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4 Broyler Damızlık Dişilerinde Tüy Örtüsünün 

Yönetimi İçin Pratik Bir Kılavuz

An Aviagen Brand

ÖZET
Dişilerdeki tüylenmeden bahsedildiğinde yetiştirme veya üretim aşamasında akılda tutulması 
gereken önemli bir husus da, zayıf tüylenmesi olan bir sürüde iyi tüylenme sağlamanın basit ve hızlı 
bir çözümü olmadığıdır. 35 haftalık veya daha büyük yaşlarda tüy kaybı bulunan damızlıklar için 
durumu düzeltmek için yapılacak çok fazla şey yoktur. Önem gösterilmesi gereken nokta yetiştirme 
döneminin başından itibaren iyi bir tüy örtüsünün gelişiminin sağlanması, yetiştirme döneminin 
ortalarında tüy kaybının önlenmesi ve üretim dönemi boyunca da tüy örtüsünün korunmasıdır. 
Bu makalede bulunan yönetim stratejilerini uygulayarak, iyi bir tüy örtüsü gelişimi sağlamak ve 
tavukları bu aşırı tüy kaybından korumak mümkün olabilir. Dikkate alınması gereken bazı önemli 
noktalar şu şekildedir: 

• Yetiştirme kümeslerinde 3 haftadan (21 gün) daha büyük hayvanların olmasına izin vermeyin.
• Kümes sıcaklığını 4. Haftadan (28 gün) itibaren 20°C’ye düşürün.
• Yemlik alanının, kullanılan yemlik tipi için önerilen standartlara uygun olduğundan emin olun. 
• Yem dağıtım süresinin yetiştirme döneminde 4 dakikadan ve üretim döneminde 3 dakikadan 

fazla olmadığından emin olun.
• İstenilen yem formunu koruyun. 
• Suluk sayılarını, suyu ve altlık kalitesini izleyin.
• Yerleşim yoğunlukları ile ilgili Aviagen® önerilerine veya yerel mevzuata uyun.
• Aşırı çiftleştirme yapmayın.
• Horoz katımından önce hem horozların hem de dişilerin cinsel olgunluk için senkronize 

olduğundan emin olun.
• Sürü uniformitesini izleyin. 
• Üretim kümesine geçtikten sonra kısa bir süreyle kırmızı ışık ve ardından standart aydınlatmayı 

kullanın.
• Işıklar açıldığında yemliklerde yem olduğundan emin olun ya da yemlikleri karanlıkta doldurun. 
• Sürünün fiziksel durumunu akarlar, koksidiyoz ve nekrotik enteritis gibi bağırsak sorunları 

açısından izleyin.
• Yetiştirme döneminde tüy skorlamasını sistematik hale getirin ve üretim döneminde de her 10 

haftada bir tüy skorlaması yapın.
• Hayvanların yeterli miktarda lif, amino asit, iz mineral ve vitamin aldığından emin olmak için 

yem formülasyonlarını dikkate alın. 

Dr. Vanessa Kretzschmar-McCluskey, Global Teknik Transfer Müdürü, Aviagen Inc.
Dr. Colin Fisher, Besleme Danışmanı, Aviagen Ltd.
Otto Van Tuijl, Teknik Direktör, Aviagen EPI.
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GİRİŞ
Modern broyler damızlıklar, çiftlik yöneticileri için farklı zorluklarda senaryolar sunabilir. Yöneticiler sorunlar ortaya 
çıkmadan önce olası zorluklara hazırlanabilmek için öngörülü olmalı ve ileriye dönük düşünebilmelidirler, bir dedektif 
gibi sorunların temel nedenlerini aramaya istekli ve sürü performansını etkileyebilecek değişiklikleri uygulayabilmek 
için de eylem odaklı olmalıdırlar. Kritik stratejilerden bir tanesi, yeterli miktardaki tüy örtüsünü korumak ve dişiler 
üretime girdikten sonra da tüy kaybını önlemektir. Yetersiz tüy örtüsü, çiftleşme ve döllülükte düşüşe, canlı ağırlık 
kaybına, vücut sıcaklığının dengelenememesi nedeniyle termoregülasyon sağlanamamasına ve buna bağlı olarak 
zayıf bir yem dönüşüm oranına (FCR) ve  dişiler için olası fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

Tüy kaybının spesifik nedenini ortaya çıktıktan sonra teşhis etmek zor olsa da, sürüde iyi tüy örtüsünü korumak için 
hem yetiştirme hem de üretim döneminde uygulanabilen sevk-idare uygulamaları vardır. Görsel ipuçlarının yanı sıra 
sayısal ölçekle yapılan tüy örtüsü skorlaması hangi tavukların en iyi tüy örtüsüne sahip olduğunu ve gerçek kaybın 
nerede meydana geldiğini belirlemek için kullanılabilir. Tavuk tüylerinin korunmasına yardımcı olan diğer faktörler 
de; kümes koşullar, sürü ve yemleme yönetimi, genel sürü sağlığı ve beslenmesidir. Bu makalenin amacı, iyi tüy 
örtüsünün elde edilmesi ve sürdürülmesi için pratik bir rehber olarak hizmet etmek ve sahada uygulanabilecek 
mantıklı yönetim tekniklerini sağlamaktır.

YETİŞTİRME DÖNEMİ SEVK-İDARE
Yetiştirme dönemindeki dişilerin doğru yönetimi, sadece tüy üretimi üzerinde değil, üretim dönemi boyunca tüy 
bakımı üzerinde de büyük bir etkiye sahip olabilir. Sürüler yetiştirme kümesine yerleştirildikten sonra, tüy kalitesini ve 
iyi kalitede tüy örtüsü sürekliliğini etkileyebilecek çeşitli faktörleri dikkate almak önemlidir.

Toplam yetiştirme alanına erişim – Toplam yetiştirme alanına 3 haftadan (21 gün) büyük kuşlar alınmamalıdır. 
Bu, piliçlerin tüm yetiştirme alanını kullanmasına izin verir ve büyüdükçe de aşırı kalabalıklaşmasını önler.  Yoğun 
yerleşim sıklığı tüy kalitesi üzerinde zararlı etkiye sahiptir. Kanatlılar yeterli yemlik alanı olmadığında agresif hale 
gelebilir, tüy gagalamaya ve hatta aşırı durumlarda da kanibalizme başvurabilirler.

Sıcaklığın düşürülmesi – Sürü yetiştirme tesisine geldiğinde, ortam sıcaklığı 30°C, zemin sıcaklığı 28-30°C 
olmalıdır. Bu, genç kanatlıların sıcak kalmasını ve metabolik enerjilerini termoregülasyon için değil büyüme için 
kullanmalarını sağlar. Bununla birlikte, tüy büyümesini uyarmak için kümes sıcaklığı kademeli bir azalma ile, sürü 4 
haftalık iken (28 gün) yaklaşık 20°C’ye düşürülmelidir.

Yemlik alanı, yem dağıtımı ve yemin formu – Doğru yemlik alanının sağlanması, broyler damızlık dişilerinin doğru 
yönetiminin en temel ilkesidir. Dişiler için önerilen yemlik alanı kılavuzu aşağıdaki Tablo 1’de bulunabilir. Uzun yem 
dağıtım süreleri yemlemede tutarsızlıklara yol açabileceğinden yem dağıtım süresi 4 dakikayı geçmemelidir; tüm 
kanatlıların aynı anda yeme erişimi olmalıdır. Yemleme sisteminin kümesin ortasından veya önden ve arkadan 
doldurulması bunu düzenlemeye yardımcı olacaktır. Yemliklerin ışıklar kapalıyken doldurulması gerektiğini 
unutmayın, böylece ışıklar açıldığında neredeyse anında yemleme yapılabilir.

Tablo 1: Yetiştirme dönemi broyler damızlık dişiler için önerilen yemlik alanları.
Dişiler

Yemlik alanı
Yaş (gün) Kanal yemlik cm (in) Tabak yemlik cm (in)

0-35 5 (2) 4 (2)
36-70 10 (4) 8 (3)

71-105 15 (6) 10 (4)
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Yemin formu yetiştirme dönemindeki tüy gelişimini de etkileyebilir. Optimum besin alımı için kaliteli yem formu gereklidir 
ve iyi, düzgün bir yem boyutu, tüm kanatlıların yemden en iyi şekilde yararlanmasını sağlar. Birçok kez kötü peletlenmiş 
yemler, yemliklerde toz yem parçacıkların birikmesi nedeniyle yetersiz tüketime neden olabilir ve bu da tüy çekmeye yol 
açabilir.

Suluk alanı ve su yönetimi – Suluk alanı ve su  yönetimi yemleme alanı kadar önemlidir.  Damızlık dişiler, dengeli bir 
su yönetimi programının bir parçası olarak her zaman temiz ve taze suya sınırsız erişime sahip olmalıdır (ayrıca bkz. 
AviaTech: Broylerlerde Footpad Dermatitini Azaltmaya Yönelik Yönetim Araçları, 2012; Aviagen Brief: Pododermatit 
Riskini Azaltmaya Yönelik Pratik Hususlar, 2010). Suluk alanı için öneriler aşağıdaki Tablo 2’deki gibidir. Suyun 
mevcut olup olmadığını görmek için kursağın durumunu kontrol etmek, kanatlıların suya iyi erişip erişmediğinin iyi bir 
göstergesidir.

Tablo 2: Tavsiye edilen suluk alanı .
Suluk Tipi Suluk Alanı 
Çan tipi 1.5 cm (0.16 in)
Nipel 8-12 kanatlı/nipel
Kap 20-30 kanatlı/kap

Sürü hastalıkları (hastalıklar) – Koksidiyoz veya nekrotik enterit nedeniyle bağırsak sağlığı için sürünün sık sık 
izlenmesi, kümesin iyi yönetimi için önemli bir sorumluluktur. Bu, altlık kalitesini, dışkı materyalini herhangi bir renk 
değişikliği veya ishal ve sürü davranışının günlük gözlemleri ile yapılmalıdır. Hastalıkları / hastalanmaları derhal tedavi 
etmek, tüy örtüsünün korunmasına yardımcı olacaktır.

Altlık kalitesi – Kuru, ufalanabilir altlık, bir piliç sürüsünün sağlığı ve gelişimi için gereklidir. Islak altlık, tavuklar altlık 
üzerinde otururken tüylenmeyi etkileyebilir. Aşırı ıslak veya kırık tüylere neden olabilir ve silkelenerek kurulanmalarını 
önleyebilir. Ayrıca mikrobiyolojik kontaminantların birikmesine ve kanatlı hastalıkları riskinin artmasına neden olabilir.

ÜRETİM DÖNEMİNDE SEVK – İDARE 
Yetiştirme döneminde uygulanan yönetim ilkelerine ek olarak, üretim dönemine özgü teknikler vardır, tüy kaybı bir 
dereceye kadar kaçınılmaz olmakla birlikte, aşağıdakileri dikkate alarak tüy kaybı miktarını azaltarak tavuklardaki tüy 
kaybı korunabilir. Hatırlanması gereken önemli şey, önlemin anahtar kelime olmasıdır. Aşırı tüy kaybı oluştuktan sonra 
sorunu gidermek çok zor olabilir. Üretim döneminde tüylenme ile ilgili olarak odaklanılacak noktalar şöyledir:

• Sürü yönetimi.
• Çevre koşulları.
• Yem yönetimi.
• Sürü sağlığı.
• Tüy puantajı.
• Beslenme.

SÜRÜ YÖNETİMİ
Yetiştirme döneminde belirtildiği gibi, yerleşim sıklığı yönergelerine uyma, aşırı kalabalıklaşmayı önleme, yemlik ve suluk 
alanlarını koruma ve ekipman bakımı gibi yönetim uygulamaları üretim aşaması için de geçerlidir. Ayrıca bu dönem, 
tavukların çiftlerşmeye başladıkları da dönemdir. Bu nedenle, cinsel olgun horoz ve dişilerin uygun senkronizasyonu 
esas alınmalıdır. Cinsi senkronizasyon uygun olduğunda, horozlar daha sakin olacak ve üretim başlangıcında dişilere 
karşı aşırı agresif olmayacaklardır. Bu, dişilerde, özellikle dorsal (sırt) bölgesinde ciddi tüy hasarını önleyecektir. 
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Aşırı çiftleşme tavuklarda aşırı tüy aşınmasına yol açabilir. Etlik piliç yetiştiriciliği endüstrisinde, en fazla tüy aşınmasına 
sahip olan tavukların tamamen tüylü tavuklardan daha sık çiftleştiği varsayılmaktadır. Bununla birlikte, çalışmalar, 
büyük miktarda sırtta tüy kaybı olan dişilerin  erkeklere daha az duyarlı olduğunu ve bu nedenle çiftleşme ve döllülüğün 
azalmış olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, sürünün çiftleşme miktarını veya doğurganlığını, tavukların sırtındaki tüy 
örtüsünün miktarına göre değerlendirmek önerilmez.  

Tavuk uniformitesi, tüy dağılımı ve dişi döllülüğü arasında bir korelasyon kanıtı da vardır. Daha önce bahsedilen 
beslenme ilkelerini göz önünde bulundurarak, üretim için daha uniform bir dişi sürüsü üretmek daha kolay olacaktır. 
Daha uniform bir sürünün, yem tüketimleri de benzer olacaktır, böylece tüm tavuklar almaları gereken günlük yem 
istihkaklarını alabilirler. Daha uniform sürülerdeki tavuklar birbirine yakın vücut ağırlıklarına sahip olacaktır. Uniform 
olmayan bir sürünün erken ışık uyarımı, hala gelişmekte olan daha küçük, daha hafif tavukların üreme gelişimi üzerinde 
zararlı bir etkiye sahip olacaktır. Birçok durumda, daha yüksek vücut ağırlığına sahip tavuklar daha iyi tüy örtüsüne 
sahip olma eğilimindedir ve çiftleşme olasılıkları daha yüksektir.

ÇEVRE KOŞULLARI
4 haftalıktan (28 gün) itibaren 20°C sıcaklığın korunmasının yanı sıra, yeterli havalandırma sağlanması tüy durumunda 
önemli bir rol oynar. Doğru havalandırma miktarını korumak, kümesin  bağıl nem seviyelerini kontrol etmeye ve altlıklara 
ulaşmadan önce havanın ısıtılmasına yardımcı olacaktır. Bu, fazla nemin buharlaşmasına izin vermekte olup altlığı kuru 
ve ufalanabilir tutar. Doğru havalandırma aynı zamanda CO2 seviyelerinin 3000 ppm’den daha az ve NH3 seviyelerinin 
de 10 ppm’den daha düşük bir seviyede tutulmasına yardımcı olacaktır. Bu çok önemlidir, çünkü kaliteli altlık ve çevre 
koşulları, tüylenmeyi ve sırasıyla da tüylerin bakımını sağlar. Üreme kümes koşulları yetiştirme tesisinin koşullarına 
yakın tutulursa, tavukların yetiştirmeden yumurtlamaya sorunsuz bir şekilde geçmesi sağlanabilir. Bu, her iki fazda 
(yetiştirme ve üretim kümeslerinde) aynı tip besleme ve sulama sistemleri, tutarlı bir sıcaklık vb. kullanılarak yapılabilir.

Aydınlatma da dikkate alınmalıdır. Üretim kümesine transfer edildikten hemen sonra kısa bir süre kırmızı ışıkların 
kullanılması, kuşların sakin kalmasına ve tüy gagalamayı azaltmaya yardımcı olacaktır. Bundan sonra 30-60 lux arasında 
bir ışık yoğunluğu kullanmak en iyisidir, çünkü 100 lux’ten  fazla ışık yoğunlukları tüy gagalama riskini artıracaktır. 
Optimal ışık spektrumu, sıcak beyaz ışık veya 160 Hz’den daha yüksek frekansta gün ışığı kullanan bir ışık spektrumu 
olmalıdır.

YEM YÖNETİMİ
Yetiştirme döneminde olduğu gibi, ışıklar yanar yanmaz yemler hazır olmalı  ve yemlikler ışıklar kapalıyken doldurulmalıdır. 
Bu, dişilerin “ışıkların açılmasını”  yemlemeyle ilişkilendirmelerine yardımcı olacaktır. Yem olabildiğince hızlı dağıtılmalı 
ve tüm yemin, yemlik sistemini başlattıktan sonraki 3 dakika içinde dağıtılması tavsiye edilir. Transferden sonraki ilk 
birkaç haftada, sürünün içindeki stresi sınırlamaya yardımcı olmak için yemi karanlıkta vermek de yararlı olabilir. Üretim 
döneminin ilk dönemlerinde yem artışlarının üretim artışlarıyla doğrudan ilişkisi vardır. Bu, tavukların doğru miktarda 
yem aldıklarından ve aşırı veya az beslenmediklerinden emin olmaya yardımcı olacaktır. Doğal eşeleme ve yem arama 
davranışını uyarmak için altlık üzerine grit yayılması da yararlı olabilir. Bu, tüy çekme davranışlarını hafifletebilir ve aynı 
zamanda da sindirim sistemini geliştirir.

SÜRÜ SAĞLIĞI
Tavukların fiziksel durumunun izlenmesi, sürü içindeki sağlık sorunlarını önemli ölçüde azaltabilir. Bazı tüy gagalama 
vakaları, tavukların vücudunda yaşayan akarların veya diğer parazitlerin istilası ile ilişkili olabilir. Akarlar için aşılama 
programı olmamasına rağmen, tüy gagalama ve kaybı gözlenirse, tüm kümesin sağlığı için bir akar probleminin 
keşfedilmesi veya ortadan kaldırılması şarttır. Tavuklarda bağırsak rahatsızlığını aşılama yoluyla kontrol etmek, 
koksidiyoz veya nekrotik enterit salgınlarının önlenmesinde etkilidir. Çiftlik yöneticisi ıslak altlık, renksiz dışkı veya ishal ile 
birlikte sürü davranışında bir değişiklik fark ederse, tavukların bağırsak sıkıntısı çektiği düşünülebilir. Başka sorunlardan 
kaçınmak için de bu durum mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmelidir. Yemin mikotoksin kontaminasyonu da 
benzer semptomlara neden olabilir, bu nedenle gelen yemlerin kontaminasyon açısından kontrol edilmesi gerekir. 
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TÜY PUANTAJI
Dişi tüylerinin görsel gözlemleri, sürüde neler olduğunu belirlemek için iyi bir yol olsa da, tüy puantajı yapmak, gerçek 
tüy dağılım miktarına sayısal bir değer yerleştirmeye yardımcı olacaktır. Bu testi, çiftleşme sırasında erkeklerle en çok 
temas eden alanlarda sırt, uyluk, kanatlar ve kuyruk dahil olmak yapmak önemlidir. Tüy puantaj sistemi aşağıdaki gibi 
yapılır:

 0 = tamamen tüylü 
 1 = hafif aşınma
 2 = yer yer kırık tüyler ve küçük tüysüz alanlar 
 3 = yoğun kırık tüyler ve bazı tüysüz alanlar 
 4 = neredeyse tüysüz veya büyük tüysüz alanlar 
 5 = tüysüz

Uyluk bölgesini de hasar ve yaralar için puanlamak gerekir. Bu alana 6-8 arasında ek puan verilmelidir:

 6 = küçük noktacıklarla oluşan hasarlar      
 7 = hafif yaralanma
 8 = ciddi yaralanma

Daha fazla bilgi ve fotoğraflı kılavuz için bkz. Ek 1.

BESLENME
Broyler damızlıklar, broylerle karşılaştırıldıklarında benzer şekilde büyüme için gereken genetik potansiyele sahiptirler 
ve aynı derecede verimli olabilirler. Bu nedenle, yerel mevzuatın izin verdiği şekilde, yetiştirme döneminde iştahın 
gelişmesine yardımcı olmak, sürü sağlığını korumak ve obeziteyi önlemek için kontrollü bir beslenme programı 
uygulamak gerekir. Bu, birçok bölgede yaygın bir uygulama olsa da, besleme ve iştah dengesi tam olarak sağlanmazsa, 
tüy gagalama ve beslenme motivasyonuna bağlı saldırganlık gibi davranışsal sorunlara yol açabilir. Bu da tüy gelişimi 
ve bakımı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Tavuk beslemesinin tüy gelişimi ve bütünlüğünde önemli roller oynayan birkaç yönü vardır. Bununla birlikte, tüylenme 
sorunlarını, meydana geldikten sonra düzelten rasyondaki basit bir değişikliği belirlemek de çok zor olabilir. Hem 
yetiştirme hem de üretim dönemlerinde dikkate alınması gereken önleyici tedbirler vardır.

Lif – Kılavuz olarak% 4 ila 7 arasındaki değerler kullanılarak minimum lif seviyeleri korunmalıdır. Tüy yemenin 
rasyondaki lif eksikliğiyle ilişkili olabileceğine ve yemdeki düşük seviyelerin tavuklar arasında tüy gagalamasına neden 
olabileceğine dair kanıtlar vardır.

Sodyum ve Klor – Sodyum seviyeleri % 0.18 ile % 0.20 arasında kalırken, klor seviyeleri sodyumun % 10’undan fazla 
olmamalıdır. Sodyum bikarbonatın sodyum kaynağı olarak kullanılması bu konuda yardımcı olabilir.

Amino asitler – Tüy gelişimi için  kullanılan birkaç amino asit vardır. Metiyonin ve sistin tüy gelişimi için en kritik 
olanlardan ikisidir. Rasyon içerikleri, kanatlıların büyümesini ve uygun tüy gelişimini sürdürmek için yeterli metiyonin 
içerir, bu yüzden kanatlıların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri oranı sağlamak için rasyona sentetik metiyoninin 
eklenmesi önemlidir. Ayrıca, içme suyuna triptofan ilavesinin kuşları sakinleştirdiği ve böylece tüy gagalamasını azalttığı 
gösterilmiştir.

İz elementler – Çinko, tüy büyümesi için gerekli olan sadece bir iz elementtir. Sadece üretim verimi için değil, yara 
iyileşmesi için de önemlidir. Çinko eksikliği; baskılanmış bir bağışıklık sistemi, zayıf tüylenme, dölsüzlük ve zayıf yumurta 
kabuğu kalitesinden de sorumlu olabilir. Selenyum da önemlidir ve biyo-yararlanımı açısından çinko ve selenyumun 
organik formlarında kullanılması faydalı olabilir.

B-kompleks vitaminleri – İz elementlerde olduğu gibi, B-kompleks vitaminleri de tavukların uygun besin maddesi 
oranlarını elde etmelerini sağlamaya yardımcı olur. Hem vitaminlerin hem de iz elementlerin içme suyu yoluyla 
uygulanması tüy oluşumunu iyileştirmeye yardımcı olabilir. 
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EK 1. TÜY PUANTAJI

Şekil 1: Tavuğun sırt bölgesine uygulanan tüy puanlama sistemi örneği.

Puan 0 = tamamen tüylü Puan 1 = hafif Puan 2 = bazı kırık tüyler

Puan 3 = yoğun kırık tüyler Puan 4 = neredeyse kel Puan 5 = kel

Şekil 2: Tavuğun kanatlarına uygulanan tüy puanlama sistemi örnekleri.

Puan 0 = tamamen tüylü  Puan 1 = hafif Puan 2 = bazı kırık tüyler

Puan 3 = yoğun kırık tüyler Puan 4= neredeyse kel Puan 5 = kel

   



7

Ross Teknik  Notlar – Broiler Damızlık Dişilerde Tüy Örtüsünün Yönetimi, Aralık 2014

Şekil 3: Tavuğun kuyruğuna uygulanan tüy puanlama sistemi örnekleri.

Puan 0 = tamamen tüylü  Puan 1 = hafif Puan 2 = bazı kırık tüyler

Puan 3 = yoğun kırık tüyler Puan 4= neredeyse kel Puan 5 = kel

Şekil 4: Tavuğun uyluğuna uygulanan tüy puanlama sistemi örnekleri.

Puan 0 = tamamen tüylü  Puan 1 = hafif Puan 2 = bazı kırık tüyler

Puan 3 = yoğun kırık tüyler Puan 4 = neredeyse kel Puan 5 = kel
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Şekil 5: Tavuğun uyluk bölgesine uygulanan fiziksel yara skorlama sistemi örneği.

Puan 6 = hasar  Puan 7 = hafif yaralanma Puan 8 = ciddi yaralanma

   

Zamanla tüy örtüsünün gelişimini doğru bir şekilde değerlendirmek için sürüler, üretim döneminde her 10 haftada bir; 20, 
30, 40, 50 ve 60 haftalık yaşlarda  puanlanmalıdır. Bununla birlikte, tavukların 40’lı yaşlarda bir tüy dökülme döneminden 
geçmeye başlayacaklarını hatırlamak da önemlidir. Bu tavuklar bütün sürünün tüylenme durumunu yansıtmayacağından 
puanlanmamalıdır.

Ross® sürü yönetimi hakkında daha fazla bilgi için yerel Teknik Servis Müdürünüze veya Teknik Servis 
Departmanına başvurabilirsiniz.
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