinin kârlılığını en üst seviyeye 
çıkaracak şekilde tasarlanmalıdır.

• Başlangıç yemleri yem maliyetlerini en aza indirmekten ziyade 
performansı en üst düzeye çıkarmak için formüle edilmelidir.
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Düşük maliyetli yem için kullanılabilecek yem ham maddeleri broyler için uygun olmalıdır. Broyler rasyonları 
için içerik maddeleri seçilirken, bu maddelerin besinsel dengeye, mide ve bağırsak sağlığına ve kanatlı 
fizyolojisine yapacağı etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Fazla tüketildiğinde sorun yarattığı bilinen içerik 
maddelerinin (örneğin tapyoka, düşük proteinli soya küspesi vb.) kullanımına sınır getirilmelidir. Rasyon 
formülasyonunda ikame edilebilir yem ham maddelerinin kullanılması, herhangi bir ham maddeye bağımlılığı 
azaltacaktır. Tek bir içerik maddesi ne kadar çok kullanılıyorsa, o madde için etkili bir kalite kontrol sürecinin 
olması o kadar önem kazanır.

Vitamin ve Mineral Premiksleri

Vitaminlerin ve iz minerallerin rasyonlara eklenmesiyle ilgili genel tavsiyeler, yayınlanmış olan Broyler Karma 
Yem Besin Madde Değerleri adlı el kitabında verilmiştir. Bazen, vitamin ihtiyacında artışa neden olabilen 
durumlar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda, zaten yeme katılmış olan vitaminlere ilave olarak, suda 
çözünebilen vitamin ürünlerinin stratejik kullanımı düşünülmelidir. 

Aviagen, hayvan refahına ilişkin çıkabilecek sorunlar nedeniyle, kanatlıların yaşamlarının son evrelerinde 
vitamin veya iz mineral premikslerinin yemden çıkarılması uygulamasını onaylamamaktadır.

Premiks üretimi ile yemleme arasında oluşabilecek vitamin kayıpları göz önünde bulundurmalıdır. Vitamin 
ürünlerinin seçimi ve kaynağı, premiksleme şekli, depolama süreleri, tüm aşamalardaki koşullar ve yemin 
ısıl işlemi vitamin kayıplarına yol açan en önemli faktörlerdir. Oksidasyona bağlı kayıpları azaltmak için kolin 
klorürün, iz minerallerin ve tuzun vitamin premikslerine dahil edilmemesi şiddetle tavsiye edilmektedir; ayrıca 
tüm premiksler serin, kuru ve karanlık koşullarda depolanmalıdır.

Vitamin ve minerallerin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için, bir antioksidanın karışıma dahil edilmesi ve 
dikkatli stok yönetimi önerilmektedir.

Yağ Kaynakları

Rasyonlara bitkisel veya hayvansal yağlar eklenebilir. Kanatlı yağı dışındaki  hayvansal yağlar daha fazla 
doymuş yağ asidi içerir; bunlar özellikle civcivlerin henüz gelişmemiş olan sindirim sistemlerinde düşük 
sindirilebilirliğe sahiptirler. Başlangıç ve büyütme yemlerinde doymamış yağ yüzdesi daha yüksek olan 
yağların kullanılması tavsiye edilmektedir. Bitirme rasyonlarında doymamış yağların yüksek düzeyde 
tutulmasının karkas yağlılığı ve depolama kalitesi üzerinde olumsuz etki yaratma olasılığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Nem ve tortu düzeyleri toplamı %1'in altında olmalıdır. Önemli miktarda su içeriği, 
hidrolitik bozulmayı teşvik eder. Renderingdeki ekstraksiyon veya yağın geri kazanılması süreçlerinden çıkan 
katı materyal artıkları filtreleri ve başlıkları tıkayabilir. Yağ içeriklerinin kalitesinin dikkatle kontrol edilmesi 
önemlidir (bakınız Tablo 14). 

• Vitamin premikslerinin üretildikten sonra yeme katım aşamasına 
kadar uygun sürelerde, serin ve karanlık depolama koşullarında 
saklanmasına dikkat edilmelidir. İlave düzeyleri belirlenirken yemin 
ısıl işlemi ve depolanması sırasında oluşabilecek olası kayıplar göz 
önünde bulundurulmalıdır.

• Vitamin premikslerinde kolin klorür, iz mineraller ve tuz 
kullanılmamalıdır.

• Vitamin premikslerine antioksidan dahil edilmelidir.

• Yemlerde, özellikle de başlangıç yemlerinde yüksek kaliteli, taze 
yem ham maddeleri kullanılmalıdır.

• Rutin bir analiz programından elde edilen sonuçlar temelinde, 
rasyon formülasyonunda kullanılacak ham maddelerin veri tabanı 
doğru şekilde tutulmalıdır.

• Ham madde kullanım düzeyleri, içerik maddesindeki besinlerin 
etkinliğini azaltan faktörler hakkında sahip olunan bilgilere 
dayanmalıdır.
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Tablo 14: Yemdeki yağlar için aranan kalite kriterleri

Yemdeki Yağlarda Aranan Kriterler

Nem ve tortu maks. %1

Monomerik yağ asitleri min %92

Ayrıştırılamayan materyal maks. %8

Serbest yağ asitleri maks. %15*

Oksidize yağ asitleri maks. %2

Antioksidan mevcut

*Asit  yağlar kullanılıyorsa, bu yağlarda bulunan daha yüksek SYA içeriğine göre bu kriterde ayarlama yapılabilir.

Yemin İşlenmesi ve Yem Formu

Kanatlı yemleri, kanatlı performansını desteklemek için belli bir besin maddesi konsantrasyonu içerecek 
şekilde formüle edilirler. Ancak, hayvanların büyümesi yem tüketimine bağlıdır ve yem tüketimi de yemin 
formundan etkilenen bir faktördür. İyi kaliteli krambıl/mini pelet/pelet formundaki yemler kullanıldığında 
en yüksek yem tüketim miktarlarına ve en iyi performansa ulaşmak mümkün olur. Yemde yüksek düzeyde 
ince toz bulunmasının yem tüketimini, canlı ağırlığı ve FCR'ı olumsuz etkilediği bilinmektedir. Ross broyleri 
yem formuna duyarlıdır; son veriler, partikül büyüklüğü 1,0 mm'nin altında olan ince tozun rasyondaki 
miktarı %10'a kadar düşürüldüğünde yaşa göre canlı ağırlığın %2'ye kadar artabildiğini göstermektedir. 
Yemleme aktivitesi sırasında kanatlıların harcadığı enerjinin azalması, pelet formundaki yemlerin canlı 
performansa olan faydalarını büyük oranda açıklamaktadır. Bununla birlikte yem israfının azalması ve yemin 
taşınmasındaki iyileştirmeler de fayda sağlamaktadır.

Buğday, arpa ve kolza gibi bağlayıcılığı yüksek ham maddelerin ve pelet bağlayıcılarının kullanımı pelet 
dayanıklılığını arttırabilir.

Yemin imalat süreçleri de pelet kalitesinde önemli bir etkiye sahiptir. Ham maddelerin öğütülmesi ve yemin 
ısıl işlemine tabi tutulması, pelet kalitesini etkileyen en önemli faktörler olarak görülmektedir. Isıl işlemi 
sadece rasyondaki doğal pelet bağlayıcılarının etkisinin açığa çıkmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 
besin maddelerinin sindirilebilirliğini arttırır ve mikrobiyel kontaminasyonu azaltır. Yemin ne dereceye kadar 
ısıl işlemden geçirildiğine bağlı olarak, sıcaklığa bağlı oluşabilecek vitamin bozulmaları telafi edilmelidir. 

Yağın karıştırıcıda değil de peletleme sonrasında eklenmesi de pelet dayanıklılığı üzerinde olumlu etki 
yaratacaktır. Elde edilen  peletin dayanıklılığı, yem sevkiyatı öncesinde yem fabrikasında test edilmeli, 
Holmen testinde 30 saniyelik deneme süresinin ardından peletlerin %95'inin, Devinimli Kutu (Tumbling Can) 
yönteminde ise 10 dakikalık test süresi sonunda peletlerin %98'inin sağlam kalması hedeflenmelidir.

Dayanıklılık sonuçları sürekli bu düzeylerin altında kalıyorsa, yem üretim sürecinin gözden geçirilmesi 
gerekir. Bu gözden geçirmede, kullanılan ham maddeler ve özellikle öğütme, karıştırma, ısıl işlem ve 
peletleme olmak üzere üretim süreci değerlendirilmeli, fabrikanın bakım rutinlerinin gözden geçirilmesine 
özellikle dikkat edilmelidir.

• Başlangıç ve büyütme yemlerinde doymamış yağlar 
kullanılmalıdır.
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Broylerlerde Yaşa Göre Yem Tipi ve Formu
 
Başlangıç yemi elenmiş krambıl veya mini pelet formunda olduğunda, broylerlerde büyüme ve FCR 
açısından genelikle daha iyi sonuç alınır. Büyütme yemine broylerlerde 18 günlük olmadan önce geçilmesi 
halinde, bu yemin ilk sevkiyatında da elenmiş krambıl veya mini pelet formları kullanılmalıdır. Broylerler 18 
günlük olduktan sonra, pelet çapı 3,0-4,0 mm olmalıdır (aşağıda Tablo 15'e bakınız).  Çapı 4 mm'den büyük 
peletlerin büyütme veya bitirme dönemlerinde verilmesi canlı performansı azaltacaktır.

Tablo 15: Broylerlerde yaşa göre yem tipi ve formu.

Yaş Yem Tipi Yem Formu ve Büyüklüğü

0-10 gün Başlangıç

Elenmiş krambıl, 1,5-3,0 mm çapında 
ya da

Mini pelet, 1,6-2,4 mm çapında ve 1,5-3,0 mm 
uzunluğunda

11-18 gün

Büyütme (Bu 
normalde

büyütme yeminin ilk 
sevkiyatıdır.)

Elenmiş krambıl, 1,5-3,0 mm çapında 
ya da

Mini pelet, 1,6-2,4 mm çapında ve 4,0-7,0 mm 
uzunluğunda

19-24 gün Büyütme
Pelet, 3,0-4,0 mm çapında ve 5,0-8,0 mm 

uzunluğunda

25. günden kesime kadar Bitirme
Pelet, 3,0-4,0 mm çapında ve 5,0-8,0 mm 

uzunluğunda

Pelet yemin üretilemediği durumlarda, üretilen toz yem yeterince iri ve bir örnek partikül büyüklüğüne sahip 
olmalıdır. Toz yemde kullanılan tahıl taneleri, ortalama geometrik çapları 900-1000 mikron olacak şekilde 
öğütülmelidir. Formülasyona katı veya sıvı yağ katılması yemin tozluluğunu azaltıp lezzetini iyileştirdiğinden 
toz yemlerde faydalı bir uygulamadır. Toz yemin bu tavsiyelere uygun şekilde üretilmesi yemin daha akıcı 
olmasını sağlayacak, bu da taşıma ve dağıtımı kolaylaştıracaktır.

Krambıl formundaki ürünlerin 15 günden fazla kullanılması önerilmez, zira krambıl formu broylerlerin yem 
tüketimini baskılayacak ve peletlenmiş yeme göre büyüme/FCR oranını düşürecektir.

Bütün (Dane) Tahıl Yemlemesi

Broylerlere karma yem (pelet) ve bütün (dane) buğday karışımı verme uygulaması dünyanın bazı bölgelerinde 
(örneğin Avrupa) en sık kullanılan uygulamadır. Bu amaçla herhangi bir bütün (dane) tahıl çeşidinin kullanımı 
da mümkündür.

Yemde bütün (dane) tahıl kullanılması yemin üretim ve taşıma maliyetini azalttığı gibi, büyüme döneminde 
besin maddelerinin teminini kolaylaştırarak daha yumuşak bir geçiş sağlar. Bütün tahıl yemlemesi, 
hayvanlarda daha iyi bir bağırsak mikroflorasını destekler, sindirim sisteminin verimliliğini arttırır ve altlığın 
durumunu iyileştirebilir. Bütün tahıl yemlemesinin koksidiyoz direncini arttırabileceğine dair bazı kanıtlar 
mevcuttur. Bu avantajlar, karkas ve göğüs eti veriminde oluşacak kayıplarla karşılaştırılmalıdır. Kullanılan 
bütün (dane) tahıl, Salmonella spp. kontrolü için organik asitlerle işleme tabi tutulmalıdır ki bu durum bir 
maliyet oluşturacaktır.

• İdeal büyüme ve FCR için krambıl (15 günlüğe kadar) veya 
peletlenmiş yem kullanılmalıdır.  En iyi sonuçlar için pelet dayanıklılığı 
en üst düzeye getirilmelidir.

• Peletleme mümkün olmadığında, ideal partikül büyüklüğü ve uygun 
tahıl kaynağı seçilmelidir.
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Bütün (dane) tahılın kullanılacağı karma yemi formüle ederken, bütün (dane) tahılın ne düzeyde katılacağı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Karma yem ve bütün (dane) tahıllar birlikte kanatlıların besin maddesi ihtiyaçlarını 
karşılar. Broylerler rasyondaki Dengelenmiş Protein düzeyine duyarlıdır ve karma yemde veya dengeleyici 
yemde eklenecek bütün (dane) tahıl miktarına göre ayarlama yapılmamışsa, hayvanlarda büyüme ve FCR 
oranları daha kötü, göğüs eti daha az, yağ içeriği ise daha yüksek olacaktır. 

Hem kullanılacak bütün (dane) tahıl miktarı hem de karma (ya da dengeleyici) yemin kompozisyonu dikkatle 
değerlendirilmelidir. Amaç, hayvanların tüm besin maddesi ihtiyaçlarının karma yem ile tahıl bileşiminden 
yeterli olarak sağlanmasıdır. Hayvanlar bu iki yemin uygun bir karışımını seçerek kendi beslenme ihtiyaçlarını 
bir dereceye kadar karşılayabilir. Kullanılan seyreltme oranlarında yemdeki mikro besinlerin ve ilaçların 
hayvanlarca tüketim oranlarının yeterli olmasına her zaman dikkat edilmelidir. Bütün (dane) tahıl kullanılıyorsa, 
hayvanlara yedirilen tahıllar iyi kaliteli olmalı, fungal/toksik kontaminasyon içermemelidir.

Yayınlanan Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri el kitabında verilen tavsiyelere uygun olarak 
kullanıldığında, bütün (dane) tahıllar için güvenli katılım oranları aşağıda Tablo 16'da verilmiştir. 

Tablo 16: Broyler rasyonlarında bütün (dane) tahıllar için güvenli katılım oranları.

Rasyon Tahıl Katılım Oranı

Başlangıç Sıfır

Büyütme %15'e kademeli artırılır

Bitirme %20'ye kademeli artırılır

NOT: Bu katılım oranları özellikle buğday için geçerlidir. Tüm rasyonun aşırı seyreltilmesini  önlemek için dengeleyici 
yemin kompozisyonunda uygun ayarlamaların yapılmasına dikkat edildiği sürece yukarıdaki katılım oranlarının arttırılması 
mümkündür.

Kesimhanede iç organların çıkarılması sırasında sorunlarla karşılaşmamak için, kesimden 2 gün önce yemde 
bütün (dane) tahıl uygulamasına son verilmelidir.

Yüksek Ortam Sıcaklıklarında Yemleme

Yem ve beslenme, broylerlerin yüksek hava sıcaklıklarına verdiği tepkide önemli etkiye sahiptir. Sıcağa bağlı 
stres dönemlerinde broylerlerin sağlık, refah ve performansını desteklemenin en başarılı yollarından biri, bu 
el kitabında anlatıldığı gibi iyi besleme ve yem sevk-idare uygulamalarının benimsenmesidir.

Yemin fiziksel kalitesinin (krambıl, pelet veya toz) iyi olması, hayvanların yem tüketirken harcadığı enerjiyi en 
aza indirecek ve yemleme aktivitesi sırasında açığa çıkan ısıyı azaltacaktır. İdeal yem formu, günün daha 
serin olan saatlerinde ve geceleri, telafi edici yem tüketimini daha etkin bir şekilde arttıracaktır. Geceleri telafi 
edici yem tüketiminin teşvik edilmesi çoğu zaman en iyisidir.

Sıcak stresi sırasında besin maddesi tüketiminin arttırılması hayvanların yaşama güçlerini olumsuz 
etkileyebilmektedir; ancak rasyondaki besin maddelerinin sindirilebilirliğinin arttırılması ve spesifik mikro 
içeriklerin daha fazla kullanılması faydalı sonuçlar vermiştir.

• Karma yem formüle edilirken, katılacak tane tahıl düzeyi göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

• Mikro besin ve ilaç tüketimi, tavsiye edilen ve yasalarla izin verilen 
düzeylerde olmalıdır.

• Tahıllar dikkatli bir şekilde depolanmalı, nem oranı yüksek içeriklerden 
ve mikotoksin kontaminasyonundan sakınılmalıdır. Mikrobiyolojik 
kontaminasyon riskini azaltmak için organik asitlerle işlem yapılmalıdır.
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Protein için, amino asit (AA) yoğunluğundan ziyade AA sindirilebilirliğinin arttırılmasına çalışılmalıdır. Fazla 
protein en aza indirilmeli, AA ise sentetik amino asitlerin kullanılması yoluyla dengelenmelidir.

Rasyonda enerjinin karbonhidrat yerine yağlardan sağlanması da yararlıdır. Lipitler gram başına 9 kcal 
enerji verirken, karbonhidrat ve proteinler gram başına sadece 4 kcal enerji verir. Bu nedenle, karbonhidrata 
kıyasla yağ 2,25 kat daha fazla enerji içerir ve çok daha kolay sindirilir, daha az artık ısı üretir ve yemleme 
sırasındaki ısı artışı da daha düşük olur.

Sıcağa bağlı stres, solunum hızını (örneğin ciddi derecede nefes nefese bırakacak kadar) arttıracak ve vücut 
sıcaklığını yükseltecek kadar fazlaysa aşağıdakilerle sonuçlanabilir:
• Minerallerin ve iz elementlerin idrar ve dışkı yoluyla atımında artış
• Kanda karbondioksit düzeylerinde anormal düşüş
• Kanda bikarbonat düzeylerinde düşüş ve kanın PH değerinde artış.

Bu nedenle, sıcağa bağlı stres hayvanlarda bikarbonata metabolik ihtiyaç doğurabilmektedir. Bu gibi 
durumlarda, rasyondaki sodyumun ~ %50'sini karşılayacak şekilde sodyum bikarbonat veya sodyum 
seskikarbonat içeren rasyonların hayvanlara verilmesi yararlı olabilir. Ayrıca, 220-240 mEq/kg'lik elektrolit 
dengesi (RED: sodyum + potasyum - klor) içeren rasyonların verilmesi suretiyle yapılacak besleme 
müdahalesi, sıcak havalarda sıcağa bağlı ölümlerin azaltılmasında ve büyümenin desteklenmesinde faydalı 
olabilir.

E, D, A, C vitaminlerinin ve niasinin kanatlılarda sıcaklık stresine verilen yanıtı olumlu etkilediği bilinmektedir. 
Genel bir yaklaşım, hava sıcaklığı 21'°C'den 28°C'ye kadar yükselirken her bir santigratlık artış için vitamin 
düzeylerinin %1,25 arttırılmasıdır. Sıcaklıkların 28°C'yi geçmesi durumunda, her bir santigratlık sıcaklık artışı 
için vitamin düzeyleri %2,5 daha arttırılmalıdır. Verilen bu rehber değerler, standart ilavede kullanılan vitamin 
düzeylerine bağlıdır.  İlave vitaminler asla rasyondan çıkarılmamalıdır.

Sıcağa karşı toleransın iyileştirilmesinde yararlı olduğu gözlenen diğer katkılar şunlardır:
 Betain – minerallerin ve iz elementlerin emilim verimliliğini arttıran bir düzenleyicidir. 
 Glukoz – aşırı sıcaklıklar için gereken enerjiyi arttırır.
 Aspirin – kanatlılarda sıcak toleransını artırır.

Sıcağa bağlı stres durumlarında, ısı üretimini arttırdığı için ölüm oranını da arttıran antikoksidiyallerin seçimi 
dikkatle yapılmalıdır.

Altlık Kalitesi

Altlık kalitesi kanatlılarda sağlık, refah ve performansı doğrudan etkilemektedir. Yüksek nem içeriğine sahip 
düşük kaliteli altlık, broyler kümesinde amonyak düzeylerinin artmasıyla sonuçlanabilir. Bu durum solunum 
stresini ve karkasın uğradığı hasar düzeyini arttırabilir. Ayrıca düşük kalite altlık, taban yastığı hastalığı ve 
eklem yangısı riskini artırır. Bu nedenle, iyi altlık kalitesinin korunması sadece kanatlılar için değil, üretici için 
de fayda sağlar. 

Ortam koşulları, kanatlı yetiştirme uygulamaları, kümesin sevk ve idaresi, bağırsakların durumu ve beslenme 
dahil olmak üzere altlık kalitesini etkileyen bir dizi faktör vardır.

Uygun sevk ve idare, sağlık ve çevre uygulamaları izlendiği sürece, aşağıdaki beslenme stratejileri altlık 
kalitesinin korunmasını sağlayacaktır.
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Rasyonda aşırı yüksek düzeylerde ham proteinden sakınılmalı, rasyon formülasyonu iyi dengelenmiş 
olmalıdır. Aşağıdaki formülasyon stratejileri, altlık kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olabilir:
• Formülasyonun temeli sindirilebilir amino asitlere (AA) dayanmalıdır.
• Yem formülasyonunun ham madde matriksinde, yem içeriğindeki protein ve en önemlisi de sindirilebilir 

AA içerikleri için ilgili güncellenmiş değerler yer almalıdır.
• Aşırıya kaçmaktan sakınarak, rasyonların kanatlı ihtiyaçlarına uyacak miktarda protein sağlaması için 

rasyon formülasyonunda Dengeli Protein konsepti kullanılmalıdır.
• Tüketilen su miktarının artması altlığın ıslanmasının başlıca nedeni olabileceğinden, tüketilen su 

miktarının artmasını önlemek için tuz düzeyleri dengelenmelidir. 220-240 mEq/kg arası bir RED (rasyon 
elektrolit dengesi) hedeflenmelidir. Ham maddelerin sodyum, klor ve potasyum düzeylerine ilişkin 
açıklamalar formülasyon matriksine doğru bir şekilde geçirilmeli ve bu mineraller için verilen tavsiyelere 
uyulmalıdır (bakınız "Broyler Karma Yem Besin Madde Değerleri").

• Sindirilebilirliği düşük olan veya özellikle yüksek lif düzeyine sahip içerik maddelerinden kaçınılmalıdır.
• Sindirilebilirliği yüksek olan katı/sıvı yağlara rasyonda yer verilmesi, bağırsaklarla ilgili sorunların önüne 

geçilmesine yardımcı olacaktır. Özellikle düşük kaliteli ve sindirilebilirliği düşük yağlardan kaçınılmalıdır.
• Dış kaynaklı (ekzojen) enzimlerin kullanılması bağırsak viskozitesinin azaltılmasına yardımcı olabilir; 

bağırsak viskozitesinin azalması ise altlık kalitesini iyileştirecektir. Besleme uzmanı, doğru ve uygun 
enzimin seçilmesine dikkat etmelidir. Yeme uygulanan ısıl işleme bağlı bozulmayı en aza indirmek ve 
katkıların yem matriksine iyice dağılmasını sağlamak amacıyla, bu katkıların yem üretim sürecinde, 
doğru şekilde ve doğru dozlarda eklendiğinden emin olmak için, enzim kullanırken üretici firmanın 
tavsiyelerine uyulmalıdır.

Hayvan Refahı ve Çevre

Tüm yem formülasyonları, kanatlı refahı ve potansiyel çevresel etkiler göz önüne alınarak üretilmelidir. Genel 
bir kural olarak, bu bölümde açıklanan uygulamalar ve besin stratejileri başarılı bir refah ve çevre stratejisinin 
temelini oluşturacaktır. Özellikle dikkat edilmesi gereken bazı önemli alanlar aşağıda açıklanmıştır.

Refah

Pratik ve makul bir büyüme profilini korumak ve besin yetersizliklerini önlemek için broylere dengeli besin 
sağlanmalıdır. Protein ihtiyacı sindirilebilir dengeli amino asitlerden karşılanmalıdır. Makro mineraller yeterli 
ve dengeli düzeylerde verilmelidir. İskelet bozukluklarını önlemek için kalsiyum ve fosfora, ayrıca kalsiyumun 
mevcut fosfora olan oranına özellikle dikkat edilmelidir. Aynı şekilde, yetersizlikleri önlemek ve altlığı iyi 
durumda tutmak için, RED'in yanı sıra sodyum düzeyleri de önemlidir. Besin yetersizliklerine bağlı metabolik 
bozuklukları önlemek için, vitaminler ve iz mineraller yeterli düzeylerde verilmelidir. Biyotin ve çinkonun 
pododermatitisin önlenmesine yardımcı olduğu belirlenmiştir. İyi kaliteli bir altlık da pododermatitis görülme 
sıklığının sınırlandırılmasına yardımcı olacaktır (bölümüne bakınız Altlık Kalitesi).

Çevre

Yemin, minimum ham protein düzeylerindense dengeli sindirilebilir AA düzeyleriyle formüle edilmesi 
yoluyla aşırı ham protein düzeylerinin en aza indirilmesi, azot atımını en aza indirecektir. Protein ve Amino 
Asitler başlıklı alt bölümde, azot atımını azaltmak için kullanılabilecek ideal AA profili ve dengeli protein 
konseptleri tam olarak anlatılmaktadır. Son çalışmalar, azot atımındaki düşüşün ölçüsü hakkında niceliksel 
bilgiler oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Örneğin, yem protein düzeyleri yüzde bir azaltıldığında (örneğin 
%20'den %19'a), hem azot atımında hem de amonyak salınımında ortalama %10'luk bir azalma sağlandığı 
belirlenmiştir.

Kanatlının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde beslemek ve fitaz enzimlerinden yararlanmak suretiyle 
fosfor atımı azaltılabilir. Beslenmede fosforla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bu el kitabında Makro Mineraller 
bölümüne bakınız.

Genel açıdan, yem değerlendirme oranını (FCR) en aza indiren ve böylelikle tüketilen toplam yem miktarını ve 
üretilen toplam dışkıyı azaltan tüm besinsel uygulamaların kanatlı üretimine bağlı çevresel etkileri azaltacağı 
unutulmamalıdır. 
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Amaç

Kümes içinde hijyenik koşulların sağlanması  ve hastalıkların olumsuz etkilerini en aza indirmek, kanatlıda  
optimum performans ve refah düzeyine ulaşmak ve gıda güvenliğini garanti altına almaktır. 

İlkeler

Kümes içinde gerekli hijyen koşullarına ulaşmak için doğru biyogüvenlik, temizlik-dezenfeksiyon ve aşılama 
programlarının uygulanması gerekir.

Kanatlı Sağlığı ve Biyogüvenlik

Yetersiz kanatlı sağlığı; büyüme hızı, FCR, insan tüketimine uygun olmayan düşük kalite karkas sayısı, yaşama 
gücü, kesim kalitesi gibi sürü sevk-idaresinin ve üretiminin bir çok alanında olumsuz etkilere neden olacaktır.

Sürü, hayatına sağlıklı ve kaliteli başlayan bir günlük civcivlerden oluşturulmalıdır. Civcivler benzer sağlık 
durumunda olan mümkün olduğunca az sayıdaki damızlık sürülerinden ya da ideal olarak tek bir damızlık 
sürüsünden gelmelidir.

Çiftlikte hastalık kontrol programları aşağıdakileri içerir:
• Hastalıklardan korunma (biyogüvenlik ve/veya aşılama programları)
• Hastalıkların erken teşhisi (sağlık durumunun ve üretim parametrelerinin izlenmesi) 
• Tespit edilen hastalıkların tedavisi.

Biyogüvenlik ve aşılama, başarılı sağlık yönetiminde birbirini tamamlayıcı unsurlardır. Biyogüvenlik, sürünün 
herhangi bir hastalığa maruz kalmasını önlemek, uygun aşı programları ise sık görülen hastalıkların önüne 
geçmek için hayati önem taşır. 

Üretim parametrelerinin düzenli izlenmesi, hastalıkların erken teşhisi ve müdahalesi için yaşamsal önem taşır. 
Herhangi bir sürüde erken hastalık teşhisi ve erken müdahale, çevredeki ve gelecek dönemlerdeki sürülerin 
hastalanmasını önleyecektir.

Yol ölümleri, 7. gün canlı ağırlık, günlük ve haftalık ölüm, su tüketimi, günlük ortalama ağırlık kazanımı, FCR 
ve kesimde insan tüketimine uygun olmayan düşük kalite et oranları gibi üretim parametreleri yakından 
takip edilmeli ve şirket hedefleri ile karşılaştırılmalıdır. İzlenen üretim parametrelerinin şirket hedeflerini 
yakalayamadığı durumlarda, eğitimli personel tarafından uygun araştırma yapılmalıdır.

Biyogüvenlik 

Sürünün sağlıklı kalabilmesi için sıkı bir biyogüvenlik programı gereklidir. Biyogüvenlik, sürülerin hastalık 
oluşturan mikroorganizmalara maruz kalma olasılığını en aza indirecektir. Onaylanmış ve kabul görmüş 
biyogüvenlik uygulamalarını anlamak ve bunlara uymak herkesin görevi olmalıdır. Bunu sağlamak için 
personel düzenli olarak eğitilmelidir. 

Bir biyogüvenlik programı oluştururken 3 unsur göz önünde bulundurulmalıdır:

Çiftliğin Konumu: Çiftlikler diğer canlı üretim tesislerinden uzakta olacak şekilde konumlandırılmalı, en 
yakındaki kanatlı veya diğer hayvan yetiştirme tesislerinden ve kanatlı taşımak için kullanılan yollardan en az 
3,2 km uzakta olmalıdır. Patojenlerin ve canlı aşı suşlarının döngüsünü asgari düzeyde tutmak için, tek yaş 
grubu çiftlikler tercih edilmelidir.

Çiftlik ve Kümes Tasarımı: Kümesler trafik akışını en aza indirecek, temizlik ve dezenfeksiyonu 
kolaylaştıracak ve kuşlar ile kemirgenlerin içeri girmesine engel olacak şekilde tasarlanmalıdır. İstenmeyen 
girişleri engellemek için fiziksel koruma (çit) gereklidir.

Bölüm 4 - Sağlık ve Biyogüvenlik
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Kümes zemini beton, duvar ve tavanlar yıkanabilir, havalandırma kanalları erişilebilir olmalı ve kümes içinde 
sütunlar veya kirişler olmamalıdır. Toprak zeminin yeterli düzeyde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi 
mümkün değildir. 

Çimlerin hızlı ve kolay bir şekilde biçilebilmesi için, kümesin çevresinde 15 metrelik açık ve düz bir alan 
bırakılmalıdır. Kümesin hemen çevresinde eni 1-3 metreye ulaşan beton veya çakıldan bir alan bırakılması 
kemirgenlerin kümese girmesini engelleyebilir ve sökülebilir ekipman parçalarının yıkanması ve depolanması 
için uygun bir alan yaratabilir. Şekil 24'de çiftlik planlama ve kümes tasarımına ilişkin iyi örnekler verilmiştir.

Şekil 24: İyi çiftlik planlama örnekleri.

İşletme Yöntemleri: Kullanılan işletme yöntemleri hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını engellemek 
için çiftlikteki insan, yem, ekipman ve hayvan hareketini kontrol altında tutmalıdır. Hastalık durumunda bir 
değişiklik olması halinde rutin yöntemleri tekrar düzenleme zorunluluğu ortaya çıkabilir. Şekil 25 hastalıkların 
potansiyel ortaya çıkış yollarını göstermektedir.

Şekil 25: Hastalıkların ortaya çıkmasını sağlayan unsurlar

Biyogüvenlik programı:
• Zorunlu olmalı,
• Pratik olmalı, 
• Uygun maliyetli olmalı, 
• Personel eğitim programlarının bir parçası olmalı,
• Düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli,
• Tüm şirket ve personel tarafından benimsenmeli,
• Yeterli mali kaynağa sahip olunmalıdır.

Civcivler

Yem

Kümes

Kemirgenler

Su

Yabani Kuşlar

İnsanlar

Altlık

Haşare

Kuluçkahane

Ekipman ve 
Araçlar

Diğer 
Kanatlılar, 

Çiftlik 
Hayvanları ve 
Ev Hayvanları
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Temizlik ve Dezenfeksiyon

Planlama: Başarılı bir dönem arası temizlik, tüm operasyonların zamanında ve etkili bir şekilde 
gerçekleştirilmesini gerektirir. Dönem arası temizlik, çiftlikteki rutin bakım işlerini tamamlamak için bir fırsat 
sunar; bu işler temizlik ve dezenfeksiyon programına dahil olacak şekilde planlanmalıdır. Tarih, süre, işgücü 
ve ekipman ihtiyaçlarını ayrıntılarıyla gösteren bir planın çiftlik boşaltılmadan önce hazırlanması gerekir. 
Bunun yapılması, tüm işlerin başarıyla tamamlanmasını sağlayacaktır.

Sahanın Temizlenmesi: Saha temizleme aşamasında, kümes temizlenip dezenfekte edilerek tüm 
potansiyel kanatlı ve insan patojenlerinin ortadan kaldırılması ve sürüler arasında bakteri, virüs, parazit ve 
böcek sayısının en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 

Haşere Kontrolü: Ahşap doğramalarda veya diğer malzemelerde yuva yapmadan önce haşereler ortamdan 
uzaklaştırılmaya çalışılmalıdır. Sürü kümesten çıkarılır çıkarılmaz, kümes hala sıcakken tüm altlık, ekipman 
ve yüzeyler yerel makamların tavsiye ettiği bir haşere ilacı ile spreylenmelidir. Alternatif olarak, kümesin 
boşaltılmasından önceki iki hafta içinde onaylı bir haşere ilacı da uygulanabilir. Fumigasyon öncesinde 
böcek ilacının ikinci uygulaması tamamlanmalıdır.

Toz Alma: Yanları açık olan kümeslerde perdelerin açık alanları, fan şaftları, kirişler, çıkıntılar ve taş duvarlar 
üzerindeki her türlü toz, döküntü ve örümcek ağı temizlenmelidir. En iyi sonucu alabilmek için, tozun altlığa 
dökülmesini sağlayacak şekilde bir fırça (veya üfleyici) kullanılmalıdır.

Ön Spreyleme: Altlık ve ekipmanlar kümesten çıkarılmadan önce tozu yatıştırmak için, tüm kümes içi düşük 
basınçlı bir sprey makinası yardımıyla tavandan yere kadar uygun bir deterjan solüsyonu ile spreylenmelidir. 
Yanları açık olan açık tip kümeslerde önce perdeler kapatılmalıdır. 

Ekipman: Tüm ekipman ve aksesuarlar (suluklar, yemlikler, bölmeler vb) binadan çıkarılmalı ve dışarıdaki 
beton alana konmalıdır. Kümes temizliği sırasında otomatik yemlikler ve nipel suluklar kaldırılarak altları 
temizlenmelidir. 

Altlığın Kaldırılması: Tüm altlık ve döküntüler kümesten kaldırılmalıdır. Kirli altlık, kümes içine/yakınına 
yanaştırılacak römorklara veya çöp konteynerlerine doldurulmalıdır. Dolan römork ve konteynerlerin 
üzeri kapatılmalı, böylece toz ve atıkların etrafa saçılması önlenmelidir. Kümesten çıkar çıkmaz araçların 
tekerlekleri fırça ve spreyle dezenfekte edilmelidir.

Altlığın İmhası: Kirli altlık çiftlikte tutulmamalı, çiftliğe yakın arazilere dökülmemelidir. Altlık çiftlikten en az 
3,2 km uzağa götürülmeli ve yerel makamlarca belirlenen kurallar doğrultusunda aşağıdaki yöntemlerden 
biri kullanılarak imha edilmelidir:
• Altlık, ekilebilir arazilere yayılıp, 1 hafta içinde sürülmelidir.
• Altlık, belediye tarafından onaylanmış bir "atık depolama" alanına veya çukuruna gömülebilir.
• Besi hayvanlarının otlatıldığı arazilere yayılmadan önce altlık yığını oluşturularak en az bir ay  bekletilmelidir.
• Altlık yakılabilir.
• Altlık, biyoyakıt üretiminde kullanılabilir.

Yıkama: Yıkama işlemine başlamadan önce, elektrik çarpma riskini ortadan kaldırmak için kümesteki tüm 
elektriklerin kapatıldığından emin olunmalıdır. Ana şalter ünitesi kilitlenmelidir. Kalan pislik ve döküntülerin 
kümesten ve ekipmanlardan çıkarılması için, bir basınçlı yıkama makinesi ve köpüklü deterjan kullanılmalıdır. 
Birçok farklı endüstriyel deterjan bulunmaktadır; bunları kullanırken üretici firmanın talimatlarına her zaman 
uyulmalıdır. Kullanılan deterjan, daha sonra kümesi dezenfekte etmek için kullanılacak olan dezenfektanla 
uyumlu olmalıdır. Deterjanla yıkama sonrasında, kümes ve ekipmanlar yine bir basınçlı yıkama makinesi 
kullanılarak temiz suyla durulanmalıdır. Temizlik için sıcak su kullanılmalı, zeminde kalan su "çek çek" 
yardımıyla alınmalıdır. Atık sular, kümese yeniden bulaşmaması için hijyenik bir şekilde uzaklaştırılmalıdır. 
Kümesten çıkarılan tüm ekipmanlar da suda bekletilmeli, yıkanmalı ve durulanmalıdır. Temizlenen ekipmanlar 
daha sonra üstleri örtülü olacak şekilde depolanmalıdır.

Kümesin içinde, aşağıdakilere özellikle dikkat edilmelidir:
• Fan kutuları
• Fan şaftları
• Fanlar
• Havalandırma ızgaraları
• Kiriş tepeleri
• Çıkıntılar
• Su boruları
• Yem hatları
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Erişilemeyen alanların da yeterince yıkanabilmesi için, seyyar iskelelerden ve seyyar ışıklardan yararlanılması 
tavsiye edilmektedir.

Binanın dış kısmı da yıkanmalı ve aşağıdakilere özellikle dikkat edilmelidir: 
• Hava girişleri
• Oluklar
• Beton yollar 

Açık tip kümeslerde, perdelerin iç ve dış kısımları yıkanmalıdır. Yıkanamayan malzemeler (örneğin politen, 
mukavva vb.) imha edilmelidir.

Yıkama işlemi tamamlandığında, ortalıkta hiç bir şekilde toz, kir, döküntü veya altlık malzemesi olmamalıdır. 
Yıkamanın uygun şekilde yapılabilmesi için yeterli zaman ayrılmalı ve ayrıntılara özen gösterilmelidir.

Bu aşamada personel tesisleri ve tüm personel ekipmanları detaylı bir şekilde temizlenmelidir.

Su ve Yem Sistemlerinin Temizlenmesi

Kümes içindeki tüm ekipmanlar ayrıntılı bir şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Temizleme 
sonrasında, yeniden bulaşmanın önlenmesi için ekipmanın üstü kapalı olacak şekilde depolanması önemlidir.

Su sistemi: Su sisteminin temizlenmesinde aşağıdaki yöntem izlenmelidir:
• Borular ve su depoları boşaltılmalıdır.
• Su hatlarından temiz su geçirilmelidir.
• Su depoları tortu ve biyofilm birikintilerini çıkarmak için ovulmalı, çıkan su kümesin dışına boşaltılmalıdır.
• Su deposuna temiz su doldurularak onaylı bir su sanitasyon ajanı eklenmelidir.
• İçeride hava boşluğu kalmadan, sanitasyon solüsyonu su deposundan suluk hatlarına verilmelidir. 

Sanitasyon ajanının suluklarda kullanım için uygun olduğundan ve doğru oranda seyreltildiğinden emin 
olunmalıdır. 

• Su deposu, uygun şekilde seyreltilmiş ilave bir sanitasyon solüsyonu ile normal çalıştırma düzeyine kadar 
doldurulup, kapağı kapatılıp, dezenfektan en az 4 saat sistemde bırakılmalıdır.

• Daha sonra sistem boşaltılarak temiz suyla durulanmalıdır.
• Civcivler kümese gelmeden önce temiz suyla yeniden doldurulmalıdır.

Kullanım sırasında su borularının içinde bir biyofilm tabakası oluşacaktır; su akışının azalmaması ve içme 
suyunda bakteriyel kontaminasyon olmaması için bu tabakanın düzenli aralıklarla (her sürü döneminde en 
az bir kere) temizlenmesi gerekir. Her yeni büyüme döneminden önce sanitasyon solüsyonunun kullanımının 
öncesinde bir boru temizleyicisi kullanılması tavsiye edilmektedir. Boru malzemesi, biyofilm tabakasının 
oluşma süresini etkileyecektir. Örneğin, plastik tanklarda ve alkaten borularda biyofilm tabakası çok daha 
hızlı oluşur. İçme suyuna vitamin ve mineral eklenmesi biyofilm oluşumunu ve borularda materyal birikimini 
arttırabilir. Biyofilm tabakasını gidermek için boru içlerinin fiziksel olarak temizlenmesi her zaman mümkün 
değildir; bu nedenle, dönem arası sürede klor ve peroksijen bileşiklerinin (uygun düzeyde olursa klor dioksit 
de yararlanılabilir) yüksek düzeylerde (140 ppm) kullanılması suretiyle biyofilmler temizlenebilir. Kanatlıların 
su içebilmesi için önce bu bileşiklerin suluk sistemlerinden tamamen boşaltılıp durulanması gerekir. Sudaki 
mineral içeriğinin (özellikle kalsiyum ve demir) yüksek olduğu yerlerde bu temizlik aşamasının asitle yıkamayı 
da  içermesi gerekebilir. Metal borular da aynı şekilde temizlenebilir, ancak korozyon (aşınma) borularda 
sızıntıya neden olabilir. Sudaki mineral düzeyi yüksekse, kullanım öncesinde kanatlıların içme suyunun 
arıtılması düşünülebilir.

Evaporatif (buharlaşmalı) soğutma ve sisleme sistemleri, dönem arası temizlik sırasında biguanid temizleyiciler 
kullanılarak temizlenebilir. Bu sistemlerde kullanılan suyun en düşük seviyede bakteri içerdiğinden emin 
olmak ve bakterilerin kümese yayılmasını azaltmak için, üretim döneminde de biguanidlerle temizlik 
yapılabilir.

Yem sistemi: Yem sisteminin temizlenmesinde aşağıdaki yöntem izlenmelidir:
• Yem hazneleri, yem kanalları, yem hatları ve asma yemlikler dahil tüm yem ekipmanları boşaltılmalı, 

yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. 
• Yem kazanları ve bağlantı boruları boşaltılmalı, mümkün olan yerler fırça yardımıyla temizlenmelidir. Tüm 

açıklıklar temizlenerek kapatılmalıdır.
• Mümkün olan yerlerde fumigasyon yapılmalıdır. 
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Bakım ve Onarım

Temiz, boş bir kümes, tamamlanması gereken bakım ve onarım işleri için ideal fırsatı sunar. Kümes 
boşaltıldıktan sonra aşağıdaki işlerin tamamlanmasına özen gösterilmelidir:
• Zemindeki çatlaklar beton/çimento ile tamir edilmelidir.
• Duvarda tamir gerektiren bölümler derz, harç veya çimento ile sıvanmalıdır.
• Hasar görmüş duvarlar, perdeler ve tavanlar tamir edilmeli veya yenilenmelidir.
• Gerekli yerlerde boya veya badana yapılmalıdır.
• Tüm kapıların sızdırmazlığından ve kapanabilir olduğundan emin olunmalıdır.
• Fanların, havalandırma ve ısıtma sistemlerinin, hava giriş ve çıkışlarının ve tüm diğer çevre kontrol 

ekipmanlarının doğru ve etkin şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
• Gerekiyorsa fan kayışı sıkıştırılmalı, arka çekiş kapağına gerekli bakım uygulanmalıdır. 

Dezenfeksiyon

Tüm bina (dış alanlar dahil) detaylı bir şekilde temizlenip tüm tamiratlar tamamlanana, kümes ve ekipman 
tamamen kuruyana kadar dezenfeksiyon işlemine başlanmamalıdır. Dezenfektanlar kir ve organik madde 
karşısında etkili değildir ve seyrelti oranı azalacağı için ıslak yüzeylerde etkisini kaybedecektir.

Hem bakteriyel hem de viral orijinli spesifik kanatlı patojenlerine karşı kullanımı yetkili makamlarca onaylanmış 
olan dezenfektanların etkili olma olasılığı çok daha yüksektir. Üretici firma talimatlarına uyulmalıdır. 
Dezenfektan ya basınçlı yıkama makinesi ya da sırt tipi sprey makinesi kullanılarak uygulanmalıdır. 

Köpük formundaki dezenfektanlarda temas süresi daha fazla olduğundan dezenfeksiyon işleminin etkisi 
artar. Sızdırmazlığın sağlanması sonrasında kümeslerin yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılması dezenfeksiyon 
işleminin etkisini artırabilir.

Çoğu dezenfektan, sporlu koksidiyal oositlere karşı etkili değildir. Seçici koksidiyal uygulamalarına ihtiyaç 
olan yerlerde, amonyaklı bileşikler kullanılmalı ve eğitim almış personel tarafından uygulanmalıdır. Söz 
konusu amonyaklı bileşenler tüm temiz yüzeylere uygulanır ve birkaç saatlik kısa bir temas süresinden sonra 
bile etki gösterir.

Formalin ile Fumigasyon

Formalinle fumigasyona izin verilen yerlerde, dezenfeksiyon tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa 
sürede fumigasyon işlemi yapılmalıdır. Yüzeyler nemli olmalı (kümesteki bağıl nemi arttırmak için sisleme 
makinelerinden yararlanılabilir) ve kümesler en az 21oC'ye ısıtılmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda ve %65'in 
altındaki bağıl nem düzeylerinde fumigasyon etkili değildir. 

Kapılar, fanlar, havalandırma ızgaraları ve pencerelerin sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Fumigantların nasıl 
kullanılacağı konusunda üretici firmanın talimatları izlenmelidir. Fumigasyon sonrasında kümes 24 saat 
boyunca kapalı kalmalı, kümes dışına GİRİLMEZ işaretleri görünür şekilde yerleştirilmelidir.  İçeriye herhangi 
biri girmeden önce kümes iyice havalandırılmalıdır.

Temiz altlık serildikten sonra, yukarıda açıklanan fumigasyon yöntemlerinin tümü tekrarlanmalıdır. Fumigasyon 
hayvanlar ve insanlar için tehlikelidir ve her ülkede fumigasyona izin verilmemektedir. İzin verilen yerlerde, 
fumigasyonun yerel güvenlik mevzuatı ve kuralları izlenerek eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmesi 
gerekir. Kişisel refah, sağlık ve güvenlik kurallarına uyulmalı, koruyucu giysiler (ör. solunum maskeleri, göz 
koruyucular ve eldivenler gibi) giyilmelidir. Acil durumlara karşı en az iki kişi olmalıdır.

Zemin Uygulamaları

Bazı durumlarda, zemin uygulamaları kullanılması da gerekli olabilir. Yaygın kullanılan bazı zemin 
uygulamaları, dozları ve amaçları Tablo 17'de verilmiştir. 
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Tablo 17: Kümesler için yaygın zemin uygulamaları.

Bileşik
Uygulama Oranı

Amaç
kg/m2 lbs/100 ft2

Borik Asit Gerektiği Kadar Gerektiği Kadar
Karanlıktaki aktif 
böcekleri öldürür

Tuz (NaCl) 0.25 5
Klostridyum sayısını 

azaltır

Sülfür tozu 0.01 2 pH'ı düşürür

Kireç (kalsiyum oksit/
hidroksit)

Gerektiği Kadar Gerektiği Kadar Dezenfeksiyon

Dış Alanların Temizlenmesi

Dış alanların da detaylı bir şekilde temizlenmesi hayati öneme sahiptir. İdeal olarak, kümesler 1-3 metre eninde 
beton veya çakıldan bir alanla çevrelenmelidir. Böyle bir alan yoksa, kümesin etrafındaki alan:
• Bitki örtüsüne sahip olmamalıdır.
• Kullanılmayan makine/ekipmanlar içermemelidir.
• Düz ve düzgün bir yüzeye sahip olmalıdır.
• İyi drenaja sahip olmalı, üzerinde su birikintisi bulunmamalıdır. 

Aşağıdaki alanların temizliğine ve dezenfeksiyonuna özellikle dikkat edilmelidir:
• Vantilatör ve aspiratör fanlarının altı
• Yem silolarının/kazanlarının altı
• Erişim yolları
• Kapı etrafları

Tüm beton alanlar, bina içinde yapıldığı gibi iyice yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. 

Çiftlik Temizleme ve Dezenfeksiyon Sürecinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Temizlik ve dezenfeksiyonun ne derece etkili olduğunun izlenmesi önemlidir. Temizliğin etkinliği yaygın olarak 
Salmonella izolasyonu yöntemiyle değerlendirilir. Toplam canlı bakteri sayımı (TCBS) da faydalı olabilir. 
Bakteri sayımları ve salmonella izolasyonları her sürüde en az bir kez yapılmalıdır. Salmonella/TCBS seyrinin 
izlenmesi çiftliğin hijyen durumunda sürekli iyileştirmeler yapılmasına, farklı temizlik ve dezenfeksiyon 
yöntemlerinin karşılaştırılabilmesine olanak verecektir.

Dezenfeksiyonun etkili bir şekilde gerçekleştirildiği yerlerde, örnekleme yöntemi hiç bir Salmonella cinsini 
izole etmemelidir. Örneklemenin nereden yapılacağı konusunda detaylı bilgi ve ne kadar örnek alınması 
gerektiğine dair tavsiyeler almak için lütfen Aviagen veteriner hekimi ile temasa geçiniz. 

• Sahanın biyogüvenliği, temizliği ve dezenfeksiyonu için net bir hijyen 
sevk ve idare programı olmalıdır.

• Yeterli biyogüvenliğin sağlanması hastalıkların insan veya hayvanlar 
yoluyla çiftliğe girmesini engelleyecektir.

• Saha temizliği kümesin hem iç hem de dışını, tüm ekipmanları, kümesin 
dış alanlarını, yemlik ve suluk sistemlerini kapsamalıdır.

• Temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri için uygun planlama ve 
değerlendirme olmalıdır.
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Su Kalitesi

Kullanılan su organik veya başka bir maddeyle bulaşık olmamalıdır. Suyun patojen içermediğinden ve temiz 
olduğundan emin olmak için gerekli takip yapılmalıdır. Suda özellikle Pseudomonas türleri ve Escherichia 
coli (koli basili) olmamalıdır. Alınan herhangi bir örnekte birden fazla koliform/ml olmamalı, sürekli alınan su 
örneklerinin %5'ten fazlasında koliform bulunmamalıdır. 

Kanatlılar için su kalitesi kriterleri Tablo 18'de verilmiştir. Suyun ana şebekeden geldiği yerlerde, su kalitesiyle 
ilgili sorunlar çoğu zaman daha azdır. Ancak kuyu suyunda, gübrelenen tarlalardan sızan sular nedeniyle 
nitrat düzeyleri ve bakteri sayımları çok yüksek olabilir. 

Bakteri sayımlarının yüksek olduğu durumlarda bunun nedeni tespit edilmeli ve durum derhal düzeltilmelidir. 
İçme noktasında 3 ila 5 ppm serbest klor olacak şekilde klorlama yapılması  bakteri kontrolünde çoğunlukla 
etkilidir, ancak bu da kullanılan klor bileşeninin türüne bağlıdır. Klorun etkili olabilmesi için su pH'ı 5-7 
arasında tutulmalıdır. Suyun yükseltgenme-indirgenme potansiyelinin (YİP) ölçülmesi, su sanitasyon 
programınızın işe yarayıp yaramadığını belirlemek için iyi bir yoldur. YİP ölçer suda çözünmüş olan oksijen 
miktarını ölçerek suyun ne kadar temiz olduğu ve suyun kontaminantları parçalama yetisi hakkında bilgi verir. 
Sudaki kontaminantlar ne kadar fazlaysa, oksijen miktarı o kadar düşük olur.  700-800 mV'lik bir YİP ölçümü, 
klorun kullanıldığı su sanitasyon programının suda taşınan ve su kaynağı yoluyla kanatlılara yayılan birçok 
potansiyel tehdidin kontrolünde etkili olacağını gösterir.

İçme suyunun kümese giriş noktasında uygulanan ultraviyole (mor ötesi) ışık da suyu dezenfekte etmek için 
kullanılabilir. Bu yöntem oluşturulurken üretici firmanın tavsiyeleri izlenmelidir.

Sert ya da demir düzeyi yüksek (>3 mg/l) olan su, su içme noktalarındaki vanalarda ve borularda tıkanıklıklara 
neden olabilir ve bakteri üremesine elverişli ortam yaratabilir. Tortular da boruları tıkayabilir; böyle bir sorun 
yaşanıyorsa,  40-50 mikron (μm)'luk bir filtre ile su filtrelenmelidir.

Yılda en az bir kez genel su kalitesi testi yapılmalıdır; performansla veya su kalitesiyle ilgili algılanan sorunlar 
varsa bu test daha sık yapılmalıdır. Kümes temizliğinden sonra ve civcivlerin gelişinden önce, suyun 
kaynağından, depolama tankından ve su içme noktalarından bakteriyel kontaminasyon ölçümü için örnek 
alınmalıdır.

Bir üretim dönemi boyunca çiftlikteki su kaynağının rutin olarak kontrol edilmesi faydalıdır. Bunun için, her 
bir nipel hattının ucundan su akıtılır ve suyun berraklığı gözle kontrol edilir. Su hatları ve suyun sanitasyonu 
yeterli değilse, parçacıklı madde oranı yüksek ve gözle görülür olur ve bu parçacıklar kovaya akıtılan suda 
da bulunur. Sorunu gidermek için uygun adımlar atılmalıdır.
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Tablo 18: Kanatlılar için su kalitesi kriterleri.

Kriterler Yoğunluk (ppm) Yorumlar

Toplam Çözünmüş  0-1000 İyi

Katılar 

1000-3000 Kabul edilebilir. Üst sınırda sulu dışkı görülebilir

3000-5000
Kötü: Sulu dışkı, içilen su miktarında azalma, düşük büyüme

performansı ve ölümde artış

>5000 Kabul Edilemez

Sertlik

<100 Yumuşak İyi: Sorun yok

>100 Sert
Kabul Edilebilir: Kanatlılar için sorun yoktur, ancak sabunun ve suyla 

uygulanan birçok ilacın ve dezenfektanın etkinliğini azaltabilir

pH 

<6 Kötü: Performans sorunları, su sisteminde korozyon

6.0-6.4 Kötü: Potansiyel sorunlar

6.5-8.5 Kabul Edilebilir: Kanatlılar için tavsiye edilen düzey

>8.6 Kabul Edilemez

Sülfatlar 

50-200 
Kabul Edilebilir: Na veya Mg 50 ppm'den fazlaysa laksatif etki 

yapabilir

200-250 Arzu edilen maksimum düzey

250-500 Laksatif etki  yapabilir

500-1000 
Kötü: Laksatif etki yapar, ancak kanatlılar uyum sağlayabilir; bakır 
emilimini düşürebilir, klorürlerle birlikte ilave laksatif etki gösterir

>1000 
Kabul Edilemez: İçilen su miktarını ve sulu dışkıyı arttırır, küçük 

yaştaki kanatlılar için sağlık tehlikesi arz eder

Klorür 

250
Kabul Edilebilir: Arzu edilen en yüksek düzeydir; 14 ppm  gibi düşük 

düzeyler sodyumun 50 ppm'den fazla olması halinde sorunlara 
neden olabilir

500 Arzu edilen maksimum düzey

>500 
Kabul Edilemez: Laksatif etki, sulu dışkı, yem tüketiminde azalma, 

su tüketiminde artış

Potasyum 
<300 İyi: Sorun yok

>300 Kabul Edilebilir: pH düzeyine bağlıdır

Magnezyum 

50-125 
Kabul Edilebilir: Sülfat düzeyleri >50 ppm ise magnezyum sülfat 

(laksatif etki) oluşur

>125 Laksatif etki ve bağırsaklarda tahriş

350 Maksimum

Nitrat Azot 10 Maksimum (bazen 3 ppm düzeyleri performansı etkiler)

Nitratlar

İz miktarda Kabul Edilebilir

>İz miktar
Kabul Edilemez: Sağlık riski

(organik materyalde dışkı bulaşıklığını belirtir)

Demir 

<0.3 Kabul Edilebilir

>0.3 
Kabul Edilemez: Demir bakterileri ürer 

(su sistemini tıkar ve kötü kokuya neden olur)

Florür 
2 Maksimum

>40 Kabul Edilemez: Yumuşak kemiklere neden olur

Bakteriyel Koliformlar 0 cfu/ml İdeal: Üzerindeki düzeyler dışkı bulaşıklığına işaret eder

Kalsiyum 600 Maksimum düzey

Sodyum 50-300 
Kabul Edilebilir: Genelde sorun olmaz, ancak sülfatlar >50 ppm ise 

ya da klorür >14 ppm ise sulu dışkıya neden olur

NOT: 1 ppm yaklaşık 1 mg'dir.
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Ölü Hayvanların İmhası

Ölü hayvanların imhası için uygun yöntemler ve bunların avantaj ve dezavantajları Tablo 19'da verilmiştir. 

Tablo 19: Ölü kanatlıların imhası için yöntemler.

Yöntem Avantajlar Dezavantajlar

İmha Çukurları
Maliyeti düşüktür ve koku üretimi

azdır.

Hastalık saçan bir havuza dönüşebilir ve
yeterli drenaja ihtiyaç vardır.

Yeraltı sularına karışma riski de vardır.

Yakma

Tesislerin bakımı uygun şekilde
yapıldığında diğer kanatlılarla

çapraz kontaminasyona neden
olmaz, yer altı sularına karışmaz.

Çiftlikten uzaklaştırılması gereken
yan ürün çok azdır.

Daha pahalı olma eğilimindedir ve hava kirliliği
yaratabilir.

Çiftliğin gelecekteki ihtiyaçları için yeterli
kapasitenin olduğundan emin olunmalıdır.

Karkasların beyaz küle dönüşene
kadar tamamen yandığından emin

olunmalıdır.

Çürütme

Ekonomiktir, uygun şekilde
tasarlanıp sevk-idare edilirse

yeraltı sularına ve havaya
karışmaz.

Bilinmiyor

Rendering İşlemi

Ölü hayvanların çiftlikte imhasını
içermez.

En az sermaye yatırımı gerektirir.

En az çevresel kirliliğe neden olur.

Materyaller diğer uygun besi
hayvanları için yem içeriklerine 

dönüştürülebilir.

Depolama sırasında bozulmayı
önlemek için dondurucuya ihtiyaç

vardır.

Personelin rendering tesisinden çiftliğe hastalık
taşımaması için yoğun biyogüvenlik önlemlerinin

alınmasını gerektirir.

• Su kalitesinin iyi olması, kanatlı sağlığı ve refahı için yaşamsal öneme 
sahiptir.

• Su kalitesi bakteriyel ve mineral kontaminasyona karşı rutin olarak 
test edilmeli, test sonuçları doğrultusunda gereken düzeltici adımlar 
atılmalıdır.

• Ölü hayvanlar çevreyi kontamine etmeyecek , diğer kanatlılarla veya 
diğer hayvanlarla çapraz kontaminasyonu önleyecek, komşuları rahatsız 
etmeyecek ve yerel mevzuata uygun olacak bir şekilde imha edilmelidir.

Diğer Yararlı Kaynaklar

Ross Teknik Bülten: Su Kalitesi
(Water Quality)
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Hastalık Riskinin Azaltılması

İnsanlardan Geçen Hastalıkların Önlenmesi

• Ziyaretçi sayısı en aza indirilmeli, çiftliğe izinsiz girişler engellenmelidir.
• Çiftliğe giren herkes, duş alımını ve kıyafetlerin komple değiştirilmesini içeren bir biyogüvenlik yöntemi  

izlemelidir.
• Ziyaretçilerin isimleri, şirketleri, ziyaret nedenleri, daha önce ziyaret ettikleri çiftlik ve sizden sonra ziyaret 

edecekleri çiftliğin kaydı tutulmalıdır.
• Her kümese giriş ve çıkışta işçiler ve ziyaretçiler ellerini ve çizmelerini yıkamalı ve temizlemelidir. Bazı 

durumlarda, dezenfeksiyon için vücut spreyleri de kullanılmaktadır. Şekil 26'da hem ayak banyosuna hem 
de tüm vücut spreylemesine örnekler gösterilmektedir.

• Kümese götürülen alet ve ekipmanlar potansiyel hastalık kaynaklarıdır. Sadece gereken şeyler kümese 
sokulmalı, sokulmadan önce uygun şekilde temizlenip dezenfekte edilmelidir.

• Denetleyiciler bir günde birden fazla çiftlik gezmek zorundaysa, önce en genç olan sürüden başlamalıdır.

Şekil 26: Kümese girmeden önce ayak banyolarının ve tüm vücut spreylerinin kullanılması.

Hayvanlardan Geçen Hastalıkların Önlenmesi

• Mümkün olan işletmelerde, çiftlik  "hepsi içeri / hepsi dışarı" yerleştirme döngüsüne sokulmalıdır. 
• Sürüler arasında dönem arası bırakılması çiftliğin kontaminasyonunu azaltacaktır. Dönem arası, kümesin 

boşaltılmasından itibaren, bir sonraki sürünün yerleştirilmesine kadarki süreyi tanımlar. Dönem arasının 
uzunluğu ekonomik bir karardır ama sürüler arasındaki dönem arası uzadıkça, sürüler arasında hastalık 
bulaşma riski o kadar düşer.

• Ekipmanlar, inşaat malzemeleri veya altlık ortalıkta bırakılmamalıdır. Bunların derli toplu durması 
kemirgenler ve yabani hayvanların saklanabileceği alanları kısıtlar.

• Dökülen yemler derhal temizlenmelidir. 
• Altlık malzemesi çuvallar içinde ya da bir depolama binasında tutulmalıdır.
• Tüm binaların yabani kuş girişine karşı yeterince korunması sağlanmalıdır. Tüm delikler veya açıklıklar 

kapatılmalıdır.
• Etkili bir kemirgen/haşere kontrol programı uygulanmalıdır; bu program mekanik, biyolojik ve kimyasal 

kontrolleri içermelidir. Zehirli yemlerin kullanıldığı programlar, sürekli uygulanmaları halinde en etkili 
olanlardır.  Etkili bir haşere kontrol programı Şekil 27'de verilmiştir. 

Şekil 27: Kemirgenlere karşı yemle zehirleme planına örnek.

LO
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İDARİ BİNA

DEPO

Yol

Kemirgen Yuva Delikleri

Geçici Tuzak Noktaları

Kalıcı Tuzak Noktaları
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Aşılama

Aşılama, kanatlıları hastalık oluşturan organizmaların güvenli bir formuna (antijen) maruz bırakarak, 
belirli patojenlerin neden olduğu tehditlere karşı hazırlar. Bugünün şartlarında, doğru aşılama yöntemleri 
broylerlerin sevk ve idaresinin önemli bir kısmını oluşturur.

Yerel hastalık tehditleri göz önünde bulundurularak, bir veteriner hekime danışmak suretiyle uygun bir 
aşı programı oluşturulmalıdır. Aşağıdaki tablo, broylerlerin başarıyla aşılanması için gereken bazı önemli 
faktörleri sıralamaktadır. 

Tablo 20: Başarılı bir aşı programı için gereken faktörler.

Aşı Programının Tasarlanması Aşının Uygulanması Aşının Etkinliği

Aşı programı, yapılan laboratuvar 
analizleri ve sağlık taramalarına 
dayandırılan yerel ve bölgesel 
tehditler temel alınarak, 
veteriner hekim tavsiyesine göre 
oluşturulmalıdır. 

Tek ya da kombine aşılar, yaşa 
ve sürünün sağlık durumuna 
göre dikkatli bir şekilde 
seçilmelidir.

Aşılama, istikrarlı bir bağışıklık 
oluştururken potansiyel tehditleri 
asgari düzeye çekmelidir.

Damızlık aşı programları, 
broyler civcivlerini hayatlarının 
ilk haftalarında çeşitli viral 
hastalıklara karşı korumak için 
yeterli ve üniform bir maternal 
antikor düzeyi sağlamalıdır.

Maternal antikorlar, civcivlerin 
bazı aşı suşlarına karşı 
oluşturduğu cevaba engel 
olabilir.  Broyler sürülerinde 
maternal antikor düzeyi, damızlık 
sürü yaşlandıkça azalır.

Aşıların uygulama yöntemi ve 
nasıl saklanacağı konusunda 
üretici firmanın tavsiyelerine 
uyulmalıdır.

Aşı uygulayıcıları, aşıların 
saklanması, hazırlanması ve 
uygulanması konusunda uygun 
eğitimi almış olmalıdır.

Aşılamaya ilişkin kayıtlar 
saklanmalıdır. 

Canlı aşılar klorlu suyla 
uygulanacaksa, kloru nötralize 
etmek için sudan önce yağsız 
süt tozu veya yağsız süt gibi bir 
aşı nötralizanı kullanılmalıdır. Klor 
aşının titresini azaltabilir veya 
etkisiz hale gelmesine neden 
olabilir. 

 

Hasta ya da stres altındaki 
kanatlıların aşılanmasından önce 
veteriner hekime başvurulmalıdır.

Kümesin periyodik olarak etkili 
bir şekilde temizlenmesi ve 
ardından yeni altlık malzemesinin 
serilmesi, ortamdaki patojen 
düzeyini düşürecektir. 

Sürüler arasında yeterli dönem 
arası bırakılması, altlığın yeniden 
kullanılması durumunda sürü 
performansını etkileyebilecek 
normal kümes patojenlerinin 
üremesinin azaltılmasına 
yardımcı olur. 

Performansı arttırmak ve 
tehditleri kontrol altında tutmak 
için, aşı saklama, hazırlama 
ve uygulama teknikleri ile aşı 
sonrası yanıtların düzenli olarak 
denetlenmesi büyük önem taşır.

Özellikle aşıya bağlı 
reaksiyonların sıkça görüldüğü 
dönemlerde, aşı sonrası 
havalandırma ve sevk-idare ideal 
düzeyde olmalıdır.

Diğer Yararlı Kaynaklar

Ross Teknik Bülten: İçme Suyuyla Aşılama 
(Drinking Water Vaccination)
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Hastalıkların Araştırılması

Hastalıkların araştırılabilmesi için, hangi yaşta ne bekleneceği ve sürüde neyin yanlış olduğunun nasıl 
tespit edileceği bilinmelidir. Broyler için geçerli olan hedef üretim parametrelerini veya standartlarını 
bilmek önemlidir.

Broyler sürülerinde sağlık problemleri görüldüğünde ya da hastalıktan şüphelenildiğinde, mümkün 
olan en kısa zamanda veteriner hekime başvurulmalıdır.

Potansiyel hastalık tehditlerinden haberdar olmak için yerel ve bölgesel sağlık durumu hakkında 
güncel bilgiye sahip olmak faydalı olacaktır.

Çiftlikteki sağlık sorunlarını çözmek için sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bakılması gereken 
noktalar şunlardır:
• Yem: Uygunluk, tüketim, dağıtım, lezzet, besinsel içerik, kontaminantlar ve toksinler.
• Işık: Verimli büyüme ve gelişme için yeterli, üniform ışık alımı ve yoğunluğu.
• Altlık: Kullanılan malzeme, derinlik, dağılım, nem düzeyi, patojen yükü, toksinler ve kontaminantlar. 
• Hava: Hız, uygunluk, nem, sıcaklık, kontaminantlar (amonyak düzeyleri ve toksinler) ve engeller,
• Su: Uygunluk, tüketim, dağıtım, kaynak, kontaminantlar ve toksinler, patojen yükü, katkılar ve 

temizleyiciler.
• Alan: Kanatlı yoğunluğu, sınırlayıcı engeller, sınırlayıcı ekipman, yem ve suyun bulunabilirliği.
• Sanitasyon: Tesis hijyeni, haşere kontrolü, bakım-onarım, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları 

(kümes ve arazi, yemlikler, suluklar, yem siloları)
• Güvenlik: Biyogüvenlik riskleri (kümes tasarımı ve biyogüvenlik uygulamaları)

Tablo 21 ve 22'de kanatlı sağlığı ve kanatlı kalitesiyle ilişkili olabilecek ölüm parametrelerine örnekler 
verilmiştir. Tablolar ayrıca yukarıda yer verilen sağlık sorunlarının çözümü için uygulanabilir araştırmalar 
önermektedir. 

• Broylerlere yönelik aşılama programları, kanatlılarda uzmanlaşan 
eğitimli veteriner hekimlere danışılarak oluşturulmalı ve yerel 
hastalık tehditlerini ve aşı bulunabilirliğini temel almalıdır.

• Hastalık tehditleri iyi tasarlanmış ve iyi uygulanan biyogüvenlik ve 
sevk-idare programlarıyla en aza indirildiğinde, aşılama çok daha 
etkili olur.

• Aşılama tek başına sürüleri hastalık tehditlerine ve kötü sevk-idare 
uygulamalarına karşı koruyamaz.

• Her kanatlı, kendisi için belirlenen aşı dozunu almalıdır.
• Broyler sürüsü için uygun aşı programı tasarlanırken, damızlık 

sürülerine uygulanan aşılama programları da göz önünde 
bulundurulmalıdır.
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Tablo 21: 0-7 günlük civciv döneminde karşılaşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri

Gözlem Araştırma Olası Sebepler

Düşük civciv kalitesi:

Yol ölümlerinde artış 

Civcivler hareketsiz, yavaş tepki 
veriyor, enerjisiz

Genel civciv görünümü:
• Kapanmamış göbekler
• Kırmızı dizler/gagalar
• Koyu kırışık bacaklar
• Solgun veya kötü kokulu göbek 

ya da yumurta sarısı

Yem, Sanitasyon, Hava ve Su: 

Damızlık sürünün sağlık ve hijyen 
durumu 

Yumurta muamelesi, depolama ve 
sevkiyatı

Kuluçkahanenin sanitasyonu, 
inkübasyonu ve sevk-idaresi

Civciv işleme, muamele ve sevkiyatı

Damızlık sürünün yetersiz 
beslenmesi 

Damızlık sürü, kuluçkahane ve 
ekipmanın sağlık ve hijyen durumu

Yumurta depolama, bağıl nem, 
sıcaklıklar ve ekipmanların sevk-
idaresine ilişkin yanlış parametreler

İnkübasyon sırasında yanlış nem 
kaybı

Yanlış inkübasyon sıcaklığı

Civcivlerin çıkım makinesinden 
geç hasat edilmesine ya da çıkım 
süresinin uzun olmasına bağlı 
dehidrasyon

Küçük Civcivler 1-4. Günler Yem, Işık, Hava, Su ve Yerleşim:

Civcivler yerleştirildikten 24 saat sonra 
kursak doluluğu

Yem ve suyun varlığı ve ulaşılabilirliği

Kanatlı konforu ve refahı

Yerleştirmeden sonraki ilk 24 saatte 
civcivlerin %95'ten daha azı yeterli 
kursak doluluğuna ulaşmıştır. 

Zayıf civcivler
Yetersiz yemlik ve suluklar.

Yetersiz yem ve su tüketimi 

Ekipmanların yeri ve
bakım onarım sorunları

Uygun olmayan kümes sıcaklığı ve 
çevre

Cüce ve Bodur Civcivler:

4-7 günlük küçük civcivler

Yem, Işık, Altlık, Hava, Su, Yerleşim, 
Sanitasyon ve Biyogüvenlik:

Sürü kaynağı

Civcivlerin hidrasyon durumu 

Civciv büyütme şartları

Yem kalitesi ve ulaşılabilirliği

Sürüler arasındaki dönem arası 
uzunluğu 

Hastalık tehdidi

Çok farklı yaşlardaki sürülerden 
gelen civcivler

Civcivlerin suyu bulamaması veya 
suya ulaşamaması

Kümes içi sıcaklığın doğru olmaması 

Civcivlerin yemi bulamaması veya 
kötü yem kalitesi

Sürüler arasındaki dönem arasının 
kısa olması 

Yetersiz temizlik ve dezenfeksiyon

Hastalık

Yetersiz biyogüvenlik ve hijyen 
uygulamaları
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Tablo 22: 7. günden sonra karşılaşılan genel sorunlar ve çözüm önerileri.

Gözlem Araştırma Olası Sebepler

Hastalık:

Metabolik 
Bakteriyel 
Viral 
Fungal 
Protozoal 
Parazitik 
Toksinler

Yem, Işık, Altlık, Hava, Su, Yerleşim, 
Sanitasyon ve Biyogüvenlik:

Broyler çiftliğinin hijyeni 

Yerel hastalık tehditleri

Aşılama ve hastalıklardan korunma 
stratejileri

Yem kalitesi ve tedariki

Aydınlatma ve havalandırma

Kötü çevre koşulları 
Kötü biyogüvenlik

Hastalık tehdidinin yüksek olması 
Hastalıklardan korunmanın düşük olması

Hastalık önleyici uygulamaların yetersizliği 
veya uygun şekilde gerçekleştirilmemesi

Kötü yem kalitesi
Kanatlıların yeme yeterince ulaşamaması

Aşırı veya yetersiz havalandırma

Stres Potansiyel stres nedenleri: 

Sıcaklık 
Sevk ve idare
Bağışıklığı baskılayan durumlar

Çiftliğin sevk ve idaresinde yetersizlik
Yetersiz ekipman
Yetersiz kanatlı konforu ve refahı

Çiftlikten Kesimhaneye 
Giderken Yüksek Ölüm 
Düzeyi 

Kesimhanede insan tüketimine 
uygun olmayan düşük kalite et 
oranının yüksek olması

Yem, Işık, Altlık, Hava, Su, Yerleşim, 
Sanitasyon ve Biyogüvenlik:

Sürü kayıtları ve bilgileri 

Sürünün sağlık durumu

Büyüme döneminde sürünün sağlık 
durumu (yem, su veya elektrik 
kesintileri gibi)

Çiftlikte olası ekipman riskleri

Yakalayıcı, yükleyici ve taşıyıcılar 
tarafından hayvanlara yapılan 
uygulamalar

Yakalayıcı, yükleyici ve taşıyıcıların 
eğitim ve deneyim düzeyi

Yakalama ve taşıma sırasındaki 
koşullar (hava durumu, ekipman)

Büyüme döneminde sağlık sorunları

Hayvanların sağlık ve refahını etkileyen 
geçmiş vakaların sevk ve idaresi 

Hayvanların yakalama ve yüklenmesinin 
çalışanlarca uygun şekilde yapılmaması

Yakalama, yükleme veya kesimhaneye 
taşımada araç gereç ve hava şartları ile 
ilişkili zor koşullar 

• Ne bekleneceği bilinmeli, bu beklentilerden sapmalara hazırlıklı 
olunmalıdır.

• Gözle. Araştır. Tespit et. Harekete geç.
• Sistematik bir yaklaşım kullanılmalıdır. Tüm olasılıklar 

değerlendirilmelidir.
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Hastalıkların Teşhisi

Sağlık sorunlarının teşhisi birkaç basamaktan oluşur.

Bir hastalık problemini teşhis ederken ve bir kontrol stratejisi planlayıp uygularken, daha fazla araştırmanın 
daha doğru teşhisi ve dolayısıyla daha etkin bir çözümü getireceği unutulmamalıdır.

Hastalıkların erken teşhisi çok önemlidir. Yem ve özellikle su tüketiminde meydana gelen değişiklikler 
hastalığın ilk belirtileri olabileceğinden, yem ve su tüketimi izlenmelidir. Hayvanların, davranışlarının ve 
davranışlarındaki değişikliklerin günlük olarak gözlenmesi, hastalıkların erken teşhisinde anahtar rol oynar.

Aşağıdaki tablo, hastalık belirtilerinin nasıl anlaşılabileceğine dair bazı yollar sunmaktadır.

Tablo 23: Hastalık belirtilerinin anlaşılması

Çiftlik Personelinin Gözlemleri Çiftlik ve Laboratuvarda İzleme Veri ve Seyir Analizi 

Kanatlı davranışlarının günlük olarak 
değerlendirilmesi

Kanatlıların görünüşü (tüylenme, 
büyüklük, üniformite ve renk gibi)

Çevresel değişiklikler (altlık 
kalitesi, sıcak veya soğuk stresi, 
havalandırma sorunları gibi)

Klinik hastalık belirtileri (solunum 
sesleri veya stresi, depresyon, dışkı 
durumu, sesler)

Sürü üniformitesi

Düzenli çiftlik ziyaretleri

Normal ve hastalıklı hayvanlara rutin 
otopsi

Uygun örnek büyüklüğü ve çeşidi 

Otopsi sonrası gerekli analizlerin ve 
yapılacakların doğru seçimi
- doğrulama/netleştirme 

Çiftlik, yem, altlık, kanatlı ve diğer 
uygun malzemelerin rutin mikrobiyolojik 
testi

Uygun teşhis yöntemleri

Uygun seroloji uygulamaları

Günlük ve haftalık ölüm

Su ve yem tüketimi 

Sıcaklık seyri

Çiftliğe yerleştirme sonrasında veya 
kesimhaneye vardıktan sonra ortaya 
çıkan yol ölümleri

Kesimhanede düşük kalitede et

• Günlük gözlem.
• Doğru kayıt.
• Hastalıkların sistematik bir şekilde 

izlenmesi.
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Notlar
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Amaç

Hayvanların refah ve sağlığından ödün vermeden büyüme hızı, üniformite, yem değerlendirme ve karkas 
bakımından optimum performansa ulaşılmasını sağlayacak çevreyi oluşturmak.

İlkeler

Havalandırma, kanatlı ortamının kontrolünü sağlayan başlıca faktörlerden biridir. Havalandırma kümes 
içinde kabul edilebilir hava kalitesini muhafaza ederken, hayvanları da rahat ettikleri uygun sıcaklıklarda 
tutar.  Havalandırma kümes içinde yeterli temiz hava olmasını sağlarken, fazla nemi, zararlı gazları ve havada 
olabilecek diğer zararlı maddelerin miktarını azaltır.

Kanatlı yaşamının ilk dönemlerinde, havalandırma kümes içinde kabul edilebilir bir hava kalitesinin korunması 
için yeterli temiz havayı temin eder.

Hayvanlar büyüyüp daha çok ısı üretmeye başladıkça, ortamdaki ısıyı ve solunumla ortaya çıkan nem ve 
diğer maddeleri kümesten uzaklaştırmak için daha yüksek havalandırma oranlarına ihtiyaç doğar.

Kanatlı davranışlarının izlenmesi ve davranışlara göre havalandırmanın ayarlanması, kanatlı aktivitesinin ve 
konforunun muhafaza edilmesinde kilit öneme sahiptir.

 
Hava

Kümes ortamında havanın kirlenmesine yol açan ana unsurlar toz, amonyak, karbondioksit, karbon monoksit 
ve fazla su buharıdır; bunların düzeyleri her zaman yasal sınırlar içinde tutulmalıdır. Bunlara sürekli ve aşırı 
maruz kalınması:
• Solunum yollarına zarar verebilir.
• Solunumun etkinliğini azaltabilir.
• Hastalıkları (asites veya kronik solunum bozukluğu) tetikleyebilir.
• Sıcaklık düzeyini etkileyebilir.
• Altlık kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
• Kanatlı performansını azaltabilir. (Tablo 24)

Tablo 24: Broyler kümeslerinde hava kalitesini bozan yaygın maddeler ve etkileri

Amonyak İdeal düzey <10 ppm.
20 ppm veya üzerinde koklama yoluyla tespit edilebilir.
>10 ppm akciğer yüzeyine zarar verir.
>20 ppm solunum yolu hastalıklarına hassasiyeti arttırır.
>25 ppm sıcaklık ve yaşa bağlı olarak büyüme hızını azaltabilir.

Karbondioksit İdeal düzey <3.000 ppm.
>3500 ppm asitese neden olur. Karbondioksit yüksek düzeylerde öldürücüdür.

Karbonmonoksit İdeal düzey <10 ppm.
>50 ppm kanatlı sağlığını etkiler. Karbon monoksit yüksek düzeylerde öldürücüdür.

Toz Solunum yollarına zarar verir ve hastalığa hassasiyeti arttırır. Kümes içindeki toz minimum 
düzeyde tutulmalıdır.

Nem İdeal düzey civciv döneminden sonra %50-60'tır.
Etkisi sıcaklığa göre değişir.  >29°C sıcaklık ve >%70 bağıl nem koşullarında, büyüme 
etkilenir. Civciv döneminde <%50'lik bağıl nem düzeyi büyümeyi etkileyecektir.
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Su 

Kanatlılar büyük oranda su üretir ve bu suyu çevreye bırakırlar. Çıkan suyun kümesten uzaklaştırılması, 
havalandırma sisteminin önemli işlevlerinden biridir.

2,3 kg ağırlığındaki bir kanatlı, ömrü boyunca yaklaşık 6,3 litre su tüketir ve bunun yaklaşık 4,9 litresini kümes 
ortamına bırakır. 10.000 hayvanın olduğu bir sürüde bunun anlamı, yaklaşık 49.000 litre suyun soluma veya 
dışkı yoluyla kümes içerisine bırakılacağıdır. Havalandırma sistemi bu su yükünü kümesten uzaklaştırmalıdır.

Sıcaklık

Özellikle üretim döneminin ilk evrelerinde, havalandırmanın işlevlerinden biri, kanatlıların konfor alanlarında 
tutulabilmesi için uygun kümes sıcaklığının korunmasına yardımcı olmaktır. Tavsiye edilen sıcaklık profili 
bu el kitabında Bölüm 1  Civciv Sevk ve İdaresi başlığı altında verilmiştir. Bunlar sadece yol gösterici 
tavsiyeler niteliğinde olup, gerçek hissedilebilir sıcaklık kümesteki bağıl neme göre değişecektir ve her 
zaman kanatlıların görünen konforu esas alınmalıdır.

Isıtma

Her broyler kümesinde, gerekli havalandırmanın sağlanması ve yılın her dönemi kümes sıcaklığının korunması 
için yeterli ısıtma kapasitesi olmalıdır.

Isı, kümes boyunca eşit şekilde yayılmalıdır. Isı dağılımının kötü olması kanatlı üniformitesinde olumsuz etki 
yaratabilir. Isının kümese dağıtılmasında sirkülasyon fanlarının kullanıldığı yerlerde, kanatlı seviyesinde hava 
hareketi yaratılmamasına özen gösterilmelidir.

Üretim döngüsünün ilk dönemlerinde, ısıtma sistemi kümes için belirlenen sıcaklığa yakın sıcaklıkta 
olmalıdır. Kanatlılar büyüyüp daha fazla vücut ısısı üretmeye başladıkça, kümes için olması gereken sıcaklık 
ile ısıtıcıların devreye gireceği sıcaklık arasındaki fark arttırılabilir.  Isıtıcı, olması gereken kümes sıcaklığının 
1-2°C altına düştüğünde devreye girecek şekilde de ayarlanabilir. Bu kararlar ve ayarlamalar, kanatlıların 
görünen tepki ve konforlarını temel almalıdır.

Civcivlerin yerleştirilmesinden önce kümesin ön ısıtması yapılırken, minimum havalandırmanın bir süre 
çalıştırılması tavsiye edilir. Minimum havalandırma, kullanılan ısıtma sisteminin tipine göre değişecektir. 
Amaç, civcivlerin yerleştirilmesinden önce ısının kümes geneline dağıtılmasına yardımcı olmak ve zararlı 
gazları kümesten uzaklaştırmaktır. Bu dönemde gereken minimum havalandırma oranları hakkında fikir 
almak için ısıtıcı üreticilerinin tavsiyelerine başvurulmalıdır.

Kümes ve Havalandırma Sistemleri

İki temel havalandırma sistemi bulunmaktadır: 

Doğal Havalandırma
• "Açık tip", "perdeli" ya da "doğal" kümes olarak da bilinirler.
• Hava hareketi ve sirkülasyonu için kümes içinde fanlardan yararlanılabilir.

Elektrikli Havalandırma (Çevre Kontrollü/Kapalı Ortamlı Kümes)
• Bu kümesler ya sabit yan duvarlara ya da kümes kullanımdayken kapalı tutulan perdelere sahiptir.
• Kümesi havalandırmak için fan ve klapelerden yararlanılır.

Doğal Havalandırma: Açık Tip Kümes 

Doğal havalandırma, yan duvarları açık ve çoğu zaman perdeli (kapak veya kapılardan yararlanılabilir) olan 
kümeslerde olur (Şekil 28). Açık tip kümeslerde, kümese hava akışı sağlayacak düzenli akımların (rüzgar 
veya esinti) içeri girmesi için perde veya kapaklar uygun şekilde açılır veya kapatılır. Genellikle,  açık tip 
kümeslerde en iyi sevk-idarenin sağlanabilmesi için ortam koşullarının kümes için belirlenen sıcaklığa yakın 
olması gerekir. 



732014

ROSS BROYLER SEVK-İDARE EL KİTABI:

Şekil 28: Doğal havalandırmaya örnek.

Doğal havalandırmalı kümeslerde 24 saat sürekli sevk-idare gereklidir ve çevre koşulları (sıcaklık, bağıl nem, 
rüzgar hızı ve rüzgar yönü)  ile kümes içindeki koşullar (sıcaklık, bağıl nem, hava kalitesi ve kanatlı konforu) 
sürekli izlenmelidir. İç ve dış ortamda meydana gelen değişikliklere göre perdelerin veya yan kapakların 
sürekli ayarlanması gerekir. Sürekli sevk idare ile bile, açık kümeslerde kümes içi ortamı üzerinde yeterli 
kontrolün sağlanması zordur ve sonuç olarak açık tip kümeslerdeki broyler performansı, çevre kontrollü 
kümeslere kıyasla çoğu zaman daha düşük ve daha değişkendir. 

Dışarısı soğukken, perdelerin biraz bile açılması daha ağır olan soğuk havanın kümese girip altlık ve kanatlı 
seviyesine inmesiyle sonuçlanır. Bu durum hayvanları rahatsız eder ve altlığın ıslanmasıyla sonuçlanabilir. 
Aynı zamanda ısınan havanın kümesten çıkışına, büyük sıcaklık oynamalarına ve yüksek ısıtma maliyetlerine 
neden olur.

Soğuk havalarda, yükselen ve mahya bölgesinde toplanan sıcak havanın kümes içinde sirkülasyonunu 
sağlayarak içerideki sıcaklık kontrolünü arttırmak için, kümes içine monte edilen sirkülasyon fanlarından 
yararlanılabilir. Ancak, bu fanların kanatlı seviyesinde herhangi bir hava hareketi yaratmamasına dikkat 
edilmelidir. Soğuk iklimlerde, otomatik perdelerin kullanması, sirkülasyon fanlarının da termostatlı 
zamanlayıcılarla çalıştırılması tavsiye edilmektedir.

Sıcak havalarda, rüzgar esmiyorsa, perdelerin tamamen açılması bile hayvanları yeterince serinletmeyebilir. 
Sirkülasyon fanları bu gibi durumlarda kanatlılar üzerinde hava hareketi yaratarak oluşturacağı rüzgarın 
soğutma etkisiyle broylerlerin rahatlatılmasında yardımcı olabilir.

Monte edilmiş, sirkülasyon fanları normalde kümesin ortasında asılı durur (Şekil 29); ancak sıcak hava 
sirkülasyon fanlarının yan duvarlar yakınınına monte edilmesi durumunda fanlar kümesin dışındaki serin 
ve temiz (daha az nemli) havayı kümes içine çeker. Fanlar genellikle kümes boyunca diyagonal olarak 
hava üflemeleri için monte edilirler ve hava akışını kısıtlayabilecek katı yüzeylerin çok yakınına monte 
edilmemelidirler.

Şekil 29: Doğal havalandırmalı bir kümeste sirkülasyon fanları
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Sirkülasyon fanlarına ek olarak, bazı açık tip kümesler evaporatif soğutma yoluyla kümes sıcaklığını düşüren 
sprey başlıklarıyla (sisleyiciler) donatılmıştır.

Açık kümeslerde herhangi bir evaporatif soğutma şekli kullanılıyorsa, spreyleme sistemini çalıştırırken kümes 
içindeki bağıl nemin ölçülmesi önemlidir. Rüzgar esintisi yoksa veya çok azsa, düşük hava değişim hızı 
kümesteki bağıl nemi arttırabilir, bu da kanatlı performansını etkileyebilir ve hatta ölümlerle sonuçlanabilir.

Kapalı kümeslerde olduğu gibi, çatı yalıtımı açık tip kümeslerde de önemlidir. Çatı yalıtımı soğuk havalarda 
ısının içeride tutulmasına yardımcı olur, sıcak havalarda ise kümesin ve kanatlıların serin tutulmasında önemli 
rol oynar. En azından, sıcak havalarda yardımcı olması için, açık tip kümeslerde çatı sacının altına uygun 
bir radyan bariyer doğru şekilde monte edilmiş olmalıdır. Bu, kümesteki sıcaklık düzeyinin azaltılmasına 
yardımcı olacaktır.  

Çevre Kontrollü Kümesler

Çevre kontrollü veya kapalı kümeslerde elektrikli havalandırma, değişen çevre koşulları altında iç ortamın 
daha iyi kontrolüne olanak verdiği için broyler kümeslerinde kullanılan en popüler havalandırma sistemidir. 
Çevre kontrollü kümeslerde en yaygın kullanılan havalandırma türü negatif basınçlı havalandırmadır. Bu 
kümeslerde yan duvarlar sabittir ve havayı kümes dışına çeken fanlar ile temiz havayı kümes içine çeken 
otomatik hava klapeleri bulunur (Şekil 30).

Şekil 30: Çevre kontrollü kümese örnek.

Üretim döngüsü boyunca ve yılın her döneminde hayvana en iyi ortamın sağlanabilmesi için, kapalı ortamlı 
broyler kümesleri 3 havalandırma aşaması sağlayacak şekilde donatılmalıdır. Bu havalandırma aşamaları 
şunlardır:
• Minimum havalandırma
• Geçiş havalandırması
• Tünel havalandırma 

Tünel havalandırma, sıcaklığın çok  yükselmediği bazı bölgelerde, havalandırma sistemine dahil edilmeyebilir.
 

• Doğal havalandırmalı (açık tip) kümeslerde 24 saat boyunca sevk-idare 
gereklidir.

• Doğal havalandırmalı kümeslerde ideal çevre koşullarının sağlanması 
için sirkülasyon fanları kullanılmalıdır.

• Evaporatif soğutmanın kullanıldığı durumlarda, bağıl nem dikkatle 
izlenmelidir.

• Sıcak ortamlarda, çatı sacının altına uygun bir radyan ısı bariyeri monte 
edilmelidir.
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Çevre kontrollü kümesler çoğu zaman sabit yan duvarlara sahip olduğundan, elektrik kesintilerine karşı bu 
kümeslerde jeneratör bağlantısı olması kuvvetle tavsiye edilir. Elektrikli havalandırma sistemine sahip, yanları 
perdeli kümeslerde, otomatik perde açma mekanizmaları olmalıdır.

Negatif Basınç
Fanlar kümesten hava çektiğinde veya boşalttığında, kümes içinde kısmi bir vakum etkisi yaratılır (negatif 
basınç). Negatif basınç, kümes içindeki basınç ile kümes dışındaki atmosferik basınç arasındaki farktır. 
Bu nedenle, -20 Pa değerinde bir negatif basınç aslında kümes içindeki basıncın kümes dışındaki ortam 
basıncından 20 Pa daha düşük olduğu anlamına gelir. Negatif basınç yaratıldığında, dışarıdaki hava kümes 
içine çekilirken içerideki hava da dışarıya atılır (Şekil 31).

Dış havanın nereden, nasıl ve hangi hızda kümese gireceğinin kontrol edilmesi, çevre kontrollü kümeslerde 
yeterli havalandırmanın sağlanmasında büyük öneme sahiptir. Negatif basınç arttıkça, kümese giren havanın 
hızı da artar. Bu yolla, basınçtan faydalanarak içeri giren hava hızını ve zemine doğru hareket etmeden önce 
kümesin neresine kadar üniform bir şekilde gideceğini kontrol etmek mümkündür.

Şekil 31: Negatif basınç sisteminde hava klapelerinden giren hava akışı.

Havalandırma sırasında, kümesin yan duvarları etrafına eşit aralıklarla konumlandırılmış hava klapelerinden 
broyler kümesine hava girişi olmalıdır. Başarılı bir havalandırma sisteminde en kritik bileşenlerden biri, 
kümesin ne kadar hava sızdırmaz olduğudur. Sızdırmazlığı iyi bir kümeste delikler, çatlaklar, boşluklar veya 
başka herhangi bir türde açıklık yoktur; sadece havanın kümese girmesi için tasarlanmış havalandırma 
klapeleri vardır. Bu:
• Havanın nereden kümese gireceği konusunda daha iyi kontrol sağlar.
• Havanın nasıl kümese gireceği konusunda daha iyi kontrol sağlar.
• Negatif basınç oluşturulmasını kolaylaştırır.

Hava basıncının izlenmesi kümesin ne kadar hava sızdırmaz olduğunu gösterecektir; ayrıca hava basıncının 
düzenli takibini sağlayacaktır. Hava basıncının zaman içinde düşmesi, kümeste hava sızıntısı olduğu 
anlamına gelir. Böyle bir durumda, gerekli araştırma yapılmalı ve uygun düzeltici adımlar (örneğin kırık 
klapelerin tamiri) atılmalıdır.

Kümesin ne derece sızdırmaz olduğunu belirlemek için, kümesin tüm kapı ve hava girişleri kapatılarak 122 
cm /127 cm ebatlarında bir fan veya 91 cm ebadında iki fan çalıştırılmalıdır. Kümeste oluşan basınç 37,5 Pa 
değerinin altında olmamalıdır. Basınç ölçümü kümesin herhangi bir yerinde yapılabilir; alınan ölçümler kümes 
genelinde tutarlı olmalıdır.

Diğer Yararlı Kaynaklar

Aviagen Teknik Bülten: Broyler Kümeslerinde Çevre Yönetimi. 
(Environmental Management in the Broiler House) 
Aviagen Poster: Broylerler için  Kış Havalandırması. 
(Winter Ventilation for Broilers)
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Minimum Havalandırma

Minimum havalandırma kümes içinde gerekli sıcaklığı korurken kümes içine temiz hava sağlar ve kümes 
içindeki kirli havayı dışarı verir; amaç havadaki fazla nemi kümesten uzaklaştırmak ve zararlı gazların 
birikmesini önlemektir.

Kümeste kanatlılar varsa, dışarıdaki hava sıcaklığı ne olursa olsun minimum havalandırmanın her daim 
sağlanması gerekir. Minimum havalandırmadan kışın ya da yazın ya da üretim döngüsünün herhangi bir 
aşamasında yararlanılabilir; ancak en yaygın olarak civciv döneminde ve serin havalarda, dışarıdaki hava 
kümes içinde istenen sıcaklıktan daha soğuk olduğunda ve gerçek sıcaklığın istenen sıcaklıkta veya altında 
olduğu zamanlarda kullanılır. Minimum havalandırma, sıcak havalarda kanatlıların serinletilmesi için yeterli 
değildir ve kanatlı seviyesinde çok az hava hareketi yaratmalıdır; bu özellikle 10 günlükten daha küçük 
civcivler için önemlidir.

Minimum havalandırma sırasında, yemlik ve suluklara kaset şeritleri asılması, kanatlı düzeyindeki hava 
hareketinin derecesini belirlemek için başvurulabilecek faydalı bir yöntemdir.

Minimum Havalandırma Düzeni
Günümüzde, en yaygın kullanılan minimum havalandırma sistemi çapraz havalandırma olarak bilinen 
sistemdir. Bu sistemde, çok sayıda yan duvar klapeleri kümesin iki tarafına da eşit şekilde dağıtılmıştır. 
Klapeler bir düzeneğe bağlıdır ve kontrol sisteminin belirlediği şekilde otomatik olarak açılıp kapanır.

Minimum havalandırma fanları çoğu zaman kümesin yan duvarlarına monte edilir; bazen ise bir ya da 
daha fazla sayıda tünel fanı kullanılır ancak tünel fanlarının kullanımı her zaman ideal değildir. Minimum 
havalandırma fanları yine kontrol sistemi tarafından belirlenen zaman ayarlarına bağlı olarak (dur/kalk ) çalışır.

Minimum Havalandırma Sırasında Negatif Basınç Kullanılması
Minimum havalandırma sırasında, hava klapeleri negatif basınç esasına göre çalışır. Hava klapelerinin uygun 
şekilde ayarlanması ve kümesteki negatif basıncın doğru şekilde yönetilmesi yoluyla, dışarıdaki havanın 
klapelerden kümese giriş hızını kontrol etmek mümkündür. Minimum havalandırma sırasında negatif basınç, 
uygun yüksek hızda içeri giren soğuk havayı kanatlılardan uzaklaştırarak sıcak havanın toplandığı kümes 
mahya bölgesine doğru yönlendirir. Negatif basınç çok düşükse, soğuk hava civcivlerin üzerine düşecek, 
civcivlerin üşümesine ve altlığın ıslanmasına neden olacaktır. 

Şekil 32: Hava hızının kontrolü için negatif basınçtan yararlanılması

İdeal Negatif Basınç

Daha Yüksek Negatif Basınç 
İyidir ama İdeal Değildir

Düşük Negatif Basınç - İyi Değil

• Negatif basınç sisteminin başarılı bir şekilde çalışması için, kümeste 
hava sızdırmazlığı olmalıdır (hava sadece klapelerden içeri girmelidir).

• Basınç, geniş zaman dilimleri süresince izlenmelidir. İstenen basınç 
değerlerinden farklılıklar oluşması halinde, derhal düzeltici adımlar 
atılmalıdır.
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Ayrıca hava hızının yeterli olması içeri giren soğuk hava ile kümesin üst kısımlarında toplanan sıcak havanın 
iyice karışmasını sağlar (Şekil 33). Bu da içeri giren havayı ısıtmakla kalmaz, giren havanın içeride nemi 
bağlamasına olanak vererek bağıl nemi düşürür.

Şekil 33: Minimum havalandırma sırasında doğru hava akışı

Kümes için Doğru Basınç Nedir?
Negatif basınç (ve içeri giren havanın hızı), giren havanın kümesin ortasına kadar ulaşmasına yeterli olmalıdır. 
Bu nedenle, minimum havalandırma sırasında kümesin ideal negatif basıncı aşağıdaki faktörlere bağlı 
olacaktır:
• Kümesin eni. Havanın yan duvardan mahyaya kadar gitmesi gereken mesafe.
• İç tavanın açısı.
• İç tavanın şekli (düz veya engelsiz olmalıdır).
• Kullanılan klape tipi.
• Klapenin açılma aralığı.

Farklı genişliklerdeki kümesler için gerekli negatif basınca dair rehber değerler bulunmaktadır, ancak bunlar 
da yukarıda verilen faktörlere göre değişecektir. Her bir kümes için doğru negatif basınç test, kontrol ve teyit 
edilmelidir. Bunu yapmanın bir yolu, duman testi yapılmasıdır. (Şekil 34).

Şekil 34: Hava akışı ve negatif basıncın doğru olup olmadığını belirlemek için duman testi.

Kümeste duman testi yaparken, testin "en kötü" koşullar altında yapılması tavsiye edilmektedir. Bir başka 
deyişle, test yapılırken kümes civciv büyütme sıcaklığında olmalı, dışarıdaki sıcaklık bölgede mümkün olan 
en soğuk hava sıcaklığına eşit veya yakın olmalıdır.

Bazı duman üreten ekipmanların  sıcak duman ürettiği göz önünde bulundurulmalıdır. Kümes boş ve 
soğukken test yapılıyorsa, basınç aslında çok düşük olsa bile duman kümesin en tepe noktasına yükselmeye 
çalışacaktır.
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Alternatif olarak, yaklaşık 15 cm uzunluğundaki kaset şeritleri tavan boyunca her 1-1,5 metreye asılabilir. 
Şeritler kümes girişine yakın bir hava klapesinin önünden başlayarak kümesin mahyasına kadar asılmalıdır. 
Fanlar çalışır durumdayken, mahyaya en yakın olanlar da dahil tüm şeritler hareket ediyor olmalıdır. Klapeye 
en yakın olan şerit çok hareket ediyor ve çatıya doğru güçlü bir şekilde sallanıyor olmalıdır. Şeritler çatının 
mahyasına yaklaştıkça hareketleri de azalmalıdır. Son şerit (mahyadaki) sadece hafifçe hareket etmelidir; 
bu, havanın kümesin ortasına kadar gelip durduğunu ve aşağı doğru hareket etmeye başladığını gösterir. 
Şeritler üretim dönemi boyunca yerlerinde kalabilir; böylece kümese girişte şeritlere bakarak gözle hızlı bir 
kontrol yapmak mümkün olur.

Çatıda kirişler, eşikler veya hava akış yolu üzerinde başka yapısal engeller varsa, hava klapelerine 
yönlendirme plakaları takılması gerekir. Bu plakalar içeri giren havayı yapısal engellerin altından ama yine 
mahyaya yönlendirir. Yönlendirme plakaları dikkatle ve doğru şekilde ayarlanmalıdır. Yönlendirme plakasının 
doğru ayarlanıp ayarlanmadığının belirlenmesine yardımcı olmak için sunumlarda kullanılanlara benzer bir 
lazer işaretçiden faydalanılabilir. İşaretçinin hava yönlendirme plakası üzerinde tutulması ve lazer işaretinin 
tavan yüzeyinde nereye denk geldiğinin görülmesi, engellerden sakınmak için yönlendirme plakalarının 
hangi açıya ayarlanması gerektiği konusunda fikir verecektir (Şekil 35). 

Şekil 35: Hava yönlendirme plakasının doğru konumda olup olmadığını belirlemek için lazer işaretçisi 
kullanımı. Kümese giren hava akışının yönüne ilişkin görsel bir referans sağlamak için basit bir lazer 
işaretçisinden yararlanılabilir. Yönlendirme plakası daha sonra havanın tavandaki engelleri atlayabilmesini 
sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

Hava Klapelerinin Ayarlanması
Minimum havalandırma için, klapeler en az 5 cm açık olmalıdır. Hava klapeleri yeterince açık değilse, 
kümesteki basınç ne olursa olsun, içeriye giren hava kanatlıların seviyesine inmeden önce kümes içinde 
sadece kısa bir mesafe gidebilir. Klapeler ne kadar çok açıksa kümese giren havanın hızı ve hacmi de o 
kadar yüksek olur. Ancak çoğu kümeste, minimum havalandırma sırasında tüm yan duvar klapeleri 5 cm 
açıldığında kümes içindeki negatif basınç çok düşük olur ve havanın kümese giriş hızı azalır, bu da havanın 
doğrudan kanatlıların üzerine düşme riskini arttırır. Genellikle, minimum havalandırma için, tüm hava 
klapelerinin açılması gerekmez. Kullanılan klapeler kümes etrafında eşit mesafelerle yerleştirilmiş olmalı ve 
hepsi eşit derecede açılmalıdır.

Zaman ayarlı fanlar çalışırken kümesin içinde yürürken hiç hava hareketi hissedilmemesi, kümesin sızdırmaz 
olduğunun ve klapelerin minimum havalandırma için doğru şekilde ayarlandığının iyi bir göstergesidir. 

Minimum Havalandırma Klapelerinin Seçimi
Klapelerde olması gereken bazı önemli özellikler (Şekil 36):
• Kapatıldığında içeri hava girişine izin vermeyecek şekilde sızdırmaz olmalıdır.
• Klape kapağı yalıtımlı olmalıdır.
• Açılması gerekmediğinde kapağı kapalı/kilitli tutacak bir mekanizma olmalıdır.
• Klape, içeriye giren havayı yönlendirmek için bir yönlendirme plakasına sahip olmalıdır; bu, özellikle 

kümes tavanında yapısal engeller varsa önemlidir.  
• Klape kapağı klape çerçevesi içine geçirilmiş olmalı ve kapalı konumdayken belli bir açıda eğimli 

durmalıdır.

Hava 
Akışı

Yeni Hava 
Akışı

Hava klapesi Hava klapesi

Açıkta kiriş Açıkta kiriş

Lazer işaretçi, yönlendirme plakasının 
doğru konumda  olmadığını gösteriyor. 
Hava açıktaki kirişe çarpıp hayvanların 
üzerine inecektir.

Yönlendirme plakası doğru konumda. 
Lazer işaretçi, hava akışının kirişin 
yanından geçip mahya noktasına doğru 
yoluna devam edeceğini gösteriyor.

Örnek 2. Yönlendirme plakası doğru konumda

Hava akış yönünü gösteren 
lazer ışını

Hava akış yönünü gösteren 
lazer ışını

Yönlendirme 
plakası

Yönlendirme 
plakası
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Şekil 36: İyi kaliteli bir hava klapesi örneği

Minimum Havalandırmanın Çalışma Prensibi
Minimum havalandırma bir zamanlayıcı ile düzenlenir; fanlar sıcaklığa göre değil, zaman ayarlarına göre 
çalışır. Zaman ayarlarının doğru yapılması kümes içindeki hava kalitesini belirler.

Fanlar çalışırken, yan duvarlardaki minimum havalandırma klapeleri doğru negatif basınç miktarını 
korumak ve içeri giren havayı mahyaya yönlendirmek için doğru aralıkta açılmalıdır. Çalışma döngüsü 
tamamlandığında, minimum havalandırma fanları kapanır; aynı zamanda klapeler de kapanmalıdır.

Minimum havalandırma sırasında, kümes içindeki gerçek sıcaklık istenen hedef sıcaklığın altına düştüğünde, 
minimum havalandırma fanları çalışıyor olsa bile ısıtma sistemi devreye girmelidir.

Üretim döngüsünün ilk evrelerinde, ısıtma sistemi kümes için belirlenen sıcaklığa yakın sıcaklık aralıklarında 
ısıtıcıları devreye sokacak şekilde ayarlanır. Örneğin, ısıtıcılar kümes için belirlenen sabit sıcaklığın 0,5°C 
altına düşüldüğünde devreye girecek ve kümes için belirlenen sıcaklığa veya biraz üzerine çıkıldığında tekrar 
devreden çıkacak şekilde ayarlanabilir.

Minimum havalandırma sırasında ve üretim döngüsünün ilk evrelerinde çoğu zaman kümesin ısıtılmasına 
daha çok odaklanıldığından, fanlar kümes sıcaklığı için belirlenen değeri 1-1.5°C geçtiğinde sürekli çalışmaya 
başlayacak şekilde ayarlanabilir.

Broylerler büyüdükçe bu ayarlar da değişecektir. Tipik olarak, kümesin hedef sıcaklığı ile ısıtma sisteminin 
devreye gireceği sıcaklık arasındaki fark artacak, kümesin hedef sıcaklığı ile fanın devreden çıkacağı sıcaklık 
arasındaki fark azalacaktır.

Fan çalışma/durma döngüsü sürelerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi Ek 6'da verilmiştir.  

Minimum Havalandırmanın Değerlendirilmesi
Ek 6 canlı ağırlığın artışına bağlı minimum havalandırma oranlarını (kanatlı başına) vermektedir. Verilen 
değerler sadece rehber niteliğindedir. Bu değerler kabul edilebilir hava kalitesinin veya kanatlı konforunun 
sağlanmasını garanti etmez. Bir minimum havalandırma oranını/ayarını değerlendirmenin en iyi yolu, kanatlı 
konforunun ve davranışlarının gözle değerlendirilmesidir.

Minimum havalandırma oranını değerlendirmek için kümese girerken, kümesteki kanatlılar rahatsız 
edilmemelidir. Kümese girdikten sonra aşağıdakiler gözlenmelidir:

Kanatlıların yayılımı/dağılımı:
• İyi dağılmışlar mı?
• Bir araya mı toplanmışlar?
• Kümes içinde kanatlının olmadığı açık alanlar var mı?

Kanatlı aktivitesi:
• Yemlik ve suluk hatlarına bakın: Hatlarda kanatlı aktivitesi var mı?
• Kılavuz olarak; kanatlıların yaklaşık 1/3'ü yemliklerde, 1/3'ü suluklarda, 1/3'ü de ya dinleniyor ya dolaşıyor 

olmalıdır.
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Hava kalitesi:
Kümese girişin ardından ilk 30 ila 60 saniyede aşağıdaki sorular sorulmalıdır:

1. İçerideki hava boğucu mu?
2. Hava kalitesi kabul edilebilir nitelikte mi?
3. Nem çok mu yüksek?
4. Kümesin içindeki hava fazla mı temiz hissediliyor?

Bağıl nem, karbondioksit, karbon monoksit ve amonyak düzeylerini ölçebilen araçların kullanılması, uygun 
ve nicel bir değerlendirme yapılmasına olanak verir.

Yapılan gözlemlerden herhangi biri minimum havalandırmanın yeterli olmadığına işaret ederse, durumu 
düzeltmek için gerekli ayarlama yapılmalıdır.

Geçiş Havalandırması

Geçiş havalandırmasının amacı, kümes sıcaklığı olması gereken sıcaklığın üzerine çıktığında fazla ısıyı 
kümesten uzaklaştırmaktır. Geçiş havalandırması, sıcaklık artışıyla birlikte devreye giren bir süreçtir; 
havalandırma sırasında fanlar zaman ayarlarına bağlı olarak dur/kalk çalışır (minimum havalandırma) ve 
sonrasında sıcaklık kontrolü için sürekli çalışmaya başlar.

Geçiş havalandırması sırasında kümese büyük miktarda hava verilmesi mümkündür, ancak tünel 
havalandırmanın aksine bu hava doğrudan hayvanların üzerine yönlendirilmez. Geçiş havalandırması, 
dışarıdaki hava çok soğuk olduğunda ve/veya kanatlılar tünel havalandırma için henüz çok küçük olduğunda 
kullanılır.

Geçiş Havalandırması Düzeni
Geçiş havalandırması sırasında, kümese giren hava hacmini arttırmak için kullanımdaki yan duvar 
klapelerinin sayısı arttırılır (Şekil 37). Yan duvarlara monte toplam klape kapasitesi (klapelerin sayısı ve 
büyüklüğü), kümese girebilecek toplam havayı ve kullanılabilecek maksimum fan sayısını belirler.

Şekil 37: Geçiş havalandırması modunda kümesin içeriden görünümü. Klapeler tamamen açık, tünel fanları 
çalışır konumdadır. Kanatlıların dağılımı, rahat olduklarını göstermektedir.

• Dışarıdaki hava sıcaklığı ne olursa olsun minimum havalandırmanın 
her daim sağlanması gerekir.

• Minimum havalandırma, küçük yaştaki civcivler için gece veya 
soğuk havalarda kullanılır.

• Minimum havalandırma sıcaklığa göre değil zamanlayıcıya göre 
devreye girer.

• İçeriye giren havanın mahyaya yüksek hızla ulaşmasını sağlamak 
için, kümes içinde doğru negatif basınç değerinin sağlanması kritik 
öneme sahiptir.

• Hava klapeleri en az 5 cm açılmalı, açık klapeler kümese eşit 
şekilde dağılmış olmalıdır. 

• Kanatlı davranışlarının ve kümes şartlarının değerlendirilmesi, 
minimum havalandırma ayarlarının doğru olup olmadığını 
belirlemenin tek gerçek yoludur.
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Kümeste çok az klape varsa, fazla ısının kümesten uzaklaştırılmasını sağlamak için tünel havalandırmanın 
daha erken açılması gerekebilir. Tünel havalandırmaya erken geçilmesi, havanın doğrudan üzerlerine 
yönlenmesi hayvanlarda rahatsızlık yaratabilir.

Kılavuz olarak, geçiş havalandırması için, toplam yan duvar klape kapasitesi toplam tünel havalandırma fan 
kapasitesinin %40-50'sinin kullanılmasına izin vermeye yeterli olmalıdır.

Geçiş Havalandırmasının Çalışma Şekli
Geçiş havalandırması minimum havalandırmaya benzer şekilde çalışır; negatif basınç esasına göre çalışan 
hava klapeleri gelen havayı hızlı bir şekilde kanatlılardan uzağa, zemine dönmeden önce kümesteki sıcak 
havayla karışacağı mahyaya doğru yönlendirir.   

Kümes sıcaklığı olması gereken sıcaklığın üzerine çıkacak şekilde yükselmeye devam ediyorsa, daha fazla 
fan kapasitesine ihtiyaç olur ve tüm yan duvar fanları sürekli çalıştırıldıktan sonra tünel fanlar devreye 
sokulur. Tünel havalandırma ped kapakları/perdeleri geçiş havalandırması sırasında kapalı kalır; hava 
sadece yan duvarlardaki klapelerden girer (Şekil 38).

Şekil 38: Geçiş havalandırması sırasında tipik hava hareketi.

Geçiş havalandırması sırasında, çok büyük hava hacimleri uzun süreler boyunca kümese girebilir ve 
kümes basıncı doğru olsa bile kanatlılar biraz hava hareketi hissedebilirler. Kanatlı davranışının (kümesteki 
dağılım ve kanatlı aktivitesi) gözlenmesi, herhangi bir zamanda kaç tane fanın çalıştırılması gerektiğinin 
belirlenmesine yardımcı olacaktır. Minimumdan geçiş havalandırmasına geçerken, kanatlı davranışlarının 
izlenmesi bilhassa önemlidir.

Eğer hayvanlar yere oturmuşsa veya toplanmaya başlıyorsa, yemlik ve suluklarda çok az aktivite varsa, bu 
kanatlıların üşüdüğünün işareti olabilir ve durumu düzeltecek uygun adımlar atılmalıdır. Öncelikle, kümes 
basıncının doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. Basınç doğruysa, son devreye giren fan kapatılmalı ve 
kanatlı davranışı gözlenmeye devam edilmelidir. Kanatlı aktivitesi artarsa, sonraki 15-20 dakika boyunca 
kanatlı davranışlarını gözlemeye devam edilerek davranışlarda başka değişiklik olmadığından emin 
olunmalıdır.

Tünel havalandırmaya geçmeden önce kümes mümkün olduğunca uzun bir süre geçiş havalandırmasında 
tutulmalıdır. Geçiş havalandırmasından tünel havalandırmaya ne zaman geçileceği konusunda verilecek karar, 
kanatlı davranışlarıyla ilgili elde edilen gözlemlere dayanmalıdır. Ancak ve ancak geçiş havalandırmasının 
yeterli konforu sağlamadığı kanatlı davranışlarından anlaşılıyorsa tünel havalandırmaya geçilmelidir. Tünel 
havalandırmaya çok erken geçilmesi kanatlılar için olumsuz sonuçlar verebilir.

Tünel fanlarYan duvar hava klapeleri

• Geçiş havalandırması sıcaklıkla devreye giren bir süreçtir; sıcaklık 
arzu edilenin üzerine çıktığında fazla ısıyı kümesten uzaklaştırmayı 
amaçlar.

• Geçiş havalandırması, dışarıdaki hava çok soğuk olduğunda ve/
veya kanatlılar tünel havalandırma için henüz çok küçük olduğunda 
kullanılır.

• Kanatlı davranışlarının değerlendirilmesi, geçiş havalandırması 
ayarlarının doğru olup olmadığını belirlemenin tek gerçek yoludur.
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Tünel Havalandırma

Tünel havalandırma sadece geçiş havalandırması artık kanatlı konforunu sağlayamadığı zaman (yani 
hayvanlar çok sıcak olduğuna dair işaret veriyorsa) kullanılmalıdır. Tünel havalandırma ılıman ve sıcak 
havalarda, çoğunlukla da kanatlılar yaşça nispeten büyükse kullanılır.

Tünel havalandırma sırasında çok büyük hacimde hava kümes boyunca çekilir, böylece kümes içindeki 
hava kısa sürede değişmiş olur. Bu, kanatlılar üzerinde yüksek hızlı bir hava akımı oluşturarak, kanatlıların 
serinlemesine yardımcı olan bir etki (rüzgar soğutma etkisi) yaratır. Çalışan fan sayısını değiştirmek suretiyle, 
kümese giren havanın hızında ve kanatlılar üzerindeki serinletici etkinin gücünde değişiklik sağlanabilir. Elde 
edilen serinletici etki aşağıdaki faktörlere göre de değişiklik gösterir:
• Bağıl nem
• Yerleşim sıklığı
• Diğer faktörler (tüyler, sürü yaşı ve ağırlığı, dış sıcaklık vb.)

Tünel Havalandırma Düzeni
Tipik olarak, tünel havalandırma sisteminde kümesin bir ucuna tünel fanları, diğer ucuna da ped kapakları/
perdeleri monte edilir (Şekil 39).  

Şekil 39: Tünel havalandırmalı bir kümeste hava akışı

Tünel fanları genellikle 127-132 cm çaptadır. Bunlar kümesin arka duvarına, arka kısımdaki yan duvarlara 
ya da hem arka hem de yan duvarlara monte edilebilir. Ancak, fanların mümkün olduğunca simetrik monte 
edilmesi gerekir (Şekil 40).

Şekil 40: Tipik bir tünel havalandırmalı kümes örneği.

Tünel havalandırma hava girişleri, tünel fanlarının bulunduğu tarafın karşısındaki uca yerleştirilmelidir. Bunlar 
kümesin yan duvarlarının her birinde aynı büyüklükte olmalıdır. Tünel havalandırma hava girişleri çoğu 
zaman menteşeli bir kapak veya perde sistemiyle kapatılır. Hava girişlerinin kapatılması otomatik ve kontrol 
sistemine bağlı olmalıdır.

Tünel havalandırma hava girişleri, minimum ve geçiş havalandırması sırasında hava sızdırmazlığı sağlayacak 
şekilde düzgünce kapanmalıdır. Bu olmadığı takdirde, meydana gelen hava sızıntısı kümes basıncını 
düşürecek ve minimum ile geçiş havalandırması aşamalarında havalandırmayı olumsuz etkileyecektir. Ek 
olarak, tünel hava girişlerinin olduğu kümes bölgesi daha soğuk olacak, ve altlığın ıslanma ihtimali ortaya 
çıkacaktır.
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Soğutma petekleri kullanılacaksa, petekler tünel hava girişlerinin dış kısmına yerleştirilen bir "odaya" monte 
edilmelidir (Şekil 39).

Rüzgar Soğutma Etkisi
Rüzgar soğutması, tünel havalandırma sırasında oluşan hava hızı nedeniyle kanatlıların hissettiği serinletici 
etkidir. Kanatlıların hissettiği gerçek serinletici etki, bir dizi faktörün birleşiminden kaynaklanır:
• Hayvanın yaşı - hayvan ne kadar küçükse soğutma etkisi o kadar büyük olur.
• Hava hızı - hava hızı ne kadar yüksekse soğutma etkisi o kadar fazla olur.
• Hava sıcaklığı (kuru termometre ile) -  sıcaklık ne kadar yüksek olursa o kadar fazla serinletmeye ihtiyaç 

olur.
• Bağıl nem - bağıl nem ne kadar yüksekse soğutma etkisi o kadar düşük olur.
• Yerleşim sıklığı - yerleşim sıklığı ne kadar yüksekse soğutma etkisi o kadar düşük olur.

Tünel havalandırma sırasında hayvanların hissettiği gerçek sıcaklık etkin sıcaklık olarak bilinir. Etkin sıcaklığı 
termometreyle veya sıcaklık sensörleriyle ölçmek mümkün değildir. Bu yüzden, tünel havalandırma sırasında 
termometre veya sensörlerle yapılan ölçümler, kanatlıların hissettiği sıcaklığın belirlenmesinde sınırlı bir 
fayda sağlar (Şekil 41). 

Şekil 41: 29,4 °C hava sıcaklığında 3,5 kg'lık bir broyler tarafından hissedilen teorik soğutma etkisi.

Bu nedenle, hava hareketinin kanatlılar üzerindeki etkisini belirlemenin en iyi yolu, kanatlı davranışlarının 
gözlenmesidir. 
• Kanatlılar oturuyorsa veya bir yere toplanmışsa, termometrenin ne gösterdiğinden bağımsız olarak 

üşüyor olabilirler.
• Hayvanlar yayılmış şekildeyse ama kanatlarını vücutlarından uzaklaştıracak şekilde biraz açıyorlarsa ya 

da kanatlar açık halde bir tarafları üzerine yatıyorlarsa, hızlı nefes alıyorlarsa, o zaman hava onlar için 
çok sıcak demektir.

Kanatlı davranışlarını gözlerken ve havalandırma ayarlarına karar verirken, kümesin bir ucundan diğer 
ucuna kadar kanatlı davranışları izlenmelidir, çünkü koşullar kümes içinde farklılık gösterebilir. 

Yukarıdaki gibi birçok rüzgar soğutma etkisi grafiği bulunmaktadır; bunlara farklı kanatlı yaşları ve kümes 
sıcaklıkları için gereken hava hızının belirlenmesinde rehber olarak başvurulması mümkündür. Ancak, bunun 
gibi araçlar her zaman için sadece yol gösterici birer rehber olarak görülmelidir. Tünel havalandırmasının 
idaresinde en iyi yol, kanatlı davranışlarının (kümes içindeki kanatlı dağılımı ve kanatlı aktivitesi) 
gözlenmesidir.

Tünel havalandırma küçük yaştaki kanatlılarda büyük dikkatle kullanılmalıdır, zira civcivler daha büyük 
yaştaki kanatlılara kıyasla rüzgar soğutma etkisini çok daha fazla hisseder.

Tünel Havalandırmanın Çalışma Şekli
Tünel havalandırmanın başladığı aşamada, yan duvarlardaki fanlar (geçiş havalandırması sırasında 
kullanılmışlarsa) ve klapeler kapatılmalıdır. Tünel ped kapakları/perdeleri açılır ve kümese giren tüm havanın 
buradan giriş yapması sağlanır.
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Grafiğe göre, hava hızı 2,5 m/sn 
ise, kanatlının hissedeceği sıcaklık 
yaklaşık 29,4-5,6=23,8 oC'dir. 
Ancak sıcaklık sensörü yine 
de sıcaklığı  29.4 oC olarak 
gösterecektir.
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Tünel havalandırma sırasında çalışan fan sayısı, kümes boyunca ilerleyen havanın hızını ve kanatlılar 
üzerindeki soğutma etkisini belirler. Kaç fanın çalışacağına ilişkin kararlar, kanatlı davranışlarını esas 
almalıdır.

Tünel havalandırmada, kanatlıların üzerlerinden esen soğuk hava nedeniyle üşümemesi için termometre/
sıcaklık sensörü her zaman için arzu edilen kümes sıcaklığının bir kaç derece üstünü göstermelidir. Kaç 
derece üstünü göstermesi gerektiği hava sıcaklığına, bağıl neme, çalışan fan sayısına ve kanatlı yaşına göre 
değişecektir.

Tünel havalandırmada, hayvanların yaklaşık %10'u kadarının hafif hızlı nefes aldığı görülebilir. Tüm tünel 
fanları çalışıyorken kanatlılar hala çok sıcak hissediyor gibi görünüyorsa havanın serinletilmesi gerekecektir. 
Bu, soğutma petekleriyle ya da bir spreyleme sistemi kullanılarak yapılabilir.

Yığılmayı Önleyici Bölmeler

Tünel havalandırmalı kümeslerde, kanatlılar sıcak havalarda hava girişlerine doğru yığılma eğilimi gösterir. 
Bu yığılma hareketi kümesteki yerleşim sıklığını, yem ve suya erişimi ve hayvanların serin ve konforlu kalma 
kabiliyetini olumsuz etkiler.

Yığılmayı önleyici bölmelerin yerleştirilmesi bu sorunun azaltılmasına yardımcı olabilir (Şekil 42). Örnek 
olarak, 100 metre uzunluğundaki bir kümeste tipik olarak 3 bölme çiti kullanılır. Bölme çitleri kümes içinde 
eşit büyüklükte bölmeler yaratacak şekilde konumlandırılmalı ve kanatlılar kümeste serbest gezmeye başlar 
başlamaz yerleştirilmelidir. Yığılmayı önleyici bölmelerin hava akışını engellememesi önemlidir.

Şekil 42: Bir broyler kümesinde yığılma önleyici bölmeye örnek.

• Tünel havalandırma ılıman ve sıcak havalarda veya büyük 
kanatlıların yetiştirildiği yerlerde kullanılır.

• Soğutma, yüksek hızlı hava akışı ile sağlanır.
• Civcivler rüzgar soğutma etkisine karşı hassas olduğundan dikkatli 

olunmalıdır.
• Yığılmayı önleyici bölmelerin kullanılması düşünülmelidir.
• Kanatlı davranışlarının gözlenmesi, çevresel koşulların karşılanıp 

karşılanmadığını değerlendirmenin tek yoludur.
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Evaporatif Soğutma Sistemleri

Evaporatif Soğutma Nedir?
Evaporatif soğutma, suyun buharlaşması yoluyla havanın soğutulmasıdır. Bu yöntem, sıcak havalarda 
çevre koşullarını iyileştirir ve tünel havalandırmanın etkisini artırır. Evaporatif soğutma sadece kanatlı 
davranışları gözlemlendiğinde rüzgarın soğutma etkisinin artık hayvanların konforunu sağlamaya yetmediğini 
gösteriyorsa kullanılmalıdır. Evaporatif soğutmanın amacı, kümes sıcaklığını hayvanların tüm fanlar açıkken 
konforlu hissettikleri son düzeyde tutmaktır.  Evaporatif soğutmanın amacı kümes sıcaklığını kümes için 
belirlenen hedef sıcaklığa (veya yakınına) indirmek değildir.

Gerçekleştirilebilecek evaporatif soğutma düzeyi dış ortamdaki bağıl nem oranına bağlıdır. 
• Havadaki bağıl nem ne kadar azsa, havanın kabul edebileceği nem miktarı o kadar büyük olur ve böylece 

gerçekleşebilecek evaporatif soğutma da o denli fazla olur.
• Bağıl nem yükseldikçe, havanın evaporatif soğutma potansiyeli azalır.

Herhangi bir zamanda, kuru termometre (gerçek hava sıcaklığı) ve ıslak termometre (%100 doygun havada 
sıcaklık) sıcaklıkları arasındaki fark, evaporatif soğutmanın %100 verimle gerçekleşeceği varsayıldığında 
meydana gelebilecek maksimum evaporatif soğutma hakkında fikir verir (Şekil 43). Aslında, gerçek sıcaklıkta 
ulaşılabilen azalma, kuru ve ıslak termometre sıcaklıkları arasındaki farkın %65-75'ine daha yakın olacaktır.

Şekil 43: Evaporatif soğutma sırasında mümkün olan maksimum soğutma, kuru ve ıslak termometre 
sıcaklıkları arasındaki farkın yaklaşık 0,75'idir.

Başlıca iki tür evaporatif soğutma vardır: Petek soğutma ve sprey soğutma.

Petek Soğutma
Petek soğutma sistemlerinde, soğuk hava tünel havalandırma fanları tarafından suyla ıslatılmış bir filtreden 
(soğutma peteği) çekilir. Soğutma petekleri, kümes sonundaki tünel fanlarının olduğu ucun karşısındaki 
uca yerleştirilmelidir (Şekil 44). Her bir yan duvara toplam soğutma peteği alanının yarısı monte edilmelidir; 
ancak bazı durumlarda peteklerin bir kısmı alın duvarının bir bölümüne monte edilebilir (Şekil 45).

Mümkün olan maksimum soğutma
(Kuru ve ıslak termometre sıcaklıkları arasındaki fark)

Kuru Islak
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Şekil 44: Tünel havalandırma ile petek soğutma

 

Soğutma peteklerinin bu tasarım ve yerleşimi, tünel havalandırmada kullanılan büyük hava hacimlerinin 
petek yüzey alanından girerek kümese girmeden önce soğutulmasına olanak verir. 

Şekil 45: Kümes yan duvarına (odalara) monte edilmiş soğutma peteği örneği.

Tünel havalandırma sisteminin etkili bir şekilde çalışabilmesi için, soğutma peteği alanının fanların toplam 
çalışma kapasitesi esas alınarak hesaplanması önemlidir. 

Doğru büyüklükte soğutma peteği alanına sahip olunması, fanların çalışma basıncının çok yüksek 
olmamasını sağlayacaktır. Soğutma peteklerinin alanı çok küçükse, fanların çalışma basıncı artar, bu da 
fan kapasitesini düşürerek kümes içinden geçen havanın hızını azaltır. Soğutma peteklerinin tasarım ve 
performans özellikleri, monte edilecekleri kümesin ihtiyaçları için doğru olmalıdır. Soğutma petekleri tünel 
havalandırmayı tamamlamalı ve güçlendirmelidir.

Hava akışı

Su

Sıcak Hava

Kümese Giren 
Soğutulmuş Hava

Yeniden Sirkülasyon için Su

Evaporatif Soğutma 
Petekleri
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Soğutma Peteklerinin Çalıştırılması
Hayvanların üşümemesi için, soğutma peteklerinin kullanımı doğru şekilde yönetilmelidir. Petek soğutma ile 
elde edilebilecek soğutmanın derecesi, ortamdaki bağıl neme bağlıdır.

Evaporatif soğutma sırasında, soğutma pompaları suyu soğutma peteklerinin üzerine pompalar. Soğutma 
pompaları ilk çalışmaya başladığında, soğutma peteklerine eklenen su miktarının kontrol edilmesine dikkat 
edilmelidir. Peteklerde ilk başta çok fazla su olması, kümes sıcaklığının hızla düşmesine neden olur. Bu ise 
fanların kapanmasına (otomatikse) neden olarak kanatlılar üzerindeki rüzgar soğutma etkisini ve kümesin bir 
ucundan diğer ucuna kadar çevre koşullarını değiştirir. Bunun sonucunda kanatlı konforu ve sağlığı etkilenir.

Soğutma peteklerinin sevk ve idaresinde en iyi kontrolü sağlamak için soğutma pompası açık ve kapalı 
konumları arasında döngüye sokulmalıdır. Bu, ilk başta petekler üzerine giden su miktarını sınırlayacak ve 
sıcaklığın daha iyi kontrol edilmesine olanak verecektir. Kümes sıcaklığı artmaya devam ederse, peteklere 
daha fazla su bırakmak ve bu suretle kümes sıcaklığında büyük bir düşüş sağlamak yerine gerekli sıcaklığı 
korumak için, pompa döngüsünün AÇIK (ON) konumda kaldığı süreyi otomatik olarak arttıracak şekilde 
kontrolün ayarlanması gerekir.

Kümes sıcaklığı tekrar kapatılmasını gerektirene kadar, soğutma pompası sürekli şekilde çalışmamalıdır. 
Böyle olması durumunda, soğutma pompası kapanana kadar peteğin büyük bir kısmı ıslanmış olacak ve 
petek kuruyana kadar sıcaklık düşmeye devam edecektir. Soğutma pompalarının bu şekilde çalıştırılması 
kümes sıcaklığının 4-6°C ve bazen daha da fazla oynamasına neden olacaktır.

Su kalitesi, soğutma peteklerinin işlevselliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Kalsiyum düzeyi yüksek 
olan sert su, soğutma peteklerinin kullanım ömrünü azaltabilir.

Sisleme/Dumanlama
Sisleme sistemleri, sprey/sisleme başlıklarından pompalanan suyun buharlaştırılması yoluyla havayı soğutur 
(Şekil 46). Sisleme hatları, buharlaşma hızını en üst seviyeye çıkartmak için hava giriş klapelerine yakın 
yerleştirilmelidir ve kümes boyunca ek hatlar sisteme eklenebilmelidir.

Şekil 46: Geçiş havalandırmalı bir kümeste sisleme sistemine örnek. 

3 tip sisleme sistemi vardır:
• Düşük basınç, 7-14 bar; 30 mikrona kadar damlacık büyüklüğü.
• Yüksek basınç, 28-41 bar; 10-15 mikrona kadar damlacık büyüklüğü.
• Ultra yüksek basınç (dumanlama), 48-69 bar; 5 mikrona kadar damlacık büyüklüğü.

Düşük basınçlı sistemler en az soğutmayı sağlar ve damlacık büyüklüğü arttığından, buharlaşmayan 
damlacıkların altlığın ıslanmasına neden olma olasılığı daha yüksektir. Bağıl nemin yüksek olduğu yerlerde 
bu sistemlerin kullanılması önerilmez.

Ultra yüksek basınçlı sistem en fazla soğumayı sağlar ve altlığı ıslatma riski en düşüktür.  

Başlık sayısı ve verilen toplam su miktarı, maksimum tünel fan kapasitesini esas almalıdır.
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Bağıl Nem, Kanatlılar ve Evaporatif Soğutma
1. Evaporatif soğutma bağıl nemin düşük olduğu ortamlarda daha etkilidir.
2. Kanatlılar hızlı soluduğunda, ısıyı bedenlerinden atmak ve vücut sıcaklıklarını düşürmek için evaporatif 

soğutmadan yararlanırlar.
3. Bir evaporatif soğutma sistemi (petekler, sprey/sisleyiciler) çalışırken, su buharlaşarak havanın bağıl 

nemini arttırır.

Evaporatif soğutma sistemi tüm tünel fanlar maksimum kapasitede çalışıyorsa ama hayvanlar hala hızlı 
soluyorsa, kümesteki bağıl nem çok yüksek olabilir.

Evaporatif soğutma sistemi her zaman sıcaklık ve bağıl nemin bir birleşimini esas almalı, asla sadece gün 
içinde bir saate ve/veya sıcaklığa dayanmamalıdır.

Özellikle yaşı büyük kanatlılar için, yeterli hava hızı yoksa evaporatif soğutma kullanmaktan sakınılmalıdır. 
Evaporatif soğutma sistemi hava sıcaklığını düşürse de, aynı zamanda havanın bağıl nemini de arttırır. Bağıl 
nemdeki bu artış, kanatlıların hızlı soluma yoluyla ısı kaybetmesini engeller.

Ancak, evaporatif soğutma ile yüksek hava hızı birleştiğinde, kanatlıların çevreye bırakabileceği ısı miktarı 
artar ve hızlı soluma yoluyla ısı kaybetme ihtiyaçları azalır. 

Son yıllarda, kanatlıların hızlı soluma yoluyla daha fazla ısı kaybetmesine olanak vermek için, kümes bağıl 
nemi %70-75'in üzerindeyken evaporatif soğutmadan kaçınılması tavsiye ediliyordu. Yapılan son çalışmalar, 
vücutlarındaki ısıyı çevredeki havaya vermek suretiyle ısı kaybetmelerine yardımcı olacak yeterli hava hızı 
olduğu sürece kanatlıların daha yüksek bağıl nem oranlarını tolere edebildiğini göstermiştir.

Sıcak ve nemli iklimlerde, doğal bağıl nem öğleden sonra/akşam doygunluğa yaklaştığında, kümes boyunca 
yüksek hava hızı ve hızlı bir hava değişim oranı kanatlıların yaşama gücünde hayati öneme sahiptir. Bu 
koşullarda, kümesin doğru bir şekilde tasarlanmış olması (doğru fan sayısı, tünel hava açıklıklarının ve 
soğutma peteklerinin doğru büyüklükte olması vb.) yaşamsal öneme sahiptir.

Broylerler için Aydınlatma

Aydınlatma ve aydınlatmanın nasıl yönetildiği (aydınlık ve karanlık saatleri, ışığın gün içinde nasıl ayarlanacağı 
vb.), hem broyler verimini hem de broyler refahını etkileyebilir. Broylerler, dinlenme ve aktivite zamanlarının 
belli olduğu tanımlı bir aydınlık ve karanlık (gece ve gündüz) modelinden fayda sağlarlar. Bir dizi önemli 
fizyolojik ve davranışsal süreç, normal gündüz ritimlerini izler. Bu nedenle, aydınlık ve karanlık döngülerinin 
tanımlı olması broylerlerin doğal büyüme, gelişme ve davranış biçimlerini tecrübe etmelerine olanak verir.

Aydınlatma programlarının tasarımları basit, uygulaması kolay olmalıdır. Bir sürü için ideal aydınlatma 
programı sürünün kendine has özelliklerine ve pazar ihtiyaçlarına dayanmalıdır. Aydınlatma programları 
yerel mevzuata tabi olup yasal gereklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Ancak, tüm koşullarda uyulması 
gereken bazı temel sevk-idare noktaları bulunmaktadır; bu noktaların ötesinde, sürünün durumuna bağlı 
olarak gereken ayarlamalar yapılabilir.

• Sıcak havalarda tünel havalandırmayı desteklemek için evaporatif 
soğutma kullanılır.

• İki tip sistem vardır: petek soğutma ve sisleme/dumanlama.
• Fanlar, sisleyiciler, evaporatörler ve hava girişleri temiz tutulmalıdır.
• Evaporatif soğutma havayı nemlendirerek bağıl nemi artırır. Kanatlı 

refahının sağlanması için, sistemin bağıl nem ve kuru termometre 
sıcaklığına göre çalıştırılması önemlidir.

• Kanatlı konforunun korunması için kanatlı davranışları izlenmelidir.
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Aydınlatma

Aydınlatma programlarında dört önemli bileşen vardır:
• Aydınlatma süresi – 24 saatlik bir dönemde aydınlık ve karanlığa ayrılan saatler.
• Aydınlatma dağılımı – 24 saatlik bir dönemde aydınlık ve karanlık saatlerinin nasıl dağıldığı.
• Dalga boyu – ışığın rengi
• Aydınlatma yoğunluğu – verilen ışığın parlaklığı. 

Aydınlatmada bu faktörlerin birbirine etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bazı üretim veya 
refah parametreleri (büyüme, FCR, ölüm) aydınlık ve karanlık dağılımında yapılan farklı uygulamalarla 
değişebilmektedir. Ayrıca, aydınlatma yoğunluğu değiştiğinde dalga boyu da değişmektedir.

Aydınlatma Süresi ve Modeli

Birçok broyler yetiştiricisi tarafından geçmişte kullanılan aydınlatma programları, özünde sürekli aydınlatma 
(uzun ve sürekli bir aydınlık, ardından bir saate kadar kısa bir karanlık periyod) şeklinde olmuştur. Işıklar 
sürekli açık olduğunda kanatlıların daha fazla yiyip içeceğine ve daha hızlı büyüyeceğine inanılıyordu. Bu 
varsayımın yanlış olduğu bugün artık kanıtlanmıştır. Sürekli veya sürekliye yakın aydınlatma sadece pazar 
ağırlıklarında azalmayla sonuçlanmamakta aynı zamanda broyler sağlığı ve refahı üzerinde de olumsuz etkiler 
yaratmaktadır.

Bu nedenle, Aviagen broyler sürülerinin yaşamı boyunca sürekli veya sürekliye yakın aydınlatmayı tavsiye 
etmemektedir.

Son denemelerden elde edilen bilgiler aşağıdakileri ortaya koymuştur: 
• Civcivler 7 günlük olduktan sonra yaklaşık 5 saat karanlık ideal olabilir (4-6 saat).
• 39. güne kadar büyüme hızında bir azalma olmaz ve muhtemelen 49. güne kadar artış görülür. Yem 

değerlendirme oranları özellikle büyümenin son evrelerinde artar.
• Ani ölüm sendromuna bağlı ölümler ve asites ile iskelet bozukluğuna bağlı hastalık ve ölümler azalır.
• Kanatlı hareketliliği artar ve taban yastığı lezyonlarının şiddeti azalır.
• Et oranı, özellikle de bacak eti oranı artabilir.
• Dinlenmeyi içeren normal bir biyolojik ritim, kanatlı refahının artmasını kolaylaştırır.

Aydınlatma programının broyler üretimini ne dereceye kadar etkileyeceğini belirleyen bir dizi faktör vardır: 
• Program uygulama zamanı: Erken uygulama, kanatlı sağlığı için en etkilisidir.
• Kesim yaşı: Yaşı büyük olan kanatlıların karanlıktan daha fazla fayda sağlaması mümkündür.
• Çevre: Tavsiye edilen düzeyin üzerindeki yerleşim sıklığının etkileri, karanlığa maruz kalma süresi arttıkça 

daha da kötüleşecektir; 'gün batımından gün doğumuna' sistemlerinin kullanılması gibi ayarlamalar bu 
sorunların hafifletilmesine yardımcı olur.  

• Yem sevk-idaresi: Sınırlı yemlik alanının etkileri, karanlık süresinin daha uzun olmasıyla daha da kötüleşir; 
ancak yine, aydınlatma programlarının (örneğin gün doğumu ve gün batımı sistemleri) uygun sevk ve 
idaresi sorunun hafifletilmesine yardımcı olabilir.

• Büyüme hızı: Hızlı büyüyen kanatlılarda aydınlatmanın etkisi daha büyük olacaktır.

Tüm aydınlatma programları, büyümenin 7. güne kadarki ilk evrelerinde  23 saat aydınlık ve 1 saat karanlık 
gibi uzun bir gündüz periyodu sağlamalıdır. Bu, civcivlerin erken dönemde iyi yem tüketimini sağlayacaktır. 
Aydınlığın çok erken azaltılması yem ve su tüketim aktivitesini azaltarak erken dönem ağırlık kazançlarını 
baskılayacaktır. 

Cicivlerin 7. gününden itibaren en az 4 saat karanlık sağlanması tavsiye edilmektedir. Bunun yapılmaması 
aşağıdakilerle sonuçlanır:
• Uykusuzluk nedeniyle anormal yeme ve içme davranışları.
• Hedeflerin altında biyolojik performans.
• Kanatlı refahının azalması.

Diğer Yararlı Kaynaklar

Aviagen Teknik Bülten: Broylerler için 
Aydınlatma (Lighting for Broilers)
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Broylerlere yönelik aydınlatma programları yerel mevzuata tabi olup hayvanlara sağlanan karanlık süresi  
mevzuata uygun olmalıdır.

Kesimin hemen öncesinde aydınlık süresinin arttırılması (örneğin kümesin boşaltılmasından 3 gün önce 
23 saat aydınlık) yemsiz bırakma (yem tüketim modelini dengeleyerek) ve yakalama (hayvanların sakin 
tutulmasına yardımcı olarak) aşamalarında yardımcı olabilir, ancak bu FCR üzerinde olumsuz etki yaratabilir 
ve bazı bölgelerde yasalara uygun olmayabilir.

Kademeli veya Ani Işık Değişiklikleri

Ani değişiklikler (aydınlık saatlerinde azalmalar) yem tüketiminde, canlı ağırlıkta ve yem etkinliğinde ani 
düşüşler yaratır. Zaman içinde broylerler davranışlarını bu değişikliklere uyarlasalar da (yem tüketim 
alışkanlıklarını değiştirerek), aydınlatma programında kademeli değişiklikler yapılması (hem gün uzunluğu 
hem aydınlatma yoğunluğu açısından) tercih edilir. Kanatlılar küçük yaşlarda kesilecekse bu özellikle 
önemlidir. Bu durumlarda, hayvanların yeme ve içme davranışlarını uyarlamak için daha az zamanı 
olacağından, canlı ağırlık performansı üzerindeki etkiler daha belirgin olacaktır.

Aydınlatma programında kademeli değişiklikler yapmanın yanı sıra, gece (karanlık) veya gündüz (aydınlık) 
hallerine kademeli bir geçiş yapmak da yararlı olabilir. Broylerlerde yem tüketimi, ışıklar açıldıktan hemen 
sonra ve ışıklar kapanmadan önce bir süreliğine (yaklaşık 1 saat) en yüksek düzeyde seyreder. Gece ve 
gündüz geçişlerinin 15 ila 45 dakikalık süreler içinde yapıldığı gün batımından gün doğumuna sistemlerinin 
kullanımı, hayvanların kademe kademe yemliğe doğru hareket etmelerini sağlayarak yemlik başında 
oluşabilecek kalabalığın önüne geçilmesine yardımcı olabilir. 

• Aydınlatma programı basit olmalıdır.
• Sürekli veya sürekliye yakın bir aydınlatma ideal değildir.
• Karanlığa maruz bırakmak; kanatlılarda son dönem büyümeyi ve yem 

etkinliğini arttırır, hastalık ve ölümleri azaltır ve normal davranış şekli 
için gereklidir. 

• Hayvanlara sağlanan aydınlatma programı yerel yasalara uygun 
olmalı ve bununla birlikte sürünün özelliklerini ve pazar ihtiyaçlarını 
esas almalıdır; ancak aşağıdaki tavsiyelere uyulması, kanatlı refahı ve 
biyolojik performans açısından faydalı olacaktır.

  -- 0'dan 7. güne kadar civcivler 23 saat aydınlık ve 1 saat 
      karanlıkta bırakılmalıdır.
  -- 7. günden sonra karanlık periyodunun 4-6 saate çıkarılması 
      faydalı olabilir.
• Üretimin sevk ve idaresine ait bir çok unsur, aydınlatma 

programlarıyla etkileşim içindedir ve aydınlatma modellerinin kanatlı 
performansı üzerindeki etkilerini değiştirir.

• Aydınlatma programında değişiklikler yaparken, ani tek bir 
değişiklik yerine küçük değişikliklerin 2-3 gün gibi bir zamana 
yayılarak gerçekleştirilmesi daha iyidir. 

• Aydınlatma programıyla birlikte bir gün batımından gün doğumuna 
programının kullanılması, hayvanların kademe kademe uyanması 
yada dinlenmesini sağlayarak yemlik başında oluşabilecek 
kalabalığı azaltacaktır.
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Aralıklı Aydınlatma Programları

Aralıklı aydınlatma programları gün boyunca tekrarlanan aydınlık ve karanlık periyotlarını içeren zaman 
bloklarından oluşur. Karanlık periyotun 2 veya daha fazla bölüme ayrılması broylerlerde bazı verimlilik 
parametreleri üzerinde etkilidir. Kesim günündeki vücut ağırlığı ve göğüs eti yüzdesini yükseltebilmektedir. 
Aralıklı aydınlatma programları kullanılırken broylerlere, aralıklı olarak yem verilmesi  (yani kısa yemleme 
süreleri) ve ardından sindirim için periyotların (yani karanlık periyot) oluşturulması  gerekir; düzenli bir 
aydınlık-karanlık modelinin sağlayacağı ekstra aktivite ise bacak sağlığı ve karkas kalitesi açısından yararlı 
olabilir. Eğer aralıklı aydınlatma programları kullanılıyorsa, bunlar pratik uygulamaya olanak vermek için 
mümkün olduğunca basit tasarlanmalı, tavsiyelere uygun olarak en az 4 saatten oluşan kesintisiz en az bir 
karanlık periyot hayvanlara uygulanmalıdır. Aralıklı aydınlatma programı yerel mevzuata uygun olmalıdır.

Aralıklı aydınlatma programı kullanılıyorsa, yeterli yemlik ve suluk alanı sağlanmalıdır. Ayrıca su kaynağının 
maksimum sınırlarının ötesinde zorlanmaması için, 'uyanma' periyotlarının çiftlik genelindeki kümeslerde tek 
tek, çakışmayacak şekilde başlatılması gerekli olabilir. 

Sıcak Havanın Sevk ve İdaresi

Sıcak hava koşullarında ve çevre kontrolü kabiliyetinin olmadığı (açık tip kümes gibi) yerlerde, yapay ışığın 
kullanılmadığı periyotlar kanatlı konforunu en üst düzeye çıkaracak şekilde ayarlanmalıdır. Örneğin, günün 
en sıcak saatlerinde yem bir süreliğine kaldırılıp gece serinliğinde aydınlık periyot oluşturulup kanatlıların 
yemlenmesine imkan verilmelidir.

Gece en az 4 saatten oluşan kesintisiz bir karanlık periyot sağlanmalıdır.

Işık Rengi ve Kaynağı

Broylerler için çeşitli ışık kaynaklarından yararlanılabilir (Şekil 47). En yaygın kullanılan aydınlatma tipleri 
akkor, floresan veya LED'dir.
• Akkor ışıklar iyi bir spektrum aralığı verirler ancak enerji verimli değillerdir.
• Floresan ışıklar akkor olanlara göre daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir, ancak yoğunlukları zaman 

içinde azalır ve bozulmadan yenileriyle değiştirilmeleri gerekir.
• LED (ışık yayan diyotlar) aydınlatma verimlidir ve spesifik aydınlatma renklerinin seçilmesine olanak verir. 

İlk maliyet yüksektir, ancak ampuller çok daha uzun süre dayanır.

Günümüzde, ışık kaynağının broylerlerdeki biyolojik performansı etkilediğine dair çok az kanıt vardır. 
Aydınlatma çalışır vaziyette olmalı ve aydınlatma ampulleri gerektiği zaman değiştirilmelidir; ampullerin 
zamanında değiştirilmesi kanatlı refahı için olumsuz olan ve kanatlı davranışlarını etkileyebilen ışık 
titremelerini önleyecek/azaltacaktır.

• Sıcak havalarda veya açık tip kümeslerde, yapay aydınlatma periyotu 
kanatlı konforunu en üst seviyeye çıkaracak bir zamanda verilmelidir.
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Şekil 47: Broylerler için kullanılabilen ışık kaynaklarına bazı örnekler.örn

Kompakt floresan spot 
lamba, 60 vat eşdeğeri

Floresan tüp lamba 60 vat eşdeğeri LED ampul

60 vat kompakt floresan 60 vat kompakt floresan
dış koruyuculu

Değişken vatlı kompakt floresan 
40/75/150 vat kullanımlı

Yumuşak ışıklı 60 vat 
tungsten ampul

Berrak 40 vat tungsten 
ampul

Eski tip kompakt floresan 
SL ampul
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Aynı aydınlatma yoğunluğuna sahip tek renkli ışığın çeşitli dalga boyları karşılaştırıldığında, 415-560 nm 
(mordan yeşile) dalga boylarına maruz kalan broylerlerde büyüme hızının >635 nm (kırmızı) ya da geniş 
spektrum (beyaz) ışığa maruz kalanlara göre daha iyi olduğu görünmektedir.

Aydınlatma Yoğunluğu

Aydınlatma yoğunluğuna ilişkin yerel mevzuata uyulmalıdır, ancak 0 ile 7. günler arasında 30-40 lüks ve 
sonrasında en az 5-10 lüks aydınlatma yoğunluğu, yemleme aktivitesini ve büyümeyi iyileştirecektir (Şekil 48).

Şekil 48: 10 lüks (sol resim) ve 30 lüks (sağ resim) aydınlatma yoğunluğuna örnek.

 

Gündüz düşük aydınlatma yoğunluğu (5 lüksün altında); ölüm, FCR ve büyüme üzerinde olumsuz etkiler 
yaratabilir. Düşük ışık yoğunlukları ayrıca:
• Gözlerin gelişimini etkileyebilir.
• Taban yastığında daha fazla lezyona neden olabilir.
• Aktiviteyi ve konfor davranışlarını (toz banyosu, eşelenmek vb.) azaltabilir.
• Hayvanlar gündüz ile gece arasındaki farkı anlayamazsa fizyolojik ritimleri bozulabilir.

Gece karanlığını yakalamak için, aydınlatma yoğunluğu 0,4 lüksün altında olmalıdır. Karanlık sırasında, hava 
klaperinden, fanlardan ve kapı çerçevelerinden içeri ışık sızması önlenmelidir. Işık sızdırmazlığının etkinliğini 
kontrol etmek için düzenli testler uygulanmalıdır. Bunu yapmanın en kolay yolu, kümesin ortasında durup 
ışıkları kapatmaktır. Bu sayede kümese ışık sızıp sızmadığını görmek mümkün olur.

Aydınlatma yoğunluğu kümes geneline üniform bir şekilde dağılmalıdır (ışıkların tepesine yerleştirilen 
yansıtıcılar ışık dağılımını arttırabilir). Işık ölçer ucuz bir araçtır ama aydınlatma yoğunluğunun uygun 
düzeyde olup olmadığını ölçmek açısından önemlidir.

• Işık kaynağının kanatlı performansını etkilediğine dair çok az kanıt 
vardır.

• Mordan yeşile ışık kaynağı broyler büyümesinde yararlı olabilir.

• Civcivler 7 günlük olana kadar 30-40 lükslük bir aydınlatma 
yoğunluğu sağlanmalıdır. Ardından en az 5-10 lükslük bir yoğunluk 
sağlanmalıdır. Yerel mevzuata her zaman uyulmalıdır.

• Karanlık periyot sırasında, 0,4 lüksün altında bir aydınlatma 
yoğunluğu olmalıdır.

• Işığın kümes boyunca üniform bir şekilde dağılması sağlanmalı ve 
kümese dışarıdan ışık sızması önlenmelidir. 
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Altlık Sevk ve İdaresi

Coğrafi bölge, yerel ekonomi ve ham madde bulunabilirliği, kullanılacak altlık malzemesini belirleyen 
faktörlerdir. Tablo 25 farklı altlık malzemesi türlerinin avantaj ve dezavantajlarını sıralamaktadır.

Tablo 25: Kanatlılar için kullanılan farklı altlık malzemelerinin avantaj ve dezavantajları.

Altlık Malzemesi Avantajlar/Dezavantajlar

İnce ve Kalın Çam Talaşı Birçok bölgede tercih edilen altlık malzemesidir. Fiyatı pahalılaşmakta olup arzı 
sınırlı kalmaktadır.

İnce ve Kalın Sert Ağaç Talaşı Nem içeriği genelde yüksektir.
Uygun şekilde depolanmazsa tehlikeli küf üremelerine meyillidir.

Çam ya da Sert Ağaç 
Parçacıkları

Birçok bölgede başarıyla kullanılmaktadır.
Çok ıslanmasına izin verilirse göğüs lezyonlarında artışa neden olabilir.

Çam ya da Sert Ağaç Kabuğu Nem tutma kapasitesi açısından parçacıklara ve rendelere benzerdir. Orta 
büyüklükteki partiküller tercih edilir.

Çeltik Kavuzu Rekabetçi fiyatlara bulunabilen yerlerde iyi bir altlık malzemesidir. Küçük civcivler 
altlığı yeme eğilimi gösterebilir.

Fıstık Kabukları Yer fıstığı üretilen yerlerde ucuz bir altlık malzemesidir.
Topaklanıp kabuk tutma eğilimi vardır ama bu durumla kolayca başa çıkılabilir. 
Küflenmeye meyillidir ve aspergilloz görülme sıklığı daha yüksektir. Pestisitlerle ilgili 
bazı sorunlar bildirilmiştir.

Hindistan Cevizi Kabukları Hindistan cevizi üretilen yerlerde ucuz bir altlık malzemesidir.
Topaklanıp kabuk tutma eğilimi vardır ama bu durumla kolayca başa çıkılabilir.

Kum Kurak bölgelerde beton zemin üzerinde yararlanılabilir. Çok derin olursa, kanatlıların 
hareketini zorlaştırabilir. İyi sevk-idare gerektirir.
Civciv dönemlerinde soğuk havalarda zemin sıcaklığının korunması daha zor olur. 
Kuruluğu sağlamak için, civciv gelmeden önce yeterli zamana ve havalandırmaya 
ihtiyaç duyar.

Parçalanmış Mısır Koçanları Bulunabilirliği sınırlıdır.
Göğüs lezyonlarının görülme sıklığını arttırabilir.

Kıyılmış Saman veya Kuru Ot Topaklanma görülme sıklığı yükseltir.
Küf oluşumu olasılığı da vardır. En iyi kullanımı 50/50 ahşap rendeleri ile 
karıştırılmasıdır.Yavaş parçalanır.

Saman Peletleri İnce talaşa göre su tutma kapasitesi daha fazladır. İnce talaşa göre daha zor 
topaklanır.

Kıyılmış Kağıt Nemli koşullarda sevk ve idaresi zor olabilir. Partikül büyüklüğü arttıkça daha çok 
topaklanma eğilimi gösterir.
Kağıt taban üzerine kıyılmış kağıtların serpilmesi topaklanmanın azaltılmasına 
yardımcı olabilir.

Kimyasallarla İşlenmiş Saman 
Peletleri

Üretici firma talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.

Turba Yosunu Başarıyla yararlanılabilir.

Keten Samanı Topaklanma görülme sıklığı düşüktür. Tozlu değildir.
Emiciliği iyidir.

Geri Dönüştürülmüş Altlık Tavsiye edilmez.
Bakteriyel kontaminasyon görülme sıklığı yüksektir.

Broyler kümesinde hangi altlık malzemesi kullanılırsa kullanılsın, iyi bir altlık aşağıdakileri sağlamalıdır:
• İyi nem tutma özelliği.
• Biyolojik parçalanabilirlik.
• Kanatlı konforu. 
• Düşük toz düzeyi.
• Kontaminant barındırmama.
• Biyogüvenlik açısından uygun bir kaynaktan sürekli tedarik.
• Beton zeminler yıkanabilir, daha etkili biyogüvenlik ve altlık sevk-idaresine olanak verir. Toprak 
zemin tavsiye edilmez.
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Kötü altlık kalitesi, taban yastığı hastalığı görülme sıklığının artmasında etkili bir faktördür. Taban yastığı 
hastalığının başlıca nedeni ıslak ve topaklanmış altlık olduğundan, kümeste nem kontrolü için uygun 
havalandırmanın yapılması önemlidir. Taban yastığı hastalığı, karkasların düşük kalite olarak sınıflandırılma 
olasılığını arttırır ve ek altlık ilavesine ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için izlenmelidir. Şekil 49 kötü altlık 
kalitesinin başlıca nedenlerinden bazılarını göstermektedir.

Şekil 49: Kötü altlık kalitesinin nedenleri.

olasılığını arttırır ve ek altlık ilavesine ihtiyaç olup olmadığını belirlemek için izlenm
kalitesinin başlıca nedenlerinden bazılarını göstermektedir.

Şekil 49: Kötü altlık kalitesinin nedenleri.

Kalitesi

Kötü Çevre 

Kalitesi

Altlığın Yeniden Kullanımı

Aviagen altlığın yeniden kullanılmasını tavsiye etmemektedir. Altlığın sürüden sürüye yeniden kullanılması 
kötü bir uygulama olsa da, her bir sürüye yeni altlık tedarik etmenin zor ve maliyetli olduğu bölgelerde altlığın 
yeniden kulanılması kaçınılmaz olabilir. Altlığın yeniden kullanılması kaçınılmaz ise, sürü performansındaki 
kaybı en aza indirmek için sürecin iyi yönetilmesi gerekir. Kullanılmış altlığın muamelesi için başvurulan 
en yaygın yöntemlerden biri, altlığın kompostlanması ve kümes içinde "yığınların" oluşturulmasıdır. Bu 
tekniklerin doğru uygulanması kolay değildir ve büyük dikkat gerektirir; nem düzeylerinin ölçülmesi ve 
özellikle patojenlerle veya zararlı materyallerle kontaminasyonun ölçülmesi için belirlenmiş yöntemler 
olmalıdır.

Altlığın kompostlanmasında göz önünde bulundurulacak hususlar arasında şunlar sayılabilir:
• Altlık kalitesinin belirlenmesi.
• Karbon içeriğinin belirlenmesi.
• Azot içeriğinin belirlenmesi.
• Karbon : Azot oranı.
• Su içeriğinin belirlenmesi.

• Yeterli miktarda iyi kalite altlık kullanılarak broylerler oluşabilecek 
zararlara karşı korunmalı, zemini kaplayan kuru ve sıcak bir taban 
sağlanmalıdır.

• Islak altlığa neden olan beslenme uygulamalarından kaçınılmalıdır.
• Yeterli havalandırma sağlanmalı ve fazla nem önlenmelidir.
• Emici, temiz ve tozsuz bir altlık malzemesi seçilmelidir.
• Altlık, güvenilir bir kaynaktan düşük maliyetle sürekli temin 

edilebilmelidir.
• Patojenlerin yeniden bulaşmasını önlemek için her bir sürü için yeni 

altlık serilmelidir.
• Altlık depolama tesisleri hava koşullarından korunmalı ve yabani 

kuşların ve haşerenin giremeyeceği şekilde olmalıdır.

Diğer Yararlı Kaynaklar

Aviagen Bilgilendirici Bülten: Kullanılmış Altlıkların Daha iyi Kanatlı 
Sağlığı için İşleme Tabi Tutulması. (Reused Litter Treatments for 
Improved Bird Health)
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Yerleşim Sıklığı

Yerleşim sıklığı hayvan refahına ilişkin yerel mevzuata ve ekonomik faktörlere bağlı bir karardır. 

Yerleşim sıklığı hayvan refahını, broyler performansını, üniformiteyi ve ürün kalitesini etkiler.

Yerleşim sıklığının yüksek olması broyler üzerindeki çevresel baskıları arttırır, kanatlı refahından ödün verdirir 
ve kârlılığı düşürür. 

Kümesin ve çevre kontrol sisteminin kalitesi, en iyi yerleşim sıklığını belirler. Eğer yerleşim sıklığı artacak 
olursa, havalandırma, yemlik ve suluk alanları yeniden ayarlanmalıdır.

Her bir broyler için gereken zemin alanı aşağıdakilere bağlıdır:
• Kesimde hedeflenen canlı ağırlık ve yaş.
• İklim ve mevsim.
• Havalandırma başta olmak üzere kümes tipi ve ekipman yapısı.
• Yerel mevzuat.
• Kalite güvence sertifikasyonu için gerekenler.

Dünyanın belli bölgelerinde, yerleşim sıklığıyla ilgili mevzuat basitçe metrekareye düşen canlı ağırlık (kg/m2) 
esasına dayanır. Bunun bir örneği, AB tavsiye kararlarıdır.

Avrupa Birliği içinde, yerleşim sıklıkları konusunda AB Broyler Refahı Yönergesi (2007) temel alınmaktadır. 
Buna göre:
• 33 kg/m2 ya da
• 39 kg/m2 daha katı standartlar karşılanıyorsa, ya da
• 42 kg/m2 çok yüksek refah standartları uzun bir dönem boyunca karşılanıyorsa uygulanabilir.

Kanatlı yetiştiriciliğinde bunun bir alternatifi, zemin alanındaki kanatlı kütlesini ve kanatlı sayısını göz önüne 
alır. Buna bir örnek, ABD'de kullanılan Ulusal Tavukçuluk Konseyi tavsiyeleridir (2010). 
• 2,04 kg altı için maksimum yerleşim sıklığı 32 kg/m2'dir.
• 2,04-2,49 kg için maksimum yerleşim sıklığı 37 kg/m2'dir.
• 2,49 kg üstü için maksimum yerleşim sıklığı 42 kg/m2'dir.

Yerleşim sıklığına ilişkin yerel mevzuata uygunluğun sağlanması önemlidir.

Refah standartları yem ve suyun yeterli oranda sağlanmasına, kümes içinde sürekli uygun iklim koşullarının 
olmasına ve taban yastığı hastalığı oluşma olasılığının en aza indirilmesine katkıda bulunur.  

Sıcak İklimlerde Yerleşim Sıklığı

Sıcak koşullarda uygulanan yerleşim sıklığı çevre sıcaklığına ve nem oranına bağlıdır.  Ekipman yapısı ve 
kümes tipine göre uygun düzenlemelerin yapılması gerekir.

Sıcak iklimlerde kullanılan yerleşim sıklığı aşağıdaki gibidir.
Çevre kontrollü kümeslerde:

• Kesimde maksimum 30 kg/m2

Çevre kontrolünün yetersiz olduğu açık tip kümeslerde:
• Kesimde maksimum 20-25 kg/m2

• Yılın en sıcak zamanlarında maksimum 16-18 kg/m2 
Çevre kontrolünün olmadığı açık tip kümeslerde:

• 3 kg'den fazla canlı ağırlığa sahip kanatlı yetiştirilmesi önerilmez.

• Sürünün kesime gideceği yaş ve ağırlığa göre yerleşim sıklığı 
ayarlanmalıdır.

• Yerleşim sıklığı koşullara ve kümes sistemine uygun olmalıdır.
• Sıcak iklim veya mevsim nedeniyle hedef kümes sıcaklığı 

sağlanamıyorsa yerleşim sıklığı azaltılmalıdır.
• Yerleşim sıklığı arttırıldıysa havalandırma, yemlik suluk alanları 

ayarlanmalıdır.
• Üreticiler tarafından belirlenen kalite güvence standartlarının 

gereklerine ve yerel mevzuata uyulmalıdır.
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Amaç

Kanatlı ağırlıklarının düzenli tartılması ve hedeflerle karşılaştırılması suretiyle canlı sürü performansının 
değerlendirilmesi ve istenilen son ürün özelliklerinin mümkün olduğunca karşılanmasıdır.  

İlkeler

Kârlılık, hedeflenen değerlere ulaşan kanatlı oranının en üst düzeyde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu durum, 
tahmin edilebilir ve üniform bir büyümeyi gerektirir.

Broylerlerde büyümenin sevk ve idaresi mevcut, geçmiş ve muhtemel gelecek büyüme performansının 
bilinmesine bağlıdır. Bu bilgilerin kullanılabilmesi ve uygun güvenli adımların atılabilmesi için, büyümenin 
doğru bir şekilde ölçülmesi gerekir.

Canlı Ağırlığın Tahmini

Her bir sürü için canlı ağırlık ve varyasyon katsayısının (%CV) kesin olarak bilinmesi, uygun kesim yaşının 
planlanmasında ve kümes boşaltımında istenen ağırlık aralıklarına düşen hayvan sayısının en üst düzeye 
çıkarılmasında büyük öneme sahiptir.

Hayvanlar en az haftada bir kez tartılmalıdır. Ancak, tartı sıklığının arttırılması daha doğru ölçümler ve canlı 
ağırlık ve üniformite tahminleri verecektir. Büyüme hızı arttıkça ve kesim yaşı öne alındıkça, canlı ağırlığın 
doğru bir şekilde ölçülebilmesi için tartma işlemi haftada iki kez yapılmalıdır.

Sürünün kesim canlı ağırlığının tahmin edilebilmesi için, kesim yaşına az gün (2-3 gün) kala çok (yaklaşık 100 
yada sürü %CV'sine bağlı olarak daha fazla) sayıda kanatlının tekrar tekrar örneklenmesi gerekir.

Aşağıdaki tablo, farklı değişkenliklere sahip sürüler içinde tanımlanmış güvenilirlik ve doğruluk kriterlerine 
uygun bir canlı ağırlık tahmini oluşturulabilmesi için örneklenmesi gereken minimum kanatlı sayısını 
göstermektedir.

Tablo 26: Sürü üniformitesine göre canlı ağırlığın doğru tahmini için örneklenmesi gereken minimum kanatlı 
sayısı.

Sürü Üniformitesi+ Tartılacak Kanatlı Sayısı++

Üniform (%CV = 8) 61

Orta Düzeyde Üniform (%CV = 10) 96

Düşük Düzeyde Üniform (%CV = 12) 138
+ Varyasyon katsayısıyla (%CV, yani standart sapma/ortalama vücut ağırlığı*100) ölçüldüğünde, rakam ne kadar yüksek 
olursa sürüdeki vücut ağırlığı o kadar değişken olur.
++ Gerçek canlı ağırlığın +/- %2'si dahilinde canlı ağırlık tahmini; %95 doğru olacaktır.

Hayvanlar kadranlı (± 20g hassasiyet) veya elektronik (± 1g/ hassasiyet) tartılarla manuel olarak tartılabilir. 
Her iki tartı tipinden de başarıyla yararlanılabilir; ancak bir sürünün tekrar ölçümlerinin güvenilirliği için her 
seferinde aynı tartı kullanılmalıdır. Canlı ağırlıkta beklenmeyen değişikliklerin olması tartı hatasına veya 
arızasına işaret edebilir. Tartıların hassasiyet ve tekrarlanabilirlik için bilinen standart ağırlıklarla düzenli 
olarak kontrol edilmesi gerekir.

Bölüm 6 - Canlı Ağırlık ve Üniformitenin 
Takibi
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Manuel Tartı

Manuel tartılıyorsa, hayvanlar günün aynı saatinde ve düzenli olarak tartılmalıdır. Her tartım işleminde, 
her bir kümes veya bölmenin en az 3 yerinden eşit büyüklükte bir kanatlı örneği alınmalıdır. Yakalama ve 
tartımın hayvanda zarar ve strese neden olmadan yapılması beceri ister. Bu işlemler sadece, bu işler için 
uygun eğitimi almış yetkin personel tarafından gerçekleştirilmeli, kanatlı refahı her zaman göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Toplu Tartı

0 ile 21. günler arası, hayvanlar toplu olarak tartılmalıdır. Her seferinde en az 100 kanatlı (ya da toplam 
popülasyonun %1'i, hangisi daha büyükse) tartılmalıdır. Hayvanlar cinsiyete göre ayrılmışsa, her bir cinsiyet 
için en az 100 kanatlının (ya da toplam popülasyonun %1'i) tartılması gerekir. Yakalama işlemi bir yakalama 
panosu veya bölmesi kullanılarak yapılmalıdır. Tartılar bölme üzerinde güvenli bir şekilde asılı durmalı ve 
kanatlıların içinde tartılacağı kova veya diğer bir malzeme ile ölçüldüğünde ibre "sıfırı" göstermelidir. Her 
bir kümeste (veya cinsiyetlere göre ayrılmışsa her bir cinsiyet ayrı bölmede) eşit dağılımlı en az 3 yerden 
örnekleme yapılmalıdır; örneklerin alındığı noktalar duvar ve kapılardan uzak olmalıdır (Şekil 50). Bu 
şekilde, örneklerin temsil düzeyinin mümkün olduğunca yüksek olması sağlanır ve canlı ağırlık tahminlerinin 
doğruluğu artar.

Şekil 50: Tartma işlemi için belirlenecek toplama noktalarına örnekler. Kırmızı daireler, kanatlı örneklerinin 
alınması gereken noktaları göstermektedir.

Tartı kovasına koyulurken kanatlılar sakin ve doğru bir şekilde tutulmalıdır; tartı kovasının ağırlığına bağlı 
olarak, kova 10-20 hayvana kadar doldurulmalıdır. Doldurulan tartı kovası tartıya yerleştirilmeli (Şekil 51), 
ekran sabitleninceye kadar beklenmeli ve hayvanlar ana kümes alanına salıverilmeden önce tartıdan alınan 
toplu ağırlık kaydedilmelidir. Seçim yanlılığı olmaması için, yakalama bölmesinde tutulan TÜM kanatlılar 
tartılana kadar bu işlem tekrar edilmelidir. 

Şekil 51: Civcivlerin elektronik tartıyla manuel olarak toplu tartılması.
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Kümeste örnek için seçilen tüm kanatlılar tartıldığında, kaydedilen tüm ağırlıklar toplanmalı ve o kümes için 
ortalama canlı ağırlığı hesaplamak için toplam tartılan kanatlı sayısına bölünmelidir.

Toplu tartı, sadece ortalama canlı ağırlığın belirlenmesine olanak verir. Ortalama ağırlığın hedef ağırlıklarla 
kıyaslanması, sevk-idare kararlarının alınmasını kolaylaştırır. Ancak, üniformitenin (%CV) belirlenebilmesi 
için, hayvanların tek tek tartılması gerekir.

Tek Tek Tartı

Haftalık sürü üniformitesini belirlemek için, kesim yaşına bağlı olarak 21-28. günden itibaren kanatlılar tek 
tek tartılmalıdır. Tartım işlemi bir yakalama panosu kullanılarak yapılmalıdır. Tartılar bölme üzerinde güvenli 
bir şekilde asılı durmalı ve tartı işlemi sırasında kanatlıları sabit tutan "aparat" ile ölçüldüğünde tartı "sıfırı" 
göstermelidir. Bunun için ya özel tasarlanmış bir aparat, ya da tartı mekanizmasına bağlı ucunda bir ağırlık 
olan ve tartma esnasında hayvanı sabit tutmak için iki bacağa birden sarılabilecek bir ipten yararlanılabilir 
(Şekil 52).

Şekil 52: Elektronik tartıyla kanatlıların tek tek tartılması.

Her seferinde en az 100 kanatlı (ya da toplam popülasyonun 
%1'i, hangisi daha büyükse) tartılmalıdır. Hayvanlar cinsiyete 
göre ayrılmışsa, her bir cinsiyet için en az 100 kanatlının (ya da 
toplam popülasyonun %1'i) tartılması gerekir. Her bir kümeste 
(veya cinsiyetlere göre ayrılmışsa her bir cinsiyet ayrı bölmede)
eşit dağılımlı en az 3 yerden örnekleme yapılmalıdır; örneklerin 
alındığı noktalar duvar ve kapılardan uzak olmalıdır (Şekil 50). 
Her bir hayvan sakin ve doğru bir şekilde yerden alınarak 
aparat içine yerleştirilmeli, tartı hareketsiz hale gelinceye kadar 
beklenmeli ve tartıdaki ağırlık kaydedilmelidir. Tartılan hayvanlar 
kümes alanına geri bırakılmalıdır. Seçim yanlılığı olmaması için, 
yakalama bölmesindeki tüm kanatlılar tartılmalıdır. Kümese ait 
örnekteki tüm kanatlılar tartıldıktan sonra, her bir kümes için 
ortalama canlı ağırlık ve %CV hesaplanır.

Otomatik Tartı Sistemleri

Otomatik tartı sistemleri (Şekil 53) çok sayıda kanatlının toplandığı ve hayvanların ağırlıklar kaydedilene 
kadar kalacağı noktalara yerleştirilmelidir.

Örnek büyüklüğünün küçük tutulması canlı ağırlığın yanlış tahmin edilmesine yol açar. Örneğin, yaşça 
büyük ve daha ağır olan erkek kanatlılar otomatik tartıları daha az kullanma eğilimindedir ve bu durum 
sürü ortalamasını düşürür. Otomatik tartılardan alınan değerler, tartının kullanım oranlarını (bir gün içinde 
tamamlanan tartı sayıları) görmek için düzenli olarak kontrol edilmelidir ve elde edilen ortalama canlı 
ağırlıkların haftada en az bir kez manuel tartma işlemi yapılarak çapraz kontrolü yapılmalıdır.
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Şekil 53: Otomatik tartım.

Ağırlık Verilerinde Tutarsızlık

Bir tartım da elde edilen sonuçlar daha önceki ağırlıklarla veya beklenen ağırlık kazançlarıyla tutarlı 
değilse, derhal ikinci bir tartım yapılmalıdır. Böyle yapmak, ortada bir sorun olup olmadığını teyit edecek ve 
düzeltilmesi gereken potansiyel sorunları (örneğin; yanlış tartım yöntemleri, suluk arızaları veya hastalıklar) 
tespit edecektir.

Sürü Üniformitesi (%CV)

Sürüdeki değişkenlik, popülasyonda ortalamanın yüzdesi olarak ifade edilen varyasyon katsayısı (%CV) ile 
açıklanır.

Üniformitesi bozuk olan sürülerde %CV yüksek, üniform sürülerde ise düşük olur.

Her bir cinsiyet, canlı ağırlık bakımından normal bir dağılım gösterir. Karışık cinsiyetli bir sürüdeki %CV, tek 
cinsiyetli bir sürüye göre daha büyük olacaktır. Bunun nedeni, karışık sürünün aslında bir araya getirilmiş iki 
sürü (dişi ve erkek) olmasıdır. Şekil 54 büyüme döneminin sonundaki bir sürüyü göstermektedir.

Sürü üniformitesi aşağıdaki hesaplama kullanılarak belirlenebilir:

Standart Sapma 
       
Ortalama Canlı Ağırlık 

• Kanatlılar, bir günlükten itibaren, standartlaştırılmış, doğru ve 
tekrarlanabilen bir yöntem kullanılarak sık aralıklarla tartılmalıdır. 

• Tartılan kanatlı sayısı, alınan sonuçların doğruluğunu desteklemeye 
yetecek büyüklükte olmalıdır. 

• Tartılan kanatlılar tüm sürüyü temsil etmelidir. 
• Her seferinde aynı tartı seti kullanılmalı, tartı doğruluğu düzenli 

olarak kontrol edilmelidir.
• Kanatlılar, yaralanma veya strese neden olmayacak şekilde 

yakalanıp tutulmalıdır. 



1012014

ROSS BROYLER SEVK-İDARE EL KİTABI:

Şekil 54: Karışık cinsiyetli bir broyler sürüsünde canlı ağırlıkların dağılımı.

Şekil 55 her biri 1900 gramlık hedef canlı ağırlığa ulaşmış olan 3 tek cinsiyetli için farklı üniformite (%CV) 
düzeylerindeki ağırlık dağılımlarını göstermektedir. Her bir sürüdeki ağırlık dağılımlarının oldukça farklı olduğu 
görülmektedir.

%CV değeri, yani sürüdeki değişkenlik ne kadar düşük olursa, hedef ağırlığa ulaşan kanatlı sayısı o kadar 
fazla olur.

Şekil 55: Cinsiyet ayrı bir broyler sürüsünde %CV'nin canlı ağırlık aralığına etkisi.
 

Hedef ağırlığa ulaşan kanatlıların oranı, sürünün üniformitesine ve hedef canlı ağırlık için kabul edilen ağırlık 
aralığının genişliğine bağlıdır. Bu nedenle, 1800-2000 g ağırlık aralığına ihtiyaç duyuluyorsa, %8 CV'de bile 
kanatlıların sadece %58'i istenen canlı ağırlığa ulaşır (bakınız Şekil 56).

Biyolojik değişkenliğe ilişkin tüm bu ilkelerin anlaşılması, kesimhanelerde etkin planlamanın temelini oluşturur.
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Sürü Detayları:
-Cinsiyet Ayrı (dişi veya erkek).
-ortalama canlı ağırlık 1,9 kg.
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Şekil 56: %CV'nin hedef canlı ağırlık aralığındaki hayvanların oranına etkisi.

Bir sürünün üniformite (%CV) profilini çıkarmak, başarılı bir broyler sevk-idaresinin önemli bir parçasıdır.

Çiftlik düzeyinde elde edilen üniformite ve canlı ağırlık bilgileri, sapmalarla birlikte broyler planlama 
departmanına doğru bir şekilde iletilmelidir. Bu bilgilere dayanarak, planlama departmanı ekonomik 
modellere uyacak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, hayvanların hangi yaşta kesimhaneye 
gönderileceğini belirleyebilir.

Üniformite düzeylerinin ve değişken ağırlık kazanımlarının beklenenden düşük olduğu sürü veya çiftliklerin 
araştırılması, daha fazla ekonomik kayba uğramamak ve kesimde daha fazla kayıp olmasını önlemek için 
önemlidir. Öncelikle araştırılması gereken noktalar şunlardır: 
• Civciv kalitesi
• Civciv döneminin sevk ve idaresi
• Yemlik ve sulukların sevk ve idaresi
• Yerleşim sıklıkları
• Havalandırma/ çevre kontrolü
• Hastalık

Sürülerin canlı ağırlıklarının bir günlükken ve daha sonra 7 günlükken bireysel tartımlarının yapılması iyi 
bir sevk-idare uygulamasıdır. Bu  uygulama, erken dönem sürü üniformitesini ve gelişimini belirleyecek ve 
aynı zamanda civciv döneminin sevk ve idaresinde başvurulan uygulamaların yeterliliğini gösteren bilgiler 
verecektir. Civcivler bir günlükken, sürü üniformitesini belirlemek için her bir damızlık sürüden gelen bir 
kutu içerisindeki tüm civcivlerin tek tek tartılması önerilir. Civcivler 7 günlükken, yukarıda anlatılan bireysel 
tartma yöntemleri veya bir elektronik platform tartı (Şekil 57) kullanılarak civcivler tek tek tartılmalıdır. 
Sürü üniformitesinin düzenli olarak gözle değerlendirilmesi ise sürüden sorumlu personel tarafından 
gerçekleştirilebilir.

Hayvanlar 3 haftalık olduktan sonra, sürü üniformitesi haftalık olarak kaydedilmelidir. Sürü üniform değilse 
(%CV > 10) bunun sebepleri araştırılmalıdır.
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(4.0–4.4 lb)

1.7–2.1 kg
(3.7–4.6 lb)
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Şekil 57: 7 günlüğe kadar olan civcivlerin bireysel tartılması için elektronik platform tartısı.

Cinsiyet Ayrı Büyütme 

Sürü ortalamasına eşit veya yakın canlı ağırlığa ulaşabilen hayvan sayısı, sürünün %CV'sine bakılarak tahmin 
edilebilir. Yerleştirmeden itibaren sürünün tek cinsiyetli yetiştirilmesi ile üniformitede iyileşmeler sağlanabilir. 
Ek 4'de verilen kanattan cinsiyet ayrımı tekniği kullanılarak sürüdeki hayvanların cinsiyetleri ayrılabilir.

Erkek ve dişiler ayrı kümeslere yerleştirildiğinde, cinsiyet ayrı büyütmenin avantajlarından en iyi şekilde 
yararlanılabilir. Kümesleri ayrı olduğunda, her iki cinsiyet için yemleme, aydınlatma ve yerleşim sıklığı 
açısından daha etkili bir sevk ve idare sağlanabilir.

Erkekler daha hızlı büyür, yemden çok daha etkin şekilde yararlanır ve dişilere göre daha az karkas yağına 
sahiptir. Farklı cinsiyetler için farklı yemleme programları uygulanabilir. En pratik yöntem, her iki cinsiyet için 
de aynı miktarda yem kullanılması, ama dişilere bitirme yeminin daha erken (25 günlükten önce) verilmesidir. 
Erken dönemde yeterli gelişimin sağlanması için, başlangıç yeminin miktar ve süresinin aynı tutulması 
tavsiye edilmektedir.

Erkekler dişilere göre daha yüksek canlı ağırlıklarda kesilecekse, aydınlatma programında değişiklik 
yapılması fayda sağlayabilir. Erkekler ayrıca civciv döneminde biraz daha yüksek bir sıcaklık profilinden 
fayda sağlayabilmektedir, çünkü normalde dişilere göre tüylenmeleri daha geç tamamlanır. Bu nedenle, 
erkek ve dişiler aynı kümeste farklı bölmelerde yetiştirildiğinde, cinsiyet ayrı büyütmenin faydalarından 
yararlanmak zorlaşır. Erkek ve dişilerin ayrı kümeslerde yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir.
 

• Daha üniform sürülerdeki kanatlıların hedef canlı ağırlığa ulaşma 
olasılığı daha yüksektir.

• Üniform (düşük %CV) sürülerin performansı üniform olmayan 
sürülere göre daha öngörülebilirdir. 

• Sürü üniformitesi takip edilerek ve yönetilerek, sürünün 
değişkenliği en aza indirilmelidir. 

• Performanstaki değişkenlik sürünün %CV'sini arttırarak hem sürü 
kârlılığını hem de kesimhane verimliliğini etkiler.

• Sürü üniformitesi takip edilerek ve yönetilerek, sürünün 
%CV'si en aza indirilmelidir.   

• %CV'yi düşürmek için cinsiyet ayrı büyütme yapılmalıdır. 
• En üst düzeyde fayda sağlayabilmek için, erkek ve dişiler için 

ayrı kümesler kullanılmalıdır.
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Notlar
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Amaç

Üretim sürecinin son aşamasının, broylerlerin ideal koşullarda kesimhaneye nakledilebilmelerini, kesim 
gereklerine uyulmasını ve kanatlı refahı bakımından yüksek standartların korunmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenmesidir.

İlkeler

Çevre yönetimi ve kanatlı refahında detaylara özen gösterilmesi hem satış hem de tüketim aşamasında 
kanatlı kalitesi bakımından fayda sağlayacaktır.
• Yakalama sırasında,
• Broyler kümesi ile nakliye aracı arasındaki yükleme sırasında,
• Taşımada
• Kesimhanede özen gösterilmesi, 

Verimliliği yüksek iyi kaliteli karkasların üretilebilmesi; yetiştirme, yakalama ve kesim süreçlerinin etkili bir 
şekilde entegre edilmesine bağlıdır.

Yakalama Hazırlığı

Aydınlatma

Yakalama öncesi en az 3 gün boyunca 23 saatlik aydınlık periyot sağlanması , hayvanların sakin kalmasını 
sağlar. Aydınlatma yoğunluğu konusunda yerel mevzuata uyulmalıdır, ancak minimum aydınlatma yoğunluğu 
5-10 lükstür.

Yemin Kaldırılması

Kesim öncesi sindirim sisteminin boşalmasına olanak vermek için yemin kaldırılması gerekir. Yemin 
kaldırılması, taşıma sırasında ve kesimhanede dışkı kaynaklı kontaminasyon riskini azaltır.

Yemin kaldırılma  süreci gıda güvenliği (sindirim sisteminin boşalma oranını en üst düzeye çıkararak) ve aşırı 
ağırlık kaybı (sindirim sisteminin boşalması ile kesim arasındaki süreyi en aza indirerek) arasında bir denge 
sağlamalıdır. Bu dengeyi kurabilmek için, kesimden 8 ila 12 saat önce yemlerin kaldırılması önerilir.

Bölüm 7 - Kesim Öncesi Sevk-İdaresi

Kümeste Yemsiz Kalınan 
Süre

+
Yakalama Süresi

+
Nakliye Süresi

+
Bekletme Süresi

Yemin Kaldırılma Süresi     =

Diğer Yararlı Kaynaklar

Ross Teknik Bülten: Broylerlerde Kesim Öncesi Hazırlık. 
(Pre-processing Handling in Broilers)
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Yemin kaldırılma süresinin yeterince uzun olmaması, kesim öncesinde bağırsakların tam boşalmamasına 
neden olur. Bu durum ise canlı ağırlığın yanlış hesaplanmasına yol açar ve kesimhanede dışkı kaynaklı 
kontaminasyon riskini arttırır.

Yemin kaldırılma süresinin çok uzun olması ise kesim öncesinde fazladan kilo kaybına yol açacaktır. Bu 
durum ayrıca kesimhanede hedef canlı ağırlığa ulaşılma olasılığını azaltacaktır.

Yemin kaldırılma uygulaması kanatlı refahı göz önünde bulundurularak ve sürünün normal yem tüketim 
saatlerine göre ayarlanmalıdır. Sevk ve idaresi iyi yapılan ve sürekli yem ve suya erişimi olan broylerler 
normalde gün boyunca istikrarlı bir oranda yem ve su tüketir. Yem tüketimi normalde her 4 saatte bir olur, 
su tüketimi ise söz konusu 4 saatlik döngü sırasında bir kaç kez şekillenir.

Sürünün son günlerinde, özellikle de nakliye öncesindeki son 24 saatlik dilimde yem tüketim düzenlerinin 
bozulmaması önemlidir. Yem tüketim düzeninin bozulması saldırgan ve kontrolsüz yem tüketimine  yol 
açarak kursak doluluğunu, sindirim sisteminin boşalma oranını ve yemin kaldırılma sürecini etkiler. Yem 
tüketim düzeninde en sık görülen aksaklıklar aşağıdakileri içerir: 
• Yemin bulunurluğu (yem miktarı ve yemlik alanı).
• Aydınlatma programı.
• Sıcaklık.

Yemin kaldırılması sırasında, yakalama ekibi gelene kadar yemliklerin aşağıda bırakılması hayvanların altlık 
yeme davranışının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Yemin kaldırılma süreci başladıktan sonra, kanatlılar rahatsız edilmemelidir.Örneğin; kümeste fazla gezinmek 
ya da kapıların açılması.

Kesimde kursakta bütün tahıl olmaması için, tam buğday gibi bütün (dane) tahıllar kesimden 2 gün önce 
yem programından çıkarılmalıdır.  

Yemin Kaldırılması ve Ağırlık Kaybı
Sindirim sistemi tamamen boşaldıktan sonra, vücuttaki protein ve yağlar metabolizmayı desteklemek için 
harekete geçtikçe kilo kaybının hızı artar. Vücut dokularından emilen su da sindirim sisteminde birikerek 
verimi ve et kalitesini azaltır, kesimhanede dışkı kaynaklı kontaminasyon riskini arttırır.

Bağırsaklar tamamen boşaldığında, kanatlılar saatte beden ağırlıklarının %0,1-0,5'ini kaybeder; ağırlık 
kaybının oranı aşağıdakilere bağlıdır:
• Yaş –  yaşı daha büyük olan kanatlılarda kayıp daha fazla olacaktır.
• Cinsiyet –  erkeklerde kilo kaybı daha fazla olur.
• Kümes sıcaklığı – kilo kaybı aşırı sıcak veya aşırı soğukta artar.
• Yemin kaldırılması öncesinde yem tüketim düzeninin bozulması –  bağırsak içeriğinde değişikliklere yol 

açarak ağırlık kaybına neden olur.
• Taşıma kasaları/modüllerinde geçen süre –  nakliyede geçen süre uzadıkça, kilo kaybetme hızı artar.
• Bekletme sıcaklığı –  yüksek sıcaklıklar ağırlık kaybının hızlanmasına neden olur.

Bu kilo kaybı hem kanatlı refahını hem de hayvanın ekonomik değerini azaltacağından, en aza indirilmelidir.

3 kg'lik bir kanatlı, sindirim sistemi boşaldıktan sonra sadece 1 
saat bile fazladan yemsiz bırakıldığında 3 - 15 gram arası ağırlık 
kaybı yaşar.  Etin değeri kilo başına 1 TL olarak düşünülürse, bu 

kayıp kanatlı başına 0,003 TL - 0,015  TL denk gelir.
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Yemin Kaldırılmasının İzlenmesi 

Yem kaldırma planları düzenli olarak her sürü için izlenmeli ve gözden geçirilmeli, problem oluştuğunda 
derhal gerekli şekilde değiştirilmelidir. Yemin kaldırılma süreci doğru şekilde yönetilemezse kanatlı refahı, 
kârlılık, ürün güvenliği ve raf ömrü açısından olumsuz sonuçlar doğacaktır.

Yemin kaldırılma yöntemlerinin rutin olarak izlenmesi, işlevselliğin korunabilmesi için gereklidir. Yemin 
kaldırılma zamanlarının doğru olup olmadığını izlemenin en iyi yolu gözlem yapmaktır. Kesimi bekleyen 
broylerlerde sulu dışkı görülmesi, ince bağırsaklarda sulu sıvı olması, kursak ve taşlıkta altlık malzemesi 
bulunması, yemin kaldırılma süresinin fazla uzun (12 saatten uzun) olduğunun göstergesidir. Kursakta 
yem olması veya kesimhanede dışkı kaynaklı kontaminasyon meydana gelmesi, yemin kaldırılma süresinin 
yetersiz (8 saatten kısa) kaldığını gösterir.

Su 

Yakalama anına kadar, suya sınırsız erişim sağlanmalıdır. Su olmazsa, hayvanlar dehidre olur ve sindirim 
sisteminin boşalma hızı azalır.

Suya erişimi kolaylaştırmak için: 
• Birden fazla suluk hattı kullanılmalıdır.
• Kanatlılar bölmelerle ayrılmalıdır.
• Çan tipi (asma) suluklar kullanılıyorsa, suluklar yakalama sırasında aşamalı olarak kaldırılmalıdır.

Tıbbı Ürünler

Tıbbi ürünler (örneğin; koksidiyostatlar, reçeteli ilaçlar) herhangi bir nedenden dolayı rasyona eklenmişse, 
ette  ilaç ve kimyasal ürün kalıntısı olmaması için bu maddelerin kesimden yeterli bir süre önce yemden 
çıkarılması gerekir.

Koksidiyostatların ve diğer reçeteli ilaçların geri çekilme sürelerine ilişkin yerel yönetmelikler ve üretici 
firmaların tavsiyeleri ürün veri sayfalarında belirtilir ve bunlara uyulmalıdır.

Sürünün seyreltilmesi veya kümesin kısmen boşaltılması söz konusuysa, kesim öncesinde zorunlu geri 
çekilme sürelerini sağlayabilmek için yemin geri çekilme süresinin arttırılmasına ihtiyaç olabilir. Yemin geri 
çekilme süreleri her zaman ilk seyreltme zamanına göre ayarlanmalıdır. 

Yakalama

Kesim aşamasında düşük kalite olarak sınıflandırılmaya neden olan birçok faktör hayvanların yakalanması, 
bekletilmesi ve nakliyesi sırasında meydana gelir. Yakalama dikkatle planlanmalı ve yakından denetlenmelidir. 
Hayvanların yüklenmesi ve iş araçlarının kullanımı; eğitimli ve yetkin personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Kanatlı refahı en önemli unsurdur. Yakalama sırasında, hayvanlar sakin tutulmalı, kanatlarından ya da başka 
şekilde yaralanmamaları için kanatlı aktivitesi en aza indirilmelidir.

• Yakalama öncesinde 3 gün boyunca 23 saatlik aydınlık ve 1 saatlik 
karanlık periyot sağlanmalıdır.

• Yemsiz bırakma için doğru zamanlama, kesim başlamadan önce 
sindirim sisteminin boşalmasını sağlayacaktır.

• Yemsiz bırakma planları düzenli olarak izlenmeli ve gözden 
geçirilmelidir.

• Bütün (dane) tahıllar kesimden 2 gün önce rasyonlardan 
çıkartılmalıdır.

• Sulukların kaldırılması mümkün olduğunca geciktirilmelidir.
• Tıbbi ürünler için yasal geri çekilme sürelerine uyulmalıdır.
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Yakalama Öncesi

Yakalama öncesinde aşağıdaki kontroller yapılmalıdır.

Tablo 27: Yakalama öncesi kontrol listesi

Yakalama öncesi konrol Eylem

Hayvanları yakalamak ve taşımak 
için geçen süre

Yakalama ile taşıma için harcanacak zaman hesaplanmalı, yakalama 
kanatlıların planlanan kesim saatine göre başlatılmalıdır.

Kasa/modül sayısı Yakalama öncesinde, hayvanların taşınması için gerekecek kasa/modül ve 
kamyon sayısı belirlenmelidir.

Ekipman Kullanılan tüm ekipmanların (motorlu araçlar, kasalar, çitler ve ağlar dahil) 
temiz, dezenfekte edilmiş ve iyi durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Kümese girişte zemin durumu Yüklenen kamyonların sorunsuzca alandan ayrılabilmesi için, (kümese giden 
tüm yolların) kümes girişleri tamir edilmiş, düzlenmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır. 

Altlık Yakalama işlemini kolaylaştırmak için, ıslak altlık değiştirilmelidir.

Yemlik ekipmanı Yemlik ekipmanı kümesten kaldırılmalı yada hayvanları veya personeli 
engellemeyecek şekilde yeniden konumlandırılmalıdır (yemlik ekipmanları baş 
seviyesinin üzerine yükseltilmelidir).

Bölmelere ayırma Geniş kümeslerde kanatlılar bölmelerle ayrılmalıdır.

Işık yoğunluğu Yakalama sırasında ışık yoğunluğu azaltılmalıdır. Işık yoğunluğu bir anda 
arttırılmamalıdır. Gece yapılacak yakalamalarda ki yakalamaların gece 
yapılması tercih edilmelidir, kümes içindeki ışık yoğunluğu hayvanların güvenli 
bir şekilde yakalanabilmesi için mümkün olduğunca düşürülmelidir. Gündüz 
yapılacak yakalamalarda ise kapılar üzerine perdeler örtülmesi yoluyla ışık 
yoğunluğu mümkün olduğunca düşürülmelidir.

Işık yoğunluğu hayvanların güvenli ve dikkatli bir şekilde yakalanmalarına 
olanak verecek yeterlilikte olmalıdır. Işıklar karartıldıktan sonra hayvanlara 
sakinleşmeleri için zaman tanınırsa ve yakalama öncesinde hayvanlara verilen 
rahatsızlık en az düzeyde tutulursa, en iyi sonuçlara ulaşılabilir.

Havalandırma Etkili havalandırma sağlanmalıdır. Kümes içinde sıcaklık artışı olmaması ve 
hayvanlar üzerinde yeterli hava hareketi olması için, tüm yakalama süreci 
boyunca havalandırma sistemi izlenmeli ve dikkatle ayarlanmalıdır. Hayvanlar 
aşırı sıcak stresine (hızlı soluk alma)  karşı yakından izlenmelidir.

Yakalama

Yakalamanın (hasadın) uygun şekilde tamamlanmaması veya denetlenmemesi hayvanlarda yaralanmalara, 
kanatlarının kırılmasına ve bacaklarda iç kanamaya neden olabilir. Yakalama yöntemleri düzenli olarak 
gözden geçirilmeli, net ve anlaşılır kurallar olmalıdır. 

Elle yakalama esnasında, broylerler dikkatle yakalanmalı ve her iki bacağından veya kanatlar bedene 
yapışık olacak şekilde iki elle tüm vücut çevresi sarılarak tutulmalıdır (Şekil 58). Böyle tutmak, hayvanlarda 
olabilecek rahatsızlık, hasar ve yaralanmaları en aza indirecektir. Hayvanlar boyunlarından veya kanatlarından 
tutulmamalıdır.

Şekil 58: Broyler yakalamanın doğru yolu
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Hayvanlar kasalara veya modüllere dikkatle yerleştirilmeli, yükleme yukarıdan aşağıya doğru yapılmalıdır. 
Modüller, kasalara göre kanatlılarda daha az strese ve hasara neden olur.

Taşıma kasalarının veya modüllerin fazla doldurulması hayvanların vücut sıcaklığının aşırı artmasına, kanatlı 
stresine, ölümün artmasına ve kesimhanede insan tüketimine uygun olmayan düşük kaliteli et olarak 
sınıflandırılan karkas sayısında artışa neden olur. Nakliye kasalarında veya modüllerde çok az hayvan 
olması ise hayvanların nakliye sırasında çok fazla sarsılmasına yol açarak hayvanlarda meydana gelen 
hasarı arttırır.

Taşıma kasası/modül başına kaç kanatlı konulacağı yerel mevzuatla belirlenir. Yüksek sıcaklıklarda, 
kasalara/modüllere konan hayvan sayısı azaltılmalıdır (ne kadar azaltılacağı kasa/modülün büyüklüğüne, 
sıcaklığa ve yerel mevzuata bağlıdır). 

Hayvanlara verilen hasar ve stresi önlemek için, mekanik yakalama yöntemlerinde üretici firma tavsiyelerine 
uyulmalıdır. Hasat makinelerini kullanan kişiler uygun eğitimi almış olmalıdır. Mekanik ekipman (bakınız 
Şekil 59), orta hızda çalıştırılmalı, hayvanlar asla yakalayıcı içine girmeye veya yığılmaya zorlanmamalıdır. 
Makinenin boşaltma kanalı, hayvanlara zarar vermemesi için, kasa ya da modüllerin kapak açıklığına uygun 
olarak ayarlanmalıdır.

Yakalama sırasında kümes içindeki negatif basıncı ve havalandırmayı muhafaza etmek için, ana kümes 
kapılarının kapalı tutulması idealdir. Ancak bunun yapılabilmesi kullanılan yakalama yöntemine bağlıdır.

Şekil 59: Hasat makinelerine örnekler.

• Yakalama yöntemi dikkatle planlanmalı ve yakından 
denetlenmelidir.

• Yakalama sadece yetkin ve eğitimli personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

• Yakalama öncesinde ışık yoğunluğu azaltılmalıdır.
• Yakalama işlemine başlamadan önce, yemlik ve suluk hatları gibi 

engeller kaldırılmalı veya yükseltilmelidir.
• Büyük kümeslerde yığılmaları önlemek için bölmelerden 

yararlanılmalıdır.
• Yakalama sırasında yeterli havalandırma olmalıdır. Hayvanlar aşırı 

sıcaklık belirtileri açısından yakından izlenmelidir.
• Yerel mevzuata uygun olarak, hayvanların ağırlığı ve ortam 

sıcaklığı göz önünde bulundurularak kasa ve modüllerdeki hayvan 
sayısı ayarlanmalıdır.
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Nakliye

Nakliye araçları (Şekil 60) hava koşullarına karşı yeterli koruma ve uygun havalandırmayı sağlamalı ve geçerli 
yerel mevzuata uygun olmalıdır. 

Şekil 60: Broylerlerin kesimhaneye nakliyesi için uygun araç örneği.

Nakliye aracının kanatlı taşıma bölgesindeki mikro iklim, dışarıdaki sıcaklık ve nemden farklı olacaktır. 
Gerektiğinde havalandırma ve ekstra ısıtma ve/veya soğutma kullanılmalıdır.

Sıcak havalarda, kamyondaki kasa veya modüller üzerinde sürekli hava sirkülasyonu olması için hayvanlar 
yüklenirken fan kullanılması düşünülmelidir. Hava akışını arttırmak için, her 2 kasa katı arasında en az 10 cm 
boşluk bırakılmalı, ya da yükleme süresince düzenli aralıklarla boş kasalar yerleştirilmelidir.

Özellikle sıcak havalarda veya araçta havalandırma yoksa, nakliye aracı hareketsizken hayvanların vücut 
sıcaklıkları çok çabuk yükselebilir. Yolculuk planı aracın yükleme tamamlanır tamamlanmaz çiftlikten 
ayrılmasına izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. Sürücünün vereceği molalar kısa olmalıdır.

Boşaltma, kesimhanenin bekletme alanında gecikmeden yapılmalıdır. Gecikme kaçınılmazsa, ek 
havalandırmaya ihtiyaç olabilir.

Soğuk havalarda, nakliye sırasındaki rüzgar soğutma etkisini en aza indirmek için yükün üstü örtülmelidir. 
Hayvanların konforlu olup olmadığı sık sık kontrol edilmelidir.

Teslimat

Kesimhanede, kamyonlar üstü kapalı bir alana park etmeli ve havalandırmayı kısıtlayabilecek örtüler 
kaldırılmalıdır.

Kesimhanedeki bekletme alanları yeterli havalandırmaya ve sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır. Bekletme 
alanları tam çalışır durumda olan ışıklar, fanlar ve sisleyicilerle donatılmış olmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda, 
eğer bağıl nem %70 in altındaysa sisleyiciler kullanılmalıdır. Sıcak havalarda, buharlaşmaya yardımcı olması 
için fanlara su sıkılabilir.

• Yerel taşıma mevzuatına uyulmalıdır.
• Araçlar çevre koşullarına karşı yeterli koruma ve havalandırma 

sağlamalıdır.
• Aşağıdaki hallerde, gerektiğinde havalandırma ve/veya ekstra 

ısıtma kullanılmalıdır:
-- yükleme sırasında,
-- araç sabit dururken,
-- kesimhanedeki bekletme alanında.

• Hayvanlar araçta gerekenden fazla kalmamalıdır.
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Ek 1: Üretim Kayıtları
Kayıt tutma ve verilerin analizi beslenme, sevk-idare, çevre ve sağlık durumlarındaki değişikliklerin etkilerinin 
belirlenmesi için gereklidir. Etkili sevk-idare için, üretim kayıtları doğru bir şekilde tutulmalıdır.

Üretim verilerinin (örneğin canlı ağırlık,FCR ve ölüm) analizi ve yorumlanması, performans ve kalitenin 
arttırılması açısından önemlidir. 

Hijyen ve hastalık durumu izlenmelidir.

Bir broyler işletmesindeki tüm süreçler için standart operasyon protokollerinin (SOP) olması iyi uygulamadır. 
Bu protokoller belirlenmiş yöntemleri, kayıtları, kayıt analizlerini ve izleme sistemlerini içermelidir.

Broyler Üretimi için Gerekli Kayıtlar

Etkinlik Kayıtlar Yorumlar

Civciv
yerleştirme

Günlük civciv sayısı

Sürünün  menşe  ve yaşı 

Varış tarihi ve saati 

Civciv kalitesi

Kursak doluluğu

Canlı ağırlık, üniformite, yol ölümlerinin sayısı

Yaşa göre kursak doluluk yüzdesinin kontrolü

Ölüm Günlük 

Haftalık 

Kümülatif

Mümkünse cinsiyet ayrı kayıt tutma

Ayrı ayrı ıskartaların ve nedenlerinin kaydı 

Yüksek sayıdaki ölümler için otopsi raporları 

Koksidiyal lezyonların skorlanması koksidiyoz 
tehdit düzeyini gösterir 

Gerçek rakamlar ve yüzdeler kaydedilmelidir 

İlk hafta ölümlerine özellikle önem verilmelidir

İlaçlar Tarih 

Miktar

Parti numarası

Veteriner hekim talimatlarına göre 
uygulanmalıdır

Aşılama Aşılama tarihi 

Aşı tipi

Parti numarası

Herhangi bir beklenmeyen aşı reaksiyonu 
görüldüğünde kaydedilmelidir

Canlı ağırlık Haftalık ortalama canlı ağırlık

Haftalık üniformite (%CV)

Kesim ağırlığının tahmini için daha sık tartım 
gereklidir

Yem Teslimat tarihi

Kalite

Yem tipi

Yem formu

Yakalama öncesi yemsiz bırakma zamanı

Tüketilen yemin doğru bilinmesi,
FCR'yi hesaplamak ve broyler 
operasyonunun maliyet etkinliğini belirlemek 
için gereklidir.

Yem kalitesi konrol edilmelidir

Ekler

devamı arkada...
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Etkinlik Kayıtlar Yorumlar

Su Günlük tüketim 

Su/yem oranı

Su kalitesi

Klorlama seviyesi

Öncelikli olarak her kümes için su tüketiminin 
bir grafiği çıkarılmalıdır

Su tüketimindeki ani dalgalanmalar, sorun 
olduğunun erken belirtisidir

Özellikle sondaj kuyularının veya açık su 
kaynaklarının kullanıldığı yerlerde mineral ve/
veya bakteriyolojik sorunlar gözlemlenebilir

Çevre Sıcaklık:
  • Zemin sıcaklığı ve altlık sıcaklığı
       -günlük minimum
       -günlük maksimum
       -civciv dönemi sırasında, günde 4 - 5 kez
       -civciv döneminde altlık
       -dış sıcaklık (günlük)
  • Bağıl Nem (günlük)

Hava kalitesi 

Altlık kalitesi

Ekipmanın en son ne zaman ve kim tarafından 
kalibre edildiği

Özellikle civciv altlığında birden fazla nokta 
izlenmelidir

Otomatik sistemler her gün manuel olarak 
çapraz kontrolden geçirilmelidir

İdeal olarak, toz, CO2, NH3 kaydedilmeli, 
ya da en azından toz ve NH3 düzeyleri 
gözlenmelidir

Kümesin 
boşaltılması

Boşaltılan hayvan sayısı

Boşaltma tarihi ve saati

Kesimhaneden 
gelen bilgiler

Karkas kalitesi 

Sağlık kontrolü 

Karkas kompozisyonu

Iskarta tipi ve %'si

Dönem arası 
temizlik

Toplam bakteri sayımı Dezenfeksiyon sonrası Salmonella, Stafilokok 
veya E.coli izlemesi yapılabilir

Kümes kontrolü Günlük kontrollerin saati kaydedilmelidir

Hayvanlarla ilgili gözlemler varsa not 
edilmelidir

Davranış ve çevre koşulları

Aydınlatma 
programı

Aydınlık ve karanlık periyot

Açık ve kapalı süreleri

Aralıklı mı değil mi

Ziyaretçiler Kim 

Neden

Ziyaret tarihi ve nedeni

Önceden ziyaret ettiği çiftlikler (yer ve tarih)

İzlenebilirliği sağlamak amacıyla her ziyaretçi 
için doldurulmalıdır
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Ek 2: Dönüşüm Tabloları

UZUNLUK

1 metre (m)  = 3,281 feet (ft)

1 foot (ft)  = 0,305 metre(m)

1 santimetre (cm)  = 0,394 inç (in)

1 inç (in)  = 2,54 santimetre (cm)

ALAN

1 metrekare (m2) = 10,76 feet kare (ft2)

1 feet kare (ft2) = 0,093 metrekare (m2)

HACİM

1 litre (L) = 0,22 galon (gal) ya da  0,264 ABD galonu (gal US)

1 İngiliz galonu (gal) = 4,54 litre (L)

1 ABD galonu (gal US) = 3,79 litre (L)

1 İngiliz galonu (gal) = 1,2 ABD galonu (gal US)

1 metreküp (m3) = 35,31 feet küp (ft3)

1 feet küp (ft3) = 0,028 metreküp (m3)

AĞIRLIK

1 kilogram (kg) = 2,205 pound (lb)

1 pound (lb) = 0,454 kilogram (kg)

1 gram (g) = 0,035 ons (oz)

1 ons (oz) = 28,35 gram (g)

ENERJİ

1 kalori (cal) = 4,184 Jul (J)

1 Jul (J) = 0,239 kalori (cal)

1 kilokalori/kilogram (kcal/kg) = 4,184 Megajul/kilogram (MJ/kg)

1 Megajul/kilogram (MJ/kg) = 108 kalori/pound (cal/lb)

1 Jul (J) = 0,735 feet-pound (ft-lb)

1 feet-pound (ft-lb) = 1,36 Jul (J)

1 Jul (J) = 0,00095 İngiliz Termal Birimi (BTU)

1 İngiliz Termal Birimi (BTU) = 1055 Jul (J)

1 kilovat saat (kW-h) = 3412,1 İngiliz Termal Birimi (BTU)

1 İngiliz Termal Birimi (BTU) = 0,00029 kilovat saat (kW-h)
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BASINÇ

1 pound/inçkare (psi) = 6895 Newton/metrekare (N/m2) ya da Paskal (Pa)

1 pound/inçkare (psi) = 0,06895 bar

1 bar = 14,504 pound/inçkare (psi)

1 bar
= 104 Newton/metrekare (N/m2) ya da Paskal (Pa)
= 100 kilopaskal (kPa)

1 Newton/metrekare (N/m2) ya da 
Paskal (Pa)

= 0,000145 pound/inçkare (lb/in2)

YERLEŞİM SIKLIĞI

1 feetkare/kanatlı (ft2/kanatlı) = 10,76 kanatlı/metrekare (kanatlı/m2)

10 kanatlı/metrekare (kanatlı/m2) = 1,08 feetkare/kanatlı (ft2/kanatlı)

1 kilogram/metrekare (kg/m2) = 0,205 pound/feetkare (lb/ft2)

1 pound/feetkare (lb/ft2) = 4,88 kilogram/metrekare (kg/m2)

SICAKLIK

Sıcaklık (°C) = 5/9 x (Sıcaklık °F - 32)

Sıcaklık (°F) = 32 + (9/5 x Sıcaklık °C)

SICAKLIK DÖNÜŞÜM TABLOSU

°C °F

0 32.0

2 35.6

4 39.2

6 42.8

8 46.4

10 50.0

12 53.6

14 57.2

16 60.8

18 64.4

20 68.0

22 71.6

24 75.2

26 78.8

28 82.4

30 86.0

32 89.6

34 93.2

36 96.8

38 100.4

40 104.0
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GERÇEK SICAKLIK
Gerçek sıcaklık (işletme sıcaklığı), minimum kümes sıcaklığına, minimum ve maksimum kümes sıcaklıkları 
arasındaki farkın 2/3'ü eklenerek elde edilir. Gün içinde önemli sıcaklık dalgalanmalarının yaşandığı yerlerde 
gerçek sıcaklık önemlidir.

ör.   Minimum kümes sıcaklığı = 16oC
  Maksimum kümes sıcaklığı = 28oC

Gerçek sıcaklık = ([28-16] x    ) + 16 = 24oC

HAVALANDIRMA

1 feetküp/dakika (ft3/dak) = 1,699 metreküp/saat (m3/saat)

1 metreküp/saat (m3/saat) = 0,589 feetküp/dakika (ft3/dak)

YALITIM
U değeri bina yapımında kullanılan bir malzemenin ısı geçirgenliğini ifade etmek için kullanılır ve her bir  
kilometrekare için santigrat derece başına vat (V/km2/oC) olarak ölçülür

R değeri bina yapımında kullanılan malzemelerin yalıtım özelliklerini gösterir; R değeri ne kadar yüksekse 
yalıtım o kadar iyi demektir. Birimi km2/V(ya da ft2/°F/BTU)'dur.

YALITIM

1 feetkare/derece Fahrenheit /İngiliz 
Termal Birimi (ft2/oF/BTU)

= 0,176 kilometrekare/vat (km2/W)

1 kilometrekare/vat (km2/W)
= 5,674 feetkare/derece Fahrenheit /
İngiliz Termal Birimi (ft2/oF/BTU)

AYDINLATMA

1 feet kandil = 10,76 lüks

1 lüks = 0,093 feet kandil

Bir kümes için gerekli lamba sayısını hesaplamak için aşağıdaki basit formülden yararlanılır:

          Zemin alanı (m2) x Maksimum gerekli lüks 
Lamba Sayısı+   =
                        Ampul vattı x K faktörü 

NOT 
+Bu formül kanatlı seviyesinden iki metre yükseklikteki tungsten lambalar için geçerlidir. Floresan lambalar tungsten 
lambalara göre 5 kat daha fazla lüks sağlar. 

K faktörü ampul vattına göre değişmekte olup değeri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

AMPUL GÜCÜ  (VAT) K FAKTÖRÜ

15 3.8

25 4.2

40 4.6

60 5.0

100 6.0
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Ek 3: Temel Performans Parametreleri
Üretim Verimlilik Faktörü (PEF)+

    Yaşama Gücü x Canlı Ağırlık  

                      x 100 
             Yaş (gün) x FCR
      

ör. Yaş 42 gün, canlı ağırlık 2652 g, ölüm %2,80, FCR 1,75 ise

     97.20 x 2.652
                           x 100   
        42 x 1.75

    =  351

ör. Yaş 46 gün, canlı ağırlık 3006 g, ölüm %3,10, FCR 1,83 ise

    96.90 x 3.006
           x 100
       46 x 1.83

   
    =  346

NOTLAR
Daha iyi PEF değeri daha iyi teknik performans demektir.

Bu hesaplama ağırlıklı olarak günlük ağırlık kazancından etkilenmektedir. Farklı çevre şartları arasında karşılaştırma yaparken,
aynı kesim yaşına sahip sürüler arasında karşılaştırma yapılmalıdır.
+ Aynı zamanda  Avrupa Verimlilik Faktörü (EPEF) olarak da ifade edilir.

Varyasyon Katsayısı % (%CV)

                     Standart Sapma
  %CV  =                                                x  100
                 Ortalama Vücut Ağırlığı

ör. Bir sürüde ortalama vücut ağırlığı 2550 g,  standart sapma 250 g ise

                         250 g
  %CV  =                                 x   100
                        2550 g

           =     9.80

NOTLAR
%CV değeri ne kadar düşük olursa, sürü o kadar yüksek üniformiteye ve düşük değişkenliğe sahip demektir. %CV, 
sürünün canlı ağırlığının hesaplanmasında önemli bir araçtır. Daha ayrıntılı bilgi için, bu el kitabında bulunan Bölüm 6 - 
Canlı Ağırlık ve Üniformitenin Takibi başlıklı bölüme bakınız.
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Yem Değerlendirme Oranı (FCR)

                  Tüketilen Toplam Yem 
   FCR   =   
                    Toplam Canlı Ağırlık

ör. 10 kanatlıdan oluşan bir örnek grubunda toplam canlı ağırlık 31480 g ve toplam yem tüketimi 36807 g 
ise, bu örnek grubu için ortalama yem değerlendirme oranı aşağıdaki gibi hesaplanır:

                        36807 g
   FCR  = 
                        31480 g

           =     1.169

NOTLAR
FCR ne kadar düşük olursa, bir kanatlının (ya da kanatlı örnek grubunun) tüketilen yemi canlı ağırlığa çevirme verimliliği 
o kadar yüksek demektir. İyi bir FCR değeri broylerler için özellikle önemlidir, çünkü broylerler çoğu zaman hedef canlı 
ağırlığa ulaştıklarında kesilirler ve müşteriler mümkün olduğunca fazla miktarda satılabilir et elde etmek ister.

Düzeltilmiş Yem Değerlendirme Oranı (Düzeltilmiş FCR)

      
Hedef Vücut Ağırlığı - Gerçek Vücut Ağırlığı

Düzeltilmiş FCR  =  Gerçek FCR    +  
                                Faktör

Kullanılan ölçüm birimlerine bağlı olarak, yukarıda verilen denklemdeki faktör değişecektir. Dişi erkek 
karışık sürü için, ölçüm birimine bağlı olarak 4,5 kg veya 4500 g'lık bir faktör kullanılmalıdır. Bu denklem, 
broyler performansının karşılaştırılması için düzeltilmiş FCR'nin iyi bir hesaplamasını vermektedir. Ancak, 
gerçek ağırlığın  + veya – 0,227 kg/227 g'ın ötesindeki hedef ağırlıklar için yapılacak FCR düzeltmesinin 
karşılaştırmayı saptıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.

ör. (birim g ise)
      

Hedef Vücut Ağırlığı - Gerçek Vücut Ağırlığı
Düzeltilmiş FCR  =  Gerçek FCR    + 
                                4500 g

                                         1350 g - 1290 g
Düzeltilmiş  FCR  =  1.215            +  
                
                                                                   

4500 g

                               
= 1.215 + ( 60 g/4500 g)
= 1.215 + 0.013
= 1.228 Düzeltilmiş FCR
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ör (birim  kg ise)
                                                  Hedef Vücut Ağırlığı - Gerçek Vücut Ağırlığı
Düzeltilmiş FCR  =  Gerçek FCR     +  

                                4.5 kg

                                                   1.350 kg - 1.290 kg
                      =  1.215     +    
                                                            4.5 kg

= 1.215 + (0.06 kg/4.5 kg)
= 1.215 + 0.013
= 1.228 Düzeltilmiş FCR

ör (birim  lb ise)

                                                         Hedef Vücut Ağırlığı - Gerçek Vücut Ağırlığı
Düzeltilmiş FCR  =  Gerçek FCR     + 
                                 10 lbs

              
                                                   2.976 lb - 2.844 lb
                      =  1.215     +    
                                                            10 lb

= 1.215 + (0.13 lb/10 lb)
= 1.215 + 0.013
= 1.228 Düzeltilmiş FCR

NOTLAR
Düzeltilmiş FCR, bir sürünün ortak hedef ağırlıklar karşısında nasıl performans gösterdiğini ölçmek için faydalı bir 
hesaplamadır. Belirli bir hedef ağırlıkta analize izin verdiğinden, ırk karşılaştırmalarında da yardımcı olur.
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Ek 4: Kanattan Cinsiyet Ayrımı
Çoğu Ross Broyler ırkında kuluçkahanelerde günlük civcivlerde kanattan cinsiyet ayrımı kolayca 
gerçekleştirilebilir. Kanattan cinsiyet ayrımı yapılabilen broylerlerde, hızlı tüylenenler dişi, yavaş tüylenenler 
ise erkektir. Hangi tipte tüylenme olduğuna kanadın dış yarısında bulunan alt (ikincil) tüy örtüsü ile üst 
(birincil) tüy örtüsü arasındaki ilişkinin gözlemlenmesiyle karar verilir.

Yavaş tüylenen bir erkek civcivde üst tüyler ile alt tüyler ya aynı uzunluktadır ya da üst tüyler şekilde 
görüldüğü gibi daha kısadır.

Ross erkek broyler civcivinde kanat tüylenmesi

Hızlı tüylenen dişi civcivde, üst tüyler alt tüylerden daha uzundur. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi daha 
uzundur.

Ross dişi broyler civcivinde kanat tüylenmesi

Üst tüylerÜst tüyler

Alt tüylerAlt tüyler

Üst tüylerÜst tüyler

Alt tüylerAlt tüyler
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Ek 5: Problem Çözme
Problem Olası Nedenler Eylem

Erken dönemde 
yüksek ölüm (ilk 
haftada >%1)

Düşük civciv kalitesi 

Kümes içi sıcaklığın doğru 
olmaması

Hastalık

İştah

Kuluçkahane uygulamaları ve yumurta hijyeni kontrol 
edilmelidir

Isıtıcılar yeniden ayarlanmalıdır

Ölen civcivlerde otopsi yaptırıp veteriner hekim tavsiyelerine 
uyulmalıdır

Kursak doluluğu ölçülmeli ve hedef doluluk düzeylerine 
ulaşılmalıdır 
Yem bulunabilirliği (miktar ve yemlik alanı açısından) kontrol  
edilmelidir

Yüksek ölüm 
(7. günden sonra)

Metabolik hastalıklar (asites, 
ani ölüm sendromu)

Bulaşıcı hastalıklar 

Ayak problemleri

Havalandırma oranı kontrol edilmelidir
Yem formülasyonu kontrol edilmelidir
Erken dönemde aşırı büyüme önlenmelidir
Kuluçkahane havalandırması kontrol edilmelidir

Ölüm sebebi tespit edilmelidir (otopsi)
İlaçlar ve aşı konusunda veteriner hekime danışılmalıdır

Su tüketimi  kontrol edilmelidir
Rasyondaki kalsiyum, fosfor ve D vitamini düzeyleri kontrol 
edilmelidir
Kanatlı aktivitesini arttırmak için aydınlatma programları 
kullanılmalıdır

Erken dönemde 
gelişme geriliği ve 
kötü üniformite 

Beslenme

Civciv kalitesi

Çevre koşulları

İştah 

Hastalık

Başlangıç rasyonu bulunabilirlik, besinsel ve fiziksel kalite 
açısından kontrol edilmelidir

Su; tüketim, katite ve bulunabilirlik açısından kontrol 
edilmelidir.
Kuluçkahane yöntemleri; yumurta hijyeni, depolama, 
inkübasyon koşulları, çıkım süresi, taşıma süresi ve koşullar 
bakımından kontrol edilmelidir

Sıcaklık ve nem profilleri kontrol edilmelidir.
Gün uzunluğu kontrol edilmelidir
Hava kalitesi kontrol edilmelidir: CO2, toz, minimum 
havalandırma oranı kontrol edilmelidir

İştah uyarımı ve dolu kursaklı civciv oranının düşük olup 
olmadığı kontrol edilmelidir

Ölen civcivlerde otopsi yaptırıp veteriner hekim tavsiyelerine 
uyulmalıdır

Geç dönemde 
gelişme geriliği ve 
kötü üniformite

Düşük besin alımı

Bulaşıcı hastalık 

Çevre koşulları

Yemin besinsel, fiziksel kalitesi ve formülasyonu kontrol 
edilmelidir
Yem tüketimi ve erişilebilirliği kontrol edilmelidir
Aşırı kısıtlayıcı aydınlatma programı kontrol edilmelidir

Yüksek ölüm araştırılmalıdır

Havalandırma oranı  kontrol edilmelidir
Yerleşim sıklığı  kontrol edilmelidir
Kümes sıcaklıkları kontrol edilmelidir
Su ve yemin bulunabilirliği kontrol edilmelidir
Yemlik ve suluk alanı kontrol edilmelidir

Kötü altlık kalitesi Beslenme

Çevre

Bulaşıcı hastalıklar

Rasyonda kalitesiz yağ kullanımı kontrol edilmelidir
Rasyonda aşırı tuz kullanımı kontrol edilmelidir
Rasyonda aşırı protein kontrol edilmelidir

Başlangıçta yetersiz altlık derinliği kontrol edilmelidir
Uygunsuz altlık malzemesi kontrol edilmelidir
Suluk tipi  ve ayarı (damlama, akma problemleri) kontrol      
edilmelidir
Çok yüksek nem kontrol edilmelidir
Çok yüksek yerleşim sıklığı kontrol edilmelidir
Yetersiz havalandırma kontrol edilmelidir
Çok düşük kümes sıcaklığı kontrol edilmelidir

Enterit olasılığı - veteriner hekime danışılmalıdır

devamı arkada...
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Problem Olası Nedenler Eylem

Düşük yem 
değerlendirme

Gelişme geriliği

Yüksek ölüm (özellikle son 
dönem)

Yem zayiatı

Çevre

Beslenme

Erken dönemde ve geç dönemde gelişme geriliği ile yüksek 
ölüme bakılmalıdır
Yemlik ayarları kontrol edilmelidir
Hayvanların günde iki kez yemlikleri boşaltmasına izin 
verilmelidir
Kümes sıcaklığının çok düşük olmamasına dikkat edilmelidir

Yüksek ölüm araştırılmalıdır

Yem formülasyonu ve kalitesi kontrol edilmelidir

Tüylenmede gerilik Çevre

Beslenme

Kümes sıcaklığının çok yüksek olmamasına dikkat 
edilmelidir

Rasyondaki metionin ve sistin içeriği ile dengesi kontrol 
edilmelidir

Kesimhanede düşük 
kalite sınıflandırması

Asites

Şişlik ve yangılar (örn.eklem 
yangısı)

Morluk ve kırıklar 

Çizikler

Derin pektoral miyopati 
(Oregon hastalığı veya Yeşil 
Kas hastalığı olarak da bilinir)

Aşırı yağlanma

Yüksek ölüm araştırılmalıdır

Yerleşim sıklığı kontrol edilmelidir
Altlık kalitesi kontrol edilmelidir

Kanatlı aktivitesi arttırılmalıdır (ör. yemleme ve aydınlatma 
programları)
Tartım ve yakalama esnasındaki uygulamalar kontrol 
edilmelidir

Aşırı ışık uyarımı kontrol edilmelidir
Tartım ve yakalama esnasındaki uygulamalar kontrol 
edimelidir
Yemlik ve suluk alanı kontrol edilmelidir
Yem ve suya erişim kontrol edilmelidir

Hayvanlar büyüme sırasında fazla rahatsız edilmiştir 
(ör. Kesim,seyreltme, tartım vb.)

Yem dağılımının yetersizliği
Rasyonun besinsel dengesi kontrol edilmelidir
Kümes sıcaklığının çok yüksek olmamasına dikkat 
edilmelidir

E
kl
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Ek 6: Havalandırma Oranları ve Hesaplamalar
-1 ila 16°C arası sıcaklıklar için kanatlı başına havalandırma oranları. Maksimum bağıl nem, karbon monoksit, 
karbondioksit ve amonyak düzeyleri asla aşılmamalıdır. Kanatlı davranışı ve dağılımı araştırılması gereken 
sorunların göstergesi olabileceğinden izlenmelidir. Gerçek oranların çevre koşullarına, kanatlı davranışına 
ve kanatlı biyokütlesine (kümesin toplam kanatlı ağırlığı) göre ayarlanması gerekebileceğinden, bu tablo 
sadece bir rehber olarak kullanılmalıdır.

Canlı Ağırlık (kg) Canlı Ağırlık (Ibs) Minimum 
Havalandırma Oranı 
(m3/saat)

Minimum 
Havalandırma Oranı 
(ft3/dakika)

0.050 0.11 0.074 0.044

0.100 0.22 0.125 0.074

0.200 0.44 0.210 0.124

0.300 0.66 0.285 0.168

0.400 0.88 0.353 0.208

0.500 1.10 0.417 0.246

0.600 1.32 0.479 0.282

0.700 1.54 0.537 0.316

0.800 1.76 0.594 0.350

0.900 1.98 0.649 0.382

1.000 2.20 0.702 0.413

1.200 2.64 0.805 0.474

1.400 3.08 0.904 0.532

1.600 3.52 0.999 0.588

1.800 3.96 1.091 0.643

2.000 4.41 1.181 0.696

2.200 4.85 1.268 0.747

2.400 5.29 1.354 0.798

2.600 5.73 1.437 0.846

2.800 6.17 1.520 0.895

3.000 6.61 1.600 0.942

3.200 7.05 1.680 0.990

3.400 7.49 1.758 1.035

3.600 7.93 1.835 1.081

3.800 8.37 1.911 1.126

4.000 8.81 1.986 1.170

4.200 9.25 2.060 1.213

4.400 9.69 2.133 1.256

NOTLAR
İlave açıklamalar için bakınız  Bölüm 5 - Kümes ve Çevre. 
Minimum havalandırma oranı, hava kalitesini ve ihtiyaç duyulan oksijeni sağlamak için 1 saatte gereken hava miktarıdır.

Kaynak: İngiliz Tarımsal Kalkınma Yayım Servisi (UK Agricultural Development and Advisory Service)  
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Minimum Havalandırma için Fan Zaman Ayarlarının Hesaplanması 

Minimum havalandırma için gereken fan zaman ayarlarının belirlenmesinde aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Öncelikle yukarıdaki tabloda tavsiye edilen uygun minimum havalandırma oranı elde edilmelidir. Tam oranlar 
ırka, cinsiyete ve her bir kümese göre değişecektir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen üretici firmaya ve yerel 
Aviagen Teknik Servis Temsilcinize danışın. Bir önceki sayfada verilen oranlar -1 ile 16 °C arası sıcaklıklar 
içindir. Daha düşük sıcaklıklar için biraz daha düşük bir oran, daha yüksek sıcaklıklar için ise biraz yüksek 
bir oran gerekebilir.

Fan Zaman Ayarlarının Hesaplanması 

Adım 1: Kümes için gerekli toplam havalandırma oranını saat başına toplam metreküp [m3/saat] cinsinden 
hesaplayın:  

Toplam minimum havalandırma = kanatlı başına minimum havalandırma oranı x kümesteki kanatlı sayısı.

Adım 2: Fanların AÇIK (ON) konumda olacağı zamanın yüzdesini hesaplayın.

                                        Gerekli toplam havalandırma
% AÇIK zaman      =                           x 100
                                  Kullanılacak fanların toplam kapasitesi

Adım 3: Fanların AÇIK (ON) konumda olacağı zamanı hesaplayın.

Gerçek AÇIK (ON) zamanı (dk/sn) = % AÇIK (ON) zamanı x fan döngü süresi (dk/sn).

NOT: Döngü süresi = AÇIK (ON) zamanı  + KAPALI (OFF) zamanı

Fan Zaman Ayarlarının Hesaplanması - Metrik

Örnek: 20. günde 800 gram ağırlığında 30.000 kapasiteli bir  broyler kümesi olduğu varsayılsın. -1 ile 
16°C arası sıcaklıklar için kanatlı başına havalandırma oranlarının verildiği tabloya göre, teorik minimum 
havalandırma oranı 800 gramda kanatlı başına 0,594 m³/saattir.

Adım 1: Gereken kümes havalandırma oranını belirleyin.

Gereken toplam kümes havalandırma oranı = kanatlı başına 0,594 m³/saat x 30.000 kanatlı = 17.820 m³/saat. 

Adım 2: Fanların AÇIK (ON) konumda olacağı zamanın yüzdesini hesaplayın.

Her biri 16.978 m³/saat kapasiteye sahip 91 cm'lik üç fan kullanıldığı varsayıldığında: gereken toplam

                                            Gerekli toplam havalandırma
% AÇIK zaman      =                               x 100
                                     Kullanılacak fanların toplam kapasitesi

Kullanılacak fanların toplam kapasitesi = 16.978 m³/saat x 3 = 50.934 m³/saat.

                                          17,820 m³/saat
% AÇIK (ON) zaman    =                        x 100    =   35%
                                          50,934 m³/saat

Adım 3: Fanların AÇIK (ON) konumda olacağı zamanı hesaplayın. 

5 dakikalık (300 saniye) bir döngünün kullanıldığını varsayın. Gerçek AÇIK (ON) zaman = 0,35 x 300 saniye 
= 105 saniyedir.

Bu durumda, fanlar 105 saniye AÇIK, 195 saniye KAPALI konumda olmalıdır.

NOT: Bu, minimum havalandırma ihtiyacının tamamen teorik bir hesaplamasıdır. Gerçek fan ve zamanlayıcı ayarlarını 
belirlerken gerçek kümes koşulları, hava kalitesi ve kanatlı davranışı esas alınmalıdır. 

E
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Fan Zaman Ayarlarının Hesaplanması - İngiliz Ölçüleriyle

Örnek: 20. günde 1,764 lb ağırlığında 30.000 kapasiteli bir broyler kümesi olduğu varsayılsın. -1 ila 16°C arası 
sıcaklıklar için kanatlı başına havalandırma oranlarının verildiği tabloya bakınız. Teorik minimum havalandırma 
oranı kanatlı başına 0,350 ft3/dk'dır.

Adım 1: Kümes için gerekli toplam havalandırma oranını dakika başına toplam feetküp [ft3/dk] cinsinden 
hesaplayın: 

Gerekli toplam havalandırma 0,350 ft3/dk x 30.000 kanatlı = 10.500 ft3/dk

Adım 2: Fanların çalıştırılacağı zamanın yüzdesini hesaplayın.

Her biri 10,000 ft3/dk kapasiteye sahip 36 inç'lik üç fan kullanıldığı varsayıldığında:

                                             Gerekli toplam havalandırma
% AÇIK zaman      =                      x 100
                                       Kullanılacak fanların toplam kapasitesi

Gerekli toplam havalandırma = 10.000 ft3/dk x 3 = 30.000 ft3/dk

                                          10,500 ft3/min
% AÇIK (ON) zaman     =                       x 100    =   35%
                                          30,000 ft3/min

Adım 3: Fanların AÇIK (ON) konumda olacağı zamanı hesaplayın. 

5 dakikalık (300 saniye) bir döngünün kullanıldığını varsayın. Gerçek AÇIK (ON) zaman = 0,35 x 300 saniye 
= 105 saniye

Bu durumda, fanlar 105 saniye AÇIK, 195 saniye KAPALI konumda olmalıdır.

NOT: Bu, minimum havalandırma ihtiyacının tamamen teorik bir hesaplamasıdır. Gerçek fan ve zamanlayıcı ayarlarını 
belirlerken gerçek kümes koşulları, hava kalitesi ve kanatlı davranışı esas alınmalıdır. 
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Anahtar Kelime Dizini

Absorban                     45
Açık tip kümes      57, 58, 72, 73, 74, 91, 96
Ağırlık, kanatlı 5, 6, 11, 12, 13, 27, 28, 30, 33, 39, 

41, 46, 55, 89, 90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 10, 106, 109, 113, 115, 118, 119, 120

Ahşap, altlık     57, 94
Altlık   3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 26, 33, 34, 35, 

36, 43, 47, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 71, 73, 94, 95, 106, 107, 108, 114, 122, 123 
Akış hızı    34, 35, 36
Aktivite 49, 71, 79, 81, 83, 88, 89, 91, 93, 107, 122, 

123
Alan  8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 37, 38, 

39, 40, 43, 44 
Amino Asit  25, 26, 27, 33, 39, 40, 41, 42, 46, 

47, 52, 53 
Amonyak    7, 9, 20, 33, 52, 53, 59, 66, 71, 80, 123 
Ani Ölüm Sendromu   89, 122
Antibiyotik  33, 45
Antikor   11, 12, 65
Antioksidan   32, 44, 45, 48, 49
Artıklar    48
Asites  5, 71, 89, 122, 123
Aşılama   5, 14, 55, 65, 66, 68, 113
Atık gazlar   20
Atık su      57
Aydınlatma  5, 37, 68, 88, 89, 90, 91, 93, 103, 

105, 106, 114, 117, 122, 123
Azot / nitrat  28, 33, 34, 40, 53, 61, 62, 95 
Bacak / ayak    9, 42, 43, 67, 89, 91, 108, 122 
Bağıl nem  11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 59, 67, 71, 72, 
73, 74, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 110, 114, 124

Bağırsak sağlığı   33, 34, 45, 48
Bağışıklık  12, 14, 26, 42, 44, 47, 65
Bakır  62
Bakım ve Onarım 66, 67
Bakteri  57, 58, 60, 61, 62, 114
Bariyer    74
Basınç  8, 19, 34, 57, 59, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 

82, 86, 87, 109, 116
Bekletme süresi / alanı  12, 105, 110
Besin madde  25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53
Besinlerin etkinliğini azaltan faktör   33, 48
Biyofilm     58
Biyogüvenlik  14, 32, 55, 56, 63, 64, 66, 67, 68, 94
Bodur civcivler   67
Böcek    57, 60
Bölgesel ısıtma  16, 17
Bölmelere ayırma   108
Buğday  26, 27, 31, 44, 6, 49, 50, 51, 106
Büyüme 6, 11, 12, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 41, 

42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 62, 
66, 68, 71, 88, 89, 90, 93, 97, 100, 122, 123

Canlı ağırlık     6, 12, 27, 30, 33, 39, 41, 55, 90, 96,      
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 118, 119

Canlılık       9
Cinsiyet büyütme / yetiştirme  5, 45, 103, 113
Civciv kalite   5, 11, 13, 67, 102, 113, 122
Civciv dönemi   19, 20, 35, 36, 46, 67, 71, 76, 102, 

103, 114  
Civciv suluğu 15, 17, 18, 36

Civciv yerleştirme  15, 113 
Civcivlerin karıştırılması 112
Çevre  5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 

32, 33, 39, 40, 52, 53, 59, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 
74, 75, 85, 87, 88, 89, 91, 95, 96, 102, 105, 108, 

110, 113, 114, 118, 122, 123, 124  
Çevre kontrollü 72, 96
Çiftlik ve kümes tasarımı 55
Çinko   44, 47
Çit  55, 84, 108, 127
Çizikler/eşelenme  9, 93, 123
Dağılım, kanatlı / yem  7, 8, 18, 30, 38, 66, 67, 72, 

79, 80, 81, 83, 89, 93, 98, 99
Dalga boyu   89
Damızlık sürü  11, 12, 14, 15, 20, 55, 65, 66, 67, 

102
Davranış  6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 37, 69, 

71, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 106, 
114, 124, 125

Değişkenlik / varyasyon          27, 97, 100, 101, 103
Dehidrasyon  14, 18, 19, 36, 67, 117, 122, 123 
Demir  58, 61, 62
Depolama su  34, 61, 122 
Depolama yem  27, 45, 46, 48
Depolama yumurta  6, 67
Dezenfeksiyon  55, 57, 59, 60, 64, 66, 67, 114
Dışkı atım / kontaminasyon 32, 35, 38, 40, 45, 

47, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 63, 94, 105, 106 
Dişi / erkek 28, 100, 101, 103, 121 
Diz  9, 67
Doğal havalandırma  72, 73, 74
Dökülme/israf  28, 35, 37 
Drenaj  60, 63
Düşük kalite  29, 33, 52, 53, 109
Eğitim 12, 55, 56, 59, 65, 66, 68, 98, 107, 109
Elektrik   68, 72, 74, 75
Elektronik tartı     99
Enerji 25, 26, 27, 28, 29, 32, 39, 40, 42, 47, 49, 

51, 52, 67, 91, 115 
Enzim   26, 32, 33, 43, 44, 53
Et verimi  5, 6, 39, 45
Etkin Sıcaklık  83
Evaporatif soğutma  74, 85, 86, 87, 88
Fanlar  8, 20, 57, 59, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 110, 125, 126
Farklı yaş gruplarının olduğu çiftlikler   14
Filtre                          48, 61, 85
Fitaz                           33, 43, 45, 53
Floresan ışık               91, 92, 117
Formaldehit / Formalin    45, 59
Fosfor                                  26, 33, 42, 43, 45, 53
Fumigasyon                      57, 58, 59
Fungal hastalık 31, 51, 68
Gazlar 20, 71, 72, 76
Geçiş Havalandırması 74, 80, 81, 82, 83
Genetik potansiyel 5
Geri çekilme 28, 46, 107
Gezinmek 106
Göbek 13, 67q         
Göğüs   9, 31, 36, 46, 50, 51, 91, 94
Gün uzunluğu 90, 122
Güvenlik / Biyogüvenlik 14, 32, 55, 56, 60, 63, 64, 

66, 67, 68, 94



128 2014

ROSS BROYLER SEVK-İDARE EL KİTABI:

Haftalık ölüm                                             55, 69
Ham madde   26, 33, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 53, 94
Ham protein              26, 28, 33, 34, 40, 53
Hasat          67, 109
Hastalık    5, 10, 12, 14, 27, 29, 44, 47, 55, 56,  60, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 89, 95, 100, 102, 122
Hastalık teşhisi    55
Haşerat                               64
Haşere kontrolü                   66
Hat                                      34, 37, 38, 58, 87
Hava değişimi / akışı / hızı   12, 20, 66, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 88                                            
Hava kalitesi 79, 80, 114, 122, 124, 125, 126 
Hava girişleri    8, 58, 75, 76, 78, 79, 81, 84, 87, 93
Hava sızıntısı / sızdırmazlığı / basıncı           75, 82
Havalandırma      5, 8, 9, 19, 20, 57, 59, 60, 

65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 102, 108, 

109, 110, 117, 122
Hedef   2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 22, 23, 25, 27, 41, 

46, 49, 66, 79, 85, 89, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 
103, 106, 119, 120

Hepsi içeri / Hepsi dışarı       14, 64
Hızlı soluma                            8, 88
Hijyen 14, 55, 57, 60, 66, 67, 68, 113, 122
İmha             57, 58, 63
Islak altlık      33, 36, 63, 108
Isıtma 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 59, 72, 73, 77, 79, 

108, 109, 110
Iskarta          113, 114
Işık reflektörleri / yansıtıcılar     93
İç organların çıkarılması       31, 51
İlaç               28, 31, 32, 44, 45, 46, 51, 57, 62, 107
İnce talaş      94
İnce toz          49
İnkübasyon      67, 122
İskelet              11, 26, 43, 53, 89
İsraf / zayiat / dökülme, yem    28, 29, 38, 49
İşleme, yem     31, 53
İz mineraller     27, 44, 48, 53
İzleme               7, 8, 69, 107, 113, 114
İzolasyon      60
Kağıt             11, 15, 18, 37, 38, 94
Kalsiyum        26, 42, 43, 45, 53, 58, 60, 62, 87, 

122
Kapaklar, havalandırma      72, 73, 81, 82, 83
Karanlık       15, 34, 48, 60, 67, 88, 89, 90, 91, 

93, 107
Karbondioksit / Monoksit         20, 52, 71, 80, 124
Karkas  25, 26, 41, 45, 47, 48, 50, 52, 63, 91, 

95, 103, 105
Kasa      106, 108, 109, 110
Katı ve sıvı yağlar, rasyon   25, 26, 29, 32, 34, 

39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65,95
Katkı       32, 34, 43, 44, 52, 53, 66
Kayıtlar    8, 9, 65, 68, 113, 114
Kemirgen / Haşerat      55, 56, 64
Kesim, kanatlılar   5, 6, 11, 18, 25 26, 27, 28, 

31, 37, 39, 45, 46, 47, 50, 51, 55, 67, 68, 69, 89, 
90, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 

110                        
Kıç (kloaka)          9, 12, 13, 14, 20

Kireç taşı             26
Klapeler / Girişler      72, 74, 75, 76, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 87, 88, 93
Klor / Klorür       34, 43, 44, 48, 62, 65, 114
Koksidiyal / Koksidiostat  31, 34, 50, 52, 59, 

107, 113
Koku  7, 9, 62, 63, 67
Koliform        61, 62
Kolza             26, 49
Konfor    14, 67, 68, 71, 72, 73, 79, 81, 82, 84, 

85, 87, 88, 91, 93, 94, 110
Kontaminasyon: hava / altlık/yem    31, 33, 
38, 47, 49, 51, 58, 61, 63, 64, 94, 95, 105, 106, 107
Krambıl      9, 11, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

37, 46, 49, 50, 51
Kuluçkahane     6, 11, 12, 13, 14, 56, 67, 121, 122
Kursak              7, 9, 22, 23, 67, 106, 107, 113, 12
Küf                 45, 94
Kümes boşaltma     6, 57, 90, 114
Kümes sistemi         96
Kümes tasarımı        55, 56, 66
Laboratuvar analizi       25, 65, 69
Lüks                             15, 93, 105, 117
Lizin                             28, 41, 43
Magnezyum               42, 43, 62
Metabolik        26, 27, 40, 43, 44, 47, 52, 53, 68
Metionin         28, 41,123
Mevzuat      28, 32, 44, 45, 46, 59, 63, 88, 90, 

91, 93, 96, 105, 109, 110               
Mikotoksin    26, 33, 45, 47, 51
Mikron           29, 50, 61, 87
Mineral       25, 26, 27, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 

48, 52, 53, 58, 63                  
Mini peletler    27, 28, 29, 37, 46, 49, 50
Minimum havalandırma    9, 20, 72, 74, 76, 

77, 78, 79, 80, 81
Modüller      106, 109, 110
Muamele     67, 123
Nem   9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

33, 48, 49, 51, 52, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 76,                               
74, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 94, 95, 96, 

110, 122
Nipel suluk       19, 34, 35, 36, 57
Normal bir dağılım 100
Organik asit 31, 45, 50 51
Organik madde, su             32, 59
Oksijen     124
Otomasyonlu / otomatik yemleme        11, 15, 17

37, 38, 57 
Otomatik havalandırma 20, 36, 73,75, 76, 82, 87
Otomatik tartı 99, 100
Otopsi 69, 113, 122
Ölü hayvanların imhası 63
Ölüm oranı     13, 18, 52, 55, 62, 66, 69, 74, 89, 93
Örnekleme                                        60, 98, 99
Pan yemlik 17, 18, 37, 38
Parazit 57, 68
Partikül büyüklüğü, yem       28, 29, 30, 31, 49, 50
Patojen       14, 45, 55, 57, 59,  61, 65, 66,  95
Pelet 9, 11, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37,  

45, 46, 49, 50, 51, 94
Perde         57, 58, 59, 72, 73, 75, 81, 82, 83, 108
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Petek soğutma                           8, 83, 85, 86, 87, 88
Platform tartı                                               102, 103
Popülasyon / üniformite                98, 99, 100
Potasyum         26, 32, 33, 34, 42, 43, 52, 53, 62
Prebiyotik                                                   32, 45,47
Probiyotik          32, 45, 47
Profilaktik 45
Protein 25, 26, 28, 29, 33, 34, 39, 40, 41, 42,  44,

45, 48, 51, 52, 53, 106, 122
Protozoal  68
Radyan ısı 16, 17, 74
Rasyon 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 107, 122, 123 
Refah 5, 6, 7, 9, 10, 11, 25, 27, 28, 34, 39, 48, 51, 52,
 53, 55, 59, 63, 67, 68, 71, 88, 89, 90, 91, 96, 98, 105,

106, 107
Rekabet 37, 38, 45, 94
Rendering       48, 63
Römorklar 57
Rüzgar, çevre / soğutma 20, 72, 73, 74, 82, 83, 

84, 85, 87, 110
Sağlık 5, 11, 12, 14, 32, 33, 34, 39, 44, 51, 52, 55,59  

62, 65, 66, 67, 68,69, 113, 114
Saha             41, 57, 60
Salmonella                        31, 47, 50, 60, 114
Saman 94
Sanitasyon 58, 61, 66, 67, 68
Sensörler, çevre 20, 83
Serolojik izleme 69
Sesler 7, 8, 13, 69
Sert su 61, 87
Sevkiyat                                                               12
Seyreltme 107, 123                     
Sıcak hava 17, 32, 34, 37, 52, 73, 74, 76, 77, 81,8 2,    

                               84, 85, 86, 88, 91,110
Sıcak stresi 32, 43, 51, 108
Sıcaklık   5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 32, 35, 51, 52, 59, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 
74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88,103,         
                   106, 108, 109, 110, 114, 116, 117, 122, 124,1 25, 126
Sıcaklık, altlık 15, 114
Sıcaklık, sensor 20, 83, 84
Sisleme / dumanlama 86, 87, 88, 94, 106, 110 
Soğutma / soğuk      8, 9, 12, 13, 15, 19, 21, 32, 

34, 37, 58, 69, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 94, 106, 110

Solunum 7, 8, 19, 32, 33, 52, 59, 69, 71
Sondaj kuyuları 114
Soya 26, 45, 48
Spiral yemlikler 37, 38
Sprey, dezenfeksiyon 57, 59, 64
Sprey, soğutma          19, 74, 84, 85, 87, 88
Standart sapma 97, 100, 118
Stres 6, 10, 14, 27, 32, 33, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 52,

65, 68, 69, 98, 100, 108, 109        
Su, kalite / kontaminasyon  58, 61, 62 ,63, 87, 94, 114
Su tankı           58
Su, tedarik           34
Su:yem oranı                        114         
Suluk  6, 8, 15, 16, 19, 25, 34, 35, 36, 37, 57,  58, 60
66, 67, 76, 79, 81, 91, 96, 100, 102, 107, 109, 122, 123
Sülfatlar          62        

Sürü 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 30, 34, 37, 39,
 45, 55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72,

82, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 106
                                              107,113, 118, 119,120

Sürüler arasındaki  dönem 64, 65, 67
Taban Yastığı Hastalığı 33, 34, 47, 52, 95, 96
Bütün (dane) tahıl          31, 32, 50, 51, 106, 107
Tartma (tartım), kanatlı  97, 98, 99, 100, 102, 103,

113, 123
Taşıma      6, 14, 27, 31, 50, 55, 68,105, 106, 108, 109,

110, 122
Temizleme / dezenfeksiyon      9, 13, 14, 15, 34, 35,

55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 95, 114
Tepsi                  37
Termostat    73
Toksin                  26, 33, 45, 47, 51, 66, 68
Tortu 48, 49, 58, 61
Toz 7, 8, 9, 19, 57, 58, 60, 65,  71, 93, 94, 95,

114, 122
Toz yem 28, 29, 30, 31, 50, 51
Turba yosunu 94
Tuz / sodyum 26, 32, 33, 34, 42, 43, 47, 48, 52, 53,

60, 62, 122
Tuzak noktaları 64
Tüm kümes ısıtma 16, 17, 18, 20
Tünel havalandırma 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

88, 86, 87, 88
Tüylenme    44, 69, 103, 121, 123
Ultraviyole ışık               61
Üniformite 6, 11, 14, 15, 37, 69, 71, 72, 96, 97,

99, 100, 101, 102, 103, 113, 118, 122
Üşüme                                                                 76
Vakum, havalandırma                                            75
Varyasyon katsayısı (CV)                          97, 100, 118
Virüs / viral                                   12, 57, 59, 65, 68
Vitamin          25, 26, 27,32, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 

52, 53, 58, 122 
Vücut ağırlığı    8, 11, 46, 91, 97, 118, 119, 120
Vücut sıcaklığı   13, 15, 21, 109
Yakalama  68, 90, 93, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 109, 

113, 123
Yakalama öncesi                   105, 107, 108, 109, 113
Yakma                                                                 63
Yalıtım                                                15, 74, 78, 117
Yan duvar  72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 85, 86
Yaralanma         100, 107, 108
Yem, tüketim   8, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 42, 

43, 46, 47, 49, 50, 51, 62, 69, 89, 90, 106, 122
Yem, formu / tipi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 46, 

47, 49, 50, 51, 53, 113, 122, 123
Yem, formülasyonu / içerik maddeleri / üretim     

29, 41, 43, 53, 122, 123 / 26, 27, 32, 34, 42, 44, 45, 
47, 48, 63 / 28, 31, 46, 49

Yem,  dağıtımı  29, 38
Yem, etkinliği / dönüşümü    25, 26, 28, 29, 39, 42, 90
Yemin kaldırılması           105, 106, 107
Yem, israfı/zayiatı        28, 29, 38, 49, 37, 123
Yem, kalitesi         7, 8, 30, 31, 47, 67, 68, 113 
Yem, katkıları                 28, 32, 44
Yem kazanı/silo                      8, 60, 66 
Yem, maliyeti                             27, 28, 42, 45, 46, 47



130 2014

ROSS BROYLER SEVK-İDARE EL KİTABI:

Yem, özellikler                                                      39
Yemlik           6, 8, 9, 15, 16, 25, 30, 37, 38, 42, 57,

60, 66, 67, 76, 79, 81, 89, 90, 91, 96, 102, 106, 
108,109, 122, 123

Yemsiz bırakma           90, 113
Yemin kaldırılması           105, 106, 107
Yemlik alanı                                   37, 38, 89, 106
Yemleme  25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 46, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 58, 90, 91, 93, 103, 106, 123
Yerleşim sıklığı     5, 6, 16, 82, 83, 84, 89, 96, 103, 

116, 122, 123
Yerleştirme     13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 37, 64, 67, 

69, 103, 113
Yetiştirme    5, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 36, 38, 45, 

46, 52, 55, 58, 105 
Yığılma                                                     84, 109
Yıkama                                           57, 58, 59, 64
Yoğuşma                                                         15
Yönlendirme plakası                                         78
Yumurta                          6, 11, 13, 27, 46, 67, 122
Yumurta sarısı                                       11, 46, 67
Yükleme                               12, 68, 105, 109, 110
Zamanlayıcı                       73, 79, 80, 125, 126
Zayıf civciv                 67
Zemin, alanı                                    37, 96, 117
Zemin, uygulamaları                               59, 60
Ziyaretçi                                                64, 114
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Notlar
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