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ÖNSÖZ

Değerli katılımcılar ve sevgili Zootekni Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri,
Her yıl geleneksel olarak yapılan Ulasal Zootekni Öğrenci Kongresinin sekizincisini
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü olarak sizlerinde katkılarıyla
düzenlemekten onur duymaktayız.
Ulusal Zootekni Öğrenci Kongreleri, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları
bitirme ödevleri ve yapmıĢ oldukları bilimsel çalıĢmalarını sunmak için ortam oluĢturmaktadır.
Bu bağlamda bildirileri hazırlayan Zootekni Bölümü öğrencilerine, hazırlanmasında katkıda
bulunan tüm bitirme ödevi ve lisansüstü tez danıĢmanlarına ve bildirilerin değerlendirilmesinde
katkıda bulunan Bilim Kurulu Üyelerine teĢekkür ederim. Yemler ve Hayvan Besleme alanında
25 adet, Biyometri ve Genetik alanında 12 adet ve Hayvan YetiĢtirme alanında 51 adet olmak
üzere toplam 88 adet bildiri kongremize gönderilmiĢtir. Kongremize gösterilen bu yoğun ilgi
bizi memnun etmiĢtir.
Ülkemiz zengin doğası nedeniyle hayvansal üretim açısından büyük bir potansiyele
sahiptir. Ancak yıllardır çok iyi bilinen sorunlarına maalesef hala yeterli çözüm üretilememiĢtir.
Hayvanlarımızın verimleri geliĢmiĢ ülkelerde ki hayvanların verimlerinden çok geride ve üretim
maliyetlerimiz ise oldukça yüksektir. Bunların sonucunda ise dengeli beslenebilmemiz için
gereksinim duyduğumuz hayvansal ürün tüketimimiz de yeterli düzeyde değildir. Ayrıca üretim
ve pazarlama zincirinde de gıda güvenliği açısından sorunlarımız mevcudiyetini korumaktadır.
Kongremizin hayvansal üretimde karĢılaĢtığımız sorunların ortaya konması, tartıĢılması ve
çözüm önerilerinin oluĢturulmasında katkı sağlayacağını umut etmekteyiz.
Kongremize katkı ve desteklerinden dolayı baĢta Rektörümüz Prof. Dr. Ġbrahim Halil
MUTLU olmak üzere Fakülte Dekanlığımıza, Kongre Bilim Kuruluna, diğer kurum ve
kuruluĢlara Kongre Düzenleme Kurulu olarak teĢekkür ederiz. Kongremize katılan çok değerli
konuĢmacılarımıza, kongremize bildiri ile katkıda bulunan sevgili öğrencilerimize ve siz değerli
katılımcılara içten teĢekkür eder, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Abdullah CAN
HRÜ Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölüm BaĢkanı
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Kanatlı Besleme ve Organik Tarım
Emre TAHTABĠÇEN1*, Kayahan YILMAZ1 , Aylin AĞMA OKUR1, H. Ersin ġAMLI1
1

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ
*e-posta: etahtabicen@nku.edu.tr; Tel: +90 (282) 250 39 40; Faks: +90 (282) 250 99 29
Özet
Son yıllarda baĢ gösteren tarımsal üretim alanlarının daralması ve nüfus artıĢları gibi nedenlerden ötürü
kanatlı hayvanların üretimine verilen önem artmıĢtır. Diğer yandan gelir düzeyindeki artıĢa bağlı olarak
toplumda insan sağlığı ve hayvan refahı konuları da önem kazanmıĢtır. Bu nedenle endüstriyel üretimin
yanı sıra organik kanatlı yetiĢtiriciliğine yönelim gözlenmektedir. Hazırlanan bu derlemede organik
kanatlı beslemenin ülkemizdeki durumu, sorunları, avantajları gibi unsurlar ele alınmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Kanatlı besleme, organik tarım, hayvan refahı
GĠRĠġ
Ġnsanların, güvenli gıda konusunda bilinçlenmeleri ve ekonomik gelir seviyelerinin yükselmesi
ile ekolojik ürünlere olan talep artmıĢtır. Artan bu taleple birlikte organik tarım deyimi ile tarımsal üretim
modelleri geliĢtirilmiĢtir (Yenice.2002).
Organik Tarım; üretimde kimyasal madde kullanmadan, toprak, su, bitki, hayvan ve doğal
kaynaklar kullanılarak, üretimden tüketime kadar her aĢaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim
biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, insan ve
hayvan sağlığını korumaktır. Organik tarımın geçmiĢi 20.yüzyıla dayanmaktadır (Anonim 2010). Organik
tavukçuluk ise organik yemlerle beslenen, genetik yapısı değiĢtirilmemiĢ, çevreye ve iklim koĢullarına
adapte olmuĢ, yerli ve melezlerinin kullanıldığı, hayvanların doğal davranıĢ ve fizyolojilerini rahatsız
etmeyecek Ģekilde çevresel isteklerinin karĢılandığı bir tavukçuluk üretim Ģeklidir. (ġahin ve ark., 2004)
Ülkemizde Organik Tarımın Durumu
Ülkemizde organik tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenmiĢ olan
esaslar ve uygulanmasına iliĢkin yönetmeliğe göre yürütülmektedir. Bu kurallar incelendiğinde hayvan
refahına iliĢkin birçok unsur bulunmaktadır. Organik tarımın kurallarına göre üretimin yapılıp
yapılmayacağına kontrol ve sertifikasyon kuruluĢu veya kontrol kuruluĢu tarafından karar verilmektedir.
Üretim, müteĢebbis ile yetkilendirilmiĢ kuruluĢ arasında imzalanan sözleĢme esasına dayanmakta ve
yetkilendirilmiĢ kuruluĢun kontrolünde yapılmaktadır. Ülkemizde organik tarımın halen hızlı bir geliĢme
göstermesine karĢın istenilen düzeyde değildir. Ġlk olarak bitkisel ürünlerde baĢlayan üretim daha sonra
hayvansal üretiminde devreye girmesi ile tarımın birçok alanında ürün çeĢitliliğini arttırmıĢtır. Hayvan ve
yem hammaddesi temini, pazar imkanları gibi sorunlar aĢılması gereken noktalardır.
Organik Kanatlı Beslemenin Ġlkeleri
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilan edilmiĢ olan ―Organik Tarımın Esasları ve
Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca belirlenmiĢ olan hususlar aĢağıda özetlenmiĢtir (Anonim,
2010).
Öncelikle damızlık olarak kullanılan hayvanların organik iĢletmelerden getirilmiĢ ve tamamen
organik yemlerle beslenen, genetik yapısı değiĢtirilmemiĢ, çevreye, iklim koĢullarına ve hastalıklara
dayanıklı olmaları gerekmektedir.
Hayvanlar, meralara veya açık alanlara kolayca eriĢebilmeli ve birim alan baĢına düĢen hayvan
sayısı ile bitkisel üretime yeterli hayvan gübresi sağlayabilecek Ģekilde sınırlı olmalıdır.
Hayvanlar organik olarak üretilmiĢ yem hammaddeleri veya bunlardan hazırlanmıĢ karmalarla
beslenmelidir. Kanatlı rasyonlarında mezbaha veya diğer kaynaklardan elde edilmiĢ olan rendering
ürünleri ve hayvansal yağlar kullanılamaz.
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Kanatlı yemlerinde GDO içeren yem maddeleri ile insan ve hayvan sağlığı açısından yasaklanan
yem katkıları bulunmamalıdır. Antibiyotikler, koksidiyostatlar, büyümeyi veya üretimi artırıcı diğer
maddeler ile sentetik renklendirici pigmentler kanatlıların beslenmesinde kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca,
yem hammaddeleri sentetik kimyasal gübre ve tarım ilacı içermemelidir. Diğer yandan bitkisel protein
kaynağı olarak kullanılan küspeler, üretim sırasında solvent çözücüler ile muamele edilmiĢ olmamalıdır.
Karma yemlerin hazırlanması sırasında kırma, öğütme iĢlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar
kimyasal maddelerle bulaĢık olmamalıdır. Hayvanların yem tüketimlerini arttırmak amacıyla zorlamalı
yemleme yasaktır. Ayrıca hayvanların önlerinde daima temiz su ve yem bulunmalıdır.
Organik kanatlı beslemede rasyon formüllerinin kuru maddesinin % 30‘una kadarının geçiĢ
maddeleri olmasına izin verilmektedir. Bunlardan geçiĢ sürecindeki yem maddeleri hayvanların
yetiĢtirildiği iĢletmeden alınıyorsa bu oran % 60‘a kadar çıkarılabilmektedir. Etlik piliçlerde rasyonda en
az %65 tahıl bulunmalıdır. Yönetmelikte belirtilen ve organik kanatlı beslemede kullanılan hammaddeler
aĢağıda özetlenmiĢtir.
A-)Bitkisel kaynaklı yem maddeleri
1-) Tahıl, hububat, bunların ürünleri ve yan ürünleri:
Mısır, buğday, arpa, pirinç, yulaf, darı, çavdar
2-) Yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleri:
Soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu, pamuk tohumu, kanola tohumu keten tohumu, susam
3-) Baklagil tohumları ve bunların yan ürünleri:
Nohut tohumu, burçak tohumu, fiğ, bezelye, bakla
4-) Kaba yemler:
Yonca, yonca unu
B-) Hayvan kaynaklı yem maddeleri
Balık, diğer deniz hayvanları ve bunların yan ürünleri:
Balık, balık yağı ve rafine edilmemiĢ balık yağı, balık unu, enzim yoluyla üretilen yumuĢakça,
kabuklu autolysate, hydrolysate, proteolysate.
C-) Mineral ve vitamin kaynaklı yem hammaddeleri ile diğer yem katkı maddeleri
Kaba kaya tuzu, rafine edilmemiĢ deniz tuzu, Sodyum sülfat, Sodyum karbonat, Sodyum
bikarbonat, Sodyum klorit, Kalsiyum karbonat, Kalsiyum laktat, Kalsiyum glikonat, kemik dikalsiyum
fosfat çöküntüsü, Magnezyum sülfat, Magnezyum klorit, Magnezyum karbonat. Ġz elementler (Demir,
çinko, iyot, kobalt, bakır, mangan, selenyum).
Yem maddelerinde doğal olarak bulunan hammaddelerden sağlanan vitamin ve provitaminler.
BirleĢtirici, katılaĢmayı önleyici ve katılaĢtırıcılar ise E 551b Koloidal silis, E551c kieselgur,
E553 sepiolit, E 558 bentonit, E 559 saf kil, E 561 vermikulit, E 599 perlit.
Organik Kanatlı YetiĢtiriciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Hayvanların beslenmesinde masraflar incelendiğinde baĢta yem temini olmak üzere önemli
sorunları bulunmaktadır. Ayrıca, üretici ve tüketicinin bilgi eksikliği bulunmakta olup yetiĢtirme bilgisi,
altyapı eksiklikleri de bulunmaktadır. Üretimin halen yeterli düzeyde olmaması ile yapılması zorunlu
sertifikasyon iĢlemleri, ürün iĢleme ve pazarlamada maliyeti arttıran nedenlerdendir. Ayrıca, bu konuda
yapılmakta olan üretim ve araĢtırma çalıĢmaları ile verilen desteklerin yeterli olmadığı bilinmektedir (Ak
ve Kantar). Üreticilerin örgütsüz oluĢları da olumsuz etkenlerden sayılmaktadır (Selçuk ve Saçaklı 2007).
Üretim tipinin daha çok ihracata yönelik olarak yapılanmıĢ olması ve iç piyasada henüz sınırlı sayıda
pazarlama firması bulunmaması önem taĢıyan noktalardır (Ġpek ve YaĢar Çil 2010). Ġhracatın halen
Avrupa Birliği ülkelerine yapılması önündeki engeller de yine üretim artıĢ hızını yavaĢlatmaktadır.
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Yukarda açıklanan baĢlıca sorunların çözümü için öneriler aĢağıda özetlenmiĢtir.
AB ülkelerine ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalıĢmaların yapılması önem
taĢımaktadır. Aksi takdirde iç pazarın kendi baĢına sektörü geliĢtirmesi zor görünmektedir. Ġç pazarın
hedef olarak seçilmesi, desteklerin arttırılması, üretici ve tüketicinin bilinçlenmesine dayalı olarak
çalıĢmalar yapılması ayrıca önem taĢımaktadır (Ak ve Kantar).
Sonuç
Organik ürünlerin toplumda olumlu karĢılanması, giderek artan bilinç, üretim yöntemlerinin
öğreniliyor olması sektörün geliĢimini desteklemektedir. Ayrıca, üniversitelerde organik tarıma iliĢkin
programların açılmıĢ olması, tarım eğitiminde müfredatta organik tarım konularının daha çok yer alması
gibi unsurlar da süreci hızlandırmaktadır.
KAYNAKLAR
Ġ.,
Kantar,F.
Türkiye‘de
ekolojik
hayvancılık
potansiyeli
ve
geleceği
http://www.bahcesel.com/forumsel/organik-tarim-bilgileri/13054-turkiye8217de-ekolojik
hayvanc305l305k-potansiyeli-ve-gelece287i/ (07 Mart 2012).
Anonim, 2010. Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmelik. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı. Resmi Gazete Sayı: 27676, 18.08.2010.
Ġpek, S., YaĢar Çil, G. 2010. Uluslararası ticari boyutuyla organik tarım ve devlet destekleri. GiriĢimcilik
ve Kalkınma Dergisi (5:1) s.135-162
Selçuk,Z.,Saçaklı,P., 2007. Organik hayvancılık ve hayvansal üretim.Veteriner Hekimler Derneği
Dergisi. 78,(3): 43-46
ġahin, A., Kutlu, H.R., Görgülü, M. 2004. Organik tavukçuluk:Organik tarım prensiplerine uygun bakım
ve besleme ile piliç eti ve yumurta üretimi. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 1-3 Eylül 2004Isparta, (Cilt 2):s. 278-285.
Yenice, E. 2002. Kanatlı yetiĢtiriciliğinde Organik Tarım. Tavukçuluk AraĢtırma Dergisi; 4. Ankara (12); 51-58
Ak,
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Yüksek Çevre Sıcaklığı Altında YetiĢtirilen Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Ġlave
Edilen Sinamaldehitin Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Kolesterolü
Üzerine Etkileri
Hüseyin E. Erten1 Seda Göç2 Muhammed Aslan2 Mehmet Ali Silay2 Ladine Çelik2 Hasan RüĢtü Kutlu2
1

1

Doğu Akdeniz Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, 01321, Adana
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana

Özet
Mevcut çalıĢma, yüksek çevre sıcaklığı altında beslenen yumurtacı tavuk rasyonlarına ilave edilen tarçın
yağının yumurtlama performansı, yumurta kalitesi ve yumurta kolesterolü üzerine etkisini belirlemek
amacıyla yürütülmüĢtür. 42 haftalık kahverengi yumurtacı tavuklar, benzer canlı ağırlıkta her birinde 14
hayvan bulunan 2 gruba ayrılmıĢlardır. Bireysel kafes sisteminde barındırılan tavuklar 8 hafta süreyle
denemede tutulmuĢlardır. 1. Grup kontrol yemi, 2. Grup 200 mg sinamaldehit içeren tarçın yağı ilave
edilen yumurtacı tavuk yemi ile beslenmiĢlerdir. Deneme süresince 16:8 saatlik aydınlık:karanlık
aydınlatma periyodu uygulanmıĢ, günde 16 saat 22-24 C ve aydınlık periyodda olacak Ģekilde 8 saat 3436 C sıcaklık uygulaması yapılmıĢtır. Yem ve su ad libitum verilmiĢtir. Yumurtlama performansı olarak
belirlenen yem tüketimi, yumurta ağırlığı, yumurta üretimi günlük olarak, yumurta kalitesi ve yumurta
kolesterolü haftalık olarak ölçülmüĢtür. Deneme sonunda elde edilen bulgular; rasyon muamelesinin yem
tüketimi, yumurta verimi, yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık, yumurta iç ve dıĢ kalite özellikleri ile
yumurta kolesterol düzeyini istatistiki olarak etkilemediğini göstermiĢtir. Sonuç olarak, yüksek sıcaklığın
performans ve yumurta kalitesinde oluĢturduğu olumsuzlukların yeme ilave edilecek sinamaldehit ile
giderilemeyeceği ortaya koyulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: yumurtacı tavuk, sinamaldehit, sıcaklık stresi, yumurta verimi, kalitesi ve
kolesterolü.
1. GiriĢ
Konvansiyonel üretim, küresel ısınmaya bağlı kontrol dıĢı çevresel etmenler (sıcaklık, nem),
genetik kapasitedeki iyileĢmeler gibi pek çok etken kanatlı hayvanların bağıĢıklık sistemini daha duyarlı
hale getirmiĢtir. Canlının strese karĢı verdiği yanıtın sonucu olarak çok fazla miktarda serbest radikal
üretilmektedir. Bu durum vücudun enerji üretim sistemini aĢırı çalıĢmaya zorlamakta ve toksik atık olan
serbest radikallerin sayısını artırmaktadır. Daha da ötesi organizmadaki stres reaksiyonunu düzenleyen
hormonların bizzat kendileri (kortizol ve katekolaminler) son derece tahrip edici serbest radikallere
dönüĢmektedirler (Güre Alaca ve Arabacı, 2005). Canlı organizma, serbest radikalleri tanıyan ve etkisiz
hale getiren bir sisteme sahiptir. Enzimler ve antioksidanlardan oluĢan bu sistem; serbest radikalleri hücre
zarına, nükleik asitlere (DNA) ve hücre bileĢenlerine saldırmadan kendine çekmekte ve bağlamaktadır
(Miguel ve Fleming, 1982). Hücreleri oksidatif stresten uzak tutmak amacıyla doğal antioksidan
niteliğindeki bitki esans yağlara olan eğilim son yıllarda dikkat çekici boyuta ulaĢmıĢtır. Aromatik
bitkilerin fenolik bileĢiklerden kaynaklanan antioksidan etkisi, serbest radikalleri temizleme, metal
iyonlarla bileĢik oluĢturma ve singlet (tekli) oksijen oluĢumunu engelleme veya azaltma özelliklerinden
kaynaklanmaktadır (Skerget ve ark., 2005). Fenolik bileĢikler içinde en fazla bulunanlar ise flavonoidler,
fenolik asitler ve fenolik terpenlerdir. Bu bileĢiklerin aromatik halkalarındaki hidroksil gruplarından
hidrojen vermek suretiyle lipitler ve diğer biyomoleküllerin (protein, karbonhidrat, nükleik asitler) serbest
radikaller tarafından okside edilmeleri önlenmiĢ olur. Aromatik bitkilerin yapısındaki flavonoidler ve
fenolik bileĢikler daha çok yaprak, çiçek ve odunsu kısımlarında bulunmakta ve daha çok ekstraksiyon,
destilasyon gibi yöntemlerle elde edilen uçucu yağ ekstraktları Ģeklinde kullanılmaktadır (Soycan Önenç
ve Açıkgöz, 2005). Galobart ve ark. (2001), n-3 yağ asitlerince zenginleĢtirilmiĢ yumurtalarda alfatokoferol asetatın lipid oksidasyonunu azaltırken, biberiye ekstraktının etkili olmadığını saptamıĢlardır.
Buna karĢılık, rasyona ilave edilen biberiye ve alfa-tokoferol asetatın yumurta verimi yumurta kalitesi
üzerine etkilerini inceleyen Florou-Paneri ve ark. (2006), alfa-tokoferolün yanı sıra biberiyenin de
antioksidan özelliklerinin yumurta sarısına geçtiğini ve lipid peroksidasyonunu önlediğini ortaya
koymuĢlardır. Botsoglou ve ark. (2005), alfa-tokoferolün en yüksek antioksidan aktiviteye sahip iken
safranın, biberiye ve yabani mercanköĢküne göre daha fazla antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ortaya
koymuĢlardır. Ayrıca yumurta sarısının lipid oksidasyonuna direncinin rasyona ilave edilen alfatokoferol, safran, biberiye ve yabani mercanköĢkü ile artırılabileceği, safran, biberiye ve yabani
mercanköĢkünün antioksidan özelliklerinin ürüne yansıyabileceği belirlenmiĢtir. Tarçın yağı, kabuğu
veya ilgili bileĢikleri (sinamaldehidler, sinamik asit) ile yapılan çalıĢmalar ağırlıklı olarak antioksidan
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kapasite (Mathew ve Abraham, 2006), antitümor aktivite (Kwon ve ark., 1998), antimutajenik etki
(Shaughnessy ve ark., 2001) ile iliĢkili olup mevcut çalıĢmada antioksidan kaynağı olarak kullanılan
tarçın yağının yumurtacı tavuklar üzerindeki etkilerine iliĢkin literatüre rastlanmamıĢtır.
Öte yandan, yüksek sıcaklık altında yetiĢtirilen tavukların verimlerindeki ve bağıĢıklık
sistemindeki zayıflamanın yanı sıra yüksek sıcaklığın etkisiyle yumurta kabuk ve kalitesi gerilemektedir.
Yemin termojenik etkisine bağlı olarak tüketimine bağlı vücutta oluĢturduğu sıcaklık artıĢını azaltmak
amacıyla kanatlı hayvanlar yem tüketimini düĢürmekte ve bu olay performansta gerilemeye neden
olmaktadır. Yüksek çevre sıcaklığının neden olduğu verim düĢüklüğünde kanın kalsiyum taĢıma
kapasitesi düĢmektedir. Ayrıca yüksek sıcaklık, yumurtlama zamanı ve yumurta oluĢumunu
etkilemektedir. Diğer taraftan, yüksek çevre sıcaklığı altındaki tavuklardaki solunum hızındaki aĢırı artma
sonucu kandaki karbondioksit düzeyi düĢmektedir. Bunun sonucu olarak, yumurta kabuk bezinde oluĢan
karbonik asit miktarında azalma meydana gelmektedir. Karbondioksit gereksinimi, karbonik anhidraz
enziminin etkisinde karbonik asitin su ve karbondioksite parçalanmasıyla sağlanmakta; ancak bu durumda
kabuğu oluĢturacak karbonat miktarını azaltmakta ve kabuk kalitesinde düĢme ve kırık-çatlak yumurta
miktarında artıĢ görülmektedir (Kutlu ve ark., 1996). Bitki esans yağ karıĢımlarının yumurta üretimi ve
yemden yararlanma oranını iyileĢtirdiği, kırık-çatlak yumurta sayısını azalttığı (Çabuk ve ark., 2006)
bildirilmiĢtir. Botsoglou ve ark. (2005), safranın yumurta sarı rengini iyileĢtirdiğini belirlemiĢlerdir.
Yumurtacı tavuk rasyonlarına ilave edilen %0.1 ve 0.5 kekiğin yemden yararlanma oranı ve yumurta
verimini artırdığı; dıĢkıdaki E.coli. konsantrasyonunu ise azalttığı gözlenmiĢtir (BölükbaĢı ve Erhan,
2007). Çetingül ve ark. (2008) damızlık yumurtacı bıldırcınların rasyonlarına ilave edilen kuru nanenin
yumurta sarı indeksi ve embriyonik mortalite üzerine olumsuz etkiye sahip olduğunu; ancak 50 g/kg
nanenin rasyonda güvenle kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir. Mitsopoulos ve ark. (2010), biberiye
yaprakları ve gövdesi ile yabani mercanköĢkü eterik yağının yumurtlama performansı ve yumurta kalitesi
üzerine önemli bir etkiye sahip olmadığını bildirmiĢlerdir. Görüldüğü gibi mevcut literatürde tarçın
üzerine yapılmıĢ çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.
Bu amaçla mevcut çalıĢma ile yumurtacı tavukların sinamaldahit içerikli yemle, beslemenin
yüksek çevre sıcaklığı altında yetiĢtirilen yumurtacı tavuklarda yumurta verimi, yumurta kalitesi ve
yumurta kolesterolüne olan etkileri de bu kapsamda değerlendirilmiĢtir.
2. Materyal ve Metod
Tesadüf parselleri deneme planına uygun olarak yürütülen araĢtırmada, hayvan materyali olarak
8 hafta süre ile 42 haftalık kahverengi yumurtacı tavuklar kullanılmıĢtır. Yem materyali olarak %17.8
ham protein ve 2750 ME (kcal/kg) içeriğine sahip standart yumurtacı kafes tavuk yemi kullanılmıĢtır.
Denemede kullanılan tarçın uçucu yağı soğuk pres yöntemi ile elde edilmiĢ olup Herba Gıda
Ltd.Şti. Seferihisar/Ġzmir‘den sağlanmıĢtır. Tarçın uçucu yağının etken madde bileĢimi GC analiz tekniği
ile saptanmıĢ ve sonuçlar Tablo 1‘de verilmiĢtir. Her birinde 14 yumurtacı tavuğun bulunduğu 2
muamele grubunda; 1. Grup 30 mg vitamin E (VIT E-30), 2. Grup vitamin E içermeyen bazal rasyona
200 mg tarçın yağı aktif bileĢeni sinamaldehit içeren (SIN-200) rasyonla beslenmiĢtir (Tablo 2).
Tablo 1. Tarçın uçucu yağının kimyasal bileĢimi
BileĢik Adı
Asetik Asid
Etanol
Etanol, 2-(2-Butoxyethoxy)Benzil Alkol
Alpha.-Terpinolen
Benzaldehid Propileneglikol Asetal
Sinamaldehid
Eugenol
Sinamil Asetat $$ Sinamil Alkol, Asetat
Asetohidrazid
Propeiyonik Asid
Pirolidinedion
Vinil Trans-Sinnamat
1-Propanol, 2-Amino-(Cas) $$ 2-Amino-1-Propanol
$$ Alaninol $$ 2-Aminopropanol
Heptacosanoik Asid
Toplam

Alan
219623
3134677
834079
111608264
3883815
3235964
57413780
860078
139394
264400
70624920
68010056
610664

Hesaplama (%)
0,07
0,97
0,26
34,66
1,21
1,01
17,83
0,27
0,04
0,08
21,93
21,12
0,19

236779
241000
321975747

0,07
0,07
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Tablo 2. Deneme grupları
Gruplar
VIT E-30
SIN-200

Muameleler (rasyon bileĢimi)
Kontrol; Antioksidanlı (30 mg vitamin E içeren) yem
Muamele: Antioksidansız (vitamin E içermeyen) yeme 200 mg Sinamaldehit ilavesi

Tavukların günlük yem tüketimleri 7 gün için toplanarak haftalık, haftalık yem tüketimleri de
ardıĢık haftalarda toplanarak kümülatif yem tüketimleri saptanmıĢtır. Yemden yararlanma oranı; haftalık
tüketilen yem miktarının, o haftaya ait toplam yumurta verimine bölünmesiyle belirlenmiĢtir. Yumurta
kalitesi, haftada bir kez aynı gün olmak üzere bir gün bekletilen yumurtalar üzerinde yapılmıĢ, iç ve dıĢ
kalite ölçütleri olarak; en-boy, kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı (sivri-orta-küt), ak ve sarı ağırlığı, sarı renk
skalası (Roche Sarı Renk Yelpazesi,1–15), ak ve sarı yüksekliği, ak ve sarı çapı ölçümlenmiĢ, Ģekil
indeksi, sarı indeksi, ak indeksi ve Haugh Unit hesaplanmıĢtır.
Denemede elde edilen veriler SAS (1996) paket programı kullanılarak deneme modeline uygun
olarak General Linear Model (PROC GLM) prosedürü ile varyans analizine tabi tutulmuĢ, iki farklı
antioksidan kaynağını (vitamin E ve sinamaldehit) alan grupların karĢılaĢtırılmasında t-testi
uygulanmıĢtır.
3. Bulgular ve TartıĢma
Yüksek çevre sıcaklığı altında beslenen yumurtacı tavuk rasyonlarına ilave edilen sinamaldehitin
yumurtlama performansı, yumurta kalitesi ve yumurta kolesterolü üzerine etkisinin belirlendiği
çalıĢmada, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yumurta verimi üzerine rasyon muamelelerin
etkisinin önemsiz (P>0.05) olduğu görülmüĢtür (Tablo 3).
Haftalık yapılan ölçümler sonucunda elde edilen iç ve dıĢ yumurta kalite ölçütlerinin ortalaması
incelendiğinde iç ve dıĢ kalite kriterlerinin rasyon muamelelerinden etkilenmediği görülmüĢtür (Tablo 4).
Tablo 3. Rasyona sinamaldehid ilavesinin yüksek sıcaklık altında yetiĢtirilen yumurtacı tavukların yem
tüketimi ve yemden yararlanma oranı üzerine etkileri.
SIN-200

SED

Deneme baĢı canlı ağırlık (g)
1713.64
1703.64
Deneme sonu canlı ağırlık(g)
1792.93
1783.57
1. hafta yem tük.(g/7 gün)
801.57
780.79
2. hafta yem tük.(g/7 gün)
782.86
801.71
3. hafta yem tük.(g/7 gün)
773.07
760.43
4. hafta yem tük.(g/7 gün)
789.14
786.71
5. hafta yem tük.(g/7 gün)
796.07
804.57
6. hafta yem tük.(g/7 gün)
762.29
780.57
7. hafta yem tük.(g/7 gün)
748.00
756.00
8. hafta yem tük.(g/7 gün)
712.71
767.07
Top. yem tüketimi (g/56gün)
6165.71
6237.86
Ort. yem tüketimi (g/tavuk/56gün)
770.72
779.74
1. hafta yem. yar. oranı (yem tüketimi, 7 gün/yumurta
2.21
2.29
verimi)
2. hafta yemden yararlanma oranı
1.92
2.06
3. hafta yemden yararlanma oranı
2.09
1.89
4. hafta yemden yararlanma oranı
1.94
1.95
5. hafta yemden yararlanma oranı
2.00
1.99
6. hafta yemden yararlanma oranı
1.83
1.94
7. hafta yemden yararlanma oranı
1.76
2.11
8. hafta yemden yararlanma oranı
1.70
1.83
Toplam yemden yararlanma oranı (56 gün)
1.91
1.99
Yumurta sayısı (adet/56 gün)
45.29
44.64
* : P<0.05; - : P>0.05; SED: Ortalamalar arası farklılığın standart hatası

24.23
20.23
22.24
14.04
12.57
13.03
12.74
12.92
10.98
12.77
79.52
9.94

Önem
Düzeyi
*
-

0.08

-

0.05
0.05
0.03
0.03
0.04
0.05
0.04
0.02
0.64

*
-

Parametre

VIT E-30
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Ak kalite kriterleri incelendiğinde, istatistiki olarak önemli olmamakla birlikte ak yüksekliği, ak
geniĢliği, ak uzunluğu ve ak indeksinin rasyona sinamaldehit ilave edilmesiyle iyileĢtiği gözlenmiĢtir
(P>0.05). Yumurta akının bileĢimi, kimyasal ve fonksiyonel özellikleri bilinmesine rağmen ak
yüksekliğinin belirteçleri henüz tam olarak aydınlatılamamıĢtır (Robinson, 1987; Li-Chan ve Nakai,
1989). Ak yüksekliğinde rol oynayan en önemli belirteç ovomusin olup bunun yapısı ve içeriği ak
yüksekliğinde etkilidir. DüĢük ak yüksekliğinde ise ovomusinin proteolizi, disülfit bağlarının
parçalanması (bilindiği gibi disülfit bağları proteinlerin çapraz bağlarının oluĢmasında önemlidir),
lizozimle olan interaksiyonlar ve kesin olmamakla birlikte α ve β ovomusin arasındaki interaksiyonlar
etkili olmaktadır (Stevens, 1996). β-ovomusin esas olarak ak yüksekliğinin jelatinimsi özelliğinden
sorumlu olup bu yumurta proteininin fiziksel, kimyasal ve fonksiyonel özelliklerini besleme ile
değiĢtirmek mümkündür. Florou-Paneri ve ark. (2006), α-tokoferolün yanı sıra biberiyenin yapısındaki
antioksidan özelliklerin de yumurta sarısına geçtiğini, ayrıca oksidasyonu inhibe ederek yumurta sarısına
transfer edilen oksidasyon ürünlerinin azaldığını bildirmiĢlerdir. Benzer Ģekilde Botsoglou ve ark. (2005),
biberiye, oragano ve safranın antioksidan özelliklerinin yemle yumurtaya taĢınabileceğini belirtmiĢleridir.
Yeme farklı düzeylerde katılan kekiğin dıĢkıda E.coli konsantrasyonunu azalttığı rapor edilmiĢtir
(BölükbaĢı ve Erhan, 2007). Yumurtanın ovomusin içeriğinin artırılması ya da stres koĢullarında mevcut
miktarının korunması antioksidan yapılarca içeriğinin zenginleĢtirilmesine bağlıdır. Yapılan bu
çalıĢmalardan; hücre düzeyinde etkili olan antioksidan maddelerin yemle birlikte yumurtaya transfer
edilebildiği görülmüĢtür. Mevcut çalıĢmanın bulgularında sinamaldehit alan grubun ak kalitesindeki kısmi
iyileĢme, tarçın yağında bulunan antioksidan bileĢiklerin (Jayaprakasha ve ark., 2007; Mathew ve
Abraham, 2006) yumurta akının ovomusin içeriğini artırdığı ve/veya koruduğu tezine bağlanabilir.
Sıcaklık stresinde adrenal korteksten kortikosteroid hormonunun salgılanması antioksidan maddelerce
kontrol altına alınabilmekte (Kutlu ve Forbes, 1993), böylece antioksidan maddelerin varlığında
kortikosteroidlerin kandaki düzeyinin düĢmesi sonucu yumurta kalitesindeki gerilemeye neden olan
olumsuz diğer faktörlerin azaltılması da mümkün olabilmektedir.
Tablo 4. Rasyona sinamaldehid ilavesinin yüksek sıcaklık altında yetiĢtirilen yumurtacı tavukların
yumurta verimi ve yumurta kalitesi üzerine etkileri.
Parametre
VIT E-30
SIN-200
SED
Önem Düzeyi
Yumurta Verimi (g/gün)
61.90
61.41
0.47
Skor
8.70
8.55
0.06
Yumurtanın Eni (mm)
43.66
43.52
0.10
Yumurtanın Boyu (mm)
55.84
56.73
0.25
ġekil Ġndeksi
78.29
76.76
0.33
Kabuk Ağırlığı (g)
6.58
6.62
0.08
Sarı Ağırlığı (g)
15.95
15.97
0.12
Ak Ağırlığı (g)
39.36
38.83
0.22
Sarı Ağırlığı (%)
25.83
26.08
0.32
Kabuk Ağırlığı (%)
10.64
10.78
0.11
Ak Ağırlığı (%)
63.53
63.14
0.28
Sarı Yüksekliği (mm)
17.93
17.44
0.16
Sarı GeniĢliği (mm)
40.15
40.26
0.19
Sarı Ġndeksi
44.67
43.36
0.15
Ak Yüksekliği (mm)
6.62
7.16
0.17
Ak GeniĢliği (mm)
79.27
75.71
0.70
Ak Uzunluğu (mm)
92.49
89.22
0.75
Ak Ġndeksi
7.77
8.76
0.08
Haugh Birimi
79.75
83.56
0.39
Kırılma Direnci (kg/cm2)
11.07
11.38
0.67
Yumurta Kabuk Kalınlığı (µm
Küt
372.67
384.44
4.49
Orta
375.82
378.99
3.62
Sivri
383.85
393.93
4.32
Ortalama
377.44
388.79
3.88
Yüksek çevre sıcaklığı altında beslenen yumurtacı tavuk rasyonlarına ilave edilen sinamaldehitin
yumurta sarısı kolesterol düzeyi gram yumurta sarısındaki mg kolesterol olarak ifade edildiğinde, haftalar
itibari ile 3. hafta hariç gruplar arasında farklılığın önemli olmadığı (P>0.05) gözlenmiĢtir (Tablo 6).
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Yumurta sarısı kolesterol düzeyi mg/dl olarak ifade edildiğinde rasyon muamele etkisinin önemsiz
(P>0.05) olduğu görülmüĢtür (Tablo 6).
Tablo 5. Rasyona sinamaldehid ilavesinin yüksek sıcaklık altında yetiĢtirilen yumurtacı tavukların
ortalama yumurta sarısı kolesterol düzeyi (mg/g yumurta) üzerine etkileri
Yumurta Sarısı Kolesterolü
SED
Önem
VIT E-30
SIN-200
(mg/g yumurta)
Düzeyi
1. hafta
16.04
16.34
0.12
2. hafta
16.85
17.10
0.13
3. hafta
17.52
16.01
0.10
**
4. hafta
15.61
15.70
0.11
5. hafta
16.50
16.50
0.08
6. hafta
16.36
16.16
0.12
7. hafta
16.02
16.05
0.11
8. hafta
15.80
15.97
0.13
Ortalama
16.22
16.23
0.16
Tablo 6. Rasyona sinamaldehid ilavesinin yüksek sıcaklık altında yetiĢtirilen yumurtacı tavukların
ortalama yumurta sarısı kolesterol düzeyi (mg/dl) üzerine etkileri
Yumurta Sarısı Kolesterolü
SED
Önem
VIT E-30
SIN-200
(mg/dl)
Düzeyi
1. hafta
270.20
248.10
2.62
2. hafta
255.69
267.04
2.35
3. hafta
269.22
256.93
2.48
4. hafta
243.02
247.70
1.85
5. hafta
260.55
259.97
2.37
6. hafta
259.91
259.62
1.52
7. hafta
265.37
249.29
2.05
8. hafta
254.11
250.29
1.02
Ortalama
259.01
254.80
1.82
4. Sonuç
Yüksek sıcaklık altında yetiĢtirilen yumurtacı tavuk rasyonlarına sinamaldehit ilavesinin performans,
yumurta kalitesi ve yumurta kolesterol düzeyini etkilemediği; ancak yumurta iç kalite kriterlerinden ak
yüksekliği, ak geniĢliği ve ak uzunluğunun sinamaldehit alan grupta bir miktar iyileĢtiği belirlenmiĢtir.
Sonuç olarak yüksek sıcaklığın performans, yumurta kalitesi ve yumurta kolesterol düzeyinde
oluĢturduğu olumsuzlukların yeme ilave edilecek sinamaldehid ile iyileĢtirilemeyeceği ortaya
koyulmuĢtur.
Ancak yumurta akında görülen kısmi iyileĢme nedeniyle sinamaldehidin farklı
araĢtırmalarda detaylı olarak incelenebileceğini göstermektedir.
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Tek Hücre Proteinlerinin Hayvan Beslemede Önemi Ve Kullanımı
Ġslim Polat1, Fatma Ġffet Karpuz1*, Seren Gönan2, Mesut Baran Madenli3 , Yusuf Hallaçoğlu4 , BarıĢ Acar5
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana.
Özet
Son yıllarda mikroorganizma fermantasyonu ile protein üretimi, üzerinde önemle durulan bir konudur.
Maya ve bakteri gibi tek hücreli organizmalar belirli besin ortamlarında çok hızlı büyüyerek hücre
kitlelerini birkaç saat içerisinde bir misli arttırabilmektedirler. Bu tür organizmaların üretiminde besin
ortamı olarak tahıl daneleri, Ģeker pancarı, Ģeker kamıĢı bunların yan ürünleri, hidrolize odun ve bitkisel
ürünler, gıda endüstrisi artıkları kullanılabilmektedir. Bu çalıĢmada tek hücre proteinlerinin hayvan
beslemede önemi ve kullanımı konusunda bilgiler verilmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Tek hücre, protein, mikroorganizma, hayvan besleme, fermantasyon
GiriĢ
Dünyanın artan nüfusu gıda da endiĢeye yol açmakta ve farklı gıda kaynakları potansiyel alternatif
oluĢturmaktadır. Bunların arasında tek hücre proteini tarımsal gıda kaynağında en iyisi olarak tahmin
edilmektedir. Mikroorganizmalardan elde edilen protein diğer protein kaynaklarına göre rekabet edebilir
ucuzlukta olup amino asit bileĢimi yönünden iyi bir besin değeri sağlamaktadır (Dhanasekaran ve ark.,
2011).
Mevcut nüfus patlaması ve sınırlı arazi kaynakları ile yakın gelecekte dünya nüfusunu beslemek mümkün
olmayacaktır. Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri gıda sorununun
geliĢtirilmesi ve
çözümlenebilmesi için arazi ve gıda üretimi bakımından sınırlıdır. Ancak tahminler daha geliĢmiĢ
milletlerin de aynı sorunlarla karĢı karĢıya olabileceğini göstermektedir. Bağımsız tarımsal arazi
kullanımı ve yeni gıda üretim sürecinin geliĢtirilmesi, zorunlu hale gelmektedir. BirleĢmiĢ Milletlerin son
raporunda aç nüfusun yaklaĢık 1 milyar kiĢi olduğu ve mevcut kuraklık devam ederse bu sayının yakın
gelecekte daha da artabileceği bildirilmektedir. Kuraklığın devamı halinde araĢtırmalara göre % 20-40
arasında tarımsal üretimde bir azalma olacağı tahmin edilmektedir (Dhanasekaran ve ark., 2011).
Tek Hücre Proteini
Mikroorganizma hücrelerinin önemli oranda protein, aminoasit, karbonhidrat, vitamin vb. içermeleri
nedeniyle, bunların insan ve hayvan yemi olarak kullanılması düĢünülmüĢtür. Ġlk mikroorganizmanın
keĢfinden bu yana insanlar tek hücreli canlıları ekmek, Ģarap, ilaç yapımı vb. nedenlerle kullanılmıĢsa da
bilinçli olarak bunun besin ve yem olarak kullanılması ve bu amaçla mikroorganizmaların üretimi yakın
zamanlarda olmuĢtur (Katırcıoğlu ve Açıksöz, 2003). Tek hücre proteini (single cell protein) kelimesi ilk
Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (M.I.T.) Prof. Carol Wilson tarafından kullanılmıĢtır (Israelidis,
2000). Tek hücre proteini eldesin de kullanılan mikroorganizmalar algler, mantarlar, bakteriler ve
mayalardır (Katırcıoğlu ve Açıksöz, 2003).
Tek Hücre Proteinin Üstünlükleri
Tek hücreli canlılar oldukça yüksek oranlarda protein içerirler. Bu proteinler (esansiyel) aminoasitler
bakımından zengin olup, biyolojik değerleri bitkisel proteinlerden yüksektir,
ucuz üretilebilirler, kolay ve hızlı çoğalırlar, üretilmeleri için geniĢ arazi gerekmez, üretimleri çevre ve
iklim koĢullarından etkilenmez. Kontrol edilebilen koĢullarda fermentörler içinde sürekli kültür halinde
ya da açık havuzlarda üretilebilirler (Akman, 1980a).
Mikroorganizmalar bazı atık maddelerin bir kısmını karbon kaynağı ve çeĢitli karbon kaynaklarını enerji
kaynağı olarak da kullanabilirler (Uppangala , 2010).
Tek Hücre Proteinin Sakıncaları
Mikroorganizmaların çoğu insanlar ve hayvanlar için toksik olan madde üretirler. Bu yüzden üretilen
mikrobiyal biyokütlenin toksik madde içermediğinden emin olunmalıdır. Alınan biyokütle hazımsızlığa
yol açabilir. Ġnsanlar için yüksek aminoasit içeren tek hücre proteinleri kullanılması istenmez. Yüksek
aminoasit içeren mikrobiyal biyokütle böbrek taĢlarına ve gut hastalığına yol açar (Uppangala, 2010;
Akman, 1980a).
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Mantarlardan Tek Hücre Proteinin Kaynağı Olarak Yararlanılması
DeğiĢik mantar hücrelerinde %13-43 oranında protein bulunur ve bu proteinlerinin aminoasit yapısı diğer
mikroorganizmalara benzemektedir. Bunlar genellikle kükürtlü aminoasitler (sistin, metiyonin)
bakımından fakirdirler. Ayrıca lizin gibi bazı aminoasitlerin hücre çeperlerine sıkıca bağlanmıĢ oluĢu,
biyolojik değerlerini azaltmaktadır. Mantarlar tüm B grubu vitaminleri içerirlerse de, miktarı
mayalardakinden azdır. Mantar ürününde yaklaĢık % 10 oranında nükleik asit içerir.1920‘li yıllarda
Pringsheim Lichtenstein inorganik azotlu gübre içeren saman üzerinde ürettiği Aspergillus fumigatus ile
ilk olarak hayvanlarda beslenme deneyleri yapmıĢtır. Günümüzde Tek Hücre Protein elde edilmesi
çalıĢmalarında Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Rhizopus ve Geotrichum türlerinin miselyumlarından
yararlanılmaktadır (Akman, 1980a).
Alglerin Tek Hücre Proteini Kaynağı Olarak Yararlanılması
Mikroskobik tatlı su algleri basit besiyerlerinde hızla çoğalmaları, fotosentez yetenekleri ve yüksek
protein içerikleri ile protein kaynağı olarak baĢvurulan kaynaklardandır. Alglerin tatlı ve tuzlu sularda,
sentetik besiyerinde kolay üreyebilmeleri tek hücre proteini eldesi için üstünlük kazandırmaktadır. Üreme
koĢullarına bağlı olarak içerdikleri maddelerin oranı değiĢik olup %16-70 oranında protein içerirler.
Bundan baĢka selüloz ve niĢasta, lipidler ve B 1, C, K vitaminleri bulunmaktadır. Yüksek protein
içermeleri nedeniyle insan ve hayvan besini olarak kullanılmaktadırlar (Ötük ve Johansson, 1980 ;
Akman ,1980a).
Antik çağlardan beri, Afrika'da Çad gölü ve Meksika'daki Texcoco Gölü yakınlarındaki sulardan
Spirulina hasat edilmiĢ, kurutulmuĢ ve sonra gıda olarak tüketilmektedir (Singh, 1998).
Mayaların Tek Hücre Protein Kaynağı Olarak Yararlanılması
Mayalar tarım alanında yıllardan beri hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Mayaların üretiminde melas,
patates niĢastası, Ģeker, koagüle olmuĢ sütün sıvı kısmı, meyve posaları, sülfit sarısı, bira ve kağıt
endüstrisinin atık maddeleri, gazyağı, saf hidrokarbonlar, peynir altı suyu ve petrol ürünleri substrat
olarak kullanılmıĢtır. Tek Hücre Protein kaynağı olarak da baĢlıca kullanılan mayalar : S. cerevisiae, S.
fragilis, S. pasteurianus, Torulapsis utilis, Brettanomyces' ler, Candida tropicalis, C. utilis, C. lipolytica,
C. maltosa ve C. intermedia’dır. Buna karĢın ekonomisi en iyi olan Torula mayası, Torulopsis veya
Candida utilis olarak bilinen mayadır (Rose, 1979). Protein tamamlayıcısı olarak kullanılan mayalar,
ekmeklere, unlara katılarak verilmektedir. I. ve II. Dünya SavaĢlar sırasında Almanlar ve Ruslar kuru
mayaları insan besini olarak kullanmıĢlar, sadece II. Dünya SavaĢı yıllarında Almanlar her yıl insan
besinlerine 16.000 ton kadar Torula katmıĢlardır (Akman, 1980a).
Bakterilerin Tek Hücre Protein Kaynağı Olarak Yararlanılması
Bakteriler çok hızlı geliĢmesi, yüksek protein içeriğine sahip olması, ve geniĢ bir aralıkta substrat
kullanma yeteneğine sahip olmalarına rağmen, yüksek oranda aminoasit içermeleri ve ortamdan
ayrılmalarında yaĢanan zorluklar nedeniyle tercih edilmemektedir (Katırcıoğlu ve Açıksöz, 2003).
Tek hücre proteinin üretimi için denenen bazı bakteriler Ģöyle gruplandırılabilir:
-Topraktaki azotu bağlayabilenler (Örneğin Azotobacter'ler)
-Havadaki N2‘yi kullanabilenler (Aeromonas’ lar ,Rhizobium'lar, Clostridium'lar)
-Metanı kullanabilenler (Methanomonas‘ lar, Pseudomonas'lar)
-Metanol‘de üreyebilenler (Methylomonas‘ lar)
-Alkanlar üzerinde üreyebilenler (Acinetobacter‘ ler)
-Petrol parafini üzerinde üreyebilenler (Pseudomonas‘ lar)
(Akman, 1980b).
THP Üretiminde Kullanılan Bazı Subtratlar
Alkanlardan Tek Hücre Protein Üretimi
1950‘ lerin sonunda, Ġngiliz petrolün C12-C20 alkanlar içerisinde mikroorganizmaları üretmesi dünyanın
ilgisini çekmeye baĢlamıĢtır. Petrol, %15‘ in üzerinde mum içermekte olup gaz yağının fraksiyonlarından
oluĢur. Bu mumlar petrol akıĢkan hale gelinceye kadar düĢük sıcaklıkta çöktürülerek, blok tüplerle
uzaklaĢtırılmaktadır (Israelidis, 2000).
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Ġngiliz Petrolün, Candidor liplytica ve C.tropicals olmak üzere iki maya türü kullanmıĢlardır. Fransa‘da
16.000 ton/yıl ve Ġngiltere‘de 4.000 ton/yıl üretim yapılmıĢtır. Üretilen ürüne TOPRĠNA adı verilmiĢtir.
Her iki tesiste azot kaynağı olarak NH3 ve verimi arttırmak için Mg iyonları kullanılmıĢtır. Hiçbir karbon
kaynağı eklemesi yapılmamıĢtır. Toprina ürünü, toksisite ve karsinojenik testlerden geçirilmiĢ ve olumsuz
etki görülmemiĢtir. 1977 yılında Ġtalya petrol fiyatlarındaki artıĢ nedeniyle alkanlardan Tek Hücre
Proteini üretimini tamamen durdurmuĢtur. Soya fiyatıyla rekabet edemediğinden Ģu anda herhangi bir
petrokimya proteini üreten bir fabrika bulunmamaktadır (Israelidis, 2000).
Metanolden Tek Hücre Protein Üretimi
Ġngiltere‘nin Billingham Ģehrindeki ICI (Imperial Chemical Industrial) Pruteen iĢletmesi 1980 yılında
ayda 6000 m3 metanolü Methylophilus methylotrophus bakteri türünü kullanarak ticari olarak iĢletmeye
almıĢlardır (Litchfield, 1998). Bu organizma patojenik ve zehirlilik testlerinden geçirilip amonyak, azot
kaynağı olarak kullanılmıĢtır. Ürünün adı pruteen olup %72 ham protein içermektedir. Mineraller ve
vitaminler kadar iyi protein kaynağı olan pruteen gıda için enerji kaynağı olarak pazarlanmaktadır. Fakat
pruteen soya fasulyesi ve balık yemi ile ekonomik yönden rekabet edememiĢtir (Israelidis, 2000).
Etanolden Tek Hücre Protein Üretimi
Tek hücre proteini üretiminde etanol pahalı olmasına rağmen substrat olarak kullanılmıĢtır. ABD‘ de
Amoco Ģirketi tarafından mayadan (Torula) elde edilmiĢtir. Maya yaklaĢık olarak % 52 protein içermekte
olup methionin seviyesi oldukça düĢüktür. Torutein adıyla satılan
bu ürün Ġsveç ve Kanada da
pazarlanmıĢtır. Torutein besin değeri yüksek, tat arttırıcı olup et,süt,ve yumurta için ek protein olarak
pazarlanmaktadır. Ancak torutein proteini ABD‘ de ucuz ve bol miktarlarda olan et, yumurta ve soyaya
alternatif olarak baĢarılı olamamıĢtır (Israelidis, 2000).
Peynir Altı Suyundan Tek Hücre Protein Üretimi
Peynir altı suyu, peynir yapımı sırasında pıhtıyı süzme iĢleminden sonra geriye kalan, atık sudur. Peynir
yapımına göre farklılık göstermekle birlikte, kullanılan sütün %70-90‘ı peynir suyu olarak elde
kalmaktadır (Alpkent ve Göncü, 2003). Peynir piyasasına bağlı olarak her yıl peynir üretimine paralel
145x106 tondan daha fazla peynir altı suyu ve 6x106 ton laktoz üretilmektedir. 1 kg peynir üretimi baĢına
9 kg peynir altı suyu oluĢmaktadır. Bu atık sular içinde bulunan laktoz göz önüne alınacak olursa atık
suyun % 75‘i tek hücre proteini olarak, etanol veya metan gibi tekrar kullanılabilecek ürünlere
dönüĢtürülebilmektedir. Peynir altı suyundan gıda olarak kullanmak amacıyla endüstriyel mikrobiyal
biyokütle üretimi 1958 yılında Framageries Le Bel‘ de baĢladı. ĠĢletme gıda değeri ve yem endüstrisinin
alt ürününü oluĢturan tek hücre protein üretiminin örneğini oluĢturur. Peynir altı suyu sızıntısında üç
maya türü geliĢtirilmiĢtir (Kluyveromyces lactis, K. Fragilis, Tromlopsis bovina). Kullanılan peynir altı
suyuna bağlı olarak ortama bazen N ve P ilavesi yapmak gerekebilir (Siso, 1996).
Metandan Tek Hücre Protein Üretimi
Metan bol, ucuz ve alkenlerin toksisite problemlerinden uzaktır. Bu gaz, Kuzey Denizinden anaerobik
parçalanma sonucunda üretilmektedir. Metan, yüksek düzeyde karbonun indirgenmiĢ formunu içerir ve
tüketilen gaz miktarına bağlı olarak yüksek miktarda hücresel metabolitlerle üretilir. Genel olarak
Methylomonas ve Methylococcus karbon kaynağı olarak metanı kullanan mikroorganizmalar arasında yer
almaktadır. Ortama N kaynağı olarak nitrat ve amonyum tuzları eklenmesi gerekmektedir. Bu alanda
Ġngiltere‘de Shell tarafından bir çok çalıĢma yürütülmüĢtür. Ġngiltere‘de 1970 yılında 300 civarında pilot
tesis kurulmuĢtur. Shell tarafından kurulan en büyük pilot tesiste ise yılda 100,000 ton üretim yapılmıĢtır.
Ancak soya fasulyesi ve mısır fiyatlarındaki aĢırı düĢüĢ, o yıllarda var olan protein kaynaklarının bolluğu
ve geliĢmemiĢ ülkelerde bu türlü proseslerin kurulmasında yaĢanacak problemler nedeniyle 1976 yılında
üretim durdurulmuĢtur (Israelidis, 2000).
Lignoselülolitik Atıklardan Tek Hücre Protein Üretimi
Lignoselülozik atıklar, tarımsal ve yenilenebilir atıklar olup, tek hücre proteini için en önemli substrat
olarak bilinmektedir (Israelidis ve Coduonis, 1982). Bu atıklar hemiselüloz, selüloz ve ligninin değiĢik
kompozisyonları Ģeklindedir. Lignoselülozik materyalin kaynağı olarak odun, kağıt fabrikası atıkları, ot,
Ģeker kamıĢı, buğday sapı, buğday kepeği, yer fıstığı kabuğu ve diğer tarımsal atıklar örnek verilebilir
(Bu‘lock ve ark., 1987; Anupama ve ark., 2000). Lignoselülolitik atıkların tek hücre proteini üretiminde
kullanılabilmesi için ön iĢlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla asidik ve bazik yöntemler, x
ıĢınları veya basıncın kullanıldığı birçok öniĢlem bulunmaktadır. Lignoselülolitik atıkların ekonomik

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

kullanımı sadece mantar üretiminde yer almaktadır. Asya ve Afrika ülkeleri baĢta olmak üzere gıda için
yetiĢtirilen mantar Agaricus bisporus, lignosellulolitik enzimler içerir. Bazıları büyük ekonomik öneme
sahip ve endüstriyel ölçekte yetiĢtirilmekte olan Volvariella sp, Lentinus edodes ve Pleurotus sp. örnek
türler de bulunmaktadır (Israelidis, 2000).
Tek Hücre Proteininin Besin Değeri
Tek hücre proteinin kullanıĢlılığı ve besin değeri kullanılan kaynağa ve bileĢimine bağlıdır. Ürün, gıda ve
yem takviyesi olarak kullanılmadan önce vitaminler, azotlar, karbonhidratlar, yağlar, hücre duvarı
bileĢenleri, nükleik asitler, proteinler, konsatrasyon ve aminoasit profili bakımından analiz edilmelidir.
Algler, A, B, C, D ve E vitaminleri, yağlar ve proteince zengindir. Planktonik alg, vitamin A ve C‘ nin
orijinal kaynağıdır. Macrocystis, vitaminler A ve E‘ce zengin iken diyatom Nitzschi‘sı, vitamin A‘ca
zengindir. Vitamin B, Alaria valida ve Porphyra’sı, Laminaria, Enteromorpho, Ulva’da bulunur. Vitamin
C, Ulva, enteromorpho, Alaria valida diğerleri arasında mevcuttur (Anupama ve Ravindra, 2000).
Tek Hücre Proteininin Tüketimini Etkileyen Etmenler
Toksinler
Tek hücre proteininde toksinler varsa, kirletici olarak hareket ederler. Toksinlerin büyüme sırasında
belirli bir mantar ve bakteriler tarafından üretilen sekonder metabolitleri vardır. Algler genellikle zararlı
toksinler üretemezler. Tek hücre protein ürününü pazarlamadan önce zehirliliği değerlendirilmelidir.
Hayvan yemi olarak kullanıldığında ki toksisite düzeyleri genellikle insanlar tarafından tüketildiğinden
daha yüksektir. Bazı toksisite testleri sadece canlı hayvan modeli üzerinde yapılabilir. Bu nedenle, bu
testler ve analizler gıda ve yem takviyesi için ürünün uygunluğunu değerlendirmek için yapılır (Anupama
ve Ravindra, 2000).
Bakteriyel Toksinler
Bakteri endo veya ekzo salınan toksinler üretirler. Ekzotoksinler çevrelerine gram pozitif bakteriler
tarafından salgılanır. Ancak çeĢitli genelleĢmiĢ semptomlar ve lezyonlara neden olmaz. Toksinler
nanogram düzeyinde laboratuvar hayvanları için ölümcüldür. Bazı salınan ekzotosinler: enterotoksin,
erithrogenic toksin, alfa-toksin ve nörotoksindir. Endotoksinler gram-negatif bakterilerin hücre
duvarlarının bir parçası olan ve parçalama üzerine özgürleĢmektedir. Bunlar lipopolisakkaridler, ve Lipid
A kısmında ki toksisitesinden sorumludur. (Anupama ve Ravindra, 2000).
Nükleik Asit Düzeyi
Yüksek düzeyde nükleik asit içeren protein kaynakları, öncelikle kanda ürik asitin artmasına sebep olur.
Bu da eklemlerde ürik asit birikimine ve guta benzer semptomlara sebep olur (Rose, 1979). ÇeĢitli
yöntemler kullanılarak mikrobiyal proteinlerin nükleik asitlerinin daha düĢük düzeye indirilmesi
çalıĢmalarıyla çözümlenmeye çalıĢılmaktadır. Bu yöntemler: NAOH ile kimyasal arıtma,%10 NACI ile
hücreler artırılması ve termal Ģok uygulamasıdır (Israelidis, 2000).z
Tek Hücre Proteinin Güvenliği
Tek Hücre Proteini içinde bulunan yabancı proteinler insanlar için uygun olmayan ve deri reaksiyonları,
alerji veya bulantı ve kusma ile sonuçlanan gastrointestinal reaksiyonlara yol açabilir. Bir besin kaynağı
olarak kullanılmadan önce, ürüne arındırma ve saflaĢtırma gereklidir. Tek Hücre Proteini zamanla belli
miktarda mutasyona neden olabilir, ağır metaller veya diğer metal bileĢikleri, kontamine içerebilir. Bu
yüzden, Tek Hücre Proteini Ģeklinde tüketilen yabancı proteinler mutajenik olmamalıdır ( Anupama ve
Ravindra, 2000).
Tek Hücre Proteinin Önemi ve Hayvan Beslemede Kullanımı
Besin kaynağı olarak algler çok iyi olmasına rağmen insanlar tarafından kullandırılmasında
sınırlandırılması gerekmektedir. Alg hücre duvarına sahip olduğunda insanlarda selülaz enzimi
bulunmadığından hücre duvarının parçalanması için iĢlemden geçirilmesi gerekmektedir. Eğer tek hücre
proteini hayvan yemi olarak kullanılacaksa geviĢ getiren hayvanlarda selülozu parçalayan simbiyotik
bakteri, protozoalar hayvanın iĢkembesinde bulunduğundan, alglerin selülozu parçalanmasına gerek
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yoktur.Alg üretimi dıĢ ortamda yapıldığında iklimsel koĢullara bağlı olduğundan, kontaminasyon
olmaması için dikkat gerekmektedir (Anupama ve Ravindra, 2000).
A.Parasificus ve A. Flavus gibi funguslarda mikotoksin bulunması bu türlerin kullanımına engeldir.
Hayvanlar gibi insanlarda da birçok alerjik reaksiyonların, hastalıkların ve karaciğer kanserin olmasına
neden olduğundan mikotoksin içeren organizmalar tek hücre proteini üretimi için kullanılmamalıdır
(Anupama ve Ravindra, 2000). Yüksek düzeyde parçalama yeteneği olan deniz mayaları, ucuz
hammaddelerin ve atıkların biyolojik dönüĢümünde kullanımı atıklaraa değer kazandırmaktadır. Elde
edilen ürün sucul ortamlarda hayvan yemi olarak kullanılabilmekte ve mikrobiyal proteinin aminoasit
profili iyi olup karsinojenik ve toksik etkiye rastlanmamıĢtır (Van Der Westhuizen ve Pretoruis, 1996).
SONUÇ
Tek hücre proteinleri, özellikle yüksek düzeyde ve kalitede protein içermesi itibariyle soya küspesi ve
balık ununa alternatif bir yem maddesi gibi görülmektedir. Yıllardan beri çeĢitli ülkelerde tesis edilen pek
çok fabrikada alg, maya ve bakterilerden çeĢitli tekniklerle üretilen tek hücre proteinleri dünya piyasasına
sunulmakta ve genellikle ekonomik olması itibariyle geliĢmekte olan veya geliĢmemiĢ ülkeler de bu
ürünün kullanılması sağlanmaktadır.
Artan dünya nüfusunda danelerin insan gıdası olarak değerlendirilmesi, hayvan yemlerinin protein açığını
kapatmada Tek Hücre Proteinin önemli bir alternatif olması gerektiği düĢünülmektedir.
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Besi Dönemindeki Bıldırcınlarda Gilaburu (Viburnum opulus) Kullanımının
Performans ve Karkas Özelliklerine Etkisi
Yusuf KONCA, Mahmut KALĠBER, H.Hüseyin UZKÜLEKCĠ, A.Eren SEKMEN
Ahmet GÜLÜNÇ Abdulkadir UZUNYOL
Gilaburu, Kayseri ve civarında yetiĢtirilen ve böbrek taĢı problemi olan insanlarda tedavi
amacıyla suyu kullanılan çok yıllık bir bitkidir. Bu çalıĢma, Japon bıldırcınlarında gilaburu (Viburnum
opulus) suyu ve posası ilavesinin canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve karkas
özellikleri üzerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmada, 5 günlük yaĢta 96 adet karıĢık
cinsiyette bıldırcın 4 muamele grubuna ayrılarak 30 gün süreyle beslenmiĢlerdir. Muamele grupları: 1)
Kontrol grubu (K, temel rasyon, yeme ve suya ilave yok), 2) içme suyuna % 5 gilaburu suyu, 3) yeme %5
gilaburu posası ve 4) içme suyuna %5 gilaburu suyu ve yeme %5 gilaburu posası ilave edilmiĢtir. Yem ve
su ad libitum olarak sağlanmıĢtır. Karkas ve iç organ özelliklerini belirlemek amacıyla her alt gruptan 2
adet diĢi ve 2 adet erkek bıldırcın 35 günlük yaĢta kesilmiĢler ve karkas ve iç organ ağırlıkları
belirlenmiĢtir.
AraĢtırma sonuçları gilaburu suyu veya posasının bıldırcınların, canlı ağırlık, yem tüketimi,
yemden yararlanma katsayısı, karkas randımanı ve iç organ oranları üzerine önemli bir etkisinin
olmadığını ortaya çıkarmıĢtır (P>0.05). Bununla birlikte bu çalıĢma deneysel amaçlı olarak hayvanlarda
gilaburunun etkinliğini belirlemek için yapılan ilk çalıĢmadır, gilaburunun etkinliğinin tam olarak
saptanabilmesi için yeni çalıĢmalara gereksinim vardır.
Anahtar kelimeler: bıldırcın, gilaburu, performans, karkas
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Gebelik Döneminde Farklı Düzeylerde Beslenen Türk Saanen Çepiçlerinde Bazı
DavranıĢ Özellikleri
Serdar Öztürk1, Kaan Kırkımcı1, Hande IĢıl Akbağ1, CoĢkun Konyalı1,2, Aynur Konyalı1*
1
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2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu, Çanakkale
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Özet
Bu çalıĢmada, gebelik döneminde farklı besleme düzeyinde beslenen çepiçlerde yemleme ve dinlenme
sırasındaki bazı davranıĢların tespit edilmesi amaçlamaktadır. ÇalıĢmada, 37 baĢ Türk Saanen genotipi
çepiç kullanılmıĢtır. Çepiçler besin madde ihtiyaçları doğrultusunda yeterli düzeyde (Ç-K, n=12),
ihtiyaçlarının %80‘i karĢılanacak Ģekilde (Ç-80, n=12) ve ihtiyaçlarının %20 fazlası karĢılanacak Ģekilde
(Ç-120, n=13) beslenerek, çalıĢma grupları oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmada, hayvanların yem tüketimi,
ruminasyon, yalama taĢına yönelme, su içme, barınak içinde yürüme veya ayakta durma ve yatma
davranıĢları gözlenmiĢtir. Bulgulara göre, Ç-80 grubu Ç-K grubuna göre %40 daha az yem tüketirken, Ç120 grubu ise 2,89 kat daha fazla yem tüketme davranıĢı sergilemiĢtir (P=0,0001). Ruminasyon
bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmazken, yalama taĢına yönelimin
Ç-80 grubunda, Ç-K grubuna kıyasla 1,23 kat daha fazla; Ç-120 grubunda ise % 32 daha az olduğu tespit
edilmiĢtir (P=0,0001). Yürüme davranıĢını Ç-80 grubu Ç-K grubuna kıyasla 1,23 kat daha fazla
sergilerken, Ç-120 grubu ise %25 daha az yürümüĢtür (P=0,0014). Kısıtlı yemlenen grubun yemlik
yanında daha az gözlendiği ve ayakta durma davranıĢını daha fazla sergilediği tespit edilmiĢtir. Ağıl
içerisinde yürüme davranıĢı bakımından da Ç-80 grubunda bir yoğunluk söz konusu olup, kısıtlı beslenen
grubun stresin bir göstergesi sayılabilecek Ģekilde daha aktif oldukları bulgulanmıĢtır. ÇalıĢmadan elde
edilen bulguların gerek keçi yetiĢtiriciliği gerekse hayvan refahı konusunda bilgi üretimine katkıda
bulunması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yetersiz besleme, yüksek besleme düzeyi, çepiç, yemlenme davranıĢları, yatma,
ayakta durma
GiriĢ
Hayvanların evcilleĢtirilmelerinden önce, insanlar yabani hayvanların davranıĢlarını
gözlemleyerek, onları kolay bir Ģekilde avlama yöntemleri geliĢtirmiĢlerdir (Shackleton ve Shank, 1984).
Günümüze gelindiğinde hayvan davranıĢları, seleksiyon kriteri olarak, fizyolojik olayların anlaĢılmasında
birer indikatör olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır (Lindsay, 1996; Konyalı ve ark., 2007a; SavaĢ ve
Yurtman, 2008). Hayvan davranıĢları hayvanın içinde bulunduğu çevreye verdiği yanıt olarak
tanımlandığı gibi (Gill, 2012), çiftlik hayvanlarının aktivitesindeki değiĢimler hayvan refahının
değerlendirilmesinde yaygın kullanılan bir göstergedir (Müller ve Schrader, 2003).
Steensels ve ark. (2012), hayvanın iyi olma halinin ve fizyolojisinin davranıĢları gözlenerek
belirlenebileceğini ifade etmektedirler. Yazarlar, erken laktasyondaki süt sığırlarında yaptıkları çalıĢmada
yatma süresi ile süt verimi arasında negatif korelasyon olduğunu belirtirken, yatma davranıĢının yaĢla
beraber arttığını bildirmektedir. Benzer bildiriĢler Nishida ve ark. (2004) tarafından da belirtilmektedir.
Konyalı ve ark. (2007b), Nishida ve ark. (2004)‘nın yaptığı çalıĢmaya atıfta bulunarak, gebeliğin ilerleyen
evrelerinde pek çok fizyolojik değiĢimin hormonlar aracılığıyla meydana geldiğini ve hayvanların bu
süreçte daha çok yatma davranıĢı sergilediğini ifade etmektedir. Ayrıca hayvan davranıĢlarının
gözlenmesi ile hayvana özgü bilgiler kullanılarak hayvanlarla çalıĢmayı kolaylaĢtıran, stresi azaltan,
hayvanın ve hayvancılıkla uğraĢan yetiĢtiricilerin güvenliğini sağlayan temel noktaları içerdiği
belirtilmektedir (Günlü ve ark., 2010).
Çiftlik hayvanlarında üreme döngüsünün en önemli bölümü gebelik sürecidir. Bu süreç
içerisinde meydana gelen olaylar hem ananın gelecekteki sağlığını ve verimini etkilemekte hem de
yavrunun sağlığı ve verimleri üzerinde belirleyici olmaktadır. Hayvanların sağlıklı, refah içinde üreme
sürecini geçirmesi sürü devamlılığı ve iĢletme karlılığı bakımından da ele alınmalı ve önemi
vurgulanmalıdır (Konyalı ve ark., 2007b). Ayrıca yetersiz beslenen hayvanların üreme süreci de durabilir
( Uçar ve ark., 2005)
Ruminantların yetersiz beslenmeye karĢı adaptasyonu çeĢitli sindirimsel, metabolik ve endokrin
değiĢiklikleri içerir ve her birinin önem derecesi, büyük ölçüde yem kısıtlılığının düzeyine ve süresine
bağlı olarak değiĢir. Yemlerin yapısı, çevre sıcaklığı, kuru madde alımı, yem kompozisyonu, hayvanlar
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arası sosyal iliĢkiler gibi faktörlerin de yem tüketim davranıĢları üzerinde belirleyici rol oynadığı
bildirilmektedir (Çimen ve Özsoy, 1996).
Elzem bir dinlenme davranıĢı ve aynı zamanda konfor göstergesi olan yatma, günlük ritim
içerisinde yer tutan önemli davranıĢlardandır (Konyalı ve ark., 2007b). Tucker ve ark. (2009), süt
sığırlarını özdek olarak kullandıkları çalıĢmalarında ―yatma davranıĢını‖ irdeleyen literatürlerden
derledikleri bilgilere göre sığırların sol tarafa yatarak geçirdikleri zamanın %43 ile %64 arasında
değiĢtiğini rapor etmiĢlerdir. Aynı yazarlar sığırlarda sağ veya sol tarafa yatma davranıĢının çeĢitli
faktörlere bağlı olduğunu bildirmiĢlerdir. Ġçsel faktörler olarak ifade edilen rumenin dolu olması, konfor,
ruminasyon ve gebelik faktörlerinin yanı sıra, barınak yapısı ve altlık kalitesinin yatma davranıĢını
etkileyen dıĢsal etmenler olduğunu bildirmiĢlerdir. Gebeliğin ilerleyen evrelerinde anaçların daha fazla
sol tarafına yattığı, sığırların ikiz gebeliklerde tekiz gebeliklere oranla daha çok sol tarafına yattığı ifade
edilmektedir (Tucker ve ark. 2009). AraĢtırmacı Bao ve Giller (1991)‘in çalıĢmalarına atfen belirttiğine
göre gebeliğin ilerleyen evrelerinde geniĢleyen uterus rumene baskı yaparak daha da sola kaydırmaktadır.
Öte yandan Laporte-Broux ve ark. (2011), kısıtlı besleme uygulanan keçilerde gebelik toksemisi gibi
çeĢitli metabolik rahatsızlıklarla karĢılaĢılabileceğini belirtmektedir. Hayvan davranıĢları aynı zamanda
metabolik olayların tespit edilebilmöesi açısından da önem taĢımaktadır.
Ülkemiz yetiĢtirici koĢullarında yetersiz besleme uygulandığı gibi yanlıĢ yönetimsel uygulamalar
neticesinde hayvanın gereksiniminin üzerinde besleme programı da uygulanabilmektedir. Bu çalıĢmada
gebelik döneminde farklı düzeyde beslenen Türk saanen çepiçlerinde besleme düzeyinin bazı beslenme
davranıĢ özellikleri üzerine etkilerinin incelenmesi hedeflenmiĢtir.
Materyal ve Yöntem
AraĢtırma Çanakkale Onsekiz Mart Ünivarsitesi, TETAM Keçicilik Birimi‘nde 13 hafta süre ile
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmanın hayvan materyalini 37 baĢ Saanen ırkı çepiç oluĢturmuĢtur. Hayvanlar üç
gruba ayrılarak farklılık oluĢturulmuĢtur. Kontrol grubu çepiçler büyüme hızları ve yavru geliĢimleri göz
önünde bulundurularak besin madde ihtiyaçlarının tamamı karĢılanacak düzeyde bir rasyon hazırlanarak
beslenirken (Ç-K, n=12), ilk deneme grubu ihtiyacının % 80‘i karĢılanacak Ģekilde kısıtlama ile
beslenmiĢtir (Ç-80, n=12). Son grup ise besin madde ihtiyaçlarının % 20 fazlası karĢılanacak Ģekilde
beslenmiĢtir (Ç-120 n=13). ÇalıĢmada gebeliğin erken dönemi ve gebeliğin son dönemini içeren iki farklı
rasyon hazırlanmıĢtır. Gruplarda, farklı besleme düzeylerinin oluĢturulmasında günlük kuru madde
tüketimleri dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢmaya konu olan çepiçler gebelik süresince meraya çıkmamıĢlar,
toplam rasyon (Tr) uygulaması temel yemleme tekniğini oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmada erken gebelik
döneminde tüketime sunulan rasyonların kaba: kesif yem oranı 85:15 (%85 fiğ kuru otu, % 15kesif yem
karması) iken gebeliğin son döneminde kullanılan rasyonların kaba: kesif yem oranı 70:30 olarak
hazırlanmıĢtır (%30 mısır silajı, %20 fiğ kuru otu, % 20 yonca kuru otu, %30 kesif yem karması).
ÇalıĢma süresince oluĢturulan toplam rasyonların (Tr) hazırlanmasında mısır silajı (MS- %28,0 KM; 2,4
Mcal ME/kg KM; 80 g HP/kg KM), fiğ kuru otu (FKO- %89,0 KM; 2,1 Mcal ME/kg KM; 140 g HP/kg
KM), yonca kuru otu (YKO- %90,0 KM; 2,0 Mcal ME/kg KM; 160 g HP/kg KM), kesif yem (KY- %88
KM; 2,9 Mcal ME/kg KM; 200 g HP/kg KM) karmalarından yararlanılmıĢtır.
Grup koĢullarında barındırılan çepiçlere yem sunumu sabah (09:00) ve akĢam (16:00)‘ da olmak
üzere günde iki kez gerçekleĢtirilmiĢtir. Rasyonlar NRC (2007) tarafından belirtilen gebelik dönemi besin
madde ihtiyaçları dikkate alınarak oluĢturulmuĢtur. Hayvanların su ve yalama bloğuna ad libitum
koĢullarda ulaĢmalarına olanak sağlanmıĢtır.
Çizelge 1: ÇalıĢmada uygulanan besleme programı ve rasyonlara iliĢkin özellikler
Gruplar
Rasyon Özellikleri
Dönemler
Ç-K
Ç-80
Ç-120
KM
ME
Erken gebelik
0.85 kg KM
0.68 kg KM
1.02 kg KM
% 89
2.2 Mcal
Gebelik sonu
1.15 kg KM
0.92 kg KM
1.38 kg KM
% 56
2.4 Mcal
KM: kuru madde (%); ME: metabolize olabilir enerji (Mcal ME)
Gebeliğin 2. ayında baĢlayan çalıĢmada erken gebelik döneminde (çalıĢmanın 1-8. haftaları
arasında) ve gebeliğin son döneminde ( çalıĢmanın 9-13. Haftaları arasında) uygulanan besleme programı
ve kullanılan rasyonlara iliĢkin özellikler Çizelge 1‘de sunulmaktadır. Gözlemlere baĢlamadan önce tekiz
gebe olduğu belirlenen çepiçler çalıĢmaya dahil edilmiĢtir.
ÇalıĢmada yem tüketimi, ruminasyon, yalama taĢına yönelme, su içme, yürüme, gözleri açık
veya kapalı dikilme, ayakta durma (Yemlik yanında, kenarda veya suluk yanında) ve yatma (sağ tarafına
veya sol tarafına yatma) özellikleri gözlenmiĢtir. AraĢtırmada davranıĢ özelliklerine iliĢkin tanımlar
aĢağıdaki Çizelge 2‘de verilmiĢtir.
Çizelge 2: ÇalıĢmada kullanılan beslenme davranıĢlarına ait tanımlamalar
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Yem yeme

Hayvanın yemlik baĢında yem ile ilgilenmesi ve tüketmesi.

Su içme

Hayvanın suluk baĢında su ile ilgilenmesi ve su içmesi.

Yalama taĢı

Hayvanın yalama taĢına yönelmesi ve yalaması.

Ruminasyon

Hayvanın ayakta yada yatarak geviĢ getirmesi.

Dikilme

Hayvanın gözleri açık veya gözleri kapalı Ģekilde ayakta hiçbir Ģey yapmadan
durması.

Ayakta durma

Hayvanın yemlik yanında, kenarda veya suluk yanında ayakta durması.

Yatma

Hayvanın sağ veya soluna yatması olarak tanımlanmıĢtır.

Yürüme

Hayvanın bölme içerisinde yürümesi.

Gözlemler sabah (09:00-10:15), öğlen (13:00-14:15) ve akĢam (16:00-17:15) olmak üzere 3
periyotta doğrudan gözlem yoluyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Her bir gözlem periyodu içinde 5‘er dakikalık
zaman aralıkları ile ‗time-sampling‘ gözlem metodu esasına göre yapılan davranıĢ gözlemleri ile takip
edilmiĢtir. Gözlemler doğumların baĢlangıcına kadar devam etmiĢtir.
İstatistik Analizler
ÇalıĢmaya konu olan davranıĢların istatistik analizleri SAS Paket Proramı (1999) kullanılarak
gerçekleĢtirilmiĢtir. GENMOD yöntemi kullanılarak oluĢturulan modelde canlı ağırlık kovaryant olarak
yer alırken; grup (Ç-K, Ç-80, Ç-120), gözlem periyodu (sabah (1, 2, 3), öğlen (4, 5, 6) ve akĢam (7, 8, 9))
ve hafta (1, 2,…,13) sabit faktör olarak yer almaktadır. Analiz sonucunda elde edilen tahmin değerleri (b)
yardımıyla odds oranları (eb) hesaplanmıĢtır. Post-hoc analizlerde Wald ki-kare analizi kullanılmıĢtır
(Fears ve ark.,1996 ).
Bulgular ve TartıĢma
Ġlk defa damızlıkta kullanılan Türk Saanen genotipi çepiçlerde gebeliğin son 13 haftasındaki
beslenme davranıĢlarının gözlendiği bu çalıĢmadan elde edilen bulgular Çizelge 3‘de ve ġekil 1‘de
sunulmaktadır.
Gözlemlerden elde edilen bulgulara göre Ç-80 grubu en az, Ç-120 grubu da en fazla yem tüketen
gruptur. Ç-K grubu baz alınarak yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre Ç-120 grubu 2,89
kat daha fazla yem tüketmektedir (P<0,0001). Öte yandan Ç-80 grubunun kontrol grubuna göre %40 daha
az yem tükettiği gözlenmiĢtir. Benzer durum suya yönelme davranıĢında da aynıdır ve bu bulgu
istatistiksel olarak önemlidir (P=0,0456).
Ç-80 grubu çepiçlerin Ç-K grubuna göre 1,23 kat daha fazla yalama taĢına yöneldiği tespit
edilmektedir (P<0,0001). Ç-120 grubu ise kontrol grubuna oranla % 32 daha az yalama taĢına yönelim
göstermiĢtir (P<0,0001). Ruminasyon davranıĢının istatistiksel olarak gruplar arasında farklılık
yaratmadığı gözlenmektedir.
Haley ve ark. (2000), çeĢitli araĢtırmalara atıfta bulunarak hayvanın yatma süresinin artması ile
plazmadaki büyüme hormonu yoğunluğu arasında pozitif bir iliĢki bulunduğu ve bu hormonun
konsantrasyonunun azalmasının süt verimi üzerinde olumsuz etki oluĢturduğu, öte yandan ineklerin
yatması sırasında ayakta durmasına oranla ruminasyon süresi ve memeye kan akıĢının daha yüksek
olduğu bildirilmektedir.
Haley ve ark. (2000)‘nın da ifade ettiği gibi bir dinlenme göstergesi sayılabilecek hayvanların
gözleri kapalı olarak ayakta dikilmesi konfor göstergesi sayılabileceği gibi barınma koĢullarından veya
baĢka etkilerden kaynaklanan stres ve rahatsızlık belirtisi olarak da kabul edilebilir. Bu çalıĢmadan elde
edilen bulgulara göre de düĢük düzeyde beslenen çepiçlerin yemlik yanında veya bölme içinde kenarda
daha fazla ayakta durduğu gözlenmektedir.
ġekil 1: ÇalıĢmaya konu olan davranıĢ gözlemlerinin 13 haftalık süre içerisindeki değiĢimleri
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Fetüs sağ lateral bölgede yer almaktadır. Gebeliğin ilerlemesine bağlı olarak keçilerde sola
yatma sıklığının artıĢ gösterdiği belirtilmektedir (Konyalı ve ark., 2007b). Bu bağlamda Ç-80 grubu
hayvanların gözlem yapıldığı 13 hafta süresince daha fazla sağ tarafa yattığı, sol tarafa yatma bakımından
diğer gruplara göre daha az olduğu gözlenmektedir. AraĢtırmacılar yatma sıklığı ile doğum süresi
arasında iliĢki olduğunu belirtmektedir.
Barınak koĢulları hayvan refahı sağlanacak Ģekilde, türün gereksinimleri doğrultusunda
Ģekillendirilmelidir. Hayvanların davranıĢlarından çevre koĢullarının uygunluğu tespit edilebileceği gibi
fizyolojik statüleri hakkında da bilgiler alınabilmektedir. Bu nedenledir ki gebelik dönemi gibi önemli bir
süreç hakkında bilgi üretiminin teĢvik edilmesi gerekmektedir. Zira çepiçlerin bölme içerisinde dolaĢma
miktarının Ç-80 grubunda daha yüksek olduğu Ç-120 grubunda ise en düĢük oranda belirlendiği göz
önünde bulundurulduğunda Ç-80 grubu hayvanlarının stres içerisinde olduğu söylenebilir. Laporte-Broux

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

ve ark. (2011), kısıtlı besleme yaptıkları keçilerin kontrol grubuna göre daha fazla aktivitede
bulunduğunu, bunun da metabolik dürtülerle yem arama amacıyla yapılmıĢ olabileceğini bildirmektedir.
AraĢtırmacılar çalıĢmalarında kısıtlama uygulanan hayvanlarda sosyal davranıĢlarda da gerileme
olduğunu, ayakta hareketsiz kalma süresinin ise doğumun yaklaĢtığı dönemlerde daha fazla artıĢ
gösterdiğini ifade etmektedirler.
Sonuç
Verimlerinden yararlandığımız hayvanlara sunulan imkanlar hayvanın konforunu ve refahını arttırdığı
gibi verimlerini de arttırmaktadır. Hayvan davranıĢları da sunulan imkanların değerlendirilmesinde katkı
sağladığı gibi sağlık ve çeĢitli fizyolojik olayların bir yansıması olmaktadır. Kısıtlı yemlenen hayvanlar
daha fazla ayakta kalmıĢ, yürüme davranıĢını daha fazla göstermiĢlerdir. Gebelik dönemi beslenme
davranıĢlarına yönelik daha fazla araĢtırma yapılması, kısıtlamanın daha sınırlı düzeylerde
gerçekleĢtirilmesi sonucunda davranıĢlarla etkisinin ortaya koymasında etkili olacaktır.
Çizelge 3: ÇalıĢmada gözlenen davranıĢlar üzerinde gruplara ait regresyon katsayısı (b), standart hata
(SH), odds oranları () ve P-Değerleri
DavranıĢ
Grup
b
SH
%95 Güven Sınırı
P

Ç-120
1,06
0,06
0,94
1,17
2,89c
Yem Tüketme
Ç-80
-0,51
0,06
-0,63
-0,39
0,60b
<,0001
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00a
Ç-120
0,17
0,16
-0,15
0,49
1,19 a
Suya Yönelme
Ç-80
-0,26
0,18
-0,62
0,10
0,77 b
0,0456
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00ab
Ç-120
-0,38
0,11
-0,50
-0,06
0,68c
Yalama TaĢına
Ç-80
0,21
0,11
0,03
0,42
1,23b
<,0001
Yönelme
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00a
Ç-120
-0,07
0,07
-0,20
0,06
0,93
Ruminasyon
Ç-80
-0,15
0,07
-0,29
-0,02
0,86
0,0913
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Ç-120
-0,52
0,06
-0,63
-0,40
0,59c
Gözleri Açık Dikilme
Ç-80
-0,17
0,06
-0,28
-0,06
0,84b
<,0001
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00a
Ç-120
-0,81
0,17
-1,16
-0,47
0,44b
Gözleri Kapalı Dikilme Ç-80
0,18
0,14
-0,09
0,44
1,20a
<,0001
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00a
Ç-120
-0,07
0,06
-0,19
0,06
0,93a
Yemlik yanında
Ç-80
0,34
0,06
0,21
0,46
1,40b
<,0001
Ayakta Durma
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00a
Ç-120
-0,64
0,06
-0,76
-0,53
0,53a
Kenarda Ayakta
Ç-80
0,07
0,05
-0,04
0,17
1,07b
<,0001
Durma
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00b
Ç-120
0,07
0,22
-0,35
0,49
1,07
Suluk Yanında Ayakta
Ç-80
-0,22
0,25
-0,70
0,27
0,80
0,4790
Durma
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Ç-120
-0,40
0,08
-0,56
-0,25
0,67c
Sağ Tarafına Yatma
Ç-80
0,20
0,08
0,05
0,36
1,22b
<,0001
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00a
Ç-120
-0,21
0,08
-0,37
-0,06
0,81c
Sol Tarafına Yatma
Ç-80
-0,33
0,08
-0,50
-0,17
0,72b
0,0002
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00a
Ç-120
-0,29
0,14
-0,57
-0,01
0,75c
Yürüme
Ç-80
0,21
0,13
-0,04
0,47
1,23b
0,0014
Ç-K
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00a
a,b,c
Her bir faktöre ait aynı sütunda farklı harflerle gösterilen olasılıklar arasındaki fark istatistiksel olarak
önemlidir.
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Özet
KüçükbaĢ hayvanlar çiftlik hayvanları içinde çevre koĢullarının yetiĢtiricilik için çok uygun
olmadığı ortamlarda yetiĢtirilebilme özelliğine sahip olduğu bildirilen bir hayvan türüdür. Yem
hammadde fiyatlarındaki artıĢ, yıllar itibariyle süre gelen bir olgudur. Neredeyse tüm hammaddelerde
oluĢan bu fiyat artıĢı özellikle son yıllarda; mısır, soya fasulyesi ve ürünleri, fosfor kaynakları, yağ v.b.
hammaddelerde daha belirgin olarak gerçekleĢmektedir. Bununla birlikte bazı vitamin ve
aminoasitlerdeki çeĢitli nedenlere bağlı zaman zaman oluĢabilen yüksek fiyatlar da dikkat çekmektedir.
Yem formülasyon maliyetleri yükseldiğinde genellikle ortaya çıkan soru ya da yaklaĢım Ģudur; Alternatif
hammaddeler ve kullanılabilirliği? Artan yem maliyetlerine karĢı böyle bir yaklaĢım anlaĢılabilir
görünmektedir. Alternatif hammadde olarak tanımlanan ürünlerin tam olarak hangi besin maddelerini ve
bileĢenleri ne miktarda içerdiğine iliĢkin husus, tartıĢmaya açıktır. Bu çalıĢmada, değerlendirilmiĢ ya da
değerlendirilmemiĢ yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılabilecek kimi bitkisel ve hayvansal
ürünler ele alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Koyun, Keçi, Küresel ısınma, Susuzluk, Adaptasyon
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Aromatik Yağların Mısır Balya Silajlarının Aerobik Stabilite Özellikleri Üzerine
Etkileri
Mehtap ÖZKAN*, Erdem ERDOĞDU, Furkan ġĠRĠN, Emrah KAHRAMAN, Fisun KOÇ, Alper
ÖNENÇ
nkzpthm@hotmail.com
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, TEKĠRDAĞ
Özet
Bu çalıĢmada, aromatik yağların (kekik yağı, kiĢniĢ yağı ve çemen yağı) ikinci ürün mısır balya
silajlarının aerobik stabilitesi üzerine olan etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla 4 muameleden oluĢacak
Ģekilde deneme düzenlenmiĢtir. Muamele grupları 1) Kontrol, 2) Kekik yağı (200 mg/kg), 3) KiĢniĢ yağı
(200 mg/kg), 4) Çemen yağı (200 mg/kg)‗dır. Her muameleye ait 3‘er balya silajın kullanıldığı çalıĢmada,
silolama döneminin sonunda açılan silajlara 7 gün süre ile (20 - 22oC) aerobik stabilite testi
uygulanmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda kekik yağının mısır balya silajların aerobik stabilitelerini iyileĢtirebileceği
sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Aromatik yağ, aerobik stabilite, mısır balya silajı
GĠRĠġ
Aerobik stabilite (silo ömrü), açılan bir silajın ısınmadan ve bozulmadan kaldığı sürenin
uzunluğudur (Kung, 1998). Aerobik stabilite kompleks bir süreç olup, silolanan ürünün mikrobiyal
bileĢimi, fermantasyon özellikleri, silaj kütlesinin sıcaklığı ve silaj yoğunluğu oluĢabilecek kayıpları
etkilemektedir (Ohyama ve ark., 1975).
Silajların aerobik bozulmasından özellikle maya ve küf gibi mikroorganizmalar sorumlu
olmaktadır (Woolford ve ark., 1982). Daniel ve ark., (1970) maya populasyonu 10 6 cfu/g olan silajların,
aerobik bozulmaya açık silajlar olduğunu bildirmiĢlerdir. Dawson ve ark. (1990) aerobik
mikroorganizmaların besin maddelerini metabolize etmeleri sonucunda siloda oluĢan sıcaklık ve pH
artıĢını ―aerobik instabilite‖ olarak tanımlamaktadır.
Aromatik yağlar, buhar ya da solvent ekstraksiyonu ile (Greathead, 2003), bitkilerin yaprak,
çiçek, gövde, tohum ve kabuklarından elde edilirler (Ceylan, 1996; Benchaar ve ark., 2008). Günümüzde
esansiyel yağ bileĢenleri antimikrobiyal, antifungal, antioksidatif aktivitelerinden dolayı gıda ve yemlerin
saklanmasında, dayanıklılığın arttırılmasında doğal antimikrobiyal kaynağı olarak büyük ilgi
görmektedirler (Ultee ve ark., 2001, Periago ve Moezelaar, 2001; Uçan, 2008).
Bu çalıĢmanın amacı, farklı aromatik yağların aerobik stabilite süresince mısır balya silajlarının
renk, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler üzerine olan etkilerinin belirlenmesidir.
Materyal ve Yöntem
Materyal
ÇalıĢmanın bitkisel materyalini süt olum döneminde hasat edilen ve fermantasyonun 35.
gününde açılan mısır balya silajları oluĢturmuĢtur. OtuzbeĢ günlük fermantasyon dönemi sonrasında mısır
balya silajlarından elde edilen örnekler aerobik dayanıklılığın belirlenmesi amacıyla laboratuvar
koĢullarına getirilmiĢtir.
AraĢtırma 3‘er tekerrürün yer aldığı 4 muamele grubu üzerinden yürütülmüĢtür. Kontrol grubu
olarak belirlenen ilk grupta herhangi bir katkı maddesi uygulaması yapılmamıĢ, ikinci gruba kekik yağı,
üçüncü gruba kiĢniĢ yağı, dördüncü gruba çemen yağı ilave edilmiĢtir
Aromatik yağlar mısır balya silajlarına 200 mg/kg düzeyinde katılmıĢtır.
Silaj örnekleri 20 - 22oC sıcaklıklarda aerobik stabilite testine tabi tutulmuĢlardır. Aerobik
stabilitenin baĢlangıç 3. ve 7., günlerinde silaj örneklerinde pH, CO 2 , maya ve küf sayımları ile birlikte
aerobik stabilite süresince meydana gelen renk değiĢimleri incelenmiĢtir. Silajların aerobik stabilite
testlerinde Ashbell ve ark. (1991) tarafından geliĢtirilen yöntem kullanılmıĢtır.
Silaj örneklerindeki renk ölçümleri Hunter Lab D25LT renk ölçüm cihazı ile tespit edilmiĢtir.
Testlerde CIE renk sistemi kullanılmıĢtır. CIE L*, a*, b* Renk sistemi üç koordinat içermektedir.
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Buna göre; (L*) parlaklık ( 0, siyah ;100, beyaz), (a*) kırmızıdan yeĢile (+a, kırmızı; -a, yeĢil) ve
(b*) sarıdan maviye (+b,sarı; -b,mavi) ve (ıy*) sarılık indeksini temsil etmektedir (Snell ve ark., 2002).
AraĢtırmada pH, Chen ve ark. (1994), tarafından bildirilen yöntemler doğrultusunda yapılmıĢtır.
Maya ve küf yoğunluğunun belirlenmesinde Seale ve ark. (1990)‘nın önerdiği yöntemler takip edilmiĢtir.
AraĢtırmadan elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesinde varyans analizi ve
Duncan çoklu karĢılaĢtırma testinden yararlanılmıĢtır (Soysal 1998).
Bulgular ve TartıĢma
Mısır balya silajlarının 35 günlük fermantasyon dönemi sonrası ve aerobik stabilitenin baĢlangıç,
3. ve 7. gününe iliĢkin bulgular Çizelge 1‘de verilmiĢtir.
Çizelge 1. Silajlarının aerobik dayanıklılık testi sonuçları
Muameleler
pH
Maya, log cfu/g
Süre

Küf, log cfu/g

BaĢlangıç
Kontrol

5,64
7,63a

1,47
3,68

CO2, g/kg
KM
109,07a

Kekik

5,58b

3,40

33,41b

0

KiĢniĢ

6,96a

3,87

104,70a

2.65

Çemen

7,12a

3,97

108,59a

1.69

Kontrol

7,59a

2,41

139,91a

3,79

Kekik

5,34b

3,34

96,06a

2,17

KiĢniĢ

7,44a

2,00

128,22a

3,62

Çemen

7,60a

2,60

131,56a

3,69

0,227

1188,202

8,255

734,109

3. gün

7. gün

SH

0
2,74

P
Aromatik yağ

0.001

0,875

0,020

0,606

Süre

0.143

0,041

0,001

0,005

0,090

0,564

0,104

0,181

Aromatik yağ X süre
SH: Standart hata;

Fermantasyon sürecini takiben silaj kitlesi açıldığında, anaerobik koĢullar aerobik koĢullara
dönüĢür. Aerobik koĢullar altında, açım öncesi oksijen yokluğu nedeni ile inaktif durumda olan
mikroorganizmalar çoğalmaya baĢlar. Sonuç olarak silajın bozulması söz konusudur. Çoğunlukla
―aerobik bozulma‖ olarak da tanımlanan söz konusu oluĢumun saha koĢullarındaki en tipik belirleyicileri,
kitlede sıcaklığın yükselmesi ve küf geliĢimidir. Yapılan çalıĢmalar farklı materyalden yapılmıĢ olan
silajların aerobik bozulmaya olan dirençleri bakımından farklı özellikler taĢıdığını ortaya koymaktadır
(Mc Donald ve ark., 1991).
Çizelge 1‘den de izlenebileceği gibi aerobik koĢulların oluĢtuğu açım tarihinden itibaren 7
günlük süreç içerisinde gerek kontrol grubu gerek katkı maddesi gruplarında ele alınan parametreler
bazında silajlar değerlendirildiğinde, açım sonrası aerobik bozulmanın uygulamalara bağlı olmaksızın
hızla gerçekleĢtiği, ancak kekik yağı uygulamasının muamele gruplarda pH ve CO 2 düzeylerini azalttığını
(P<0.05) söylememiz mümkündür. Silajların maya ve küf populasyonların ise aromatik yağ
uygulamalarından etkilenmemiĢtir (P>0.05). Aerobik stabilite süresi silajların CO 2 ve maya küf
populasyonları üzerinde etkili olmuĢtur (P<0.05). Süreye bağlı olarak silajların CO2 ve maya küf
populasyonları artmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgular, Kara (2010)‘un bazı bitki ekstraktlarının
buğday ve mısırın danelerinde farklı depolama Ģartlarında aflatoksin üreten küfler üzerine etkileri
araĢtırdığı ve özellikle kekiğin antimikrobiyal etkisinin olduğu yönündeki çalıĢma ile benzerlik
göstermektedir.
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Çizelge 2. Farklı uygulamaların silaj rengi üzerine etkileri
KırmızıSüre
Muamele
Parlaklık L*
yeĢil a*

3. gün

7.gün

Sarı-mavi
b*

Kroma

Ton

c*

(h)

BaĢlangıç

39,67

2,46

16,69

16,86

81,54

Kontrol

37,27c

3,40ab

19,72a

20,01a

80,22a

Kekik

50,73a

2,19bc

19,99a

20,14a

83,14a

KiĢniĢ

39,84bc

3,08ab

16,97a

17,26a

79.51a

Çemen

44,15b

1,45c

16,87a

16,91a

85,83a

Kontrol

32,27c

3,43ab

9,72b

10,35b

70,27b

Kekik

33,80c

3,20ab

12,73b

12,19b

75,20b

KiĢniĢ

36,00c

2,96ab

9,39b

9,92b

72,13b

Çemen

37,84bc

4,20a

12,59b

13,30b

70,99b

1,651

0,207

0,841

0,814

1,202

SH

P
Aromatik yağ

0.0000

0,321

0,314

0,337

0,240

Süre

0.0000

0,004

0,0000

0,0000

0,0000

Aromatik yağ x süre

0.0000

0,005

0,245

0,192

0,341

SH: Standart hata
Silaj kalitesinin belirlenmesinde diğer önemli etkenlerden biri de renktir. Silaj yemin rengi
yapıldığı bitkiye göre değiĢmekle birlikte açık yeĢilden, açık kahve veya daha koyu tonlara kadar
değiĢmektedir. Anonim (1987) göre; renk, silaj kalite belirleme parametresi olarak değerlendirilmeye
alınmıĢtır. Silaj rengi, aynı zamanda siloda oluĢan fermantasyon hakkında da bilgi vermektedir.
AraĢtırmada, aerobik stabilitenin 3. ve 7. gününde incelenen tüm renk değiĢkenleri süreden
önemli düzeyde etkilenmiĢtir(P< 0,0001). Aerobik stabilite süresine bağlı olarak silaj yemlerin tüm renk
değerleri istenmeyen oranda değiĢmiĢtir. Parlaklık değeri (L*) baĢlangıç değerine göre muamele
gruplarında farklı düzeylerde olmak üzere azalmıĢtır. Kırmızı-yeĢil (a*) değerleri ise sürenin ilerlemesine
bağlı olarak artmıĢtır. Bu, yemlerde bozulmanın bir göstergesidir. Silaj yemlerde önemli olan sarılık (ıy*)
indeksi değeri ise azalmıĢtır. Sarılık indeksi değerinin silaj yemlerde yüksek olması istenir. Bu değerin en
iyi olduğu uygulama kekik yağı uygulaması olmuĢtur. Sarılık değeri bakımında aerobik stabilitenin 3. ve
7. günündeki değerler daha iyi sonuçlar göstermiĢtir. Bunun nedeni kullanılan katkı maddelerinin küf
geliĢimini önleme yönünde etkin olmasına bağlanabilir. AraĢtırma sonuçları ele alındığında rengin silaj
kalitesini belirlemede parametre olarak kullanılacağı yönündedir (Snell ve ark. 2003; Kılıç ve Gül, 2007;
Forristal ark. 1999; Toruk ve ark. 2009; Toruk ve ark. 2010).
SONUÇ
Silolanan kitlede gerçekleĢen anaerobik fermantasyonun genel ilkeleri değerlendirildiğinde,
kullanım aĢamasındaki tüm silajlar için aerobik bozulmanın kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır.
Besleme pratiği ve etkenliği bakımından önem taĢıyan nokta, bu yolla gerçekleĢecek kayıpların nasıl en
aza indirilebileceğidir. Silonun boĢaltımında uygun tekniklerin kullanımı ve etkin yemlik amenajmanının
yanı sıra silaj materyalinin aerobik bozulmaya karĢı direncini artıracak uygulamalar bu anlamda ilk akla
gelen önlemler olarak gözükmektedir. AraĢtırmadan elde edilen bulgular, mısır silajında ele alınan katkı
maddelerinden kekik yağı kullanımının aerobik bozulmaya karĢı direncin geliĢmesinde önemli kabul
edilebilecek yarar sağlayabileceğini ortaya koymuĢtur.
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Ancak, silajların beslemedeki etkenliklerinin tanımlanmasında, laboratuar koĢullarında yürütülen
çalıĢmalar baĢlangıç ayağını oluĢturmaktadır. Özellikle laboratuar koĢullarında anaerobik ve aerobik
Ģartların daha kontrollü sağlanabiliyor olması saha koĢulları için kesin öneriler getirmede daha dikkatli
olmayı gerektirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, üretim noktasından silaj çukuruna kadar geçen
süreçte silajlık materyalinde geçekleĢebilecek olumsuz nitelikteki fermantatif olaylar silaj kalitesinde
önemli bir noktayı oluĢturmaktadır. Açım sonrası toprak üstü yüzeysel silolarda aromatik yağ ilavesi
sahada karĢılaĢabilecek genel sorunlar olarak gözükmektedir.
Yine saha koĢullarında yapılacak çalıĢmaların sindirim ve performans denemelerini kapsaması
uygulamanın irdelenmesi bakımından ise ayrı bir önem taĢımaktadır
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Özet
Süt ineklerinin beslenme, yem değerlendirme ve sindirim sistemi ile ilgili durumunun
incelenmesinde bir çok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de ―her ne kadar subjektif bir yöntem
olarak değerlendirilse de‖ dıĢkı incelenmesine dayanan bir sistemdir. Bir çok araĢtırıcı dıĢkı muayenesi
ile hayvanın sindirim kanalı ve yemi değerlendirebilme durumu hakkında kuvvetli göstergelere
ulaĢılabileceğini bildirmektedir.
DıĢkı pratik olarak sindirimin en önemli göstergelerinden birisidir. Üretilen dıĢkı miktarı
tüketilen yem ve su miktarına göre değiĢkenlik gösterebilmektedir. Weiss ve St.Pieere (2010), günde
yaklaĢık 50-60 kg dıĢkı üreten ineklerin bu inceleme için araĢtırıcılara yeterli fırsatı sunduğunu ifade
etmektedir. Sindirilmeyen yem partikülleri ve besin maddeleri idrar ve dıĢkı ile dıĢarı atılır. DıĢkının
incelenmesiyle rasyondaki besin maddelerinin dengede olup olmadığı, kaba/karma yem oranı ve yemin ne
kadar iyi sindirildiği hakkında uygulayıcılar bir fikir sahibi olabilirler. Bu nedenle, dıĢkı değerlendirmesi
genel beslenme programının değerlendirilmesinde kullanılabilecek yardımcı bir araç olup, bizlere yol
gösterebilecek bir parametredir.
Bu çalıĢma ile süt sığırı iĢletmelerinde değiĢik verim düzeylerinde ve fizyolojik devrelerde
bulunan süt ineklerinin dıĢkıları ve beslenme programlarıyla iliĢkileri ortaya konulmaya çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelime(ler): Süt inekleri, beslenme, dıĢkı, sindirim
*Ters: TDK genel Türkçe sözlükte “Hayvan Pisliği” olarak ifade edilmektedir.
1. GiriĢ
Hayvanların beslenmesinde yem tüketimi ve tüketilen yemin ne ölçüde değerlendirildiği ya da
ürüne dönüĢtüğü hem iĢletme karlılığı hem de hayvan sağlığı açısından oldukça önemli bir konudur.
Tüketilen yem ya da besin maddeleri yaĢama ve verim payı olarak organizmada değerlendirilmektedir.
Bu sayede, büyüme, geliĢme, hayvansal ürünler elde edilmektedir. Organizmada değerlendirilemeyen
kısım ise dıĢkı olarak sindirim kanalından atılmaktadır. Genel olarak dıĢkı miktarı ve kompozisyonu
hayvanın türüne, yem tüketimine, su tüketimine, rasyondaki besin madde bileĢimine, hayvanın yaĢına,
çevre koĢullarına göre değiĢkenlik gösterir. Özellikle rasyon bileĢiminde değiĢiklik yapıldığı durumlarda
düzenli olarak dıĢkının izlenmesi besleme programlarının değerlendirilmesinde fikir verebilir. Örneğin
rasyonda protein kaynaklarının kullanılma oranının düĢmesi, canlı ağırlık yüzdesi olarak dıĢkı ile atılan
azot miktarının azalmasına neden olur (Hutjens, 2002). Diğer yandan yemdeki mineral düzeylerinin
artması dıĢkı ile atılan besin madde miktarını da arttırır.
Bu amaçla dıĢkının incelenmesi hayvanların genel sağlığı, rumen ortamı ve sindirim fonksiyonu
hakkında fikir vericidir. Bunun dıĢında dıĢkı muayenesi, tüketilen yemlerin sindirimi ve sindirim
kanalından geçiĢ hızını açıklayabilir. Besinlerden tam yararlanılıp yararlanılmadığı, alınan su miktarının
yeterli olup olmadığı, selüloz ve proteinin çok fazla ve az miktarda alınıp alınmadığı anlaĢılabilir
(MWPS,2004).
2 . DıĢkı Miktarı ve Ġçeriğini Etkileyen Etmenler
Süt ineklerinde kuru madde tüketimi ile üretilen dıĢkı miktarı arasında kuvvetli bir iliĢki söz
konusudur. Bu iliĢki, tüketilen kuru maddenin içeriğine, verim seviyesine, kullanılan yem kaynaklarına,
kaba / karma yem düzeyine göre değiĢebildiği bildirilmektedir (Weiss ve ark., 2009). Tüketilen yem
miktarının artıĢı yemlerin sindirim kanalından geçiĢ hızını da arttıracağı için doğal olarak sindirim
derecelerinin de düĢeceği bilinmelidir (Forbes, 1995). Buna bağlı olarak da dıĢkıyla sindirim kanılından
sindirilemeden atılan besin madde miktarı da yüksek olacaktır. Bu konu Köksal ve Önol, 2011‘un
yayınladıkları derlemelerinde detaylı bir Ģekilde değerlendirilmiĢtir. Yazarlar, kuru madde tüketimi, su
tüketimi, hayvanların verim düzeylerinin yüksekliğinin üretilen dıĢkı miktarını doğrudan etkilediğini bu
konuda yapılmıĢ çalıĢmalar ıĢığında değerlendirmiĢlerdir.
Weiss ve St-Pierre, 2010, hayvanların günlük olarak tükettikleri yem ile ve besin madde
bileĢimiyle üretecekleri dıĢkı miktarının değiĢebileceğini bildirmiĢlerdir. ġöyle ki, hayvanların kuru
madde tüketimlerinin 16 kg‘dan 18 kg‘a çıkmasıyla birlikte üretilen dıĢkı miktarının 2,7 kg arttığını
bildirmektedirler. Benzer Ģekilde Weiss ve ark., 2009, mısır silajını kuru ota göre daha fazla tüketen
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hayvanlarda daha az dıĢkı üretildiğini ve mısır silajının % 10 oranında artıĢına bağlı olarak üretilen
dıĢkının yaklaĢık 2 kg daha az olacağını ifade etmektedirler. Bu konuda genel bir yaklaĢımı Amerikan
Tarım ve Biyoloji Mühendisleri Topluluğunun 2005 yılında yayınladığı yayında bulmak mümkündür
(ASABE, 2005). Sırasıyla, laktasyonda, kuru dönemde ve düvelerde üretilen dıĢkı miktarlarının ortalama
olarak, 68 kgd-1, 38 kgd-1 ve 22 kgd-1 alınabileceği bildirilmektedir.
3. DıĢkının Ġncelenmesi
Süt sığırcılığı ile uğraĢan kiĢiler yemleme programlarında değiĢiklik yaptıkları zaman bunun
yansımalarını pratik olarak hayvanların dıĢkılarındaki değiĢiklikler ile takip edebilirler. Süt ineklerinde
tüketilen yemlerin ne oranda sindirildiği ya da rumen koĢulları ve fermantasyonunun durumu, yemlerin
sindirim kanalından geçiĢ hızının tahmini amacıyla her ne kadar subjektif yöntemler de olsa
kullanılabilecek birkaç prosedür aĢağıda özetlenmiĢtir.
3.1.DıĢkı Skoru
Hutjens, 2002, süt ineklerinin dıĢkısını 1 ile 5 arasında bir değer vererek tanımlamaya
çalıĢmıĢtır. Bu sistem aĢağıdaki gibi özetlenebilir;
Skor 1 : Bu dıĢkı sulu çorba kıvamında oldukça akıĢkan bir Ģekilde tanımlanmaktadır.
Rasyondaki aĢırı niĢasta veya protein, aĢırı mineral düzeyi ve / veya selüloz eksikliği böyle bir dıĢkının
oluĢumuna neden olabilir. Bağırsaklardaki yüksek üre, osmotik değiĢime neden olacağından dıĢkının su
içeriğini etkileyebilecektir. Bu nedenle bu kategorideki hayvanlar genellikle ishal vakaları ile birlikte
anılmaktadır.
Skor 2 : Bu gruptaki dıĢkılar yine akıĢkandır ancak sıkı bir yığın formu da göstermezler.
DıĢkının yaklaĢık olarak yerden yüksekliği 1 inç (2,54 cm) olarak bildirilirken, defekasyon sırasında yere
çarptığında (beton ya da toprak) sağa sola sıçrayan bir formda olduğu ifade edilmektedir. Suca zengin
meralarda otlayan ineklerin dıĢkısı bu Ģekilde olacaktır. Rasyondaki selüloz eksikliği veya etkin selülozun
düĢüklüğü bu tip bir dıĢkının oluĢmasında etkili olabilir.
Skor 3 : Görülmek istenen skordur. Lapa Ģeklinde, yerden yüksekliği 1,5 – 2 inç (3,8-5 cm)
kadar, bakıldığında merkeze bağlı birkaç daire biçiminde halkanın rahatça görülebildiği, yığının ortasının
hafifçe gamze Ģeklinde çukurlaĢtığı, zemine çarptığında ―lop‖ Ģeklinde sesinin belirgin biçimde fark
edilebileceği yapıĢkan kıvamda bir dıĢkı burada tanımlanmaktadır.
Skor 4 : Kalın (akıĢkan olmayan), daha yoğun ve yerden yüksekliği 2 inç‘ten (5 cm) fazla olan
yığın Ģeklindedir. Kurudaki inekler ile yaĢı ilerlemiĢ düvelerin dıĢkıları bu Ģekilde olabilmektedir. Bunun
nedeni, kalitesi düĢük kaba yemleri tüketmelerinin yanı sıra rasyondaki protein eksikliği de olabilir.
Rasyonun biraz daha fazla tahıl daneleri ile zenginleĢtirilmesi ve protein düzeyinin yükseltilmesi bu skoru
biraz düĢmesine yardım edecektir.
Skor 5 : Bu skora sahip dıĢkılar katı ve top Ģeklinde görülebilmektedir. Saman ağırlıklı besleme
veya dehidrasyon bu tip dıĢkının oluĢmasına neden olacaktır. Sindirim kanalında tıkanma – sıkıĢma
yaĢayan hayvanların dıĢkıları bu formda görülebilir.
ĠĢletmeler bu skorlama sistemine göre değerlendirildiğinde, Skor 1 ve Skor 5 hiç görmeyi arzu
etmediğimiz dıĢkı tipleridir. Skor 2 ve Skor 4 için ise rasyonların gözden geçirilerek yeniden
değerlendirilmesinde yarar olacağı ifade edilmektedir. Hutjens, 2002, süt ineklerinin laktasyon
dönemlerine göre aĢağıdaki dıĢkı skorlarına sahip olması gerektiğini bildirmektedir.
Laktasyon baĢında yeni doğum yapmıĢ (2-2,5)
Laktasyonun ilk dönemi (2,5-3)
Ġleri laktasyon dönemlerinde (3-3,5)
Kuru dönem (3-4)
Kuru dönemden çıkmaya yakın (3-3,5)
Yine rasyondaki düĢük etkin selüloz miktarı, yıkılan, çözünen besin maddeleri ile protein
miktarının yüksek olması, artan niĢasta düzeyi, danelerin partikül büyüklüğünün küçülmesi, potasyum ve
sodyum gibi minerallerin fazlalığı yukarıda belirtilen dıĢkı skorunun düĢmesine neden olabileceği
bildirilmektedir (Hutjens, 2002).
3.2.DıĢkının Rengi
DıĢkı rengi hayvanların tükettikleri yeme, yemin sindirim kanalından geçiĢ hızına, rasyon
bileĢenlerine, enfeksiyonlara, üretilen safra salgısına bağlı olarak değiĢebilmektedir. Meradaki ineklerin
dıĢkısı yeĢil-koyu yeĢil arasında olurken kuru ot ağırlıklı bir beslenme rejiminde renk kahverengiye
dönebilmektedir. Yüksek tahıl içeren rasyonlarla beslenen inekleri dıĢkıları grimsi, soluk renkte
olabilmektedir. Bazen ince bağırsaklardaki hemorajlar da dıĢkının rengini koyu kahverengi kırmızı renge
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dönüĢtürebilmektedir (Hutjens, 2002; Kononoff, 2002; Hutjens, 2010). Açık yeĢil ya da sarımsı sulu ishal
Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyonlardan ileri gelebilir (Kononoff ve ark.,2002).
3.3.DıĢkı Kıvamı
DıĢkının kıvamı büyük ölçüde su içeriğine bağlıdır. Su içeriği ise tüketilen yemin su miktarı ve
sindirim kanalında yemin kalma süresi ile iliĢkilidir. Normal bir dıĢkı orta kıvamdaki bir lapa
katılığındadır ve 2,5-5 cm yüksekliğine sahip bir yığın formundadır. Ġshal olayı; zehirlenme, enfeksiyon,
parazitler ve de karbonhidratların kalın bağırsakta yoğun bir Ģekilde fermentasyona uğraması ve yoğun
asit üretiminin sonucunda meydana gelebilir. Balçık kıvamında çamurumsu dıĢkı aĢırı protein tüketimi ya
da rumende yıkılabilir protein miktarının fazlalığından ileri gelebilir. Bu durum muhtemelen alınan aĢırı
nitrojeni idrar yoluyla atabilmek için artan aĢırı su tüketiminin bir sonucudur. Sınırlı su ya da protein
tüketimi oldukça katı bir dıĢkıya yol açar. Ayrıca Ģiddetli su kaybı olayları sert dıĢkı toplarının ortaya
çıkmasına neden olur (Kononoff ve ark.,2002).
3.4.DıĢkı Ġçeriği
DıĢkı içeri değerlendirmelerinde, dıĢkının su ile bir elek üzerinde ve bir dizi elekten
geçirilmesiyle geride kalan içeriğe bakarak yapılan değerlendirmeler göze çarpmaktadır (Hutjens, 2002;
Hall, 2007; Van Saun, 2007; Hutjens, 2010). DıĢkıda partikül aranmasında kullanılan elekler
incelendiğinde, günlük olarak mutfaklarımızda kullandığımız elekler ile Cargill Manure Seperator
(NASCO Digestion Anlyzer) olarak bilinen, 3/16, 3/32 ve 1/16 inç deliklerden oluĢan üç katlı dıĢkı
eleğinin yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Alınan dıĢkı örneği (250-500 g) bu eleklerde ılık su ile
yıkanarak kalan partiküller ve danelerin incelenmesine dayanan bir sistemdir.
DıĢkı örnekleri hayvanlara yedirilen yemlerin ve besin maddelerinin üniform bir sindirimini ve
kullanımını göstermesi gerekmektedir. Eğer dıĢkıda büyük miktarda sindirilmemiĢ tahıl ya da 1,2 cm den
büyük kaba yem partikülleri görünüyorsa bu durum zayıf rumen fermantasyonunun ve de yoğun kalın
bağırsak fermantasyonunun bir göstergesi olabilir. Sığırlar için bağırsaklarda meydana gelen
fermantasyon rumende meydana gelen fermantasyondan çok daha az değerlidir ve istenmeyen bir
durumdur. Bunun nedeni kalın bağırsaklarda sindirilen besinler çok az absorbe edilmektedirler. Böylece
sığır kalın bağırsaklarda meydana gelen sindirim iĢleminden besinsel değer olarak çok az kazanç elde
eder.
DıĢkı içeriğinde büyük kaba yem partiküllerinin ya da sindirilmemiĢ tahılların bulunması
hayvanın uygun bir ruminasyonu gerçekleĢtiremediği ya da yemlerin rumen geçiĢ hızının arttığını
gösterir. Bu durum ruminasyonu stimüle etme ve rumen ortamını normal pH düzeyinde tutmaya yarayan
fiziksel olarak etkin selülozun yetersiz tüketiminin sonucu olabilir.
KurutulmuĢ dıĢkı yüzeyi üzerindeki solgun beyaz renk sindirilmemiĢ niĢastayı gösterir. DıĢkı
üzerindeki mukus bağırsaklarda kronik bir yangının ya da hasarın belirtisi olabilir. Musin lekeleri de
saptanabilir. Bunlar düĢük pH ve alt sindirim sistemi kısımlarındaki aĢırı fermantasyondan ileri gelen
kalın bağırsak hasarını gösterebilir. Musin bağırsak epitel hücreleri tarafından etkilenen bölgeleri
iyileĢtirmek için salgılanır. Köpüklü ve kabarcıklı dıĢkı, gaz üretimine neden olan laktik asidozis ya da
sindirim sisteminin alt kısımlarındaki aĢırı fermantasyondan ileri gelebilir (Kononoff ve ark.,2002)
Sonuç
Süt sığırcılığı iĢletmelerinde dıĢkı incelenmesinin yapılması ile hem dıĢkıda genel bir sağlık
kontrolün yapılmıĢ olur, hem de rasyon bileĢiminin yeterli olup olmadığını kontrol edilerek, yemden ne
derecede yararlanıldığı hakkında bir tahmin yürütülmesini sağlayabiliriz. Bu nedenle iĢletmelerde dıĢkı
kontrolünün düzenli olarak yapılması iĢletme karlılığı ve hayvan sağlığı açısından önemli bir yardımcı
araç olacağı ve bundan yararlanılması gerektiği düĢünülmektedir.
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Besi Uygulamaları ve Feed-lot Sistemi
Ramazan ERTEN*
Uğur ZÜLKADĠR*
*:S.Ü.Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kampüs/KONYA
Özet
Ülkemizin gerek coğrafi yapısı gerekse iklimsel özellikleri yönleriyle hayvansal üretim açısından
yüksek bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Geleneksel yöntemlere göre kapalı sistem ahırlarda
yürütülen besi sığırcılığında, tarımsal isletmeler açısından yüksek yatırım, iĢletme giderleri ve iĢçilik
talepleri nedenleriyle maliyetlerin kontrolü ve azaltılmasında sorunlarla karĢılaĢılmaktadır. Ancak,
büyükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliğinin tarımsal kullanım dıĢı arazilerde yapılabilirliği ve düĢük yatırım
maliyetleri sunması, mekanizasyon uygulamalarına olanak tanıması ve düĢük iĢçilik giderleri açısından
―açık besi (feed-lot) sığırcılığı‖ önemli avantajlar ortaya koymaktadır. Açıkta besi sistemi, tarımsal
üretime uygun olmayan meyilli arazilerde yapılabilirken, besi iĢletmesinin kapatılması sonrasında toprak
kalitesi yükseltilmekte ve verimli yeni tarım topraklarının kazanılması söz konusu olmaktadır.
Günümüzde ileri bütün Dünya ülkeleri ve özellikle ABD‘de feed-lot sisteminin yaygınlaĢtığı ve daha
sonra Avrupa ve Türkiye‘de tercih edilmeye baĢladığı görülmektedir. Açık sistemde en çok korkulan,
kıĢın soğuklarında hayvanın hastalanmasıdır. Oysa, vahĢi hayvanların, kıĢ koĢullarında açıkta
yaĢayabildiği düĢünülürse, belirli Ģartlar sağlandığı taktirde bu kaygının yersiz olduğu anlaĢılır. Ayrıca,
bugün dünyada, açıkta besicilik rahatlıkla yapılmakta ve -25 derecede bile yeterli canlı ağırlık artıĢı
sağlandığı bildirilmektedir. Açık besi sığırcılığı iĢletmelerinin projelenmesi, entansif üretime uygun
iĢletmecilik öngörüsü çerçevesinde tasarlanması, kurulması ve iĢletilmesi; maliyet unsurlarının
azaltılması ve kârlılığın en yüksek düzeye çekilmesinde birbirine bağlı etkenlerdir. Bu çalıĢmanın amacı,
besicilik faaliyetlerinin anlaĢılması ve ―Açık Besi Sığırcılığı‖nın tanıtılması, teknolojik geliĢmeler
doğrultusunda yukarıda iĢletme kurulumunda sözü edilen etkenlerin değerlendirilmesi ile uygulanmasına
yönelik durumu ortaya koymak ve öneriler sunmaktır.
Anahtar kelimeler: Açıkta besi, Ġklim, Besi materyali, Maliyet
GĠRĠġ
Ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde artan nüfus ve teknolojiyle birlikte yaĢam
standartları da artmaktadır. Artan yaĢam standartları birçok ihtiyaçta olduğu gibi insanın yaĢamını
sürdürmesi için elzem olan besin ihtiyaçlarını da artırmaktadır. Ġnsanlar, ihtiyaç duydukları besin
maddelerini yeterli bir düzeyde alabildikleri takdirde geliĢirler ve kalıtsal yapılarında saklı bulunan
yeteneklerini ortaya koyarlar. Hayvancılık, genç kuĢakların beslenmesinde protein kaynağı bakımından
büyük önem arz etmektedir. Basit bir hesaplamayla bir insanın ağırlığının 1/1000 ‗i kadar ortalama
günlük protein ihtiyacı vardır. Bununda % 42 ‗sini hayvansal proteinlerden karĢılamalıdır. Çünkü
hayvansal proteinler bitkisel proteinlerden farklı olarak insanın mutlaka alması gereken esansiyel yağ
asitleri içermektedir. Bu denge bozulduğunda insan dengesiz besleniyor demektir.
Ülkemizde hayvansal proteinlerin baĢında sığır eti, et ürünleri ve sakatat gelmektedir. Diğer
taraftan sığır eti, insan vücudu için çok gerekli olan demir, fosfor, bakır, manganez, magnezyum, çinko,
kobalt, alüminyum ve iyot gibi mineraller ile niacin, floik asit, pantotenik asit, kolin, biotin ve birçok
vitaminleri ( A, B1, B2, B6, B22, C, E, D, K ) ihtiva ederler. Et üretiminde; besi sığırcılığı kaynakların
baĢında gelmektedir. Sığır, kutuplar hariç dünyanın hemen her yerinde yetiĢtirilebilmektedir ve insan ile
sığırın birlikteliği oldukça eskidir. Damızlık özelliği göstermeyen genç erkek ve diĢiler ile süt sığırı
iĢletmelerinden kadro dıĢı bırakılan düĢük verimli ve yaĢlı sığırlardan daha fazla miktarda ve daha kaliteli
et elde edebilmek için bu hayvanlara kesimden önce belli bir süre özel bir besleme uygulanıp en yüksek
canlı ağırlığa en kısa sürede ve en ekonomik Ģekilde ulaĢmalarını sağlamak amacıyla uygun mekanlarda
yoğun beslemeye tabi tutulmalarına ve bu süre içinde yapılan faaliyete Sığır Besiciliği denir. Besiye en
uygun ve en çok kullanılanı erkek buzağı, erkek dana ve tosunlardır. Ayrıca; gebe kalmayan düveler,
hastalık nedeniyle gebe kalamayan her yaĢta inek, meme hastalığı nedeniyle süt verimi azalmıĢ inek,
kastre edilerek iĢ hayvanı olarak kullanılan her yaĢta öküz de besi materyali olarak kullanılabilir.
Besicilik öncelikle müteĢebbise, milli ekonomiye ve en önemlisi de insan sağlığına yararlı olan
bir hayvancılık faaliyetidir. Kasaplık bir sığırın baĢta gelen verimi et olmakla birlikte, kasaplık sığırdan
ayrıca gıda, giyim, ilaç, kozmetik ve yem sanayisinde kısacası hayvanın sesi hariç her Ģeyinden
hammadde olarak kullanılan çok sayıda yan ürün elde edilebilmektedir.

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

TÜRKĠYE‟DE SIĞIR BESĠCĠLĠĞĠ
Türkiye'de sığır yetiĢtiriciliği söz konusu olduğunda meradan yararlanma düzeyinin oldukça
düĢük, yem bitkileri üretiminin sınırlı olduğu kabul edilmeli ve bu husus hem ekstansif hem de entansif
sığır yetiĢtiriciliği için en temel olumsuzluklar olarak görülmelidir. Temel unsurlarda görülen
yetersizliklere bir de iĢletmelerin küçük ölçekli olması, iĢletme baĢına sığır sayısının azlığı, iĢletmelerin
büyüme eğiliminde olmaması, pazarlama koĢullarının yetersizliği, ürün ve girdi fiyatlarındaki
istikrarsızlık ile bilgi ve teknoloji kullanımındaki düĢüklük, tüketicilerin gelir seviyesinin artırılamaması,
üreticilerin sürekli olarak baĢka iĢ arayıĢını sürdürmesi ve iĢletmelerin sermaye yetersizliği eklenince
sığırcılığın sorunları iyice büyümektedir. Bu olumsuzlukları kısa sürede ortadan kaldırmak mümkün
değildir.
Türkiye'de sığır yetiĢtiriciliği bakımından bölgeler arasında önemli farklılıklar vardır. Bu
farklılıkların kaynakları biraz önce sayılan unsurlar bakımından var olan farklılıklardır. Gerçekten de
Türkiye'de entansif yetiĢtiricilik yapan iĢletmeler olarak tanımlanabilecek iĢletmelerin büyük çoğunluğu
geliĢmiĢ kabul edilen bölgelerde yer almaktadır. Bu bölgelerde pazarlama, yem üretimi, bilgi ve teknoloji
kullanımı gibi konularda var olan yetersizlikler geri kalmıĢ olarak nitelenebilecek diğer bölgelere göre
oldukça azdır. Bu durum en önce sığır genotiplerinin tarımsal bölgeler sığır varlığındaki payında kendini
göstermektedir. Sığır varlığı içerisinde kültür ırkı ve melezlerinin payı geliĢmiĢ kabul edilen
bölgelerimizde oldukça yüksek, diğer bölgelerimizde ise oldukça düĢüktür.

Bölgelerdeki hayvan ırklarının dağılımı (Ġlgü ve GüneĢ/2003)
Türkiye Ġstatistik Kurumunun verilerine göre, son yıllarda kültür ırkı sığırlarının sürekli bir artıĢ
gözlenmektedir. Kültür ırklarıyla yerli ırkları çiftleĢtirilerek elde edilmiĢ olan ırklarda ise azalan bir
ivmeyle artıĢ söz konusudur. Yüksek karkas verimine sahip kültür ırklarının ve kültür melezlerini artıĢı
toplam et üretimine önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. Ancak yerli ırklarının sürekli bir azalması da
söz konusudur.
yıl
kültür
melez
yerli
2005
2 354 957
4 537 998
3 633 485
2006
2 771 818
4 694 197
3 405 349
2007
3 295 678
4 465 647
3 275 725
2008
3 554 585
4 454 647
2 850 710
2009
3 723 583
4 406 041
2 594 334
2010
4 197 890
4 707 188
2 464 722
Çizelge 1.1 TÜĠK verilerine göre Türkiye‘deki sığır varlığı
Türkiye‘de kiĢi baĢına günlük hayvansal protein üretimi 22 g, geliĢmiĢ ülkelerde 56 g, geliĢme
yolundaki ülkelerde ise 20.5 g kadardır. YaklaĢık 30 yıllık bir dönem dikkate alındığında Türkiye‘de kiĢi
baĢına hayvansal protein üretiminin artmak bir yana, azaldığı görülmektedir. Kısaca Türkiye'de kiĢi
baĢına hayvansal protein üretimi dünya ortalamasının altındadır ve bu durumu, ―ülkenin bir yetersiz
beslenme sorunuyla karĢı karĢıya olduğu‖ Ģeklinde değerlendirmek gerekir.
Hayvansal üretimde son yıllarda meydana gelen değiĢiklikler ve ülkenin nüfus artıĢ hızı dikkate
alınırsa, etkili önlemler alınmadığında, önümüzdeki yıllarda sorunun daha da ağırlaĢacağı anlaĢılmaktadır.
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Sorunun daha da ağırlaĢması, yetersiz beslenmenin etkilediği nüfusun artması ve kalitesiz beslenmenin
getirdiği sorunların büyümesidir.
Türkiye‘deki kırmız et üretimini %75-80 dolayını sığır etinden karĢılanmaktadır. Kırmızı et
üretimi 2008 yılında toplam 482 458 ton olup sığır eti miktarı ise 370 619 tondur. Bu da %76.82‘sine
tekamül etmektedir. 2009 yılında ise toplam et üretimi 412 621 ton olup bunun 325 286 tonu sığır etidir.
2009 yılında ise toplam et üretiminin %78.83‘ü sığır etinden karĢılanmaktadır. Yıllar içinde
dalgalanmalar olsa da nüfusun artıĢına karĢın her yıl sığır etinin önemi sürekli artmaktadır.
Akman (2003)‘ın bildirdiğine göre birim alanda en yüksek ve kaliteli et verimine sahip olan
sığır eti nüfus artıĢıyla birlikte kırmızı et ihtiyacı da artmaktadır. Nüfus artıĢı tahminlerine göre 2015
yılında 1958 000 ton kırmız et üretimi gereklidir. Bunu karĢılamak içinde en az masrafla en yüksek verim
alma arayıĢı olacaktır.
yıllar

Nüfus

KiĢi baĢı

Toplam

(milyon)

Kırmızı et (kg)

(1000 ton)

2012

75.8

25.5

1709

2013

76.6

23.3

1189

2014

77.4

24.2

1872

2015

78.1

25.1

1958

Çizelge 1.3 yıllara göre kırmız et ihtiyacı
BESĠ PERFORMANSINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER
BaĢarılı bir besicilik için besi performansını etkileyen hayvana ait faktörler ile bakım ve besleme
konularının yakından bilinmesi gerekir. Besi performansını etkileyen hayvana ait faktörler içinde en
önemlileri; besiye alınacak hayvanın ırkı, orijini, cinsiyeti, yaĢı, kondisyonu, besi baĢı canlı ağırlığı ve
sağlık durumudur. Ayrıca, beside takip edilen metot, yemleme sistemi, besleme yoğunluğu ve yem
karıĢımlarında özel amaçlı yem katkı maddeleri kullanımı da besi performansını etkileyen diğer
faktörlerdir
SIĞIRLARIN TEMĠNĠ ve BESĠYE HAZIRLANMASI
Sığırların besiye alınması mutlaka bir program dahilinde yapılmalıdır. Besiye alınacak hayvanın
durumuna göre besinin ne kadar süreyle yapılacağı, hangi yöntemle besi yapılacağı ve besinin ne zaman
sonlandırılacağı belirlenmeli ve bu program yapılırken besi sonunda elde edilecek etin pazarlanma
durumu da dikkate alınmalıdır. Besiye alınacak hayvanlar, iĢletmenin kendi öz kaynaklarından
sağlanabileceği gibi, dıĢ piyasadan da satın alınma yoluyla temin edilebilir. Hayvanlar piyasadan satın
alınacaksa, satın alma iĢleminde oldukça dikkatli olunmalıdır. Besicilikte genel kural olarak ―hayvan satın
alınırken kazanılır‖ sözü unutulmamalıdır. Her Ģeyden önce besiye alınacak hayvanların nispeten düĢük
kondisyonlu; ancak kemik çatısı kurulu, yani iskelet sisteminin tam geliĢmiĢ olmasına özen
gösterilmelidir. Satın alınacak hayvanın kafa, boyun, bacak ve gövde yapısı besiye uygun olmalı,
hayvanın duruĢu, yürüyüĢü, sese duyarlılığı, gözlerin ve kılların parlaklığı, burun aynasının ıslaklığı,
geviĢ getirme ve iĢtahı incelenmeli, görünümü sağlıklı olmalıdır. Bu özellikler bakımından uygun ancak
zayıf görünümlü hayvanlar pazarda daha ucuza temin edilebilir. Satın alınacak hayvanların, salgın
hastalık riski yüksek genel hayvan pazarları yerine bilinen-tanınan yerlerden temin edilmesi tercih
edilmelidir. Hayvan satın alındıktan sonra, yaygın salgın hastalıklara karĢı aĢıları yaptırılmalı bağıĢıklık
sisteminin geliĢimi için en az 2 hafta bekletildikten sonra nakledilmelidir. Nakil sırasında da belli
kurallara riayet edilmelidir. Nakil iĢleminde kullanılacak aracın temizliği önemlidir. Nakilden önce araç
yıkanıp dezenfekte edilmelidir. Nakil öncesi hayvanlar kuru otla doyurulmalı ve sulanmalıdır. Nakil
aracına hayvanlar düzenli bir Ģekilde genç dana baĢına 0.75m2, ergin sığır baĢına 1.5 m2 alan hesabı
yapılarak yüklenmeli, kayma ve düĢmeyi engelleyecek önlemler alınmalıdır. Nakil sırasında rüzgar, sıcak
ve havasızlığa karĢı önlem alınmalıdır. Nakil uzun sürecekse belirli aralıklarla kuru otla besleme ve
sulama iĢlemi tekrarlanmalıdır. Hayvanlar nakledilecekleri mekana vardıklarında dikkatlice araçtan
indirilmeli, iĢletme içine alınmadan ve diğer hayvanlara karıĢtırılmadan en az 2 hafta süreyle ayrı bir
mekanda, açık veya yarı açık, tecrit edilerek serbest olarak dinlendirilmelidir. Nakil sırasında hayvanlarda
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canlı ağırlık kayıpları oluĢacağı unutulmamalıdır. Nakliye firesi adı verilen bu kayıplar nakil uzunluğuna
bağlı olarak değiĢir. 24 saatlik nakliyede %2-4, 24-36 saatlik nakliyede % 3.5-5.5, 36-72 saatlik nakliyede
% 4-6.5 oranında canlı ağırlık kayıpları görülür. Nakliye firesi, aç hayvanlarda daha yüksektir. Nakil
sonrası yapılacak tecrit iĢlemi, iĢletmede sağlık sorunlarının önlenmesi açısından çok önemlidir.
ĠĢletmedeki hayvanların yeni gelen hayvanlara veya yeni gelen hayvanların iĢletmedeki hayvanlara
hastalık bulaĢtırma riski elimine edilir. Hayvanlar bu sürede iç ve dıĢ parazitlere karĢı ilaçlanır. Tecrit
süresi içinde hayvanlara yapılan aĢıların etkinlik kazanması sağlanır. Hayvanlar numaralanır, tartılır ve
fiziksel özelliklerine göre besi için gerekiyorsa gruplandırılır. Tecrit iĢlemi sırasında hayvanların
iĢletmenin yemleme koĢullarına alıĢtırılarak besiye hazırlanması da oldukça önemlidir. Ġlk gün kuru ot ve
bir miktar beside kullanılacak kesif yemle beslenen hayvanlar, 2-3 günde bir yapılacak küçük miktardaki
kesif yem artıĢı ile 15 günde 3-4 kg kesif yem almaya baĢlarlar ve böylece iĢletmenin yem koĢullarına da
alıĢtırılmıĢ olur. Aynı zamanda bu alıĢtırma iĢlemi ile ani yem değiĢimi kaynaklı sindirim sorunları
önlenir.
BESĠ YÖNTEMLERĠ
MERA BESĠSĠ (EKSTANSĠF BESĠ)
Meraya dayalı yapılan besi yöntemidir. Mera iyi ise hayvanlar günde 500-1000 gr canlı ağırlık
kazanabilirler. Bölgemizde Mera yok denecek kadar az olup, kıĢtan zayıf çıkan sığırlar 2-3 ay gibi kısa
süre otlatılıp kasaplık kondisyona ulaĢtırılır ve kasaplık olarak satılır. Meraların kötü olması nedeniyle
yeterince karlı değildir.
Merada Beslemenin Faydaları:
 Kesif yem gideri azdır, besi ucuza mal olur.
 Hayvanın gübresi dıĢarıda kalır, taĢıma ve iĢçilik masrafı olmaz.
Merada Beslemenin Sakıncaları:




Sığırlar daha geç besi alırlar.
Et kalitesi düĢük olur. (eğer mera ot bakımından zayıf ve kalitesiz ise)
Yazın sıcak ve sinekten dolayı ağırlık artıĢı yavaĢlar. Hayvanlar daha geç elden çıkarılabilir.
ÖNCE MERA SONRA AHIR BESĠSĠ (YARI ENTANSĠF BESĠ)

Bu besi genç hayvanlar için uygundur. Burada önemli olan genç hayvanların merada büyümesi
ve geliĢmesi olup ahırda beslenen hayvanlara göre vitamin ve mineral maddeleri daha çok alır ve daha iyi
değerlendirir. Mera mevsimi sonunda hayvanlar ahıra alınarak az miktarda kaba yem ve yoğun kesif
yemle bir süre daha beslenir ve kesime sevk edilir.
AHIR BESĠSĠ (ENTANSĠF BESĠ)
Besicilikte en yaygın olarak kullanılan besi yöntemidir. Beslemenin entansif olabilmesi için
aĢağıdaki kuralların yerine getirilmesi gerekir.









Besiye alınacak sığırlar ırkına, yaĢına, canlı ağırlığına, beden yapılarına ve orijinlerine göre
seçilecek
Besiye baĢlanmadan hayvanlar iç ve dıĢ parazitlere karĢı ilaçlanacak, Ģap ve sığır vebası aĢıları
yapılacak
Hayvanlar enerji ve protein ihtiyaçlarına göre ve dengeli rasyonla beslenecek
Hayvanlar besi öncesi tek tek tartılıp numaralanacak ve canlı ağılık sınıflandırması yapılarak
yem miktarları belirlenecek.
Kesif ve kaba yemler tartılarak verilecek
Besi süresince canlı ağırlık artıĢları takip edilecek, canlı ağırlık arttıkça verilen yem de
arttırılacak
Besideki hayvanlara hijyenik bir ortam temin edilecek
Hayvanların besi sonu ağılıkları gelir-gider hesabı yapılarak hesaplanacak
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Hayvan pazarından ve yetiĢtiricilerden toplanan zayıf ve besiye uygun sığırlar belli bir süre
yoğun bir kaba ve kesif yemle beslenerek kısa zamanda kesime gönderilir. Ahır besisinde inĢaat
maliyetinin, yem ve iĢçilik giderinin fazla olması karı düĢürmektedir
SIĞIR BESĠCĠLĠĞĠNDE BESĠ SÜRELERĠ
Besiye baĢlarken ne kadar süre de besi yapacağımızı kararlaĢtırıp ona göre besiye baĢlamalıyız.
Besi sonunda süreyi uzatarak karımızı azaltmamalıyız. Kısacası besi süresini en ekonomik zamanda
bitirip, besiden beklediğimiz karı almalıyız.
Besi süresi sığırların yaĢlarına, cinsiyetlerine, ırklarına ve kondisyonlarına göre 3‘e ayrılır.
KISA SÜRELĠ BESĠ
Kısa süreli besilerde genellikle yaĢlı hayvanlarla yapılmaktadır. Bu besiler 3-4 ay kadar
sürmektedir. YaĢlı hayvanlarda yapılan besilerde yağ birikimi fazla olduğu için kısa süreli besilerde genel
olarak yağ birikimi fazla görünürken kas geliĢimi yağa kıyasla çok az olmaktadır. Kısa süreli besiler
günlük canlı ağırlık artıĢının az ve buna karĢılık yem tüketiminin fazla olması nedeniyle genel olarak
ekonomik olmamaktadır. Bu nedenle de kısa süreli besilerde, besi süresini uzatmak karlılığı azaltır.
Ancak mera besisinden gelmiĢ olan sığırlar için bu sistem oldukça uygundur. Kısa süreli besilerde genel
olarak etin kalitesi düĢük olması nedeniyle bu etler iĢlenerek sucuk, sosis, salam gibi et endüstrisinde
sıkça kullanılır.
Kısa süreli besilerde yaĢlı hayvanın kullanılmasının aksine genç olan süt danası eti üretiminde de
bu sistem uygulanmaktadır. Süt danası eti üretilirken erkek buzağılar 2 ila 4 ay gibi bir süreyle süt veya
ikame süt verilirken, kesif ve kaba yem verilmez. Süt danasında aksel gaye pembe renkli, yumuĢak ve
lezzetli et üretmektir. Danalar besiye alınırken canlı ağırlıkları ortalama olarak 35-40 kg iken besi süresi
bitiminde 140-150 kg kadar canlı ağırlığa ulaĢırlar. Genel olarak süt danası etin pahalı olması nedeniyle
pazar alanı dardır ve turistik bölgelerde piyasaya sunulmaktadır.
ORTA SÜRELĠ BESĠ
Bir iki yaĢındaki genç hayvanlarla 4 ila 7 aylık bir sürede yapılan besicili Ģeklidir. Orta süreli
beside genç hayvan kullanılması nedeniyle, bu sistemde elde edilen kırmızı et kısa süreli besicilikte elde
edilenden daha kalitelidir. Ülkemizde en fazla kullanılan sistemlerden biri olup et kalitesi iyi olduğu için
pazar alanı geniĢ ve alıcısı çoktur.
UZUN SÜRELĠ BESĠ
Buzağılık döneminden yeni çıkmıĢ genç erkek hayvanlarla 7 aydan fazla sürebilen besi
sistemidir. Böylelikle genel olarak kesim olgunluğuna gelen hayvanlar 15-18 aylık yaĢa ulaĢır. Bu
sistemde elde edilen etler piyasanın istediği gibi lezzetli, gevrek, sulu, mozaik yapı istenilen Ģekilde olup
pazar alanı ve alıcısı oldukça çoktur.
YEDĠRĠLEN BESĠN MADDESĠNE GÖRE BESĠ SIĞIRCILIĞI
Ülkemizde bazı bölgelerde, bazı yem bitkileri ya da yem olabilecek bitkisel materyaller fazla
üretilmektedir. Bu bölgelerde yapılan besicilikte genel olarak bu fazla üretilen bitkisel materyaller besi
yemlerinde yoğun olarak kullanılır. Bu Ģekilde yapılan besicilik de sistemi az da olsa görünmektedir.
Ancak bu tip yem maddeleri yoğun olarak verilse de bunun yanı sıra az da olsa kesif yem ya da kaba
yemde verilmektedir. Mesela, Ġç Anadolu bölgesinde yoğun olarak üretilen pancar yan ürünü olan pancar
posası ile yapılan besiciliğe pancara dayalı yapılan besicilik olarak adlandırılabilir.
SIĞIR BESĠCĠLĠĞĠNDE AHIR PLANLAMASI
Entasif olarak yapılan hayvancılıkta en önemli unsurlardan biri de hiç Ģüphesiz hayvan
barınaklarıdır. Hayvancılık iĢletmeleri kurulurken en önemli masraflardan biri barınaklar olduğu için
barınaklar kurulurken bazı unsurlara çok dikkat edilmelidir. Bir besi barınağı kurulurken dikkat edilmesi
gereken genel hususlar,
- Yapımı kolay ve ucuz olmalıdır,
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- ĠĢgücüne gereksinimi en aza indirmeli,
- BaĢta yem ve su olmak üzere hayvanların ihtiyaçlarını kolayca karĢılayabilmeli,
- Gerektiğinde büyütülebilmeli veya baĢka amaçlarla kullanılabilmeli,
- Hayvanları, onlar için zararlı olacak çevre koĢullarından koruyabilmeli,
- Hayvan yakalama, yükleme ve indirmeye imkan sağlamalıdır.
Bu hususlar göz önünde bulundurularak ülkemizde yaygın olarak kullanılan dört tip besi
barınağı sistemi geliĢmiĢtir. Bunlar;
-

Kapalı ahırlar sistemi
Yarı açık ahır sistemi
Açık ahır (feedlot ) sistemi olarak uygulanmaktadır.

KAPALI AHIR SĠSTEMĠ
Sığır besisinde kapalı ahır kullanımının güvenlik dıĢında ciddi bir avantajı yoktur. Kapalı
ahırlarda yapılan besi, açık veya yarı açık sisteme göre hem maliyet açısından daha yüksek, hem de
hayvan sağlığı açısından daha sorunludur. Maalesef ülkemizdeki besi yaygın olarak kapalı ahır sisteminde
yapılmakta ve pek çok sağlık sorunları ile karĢılaĢılmaktadır. Kapalı ahırlarda yapılan besicilikte,
özellikle kıĢ aylarında, eksik ve yanlıĢ bilgiye bağlı olarak hayvanların üĢümemesi için ahır kapı ve
pencereleri tamamen kapatılmakta, ahır içinde biriken amonyak, hidrojen sülfür, karbondioksit ve metan
gazları nedeniyle kronik zehirlenmeler sıklıkla gözlenmektedir. Kronik zehirlenme olmasa dahi ahır
içindeki oksijen yetersizliği ve 30C bulan aĢırı sıcağa bağlı olarak yem tüketimi ve hayvanların yemden
yararlanmaları düĢmekte, besi performansı olumsuz yönde etkilenmektedir. Yapılan çalıĢmalar, 21C‘nin
üzerindeki her 2C sıcaklık artıĢının besi sığırlarında günlük canlı ağırlık kazancını 70 gram civarında
düĢürdüğünü göstermektedir. Bu kayıp, sıcak yaz aylarında yapılan besi için oldukça önemlidir. Kapalı
ahırda yapılan besi, hayvanların bağlı veya serbest oluĢuna göre iki farklı Ģekilde yapılmaktadır.
BAĞLI AHIR SĠSTEMĠ
Bağlı ahır sisteminde yapılan beside hayvanlar, kısa veya uzun bağlı olarak tutulmaktadırlar.
Kısa bağlı sistemin avantajı yer altlıktan tasarruf sağlanabilmesidir. Kısa bağlı sistemde hayvan baĢına 2
m2‘lik alan yeterlidir. Uzun bağ sisteminde ise hayvanların hareket alanı geniĢlediği için daha rahat yem
tüketimi sağlanabilmektedir. Bu sistemde hayvan baĢına yaklaĢık 2.5 m2‘lik alan yeterlidir. Bağlı
sistemde kullanılan sulukların otomatik olması ve her an temiz ve taze sağlayabilmesi gerekir. DıĢkı
toplama ve temizleme sistemi, uzun veya kısa bağa göre değiĢim göstermekle birlikte her iki sistemde de
altlık materyali veya ızgara sistemi kullanımı gerekir. Ancak kısa bağ sisteminde altlık kullanımından
tasarruf sağlanabilir.
SERBEST DOLAġIMLI KAPALI AHIR SĠSTEMĠ
Serbest dolaĢımlı kapalı ahır sistemi, besideki hayvanların serbestçe hareket edebilmelerine
imkan sağlayan bir sistemdir. Her bir hayvan için yaklaĢık 2.5 m2 alan hesabıyla genellikle 30-40
hayvanlık grupları barındıracak bölmelerde besicilik yapılmakla birlikte, grupta yer alacak hayvan
sayısının 10‘dan fazla tutulmaması ve buna göre bölme büyüklüğünün ayarlanması hayvanlar arasında
sosyal yapının korunması ve sürü yönetimi açısından fayda sağlar. Serbest sistem beside hayvanlara yem
ve suyun otomatik olarak sağlanması arzulanır. Ancak yemlik otomasyonu ülkemiz koĢullarında oldukça
güçtür. Bu nedenle besiye alınan hayvanların kondisyon, canlı ağırlık ve günlük canlı ağırlık artıĢları
açısından gruplandırılarak yemlenmesi, sulukların ise her an temiz ve taze su sağlayacak Ģekilde otomatik
olması yeterlidir.
YARI AÇIK AHIR SĠSTEMĠ
Yarı açık beside, fazla pahalı olmayan, hakim rüzgarları ve yağmur içeri almayacak Ģekilde 2
veya 3 tarafa duvar çekilerek üzeri kapalı sığınma alanı oluĢturulur. Açık kalan yönler için de elle veya
motorla açıp kapatılabilen portatif perde sistemi kurulabilir. Yarı açık sistem içindeki kapalı mekan
hayvan baĢına 2.5 m2 hesabı ile ayarlanırken, toplam besi alanı hayvan baĢına yaklaĢık 8-10 m2 olarak
ayarlanabilir. Yani toplam alanın ¼‘ü kapalı alandır. Genellikle yemlikler, dıĢ çevre koĢullarının
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olumsuzluklarından etkilenmemesi amacıyla kapalı bölüme yerleĢtirilir. Her hayvan için de 30 cm.
yemlik uzunluğu hesap edilmelidir. Bu sistemde, genellikle suluklar bölünmüĢ padokların arasına,
yemlikler isi açıkta kalan kısma yerleĢtirilir ve üstü sundurma ile örtülür. Bu sistemde gezinti alanı
padoklara bölünmeli ve her bir padoğa 10-15 hayvan konulmalıdır. Padoklara hayvan konulurken ayni
yas ve cüsseye sahip hayvanların birlikte olmasına dikkat edilmelidir. Açık kalan bölümün, açık besi
alanlarına benzer özellikler taĢıması gerekir. Yani, yağmura karĢı meyilli, drenaj sistemine sahip
özellikler taĢıması istenir. Açık besi alanlarında olduğu gibi yarı açık besi alanlarının açık kısımlarının
etrafı elektrikli çitle veya demir çitlerle çevrilebilir.
AÇIKTA (FEED-LOT) AHIR SĠSTEMĠ
Açık beside, ahır yapımı için ciddi bir yatırıma gerek yoktur. Hayvanları yağmur ve güneĢten
koruyucu basit bir sundurma yeterlidir. Yüksek canlı ağırlık artıĢını hedefleyen besleme programlarında
yer alan sığırlarda, çevre sıcaklığının -5, -10 hatta -20þC 'ye kadar düĢmesi, performans olumsuz yönde
etkilenmez. Ayrıca besi alanının etrafı elektrikli çitle veya demir çitlerle çevrilerek, besi yeri maliyetinde
ciddi tasarruf sağlanabilir. Bu sistemde iĢçilik kolay, gübre temizliği sorunsuz olduğu için oldukça
ekonomik besicilik yapılabilir. . Nitekim isçilik talebi diğer sistemlere göre düĢük olmakta (geleneksel
kapalı besiciliğin 1/10‘una kadar) ve isletmedeki Birim Ġs Gücü (BĠG)‘ne düsen hayvan kapasitesi artısı
ile birim hayvan basına isçilik maliyeti de doğrusal olarak düĢmektedir. Havalandırma sistemine gerek
duyulmadan sürekli temiz hava sağlanması, gübre ve idrar kokusundan hayvanların etkilenmemesi,
hayvanın sürekli hareketliliği nedeniyle vücutta yağlanmanın az olması, bu sistemin diğer avantajlarıdır.
Serbest dolaĢan hayvanlarda tırnak, eklem ve ayak hastalıkları daha az sıklıkla görülür. Öte yandan açık
besi alanlarının seçimine özen göstermek gerekmektedir. Tabanda sıvı birikiminin önlenmesi için besi
alanının mutlaka hafif eğimli olması, ulaĢımının kolay olması; koku, sinek ve yer altı sularını
kirlenmesine karĢı yerleĢim yerlerinden uzak olması ve ayrıca fazla yağıĢ almaması gerekir. Arazi içinde
yapılacak düzenleme ile hayvanların yem ve suya sürekli kolaylıkla ulaĢabilmeleri sağlanmalı,
hayvanların olası çamurdan etkilenmemesi için yemlik ve suluklar hafif tümseklikler üzerine konmalı ve
hayvan baĢına en az 10 m2 alan ayrılmalıdır. Bu alan yağıĢı fazla olan bölgelerde çamur sorununa karĢı
20-25 m2‘ye kadar artırılmalıdır. Bu sistemde, yüksek nem (%80-90), fırtına, çamur geliĢmeyi olumsuz
yönde etkiler. Özellikle yağıĢ mevsimlerde aĢırı çamuru önlemek için drenaj sistemi kurulması önerilir.
Böylece yağıĢlardan sistemin daha az etkilenmesi sağlanabilir. Açık beside yağıĢ sorun olduğu gibi, yaz
aylarında aĢırı sıcak da sorun olabilir. Bu amaçla besi alanının uygun yerlerine hayvanlar için gölgelikler
kurulmalıdır. Toprak zemine sahip bu alanlarda ortam nemi düĢük ise toza bağlı rahatsızlıklar geliĢebilir.
Önlem olarak nemin düĢük olduğu zamanlarda yağmurlama sulama ile zemindeki tozlanma önlenmelidir.
Ayrıca yaz aylarında sineklere karĢı da gerekli mücadele yapılmalı, hayvanlara ciddi oranda rahatsızlık
veren sineklerin besi performansını düĢüreceği unutulmamalıdır. Açık besicilikte mutlaka hayvan baĢına
ayrılan suluk alanı yeterli olmalıdır. Hayvan baĢına 20-40 cm suluk boyu veya 25 hayvan için 3m2 suluk
alanı ayrılmalıdır. KıĢ ayları için suyun donmaması, yaz aylarında ise suyun aĢırı ısınmaması için
suluklarda uygun önlemler alınmalıdır. Bu amaçla gerekirse izolasyonlu özel suluklar kullanılmalıdır.
AĢırı soğuklarda hayvanın vücut sıcaklığını düzenlemesine yardımcı olmak ve besi performansını
korumak amacıyla yem enerjisinin %10 düzeyinde artırılması tavsiye edilmektedir
Açıkta besi sistemi, tarımsal üretime uygun olmayan meyilli arazilerde yapılabilirken, besi
isletmesinin kapatılması sonrasında toprak kalitesi yükseltilmiĢ verimli yeni tarım topraklarının
kazanılması söz konusu olmaktadır. Günümüzde ileri bütün Dünya ülkeleri ve özellikle ABD‘de feed-lot
sisteminin yaygınlaĢtığı ve daha sonra Avrupa ve Türkiye‘de tercih edilmeye baĢladığı görülmektedir
(Toker, 1991).
AÇIKTA BESi YERi (feed-lot) TASARIM ESASLARI
Birçok ülkede feedlot sisteminde kurulacak isletmelerde bazı teknik standart, talimat ve talepler
aranmaktadır. Teknik standartlar su bölümlere ayrılır (Anonim, 1995; Bayhan, 1996; Anonim, 2003a;
Bayhan ve Boyar, 2009):
1. Genel talepler ve kurallar,
2. Barındırma ortam sıcaklığı ile günlük canlı ağırlığı artısı arasındaki yasam payına bağlı
fizyolojik iliĢki ortam sıcaklığı-besi performans eğrisi,
3. Su fiziksel, kimyasal ve biyolojik standartları,
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4. Bölge, yer seçimi ve geniĢleme kısıtları,
5. Tedarik ve sevkıyat yönünden isletmeye ulaĢım,
6. Hayvanların her koĢulda yeter miktarda kaliteli suya kesintisiz uygun ulaĢım esasları,
7. Mekân ve hacim olarak yatma, gezinme, yemleme alanları ve kaba/kesif yemler ile çiftlik
gübresinin depolanma hacimleri için her türlü kapasite planlamasının standartlara uygun
yapılması (Örneğin: Sıvı ve katı gübre depolama alan ve hacimleri),
8. Hayvan ve isçilik yönlerinden; gezinme, dinlenme, sağım, gübre temizleme vb ahır trafiğini
düzenleyen tüm fonksiyon planlarının uygun olarak yapılması (Örneğin: izin verilmeyen sıvı
gübre depolama alanlarının dikkate alınması vb),
9. Kapasite ve fonksiyon planlamasına bağlı olarak taban ve kesit planlarının çıkarılması,
standartlara uygun ölçeklerde çizilmesi,
10. Hayvanların gezindiği bölgelerde genel hayvan/tırnak bakım ve sağlığı yönünden döĢeme
standartları,
11. Yem ya da çiftlik gübresi için özel depolama standartları,
12. Ot ya da mısır silaj yapımı,
13. Çiftlik gübresinin değerlendirme yöntemi (biyogaz ya da kompostlama),
14. Gübrenin tarlaya verilmesi ve gübre yönetim planı ile ilgili standart ve talimatlar.
YER SEÇĠM KURALLARI
Feedlot için yerleĢim yeri seçileceği zaman aĢağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır
Mevcut veya gelecekteki konut bölgesi iskan geliĢimi, komsu yerleĢimler, ve kırsal ortak tesisler
incelenmeli. Ara geçiĢ mesafelerinin bakımı için gerekli olan yeterli alan sağlanmalı ve gelecekteki
geliĢmelere izin vermeli. Tahsis edilecek mekân ve hacimlerde kaba yem, kesif yem ve hayvanlara
uygunluk; su tesisatı, elektrik tesisatı ve iç yollar gibi altyapının bakım ve servisine uygunluk sağlanmalı;
Tesis için gerekli olan iyi kaliteli killi toprak ve zemin dolgu tasları aranıp bulunmalı ve tedarik
edilmelidir. Yer altı suyunun kirlenmesi ve yüzey sularının bozulmasına kötüleĢmesine karsı önlemler
alınmalıdır. feedlot ciddi bulaĢma riski olan yer altı su kaynaklarının üzerinde tesis edilmemelidir. feedlot
ile yüzey su kaynakları veya su yolları arasında yeterli ayrım mesafesi sağlanmıĢ olmalıdır. TaĢkın riskine
karsı feedlot, en yakın izin verilir mesafelere dikkat edilmekle birlikte, 100 yıllık taĢkın tekerrür
seviyesinin üzerindeki bir kotta tesis edilmiĢ olmalıdır. Feedlot zemin eğimi yemliklerden uzaklaĢan
yönde %2 – 6 arasında olmalıdır. Eğimler yüzde olarak tanımlanır, örnek olarak %3 eğim, 100 metre
yatay mesafede 3 metre düzgün düĢü veya yükseklik farkı demektir. feedlot yerleĢim zemin eğimi seçilen
yerin doğal eğimi ile sağlanabilir veya eğim suni olarak oluĢturulabilir. feedlot yerleĢim alanı çepeçevre
harici yüzey akıĢlarından tamamen tecrit edilmelidir. sıvı atık yönetim sisteminin etkin olarak çalıĢması
için yeterli saha bulunmalıdır. Sıvı atıkların sürekli olarak uygun kullanımı için yeterli alan sağlanmalıdır.
Çiftlik gübresinin çiftlik içinde veya dıĢında sürekli kullanımı için yeterli alan sağlanmalıdır. Toprak
tipleri sıvı atık akısı ve çiftlik gübresi kullanımı için uygun, mevcut ve seçilen tarımsal sistemleri
karĢılayabilir olmalıdır. Her türlü isçilik ve destek servisleri ile yörenin meteorolojisine uygun olmalıdır.
YağıĢ, bağıl nem, rüzgâr ve sıcaklık hepsi de sığırların davranıĢı üzerinde etkilidir. Seçilen
yerleĢim yerinin performans karakteristikleri sundurma, gölgelik ve diğer yapı yapıların eklenmesiyle
daha da artırılabilir, fakat bunlar feedlot tesis ve isletme maliyetini artıracaktır .
Ayrıca, koku ve emisyon kaynağı gazların yanı sıra insanları rahatsız eden sineklere üreme
ortamı sağlaması nedeniyle feedlot kuruluĢ yerinin yerleĢim birimlerinden uzaklığı kanun ve yönetmelik
kurallarına göre belirlenmelidir
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Ġleriye dönük planlamalar feedlot geliĢimi bakımından önemlidir. Yem depolama, yem kırma ve
karıĢtırma, hayvan bölmeleri, drenaj, sıvı atık vb bölümlerin hepsinin de mantıklı olarak yerleĢtirilmiĢ
olması gerekmektedir. Birçok feedlot kurulusundan sonra birkaç yıl içinde büyür ve geniĢler. Bu yüzden
gelecekteki geliĢmeye yönelik bir planlamaya hassastır. iĢletmede sığır kapasitesinin ve buna bağlı yem
materyallerine olan ihtiyacın artısına yönelik tedbirler alınmalıdır (Toker, 2009)
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Feedlot sistemi, besi sığırcılığının geleneksel yöntemler dıĢında düĢük sabit yatırım ve isletme
giderleri sağlayacak uygun barınak sistemi, yemleme yöntemi, gübre toplama sistemi ve mekanizasyon
seçimi kârlılığı artırıcı temel etkenler olarak görülmektedir. Özellikle uygun ve ucuz olan barınak
sisteminin seçimi sabit yatırıma gereken sermayeyi azaltacaktır. Barınak yapımında kullanılan
malzemelerin azalmasıyla müteĢebbis barınağa ayıracağı sermayeyi hayvan alımına kullanıp daha fazla
kazanç elde etme imkanını bulacaktır. ABD‘ de büyük alanlar da ve yaygın olarak uygulanan bu sistem
ülkemizde de uygulanabilir. Artan nüfusla oluĢan hayvansal protein ihtiyacı bu sistemle kısa zamanda
çözülebilir.
Ġklimsel etkilerden süt sığırcılığına göre daha az etkilenen besi sığırlarında yemin ete
çevrilebilmesi için sığırların metabolik faaliyetlerine en uygun olan açıkta sığır besisi (Feed-Lot)
sistemidir.Sanılanın aksine sığırlar kalın derileri ve kıl örtüleri sayesinde –18 C dıĢ çevre sıcaklığında
dahi üĢemezler. Optimum sıcaklık istekleri -10 ile +10C arasındadır. Ergin sığırlar için soğuk stresinin
baĢladığı en düĢük kritik sıcaklık –27 C civarındadır. Bu nedenle ülkemizin sadece sahil bölgeleri değil
karasal iklimin hüküm sürdüğü Ġç Anadolu Bölgemizde dahi açık veya yarı açık sığır besiciliği rahatlıkla
yapılabilir. Sadece çok sert rüzgarların oluĢtuğu bölgelerde, hakim rüzgar yönüne bir set veya duvarla
hayvanlar korunmalıdır.
KAYNAKLAR
AKMAN N., ÖZKÜTÜK K., KUMLU., YENER S.M., Türkiye‘de Sığır YetiĢtiriciliği ve Sığır
YetiĢtiriciliğinin Geleceği/2003
TOKER M.T., AKDENĠZ R.C., AYHAN V., BOYAR S., BAYHAN A.K., ÜNAL H.B., YILMAZ H.Ġ.,
Açık Besi Sığırcılığı ĠĢletmelerinin Tasarımları/2009
TATAR M.A., Sığır yetiĢtiriciliği/2003
AKMAN N., TUNCEL E., YENER M., KUMLU S., ÖZKÜTÜK K., TÜZEMEN N., YANAR M., KOÇ
A., ġAHĠN O., KAYA Ç.Y., Türkiye‘de Sığır YetiĢtiriciliği
ARPACIK R., Sığır besiciliği Ders Kitabı
ARITÜRK E., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni Kürsüsü
ĠLGÜ E., GÜNEġ H., Ġstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
TIKNAZOĞLU B., Samsun / 2010 T.C. Samsun Valiliği Ġl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi
HAWKĠNS, D.R. BEEF FEEDLOT FACILITIES-2001 Michigan State University,
TOKER, M.T., (1991) ABD'de Feed-Lot Uygulaması Yem Sanayi Dergisi, Sayı: 71 Ankara.
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Süt Sığırları Islahında Major Genlerin Belirlenmesi ve Genetik Markörlerin
Kullanımı
Mehmet ÜLKER Samet Hasan ABACI Soner ÇANKAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri-Genetik ABD, Samsun

Hayvan ıslahında temel esas, yüksek verim kapasiteli hayvanların seçilmesi ve bu verim
özelliklerinin bir generasyondan diğer generasyona aktarılmasıdır. Bu durum klasik veya moleküler
temele dayalı ıslah programları yoluyla hayvanın genetik yapılarının iyileĢtirilmesi ve verim üzerine etkili
olan her türlü çevre faktörlerinin uygun hale getirilmesi ile mümkün olacaktır. Major genler, çiftlik
hayvanlarına ait genetik değerin hızlı bir Ģekilde ilerlemesine yönelik yürütülen ıslah çalıĢmalarında
büyük bir potansiyele sahiptir. Süt verimi ve süt bileĢenleri gibi kantitatif özelliklerin iyileĢtirilmesi için
kullanılan etkili gen veya markör allellerini kapsayan seleksiyon programları, fenotipik karakterlere bağlı
olarak yapılan klasik seleksiyon uygulamalarına göre düĢük maliyetli ve daha hızlı ilerlemeler
sağlamaktadır. Dolayısıyla bu derlemede baĢta süt sığırları olmak üzere, çiftlik hayvanlarının ıslahında
belirlenen major genlerin tanıtılması ve genetik markörlerin kullanımı ile ilgili çalıĢmalar üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gen, Genetik Markör, Seleksiyon, Verim

Tarımsal AraĢtırmalarda Testin Gücü ve Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesinin
Önemi
Samet Hasan ABACI*

Mehmet ÜLKER

Soner ÇANKAYA

samet.abaci@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit/SAMSUN
ÖZET
Tarımsal alanlarda yapılan araĢtırmalara ait denemelerin kurulum aĢamasından sonuçlandırılma
aĢamasına kadar güvenilirliklerin takibi büyük önem arz etmektedir. ÇalıĢmanın baĢlangıcında örnek
büyüklüğünün sağlıklı bir Ģekilde belirlenmesi ve testin gücünün hesaplanması araĢtırmanın güvenirliğini
arttırmakla birlikte sonuçların tutarlı bir Ģekilde yorumlanmasını da sağlamaktadır. Yetersiz örnek
büyüklüğü etkisi araĢtırılan muamele grupları arasındaki farklılıkların belirlenmesinde tutarsız sonuçların
elde edilmesine sebebiyet verirken, örnek büyüklüğünün gereğinden fazla tutulması da maliyet, zaman ve
iĢgücü açısından ciddi kayıplara neden olmaktadır. Buna ilaveten iliĢki analizlerinde örnek büyüklüğünün
fazla olması ilgili katsayının (örneğin korelasyon katsayısı) standart hatasının küçülmesine, dolayısı ile
çok düĢük bulunan katsayıların istatistiki olarak anlamlı çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durum H 0
hipotezinin kabul veya reddedilmesi ile ilgili karar aĢamasında yanlıĢ yorumlamalara yol açmaktadır. Bu
amaçla, derlemede tarımsal araĢtırmalarda göz ardı edilen örnek büyüklüğünün belirlenmesinin önemi ve
testin gücü hakkında bilgi verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Test Gücü, Örnek Büyüklüğü, Deneme,
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Çok Faktörlü Denemeler ile Ġç Ġçe Çok Faktörlü Denemelerin KarĢılaĢtırılması
Hilal Yazar
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bornova, Ġzmir
*e-posta: zoofagus@msn.com ; Tel: +90 (554) 662 59 40 / 2917
Özet
Bilimsel araĢtırma, sistematik bilgi toplama ve analiz etme sürecidir. Bu süreçte araĢtırmayı desteklemek
için pek çok deneme ünitesi kurulur. Deneme sonuçlarının gerçeği yansıtması için verilerin doğru
yöntemle elde edilmesi, doğru teknik ile analiz edilmesi ve yorumlanması çok önemlidir. Bu da ancak
uygun deneme planının ve bu plana uygun modelin seçimi ile mümkündür.
Bir araĢtırıcının kullanabileceği pek çok deneme planı mevcuttur. Tesadüf blokları, tesadüf parselleri ve
latin kare gibi deneme desenleri söz konusu deneme planları için farklı örneklerdir. Deneme planları ile
bir ya da birden fazla faktör aynı anda analiz edilebilmektedir.
Bu çalıĢmada çok faktörlü ve iç içe çok faktörlü denemelerin tesadüf parselleri deneme desenlerine göre
planlanması karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu amaçla hayvancılık alanındaki bazı örneklerden yararlanarak, çok
faktörlü ve iç içe çok faktörlü denemelerin analizleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Yararlanılan örneklerin
analizleri, bir bilgisayar yazılımı olan ve istatistiksel analizlerde kullanılan SPSS adlı program ile
yürütülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Çok faktörlü, denemeler, iç içe, , SPSS.
GiriĢ
Çok faktörlü ve iç içe çok faktörlü denemelerin karĢılaĢtırılabilmesi için öncellikle, deneme kavramının,
denemenin kuruluĢ ve analiz aĢamalarını incelemek gereklidir.
Deneme ve düzenlenme aşamaları
Deneme, herhangi bir olayı incelemek için ortaya atılan iddiaları (hipotezleri) test etmek amacıyla yapılan
iĢ planlamasıdır. Popülasyonun tamamı üzerinde ya da içerisinden seçilen bir örnek grubu üzerinde
gerçekleĢtirilebilir. Ortaya atılan iddiaları ( hipotezleri) test etmek ve veri elde etmek amacıyla kurulur.
Denemelerin kuruluĢ aĢamalarında biri evet derken bir diğeri hayır diyen H 1 ve H0 hipotezlerinden
yararlanılır. H0 hipotezi istatistik biliminde sıfır hipotezi olarak adlandırılan ve deneme sonuçları standart
düĢünceyi çürütünceye dek öne sürülen iddianın doğruluğunu kabul eden hipotezdir. H 1 hipotezi ise,
alternatif hipotez olarak adlandırılır ve öne sürülen iddianın aksini savunur. Deneme kurulurken,
hipotezlerin kuruluĢ aĢamasını, planlama aĢaması izler. Bu planlama aĢamasında, literatür taramaları
gerçekleĢtirilir. Daha önceden yürütülmüĢ denemelerden, yazılmıĢ kitaplardan, makalelerden yararlanılır.
Planlama aĢamasının ardından uygun deneme deseni seçilir. Seçilecek deneme deseni, temel deneme
desenlerinden (tesadüf parselleri, tesadüf blokları, latin kare gibi) herhangi biri olabilir. Hem planlama
aĢamasında hem de uygun deneme deseni seçilirken, araĢtırıcının bir istatistikçiden yardım alması
önerilir. Uygun deneme desenine karar verdikten sonra, deneme ünitelerinden veri eldesi sonucu
denemenin analiz aĢaması gelir ki, bu aĢamayı denemenin sonlandırılması ve yorumlanması aĢamaları
izler.
Sözü edilen deneme desenleri ile bir ya da birden çok faktör ( araĢtırıcının etkisini araĢtırdığı etmen) aynı
anda analiz edilebilmektedir.
Örneğin, Sığırlarda et kalitesini etkileyen faktörleri araĢtıran bir araĢtırıcının, yaĢ, cinsiyet, vücut tipi,
geliĢme hızı, besiye mevsimin etkisi ve bunların birbirleriyle etkileĢimlerini (interaksiyonlarını) da
dikkate alarak denemeyi çok faktörlü düzende kurması gerekebilmektedir.
Çok faktörlü ( faktöriyel) denemeler
Her bir faktörün seviyelerinin diğer faktörün tüm seviyelerinde yer aldığı denemeler olarak bilinmektedir.
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İç içe Çok Faktörlü Denemeler
Çok faktörlü denemelerde, bir faktörün seviyelerinin diğer faktörün tüm seviyelerinde yer almadığı
denemeler ise iç içe çok faktörlü denemeler olarak bilinmektedir.
Örneğin, birkaç yılda farklı 3 koçtan elde edilen kuzulara ait yapağı verimleri arasındaki varyasyona tesir
eden faktörler, yıllar ve yıllar içerisindeki koçlardan ibarettir. Bu örnekte de her bir yıl içerisindeki koçlar
diğer yıllardakinden farklı olabilmektedir. Ve her bir faktörün bütün seviyeleri karĢılıklı olarak diğer
faktörün bütün seviyeleriyle muamele edilmemektedir. Dolayısıyla denememiz bir iç içe çok faktörlü
deneme özelliği taĢır. (ġekil 3)
Çok Faktörlü ve İç İçe Çok Faktörlü Denemelerin Avantaj ve Dezavantajları
(ġekil 4)
Materyal ve Metot
Materyal
Çok faktörlü denemelerin SPSS‘le analizi için 5 değiĢik ırktan, 5 değiĢik yaĢta süt inekleri üzerinde 3
tekerrürlü olarak yürütülmüĢ, yaĢ ve ırk faktörlerinin sütteki yağ miktarına etkilerini araĢtırmak için
faktöriyel tesadüf parsellerine göre bir hayvancılık denemesinden elde edilen yağ
miktarlarının(%)ortalamaları veri olarak kullanılmıĢtır. Gülerman ve ark. (1998). (Çizelge 1)
(ġekil 6,7,8,9,10,11,12)
Ġç içe çok faktörlü denemelerin SPSS ile analizleri için ise; iki horoz ile Ģansa bağlı çiftleĢen beĢ
tavuğun yavrularından Ģansa bağlı olarak altıĢar yavrunun yumurta verimleri veri olarak alınmıĢ ve örnek
denemede yumurta verimine tavuk ve horoz faktörünün etkileri araĢtırılmak istenmiĢtir. Soysal.M.Ġ
(1991)
Metot
Analizleri açıklamak için kullanılan çok faktörlü ve iç içe çok faktörlü deneme örnekleri varyans analizi
metodu kullanılarak, varyasyona neden olan faktörlerin etki payları incelenmiĢtir. Kullanılan örnek
deneme verileri tesadüf parselleri deneme deseninde planlanmıĢlardır ve denemeler Ģansa bağlı modelde,
analiz bir istatistiki analiz programı olan SPSS 11.5 versiyonu ile yürütülmüĢtür.
Çok faktörlü örnek denemenin analizi program araç çubuğundan New> Data> Variable Viev> Data
Viev> Analyze> General Linear Model> Univariate segmelerinden ilerlenerek, bağımlı, bağımsız ve
Ģansa bağlı değiĢkenler atanarak devam edilmiĢtir. Bir sonraki aĢamada model tanımlanmıĢ ve son olarak
SPSS programı yardımıyla içerisindeki varyans etkileri hesaplanan bir varyans analiz tablosuna
ulaĢılmıĢtır ve yorumlamalar bunun üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġç içe çok faktörlü denemelerin SPSS ile analizinde programın araç çubuğunda yer alan özellikler yardımı
ile analizi yürütmenin mümkün olmadığı gözlemlenmiĢ, iç içe çok faktörlü denemelerin SPSS ile
analizlerinin makro komut girilerek gerçekleĢtirildiği tecrübe edilmiĢtir. Bu komutlar, değiĢkenlerimiz
Ģansa bağlı olarak seçilebiliyor ise; (ġekil 16)
DeğiĢkenlerimiz sabit olarak seçilmek zorunda ise de makro komutumuz;
(ġekil 18)‘deki gibidir.
Bulgular
Çok faktörlü deneme örneğinin SPSS ile analizinin sonucu
YaĢ ve ırk faktörlerinin ve bunların interaksiyonunun(yaĢ*ırk) yağ miktarı(%) üzerine etkileri önemli
bulunmuĢtur (P<0.05). ( ġekil 13)
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İç içe çok faktörlü deneme örneğinin SPSS ile analizinin sonucu
Horozlar arası etkinin ve horozlar içi tavuklar arası iç içe etkinin her ikisinin de önemsiz olduğu sonucunu
vermiĢtir. (P>0.05) ( ġekil 17)
Çok faktörlü veya Ġç içe çok faktörlü denemelerin baĢarılı sayılabilmesi için, araĢtırıcı denemenin her
aĢamasında Neyi? Ne Ġçin? Nerede kullanmalıyım? Sorularını kendine sormalı ve cevaplarına yanıt
verebiliyor olmalıdır. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğu her aĢamada bir istatistikçiden yardım almaktan
çekinmemelidir. Bu durumu özetleyen varyans analiz tablosunu bulan Ronald Fisher‘ın bir sözü vardır. ―
AraĢtırma yaptıktan sonra istatistikçiye baĢvurmak, ölüye otopsi yapılmasını istemekten baĢka bir Ģey
değildir. Çünkü, bu aĢamada istatistikçi sadece, kiĢinin neden öldüğünü söyleyebilir.‖
Kaynaklar
Aloba Köksal,B. 1991. Ġstatistik Analiz Metotları. GeniĢletilmiĢ 3. Baskı syf. 30-45
Duncan, D.R. 1955. Multiple Range and Multiple F tests. Biometrics 11: 1-42.
Gamgam H., Ünver, Ö. 2008. Uygulamalı Temel Ġstatistik Yöntemler. GeniĢletilmiĢ 5. Baskı, Ankara.
ġahin.M, Bek,Y,Efe,E. SPSS‘te Çözümleri ile Ġstatistik Yöntemler, KahramanmaraĢ Sütçüimam
Üniversitesi Yayın No: 10
Yıldız, N. Ve Bircan, H. AraĢtırma ve Deneme Metotları, 697,152 -193
Şekil 1: Örnek 1

Şekil 2: Örnek 2

Şekil 3: Örnek 3
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Şekil 4:Çok faktörlü ve iç içe çok faktörlü denemelerin farklarını ortaya koyan şekil

Çizelge 1 : Çok faktörlü örnek denemenin verileri
YAġLAR
1
4,10
2
4,00
2
3,90
2
4,00
3
4,10
3
4,09
3
2,80
4
2,70
4
3,50
4
4,00
5
3,70
5
3,00
5
2,30
6
2,00
6
2,10
6
Şekil 5: SPSS programına veri girişi

Şekil 6:

2
3,90
3,40
3,70
2,40
2,50
2,90
4,50
4,00
4,10
3,00
2,90
2,80
4,70
4,50
3,90

IRKLAR
3
3,10
3,00
2,80
4,60
4,40
4,00
2,20
2,00
2,70
3,50
3,20
3,60
4,00
4,60
4,10

Şekil 7:

4
4,00
4,10
4,60
3,00
3,00
3,10
4,50
4,00
4,10
2,10
2,30
2,50
3,80
3,00
3,50

5
2,50
3,00
3,10
4,10
4,00
4,40
3,60
3,90
4,00
4,80
4,60
4,10
3,40
3,20
3,00
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Şekil 8:

Şekil 9:

Şekil 10:

Şekil 11:
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Şekil 12:

Çizelge 2: İç İçe Çok faktörlü denemenin verileri
Yavruların 3 Aylık Yumurta Verimleri
Horoz

1

2

Tavuk

1

2

3

4

5

6

1

62

60

46

54

57

50

2

48

54

36

41

57

68

3

33

66

44

40

51

25

4

63

47

70

36

67

50

5

54

62

58

37

30

46

1

38

80

40

50

54

56

2

59

47

49

54

36

60

3

51

60

61

72

76

80

4

49

60

66

73

70

70

5

52

62

42

30

64

60
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Tarımsal Atıkların Biyoteknolojisi
Vahid Danesh, Cennet Kurt*,Arzu Utkan,Feride ġat, Ertan Doğanlar
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana.
Özet
Dünya nüfusunun hızla artması, insanları birim alandan daha fazla verim elde etme çabasına
yöneltmiĢtir. Günümüzde, kontrollü Ģartlar altında her mevsimde bitkisel ve hayvansal üretim
yapılabilmektedir. Bu nedenle tarımda kullanılan girdi miktarları ve üretilen hasat atıkları (sap, saman,
sera bitki atıkları, fındık zurufu vb.) , tarımsal sanayi atık materyalleri (melas, bira sanayi atıkları, gül
iĢleme atıkları vb.) veya hayvansal atıklar (hayvan dıĢkıları ve kesim iĢlemi sonucu kalan iç organları)da
artıĢ göstermiĢtir .
Bu bitkisel ve hayvansal kökenli atıklar; ciddi bir organik madde kaynağı olmanın yanı sıra içermiĢ
oldukları bitki besin maddeleri yönünden de önemli bir potansiyele sahiptirler. Özellikle organik madde
yönünden fakir olan ülkemiz toprakları için bu atıklar, önemli bir organik madde kaynağı olma
özelliğindedir.
Son yıllarda biyoteknoloji yoluyla çevresel kirliliğin önlenmesi ve atıkların değerlendirilmesi
amacıyla bitkisel ve hayvansal üretim sonucunda oluĢan hasat atıklarının veya hammaddesi tarımsal ürün
olan pek çok fabrikasyon atığının tarımsal üretimde girdi olarak kullanılması yaygınlaĢmıĢtır. Böylece
tarımsal üretimle elde edilen ürünlerin iĢlenmesinden arta kalan materyallerin tekrar aynı alanlarda
kullanımı ile çevre üzerine olan olumsuz etkilerinin azaltılması sağlanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Biyoteknoloji, protein, mikroorganizma, hayvan besleme, tarımsal atık
1. GiriĢ
Çevre kirliliği; hava, su ve toprak gibi ortamlardaki doğal dengenin insan faaliyetleri
sonucunda ortaya çıkan madde ve enerji artıklarıyla olumsuz etkileri olarak tanımlanır. Günümüzde artan
nüfus, kentleĢme, sanayileĢme , ve ihtiyaçların çeĢitliliği ile birlikte insanların enerji talebi ve kullanım
miktarı artmıĢtır. Fosil kökenli enerji kaynaklarının yakın gelecekte tükenme tehlikesiyle karĢı karĢıya
olması, enerji fiyatlarının hızla yükselmesi ve ortaya çıkan çevresel problemler insanların yenilenebilir
temiz enerji kaynaklarına yönelmesini gerekli kılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük
özelliklerinin baĢında sürekli tekrarlanabilir olmaları ya da kaynağının tükenme hızından daha hızlı bir
Ģekilde kendilerini yenileyebilmeleri gelmektedir. Türkiye, hızla büyüyen ve bu büyümeyle birlikte ortaya
çıkan çevre kirliliğinden olumsuz etkilenen bir ülkedir. Yenilenebilir fosil kökenli enerji kaynaklarını
kullanarak hem çevre kirliliğine engel olunabilir hem de ekonomik kayıplar da azalma görülmüĢ olur.
2. Tarimsal Atık Nedir
Bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi ve iĢlenmesi sonucunda ortaya çıkan atık ve artıklardir.
Üretilen katı atıkların miktari ve içerik özellikleri topluluk ya da toplumlarin sosyoekonomik özellikleri,
beslenme alıĢkanlıkları, gelenekler, coğrafya, meslekler ve iklim gibi değiĢik Ģartlardan etkilenmektedir.
2.1. Tarımsal atıklar üç grupta incelenebilir
2.1.1. Bitkisel üretim sonucunda arta kalan atıklar
Ekili alan, orman, nadas alanı, meyve ve sebze ekili alanlarda yapılan bitkisel üretimler
sonucunda ürün olarak nitelendirilemeyen bitkisel kütle atık olarak değerlendirilir. Bu atıklar saman, sap,
sömek, kabuk, çekirdek, budama atığı olarak gruplandırılabilir.
2.1.2. Hayvansal üretim sonucunda arta kalan atıklar
Hayvansal üretim sonucu oluĢan atılar hayvan dıĢkıları ve kesim iĢlemi sonucu kalan iç
organlardır. Hayvan dıĢkıları yakıt olarak (tezek) ve gübre olarak kullanılmaktadır. iç organlardan oluĢan
atıklar ise kompost gübre olarak kullanımı mümkündür (Anonim,2010).
2.1.3. Tarım ürünlerinin iĢlenmesi sonucu oluĢan atıklar
Tarım ürünlerinin doğrudan kullanıma geçmeden önceki iĢlemleri (öğütme, ayıklama,
kurutma…) sonucu ortaya çıkan atıklardır. Bunlar sap, saman, kabuk, çekirdek gibi kullanımı olmayan
atıklardır (Anonim,2010).
3. Tarımsal Atıkları Değerlendirme Teknolojileri
3.1. Biyokütle
Biyokütle, yeĢil bitkilerin güneĢ enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüĢtürerek
depolaması sonucu meydana gelen biyolojik kütle ve buna bağlı organik madde kaynakları olarak
tanımlanmaktadır (Arsalan ve ark 2007). Biyokütle Bitkisel kaynaklar (Mısır,buğday,Ģeker pancarı,ceviz
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kabuğu, Meyve ve sebze artıkları, Yosunlar , Hayvansal Atıklar (Hayvan dıĢkıları) ve Ģehir ve endüstri
atıklardan(Sanayi atıkları, Çöpler) elde edilir.
3.1.1 Biyokütle Çevrim Teknolojileri
3.1.1.1. DoğrudanYakma
Biyokütle enerjisini ısı, mekanik güç veya elektriğe dönüĢtürmede kullanılır.
3.1.1.2. Anaerobik Çürütme
Anaerobik çürütme, biyokütlenin oksijensiz bakteriyal faaliyet vasıtasıyla temel olarak metan ve
karbondioksitten oluĢan biyogaza dönüĢümüdür. Havasız çürütme yöntemi; çevrim iĢleminin veriminde
kullanılan biyokütle kaynağına, sistem büyüklüğüne, pH değerine ve sıcaklığa bağlı olarak değiĢmektedir
(Arsalan ve ark 2007; Yelmen ve ark,2010).
3.1.1.3. Fermantasyon
Bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddenin üç temel öğesi olan
karbonhidratları, proteinleri ve yağları parçalayarak, CO2, asetik asit ve çözülebilir uçucu organik
maddelere dönüĢtürme iĢlemidir. Fermentasyon, çürütmeye benzer bir proseste mikroorganizmalarca
hammaddenin dönüĢümünü gerektirir ancak ürünler metan yerine alkol veya organik asittir (Arsalan ve
ark 2007).
3.1.1.4. GazlaĢtırma
Organik maddelerin gazlaĢtırılmasın da yaklaĢık 500þC sıcaklıga kadar olan süreç piroliz safhası
olup burada; karbon, gazlar ve katran elde edilir. Isıtma 1000þC‘ a kadar çıkıldıgında karbon da su
buharıyla tepkimeye girerek CO ve H2 üretilir.
3.1.1.5. Piroliz
Organik maddeler oksijensiz ortamda ısıtılırsa ortaya çıkan termal parçalanma sürecine piroliz adı
verilir. Biyokütlenin hava olmadan ısıtılmasıyla sıvı bir kısma (bio-petrol), katı bir kısma (odun kömürü)
ve gaz bir kısma dönüĢür (Arsalan ve ark 2007).
4. Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesi
4.1. Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi
Biogas hayvan artıklarından (Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dıĢkıları, mezbahane atıkları
ve hayvansal ürünlerin iĢlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar) oksijensiz ortamda (anaeorobik)
fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz ve kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve
bileĢiminde organik maddelerin bileĢimine bağlı olarak yaklaĢık; % 40-70 metan, % 30-60 karbondioksit,
% 0-3 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunan bir gaz karıĢımdır (Anonim,2010).
Biyogaz teknolojisi organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji elde edilmesine hem de atıkların
toprağa kazandırılmasına imkan vermektedir. Ucuz, çevre dostu bir enerji kaynağıdır ve Atık geri
kazanımı sağlar. Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları
çimlenme özelliğini kaybeder. ayrıca üretim sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek
ölçüde yok olmaktadır. Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yer altı sularını tehdit eden
hastalık etmenlerinin büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır (Ardıçve ark.,2006).
4.1.1. Anaerobik ĠĢlemi Biyogaz Üretiminde
Anaerobik parçalanma temelde üç aĢamada gerçekleĢmektedir. Bunlar hidroliz, asit oluĢum ve
metan oluĢum aĢamalarıdır. Hidroliz aĢamasında karmaĢık yapılı organik moleküller,
mikroorganizmaların hücre dıĢı enzimleri ile daha küçük ve daha basit yapıda moleküllere
dönüĢmektedir. Bu aĢamada selüloz, lignin ve hemiselüloz gibi karbonhidratlar glikoz, pentoz ve
heksoza. proteinler, polipeptid ve aminoasitlere ve yağlar ise alkoller, asitler ve hidrojene dönüĢmektedir.
Yağların hidrolizi çok yavaĢ gerçekleĢtiğinden, hidroliz aĢaması anaerobik iĢlemlerde biyolojik
parçalanma hızını belirleyen aĢamadır.
Asit oluĢum aĢamasında, hidroliz aĢamasında asit oluĢum aĢamasında görev alan
mikroorganizmalar tarafından kullanılabilecek yapılara dönüĢtürülen organik moleküller valerik asit,
bütirik asit, propiyonik asit ve asetik asit gibi organik asitlere, ve metanola dönüĢtürülmektedir. Bu
aĢamada çözünmüĢ karbonhidratlar etanol, H2 ve CO2‘e, amino asitler, süksinik asit ve H2‘e, yağ asitleri
ise asetat ve H2‘e dönüĢmektedir. Metan oluĢum aĢamasında ise, asit oluĢum aĢamasında oluĢan organik
asitler, H2 ve asetat, metan oluĢturan mikroorganizmalar tarafından kullanılmakta ve biyogaza
dönüĢtürülmektedir. Bu aĢamada oluĢan metanın % 70‘i asetatın dekarboksilasyonu, geriye kalanı ise
hidrojen kullanan metan bakterileri tarafından CO2‘in indirgenme reaksiyonları ile oluĢmaktadır.
Bir anaerobik sistemde karmaĢık yapılı organik maddelerin tamamen metana dönüĢebilmesi için
ortamda farklı türden ve birbirine bağımlı mikroorganizma gruplarının bulunması gerekmektedir. Bu
mikroorganizma grupları; hidroliz bakterileri, asit oluĢturan bakteriler ve metan üreten bakterilerdir.
Her mikroorganizma grubu kendilerinden önceki grupların ürettikleri maddeleri besin maddesi
olarak kullanmaktadır. Hiçbir mikroorganizma tek baĢına basit yapılı maddeler dahi olsa bir organik
maddeyi metana dönüĢtürememektedir (Ardıçve ark.,2006).
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ġekil 1. Anaerobik iĢlemi biyogaz üretiminde
4.2. Hayvansal Atıklardan Kompost Üretimi
Atıkların doğal yollarla çürütülmesi sonucunda organik maddece zengin ürününe kompost denir.
Kompost yapımında her türlü organik atık, bitkisel (sebze, meyve, yemek, ekmek vb. atıklar) ve
hayvansal atıklar, gıda sanayi atıkları, gıda sanayi ve evsel atık su arıtma çamurları tek tek veya daha iyi
Ģekilde karıĢım olarak kompostlanabilir (Çetğin ve ark,2004).
4.2.1. Kompostlama Mekanizmasi
Kompostlama iĢlemi, nemli tutulan ve havalandırılan karıĢık organik atıklarda doğal olarak
bulunan, kendiliğinden çoğalan mikroorganizmalar tarafından gerçekleĢtirilir. BaĢlangıçta çoğunlukla
bakteri olan bu organizmaların çoğalması sırasında ısı, CO2 ve su buharı açığa çıkar. kompost temelde üç
aĢamada gerçekleĢmektedir. Ayırma: Toplanan organik atıklar kompostlama iĢleminden önce manuel ve
mekanik olarak ayırma iĢlemine tabi tutulur. Parçalama (öğütme) Katı atık iĢleme tesisine gelen atıklar,
tesis içerisinde hareketli bantlar ile eleme ve boyut küçültme ünitelerine iletilir. Fermentasyon aĢaması uç
aĢamadan oluĢur mezofilik ever; Mezofilik bakterilerle beraber aktinomisetler, mayalar ve diğer
mantarlar, yağları, proteinleri ve karbonhidratları ayrıĢtırır. Termofilik ever; Sıcaklık 40-500C‘ye
ulaĢtığında kompostlamayı baĢlatan organzimaların hemen hemen tamamı ölür ve bunların yerini 70þC
sıcaklığa kadar dayanabilen ve ısı üretebilen termofilik bakteriler alır ve iyileĢtirme (Soğuma) evresi.
4.3. Atık Olarak Et-Kemik Ununun Kullanımı ve Önemi
Et-kemik unu memeli hayvanların dokularından rendering yöntemiyle elde edilen, kemik içeren,
ancak normal ürün iĢleme uygulamalarında kaçınılmaz olan miktarlardan fazla, herhangi kan, kıl, tırnak,
boynuz, deri kırpıntıları, dıĢkı, mide veya rumen içeriği içermeyen üründür. Standartlara uygun üretilmiĢ
ve istenen kalite kriterlerine sahip et-kemik unu, kanatlı karma yem sektörü için en önemli
hammaddelerinden biridir. Et-kemik unu, hammadde özellikleri, iĢleme teknolojisi (sıcaklık, basınç vb.),
koruyucu katkısı, depolama süresi ve depolama koĢulları yem değerini etkilemektedir. BSE(Deli Dana
Hastalığı) nedeniyle ruminat yemlerinde kullanımı yasaklanmıĢ olmakla birlikte, etlik piliç ve yumurtacı
tavukların beslenmesinde kalsiyum, fosfor ve kaliteli protein kaynağı olarak kullanımı ile rasyon
maliyetinde de düĢüĢ sağlayabilmektedir. Et-kemik ununun standartlara uygun besin madde içeriğine ve
hijyene sahip olacak Ģekilde üretilmesi, mezbaha artıklarının değerlendirilmesine, çevre kirliliğinin
önlenmesine ve ekonomik değer yaratılmasına imkan Sağlamaktadır (Özaslan, 2004).
Et-kemik unu kanatlı rasyonlarının temel bileĢenlerindendir. Et-kemik unu yumurtacı tavukların
beslenmesinde kalsiyum, fosfor ve gerekli amino asitler için değerli bir kaynaktır. Ayrıca, et-kemik unu
lizin açısından da mükemmel bir kaynaktır. Etlik piliçlerin beslenmesinde et-kemik ununun kullanımı
yumurtacı tavuklarda olduğu gibi kalsiyum, fosfor, gerekli amino asit miktarları açısından önemli bir yere
sahiptir. Mısır ve soya küspesine dayalı etlik piliç rasyonlarına katılan %10 oranında et-kemik ununun
besi performansı bakımından et-kemik unu içermeyen rasyonlarda eĢdeğer sonuçlar verdiği bildirilmiĢtir.
Et-kemik ununun gerek yağ gerekse nem düzeyi mikroorganizma kontaminasyonu yönünden önem
kazanmaktadır. Hayvansal kaynaklı yem maddeleri salmonella kontaminasyonu yönünden bitkisel
kaynaklı yem maddelerine oranla daha fazla risklidir. Bunun yanında et-kemik ununa uygulanan
sıcaklığın düĢük tutulması veya rendering sisteminde yapılacak hatalar BSE hastalığının oluĢumuna
zemin hazırlamaktadır (Özaslan, 2004).
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4.4. Balık Atıklarının Değerlendirilmesi
Her yıl milyonlarca balık artığı doğal kaynaklarımızı kirletmesinin yanı sıra çevreye ve insan
sağlığına zarar vermesine rağmen değerlendirilmeden arazilere ve doğal su kaynaklarına atılmaktadır.
Halbuki bu artıkların değerlendirilmesi hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak demek hem de
insan sağlığına dikkat etmek açısından çok önemlidir. Biyosfer tabakası atılan bu büyük atıkları
arbsoblayamadığı için bu atıklar hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi anlamda zarar vermektedir.
Dünyada gıda maddesi üretimi amaçlı yeni protein kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır.ihtiyaç duyulan
bu proteini gıda endüstrilerinin katı atıklarından temin etmek mümkündür. Bu anlamda balık atıklarının
yüksek protein içeriği gözardı edilemez. Balık atıkları ;silaj yapımında , sos yapımında gibi çeĢitli
yollarla değerlendirilebilir.
Balık Atıklarından Silaj Eldesi: Balık silajı balık unu nun yanı sıra bir alternatif olarak ortaya
çıkartılmıĢtır. Üretimi ıskarta(normal üretim standartında olmayan mal) balıklardan yapılmaktadır. Balık
atığından elde edilen bu silaj domuzlara ve kümes hayvanlarına protein temin etmek için kullanılmıĢtır.
Silaj %2 formik asit ve antioksidant ile üretimde ve nakliyede kullanılmaktadır. Balık Atıklarından Sos
Eldesi: En iyi sos eldesi Garumun Uskumrunun iç organları ve kanından elde edilmektedir. Hidrolize
olmamıĢ balık dokusu içeren kalıntılar daha katı sos olarak bilinmektedir. Genellikle balık sosları
geleneksel olarak tuz ve balığın oda sıcaklığında fermantasyonu sonucu oluĢmaktadır. (Berna ,K.2007)
4.5. Atık Olarak Tavuk Unu Kullanımı ve Önemi
Tavuk unu, kanatlı kesimhanelerinden elde edilen kesim artıklarından baĢ, ayak, bağırsak, kan ve
diğer iç organların rendering tesislerinde kurutulup öğütülmesiyle elde edilir. Bu karıĢım içine zaman
zaman kuluçkahane artıkları da girebilir. Tüm çiftlik hayvanları için hazırlanan karma yemlerde protein
ve enerji kaynağı olarak kullanılan tavuk unu, rasyonun daha ekonomik hazırlanmasına da katkı
sağlamaktadır. Tavuk ununun protein içeriği karıĢımdaki tüy oranına bağlı olarak %55-65, kül içeriği %
12-21, ham yağ içeriği ise %14-30 arasında değiĢir. Mineral maddelerden kalsiyum %1.5-8.5 fosfor ise
%1.8-3.2 dolayında bulunur. Tavuk unu orta değerde yem sayılır. Lizin içeriği yaklaĢık %2.6, metionin
içeriği de %1.1 dolayındadır (Kutlu,2003).
4.5.1. Tavuk Ununun Hayvan Beslemede Kullanımı
4.5.1.1. Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Kullanımı
Tavuk ununun kanatlı hayvan beslenmesinde kullanılması ile ilgili ilk çalıĢmalar 1950‘li yılların
baĢlarına dayanmaktadır. Tavuk ununa ait besin madde bileĢimi, karma yemin enerji düzeyini ve
esansiyel besin madde içeriğini olumlu yönde etkileyebileceği söylenilebilir. Günümüzde tavuk eti
üretiminde kullanılan genotipler, büyüme hızının ve canlı ağırlığın arttırılması yönünde yapılan
seleksiyonlar sonuçunda elde edilen hibritlerden oluĢmaktadır. Elde edilen hibritler ortalama 36-38 günde
3.6 kg yemle 2 kg kadar canlı ağırlığa ulaĢmaktadır (ġenköylü, 2001). Ancak büyüme hızındaki artıĢa
paralel olarak broiler piliçlerin besin madde gereksinimleri de yükselmektedir. Broiler rasyonlarında bu
hızlı geliĢime paralel olarak esansiyel amino asitlerce zengin yemlerin kullanılması gerekmektedir.
Amino asitlerce zengin hayvansal kaynaklı protein yemlerinden bir tanesi de tavuk unudur.
5.1.1.2. Ruminant Hayvanların Beslenmesinde Kullanımı
Süt sığırlarında laktasyonun ilk döneminde hayvanların besin madde gereksinimleri çok hızlı bir
Ģekilde artar. Hayvan bu dönemde gereksinim duyduğu enerjinin rasyonla
karĢılanmayan kısmını vücut yağ dokularından ödünç alabilir. Fakat fazla miktarda vücut
proteinini vücut dokularından ödünç alamazlar. Bu nedenle özellikle protein gereksinimi
rasyonla karĢılanmalıdır. Laktasyonun baĢında by-pass protein kullanılması da hayvanın
gereksinimin karĢılanması bakımından önemlidir. Canlı ağırlığın % 5‘ine kadar süt verimine sahip olan
ineklerde protein gereksinimi normal protein sentezi ve normal by-pass proteinle karĢılanabilir. Bu
miktarın üzerinde verime sahip olan ineklerde by-pass protein kullanımına olumlu cevaplar alınabilir
(Görgülü, 2002). By-pass protein değeri hayvansal proteinler içerisinde en düĢük olmasına rağmen tavuk
unu ruminant rasyonlarında baĢarı ile kullanılabilir.
6. Atık olarak peynir suyu kullanımı ve önemi
Peynir suyu, peynir yapımı sırasında pıhtıyı süzme iĢleminden sonra geriye kalan, süt bileĢenlerinden laktoalbumin ve laktogulobülin gibi serum proteinleri ile değiĢen düzeylerde laktoz, yağ,
mineral madde ve vitaminleri içeren önemli bir sütçülük yan ürünüdür (Kurt, 1990). Peynir yapımına göre
farklılık göstermekle birlikte, kullanılan sütün %70-90‘ı peynir suyu olarak elde kalmaktadır (Uraz,
1981). Peynir altı suyundan laktik asit üretimide mevcuttur.Peynir altı suyu ucuz ve yılın her zamanı
mevcuttur bu nedenle laktik asit üretimi için peynir altı suyu oldukça elveriĢli bir yan üründür. Yeterli
PH, nem ve sıcaklık derecelerinde peynir altı suyundan laktoz tamamen dönüĢtürülerek
laktik asit üretimi kaliteli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmektedir.mnso4 tuzu ile de peynir altı suyu‘ndan laktik
asit üretimi daha da fazlalaĢmaktadır.
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Peynir altı suyu tozu, peynir oluĢumu sırasında, çökeltiden süzülerek elde edilen sıvının ısıl
iĢlemlerle toz haline getirilmesinden elde edilir. Önceki dönemlerde atık olarak görülen peynir altı suyu,
besin ve fonksiyonel değeri keĢfedildikten sonra bir çok sektörde kullanılmaktadır.
Peynir altı suyu; laktoz, mineral maddeler, vitaminler, proteinler ve az miktarda süt yağını
içermektedir. Bunların içinde peynir altı suyu proteinleri, en önemli kısmı oluĢturmaktadır. Peynir altı
suyu proteinlerinin diğer proteinlere göre üstün tarafı, sadece biyolojik değeri değil, aynı zamanda sülfür
içeren aminoasitleri yüksek oranda içermesidir. yani besleyici azotu ve aminoasitleri sağlar,%80-90
oranında saf protein içerir.
6.1. Hayvan Beslenmesinde Kullanımı
Peynir suyu hayvan beslemede hayvanlara doğrudan içirmek veya kaba yemlerine katmak
suretiyle kullanılmaktadır. Daha çok geviĢ getiren hayvanlarla yürütülen çalıĢmalarda, kuru otun su
yerine peynir suyu kullanılarak yumuĢatılıp hayvanlara verilmesi durumunda, yemdeki kurumaddenin
sindirilebilirliği belirgin bir Ģekilde artmıĢtır. Yeme %5 oranında peynir suyu katıldığında, yemdeki
kurumaddenin yanında, ham protein ve fosfordan yararlanma oranlarının da arttığı ifade edilmektedir
(Uraz, 1981).
7. Sonuç
Türkiye de tarımsal atıkların değerlendirilmesi konusuna yönelik çalıĢmalar ve endüstriel bazda
kazanç çok fazla değildir. Zengin tarımsal atık kaynaklarına sahip olmasına rağmen bunlardan
faydalanamayıp bu atıkların hem çevre kirliliğine hemde ekonomik açıdan zarar vermesine ortam
hazırlamıĢtır.
Kaynaklar:
1. ALAGÖZ, T., ATILGAN, A.,2007. Akdeniz bölgesinde hayvan gübreleri çevre kirliliği oluĢturuyor,
ekoloji ...dergisi sayı: 13, Ocak – Mart.
2. ANONIM. ,2010.Gübrelik ve biyogaz üniteleri, milli eğitim bakanlığı, Ankara.
3. ARDIÇ, ġ., TANER, F., 2006. Biyokütleden biyogaz üretimi
anaerobik arıtımın temelleri, Mersin Üniversitesi.
4. ARSALAN , I., ASLAN , S., 2007. Biyokütlenin enerjiye dönüĢtürülmesi .Ġstanbul,Türkiye iklim
değiĢikliği ...kongresi.
5. BERNA ,K.,2007. Balık atıklarının değerlendirilmesi . Ege University journal of fisheries & aquatic
sciences 2007 cilt/volume 24, sayı/issue (3-4): 315–319.
6. GÖRGÜLÜ, M., 2002. Büyük ve küçükbaĢ hayvan besleme. Çukurova üniversitesi ziraat fakültesi
ders kitapları, yayın no : a-78. Adana. 285 s.
7. ILKDOĞAN, U., 2003. 2002 yılı karma yem üretiminin illere göre dağılımları. Yem magazin dergisi.
34:14-15.
8. KOCA, S. ,2004. Avrupa birliğine ihracat sürecinde piliç eti sektörü. Çiftlik dergisi. 242:55-64.
9. KURT, A., 1990. Süt teknolojisi. Atatürk üniversitesi yayınları no 573, 398 sayfa.
10. KUTLU, H.R.,2003. Yemler bilgisi ve yem teknolojisi. Ders notu. Ç.ü. Ziraat fak. Zootekni bölümü,
adana.
11. ġENKÖYLÜ, N.,2001.Yemlik yağlar. Trakya üniversitesi ziraat fakültesi, Tekirdağ.
12. TAYLAN ,Ö., 2004 .hayvan beslemede tavuk unu kullanimi ve önemi. Çukurova öğrenci
seminerleri, 2004 mayis, çukurova üniversitesi ziraat fakültesi zootekni bölümü, Adana.
13. URAZ, T.,1981. Peynir suyu ve değerlendirme Ģekilleri. Süt ve mamulleri teknolojisi, segem, yayın
no:103, Ankara 1981-çankırı 1982. 208-215.
14. YELMEN,B.,ÖZTEKIN,S.,ÜSTÜNER,M.,2010. Türkiye‘nin biyokütle potansiyeli ve enerji
üretimi.

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

Hayvansal Üretimde Nanoteknoloji
Selma Büyükkılıç Beyzi, Yusuf Konca, Emin Okyay, Ġsmail Bağ
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
Özet
Nanoteknoloji materyallerin, araçların ve sistemlerin milyar ölçeğinde Ģekil ve boyutu aracılığıyla
dizaynı, karakterizasyonu, üretimi ve uygulamasının kontrolü olarak tanımlanabilmektedir. Nanoteknoloji
çok güçlü materyallerin bilim adamları tarafından doğadaki bileĢenlerin (atomlar moleküller ve süper
moleküler yapılar) yeniden yapılandırılması, yeniden yapılanan ve kombine edilen bu bileĢenlerin yeni
formlarının oluĢturulması amacıyla ilgi çekmektedir. Nanoteknoloji tarım-gıda sistemlerinin geliĢimi ve
transformasyonunun gelecek dalgasının taknolojik platformunu oluĢturmaktadır. Nanoteknoloji moleküler
ve hücre biyolojisi, biyoteknoloji, hayvan genetiği, sağlığı ve üremesi, hastalıkların tedavisi, hayvan
besleme, yem değerlendirme, hayvansal ürünlerin miktar, kalite ve güvenilirliği alanlarında kullanılmakta
ve bu alanlarda geliĢim sağlamaktadır. Bu çalıĢmada hayvansal üretimdeki nonoteknoloji uygulamaları
ayrıntılı bir Ģekilde incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Nanoteknoloji, hayvansal üretim
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Küresel Isınma Bağlamında Kısıtlı Su Olanaklarının KüçükbaĢ Hayvanlar
Üzerindeki Etkileri
Mahmut KALĠBER1
1

Nazan KOLUMAN2

Betül ġENER3

ArĢ. Gör., mkaliber@gmail.com, Erciyes Üni. Ziraat Fak. Zootekni Böl. KAYSERĠ.
2

Prof. Dr., Çukurova Üni. Ziraat Fak. Zootekni Böl ADANA.
3

Veteriner Tekniker.

Özet
KüçükbaĢ hayvanlar çiftlik hayvanları içinde çevre koĢullarının yetiĢtiricilik için çok uygun
olmadığı ortamlarda yetiĢtirilebilme özelliğine sahip olduğu bildirilen bir hayvan türüdür. Bu özellikleri,
onların cüsselerinin küçük olması, metabolik gereksinimlerinin az olması nedeni ile su ve enerji
gereksinimlerinin daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Rumenleri evrim geçirerek su depolamaya
uygun hale dönüĢmüĢtür. Rumende depolanan su, susuz kalındığı zaman, bir su deposu gibi
kullanılmaktadır. Ortalama atmosfer sıcaklığında meydana gelebilecek 2.5 þC‘lik bir artıĢın hayvan ve
bitki çeĢitliliğinde %20–30 azalıĢlara neden olacağı IPCC (2007) raporunda belirtilmiĢtir. Kısıtlı su
kaynaklarının söz konusu olduğu ortamlarda hangi hayvan türünün daha avantajlı olabileceği ve uzun
süren susuz koĢullarda verimliliğini devam ettirebileceği de üzerinde önemle durulması gerekli olan bir
konudur. Dolayısı ile kurak ve yarı kurak alanlarda avantajlı olduğu bildirilen koyun ve keçi türleri ile
türler içindeki ırklar karĢılaĢtırılarak geleceğe yönelik bir projeksiyon yapılabilmesi mümkün
olabilecektir. Bu çalıĢmada kısıtlı su olanaklarının küçükbaĢ hayvanlarda performans, sıcaklık düzenleme
mekanizması ve davranıĢ üzerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Koyun, Keçi, Küresel ısınma, Susuzluk, Adaptasyon

Doğu Anadolu Koyunculuk Faaliyetleri
YetiĢ KASAK
Özet
Bu çalıĢmada, Türkiye‘de yetiĢtiriciliği yapılan birçok koyun ırkı ve buna bağlı olarak farklı
üretim sistemleri vardır. Bu durum koyunların beslenmesinde yararlanabilecek yem kaynaklarının (çayırmer‘a yem bitkileri ve anızlar gibi) varlığına, bölgelerin doğal koĢullarına ve sosyo-ekonomik
özelliklerine, halkın tüketim alıĢkanlıklarına ve boyutlarına, koyunların sağılıp sağılmamalarına göre
ayırım göstermektedir. Doğu Anadolu Bölgesinde yapılan koyunculuk faaliyetleri ve esaslarını ele alarak
yapılan hayvancılık takvimini, bölgede yetiĢtirilen koyun ırkları, özellikleri ve bakımı, Türkiye koyun
varlığı içerisindeki payı, yaylacılık faaliyetleri, koyunculuk yapmanın sorunları ve çözüm yolları ele
alınmıĢtır. Bakıldığında Doğu Anadolu Türkiye koyun populasyonun % 31,4‘ünü oluĢturmasına rağ men
verim düzeyi oldukça düĢüktür. Verimin arttırılması için Üniversiteler bünyesindeki çalıĢmalar, Tarım
ĠĢletmeleri Genel Müdürlükleri ve Tarımsal AraĢtırmalarda elde edilen verilerin çiftçilerle paylaĢmaları
ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Doğu Anadolu‘da Yaylacılık, Koyunculuk, Koyun ırkları ve Özellikler,

Koyunlarda Kızgınlık ToplulaĢtırma ve Mevsim DıĢı Doğum
Dilek TÜNEY
ÖZET
Koyunlar; 35º ile 55 º Kuzey, 30º ile 45º Güney enlemleri arasında, genellikle mevsime bağlı
kızgınlık göstermektedir. Koyunların et üretiminde daha etkin kullanımı, iĢletme ekipmanlarının daha
rantabl kullanımı ve iĢ gücünün daha ekonomik kullanımı için koyunlarda kızgınlık toplulaĢtırılması ve
mevsim dıĢı kuzulatmaya dayalı sistemlerin sürülerde uygulanması önem arz eder. Bu çalıĢmada söz
konusu yöntemler detaylarıyla anlatılmıĢtır.
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Malya Koyunlarında Canlı Ağırlığın Vücut Ölçülerinden Tahmini
Ömer ġAHĠN, Seyit Ali KAYIġ
SelçukÜniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Kampüs/Konya
Özet
Bu çalıĢmada Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEġ AraĢtırma ve
Uygulama çiftliğinde bulunan 47 baĢ Malya ırkı koyun kullanılmıĢtır. Koyunlardan cidago yüksekliği
(CY), sağrı yüksekliği (SY), vücut uzunluğu (VU), göğüs çevresi (GÇ), göğüs derinliği (GD), ön incik
çevresi (ÖĠÇ) ve canlı ağırlık (CA) ölçüleri alınmıĢ, kuyrukları ise ince kuyruklu yada yağlı kuyruklu oluĢ
Ģekline göre sırasıyla 1‘den 4‘e kadar skorlanmıĢtır (KS). Ölçülen fenotipler arasındaki iliĢkiyi tespit
etmek amacıyla fenotipler arasındaki korelasyon katsayıları bulunmuĢtur. Canlı ağırlığı ölçülen
fenotiplerden tahmin edebilmek amacıyla stepwise regresyon analizi gerçekleĢtirilmiĢtir.
En yüksek iliĢki CY ile SY arasında tespit edilmiĢtir (r=0.82). Canlı ağırlık ile CY, SY, GÇ, GD
ve KS arasındaki korelasyonlar sırasıyla, 0.59, 0.56, 0.65, 0.44 ve 0.57 olarak bulunmuĢtur. Stepwise
regresyon analizi sonucu CA‘nın tek fenotip ile en iyi GÇ (CA = 23.414 + 0.354  GÇ, R2=41.76), iki
fenotip ile en iyi GÇ ve CY (CA = -14.066 + 0.256  GÇ + 0.66  CY, R2=51.16), üç fenotip ile en iyi
GÇ, CY ve KS (CA = -7.224 + 0.18  GÇ + 0.62  CY + 1.48  KS, R2=58.26) fenotiplerince tahmin
edilebileceği tespit edilmiĢtir. Diğer fenotiplerin modelden düĢürülebileceği anlaĢılmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Canlı ağırlık, göğüs çevresi, cidago yüksekliği, kuyruk skoru, stepwise regresyon.
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Diyarbakır Ġli KüçükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliğinin Genel Özellikleri ve
GeliĢtirme Olanakları
Uğur KÜÇÜKBAYRAK
Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni 4. Sınıf öğrencisi, 21280, Diyarbakır
Özet
Bu çalıĢmada, Diyarbakır ili ve ilçelerinde küçükbaĢ varlığı ve ürünlerinin durumu ile
küçükbaĢ yetiĢtirme sistemleri hakkında genel bilgilerin verilmesi ve sahip olunan
potansiyelin geliĢtirilebilmesi için bazı önerilerde bulunulması amaçlanmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda, Diyarbakır il ve ilçelerindeki küçükbaĢ hayvan varlığında 2010
yılında bir önceki yıla göre %20.5‘lik bir artıĢ olduğu, sağılan hayvan sayısında % 12.7‘lik bir artıĢ,
süt üretiminde ise %38.6‘lık bir artıĢ, kırkılan hayvan sayısı bakımından % 20.6‘lık bir artıĢ, yapağı
üretim miktarı %23.1‘lik artıĢ, kıl ve tiftik üretimi bakımından ise % 9.8‘lik bir artıĢ olduğunu
göstermiĢtir.
Diyarbakır ili ve ilçelerinde küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği genel anlamda ekstansif
koĢullarda yapılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Koyun, keçi, koyun ürünleri
GiriĢ
Türkiye nüfusunun büyük kısmı hayvansal ürün tüketimi bakımından dengeli ve yeterli bir
Ģekilde beslenemediği bilinen bir gerçektir. Türkiye‘de kiĢi baĢına 25 kg et, 154 kg süt ve 100 adet
civarında yumurta tüketilmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde bu değerler 3 -4 katına eĢdeğerdir.(Akman ve
ark. 2001.)
KüçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği, genel olarak zayıf çayır ve meralar ile nadas alanlarını, anız
ve bitkisel üretime uygun olmayan alanları değerlendirmek suretiyle et, süt, yapağı, kıl, tiftik, deri
gibi ürünlere dönüĢtüren bir faaliyettir. Türkiye‘nin doğal kaynaklarının, özellikle çayır ve meraların
koyun ve keçilere daha uygun oluĢu ve kırsal kesimdeki ailelerin tüketim alıĢkanlıkları gibi
etmenler, küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği için uygun bir ortam yaratmıĢtır (Tüik. 2006).
Diyarbakır ili küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği, hayvan sayısı ve üretim değeri itibariyle önemli
bir yer tutmaktadır. KüçükbaĢ hayvan varlığı bakımından Diyarbakır ili Türkiye hayvan varlığının
%2.51‘ini oluĢturmaktadır. (Tüik. 2010).
Bu nedenle, gerek Türkiye‘de gerekse GAP Bölgesinde, hem kendi ihtiyaçlarını gidermek,
hem de tarımsal gelirlerine katkı sağlamak amacıyla iĢletmelerde küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliğine
yer veren tarım iĢletmelerinin, ekonomik yönden incelenmesi, ve sorunlarının saptanması ve bu
sorunların giderilmesi için alınabilecek önlemlerin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir
(Tekel. 2002)
Diyarbakır ili ve çevresinde küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliğinin tümüyle mera anız ve doğa
koĢullarına dayalı biçimde yürütülmesi, yetiĢtiricilik sisteminin göçer ya da yarı göçer bir durumda
yapılmasına neden olmaktadır. Bölgenin ovalık alanlardan dağlık alanlarına gidildikçe iĢletmelerin
ekonomik güçlerinin azaldığı ve hayvancılık iĢletmelerinin doğaya bağımlılıklarının daha da
arttırdığı görülmektedir. KüçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği, özellikle olumsuz çevre koĢullarına sahip
bölgelerde yaĢayan, sınırlı gelir ile geçimini sürdüren insanların esas gelir ve besin kaynağını
oluĢturması bakımından önemlidir (ġireli. 2010).
Bu çalıĢma ile Diyarbakır ilinin sahip olduğu küçükbaĢ hayvan varlığı, küçükbaĢ ürünlerinin
durumu ve küçükbaĢ yetiĢtirme sistemleri hakkında genel bilgilerin verilmesi ve sahip olunan
potansiyelin geliĢtirilebilmesi için bazı önerilerde bulunulması amaçlanmıĢtır.
Diyarbakır Ġli KüçükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliğinin Mevcut Durumu
Diyarbakır ilinde hayvancılık, büyük oranda doğal mera ve anıza dayanmaktadır. Meraların
büyük çoğunluğu, kısa ve seyrek otlu koyun merası karakterindedir. Bu topraklar üzerinde koyun,
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masrafsız veya az masraflı hayvansal ürün elde etmeye çok uygundur. Diğer bir anlatımla Diyarbakır
ili ve çevresinde yapılan küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği, ekstansif yetiĢtiricilik sisteminin
uygulandığı ekonomik bir faaliyetttir.
KüçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliğinde üretim sistemleri, yetiĢtirildikleri bölgelerin koĢulları na,
beslemede yararlanacakları yem kaynaklarının durumuna, bitkisel üretim ile iliĢkisine ve insanların
tüketim alıĢkanlıklarına bağlı olarak YerleĢik sistem ( Aile iĢletmeciliği, Tarım ĠĢletmeciliği ve Köy
sürülerinde Koyun YetiĢtiriciliği), Yayla Koyunculuğu ve Göçer Koyunculuk Ģeklinde
yapılmaktadır.(Kaymakçı. 1997)
Diyarbakır ili ve ilçelerinde yetiĢtiriciliği yapılan yağlı kuyruklu koyun ırkları Akkaraman,
Morkaraman, Ġvesi ve keçi ırkları ise Kıl ve Kilis keçileridir. Diyarbakır ili ve ilçelerinde kü çükbaĢ
hayvan yetiĢtiricilik üretim sistemlerinden köy sürüleri, yayla ve göçer koyunculuk sistemleri
uygulanmaktadır. Koç katımı genellikle serbest aĢım yönetimi uygulanırken koçlar sürü içerisinde
yaklaĢık 11 ay tutulmaktadır. AĢım mevsiminden yaklaĢık 1 ay önce dıĢarıya alınan koç ve tekeler
ayrı bir bakım ve besleme uygulandıktan sonra aĢım mevsiminde sürü içerisine tekrar
bırakılmaktadır. Ama genel olarak koç katımı yoğunluklu olarak Temmuz -Eylül ayları arasında,
keçilerde ise Ağustos-Ekim ayları arasında baĢlayıp Ekim-Kasım aylarında son bulmaktadır.
Doğumlar koç ve teke katımlarında 5 ay sonra gerçekleĢmektedir. Koyunlarda Araklık -ġubat,
keçilerde ise Ocak-Nisan aylarına rastlamaktadır.
Genellikle koyun ve keçilerin tümüne yakın kısmı sağılır. Ve sağım sütten kesimden sonra
baĢlamaktadır. Sağımların dönemleri ve süreleri ise yetiĢtirildikleri bölgelere ve ırkına göre
değiĢmekle birlikte 4-6 ay arasında değiĢmektedir. Diyarbakır ili ve ilçelerinde keçilerde 7 -8 ay
yapılır. Sağımlar büyük bir çoğunlukla elde sağım ile yapılmaktadır.
Kırkım iĢlemi genellikle yapağı gömleğindeki yağlıtının erimeye baĢladığı dönemlerde
yapılmaktadır. Bu da bölgeden bölgeye değiĢim göstermektedir. Diyarbakır‘da genellikle Haziran Temmuz aylarında yapılmaktadır. Kırkım çoğunlukla yılda bir kez yapılır fakat bölgenin yaz
aylarında sıcaklıkların çok yüksek olmasından dolayı ikinci kırkımı yapan iĢletmelerde olmaktadır.
Ġkinci kırkım Eylül ayı içerisinde yapıldığından güz kırkımı adı verilir.
Koyun ve keçilerin beslenmesi otlama mevsimi süresince çayır-mera alanları ile nadas ve
anız alanlarına bağlı olarak değiĢir. Otlama mevsimi ġubat ayında baĢlayarak Ekim ayına kadar
devam etmektedir. Kuzuların beslenmesi iĢletmelerin uyguladıkları yetiĢtirme sistemlerine göre
değiĢim göstermektedir. Ġlk ay ağıllarda anaları ile beraber barındırılırlar, ikinci ay içerisinde meraya
çıkarılırlar. Sütten kesim yaĢı 1.5-4 ay arasında değiĢim gösterir.
Barındırma iĢlemi, genellikle yerleĢik veya yayla sisteminde kapalı ağıllarda yapılmaktadır.
Bu ağıllar, basit ve çoğu kez yöresel malzemelerden yapılmaktadır. Göçer koyunculuğun yapıldığı
bölgelerde barınak kullanılmaz ve tüm yıl hayvanlar uygun yerlerde açıkta barındırılırlar.
Çizelge 1. Yıllara göre Diyarbakır ilçelerinin küçükbaĢ hayvan varlığı(Tüik. 2009;2010)
2009
2010
Ġlçeler
Koyun
Keçi
Koyun
Keçi
Bismil
32.925
2.075
33.070
2.140
Çermik
109.000
16.750
122.400
13.500
Çınar
59.000
24.100
129.000
39.900
ÇüngüĢ
978
4.450
930
5.113
Dicle
5.710
11.300
6.800
12.100
Eğil
28.600
9.090
25.923
3.300
Ergani
95.000
18.950
102.500
18.200
Hani
4.700
8.250
4.450
8.550
Hazro
9.400
3.300
3.000
Kocaköy
12.200
4.100
10.870
5.750
Kulp
16.810
20.500
19.100
29.500
Lice
6.450
13.100
4.730
9.600
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Silvan
19.400
9.600
28.500
7.800
Bağlar
27.100
1.000
31.500
1.100
Kayapınar
25.500
33.000
1.678
Sur
4.370
650
4.000
965
YeniĢehir
10.000
1.150
14.500
1.145
TOPLAM
467.143
145.065
574.573
163.343
Çizelge 1‘de görüldüğü gibi Diyarbakır ili ve ilçelerindeki küçükbaĢ hayvan varlığının
2009‗dan 2010 yılına geçiĢte bir artıĢı söz konusudur. Bu artıĢa bağlı olarak Diyarbakır il ve
ilçelerinde küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliğine ilgi ve alakanın arttığını söyleyebiliriz.
Çizelge 2. 2010 yılına ait Diyarbakır ilçelerindeki kuzu, koyunların ve koçların gene l verimleri (
Tüik. 2010)
Kırkılan
Sağılan hayvan
hayvan
sayısı
Ġlçeler
sayısı(baĢ)
Süt (Ton)
Yapağı (ton)
(baĢ)
Bismil
12.074
990,035
33.070
57,31
Çermik
39.028
3.200,30
122.400
212,119
Çınar
70.400
5.772,80
129.000
223,557
ÇüngüĢ
132
10,82
930
1,612
Dicle
1.936
158,752
6.800
11,784
Eğil
14.080
1.154,56
25.923
44,925
Ergani
44.000
3.608,00
102.500
177,633
Hani
968
79,376
4.450
7,712
Hazro
1.320
108,24
3.300
5,719
Kocaköy
3.256
266,992
10.870
18,838
Kulp
7.040
577,28
19.100
33,1
Lice
1.056
86,592
4.730
8,197
Silvan
17.600
1.443,20
28.000
48,524
Bağlar
17.600
1.443,20
31.500
54,59
Kayapınar
6.600
541,2
33.000
57,189
Sur
2.552
209,264
4.000
6,932
YeniĢehir
4.400
360,8
14.500
25,129
TOPLAM
244.306
244.042
574.573
996.584
Çizelge 2‘de görüldüğü gibi Diyarbakır il ve ilçelerinde kuzu, koyun ve koçlardan elde edilen
ürünlerin miktarlarını sayısal olarak incelediğimizde görüyoruz ki bu miktarların günlük
hayatımızdaki yeri oldukça önemlidir.
Çizelge 3. 2010 yılına ait Diyarbakır ilçelerindeki keçilerin genel verimleri ( Tüik. 2010)
Ġlçeler
Bismil
Çermik
Çınar
ÇüngüĢ
Dicle
Eğil
Ergani
Hani
Hazro
Kocaköy
Kulp

Sağılan hayvan
sayısı(baĢ)
294
4.620
16.800
1.470
4.200
840
5.880
2.335
840
252
6.720

Süt (Ton)
30,87
485,1
1.764,00
154,35
441
88,2
617,4
245,196
88,2
26,46
705,6

Kırkılan hayvan
sayısı (baĢ)
625
9.700
35.700
3.230
7.900
1.600
12.200
5.175
1.850
2.050
18.500

kıl tiftik (ton)
0,375
5,82
21,42
1,938
4,74
0,96
7,32
3,105
1,11
1,23
11,1
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Bağlar
Kayapınar
Sur
YeniĢehir
TOPLAM

1.638
840
672
1.410
462
210
49.483
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171,99
88,2
70,56
148
48,51
22,05
50.196

6.000
4.800
850
1.678
740
820
113.418

3,6
2,88
0,51
1,007
0,444
0,492
68,051

Çizelge 3‘de görüldüğü gibi Diyarbakır il ve ilçelerinden elde edilen oğlak, keçi ve
tekelerden elde edilen ürünlerin miktarlarını sayısal olarak incelediğimizde görüyoruz ki bu
miktarların günlük hayatımızdaki yeri oldukça önemlidir.
Çizelge 4. Yıllara göre Diyarbakır ilçelerindeki küçükbaĢ hayvanlarının genel verimleri.
( Tüik . 2008; 2009 )
2008
2009
Kesilen
Kesilen
hayvan
hayvan
Et(ton)
Deri(baĢ)
Et(ton)
Deri(baĢ)
sayısı(baĢ)
sayısı(baĢ)
ġiĢek
325,944
19.800,90
10.077
236,387
11.060,70
18.099
Kuzu644.976
8.451,29
709.473,60
232.177
3.112,10
255.394,70
Toklu
Gezdan2.651
48,266
2.727,00
2.183
48,026
2.326,30
Keçi
Oğlak1.613
27,647
1.774,30
752
12,032
827,2
Çebiç
Toplam
667.339
8.853,15
773.775,90
245.189
3.408,55
269.608,90
Çizelge 4‘te görüldüğü gibi Diyarbakır il ve ilçelerinde 2008 ve 2009 yılarında elde edilen verilerin
2009 yıldan bir önceki yıla göre (ġiĢek, Kuzu-Toklu, Gezdan-Keçi, Oğlak-Çebiç) kesimlerinde bir
azalma görülmüĢtür. Bu azalmaya bağlı olarak verimlerde de bir azalma söz konusudur.
Diyarbakır Ġli ve Ġlçesinde KüçükbaĢ Hayvancılık YetiĢtirilmesinin Sorunları
Hayvancılık iĢletmelerinin büyük çoğunluğunun küçük sermayeli iĢletmeler Ģeklinde olması,
küçükbaĢ hayvan ıslah çalıĢmalarının yetersiz düzeyde olması, iĢletmelerde yetiĢtirilen damızlıkların
ihtiyacı karĢılayacak düzeyde ve kapasitede olmaması, yetiĢtiricilik sisteminin ekstansif Ģartlarda
yapılması, kaliteli kaba ve kesif yem üretiminin düĢüklüğü ve fiyatlarının yüksekliği, yalnız kıĢ
aylarında ek yemlemenin yapılması, mera alanlarının daralması, zaten zayıf olan mevcut meraların
aĢırı otlatmaya maruz kalması ve gerekli olan bakım ile dinlendirmenin yapılmaması.
Kırsal kesimlerden Ģehirlere göçün artması, yetiĢtirici ve çoban bulmakta güçlükler
yaĢanıyor olması. Yurt dıĢından kontrolsüz olarak kaçak canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin girmes i
diĢi hayvanların kaçak olarak kesilmesi gibi nedenlerden dolayı bölgede küçükbaĢ yetiĢtiriciliği
gerilediği görülmektedir.
Üreticilerin etkin bir Ģekilde örgütlenmemesi ve buna bağlı olarak elveriĢsiz pazar ve tedarik
piyasası yapısı, hastalıklarla mücadele ve salgın hayvan hastalıklarının eradikasyonu için gerekli
bütçenin tahsis edilmemesi, araĢtırma ve yayım faaliyetlerinin koordineli bir Ģekilde ve stratejilere
göre yürütülmemesi, kamusal hizmetlerin etkin kılınamaması.
Sonuç ve öneriler
Bölgede hayvancılığın geliĢmesini sınırlayan en önemli etkenler bölge'nin ekonomik açıdan
geri kalmıĢlığı, hayvansal üretimin kapalı ekonomi içinde yer alması ve terör olaylarının bir sonucu
olarak koyun ve keçilerin elden çıkarılması ve meraların boĢaltılmasıyla artan göçler olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bölgede hayvan ıslahı, bakım ve besleme, hayvan hastalıkları ile
mücadele, örgütlenme ve pazarlama, eğitim, destekleme politikaları ve finansman kaynaklarına
eriĢim alanlarında ciddi sorunlar bulunduğu görülmektedir.
Bölgede küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliğinin geliĢtirilebilmesi amacıyla öncelikle hayvancılık
iĢletmeleri desteklenmeli, üretim teĢvik edilmelidir. Ayrıca, yüksek verimli kültür ırkı veya
melezlerinden oluĢan sürüler oluĢturulmalı, hayvan hastalıklarına karĢı önlemler alınmalı, kaliteli
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kaba ve kesif yem kullanımı ve silaj üretimi teĢvik edilmeli, mevcut yem açığını kapatmak ve yem
kalitesini yükseltmek amacıyla alternatif yem üretiminin yaygınlaĢtırılmalı, yetiĢtiricilerin bilgi ve
beceri düzeylerini arttırıcı seminer, kurs, eğitim çalıĢmaları düzenlenmeli, kooperatif veya üretici
birlikleri kurularak yetiĢtiricilerin örgütlenmeleri sağlanmalı, yetiĢtiricilerin tarımsal kredilere
ulaĢmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, kredilerin amacına uygun kullanılması sağlanmalı,
üretilen hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla bölge'nin ulaĢımı kolay, pazara yakın
alanlarında talep düzeyi yüksek, mamulleri üreten iĢletmelerin kurulması ve tutulması teĢvik
edilmelidir. Tüm bunların yanında yapılması gereken hususları uzmanlarınca sürekli denetim ve
kontrol altında tutulması gereklidir.
Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde bölgenin küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği bakımından
önemli bir potansiyeli bulunmasına rağmen bunun iyi bir Ģekilde değerlendirilemediği ortaya
çıkmaktadır. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla bölgede görev yapan tüm kurum ve
kuruluĢların geliĢtirecekleri ortak stratejiler ile ileriye yönelik projeksiyonlar oluĢturulmalı ve keçi
yetiĢtiriciliğine gereken önem verilmelidir.
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Özet
Günümüzde manda yetiĢtiriciliği özellikle organik hayvansal üretim bakımından önemli bir üretim
dalıdır. Son yıllarda entansif üretim sistemine geçiĢ hızındaki artıĢla birlikte pek çok ülkede manda
sayısında azalma meydana gelmiĢtir. Bu çalıĢmada manda yetiĢtiriciliğinin temel özellikleri, dünyada ve
Türkiye‘de manda yetiĢtiriciliğinin yapısal durumu ile ülkemizde manda yetiĢtiriciliğinin geleceğine
yönelik düĢüncelere, manda et ve süt üretimi ve manda sayısı istatistiklerine yer verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Manda, Manda YetiĢtiriciliği
1. GĠRĠġ
Bir dönem dünya süt üretiminin % 10'unu manda sütü oluĢturmasına rağmen manda ürünlerinin
önemi yeterince bilinmemektedir. Bu durumun baĢlıca nedeni manda sütünün genellikle düĢük gelirli
çiftçilerin çeki gücünden yararlandıkları hayvanlardan elde ediyor oluĢundan kaynaklanmaktadır.
DeğiĢen zamanla birlikte manda sütü ve etinin popüleritesinin artması manda üretimini modern
süt sığırı iĢletmeleri ölçeğinde ele almayı gerektirecek boyuta ulaĢmıĢtır. Ancak hala bu tür içinde süt
sığırcılığında olduğu gibi et ya da süt verim özellikleri ile öne çıkan ırk bulunmamaktadır. Manda da
üretim koĢullarına uygun ırklar üretecek potansiyel olmakla beraber halen yetersiz besleme, yönetim ve
hayvan refahı koĢullarında üretim söz konusudur.
Mandaya iliĢkin ilk bulgular Java De Lazola‘da Hollandalı jeologların fosil kaynaklarından elde
etti bilgilere göre 100 000- 300 000 yıl öncesine gitmektedir. Türkçedeki manda kelimesinin Hindistan'da
bir coğrafi yer adı olan Manda‘dan geldiği tahmin edilmektedir (Soysal, 2006). Ülkemizde bölgelere göre
değiĢmekle birlikte manda‘ya, Dombey, KömüĢ, Camız ve CamıĢ gibi adlar da verilmektedir.
Arkeolojik ve tarım tarih bulgularına göre M.Ö. 2500'lü yıllarda Hindistan‘nın Ġndus vadisinde ilk
evcilleĢtirmenin olduğu düĢünülmektedir (Soysal, 2006). Günümüzde hala Hindistan ve Pakistan'da
yetiĢtirilen mandaların kökeninin bu döneme dayandığına inanılmaktadır (Chantalakhana ve Falvey,
1999). M.S. 600'lü yıllarda Suriye, Türkiye ve Irak'a Arap tacirleri tarafından mandanın getirildiği
söylenmektedir (Soysal 2006).
Orta çağda Manda, Hristiyan hacıları tarafından haçlı seferi sürecinde Avrupa‘ya götürülmüĢtür.
Hatta günümüzde Ġtalya, Macaristan, Romanya ve eski Yugoslav ülkelerinde halen yetiĢtiriciliği yapılan
mandaların bahsedilen dönemden kaldığı söylenmektedir (Soysal 2006).
Ġlk evcilleĢtirilen Manda Güney Hindistan'da "Arni" adı da verilen Hint mandasıdır. BaĢlangıçta
Arni mandası sıcak ve nemli bataklıklarda, göl kenarlarında, otlak bölgelerde, ormanlık bölgelerde
yetiĢtirilmiĢtir. Ayrıca bu Mandalar Hindistan'dan çok daha sıcak ve nemli olan Asya, Japonya, Havai
adaları, Avustralya, Doğu Asya, Güney Asya, Orta ve Doğu Afrika ve Güney Avrupa'da yayılma alanı
bulmuĢlardır.
EvcilleĢtirilmiĢ mandalar ilk olarak pirinç tarlalarında çeki hayvanı olarak kullanılmıĢtır. M.Ö 2700
yıllarında Manda yetiĢtiriciliği yapıldığına göre mandanın M.Ö 5000 yıllarında evcilleĢtirilmiĢ
olabileceğini söylemek mümkündür.
Güney Avrupa'da diĢi mandalar tarla sürüm iĢlerinde kullanılırken, erkek mandalar hırçın oldukları
için bu iĢlerde tercih edilmemiĢtir.
Ġtalya'da 595-596 yılları arasında Avar Hanı tarafından Kral Arululava‘ya hediye olarak manda
vermiĢtir. Bazılarına göre Avrupa'da Atilla seferinden sonra, bazılarına göre ise Haçlıların Batı Avrupa'ya
dönüĢ sırasında Manda görülmüĢtür. Birinci ve beĢinci asırlarda Güneybatı Karadeniz sahillerinde
yapılan kazılarda manda kemik kalıntılarına rastlanmıĢtır.
Kafkasya, Türkiye, Asya ve Mısır gibi birçok ülkede Manda üretimi bir gelenek olarak
sürdürülmektedir. Mandadan elde edilen; kefir (kültüre edilmiĢ ekĢi süt), kaymak (süt yağı), yoğurt en
popüler ürünlerdir. Ġtalya‘da Manda yetiĢtiriciliği, özellikle manda sütünden elde edilen Mozerella
peyniri nedeniyle büyük önem arz etmektedir.
Bu nedenle Ġtalya'da manda üretimi karlı bir iĢ kolu olup modern büyük ölçekli iĢletme Ģeklinde
endüstriyel uğraĢ olarak ele alınmaktadır. Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde ise, manda hem süt hem de
eti için yetiĢtirilir. Son yıllarda baĢta ABD ve Ġngiltere olmak üzere daha önce Manda yetiĢtiriciliği
yapmayan ülkelerde bile Mozeralla peyniri üretimi amacıyla manda yetiĢtiriciliği yapılmaya baĢlanmıĢtır.
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2. MANDA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN ÖNEMĠ
Manda, et, süt ve çeki hayvanı olarak özellikle Asya‘nın tropik ve subtropik bölgelerinde büyük
bir ekonomik etkinliğe sahiptir. Ayrıca, Güney Amerika ülkeleri, Kuzey Afrika, Fransa dıĢındaki bütün
Akdeniz ülkelerinde, Balkanlar ile bazı orta Avrupa ülkeleri ve Avustralya‘da da yetiĢtirilmektedir.
Güney yarım kürede sayıları az olmakla beraber Dünyadaki evcil mandaların çoğu (%95) Uzak Doğuda
yetiĢtirilmektedir.
Manda, yem seçmemesi ve diğer ruminantlara nazaran kaba yemlerden daha fazla
yararlanabilme yeteneğine sahip olması nedeniyle, özellikle mera hayvancılığı için çok elveriĢli bir
türdür. Sığır ve koyunların yararlanamadığı ve hastalıklarla bulaĢık mer‘alar, mandalar tarafından
tehlikesizce kullanılabilmektedir. Çevreye son derece iyi uyum sağlama ve değiĢik çevre Ģartlarına uyma
özelliğinde olan manda, su birikintilerini ve çamurda yuvarlanmayı sever (Fisher,1975).
2.1 Mandalardan Yararlanma Biçimleri
ĠĢ gücü
Mandalar çok güçlü, yumuĢak baĢlı ve kolay öğrenebilen hayvanlar oldukları için pek çok ülkede
iĢ hayvanı olarak kullanılmaktadırlar. Özellikle ani olarak çok yüksek bir çeki gücü gösterebilen kuvvetli
bir adale yapısına sahiptirler. Bu nedenle, farklı bölgelerde manda iĢ hayvanı olarak sığıra göre tercih
edilmektedir. Bazı araĢtırıcılarca manda canlı traktör olarak isimlendirilmektedir. Yine bir çift manda
öküzünün çeki gücünün üç baĢ kuvvetli sığırınkine eĢit olduğu bildirilmiĢtir. Uzakdoğu ülkelerinde
mandalar özellikle pirinç tarımında kullanılmaktadırlar. Yine, bölgelere göre değiĢmekle birlikte,
mandalardan her türlü taĢımacılık ve çeki iĢlerinde de yararlanılmaktadır
Et Üretimi
Manda yetiĢtiriciliğinin yapıldığı ülkelerde mandanın etinden de yararlanılmaktadır. Kaba ve
düĢük kaliteli yemleri sığıra nazaran daha iyi değerlendirebilen manda, genç yaĢta kesildiğinde dana etine
yakın kalitede ve yağsız et vermektedir. Ayrıca, manda eti, rengi ve yağsız olması nedeniyle sucuk
üretiminde aranan bir ettir. Mandalar, çeki veya süt üretimi açısından ekonomik önemlerini kaybedince
genellikle kesilmektedirler. Mandanın iyi besleme koĢullarında günlük canlı ağırlık artıĢı yaklaĢık 900 g
olup, karkas randımanı sığıra göre daha düĢüktür. Bu durum mandaların sığıra göre daha kalın kemik
yapısına, kalın bir deriye ve geliĢmemiĢ but yapısına sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.
Süt Üretimi
Mandalarda laktasyon süresi 8–10 ay arasında değiĢmektedir. Manda sütü yağ, protein, laktoz ve
kuru madde oranı bakımından sığır sütünden daha zengin olup, bu nedenle özellikle kaymak yapımında
tercih edilmektedir ( Çizelge 1). Peynir ve yoğurt yapımında da yüksek randıman ve aroma sağladığından
fiyatı her zaman sığır sütünden daha yüksek olmaktadır. Yine, manda sütü ve ürünleri karotene sahip
olmadıklarından beyaz renklidirler. Dünyaca tanınmıĢ ünlü Ġtalyan Mozarella peyniri manda sütünden
yapılmaktadır (Ġlaslan ve ark. 1983; Uslu, 1970; Ġzgi ve ark. 1989).
Çizelge 1. Manda sütünün bileĢiminin bazı hayvan türlerine ait süt içerikleriyle karĢılaĢtırılması (%)
Tür
Su
Kuru Madde
Protein
Yağ
Laktoz
Mineral Madde
Manda
82.0
17.7
4.15
7.85
4.8
0.77
Ġnek
87.5
12.4
3.4
3.65
4.65
0.75
Koyun
82.9
17.2
5.4
6.25
4.55
0.88
Keçi
87.1
13.0
3.7
4.1
4.45
0.8
Oysun,1987; Demirci ve ark., 1991
Deri üretimi
Manda derisi histolojik olarak sığırdan farklılık göstermektedir. Sığıra göre epidermis katının 3 –5
kez daha sağlam olması nedeniyle manda derisi kösele üretimi açısından büyük öneme sahiptir (Ġlaslan ve
ark. 1983).
3. MANDALARIN ZOOLOJĠK SĠSTEMDEKĠ YERĠ
Mandalar Artiodactyla (çift tırnaklılar) takımından Ruminantia (geviĢ getirenler) alt takımından,
Bovidae (boĢ boynuzlular) familyasından ve Bovini (sığır) sınıfındadırlar (ġekerden, 2001) . GeniĢ
anlamda sığırlar (Bovini) 4 gruba ayrılır (Yarkın, 1961).
1. Bubalina (Mandalar)
2. Bisortina (Bizon sığırları)
3. Bibovina (Bibos sığırları)
4. Taurina (Gerçek sığırlar)
Manda zoolojik sınıflandırmada iki gruba ayrılır (ġekerden, 2001).
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1) Afrika Mandası (Syncerus)
a) Cape Mandası
b) Kongo veya Kırmızı Manda
c) Savan Mandası
2) Asya mandası (Bubalus)
a) Anoa Mandası
1) Ova anoa mandası
2) Dağ anoa mandası
3) Bubalus fergusoni
b) Tamarao mandası
c) Arni mandası
3.1.Manda Irkları
Dünyada yaklaĢık 194 milyon baĢ dolayında olan evcil su mandası (water buffalo), bataklık ve nehir
mandası olmak üzere iki ana grup altında toplanmaktadır. Söz konusu iki tip; vücut yapıları (etçi ve
sütçü), çamurda yatma özellikleri ve kromozom sayıları bakımından farklılık göstermektedirler. Esas
olarak iĢ ve et verimi yönünden yararlanılan bataklık mandasının kromozom sayısı 48 olup, daha çok
uzak doğu ülkelerinde yaygındır. Süt verimi önde gelen nehir mandasının ise kromozom sayısı 50'dir
ve yoğunluklu olarak sırasıyla Hindistan, Pakistan, Akdeniz Bölgesi ve bazı Avrupa ülkelerinde
yetiĢtirilmektedir. Türkiye‘deki mandalar bu grupla akraba olup, kromozom sayıları eĢittir (Cockrill,
1974; Ġlaslan vd., 1983).
3.1.1.Bataklık mandası (Svamp buffalo):
Asya'nın doğu yarısında bulunur ve renkleri genellikle siyah olup, koyu maviye çalan gri renge
sahip olanları da görülmektedir. DüĢük boyunlu, öküz benzeri büyük geriye yönelik boynuzlu
yapıdadırlar. Bu mandalar su birikintisi olan her yerde yetiĢtirilebilirler (Cockrill, 1974).
Erkek mandaların ağırlıkları 1 tona kadar çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra yerli Çin mandaları 250
kg. canlı ağırlıkta olup, etleri çok lezzetlidir, ancak süt verimleri düĢüktür. Bazı yerlerde hiç sağılmazlar.
Genellikle pirinç tarlalarında güçlerinden yararlanılmıĢtır. Boynuzları orak biçimde olup, gözlerinin
etrafı, bacaklarının iç kısımları ve karnının alt kısımları farklı renktedir.
3.1.2. Nehir mandası (River buffalo)
Hindistan ve Asya'nın Batı yarısında yetiĢtirilen nehir mandalarının rengi, siyah ya da koyu gri
olmaktadır. Bu hayvanlar hafifçe kıvrımlı yay biçimli, çökük boynuzları vardır. Bunlar genelde temiz su
kaynaklarını tercih ederler. Süt verimleri oldukça yüksektir.
Dünya 'da nehir mandalarının 20 den fazla ırkı olduğu bilinmektedir. En çok bilinen nehir
mandaları, Murrah, Nilli-Ravi, Kundi, Jafarabadi, Mahsana, Surti ve Akdeniz manda ırkıdır.
Murrah
Murrah ırkı, sütçü bir ırk olup, adaptasyon kabiliyetinin çok iyi olması nedeni ile çeĢitli
ülkelerdeki yerli mandaların ıslahında kullanılmıĢtır. Saf ve melez olarak Hindistan, Pakistan, Brezilya,
Bulgaristan, Azerbeycan, Filipinler ve Çin gibi ülkelerde yetiĢtirilmektedir.
Canlı ağırlığı yüksek, boynuz yukarı doğru ve içe kıvrıktır. Rengi siyah, bazen kahverengi veya
açık gri olabilmektedir. Meme çok iyi geliĢmiĢ, meme baĢları simetrik ve uzundur. Süt yağı ortalama
olarak %7 olup süt verimi değiĢik kaynaklarca 300 günde 1400-2000 kg olarak bildirilmekte ise de 30005000 kg civarında süt verenlerin olduğu da bildirilmektedir.
Nili-Ravi
Pakistan‘da geliĢtirilmiĢ iki manda varyetesinin ortak ismidir. Nili mandaları süt verimi yönü, Ravi
mandaları ise et verimleriyle önemli olmasına rağmen aralarında büyük bir farklılık yoktur. Deri rengi
genellikle siyah olup, azda olsa kahve renkli olanlara da rastlanmaktadır. Boynuz yapısı Murrah ırkındaki
gibidir. Meme iyi geliĢmiĢ olup, 300 günlük süt verimi 2000 kg dolayındadır. Laktasyon süresi 290-323
gün, kuruda kalma süresi 198 gün, servis peryodu 211gün, buzağılama aralığı 530 gündür. Ortalama canlı
ağırlıkları 450-600 kg‘dır.
Kundi
Murrah ırkından köken almıĢ olup Murrah ve Nili-Ravi ırklarına benzemektedir. Hindistan‘da
Indus Nehri boyunca uzanan bölgelerde yetiĢtirilmektedir. Renk genellikle siyah olup, kahverengi
olanlara da rastlanır. Canlı ağırlık 320-450 kg‘dır. 300 günlük süt verimi 2000 kg dolayındadır.

Surti
Hindistan'da yetiĢtirilmektedir. Deri ve kıllar siyah veya kahverengidir. Boynuz yapısı Akdeniz
tipi mandalara benzemektedir. Canlı ağırlık erkeklerde 640-730 kg, diĢilerde ise 550-650 kg‘dır.
Laktasyon süt verimi 1765-2090 kg‘dır. Laktasyon süresi 350 gün, kuruda kalma süresi 111 gündür.
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Mehsana
Pakistan ve Hindistan‘da yetiĢtirilmektedir. Bu manda ırkı Surti ve Murrah ırkı mandaların
melezlenmesi ile elde edilmiĢtir. Deri ve kıllar siyah, gri veya kahverengidir. Canlı ağırlık erkeklerde
450-475 kg, diĢilerde 410-450 kg, süt verimleri 2000 kg dolayındadır.
Jaffarabadi
Renk siyah olup, boynuzlar önce aĢağı, sonra yukarı doğru yönelmiĢ Ģekildedir. Canlı ağırlık
erkeklerde 590 kg, diĢilerde 494 kg‘dır. Bu manda ırkı, "Gir" yada "Bhavanagri" adları ile
adlandırılmaktadır. Laktasyon süt verimi 1800-2700 kg arasında değiĢmektedir. Pakistan ve Hindistan
dıĢında Trinidad, Tobago ve Brezilya‘da da yetiĢtirilmektedir.
Akdeniz mandaları
Akdeniz mandaları Nehir mandalarının alt grubudur. Kısa boynuzlu ve siyah kıl ve deri rengine
sahiptir.
Afganistan, Ġran, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Mısır, Ġtalya, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya,
Macaristan, Arnavutluk ve Brezilya‘da yetiĢtirilmektedir. Bu ırkın çeĢitli özellikleri yetiĢtirildikleri
ülkenin, iklim, bakım-besleme koĢullarına ve ıslah edilip edilmediklerine göre farklılık göstermektedir.
Türkiye'deki Anadolu Mandaları Akdeniz ırkı mandalarından ayrı yada onun küçük yapılı bir tipidir.
4. DÜNYA‟DA MANDA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ
Dünya süt ve et üretiminin sırasıyla %12.8 ve %1.17‘si mandadan elde edilmektedir. Çizelge
2‘den görülebileceği gibi, dünya genelinde manda sütü üretimi 92.517.217 tondur. Bu üretimdeki en
önemli payı sırasıyla Hindistan (62.400.000 ton), Pakistan (22.279.000 ton) ve Çin (3.100.000 ton)
almaktadır. Dünya genelindeki manda eti üretimi ise, 3.411.523 tondur. Manda eti üretiminde katkısı
yüksek olan ülke Hindistan (1.462.660 ton) olup, bu ülkeyi sırasıyla Pakistan (760.000 ton), Mısır
(327.500 ton) ve Çin (310.425 ton) izlemektedir. 2010 yılı verilerine göre dünya genelinde manda derisi
üretimi 926.419 tondur. En yüksek üretim Hindistan (600.000 ton), en düĢük üretim ise Irak (95 ton)‘da
gerçekleĢmiĢtir (Anonim 2010).
Çizelge 2. 2010 yılı verilerine göre dünyada ülkelere göre manda sayısı, manda sütü, eti ve derisi üretimi
Ülke
Sayı (baĢ)
Süt üretimi (ton) Et üretimi (ton)
Deri üretimi (ton)
Dünya
194,168,699
92.517.217
3.411.523
926.419
Hindistan
111.300.000
62.400.000
1.462.660
600.000
Pakistan
30.800.000
22.279.000
760.000
106.365
Çin
23.602.144
3.100.000
310.425
93.090
Nepal
4.836.980
1.066.870
162.213
36.036
Mısır
4.000.000
2.725.000
327.500
31.000
Filipinler
3.270.400
105.650
10.715
Myanmar
3.000.000
248.400
39.760
5.630
Vietnam
2.913.390
34.600
84.214
19.200
Endenozya
2.005.000
40.200
6.798
Tayland
1.622.650
46.108
3.259
BangladeĢ
1.349.000
36.000
5.960
3.390
Laos
1.200.000
19.030
2.768
Brezilya
1.184.510
Kamboçya
702.074
9.792
2.020
Ġran
650.000
279.800
19.040
2.618
Srilanka
422.650
46.990
4.972
1.540
Ġtalya
344.000
210.200
6.433
950
Azerbaycan
282.991
Irak
275.000
23.800
1.200
95
Malezya
130.090
11.155
3.991
550
Türkiye
87.207
35.851
990
97
FAO 2010. http://faostat.fao.org
Dünya manda varlığı bakımından Türkiye 21. sırada yer almaktadır. Dünya süt üretiminin
%0.038‘i, et üretiminin de %0.029‘u Türkiye‘de üretilmektedir (Çizelge 2).
1970 yılı 100 kabul edildiğinde 2010 yılında Dünya manda sayısındaki değiĢim %81.0 iken,
Türkiye‘de %-92.6‘dır. Dünya manda varlığı içerisinde Türkiye‘nin payı %1.098‘den %0.045‘e kadar
düĢmüĢtür (Çizelge 3).
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Çizelge 3. Dünya ve Türkiye manda sayısı (1970-2010)
1980

1970
Dünya
Türkiye
Türkiye‘nin Dünyadaki payı, %
FAO 2010. http://faostat.fao.org

1990

2000

2010

153
14
0,101

181
7

2010

%

107.262.746
1.178.000
1,098

113
88
0,856

138
36
0,290

194.168.699
87.207
0,045

5. TÜRKĠYE'DE MANDA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ
Türkiye manda sayısı, üretilen süt, et ve deri üretimine iliĢkin çizelge hazırlanmıĢ Çizelge 4.1‘de
sunulmuĢtur (Anonim, 2010).
Çizelge 4.1. Türkiye‘de yıllar itibariyle manda sayısı, süt, et ve deri üretimi
Toplam
Yıl
YetiĢkin
Genç-Yavru
Süt (ton)
N
%
1991
260.604
100
105.546
366.150
161.348
1992
252.451
99.959
352.410
3.8
155.660
1993
224.470
91.530
316.000
13.7
140.385
1994
222.553
82.447
305.000
16.7
143.606
1995
182.872
72.128
255.000
30.4
114.534
1996
169.315
65.685
235.000
35.8
108.194
1997
138.660
55.340
194.000
47.0
86.700
1998
127.281
48.719
176.000
51.9
79.815
1999
118.761
46.239
165.000
54.9
75.243
2000
104.870
41.130
146.000
60.1
67.330
2001
99.001
38.999
138.000
62.3
63.327
2002
75.748
45.329
121.077
66.9
50.925
2003
86.360
26.996
113.356
69.0
48.778
2004
80.043
23.857
103.900
71.6
39.279
2005
80.344
24.621
104.965
38.058
71.3
2006
76.133
24.383
100.516
36.358
72.5
2007
64.494
20.211
84.705
30.375
76.9
2008
66.801
19.496
86.297
31.422
76.4
2009
66.944
20.263
87.207
32.443
76.2
2010
66.802
17.924
84.726
35.487
76.9
http://www.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul

Et (ton)

Deri (adet)

8.803
7.967
7.131
8.162
6.094
3.140
5.640
4.762
5.196
4.047
2.295
1.63
1.709
1.95
1.577
1.774
1.988
1.334
1.005
-

65.904
59.950
55.330
61.790
42.141
22.110
39.926
29.983
31.064
25.870
13.765
11.121
10.473
10.844
9.812
10.624
-

Türkiye‘deki mandalar esas olarak Hindistan ve Pakistan‘da yetiĢtirilmekte olan nehir mandaları
ile akraba olup, Anadolu mandası olarak adlandırılmaktadırlar (Soysal ve ark., 2005). Ülkemizde 1991
yılı manda sayısını 100 kabul ettiğimizde 1991 yılında 366.150 baĢ olan manda sayısı 2000 yılında %60.1
azalarak 146.000 baĢa, 2010 yılında ise %76.9 azalarak 84.726 baĢa gerilediği görülmektedir (Anonim,
2010). Türkiye‘de 2010 yılı verilerine göre manda sütü 35.487 ton, 2009 yılı verilerine göre manda eti
üretimi 1005 ton ve 2006 yılı verilerine göre deri üretimi ise 10.624 adet olarak tespit edilmiĢtir (Anonim,
2010).
Çizelge 4.3. Türkiye‘de illere göre 2010 yılı manda sayısı ve elde edilen süt verimi
Ġller
Manda sayısı
Süt (ton)
Ġller
Manda sayısı
Samsun
Ġstanbul
Tokat
Diyarbakır
Bitlis

11.380
9.475
6.731
5.853
4.870

5.264,27
4.301,59
2.250,67
2.958,41
1.241,61

Kütahya
Çorum
Bartın
Sivas
Kırklareli

1.675
1.610
1.565
1.548
1.422

Süt (ton)
701,142
665,519
454,818
738,522
603,874
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MuĢ
4.703
2.446,36
Yozgat
Afyon
3.165
1.223,75
Kocaeli
Kayseri
2.633
914,166
Sinop
Amasya
2.143
931,029
Çankırı
Düzce
2.056
779,568
Bolu
Balıkesir
2.015
1.218,02
Iğdır
Giresun
1.862
769,83
Erzurum
http://www.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul

1.417
1.144
1.132
1.108
1.079
1.041
1.032

730,4
481,185
273,424
506,825
413,013
263,11
285,811

Türkiye‘de illerin büyük çoğunluğunda manda yetiĢtirilmesine karĢın, manda yetiĢtiriciliği
yoğunluklu olarak Samsun (11 380 baĢ), Ġstanbul (9 475 baĢ), Tokat (6 731 baĢ), Diyarbakır (5 853 baĢ)
ve Bitlis (4 870 baĢ ) illerinde yapılmaktadır (Çizelge 4.3).
Türkiye‘de manda genellikle süt verimi için yetiĢtirilmekte ve manda sütü her mevsimde pazar
bulabilmektedir. Manda sütü esas olarak peynir, yoğurt, kaymak, kaymaklı Ģeker ve lokum üretiminde
kullanılmaktadır. Özellikle kaymak ve kaymağa bağlı Ģekerli ürünlerin üretimi Afyon ili ve civarında
yoğunluk kazanmıĢtır (Uslu, 1965).
Türkiye'de süt verim çağını tamamlayan mandalar esas olarak et üretim amacı ile kesime sevk
edilmektedir. Buna karĢın, yaĢlı mandaların kesim sonucu randıman ve et kalitesi düĢük olduğundan bu
durum, tüketicinin manda etine karĢı ön yargılı davranmasına neden olmaktadır. Nitekim, Türkiye‘de taze
manda eti tüketim miktarı oldukça düĢüktür. Bununla birlikte, genç manda eti dana etine oldukça yakın
kalitededir. Yine, manda eti, rengi ve yağsız olması nedeniyle sucuk üretiminde tercih edilmektedir (Ġzgi
ve ark. 1990).
Türkiye‘de mandalar baĢta Karadeniz Bölgesinde olmak üzere yetiĢtiriciliğinin yapıldığı tüm
bölgelerde tarım ve diğer üretim alanlarında iĢ gücünden yararlanmak amacıyla da kullanılmaktadırlar
(Ġlaslan ve ark. 1983; Ġzgi ve ark. 1989).
5.1 Diyarbakır‟da Manda yetiĢtiriciliği
1991-2010 yılları arasında Diyarbakır ilinde manda sayısı, yetiĢkin, genç-yavru, sağılan manda
sayısı ve süt üretimi Çizelge 4.4‘de verilmiĢtir. Diyarbakır genelinde 1991 yılı itibariyle toplam manda
sayısının 9.915 baĢ olduğu, yıllar itibariyle görülen dalgalanmalar birlikte 1996 yılından 2009 yılına
kadar bu sayı gittikçe azalmakta ancak 2010 yılında bir artıĢ gözlenmektedir. 2010 yılı itibariyle
Diyarbakır ili genelinde toplam manda sayısı 5.853 baĢ olarak verilmiĢtir. Diyarbakır‘da manda
yetiĢtiriciliği Silvan, Çınar, Sur, YeniĢehir, Hazro, Bağlar, Kocaköy ve Bismil ilçelerinde yoğunlaĢmıĢtır.
Çizelge 4.4 Diyarbakır ili manda sayısı ve süt üretimi (Anonim, 2010)
Yıl
YetiĢkin
Genç-Yavru Toplam
Sağılan Hayvan Sayısı (baĢ)
1991
7330
2.585
9.915
3.796

Süt Üretimi (Ton)
3.287

1992

6410

2.330

8.740

4.020

3.481

1993

6810

2.950

9.760

4.111

3.560

1994

6150

2.740

8.890

3.830

3.317

1995

4194

2.596

6.790

2.396

2.075

1996

4170

2.600

6.770

2.492

2.158

1997

2163

987

3.150

1.125

974,5

1998

2353

1.197

3.550

1.308

1.132,3

1999

2510

1.230

3.740

1.368

1.184,9

2000

2252

1.228

3.480

1.321

1.143,7

2001

2165

1.255

3.420

1.273

1.102,5

2002

2011

1.491

3.502

1.145

991,9

2003

2972

1.075

4.047

2.016

1.612,7

2004

2605

1.065

3.670

1.317

1.251,3

2005

2678

1.049

3.727

1.326

1.259,8

2006

2446

955

3.401

1.347

1.279,2

2007

1881

681

2.562

1.056

1.002,8
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515
2.601
2009
2965
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5.853
http://www.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

795
1.738
3.114

755
1.651,3
2.958,4

6. SONUÇ
Bugün dünyanın pek çok bölgesinde sığırcılığa eğilimin artmasına karĢın niteliksiz kaba yemleri
sığırlara göre daha etkin Ģekilde değerlendirebilmesi, her türlü iklim koĢullarına kolayca uyabilmesi,
sürdürülebilir tarıma paralel olarak organik hayvancılığa temel oluĢturması, yüksek bir çeki gücü ve
yüksek direnç gibi önemli avantajlara sahip olması nedenleriyle manda yetiĢtiriciliğinden bir çırpıda
vazgeçilmesi olası görülmemektedir. Özellikle organik hayvancılığa ve organik ürünlere talebin yükselen
bir hızla arttığı son yıllarda bilinçli tüketicilerin isteklerini karĢılamak üzere manda ürünleri önemli bir iĢ
koluna potansiyel oluĢturmaktadır. Bu amaçla ülkemizde manda yetiĢtiriciliğine ve manda‘dan elde
edilen ürünlerinin önemini vurgulamak amacıyla aĢağıdaki öneriler sunulmuĢtur.









Manda populasyonunun yoğun olarak yetiĢtirildiği bölgelerde saf yetiĢtirme ve melezleme
çalıĢmaları ile düĢük verimlerin ıslahına yönelik ―Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı projesi
2012 yılı itibariyle 11 ilde yapılacaktır. Bundan dolayı baĢta manda sütü ve eti olmak üzere benzeri
çalıĢmaların sayısı artırılarak alınan sonuçlar uygulamaya aktarılmalıdır.
Sığıra göre düĢük üreme performansına sahip olan manda ırklarında özellikle yapay tohumlama
uygulamaları artırılmalıdır.
Organik ürün grubuna giren manda ürünleri üretimi teĢvik edilmeli, bu ürünler için yetiĢtiricilere
ek prim verilmelidir.
Özellikle süt ve kaymak gibi ürünler organik marka haline getirilerek gıda güvenliğine uygun
Ģekilde değer fiyattan satılmasına olanak sağlanmalıdır.
Manda eti hakkındaki ön yargıların giderilmesi ve daha az doymuĢ yağ içeren manda etinin
tüketimi için toplumun bilinçlenmesine yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır.
Manda‘dan elde edilen ürünlerin değer fiyattan satılması konusunda yetiĢtiricilerin teĢvik edilmesi
ve yakın zamanda kurulan manda yetiĢtiricileri birliklerinin aktif çalıĢması sağlanmalıdır.
Manda yetiĢtiricilerine çeĢitli konularda (bakım besleme, yetiĢtiricilik konularında vb) eğitim
seminerleri verilmelidir.
7.
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Süt Sığırlarında Ayak Hastalıkları ve Bakımı
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Özet
Modern sığırcılık iletmelerinde üreme ve mastitis problemleri ile birlikte hayvanların sürüden
istem dıĢı atılmalarına yol açan en önemli problemlerin baĢında genelde topallıklarla ortaya çıkan ayak ve
tırnak problemleri gelmektedir. Sığırcılık iĢletmelerinin tırnak problemlerinden dolayı yaĢadıkları
kayıpların ekonomik boyutu, konuyla ilgili herkesin takdir edeceği gibi azımsanmayacak düzeylerdedir.
Türkiye‘de konunun önemi ve ekonomik boyutu henüz yeterince anlaĢılamamıĢ olup, düzenli tırnak
bakımı yaptıran iĢletme sayısı da yok denecek kadar azdır. Bu çalıĢmada Türkiye‘deki sığırcılık
iĢletmelerinde yaygın olarak karĢılaĢılan tırnak problemleri ve alınabilecek önlemler üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Süt sığırcılığı, Tırnak problemleri, Tırnak bakımı.
GiriĢ
Topallık, mastitis ve üreme sorunları sığırların sürüden erken çıkarılmalarına neden olan üç temel
sorundur. Topallıkla ilgili kayıpların büyük bir kısmı sütçü iĢletmelerde iyi bir yönetim ve ayak sağlığı
için uygun bakım(tırnak kesimi ve topal ineklerin hızla tedavisi) ile önlenebilir (Berry, 2004). Türkiye‘de
konunun ekonomik boyutu henüz yeterince anlaĢılmamıĢ olup, düzenli tırnak bakımı yaptıran iĢletme
sayısı yok denecek kadar azdır. Dünyada birçok yetiĢtirici, tırnak bakımını sürünün geleceğine yapılmıĢ
bir yatırım değil, ek bir masraf olarak görmektedir. Amerika‘da 1997 yılında Cornell Üniversitesince
yapılmıĢ bir araĢtırmada, bir topallığın üreticiye ortalama maliyetinin 300-USD olduğu bildirilmektedir (
Burgi, 2000).
Ayak
ve
tırnaklardaki
problemler
tedavi
edilmedikçe
hayvanlara
sıkıntı
vermekte, onların yürümelerine, yem yemelerine, merada gezinmelerine engel olarak hayvanların süt, et
ve döl verimlerinin azalmasına, sürü dıĢına çıkarılmalarına ve hatta ölümlerine dahi neden olabilmektedir.
1. Ayak ve Tırnak Problemlerinin Nedenleri
Doğal yaĢam ortamı çayır ve meralar olan sığırların, yoğun yetiĢtirme programları gereği
yaĢamlarının büyük kısmını beton zeminler üzerinde geçirmeye zorlanmasının topallık ve ayak
problemlerinin baĢta gelen nedeni olduğu ileri sürülebilir. Ayak ve tırnak problemleri ile topallıklar
genetik (kalıtsal) ve çevresel (dıĢ etkilerle oluĢan) birçok etmenin ayrı ayrı veya birlikte etkisi sonucu
ortaya çıkabilir. Bunlar; DoğuĢtan olan bazı tırnak bozuklukları, bozuk, aĢındırıcı ve kaygan zeminlerde
yürüme ve uzun süreli ayakta durma, aĢırı ıslak, çamurlu, gübre ve idrarla dolu pis ahır içi yollar, yatma
yerleri(duraklar) ve gezinti alanları, yetersiz yataklık kullanımı, stres, toprak ve benzeri yumuĢak
zeminlerden ani olarak beton zeminlere geçiĢ, hayvanların uzun süre ayakta kalması, yeterince yatıp
dinlenememesi, dengesiz beslenme, rasyon kaba-kesif yem oranının (60/40 veya 50/50) bozulması ve
yoğun yem ağırlıklı aĢırı besleme, kaba yemlerin çok ince kıyılmıĢ olarak verilmesi, hayvanın yaĢı ve
vücut yapısı, laktasyon(süt verim) dönemi, doğum sırasındaki hormonal bazı değiĢikliklerin neden olduğu
yan etkiler, tüm vücut sistemini etkileyen (sistematik) bazı hastalıklar, travmalar, hastalıklar ve darbeler,
düzenli tırnak bakımı yapılmaması ve hatalı tırnak kesimi gibi etkenler sıralanabilir (Tümer, 2003).
2. Önemli Bazı Tırnak Hastalıklar
2.1 Taban ülserleri
Daha çok tırnak tabanı ile ökçe bölgesinin birleĢim yerinde görülen lezyonlarla ortaya çıkar.
Tırnakların dengeli olmayıĢı, aĢırı uzamıĢ tırnaklar, besleme bozuklukları, stres, beton zeminlerde uzun
süre ayakta durma ve kötü tırnak kesimi baĢlıca risk faktörüdür.
2.2 Ökçe erozyonu (Ökçe Çürüğü)
Ökçe bölgesindeki boynuzsu tırnağın düzensiz aĢınması ve oluĢan derin yarıklarla ortaya çıkan bir
hastalıktır. Duraklarda biriken gübreler, genel tırnak sağlığı sorunları ve laminitis, hastalığın ortaya
çıkmasında baĢlıca risk faktörleridir.
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2.3 Beyaz çizgi hastalığı
Boynuzsu tırnağın ön ve yan duvarının, tırnak tabanındaki Solea ungulae‘ye birleĢme yerinde beyaz
çizgi olarak görülen hattaki bağ dokunun zarar görmesi, taĢ, kum, çakıl v.b. maddelerin buraya sıkıĢması
gibi nedenlerle apseler oluĢması Ģeklinde görülen bir hastalıktır. AĢırı büyümüĢ ve dengesiz tırnaklar,
boynuzsu tırnak tabakasının aĢırı aĢınması, kötü tırnak kesimi, beslenme bozuklukları, kaygan beton
zeminler ve uzun mesafelere yürüme baĢlıca risk faktörleridir.
2.4 Ayak çürüklüğü (Interdigital flegmon)
Genelde arka ayaklarda parmaklar arası deride ve korona bölgesinde yumuĢak dokularda ĢiĢkinlik,
kızarıklık ve buradaki kıllardaki dökülmelerle ortaya çıkar. ġiĢkinlik giderek yayılır ve pis kokulu bir
akıntı ortaya çıkar. Enfeksiyona Fusabacterium necrophorum adlı bir bakterinin neden olduğu
belirtilmekle birlikte iki ayrı bakterinin birlikte etki etmesinin hastalığı oluĢturduğuna dair görüĢler de
vardır. BulaĢıcıdır. Kısa sürede yayılabilir. Erken dönemde antibiyotiklerle tedavi edilmezse daha
derindeki dokulara yayılma olasılığı fazladır.
2.5 Interdigital dermatitis
Tırnaklar arası ve yumuĢak ökçe bölgesindeki derinin epidermis katının enfeksiyöz bir yangısıdır.
Hastalığın etkeninin Dichelobacter nodosus olduğu belirtilmektedir. BulaĢıcıdır. Enfeksiyon ilerleyene
kadar ayaklar ĢiĢmez ve ağrı görülmez. Hayvanlar ayakta dururken acıyı hafifletmek için arka
ayaklarını kaldırır ve silkelerler. Nemli ve kirli ahır koĢulları ile çinko ve vitamin-A eksikliklerinin
hastalığın önemli nedenlerinden olduğu, ayak çürüklüğüne neden olan Necrophorus tipi bakterinin de
Interdigital dermatitis oluĢumunu yaratabileceği bildirilmektedir.
2.6 Digital dermatitis
Çoğunlukla arka ayaklarda, ökçenin yakınında parmaklar arası boĢluğun birleĢim yerinde görülen
çok derin olmayan bir dermatittir. Bakteriyel katılımla oluĢan çok faktörlü bir hastalık olduğu
belirtilmekle birlikte, hastalığın etkeninin spirochete denilen spiral Ģekilli bir bakteri olduğu ileri
sürülmektedir.
2.7 Laminitis
Ayak dokularının bulaĢıcı olmayan iltihabı olarak adlandırılır. Büyük ve modern sığırcılık
iĢletmelerinin en önemli sorunlarından biridir. Tırnaktaki hassas tabakanın herhangi bir etki sonucu
iltihaplanması sonucu oluĢur. Subklinik ve klinik formları vardır.
3. Lokomosyon Skoru
Sürü yöneticisi ayak sağlığı için iyi bir program kurmak istiyorsa yapması gereken ilk Ģey sürü
içerisinde normal topallık seviyesini belirlemek olmalıdır. Bunu belirleyebilmenin araçlarından bir tanesi
sütçü sürülerde lokomasyon (yürüyüĢ) skorudur. Lokomasyon skoru belirlenirken hayvanın ayaklarını
yere sağlam basacağı bir yüzeyde yürümesi sağlanmalıdır. Ġnekler ayakta ve yürür halde durumları(sırt
bölgesi düz veya bükülmüĢ) gözlenmeli. YaĢlı hayvanlar genç olanlara kıyasla lokomosyon skorları daha
yüksek olmaktadır (Berry, 2004).
Lokomosyon skoru 1: Normal yürüyüĢ. Hayvan sırtı düz bir Ģekilde duruĢu ve yürüyüĢü normal.
Lokomosyon skoru 2: Normal yürüyüĢ. Hayvanın sırtı düz fakat yürüyüĢ sırasında sırt bükülür.
Lokomosyon skoru 3: Hafif topal. DuruĢ ve yürüyüĢ sırasında sırt bükülür. Hayvanlar bir veya birkaç
ayakla kısa adımlar atarlar.
Lokomosyon skoru 4: Orta derecede topal. DuruĢ ve yürüyüĢ sırasında sırt bükülür. Bir veya iki ayak
iyi durumda fakat vücut ağırlığını kısmen taĢıyabiliyorlar.
Lokomosyon skoru 5: ġiddetli topallık. DuruĢ ve yürüyüĢ sırasında sırt bükülür. Hayvan vücut ağırlığını
taĢıyamaz durumdadır. Ayağa kalkmakta büyük zorluk çekmektedir.
Ġyi bir lokomosyon skoru profiline sahip bir sürünün %90 1 ile 2 lokomosyon skoruna sahip %10 ise
3, 4 ve 5 lokomosyon skoruna sahip olması gerektiği bildirilmektedir (Berry, 2004).
4. Normal Bir Tırnağın Yapısı
Tırnaklar vücut ağırlığının baskısı altında kaldığından, bu ağırlığın dengeli olarak dağılması için
tırnakların eĢit uzunlukta olması ve yere eĢit olarak basması gereklidir. Ayağın yere ilk çarpan kısmı olan
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ökçe, oluĢacak Ģoku azaltmak için yeterli kalınlıkta olmalı, koroner banttan (Corium coronarium) tırnak
ucuna giden hattın tırnak tabanı ile yaptığı açı arka ayakta 45 derecelik, ön ayakta 50 derece
olmalıdır.(Ģekil)

ġekil1:Normal bir tırnağın yapısı.
4.1. Tırnak kesimi
Bir tırnak kesim programına baĢlamadan önce özellikle inek ve düvelerin hepsinin tırnakları gözden
geçirilip, acil kesim gereksinimi olanlara öncelik verilerek kesim programına baĢlanılmalıdır. Kesime
baĢlamadan önce gerekiyorsa hayvanın tırnağı yıkanarak temizlenir. Düz bir zemin üzerinde hayvanın
duruĢ ve yürüyüĢü Kontrol edilir. Bu Ģekilde hayvanın yürüyüĢüne bakarak nasıl bir düzeltici kesim
yapılması gerektiğine karar verilir. Tırnak kesimine arka ayaklarda iç tırnaktan, ön ayaklarda ise dıĢ
tırnaktan baĢlanmalıdır. Tırnak bakımında iĢlem sırası genelde 3 aĢamalıdır;
1- Ġç tırnak ön uzunluğunu 7,5 cm. ve tırnak tabanın yerden 5-7 mm yükseklikte olmalıdır.
2-DıĢ ve iç tırnak mümkün olduğunca aynı uzunluk ve yükseklikte olmalıdır.
3-Taban hafif eğimli olup bu Ģeklin korunması gerekir.
Tırnak bakımı yapılırken ayak tabanı ve tırnak arasındaki hassas deri kısmı ayrıca ve dikkatli bir
Ģekilde kontrol edilmelidir. Bu kısımda iltihap, yara veya yabancı cisim batması gibi problemler olabilir.
Bunun dıĢında, tırnağa alt taraftan bakıldığında tırnağın arka kısmında yer alan topuğun taban kısmı vücut
ağırlığının büyük bir kısmını taĢıdığı için bu kısmın güçlendirilmesine dikkat edilmelidir. Ġki tırnak
arasında yer alan kılsız deri kısım ise kirli ahır zemini ile sürekli temas halinde olduğu için havasız ve
ıslaktır. Bu nedenle hastalıklara hassas olup kötü koku, yumuĢaklık veya iltihaplı durum olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
4.2. Tırnak kesimi için gerekli alet ve ekipmanlar
Tırnak kesimi uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir iĢtir. Usta bir tırnak bakıcısı, özel aletleri (ġekil 2)
kullanarak tırnak kesimi yapmaktadır. Bugüne kadar geliĢtirilmiĢ çeĢitli tırnak bakım aletleri bulunmakla
birlikte hangi aletin kullanılacağı, tecrübe ve tercihe bağlı olarak değiĢmektedir. Ancak, kullanılan aletin
çekme gücünü koldan veya bilekten alıyor olması, harcanacak enerjiyi ve gereken kuvveti
değiĢtirebilmektedir. Genel olarak bir sıralama yapmak gerekirse önce tırnak kerpeteni veya tırnak
makası ile uzamıĢ ön tırnak kısmını almak ve arkasından yontacakla Ģeklini verip en son törpü ile
düzeltme yapılmaktadır. Bu aletlerin tırnak bakımı iĢlemlerinde kullanılma sırası, tırnağın uzunluğuna ve
tırnağın durumuna göre değiĢir.
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ġekil 2. Tırnak kesim ölçüleri ve kullanılan aletler
Tırnak kesiminin emniyetli bir Ģekilde yapılabilmesi için hayvanın sabitlenerek hareketsiz
bırakılması zorunludur. Bu iĢlem için; Durakta bağlı olan hayvanın arka ayağının bağlanarak
kaldırılması, tendon sıkıĢtırıcı aletlerle tendonların sıkılarak hayvanın ayağını kaldırmasının sağlanması,
hayvanın arka bacağına önden yanaĢarak bacağımızı hayvana dayayıp ani hareketle mahmuzlardan
kavrayarak ayağın kaldırılması, arka ayağın bağlanıp yukarı atılacak bir ip ile kaldırılarak ayağın belirli
bir yükseklikte tutulan demir boru veya yuvarlak tahta kalas üzerine konularak bağlanması.
Rueff yöntemi, Burley yöntemi veya bel ve diz bağından oluĢan Türk Yöntemi gibi çeĢitli bağlama
yöntemleri ile hayvanın bağlanarak yatırılması mümkünse de, bu konuda en güvenilir, rahat ve kolay
yöntem tırnak kesimi için özel bir tırnak kesim sehpası (hayvan sabitleme ekipmanı) kullanmaktır
(Resim 3).

Resim 3: Tekerlekli tırnak kesim sehpası
Hayvan sabitleme ekipmanı; tırnağı kesilecek hayvanın karın altından hafifçe kaldırılarak
hareketsiz bırakılmasına ve baĢın önden bağlanarak veya sıkıĢtırılarak hayvanın geriye doğru hareketinin
önlenmesine olanak verir. Bundan sonra, kesim sırasına göre, hayvanın arka ayakları teker teker arkadaki
boruya, ön ayakları da gerektiğinde yanlardaki dönerli tahta sehpalara bağlanarak rahat ve emniyetli bir
Ģekilde kesim yapılabilir. Boğa ve benzeri iri cüsseli ve huysuz bazı hayvanlara tırnak kesimi öncesi
sakinleĢtirici bir ilaç verilmesi de tavsiye edilmektedir. Ancak yakın gebe ineklere bu ilaçlar
verilmemelidir.
4.3. Alınabilecek önlemler
4.3.1.Barınak ve zemin yapımı: Ahırda gezinti alanının, mümkünse topraktan, değilse pürüzlü ve oluklu
bir Ģekilde hazırlanması ve ahır bölmelerinin mümkün olduğunca bir örnek yapıda olması; serbest ahırda
inek için kuru yer sağlayacak zemin düzenlemesi olmasına dikkat edilmelidir.
4.3.2. Ayak banyosu temini: Her gün bakır sülfatlı (göztaĢı) veya creolin‘le hazırlanmıĢ ayak
banyolarını dönüĢümlü olarak kullanımı, Ayak banyolukları taĢınabilir veya sabit olarak yapılabilir.
4.3.2.1. Sabit ayak banyolukları: Betondan yapılır. Derinliği 15 cm olan bir havuz bunun için idealdir.
Ayak banyolukları, diğer bir deyiĢle ayak banyo havuzlarının ahır içinde, ahırdan padoka veya padoktan
meraya çıkıĢtaki bir geçiĢ yerinde yapılması uygulamayı kolaylaĢtırır. Ayrı bir yerde yapılacak banyo
havuzunun uzunluğu 180-200 cm, geniĢliği 75 cm, derinliği ise 15 cm olabilir.
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Resim 3: Sabit bir ayak banyo havuzu.
4.3.2.2. TaĢınabilir ayak banyoluğu: Bir tabaka su kontrplağı ve bir miktar 5x10 cm‘lik keresteden
yapılabilir. 5x10 cm‘lik lataları kontrplağa raptetmek için her 10 cm‗de bir galvaniz çivi kullanılmalıdır.
Ek yerleri silikon veya mastik ile izole edilir. Kullanılacak ayak banyo sıvısı ahĢabın içine sızıp onu
koruyacağından ayrıca bir koruyucu sürülmesine gerek yoktur. AhĢap banyoluklar pratik ve taĢınabilirse
de bunların çok uzun ömürlü olmaları beklenemez

.
Resim 4: TaĢınabilir, kalın plastikten bir ayak banyo havuzu

4.3.3. Düzenli ve dengeli besleme ve yemleme programı uygulamak: Süt sığırı için hazırlanan rasyon
anahtar bir role sahip olup yüksek oranda kesif yem ve düĢük oranda kaba yem içeren bir rasyonla
besleme koĢullarında, özellikle laktasyonun ilk dönemlerinde olan süt ineklerinde asidozis (arpalama,
ĢiĢme) sonucu laminitise (tırnakla derinin birleĢim yeri iltihapları) sebep olacaktır. Aynı Ģekilde Ģap
hastalığı sonucunda da laminitis görülmektedir.
4.3.4. Düzenli tırnak bakımı: Yılda en az iki kez tırnak bakımı yapılmalı ve kuruya çıkmadan önce de
inekler tırnak kontrolünden geçirilmelidir. Tırnak uzaması özellikle bahar aylarında maksimum olup bu
dönemde daha dikkatli olunması ayak sağlığı konusunda baĢarıyı artırır.
Sonuç
Süt sığıcılığı yapan iĢletmelerin döl verimi ve mastitis problemlerinin yanında hayvanları
sürüden ayırmada önemli bir problem oluĢturan ayak hastalıklarının oluĢmasını önlemek için düzenli
aralıklarla hayvanların takip edilip kontrol edilmesi gereklidir. Bu da iyi bir sürü yönetimi ve idareciliği
ile mümkün olabileceği söylenebilir.
Kaynaklar
Berry. S. L., 2001. Locomotion Score of Dairy Cattle. Eden Prairie. MN: Zinpro Corp.
Burgi, K., 2000. Maintenance Hoof Trimming: Why, When and How. Present at The 2000 North
American Veterinary Conferance, Orlando, Fla.
Göncü,
S.
Sığırda
Tırnak
Bakımı.
http://www.muratgorgulu.com.tr/altekran.asp?id=10.
EriĢim:12.03.2012
Tümer, S., 2003. Sığırlarda Tırnak Bakımı.TAYEK/TYUAP 2003 Yılı Hayvancılık Grubu Bilgi AlıĢveriĢ
Toplantısı Bildirileri, 06-08 Mayıs 2003 Menemen-Ġzmir.

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

Süt Sığırcılığında Gübre Yönetimi
Ahmet Refik Önal, Ertan Köycü, Özlem Kara, Oğuzhan Diner, Elif Yarar, Yahya Tuncay Tuna
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 59030 Tekirdağ
aronal@nku.edu.tr
Gübre yönetimi, hayvansal üretimde ekstansif yetiĢtiricilikten entansif yetiĢtiriciliğe geçiĢte en
önemli sorunların baĢında gelmektedir. Son yıllarda özellikle küresel ısınma ve çevre koruma bilincinin
oluĢması ile beraber hayvancılıkta gübre yönetimi ve depolanması daha fazla tartıĢılır hale gelmiĢtir.
Sayıları günden güne hızlı bir Ģekilde artan modern hayvancılık iĢletmelerinde gübre yönetimi iĢletme
yönetim konularının baĢında yer almıĢtır. Hayvancılık iĢletmelerinin önemli sorunlarından biri gübre
temizliği ve gübrenin depolanmasıdır. YaklaĢık 600 kg‘lık Canlı ağırlığa (CA) sahip bir sığırın rasyona
bağlı olarak günde ortalama 20-55 kg dıĢkı, 15-30 kg idrar olmak üzere yaklaĢık 35-85 kg gübre ürettiği
kabul edilmektedir. Bu değer bir sığırın CA nın ortalama % 6-10‘ una denk gelmektedir. Hayvancılık
iĢletmelerinde gübre farklı Ģekillerde depolanmakta, değerlendirilmekte ve iĢletmeden
uzaklaĢtırılmaktadır.
Bu çalıĢmada, özellikle süt sığır iĢletmelerinde ahır içi gübre temizliği, gübrenin depolanması,
değerlendirilmesi ve iĢletmeden uzaklaĢtırılması sürecinde uygulanan metotlar ve iĢlemler irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Hayvansal gübre, gübre yönetimi, süt sığırcılığı
GĠRĠġ
Gün geçtikçe artan nüfusun hayvansal kaynaklı protein gereksinimini karĢılayabilmek amacıyla,
hayvancılığın yoğun bir Ģekilde yapılması zorunlu hale gelmiĢtir. Ancak bu durum özellikle büyük
yerleĢim merkezlerine yakın iĢletmelerde çevre kirliliği açısından bir takım sorunları da beraberinde
getirmiĢtir (Mutlu, 1999).
Hayvancılık iĢletmelerinin ortaya çıkardığı kirlilik kaynakları, endüstriyel ve kentsel kirlilik
kaynaklarından farklı olup yüzey sularına veya yer altı sularına ulaĢarak su kaynaklarının kalitesini
bozmakta ve kullanılamaz duruma getirmektedir (Özek,1994; Ongley,1996).
Bir hayvansal atık materyali olarak tanımlanabilen gübre, barınaklarda iç ve dıĢ ortamda büyük
oranda çevre kirliliği yaratmaktadır. Gübre taĢıma ve depolama sistemleri kirliliği birinci derecede
etkileyen ve artıran nedenlerdir. Gübrenin olumsuz çevre koĢulları ve sağlıksız bir yaĢam ortamı
yaratmaması için uygulanması gereken iĢlemler, alınması gereken önlemler, yasal ve teknik standartlar,
depolama ve projeleme ölçütleri bilinmelidir. Bunların zararları çevreye, hayvana ve insana olan etkileri
bilinmeli, gereken uygun projeleme ve uygulamalarla etkileri en az düzeye indirilmelidir.
Gübrenin tanımlanması ve kompozisyonu
Barınaklarda toplanan gübreler çoğu zaman sadece hayvanların katı ve sıvı atıklarından
oluĢmaktadır. Kum, toprak, yağmur suları, sağımhane atık suları, altlık ve yataklık gibi maddeler
gübrenin kuru madde oranını değiĢtirmektedir. Barınaklardaki gübrelerin kuru madde oranı, gübrenin
hangi tür uygulamalarla değerlendirilebileceği hakkında fikir vermektedir.
Hayvanların yalnız sıvı ve katı atıklardan oluĢan birleĢim ―sıvı gübre‖ olarak adlandırılır. Sıvı
gübrenin nem oranı büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanlar için ortalama %82-92 arasındadır. Nem oranı %73 75 civarında olduğu zaman yarı katı veya katı gübre olarak adlandırılmaktadır. Nem oranı bu denli
yüksek olan gübrenin özgül ağırlığı da suya oldukça yakındır (ġekil 1) (Gönülol , 2012). ġekil 1‘de
gübrelerin kuru madde oranına göre tanımlanmaları ve uygulama yöntemleri Ģematik olarak belirtilmiĢtir.

Şekil 1. Gübrelerde % kuru madde oranına göre tanımlar ve uygulamalar.
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Hayvan Başına Gübre Üretim miktarları
Gübre ve idrar hayvanların sindiremedikleri veya metabolizma atıkları olan bazı yem besin
maddelerinin atıĢ yoludur. Hayvanın yaĢına, fizyolojik durumuna ve tüketilen yemin fiziksel özelliklerine
göre dıĢarı atılan gübre+idrar miktarı farklılık gösterir. Canlı ağırlığa bağlı olarak bazı hayvanların günlük
gübre+idrar atımları Tablo 1‘de verilmiĢtir (Ergül, 1989).
YaklaĢık 500 kg‘lık Canlı ağırlığa (CA) sahip bir sığırın rasyona bağlı olarak günde ortalama
CA‘nın % 9‘u kadar toplam gübre üretirler. Bu da ortalama 45 kg‘ye denk gelmektedir.
Tablo 1. Hayvanların günlük gübre+idrar atımları
Hayvan türü

Canlı ağırlık(kg)

Gübre+idrar(%)

Sığır
At
Koyun
Tavuk

500
400
50
1,8

9
8
7
10

Günlük
gübre+idrar(kg)
45
32
3,5
0,18

Gübre temizleme
Hayvancılık iĢletmelerinde gübre temizleme ve sıyırma sistemleri iĢletme tipi, yetiĢtirme sistemi,
üretim tipi faktörlere bağlı olarak değiĢmektedir. Küçük iĢletmelerde (kapalı ve yarı açık) gübre temizliği
sıyırıcı kullanılarak elle yapılmaktadır. Son yıllarda kurulan büyük iĢletmelerde farklı gübre sıyırıcı
sistemleri (zincirli, halatlı mekanik gübre sıyırıcıları ve tam otomatik) kullanılmaktadır. Farklı
iĢletmelerde flashing diye tanımlanan ve yüksek basınçlı su ile yıkama metodu da kullanılmaktadır.
Gübre Depolama
Hayvancılık iĢletmelerinin planlanması aĢamasında, gübreye belirli süre için depolanmasına
olanak sağlayacak gübre depoları planlanmalıdır. Planlamada hakim rüzgara göre konumu, konut ve
iĢletmeye göre konumu göz önünde bulundurulmalıdır. Gübre depoları göl ve benzeri su kaynaklarına,
akarsulara ve yer altı sularına karĢı potansiyel kirliliği en aza indirecek Ģekilde konumlandırılmalıdır.
ĠĢletme içerisinde ve çevresinde bulunan kuyu ve benzeri yerlerden en az 30 m, süt sağım ünitelerinden
en az 15 m uzaklıkta yapılmalıdır. Gübreliklerin yapısal özelliklerinin belirlenmesinde, yer altı ve yer
üstü su kaynaklarının kalitelerinin korunumu ile koku etkisinin azaltılması amaçlanmalı ve atık
değerlendirme tesisi bu etmenler göz önüne alınarak yapılmalıdır. Gübre depolarının planlanmasında
yapının zemini sızdırmaz olmalı, sızma oluĢursa sıvı atıklar depo ortamında potansiyel kirlilik etkisi
yaratmadan boĢaltılmalıdır. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde yer altı suyunun
kirlenmesini önlemek amacıyla toprak üstü depoları tercih edilmelidir (Mutlu 1999, Karaman 2006).
Gübre depolama yapıları, gübre temizleme sistemi, depolama süresi ve gübre üretim miktarına göre farklı
Ģekillerde planlanabilmektedir.
Sonuç ve öneriler
Hayvancılık iĢletmelerinde önemli bir sorun olarak değerlendirilen gübre (katı+sıvı) bitkisel
üretimde önemli bir besin kaynağı niteliği taĢımaktadır. Hayvancılıktan elde edilen gübrenin bitkisel
üretimde kullanılma olanaklarının arttırılması gerek çevre kirliliğinin önlenmesinde gerekse ekonomiye
yapacağı katkı açısından önemlidir.
Kaynak
Ergül, M. 1989. Hayvansal Üretim ve Çevre Kirliliği.Yem Sanayi Derg., Sayı, 64, Ankara, 20-25
Karaman, S. 2006. Hayvansal
üretimden kaynaklanan çevre sorunları ve çözüm olanakları.
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 9: 133-139.
Mutlu, A. 1999. Adana Ġli Çevresindeki Hayvancılık Tesislerinde Ortaya Çıkan Atıkların Yarattığı Çevre
Kirliliği Üzerinde Bir AraĢtırma. Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama
ABD., Yüksek Lisans Tezi, Adana, 99s.
Ongley, E.D. 1996. Control of Water Pollution From Agriculture. FAO Irrigation And Drainage No:55,
Roma.
Özek, E. 1994. Tarımdan Kaynaklanan Çevre Kirlenmesi ve Simülasyon ÇalıĢmaları. Ankara Üniv. Fen
Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 79s.
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Hayvan YetiĢtiriciliğinde Refah ve Önemi
Gülper Kahraman, Cem Güzeltarakçı
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü,Aydın
GiriĢ
Uygarlık tarihinin geliĢim sürecine bakıldığında baĢlangıcından itibaren Tanrının ve onun yeryüzündeki
temsilcilerinin tüm haklara sahip olduğu, diğerlerinin haklarının bu yöneticilerin hakları üzerinden
tanımlandığı ve tebaanın hiçbir hakka sahip olmadığı görülür. Daha sonraları dünyanın içindeki her Ģeyle
beraber insan (erkek olanlar) için yaratıldığı, köleler, kadınlar, çocuklar ve hayvanların mal olarak
görüldüğü, bunlara doğrudan bir hak tanınmadığı ve mal sahipleri bunlar üzerinde her türlü hakka sahipti.
Aradan geçen zaman içerisinde köleler, kadınlar, çocuklar mal olmaktan çıkarak haklarını kazandılar ve
halen kazanmaktalar. Günümüzde hayvanların haklarına ulaĢtıklarından söz etmek mümkün
görülmemektedir.(Kutlay, 2008).Türklerin eskiden beri hayvanlara büyük değer verdiği bilinir. Kartal,
geyik ve kurt gibi hayvanlar Türk boylarının simgesi olmuĢtur. Bu sevgi, Osmanlı döneminde de devam
etmiĢtir. Hayvan sevmek dinin de bir gereğidir. Hayvanlar özellikle Rönesans döneminde Avrupa‘da
aĢağılanırken Türkler tarafından el üstünde tutuluyor, sinek, pire bit gibi hayvanlar bile günah olacak diye
öldürülemiyordu. Osmanlı Devleti‘nin kuruluĢundan yirminci yüzyıla kadar, saray ve çevresindeki bahçe
ve yapılarda yabani hayvanlar beslenmiĢtir. Bunlar bazen ―hayvanat-ı vahĢiye‖, bazen de ―hayvanat-ı
acabiye‖ olarak adlandırılmıĢtır (Doğru, 2008)
Hayvan refahı, kısaca çevre ile uyum ve ahengi yakalayabilme hali olarak tanımlanmaktadır Hayvan
refahı, hayvanın kendi çevresiyle uyum içinde olması, içinde aĢadığı çevreye fiziksel ve mental yönden
acı çekmeden adapte olabilmesi ve sağlıklı olabilme hali Ģeklinde ifade edilmektedir.
Entansif veya ekstansif yetiĢtiricilik sistemlerinin her ikisinde de bu sürülerde önemli olan nokta, bireysel
olarak da hayvan refahının göz önünde bulundurulmasıdır. Ekstansif yetiĢtiricilikte hayvan, kendi
ihtiyaçlarını belli bir alan içinden karĢılayabilir. Ancak bu durum özellikle yeterli ve uygun Ģekilde
beslenebileceği ortamın var olması ve iklim değiĢiklikleri ile yakından iliĢkilidir.
Hayvan Refahı ile Ġlgili Yasal Düzenlemeler
AB Mevzuatı
Avrupa‘nın birleĢmesi sürecinde Avrupa Topluluğunu kuran 1957 tarihli Roma AnlaĢması defalarca
düzeltilmiĢtir. En önemli adım 1992‘de Avrupa Birliğinin kurulmasıyla ilgili olmuĢtur. Avrupa Birliği,
Avrupa Topluluklarını temel alan, bazı alanlarda katılım politikaları ve iĢbirliğine dayanan bir birlik
olmuĢtur. Birliğin kendi kendisi ile ilgili yasal bir gücü yoktur ve bunlar Avrupa Toplulukları içinde
aynen kalmıĢtır. Amaçları ve geleneksel çerçeveleriyle birlikte Avrupa Topluluklarının yasal ve politik
iktidarları Avrupa Topluluklarını kuran anlaĢma ile belirlenmiĢtir. Bununla beraber hayvan refahının
politik yönüne Aralık 1991‘de toplanan Hükümetler arası konferansta önemle üzerinde durulmuĢtur.
Deklarasyonun Hayvanların Korunmasına yönelik 24 no‘lu maddesi, Avrupa Birliği AnlaĢmasının son
bölümüne eklenmiĢtir. Konferans; Avrupa Parlamentosu Konseyi ve Komisyonu ile üye ülkeleri tarım
politikası, hayvan nakilleri, iç pazar ve araĢtırmalarda hayvanların refahı ile ilgili gereken tüm Topluluk
mevzuatında hazırlık ve uygulama yapmaya davet etmiĢtir. Hayvan refahı bu anlaĢmada
ĢekillendirilememiĢtir. Hayvan refahına yönelik topluluk mevzuatı için temel dayanak çiftlik
hayvanlarının korunmasına yönelik olan tarımla ilgili 43. madde ve deney hayvanlarına yönelik olan 100.
maddede bulunmaktadır. Hayvan refahı alanında topluluk yasaları içinde gereken dayanaklar tartıĢmalıdır
ve ikinci derecede önem taĢımıĢtır. Bu nedenle ev ve süs hayvanlarının korunması, ayrıca hayvanat
bahçesi hayvanları için gereken düzenlemeler uzun tartıĢmalardan sonra ancak kabul
edilebilmiĢtir.(Kutlay, 2008)
Türkiye’deki Yasal Düzenlemeler
Türkiye, 4934 sayılı Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa SözleĢmesinin Uygun Bulunduğunu
15.7.2003 tarihinde kabul etmiĢ ve bu sözleĢme 22.7.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiĢtir. Bu sözleĢmenin giriĢ bölümünde Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilen
hususlar dikkate alınarak, daha çok ev hayvanlarının yaĢam kalitesine olan katkıları, bunların evde
beslenmesinin güçlüğü, hijyen, sağlık, güvenlikleri için taĢıdıkları riskler ve bu risklerden korunmak için
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herkesin aynı Ģekilde davranmadığı dikkate alınarak, evde hayvan besleyen insanlara ağır yükümlülükler
getirilmiĢtir. Özellikle hayvan sevmeyen insanlar, bu sözleĢme hükümlerinden hareketle hayvan
besleyenlere sözleĢmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle bazı iddialar geliĢtirebilecektir. Bu sebeple
eskisine oranla insanların ev hayvanına daha özenli davranması gerekmektedir. SözleĢme ulusal
mevzuatımız açısından kuĢkusuz olumlu bir geliĢmedir. Öte yandan ne yazık ki sokak hayvanlarının
öldürülmesi bu sözleĢme ile de sona ermemiĢtir. SözleĢme sokak hayvanlarının öldürülmesi konusunda
izin vermekte ve fakat yöntemi konusunda sınırlamalar getirmektedir. Ama bunun kabul edilmesi
uygulama için yeterli olmayıp bu kanunu izleyen alt hukuk kurallarının da çıkarılması gerekir. Çünkü
kanunlar genel çerçeveyi ve prensipleri belirlerler (Doğru; 2008). Ülkemizde hayvan hakları ve refahı
konusunda son yıllarda yerli olmasa da önemli bazı adımlar atılmıĢtır. Bu çerçevede son olarak Çiftlik
hayvanlarının refahına iliĢkin yönetmelik (Resmi Gazete 23 Aralık 2011 sayı : 28151) ve .Hayvanların
nakilleri sırasında refahı ve korunması yönetmeliği (Resmi Gazete 24 Aralık 2011 Sayı : 28152)
çıkartılmıĢtır.
Refah Ölçütleri
Ġnsanların hayvanlara karĢı olan tavırları insan hayvan iliĢkisinin merkezini oluĢturur ve hayvan
yetiĢtirmenin baĢarısını etkileyen bir anahtar görevi görür. Ġnsan ile hayvan arasındaki iliĢkide
hayvanların insanlar tarafından sömürülmesi, ama onlara iyi davranılması etik olarak çözülmesi gereken
önemli bir konudur. Hayvanların refahının sağlanması için hayvancılık dıĢında tarım yapmayı düĢünmek,
oldukça yanıltıcı bir çözümdür. Eğer bu tür bir tarıma dayalı ziraat uygulanırsa hayvan populasyonları
yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya kalır ve hayvan çeĢitliliği azalır.
Bu nedenle, hayvanların refahının sağlanması için gerekli koĢulların oluĢturulması oldukça önemlidir.
Ġngiltere‘deki Çiftlik Hayvanları Refahı Konseyi (FAWC), hayvanların refahının sağlanması için, onların
beĢ özgürlüğü üzerine odaklanmıĢtır.
1.
2.
3.
4.
5.

Beslenme ve su içmede özgürlük: hayvanların sağlık ve güçlerini korumaları için önlerinde taze su
ve yem olması.
Konforda özgürlük: hayvanların rahatça dinlenebileceği, barınabileceği kendilerine ait bir çevre
olması.
Hayvan hastalıkları, incinmeleri ve acı çekmelerinin engellenmesi: hayvan hastalıklarında hızlı
teĢhis ve tedavi.
Normal davranıĢların ortaya çıkmasına özgürlük: Hayvanlara yeterli alan sağlayarak, onların kendi
ırkından diğer hayvanlarla olan iliĢkilerinde kolaylık sağlamak.
Korku ve stresin ortaya çıkmasını engellemek: hayvanların sağlıklarını koruyarak onların zihinsel
acı çekmelerini engellemek.

Hayvanlarda Refahın Azalmasına Neden Olan Çevresel Etkiler
Acı
AĢırı Ģekilde istenmeyen bir duyudur ve artıkça refah geriler.(Demirören ve ark.. 2004). Sinir
sistemindeki acı ipliklerinden kayıt mümkün olsa da, acının ölçülmesi güçtür. Ancak, davranıĢtan
yapılacak duyarlı ölçümlerin acının boyutunu belirlenebilir. Acı yaĢandığında, yeterli ağrı kesici verilirse,
davranıĢsal kargaĢa ortadan kalkacaktır. Ayrıca, koyunların duyuyu yaĢadıkları yere dönme istekleri göz
önünde bulundurularak da acının düzeyi tahmin edilebilmektedir (Demirören, 2004).
Korku
Korku, ya görülen ya da hissedilen bir tehlikeye yönelik yanıtlardır. Fiziksel bir olay veya rakibin
yarattığı tehlike, hayvanların yaralanmasına neden olabilir. Neden ne olursa olsun, korku hiç istenmez;
acının aksine, daha yüksek beyin aktivitesi gerektirir, sadece bir duyu değildir. Acı da olduğu gibi
korkuyu da yenmek güçtür. Adrenal aktivite ile iliĢkili olduğundan doğrudan ölçülebilir (Demirören,
2004).
Hareket güçlükleri ve Engellenme
Bir hayvanın temel hareketlerini veya eylemlerini yapmasını güçleĢtiren durumlardır. Dikkatli gözlemler
ile kolayca fark edilebilir. Hayvanlar, çevreleri ile olan etkileĢimlerini nasıl kontrol edeceklerini bildikleri
fakat eylemlerini sürdürmeleri engellendiği zaman, ortaya çıkan hüsran (hayal kırıklığı), değiĢik
davranıĢsal ve fizyolojik anormalliklere neden olur (Demirören, 2002).
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Özel bir uyarıdan ayrılma
Kimi uyarıların hayvanların yaĢamları üzerinde büyük önemi vardır. Yoklukları zayıf refah ile
sonuçlanabilir. Buzağıların ve domuzların erken sütten kesilmesi çok güçlü bir meme arama davranıĢına
neden olur ve göbek kordonu, penis, testisler, kulak gibi organların emilmesi, hem meme arayan, hem
diğer bireylerde sorunlar yaratır.
Yetersiz uyarı
Belirli aralıkta uyarıyı, araĢtırmaya ve yanıtlamaya programlanmıĢ bir hayvanın, düĢük ayrıntılı bir çevre
ile baĢ etmesi güçtür. Duyumsal yoksunluğun etkileri çok iyi bilinmektedir. Hayvan türleri, kapalı bir
bölmeye alındıklarında değiĢik anormallikler sergilerler. Sosyal etkileĢimi mümkün kılan arkadaĢ,
çoğunlukla en iyi ek uyarı kaynağıdır. Örneğin, domuzlarda kuyruk ısırma davranıĢı, toprak eĢeleme veya
saman sağlanırsa çok daha az sıklıkta görülmektedir.
Aşırı uyarı
Hayvanlar üzerine kimi etkiler korkutucu olabilir, ancak duyusal giriĢi iĢlemek için aĢırı derecede artan
gereksinim ve bunun etkisi, hayvan için asıl problemi oluĢturabilir. Burada, duyu iĢleme ve beyindeki
karar oluĢturma merkezleri için, sadece toplam duyusal giriĢ önemli olmayıp, belirli düzeyin üzerinde
etkili olan öngörülmeyen giriĢler, çok rahatsız edici olabilir.
Hayvancılıkta Bazı KoĢul ve Uygulamaların Refah Ġle ĠliĢkileri
Barınaklarda Refahla İlgili Koşullar
Hayvanlar ihtiyaç duydukları zaman sığınabilecekleri bir barınağa sahip olmalıdırlar. Her hayvana
barınak içinde ayakta durabileceği, yatabileceği, yem ve suya ulaĢmak için rahatça hareket edebileceği
kadar alan ayrılmalıdır. Barınak tasarımında hayvanların refahı göz önünde tutulmalıdır.
Hayvan Nakli
Çiftlik hayvanlarının büyük bir çoğunluğu yaĢamlarının bazı dönemlerinde bir yerden baĢka bir yere daha
iyi ve doğru beslemek, farklı iĢletmelere veya farklı sürü sahiplerine gönderilmek ve kesim amacıyla
taĢınmaktadırlar. Hayvanların yakalanması, yüklenmesi, taĢınması ve boĢaltılması refahları üzerine çok
önemli etkiler yapabilmektedir.
Kesim
ÇağdaĢ hayvan hakları düĢüncesinin doğuĢu Batı‘da gerçekleĢmiĢtir. Avrupa Birliği (AB), Amsterdam
AntlaĢmasında (1 Mayıs 1999) hayvan refahının korunması ―düĢüncesi‖ ilk kez gündeme getirilmiĢ,
hayvanlardan ―hissedebilen varlık‖ olarak söz edilmiĢtir. Türkiye‘de bugüne kadar kesimhanelerde
hayvan refahına iliĢkin ayrı bir mevzuat olmasa da hayvanların refahının gözetildiği ve uygulama
detaylarının görüldüğü hükümler bulunmakta, kanatlı kesimhanelerinde kesim öncesi bayıltılmalara
iliĢkin yöntem hali hazırda uygulanmaktadır.
Boynuz Köreltme
Boynuz, hayvanları kavga için cesaretlendiren bir unsurdur. Hayvanlar arasındaki etkileĢimlerin düzeyi,
hayvan refahı anlamında fikir verebilecek önemli bir göstergedir. Hayvanlar boynuzlarını kullanarak
diğer hayvanların vücutlarında ciddi yaralanmalara neden olabilmektedirler. Bu yaralanmalar süt
veriminde düĢüĢe ve büyüme de gerilemeye neden olabilmektedir. Ayrıca boynuz vurma nedeniyle açılan
yaralar nedeniyle sinekler rahatsızlık verebilmektedir. Boynuz darbeleri kemik kırılmalarına dahi yol
açabilmekte, boynuzların ekipmanlara takılması sonrasında ölüm olayları oluĢabilmektedir. Özellikle
erkek boynuzlu hayvanlar barınak ekipmanlarına zarar verebilmektedir (Tölü, 2005). Diğer yandan
boynuzlu hayvanların yönetilmeleri de zordur. Hatta boynuzlu hayvanlar bakıcılarına da zarar verebilirler.
Görüldüğü gibi boynuz yetiĢtiricilikte önemli bir sorundur. Günümüzde bu sorun boynuz köreltme
iĢlemiyle giderilmeye çalıĢılmaktadır. Boynuz köreltme uygulamasının çeĢitli yolları olmakla birlikte
bugün uygulanan yöntem genellikle 600þCsıcaklıkta havya yardımıyla yaklaĢık 15 saniye süre içerisinde
boynuz düğmesinin alınarak boynuz uçlarının yakılmasıdır. Ancak boynuz köreltme uygulamasının ağrı
ve strese neden olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte erken yasta boynuz köreltme uygulamasının
hayvanlarda ciddi sayılabilecek olumsuzluklara neden olmadığını bildiren çalıĢmalar bulunmaktadır. Yas
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ilerledikçe hayvanın refahının ciddi anlamda olumsuz olarak etkilendiği bilinmektedir (Cooper ve ark.,
1995).
Kuyruk Kesimi
Koyun yetiĢtiriciliğinde ise kirlenmenin önlenmesi ve beraberinde sinek mücadelesinin yapılabilmesi
amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Simonse ve ark.1991; French ve ark. 1994). Sığırlarda da
kuyruk kesimi uygulaması, hijyen açısından riski ortadan kaldırmak ve özellikle kuyruğa basma
nedeniyle oluĢabilecek yaralanmaları önlemek amacıyla yapılmaktadır. Kuyruğun hastalıkların
bulaĢmasında ciddi bir role sahip olduğu bildirilmektedir.Kuyruk kesme iĢlemi kuzularda ise rektal
prolapsusa da yol açabilmektedir (Töiü,2005).
Kastrasyon
Hayvan yetiĢtiriciliğinde kastrasyon uygulaması sürü yönetimini kolaylaĢtırması ve cinsel davranıĢları
azaltması anlamında bir çözüm yolu olarak görülmekte ve birçok ülkede uygulanmaktadır. Diğer yandan
kastrasyon besicilikte et kalitesini arttırmak amacıyla da uygulanan bir yöntemdir. Kastrasyon amacıyla
hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın bu uygulamaların tamamı hayvanlar için acı, korku ve stres
kaynağıdır. Cerrahi yolla yapılan kastrasyon uygulamasının hayvanlarda kortizon seviyesinin
yükselmesine, immün sistemin daha duyarlı hale gelmesine, yem tüketiminin azalmasına ve büyümenin
gerilemesine neden olabildiği bildirilmektedir. Kastrasyon uygulamalarında acıyı ve stresi azaltmak için
genellikle uygulama anında ağrı kesiciler, hatta anestezi önerilmektedir (Tölü,C. 2005).
Diş Sökme
Domuz yetiĢtiriciliğinde oldukça yaygın olarak uygulanan diĢ sökme ile hayvanlarda yaralanmalar ciddi
anlamda azalmaktadır. Açılan yaralarda kanamalar, enfeksiyonlar ve sineklerin verdiği rahatsızlık hayvan
refahını olumsuz etkileyebilmektedir. Ancak uygun yaĢta ve hayvanların bireysel olarak diĢlerinin
sökülmesi sürü refahını ve sürü idaresinin olumlu etkileyebilecektir. Ayrıca diĢ sökümünün erken yasta
hayvana çok fazla acı ve strese neden olmaksızın kolayca uygulanabilmesi mümkün olup, diĢin
törpülenerek alınması yerine direk olarak sökülmesinin hayvanda daha az acı ve strese neden olacağı
belirtilmektedir (Tölü, C. 2005).
Numaralama
YetiĢtiricilikte hayvanların tanınabilmesi ve iĢletmede kayıtların tutulabilmesi için numaralama gerekli
bir uygulamadır. Ancak diğer uygulamalarda olduğu gibi bu uygulamada da hayvan refahı olumsuz
olarak etkilenebilmektedir. Bu noktada hayvanların numaralandırılmaları için uygulanan yöntem önem
kazanmaktadır. (Schwartzkopf-Genswein ve ark.1998), sığırlarda yaptıkları çalıĢmada sıcak damgalama
uygulamasının soğuk damga uygulamasına göre önemli düzeyde daha fazla acı ve stres oluĢturduğunu
belirlemiĢlerdir (Tölü, C. 2005).
Gaga Kesimi
Gaga kesimi kanatlılarda kannibalizmi, agresif gagalamalar nedeniyle oluĢabilecek yaralanmaları
önlemek amacıyla uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra yem saçımının engellenmesi için de gaga kesimin
yapılması gerektiğini bildiren yazarlar bulunmaktadır. Gaga kesiminin kortizon seviyesinde ve beyaz kan
hücrelerinde artıĢa neden olduğu bildirilmektedir. Kanatlılarda kortizon seviyesinin yükselmesi akut
stresin bir göstergesi olurken, beyaz kan hücrelerinden özellikle heterofil/limfosit oranı kronik strese
iĢaret etmektedir. Erken yasta yapılan gaga kesimi uygulamasında kronik stresin önemsiz düzeyde
oluĢtuğu bildirilmektedir(Tölü, C. 2005).
Zorlamalı Tüy Dökümü
Kanatlılarda zorlamalı tüy dökümü bugün birçok ülkede uygulamadan kalkmıĢ durumdadır. Tüy dökümü
gerek hayvanın özgürlüğünün kısıtlanması ve gerekse istediği ve alıĢmıĢ olduğu besleme rejimi ve
barınak koĢullarından uzaklaĢması bakımından hayvan refahını olumsuz etkileyecek bir uygulama olarak
değerlendirilebilir. Ayrıca bu tür uygulamaların hayvanlarda agresif davranıĢları tetiklediği
belirtilmektedir(ġenköylü, 2001). Günümüzde tavuklardan tüy dökümü yapılarak 2. üretim sezonunda
kullanılma yerine, yumurta verimi yüksek hatların kullanılarak sürünün üretim dönemi sonrasında kesime
sevk edilmesi daha yaygın bir yöntemi oluĢturmaktadır.(Tölü, C. 2005)
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Fazla Meme Başlarının Alınması
Süt iĢletmelerinde hayvanların meme yapıları her zaman normal yapıda olmayıp, fazla veya çatal meme
baslarına sıklıkla rastlanabilmektedir. Bu tür oluĢumlar hastalık riski taĢıdığı gibi, memeden süt
alınmasını da olumsuz etkilemektedir. Bu tip oluĢumlara cerrahi yolla müdahale edilebileceği gibi,
genetik olarak ta engellenmesinin mümkün olabileceği bildirilmektedir. Ayrıca genetik yollarla
engellenmeye çalıĢıldığında dahi görülmesi halinde süt akısı olmayabilmekte ve tamamen zararsız
olabilmektedir.
Sonuç
Bugün hayvanların refah göstergelerinin hangilerinin kısa ve uzun vadede refahı değerlendirme ve tahmin
etmede en iyi olduğu konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bunun yanında hayvanlarda refahı
sağlamada genel olarak herkesin aynı görüĢlerde buluĢtuğu noktalarda bulunmaktadır. Öncelikli olarak
refahın belirlenmesinde fizyolojik ve psikolojik göstergelerden ve bunların bileĢiminden
yararlanılmalıdır. Yapılacak çalıĢmalar refahın ölçülendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra üretim
değerleri ve ekonomik faktörlerle refahın nasıl bir iliĢki içinde olduğuna da açıklık getirmelidir. Ayrıca
yapılacak çalıĢmalar hem hayvanlar hem de hayvan üreticileri için yararlı olacak alternatif bakım yönetim
sistemlerinin geliĢtirilmesine bir dayanak oluĢturmalıdır. Refah konusundaki problemleri çözmeye
yönelik disiplinler arası yaklaĢım zorunludur. GeliĢmiĢ pek çok ülkede hayvan refahı ile ilgili oluĢturulan
yaĢam standartları, yasalar çerçevesinde denetim altına alınmakta hatta zorlayıcı yaptırımlara dönüĢtüğü
görülmektedir. Bu noktada amaç, hayvanlardan sadece yüksek verim elde etmek değil, aynı zamanda
kendilerine özgü davranıĢlarını gösterebilecekleri stresten uzak ortamlar yaratmak olmalıdır. Türkiye bu
noktada oldukça geri durumdadır. Bu nedenle zaman geçirilmeden mevcut çiftlik hayvanlarının
ihtiyaçlarını dikkate alacak refah ölçütleri oluĢturulmalı ve bunları dikkate alan bakım-besleme
uygulamalarının çiftlik altyapısı harekete geçirilmelidir(Demirören,2004).
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Türkiye'de Kırmızı Et Üretiminin Artırılmasına Yönelik Yapılan Desteklemeler
Arif Çağlayan, Hidayet ÇalıĢkan, Yasemin ġahin, Selma Büyükkılıç Beyzi, Asiye Yılmaz Adkinson
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
Özet
Kırmızı et son yıllarda üretim, tüketim, fiyatlandırma, ithalat ve güvenilirlik açısından ülkemizde
en çok konuĢulan konular arasında yer almaktadır. Bunu etkileyen etmenler arasında nüfusun artması,
milli gelir ve bilincin artması, hayvan varlığımızdaki değiĢimler, tüketici talepleri, üreticinin kar endiĢesi
gibi değiĢimler yer almaktadır. Bu etmenlerin ortadan kaldırılması ancak kalite ve verimin artırılması ile
sağlanacaktır. Bu nedenle yapılacak değiĢiklik veya desteklemeler kırmızı et üretiminin artırılması
yönünde olmalıdır. Ülkemizde et üretiminin artırılması için yapılan destekler kültür melezi et ırkı sığır
ırklarına verilmektedir. Ancak yapılan çalıĢmalarda siyah alacaların besi performansı ve karlılığı destek
verilen ırklarla karĢılaĢtırıldığında önemli bir farklılığın olmadığı gözlemlenmiĢtir. Bu çalıĢmada
ülkemizde et üretiminin artırılması amacıyla ırk bazında yapılan desteklemelerin tarihi, potansiyel
geliĢimi ve bazı önerilerine yönelik bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı et üretimi, ırk, desteklemeler

Türkiye Arıcılığının Sorunlarına T.C. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Ġle
Üniversiteler Sahip Çıkıyor Mu?
Aykut BURĞUT1, Necda ÇANKAYA2, Zafer TABUR3,
Gökhan GÖKÇE1
1

. Çukurova Ün. Zir. Fak. AraĢtırma-Uygulama Çiftlik Müdürlüğü Hayvancılık ġubesi, Adana.
2
. Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Müdürlüğü, Samsun.
3
. EĢme Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, UĢak.

Türkiye koloni sayısı bakımından 2010 FAO verilerine göre, dünyada Çin‘den sonra 5 milyon adet
koloni sayısı ile ikinci sırada, bal üretimi açısından ise 82.000 ton ile üçüncü sırada yer almaktadır.
Koloni baĢına düĢen verim ise bir önceki yıllara göre artmıĢ olup ortalama 16,4 kg ulaĢmıĢtır. Ancak
Amerika BirleĢik Devletlerinde bulunan koloni sayısı Ülkemizde bulunan koloni sayısının yarısı iken
üretimde dünyada 95.000 ton ile ikinci sırada yer almaktadır ve koloni baĢına düĢen verim ise ortalama 38
kg civarındadır. Aynı Ģekilde Arjantin, Brezilya ve daha birçok ülkede bulunan koloni sayısı Ülkemizin
hemen hemen yarısı kadar iken ülkemizden, koloni baĢına daha fazla verim alabilmektedirler. Bu
kıyaslamayı sadece bal ile yapmakta yanlıĢ olmaktadır. Arı ürünleri denince akla ilk gelen baldır, ancak
balın dıĢında bal mumu, arı sütü, propolis, polen, polinasyon vb. gibi ürünler de baĢlıca arı ürünleridir. Ne
yazık ki bu ürünler Ülkemizde ya çok az miktarlarda üretilmekte ya da hiç üretilmemektedir.
Arıcılık için tam bir gen kaynağı olan Ülkemiz koloni sayısı ve bal üretiminin dıĢında arıcılıktan
ne yazık ki maddi yönden bir gelir sağlayamamaktadır. Bunda sayılabilecek o kadar çok faktör vardır ki,
ancak bu faktörlerin zeminini oluĢturan ve aslında temel yapısı da denilebilecek ilk faktör, Üniversitelerin
Ziraat Fakültelerindeki Arıcılık Bilim Dalı ile T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde
bulunan Arıcılık Ünitelerinin hepsinin birbirlerinin ne yaptığından haberleri olmadan çalıĢmasından
kaynaklanmaktadır. Eğer, önemli olan bu ilk faktör tam anlamıyla çözüme kavuĢturulursa problem olan
diğer faktörlerde kendiliğinden çözüme kavuĢacaktır. Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK‘ÜN
dediği gibi ―Ekonominin Temeli Ziraattır‖.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Gıda Tarım Bakanlığı, Arıcılık, Bal Arısı, Bal.
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Trakya Bölgesi KoĢullarında, Kimyasal Uygulama YapılmamıĢ Balarısı
Kolonilerinde Varroa (Varroa destructor) Düzeyinin KıĢlama Kabiliyetine ve
YaĢama Gücüne Etkisi
Devrim Oskay1, Metin Kocaman1, Zeynep Çolak1, Sinan Hacıoğlu1, Ömer Sefa Özçoban1 Onur Görkem
Akyol1, Mehmet Orhan1
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Özet
Trakya bölgesinin Tekirdağ ilinde 10 yıl Varroa‘ya karĢı mücadele yapılmamıĢ bal arı (Apis
mellifera L.) kolonilerinde Ekim 2011, Mart 2012 tarihleri arasında Varroa destructor popülasyonu
düzeyi gözlenmiĢtir. Kolonilerin akar bulaĢıklık düzeyi, koloni kıĢlama düzeyi ve yaĢama gücü
aralarındaki iliĢki değerlendirilmiĢtir. Kolonideki Varroa düzeyini belirlemek için telli dip tahtasına
yerleĢtirilmiĢ çekmece vazelin ile kaplanmıĢtır. Sonbahar ve kıĢ süresince çekmeceye düĢen Varroalar
haftada bir sayılmıĢtır. Kolonilerdeki arı popülasyonu düzeyi arılı çerçevelerin sayılmasıyla
belirlenmiĢtir. AraĢtırmada sonbaharda dip tahtasına düĢen Varroa sayısı kıĢ aylarınkinden daha yüksek
çıkmıĢtır (P0.001). Sonbahar ve kıĢ aylarında dip tahtasına düĢen günlük Varroa düzeylerinde koloniler
arasında istatistiki fark bulunmuĢtur (P0.001). KıĢlatılan kolonilerin yaĢama gücü % 76,4 olmuĢtur.
KıĢlama kabiliyeti yüksek olan kolonilerin telli dip tahtalarında düĢük düzeyde Varroa sayısı
gözlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Varroa, Balarısı, KıĢlama, YaĢama Gücü, Yeteneği,
GiriĢ
Son yıllarda dünyanın çeĢitli yerlerinde ve ülkemizde normalden yüksek oranda koloni kayıplarının
görülmesi birçok ülkede yeni araĢtırmaların baĢlatılmasına neden olmuĢtur. Bu araĢtırmaların sonunda,
bilim insanları koloni kayıplarına birçok olumsuz faktörün neden olduğunu ve bu olumsuz faktörlerin en
önemlilerinden birinin Varroa akarı olduğunu belirtmiĢlerdir (Sammataro ve ark., 2000; Le Conte ve ark.,
2010). Ülkemizde yapılan çalıĢmada, koloni kayıplarının nedenleri arasında Varroa destuctor da
gösterilmiĢtir. (Giray ve ark., 2010). Bu parazit akarın kolonide yönetilebilir düzeyde tutulması,
balarılarının ürünlerinden daha fazla faydalanmamızı sağlayacağı gibi bitkilerin tozlaĢmasındaki
rollerinin artmasını sağlayacaktır. Varroa, balarısı kolonilerinde kapalı gözlü kuluçka peteği hücrelerinde
ürer. Larva ve ergin arının kanıyla beslenir (Rosenkranz ve ark 2010).Varroa bulaĢık kolonilerin
performansı düĢer. Virüslerin arılar arasında bulaĢmasına neden olur (Shen ve ark. 2005; de Miranda ve
Genersch 2010). Normal koĢullarda mücadele yapılmayan koloniler iki yıl içinde ölür ( Shimanuki ve
ark.1994; Fries ve ark.; 1994; Ritter,1981). Bununla beraber kolonilerin, kuluçka üretimi bütün yıl
boyunca süren yerlerde kimyasal mücadele yapılmasına rağmen 8 ay ile 1 yıl içinde çöktüğü gözlenmiĢtir
(Branco ve ark. 1999). Orta Anadolu‘da koĢullarında düĢük düzeyde (% 3) Varroa popülasyonu bulunan
koloniler kıĢlama yeteneği ve yaĢama güçleri daha yüksek çıkmıĢtır (Akyol ve Yeninar 2011). Günümüze
kadar Varroa ile mücadelede kimyasalların yoğun olarak kullanılması hem arı hem de insan sağlığını
olumsuz yönde etkilemiĢtir. Yapılan araĢtırmalar sonunda Varroa‘nın kimyasallara karĢı direnç
geliĢtirdiği ortaya çıkarılmıĢtır (Baxter et al. 1998, Mozes-Koch ve ark. 2000, Thompson ve ark. 2002,
Colin ve ark.1997, Elzen ve Westervelt 2002, Pettis, 2004). Balarısı kolonilerde kimyasal kullanımını
önlemek amacıyla ―Varroa‘ya hassas hijyenik‖ (VHH) balarısı hatları ıslah programlarıyla
oluĢturulmuĢtur (Harbo & Harris, 2001; Spivak &Reuter, 2001;Harbo ve Harriss 2005; Harris 2008 ).
VHH bal arısı kolonilerinde yaĢayan iĢçi arılar, Varroa bulaĢık kuluçka gözlerinde bulunan, üreme
özelliğine sahip diĢi Varroalar‘ı belirleyerek kuluçkada bulunan arıyla beraber kovandan uzaklaĢtırır. Bu
üstün özelliğe sahip olan koloniler yine bal arısı kolonileri için ölümcül olan Amerikan Yavru Çürüklüğü
hastalığına karĢı da direnç gösterirler (Spivak and Reuter, 2001).
Ayrıca, tımarlama davranıĢı balarılarının Varroa‘ya karĢı geliĢtirdikleri genetik temelli direnç
mekanizmasıdır (Guzman-Novoa 2011). Tımarlama davranıĢıyla iĢçi arılar ayakları ve ağız parçaları
yardımıyla Varroa‘ları vücutlarından atabilirler.
Bu çalıĢmada, Trakya koĢullarında 10 yıl kimyasal veya kültürel Varroa mücadelesi yapılmamıĢ 17
balarısı kolonilerinde sonbahar ve kıĢ sezonu boyunca çekmeceli, plastik telli dip tahtalarına düĢen
Varroa‘ların sayılmasıyla sonbahar ve kıĢ süresince Varroa düzeyleri, kolonilerin yaĢama güçleri ve
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kıĢlama yetenekleri belirlenerek, Hayatta kalan koloniler içinde Varroa‘ya dirençli koloniler
belirlenmiĢtir.
Materyal ve Yöntem
Bu çalıĢma, 20 Ekim 2011 ile 15 Mart 2012 tarihleri arasında ve Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi‘nin Arıcılık araĢtırma arılığında bulunan, 10 yıldır Varroa akarına karĢı kimyasal ve kültürel
mücadele yapılmamıĢ 25 balarısı (Apis mellifera L.) kolonisinden Ģansa bağlı olarak seçilen 17 kolonide
yürütülmüĢtür. AraĢtırmada Langstroth tipi, tahta ve galvenezden yapılmıĢ kapak, tahtadan yapılmıĢ
kuluçkalık, ballık ve plastik Varroa tuzaklı kovan dip tahtası kullanılmıĢtır. Denemede kullanılan
kolonilerin ana arıları 2011 baharında aynı arılıkta bulunan kolonilerden larva transferi tekniği
kullanılarak yetiĢtirilmiĢlerdir. Kolonilerin her biri denemeye baĢlarken 8-10 arılı çerçeve ve 3 kuluçkalı
çerçeve olmak üzere dengelenmiĢtir.
Kolonide bulunan Varroa akarının bulaĢıklık düzeyi, plastik kafes Ģeklindeki dip tahtasının tabanında
bulunan çekmece yüzeyine vazelin sürülerek, buraya düĢen Varroa akarlarının haftada bir sayılmasıyla
belirlenmiĢtir.
Amerikan yavru çürüklüğü, nosema, kireç gibi, kolonilerin performansını düĢüren ve kayıplara neden
olan hastalıklar arazi koĢullarında test edilmiĢ ve bu hastalıkların belirtilerine rastlanmamıĢtır.
Kolonilerin yaĢama gücü (YG)= KıĢ sonunda YaĢayan Koloni Sayısı (KYKS)/ KıĢlamaya giren koloni
sayısı (KGS)x 100 yoluyla hesaplanmıĢtır (Doğaroğlu ve ark 1992). Bütün koloniler dıĢarıda
kıĢlatılmıĢtır. Kolonilerin kıĢlama yeteneği (KY) = KıĢlama sonrası arılı çerçeve sayısı (KSAÇ) / KıĢlama
öncesi arılı çerçeve sayısı (KÖAÇ) x 100 yoluyla,
AraĢtırmada, koloniler arası ve dönemler arası Varroa sayımı karĢılaĢtırmaları T- Tukey varyans analiz
testine tabi tutulmuĢtur. Analizler JMP istatistik programı kullanılarak analiz edilmiĢtir.
Bulgular ve TartıĢma
Denemeye sokulan 17 koloniden 13 tanesi kıĢlamayı baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢtır. Buna göre
kolonilerin yaĢama gücü % 76,4 olmuĢtur.
Deneme sonunda yaĢayan, Sonbahar (Ekim, Kasım) aylarında bütün kolonilerin plastik telli dip
tahtalarının üzerine günlük düĢen Varroa sayısı ortalaması 19.7 olmuĢtur. Deneme sonunda yaĢayan
kolonilerde kıĢ (Aralık, Ocak, ġubat, Mart) aylarında günlük düĢen Varroa sayısı ortalaması 4.43
olmuĢtur. Sonbahar ve kıĢ aylarında plastik telli dip tahtasına düĢen Varroa sayıları arasında istatistiki
olarak fark bulunmuĢtur (P≤0.001), (Çizerge 1). Bunun nedenini balarısı kolonilerinde sonbahar aylarında
kıĢ aylarına göre daha fazla miktarda kuluçka olmasıdır. Kuluçkalı alanın daha fazla olması Varroa üreme
etkinliğini olumlu yönde etkilemektedir.
AraĢtırmada, sonbahar aylarında koloniler arasında plastik telli dip tahtasına düĢen Varroalar‘ın günlük
ortalama sayıları istatistiki olarak farklı çıkmıĢtır (P≤0.001), (Çizerge 2). Bulgulardan koloniler arasında
Varroa‘ya dirençli kolonilerin olduğu görülmüĢtür.
AraĢtırmada, kıĢ aylarında, koloniler arasında, dip tahtasına düĢen Varroalar‘ın günlük ortalama sayıları
istatistiki olarak farklı çıkmıĢtır (P≤0.001), (Çizerge 3). Bulgulardan koloniler arasında Varroa‘ya
dirençli kolonilerin olduğu görülmüĢtür.
AraĢtırmada, kıĢtan sağ çıkan kolonilerin kıĢlama yeteneklerinde farklılıklar gözlenmiĢtir. Özellikle
plastik telli dip tahtalarında düĢük düzeyde Varroa bulunan kolonilerin kıĢlama yeteneklerinin daha
yüksek olduğu gözlenmiĢtir (Çizerge 4).
Sonuç
Ülkemizde ve dünyanın çeĢitli ülkelerinde Varroa akarı koloni kayıplarına neden olmaya devam
etmektedir. Varroa ile mücadelede kullanılan kimyasallar insan ve arı sağlığına olumsuz etki yaptığı gibi,
Varroa bu kimyasallara karĢı direnç geliĢtirmeye de baĢlamıĢtır. Bu olumsuz etkileri ortadan
kaldırabilmemiz için ıslah yoluyla Varroa‘ya dirençli arı hatlarının oluĢturulması gerekliliği ortaya
çıkarmaktadır. Bu çalıĢmayla hiç kimyasal mücadele yapılmamıĢ kolonilerde telli dip tahtası kullanılması
yoluyla Varroa‘ya direnç kazanmıĢ kolonilerin varlığının ortaya çıkarılabileceğini anlamaktayız. Bu
çalıĢmada hiç bir kimyasal mücadele uygulanmamıĢ kolonilerde sonbahar aylarında (ekim, kasım) telli
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dip tahtasına düĢen günlük ortalama Varroa sayısının kıĢ (aralık, ocak, Ģubat, mart) aylarına göre dört kat
daha fazla olduğu görülmüĢtür.
Arıcıların telli dip tahtası kullanmalarının kolonilerinde bulunan Varroa popülasyonu hakkında fikir
edinmelerini sağlayacaktır. Telli dip tahtalarında Varroa sayımı sonunda yüksek çıkan kolonilerde
organik asitlerle veya kültürel tekniklerle (pudra Ģekeri vb.) Varroa mücadelesi yapılması gerekirken,
Varroa sayımı düĢük çıkan kolonilere herhangi bir Varroa mücadele tekniği uygulanmaması gerekmediği
bu araĢtırma sonucu ortaya çıkmıĢtır. Bu araĢtırmanın sonunda damızlık ana yetiĢtirme iĢletmelerinde telli
dip tahtasına düĢmüĢ Varroa düzeyi düĢük çıkan kolonileri damızlığa ayırarak gelecek nesillerin
Varroa‘ya dirençli olmalarını sağlamalarının mümkün olabileceği anlaĢılmıĢ.
Ġleriki çalıĢmalarda Varroa‘ya dirençli kolonilerden yetiĢtirilmiĢ, hiç kimyasal mücadele yapılmayan arı
kolonileriyle, Varroa‘ya dirençli olmayan, kimyasal mücadele yapılan arı kolonilerinin performans
karĢılaĢtırmalarının ve Varroa‗ya direnç mekanizmalarının anlaĢılması üzerine araĢtırmaların yapılması
planlanmaktadır.
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Çizelge 1 ) Sonbahar ve kıĢ aylarında kolonilerin, kovanlarının plastik telli dip tahtalarına düĢen
varroa‘ların günlük ortalama sayıları.

Çizelge 2) Sonbahar aylarında, kolonilerin, kovanlarının plastik telli dip tahtalarına düĢen varroa‘ların
günlük ortalama sayıları.
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Çizelge 3) KıĢ aylarında, kolonilerin, kovanlarının plastik telli dip tahtalarına düĢen varroa‘ların günlük
ortalama sayıları.

Çizelge 4) KıĢlamadan sağ çıkan kolonilerin kıĢlama yeteneği
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ÖZET
Türkiye'de yardımcı bir tarımsal faaliyet olarak yapılan, aile fertlerinin emeklerinin değerlendirilmesinde
ve kırsal alanda gizli iĢsizliğin önlenmesinde önemli olan, ancak son yıllarda üretimde düĢüĢ yaĢayan ipek
böceği yetiĢtiriciliği, yaklaĢık 1500 yıldan beri yapılmaktadır. Ġpek, ilk kez 4000 yıl önce Çinliler
tarafından üretilmiĢ, uzun yıllar nasıl üretildiği gizli tutulduktan sonra, önce Anadolu'da daha sonra da
Avrupa'da üretilmeye baĢlanmıĢtır.
Bu derlemede, Türkiye‘de ipek böceği yetiĢtiriciliğinin yeri ve önemi vurgulanmıĢtır
Anahtar kelimeler: Ġpekböceği, koza, ipek
1.GĠRĠġ
Ġpek böceğinin tek besin kaynağı olan dut yaprağını sağlayan dut fidanı yetiĢtirilmesinden ham ipek elde
edilinceye kadar olan aĢamalar (dut yetiĢtirilmesi ,ipek böceği damızlık ve hibrit tohum üretimi, inficar ,
bakım beslemesi , koza üretimi , kozadan ipek çekilmesi , gen kaynaklarının korunması ve bunlarla ilgili
biyolojik , patolojik ve teknolojik araĢtırmalar) ipekböcekçiliği olarak tanımlanmaktadır (ġahan, 2011) .
Türkiye iklim , toprak ve topoğrafik koĢulları ile sosyal yapısı bakımından hemen her bölgesinde ipek
böceği yetiĢtirmeye uyugundur. Üreticiler için geleneksel ve yardımcı bir tarım kolu olan ipek
böcekçiliği ekonomik olarak;
YetiĢtiricilikte üretim anaçlarının son derece basit olması ,ürünün 35-40 gün gibi kısa sürede elde
edilebilmesi ve nakit paraya dönüĢtürülebilmesi, diğer tarımsal faaliyetlerin iĢgücü gereksiniminin az
olduğu zamanda yapılabilmesi bakımından uyumlu ekolojik bir üretim dalıdır. Üretim süresince sadece
dut yaprağı tüketmesi , hiçbir katkı maddesi ve ilacın kullanılmaması ve çevreyi kirletecek atık madde
bırakmaması bu üretim dalının önemli üstünlükleridir.
YaĢ koza mamul madde haline gelinceye kadar yaklaĢık 14 misli katma değer artıĢı yaratır . Üretim,
flatür, büküm, boya tekstil ve ipek halısı dokumacılığıyla büyük ölçüde istihdam yaratmaktadır. 1 metre
kare ipek halının dokunması 6 aylık bir emeği gerektirmektedir.
Türkiye‘de dokunan halının tamamına yakın bir kısmı ihraç edilmekte ve ekonomiye sağladığı katkı
önem taĢımaktadır. Türkiye‘de üretilen ham ipeğin tamamına yakını ipek halı dokumacılığında bir
bölümü de giyim kuĢam, ev eĢyaları, nakıĢ-dikiĢ, ameliyat ipliği olmak üzere iç piyasada tüketilmektedir.
Ġpekböcekçiliği sektöründe yaĢ koza üretiminden ipek halı pazarlamasına kadar ki üretim iĢlemlerinde
yaklaĢık 500.000 kiĢiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca aynı üretim aĢamaları esnasında yaĢ
kozanın ipek halıya dönüĢtürülmesi sonucu yaklaĢık 14 misli katma değer yaratılmaktadır.
Türkiye'de 2009 yılı ilkbahar besleme döneminde 28 ilde, 211 köyde, 2358 çiftçi ailesi, 5683 kutu
ipekböceği tohumunu beslemeye almıĢ ve 139,599 kg. yaĢ koza üretmiĢtir. Ġpekböcekçiliğinin yoğun
olarak yapıldığı 8 il, Türkiye toplam yaĢ koza üretiminin % 97‘sini oluĢturmaktadır (Anonim, 2009).
Diyarbakır, Antalya ve Bilecik toplam üretimin % 69‘unu gerçekleĢtirmekte olup bu illerimizde 1472
çiftçi ailesi ipekböcekçiliği yapmaktadır (Anonim 2010).
2. ĠPEKBÖCEKÇĠLĠĞĠNĠN DÜNYADAKĠ DURUMU
Ġpekböcekçiliği yoğun olarak Asya, Güneydoğu Asya ülkelerinde yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinde
sanayileĢmeyle birlikte üretim büyük ölçüde azalmıĢtır. Bugün Fransa ve Ġtalya üretimi terk etmiĢ , en
büyük ipek ithalatçısı ülkeler konumundadır. Ġtalya ithal ipeği ürüne dönüĢtürdükten sonra ihraç
ürünleriyle büyük prestij ve gelir sağlamaktadır.
Çin‘in dünyada yaĢ koza üretiminin yaklaĢık %70-75‘ini karĢılamaktadır. Az miktarda da Avrupa
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Birliği ülkelerinden Ġtalya , Yunanistan ve Portekiz bizim üretimimizin yarısı kadar üretmekte , Ortak
Piyasa Düzenleme çerçevesinde üreticilere , AB ‗nin Garanti Fonundan , kutu baĢına 133,26 Euro
destekleme yapılmaktadır.
AB‘nin önemle üzerinde durduğu konuların baĢında, beslemenin düzgün yapılarak , kutu baĢına 20 kg‘
lık verimin altına düĢürülmemesi kaydıyla bu desteğin verilmesidir. BaĢta Uzakdoğu ülkeleri olmak
üzere ekonomik olarak 8-10 ülkede yaĢ koza üretimi yapılmaktadır. Ancak yıllık üretimi 1000 tonun
üzerinde olan ülke sayısı 5‘i geçmemektedir. Üretim miktarlarına göre sırasıyla Çin, Hindistan ilk sırada
yer almaktadır.
Dünya YaĢ Koza Üretimi (Ton)
ÜLKELER
Brezilya
Bulgaristan
Çin
Hindistan
Romanya
Suriye
Taylant
Türkiye
Japonya
Özbekistan

YILLAR
1995
16.260
790.000
128.349
13
179
3.879
272
5.351

2000
8.473
93
454.600
126.084
2
32
2.287
60
1.244

2003
9.966
0.3
480.000
129.948
3
15
10.500
169
776

2005
7.146
42
584.220
126.261
4
5,5
8.900
157
626

2008
6.266
48
683.381
133.316
5
2,5
7.700
125
382
25.760

Kaynak: International Sericultural Commission (ISC),2009
Ham ipek ise , belli sayıda ülkede üretilmesine karĢılık, tüm dünya ülkelerinde tüketilmektedir. Çünkü
bazı ülkeler ham ipek üretimi için modern flatür tesisleri olmayıĢı nedeniyle ürettikleri yaĢ kozanın
önemli bir kısmını kuru olarak ihraç etmektedirler.
3. TÜRKĠYE‟DE YAġ KOZA VE HAM ĠPEK ÜRETĠMĠ
Ġpekböcekçiğinde baĢlıca üretimler; dut fidanı , ipekböceği yumurtası, koza, ham ipek, ipekli tekstil ve
ipek halıdır. Türkiye‘de ipekböcekçiliği ve yaĢ koza üretimi son yıllarda krizli dönemle geçirmekle
birlikte üreticilerin vazgeçemediği geleneksel bir üretim olma özelliğini sürdürmüĢtür.1990 yılına kadar
yıllık ortalama 2000 ton olan yaĢ koza üretiminde 1990-2000 yılları arasında büyük düĢüĢler yaĢanmıĢ
ve 2001 yılında koza üretimi 46.621kg kadar düĢmüĢtür .Tabloda görüleceği üzere 1990 yılında 4.80
dolar olan yaĢ koza fiyatı, 1994 yılında 1.95 dolara gerilemiĢtir. YaĢ koza fiyatında görülen bu keskin
düĢüĢ üretime yansımıĢ,üreticilerin büyüklük bölümü dutluklarını sökmüĢlerdir. Fiyat faktörü ve üretimin
azalmasında açıklanan diğer faktörlerin etkisiyle yaĢ koza üretimi 1990-2001 arasındaki 11 yılda yaklaĢık
%98 oranında azalmıĢtır. Kozabirlik‘in yoğun çabaları ve devletçe verilen desteğin devamlılığı sayesinde
yaĢ koza üretimi yükseliĢ trendine girmiĢ ve 2010 yılında 128.960 ton yaĢ kozanın Kozabirlik tarafından
alımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yurdumuzda yetiĢtirilen koza ve ipeğin kalitesi Çin ipeğinden çok üstündür . Tekstil sanayinin giderek
kaliteli ( 3A derece ) ipeğe önem verdiği teknolojinin getirdiği gerekliliktir.
Son yıllarda özellikle Koza Birlik tarafından gösterilen çabalar, devletçe sağlanan mali destekler ve
bölgesel olarak yürütülen projelerden elde edilen koza üretiminin artıĢı ile ülkemiz ipekböcekçiliği
tekrar bir canlanma sürecine girmiĢtir. Bu projelere örnek olarak; AB fonlarından desteklenen 2006-2007
yıllarında Diyarbakır Valiliği , Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası
(DTB) , Tarım Ġl Müdürlüğü ve Koza Birlik iĢbirliği ile Kulp ilçesinde ''Ġpekböcekçiliğini GeliĢtirme ve
Ġpekli Dokumayı Destekleme '' projesi sonucunda bölgenin konu il ilgili alt yapısı güçlendirilerek
üreticiler eğitilmiĢ , koza üretici sayısı artarak , kutu baĢına alınan yaĢ koza verimi yükselmiĢtir. Bunun
yanı sıra , Diyarbakır'da Valilik , DTSO ve Koza Birlik'in ortak olduğu 2009 yılında baĢlayan '' Ġpek
Üretim Merkezi Projesi'' kapsamında üretimi attırıcı çalıĢmaların yanı sıra bölgeye bir ipek çekim
tesisinin kazandırılması çalıĢmaları sürdürülmektedir.
Bütün bu geliĢmelerin ıĢığında özellikle AB ülkelerinin ipek ve ipekli ürünlere olan ihtiyaçlarının
karĢılanmasında yakın gelecekte Türkiye önemli liderlik üstlenebilir. Bunun için ilk adım , milli
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değerimiz olan gen kaynaklarının korunması, saf ve hibrit ipekböceği yumurta üretiminin teknik
donanımlarla desteklenmiĢ birimlerde üretilmesi sonucu üreticilere daha sağlıklı yumurta sağlanması ve
yaĢ koza üretiminin ve kalitesinin arttırılması gerekmektedir.Bu uygulama sonucunda üreticinin eline
daha fazla gelir geçmesi ve üretici sayısının artması sonucunda ipek üretimi ve dolayısıyla ipek halı
üretim ve ihracatının da artması anlamı taĢımaktadır
4. TÜRKĠYE TÜKETĠMĠ
Ülkemizde kuru koza kullanımı Kozabirlik dıĢında çok azdır. Halı firmaları yıllık 2 ton civarında
koza kullanmakta olup, Hatay‘da 1 kiĢi yıllık 500 - 1.000Kg arasında mancınıkta kendi ihtiyacına göre
ipek çekmekte ayrıca Bilecik/Tuzaklı‘da piyasa durumuna göre satmak amacıyla yıllık 1-2 ton civarında
1-2 mancınıkta ipek çekilmektedir. Birlikçe yıllık 45-50 ton koza iĢlenerek ipek üretilmektedir.
Ülkemizde ipek kullanımı farklılık arz etmekte olup, ham ipek ithalatı yanında genellikle halı
firmalarınca bükülmüĢ ve boyalı ipek ithalatı da yapılmaktadır. Ġpek ithalatı halı piyasasına göre
değiĢmekte olup yıllık ortalama 100 tona yakın ipek ipliği ithalatı yapılmaktadır.
Ayrıca Bursa Kozahan‘da satılan ipek kumaĢların (fular, eĢarp vb.) tamamına yakını dokunmuĢ ham
kumaĢ olarak çeĢitli ülkelerden ithal edilmekte, boya ve baskıları ise ülkemizde yapılmaktadır.
YaklaĢık yılda 50 ton ham ipek kullanılan ipekli tekstil ürünleri yurt içinde tüketilmektedir. Ipekli
kumaĢın 1 metre karesinin 100 gr ipekten oluĢtuğu Kabul edilirse yaklaĢık 500 metrekare tekstil ürünü
üretildiği hesaplanabilir.
Tablo 2. Türkiye‘de Ġpekböceği Besleyen Aile Sayısı, YaĢ Koza Üretimi ve Koza Fiyatı
YILLAR

ĠPEKBÖCEĞI
BESLEYEN AILE

DUT AĞACI
SAYISI

YAġ KOZA
FIYATI (S/KG)

YAġ KOZA ÜRETIMI
(KG)

1990
1992

44,541
17,707

4,900,000
2,100,000

4,80
2,90

2,171,292
781,850

1994

12,189

2,100,000

1,95

455,594

1996

5,756

1,750,000

5,00

214,590

1998

3,115

1,750,000

5,20

127,492

2000

2,210

1,500,000

3,80

59,780

2002

2,356

1,750,000

5,10

100,013

2004

2,919

1,800,000

6,80

143,405

2005

2,729

1,800,000

8,00

160,173

2006

2,597

1,900,000

8,50

128,944

2007

2,318

1,970,000

10,00

127,146

2008

2,238

2,073,000

12,30

126,614

2009

2,358

2,120,000

10,81

139,599

2010

2,183

2,150,000

11,50

128,960

Kaynak: Kozabirlik, 2010
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Tablo 3. Türkiye‘de Yıllara Göre YaĢ Koza Üretimi
YAŞ KOZA ÜRETIMI (KG)
900
800
700
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500
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200
100
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kaynak: TUĠK,2010
5. ĠPEKBÖCEKÇĠLĠĞĠ SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
SORUNLAR
Türkiye‘de ipekböceği kozasının üretimi 1990‘lı yıllarda 350 ton seviyelerindeyken, bu yıllardan sonra
ülkede yaĢanan ekonomik krizler, Çin‘in ucuz üretimle yerli üretimi sarsması gibi nedenlerle sürekli
gerilemiĢtir. 2010 yılına gelindiğinde koza üretiminin 130 tona kadar düĢmüĢ olmasında ve istenen üretim
artıĢının sağlanamamasında hala devam eden çeĢitli sorunlar önemli rol oynamaktadır. Bu sorunların
bazıları aĢağıdaki gibi sıralanabilir:








Türk ipek halıları Hereke markası ile tüm dünyaya tanınmaktadır . Hereke halıları Türk düğümü
adı verilen özel dokuma tekniği ile dokunmakta ve makas kesimi yapılmaktadır. Sadece elde
dokunan bu halıların ipek ipliklerinin boyanmasında doğal boyalar kullanılmaktadır. Ancak son
dönemlerde halıların özellikle desenleri Çin'de taklit edilerek, Hereke markası ile çok düĢük
fiyatlardan satılması Türkiye açısından büyük sıkıntılar doğurmaktadır.
Tarımsal ilaçlamaların aĢırı ve bilinçsiz olarak yapılması nedeniyle ipekböceği yetiĢtirilen
alanlarda yaĢanan zehirlenmeler,
Sanayideki geliĢmeler ve kentleĢmenin getirdiği köyden kente göç sorunu ile kırsal kalkınmanın
göçleri önleyecek seviyede baĢarılamaması sonucu köylerde genellikle yaĢlı nüfusun kalması ve
genç nüfusun ipekçiliğe yönelmemesi,
Üretim faaliyetinin yılda 1 kez yapılabiliyor olması nedeniyle ipekböceği üretimine alan
ayrılmaması,
Ġpekböceği için özel besleme yerlerinin olmayıĢı ve üreticilerin evlerinde ipekböceği beslemeleri
konusunda isteksiz olmaları,
Üreticilerin var olan dut bahçelerini söktürmesi veya bahçelerini daha iyi gelir getireceği
gerekçesiyle dut fidanları yerine alternatif ürünlere ayırması gibi nedenler Türkiye‘de ipekçilik
alanında yaĢanan ve koza üretiminin istenilen seviyelerde artırılamamasına neden olan önemli
sorunlardır.

ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
Türkiye‘de ihtiyaç duyulan miktarda koza üretimini sağlamak için ipekböceği yetiĢtirilen yerlerde
tarımsal ilaçlamanın kontrollü olarak ve ipekböceği yetiĢtirme alanlarına zarar vermeyecek yöntemlerle
yapılması, kırsal kalkınmanın desteklenerek köyden kente yapılan aĢırı göçlerin önüne geçilmesi ve bu
yolla kırsal kesimdeki genç nüfusun uygun bölgelerde, baĢta ipekböcekçiliği olmak üzere üretime
yönlendirilmesi gerekmektedir.
Türkiye‘nin prestijli ürünü olan ipek halıcılığın yaĢatılması ve yeni istihdam olanaklarının sağlanması
için maliyetleri düĢürücü önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunun için de ilk adım olarak olarak
ipekböcekçiliği yapan iĢletme sayısının artırılması , kozanın kalite miktarının yükseltilmesi gerekmektedir
.
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Diğer taraftan, gerek mevcut üretim bölgelerinde, gerekse yeni oluĢturulmaya çalıĢılan bölgelerde
karĢılaĢılan en önemli sorunların baĢında özel besleme yerlerinin olmayıĢı gelmektedir. Ülkemizde tarım
ile ilgili çeĢitli krediler ve kamusal destekler verilmesine karĢın bu krediler ve destekler koza
desteklerinde de olduğu gibi genellikle üretim sonrası aĢamaları kapsamaktadır. Ġpekböceği besleme
yerlerinin yapımı konusunda uzun vadeli finansman sağlanabilmesi halinde en azından mevcut üretim
korunabileceği, Ayrıca ilgili kuruluĢlar ve özellikle de tek üretici örgütü olan Kozabirlik tarafından
oluĢturulacak projeler ve bu tarz projelere finansman sağlayacak fonlar (AB hibe fonları, kırsal
kalkınmayı destekleme fonları gibi) yoluyla, üreticiler için ortak besleme evlerinin oluĢturulması ve
ipekböceklerinin belli bir müddet buralarda beslenmesi üretimin özendirilmesi ve artırılması açısından
önemli bir husus olarak dikkate alınmalıdır.
Bir diğer önemli husus, üreticilerin dut fidanı gibi ihtiyaçlarının Kozabirlik tarafından karĢılanmasına
rağmen dut bahçeleri geniĢletilemediğinden istenilen düzeyde üretim artıĢı sağlanamamasıdır.
Ġpekböceklerinin beslenme kaynağı olan dut ağaçlarına üreticiler tarafından alan ayrılmasının sağlanması
sektördeki önemli bir sorunun çözümünü beraberinde getirerek ipekçiliğin yaygınlaĢmasını sağlayacaktır.
Ayrıca, ipekböcekçiliğinin geliĢimi ve ülke genelinde tekrar canlandırılması için sektörde faaliyet
gösteren tek üretici örgütü olan Kozabirliğin daha aktif bir rol üstlenerek potansiyel üretim bölgelerinde
eğitim ve tanıtım faaliyetlerine öncülük etmesi, bu faaliyetin teĢvik edilerek öneminin ortaya konması ve
üreticinin tekrar ipekböcekçiliğine yönlendirilmesi açısından yararlı olacaktır.
Koza üretiminde, üretim süresinin kısa olması nedeniyle üreticilerin emeklerinin karĢılığını kısa sürede
almaları, üreticinin emeği dıĢında fazla masraf gerektirmemesi, ülkemizde sanayinin ve tarımsal
ilaçlamanın olmadığı bölgelerin hala mevcut olması, diğer tarımsal ürünlerle karĢılaĢtırılınca kısa sürede
iyi bir gelir getirmesi gibi nedenler üretimin daha uzun yıllar ülkemizde devam ettirilebileceği
konusundaki avantajlı yönleridir.
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Özet
Mevcut derleme çalıĢmasında, ülkemizde hızla büyüyen kanatlı hayvan eti sektörü rakamlarla
incelenmiĢtir. Bu çerçevede ülkemizde tavukçuluk 1970‘li yıllarda küçük aile iĢletmeciliği Ģeklinde
baĢlamıĢ, 1980‘li yıllarda entegre iĢletmelerin artması ve sözleĢmeli üretim modelinin uygulanmaya
baĢlaması ile birlikte modern hale gelmiĢtir. Kanatlı eti üretiminin ekonomik olması ile sektör, son 20
yıldır hızlı ve kararlı büyüme potansiyeli ile ülkenin hayvansal protein gereksinimini karĢılamada dikkate
değer konuma yükselmiĢtir. Kanatlı üretiminin yaklaĢık %95‘i entegre iĢletmelerce gerçekleĢtirilmekte
olup sektörde yaklaĢık 25 iĢletme faaliyet göstermektedir. Kanatlı hayvan et hacminin yaklaĢık üçte biri
sektörde faaliyet gösteren beĢ iĢletme tarafından kontrol edilmektedir. 2011 yılı itibari ile yaklaĢık 240
milyon civarında kanatlı hayvanın bulunduğu sektörde, kesilen hayvan miktarının 1.680.000 ton ve yıllık
kiĢi baĢı kanatlı eti tüketiminin 20 kg civarında olduğu görülmektedir. Günlük protein alımının yaklaĢık
yarısının hayvansal kaynaklı olması gerektiği bilgisinden hareketle ülkemiz ekonomik koĢullarında bu
ihtiyacın kırmızı etten sağlanmasının mümkün olmadığı bu gereksinimin; ancak kanatlı eti ile
karĢılanması olasıdır. Ülkemizde kırmızı etin hayvansal protein gereksinimini karĢılamadaki payı
yaklaĢık %30 iken, %60‘lık kısmı kanatlı eti ile karĢılanmaktadır. 2004 yılında yurt içi kanatlı eti talebi
990.000 ton iken 2011 yılında 1.413.000 tona ulaĢtığı görülmektedir. Önümüzdeki 20 yıl içinde milli
gelirin iki katına çıkabileceği ve nüfusun 100 milyona ulaĢacağı öngörüsü dikkate alınırsa kanatlı eti
sektörü hala büyümeye adaydır.
Anahtar kelimeler: Kanatlı eti, üretim, tüketim, talep
1. GiriĢ
Türkiye‘de tavukçuluk 1970‘li yıllarda küçük aile iĢletmeciliği Ģeklinde, pahalı ve sınırlı üretim
kapasitesi ile üretime baĢlamıĢ, daha sonra 1980‘li yıllarda entegre tesislerin giderek çoğalması ve
sözleĢmeli üretim modelinin uygulanmaya baĢlanması ile önemli bir yapısal değiĢim göstermiĢtir Bu
değiĢim sonucunda kanatlı et sektörü; üretim planlamasını yapabilen ve ülke ihtiyacını karĢılayabilen
önemli bir üretim dalı haline gelmiĢtir. Ekonomik olarak geliĢip büyüyen bu sektörde 1990‘lı yıllarda
büyük yatırımlar yapılarak dünya standartları yakalanmıĢtır (Hekimoğlu ve Altındeğer, 2009). 1990‘dan
sonra yaĢanan kriz ve kuĢ gribi vakalarından dolayı sektör dalgalanmalar gösterse de ve 2011 yılında
kanatlı eti üretimi 1.680.000 tona ulaĢmıĢtır (Anonim, 2012a). Ancak girdilerin yüksekliği, dıĢa
bağımlılık ve tüketim miktarının artırılması konularında alınabilecek tedbirler ile kanatlı eti sektörünün
bugünkü konumundan daha da öteye taĢımak olasıdır.
2. Mevcut Durum
Kanatlı eti sektörü, son 20 yıldır hızlı nüfus artıĢı ve ekonomik protein kaynağına duyulan
gereksinim sonucu hızlı ve kararlı büyüme potansiyeline sahiptir. Kanatlı hayvan eti sektörü 2004 yılında
%22.51‘lik üretim artıĢı ile en yüksek seviyesine ulaĢmıĢ; ancak sektördeki ekonomik durgunluk ve aĢırı
rekabet, enerji ve yem fiyatlarındaki artıĢ, kuĢ gribi, kene vakaları gibi etkenler sonucu 2010 yılında bu
artıĢ %13‘lerde kalmıĢtır (Besd-Bir, 2007).
Kanatlı eti üretim potansiyeli, 2000 yılında 752.382 ton iken, 2011 yılı tahmini verilerine göre
1.680.000 ton üretim düzeyine ulaĢmıĢtır (Çizelge 2.1). Türkiye kanatlı eti üretim kapasitesi ile dünyada
14. sırada yer almaktadır (Çizelge 2.2). Üretimin yurt içi pazarındaki yeri incelendiğinde satıĢın %75‘ini
bütün tavuk, %25‘ini parça tavuk eti oluĢturmaktadır. Parça tavuk eti satıĢının %73‘ü but-göğüs, %11‘i
taĢlık, %6‘sı boyun, %6‘sı kanat ve %4‘ü fileto Ģeklinde gerçekleĢmektedir (Hekimoğlu ve Altındeğer,
2009). Ülkemizde tavuk etinin yanı sıra hindi eti üretiminin de ekonomik olarak üretimi gerçekleĢmekte
ve tüketim alıĢkanlığı oluĢmaya baĢlamıĢtır.
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Çizelge 2.1. Kanatlı Eti Üretim-Tüketim Miktarları.
Köy ve Yum.
Toplam Üretim
Piliç eti
Hindi eti
Yıllar
Tavukları ve Kanatlı Eti Artışı
Üretimi
Üretimi
Diğer Kan. eti Üretimi
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
(%)
Üretimi
2000
662.096
23.265
67.021
752.382
14,68
2001
592.567
38.991
41.813
673.371
-10,50
2002
620.581
24.582
60.043
705.206
4,73
2003
768.012
34.078
51.255
853.345
21,01
2004
940.889
46.248
58.295
1.045.432 22,51
2005
978.400
53.530
52.850
1.084.780
3,76
2006
945.779
45.750
40.250
1.031.779
-4,89
2007
1.012.000
33.000
55.000
1.100.000
6,61
2008
1.170.000
35.000
57.000
1.262.000 14,73
2009
1.250.000
30.000
60.000
1.340.000
6,18
2010*
1.430.000
30.000
60.000
1.520.000 13,01
2011*
1.581.000
34.000
65.000
1.680.000
9,52
Kaynak : 1)Besd-Bir 2)Nüfus TÜİK yılsonu değerleri 3)Anonim, 2012a

(1000)

Kişi
Başına
Tüketim
(kg/yıl)

67.896
68.838
69.770
70.692
71.610
72.520
73.423
70.586
71.517
72.561
73.613
73.950

11,05
9,60
10,01
11,94
14,44
14,53
13,81
15,23
16,94
17,33
19,13
20,00

Nüfus

KesinleĢmemiĢ değerlerdir.
Çizelge 2.2. Dünyada Kanatlı Eti Üretim Kapasitesi
Ülkeler
Amerika
Çin
Brezilya
Meksika
Rusya
Hindistan
Fransa
Endonezya
Iran
Arjantin
Ġngiltere
Güney Africa
Türkiye
Dünya Kanatlı Eti (Total)
* FAO 2010

Toplam Kanatlı Eti Üretimi (Ton)
19.583.788
16.987.035
11.142.198
2.722.472
2.580.400
2.337.700
1.790.933
1.677.900
1.661.700
1.643.259
1.557.970
1.478.318
1.458.754
98.089.871

Kanatlı endüstrisinin hızlı entegrasyonu ile bugün kanatlı üretiminin yaklaĢık %95‘i entegre
iĢletmeler tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (Besd-Bir)
kayıtlarına göre Türkiye‘deki kanatlı üretiminin yaklaĢık %90‘nını temsil eden 27 üyesi bulunmaktadır.
2010 yılı verilerine göre kanatlı sektöründe toplam 10.410 kuluçkahane, kombina-kesimhane, damızlık,
etlik ve yumurtacı iĢletme mevcuttur. Üretim iĢletmelerinde 1.657 damızlık kümes, 11.623 ticari etlik
kümes, 3.162 ticarî yumurtacı kümes olmak üzere toplam 16.442 adet kümes bulunduğu bildirilmektedir.
Mevcut iĢletme ve kümeslerde kapasite kullanım oranının ise %85-90 civarında olduğu tahmin
edilmektedir (Anonim, 2011). Ruhsatlı kanatlı kesimhane sayısı 90 civarında olup, faal olanların sayısı
ise 50 civarındadır (Anonim, 2012a). Kanatlı eti üretiminin yüzde 54'ü AB standartlarında
gerçekleĢmekte olup AB standartlarına göre belgelendirilmiĢ altı adet kesimhane bulunmaktadır (Anonim,
2006).
Kanatlı sektörünün gayri safi milli hasılaya katkısı %1.7 civarındadır. Sektörde yaklaĢık 2 milyon kiĢinin
geçimini sağladığı ve sektörün yıllık cirosunun 3 milyar dolar olduğu dikkate alındığında ülke
hayvancılığında en güçlü sektörlerden biri olduğunu söylemek mümkündür (Canoler, 2007). Son 10
yıldaki geliĢmeler sonucu sektörün bilgi düzeyi artmıĢ, geniĢ istihdam gücü, üretim teknolojisindeki hızlı
geliĢmeler sonucu AB ile rekabet edebilecek düzeye gelmiĢtir. Bu yapı ile iç pazarın yanı sıra Irak,
Tacikistan, Azerbeycan, Ġran, Kongo, Vietnam, Bosna-Hersek, Hong-Kong, Kongo Dem. Cumhuriyeti ve
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Özbekistan baĢta olmak üzere kanatlı eti tüketim pazarında kendine yer bulmaya çalıĢmaktadır (Besd-Bir,
2012b). 2000 yılı toplam kanatlı eti ve sakatat ihracatı 10.527 ton iken 2010 yılında 15 katına çıkarak
151.243 tona ulaĢmıĢtır. Aynı Ģekilde tavuk ayağı ihracatı rakamları incelendiğinde 8.672 tonluk hacim
2010 yılında 4 katına çıkarak 35.232 ton olarak gerçekleĢmiĢtir (Besd-Bir, 2010).
Kanatlı eti tüketim miktarı incelendiğinde, ülkemizde yıllık kiĢi baĢı 20 kg (Çizelge 2.1., BesdBir 2012a) iken geliĢmekte olan ülkelerde ortalama 10.1 kg, geliĢmiĢ ülkelerde 28.4 kg, ABD‘de ise 52.5
kg olduğu görülmektedir (FAO, 2010).
3. Sektördeki Sorunlar ve Çözüm Yolları
3.1. Hammadde Maliyetlerinin Yüksekliği
Etlik piliç üretiminde karĢılaĢılan en büyük sorunlardan biri ürün maliyetlerinin yüksek
olmasıdır. Kanatlı üretiminde maliyetin %70‘ini yem oluĢturmakta, yemlerde kullanılan hammaddelerin
(soya, mısır, balık unu ve premiksler) %85‘inin ithalata dayanıyor olması maliyetleri yüksek kılmaktadır
(Civaner, 2007). Yemlerin ucuzlaması için hammadde maliyetlerinin en aza düĢürülmesi gerekmektedir.
Ġç pazarda geçmiĢte olduğu gibi mısırdakine benzer Ģekilde soya fasulyesinde de fiyat ve destekleme alım
politikası ile üretimin artırılması teĢvik edilmelidir.
Son birkaç yıldır yaĢanan global krizin etkisiyle Dünya mısır fiyatları ile iç piyasa pazar fiyatları
arasındaki fark azalmıĢ gibi görünse de hala iç piyasa mısır fiyatları, ithal edilecek mısırın ülkemize
maliyetinden yaklaĢık %50 daha yüksektir. DıĢ pazarla iç pazar arasındaki fiyat farkını ortadan kaldıracak
destekleme politikaları uygulandığı takdirde dünya pazarında rekabet etme Ģansı doğacaktır (DaĢtan,
2010). Mısır ithalatından elde edilen gümrük vergilerinin mısır üreticisine destek olarak verilmesi, kanatlı
et ihracatı yapan firmalara teĢvik olarak dağıtılması bir diğer çözüm önerisidir (Anonim, 2012b).
3.2. Tüketimin yetersizliği
Son 10 yılda tavuk eti tüketimimiz 10 kg‟lar da iken bugün 20 kg‘lara çıkmıĢtır. Ancak bu
tüketim düzeyi bile geliĢmiĢ ülkelerdeki tavuk eti tüketimi olan 30 kg düzeyi için yetersiz kalmaktadır.
GeliĢmiĢ ülkeler tüketim düzeyine ulaĢmak için üretimi ve buna bağlı olarak tüketimi artırmamız
gerekmektedir.
3.3. DıĢa Bağımlılık Sorunu
Tavukçuluk sektöründeki tüm geliĢmelere karĢın, damızlık, aĢı ve ilaç konusundaki dıĢa
bağımlılık sektörün zayıf yönlerini oluĢturmaktadır.
3.4. KDV‟nin DüĢürülmesi
Canlı tavuk, hindi civciv, yumurta ve kanatlı etleri ile karma yem ve yem hammaddelerine
uygulanan %8 KDV ve ileri iĢlenmiĢ kanatlı eti ürünlerinde uygulanan %18 KDV maliyetlerde ekstra bir
artıĢ oluĢturmaktadır. KDV oranlarında %8 olan ürünlerde %1, %18 olan ürünlerde ise %8
kullanılmasının maliyetlerde düĢüĢ olmasını sağlayacaktır. Böylece tüketiciye yansıyacak bir indirim
gerçekleĢecek ve kanatlı eti tüketiminde artıĢ olacaktır (Hekimoğlu ve Altındeğer, 2009).
Diğer taraftan ihracat destekleri yetersiz kalmaktadır. Piliç etine ihracat iadesinden ele geçen net
miktar 26$ /ton dur. ABD piliç eti ihracatına 600$ /ton, AB ise 300-550 €/ton destek uygulamaktadır. Bu
yüksek desteklere sahip ülkeler ile ülkemiz kanatlı eti sektörünün rekabet etmesi ve ihracatını geliĢtirmesi
mümkün değildir (Özdemir, 2010).
3.5. Enerji Maliyetinin Yüksekliği
Sektörde kullanılan akaryakıt, katı yakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatları her geçen gün hızla
artmaktadır. Maliyetin düĢürülmesi açısından üreticilere indirimli tarifelerin uygulanması etkili olacaktır.
4. Sonuç
Türkiye‘de hayvansal protein açığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu açık ağırlıklı olarak
beyaz et ile giderilmeye çalıĢılsa da geliĢmiĢ ülkeler seviyesinin altındadır. Kanatlı eti üretimi son yıllarda
sektördeki ekonomik durgunluk ve aĢırı rekabet, enerji ve yem fiyatlarındaki artıĢ, kuĢ gribi, kene gibi
salgın hastalıklardan dolayı dalgalanma gösterse de geliĢmesine devam etmektedir. Son zamanlarda
kırmızı ette yaĢanan kriz ve balık etinin pahalı oluĢu nedeni ile tavuk etine olan talep arttırmıĢtır. Tavuk
etinin kırmızı ete alternatif protein kaynağı ve üretimin ekonomik olması sebebiyle önümüzdeki yıllarda
üretiminin artarak devam etmesi kaçınılmazdır.
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YıllanmıĢ Sarımsak Ekstraktının Kanatlı Hayvan Performansı Üzerine Etkileri
Emine Saçıldı1*, Ergin Öztürk1
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Özet
Antibiyotikler, sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle uzun yıllar büyütme faktörü olarak
kullanılmıĢlardır. Ancak, aĢırı kullanımları sonucunda dokuda kalıntı bıraktıkları ve bunun sonucunda da
antibiyotiklere dirençli bakterilerin oluĢumuna neden olduklarının belirlenmesiyle 2006 yılında
Türkiye‘de antibiyotik kullanımı yasaklanmıĢtır. Hayvan beslemede, büyüme ile immun sistemin
desteklenmesinde çok önemli bir unsur olan antibiyotiklerin yasaklanmasının ardından kanatlı ve diğer
hayvancılık sektörlerinin uğrayacağı zararları en aza indirebilmek için antibiyotiklere alternatif olabilecek
prebiyotik, probiyotik ve organik asitlerin yanı sıra özellikle tıbbi ve aromatik bitki ekstraktları da
antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Allicin ve alilsistein içeriği
oldukça yüksek olan yıllanmıĢ sarımsak ekstratı da bunlar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu
derlemede yıllanmıĢ sarımsak ekstraktının kanatlı hayvan beslemede doğal yem katkı maddesi olarak
kullanılabilirliği hakkında bilgiler verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Sarımsak, antimikrobiyel, performans, ekstrakt.
GiriĢ
Büyütme amaçlı kullanılan antibiyotiklerin yasaklanmasından sonra doğal olarak antibiyotik görevi
yapabilecek bitkiler araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Bu bitkilerden birisi olan sarımsak da antimikrobiyel
etkisi nedeniyle antibiyotiklere alternatif olarak düĢünülmektedir (Öztürk, 2011). Sarımsağın antioksidan
ve antimikrobiyel etkisini ön plana çıkaran çok sayıda araĢtırma bulunmasına rağmen, özellikle fazla
tüketilen taze sarımsağın içerdiği alliinin mideyi tahriĢ ettiği, kalbe, karaciğere ve böbreğe zarar verdiği
iddia edilmektedir (Morihara et all., 2005). Sarımsağın ezilerek veya doğranarak en az 10-12 ay
bekletilmesiyle (yıllanmıĢ sarımsak ekstraktı (aged garlic extract ‗AGE‘ = ‗YSE‘)) alliin‘in allinaz
enzimiyle allicin ve alilsisteine dönüĢerek, hem kokusunun giderildiği hem de fizyolojik etkilerinin
iyileĢtiği saptanmıĢtır (Yüncü ve ark., 2006). Dolayısıyla, antioksidan etkisinin artması ve koku
probleminin giderilmiĢ olması YSE‘nin etlik piliçlerin performansı üzerine olumlu katkılar sağlaması
beklenmektedir. Bu derlemede YSE‘nin kanatlıların performans üzerine olan etkileri ve doğal yem katkı
maddesi olabilme imkânları tartıĢılmıĢtır.
Yem Katkı Maddeleri
Özellikle etlik piliç yetiĢtiriciliğinde antibiyotiklere alternatif olabilecek doğal katkı maddeleri arayıĢı
içerisinde olan bilim adamlarının dikkatini tıbbı ve aromatik bitkiler ile bunlardan elde edilen ekstraktlar
çekmiĢ dolayısıyla kümes hayvanları üzerinde etkilerini belirlemeye yönelik çalıĢmalar hız kazanmıĢtır.
Yapılan çok sayıda çalıĢmada tıbbi ve aromatik bitkilerin genellikle kök, gövde veya yaprakları toz halde
veya bunlardan değiĢik ekstraktsiyon yöntemleri kullanılarak elde edilen ekstrakt, uçucu yağ veya
esansiyel yağlar halinde antibiyotiklere alternatif olarak kullanılabileceği belirtilmiĢtir.
Aromatik bitki terimi yaĢamlarını devam ettirmek, çoğalmak ve kendilerini korumak için çeĢitli salgılar
üreten bitkiler için kullanılır. Bu bitkilerden çeĢitli yöntemlerle sıvılar elde edilmektedir. Elde edilen
sıvılara; aromatik yağ, uçucu yağ veya esans yağ denilmektedir. Esans yağlar bitkisel kaynaklardan su ve
sulu alkol çözeltileri kullanılarak buharlı distilasyon iĢlemiyle veya sıvı karbondioksit altında basınçla ya
da solvent ektraksiyon yöntemiyle elde edilmektedirler (Bilal ve ark., 2008).
Hayvan beslemede verimi yani hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesini artırmak ayrıca hayvan sağlığını
korumak için çeĢitli yem katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde en önemlileri probiyotikler,
prebiyotikler, enzimler, organik asitler, esans yağlar, uçucu yağlar ve aromatik bitki ekstraktlarıdır.
Tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen ekstraktlar, esans yağlar, esansiyel yağlar ve uçucu yağların
antimikrobiyel etkisinin belirlenmesi yem katkı maddesi olarak kullanılabilmeleri için oldukça önemlidir.
Mikrobiyolojik ve antimikrobiyel etkinin belirlenme metodu kısaca aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir;
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Bitki uçucu yağlarından veya ekstraktlarından antibiyotik disklerin hazırlanıĢı
Mikroorganizma türleri (patojenler kullanılır)
Kullanılan besiyerleri
Mikroorganizma kültürlerinin hazırlanması ve disk difüzyon testi
Dilüsyon testi
Bitki Ekstraktlarının SaflaĢtırılması

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bitki Ekstraktları
Artan dünya nüfusunun taleplerini karĢılayabilmek amacıyla hayvansal üretimi artırmak için yem katkı
maddeleri ve bu kapsamda antibiyotiklerin kullanılmasıyla ciddi problemler ortaya çıkmıĢtır. Aromatik
bitkiler büyütme faktörü antibiyotiklerle kıyaslandığında bakteriyel direnç oluĢturmadıkları fakat
yapılarında bulunan fenolik bileĢiklerin antimikrobiyel aktiviteye sahip oldukları bilinmektedir. Tıbbi ve
aromatik bitkilerden ekstraksiyon yoluyla elde edilen fitobiyotikler veya fitojenik yem katkıları yemin tat
ve koku gibi duyusal karakterlerini değiĢtirerek direkt olarak yem tüketimini ve yemin lezzetliliğini
etkilemektedirler
Tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunlardan elde edilen ekstraklarının kümes hayvanları üzerinde bir çok
yararlı etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler; antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiparazitik,
sindirim sistemini düzenleyici, bağıĢıklık sistemini güçlendirici Ģeklindedir.
Bitki ekstraktlarının yukarıda belirtilen etkileri hakkındaki birçok fikir ortaya atılmıĢtır. Bu fikirleri Ģu
Ģekilde özetleyebiliriz;
Katkı maddeleri ince bağırsak epitelini incelterek burada besin madde emilim etkinliğini
artırmaktadır.
2. Mikroorganizmaların rekabet ortamının azaltmasından dolayı besin maddelerini
mikroorganizmalardan korunmaktadır.
3. Patojen mikroorganizmaların miktarı azaltarak ya da zararsız hale getirilerek yararlı
mikroorganizma sayısını artırılmaktadır.
4. Büyümeyi baskılayan toksinlerin üretiminde azalmaya neden olabilmektedir.
Bitki ekstraktlarının yukarıda belirtilen etkilerini sağlayan bazı etki mekanizmaları vardır. Bunlar;
1.



Aromatik bitkilerin antioksidan aktivitesi yapısındaki sekonder bileĢiklerin miktarlarıyla
yakından iliĢkilidir. Bu bileĢiklerin miktarı bireysel ve genetik farklılıklarından dolayı bitkiden
bitkiye değiĢmektedir. Ayrıca bu aktivite yapısındaki fenolik bileĢiklerden de
kaynaklanabilmektedir. Bunlar içerisinde en fazla bulunanlar flavonoidler ve fenolik asitlerdir.
Bu bileĢiklerin antioksidan etkisi, serbest radikalleri temizleme, metal iyonlarla bileĢik
oluĢturma (metal Ģelatlama) ve singlet (tekli) oksijen oluĢumunu engelleme veya azaltma gibi
özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Rice-Evans et al., 1995).
 Antimikrobiyal bileĢikler mikrobiyal geliĢimi ya da canlılığı azaltarak iĢlenmiĢ ya da iĢlenmemiĢ
gıdaların raf ömrünü uzatabilirler. Bitkiler gibi doğal kaynaklardan elde edilen antimikrobiyal
maddelerin gıda güvenliğini yüksek oranlarda korumayı baĢardığı ve bitkisel ekstraktların
gıdalarda doğal antimikrobiyal olarak kullanılabileceği yapılan bilimsel araĢtırmalarla
kanıtlanmıĢtır (Kotzekidou et al., 2007).
 Bitki ekstraktlarının antibakteriyel özelliklerinin etki mekanizması; sekonder metabolit
konsantrasyonu, kimyasal yapısı, lipofilik özellikleri ve bileĢenlerinin kendi aralarındaki pozitif
interaksiyonlarıyla iliĢkilidir.
Sarımsak
Sarımsak (Allium sativum), Alliaceae (zambakgiller) familyasına dahil, Allium cinsinden bir soğanlı bitki
türüdür. Yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu bir yağ bulunur. Sarımsak yıllık
bir bitkidir. Soğan, yabani soğan, zambak ve pırasa ile akraba olan sarımsak doğada yabani ortamda
yetiĢmez. Tarih boyunca bir kültür bitkisi olduğu, olasılıkla güneybatı Asya‘da doğada yetiĢen Allium
longicuspis türünden türetilmiĢ olduğu düĢünülmektedir. Sıklıkla ―sarmısak‖ olarak da anılan sarımsağın
en iyi kaliteye sahip olanı, germanyum ve selenyum bakımından zengin topraklarda yetiĢir. Türkiye‘de
sarımsak üretiminin en yoğun yapıldığı yer Kastamonu ilinin TaĢköprü ilçesidir. Dünyanın en kaliteli
sarımsağı burada yetiĢir. Raf ömrü uzun, tadı ve kokusu keskindir. Burada yetiĢen sarımsaklar bir yıl
süreyle soğuk hava depolarına ihtiyaç duyulmadan saklanabilmektedir.
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Çizelge 1. Sarımsağın kimyasal içeriği
SARIMSAK (100
gr)

Su

Karbonhidrat

Protein

Yağ

Selüloz

63,8

28,2

5,3

0,2

1,1

Sarımsak 200 den fazla kimyasal BileĢik içermekte olup bunların en önemlilerinden bazıları kükürtlü
bileĢiklerden (alicin, alliin ve ajoene) oluĢan uçucu yağlar ve enzimler (alinaz, peroksidaz ve mirasinaz),
karbonhidratlar (sakaroz, glikoz), mineraller, aminoasitler, A, B1, B2, Niasin ve C vitaminidir.
Sarımsağa keskin kokusunu veren allil sülfit, kükürtlü ve eterli yağlardan oluĢmuĢtur (Baytop, 1999). Bu
bileĢik kükürtlü bir amino asit olan alliin‘in alliinaz ile parçalanarak allicin‘i vermesi, allicin‘in de, su
buharı veya su karĢısında, alil disülfür‘e dönüĢmesi sonucu meydana gelir. Sarımsağa özel koku ve lezzeti
veren taĢıdığı kükürtlü uçucu yağdır. Türk sarımsakları %0,4 oranında alliin, alicin ve uçucu yağ
taĢımaktadır (Anonim, 1995).
Yapılan araĢtırmalarda tıbbi ve aromatik bitkilerin yapılarındaki birtakım fitokimyasal bileĢikler
sayesinde antimikrobiyel etkiye sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Bu bitkilerden bir tanesi de sarımsaktır.
Nitekim sarımsakla ilgili yapılan pek çok çalıĢmada sarımsağın antioksidan ve antimikrobiyel etkili
olduğu, bu güçlü etkinin de sarımsağın yapısında bulunan fitokimyasal bileĢiklerden kaynaklandığı rapor
edilmiĢtir.
Tıbbi ve aromatik bitkilerden biri olan sarımsak antimikrobiyel etkisi nedeniyle büyümeyi teĢvik edici
olarak kullanılan antibiyotiklerin yerine geçme potansiyeli olduğundan antibiyotiklere alternatif olarak
düĢünülmektedir.
Sarımsağın antioksidan, ve antimikrobiyel etkisini ön plana çıkaran çok sayıda araĢtırma bulunmasına
rağmen, fazla tüketilen taze sarımsağın içerdiği alliinin mideyi tahriĢ ettiği, kalbe, karaciğere ve böbreğe
zarar verdiği iddia edilmiĢtir. Diğer taraftan, sarımsağın antioksidan etkisi bilinmesine karĢın ete ve
yumurtaya kokusunu geçirmesi nedeniyle bu üründen kaçınılmıĢtır. Sarımsağa karakteristik kokusunu
veren ve biyolojik aktivitesinin çoğunu sağlayan içindeki özgün organik kükürt bileĢikleridir. Bu
bileĢiklerin yaklaĢık %85‘ini alliin ve γ-glutamilsistein oluĢturur. Sarımsak kesildiğinde ya da ezildiğinde
alliinaz enzimi devreye girer ve bir tiyosülfinat olan allisin oluĢur. Allisin birçok bileĢiğe çevrilebilen
reaktif bir ara üründür ve taze kesilmiĢ veya parçalanmıĢ sarımsağa özgün kokusunu verdiği
düĢünülmektedir. Sarımsağın kokusunun giderilmesi için değiĢik muameleler yapılmıĢtır. Sarımsağın
yıllandırılması da bunlardan biridir. Sarımsağın ezilerek veya doğranarak en az 10-12 ay bekletilmesiyle
(yıllanmıĢ sarımsak ekstraktı (aged garlic extract ‗AGE‘ = ‗YSE‘)) alliin‘in allinaz enzimiyle allicin ve
alilsisteine dönüĢerek, hem kokusunun giderildiği hem de fizyolojik etkilerinin oldukça iyileĢtiği
saptanmıĢtır. Dolayısıyla, antioksidan etkisinin artması ve koku probleminin giderilmiĢ olması YSE‘nin
etlik piliçlerin performansı ve çok kısa sürede bozulan beyaz etlerin raf ömrü ve duyusal özellikleri
üzerine olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir (Yüncü ve ark., 2006).
Sarımsak Ekstraktının Yapımı
Plastik blendırdan geçirilen taze sarımsak diĢleri double (çift) distile su içerisine konulur. Taze sarımsak
parçacıklarının konsantrasyonu 1 mL double distile su içerisinde yaklaĢık 100 mg olacak Ģekilde
oluĢturulur. Homojenat 3120 d/dk‘da 10 dk santrifüj edilerek çözünmez partiküller uzaklaĢtırılır ve üstte
kalan sıvı kısım (supernatant fraksiyon) 9-12 ay depolanarak YSE olarak kullanılır (Yüncü ve ark., 2006).
Aynı yöntem kullanılarak taze sarımsak ekstraktı da elde edilebilmektedir.
Sarımsakla Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar
Sarımsak (Allium sativum L.) insanlık tarihi boyunca her derde deva bir tıbbi ilaç ve gıda maddesi olarak
kullanılmaktadır. Hayvan deneyleri ile klinik deneylerde sarımsağın damar sertliğini tedavi edici,
tansiyon düĢürücü ve bilhassa LDL kolesterolü düĢürücü, sindirim sistemi rahatsızlıklarını önleyici,
kanseri engellemesi, enfeksiyonun yayılmasına engel olması, bağıĢıklık sisteminin uyarılması,
detoksifikasyon etkileri belirlenmiĢtir (Gorinstein ve ark., 2006; Ishikawa ve ark., 2006; Yalcin ve
ark.,2006).
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Sarımsağın öğütülerek, kırılarak veya ezilerek en az 10-12 ay bekletildiğinde, taze olarak tüketilmesi
sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerinin ortadan kalkarak ve sarımsak diĢlerindeki alliinin alliinaz
enzimiyle oksijenlenmiĢ amino asitlerinden kokusuz allicin elde edilmektedir. Bu farklılıklar nedeniyle,
YSE‘nin antioksidan aktivitesi in vivo (Borek, 2001) ve in vitro (Morihara ve ark., 2005; Okada ve ark.,
2008) olarak taze sarımsaktan daha yüksek bulunmuĢtur. Bu bilimsel bulgulara yoğun ilgi gösterilmesi
sonucunda son yıllarda, suda, alkol çözeltisinde, yağda bekletilmiĢ, eterde ekstrakte edilmiĢ ve buharda
saflaĢtırılmıĢ çeĢitli YSE‘li ticari sarımsak preparatları ve yağları ticari olarak üretilerek
pazarlanmaktadır.
Yeh and Lui (2001), sarımsağın kolesterol düĢürücü etkisi, yumurta tavuklarının rasyonlarına 3 hafta
boyunca %1-3 oranında, Chowdhury et al. (2002), ise 6 hafta boyunca %0-10 oranında ilave edildiğinde
performans değerlerinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yumurta sarı ağırlığını arttırdığını ve
kolesterol içeriğini düĢürdüğünü belirtmiĢlerdir.
Al-Homidan (2004), %2 sarımsak ilaveli rasyonla beslenen kanatlıların canlı ağırlık artıĢlarının
iyileĢtiğini ve rasyonda %6‘ya varan oranlarda sarımsak kullanımıyla orantılı olarak plazma glukoz
düzeyinin azaldığını belirtmiĢlerdir.
Adibmoradi et al. (2006), %2 ye varan oranlarda sarımsak kullanımının duedenum, jejenum ve ileumdaki
epitel hücre kalınlığı ve goblet hücre sayısında azalmaya, villus yüksekliği ve kript derinliğinde artıĢa
neden olduğunu bu Ģekilde büyüme promotörü olarak sarımsak kullanımının antibiyotiklere alternatif
olarak kullanılabileceğini ifade etmiĢlerdir.
Etlik piliç rasyonlarına sarımsak tozu ilavesinin abdominal yağda düĢüĢlere neden olduğu görülmüĢtür
(Ashayerizadeh et al., 2009).
Rasyona sarımsak ilavesi etlik piliçlerde et kalitesini ve lezzetliliği arttırmıĢ, depolama süresince ette
oluĢan oksidasyonu azaltmıĢtır (Onibi et al., 2009).
Sonuç
Antioksidan-antimikrobiyel etkisinin artması ve koku probleminin giderilmiĢ olması, kolesterol düĢürücü
etkisi, et kalitesini ve lezzetliliği arttırması, depolama süresince ette oluĢan oksidasyonu azaltması ile
sarımsağın etlik piliçler üzerine olumlu katkılar sağladığı görülmektedir. Aynı Ģekilde YSE‗ nin de
kanatlı rasyonlarında kullanılmasıyla aynı etkileri sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı
taze ve yıllanmıĢ sarımsak ekstraktları doğal yem katkı maddesi olarak kullanılabilecek alternatifler
arasında görülmektedir.
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Bazı Organik Minerallerin Ruminant Beslemedeki Önemi
Hilal ÜRÜġAN1, ġ.Canan BÖLÜKBAġI1, M. Kuddusi ERHAN1
Özet:
Organizma organik ve inorganik maddelerden oluĢmaktadır. Hayvan vücudunda % 3,45 makro
elementler, % 0,55 gibi küçük oranda ise mikro elementler bulunmaktadır. Vücutta çok düĢük miktarda
bulunan bu iz elementler vitamin sentezi, hormon üretimi, hücre solunumu gibi birçok hayati fonksiyonda
dogrudan veya dolaylı olarak görev almaktadırlar. Günümüzde, organik iz minerallerin biyoyarayıĢlılığı
artırması, büyümeye olumlu etki yapması, bağıĢıklık sisteminin geliĢmesine yardımcı olması, karkas
kalitesini iyileĢtirmesi ve vitamin-iz mineral premikslerinde vitamin kayıplarını azaltmasından dolayı
hayvan beslemede esansiyel minerallerin inorganik formları yerine organik formlarının kullanılması ile
ilgili araĢtırmalar artmaya baĢlamıĢtır. Bu derlemede; bugüne kadar organik minerallerin kullanılmasına
yönelik çalıĢmalar ele alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Organik mineraller, ruminant, selenyum, bakır, krom, çinko
GĠRĠġ:
Mineraller, hayvansal organizmanın yapısına katılan ve birçok iĢleve sahip olan esansiyel kimyasal
elementlerdir (McDowell 1992, Sarı ve Çakmak 1996, Underwood ve Suttle 1999). Mineral maddeler
hayvanların sağlıklı olarak yaĢamaları ve verimleri için en az aminoasitler ve vitaminler kadar önemlidir.
Bu elementlerin her biri vücutta özel fizyolojik fonksiyonlara sahiptir ve rasyonda bulunmadıklarında
veya düsük seviyelerde bulunduklarında hayvanlarda ciddi arazlar (semptomlar) meydana getirebilirler.
Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda; esansiyel minerallerin inorganik yapıları yerine bazı organik maddelere
bağlı olarak bulunmalarının bu minerallerin emilimleri ve biyoyararlılıkları üzerine olumlu etkiler yaptığı
kanıtlanmıĢtır (Spears 1996, CoĢkun 2006). Organik iz element veya organik mineral demek o iz element
veya mineralin karbon (C) içeren bir bilesikle (mesela amino asitler, peptitler, proteinler ve
polisakkaritlerle) birleĢmiĢ metal iyonlarıdır. Bu iyonize haldeki iz mineraller, biyolojik zarları
geçemediklerinden, yeterli boyutlarda emilebilmeleri için, aminoasitler ve peptidlere bağlanarak elektrik
yükünden yoksun noniyonize Ģekle dönüĢmeleri gerekmektedir. Bundan dolayı elementer veya inorganik
tuzlar halinde olan iz minerallerin sindirim kanalından emilmeleri çok düĢüktür. Oysa, organik kompleks
halinde bulunan iz mineraller, sindirim kanalında stabil oldukları ve böylece absorbsiyonunu
engelleyebilecek diğer rasyon komponentleri ile kompleks yapı oluĢturmaktan korundukları için biyolojik
yönden daha etkindirler (Spears 1996, Puchala 1999, Uchida 2001). Ġnorganik iz minerallerden
yararlanma, hayvanın bunları biyolojik olarak aktif formlarına çevirme yeteneklerine bağlıdır (Spears
1989).
Organik yapıdaki minerallerin rasyona katılması ile yemdeki mineral maddelerden yararlanım ve
hayvandan beklenen verim artmaktadır. Bunun yanında tarımsal alanlarda gübre olarak kullanılan
hayvansal gübrede bulunan yüksek düzeydeki minerallerden kaynaklanan çevresel kirliliğin azaltılması
bakımından olumlu etkileri olduğundan dolayı bu derlemede, organik minerallerle ilgili yapılan
çalıĢmalar özetlenecektir.
SELENYUM
Selenyum hücre zarlarındaki doymamıĢ fosfolipitleri oksidatif yıkıma karĢı korumada biyolojik bir
antioksidan madde olarak görev yapan glutation peroksidaz enziminin yapısına giren, immun sistemde
anahtar rol oynayan esansiyel bir elementtir (Kirchgessner 1985, Sarı ve Çakmak 1996, Underwood ve
Suttle 1999). E vitamini ile birlikte oksidatif yıkımların önlenmesinde sinerjetik etki gösterdiği
bilinmektedir. Hem vitamin E hem de selenyum, fagositoz süresince lökositleri ve makrofajları
korumaktadırlar (Sarı ve Çakmak 1996). Vitamin E ve selenyum bu hücrelerin, yemdeki toksik maddeler
üreten bakterileri yok etmeleri için yaĢamalarına yardımcı olurlar. Selenyum, ağır metallerle kompleksler
oluĢturur ve kadmiyum, civa ve gümüĢ gibi ağır metallere karĢı koruyucu etki yaptığı bilinmektedir
(McDowell 1992, Harris ve ark., 1994, Artington 2002).
Selenyum, ruminantlarda rumen mikroorganizmaları tarafından kullanılamayacak formlara indirgendiği
için tek midelilere göre daha az emilir. Emilen selenyum plazma ile dokulara taĢınır. Selenyum ile ilgili
yapılan bazı çalıĢmalarda gerek sığır gerekse koyun rasyonlarında kullanılan ve inorganik selenyum olan
sodyum selenitin yapısındaki selenyum hayvanlar tarafından iyi bir Ģekilde değerlendirilemediğinden
organik selenyum kullanımı artmıĢtır (Colins ve ark. 1993). Bu bağlamda organik selenyumla yapılan
çalıĢmalar özetleyecek olursak ;
Holstein ve melezi etçi ve sütçü besi danalarının kullanıldığı bir çalıĢmada, deneme grubu rasyonlarına 1
ppm düzeyinde inorganik ve organik formda selenyum ilavesi yapılmıĢ ve deneme sonunda kontrol,
inorganik ve organik selenyum ilaveli gruplarda ortalama canlı ağırlık artıĢı sırasıyla 0.56, 0.60 ve 0.57
kg olarak kaydedilmiĢtir. Buradan hareketle organik selenyum ilave edilen grubun canlı ağırlık artıĢı
diğer gruplara nazaran fazla olmuĢtur (Nicholson ve ark., 1991). Yine süt sığırlarının rasyonlarına katılan
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organik selenyumun (SeI-Plex), sütteki selenyumu artırmada inorganik selenyuma göre 2-3 kat daha etkili
olduğu saptanmıĢtır. Gebelik döneminde Sel-Plex ile yapılan beslemede, doğan hayvanların soğuğa ve
hastalıklara karĢı dirençlerinin de daha iyi olduğu görülmüĢtür (Awadch ve ark., 1998).
BAKIR
Bakır (Cu+1), sitokrom oksidaz (aerobik solunumda), lisil ve thiol oksidaz (hücrelerin yapısal
bütünlügünde), süperoksit dismutaz (oksijen metabolitlerinin toksik etkilerinin azaltılmasında),
seruloplazmin (hemoglobin sentezi için demirin absorpsiyon ve transferinde) ve tirosinaz gibi bir çok
enzimin yapı taĢı olup, ayrıca hücre solunumu, kemik oluĢumu, özel kalp fonksiyonları, bağ doku
geliĢimi, omuriliğin myelin oluĢumu, keratinizasyon, doku pigmentasyonu için gerekli olan esansiyel bir
elementtir (McDowell 1992, Harris 1994, Alkan 1998, Artington 2002). Bakır, ayrıca hemoglobin yapım
aĢamasında demire eĢlik eder ve özellikle demirin (Fe+2) düzenli olarak kullanılması için gereklidir. Bakır
olmaksızın, demir asimile olur ve karaciğerde depolanır fakat hemoglobine dönüĢmez. Demir,
hemoglobin oluĢumunda rol aldığı gibi, alyuvarların yapımında ve aktivitesinin sürdürülmesinde yani
―hematopoiesis‖ oluĢumunda önemlidir (Köksal 2007).
Bakır, diyet ile alındıktan sonra duedonumdan amino asitler ya da küçük peptitler ile birleĢerek absorbe
olur, absorbe olduktan sonra mukoza hücrelerinden kana geçerek albümine bağlanır. Bakır-albumin
kompleksi karaciğere taĢınır ve seruloplazmin olarak plazmaya geri salınır (Marceau ve Aspin 1973,
Guttridge ve Stocks 1981, Sarı ve Çerçi 1993, Toplan ve ark. 2003). Seruloplazmin bir protein olan
globulin–Cu kompleksidir. Seruloplazmine bağlanma oranı dolaĢıma katılan bakırın % 80‘i kadardır.
Geriye kalan kısmı gevĢek olarak albumine bağlanarak çeĢitli dokulara taĢınmaktadır (Köksal 2007).
Bakır, bütün vücut hücrelerinde bulunmakla birlikte büyük bir bölümü karaciğer, kemik, kas, deri ve
yapağıda bulunmaktadır. Özellikle karaciğer oldukça yoğun bir bakır içeriğine sahiptir. Ancak genel
dağılıma bakıldığında yapağıda daha yoğun olduğu ve burada birikimin daha fazla olduğu bildirilmiĢtir
(Özgen 1980, Kirchgessner 1985, Sarı ve Çerçi 1993, Underwood ve Suttle 1999, Ergün 2004).
Bakır yetersizliğinde; anemi, ishal, kemik bozuklukları, neonatal ataksi, enzootik ataksi, kıl ve yapağıda
pigment değiĢiklikleri, keratinizasyon, infertilite, kardiovasküler bozukluklar, glikoz ve lipid
meabolizmasında aksaklıklar ve immun fonksiyonların baskılanması (asılamaya karsı yetersiz cevap),
büyümede gecikme, ağırlık kaybı gibi olumsuzluklar görülür (McDowell 1992, Harris 1994, Alkan 1998,
Artington 2002, Köksal 2007).
Bakırın organik formu olan Cu-Lisin ile inorganik formu olan CuSO4 karĢılaĢtırıldığında, bakırın
organizmada tutulmasının (birikimi) Cu-Lisin‘le yemlenen tosunlarda, inorganik formu olan CuSO4‘la
yemlenenlere kıyasla daha fazla olduğu bildirilmektedir. (DeBonis ve Nockels, 1992).
Aynı
araĢtırmacının yaptığı bir baĢka denemede strese maruz bırakılan erkek danaların rasyonuna organik
bileĢik olarak kullanılan Cu-lizinin CuSO4‘a göre daha yüksek oranda emildiği, ayrıca Cu-lizinin vücutta
depolanma oranının CuSO4‘e göre % 58 daha fazla olduğunu bildirmiĢlerdir. Bunun nedeni ise organik iz
mineralin inorganik forma göre absorbsiyonunun fazla olması, dolayısıyla idrar atımınında az olmasından
kaynaklandığına dayandırmıĢlardır (Nockels ve ark., 1993).
Birçok organik iz minerallerin beraber kullanıldığı çalıĢmaları özetleyecek olursak;
ilk doğumunu yapan düvelerde, aminoasit Ģelatlarının üreme performansı üzerine etkisini incelediği bir
çalıĢmasında bakır, çinko, manganez, magnezyum ve potasyumdan oluĢan aminoasit Ģelat karıĢımınının
düvelerde östrus gösterme ve gebe kalma oranının daha yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir (Kropp 1990).
Ballantine ve ark., (2002), organik iz minerallerin (çinko, manganez ve bakır aminoasitlerle, kobalt ise
glukoheptonat ile ĢelatlanmıĢ) eklendiği rasyonlarla beslenen ineklerde sağım döneminin ilk 75 ve 250
günü boyunca tırnak hastalıklarının görülme düzeyinin önemli oranda azaldığını bildirmiĢlerdir.
Yapılan bu çalıĢmalar ıĢığında; organik bakırın inorganik bakıra göre daha yüksek oranda emildiği,
vücutta depolanma oranının daha yüksek olduğu, hayvanın üreme performansı üzerine olumlu anlamda
etki gösterdiği, sonucu çıkmaktadır.
ÇĠNKO
Çinko (Zn) tüm canlılar için esansiyel bir element olup, canlılarda normal geliĢme, kemik formasyonu,
enzimin yapısı ve fonksiyonu, üreme ve hücre içi faaliyetler için gereklidir. Çinko‘da bakır gibi birçok
enzim sisteminde kofaktör olarak görev yapar, bunun yanında nükleik asit, protein ve karbonhidrat
metabolizasındada görev alır. Karboksi peptidaz enziminin de içinde bulundugu birçok enzim sisteminin
öğesi ve aktivatörüdür. Ayrıca bazı hormonlarlada (testesteron, insülin, kortikosteroidler‘in üretimleri,
depolanmaları ve salgılanmaları) iliĢkisi vardır. Çinko, hayvansal dokulara oldukça dengeli olarak
dağılmıĢtır. En çok deri, kıl, tüy ve yapağı gibi epidermal dokularda bulunur (Akın 2004, Eren 2009).
Çinko yetersizliğinde hayvanda birçok araz geliĢir. Bunları kısaca sıralayacak olursak; tırnak
bütünlüğünde, konnektif dokuda dejenerasyon, özellikle yeni geliĢen boğalarda reprodüktif baĢarısızlık,
buzağılarda belirgin anoreksi ve kilo kaybı buzağılarda bacak ve kemik hastalıkları, parakeratozis, görüĢ
bozukluğu, kaba ve incelmiĢ deri ile belli olur. (McDowell 1992, Harris 1994, Alkan 1998, Artington
2002, Akın 2004).
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Yapılan bir araĢtırmada; NRC (1985) tarafından koyunlar için önerilen inorganik mineral düzeylerine
göre %25 oranında daha az düzeyde kullanılan organik yapıdaki bakır (Cu) ve çinko (Zn) minerallerinin
besiye alınan toklularda canlı ağırlık, serum ve yapağı mineral düzeyleri üzerine etkilerini incelemiĢlerdir.
Bu araĢtırma sonucunda organik bakır ve organik çinkonun toklu rasyonunda %25 oranında daha düĢük
düzeyde kullanılmasının inorganik bakır ve inorganik çinko ile benzer ve hatta bazı parametreler
açısından daha iyi bir sonuç verdiğini tespit etmiĢlerdir (Eren ve ark., 2010).
Stres koĢullarındaki tosunlarda bağıĢıklık sistemine çinko düzeyi ve kaynağının etkisinin incelendiği bir
çalıĢmada; alınan serum örneklerinde antikor oluĢumunun kontrol grubuna kıyasla Zn-Metionin ve ZnO‘li
gruplarda sırasıyla % 47 ve % 31 daha fazla olduğu, ayrıca deneysel olarak virüsle (Infectious Bovine
Rhinotracheitis=IBR) aĢılanan hayvanlardaki iyileĢme hızının Zn-Metionin‘li grup lehine olduğu
bildirilmiĢtir (Spears 1996). Yine besi tosunu rasyonlarında organik (Zn-Metionin) ve inorganik formdaki
çinkonun kullanıldığı bir çalıĢmada, inorganik Zn ilavesi performansı geliĢtirmezken, Zn-Metionin‘li
gruptaki hayvanların karkas kalite kriterleri, böbrek, pelvis ve kalp yağı %‘si inorganik gruba kıyasla
daha yüksek olduğunu tespit edilmiĢtir (Greene ve ark.,1988).
Yapılan çalıĢmalarda organik çinkonun ayak rahatsızlıklarının önlenmesinde de etkili olduğunu
göstermektedir. Bu konuyla alakalı bir çalıĢma sonucunda, besinin son aĢamasındaki tosunlarda; ayak
rahatsızlıkları kontrol, ZnO ve Zn-Metionin gruplarında sırasıyla % 20, % 6.7 ve % 0 tespit edilmiĢ ve
buradan hareketle, rasyonda organik çinko (Zn-Metionin), kullanılmasıyla mer‘ada oluĢan ayak
rahatsızlıkları ve diğer toynak problemlerinden korunmasında etkili olduğu sonucuna varılmıĢlardır
(Greene ve ark.,1998).
Puchala ve ark., (1999), Ankara keçi rasyonuna farklı düzeylerde Zn-Metionin ilavesinin, tiftik geliĢimi
ve performans üzerine etkilerini incelemiĢlerdir ve organik iz mineral (Zn-Metionin) katkısının rasyona
katılım payına bakmaksızın kontrol ve ZnO‘li gruplara göre GCAA‘nı ve temiz tiftik üretimini artırdığını
bildirmiĢlerdir.
Kellog (1990), organik çinkonun (çinko metiyonin) süt verimini artırdığı, sütteki somatik hücre sayısını
%22 - %50 oranında azalttığı, keratin astarı oluĢturarak fiziksel ve kimyasal koruma sağladığı
bildirmiĢtir.
KROM
Krom (Cr), tüm memelilerde karbonhidrat, protein, yağ ve nükleik asit metabolizması üzerinde önemli
etkilere sahip esansiyel bir mikro mineraldir. Yine insülinin etkinliği için kritik role sahip bir kofaktör
olarak görev yapan bir elementtir. Ayrıca hayvanlarda verimin artırılmasında ve bazı metabolizma
hastalıklarının önlenmesinde de rol oynamaktadır (Press ve ark. 1990, Apanoğlu 2008).
Krom eksikliği halinde bir çok semptom görülmekle birlikte bunlar arasında özellikle bozulmuĢ glukoz
toleransı, glukozüri ve serum insülin düzeyinde, kolesterolde ve total trigliserid miktarında artmalar,
dokuların insüline karĢı hassasiyetinde azalma, büyüme oranında azalma, yaĢam süresinde kısalma, serum
kolesterol seviyesinde yükselme, sperm sayısı ve döllenme gücünde gerileme gözlenmektedir (Anderson
1994, Bülbül 2008)
Hayvan beslemede kullanılan krom bileĢikleri inorganik ve organik krom bileĢikleri olmak üzere iki
gruba ayrılmaktadır. Kromun inorganik kaynaklı bileĢikleri krom oksit (Cr 2O3) ve krom klorit
(CrCl3)olup; Cr‘un organik kaynaklı bileĢikleri ise; niyasin ile birleĢmesinden oluĢan krom nikotinat
(CrNic), pikolinik asit ile birleĢmesinden oluĢan krom pikolinat (CrPic) ve krom mayasıdır (Sell 1997).
Ġnorganik Cr tuzu olan CrCl3, % 0.5 düzeyinde emilirken; CrNic'ın, CrCl3'e göre % 672 ve CrPic'a göre
de % 311 oranında daha iyi düzeyde tespit edilmiĢtir (Wees 1996).
Hayvanlar üzerinde yapılan çalıĢmalarda organik krom bileĢiklerinin inorganik krom bileĢiklerine oranla
biyoyararlılığının ve emiliminin daha yüksek olduğu, inorganik formdaki kromun etkinliğini
gösterebilmesi için GTF gibi organik bir komplekse çevrilmesi gerektiği belirlenmiĢtir. Ġnorganik kromun
karaciğer veya böbreklerde organik forma dönüĢtürülerek aktif hale gelmesi hem yavaĢ ve hemde
yetersizdir.
Hayvan beslemede rasyona organik ve inorganik formdaki krom ilavesinin ruminant hayvanlar üzerindeki
olumlu ve olumsuz sonuçlarını mukayeseli Ģekilde gösterir çalıĢmalar aĢağıda belirtilmiĢtir.
Uyanık (2001), koyunların rasyonuna Cr ilavesinin bazı kan parametreleri üzerine etkilerini araĢtırmıĢtır
ve sonucunda, inorganik kromun (200 ve 400 ppb) karbonhidrat ve lipid metabolizması ve yağ birikimi
üzerine etkili olduğunu bildirmiĢtir. Kromun canlı ağırlık kazancına dair her hangi bir etkisinin
olmadığını, ancak deri altı yağ birikimini azalttığını, plazma glukoz ve trigliserid düzeyini düĢürdüğünü,
HDL kolesterol düzeyini arttırdığını saptamıĢtır.
Rios ve ark. (2000), erken sütten kesilen oğlak rasyonunda krom pikolinat (0, 100, 200, 300 ve 400 ppb)
kullanımının performans ve kan lökosit sayısı üzerine etkilerini incelemiĢler ve rasyonda 300 ppb krom
pikolinat ilavesinin kullanımı kan lökosit düzeyini düĢürdüğü sonucuna varmıĢlardır.
Al-Saiady ve ark., (2004), sıcaklık stresi altındaki Holstein ineklerinin rasyonlarına Ģelat krom ilavesinin
laktasyon performansı ve kan parametrelerine dair etkilerini araĢtırmıĢlardır. Rasyona maya krom (Ģelat-

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

Cr) ilavesinin süt verimini ve yem tüketimini artırdığını, süt yağı, proteini, laktozu ve yağsız kuru madde
yüzdesi bakımından gruplar arasında bir farklılık olmadığını tespit etmiĢlerdir. Ayrıca rasyona organik
krom ilavesinin kan serumundaki albumin/globulin oranını ve kolesterol düzeyini önemli oranda
artırdığını belirtmiĢlerdir.
Benzer bir çalıĢmada, yüksek süt verimi nedeniyle strese giren süt ineklerinde Cr yetersizliğine duyarlı
hale geldikleri, strese maruz kalan süt ve besi sığırlarına organik Cr bileĢikleri verildiğinde, bu
bileĢiklerle beslenmeyenlere oranla, canlı ağırlığın arttığı, yemden yararlanmanın iyileĢtiği, morbiditenin
azaldığı ve bağıĢıklık durumunun daha iyi hale geldiği bildirilmektedir (Mallard ve Borgs, 1997).
Burton ve ark. (1993), temel rasyona buzağılamadan 6 hafta önce 5.5 ppm, laktasyonun ilk 16 haftasında
da 9.98 ppm Cr-Ģelatı ilave etmiĢler ve bu çalıĢma sonucunda, IgG, IgM düzeylerinde ve periferal
mononükleer hücrelerin oranında artıĢ tespit etmiĢlerdir. Benzer bir çalıĢmada ise; temel rasyona 0.8 ppm
CrPic ilavesinin kuru madde tüketimini, süt verimini, plazma beta hidroksibütirik asit düzeyini ve
postpartum 30. günde karaciğer trigliseritlerini artırdığı; sütün komponentlerinin, plazma glikoz,
doymamıĢ yağ asitleri ve serum insülin düzeylerini etkilenmediği sonucuna varmıĢlardır (Besong ve ark.
1996).
SONUÇ:
Son zamanlarda yapılan çalıĢmalarda ruminant rasyonlarında kullanılan organik elementlerden özellikle
bakır, çinko, selenyum ve kromun bağıĢıklık sistemini güçlendirdiği, süt üretimini artırdığı, üreme ve
canlı ağırlık artıĢını iyileĢtirdiği ortaya konulmuĢtur. Ayrıca, organik minerallerin inorganik minerallere
göre biyolojik yararlılığı yüksek olduğu için rasyona ilave edilen toplam mineral miktarı azalacağından
çevre kirliliğinin de önüne geçilmiĢ olunacaktır. Bu nedenlerden dolayı yapılan araĢtırmalar organik
minerallerin ruminant besleme alanında yaygın bir Ģekilde kullanılmalarının daha uygun olacağı
düĢüncesini desteklemektedir.
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Özet
Gebelik dönemi içerisinde hayvanların fizyolojik ve davranıĢsal gereksinimlerinin karĢılanması hayvan
refahı açısından ve iĢletme ekonomisi açısından faydalı olacaktır. Bu çalıĢmada, gebelik döneminde kısıtlı
yemleme uygulanan ergin hayvanlarda bazı yemleme ve dinlenme dönemi davranıĢlarının belirlenmesi
amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TETAM-Keçicilik Birimi‘nde
yetiĢtirilmekte olan 24 baĢ Türk Saanen keçisi kullanılarak yürütülmüĢtür. Hayvan materyali iki farklı
grup Ģeklinde ele alınmıĢtır. Kontrol grubu keçilere (E-K) besin madde ihtiyaçlarının tamamı karĢılanacak
düzeyde bir besleme yapılmıĢ iken; diğer gruba (E-80) besin madde ihtiyacının %80‘i karĢılanacak
Ģekilde kısıtlama yapılmıĢtır. Keçilerde yem tüketimi, ruminasyon, yalama taĢına yönelme, su içme,
yürüme ve bazı dinlenme özellikleri gözlenmiĢtir. E-80 grubuna ait keçilerin kontrol grubuna kıyasla %66
daha az yem tükettikleri bulgulanmıĢtır (P=0,0001). Öte yandan suya yönelme bakımından gruplar
arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık gözlenmemiĢtir. Yalama taĢına yönelmenin E-80 grubu
keçilerde 1,45 kat daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir (P=0,0001). E-80 grubuna ait keçilerin, E-K grubuna
göre % 36 daha az ruminasyon yaptıkları belirlenmiĢtir (P=0,0001). E-80 grubu keçilerin E-K grubuna
nazaran 1,90 kat daha fazla yemlik yanında ayakta durdukları gözlenmiĢtir (P=0,0001). E-80 grubu
keçilerin kontrol grubuna kıyasla 2,05 kat daha fazla yemlikten uzak bir köĢede durdukları belirlenmiĢtir
(P=0,0001). E-80 grubunun sağ tarafına yatma davranıĢını E-K grubuna göre % 38 daha az sergiledikleri
tespit edilmiĢtir (P=0,0001). Sonuç olarak bu çalıĢmada, bir çevre faktörü olarak ele alınan besleme
düzeyi farklılığının gebe keçilerde hayvanların davranıĢları bakımından bir farklılığa neden olduğu,
bunun da hayvan refahı bakımından önemli sonuçlar ortaya koyduğu saptanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Kısıtlı yemleme, keçi davranıĢları, yatma, ayakta dikilme, yemleme davranıĢları
GiriĢ
ĠĢletmenin kazanç sağlaması için yetiĢtiriciliği yapılan hayvan türünün baĢarılı bir üreme dönemi
geçirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda üreme prosedürünün gerçekleĢtiği dönemlerde hayvanın tabi
olduğu çevre önem taĢımaktadır. YetiĢtirici koĢullarında hayvanlar bazen ihtiyacının fazlası bazen de
ihtiyacı karĢılanamayacak düzeyde yetersiz beslenmektedir. Hayvan davranıĢlarının, fizyolojilerinin bir
göstergesi olarak kabul ederek gerçekleĢtirilen düzenlemeler üreme prosedürünün baĢarısını da
etkileyecektir (Lindsay, 1996; Konyalı ve ark., 2007a; Steensels ve ark., 2012). SavaĢ ve Yurtman (2008)
tarafından da belirtildiği üzere hayvan davranıĢları yetiĢtiriciliği yapılmakta olan hayvanların davranıĢ
biyolojilerinin ortaya konmasında, davranıĢ gereksinimlerinin belirlenmesi ve özellikle son yıllarda artan
düzeyde önem taĢıyan hayvan refahı konusunda biyolojik tanımlayıcıların belirlenmesi konularında
önemli bir araç konumundadır. Hayvanların çevreye verdiği yanıt olarak tanımlanan hayvan
davranıĢlarının gözlenmesi çevreden kaynaklanan olumsuzlukların düzenlenerek sorunun daha kolay
çöözüme ulaĢmasını sağlayacaktır (Gill, 2012). Öte yandan hayvanın aktivitesinde gözlenen değiĢimler de
hayvanın refahı hakkında bilgi vermektedir (Müller ve Schrader, 2003).
Steensels ve ark. (2012) tarafından bildirildiğine göre hayvanların yatma süresi arttık.a süt verimi
azalmaktadır, diğer bir ifadeyle süt verimi yüksek hayvanlar daha az yatma davranıĢı sergilemktedir.
Konyalı ve ark. (2007b), Nishida ve ark. (2004)‘nın yaptığı çalıĢmaya atıfta bulunarak belirttiğine göre
gebeliğin ilerleyen evrelerinde meydana gelen pek çok fizyolojik değiĢim hormonların kontrolünde
meydana gelmekte ve hayvanlar daha fazla yatma eğilimi göstermektedir. Çiftlik hayvanlarında ayakta
durma davranıĢı barınak koĢullarının yetersizliği, rahatsızlık, hatta stres göstergesi olarak kabul edilirken,
yatma davranıĢı da konfor davranıĢı olarak kabul edilmektedir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde
hayvanların daha çok yatma eğilimi gösterdiği (Konyalı ve ark., 2007b), yatma eğilimindeki artıĢa paralel
büyüme hormonu konsantrasyonunda artıĢ olmakta ve bu yoğunluğun artması süt verimi üzerinde olumlu
etki yaptığı belirtilmektedir (Haley ve ark., 2000). Öte yandan Tucker ve ark. (2009) süt sığırlarının daha
çok sol tarafa yattığını bildirmektedir. AraĢtırmacılar ikiz gebeliklerde daha çok sol tarafına yatma
davranıĢı sergilendiğini ifade etmektedir.

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

Keçilerde kısıtlı yemlemenin sonucu olarak gebelik toksemisi ile karĢılaĢılabileceğini ifade etmektedir.
Metabolik olayların göstergesi olan davranıĢların belirlenmesi erken teĢhis imkanı tanıyacaktır (LaporteBroux ve ark. 2011).
Uçar ve ark. (2005) yetersiz besleme düzeyinin üreme sürecini olumsuz etkilediğini ifade etmektedir.
Çiftlik hayvanlarında üreme sürecinin tamamlanması için baĢarılı bir doğum ve büyütme döneminin
geçirilmesi gerekmektedir. Gebelik dönemi gerek yavru geliĢimi ve gerekse doğum sonrası baĢlayacak
laktasyon dönemi için önem arz etmektedir. Bu dönemde uygulanan yetiĢtiricilik uygulamaları ve
besleme düzeyi baĢarıyı etkileyen temel faktörlerdir. Hayvanların beslenme davranıĢlarının belirlenmesi
ve buna göre yeni stratejilerin geliĢtirilmesi yönünde çalıĢmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu noktadan
hareketle, bu çalıĢmada, süt keçilerinde gebeliğin son 13 haftasında farklı besleme düzeyinde gözlenen
beslenme ve dinlenme davranıĢlarının ortaya konması hedeflenmektedir.
Materyal ve Yöntem
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TETAM Keçicilik Birimi‘nde yürütülen bu çalıĢmanın hayvan
materyalini yaĢları 2-4 yaĢ arasında değiĢen 24 baĢ Saanen ırkı keçi oluĢturmuĢtur. Ġkiz veya üçüz gebe
oldukları belirlenen keçiler, canlı ağırlık, vücut kondüsyon puanı ve doğurma sırası dikkate alınarak iki
gruba ayrılmıĢtır. Kontrol grubu keçilerin besin madde ihtiyaçlarının tamamı karĢılanacak düzeyde bir
rasyon hazırlanarak beslenirken (E-K, n=12), deneme grubu keçiler ihtiyacının % 80‘i karĢılanacak
Ģekilde kısıtlama ile beslenmiĢtir (E-80, n=12). Keçiler toplam rasyon (TMR) kullanılarak beslenirken
meraya çıkmamıĢ, gebelik süresince barınakta bakılmıĢtır. Rasyonlar NRC (2007) tarafından ergin keçiler
için belirtilen değerler dikkate alınarak hesaplanmıĢtır.
Davranış Gözlemleri
ÇalıĢmada yem tüketimi, ruminasyon, yalama taĢına yönelme, su içme, yürüme, gözleri açık veya kapalı
dikilme, ayakta durma (Yemlik yanında, kenarda veya suluk yanında) ve yatma (sağ tarafına veya sol
tarafına yatma) özellikleri gözlenmiĢtir.
DavranıĢ gözlemleri; hafta bir gün ve sabah (09:00-10:15), öğlen (13:00-14:!5) ve akĢam (16:00-17:15)
olmak üzere 3 periyotta, doğrudan gözlem yoluyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Her bir gözlem periyodu içinde
5‘er dakikalık zaman aralıkları ile ‗time-sampling‘ gözlem metodu esasına göre yapılmıĢtır.
Besleme Özellikleri
ÇalıĢmada erken gebelik dönemi (1.-8. hafta) ve gebeliğin son dönemini (9.-13. hafta) içeren iki farklı
rasyon hazırlanmıĢtır. Gruplarda, farklı besleme düzeylerinin oluĢturulmasında günlük kuru madde
tüketimleri dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢmada keçiler gebelik süresince kapalı koĢullarda, yarı açık padoklarda
barındırılmıĢlardır. Keçilerin beslenmesinde toplam rasyon (Tr) uygulamasından yararlanılmıĢtır.
ÇalıĢmada erken gebelik döneminde tüketime sunulan rasyonların kaba: kesif yem oranları 85:15 (%85
fiğ kuru otu, % 15 kesif yem karması) iken gebeliğin son döneminde kullanılan rasyonların kaba: kesif
yem oranı 60:40 olarak hazırlanmıĢtır (% 40 mısır silajı, %10 fiğ kuru otu, % 10 yonca kuru otu, %40
kesif yem karması). ÇalıĢma süresince oluĢturulan toplam rasyonların (Tr) hazırlanmasında kullanılan
yem hammaddelerine iliĢkin besin madde içerikleri Çizelge 1‘de yer almaktadır.
DavranıĢ Gözlemi yapılan haftalar
1

2

3

4

5

6

7

8

Erken Dönem Besleme

9

10

11

12

13

0
Doğum

Gebeliğin Geç Dönemi Besleme

ġekil 1: Haftalar bazında uygulanan besleme programı
Grup koĢullarında barındırılan keçilere yem sunumu sabah (09:00) ve akĢam (16:00)‘ da olmak üzere
günde iki kez gerçekleĢtirilmiĢtir. Rasyonlar NRC (2007) tarafından belirtilen gebelik dönemi besin
madde ihtiyaçları dikkate alınarak oluĢturulmuĢtur. Hayvanların su ve yalama taĢına ad libitum koĢullarda
ulaĢmalarına olanak sağlanmıĢtır.
Çizelge 1. Rasyonu oluĢturan yem hammaddelerine iliĢkin ham besin madde içerikleri
Yem maddesi
KM
HP
ME
Mısır silajı
28
80
2.4
Yonca kuru otu
90
160
2.0
Fiğ kuru otu
89
140
2.1
Kesif yem
88
200
2.9
KM: kuru madde % KM; HP: ham protein g/kg KM; ME: metabolik enerji Mcal ME
ÇalıĢmada erken gebelik dönemi (1-8. haftalar) ve gebeliğin son döneminde (9-13. haftalar) grupların
kuru madde tüketimleri sırasıyla; E-K grubunda 1.25-1.5 kg KM baĢ/gün düzeyinde ve E-80 grubu 1-
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1.20 kg KM baĢ/gün düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Erken gebelik döneminde keçilere sunulan rasyonun kuru
madde içeriği % 89 ve enerji içeriği 2.2 M cal ME iken gebeliğin son döneminde rasyonun kuru madde
içeriği % 48 ve enerji içeriği 2.5 M cal ME olarak hesaplanmıĢtır.
İstatistik Analizler
Verilerin istatistik analizleri SAS Paket Proramı (1999) kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Genmod
prosedürü kullanılan modelde canlı ağırlık kovaryant olarak yer alırken; grup (E-K ve E-80), gözlem
periyodu (sabah (1, 2, 3), öğlen (4, 5, 6) ve akĢam (7, 8, 9)) ve hafta (1, 2,…,13) sabit faktör olarak yer
almaktadır. Analiz sonucunda elde edilen tahmin değerleri (b) yardımıyla odds oranları (eb)
hesaplanmıĢtır. Post-hoc analizlerde Wald ki-kare analizi kullanılmıĢtır (Fears ve ark.,1996 ).

Sağ Tarafa Yatma

Ruminasyon

Suluk yanında
Ayakta Durma

Kenarda Ayakta
Durma

Sol Tarafa Yatma

Yalama Taşına
Yönelim

Su İçme

Yem Tüketme

Bulgular ve TartıĢma
Ergin Türk Saanen keçilerinde gebeliğin son 13 haftasında beslenme ve dinlenme dönemindeki
davranıĢlarını konu alan bu çalıĢmadan elde edilen bulgular aĢaıda sunulmaktadır.

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

Gözleri Kapalı
Dikilme

Gözleri Açık Dikilme

Yürüme

Yemlik Yanında
Ayakta Durma
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Hafta
E-K

Hafta
E-80

E-K

E-80

ġekil 2: ÇalıĢmaya konu olan davranıĢ gözlemlerinin gruplar bazında 13 haftalık süre içerisindeki
değiĢimleri
Yem tüketimi davranıĢı bakımından gebeliğin ilerleyen dönemlerinde sunulan rasyon E-K
grubunda E-80 grubuna göre daha yüksek bulunmuĢtur (ġekil 2; Çizelge 2; P<,0001). Su içme davranıĢı
ise gruplar arasında istatistiksel bir farklılık gözlenmezken, E-80 grubunda 1,31 kat daha fazla olduğu
gözlenmiĢtir. E-80 grubunun suya yönelimi E-K grubuna oranla gebeliğin son döneminde artıĢ gösterdiği
tespit edilmiĢtir.
Ruminasyon davranıĢı hayvanın sağlıklı olduğunun bir göstergesi olarak ifade edilmektedir (Arslan,
2009). Bu çalıĢmada ruminasyon davranıĢı bakımından E-80 grubu %36 daha az ruminasyon yapmıĢtır
(P<,0001). E-K grubu keçiler gebeliğin sonlarında daha çok sol tarafına yatma davranıĢı gösterirken son
hafta durumun E-80 lehine değiĢtiği gözlenmiĢtir (ġekil 2). Sağ tarafa yatma bakımından ise E-K grubu
gebelik süresinde daha fazla sağa yattığı gözlenmiĢtir (ġekil 2). Kenarda ayakta durma davranıĢı
bakımından E-80 grubunda 2,05 kat daha fazla olarak tespit edilmiĢtir (P<0,0001). Suluğa yönelme
bakımından kısıtlı yemlenen grupta 4,66 kat daha fazla dır (P<,0001).
Yemliğin yanında yem beklemek amacıyla olsa gerek ki kısıtlı yemlenen grup daha fazla (1,92 kat daha
fazla) yemlik yanında ayakta durduğu gözlenmiĢtir (P<,0001). Stres belirtisi olarak algılanabilecek olan
barınak içerisindeki yürüme davranıĢının kısıtlı yemlenen grupta %18 daha az sergilenmiĢ, istatistiksel
olarak önemli bir farklılık gözlenmemiĢtir. Öte yandan hayvanların gözleri kapalı Ģekilde dikilmesi
konfor belirtisi olabileceği gibi barınak koĢulları ya da baĢka nedenlerden kaynaklanabilen stres
göstergesi olabileceğini ifade etmektedir (Haley ve ark., 2000). Bu çalıĢmadan elde edilen bulgulara göre
de E-80 grubunda 5,64 kat daha fazla gözleri kapalı dikilme davranıĢı sergilenmektedir (P<.0001).
Gözleri açık dikilme davranıĢı da 1,62 kat daha fazla oranda E-80 grubunda gözlenmiĢtir.
Sonuç
Çiftlik hayvanları verimlerinden faydalanmak amacıyla yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Bu hayvanların
barınma koĢullarından farklı fizyolojik dönemlerine kadar her türlü ihtiyaçlarının karĢılanması verimi
arttırdığı gibi sağlık ve refah koĢullarını da iyileĢtirecektir. Besleme davranıĢlarından sapmaların ortaya
konması sürü yönetiminde kolaylık sağlayacaktır. Farklı fizyolojik dönemlere özgü daha fazla araĢtırma
yapılması önerilmektedir.
Çizelge 2: ÇalıĢmada gözlenen davranıĢlar üzerinde gruplara ait regresyon katsayısı (b), standart hata
(SH), odds oranları () ve P-Değerleri
DavranıĢ
Yem Tüketme
Suya Yönelme

Grup
E-80
E-K
E-80
E-K

b
-0,78
0,00
0,27
0,00

SH
0,05
0,00
0,19
0,00

%95 Güven Sınırı
-0,88
-0,67
0,00
0,00
-0,09
0,63
0,00
0,00


0,46 b
1,00a
1,31
1,00

P
<,0001
0,1413
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Yalama TaĢına
Yönelme
Ruminasyon
Sol Tarafına
Yatma
Sağ Tarafına
Yatma
Kenarda Ayakta
Durma
Suluk Yanında
Ayakta Durma
Yemlik yanında
Ayakta Durma
Yürüme
Gözleri Açık
Dikilme
Gözleri Kapalı
Dikilme

E-80
E-K
E-80
E-K
E-80
E-K
E-80
E-K
E-80
E-K
E-80
E-K
E-80
E-K
E-80
E-K
E-80
E-K
E-80
E-K

0,37
0,00
-0,45
0,00
-0,33
0,00
-0,48
0,00
0,72
0,00
1,54
0,00
0,65
0,00
-0,20
0,00
0,48
0,00
1,73
0,00

0,09
0,00
0,08
0,00
0,06
0,00
0,06
0,00
0,05
0,00
0,45
0,00
0,06
0,00
0,16
0,00
0,05
0,00
0,18
0,00
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0,19
0,00
-0,60
0,00
-0,45
0,00
-0,60
0,00
0,62
0,00
0,66
0,00
0,53
0,00
-0,52
0,00
0,38
0,00
1,38
0,00

0,55
0,00
-0,30
0,00
-0,22
0,00
-0,36
0,00
0,82
0,00
2,42
0,00
0,76
0,00
0,12
0,00
0,59
0,00
2,07
0,00

1,45b
1,00a
0,64b
1,00a
0,72b
1,00a
0,62b
1,00a
2,05b
1,00a
4,66b
1,00a
1,92b
1,00a
0,82
1,00
1,62b
1,00a
5,64b
1,00a

<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
<,0001
0,2246
<,0001
<,0001

a,b,c

Her bir faktöre ait aynı sütunda farklı harflerle gösterilen olasılıklar arasındaki fark istatistiksel olarak
önemlidir.
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Farklı Depolama ġartlarının Balık Yemlerinin Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine
Etkileri
Furkan ġĠRĠN
Özet
Bu çalıĢma farklı yağ kaynaklarının balık yemine ilavesinin yem mikrobiyolojisi üzerine etkilerini
araĢtırmak amacıyla yürütülmüĢtür. Deneme grupları 2 farklı depolama ortamı (22þC sıcaklık, %57 nem
ve 37þC sıcaklık, %65 nem), depolama süresi (1-6 ay), yağ kaynağı olarak (soya yağı, hurma yağı) ilavesi
ile 2 farklı yağ oranı (%5-%10) kullanılarak oluĢturulmuĢtur.
AraĢtırma sonucunda besin madde kayıplarının ve mikrobiyal kompozisyon üzerine depolama Ģartları,
süresi ve farklı yağ kaynakları ilavesinin etkili olabileceği sonucuna varılmıĢtır
Anahtar kelimeler: Balık yemi, soya yağı, hurma yağı, yem mikrobiyolojisi

Etlik Piliç Rasyonlarında Kullanılan Bazı Bitkisel Ekstraktlar ve Etkileri
Harun Cinli
ESOGÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, EskiĢehir
e-posta: hcinli@ogu.edu.tr; Tel: +90 (222) 324 29 91/4822; Fax: +90 (222) 324 29 90
Özet
Gittikçe daralan tarım alanlarında hızla artan Dünya nüfusunu beslemek gün geçtikçe zorlaĢmaktadır.
Hayvansal ürünler; hem birim alandan daha fazla verim sağlanması hem de insanların sağlıklı
beslenmesindeki rolü açısından büyük önem taĢımaktadır. Dünya nüfusundaki artıĢa bağlı olarak
hayvansal gıdalara ihtiyaç da artmaktadır. Bu ihtiyacı karĢılamak için çiftlik hayvanları maksimum verim
düzeylerine kadar zorlanmaktadır. Hayvan beslemede yüksek verimliliği sağlamak için rasyonel bir
yemlemede antibiyotik ve hormonlar da kullanılmaktaydı. Ancak ürünlerde kalıntı bırakması ve bu
kalıntıların insan sağlığına zarar vermesi sebebiyle 2006 yılından itibaren AB ülkeleri ve Türkiye‘de
kullanılmaları yasaklanmıĢtır. Bu tarihten sonra hormon ve antibiyotiklere alternatif olabilecek yeni
kaynaklar bulunması amaçlanmıĢ, büyüme uyarıcı özelliğe sahip olduğu düĢünülen bitkisel ekstrakların
yem katkısı olarak kullanımı üzerinde araĢtırmalar yoğunlaĢmıĢtır. Bu derlemede etlik piliç rasyonlarında
kullanılan kimi bitkisel ekstraktların besi performansı ve bazı parametreler üzerine etkilerinden
bahsedilecektir.
Anahtar kelimeler: Broiler, bitkisel ekstrakt, yem katkıları, antibiyotik, hormon
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Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Organik Asitlerin Kullanımı
Kayahan YILMAZ, Emre TAHTABĠÇEN, Aylin AĞMA OKUR, H. Ersin ġAMLI
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ
*e-posta: kyilmaz@nku.edu.tr; Tel: +90 (282) 250 37 04; Faks: +90 (282) 250 99 29
Özet
Son yıllarda yem katkı maddelerinin kullanımı, özellikle antibiyotiklerin büyümeyi arttırıcı
olarak yemlerde yer almasının yasaklanmasıyla artmıĢtır. Kanatlı beslemede probiyotikler, prebiyotikler,
bitki ekstraktları ve organik asitler kullanılan baĢlıca yem katkı maddeleridir.
Organik asitler doğada saf olarak bitkisel ve hayvansal organizmalarda bulunabildiği gibi
endüstriyel olarakta elde edilebilirler. Organik asitlerin canlı organizma için herhangi bir sağlık sorunu ya
da risk oluĢturacak kalıntı bırakmamaları, mikotoksin üremesini engellemeleri, yemlerde depolama
sürelerini uzatmaları gibi olumlu etkileri vardır. Diğer yandan hayvanların sindirim kanallarında anti
bakteriyel etkileri ve bunların sonucunda büyümeyi teĢvik etmek amacıyla da kullanılırlar. Bu derlemede
organik asitlerin özellikle etlik piliçlerin beslenmesine olan etkileri üzerinde durulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Etlik piliç, Organik asit, Kanatlı Besleme, Katkı maddesi
GiriĢ
Etlik piliçlerin beslenmesinde yem katkı maddelerinin kullanımı artan bir çeĢitlilikle devam
etmektedir. Günümüzde probiyotikler, prebiyotikler, bitki ekstraktları ve organik asitler özellikle bağırsak
ekolojisini istenilen Ģekilde değiĢtirmeleri ve ürünlerde kalıntı riski taĢımamaları nedeniyle önde
gelmektedir.
Büyümeyi teĢvik edici olarak antibiyotiklerin kullanımının etlik piliç yemlerinde yasaklanması
yem katkı maddelerinin pazar payını arttırmıĢtır. Organik asitlerin gerek yemlerin depolanmasındaki
koruyucu etkileri gerekse hayvan beslemedeki etkileri daha da önem kazanmıĢtır.
Kanatlı yemlerinde yaygın olarak kullanılan organik asitler arasında; formik asit, asetik asit,
propiyonik asit, fumarik asit, malik asit ve sitrik asit sayılabilir (Nir ve ġenköylü, 2000).
Organik asitler özellikle bağırsakta bulunan patojen mikroorganizmaları baskı altına almaları ve
laktik asit bakterilerini çoğaltıcı etkileri nedeniyle kanatlı yemlerine katılmaktadırlar.
Organik Asitlerin Etki Mekanizması
Young ve Foegeding (1993) yapmıĢ oldukları bir in vitro çalıĢmada organik asitlerin bakterilerle uzun
süre aynı ortamda bulunmalarının, gram negatif bakteriler üzerinde bakteriostatik ve bakterisidal etki
yaptıklarını saptamıĢlardır. Birçok çalıĢmada kullanılan formik asit incelendiğinde formik asit katyon ve
anyonlarına ayrıldıktan sonra bakteri hücre duvarını geçerek bakteriyel protein sentezini engellediği
görülmekte, dolayısıyla bakteri hücreleri bölünme ve çoğalma iĢlemi aksamaktadır. Yine benzer etkileri
fumarik ve propiyonik asitin de yarattığı bildirilmektedir (Nir ve ġenköylü,2000). Etki mekanizması
incelendiğinde organik asitler patojen bakteri ve mantarların amino asit ve enerji metabolizmasını ve
DNA sentezini bozduğu anlaĢılmaktadır (Adams , 1999).
Laktik asit bakterilerinin ürettikleri bakteriosin ve laktik asit aracılığıyla koliform bakteriler
üzerinde bakteriostatik bir etki yarattığı gözlenmiĢtir (Kalchayanad ve ark., 1992). Diğer yandan organik
asitlerin bakteriostatik aktivite göstermeleri kursak ve daha sonraki sindirim bölmelerindeki yoğunluğu ile
iliĢkilidir. Organik asitlerin sindirim kanalı boyunca yoğunlukları emilim ve metabolizma sonucunda
giderek azalma göstermektedir.
Ancak Salmonellanın yoğun olduğu kör bağırsakta anaerobik fermantasyon sonucunda organik asitlerin
konsantrasyonu ve pH nın yüksek (6,5-7,5 civarında) olması asit moleküllerinin çözülmesini kolaylaĢtırıcı
etki yapmaktadır (Nir ve ġenköylü, 2000). Örneğin karma yeme %1 oranında formik ve propiyonik asit
karıĢımı ilavesi sekumdaki pH‘nın düĢmesine yol açtığı bildirilmiĢtir (Waldroup ve ark., 1995).
Sekumdaki pH‘nın düĢmesi ise Salmonella‘nın buradaki yoğunluğunu azaltarak, yerleĢmesini
güçleĢtirmektedir (Nir ve ġenköylü, 2000). Best‘in (2000) domuzlarda yapmıĢ olduğu çalıĢmada ise yeme
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formik asit ilavesinin ileum, sekum ve kolondaki bakteriyel populasyonu değiĢtirmediği E.coli ve
Enterococcus gibi potansiyel patojen organizmaların sayısını azalttığı, faydalı bakterilerin sayısında
önemli bir azalma olmadığı bildirilmiĢtir.
Organik Asitlerin Yemlerdeki Etkileri
Organik asitler, hammaddelere ve karma yeme uygun düzeyde katıldıklarında mantar oluĢumunu
engelleyerek küflenmenin önlenmesinde rol oynamaktadırlar. Dolayısı ile yemler bozulmadan daha uzun
süre yapılarını koruyabilmektedirler (ġamlı ve ark., 2005). Organik asit karıĢımlarının farklı Ģartlarda
depolanan yem hammaddelerinin yem mikrobiyolojisi üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır (ġamlı ve
ark., 2008). Diğer yandan organik asitlerin kanatlı yemlerine eklenmesinde ekipmanlar üzerinde aĢındırıcı
etkilerinin olabileceği de göz önüne alınmalıdır (Nir ve ġenköylü 2000).
Etlik Piliçlerde Yapılan ÇalıĢmalar
Czerwinski ve ark., (2010) tarafından elde edilen bulgular yeme ilave edilen organik asitlerin
sekumdaki Lakto bacillus sayısını arttırdığını ancak performans değerinde önemli bir etkisinin olmadığını
göstermektedir. Bir baĢka çalıĢmada ise yemlere katılan bütürik asitin performans ve karkas randımanı
üzerine etkileri araĢtırılmıĢ ve civciv baĢlangıç, büyütme ve bitiĢ dönemlerinin hiçbirinde önemli bir
farklılığın olmadığı buna karĢın bütirik asit ilave edilen hayvanların kontrol grubuna göre daha az yem
tükettiklerinden maliyetin azaldığı bildirilmiĢtir (Leeson ve ark., 2005). Yeme bütürik asit ilave edilen bir
baĢka çalıĢmada ise yem tüketimi düĢmesine karĢın canlı ağırlık ve canlı ağırlık artıĢı değerlerinde
rasyondaki niĢasta olmayan polisakkarit düzeyinden bağımsız olarak kontrol grubuna benzer hatta sayısal
olarak daha iyi değerler saptanmıĢtır (Köksal ve ark., 2011). Benzer sonuçlar Aksu. ve ark., (2005)
tarafından yapılan çalıĢmada da gözlenmiĢtir. ÇalıĢmada 4 g/kg düzeyinde yeme katılan organik asit
karıĢımının etlik piliçlerde büyümeyi arttırdığı ve ekonomik olduğu takdirde bu düzeylerde yeme organik
asit katılmasının üreticiye tavsiye edilebileceği bildirilmiĢtir. Yeme performans arttırıcı yem katkı
maddelerinin tek tek ve kombine Ģekilde katıldığı bir araĢtırmada performans değerleri olumlu
etkilenmiĢtir (Bozkurt ve ark., 2005). Organik asit ilavesinin performans değerlerine olumlu etkileri
Manazoğlu ve Alp, (2009) nun çalıĢmasında vurgulanmıĢtır. Humprey ve Lanning, (1998) tavuk
rasyonlarına organik asitlerin koruyucu olarak katılmasının, civciv ve tavuk sürülerinde Salmonellanın
etkisini azalttığını ve tekrar bulaĢmasını önlediğini göstermiĢlerdir. ġenköylü ve ark., (2007) yaptıkları bir
çalıĢmada formik ve propiyonik asit kombinasyonunun ilave edildiği buğday ve arpaya dayalı etlik piliç
yemlerinde performans ve ince bağırsak histomorfololojisi üzerine etkili olduğunu saptamıĢlardır.
Özdüven ve ark., (2009) tarafından yapılan bir baĢka çalıĢmada ise mannan oligosakkaritleri ve organik
asit karıĢımlarının, performans, kan parametreleri ve ince bağırsak mikrobiyatasına etkileri araĢtırılmıĢ ve
organik asit ilavesinin canlı ağırlık artıĢı üzerine olumlu etkileri olduğu, E.coli sayısını düĢürdüğü
saptanmıĢtır.
Sonuç
Kanatlı üretimi günümüzde değiĢen üretim sistemleri ve besleme alternatifleri ile dinamik bir
sektördür. Kanatlı beslemede yem katkılarının yeri artan tüketim talebiyle orantılı olarak artıĢ gösteren bir
yapıdadır. Yem katkı maddelerinin kullanımında maliyet ve tüketici talepleri de önem taĢımaktadır.
Artması istenen verim yanında lezzet, hayvan refahı gibi unsurlar tüketici taleplerini de
yönlendirmektedir.
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Karma Yem Üretimimizin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Arzu KURTAY

ÖZET
Hayvancılık, tarih boyunca insanların beslenmesinde büyük önem taĢıyan temel besin maddelerinin
kaynağını oluĢturmuĢtur. Artan nüfusumuza paralel olarak hayvancılığımızın da geliĢmesi için et, süt,
yumurta gibi hayvansal gıdaların üretiminin arttırılması gerekmektedir. Bu amaçla, yüksek verimli
ırkların kullanılmasının yanısıra, hayvanların besin maddeleri gereksinimlerini yeterli ve dengeli bir
Ģekilde karĢılayacak rasyonlarla beslenmeleri gerekmektedir. Hayvanlarda yetersiz ve dengesiz
beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi, daha fazla ve daha nitelikli hayvansal ürünler elde
edilmesi için hayvan beslemede yeterli düzeyde ve kalitede karma yemlerin kullanımı büyük önem
taĢımaktadır. Bu makalede, Türkiye hayvancığındaki karma yemin yeri ve önemi, karma yem üretiminin
sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi verilecektir.
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Kanatlı Sektöründe KarĢılaĢılan Metabolik Rahatsızlıklar
Hüseyin Karakoç1, Kerim Tolgahan Tösten1, Harun Cinli2, Nejdet Furkan Çetin1
1

2

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 01330 Adana
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 26160 EskiĢehir
* e-posta: furkannn_cetinnn@hotmail.com; Tel: 322 338 70 27; Faks: 322 338 65 76

Kanatlı yetiĢtiriciliği ülkemizde son yıllarda profesyonel anlamda sektör halini almasına rağmen
teknolojideki hızlı geliĢmeyi yakalamıĢ ve paralelinde ülke ihtiyacını karĢılayabildiği gibi ürünlerinin
ihracatı ile de ekonomide büyük pay sahibi olmuĢtur. Özellikle beyaz et üretiminde mekanizasyon
sayesinde hijyen sağlanmıĢ ve iĢçilik minimuma indirilerek karlılık artırılmıĢtır. Türkiye‘de kanatlı
sektöründe tavuk eti ve yumurtası diğer kanatlılardan daha büyük paya sahiptir. Tavuk eti % 18 protein ve
yüksek miktarda B grubu vitaminleri ile esansiyel yağ ve aminoasit içermesinden dolayı sağlıklı insan
beslenmesinde önemli bir role sahiptir. Aynı Ģekilde tavuk yumurtası da yüksek sindirim derecesine sahip
% 12 protein içeriği, bol miktarda esansiyel aminoasit, vitamin ve mineral içerdiğinden hayvansal gıdalar
içerisinde öne çıkmaktadır. Bu nedenlerin yanında tavuk ürünlerinin ucuz ve kolay ulaĢılabilir olması
tüketimi arttırmıĢtır ve pazardaki ihtiyacı karĢılamak üzere tavukçuluk faaliyetleri kanatlı sektöründe ilk
sırayı almıĢtır. Ancak yüksek talebi karĢılamak üzere yoğun üretim yapılırken iĢletmelerde bazı hastalık
ve rahatsızlıklar da ortaya çıkmaktadır. Bunlardan enfeksiyoz nitelikte olmayan beslemeye bağlı
metabolik rahatsızlıklar; sürü sağlığı verimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sürüde karĢılaĢılan
metabolik hastalıkların nedenleri tespit edilemediğinde ekonomik verimlilikten uzaklaĢılmıĢ olur. Bu
çalıĢmada Türkiye‘de üretim aĢamasında karĢılaĢılan metabolik rahatsızlıklar ve koruyucu tedbirler
hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıĢtır.
1. GiriĢ
Kanatlı hayvan yetiĢtiriciliğinde sürü sağlığını etkileyen önemli faktörlerden biri de beslenme yetersizliği
ve metabolik hastalıklardır. Enfeksiyöz hastalıklar kadar da beslenmeye bağlı sorunlardan ileri gelen
hastalık olguları da önemli maddi kayıplara neden olmaktadır.
Tavukların normal geliĢmesi et-yumurta veriminin artması ve kuluçka oranının yükselmesinde dengeli
beslenme büyük rol oynamaktadır. Dengeli beslenme, temel ve etkin besin maddelerinin rasyonda
hayvanların yaĢama ve verim payı gereksinimlerini karĢılayacak uygun miktar ve nitelikte bulunması ile
elde edilir. Bu besin maddelerinin birinin ya da bir kaçının rasyonda yetersiz bulunması ya da hiç
bulunmaması büyümenin gerilemesine, yumurta veriminin azalmasına ve hastalıklara hatta bazen
ölümlere neden olduğu gibi, bu besin maddelerinin gereksiniminden fazla bulunması da benzer hastalık
durumlarını meydana getirebilmektedir.
Tavuklarda beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan metabolik hastalıklar üç grup altında incelenebilir:
1.
2.
3.

Yemin yapısından kaynaklanan hastalıklar,
Rasyonun komposizyonuna bağlı olarak geliĢen hastalıklar,
Besin maddesi eksikliği veya fazlalığına bağlı olan diğer metabolik hastalıklar

2. YEMĠN YAPISINDAN KAYNAKLANAN HASTALIKLAR
2.1. Yemin fiziksel formundan kaynaklanan hastalıklar
Buğdaygillerin içerdiği proteinler niĢasta arasına dağılmıĢ olup gluten olarak bilinmektedir. Gluten su ile
birleĢtiğinde ise elastiki bir kitle meydana getirmektedir. Kanatlı karma yemlerinde gluten bakımından
zengin buğdaygiller çok ince öğütülerek kullanıldığında, gluten içme suyu ya da tükürükle birleĢerek
gaga kenarında yada dil altında sindirimi mümkün olmayan çimento görünümünde kitlelerin oluĢmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle kanatlı karma yemlerinin hazırlanmasında ince öğütülmüĢ buğdaygil
unlarının kullanılmamasına özen gösterilmelidir.
Yemin formu yem tüketimi için harcanan zaman üzerine etkilidir. Yapılan çalıĢmalara göre ani ölüm
sendromu toz yem tüketen etlik piliçlerde pelet yem alanlara oranla azalma görülmüĢtür (Saki ve Hemati
Matin, 2011).
2.2. Yem maddelerinin içerdiği antinutrisyonel faktörlerden kaynaklanan hastalıklar
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Çavdar: Çavdar ergotamin adı verilen ergot alkaloidini içermektedir. Ergotamin arterlerin musküler
tabakasının kontraksiyonuna neden olarak kan basıncını yükseltmektedir.
Darı: DeğiĢik darı türleri az veya çok tanen içeriğine sahiptir. Yüksek tanen içeriğine sahip darılar
civcivlerde yem tüketiminin azalmasına ve büyümenin durmasına neden olmaktadır.
Arpa: Yazlık arpa %7-12, kıĢlık arpa %9-15 oranında kavuz içerir. Ayrıca arpanın yapısında %4.5-8.5
arasında beta-glukan bulunmaktadır. beta-glukan tavukta sindirim güçlüğüne yol açmaktadır.
Fiğ: Vicin ya da vicianin adı verilen ve acı lezzetli olan siyanik asitli bir glikozit içerir. Vicin bağırsak
mikroorganizmaları tarafından hidrolizi ile divisin ve isouromil ortaya çıkmaktadır. Vicin üzerine yapılan
çalıĢmalar; bu iki metabolitin yumurta ağırlık ve iriliği ile kuluçka verimini azalttıkları, yumurta
kabuğunu zayıflattıkları ve yumurta içerisinde kan lekelerini arttıklarını göstermiĢtir. Ayrıca fiğde
bulunan bazı nörotoksik amino asitlerde (B.cyanoalanin vb.) bazen hayvanlar üzerinde öldürücü etkide
bulunabilmektedir.
Soya fasülyesi küspesi: Soya fasülyesi doğal durumda tripsin inhibitörü ve üreaz enzimi ile guatrojenik,
antikoagulan, alerjik ve östrojenik etkili maddeleri içerir. Tripsin inhibitörleri protein parçalayan enzim
olan tripsini inhibe edici etki gösterirler.
Yer fıstığı küspesi: Yer fıstığı küspesi uygun Ģekilde depolanmadığında çabuk nem çekme özelliğine sahip
olduğundan hızla küflenmeye meyillidir. Aspergillus flavus küfünün oluĢturduğu aflatoksinler özellikle
civcivler için çok zararlı toksinlerdir. Toprağın altında yetiĢmesi nedeniyle mikotoksinlerle bulaĢık
olmaları her zaman söz konusu olabilir. Ayrıca yüksek miktarda yerfıstığı hayvanlarda gaz ĢiĢkinlikleri
yapabilir.
2.3. Yemin mikroorganizmalarla bulaĢık olmasından kaynaklanan hastalıklar
Yem maddeleri tarlalarda elveriĢsiz koĢullarda uzun süreli taĢıma ve depolamada, fabrikada ham madde
ya da karma yem üretimi sırasında mikroorganizmalarla kontamine olurlar. Normal koĢullarda yem ham
maddeleri veya karma yemlerin her gramındaki mantar sayısının 1000‘in, bakteri sayısının 10000‘in
üzerine çıkmaması gerekir. Hayvansal kökenli yemlerde normal olarak bulunan mikroorganizma sayısı
tane yemlere göre daha az olmasına karĢın mikroorganizmalara bağlı bozulma bu yemlerde daha hızlı bir
Ģekilde meydana gelmektedir. Bunun nedeni ise yemin dıĢ kısmını saran koruyucu bir kılıfın
bulunmasıdır. Koruyucu bitkisel kılıfın karma yem üretimi sırasında parçalanması mikroorganizmaların
üremesi için daha elveriĢli bir ortamın oluĢmasına yol açar. Yemlerdeki mikroorganizmalar direkt olarak
hastalık etkeni olabildiği gibi salgıladıkları toksinlerle de toksik etkilerini gösterebilirler. Yemlerin
mikroorganizmalarla bulaĢık olmasından kaynaklanan iki önemli hastalık vardır: biri kandidiazis, diğeri
mikotoksikozis‘dir.
2.3.1. Kandidiazis: Normal bağırsak florasında bulunan Candida albikans‘ın neden olduğu bir
hastalıktır. Hayvandan hayvana temasla, yem ve içme suyu ile bulaĢır. Uzun süreli antibiyotik tedavisi
hastalığa yakalanmayı kolaylaĢır. Özellikle sindirim sistemini etkileyen bu hastalık iĢtahsızlık, durgunluk,
ishal, tüylerde kabarma, yemden yararlanmada düĢme gibi genel belirtiler gösterir.
2.3.2. Mikotoksikozis: Özellikle Aspergillus, Fusarium ve Penicullum türü mantarların metabolizmaları
sonucu ürettikleri toksinlerin sindirim sistemi yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Yem
kanuna göre en çok bulunabilecek aflatoksin miktarı yem ham maddelerinde 50 ppb (0.05mg/kg) ve ergin
kanatlı karma yemlerinde 20 ppb (0.02mg/kg)‘dır.
3. RASYONUN KOMPOSĠZYONUNA BAĞLI OLAN HASTALIKLAR
3.1. Enerji
Tavuklar yüksek verimli ve hareketli hayvanlar oldukları için enerji gereksinimleri de yüksektir. Ve yem
tüketim miktarından daha çok enerji tüketimleri sabittir. Enerji gereksinmelerini rasyondaki karbonhidrat
ve yağlardan sağlarlar. Ancak rasyondaki enerjinin kaynağı ani ölüm sendromunun görülme sıklığı
üzerine etkilidir. Nitekim yapılan bir çalıĢmada enerji kaynağı olarak lipidlerin kullanılması durumunda
ölüm oranı %2.1 iken, glukoz kullanılması durumunda %6 olarak gözlenmiĢtir (Rotter ve ark., 1987).
Yağın doymamıĢlık derecesinin artması durumunda ani ölüm sendromununda mortalite düĢmektedir
(Cherian, 2007).
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Enerji yetersizliği: Rasyondaki enerji düzeyi azaldıkça tavuklar yem tüketimlerini artırarak enerji
gereksinimlerini karĢılamaya yönelirler. Normal düzeyin altında enerji içeren yemleri tüketen civcivler de
büyüme durur ve vücut depo yağları azalır. Rasyon enerjisi yaĢama payını karĢılayacak düzeyde olduğu
sürece baĢka bir belirti görülmez. Enerjinin yaĢamaya payını da karĢılayamayacak kadar düĢük olması
halinde ağırlık kayıbı baĢlar. Bu durum vücutta az miktarda depo edilmiĢ olan glikojenin yıkımı, takiben
depo yağlarının kullanımı ve sonuçta vücut proteinlerinin de enerji sağlamak için yıkılmasıyla ölüme
kadar devam eder.
Enerji fazlalığı: Rasyon enerji düzeyi yükseldikçe tavuklar tükettikleri yem miktarını azaltarak ihtiyaçları
oranında enerji alırlar. Enerji ve protein arasındaki oran korunduğu ve rasyon yeterince vitamin ve
mineral madde kapsadığı sürece rasyon enerjisinin yüksek olması yaĢama ve verim üzerinde zararlı bir
etki oluĢturmaz.
Enerji ve protein arasındaki oran korunmaksızın yalnız rasyon enerji düzeyinin yükseltilmesi sonucunda
yem tüketiminin azalacağı ve buna bağlı olarak yeterince protein alınamayacağından büyüme ve yumurta
verimi optimum düzeyin altına düĢecek, vücut depo yağları ise artacaktır. AĢırı enerji tüketiminde ise
vücut yağlanmasına karĢın tavukta protein, vitamin ve mineral madde noksanlıklarına bağlı belirtiler
görülür.
3.2. Protein
Canlı hücrelerin yapı taĢı olan proteinlerin sentezi için ihtiyaç duyulan amino asitlerin rasyonda aynı
zamanda ve dengeli bir düzeyde bulunması gereklidir. Esansiyel amino asitlerinden birinin noksan olması
halinde protein sentezlenemez. Protein kalitesi, proteinin sindirilme oranı ve amino asit yoğunluğu ile
yakından ilgili olup proteinin kendisinden çok amino asitlerden özellikle esansiyel amino asitlerden söz
edilir.
Protein Yetersizliği: Kanatlı rasyonlarında proteinin nicel olarak noksanlığı kadar niteliğinin de kötü
olması önemlidir. Protein noksanlığının Ģiddetine bağlı olarak civcivlerde büyümenin yavaĢlaması,
durması ve ağırlık kaybı görülmektedir. Kötü bir tüylenme gözlenir. Tavuklarda yumurta küçülür ve
verim azalır veya tamamen durur. Damızlık sürülerden elde edilen yumurtalar da döllülük ve kuluçkadan
çıkıĢ gücünce azalma görülür.
Protein Fazlalığı: Rasyonda tüm amino asitler dengeli ise protein fazlalığında depo vücut yağlarında ve
büyümede hafif bir azalma görülür. Kan ürik asit düzeyinde artma görülür. Ürik asitin atılımı için fazla su
tüketilmesi sonucu kümeste ıslak altlık problemi ile karĢılaĢılır.
3.3. Esansiyel Yağ Asitleri
Rasyonda esansiyel yağ asiti noksanlığında civcivlerde ilk gözlenen belirti yetersiz büyüme olup
karaciğerde büyüme ve yağlanma gözlenmektedir. Böyle hayvanların solunum yolu enfeksiyonlarına
karĢı aĢırı duyarlı oldukları da izlenmektedir. Civcivlerde ilk 10-12 hafta içerisinde yüksek oranda ölüm
Ģekillenmekte, piliç geliĢme döneminde yeterli oranda esansiyel yağ asiti içeren rasyonlarla besleme söz
konusu olduğunda vücutta depo edilmeleri nedeniyle bu yağ asitleri eksikliğine bağlı hastalık
görülmemektedir.
3.4. Vitaminler
Organizma bir ya da birkaç vitamini hiç alamaz yada yetersiz olarak aldığında belirli metabolik olaylar
aksadığı için verim düĢüĢü, geliĢme bozukluğu, hastalıklara karĢı direnç azalması ortaya çıkar.
Vitamin eksikliği: GeliĢmede azalma, verimde düĢme görülür. Yumurtada kan lekesinde artıĢ ve kabuk
kalitesinde düĢme görülür. Zayıflama iĢtahsızlık durgunluk görülür. Hastalıklara karĢı direnç azalır.
3.5. Mineraller
Kemikler kimyasal yapı itibarıyla su, organik maddeler ve külden oluĢmaktadır. YaĢ ilerledikçe suyun
yerini mineralize organik maddeler almakta, kanatlılar da bu kemiklerin geliĢmesi çoğunlukla yaĢamın ilk
haftalarında olmaktadır. Eğer kemikler organik madde bakımından yetersiz fakat iyi mineralize olurlarsa
kemikler ince gevrek kolay kırılır bir hale gelmektedirler. Kemiklerde mineralizasyon da yetersiz ise
kemikler normalden daha da yumuĢak hal almaktadır. Büyüme döneminde genç hayvanlarda görülen bu
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gibi bozukluklar raĢitizm (rickets) olarak ifade edilirken erginler de ise osteomalasia olarak
isimlendirilmektedir.
3.5.1. Tuz Zehirlenmesi
Kuyu suyu kullanan iĢletmelerde kronik tuz zehirlenmesi genellikle görülmektedir. Tavuklar için yemde
4g/kg, suda %0.9 oranında tuz bulunması öldürücüdür. Tuz zehirlenmelerinde iĢtahsızlık susamanın
artması solunum güçlüğü görülmektedir.
3.7. Su
Tavuklar genellikle yedikleri yemin 2-3 katı kadar su tüketirler. Tavuklara verilen suyun temiz ve taze
olmasının yanında tuz, nitrat, pestisit ve patojen mikroorganizma kapsayıp kapsamadığı bakımından da
kontrol edilmesi önemlidir.
Su yetersizliği: Su yetersizliğinde yemin kursaktan geçiĢ zamanı uzadığı için sindirilme oranı da azalır.
Uzun süreli su yetersizliği sonucunda civcivlerde nefroz, polisitemi, bacak derisinde kuruma büzülme
görülür. Yumurta tavuklarında yumurta büyüklüğü ve kabuk ağırlığında bir azalma görülür. Broylerde su
tüketiminin %20‘den fazla azalması durumunda yemden yararlanma ve büyüme oranını önemli derecede
düĢme gözlenir.
Su fazlalığı: Normal koĢullarda kanatlı hayvanlar çok fazla su tüketmezler. Zorla kursağa su verilmesi
durumunda yem tüketiminde azalma, büyümede gerileme görülür. Tavuklarda çevre sıcaklığının çok
yükseldiği durumlarda ve fazla miktarda sodyum, potasyum ve laktoz içeren yemleri tükettikleri
zamanlarda fazla su tüketirler.
4. DĠĞER METABOLĠK HASTALIKLAR
4.1. Kafes Yorgunluğu
Kafeste yetiĢtirilen yüksek verimli yumurta tavuklarına özgü bir hastalıktır. Kafes yorgunluğunun
nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın meydana geliĢinde yem tüketiminin azalmasına neden
olan yüksek enerjili yemlerin verilmesi, çevre sıcaklığının yüksek olması, yumurta verimine girinceye
kadar olan dönem de bağırsak parazitleri ile infestasyon ve bakım hataları gibi faktörler hastalığın
çıkıĢında hazırlayıcı rol oynamaktadır. Yemlerin içerdiği Ca ve P arasındaki dengesizlik de hastalığın
Ģekillenmesine yol açmaktadır. YaĢı 30 haftadan küçük olan tavuklarda genellikle esas neden yem Ca
düzeyinin yüksek yumurta verimini karĢılayamamasıdır. Daha yaĢlı tavuklarda P ve D vitamini noksanlığı
kafes yorgunluğuna sebep olmaktadır.
Kafes yorgunluğu perakut ve akut olmak üzere iki Ģekilde seyreder. Perakut durumda tavuklar hiçbir
klinik belirti göstermez ve ölür. Akut formda ise tavuklar yumurtladıktan hemen sonra yanlarının üzerine
düĢer kalırlar. Bu durumdaki hayvanlar birkaç gün yiyip içemedikleri için hemen ölürler. Kafesten alınıp
yerde bakılırlarsa düzelebilirler. ĠyileĢen hayvanlarda hastalığın yinelenmediği bildirilmektedir.
4.2. Karaciğer Yağlanması
Tavuk yetiĢtiriciliğinde kafes tavukçuluğuna geçme ile ortaya çıkan önemli sorun teĢkil eden
hastalıklardan birisi de metabolik kaynaklı olan karaciğer yağlanmasıdır. Bozukluk iki Ģekilde
görülmektedir. Bunlardan ilki yumurtlama periyodunun ilk döneminde yumurta tavuklarında görülen
yağlı karaciğer sendromu ve diğeri 2-4 haftalık yaĢtaki etlik piliçlerde görülen yağlı karaciğer ve böbrek
sendromudur.
Hastalığın nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte 5 farklı faktörün hastalığın çıkıĢında etkili olduğu
söylenebilir:
Kalıtım: Bazı Leghorn hatlarında bu hastalığa yakalanma eğilimleri fazladır.
Rasyon: Yüksek enerjili rasyonların karaciğer büyüklüğünü ve yüzdesini artırdığı bilinmektedir. Yetersiz
düzeyde protein kapsayan ve amino asitler bakımından dengesiz rasyonlar karaciğer yağlanmasını
hızlandırıcı etki yapmaktadır.
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Protein ve yağ bakımından yetersiz rasyonlarda enerji düzeyinin buğday ve buğday-arpa karıĢımı ile
karĢılanması karaciğer yağlanmasını hızlandırmaktadır. Biotin noksanlığının da yağlanmada etkili olduğu
ifade edilebilir.
Karaciğer yağlanmasında görülen en belirgin klinik semptom yumurta veriminin düĢmesi ve yumurtanın
küçülmesidir. Yumurta verimi ortalama %75-85 değerlerinde iken bir hafta içerisinde %45-55 değerlerine
inmektedir. Tavuklarda baĢka herhangi bir belirti görülmez; ancak otopside karaciğerin yağlı, sarı renkli
ve mantar kıvamında olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak rasyondaki enerjinin sadece tahıllardan değil, bunun yerine tahıl+uygun oranda yağ
karıĢımından sağlanması yoluna gidilmelidir.
4.3. Gut
YetiĢkin tavuklarda kan ürik asit miktarının artması sonucunda iç organlarda ve eklemlerde üratların
birikmesi sonucun da karakterize olmuĢ beslemeye dayalı metabolik bir rahatsızlıktır. Hastalığın
nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte yüksek protein içerikli rasyonların tüketilmesine ve A vitamin
eksikliğine bağlanmaktadır. Yüksek proteinli rasyonlar protein metabolizmasının son ürünlerinden biri
olan ürik asit fazlalığına bağlı olarak böbrek dokularında dejenerasyona sebep olmaktadır.
Gut hastalığı Viseral ve Artiküler gut olarak iki Ģekilde meydana gelmektedir. Ġç organlar üzerinde ürik
asit kristallerinin birikimi ile karakterize olan viseral gut daha çok görülmekte ve ölümlere yol
açmaktadır. Bacak ve eklemlerin ĢiĢmesi subkutan dokularda ve ayaklarda ödemlerle seyreden artikular
gut ise daha az ortaya çıkmaktadır. Artiküler gutta bacak ve kanat eklemlerindeki ĢiĢlikler patladığında
içlerinde beyaz renkte ve tebeĢir gibi ürat birikimlerinden ileri gelen bir madde ile dolu olduğu
görülmektedir. Hastalığın teĢhisinde gerek iç organlardan gerek de eklemlerden alınacak olan beyaz
kristallerin mikroskobik ve kimyasal incelemelerinde ürik asit kristallerinin görünmesi ve saptanması ile
kesin sonuca varılır. Gut hastalığı genel olarak bireysel olarak göründüğünden grup tedavisi
gerektirmeyebilir. Enfeksiyon bir hastalık söz konusu değilse yemin protein değerini düĢürmek, yeme
vitamin A ilavesi eklemek hastalığın çıkıĢını önlemektedir.
4.4. Kursak Tıkanması ve Sarkması
Uzun süreli sıcak havaların etkisi ile ve fazla su tüketimi sonucu oluĢan bir durumdur. Ġçilen su ve yenilen
yemin etkisi ile kursak aĢırı büyümekte, yemlerin sindirilme oranı düĢmektedir. Zayıflama, kursağın
yırtılması, akciğerin iltihabı ve açlığa yol açabildiğinden ölüm oranı %50‘ye kadar çıkmaktadır.
5. SONUÇ
Beslemeye bağlı metabolik hastalıklar kanatlı hayvanlarda önemli performans kayıplarına ve ölüme
neden olmaktadır. Bu ekonomik kayıpları rasyonda yer alan hammaddelerin yapısını dikkate alarak ve
rasyon komposizyonun hayvanın yaĢına, verim yönüne ve yetiĢtirme koĢullarına göre düzenlenerek
beslemeye bağlı geliĢecek metabolik hastalıkların görülme sıklığını düĢürmek mümkündür.
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Silaj Ġnokulantlarının Önemi ve Bu Alandaki
Biyoteknolojik GeliĢmeler
Merve Özyürek*, Alperen Körhasanoğulları, Mehmet Ali GöktaĢ, Ayfer Bozkurt Kiraz
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana.
*e-posta: abkiraz@cu.edu.tr Tel: +90 (322) 3386813 / 33; Fax: +90 (322) 3386576
Ruminantların beslenmesinde kaba yem kaynağı olarak otlar, sap-saman ve silajlar kullanılmaktadır. Suca
zengin kaba yemlerin uzun süre bozulmadan saklanmasında en etkin yollardan birisi silaj yapımıdır. Silaj
yapımında, silaj kalitesini artırmaya yönelik kimyasal ve biyolojik katkı maddeleri kullanılmaktadır.
Kimyasal katkı maddelerinin çevre kirliliği yaratması, toksik etkilere sahip olması ve ekonomik
olmayıĢından ve kullanımını sınırladığından biyolojik katkı maddeleri daha fazla tercih edilmektedir.
Biyolojik katkı maddesi olarak bakteriyel inokulantlar kullanılmaktadır, bunlar homofermantatif laktik
asit bakterileri olup; Lactobaccilus plantarum, Streptococcus faecium, Pediococcus türleridir. Bu bakteri
türleri suda çözünebilir glukoz, fruktoz ve sükroz gibi karbonhidratları ağırlıklı olarak laktik aside
fermente ederler. Bakteri kültürleri silajların pH‘ larını hızla düĢürdüğünden laktik asit oranını artırarak,
asetik asit, bütirik asit ve ethanol düzeylerini düĢürmek suretiyle silaj fermantasyonunu olumlu yönde
geliĢtirip, aerobik stabiliteyi artırırlar. Bakteriyel inokulantlar, silajda fermantasyonun istenilen düzeyde
geliĢmesi, yüksek kaliteli silaj eldesi ve silaj açıldıktan sonra aerobik stabilitesini artırmasıyla uzun süre
kalitesinin korumasını sağlarlar. Son yıllarda biyoteknolojik yöntemlerle silaj bakterilerine iĢlevsel
enzimatik yapılar kazandırılmasına yönelik genetik modifikasyon çalıĢmaları sürdürülmektedir. Bu
çalıĢmalarda seluloz, ksiloz, β-glukan gibi sindirimi sorunlu niĢasta yapısında olmayan polisakkaritlerin
sindirim düzeyinin artırılması ve sindirimde rumen bakterilerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.
Genetik olarak enzimatik sistemleri geliĢtirilmiĢ rekombinant bakteri kültürlerinin silaj kalite ve
özelliklerini daha da iyileĢtireceği beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Silaj, silaj bakterileri, kaba yem, yem teknolojisi, silaj katkı maddeleri

Yağlı Karaciğer Sendromu ve Karaciğer Fonksiyonlarını Düzenleyici Maddeler
Özcan Yegin
Yağlı karaciğer sendromu; kanatlılarda, özelliklede kafeste tutulan ve sıcak mevsimlerde yetiĢtirilen
yumurtacılarda görülen ve enfeksiyona bağlı olmadan Ģekillenen metabolik bir bozukluktur. Özellikle
kafeslerde tutulan yumurtacı tavuklar aldıkları fazla enerjiyi kullanabilecek kadar hareket
edemediklerinden bu sendromdan daha fazla etkilenirler. Bunun sonucunda yumurta veriminde azalma ve
ölüm oranında yüksek düzeyde artıĢlar ortaya çıkmaktadır ki bu da ciddi derecede ekonomik kayıp
demektir. Bu makalede özelde yumurtacılarda genelde kanatlılarda ciddi ekonomik kayıplara yol açan
yağlı karaciğer sendromu hakkında bilgi verilecektir. Bu kapsamda. Kanatlılarda lipid metabolizması,
karaciğerin lipid metabolizmasındaki önemi, karaciğer fonksiyonlarını düzenleyen maddeler, yağlı
karaciğer sendromunun oluĢum mekanizması ve rasyon bileĢenlerinin yağlı karaciğer sendromu üzerine
etkileri ele alınacaktır.

Ruminant Hayvan Beslemede Damıtma Yan Ürünlerinin Kullanılması
Ali Sultan Arslan
Son yıllarda hızla artan dünya nüfusunun yeterli ve dengeli beslenmesi için hayvansal protein
ihtiyacının karĢılanması zorunlu hale gelmiĢtir. Bu amaçla; hayvanlar üzerinde ıslah çalıĢmaları yapılarak
genetik olarak yüksek verim seviyesine sahip hayvanlar geliĢtirilmiĢtir. Verim düzeyi yüksek hayvanların
besin maddesi gereksinimlerinin farklılaĢması ve artması; besin maddesi gereksinimlerinin karĢılanması
amacıyla alternatif yem kaynaklarına yönelik ihtiyacı artırmıĢtır. Bununla beraber küresel ısınma ve
kuraklık sonucunda hayvanların beslenmesinde kullanılacak yem çeĢitlerinin üretiminin azalması ve
fiyatların artıĢı, biyoyakıt üretimi neticesinde son ve ara ürün olarak elde edilen damıtma yan ürünlerinin
hayvan beslemede kullanımını gündeme getirmiĢtir. Bu seminerde hayvancılık ve yem sektörünü
ilgilendiren yenilebilir enerji kaynakları, biyoetanol üretim aĢamaları, damıtma yan ürünlerinin bileĢimi
ve yem değeri ile süt inekleri ve besi sığırlarında kullanım olanakları hakkında bilgi verilecektir.
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Karanfil Uçucu Yağının (Clove Oil) Ruminantlarda In Vitro Gerçek KM
Ve NDF Sindirilebilirliği ve Yemin Enerji Içeriğine Etkileri
M Nasir Rofiq1*, Murat Görgülü1, Mustafa Boğa2, Samil Atan1,
Niyazi Bircan1, Cem Ozalp1
1

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana
2
Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu, Nigde
*e-posta: nasir_rofiq@yahoo.com; Tel: +90 (322) 3386813 /38; Fax: +90 (322) 3386576
Özet
Mevcut çalıĢmada karanfil uçucu yağının farklı dozlarının ruminantlarda kullanılan tam rasyonun (total
mixed ration, TMR) in vitro gerçek kuru madde (KM) ve NDF sindirimine ve enerji düzeyine etkileri
araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada rumen sıvısı %60 kesif yem ve %40 öğütülmüĢ yonca kuru otu ile beslenen
kanul takılmıĢ 3 kısır düveden temin edilmiĢtir. In vitro gerçek KM ve NDF sindirilebilirliği DaisyII
Incubator‘de ANKOM prosedürü kullanılarak 30 saatlik inkübasyon ile belirlenmiĢtir. Yemin TDN, ME
ve NEl içeriği UC Davis‘ eĢitliği ile hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada inkübasyonlarda karanfil uçucu yağı 0,
100, 200 ve 300 ppm düzeyinde kullanılmıĢ ve her bir doz için 5 inkübasyon yapılmıĢtır. Elde edilen
veriler tesadüf parselelri deneme deseninde analiz edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda elde edilen bulgular
karanfil uçucu yağının dozunun artmasıyla invitro NDF ve KM sindiriminin arttığını (P<0.01)
göstermiĢtir. Karanfil yağının 200 ve 300 ppm‘lik dozları yemin sindirilebilirliğindeki artıĢ nedeniyle
yemdeki enerji mevcudiyetini de artırmıĢtır. In vitro koĢullarda yapılan bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar
karanfil uçucu yağının ruminantlarda KM ve NDF sindirimini iyileĢtirebileceği ve in vivo çalıĢmalar için
ümit vadadeci doğal bir katkı olabileceğini göstermiĢtir.
AnahtarKelimeler :Karanfil, DaisyIIincubator, InVitro Gerçek Sindirilebilirliği, UC Davis’ eĢitliği, Yemin
Enerji.
GĠRĠġ
Karanfil yağı farklı çalıĢmalar da belirtildiği gibi mikroorganizmaların çeĢitli variyetelerine karĢı
antimikrobiyal ajanlar olarak bilinmektedir (Mathe,A,.2009). Hammer ve ark., (1999) farklı çalıĢmalarda
da bazı bakteriyel patojenleri engelleyen karanfil yağının antimikrobiyel etkisi olduğunu rapor edilmiĢtir.
Karanfil yağıları anti depresan ve anti oksidan olarak tanımlanan biyolojik olarak ekten maddelere
sahiptir. Bunun hayvancılık için büyük bir önemi vardır. Karanfil yağının ana bileĢikleri eugenol ve bcaryophilene dir(Kung ve ark., 2008). Patra ve ark., (2009) karanfil yağında eugenol içeriği %78
olduğunu rapor etmiĢlerdir. Eugenol karanfilin parçası olan kökte yüksek oranda (%74.5) bulunan bir
fenoldür. Bazı araĢtırıcılar karanfil yağını değerlendirmeye çalıĢmıĢlardır ve hayvanlar için (eugenol)
phytogenic yem katkı maddeleri(PFA) olarak kullanılabileceğini araĢtırmıĢlardır. PFA Yeme dahil
edildiği zaman, çiftlik hayvanlarının verimlerini yada onların performans karakteristiklerini muhtemelen
etkileyebilen bitki orijinli herhangi bir maddedir. Busquet et al (2006) karanfil yağı veya onun bileĢiği
olan eugenol 24 saatlik fermantasyonda 3, 30, 300 ve 3000 mg/l eklenmesi in vitro rumen
fermentasyonunu etkilediği belirtilmiĢtir. Karanfil yağının yüksek dozu (300 ve 3000 mg/l) toplam in
vitro VFA konsantrasyonunu azaltmıĢtır. Eugenol 500 den 5000 mg/l olması rumen sıvısının 24 saatlik
toplam VFA konsantrasyonunu kuvvetli birĢekilde azaltmıĢtır(Castillejos et al.,2006). Toplam VFA
üretimindeki azalma yemin fermantasyonunun azalmasının belirtisi olabilir ve kötü beslenme olarak
görülmektedir. Çünkü VFA ruminant hayvanlar için metabolize olabilir enerjinin ana kaynağıdır. Yanlız
çok az çalıĢma ruminantların performanslarını etkileyen karanfil yağını tanımlayabilmek için
çalıĢmıĢlardır. Santos (2010) süt sığırlarında hayvan baĢına 0.5 g/gün eugenol içeren karıĢımlar
kullanılmıĢtır. Süt veriminde, kuru madde tüketimini etkilemediği fakat süt yağ içeriğini artırdığı
belirtilmiĢtir.
Genel olarak çoğu çalıĢmada esansiyel yağlar veya onların bileĢiklerinin katkısı rumen metabolizmasını
değiĢtirmediği ya da azalmasına neden olmuĢtur. Bu değiĢim rumen metabolizmasını azaltmaksızın
rumen metabolizmasının (VFA azalması, protein metabolizması, mikroorganizma dengesi) yönünü
değiĢtirebileceğini belirtmektedir. Bu çalıĢmada Ankom Daisy incubator yönteminde yemin
sindirilebilirliği ve mevcut enerji seviyesinin değiĢiminin istenilen karanfil yağının dozunun bulunması
amaçlanmıĢtır. Ruminant yemlerinin kuru madde sindirilebilirliğinin ölçülmesi için in vitro methot
Mabjeesh et al (2000) tarafından DaisyII yöneteminin muhtemelen küçük farklılıklar ile in vitro
sindirilebilirliğinin belirlenmesinde kullanılmasından dolayı DaisyII incubator kullanımı önerilmiĢtir.
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MATERYAL VE METOT
Hayvan ve Yem metaryali
3 kanüllü süt sığırı rumen sıvısı almınında kullanılmıĢtır ve kanullu sığırlar bireysel kafeslerde
barındırılmıĢtır. Sığırlar günlük olarak saat 8:00 ve 14:00 saatlerinde olmak üzere günde iki kez
TMR(%60 konsantre, %40 yonca samanı) ile beslenmiĢlerdir ve su ihtiyaçlarının sağlanması için su
serbesst olarak önlerinde olacak Ģekilde dizayn edilmiĢtir. TMR aynı zamanda Daisy II incubator ile rumen
inkubasyonunda da kullanılmıĢtır. Tablo 1 de rumen sıvısının alındığı hayvanların yediği yemlerin besin
madde içerikleri verilmiĢtir.
Ġn Vitro inkübasyon
In vitro sindirilebilirlik çalıĢması Ankom yöntemi olarak bilinen ANKOM DaisyII Ġnkübatorü ile
inkübasyon yapılıĢtır. Ankom begleri (F 57) 3-5 sn ye asetonda bekletilir ve daha sonrra kurutulur. Filter
beg lerin darası alıdıktan sonar(W1), TMR örneği 0.25 g begin içersine tartılır(W2) ve ısıtıcı ile ağzı
kapatılır. Örne koyulmayan beg control için hazırlanmıĢtır(C1).
Daisy incubator method 39 OC ve 6.8 durumunda olan taze tampom çözeltilere ihtiyaç duymaktadır. Bu
çözeltiler çözelti A ve çözelti B tomponlarıdır. B çözeltisi için 266 ml ve A çözeltisi için 1330 ml
gerekmektedir.
Daisy incubator cihazı 4 ayrı silindir içermektedir. Her bir silindir karıĢım solüsyonunun 1600 ml (A/B)
ve 400 ml rumen sıvısı ve beglerden oluĢmuĢtur. Bir silindir f 57 lif beglerinden maksimum 25 adet
yerleĢtirilebilir. 3 kanüllü sığırdan alınan rumen sıvısı sabah saatlerinde alınmıĢtır. Her bir silindir 39 OC
olması için silindirin içerisi 39 OC ayarlanıp saf su ile sıcaklığının koruması sağlanmıĢtır. Daha sonra
sıcak sui le rumen ince bisüzgeç ile süzülmüĢ olan rumen sıvısından 400 ml , A ve B tampon
çözeltisinden de eklenmiĢtir. Silindirin içerisindeki karıĢık solüsyona (A/B ve rumen sıvısı) 100, 200 ve
300 ppm karanfil yağı eklenmiĢtir. Begler de bu karıĢımın içerisine eklenmiĢtir. Silindirlerin kapağı
kapatılmadan hemen öncesinde CO2 eklenmiĢtir. Daha sonra 39 OC. 30 saat inkübasyona burakılmıtır.
Enerji Hesaplama
Ġnkübasyondan sonra lif begleri çeĢme suyunun altında yıkanmıĢtır ve daha sonra oda sıcaklığında
kurutulmuĢtur. Begler ANKOM 220 lif analiz makinesii ile NDF sindirilebilirliği(dNDF30) için analiz
edilmiĢtir. Örneklerin dNDF değerleri sindirilebilirliğin ve enerjinin tahmini için kullanılmıĢtır. Yemin
enerji değerinin tahmini UC Davis factorial (Robinson, P. H ) yöntemi ile belirlenmiĢtir. Yemlerin toplam
sindirilebilir(TDN) ve metabolize olabilir enerji(ME) faktörel tahmini aĢağıdaki eĢitlik eli belirlenmiĢtir.
TDN (1xM) = ((CP-SCP-ADICP)*0.98) + (SCP*0.80) + ((EE-1)*0.98*2.25)
+ (NDF*dNDF) + (0.98*(100-ASH-EE-NDF-CP)))
ME (1xM) = ((TDN(1xM))*1.01) – 0.45
CP
= Ham Protein (% of DM)
SCP
= Yıkımlanabilir CP (% of DM)
ADICP
= Asit deterjanda çözünmeyen CP (% of DM)
EE= Yağ (% of DM)
NDF = Külsüz NDF sodium sülfit ve amilaz ile test (% of DM)
Hesap= ((0.033 + (0.132*NDF(%DM))) – (0.033*NEl(1xM,Mcal/Kg))) +
(NSC(%DM)*0.05)
NDF = Külsüz NDF sodium sülfit ve amilaz ile test (% of DM)
NE1 = Enerji tüketimi (1xM )take
NSC = lif yapısında olmayan karbonhidratlar( 100-ASH-EE-NDF-CP)
Yem kimyasal konsantrasyonu ANKOM teknolojisi ile kimyasal analiz makinası kullanımı ile analiz
edilmiĢtir. yağ analizi için ANKOMXT15ektrassiyon sistemi, lif analiz için Ankom 200 (selüloz, NDF,
ADF) ve Ankom protein analiz malineleri kullanılmıĢtır.
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BULGULAR ve TARTISMA
Yüksek dozlarda (300 ppm) karanfil yağlarının etkisi 30 saatlik rumen inkübasyonundan sonra mevcut
enerji seviyesinin (TDN, ME and NEl) arması istatistiksel olarak önemli bulunmuĢtur(P<0.01). Yemin
toplam sindirilebilen besin madde içeriği (TDN) % 64.12den 69.34 e artmıĢtır. Rumen sıvısına 300 ppm
karanfil yağının eklenmesinden sonra metabolic enerji %10 armıĢtır ve yemde net enerji laktasyonun
tahmini de aynı Ģekilde 300 ppm kullanıldığında %8.70 artmıĢtır (Tablo 2 ). 300 ppm karanfil yağının
kullanımı ile yemin sindirilebilirliğini(IVTDMD ve dNDF30) artırdığı için besleme açısından rumen
metabolizmasının yönünü olumlu yönde değiĢtirmiĢtir.
Tablo 1. Rumen sıvısı alınan hayvanların kullandığı yemlerin besin madde değeri ve kompozisyonu
Yem adı

DM

OM

CP

EE

CF

NFE

Ash

NDF

ADF

------------------------------------------DM------------------------------

ADICP
%CP

Yonca Samanı

99.25

92.33

13.77

1.07

34.14

41.07

7.67

56.38

46.06

8.54

Konsantre

98.99

92.65

21.41

1.96

10.19

56.38

7.35

25.93

18.03

10.28

TMR(40:60)

99.19

92.31

18.81

1.29

19.77

49.87

7.69

38.22

29.24

9.22

Dm=Kuru madde, CP=Ham protein, CFat =Ham yağ, CF=Ham selüloz, NFE=Nitrogen free extract,
NDF=Neutral Deterjan fiber
Tablo 2. TMR rasyonlarında in vitro sindirilebilirliğinin tahmininde karanfil yağının farklı dozları (%60
konsantre, % 40Yonca samanı)
Karanfil
ppm)
Kontrol
100
200
300

yağı(Doz

IVDMD

dNDF30

76.19 ± 1.93a
75.02 ± 3.67a
78.83 ± 0.98b
81.41 ± 0.33c

37.71 ± 5.05a
34.64 ± 9.62a
44.61 ± 2.56b
51.37 ± 0.88c

IVDMD = in vitro kuru madde sindirilebilirliği, IVOMD = in vitro organic madde sindirilebilirliği,
dNDF30 = Neutral digestible fibre sindirilebilirliği 30 saatlik inkübasyonda. Benzer sutundaki üst simgeli
harfler farklılığın etkilerinin önemli olduğunu göstermektedir(P< 0.01).
Yüksek dozlarda karanfil yağı(200 ve 300 ppm)ile mevcut enerji seviyesinin tahmininin artması
beslenme açısından olumlu olduğunun göstergesidir. Özellikle metabolic enerji (ME)‘nin 2.4 den
(karanfil yağsız) 2.64(karanfil yağı 300 ppm) Mcal/kg artmıĢtır (Tablo 3).
Karanfil yağının biyolojik kompozisyonu olan antimikrobiyel aktiviteye sahip Eugenol 30
saatlik in vitro denemesinde rumen metabolizması için negative etki yapmamıĢtır. baı denemeler rapor
etmiĢlerdir. in vitro denemelerinde kısa zamanda yüksek dozlarda karanfil yağının kullanılması ile toplam
VFA üretimi azaldığını rapor etmiĢlerdir (Castillejos, 2006 ve Busquet, 2005). bu durum yemin
fermantasyonunun azalmasına sebep olabilir. bu denemede 300 ppm de karanfil yağının yüksek doz
olmadığını ve in vivo denemeler için uygulanabileceğini göstermektedir.
Tablo 3. TMR rasyonlarında enerji tahmininde karanfil yağının farklı dozları (%60 konsantre, % 40Yonca
samanı)
Karanfil
yağı(Doz ME
TDN
NEl
ppm)
Kontrol
2.40 ± 0.10a
64.12 ± 1.93a
1.38 ± 0.04a
a
a
100
2.35 ± 0.16
62.95 ± 3.68
1.35 ± 0.04a
b
b
200
2.52 ± 0.04
66.76 ± 0.98
1.44 ± 0.02bc
bc
bc
300
2.64 ± 0.02
69.34 ± 0.34
1.50 ± 0.08bc
ME = Metabolism energy, TDN = Total digestible Nutrients, NEl = Net energy for lactation.
Difference letter superscript in same column refers to highly significant effect (P< 0.01)
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SONUC
Karanfil yağı 300 ppm dozda yemin enerjisini ve sindirilebilirliğinin artmasında potansiyel bir etkiye
sahiptir. Gaz üretim testi veya rumen mikroorganizmalarını stabilitesi için in vitro dozlarda karanfil
yağının kullanılması ile ilgili farklı çalıĢmalara ihtiyaç olmaktadır. Aynı zamanda uygulama için in vivo
denemeler ile karĢılaĢtırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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of ruminant feedstuffs : comparison of methods and inoculums source. J. Dairy Sci. 23:22892294
Mathe, A. 2009.
. In : Phytogenics in Animal Nutrition, Natural concepts to optimize gut helath and
performance. (Steiner T. eds). Nottingham University Press, Nottingham. P.1-18.
Patra AK. And JJ. Saxena. 2009. Dietary phytochemicals as rumen modifiers : a review of the effects on
microbial population. J. Antonie V leewenhock. 96:363-375. Springer
Santos, M. B., P.H. Robinson, P. Williams and R. Losa. 2010. Effects of addition of an essential oil
complex to the diet of lactating dairy cows on whole tract digestion of nutrients and productive
performance. J. Anim Feed Sci Tech. 157:64-71.

Silaj Yapımında Alternatif Kaba Yem Kaynaklarının Kullanılması
Selma Büyükkılıç Beyzi, Yusuf Konca
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
ÖZET
Artan kaba yem açığının kapatılmasında silajın kullanılması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde silaj
denildiğinde ilk olarak mısır akla gelmektedir. Ancak son yıllarda insan-hayvan-sanayi arasında değiĢen
dengeler bu alıĢkanlıkları değiĢtirmektedir. Hayvan beslemeciler artık daha çok farklı ve alternatif kabul
edilebilecek yem kaynaklarına yönelmektedirler. Bu kaynaklar daha çok tarıma dayalı sanayinin geliĢtiği
bölgelerde kullanılmaktadır. Örneğin kabak, domates, bezelye, elma, arpa posaları silaj yapılarak
değerlendirilmesi mümkündür. Aynı zamanda küspe olarak kullanılabilen bazı yemler de silajlık olarak
kullanımı yaygınlaĢmıĢtır. Özellikle ikinci ürün alınamayan bölgelerde ikinci ürün olarak kısa sürede
silajlık biçime gelen ve kurağa toleransı nedeniyle ayçiçeği, alternatif silaj bitkisi olarak
değerlendirilebilir. Bu çalıĢmada silaj olarak değerlendirilebilecek alternatif kaba yem kaynakları ayrıntılı
bir Ģekilde ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Silaj, alternatif kaba yem
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Süt Sığırı Rasyonlarının Formülasyonunda Farklı Yem Enerji Ölçüm Sistemi
Kullanılmasının Maliyet Üzerine Etkisi
Özgür AĞIRGÖL, Ali CONBA, Abdulkadir ERĠġEK, Ünal KILIÇ
*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü 55139 Atakum-Samsun
*E-posta:unalkomu.edu.tr, Tel: +90 362 3121919/1453 Faks:+90 362 4576034
Özet
Bu çalıĢmada süt sığırı rasyonlarının farklı yem enerji ölçüm sistemleri dikkate alınarak
formülasyonlarının rasyon maliyeti üzerine etkilerinin belirlenmesi araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada, örnek bir
süt sığırının kuru madde (KM), enerji, ham protein (HP), kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve nötr çözücülerde
çözünmeyen lifli bileĢikler (NDF) ihtiyaçları dikkate alınarak rasyonlar hazırlanmıĢtır. Rasyonlar
yemlerin dört farklı enerji ölçüm sistemine (toplam sindirilebilir besin maddeleri (TSBM), sindirilebilir
enerji (SE), metabolize edilebilir enerji (ME) ve net enerji laktasyon (NE L)) göre oluĢturulmuĢtur. Herbir
rasyonda diğer besin madde içerikleri bakımından birbirine eĢit olarak hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmada
rasyonlar aynı yem hammaddeleri kullanılarak tam yemleme (TMR) Ģeklinde ve en düĢük maliyetli
rasyon hesabına göre bilgisayarda (MS Excel) hazırlanmıĢtır.
Sonuç olarak rasyon formülasyonunda farklı yem enerji ölçüm sistemlerinin kullanılması rasyon
maliyetini etkilemiĢtir. Buna göre 1 kg/KM yem maliyeti ME için 88.45 krĢ, NE L için 79.43 krĢ, SE için
75.01 krĢ ve TSBM için 83.37 krĢ olarak belirlenmiĢtir. En düĢük maliyet sağlamasına rağmen
rasyonların SE kullanılarak formülasyonu, bazı eksiklileri nedeniyle günümüzde (TSBM‘de olduğu gibi)
yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ülkemizde belirtilen yasal normlarda ME kullanılması nedeniyle
rasyonlar ME içeriklerine göre formüle edilmektedir oysa hayvan beslemecilerin son zamanlarda üzerinde
durduğu ve gittikçe yaygınlaĢan NE L içeriklerine göre rasyonların formüle edilmesi düĢük maliyetli
rasyonların hazırlanması bakımından uygun görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Rasyon formülasyonu, sindirilebilir enerji, metabolize edilebilir enerji, net enerji
laktasyon, maliyet
Rasyon Maliyetinin Farklı Yem Enerji Ölçüm Sistemlerine Göre Hesaplanması
Örnek: 500 kg canlı ağırlıkta (CA), günde 25 kg süt (%4 yağlı süt) veren dördüncü laktasyon
dönemindeki bir süt ineğinin gereksinimleri dikkate alınmıĢtır. Buna göre:
Kuru madde tüketimi = KMT (kg): 0.022 x CA + 0.2 x SV [MAFF (Anonim, 1975)].
Burada; CA: Canlı ağırlık (kg), SV: Süt verimi (kg/gün)
KMT = 0. 022 x 500 + 0.2 x 25 = 11 + 5 = 16 kg/gün KM olarak hesaplanmıĢtır.
Hayvanın tüketebileceği 16 kg KM içerisinde bulunması gerekli olan besin maddelerini yaĢama payı ve
verim payı ihtiyaçları olarak iki kısma ayırabiliriz.
a) YaĢama Payı (YP) Ġhtiyaçları
Burada hesaplanan ihtiyaçlardan ham protein, enerji, kalsiyum ve P ihtiyaçları Görgülü (2002) bildirdiği
farklı araĢtırıcılara ait eĢitliklere göre hesaplanmıĢtır.
Ham Protein (HP) ihtiyacı (g/gün): 3,80 x CA0,75 = 3.80 x 105.74 = 401.81 g/gün HP
Ca ihtiyacı (g/gün): = 0.0405 x CA = 0,0405 x 500 = 20.25 g/gün Ca
P ihtiyacı (g/gün): = 0.0286 x CA = 0.0286 x 500 = 14.3 g/gün P
NRC (Anonim, 1989)‘a göre: YaĢama payı enerji ihtiyaçları
Net enerji laktasyon (NEL) Mkal/gün: 0,08 x CA0,75 =0,08 x 105,74 =8,4592 Mkal/gün
Metabolize edilebilir enerji (ME) Mkal/gün: 0,133 x CA0,75 = 0,133 x 105,74 =14,06342 Mkal/gün
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Sindirilebilir Enerji (SE) Mkal/gün: 0,155 x CA0,75 = 0,155 x 105,74= 16,3897 Mkal/gün
Toplam sindirilebilir besin maddeleri (TSBM) kg/gün: 0,0352 x CA0,75 = 0,0352 x 105,74 = 3,722048
kg/gün
b) Verim Payı (VP) Ġhtiyaçları
1 kg %4 yağlı süt için protein ihtiyacı g/gün: 87 g ise 25 kg süt verimi için
= 87x 25= 2175 g/gün HP
Ca ihtiyacı g/gün: 1 kg %4 yağlı süt için Ca ihtiyacı g/gün: 3,21 g ise 25 kg süt verimi için = 25 x 3,21 =
80,25 g/gün Ca
P ihtiyacı g/gün: 1 kg %4 yağlı süt için Ca ihtiyacı g/gün: 1,98 g ise 25 kg süt verimi için = 1,98 x 25 =
49,5 g/gün P
NRC (Anonim, 1989) a göre: Verim payı enerji ihtiyaçları 1 kg süt için
NEL (Mkal/gün): 0,3512+0,0962 x %yağ = 0,3512+0,0962 x 4 = 0,736 yaklaĢık = 0,74 ise 25 kg süt
verimi için: 0,736 x 25 = 18,4 Mkal/gün
ME (Mkal/gün): 0,577+0,165x4 =1,237 yaklaĢık =1,24 ise 25 kg süt verimi için: 1,237x25= 30,925
Mkal/gün
SE (Mkal/gün): 0,670+0,187 x4 = 1,418 yaklaĢık = 1,42 ise 25 kg süt verimi için: 1,418 x 25 = 35,45
Mkal/gün
TSBM (kg/gün): 0,154+0,042x4 = 0,322 ise 25 kg süt verimi için: 0,322x25 = 8,05 kg
Hayvanın ihtiyaçları Çizelge 1‘de detaylıca gösterilmektedir.
Çizelge 1. Hayvanın YP, VP ve toplam besin madde ihtiyaçları ile oluĢturulacak rasyonda birim kg için
bulunması gereken miktarlar.
YaĢama Payı

Verim Payı

Toplam Ġhtiyaç

KMT

Rasyonun 1 kg içinde
olması gereken miktar

16 kg

HP

401,81 g

2715 g

3116,81 g

% 19,48

Ca

20,25 g

80,25 g

100,5 g

% 0,63

P

14,3 g

49,5 g

63,8 g

% 0,40

Enerji ihtiyacı
NEL (Mkal)

8,46

18,4

26,86

1,679 Mkal

ME (Mkal)

14,06

30,93

44,99

2,812 Mkal

SE (Mkal)

16,39

35,45

51,84

3,240 Mkal

TSBM (kg)

3,72

8,05

11,77

0,736 kg

Bu çalıĢmada rasyonlar, Gül ve Görgülü (1997) tarafından açıklanan doğrusal programlama yöntemi
(Microsoft Excel paket programı) yardımıyla çözülmüĢtür.
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OluĢturulacak karma yemin her kg kuru maddesi içinde bulunması gereken besin maddeleri:
Günde 16 kg KM içinde 3116,81 g ham proteine ihtiyaç olduğuna göre, 1 kg KM içerisinde 3116,81 : 16
= 194,80 g HP olmalıdır. Buna göre hazırlanacak rasyon %19,48 HP içermelidir.
Günde 16 kg kuru madde içinde 100,5 g/gün Ca ihtiyacı olduğuna göre, 1 kg KM içerisinde 100,5 : 16 =
6,28 g Ca olmalıdır. Buna göre hazırlanacak rasyon %0,63 Ca içermelidir.
Günde 16 kg kuru madde içinde 63,8 g/gün P ihtiyacı olduğuna göre, 1 kg KM içerisinde 63,8 : 16 =
3,988 g P olmalıdır. Buna göre hazırlanacak rasyon %0,399 P içermelidir.
Günde 16 kg kuru madde içinde 26,86 Mkal/gün NE L ihtiyacı olduğuna göre, 1 kg KM içerisinde 26,86 :
16 = 1,679 Mkal/kg NEL olmalıdır.
Günde 16 kg kuru madde içinde 44,99 Mkal/gün ME ihtiyacı olduğuna göre, 1 kg KM içerisinde 44,99 :
16 = 2,812 Mkal/kg ME olmalıdır.
Günde 16 kg kuru madde içinde 51,84 Mkal/gün SE ihtiyacı olduğuna göre, 1 kg KM içerisinde 51,84 :
16 = 3,24 Mkal/kg SE olmalıdır.
Günde 16 kg kuru madde içinde 11,77kg/gün TSBM ihtiyacı olduğuna göre, 1 kg KM içerisinde 11,77 :
16 = 0,736 kg TSBM olmalıdır.
Rasyon hazırlamada kullanılan yem hammaddelerinin besin madde içerikleri ve fiyatları Çizelge 2‘de
verilmiĢtir.
Çizelge 2. Kullanılan yem hammaddelerinin besin madde içerikleri ve fiyatları
Yemler

TSBM
%

SE
Mkal

NEL
Mkal

ME
Mkal

HP %

Ca %

P %

NDF %

KM %

kuruĢ/kg

Mısır

88,7 3,85

2,01

3,12

9,4

0,04

0,3

9,5 88,1

62

ATK

59,9 2,9

1,38

2,24

28,4

0,48

1

40,3 92,2

40

80 4,05

2,13

3,31

49,9

0,4

0,71

14,9 89,1

92

Arpa

82,7 3,64

1,86

2,92

12,4

0,06

0,39

20,8 91

57

Kepek

71,5 3,23

1,61

2,55

17,3

0,13

1,18

42,5 89,1

45

Buğday
Bitkisel
yağ
Yonca
Kuru Otu

86,6 3,83

1,99

3,1

14,2

0,05

0,43

13,4 89,4

55

184 7,7

5,65

7,07

0

0

0

0 100

33

56,4 2,6

1,19

1,96

19,2

1,47

0,28

41,6 90,3

55

M Silajı

68,8 2,99

1,45

2,33

8,8

0,28

0,26

45 35,1

30

SK

MT

0 0

0

0

0

35,8

0

0 99

6

DCP

0 0

0

0

0

23,4

18,2

0 99

130

Tuz

0 0

0

0

0

0

0

0 98

18

Vit.-Min.

0 0

0

0

0

0

0

0 100

450

TOPLAM
(NRC, 2001; Dale ve Batal, 2005)
Hayvanların ihtiyaçlarını sağlayan rasyonlarda HP, Ca, P ve NDF içerikleri aynı olmak suretiyle sadece
farklı enerji ölçüm sistemlerine göre belirlenen enerji ihtiyaçları değiĢtirilerek 4 farklı rasyon (TMR)
hazırlanmıĢtır. Rasyona katılması gereken yem hammaddeleri ve rasyonun maliyeti Çizelge 3‘te
görüldüğü gibi belirlenmiĢtir.
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Mısır

SK

Arpa

Kepek

Buğday

Bit.yağ

Yonca kuru
otu

Mısır silajı

Mermer
tozu

Tuz

Vit-Min

TSBM

9,31

15

14,2

5

0

1,18

4,05

30

20

0,06

1

0,1

13,34

SE

7,44

15

13,8

5

0

6,06

1,11

30,5

20

0,07

1

0,1

12,00

NEL

8,43

15

14

5

0

3,49

2,66

30,2

20

0,06

1

0,1

12,71

ME

2,24

15

18

5

5

24,7

20

0,31

1

0,1

14,15

3,6 5,09

Maliyet,
TL

Ayçiçeği
toh. küspesi

Çizelge 3. Hazırlanan rasyonlar ve doğal halde verilecek miktar üzerinden maliyeti

Buna göre yem normlarının belirlenmesinde kullanılması zorunlu olan ME değerlerine göre aynı rasyon
hazırlandığında en pahalı rasyonun hazırlandığı dikkati çekmektedir. SE ve TSBM değerlerinin ise gerçek
ihtiyaçları belirlemekten çok uzak olduğu bilindiğine göre rasyon hazırlamada son zamanlarda dünya
çapında üzerinde titizlikle durulan ancak ülkemizde kullanımı yaygın olmayan NE L değerlerine göre
rasyon formülasyonunun aynı zamanda ekonomik olduğu da dikkate alınmalıdır. Ancak bu tür
yaklaĢımda bulunmadan önce sadece bir örnekle yapılan teorik çalıĢmaların yetersiz olduğu görülmelidir.
Bu kapsamda yapılacak olan hem teorik hem de in vivo çalıĢmalarla hayvanların enerji ihtiyaçlarının NE L
bakımından belirlenmesi ve yemlerin NE L içerikleri dikkate alınarak oluĢturulacak rasyonların
ekonomiklik bakımından önemi ortaya konmalıdır.
Kaynaklar:
Dale, N., Batal, A., 2005. Yem hammaddeleri besin değerleri. 2005 Feedstuffs.Reference Issue & Buyers
Guide. Vol 76, No: 38.
Görgülü, M., 2002. Büyük ve KüçükbaĢ Hayvan Besleme. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders
Kitapları Genel Yayın No:224 Yayın No: A-78 Adana.
Gül A., Görgülü M., 1997. En düĢük Maliyetli Rasyon Hazırlamada Excel Çözümü. Çukurova
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı:13(1), 11-20.
NRC, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Seventh Revised Edition. National Academy Press.
Washington, D.C.

Yağlı Karaciğer Sendromu: Yumurta Tavuklarının Metabolik Hastalığı
Sümeyye KARACA

Rahim AYDIN

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
AvĢar Kampüsü KahramanmaraĢ
Özet
Yağlı Karaciğer Sendromu, özellikle yüksek verimli yumurta tavuklarının pik döneminde görülen nonenfeksiyöz metabolik bir hastalığıdır. Gerçek nedeni tam olarak belirlenemeyen bu hastalık ilk kez,
1950‘li yıllarda karaciğerde aĢırı yağlanma ile beraber değiĢik seviyelerde hemorajiler ve sürü içerisinde
ölüm oranının artmasıyla kendisini göstermiĢtir. Karaciğer, kanatlı hayvanlarda yağ sentezinin yapıldığı
asıl organ olup özellikle yumurta döneminde oldukça aktif ve iĢlevseldir. Yumurtacı tavuklarda östrojen,
karaciğer metabolizmasını hızlandırmakta; dolayısıyla da karaciğerde lipidlerin, lipoprotein Ģeklinde
salınımını gerçekleĢtirir. Karaciğerde yağ salınımının engellenmesi sonucu ise yumurta sarısı lipidlerinin
sentezi engellenir ve yumurta verimi düĢer. Yağlı Karaciğer sendromunun oluĢum mekanizması tam
olarak bilinmemekle beraber rasyonda bulunan mikotoksinler, rasyondaki bazı esansiyel amino asitlerin
eksiklikleri veya bazı yağ asitlerinin mevcudiyeti bu metabolik hastalığı tetikler. Yumurta veriminin pik
olduğu dönemde özellikle kafeslerde yetiĢtirilen yumurtacı tavuklarda gözlemlenen bu hastalık
insidensinin azaltılması büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yağlı karaciğer sendromu, yüksek verimli yumurtacı tavuklar
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Karma Yemlerde Homojenizasyon
Abdullah Öner, Mert Çıbık
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Aydın
e-posta: abdullahoner_2810@hotmail.com; Tel:+90 0554 719 29 91
Özet
Hayvanlardan yüksek ve kaliteli verim almanın Ģartlarından biri de Ģüphesiz hayvanlara nitelikli yemlerin
verilmesidir. Modern hayvan beslemede, hayvanlara sunulan yemlerin arasında karma yem önemli bir yer
tutmaktadır. Karma yemlerin kaliteli olması aynı zamanda hayvansal veriminde arzu edilen düzeylerde
olmasına büyük katkı sağlamaktadır. Karma yemlerin kalite kriterlerinin baĢında homojenizasyon
gelmektedir. Homojen bir yem, hayvanların ihtiyaç duydukları besin maddelerini dengeli ve yeterli bir
Ģekilde almasını sağlarken, hayvansal ürünü de arttırarak karlı bir üretime olanak verir.
Bu derlemede, karma yemlerin kalite ölçütlerinden biri olan homojenizasyon ve hayvan verimi üzerine
etkileri irdelenecektir.
GiriĢ
Günümüzde hayvansal ürünlere olan ihtiyaçların artması ve bunun sonucunda genetik yapısı iyileĢtirilmiĢ
ya da geliĢtirilmiĢ hayvanların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Yüksek verimli hayvanlardan yüksek
miktar ve kalitede ürün alınabilmesi, hayvanların besin madde ihtiyaçlarının yeterli ve dengeli bir Ģekilde
karĢılanması ile mümkün olmaktadır. Bunu sağlamak için sadece kaba yem ya da hayvan türüne göre tek
yönlü besleme asla yeterli olmamaktadır. Hayvanlardan daha fazla ve daha kaliteli ürün sağlamak için
mutlaka kaliteli, dengeli ve yeterli yem karmalarının kullanılması ile mümkündür.
Yem karıĢımları hazırlanırken,azya daçok oranlarda karmaya giren hammaddelerin, homojen dağılım
göstermesi gerekir. Bu açıdan karma yemlerde homojenliğin sağlanması nitelikli bir karma yem üretimin
en önemli fiziksel ölçütlerinden olduğu gibi önemli bir kalite kriteri olarak kabul edilmektedir.
1.Homojenizasyon
Kelime anlamına baktığımızda homojenizasyonu ― yapı bakımından bütünlük kazandırma, tümüne aynı
yapıyı verme‖ olarak tanımlayabiliriz. Bu iĢlemi karma yemlerde ele alacak olursak bu tanımı ―yem
bileĢenlerinin orantılı ve homojen olarak dağılımının sağlanması iĢlemi‖ olarak uyarlayabiliriz.
Dehomojenizasyon ise, homojenizasyonun tam tersi olup, ― karma yemlerde bir veya daha fazla
hammaddenin yem içerisinde ayrı yerlerde kümeler oluĢturması, karıĢımın homojen olmaması‖ olarak
tanımlanmaktadır.
Homojenitesi sağlanmıĢ olan karma yemler ile beslenen hayvanlarda verim artıĢı gözlenmektedir. Bu da
iĢletme gelirlerini artırmakta, ayrıca hayvansal ürünün daha kaliteli olmasını sağlamaktadır.
Homojen olarak üretilmiĢ yemler diğerlerinin aksine daha sade bir görünüme sahip ve daha çekicidir.
Özellikle kanatlı hayvanların beslenmesinde yemin görünüĢü, tüketilmesi açısından oldukça büyük öneme
sahiptir. Bu açıdan homojenizasyon, yemlerin hayvan tarafından daha iĢtahlı bir Ģekilde tüketilmesini ve
daha iyi geliĢmelerini sağlamaktadır. (Ergül, 1978; Nir ve ġenköylü, 2000).
Hayvanların metabolizması üzerinde de yem homojenliği son derece önemlidir. Bu tür yemlerin özellikle
sindirim üzerine büyük etkileri vardır. Bilindiği gibi yem hammaddelerinin hepsinin hayvanlar tarafından
sindirilebilirlik dereceleri farklıdır. Bu hammaddelerin bir araya gelmesiyle oluĢan karma yemlerin,
hayvanlar tarafından istenilen düzeyde sindirilmesi, ancak yemin homojenliği ile mümkün olabilmektedir
(Ergül,1994).
Çiftlik hayvanlarının hepsinin, belirli besin madde gereksinimleri vardır. Gereksinim duyulan besin
maddelerini eĢit ve ölçülü bir Ģekilde hayvanlara sunabilmenin tek yolu homojenizasyondur. Homojen bir
Ģekilde karıĢmayan yemler ile beslenen hayvanlar ihtiyaç duydukları besin maddelerini dengeli bir Ģekilde
vücutlarına alamayacaklardır.
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2. Homojenizasyonu Etkileyen Etmenler
2.1 Öğütme
Hammaddelerin iyi bir karıĢım oluĢturabilmeleri için, yem parçacıklarının mümkün olduğu kadar küçük
ve birbiri ile eĢit büyüklüklerde olması gerekmektedir. Farklı partikül büyüklüğüne sahip hammaddeler,
karıĢım içerisinde kümeler oluĢturacağı için homojen bir karıĢım yapabilmek oldukça güç olacaktır. Bu
partiküllerin istenilen büyüklüğe sahip olabilmeleri için iyi bir öğütme iĢlemi yapmak gerekmektedir.
Öğütme iĢlemi ayrıca, yemin uzun süre homojen bir Ģekilde kalmasını da sağlar. Yemlerin taĢınması
sırasında meydana gelen sarsılmalar ile homojenizasyonun bozulmaması, yeterli düzeyde öğütme
iĢleminin yapılmasına bağlıdır. Bu yüzden öğütme, yemlerin stabiliteleri üzerinde de önemli bir role
sahiptir( Ergül, 1994).
Partiküllerin çok fazla öğütülerek gereğinden küçük boyutlarda olması da istenen bir durum değildir. Çok
küçük yem parçacıkları hayvanların sindirim kanallarından hızlı bir Ģekilde geçeceği için, sindirim
enzimleri ile etki etme süreleri de kısalacaktır (Ergül, 1994). Bu da sindirimi olumsuz yönde etkileyecek,
yemden yararlanmayı düĢürecektir (Nir ve ġenköylü, 2000).
Etlik piliç sürüsünde yapılan bir araĢtırmaya göre, rasyonda kullanılan buğday ve mısır önce ince bir
öğütmeye tabi tutulmuĢ ve hayvanlara sunulmuĢ, ardından da söz konusu hammaddeler kaba olarak
öğütülüp hayvanlara verilmiĢtir. Sonuç olarak bakıldığında ince öğütülen yemin, kaba olarak öğütülen
yeme göre daha fazla tüketildiği görülmüĢtür (AteĢ ve Ayhan, 2007).
2.2. Karıştırma
Günümüzde karma yem fabrikalarında oldukça modern karıĢtırıcılardan yararlanılmaktadır. Fakat en
modern karıĢtırıcılar bile yem katkı maddelerini birörnek biçimde karıĢtırma konusunda yetersiz
kalmıĢlardır(Ergül,1994) Bu yüzden yem katkı maddelerinin karıĢıma homojen bir Ģekilde ilave
edilebilmesi için ön bir karıĢıma tabi tutulmaları gerekmektedir.
KarıĢtırma iĢlemi için değiĢik karıĢtırıcılar kullanılmakta, bunların baĢında helezonlu karıĢtırıcılar
gelmektedir(Ayık,1997). Helezonlu karıĢtırıcılar yatay ve dikey olabildiği gibi, tek helezonlu veya çift
helezonlu da olabilmektedir. Tek helezonlu yatay bir karıĢtırıcıda homojenizasyonun sağlanması 8 dakika
sürerken, çift helezon kullanıldığında bu süre 2 dakikaya inmektedir. Dikey tip karıĢtırıcılarda ise
homojenizasyonun sağlanması biraz daha uzun sürmektedir(Ergül,1994).
Karma yem fabrikalarında günümüzde karıĢtırma süresi 3 ile 20 dakika arasında değiĢmekte, genelde
yatay tip karıĢtırıcılar kullanıldığından bu süre ortalama 10 dakika olmaktadır(Ergül,1994)
KarıĢtırma süresinin homojenizasyonun sağlanması açısından çok az veya çok fazla olması, istenmeyen
durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Az süre karıĢtırma istediğimiz homojeniteyi sağlayamamamıza neden
olurken, karıĢtırma süresinin uzaması ileriki aĢamalarda dehomojenizasyonu tetikleyen unsurlardan biri
olacaktır. Ayrıca gereğinden fazla karıĢtırma yapmak, iĢletme maliyeti açısından da olumsuzluklar
yaratmaktadır. Bu yüzden belli bir karıĢım homojenliği elde edildikten sonra karıĢımın daha fazla
iyileĢtirilmesi mümkün olmamaktadır( Koçak ve Erdoğan,2000)
Özellikle yem katkı maddelerinin karıĢımın her tarafına eĢit Ģekilde dağılmasını sağlamak için yeterli süre
karıĢtırma yapmak gerekmektedir. Bilindiği gibi yem katkı maddeleri karıĢıma oldukça düĢük oranlarda
katılırlar ve bunların yem içerisinde homojen bir dağılım oluĢturmaları oldukça güçtür. Bu açıdan
bakıldığında yem katkı maddelerinin hayvanlara istenilen düzeyde verilmeleri için karıĢtırma süresinin
çok büyük önemi vardır.
2.3 Partikül Özellikleri
Özellikle öğütme ve karıĢtırma aĢamalarında homojenizasyonun sağlanması açısından partikül
büyüklüklerinin büyük önemi bulunmaktadır. Homojen bir karıĢım için partiküllerin mümkün olduğu
kadar küçük ve eĢit büyüklükte olması istenmektedir. Farklı partikül büyüklüğüne sahip hammaddelerin
homojen olarak karıĢması mümkün olmayacak, bu da dehomojenize bir yem üretimini ortaya çıkaracaktır.
Partikül büyüklüğüne bağlı olarak partikül yoğunluğu da homojenizasyona etki eden etmenlerden biridir.
Partiküller ne kadar büyük olursa yoğunluk farkı da o kadar yüksek olacaktır. KarıĢım içerisindeki
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hammaddelerde yoğunluk farkı nedeniyle kümeler oluĢturacak, yemin dehomojenize olmasına sebep
olacaklardır (Ergül, 1994).
Hammadde partiküllerinin yuvarlak veya köĢeli oluĢu, yüzeysel pürüzleri, karıĢım içerisindeki hareketleri
bakımından büyük önem taĢımaktadır. Örneğin köĢeli ve pürüzlü bir yapıya sahip olan toz Ģeker karıĢım
içerisindeki bir noktaya döküldüğünde o nokta üzerinde koni oluĢturmakta, fakat yuvarlak ve düzgün
yüzeyli bir toz Ģeker karıĢım içerisinde hemen yayılmaktadır( Ergül,1994).
2.4 Hammaddenin Topaklaşması
Karma yem sanayinde kullanılan bazı higroskopik hammaddeler bulunmaktadır. Bu tip hammaddeler
karıĢım içerisinde kolaylıkla topaklar oluĢturabilirler. Bu tür sorunlara daha çok yağ ve melasın katıldığı
karıĢımlarda rastlanır. KarıĢım içerisinde böyle sorunların önüne geçmek için nem çekici özelliğe sahip
hammaddeleri ön bir karıĢım haline getirmek, daha sonra yem karmasına sokmak gerekmektedir
(Ergül,1994).
2.5 Yemlerin Peletlenmesi
Toz yemlerin belirli bir ısıl iĢlem ile sıkıĢtırılarak peletlere dönüĢtürülmesi homojenizasyonu olumlu
yönde etkileyen etmenlerden biridir. Pelet yemlerde homojenlikten daha fazla söz edilebildiği gibi bu
homojenlik uzun süre de korunabilmektedir (Ergül, 1994). Öte yandan kaliteli pelet yemler, hayvanlar
tarafından daha kolay sindirilmekte ve yemden yararlanma artırılmaktadır (Nir ve ġenköylü, 2000).
2.6 Yemlerin Taşınması
Karma yemlerin, fabrikadan hayvancılık iĢletmelerine taĢınması sırasında sık sık homojenitenin
bozulması problemleri ile karĢı karĢıya kalınmaktadır. Bu bakımdan, karma yemlerin dökme yerine
çuvallı, yem formu olarak da toz yerine pelet ya da granül yemlerin tercih edilmesi dehomojenizasyonu
azaltmaktadır (Ergül, 1994).
Sonuç
Sonuç olarak üretilen karma yemlerin kalite kriterlerinden biri de homojenizasyondur. Kaliteli karma
yemler de hayvanlara doğrudan olumlu etkiler yapmakta ve buna bağlı olarak kaliteli hayvansal ürünlerin
üretilmesini sağlamaktadır.
Hayvan sağlığı açısından da homojen yem üretimi oldukça önemlidir. Homojenizasyonla birlikte
hayvanlar, ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yeterli ve dengeli bir Ģekilde alarak, daha fazla ve kaliteli
ürün verecekleri ortaya konmuĢtur.
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Özet
Oksijen atomunda bulunan, kararlı ve dengeli yörünge düzenine uymayan elektronlar, serbest radikal
veya reaktif oksijen olarak adlandırılan oksijen çeĢitlerinin meydana gelmesine yol açar. Bu reaktif
moleküller hücre yapıları ile reaksiyona girerek, hücrelerin yapı ve fonksiyonlarını bozar ve oksidatif
strese neden olurlar. Bu olumsuzlukları gidermek için yem katkı maddesi olarak sentetik ve doğal
antioksidanlar kullanılmaktadır. Ancak sentetik antioksidanların kullanımları muhtemel zararlı etkileri
nedeniyle giderek azalmaktadır. Dolayısıyla sentetik antioksidanlara alternatif olarak doğal
antioksidanların yem katkı maddesi olarak kullanımı giderek artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğal antioksidan, serbest radikal, oksidasyon, yem katkı maddeleri, oksidatif stres.
GiriĢ
Yüksek enerji içeren serbest radikal molekülleri, yemlerdeki organik moleküllerin oksidasyona
uğramasına neden olmaktadır. Organik molekülleri oksidasyona duyarlı hale getiren en önemli etmen
sahip oldukları çift karbon bağlarıdır. Çift karbon bağları, doymamıĢ yağ asitleri içeren yağlarda ve bu
yağların yapısında bulunduğu biyomoleküllerde de bulunmaktadır. Bu nedenle serbest radikal yoğunluğu,
söz konusu moleküllerde yapısal bozukluklara yol açmaktadır. Bu yapısal bozukluklar yemlerde
acılaĢmaya (bozulmaya) neden olarak yemlerin niteliğini bozmaktadır. Bu yemleri tüketen hayvanlarda
ise hastalıklar görülmektedir.
Oksidasyonun neden olduğu bu olumsuzlukları engellemek amacıyla yemlere katılan katkı maddeleri
antioksidan olarak adlandırılır. Sentetik antioksidanlar, suni olarak üretilebilen yem katkı maddeleridir.
Fakat bu maddelerin hayvanlarda ve insanlarda; kanserojen ve toksik etkilerinin görülmesi üzerine doğal
antioksidanlara yönelim artmıĢtır. Doğal antioksidanlar, yemlerin ve hayvansal ürünlerin oksidasyona
karĢı korunması amacıyla doğal yollardan elde edilip yeme katılan yem katkı maddeleridir. Ülkemizde
son yıllarda doğal ürünlere yönelim artmaktadır. Günümüzde ticari olarak kullanılan doğal antioksidanlar
mevcuttur, bunun yanında hala araĢtırma aĢamasında olan bir çok doğal maddenin antioksidan etkileri de
araĢtırılmaktadır.
Bu bildiride hayvan beslemede yem katkı maddesi olarak kullanılan doğal antioksidanlar hakkında bilgi
verilmiĢtir.
Serbest Radikaller
Atomunun son enerji halkasında tekli elektron grubu bulunduran moleküller serbest radikaller veya
reaktif oksijen molekülleri olarak adlandırılmaktadır. Serbest radikaller, sahip oldukları bir veya daha
fazla tekli elektron grubu nedeniyle daha fazla enerjiye sahiptirler. Serbest radikallere örnek olarak, tekli
oksijen atomu, hidroksi radikali, peroksi radikali ve alkoksi radikali verilebilir.
Serbest radikallerin fazla olan bu enerjileri onları kararlı halde bulundurmak için redoks tepkimelerine
eğilimli kılar. Serbest radikallerin kararlı hale geçmek için tepkimeye açık moleküllerle bir araya
gelmeleri gerekmektedir. Serbest radikallerin bu eğilimleri, yemlerde oksidasyona dolayısıyla yemlerin
yapısının bozulmasına neden olmaktadır.
Oksidasyon
Oksidasyon, basit olarak oksijen ile tepkimeye girme olarak ifade edilebilir. Organik moleküllerde
oksidasyon, daha çok çift karbon bağı içeren organik moleküllerde görülmektedir. Çift karbon bağları,
doymamıĢ yağ asitleri içeren yağ ve yağ benzeri maddelerde bulunur ve bulundukları yemi oksidasyona
duyarlı kılar. Yağların oksidasyonu birbirini izleyen zincirleme reaksiyonlar Ģeklinde yani otooksidasyon
Ģeklinde görülür ve 3 aĢamada gerçekleĢmektedir. Bunlar;
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Birinci AĢama (BaĢlama) : Bu aĢamada baĢlatıcı bir radikal (X) yağ ile reaksiyona girer ve bir lipid
radikali (R.) oluĢturur.
Ġkinci AĢama (Ġlerleme) : OluĢan yağ radikali (R.) oksijen bağlanmasıyla peroksi (ROO.) radikali
meydana gelir ve diğer bir yağ asidinden ayrılan Hidrojen (H) molekülü ile reaksiyona girer. Böylece
yeni hidroperoksitler ve yeni yağ radikalleri oluĢmaya baĢlar.
Üçüncü AĢama (Sonuç) : Son olarak bu aĢamada, oluĢmuĢ olan radikaller birbirleriyle reaksiyona
girerler ve radikal olmayan aldehit, keton ve alkol gibi stabil bozulma ürünlerini oluĢtururlar (Foote,
1985).
ġekil 1. Yağ asitlerinin otokatalitik reaksiyonu (ġenköylü, 2001)
1. BaĢlama,
X + RH  R. + XH
2. Ġlerleme,
R. + O2  ROO.
ROO. + RH  ROOH +R.
3. Sonuç,
R. + R.  RR
ROO. + ROO.  ROOR + O2
ROO. + R.  ROOR

Oksidasyona Etki Eden Etmenler
Oksidasyonun baĢlaması bazı etmenlerin kontrolündedir. Bu etmenler aĢağıdaki gibi sıralanabilir.
Sıcaklık: Bilindiği gibi sıcaklık bütün kimyasal reaksiyonları katalizleyici etki göstermektedir. Sıcaklığın
artması yağların molekül yapılarının bozulmasına ve oksidasyonun baĢlamasına neden olmaktadır.
Nem: Yemlerin depolama koĢularında nemin yüksek oranlarda artıĢı yağ moleküllerinin hidrolize
olmasına neden olur. Böylelikle serbest radikaller için yağlar kolay tepkimeye girilebilir bir konuma
gelmektedir.
IĢık: GüneĢin yüksek enerjili UV (ultra viyole) ıĢınları yağların fotooksidasyona uğramasına neden
olmaktadır.
Hava: Yemlerin depolama koĢullarında ortamdaki havada oksijen konsantrasyonunun fazla olması
oksidasyonu baĢlatan bir baĢka etmendir.
Metaller: Demir (Fe) ve Bakır (Cu) gibi metaller oksidasyonu katalizleyen etmenler arasında yer
almaktadır.
Enzimler: Tohumlarda bulunan lipaz ve lipoksigenaz gibi yağ parçalayıcı enzimler bir süre sonra
oksidasyonun baĢlamasına zemin hazırlamaktadır (ġenköylü, 2001).
Antioksidanlar
Yemlerin depolama ve taĢınma koĢullarında yukarıdaki etmenlere karĢı önlemlerin alınması çoğu zaman
yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yemlerin içerdikleri doymamıĢ yağ asitleri içeren yağlar; vitamin A,
vitamin E gibi yağda çözünen vitaminler, pigmentler oksidasyona uğrarlar. Bu gibi olumsuzlukları
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engellemek amacıyla yemlere katılan maddelere antioksidan denir. Antioksidanlar yemleri korumakla
görevli en önemli inhibitörlerdir.
Antioksidanların Etki Mekanizması
Antioksidanlar oksidasyona karĢı olan etkilerini dört farklı Ģekilde gösterirler. Bununla beraber bir
antioksidan birden fazla Ģekilde etki mekanizmasına sahip olabilir. Sözü edilen etki mekanizmaları
aĢağıda verilmiĢtir.
Süpürme Etkisi: Bu etki mekanizmasına sahip antioksidanlar, serbest radikalleri daha zararsız
moleküllere indirgeyerek oksidasyonu engellerler.
Söndürme Etkisi: Antioksidanlar, serbest radikale Hidrojen atomu aktararak onların oksidasyona neden
olmasını engellerler.
Zincir Reaksiyonları Kırma Etkisi: Antioksidan etki gösteren makro moleküller, serbest radikalleri
kendilerine bağlayarak onların zararlı etkilerini ortadan kaldırırlar.
Onarma Etkisi: Bu etkiyi gösteren antioksidanlar, oksidatif zarar görmüĢ biyomolekülleri onarırlar ve
tekrar yarayıĢlı olmalarını sağlarlar (ġenköylü, 2001).
Sentetik Antioksidanlar
Yemlerde görülen oksidasyonun mekanizmasının anlaĢılması üzerine laboratuvar ortamında bu
mekanizmaya karĢı koyabilecek maddeler geliĢtirilmiĢtir. Bu maddeler doğal olarak elde edilebilen
-tokoferol) olabildiği gibi doğal olmayan, kendine
özgü yapıları olan maddelerde olabilir. Bu maddeler geçmiĢte yem katkı maddesi olarak kullanılmıĢ olup,
birçoğunun hayvanlarda ve insanlarda olumsuz etkisinin görülmesi üzerine kullanımından vazgeçilmiĢtir.
Ancak günümüzde hala kullanılan sentetik antioksidanlar mevcut olup kullanım miktarları yasalarla
belirlenmiĢtir. Bunlar arasında sentetik tokoferoller, BHA (Bütil hidroksi anisol), BHT (Bütil hidroksi
toluen), TBHQ (Tersiyer bütil hidroquinon) ve Ethoxyquin sayılabilir.
BHA ve BHT, ısıya dayanımı yüksek, bitkisel yağların stabilizasyonunda etkin olarak kullanılan ancak K
ve Na iyonları ile bir araya geldiklerinde renk değiĢikliğine neden olan sentetik antioksidanlardır.
Ethoxyquin, balık unlarının taĢınmasında ve depolanmasında kullanılan, ısıya dayanıklı bir
antioksidandır. Hayvanlar tarafından iyi tolere edilebilir ve yemlerde kalıntı bırakmazlar.
TBHQ, genellikle rendering ürünlerinin korunmasında kullanılan bir antioksidandır ancak K iyonlarıyla
reaksiyona girerek yemlerde renk değiĢikliğine neden olurlar.
Doğal Antioksidanlar
Tüketicilerin doğal ürünlere olan talepleri doğrultusunda hayvan beslemede de kullanılan katkı
maddelerinin doğallığına önem verilmiĢtir. Bunun sonucunda, sentetik ürünlerden arınmıĢ hayvansal ürün
elde etmek için doğal kaynaklı yem katkı maddelerinin kullanımı Ģarttır.
Doğal antioksidanlar, baĢta bitkiler olmak üzere mantarlar, mikroorganizmalar gibi canlıların doku veya
organlarından elde edilen; yemlere oksidasyonu engellemek amacıyla ilave edilen yem katkı
maddeleridir. Doğal antioksidanların kullanımları yasal olarak da geniĢ aralıklardadır.
Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Bazı Doğal Antioksidanlar
Vitamin E
-tokoferol yaygın olarak kullanılan ve güçlü antioksidan etkiye sahip bir
maddedir. Pamuk yağı, fındık yağı, buğday embriyosu yağı, mısır yağı vitamin E bakımından zengin
bitkisel kaynaklardır (Okuyan ve Filya, 2010).
Vitamin E hücre duvarının fosfolipid yapısının korunmasında birincil hattır. Zincir kırma etkisi ve
süpürme etkisi göstererek oksidasyona engel olur. Yapılan çalıĢmalar, kesimden önceki 28 gün boyunca
rasyona en az 200 mg/ kg düzeyinde vitamin E ilavesi etlik piliçlerde yağ oksidasyonunu engellediği
yönde sonuçlar ortaya koymuĢtur.
Vitamin C
Yaygın bir Ģekilde yem katkı maddesi olarak kullanılan vitamin C birden fazla antioksidan etkiye sahiptir.
Serbest radikalleri daha az reaktif olan moleküllere indirgeyerek etki göstermesinin yanında oksidatif
zarara uğramıĢ glutation ve vitamin E gibi yapıları rejenere ederek tekrar yarayıĢlı hale getirmektedir
(Okuyan ve Filya, 2010).
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- karoten
- karoten, sebze ve meyvelere sarı, kırmızı ve turuncu rengini verenbir
pigmentir. vitamin A‘nın bir ön maddesidir. Isıya ve alkali ortama dayanıklı iyi bir antioksidandır. Hücre
zarının ve DNA‘ nın korunmasında etkilidir.
Sığırlarla yapılan bir çalıĢmada, rumende Trans-10 yağ izomerinin oluĢumu denetleyerek süt yağının
kompozisyonunda olumlu etki göstermektedir (Karakozak ve AyaĢan, 2010).
Likopen
Domates ve yan ürünlerinden elde edilen likopen bir pigment olması yanı sıra iyi bir doğal antioksidandır.
Tekli oksijen atomunu etkisiz hale getirerek oksidasyona neden olmasını engeller. Karma yeme likopen
ilavesinin özellikle kas içi yağ dokusunda oksidasyonu önemli ölçüde engellediği çalıĢmalar tarafından
doğrulanmıĢtır (Olğun, 2008)
Selenyum (Se)
Yarı metal bir elementtir ve hayvanlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir. Ancak çok düĢük ppm
değerlerinde bile zehirleyici etkide bulunabilmektedir.
Bu nedenle kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Selenyum, hücre duvarının oksidasyona karĢı
korunmasında görevli olan glutation peroksidaz enziminin önemli bir ögesidir. Vitamin E ile sinerjik etki
göstermektedir (Okuyan ve Filya, 2010).
Aromatik Bitkiler
Aromatik bitkilerin organlarında bulunan uçucu yağlar fenolik asitler, fenolik terpenler ve flavanoidler
gibi maddeler içerirler. Bu maddeler antioksidan etki gösteren kimyasallardır. Son zamanlarda
araĢtırmaların ilgi odağı olmuĢlardır. Aromatik bitkilerin doku veya organlarından elde edilen ektrakt,
konsantre ve kurutulmuĢ preparatlar doğal antioksidan olarak yemlere ilave edilebilir.
Kekik: Kekik yağı içerisindeki timol ve karvakol gibi fenolik bileĢikler antioksidan etki gösterirler.
Ülkemizde de kullanılan kekik yağı yemlerde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Yapılan bir çalıĢmada 9 günlük depolama (+4 Co) sonrası but ve göğüs etlerinde yapılan MDA
(malondialdehit) analizlerinde; rasyona, 100 mg/ kg a-tokoferol + 100 mg/ kg kekik yağı ilavesinin tek
baĢına 200 mg/ kg a- tokoferol ilavesine denk etki gösterdiği bulunmuĢtur (KarataĢ, 2008).
Biberiye: Biberiyede bulunan antioksidan etkili maddeler karnosol, karnosik asit ve rosmarinik asittir. En
güçlü etken madde ise karnosik asittir. Ancak biberiyenin Vitamin E ile beraber kullanılması ürünlerin
korunması bakımından daha etkilidir.
Bu iki önemli aromatik bitki yanında, adaçayı, tarçın, ginseng, zencefil gibi bitkiler sayılabilir. Bunların
yanında bir çok bitkinin doku veya organlarının antioksidan etkileri üzerine yapılan çalıĢmalar
sürmektedir.
Sonuç
Sentetik antioksidanların yapay kimyasallar olmaları nedeniyle tüketiciler bu maddelere Ģüpheyle
yaklaĢmaktadır. Sentetik antioksidanların belirli sınırlarda kullanılmadıklarında kanserojen ve toksik
etkilerinin görüleceği yönünde endiĢeler bulunmaktadır.
Tüketiciler bu olumsuzluklar nedeniyle doğal ürünlere yönelmektedir. Tüketicilerin talepleri
doğrultusunda doğal kaynaklı gıda üretimi önem kazanmıĢtır.
Doğal hayvan beslemenin bir unsuru olan doğal antioksidanlar, canlılarda olumsuz etkilere neden
olmamaktadırlar. Ayrıca kullanım sınırlamaları çok geniĢ aralıklardadır. Tüketiciler doğal olmaları
nedeniyle güvenle yaklaĢmaktadırlar.
Yapılan çalıĢmalar doğal antioksidanların yem katkı maddesi olarak etkili bir biçimde kullanılabileceğini
kanıtlamaktadır. Bir çok doğal kaynaklı maddenin doğal antioksidan etkili
yem katkı maddesi olarak kullanılacağı saptanmıĢtır. Bunun yanında konu hakkında araĢtırmalar
sürmekte ve hayvan besleme açısından geleceğe ıĢık tutmaktadır.
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Mikrobiyal Fermantasyon
Safa KULOĞLU, Fadime TOPÇAL
GİRİŞ
Laktik asit bakterileri (lab) fermente süt ürünlerinin besin değerine ve besinlerin biyolojik
yolla korunmasına katkıda bulunmaları nedeniyle yüzyıllardır önemini koruyan
mikroorganizmalardır. Lab’nin çoğu insan, hayvan ve bitki gibi doğal ortamlarda bulunan, bu
ortamlardan izole edilebilen, biyoteknolojik çalışmalarda ve endüstriyel birçok alanda kullanılan,
insan beslenme ve sağlığında oldukça önemli bir konuma sahip mikrobiyal ajanlardır. (Kılıç, 2001;
Furet ve ark., 2004; Leroy ve Vuyst, 2004).
Yoğurt başlangıç kültürü olan Str. thermophilus endüstriyel olarak önemli (lab)dır. Gıda
endüstrisinde lab’nin önemi karbonhidratları farklı metabolitlere dönüştürme yeteneklerine ve
fermente gıdaların güvenli olarak saklanmalarına bağlıdır. Laktik asit ve diğer fermantasyon
ürünleri oluşumu ile düşük ortam pH’sının sağlanması ve patojenik bakterilerin çoğalması
baskılanmakta sonuçta fermente ürünlerin raf ömürlerinin uzaması ve istenilen aroma özellikleri
kazandırılmaktadır. Starter kültür olarak kullanıldıkları üründe asetaldehit metabolitini üretim
yeteneklerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Asetaldehit yoğurda aroma veren önemli bir
bileşendir. Bu çalışmada izolasyonu daha önceden yapılan ancak metabolit özellikleri bilinmeyen
Str. thermophilus izolatlarının sükroz içeren M17 besi yerinde aerobik şartlarda asetaldehit
üretimleri hplc tekniği ile tespit edilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Stokta bulunan BioSt1, 7, 44, 69 nolu doğal izolatlar ile ticari suşlar olarak kullanılan 8894 ve
NIZO 130 Str. thermophilus bakterileri SM-17 sıvı besiyerinde, 42°C’de 24 saat süreyle
geliştirilmiştir. Aynı suşlar SM17 agar besiyerine çizgi ekim yöntemiyle ekilmiş ve tekrar bir gün
süreyle 42°C’de inkübe edilmiştir. Tek koloniden SM17 sıvı besiyerine 3 tekerrürlü olarak aynı
suşlardan (BioSt-1, 7, 44, 69, 8894 ve NIZO130) ekim yapılmıştır. Aynı gün içerisinde her saat
başında bakterilerin besiyerinde gelişmeleri sonucunda değişen pH değerleri ve
spektrofotometrede OD600 değerleri okunmuştur. Çalışmada kullanılan bakterilerin SM17
besiyerinde gelişmeleri sonucu oluşan asetaldehit miktarları HPLC cihazında ölçülmüştür. Bunun
için tek koloniden SM-17 sıvı besiyerine ekim yapılıp, 42 °C de bir gün süreyle inkübe edilmiştir.
Daha sonra 500 µl bakteri süspansiyonundan ve 500 µl %1 lik metafosforik asit çözeltisinden
eklenip vortekslenmiştir. Ardından 13,000 rpm de 5 dakika santifrüj edilerek süpernatanttan 1 ml
alınıp, HPLC viallerine otomatik pipet yardımıyla konulup, HPLC’ye verilmiştir. Öte yandan hazır
UHT-steril süte 10’ar mg L-treonin, susam ve mercimek tartılarak ayrı ayrı eklenmiştir. Bu sütlere
de BioSt1, BioSt7, BioSt44, BioSt 69, 8894 ve NIZO130 bakterileri tek koloniden ekilip, 42°C de bir
gün süreyle inkübe edilmiştir. Ardından bakteri süspansiyonu %1 lik metafosforik asit ile muamele
edilerek 1 ml süpernatant alınıp, viallere konulmuş ve asetaldehit miktarlarındaki değişim HPLC
cihazında belirlenmiştir. İzolatların 24 saatlik büyüme eğrileri, SM-17 sıvı besiyerinde ve sütteki pH
değişimleri belirlenmiştir.
BULGULAR
1. Büyüme Eğrisinin Çıkarılması
Çalışılan izolatların büyüme eğrileri çıkarılmıştır. Bu eğriye göre beşinci saatten itibaren
bakterilerin logaritmik faza girdiği görülmüştür. Altıncı saatten itibaren gerek ortamdaki besin
miktarının azalması gerekse bakteri sayısının artmasıyla gelişme ortamı rekabetinden dolayı
bakterilerin durgunluk fazına girdiği ve dokuzuncu saatten itibarense litik faza girdikleri
görülmüştür.
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2. Besiyerlerindeki pH Değişimleri
Çalışılan izolatların SM-17 besiyerinde meydana getirdikleri pH değişimleri aşağıdaki
sütun grafiğinde görülmektedir.

Grafiğe göre tüm izolatların SM-17 sıvı besiyerinde birinci saatte oluşturdukları pH değeri 6
civarında iken, yirmi dördüncü saatte oluşturdukları pH değerleri yaklaşık 4 civarıdır.
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Aynı izolatlar süte de ekilmiş, her saat başında pH değişimleri ölçülerek, ilk 7 saatin pH
değerleri belirlenmiştir. İlk saatin pH değerleri 6.5 iken, 7. saatte 5.5 civarına düşmüştür.

Ġzolat Numarası

Asetaldehit Miktarları (mg/ml)
41,98
1,32
SM17
Süt
0,26
0,99
12,28
0,15
1,678
1,894
55,894
1,890
62,259
1,898

BioSt 1
BioSt 7
BioSt 44
BioSt 69
8894
NIZO130

Çalışılan izolatların SM17 besiyerinde ve sütte gelişmeleri sonucu oluşan asetaldehit miktarı
yukardaki tabloda verilmiştir. Bakterilerin SM-17 besiyerinde ürettikleri asetaldehit miktarlarının
sütte ürettiklerinden daha fazla olduğu görülmüştür.
Ġzolat Numarası
BioSt1
BioSt7
BioSt44
BioSt69
8894
NIZO130

0,559
Süt (treonin)
0,372
0,682
0,958
0,374
0,598

Asetaldehit Miktarları (mg/ml)
0,155
0,252
Süt (susam)
Süt (mercimek)
0,181
0,175
0,050
0,173
0,575
0,279
0,461
0,207
0,200
1,588

Aynı ölçümler, asetaldehit üretim miktarının oluşumunu tetikleyen L-treoninin UHT-sterilize
hazır süte ilavesi ile gerçekleştirilerek iki ortamda da üretilen asetaldehit miktarları kıyaslanmıştır.
Aynı zamanda L-treonin içeren susam ve mercimek tozu ilave edilmiş sütteki asetaldehit miktarları
da HPLC cihazı ile belirlenmiştir. Buna göre süt örnekleri arasından en fazla asetaldehit miktarına
sahip olan L-treonin eklenmiş süt örneğidir. Mercimek eklenmiş süt örneklerindeki asetaldehit
miktarlarının ise susam eklenmiş süt örneklerindekinden daha fazla olduğu görülmüştür.
Yapılan bu çalışma neticesinde yoğurda tipik aroma ve lezzetini veren asetaldehit
metabolitinin üretim miktarının artırılmasını tetiklemek ve yoğurda lezzet katmak maksadıyla
alternatif olarak mercimek, susam ve L-treonin içeren farklı bitki ve tohumları ilave edilerek hazır
yoğurtlarda kullanılabilir.
Kaynaklar:
KILINÇ, S.2001. Süt endüstrisinde laktik asit bakterileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları
No:542.s:421
FURET,J-P.,QUENEE,P., TAILLIEZ,P.2004.Molecular quantification of lactic acid bacteria in
fermented milk products using real-time quantitative PCR.Int. Journal of Food Microbiology.97:197207
LEROY,F., DE VUYST,L.2004. Lactic acid bacteria as functional starter cultures for the food
fermentation industry. Trends Food Sci. Technol. 15:67-68
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Güvercinlerde Büyüme Eğrisinin Farklı Modellerle KarĢılaĢtırılması
Suna ġahin, Özlem Akyol, Mehmet Çatalkaya, Serdar Genç, Eser Kemal Gürcan, Mehmet Ġhsan Soysal
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
serdargenc1983@gmail.com, tel: 0282,2502189, fax: 0282,2933861
Özet
Bu çalıĢmanın amacı, güvercinlerde canlı ağırlığın yaĢa göre değiĢiminin ifadesi olan
büyümenin, farklı iki matematik model kullanılarak karĢılaĢtırılmasıdır. Bu nedenle, çıkımdan 30 günlük
yaĢa kadar günlük olarak alınmıĢ toplam 23 güvercinin canlı ağırlık verileri kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada,
kullanılan doğrusal modellere iliĢkin parametreler tahmin edilmiĢtir. AraĢtırmada, Doğrusal ve Polinom
model kullanılmıĢtır. Bu modellerin içerisinden en uygun olanına karar vermek için determinasyon
katsayısı, hata kareler toplamı ve kalıntı standart sapma uyum kriterlerinden yararlanılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Güvercin, Büyüme Eğrisi, Doğrusal Model, Polinom Model.
GiriĢ
ÇalıĢmada çeĢitli türlerde olduğu gibi güvercinlerde 1-30 günlük yaĢ için canlı ağırlığın zamana
göre gösterdiği değiĢim farklı iki model kullanılarak modellenilmesine çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle büyüme
ağırlığın zamana (yaĢ) göre değiĢimi yani bir fonksiyonu olarak tanımlanabilir. Bu fonksiyonun
oluĢturduğu eğri ise büyüme eğrisi olarak adlandırılır.
Çiftlik hayvanları üzerinde büyümenin modellenmesi üzerine çok sayıda araĢtırma yapılmasına
karĢın bu tip çalıĢmaların güvercin üzerinde yapılan çalıĢma oldukça sınırlıdır. Diğer türlerde yapılan
çalıĢmalarda; bıldırcınlarda büyüme eğrileri üzerine yapılan birçok çalıĢmada Logistik, Gompertz ve
Bertalanffy modellerini kullanmıĢlar ve logistik modeli diğer modellere göre daha uygun bulunmuĢtur
(Özkan ve KocabaĢ, 2004). Narinç, Karaman, Fırat ve Aksoy, (2010) bıldırcınlarda büyüme eğrisini
eğrisel modeller ile modellemiĢler ve en uygun modeli Gompertz modeli olarak belirlemiĢlerdir. Japon
bıldırcınlarında beĢ farklı büyüme modeli (Gompertz, Logistic, Polinomik, Logaritmik ve Linear)
karĢılaĢtırılmıĢ en yüksek belirleme katsayısı Logistic ve Polinom modelde (R 2=0.94), en düĢük ise
Linear modelde (R2=0.53) olarak belirlenmiĢtir (Soysal, Tuna, Gürcan ve Özkan,1999). Bıldırcınlarda
büyüme eğrilerinin karĢılaĢtırılmasında Gompertz, Bertalanffy ve Logistic modelleri kullanılmıĢtır. Buna
göre en uygun model olarak Gompertz modeli seçilmiĢtir (AkbaĢ ve Oğuz, 1998). Japon bıldırcınlarında
Negatif üssel Brody, Gompertz, Logistic ve Bertalanffy modellerini kullanarak büyüme eğrileri
karĢılaĢtırılmıĢ ve araĢtırmanın sonucunda en uygun model olarak Logistik model önerilmiĢ bu modele
iliĢkin belirleme katsayısı (R2=0,98), düzeltilmiĢ belirleme katsayısı (Rd2=0,97), hata kareler ortalaması
(HKO=9.79), Akaike değeri (AIC=20,49), kalıntı standart sapma (RSD=3,13) ve kalıntı ortalaması
(RM=6,42) olarak bildirilmiĢtir (Gürcan ve ark.,2012). Karacabey Merinosu ile Kıvırcık melezinde
yapılan çalıĢmada üç farklı model (Gompertz, Logistik ve Linear) kullanılmıĢ ve Gompertz modeli diğer
modellere göre daha iyi bir uyum göstermiĢtir (Yıldız ve ark. , 2009). DaĢkıran ve ark. (2009) Norduz
koyunlarında beĢ farklı model (Brody, Gompertz, Logistic, Bertalanffy ve Negative Üssel model)
kullanmıĢlar ve Logistik modeli en iyi büyüme modeli olarak belirlenmiĢlerdir. Bu Ģekilde çok sayıda
çalıĢmayı sunmak mümkündür. Fakat güvercinlerde bu tarz bir çalıĢma güvercinlerin ekonomik olarak
yetiĢtiriciliği yapılan bir hayvan olmadığından diğer türler kadar fazla yapılmamıĢtır.
Materyal ve Metot
ÇalıĢmada kullanılan hayvan materyali Edirne ilinde yetiĢtirilen Trakya Makaracı güvercini
olarak bilinen 23 güvercin oluĢturmuĢtur. Güvercinler renk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin günlük olarak
alınmıĢ 1-30 günlük yaĢ dönemini içine alan canlı ağırlıklar oluĢturmuĢtur. Hayvanların beslenmesi
tamamen serbest ve doğal ortamında olmuĢtur. Güvercinlerin canlı ağırlıkları 0.100 g hassas dijital hassas
terazi yardımı ile alınmıĢtır. Hayvanların her gün ağırlıkları tartılarak 23 hayvanın ortalama ağırlığı
hesaplanmıĢ ve modellerdeki parametre tahminleri bu ortalama değerler üzerinden hesaplanmıĢtır.
Büyümenin modellemesinde Doğrusal (Y=a+bx) ve Polinom (Y=a+bx+cx 2) modelleri kullanılmıĢtır. Bu
modellerin içerisinden en uygun olanına karar vermek için determinasyon katsayısı (R2), hata kareler
toplamı (HKT) ve kalıntı standart sapma (RSD) uyum kriterlerinden yararlanılmıĢtır (Narinç ve ark.
2010). Verilerin analizi ve büyüme eğrilerinin parametre tahmini için istatistiki analizler SPSS paket
programında yapılmıĢtır (SPSS, 2010).
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RSD = (HKT)1/2 /(n-k)1/2
RSD= Kalıntı Standard Sapma, HKT= Hata Kareler Toplamı, n= Gözlem Sayısı,
k= Paramere Sayısı,
Bulgular ve Sonuç
ÇalıĢmada öncelikle 1 günlükten 30 günlük olana kadar canlı ağırlıkları ölçülen 23 güvercinin
günlere göre ortalama canlı ağırlıkları Çizelge 1 de sunulmuĢtur. Buna gore 1 günlük hayvanların
ortalaması 12.31 g iken 10 gün sonra 138.21 g, 20 gün sonunda 273.38 g ve 30 günün sonunda ise ağırlık
ortalamaları 366.87 g olmuĢtur.
Çizelge 1. Güvercinlerin günlere göre canlı ağırlık (g) ortalamaları.
Günler

Canlı Ağırlık

Günler

Canlı Ağırlık

Günler

Canlı Ağırlık

1

12,31

11

155,68

21

284,40

2

22,55

12

172,15

22

294,57

3

36,62

13

187,67

23

303,72

4

48,87

14

202,94

24

314,19

5

59,12

15

216,19

25

324,51

6

71,71

16

228,38

26

333,58

7

86,17

17

239,64

27

343,80

8

101,06

18

251,59

28

351,74

9

123,28

19

262,69

29

358,73

10

138,21

20

273,38

30

366,87

ÇalıĢmada kullanılan modellere iliĢkin parametre tahminler ise toplu olarak Çizelge 2 de
sunulmuĢtur. Buna göre doğrusal modele iliĢkin doğrunun kesme noktası olan a parametresi 7.36 ve
doğrunun eğimi olan b parametresi ise 12.78 olmuĢtur. Çizelge 3 de ise kullanılan modellere iliĢkin
belirleme katsayıları, hata kareler toplamı ve kalıntı standart sapma değerleri verilmiĢtir.
Çizelge 2. Doğrusal ve Polinom modellerine iliĢkin parametre tahminleri.
Model ve EĢitlik

A

B

C

Doğrusal model (Y=a+bx)

7.36

12.78

-----

Polinom model (Y=a+bx+cx2)

-18.60

17.65

-0.15

Not: Eşitlikte Y=bağımlı değişken olan canlı ağırlık, x ise gün olarak zaman bağımsız değişkeni
ve a, b, c ise modele ait parametrelerdir.
Kullanılan modeller içinde doğrusal modelin belirleme katsayısı 0.98 ve polinom modelin
belirleme katsayısı ise 0.99 olarak oldukça yüksek bulunmuĢtur. Adı geçen modellerin kalıntı standart
sapma değerleri ise sırasıyla 12.13 ve 5.49 olarak bulunmuĢtur. ÇalıĢmada gözlenen ve modellerle
bulunan beklenen canlı ağırlık değerleri ġekil 1 de verilmiĢtir. Ayrıca gözlenen ve beklenen değerlerin
farkından oluĢan sapma değerleri de Ģekil 2 de ifade edilmiĢtir.
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Çizelge 3. Doğrusal ve Polinom modellerine iliĢkin uyum kriterleri.
Model ve EĢitlik

R2

HKT

RSD

Doğrusal model

0.98

4123.19

12.13

Polinom model

0.99

812.81

5.49

Not: Determinasyon katsayısı (R2), hata kareler toplamı (HKT) ve kalıntı standart sapma (RSD).
Güvercinlerin 1-30 günlük yaĢ diliminde büyüme özelliklerinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada bu
süreçte doğrusal bir büyüme olduğu gözlenmiĢ buna göre basit doğrusal model (R 2=0.98) ve polinom
modelin (R2=0.99) belirleme katsayıları oldukça yüksek bulunmuĢtur.

gözlenen
doğrusal
polinom

ġekil 1. Güvercinlerin 1-30 günlük yaĢa kadar olan gözlenen ve modellere göre beklenen canlı
ağırlık değerleri.

polinom
dogrusal

ġekil 2. Gözlenen ve modellere ait bulunan beklenen canlı ağırlık değerlerinin oluĢturduğu
sapmalar.
Gözlenen değer ile beklenen değerlerin farklarına bakıldığında ise iki model birbirine yakın ve
benzer olduğu görülmüĢtür. Bu durumda tercih daha basit olan modelin kullanılması Ģeklinde
önerilmektedir. ÇalıĢmada eğrisel modellerde denendiğinde 1-30 günlük yaĢ diliminde büyümede artıĢ
doğrusal olarak devam ettiğinden eğrisel modellerin uyumu daha düĢük bulunmuĢtur. Sonuç olarak
güvercinlere 1-30 günlük yaĢa kadar yapılan çalıĢmada basit doğrusal model ile büyüme modellenebilir.
Bundan sonra bu çalıĢmanın devamında yapılacak olan çalıĢmalarda 1-30 günden sonraki ölçümlerde
kullanılarak daha fazla sayıda hayvanı kapsayacak Ģekilde bu tip çalıĢmaların yapılması planlanmaktadır.
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Glutatyon, Önemi ve Polimorfizmi
Harun Kıyıcı1, Eser Kemal Gürcan1, Özden Çobanoğlu2
1

Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
2
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
egurcan@nku.edu.tr 0282,2502183, 0282,2933861

Özet
Bu derlemenin amacı insanlar ve hayvanlar için çok önemli metabolik role sahip olan
Glutatyonun yapısının, polimorfizminin açıklanması ve canlıların yaĢam sürecinde ne derece etkili bir
role sahip olduğunun özetle vurgulanmasıdır. Glutatyon ilk olarak 1888 yılında izole edilmesine rağmen
1929 yılında formülü ortaya çıkarılmıĢtır. Glutatyon glutamik asit, sistin ve glisinden oluĢan bir
tripepdittir. Hücre içinde çok sayıda görevleri vardır. Glutatyon tüm yaĢam formları içinde yaygın olarak
bulunur. Glutatyon polimorfik olarak özellikle çiftlik hayvanlarında yüksek ve düĢük tip olarak
sınıflandırılarak çeĢitli verim özellikleri ile olan olası iliĢkileri araĢtırılmıĢtır. Ayrıca Glutatyon seviyesi
ile uzun ömürlülük, sağlıklı yaĢam ve hastalıklardan korunma bakımından anlamlı iliĢkiler ortaya
konmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Glutatyon, Glutatyon Metabolizması, Glutatyon Polimorfizmi.
GiriĢ
Biyokimyasal unsurlardan biri olan glutatyonun (GSH) metabolizma içinde oldukça önemli
görevleri vardır. Ġnsan için olduğu gibi çiftlik hayvanları içinde de GSH üzerine çok sayıda araĢtırma
yapılmıĢtır. GSH miktarına göre polimorfik tiplere ayrılabilmesi ve bu tipler ile çeĢitli verim özellikleri
arasındaki olası iliĢkilerin varlığı yıllardır üzerine çalıĢılan bir unsur olmasının nedenlerindendir.
Polimorfik biyokimyasal öğelerin verim özellikleri ile olan olası iliĢkilerin genetik mekanizması
pleotropi, linkage ve heterosis olgusudur.
Glutatyon (GSH) eritrositlerden sentezlenen glutamik asit, sistein ve glisinden oluĢmuĢ esansiyel
bir tripeptittir. Ġlk olarak 1888 yılında De Rey – Pailhac tarafından izole edilmiĢ, 1921 yılında Hopkins
tarafından kristalize edilmiĢ ve 1929 yılında ise biyokimyasal formülü ortaya çıkarılmıĢtır (Ġçer 2003).
Eritrosit içi GSH konsantrasyonu somatik kromozom üzerinde bulunan bir çift allel gen tarafından
belirlenip yüksek düzeydeki glutatyonu (GSH H) kontrol eden genin, düĢük düzeydeki glutatyonu (GSH h)
kontrol eden gene karĢı dominant olduğu belirtilmektedir (Atroshi ve ark. 1981).
Glutatyonun metabolizmadaki önemi;
Glutatyonun metabolizmadaki çok çeĢitli görevleri vardır. Hemoglobini geri dönmeyen
oksidasyona ve hücre zarındaki lipitleri peroksidasyona karĢı korumak, inaktivasyona karĢı esansiyel
enzimleri muhafaza etmek hücre içi indirgenme reaksiyonlarında, kataliz olaylarında metabolizmada ve
aminoasit taĢınmasında rol almak, hücreleri endojen ve eksojen orijinli zehirli bileĢiklere karĢı korumak,
GSH alyuvarların normal hücre yapısının korunması ve hemoglobindeki demirin ferro durumunda
tutulmasında rol oynamaktadır (Atroshi 1979; Töre 1979; Aydın ve ark. 1999).
Glutatyon hızlı bir Ģekilde karaciğer, böbrek ve vücudun diğer dokularından sentezlenir. Bu
iĢlem yaĢ ve hastalıklara bağlı olarak doku ve kandaki seviyesi azalır. Glutatyon sentezi için vitamin B6,
riboflavin ve selenyuma ihtiyaç vardır. Yüksek seviyede sülfür amino asit içeren gıdalar GSH seviyesini
artmasını sağlar (Witschi ve ark. 1992).
Hayvanlar üzerinde yapılan çalıĢmalarda glutatyonun karaciğer kanserine koruyucu olduğu ve
kemoterapi ilaçlarının böbrek üzerine yaptığı hasarlara karĢıda etkili olduğu görülmüĢtür (Alpert, 2005).
Vücudun her hücresinde bulunan glutatyon seviyesinin yüksek olması uzun ömürlülük ile yüksek
iliĢkisi vardır. 1980‘lerden itibaren glutatyonun hastalıklardan korunmada ve sağlıklı olmada major role
sahip olduğu vurgulanmıĢtır. Glutatyon yüzlerce hastalığın korunmasında önemli rolü vardır. Bunun
nedenlerinin baĢında hücrenin sağlıklı olmasında, bağıĢıklık sistemi ve antioksidan olarak oynadığı
roldür. Glutatyon organik toksinlerin bağlanmasında ağır metal, solvent ve pestisitlerin üriner yolla
atılmasında da görev alır. Akyuvarların sağlıklı büyümesi ve çalıĢması hücre içi glutatyon seviyesinin
yüksekliğine bağlıdır (Sellman, 2009).
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Glutatyon polimorfizmi;
Bu konu ile ilgili çeĢitli türlerde yapılan çalıĢmalarda örnekler verilirse, Nijerya Sahel
keçilerinde eritrosit glutatyon seviyesini belirlemek üzere 210 baĢ hayvanda çalıĢılmıĢtır. Eritrosit
glutatyon konsantrasyonu 2.4- 175.2 mg/100 ml değerleri arasında bulunmuĢtur. Keçilerin % 74.8‘ inde
eritrosit GSH konsantrasyonu düĢük bulunmuĢtur (60 mg/ 100 ml nin altında). Ayrıca 16 hayvanda ise
oldukça düĢük eritrosit GSH değeri saptanmıĢtır (2.4-9.8 mg/100 ml) (Igbokwe ve ark. 1998).
Atroshi ve Sondholm (1982), Finn koyunlarında yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada süt verimini
arttırmak için alyuvar glutatyon tipini bir marker olarak kullanıp kullanılamayacağını araĢtırmıĢtır.
ÇalıĢmada eritrosit glutatyon serisini yüksek ve düĢük glutatyon olmak üzere belirlemiĢtir. Hayvanların
ilk 8 haftalık laktasyon süt verimi kayıtlarını kullanmıĢ bunun sonucunda süt verimi ile alyuvar glutatyon
tipi arasında anlamlı iliĢkiler bulmuĢtur.
Saanen ve Kıl keçilerinde alyuvar içi glutatyon tipleri belirlenerek ırklar arasında
karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. Glutatyon seviyesi ise Saanen keçilerinde 94.78 mg/dl, Kıl keçilerinde ise
29.79 mg/dl olarak bulunmuĢtur. Irklar arasında glutatyon seviyesi bakımından önemli farklılıklar
gözlenmiĢtir.(p<0.01) Saanen keçilerinde düĢük ve yüksek tip glutatyon gen frekansları 0.316 ve 0.948;
Kıl keçilerinde aynı gen frekansları 0.966 ve 0.258 olarak bulunmuĢtur (Türkyılmaz 2003).
Garcia ve arkadaĢları (2003) keçi üzerine yapılan bir çalıĢmada glutatyon seviyelerini sırasıyla
67,92 ± 1.31 mg/ 100 ml ve alyuvar içi glutatyon değerlerinin dağılımı normal dağılım gösterdiğini ifade
etmiĢtir.
Norduz keçilerinde yapılan bir çalıĢmada ise keçilerin glutatyon değeri 23.36 mg/dl halk
elindekilerde ise 15.16 mg/dl ve istatistiki olarak önemli bir fark saptanmıĢtır. ĠĢletmede ve halk elinde
yetiĢtirilen keçilerin ele alınan özellikler bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur (Ekmekçi ve Mert
2009).
Sonuç olarak glutatyonun yaĢamsal süreçte ne kadar gerekli olduğu hakkında bazı kısa bilgiler
sunularak önemine vurgu yapılmaya çalıĢılmıĢtır.
Kaynaklar
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Ġstatistikte Örnek OluĢturmada Kullanılan Örnekleme Yöntemlerinin Ġrdelenmesi
ġevket Doğan, Asiye Ertürk, Özgür KoĢkan
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Biyometri-Genetik Kürsüsü
*e-posta: ozgurkoskan@sdu.edu.tr; Tel: +90 (246) 2114620; Fax: +90 (246) 2371693
Özet
Bu çalıĢmada, istatistiğin temeli olan örnekleme yöntemlerinden basit rastgele örnekleme, sistematik
örnekleme, tabakalı tesadüfî örnekleme ve küme örneklemelerinin nasıl yapıldığı gösterilmiĢtir.
ÇalıĢmada popülasyonu temsil eden bir veri seti kullanılarak bu veri setine ait ortalama ve varyansın
tahmini için değiĢik örnek geniĢliklerinde örneklemeler yapılmıĢtır. Bu dört örnekleme yöntemi
kullanılarak veri setine ait ortalamayı ve varyansı hangi örnekleme yönteminin daha iyi tahmin ettiği
saptanmıĢtır. Her bir örnekleme yöntemi kullanarak yapılan örnekleme iĢlemi de tekrarlanmıĢ ve veri
setine ait ortalama ve varyans tahminlerinin de ortalamaları ve standart hataları bulunmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Basit rastgele örnekleme, Sistematik örnekleme, Tabakalı tesadüfi örnekleme, Küme
örneklemesi.

Türkiye‟de Suni Tohumlamanın Tarihi ve Son GeliĢmeler
Ali Aktar, H.Mevlüt TaĢ, Orhan Düzenli, Selma Büyükkılıç Beyzi, Asiye Yılmaz Adkinson
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
Özet
Artan nüfusun hayvansal protein açığını kapatmak için mevcut hayvan sayısı ve verimlerinin artırılması
gerekmektedir. Bunun için yapılan hayvancılık uygulamalarından biri de suni tohumlamadır. Suni
tohumlama kısa vadede genetik olarak kaliteli hayvan üretmek, ıslah etmek amacıyla baĢlatılmıĢtır.
Suni tohumlama yüksek verim özelliklerine sahip boğalardan alınan spermanın dondurularak uzun süre
saklanabilmesine ve istenilen zamanda uygulanabilme olanağı sağlayan, tabii tohumlamaya göre
ekonomik, sağlıklı ve daha verimli olan bir teknik uygulamadır. Hayvan ıslahında oldukça önemli bir
yere sahip olan suni tohumlama, dünyada ilk yapılan ülkelerden biri olmasına rağmen geliĢmiĢ ülkelere
nazaran geride kalmıĢtır. Ülkemiz hayvanlarının verim özellikleri dikkate alındığında ve suni
tohumlamanın dünyada hayvansal üretimde dünya standartlarına ulaĢamamıĢtır. Ancak son yıllarda
suni tohumlama ile ilgili desteklemeler bunu aĢmaya çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmada suni tohumlamanın
ülkemizdeki tarihsel süreci, geçmiĢteki teĢvik uygulamalar, desteklemeler ve son geliĢmeler ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Suni Tohumlama, TeĢvik, Desteklemeler

Günümüz Hayvansal Üretiminin Kimi Dünya Ülkeleri ve Türkiye Açısından
Değerlendirilmesi
1

Mahmut KALĠBER1
Jale METĠN2
ArĢ. Gör., mkaliber@gmail.com, Erciyes Üni. Ziraat Fak. Zootekni Böl. KAYSERĠ.
2
Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üni. Ziraat Fak. Zootekni Böl. KAYSERĠ.

Özet
Et ve diğer hayvansal ürünlerin arzı, talebi ve yem talebi arasındaki içsel bağlantıların önemi göz önüne
alındığında, bu çalıĢmanın amacı; hayvansal üretim, hayvansal ürün talebi, yem talebi ve politikaların
güncel durumunun tanımlanması ve seçilmiĢ alternatif politikaların analizini yaparak hayvancılık sektör
politikalarının daha iyi anlaĢılması ve politikaların etkilerinin değerlendirmesine yardımcı olacak bilgiler
sunmaktır. Son yıllarda hızla artan hayvansal ürünlerin yurtiçi talebini karĢılamak için hayvansal arz
zorlanmıĢ ve özellikle kırmızı et sektöründe hayvan mevcudu önemli miktarda azalmıĢ olmasına rağmen,
karkas ve süt verimliliğinde önemli artıĢlar sağlanmıĢtır. Ancak sağlanan üretim artıĢı, özellikle kırmızı et
talebindeki artıĢı karĢılamaya yeterli değildir. Bu çalıĢmada büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvancılık
sektörünün mevcut durumu genel olarak değerlendirilmiĢ ve olası geliĢmeler ele alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Hayvancılık, BüyükbaĢ, KüçükbaĢ, Et, Süt.
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Süt Verimi, Süt Kompozisyonu ve Döl Verimi Arası ĠliĢkiler
Gökhan Filik SedaTanacı Neslihan Sucu Tayfun Türkoğlu Zeynep ġahan Ayfer Kiraz
Çukurova Üniversitesi Ziraat fakültesi Zotekni Bölümü, Balcalı, Adana
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Özet
Mevcut çalıĢmada süt veriminin süt kompozisyonuna etkileri üzerinde durulmuĢtur. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
AraĢtırma uygulama çiftliğinde 2009-2010 döneminde laktasyondaki 115 baĢ ineğin laktasyonlarının ilk
120 günündeki 2 haftalık aralıklarla süt kompozisyonunun değiĢimi incelenmiĢtir. Hayvanlar benzer
rasyonlarla beslenmiĢlerdir. 115 hayvanın düĢük (20.25+0,61 kg) ve yüksek (30,32+0,50) verimli olarak
2 gruba ayrılmıĢ ve süt kompozisyonları arasındaki farklılıklar belirlenmiĢtir.
Elde edilen veriler verim düzeyinin süt KM, yağ, üre-azotu, asitlik, serbest yağ asidi, sitrik asit
düzeyini etkilediğini göstermiĢtir (P<0.05). Yüksek verimli ineklerde sütte kuru madde, yağ, serbest yağ
asidi düĢerken, üre-azotu, sitrik asit ve asitlik daha yüksek saptanmıĢtır (P<0.05). Yüksek ve düĢük
verim gruplarının üreme performansları karĢılaĢtırıldığında, gebelik baĢına aĢım sayısı ve buzağılamadan
gebe kalana kadar geçen sürenin yüksek verimlilerde daha düĢük bulunmuĢtur(P<0.05). Üreme
performansına servis peryodu, gebelik baĢına tohum sayısı, ve süt evrim arasında negatif korelasyon (r=,38, P<0.01) tespit edilmiĢtir. Ayrıca süt verimi ile süt katımaddesi arasında (r=-,42, P<0.01) süt yağı
arasında (r=-,51, P<0.01) , süt üre azotu arasında (r=0.26, P<0.05) , yoğunluk (r=0.31, P<0.01) , serbest
yağ asitleri ile (r=-0.3*0, P<0.01) ve sitrik asit ile (r=0.26, P<0.01) arasında korelasyon olduğu
hesaplanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Süt Verimi, döl verimi, süt kompozisyonu, laktasyon sayısı
GiriĢ
Süt sığıcrılığında, süt verimi, süt kompozisyonu ve döl verimi iĢletme karlılığının belirleyicisi
durumundadır.Yüksek verimli ineklerle çalıĢma zorunda olan entansif iĢletmelerde, süt fiyatların süt
ieçriğine gösre belirlenmesi kaliteli ve yüksek verim konusunu sürü idaresinde öne çıkarmaktadır.Ancak
bu konuların bir bütün olarak ele alınarak, süt veriminin ve sürü devamlılığın sağlnması için zaruri olan
döl verim perfromansı da göz ardı edilmemesini gerektirir.Son yıllarda yüksek verimli ineklerde döl
veriminde düĢme olduğu yönünde bir kanı vardır.Yüksek verimli hayvanlarda kızgınlık süresi düĢmekte
(6.2 saate karĢı 10.9 saat, Lopez ve ark., 2004), kızgınlık belirleme oranı düĢmekte (1985: %50.9, 1999:
%41.5, Washburnve ark., 2002), servis periyodu uzamakta (Roche ve ark., 2000;Gong, 2002), anöstrus
görülme sıklığı yükselmekte (Mwaanga ve Janowski, 2000), oositlerin döllenme kabiliyetleri düĢmekte
(Leroy ve ark., 2008a), ikizlik artmakta (Wiltbank, 2009), embriyonal kayıplar yüksek (Silke ve ark.,
2002) olmaktadır. Ancak aynı süreçte düvelerde üreme performansının kötüleĢmemesi (Lucy ve ark.,
2001) ve döl veriminin kalıtım derecesinin düĢük olması (<0.10; Pryce, 2002) genetik yapıdan ziyade
diğer çevresel faktörlerin son yıllarda üreme performansında gözlenen düĢüĢte daha büyük etkiye sahip
olduğuna iĢaret etmektedir
Yüksek verimli süt ineklerinde döl verimininde düĢmenin temel nedeni erken laktasyondaki
Ģiddetli negatif enerji dengesidir (Görgülü ve ark., 2011). Yapılan çalıĢmalar Ģiddetli negatif enerji
dengesindeki ineklerde, immun sistemin baskılanması, sonun atılamaması, metritis, kızgınlığın
görülmemesi ya da sakin seyretmesi, ovulasyonun olmaması, kistik ovaryum, erken embriyonik kayıplar
gibi problemlerin arttığını göstermiĢtir (Mulligan ve ark., 2006).
Süt sığırlarında, doğum sonrası laktasyonla birlikte süt ineklerinde besin madde gereksinmeleri
ciddi boyutta yükselmektedir.Ancak, gereksinmelerdeki artıĢa karĢın yem tüketim kapasitesinin sınırlı
olması negatif enerji bilançosunu doğurmaktadır.Negatif enerji dengesinin Ģiddeti, hayvanın süt verimi,
sütün kompozisyonu ve hayvanın yem tüketim kapasitesiyle değiĢmektedir.Negatif enerji dengesinine
bağlı olarak süt ineklerinde vücut rezervlerinin yoğun kullanımı söz konusudur.
Diğer taraftan süt sığırlarında protein gereksinmesi canlı ağırlık, süt verim düzeyi ve laktasyon
dönemine bağlı olarak hesaplanmaktadır.Ancak, sürü içerisindeki hayvanlar arasındaki farklılık protein
gereksinmesinin net olarak belirlenmesini engelleyebilmektedir (Guo, 2004). Bu nedenle, yüksek süt
verim seviyesinin devamlılığı için genel olarak gereksinme miktarının üzerinde protein düzeyine sahip
rasyonlarla besleme yapılmaktadır (Rhoads ve ark., 2006). Protein içeriği yüksek rasyonlar (%17-19 ham
protein) süt verimi üzerinde uyarıcı etkiye (Grings ve ark., 1991; Butler, 2000; NRC, 2001) sahip olmakla
birlikte rumen, kan, süt, folikül ve uterus sıvılarında amonyak ve üre düzeyinin artmasına da neden
olmaktadır (Butler, 2000; Tamminga, 2006). Benzer Ģekilde rasyondaki yıkılabilir protein düzeyinin
gereksinmenin üzerinde olduğu ve protein/enerji senkronizasyonunun sağlanamadığı koĢullarda (Staples
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ve Thatcher, 2001) da mikroorganizmalarca kullanılamayan ya da mikrobiyel proteine dönüĢtürülemeyen
amonyak rumen duvarlarından emilerek vücut sıvılarındaki amonyak ve üre düzeyinin hızla yükselmesine
neden olmaktadır. DiĢi üreme sisteminde üre ya da prekürsörü olan amonyağın yüksek konsantrasyonları
döllenme, embriyonik geliĢim ve implantasyonu olumsuz yönde etkilemektedir (Staples ve Thatcher,
2001; De Wit ve ark., 2001; Armstrong ve ark., 2001).
Ferguson ve Chalupa (1989) yüksek protein alımının neden olduğu yüksek amonyak ve ürenin
gametler ve embriyo üzerine toksik etkiye sahip olduğunu bildirmiĢlerdir.Yüksek proteinin teĢvik ettiği
negatif enerji dengesinin de hipotalamus-hipofiz-yumurtalık eksenini etkileyerek üreme performansını
etkilediği de aynı araĢtırıcılar tarafından ifade edilmektedir.Süt üre azotu sağmal hayvanlarda protein ve
enerji beslemesi hakkında fikir veren önemli bir kriterdir.Süt üre düzeyinin 19 mg/dL‘den fazla olmasının
uterus pH‘sını etkilemek suretiyle döl verimini düĢürdüğü bildirilmektedir (Butler, 1998; Sinclair ve ark.,
2000).Hayvanlar negatif enerji dengesinde iseler rasyon proteinin olumsuz etkisi daha da
artmaktadır.Garcia-Bojalil ve ark. (1998a) %15.7 rumende yıkılabilir protein içeren rasyonla beslenen
ineklerin %11.1 rumende yıkılabilir proteinli rasyon alanlardan 30 kg daha fazla canlı ağırlık
kaybettiklerini ve plazma insulin düzeyinin daha düĢük olduğunu gözlemiĢlerdir. Aynı araĢtırıcılar
(Garcia-Bojalil ve ark., 1998b) fazla miktarda yıkılabilir protein alan ineklerde daha düĢük foliküler
aktivite görüldüğünü, luteal aktivitenin geciktiğini ve progesteron üretimin düĢtüğünü saptamıĢlardır.
Rasyonda protein düzeyinin yüksek olması uterus pH‘sının düĢürdüğü (Rhoads ve ark., 2004) için
uterus endometriumunun ürettiği salgının değiĢmesine ve embriyo kalitesinin kötüleĢmesine, negatif
enerji dengesinin Ģiddetlenmesinin sonucu olarak progesteron üretiminin düĢmesine ve PGF 2α üretiminin
artmasına (Butler, 1998) neden olmaktadır. Ayrıca yüksek protein alan hayvanların folikül sıvısında da
üre düzeyinin arttığı saptanmıĢ ve bu durumun yumurtaların olgunlaĢmasını ve erken blastosit geliĢimini
aksattığı bildirilmiĢtir (Sinclair ve ark., 2000; Leroy ve ark., 2008a).McCormick ve ark. (1999) ham
protein içeriği ve rumende yıkılabilirliği farklı rasyonları (%23.1, %5.8; %17.7, %5.0 ve %17.2, %6.8)
alan ineklerle yaptıkları çalıĢmada plazma üre düzeyinin yüksek protein alanlarda daha yüksek (25 mg/dL
e karĢı 18.5 mg/dL), ilk tohumlamada gebelik oranı yüksek proteinli rasyonu alanlarda daha kötü
olduğunu (%24.1 e karĢı %41.0) saptamıĢlardır. Ferguson (2005) süt üre düzeyin 10-14 mg/dL düzeyinde
olmasını önermekte ve 14-16 mg/dL düzeyinde üreme performansını olumsuz etkilemeyeceğini
bildirmektedir.
Bu çalıĢmada yüksek ve düĢük verimli ineklerde süt verimi, süt kompozisyonu ve döl verimi arası
iliĢkilerin incelenmesi amaçlanmıĢtır.
Materyal metod
Mevcut çalıĢma 106baĢ Siyah Alaca ırkı inekler üzerinde yürütülmüĢ olup, inekler buzağılamayla
birlikte izlemeye alınmıĢ ve gebelik teĢhisinde gebe sonucu alındıktan sonra deneme dıĢı bırakılmıĢtır.
Hayvanlar aynı iĢletmede doğumdan sonra benzer rasyonlarla serbest olarak yemlenmiĢlerdir. ĠĢletmenin
rasyon pratiğine müdahale edilmemiĢtir.ĠĢletmede laktasyondaki ineklerin beslenmesinde kaba yem
olarak mısır silajı, yonca kuru otu, fiğ kuru otu ve buğday samanı, konsantre yem olarak ise ticari süt
yemi, arpa ezmesi ve soya fasulyesi küspesi kullanılmıĢtır.Buzağılama sonrasında ilk 10 hafta boyunca
haftalık aralıklarla, sonraki 22 haftalık periyotta ise 2 haftalık aralarla sabah sütlerinden örnek alınarak süt
üre azotu (SÜN) ve sütün diğer komponentleri FT-120 (Milkoscan, FOSS, Danimarka) süt analiz
cihazında analiz edilmiĢtir. Ayrıca, doğum-gebelik tohumlaması için geçen süre (servis periyodu) ve
gebelik baĢına yapılan tohumlama sayısı da iĢletme kayıtlarından fayfalanılmıĢtır. ÇalıĢma süresince
toplanan süt verim düzeyi grupları tek yönlü varyan analizi ile karĢılaĢtırılmıĢ, süt kompozsiyonu, süt
verimi ve servis peryodu gebelik baĢına aĢım sayısı arası iliĢkiler ise korelasyon analizi ile
değerlendirilmiĢtir.
AraĢtırma Bulguları ve TartıĢma
ÇalıĢma boyunca belirlenen süt verimi, döl verimi ortalama değerleri ile süt kompozisyonu
değiĢimi Çizelge 2‘de verilmiĢtir.AraĢtırma sonucunda yüksek ve düĢük süt verimli grupların sevis
peryodu ve gebelik baĢına aĢım sayıları arasında fark olduğu anlaĢılmıĢtır.Bu çalıĢmada diğger
çalıĢmlaardan farklı olareak yüksek verimli inekelrin daha kısa servis periyodu göstermesi yüksek verimli
ineklerin bir arada tutularak daha yakından takip edilmesi ile açıklanabilir.Ancak, araĢtırma sonuçlarında
servis periyodu ile süt verimi arasında pozitif fenotipik korelasyonlar bildirilmektedir (Makuza ve ark.,
1996; Van Arendonk ve ark., 1989, McDowell ve ark., 1976; Olds, ve ark. 1979).
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Çizelge 2.ÇalıĢma boyunca belirlenen süt verimi, döl verimi ortalama değerleri ile süt kompozisyonu
değiĢimi
DüĢük Süt Verimi (n=46)
Yüksek Süt Verimi (N=60)
Ort.
Günlük süt verim
ortalaması(kg)
Buzağılamadan
gebe kalana kadar
geçen süre
Gebelik baĢına
tohumlama sayısı
Toplam
katımaddeler
Yağ hariç
katımadde
Yağ

min

max

Ort.

min

max

P<
,000

20,98±,51

7,90

24,52

30,39±,52

24,58

43,29

113,26±6,80

43,00

223,00

99,05±4,40

47,00

210,00
,071

2,91±,20

1,00

6,00

2,25±,19

1,00

6,00

11,76±,10

10,00

13,46

11,37±,08

9,98

12,83

8,38±,04

7,56

8,93

8,47±,06

6,98

9,43

3,32±,09

1,77

4,95

2,86±,07

1,62

4,16

,000

Protein

3,04±,03

2,54

3,47

3,01±,03

2,49

3,58

,472

Laktoz

4,59±,03

3,69

4,90

4,64±,03

3,46

4,96

,216

Kazein

2,43±,02

1,94

2,70

2,41±,03

1,83

2,88

,560

Ure-N

18,74±,29

14,91

24,72

19,54±,26

15,78

23,99

,040

1030,25±,21

1026,80

1034,10

1031,29±,27

1022,43

1034,83

,004

Asitlik

5,95±,08

4,22

7,12

5,99±,07

4,46

7,47

,723

Serbest yağ
asitleri
Sitrik asit

4,01±,13

2,31

5,88

3,47±,12

1,37

7,02

,12±,00

,07

,17

,13±,00

,10

,19

,009

,51±,00

,48

,56

,51±,00

,42

,57

,638

Yoğunluk

Donma noktası

,018
,003
,215

,004

Elde edilen veriler verim düzeyinin süt kurumadde, yağ, üre-azotu, asitlik, serbest yağ asidi, sitrik
asit düzeyini etkilediğini göstermiĢtir (P<0.05). Yüksek verimli ineklerde sütte kuru madde, yağ, serbest
yağ asidi düĢerken, üre-azotu, sitrik asit ve asitlik daha yüksek saptanmıĢtır (P<0.05).
Bu çalıĢmada yüksek ve düĢük verimlilerde süt yağ içeriği düĢük verim grubu için 3.32 ve yüksek
verim grubu içn ise 2.86 olĢarak tespit edlimiĢtir. Looper ve ark. (2001) HolĢtayn ırkı için süt yağ
içeriğini ortalama %3.64 olarak bildirmektedir. Sadar ve Podgor (2002) süt yağ içeriğini %4.09 olarak
bildirmektedir. Bu çalıĢmada tespit edilen süt yağ içeriği ortalama olarak literatür bildiriĢlerinden daha
düĢük olarak gerçekleĢmiĢtir. Ayrıcasüt protein içeriğide digger literature bildiriĢlerinden daha düĢük
olarak gerçekleĢmiĢtir (Looper ve ark. 2001; Sadar vePodgor, 2002; Steinwidder ve Wurm 1998; Cannon,
2003).
Laktoz süt salgılayıcı dokudaki rahatsızlıkları göstern çok önemli bir parametredir(Gajdu.ek,
1996). Meme bezlerindeki herhangi bir rahatsızlık durumunda laktoz üretimi azalır (Kitchen ,198).
Rajèeviè ve ark., (2003) nın %4.58 ile benzer düzeyde gerçekleĢmiĢtir. Yine, laktoz üretimi ile somatik
hücre sayısı arasında da önemli iliĢki olduğu bildiriĢleri söz konusudur (Hanu ve Gabriel 1991; Sawa and
Piwczynski 2001). Bu çalıĢmada yüksek ve düĢük verim gruplarında laktoz düzeyinin benzer
gerçekleĢmesi, sağlıklı ineklerle çalıĢılmıĢ olmasına bağlanabilir.
Süt Üre-N ortalama değerlerine bakıldığında düĢük süt verim grubu içn 18,74 ve yüksek süt verim
grubu için ise 19,54 olarak tespit edilmiĢtir.Süt üre düzeyinin 19 mg/dL‘den fazla olmasının uterus
pH‘sını etkilemek suretiyle döl verimini düĢürdüğü bildirilmektedir (Butler, 1998; Sinclair ve ark.,
2000).Hayvanlar negatif enerji dengesinde iseler rasyon proteinin olumsuz etkisi daha da
artmaktadır.Garcia-Bojalil ve ark. (1998a) %15.7 rumende yıkılabilir protein içeren rasyonla beslenen
ineklerin %11.1 rumende yıkılabilir proteinli rasyon alanlardan 30 kg daha fazla canlı ağırlık
kaybettiklerini ve plazma insulin düzeyinin daha düĢük olduğunu gözlemiĢlerdir. Aynı araĢtırıcılar
(Garcia-Bojalil ve ark., 1998b) fazla miktarda yıkılabilir protein alan ineklerde daha düĢük foliküler
aktivite görüldüğünü, luteal aktivitenin geciktiğini ve progesteron üretimin düĢtüğünü
saptamıĢlardır.Ferguson ve Chalupa (1989) yüksek protein alımının neden olduğu yüksek amonyak ve
ürenin gametler ve embriyo üzerine toksik etkiye sahip olduğunu bildirmektedirler.
Ayrıca, yüksek ve düĢük verim gruplarının üreme performansları karĢılaĢtırıldığında, gebelik
baĢına aĢım sayısı ve buzağılamadan gebe kalana kadar geçen sürenin yüksek verimlilerde daha düĢük
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bulunmuĢtur (P<0.05).yüksek verimli hayvanlarda kızgınlık süresinin kısaldığı (6.2 saate karĢı 10.9 saat,
Lopez ve ark., 2004), kızgınlık belirlemede baĢarının düĢtüğü (1985: %50.9, 1999: %41.5, Washburn ve
ark., 2002), servis periyodunun uzadığı (Roche ve ark., 2000;Gong, 2002), anöstrus görülme sıklığının
yükseldiği (Mwaanga ve Janowski, 2000), oositlerin döllenme kabiliyetlerinin düĢtüğü (Leroy ve ark.,
2008a), embriyonal kayıpların yüksek olduğu (Silke ve ark., 2002) bildiriĢleri ile uyum içerisindedir.
ÇalıĢmada incelenen özellikler arasındaki iliĢkilerin düzeyleri Çizelge 3‘de verilmiĢtir.Üreme
performansına servis peryodu, gebelik baĢına tohum sayısı, ve süt evrim arasında negatif korelasyon (r=,38, P<0.01) tespit edilmiĢtir. Ayrıca süt verimi ile süt katımaddesi arasında (r=-,42, P<0.01) süt yağı
arasında (r=-,51, P<0.01) , süt üre azotu arasında (r=0.26, P<0.05) , yoğunluk (r=0.31, P<0.01) ,
serbest yağ asitleri ile (r=-0.3*0, P<0.01) ve sitrik asit ile (r=0.26, P<0.01) arasında korelasyon olduğu
hesaplanmıĢtır.
HolĢtayn ırkı ve melezlerinde süt ve döl verimi özellikleri arasındaki korelasyonlar, birçok
araĢtırıcıtarafından incelenmiĢtir.Bu araĢtırmalarda tohumlama sayısı ile servis periyodu arasında 0.66 ile
0.73 fenotipik (Moore ve ark., 1990; Olds ve ark., 1979), 0.89 genetik (Moore ve ark., 1990); tohumlama
sayısı ile buzağılama aralığı arasında 0.66 (Olds ve ark., 1979); tohumlama sayısı ile gebelik s.resi
arasında 0.03 genetik, 0.01 fenotipik (Moore ve ark., 1990) korelasyonlar bildirilmiĢtir.
Süt verimi ile tohumlama sayısı arasında 0.06-0.17 fenotipik (Van Arendonk ve ark., 1989, Olds
ve ark., 1979), 0.36-0.46 genetik (Van Arendonk ve ark., 1989); süt verimi ile servis periyodu arasında
0.07-0.37 fenotipik (Makuza ve ark., 1996, Van Arendonk ve ark., 1989; McDowel ve ark., 1976; Olds ve
ark., 1979, Chinarov ve ark., 1991), -0.64-0.65 genetik (Van Arendonk ve ark., 1989; Badran ve ark.,
1991, Hoekstra ve ark., 1994); korelasyonlar bildirilmiĢtir. Bu araĢtırma sonuçları, tohumlama sayısı ile
servis periyodu arasında pozitif fenotipik ve daha yüksek pozitif genetic korelasyon (Moore ve ark.,
1990; Olds ve ark., 1979) bildiren araĢtırma bulgularına uymaktadır.
ÇeĢitli çalıĢma sonuçlarında süt üre azotu düzeyi 11.15 mg/dL ile 32.49 mg/dL arasında
bildirilmektedir (Abdouli ve ark. 2008, Frank ve Swensson, 2002; Arunvipas ve ark. 2008; Meeske ve
ark. 2009). Normal süt üre nitrojen değeri birçok faktöre bağlı olarak değiĢim göstermektedir.Abdouli ve
ark. (2008)süt protein düzeyinin %3.0 ve 3.2 olması durumunda, süt üre nitrojen değerinin 12 ile 16
mg/dL arasında olduğunu, süt protein %‘si arttıkça süt üre nitrojen değerinde bir azalma olduğunu
bildirmektedriler. ÇeĢitli araĢtırıcılar tarafından süt verimi ve laktoz arasında orta derecede ve negatif
korelasyon olduğunu bildirilmektedir(Gillon ve ark. 2010; Miglior ,2007).
Denemede asitlik 5.95-5.99oSH olarak saptanmıĢ olup, inek sütü asitlik derecesi olarak Kabul
edilen %6.2-8.9 değerlerinden aĢağıda gerçekleĢmiĢtir. Süt yağı ile süt verimi arasında yüksek ve negatif
bir iliĢki olduğu diğer çalıĢma sonuçlarında da verilmektedir (Krizenecky,. 1934; Gaines ve Overman,
1938; Gaines, 1940; Nistor, 2009).
Süt protein içeriği süt yağı kadar geniĢ varyasyona sahip değildir. Enerji temini protein içeriğinde
en büyük etkiye sahiptir.Yeterli enerji temini durumunda rumenda maksimum protein senrtezi sağlanır
(Hanus ve ark., 1995; Nistor ve ark. 2009).Özellikle laktasyonun ilk dönemlerinde yeterince enerji
alamayan ineklerde kondüsyon kaybı kaçınılmaz olmaktadır.Aynı Ģekilde, yetersiz enerji alımı rumende
azotun mikroorganizmalar tarafından kullanımını engellemekte ve rumende amonyak, kanda ve sütte de
üre düzeyinin yükselmesine neden olmaktadır (Kirchgessner ve ark., 1986; Butler, 2000; De Wit, 2001;
Rhoad ve ark. 2004).SarıtaĢ ve ark.( 2011) süt üre azotu ile vücut kondüsyon skoru arasında da negatif ve
önemli bir iliĢki (r=-0.24, P<0.05) olduğunu bildirmektedirler. Bir diğer deyiĢle, vücut kondüsyon skoru
yüksek olan ineklerde süt üre düzeyi düĢük olmaktadır.
Çizelge 3.ÇalıĢmada incelenen özellikler arasındaki iliĢkilerin düzeyleri
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*
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1,00
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** P ˂ 0.01 ** P ˂ 0.05

Sonuç
Bu çalıĢmada elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde,yüksek verim grubunda üreme
performanslarının düĢük verimli olanlara göre daha iyi durumdaolduğu anlaĢılmıĢtır.Elde edilen veriler
verim düzeyinin süt KM, yağ, üre-azotu, asitlik, serbest yağ asidi, sitrik asit düzeyini etkilediğini
göstermiĢtir. Yüksek verimli ineklerde sütte kuru madde, yağ, serbest yağ asidi düĢerken, üre-azotu, sitrik
asit ve asitlik daha yüksek saptanmıĢtır. Ayrıca, servis peryodu, gebelik baĢına tohum sayısı, ve süt verim
arasında negatif korelasyon tespit edilmiĢtir. Ayrıca süt verimi ile süt katımaddesi, süt yağı , süt üre
azotu, yoğunluk, serbest yağ asitleri ve sitrik asit ile korelasyon olduğu anlaĢılmıĢtır. Süt Üre-N ortalama
değerlerine bakıldığında düĢük süt verim grubu içn 18,74 ve yüksek süt verim grubu için ise 19,54 olarak
tespit edilmiĢtir.Süt üre düzeyinin 19 mg/dL‘den fazla olması dengeli beslemeye ağrılık verilemsi
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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Özet
Ülkemiz hayvan sayısı bakımından önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, elde edilen hayvansal
ürünler açısından hayvancılığı geliĢmiĢ ülkelerle kıyaslandığında, durum pek parlak görünmemektedir.
Türkiye‘de tüketilen et miktarı kiĢi baĢına 19 kg olup, bu değer geliĢmiĢ ülkelerde ortalama 170 kg
dolaylarındadır. Ülkemizde son yıllarda kırmızı et fiyatlarındaki artıĢ ve hayvan sayısındaki azalmalar
dikkate alındığında, kırmızı et sektörünün bütün boyutlarıyla ele alınması gerekliliğini ortaya
koymuĢtur.
Bu çalıĢmada, Türkiye‘de kırmızı et üretiminin mevcut durumu, son 10 yıldaki geliĢimi, kırmızı et
üretiminin sorunları ve çözüm önerileri konusunda ki derlemeler sunulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Kırmızı et, büyükbaĢ, küçükbaĢ
1. GĠRĠġ
Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve
birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bununla
birlikte hayvancılık sektörü diğer sektörlerden farklı olarak içinde birçok sektörü barındırması sebebiyle
ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte ülkenin sosyal sorunlarına da çözüm getirmektedir.
Ülkemizin doğal yapısı ve ekolojik Ģartları, ilgili kesimlerin büyük çoğunluğu tarafından hayvancılığa
elveriĢli kabul edilmesine rağmen, Cumhuriyetin kuruluĢundan günümüze kadar hemen hiçbir dönemde
hayvansal üretim arzulanan düzeye ulaĢtırılamamıĢtır. Hatta son yıllarda hemen her dönemde hayvansal
üretimde gerilemeden söz edilmektedir. Gerçekten de hem hızla artan nüfusun ihtiyaçları hem de tüketim
alıĢkanlıklarının değiĢmesi ile ortaya çıkan talepler hemen hiçbir dönemde yeterli kabul edilebilecek
ölçüde karĢılanamamıĢtır.
Türkiye‘nin kırmızı et üretim kaynakları sığır, koyun, keçi ve mandadır. Bunlardan koyun ve keçi uzun
yıllar kırmızı et üretiminin büyük kısmını sağlamıĢtır. Ancak son yıllarda hem kırmızı et üretimi istenen
ölçüde artmamıĢ hem de tüketicilerin tercihi sığır etine yönelmiĢtir. Sığır etinin görece yağsız olduğu
düĢüncesi yanında, piyasaya sunulmasında daha fazla çeĢitlilik sağlanabilmesinden de kaynaklanan tercih
değiĢikliği, doğal olarak, üretime de yansımıĢtır.
Kırmızı et besin değeri yüksek olan bir gıda maddesidir. Kırmızı et protein yönünden oldukça zengin bir
besin maddesidir. Etin içinde ayrıca fosfor, demir, kalsiyum ve bakır gibi elementler, madensel tuzlar,
A, D ve B vitamini bileĢikleri vardır. Kırmızı Et, bebek ve özellikle de çocuklar için en önemli besin
kaynaklarından biridir ve en yüksek derecede demir ihtiva eden gıdadır. Ayrıca; geliĢme ve büyüme,
sağlıklı gözler, deri ve kemikler için gerekli olan vitamin A yüksek oranda bulunduğu için, vücudun
sağlıklı geliĢmesinde çok önemli bir rol üstlenir. Tüm bunların yanında kırmızı et, sağlıklı kemikler için
Vitamin D, kırmızı kan hücreleri için gerekli olan Vitamin B12, deri sağlığı ve yeni hücrelerin
yapılanması için de Çinko içerir. Ayrıca, sinir hastalıklarının ve pernisiyöz aneminin tedavisinde sıklıkla
kullanıldığı gibi bağıĢıklık ve sinir sistemini çok büyük oranda destekler ve güçlendirir. 100 gram kırmızı
etin besin değerleri aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1: 100 gram kırmızı etin besin değerleri
282,3
KALORĠ(cal)
24,7
PROTEĠN(gr)
17,64
YAĞ(gr)
90,58
KOLESTEROL(mgr)
10,58
KALSĠYUM(mgr)
Kaynak: http://www.webhatti.com
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Türkiye hayvancılık sektörü, 1980‘li yılların ortalarından itibaren önemli ölçüde ithalat baskısı altında
kalmıĢ; verilen tavizlerle, 1991 yılına kadar sıfır gümrükle, daha sonraki yıllarda fonlarla kısmen
dengelemek suretiyle ithalata devam edilmiĢtir. Türkiye 1995 yılına gelindiğinde, düĢük kaliteli mal ihraç
edilen ülkeler kategorisine sokulmuĢ ve Cumhuriyet tarihinde ilk olarak kemiksiz et ithalatına izin
verilmiĢtir. Mart 1996‘da ortaya çıkan ―deli dana hastalığı‖ halkımızın kırmızı et talebini azaltmıĢ,
uluslararası alanda yaĢanan bu sağlık sorunu, hayvancılık sektörünü olumsuz etkilemekle birlikte, kırmızı
et ithalatının kısa süreliğine de olsa durdurulması gibi bir sonucun ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Gelinen
noktada, ithalatın tekrar baĢlaması ile Türkiye yıllık kırmızı et üretiminin yaklaĢık 24‘ü kadar kırmızı etin
piyasaya girmiĢ olması nedeniyle; kısa dönemde ithalat kararından vazgeçilmesi durumunda, kırmızı et
tüketici fiyatlarında yükseliĢler ve uzun dönem sürecek bir istikrarsızlık ortaya çıkabilir.
2. TÜRKĠYE‟DE MEVCUT BÜYÜKBAġ VE KÜÇÜKBAġ HAYVAN SAYILARI
Türkiye'de hayvancılık sektörünün gerilemesi, 1980'li yıllarda hızlanmıĢ, hayvan varlıklarında büyük
oranda azalma olmuĢtur. Sektörde üretimin azalması fiyat yükselmesine neden olmuĢtur. Kırsal kesimde
yaĢayan nüfus 2000'li yıllarda yüzde 35'lere doğru azalma göstermiĢ, böylece kırsal kesimde milli
gelirden alınan pay azalmaya baĢlamıĢtır. Buna karĢılık tarım iĢletmelerinin sayısının artmasına rağmen
iĢletme ölçekleri daralmıĢtır. 2000 yılında 10.761.000 baĢ olan büyükbaĢ hayvan sayısı, 2010 yılında
11.369.800 baĢa çıkmıĢ bu yıllar arasında yeli ırk hayvan sayısının azalmasına karĢın kültür ırkı ve
melezlerinin sayısında göreceli artıĢ meydana gelmiĢtir. Aynı yıllar arasında manda sayısında %57‘lik bir
azalma meydana gelmiĢtir. KüçükbaĢ hayvanlardan koyun sayısı 2000 yılında 28.492.000. baĢtan 2010
yılında 23.089.691 baĢa gerilemiĢ olup bu oran yaklaĢık % 23,4 düzeyindedir. Keçi sayısı aynı yıllarda
7201.000 baĢtan 2010 yılında 6.293.233 baĢa gerilemiĢtir.
Tablo 2a. Tür ve ırklarına göre büyükbaĢ hayvan sayıları
Sığır-Kültür
Sığır-Kültür Melezi
(baĢ)
(baĢ)
2000
1 806 000
4 738 000
2001
1 854 000
4 620 000
2002
1 859 786
4 357 549
2003
1 940 506
4 284 890
2004
2 109 393
4 395 090
2005
2 354 957
4 537 998
2006
2 771 818
4 694 197
2007
3 295 678
4 465 350
2008
3 554 585
4 454 647
2009
3 723 583
4 406 041
2010
4 197 890
4 707 188
Kaynak: TUĠK, 2011

Sığır-Yerli
(baĢ)
4 217 000
4 074 000
3 586 163
3 562 706
3 564 863
3 633 485
3 405 349
3 275 725
2 850 710
2 594 334
2 464 722

Manda
(baĢ)
146 000
138 000
121 077
113 356
103 900
104 965
100 516
84 705
86 297
87 207
84 726

Tablo 2b.Tür ve ırklarına göre küçükbaĢ hayvan sayıları
Koyun – Yerli
Koyun - Merinos
(baĢ)
(baĢ)
2000
27 719 000
773 000
2001
26 213 000
759 000
2002
24 473 826
699 880
2003
24 689 169
742 370
2004
24 438 459
762 696
2005
24 551 972
752 353
2006
24 801 481
815 431
2007
24 491 211
971 082
2008
22 955 941
1 018 650
2009
20 721 925
1 027 583
2010
22 003 299
1 086 392
Kaynak: TUĠK, 2011

Keçi – Kıl
(baĢ)
6 828 000
6 676 000
6 519 332
6 516 088
6 379 900
6 284 498
6 433 744
6 095 292
5 435 393
4 981 299
6 140 627

Keçi - Tiftik
(baĢ)
373 000
346 000
260 762
255 587
230 037
232 966
209 550
191 066
158 168
146 986
152 606
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3. TÜRKĠYE‟DE TÜRLERE GÖRE KESĠLEN HAYVAN SAYISI VE ET ÜRETĠM
MĠKTARLARI
Türlere göre kesilen hayvan sayısı ve et üretim miktarları incelendiğinde son 10 yılda belirgin düĢüĢler
göze çarpmaktadır. Kesilen büyükbaĢ hayvan sayısı %33, koyun sayısı %56, keçi sayısı %46,2 ve manda
sayısında ise %71‘lik bir azalma olmuĢtur. Kesilen hayvan sayılarına kurban bayramında kurbanlık olarak
satılan hayvanlar kesin bir bilgi olmadığından dahil edilmemiĢtir.
Tablo 5. Türlere göre kesilen hayvan sayısı ve et üretim miktarları
Sığır

Keçi

Koyun
Kesilen
Hayvan
Et Üretim
Sayısı
Miktarı
(baĢ)
(ton)

Kesilen
Hayvan
Sayısı
(baĢ)

Manda

Yıllar

Kesilen
Hayvan
Sayısı
(baĢ)

1999

2 006 758

349 681

7 104 853

132 476

1 309 055

23 693

28 240

5 196

2000

2 101 583

354 636

6 110 853

111 139

1 166 169

21 395

23 518

4 047

2001

1 843 320

331 589

4 747 268

85 661

879 127

16 138

12 514

2 295

2002

1 774 107

327 629

3 935 393

75 828

757 465

15 454

10 110

1 630

2003

1 591 045

290 454

3 554 078

63 006

607 006

11 487

9 521

1 709

2004

1 856 549

365 000

3 933 973

69 715

570 512

10 300

9 858

1 950

2005

1 630 471

321 681

4 145 343

73 743

688 704

12 390

8 920

1 577

2006

1 750 997

340 705

4 763 394

81 899

803 063

14 133

9 658

1 774

2007*

2 003 991

431 963

6 428 866

117 524

1 256 348

24 136

9 532

1 988

2008

1 736 107

370 619

5 588 906

96 738

767 522

13 753

7 251

1 334

2009

1 502 073

325 286

3 997 348

74 633

606 042

11 675

4 857

1 005

Et Üretim
Miktarı
(ton)

Et Üretim
Miktarı
(ton)

Kesilen Hayvan
Sayısı
(baĢ)

Et Üretim
Miktarı
(ton)

Kaynak: TUĠK, 2011
3.

TÜRKİYE’DE KARMA YEM FİYATLARI

Yem fiyat artıĢları kırmızı et üretim sektörünü ciddi olarak tehdit etmektedir. Özellikle son 3 yılda ciddi
oranda fiyatların artmıĢ olması durumun vahametini net olarak ortaya koymaktadır. Yem fiyatlarının bu
kadar artması hammadde fiyatlarındaki artıĢtan kaynaklanmaktadır. Hammadde fiyatlarındaki artıĢın
temel nedeni ise son yıllarda gerçekleĢen iklimsel faktörlere bağlı üretim azalmaları ve ekonomik krizdir.
Yem fiyatlarının artmasına bağlı olarak et fiyatları da artmaktadır
Tablo 6. Türkiye‘de Yıllara göre karma yem fiyatları
2006
2007
2008
290,00
380,00
540,00
Besi Yemi
(TL/Kg)
Kaynak: TUĠK

2009
460,00

2010
430,00

2011
580,00

5. TÜRKĠYE‟DE KIRMIZI ET FĠYATLARININ YILLARA GÖRE SEYRĠ
Et fiyatlarının uzun dönemli seyri izlendiğinde, 2003 -2008 yılları arasında fazla artıĢ göstermediği
(Tablo 7). Ancak, 2009‘un ikinci yarısından itibaren et fiyatları hızlı bir artıĢa geçmiĢtir. 2009 yılında
13,41 TL/kg olan et fiyatları 2010 yılında 18,41 TL/kg olmuĢtur. Aynı yıllarda koyun eti fiyatları da
benzer artıĢlar göstermiĢtir.
Tablo 7. Türkiye‘de Yıllara göre kırmızı et fiyatları
Yıllar

Sığır Eti Fiyatı(TL/Kg)

Koyun Eti Fiyatı(TL/Kg)

2010

18,41

18.93

2009

13,41

13.27

2008

11,72

11,13

2007

11,16

10,5

2006

10,29

10,12

2005

9,56

9,57
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2004

9,17

9,26

2003

8,42

8,4

2002

5,57

5,92

2001

3,32

3,46

2000

2,84

2,81

+548,23

+573,66

Oran (%)
Kaynak: TUİK,2010

6. TÜRKĠYE‟DE KIRMIZI ET ÜRETĠMĠNĠN SORUNLARI
Türkiye‘de kasaplık hayvan yetiĢtiricilerinin, pazar ve fiyat garantisi altında faaliyet sürdürememesi
sonucu, sanayi açısından kaliteli ve yeterli miktarda hammadde temin edilmesi güçleĢmektedir. Diğer
taraftan kasaplık hayvan arzındaki mevsimsel dalgalanmalar nedeniyle et sanayi iĢletmeleri düĢük
kapasite kullanım oranlarıyla çalıĢmaktadır.
1. Kırmızı et sektöründe, fiziki ve teknik Ģartları yetersiz, eğitilmiĢ personeli bulunmayan çok sayıda
iĢletme faaliyet göstermekte, bu durum insan sağlığını ve sektörün geliĢimini olumsuz yönde etkilemekte,
kesilen hayvanların yan ürünleri ekonomik olarak değerlendirilmediği gibi çevre kirliliğine de neden
olunmaktadır.
2. Kırmızı et sanayinde, AB‘nde olduğu gibi kesim standardı, karkas sınıflandırması ve derecelendirmesi
iĢlemi yapılmamakta, dolayısıyla hayvansal ürün tüketiminde kalite-fiyat iliĢkisi yeterince
kurulamamakta ve haksız rekabet ortamı doğmaktadır. Ayrıca, çoğu et sanayi iĢletmesinde, üretim ve
hastalık kayıtları da tam ve doğru bir Ģekilde tutulmamaktadır.
3. Mevcut sığır sayısının yüzde 36'sı ve koyun sayısının yüzde 97'si düĢük verimli yerli ırklardan
oluĢmaktadır. Hayvancılıkta verimlilik oldukça düĢüktür.
4. ĠĢletmelerin küçük ölçekli olması maliyet dezavantajı iĢletmeler için büyük bir problemdir.
5. Hayvan hastalıkları ile mücadelenin yetersiz oluĢu, yeterli derecede bilinçli olmayan kiĢilerce
yönetilen ve kırsal kesimde geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya çalıĢan iĢletmelerin varlığı hayvan
hastalıklarının bertaraf edilmesinde sıkıntılara yol açmaktadır.
6. Türkiye'de hayvancılığın geliĢmesinin önündeki en büyük engel damızlık ve besi hayvanı materyali
yetersizliğidir.
7. ÇÖZÜM VE ÖNERĠLER
1. Kırmızı et üretimi ve ortalama karkas verim düzeylerinin iyileĢtirilmesinde, hayvan ıslah çalıĢmaları
yanında, bakım ve besleme koĢullarının geliĢtirilmesi, damızlık ve erken yaĢta hayvan kesimlerinin
minimuma indirilmesi, besicilik faaliyetinde bulunan iĢletmelere yönelik teĢvik ve destekleme
politikalarının geliĢtirilerek devamlılığının sağlanması önem taĢımaktadır.
2. Hayvansal üretimde maliyetleri aĢağı çekmede, kârlı ve verimli çalıĢmada önemli rol oynayan kaba ve
kesif yem gereksiniminin ihtiyaca göre bol, kaliteli ve ucuz bir Ģekilde temin edilmesi gerekmektedir. Bu
da çayır-mera alanlarının nicelik ve nitelik yönünden iyileĢtirilmesi ve yönetimi, yem bitkileri üretimine
gereken önemin verilmesi ve sağlanan desteğin sürdürülmesi ile mümkün gözükmektedir.
3. Sektörde özellikle fiyat ve pazar düzenlemelerini hayata geçirerek, etkin Ģekilde müdahale alımları
üstlenebilecek bir müdahale kurumu (EBK) vakit geçirilmeden oluĢturulmalıdır.
4. Ülkemizde bulaĢıcı hayvan hastalıklarının mevcudiyeti, kırmızı et üretimini olumsuz yönde
etkilemekte, ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu kapsamda hayvan hastalıklarının kontrolü ve
eradikasyonu çalıĢmalarına hız verilmeli, ulusal ölçekte gerçekleĢtirilecek projelerle AB mali fon ve
kaynaklarından yeterli ölçüde faydalanılmalıdır.
5. Türkiye‘de kırmızı et sektöründe haksız rekabete ve devletin önemli ölçüde vergi kaybına neden olan
sınırlardan kaçak hayvan giriĢleri ve kayıt dıĢı et üretiminin önlenmesi gerekmektedir. Böylelikle artan
kapasite kullanımı ile birlikte kırmızı etin sanayide daha çok iĢlenmesi ve değerlendirilmesi mümkün
olacaktır. Diğer taraftan ülke içinde kontrolsüz hayvan hareketlerini engelleyici tedbirler alınmalıdır.
6. Kesim ve iĢleme açısından gerekli teknik ve hijyenik Ģartları sağlayamayan, donanımını yenileyip
modernize edemeyen mezbaha ve kombinaların çalıĢma izinleri gerekli Ģartları sağlayana kadar askıya
alınmalıdır. Rendering tesislerinin kurulması teĢvik edilerek, atık yönetimi faaliyetlerinin daha etkin bir
Ģekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.
7. Sektörün, mevcut ve önemli sorunlarından birisi de kredi ve finansman ihtiyacıdır. Sektöre ekonomik
geliĢmesine fayda sağlayacak Ģekilde uygun kredi ve finansman imkânları yaratılmalı, burada önceliğin
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pazara dönük üretimde bulunan ve yaĢama gücü olanlara verilmesi, özellikle mevcut küçük ve orta ölçekli
besi iĢletmeleri için düĢük faizli yatırım ve iĢletme kredileri kullanımında kolaylık sağlanmalıdır.
8. Hayvancılığın ekonomik kalkınmasında büyük yeri bulunan et sanayi iĢletmelerinin yatırım
harcamalarında, üretim bölgeleri ve tüketici yoğunluğunun yanı sıra kasaplık hayvan taĢımada oluĢan fire
kayıpları ve nakliye maliyetlerini de dikkate alarak optimum ölçek büyüklüğü ve kuruluĢ yeri tespiti
özenle yapılmalıdır. Kasaplık hayvan taĢıma, üretim ve kesim iĢlemlerinde AB hayvan refahı mevzuat ve
standartları uygulanmalıdır.
9. Türkiye‘de genelde pazarın fiyat, kalite ve talep tercihleri hakkında çok fazla bilgisi bulunmayan ve
büyük ölçüde aracı hizmetlerine gereksinim duyan kasaplık hayvan yetiĢtiricisi ve besicilerin kooperatif
ve birlik benzeri oluĢumlar Ģeklinde örgütlenmesi, etkin bir pazarlama stratejisinin oluĢturulması, üretimsanayi entegrasyonunun etkin Ģekilde sağlanması ve üreticilerin sosyal ve ekonomik refahının artırılması
önemli görülmektedir.
10. Kasaplık hayvan ve kırmızı et pazarlamasında yer alan aracı sayısının azaltılması sağlanmalıdır.
11. Ülkemizde coğrafi ve ekolojik koĢullar dikkate alınarak, bölgesel bazda uygun etçi ırkların
yetiĢtiriciliğine önem verilmelidir.
12. Sadece son 20 yıllık dönemde Türkiye koyun ve keçi varlığının %43 civarında azaldığı
görülmektedir. Türkiye‘nin gerek AB üye ülkeleri gerekse orta doğu pazarına satıĢta rekabet avantajı
bulunan ürünlerden küçükbaĢ canlı hayvan ve eti üretimini artırıcı önlemleri vakit geçirmeden alması,
aynı zamanda kırmızı et üretiminde sığır eti üzerinde oluĢan baskıyı da azaltacak niteliktedir.
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Dünya‟da ve Türkiye‟de Koyun YetiĢtiriciliği ve Önemi
Vural Göç, Harun Cinli
ESOGÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, EskiĢehir
e-posta: vural_284@hotmail.com; Tel: +90 (222) 324 29 91
Özet
Koyun; insanın ilk evcilleĢtirdiği, insanlık tarihi boyunca gıda ve giyim gibi en temel ihtiyaçlarını
karĢılayabildiği hayvanlardan biridir. Eti, sütü insan beslenmesinde kullanıldığı gibi yünü ve derisinden
de tekstil hammaddesi olarak faydalanılmaktadır. Yüksek verimi, ürünlerinin kalitesi ve kolay sürü
idaresi sayesinde yetiĢtiricilikte en sık kullanılan hayvanların baĢında gelmektedir. Ayrıca kanaatkâr
olması ve kötü kaliteli meralardan faydalanabilmesi nedeniyle de tercih edilmektedir. Koyunlar verim
yönlerine göre farklı sınıflara ayrılmıĢtır. Önceki yıllarda koyunculuk verilerinin kayıt altına alınmaması
nedeniyle ülkemizde koyunculuğun durumu hakkında yorum yapmak zordu. Son yıllarda yapılan kayıt
çalıĢmaları sayesinde ileriye dönük tahminler yürütmek ve Dünya koyunculuğu ile mukayese yapmak
mümkün olacaktır. Bu derlemede koyun yetiĢtiriciliğinin son hali, Dünya ve Türkiye koyun ırkları ile
verim düzeyleri hakkında kısa bilgiler verilip, ülkemiz koyunculuk potansiyeli incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Koyun, yetiĢtiricilik, yapağı, verim, koyun ırkları
Dünyada 1.2 milyar adet dolayında koyun bulunmaktadır. Dünyada ki mevcut koyunlardan yılda
6.1 milyon ton et, 8.6 milyon ton süt üretilmektedir. Bu üretim miktarları dünya toplam et ve süt
üretiminin sırasıyla %4 ve %2 sini tekabül eder. Türkiye'de yaklaĢık 43 milyon koyun bulunur. Yıllık
toplam et üretiminin %32 si ve toplam süt üretiminin %22 si koyun yetiĢtiriciliğinden elde edilir.
Ülkemizde koyun eti, koyun sütü ve koyun sütünden yapılan peynir ve yoğurt gibi ürünler, diğer türlerin
benzer ürünlerine tercih edilir.
Koyun ilk evcilleĢtirilen çiftlik hayvanlarından birisidir. Mevcut bilgilere göre koyun yakın
doğuda ve özellikle Akdeniz'in kuzey doğusunda ki bölgede evcilleĢtirilmiĢtir. Arkeolojik bilgiler evcil
koyunun bundan 10750 yıl önce kuzey Irak` da, 9000 yıl önce Anadolu`da ve 7000 yıl önce mısırda
mevcut
olduğunu
göstermektedir.
Dünyada var olan evcil koyun ırklarının büyük çoğunluğunun Ovis mussimon (muflon koyunu),
Ovis orientalis vignei (Urial koyunu) ve Ovis ammon (Argali koyunu) isimli yabani koyunlardan kök
aldıkları kabul edilmektedir. Bunlardan Ovis mussimon yani muflon koyunu Sardinya ve Korsika
adalarında hala yabani olarak yaĢamaktadır. Ovis orientalis vignei yani urial koyunu Anadolu ve
Türkistan`da bulunmuĢtur. Ovis ammon yani Argali koyunu ise Hazar denizi doğusunda ki bölgede
yabani olarak yaĢadığı belirtilmiĢtir.
Dünyada birbirinden farklı 200 den fazla koyun ırkı vardır. Sınıflandırma yapılırken 3 kriter söz
konusudur.
1) Yapağı tiplerine göre sınıflandırma:
 Ġnce yapağılı koyun ırkları (Merinos, Rambouillet)
 Orta incelikte yapağılı koyun ırkları (Southdown , Shropshire , Ġle De France)
 Kaba uzun yapağılı koyun ırkları (Lincoln, Border Leicester)
 Melez tipte yapağı veren koyun ırkları (Corriedale, Colombia , Targhee)
 Kaba karıĢık koyun ırkları (Akkaraman , Morkaraman, Dağlıç, Ġvesi , Karayaka, Sakız)
 Kıl koyunları (Kamerun , Nijer, Senegal)
2) Verim yönüne göre sınıflandırma:
 Etçi koyun ırkları (Soutdown, Suffolk, Oxford, Hampshire ve diğer ingiliz etçil koyun ırkları)
 Yapağıcı koyun ırkları (Merinos , Rambouillet)
 Etçi-yapağıcı koyun ırkları (Corriedale, Colombia , Targhee, Ġle De France)
 Sütçü koyun ırkları (Doğu Frizya , Lahghe, Sakız, Ġvesi, Sardinya)
 Kürk koyunları (Karagül)
 Kombine verimli ırklar (Akkaraman ,Morkaraman, Kıvırcık, Dağlıç, Romanov , Fin koyunu)
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3) Kuyruk yapılıĢına göre sınıflandırma:
 Kısa kuyruklu koyun ırkları (Romanov, Fin koyunu , bazı Kuzey Afrika koyun ırkları)
 Yağsız -uzun kuyruklu koyun ırkları (Kıvırcık, Ġmroz, Karayaka, Merinos)
 Yağlı kuyruklu koyun ırkları (Akkaraman , Morkaraman , Dağlıç, Ġvesi, Karagül)
 Yarı yağlı kuyruklu koyun ırkları (Sakız, Kamakuyruk)
 Uyluğu yağlı koyun ırkları (Tuj , Turki)
Yerli Koyun Irkları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Acıpayam koyunu
Akkaraman koyunu
Asaf koyunu
Bafra koyunu
Bandırma koyunu
Çapar koyunu
Çine Çaparı koyunu
Dağlıç koyunu
Gökçeada koyunu
Güney Karaman koyunu
Hasak koyunu
Hasmer koyunu
Herik koyunu
HemĢin koyunu
Ġvesi koyunu
Kamakuyruk koyunu
Karacabey Merinos koyunu
Karayaka koyunu
Kıvırcık koyunu
Malya koyunu
Menemen koyunu
Morkaraman koyunu
Norduz koyunu
ÖdemiĢ koyunu
Orta Anadolu Merinos koyunu
Pırlak (Pırıt) koyunu
Ramlıç koyunu
Sakız koyunu
Sönmez koyunu
Tahirova koyunu
Tuj koyunu
Türk Geldi koyunu

Yabancı Koyun Irkları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bizet koyunu
Border Leicester koyunu
Bovec koyunu
Charolais koyunu
Cheviot koyunu
Churro koyunu
Columbia koyunu
Corriedale koyunu
Cotswold koyunu
Doğu Friz koyunu
Damare koyunu
Dorper koyunu
DorsetDown koyunu
DorsetHorn koyunu
Exmoor Horn koyunu
Fin koyunu
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Gotland koyunu
Gözlüklü koyunu
Gri Yüz koyunu
Hampshire koyunu
Han koyunu
Herdwick koyunu
Hissar koyunu
Iceland koyunu
Ile de France koyunu
Jacop koyunu
Kamerun koyunu
Karaburun koyunu
Karagül koyunu
Katahdin koyunu
Lacaune koyunu
Langhe koyunu
Leicester koyunu
Lincoln koyunu
Meatmaster koyunu
Merinos koyunu
Moorschnucke koyunu
Ouessant koyunu
Oxford koyunu
Panama koyunu
Persian koyunu
Polwarth koyunu
Racka koyunu
Rambouillet koyunu
Rhon koyunu
Romanov koyunu
Romandale koyunu
Romney koyunu
Rough Fell koyunu
Ryeland koyunu
Santa cruz koyunu
Scotish Blackface koyunu
Shropshire koyunu
Skopelos koyunu
Skudde koyunu
Southdown koyunu
Suffolk koyunu
Targhee koyunu
Texel koyunu
Tilki koyunu
Wensleydale koyunu
Wurttemberg koyunu
Van Rooy koyunu
Vendeen koyunu
Zwarbles koyunu

Yabani Koyun Irkları
1.
2.
3.

Aoudad koyunu
Mouflon koyunu
Soay koyunu
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BAZI KOYUN IRKLARI VE ÖZELLĠKLERĠ
1.Acıpayam koyunu
Kirli Yapağı Gömlek Ağırlığı : 2-2,5 kg.
Canlı Ağırlık (erkek): 100-130 kg. (diĢi) : 60-70 kg.
Laktasyon Süresi: 150 gün
Laktasyon Süt Verimi: 180-200 lt.
Döl Verimi: % 130-140
Doğu Friz, Ġvesi ve Dağlıç koyunlarının
melezlenmesiyle oluĢturulmuĢtur. Yağlı kuyruklu
koyunlarla doğal olarak çiftleĢebilir.
2. Akkaraman koyunu
Canlı ağırlık: DiĢi: 40 – 45 kg
Cidago yüksekliği: 65 cm
Laktasyon süresi: 140 – 150 gün
Süt verimi: 40 – 55 Lt/Laktasyon
Ġkiz doğum oranı: % 4-5
Yapağı Verimi: 1.5 – 2 kg
Lüle uzunluğu: 8 – 12 cm
Elyaf çapı: 29 – 35 mikron
Temiz yapağı oranı: %62 – 70
Kuyruk ağırlığı: 4-6 kg.
3.Anadolu Ġvesisi
Canlı Ağırlık: (erkek): 74 kg; (diĢi): 50 kg
Süt Verimi: 220 – 470 kg
Laktasyon Süresi: 250 gün
Yapağı Kirli Gömlek Ağırlığı : 1.03 – 5.05 kg
Yapağı kalitesi: 34.92 – 54.66 mikron
Lüle uzunluğu: 9-23 cm
Doğum ağırlığı: Erkek: 1.3 – 5.6 kg (ort. 4.61) ;
DiĢi: 2 – 5.47 kg (ort. 4.38)
Ortalama sütten kesim yaĢı: 60 gün
4.Kıvırcık Koyunu
Canlı Ağırlık (erkek):60-70 kg, (diĢi): 50-55 kg
Cidago Yüksekliği: 64-66 cm
Süt Verimi: 90-100 lt/yıl
Laktasyon Süresi: 140-180 gün
Bir Batında Kuzu Sayısı: 1.2
Kuzu Doğum Ağırlığı: 3.7-4.1 kg
Canlı ağırlık ArtıĢı: 260gr/gün
Yapağı Verimi: 1.5-2.5 kg
Temiz Yapağı Oranı: %60-65
Lüle Uzunluğu: 8-12 cm
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5.Dağlıç Koyunu
Canlı Ağırlık (erkek):32-64 kg (diĢi): 25-50 kg
Cidago Yüksekliği (erkek):58-74 cm (diĢi): 5474 cm
Laktasyon Süresi: 75-105 gün
Süt Verimi: 57 lt
Canlı Ağırlık ArtıĢı: 241 gr/gün
Yapağı Verimi: 2.27 kg
Yapağı Randımanı: %55-60
Lüle Uzunluğu: 8-36 cm

6.Sakız Koyunu
Canlı Ağırlık (erkek):50-90 kg (diĢi):30-60 kg
Cidago Yüksekliği: 63-86 cm
Kuzu Doğum Ağırlığı: 3-3.2 kg
Süt Verimi: 163 lt/laktasyon
Laktasyon Süresi: 193 gün
Yapağı Verimi: 1.87 kg
Yapağı Randımanı: %50-70
Karkas Ağırlığı: 17.3 kg
Karkas Randımanı: %48

7.Morkaraman Koyunu
Canlı Ağırlık (erkek):50-90 kg , (diĢi): 40-60 kg
Cidago Yüksekliği (erkek):71-80 cm (diĢi): 63-77
cm
Bir Batında Kuzu sayısı: 1.02
Kuzu Doğum Ağırlığı: 3.50-3.90 kg
Laktasyon Süresi: 126 gün
Süt Verimi: 60 lt/laktasyon
Yapağı Verimi: 1.56 kg
Canlı Ağırlık ArtıĢı: 192gr/gün

8. Merinos Koyunu
Canlı Ağırlık: (erkek): 100 - 140 kg ; (diĢi): 80 -110
kg
Laktasyon süt verimi: 40 - 50 kg
Laktasyon Süresi: 140 -150 gün
Bir batında kuzu sayısı: 2.0
Ġkizlik oranı: % 50 -70
Kuzu doğum ağırlığı: 4 - 4.5 kg
Sütten kesim ağırlığı (120 .gün): 40- 50 kg
Kirli yapağı verimi: 3.6 - 3.8 kg
Temiz yapağı oranı: %54 - 58
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9.Doğu Friz
Canlı Ağırlık (erkek):90-130 kg, (diĢi):70-100 kg
Cidago Yüksekliği (erkek):85-95 cm , (diĢi):70-80
cm
Laktasyon Süresi: 220 gün
EriĢkin Süt Verimi: 400-600 lt
Yağ Oranı: %5-6
Protein Oranı: %4-5
Süt Verimi: ilk yıl-300 lt---ikinci yıl: 400 lt
Canlı Ağırlık ArtıĢı: 300-400 gr/gün
Yün Verimi: 4-6 kg
Lüle Uzunluğu: 12-16 cm

KOYUNLARDA VERĠMLER
Koyunların baĢlıca verimleri döl verimi, et verimi, yapağı verimi, süt verimi, deri verimi ve
gübre verimi olarak sayılabilir.
Döl Verimi
Döl verimi koyunculuğun devamını sağlayan önemli bir verimdir. Döl verimini artırmak için
ikizliğin veya üçüzlüğün artırılması çalıĢmaları yanında bir yılda 2 kez veya iki yılda 3 kez yavru
alınması çalıĢmaları ve araĢtırmaları yapılmaktadır. Üstün verimli koyunlarda bir yılda birden çok yavru
alınması için embriyo transferi çalıĢmaları da yapılmaktadır.
Et Verimi
Koyun eti tüketimi özellikle büyük Ģehirlerde azalmakta, yağsız et olan sığır etine veya beyaz et
olan tavuk ve balıketine yönelim olmaktadır. Ancak nüfusumuzun büyük bir kısmını teĢkil eden köy,
kasaba ve küçük yerleĢim birimlerinde koyun eti tüketimi fazladır. Özellikle kurban bayramında kesilen
kurbanların büyük bir kısmını koyun teĢkil etmektedir. Kurban bayramında 2-3 milyon baĢ koyun
kesildiği tahmin edilmektedir. Buda azımsanmayacak bir rakamdır ve yıllık koyun eti tüketimini önemli
ölçüde artırmaktadır. Koyun eti tüketimini artıran bir baĢka önemli etkende adaklardır.
Koyun mevcudumuzun % 82‘sini teĢkil eden Akkaraman, Morkaraman, Dağlıç ve Ġvesi gibi
yağlı kuyruklu koyunların kuyruk yağıda büyük bir yekûn tutmaktadır. AlıĢkanlıklar hızla değiĢtiğinden
kuyruk yağı tüketimi de azalmakta ve kuyruk yağları çoğu defa zayi edilmektedir. Tüketiciler canlı koyun
alırken küçük kuyruklu olanlarını tercih etmeye, kasaptan koyun eti alırken kuyruk yağı istememeye
baĢlamıĢlardır. Bu nedenle kuyruk yağını azaltıcı melezleme çalıĢmalarına hız verilmeli, damızlık hayvan
seçerken küçük kuyruklu olanlar seçilmelidir.
Yapağı Verimi
Koyunlarımızın % 97 gibi büyük bir kısmını yerli koyunlar teĢkil ettiklerinden koyunlarımızın
yapağı verimleri düĢük olup, fert baĢına 1,5 kg civarındadır ve elde edilen bu yapağılar kalın ve kaba
yapağılar olup, dokuma sanayinde kullanılamamaktadırlar. Bu yapağılar ancak halı, kilim ve keçe
imalinde kullanılmakta ve yataklık olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle sanayide kullanılan ince
yapağılar gibi ihraç edilememekte ve iyi fiyata satılamamaktadırlar. Yapağı kalitesini artırmak için
baĢlatılan
merinoslaĢtırma
çalıĢmalarına
yeniden
hız
kazandırılmalıdır.
Süt Verimi
Koyun sütünden elde edilen yağ, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri halkımız tarafından tercih
edilmekte ve sevilerek yenilmektedir. Bu nedenle de koyunların büyük bir kısmı sağılmaktadır. Ancak
koyunlarda sağımın güçlüğü ve zaman alması iĢ gücü kaybına sebep olmakta, sağım daha çok aile
iĢletmelerinde yapılmaktadır. Ġvesi ve sakız gibi yüksek süt verimli koyun ırklarımızın ıslah edilmesi
gereklidir. Diğer koyun ırklarımızda da süt verimini artırıcı melezleme çalıĢmaları yapılmalıdır.

Deri Verimi
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Koyun derileri yeteri kadar değerlendirilememekte, mezbaha dıĢı kesilen hayvanların derileri dikkatsiz
yüzüm nedeniyle yaralanmakta, yeterince tuzlanıp iyi muhafaza edilememekte ve zamanında iĢleme
yerlerine ulaĢtırılamadığından zayi olmaktadır. Deri zayiatının önlenmesi için mezbahalarda kesim tercih
edilmelidir. Ancak koyunlarda mezbaha dıĢı kesimin daha fazla olduğunu söylemek mümkündür.
Gübre Verimi
Koyunlar yılda ortalama 700 kg gübre çıkarırlar. Ancak koyunlar yılın büyük bir bölümünü
merada geçirdiklerinden toplanan gübre fazla değildir. KıĢ mevsiminde ağılda kaldıkları sürece gübreleri
toplanır, bu da çoğu zaman ısınmak için yakılarak değerlendirilir. Zira bütün kıĢ ağılın tabanında biriken,
hayvanlarca çiğnenen, baharda çıkarılan ve kerme diye bilinen bu koyun gübresinin kalori değeri
yüksektir. Oysa koyun gübresi özellikle bahçelerde ve parkların yeĢillendirilmesinde aranan bir gübredir.
Yakıt olarak değerlendirilmesi önlenmeli, tabi gübre olarak tarlalarda ve bahçelerde kullanılmalıdır.
TÜRKĠYE DE KOYUN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ
Koyun yetiĢtirmenin Türkiye hayvancılığında önemli bir yeri vardır. Koyunlar kıyı kesimlerinde
ve Anadolu'nun iç kesimlerinde genellikle küçük sürüler halinde yetiĢtirilmekte, ortak kullanılan
otlaklarda topluca otlatılmaktadır. Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde ise göçebe topluluklarının
beslediği büyük sürüler kıĢın iklimin uygun olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne indirilmekte, yazın
yüksek yaylalara çıkarılmaktadır. Ayrıca bütün bölgelerde 100-200 koyundan oluĢan çiftlik sürüleri de
görülür.
Türkiye'de koyun varlığının yaklaĢık yüzde 96'sı düĢük verimli yerli soylardan, geri kalanı
merinos, merinos melezleri ve az sayıda öbür kültür soylarının melezlerinden oluĢur. YaĢadıkları bölge
koĢullarına kolay uyum sağlamaları, yetersiz otlatma ve beslenme koĢullarına dayanmaları nedeniyle
düĢük verimli yerli soylar ekonomik zorluklar içindeki yetiĢtiriciler için günümüzde de önemini
korumaktadır.
Yurdumuzda 1998 yılı Devlet Ġstatistik Enstitüsü Verilerine Göre 11.031.000 baĢ sığır,
29.435.000 baĢ koyun ve 8.057.000 baĢ keçi mevcudu vardır. Bu hayvan varlığı ile Dünyanın sayılı
Ülkeleri arasında yer almamıza rağmen hayvansal ürünler bakımından hala gerilerde yer almaktayız. Fert
baĢına tüketilen et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürün miktarları da yeterli düzeyde değildir.
Bu hayvan varlığı içerisinde büyük bir yer tutan koyun varlığımız ne yazık ki her geçen gün
hızla azalmakta, verim yönünden de ileri bir adım atılamamaktadır. Meralar hızla azalmakta ve tarım
alanlarına dönüĢmektedir. Tarım alanları ise yerini hızla yerleĢim alanlarına veya çeĢitli sanayi alanlarına
bırakmaktadır. Dolayısıyla hayvancılık ve özellikle koyunculuk ekime elveriĢli olmayan dağlık ya da
çorak bölgelere doğru kaymakta ve sınırlandırılmıĢ olmaktadır. Uzun yıllardan beri eti, sütü, yapağısı ve
derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını karĢılayan koyunlar Dünyanın her yerinde yetiĢtirildiği gibi
Ülkemizde de hemen her yerde yetiĢtirilmektedir. Kısa zamanda nakit paraya çevrilebilmesi nedeniyle
tarımın bir sigortası gibidir. Bu nedenle sadece zirai üretimle uğraĢan iĢletmeler dahi ellerinde az sayıda
da olsa koyun bulundurmaktadırlar.
Koyunculuğun her geçen gün azalması baĢlıca 5 sebebe bağlanabilir.






Meraların hızla azalması
Koyun etine olan talebin azalması,
Köylerde genç nüfusun azalması nedeniyle çoban bulunamaması,
Yapağının değerinde satılamaması,
Koyun hırsızlığının artması.

Bütün bu olumsuz Ģartlara rağmen koyunların yılın büyük bir kısmını merada otlayarak
geçirmesi nedeniyle koyunculuk yine de ekonomik bir değer taĢır ve yetiĢtiriciye bir gelir kaynağıdır.
Hele et, süt ve yapağının yılın muhtelif zamanlarında kolayca paraya çevrilebilmesi yetiĢtiricinin nakit
açığını karĢılaması bakımından önemlidir. Bu nedenle de koyunculuk yetiĢtiricilerin vazgeçilmez uğraĢ
alanlarından
biri
olmaya
devametmektedir.
Koyunculuk yetiĢtiriciye çok para kazandıran bir hayvancılık dalı değildir. Ancak yapılan iĢler
günün
Ģartlarına
göre
yönlendirilirse
ekonomik
olarak
yeterli
düzeyde
tutulabilir.
Koyun yetiĢtiriciliği tek bir verim hedef alınarak yapılmamalıdır. Hedefte mutlaka iki veya daha
fazla verim gözetilmelidir. Örneğin koyun sadece sütü için yetiĢtirilmemeli, süt verimi yanında yapağı
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verimi veya et verimi de dikkate alınmalıdır. Koyun yetiĢtiricileri Ģu hususları göz önünde
bulundurmalıdırlar. Hangi Ģartlarda koyunculuk yapılacaktır?





Hangi ırklarla koyunculuk yapılacaktır?
Hangi verimler ön planda tutulacaktır?
Nasıl bir yetiĢtirme metodu uygulanacaktır?
Sürüdeki hayvan sayısı ne olacaktır?

Bu soruların cevapları büyük ölçüde yetiĢtiricinin temin edebileceği kaba ve kesif yemlerin cins
ve miktarlarına, ağıl kapasitelerine, yetiĢtireceği koyun ırkının mevcut imkân ve çevre Ģartlarına uyum
derecesine, çoban teminine, elde etmeyi düĢündüğü gelir miktarına bağlıdır. Eğer yetiĢtirici baĢarılı olmak
istiyorsa bu soruların cevaplarını bulmalı ve ondan sonra iĢe baĢlamalıdır. Hatta bu soruları kendi kendine
zaman zaman yeniden sormalıdır.
Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan koyunculuğun yapılabilmesi için ilk
Ģart mera olmasıdır. Meralar çok sayıda bitki florasına sahip olmalı, hayvanların rahatça dolaĢacağı
Ģekilde düz ya da az eğimli olmalı, dik ve kayalık olmamalıdır. Meranın büyüklüğüne göre hayvan olmalı
ve
aĢırı
otlatma
yapılmamalıdır.
Koyunculuk yapabilmek için ikinci Ģart hayvanlara verilecek kaba yemin tamamını veya büyük
bir kısmını, kesif yem maddelerinin ise bir kısmını temin edebilecek, ekilip biçilebilen arazinin olmasıdır.
Kaba yemini kendi arazisinde temin eden bir yetiĢtiricinin karlılığı artacaktır. Ayrıca tarlalarda hububat
hasadından sonra kalan anızlarda da koyunlar otlatılarak meraların bir süre dinlenmesi sağlanacak,
meralarda aĢırı otlatma bir ölçüde de olsa önlenmiĢ olacaktır. Hayvanlara verilecek kaba ve kesif yemler
kıĢtan
önce
mutlaka
temin
edilmeli
ve
stoklanmalıdır.
Koyunculuk yapabilmenin üçüncü Ģartı yeterli kapasitede ağıl olmasıdır. Hayvan baĢına yeterli
taban alanı ve havalandırması olmayan ağıllarda barındırılacak hayvanlar ne kadar iyi ırktan olurlarsa
olsunlar ve ne kadar iyi beslenirlerse beslensinler beklenen verimi vermezler. Ağıllarda her koç için 1.5 2.0 metre kare, her koyun için kuzusu da dikkate alınarak 1.25 - 1.5 metre kare ve her toklu için 0.8 - 1.0
metre kare taban alanı gereklidir. Ağılın yüksekliği 200 baĢlık ağıllarda 3.0 - 3.5 metre, 500 baĢlık
ağırlarda 3.5 - 4.0 metre olmalı ve her hayvan için 3.0 ve 4.0 metre küp hava hesap edilmelidir. Ağıllarda
bulunacak pencereler taban alanının 1/12‘ si kadar olmalı, pencereler tavana doğru açılmalı ve geriye
vasistaĢlı olmalıdır. Ayrıca tavanda havalandırma bacaları olmalıdır. Ağılların altları kolayca
temizlenmeye elveriĢli olmalı, taban ve duvarlar bit, pire ve kene gibi dıĢ parazitlerin kolayca
yerleĢmesine imkân vermemelidir. Ağılların tabanında kıĢın biriken gübreler ilkbaharda temizlenmeli,
yazın ise sık aralıklarla süpürülmelidir. Ağılların kapıları hayvanların rahatça girip çıkacağı Ģekilde geniĢ
ve
çatal
kapı
olmalıdır.
Koyunculuğun dördüncü Ģartı bakıcılardır. Çoban diye adlandırdığımız bakıcılar hayvana
gereken ilgiyi göstermez, koyunu otlatma Ģeklini bilmezse sürüyü meraya aç götürür, susuz geri getirir.
Çobanların koyunu bilmesi, merayı tanıması, çoban köpeklerine sözünü dinletmesi gereklidir. Çobanların
koyunun hangi saatlerde otlayacağını bilmesi ve merada otlatma saatlerini ona göre düzenlemesi, sıcak
mevsimlerde
öğlen
saatlerinde
sürüyü
gölgeliklerde
istirahata
alması
gereklidir.
SON YILLARDA KOYUN SAYISI VE VERĠM TABLOLARI
ÜLKELER
Fransa
Almanya
Yunanistan
Ġtalya
Japonya
Türkiye
Büyük Britanya
A.B.D.
Dünya

Yıllara Göre Dünya‘da KüçükbaĢ Hayvan Sayısı
KOYUN-KEÇĠ (1000 baĢ)
2008
2009
9.412
8.982
2.627
2.590
14.242
13.172
9.157
9.133
28
29
29.568
26.878
33.226
30.878
9.068
8.816
1.950.708
1.939.243

2010

29.383
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Türkiye Geneli Yıllar Ġtibariyle KüçükbaĢ Hayvan Kesimi ve Et Üretimi
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Sıcak ve Nemli KoĢullarda Hayvan Barınaklarının Planlanması ve Yapısal
Düzenlemeler
Cihan Çakmakçı Nazan Darcan

Nizamettin ġenköylü Serap Göncü

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Balcalı-Adana
nazankoluman@gmail.com
Özet
Hayvansal üretimde verimlilik üzerinde etkili olan iki faktör vardır; bunlardan birincisi hayvanın genetik
kapasitesi (biyolojik tavan) ikincisi ise çevre faktörleridir. Birincisi bir hayvan doğduktan sonra
değiĢtirilemez, ancak çevre faktörleri kontrol altında tutularak hayvanın biyolojik tavanının ve ekonomik
koĢulların elverdiği ölçüde değiĢtirilebilmektedir. Günümüzde iklim-hayvan etkileĢimi üzerinde önemle
durulan bir konsepttir ve iklim faktörleri major etkili ve makro-çevre koĢullarında kontrol altına
alınamayan faktörlerdir. Dolayısı ile verimli bir hayvancılıkta iklim faktörlerinin olumsuz etkileri ancak
mikro-çevre koĢullarında kontrol altına alınabilmektedir. Ġklimin direk ve indirekt etkileri vardır. Ġklimin
direk etkileri atmosfer sıcaklığı, nisbi nem, yağıĢ ve rüzgar hızı ve yönüdür. Ġndirekt etkileri ise yapısal
önlemlerde yukarıdaki iklim faktörleri ile birleĢerek etkisinin Ģiddetini artırmaktadır. Bu etkiler, hayvanın
türü, yaĢı, cinsiyeti, verim yönü, anatomik ve morfolojik yapısı, fizyolojik dönemi gibi faktörlerdir.
Bunların yanı sıra verilen yem ve suyun miktar ve kalitesi de önemli olan diğer etkilerdir. Bu bağlamda
bazı yapısal önlemlerin alınması verimliliği artıracaktır. Yapısal önlemler; iĢletme tipi, iĢletmenin
yönlendirilmesi, yapı malzemeleri, çatı yüksekliği, izolasyon, taban malzemesi, ölçütlendirme, hayvan
baĢı uygun hava hacmi, atık yönetimi, günlük planlama ve özellikle sıcak ve nemli koĢulların elimine
edilmesine yönelik duĢ ,fan, gölgelik vb. gibi serinletme düzenlemeleridir.
Bu bildiride yukarıda kısaca özetlenen faktörler ile hayvan refahını özellikle nemli ve sıcak iklimlerde
artırıcı yapısal düzenlemeler ele alınacak ve rantabiliteyi artırmaya yönelik bazı öneriler geliĢtirilecektir.
Anahtar sözcükler : hayvancılık, stres koĢulları, yapısal önlemler, barındırma

Kaliteli Süt Üretimi ve Mastitis
Elif Ak
Süt inekçiliğinde kar amaçlı en önemli ürün süttür. Karlılık, istenilen verimin alınmasına ve sütün temiz
ve kaliteli olmasına bağlıdır. Dolayısıyla süt inekçiliğinde önemli olan, sütün kalitesidir. Kaliteli süt hem
sağlık hem de ekonomik açıdan çok önemlidir. Gerek el, gerekse makine ile kurallara uygun olarak
sağılmıĢ, Somatik Hücre Sayısı (SHS) ve Toplam Mikrop Sayısı (TMS) belirli standartlarda, kuru
maddesi yüksek ve yağ oranı normal, Antibiyotik ve diğer ilaç kalıntıları bulunmayan, kötü kokulu
olmayan, belirli bir tonajda, sağım sonrası derhal soğutulmuĢ, mümkün olan en kısa sürede süt toplama
merkezi ya da sütün iĢlendiği iĢletmelere ulaĢtırılmıĢ olan süt kaliteli süttür. Sütün kalitesini etkileyen ve
tüm dünyada, sütçü ineklerin en önemli hastalıklarından birisi ve süt ineği iĢletmelerinde ekonomik
yönden en fazla kayba neden olan hastalık Mastitis‘tir. Mastitis ile süt kalitesi arasında direkt bir iliĢki
vardır. Bu nedenle kaliteli süt üretebilmek için Mastitis hastalığını çok iyi bilmek ve bu konuda tedbirler
almak gereklidir.
Anahtar kelimeler: Kaliteli süt, Mastitis, Somatik Hücre Sayısı
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Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesi: Biyogaz ve Biyoenerji
Mahmut KALĠBER1
1

Jale METĠN2

ArĢ. Gör., mkaliber@gmail.com, Erciyes Üni. Ziraat Fak. Zootekni Böl. KAYSERĠ.
2
Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üni. Ziraat Fak. Zootekni Böl. KAYSERĠ.

Özet
Teknolojinin geliĢmesi insanoğlunun hayat standartlarını yükseltip yaĢamasını kolaylaĢtırırken
kiĢi baĢına düĢen enerji tüketimi de artmaktadır. Bu da doğal olarak dünyada enerji üretiminin artmasına
sebep olmaktadır. Dünyanın enerji ihtiyacının her geçen gün artması, fosil kökenli enerji kaynaklarının
yakın bir gelecekte tükenecek olması, tahrip edilen doğal dengenin dünya üzerinde baĢta iklimler ve
sıcaklık değiĢiklikleri olarak kendisini göstermesi; bilim adamlarını fosil kökenli enerji kaynaklarının
daha verimli olarak değerlendirilmesi ve çevreyle dost, yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının daha
etkin bir Ģekilde kullanılması konusunda çalıĢmaya yönlendirmiĢtir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından
bir tanesi de biyogazdır. Biyogaz organik atıkların oksijensiz ortamda fermente olması sonucu oluĢan
yanıcı bir gazdır. Hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerde endüstriyel atıklar, hayvan gübresi ve
tarımsal atıklar biyogaz ve biyoenerji üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde baĢta gıda
endüstrisi olmak üzere, endüstriyel atıkların anaerobik arıtımına ilgi mevcuttur. Fakat hayvan gübreleri ve
diğer evsel ve tarımsal atıkların biyogaza dönüĢtürülmesi fazla uygulama bulmamıĢtır. Türkiye biyogaz
ve biyoenerji üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Atık, dönüĢüm, yenilenebilir enerji, gübre, biyogaz.

Süt Sığırlarında DıĢ GörünüĢe Göre Sınıflandırma
Meliha Varhan
Süt sığırı yetiĢtiriciliğinde kârlılığı etkileyen önemli faktörlerden birisi ineklerin yüksek verimli olması ve
bu verimi uzun yıllar devam ettirebilmesidir. Ġneklerin yüksek verimlerini uzun yıllar devam
ettirebilmeleri için vücutlarının buna uygun bir yapıda olması gerekmektedir.
Bir hayvanın damızlık için uygunluğunu belirlemek amacıyla süt ve döl verimleri gibi ölçülebilen
özellikleri yanında, ekonomik açıdan önemli ve görsel olarak belirlenebilen özelliklerinin de dikkate
alınması gerekliliği bütün ıslah programlarında kabul edilmiĢtir.
Bilindiği gibi, hayvan yetiĢtiriciliğinde verim kayıtları yoksa damızlık seçimi dıĢ yapıya göre olmaktadır.
Ancak daha olumlu bir sonuç verebilecek bir seleksiyon uygulayabilmek için, tüm dıĢ yapı özellikleri göz
önünde bulundurularak elde edilmiĢ olan dıĢ yapı puanlarından yararlanılması gerekmektedir.
ICAR tarafından yayınlanan talimata göre, bir özelliğin doğrusal tanımlama kapsamına girebilmesi için,
standart olarak kabul edilen özelliklerin biyolojik anlamda doğrusal, özgün, kalıtsal, ölçülebilir ve
ekonomik açıdan önemli olması, populasyonda varyasyon göstermesi gerekmektedir. Bu özelliklerin
birlikte ele alınması sonucunda iĢletmeye ait sürü içerisinde gelecekte genetik ve ekonomik açıdan fayda
sağlanamayacak bireylerin erken dönemde ayıklanması ve gelecekte yüksek süt veren sağlam yapılı
ineklerin sayısının arttırılması mümkün olabilecektir.
Bu çalıĢma da süt sığırlarını dıĢ görünüĢe göre sınıflandırmada kullanılan yöntemler ve yöntemlerin ne
Ģekilde yapılacağından bahsedilecektir.

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

Entansif Süt Sığırıcılığı ĠĢletmelerinde Sıklıkla KarĢılaĢılan Hastalıklar, Ilaç ve
Tedavi Uygulamaları ve Maliyet
Muhammed Ġkbal YeĢil

Cihan Çakmakçı

Ġbrahim Erez

Serap Göncü

Özet
Artan dünya nüfusu, dengeli beslenmede bilinç düzeyi ile gıda güvenliği konuları hayvansal gıdalar
içinde en çok tüketilen söz konusu besin madesinin üretim aĢamasına dikkatleri çekmiĢtir. Bu noktada
güvenli gıda temininde, süt üretimi çiftlikten baĢlayarak tüketiciye ulaĢana dek devam eden süreçler öne
çıkmıĢtır. Süt endüstrisinde kalıntı maddelerin önemi Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun (IDF)
1968'de basımı yapılan 42 sayılı bülteni ile 1977 ve 1978 yıllarında yayımlanan 113 sayılı bültenlerinde
vurgulanmıĢtır. Günümüze kadar uzanan zaman sürecinde ise kontaminasyon kaynakları iyice belirlenmiĢ
ve muhtemel tehlike kaynakları tespit edilmiĢtir. Konu ile ilgili çalıĢmalar "Gıda Katkı Maddeleri ve
Kontaminantlar" ve "Pestisit Kalıntıları Yıllık Toplantısı" gibi çeĢitli toplantıların DanıĢma Komiteleri ve
Kodeks Alimenterius Komitesi tarafından dikkatle incelenmektedir. Ülkemizde de T.C Tarım ve
KöyiĢleri Baknalığı 2002/11 sayılı tamim ile veteriner ilaç kalıntısı içermeyen ya da kabul edilen azami
kalıntı seviyelerini aĢmayan miktarda hayvansal kökenli gıda elde edilmesini sağlamak için; hangi hayvan
türlerine ya da hangi durumdaki hayvanlara ilaç uygulanamayacağını, veteriner ilacı uygulanacaksa bu
hayvanlardan da ne kadar süreyle insan gıdası elde edilemeyeceğini ve uygulanacak diğer tedbirleri
belirtmektedir. Ancak yinede, bilinçsiz ilaç kullanımı ile oluĢan ekonomik kayıplar sürekli gündeme
gelmektedir. Yapılan çalıĢmalarda entansif iĢletmelerde veteriner ve ilaç giderlerinin toplam giderin %2
ile %7.5 arasında gerçekleĢtiği bildirilmektedir. Ayrıca, kimyasal olarak değerlendirilen ve hayvansal
gıdalardaki kalıntı sorunu çağımız insanının yoğun olarak tartıĢtığı konulardır. Özellikle, hayvansal
üretimde verimin artırılması, hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanımları gün geçtikçe artan
konvansiyonel girdiler ve özellikle veteriner ilaçlarından kaynaklanan kalıntı sorununun, bu tartıĢmalar
içinde önemli yer tuttuğu bilinmektedir. YetiĢtiricilerin en yaygın sağlık sorunları olarak, döl tutmama,
üçgün hastalığı, brucella ve Ģap gibi hastalıkları bildirdikleri ancak mastitise hiç değinmedikleri dikkat
çekicidir. Ancak ahırda yedek tutulan ilaçlara bakıldığında meme enfeksiyonu için de ilaç bulunuyor
olması dikkat çekicidir.
Bu çalıĢmada en sık karĢılaĢılan problemlerin, üreme hastalıkları olduğu, bunu mastitis ve ardından ayak
hastalıklarının izlediği anlaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada, entansif süt sığırcılığı iĢletmesinde 1 yıl süre
içerisinde sıklıkla karĢılaĢılan hastalıklar ile kullanılan ilaçlar, konusu üzerinde durulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Entansif Süt Sığırcılığı, Hastalıklar, Ġlaç Kullanımı, Gıda Güvenliği, Maliyet
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Süt Sığırcılığında Mastitis ve Mastitisten Korunma
Hüseyin Zahid Kılıç, Serap Aslanargun, Servet Kara, Mustafa H. Saner,
Ayfer Bozkurt Kiraz Serap Göncü
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana
Özet
Hayvansal faaliyetlerin temel amacı, en az girdi ile en yüksek karlılığı sağlamaktır. Süt
sığırcılığında karlılık mevcut hayvanların verimi ve bu verimi elde etmek için yapılan masraf arasındaki
iliĢkiye bağlıdır. Hayvanlardan elde edilen verim her Ģeyden önce; hayvanın genetik kapasitesi ile
hayvanlara uygun bakım, beslemeye ve sürü sağlığının korunmasına bağlıdır.
Sağlıklı sürü yönetimi, çiftlikte barındırılan hayvanlar için sağlık koruma önlemleri azami
ölçüde dikkate alınmalıdır. Süt veriminde, süt kalitesinde ve üreme performansında baĢarı, her türlü
fizyolojik geliĢim ve değiĢim aĢamalarında, baĢta meme sağlığı olmak üzere, her türlü enfeksiyon,
metabolik hastalık ve üreme sorunlarından mümkün olduğu kadar uzak tutulmalıdır. Bu amaçla sonuçları
çok maliyetli olacağından her türlü sağlık koruma önlemlerinin alındığından emin olunmalıdır. Süt
sığırcılığında sağlık koruma önlemleri genel olarak mastitis, döl tutmama sorunları ve metabolik hastalık
risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olup, temizlik, iyi besleme uygulamaları, iyi sürü yönetimi ve
bilinçli iĢletmeciliği gerektirir. Mastitis süt sığırlarının memelerinde görülen ciddi bir hastalıktır. Dünyada
yaygın olarak görülmekte ve ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yapılan bir araĢtırmada
ABD‘de mastitise bağlı ekonomik kayıp yılda 200-500 milyon dolar civarındadır. Zarar süt verimindeki
kaybın yanı sıra süt veren hayvanların kesime gönderilerek üretim dıĢı bırakılması ile sonuçlanmaktadır.
Mastitis, ülkemizde de çok ciddi verim kayıplarına neden olmakta; ancak bu zararın boyutları
bilinmemektedir. Bu çalıĢmada mastitisin nedenleri, mastitisten korunma ve tedavi yöntemleri hakkında
bilgi verilecektir.
Anahtar kelimeler: Mastitis, sağlık, süt sığırı, meme sağlığı, süt
GiriĢ
Meme sağlığı ve çeĢitli çevresel faktörler üretilen sütün içeriği ve dolayısıyla kalitesi üzerinde etkilidirler.
Süt kompozisyonu üzerine etkili çeĢitli faktörler arasında kalıtsal yapı, ineğin yaĢı, laktasyon dönemleri,
sağım, kızgınlık, hastalık, ilaçlar (ġekerden ve Özkütük, 1997) gibi faktörler sayılabilir. Aynı Ģekilde süt
somatik hücre sayısı üzerine faktörler de söz konusu olup bunlarda daha önce sıralanmıĢtır. Bu her iki
özelliği yani üretilen sütün ve sütteki SHS nı direkt olarak etkileyen temel faktör mastitis olup klinik
düzeydeki mastitis durumunda bu belirtiler gözle dahi fark edilmektedir. Ancak subklinik mastitis de bu
değiĢikler gözle fark edilmeyip ancak laboratuar testleri ile belirlenebilmektedir.
Laktasyonun değiĢik dönemlerinde alınan sütlerdeki somatik hücrelerin yalnızca sayıları
bakımından değil türleri bakımından da birbirinden farklılık gösterirler. Laktasyon dönemine göre sütte
Somatik hücrelerin durumu (Batu, 1978)‘dan özetlenmiĢtir.
Kolostrumda genellikle eritrosit bulunur. Bundan baĢka polimorfnuklear lökosit, lenfosit ve
monositler bulunabilir. Laktasyon baĢlarında normal sütte epitel hücreleri dominant durumdadır. Biraz
lenfosit biraz da nötrofil olabilir. Eosinophyl ise nadiren veya hiç bulunmazlar. Laktasyon süresince
değiĢik epitel hücrelerine ve büyük squomoz hücrelere de rastlanmaktadır.
Normal yolla kuruya çıkmıĢ meme sekrasyonunda çok sayıda vakuollü hücreler, halbuki mastitis
sonucu kurumuĢ memenin sekrasyonunda nötrofiller dominant durumdadır. Yangı sonucu memenin
involüsyonunda epitel hücrelerin dökülmesi artar. Polimorfnuklear ve mononuklear hücreler (Lenfosit,
makrofaj ve köpüksü hücreler), normal involusyonda da gerek sığır ve gerekse koyun memelerinin
salgılarında dominant hale gelirler. Normal ve mastitisli sütlerdeki toplam hücre sayılarında günlük
dalgalanmalar da söz konusudur. Sütte henüz gözle görülebilen hiçbir bozukluk veya anormallik olmadan
da sütte önemli sayıda nötrofil görülebilir. Bu durum mastitisin varlığına iĢaret sayılır. Bazı araĢtırıcılar
sütte birkaç nötrofilin bulunmasını mastitise iĢaret saydığı halde bazıları %44-70'e kadar normal kabul
etmektedirler. Mastitisin Ģiddetiyle orantılı olarak, sütte nötrofillerin oranıı %90-95'e çıkar ve bu arada
sütte bulunan diğer hücrelerin miktarında da artıĢlar olur.
Yıllarca yapılan çalıĢmalar sonucunda, gerek sağlıklı gerekse mastitisli meme loblarından alınan
süt örneklerinde en yaygın hücre tipinin lökositler olduğu ve ayrıca, epitel hücrelerin toplam süt somatik
hücre sayısında çok düĢük düzeyde yer aldığı belirlenmiĢtir. Meme salgısında bulunan lökositlerin ise
granulalı hücreler, monosit-makrofaj ve lenfositler olduğu belirlenmiĢtir. Granulalı hücrelerden ise en çok
nötrofilller yer almaktadır. Ayrıca sütte bir miktar eritrositlerde bulunabilmektedir.
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Nötrofiller ve makrofajların, her ikisi de fagositik hücreler olup vücudun savunma mekanizmasında ki,
tamamlayıcı sistemi, ortaya koymaktadırlar.
Nötrofiller çabuk hareket ederler ancak, bu hareketlerini uzun süre muhafaza edemedikleri için bunları
vücudun savunmasında ilk harekete geçenler olarak kabul etmek gerekir. Makrofajlar buna zıt olarak çok
daha yavaĢ hareket ederler ancak pek çok defa fagositoz yapabilme özellikleri vardır.
Nötrofiller akut yangı durumunda en önemli lökosit olup temel fonksiyonu fagositoz yapmak ve
mikroorganizmaların hücreler arasında öldürülmesidir.
Doku ve salgılardaki makrofajlar kandaki monosit orijinlidirler. Makrofajlar tek çekirdekli fagositik
sistemden hücrelerin daha olgun olması ile ayrılır. Zaman zaman sütte monositler de bulunabilir ancak bu
hücrelerin sütte bulunan Ģekli makrofaj olarak isimlendirilmektedir. Bunların temel fonksiyonları
fagositoz, ateĢ, yangı ve bağıĢıklık mekanizmaları aracılığıyla vücudun savunmasını harekete geçirerek ve
dokuların iyileĢmesini uyarmaktır. Antijenleri tanırlar ve aktif hale gelmiĢ olan lenfositlere çevirir.
UyarılmıĢ makrofajlar nötrofillerin çekimi ve yangının uyarılması için önemli olan yangı medyatörlerini
salarlar. Böylece fagositik olmasına ek olarak makrofajlar, kronik yangı durumlarında çok önemli olduğu
kabul edilen diğer bazı önemli fonksiyonlara da sahiptirler.
Lenfositler, meme bezlerinin fagositik yapıda olmayan elemanlarıdır. Meme salgılarında yer alan
lenfositlerin çoğu %47, hücrenin bağıĢıklık tepkisinde aracılık eden T- hücreleridir. Meme salgısında
ayrıca plazma hücrelerini üreten antibodilerin prekürsörü olan B-lenfositleride yer almaktadır. Süt
ineğinin meme baĢı ve laktiferus boĢluklarından salınan epitel hücreler süt yağ globülleri ve kazeini
sindirme ve yeme özelliğindedirler. Bundan dolayı, epitel hücrelerin meme enfeksiyonlarına karĢı
koruyucu bir role sahip olabileceği öne sürülmektedir. Ancak bunun zıttı durumlarda söz konusu
olabilmektedir. Yenilen patojenler, büyüme için gerekli besinler ve fagosite edilen hücrelerden koruyucu
mikro çevreden temin edebilir.
Subklinik mastitisin sütün içeriği üzerinde değiĢmelere sebep olduğu ve sütün protein kısımlarında
subklinik mastitis nedeniyle meydana gelen değiĢiklikler (Urech ve ark.1999) tarafından özetlenmiĢtir.
Ayrıca mastitisin tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin polimorf çekirdekli lökositler üzerine etkisi
konulu çalıĢmalarında (Hoeben ve ark.1998), lokal veya tekerrürlü uygulamalar sonunda meme
bezlerinde ulaĢtığı konsantrasyonunda nötrofil fonksiyonunu etkileyebileceğini bildirmektedir. Buda
dolayısıyla bakterilerle mücadelede gücün azalmasına sebep olabileceğini araĢtırma sonuçlarında
vermektedir.
SHS‟nın Süt Sığırcılığında Meme Sağlığı ve Elde Edilen Sütün Değerlendirilmesinde Kullanımı
Somatik hücre sayısı veya kısaca SHS her bir ml sütteki hücre sayısının bin olarak ifadesidir.
Sonuçlar çiftçiye normalde 250 olarak bildirilir. Bu rakam, çiftçinin ürettiği sütün her bir ml de 250,000
hücre bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu değer bir sürüye, bir ineğe veya bir meme lobuna ait olmuĢ
olabilir. Çünkü örnekleme metodu yani, örneğin nasıl alındığı elde edilen bu değerin yorumlanmasında
büyük önem teĢkil eder. Bir sürüden 3 ayrı Ģeklide süt örneği alınarak SHS belirlenip yorum yapmak
mümkündür.
 Sürüdeki tüm ineklerin sağımından sonra sütün toplandığı süt tankından
 Ġneğin sütünün sağıldığı sağım kovadan
 Ġneğin herbir meme lobundan ayrı ayrı olmak üzere
Örnekleme metoduna göre de yorumda kullanılacak eĢik değerlerininde değiĢim göstereceği
dikkat edilmesi gereken önemli diğer bir hususu teĢkil etmektedir. Öncelikle SHS teknik ve pahalı bir
iĢlem olup sürü sağlığının gözlenmesi amacıyle yapılıyorsa süt tankı SHS bakılıp sürünün genel sağlık
durumu izlenerek gerekli müdahelelere karar verilebilir. Eğer sürü SHS yüksekse o zaman inek karma
sütleri alınarak problem inekler belirlenip gerekli uygulamalar yapılabilir. Ġneklerde de yapılacaklara
geçmeden önce meme loblarından süt örnekleri alınarak meme lobu SHS belirlenir ve enfekte meme
lobları ayırt edilerek müdahaleye baĢlanabilir.
Eğer bir sürüde somatik hücre sayısı çok düĢükse o zaman ineklerin memeye giren enfeksiyonla
mücadele gücünü kaybettikleri ve bundan dolayı çevresel mastitise karĢı daha hassas hale geldikleri
anlaĢılır. Bu problem değildir. Çünkü, beyaz kan hücrelerinin süt içine salınma hızlı bir iĢlem olup
enfeksiyon öncesinde bulunan beyaz hücre miktarı değildir. Buda bakterilerin elimine edilip
edilemeyeceğini gösterir.
Genel olarak sürü SHS için eĢik değeri standart olmayıp değiĢkenlik göstermektedir. Ama genel
olarak, bir sürüde 700,000 üzeri SHS saptanmıĢsa o sürüdeki ineklerin 2/3 ü 500,000 nin üzerinde SHS na
sahip demek olup o sürüdeki ineklerden sadece %15'i 300,000 nin altında SHS na sahiptir.
Ġneklerde bireysel olarak somatik hücre sayımın yapılması yüksek somatik hücre sayılı ineklerin
tespit edilmesinde en iyi yoldur. Eğer süt örnekleri meme loblarının bir karıĢımı olarak alınırsa bu inek
karma süt örneği olarak adlandırılır ve bireysel olarak farklı bir değerlendirmeye tabii tutulur (Çizelge 1.).
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Çizelge 1. Ġneklerin Bireysel Olarak SHS‘larının Değerlendirilmesi
SHS eĢik değerleri
Meme sağlık durumu
< 150,000
Enfeksiyon yok
151,000-400,000
Enfeksiyon olabilir
> 400,000
Enfeksiyon var
Bu konuyu daha iyi açıklayabilmek için Ġnek karma sütü SHS‘nın yorumlanmasında farklı SHS
veren 3 ineğin durumunu gösteren Çizelge 2.‘e bakmak gerekir. Ġnek karma sütünün değerlendirmesinde
kabul edilen eĢik değeri 400,000 SHS/ml süt dür. Bu eĢik değeri üzerindeki her ineğin enfekte olduğu
kabul edilir.
Çizelge 2. Ġnek karma sütü SHS‘nın yorumlanması
1.Ġnek
2. Ġnek
Bireysel SHS
139
314
Yorumu
Enfeksiyon yok
ġüpheli

3.Ġnek
582
Enfekte

Bireysel somatik hücre sayısının kullanımındaki bir dezavantaj hangi meme lobu veya meme
loblarının enfekte olduğunun belirlenememesidir. Bu problemi gidermek için daha kapsamlı çalıĢmalar
yapılmıĢtır. Eğer ineğin herbir meme lobundan ayrı ayrı örnek alınıp SHS belirlenmiĢse buna meme lobu
SHS adı verilmektedir. Aynı ineklerin meme loblarından teker teker örnek alındığında (Çizelge 3.) ise
yorum değiĢim gösterebilir.
Çizelge 3. Meme Loblarına Göre SHS nın Yorumlanması
1.Ġnek

2. Ġnek

3.Ġnek

Sol Ön

20 Nedir oranmı ?

600

425

Sağ ön

52

31

673

Sol arka

570

573

423

Sağ arka

33

51

807

Meme lobu süt örneğinin değerlendirmesinde kabul edilen eĢik değeri ise 100,000 SHS/ml olup
bu eĢik değeri üzerindeki meme loblarının enfekte olduğu kabul edilir.
Çizelge 3.‘den anlaĢılabileceği gibi inek karma sütünden örnek alınarak ineğin mem sağlığı
konusunda yorum yapmak yanıltıcı olabilmektedir. Enfeksiyon yok denilen 1 nolu ineğin sol ön meme
lobunda enfeksiyon riski olduğu ve kontrol edilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır. 2. nolu inek içinde benzer
durum söz konusu olup sol ön ve sol arka meme loblarının kontrol edilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.
1. Süt Sığırı YetiĢtiriciliğinde Somatik Hücre Sayım Sonuçlarının Kullanım Alanları
Hayvancılığı geliĢmiĢ ülkelerde, süt SHS, öncelikle sürü düzeyinde sürekli olarak toplanıp
biriktirilmekte ve sonuçta sürü idaresinde uygulanacak tavrı belirlemektedir. Bu amaçla SHS kullanım
alanlarını 3 grupta inceleyebiliriz.
1.1. ĠĢletmede üretilen sütün sınıflandırılmasında kullanımı
Sütte bulunan somatik hücreler meme sağlığının ve elde edilen sütün kalitesinin bir göstergesi
olarak kabul edilmektedir. Bugün Avrupa ülkelerinin hemen hepsi gerek tüketicinin kullanımına sunulan
süt olsun gerekse süt iĢleme endüstrisinde iĢlenmek üzere gelen sütler için standartları oluĢturmuĢ
durumdadır. Bu standartlar arasında SHS değeri uzun süredir yerini almıĢ ve kaliteli ve sağlıklı süt
üretimi konusunda rutin uygulanan kontrol metotları arasına girmiĢtir. Standart olarak her bir ülke kendi
koĢulları için en uygun ve kabul edilebilir eĢik düzeylerini tespit etmiĢ ve bu eĢikleri aĢan yetiĢtiricisine
ürettiği sütün kalitesine göre prim veya ceza uygulamalarından hangisini kabul etmiĢ ise onu
uygulamaktadır (Çizelge 4.).
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Çizelge 4. Bazı Avrupa Ülkelerinde Sütte Somatik Hücre Sayısı ve Buna KarĢı Uygulamalar (Munro ve
ark. 1984)
Ülkeler
Uygulama
EĢik Değeri (SH/ml)
Fiyat Düzenlemesi(Süt/kg)
Danimarka

Ceza

<500.000

I. Sınıf 0 sent

500.000-1.000.000

II. Sınıf 0.2 sent

1.000.000-2.000.000

III. Sınıf 0.6 sent

>2000.000

IV. Sınıf 1.2 sent

Holanda

Ceza

1.000.000

2 kez üs tüste aĢıldığında 1.0 sent

Ġsviçre

Ceza

350.000

5 kontrolün 4‘nde aĢıldığında 0.6 sent
10 kontrolün 8‘nde aĢıldığında 1.9 sent
15 kontrolün 12‘nde aĢıldığında 3.2 sent

Almanya

Ceza

750.000

3 kontrolün 2 sinde aĢıldığında 1.1 sent

Norveç

Ödül

250.000

A sınıfı 0.8 sent

Avrupa Birliği, diğer süt mamüllerine olduğu gibi taze ve iĢlenmiĢ sütün hijyen ve sağlıklı
olması için üretim ve pazarlamasına dair düzenlemeler getirmiĢtir. Ġngiltere'de ilk düzenlemeler ocak
1994 yılında getirilmiĢ olup bu düzenleme ile ilk aĢamada sıvı olarak tüketilen sütün 400,000 SH/ml den
fazla iĢlenecek olan sütün ise 500,000 SH/ml den fazla olmaması gerektiği bildirilmektedir. Bu
uygulamanın son aĢaması ise temmuz 1997 yılında uygulanacaktır. Bu aĢamada ml de 400,000 den fazla
SHS olan sütlerin hem sıvı olarak tüketilmesi hem de süt iĢleme endüstrisinde kullanılması hukuki
yasaklamaya tabii tutulacaktır. Bunun sonucu olarak değiĢik süt iĢleme tesislerinin yüksek somatik hücre
içeren sütlere uyguladıkları müeyyideler uygulamaya girecek ve bütün üreticiler böylece 1997 yılından
önce Avrupa Birliği standartlarını sağlamıĢ olacaklardır.
1.2. Hasta hayvanların seçilip sürüden ayıklanmasında kullanımı
Sürüde sürekli olarak problem yaratan ineklerin elimine edilmesinde de bir metoddur. Böylece
ilk etapta mastitisli ineğin sütü sürü sütünden ayrılarak iĢletmenin ortalama SHS değeri düĢürülmektedir.
Ancak yeni bir ineğin bunun yerine konulma zorunluluğu ve bununda mastitisli olma ihtimali nedeniyle
maliyeti yüksek bir metottur. Buna ek olarak, pazarda satılan ineklerin çok azı yüksek süt verimli ve
hastalıktan arı olabilmektedir. Ayıklama kararı iki veya üç test üst üste yüksek SHS gösteren inekler için
kullanılır ancak bundan önce diğer bazı kriterlerde dikkate alınmalıdır.
 Bu durumda bulunan ineklerin sayısı
 Herbir hayvanın sahip olduğu mastitis probleminin miktarı
 Bakteriyolojik sonuçlar
 Süt verimi
 Döl verimi
 Genel sağlık durumu
 Ġkame edilecek ineğin kaynağı
Buradan anlaĢılabileceği üzere bir inek yüksek hücre sayısına sahip olduğu için hemen ayıklanmaz
bundan önce etmen mikroorganizma belirlenip ona göre elimine etme yolları aranmaktadır. Mesela eğer
etmen mikroorganizma strep. agalactiae ise tedavi olumlu sonuç verecektir. Bu durumda sürü somatik
hücre sayısının düĢürülmesi amacıyla ayıklama metodunun kullanılması oldukça pahalıya mal olacaktır.
Ancak eğer etmen Staph. aureus ise o zaman ayıklama en etkili çözüm olacaktır.
2. Mastitisin Süt Sığırı YetiĢtiriciliği Ekonomisine Etkileri
SHS sayımının sürü yönetiminde kullanılması, gerek elde edilen sütün sınıflandırılmasında
gerekse mastitisli ineklerin sürüden ayrılması açısından olaya bakıldığında sanki yetiĢtiricinin aleyhine bir
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iĢmiĢ gibi görülebilir. Ancak, eğer mastitisle mücadele etmeyip sürüde bu hastalığın kalmasına müsaade
ederse durum daha da kötüye gidecektir.
Islah çalıĢmaları ve çevresel iyileĢtirme çalıĢmaları sonucunda bugün bir inek buzağısının
ihtiyacı olandan daha fazla süt üretmek durumundadır. Islah çalıĢmaları ineğe yapılan uygulamalar süt
miktarı ile birlikte kompozisyonu üzerinde de etkili olmaktadır. Bilindiği üzere birbirinden bağımsız
çalıĢan dört meme lobunda süt alveol adını verdiğimiz milyonlarca süt üretim odacıklarında
yapılmaktadır.
2.1. Süt salgılama hücrelerinin memedeki durumu, süt salgı hücrelerinin sağım öncesi ve
sonrasında durumu
Bu hücreler çok özel bir yapıda olup çevresindeki kan damarlarından gerekli maddeleri alarak sütü
oluĢturma kabiliyetine sahiptirler. Sütün salgılanması, bu hücrelerde salgılanan süt ile dolan süt salgılama
hücresindeki basınç sonucunda sütün kanallara geçiĢi ile olur. Memenin sağlıkla süt üretebilmesi için bu
süt salgılama hücrelerinin normal yani sağlıklı yapıda olması çok büyük öneme sahiptir. Meme bezlerinin
dolayısıyla süt salgılama hücrelerinin enfekte olması durumunda süt veriminde azalma ve enfeksiyonun
düzeyine ve çeĢidine göre değiĢen sütün yapısında meydana gelen değiĢiklikler söz konusudur. Subklinik
mastitis durumunda klinik herhangi bir belirti olmaksızın süt üretilmeye devam eder ancak,
mikroorganizmalar sütte bulunurlar ve sütün kompozisyonunda değiĢikliklere sebep olurlar.
Meme bezlerine herhangi bir mikrorganizma girdiği zaman memenin doğal savunucularının
baĢında, beyaz kan hücreleri veya PMN (polimorf çekirdekli nötrofiller) lökositler gelmektedir.
2.2. Meme bezlerinin savunma mekanizması
(a) Alveol ve kan damaralar (b) Lökositlerin kan duvarlarına yönelmesi c) Lökositlerin alveol
etrafında toplanması (d) Alveol ve epitel hücre arasında lökosit geçiĢi (e) Lökositlerin lümene geçiĢi (f)
Süte epitel hücre geçiĢinde muhtelemel yollardan biri (Harding, 1994)
Eğer enfeksiyon amili ile mücadelede baĢarılı olunursa sütte bu hücerlerin miktarı hemen normal
seviyesine geri döner ama mücadelede baĢarılı olunamazsa bu hücreler sütte varlıklarını sürdürerek
mücadeleye devam ederler ancak mikroorganizma ilerleyerek meme dokularına zarar verebilir.
2.3. Mikroorganizmaların memeye girerek alveolleri tahrip etmesi
Eğer hasar küçük düzeyde ise meme bunu tamir ederek önceki durumuna döner ama farkına
varılmadan uzun süre mikroorganizma etkenliğini sürdürmüĢse zarar tamir edilemeyecek düzeye ulaĢmıĢ
olabilir ve o süt salgılama hücresi ve daha ileri durumlarda meme lobunun kaybı söz konusu
olabilmektedir. En kötü yanı da bir sürüde meme enfeksiyonları baĢ gösterdiğinde çok çabuk olarak bir
inekten diğerine geçme özelliğidir.
Bu durumda sürü içerisinde ki mastitis oranı giderek artıĢ gösterecek ve yetiĢtiricinin maruz
kaldığı fakat farkına varamadığı büyük ekonomik kayıplar söz konusu olacaktır. Mastitis yetiĢtiriciyi
genel olarak iki Ģekilde zarara uğratmaktadır.
a- Direkt,
- Süt kaybı ,
- Ġlaç ve veteriner masrafları,
b- Dolaylı,
- Memenin zarar görmesi veya subklinik mastitise bağlı olarak laktasyonun geri kalanında süt
veriminde azalma,
- Sütte somatik hücre sayısının artıĢı ile meydana gelen zarar,
- Hasta hayvanın bakım ve tedavisi için ekstra iĢgücünün kullanılması,
- Yüksek ayıklama oranı nedeniyle artan sürü yenileme oranı ve böylece genetik potansiyel
kaybının olması,
- ölümler.
Bu kayıpları; azalan süt verimi, kullanılamayan süt, veteriner masrafları, iĢgücü kaybı, ayıklama
ve ölüm nedeni ile kayıplar, düĢen kalite nedeni ile primden mahrum kalınması olarak sıralanabilir.
Üstelik kayıpların %70'ini üreticiler tarafından fark edilemeyen, süt verim kayıpları, meydana
getirmektedir (Hurley ve Morin 1997). Bu konu üzerinde yapılan bir çok çalıĢmada, SHS ve süt verim
düzeyi arasında negatif bir iliĢki olduğu bildirilmektedir (Schutz ve ark., 1990; Banos ve Shook, 1990;
Coffey ve ark, 1986; Kennedy ve ark, 1982; Bartlett ve ark.1989), düvelerde artan SHS ile günde 0.92 kg,
ineklerde ise 1.52 kg süt verim kaybı olacağını ve bir sürüde ortalama olarak 1.17 kg/gün süt verim
kaybının söz konusu olduğunu bildirmektedir. Fetrow ve ark. (1990) her laktasyonda mastitise bağlı
kayıpların 200 kg civarında olduğunu bildirirlerken, Fırat ve Akar (1995) geliĢtirdikleri baĢka bir
modelde ise bu kaybın 231 kg olarak hesaplandığını bildirmektedirler.
(Reneau 1986), SHS sonuçlarının ham veri yerine linear değerlendirmenin kullanılmasının süt
verimi ile arasında doğru orantılı bir iliĢki olması nedeni ile büyük avantaj sağladığını, SHS lineer eĢik
değeri üzerine her bir birim artıĢın günde 0.7 kg; bir laktasyonda ise 181 kg süt verim kaybı ile
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sonuçlandığını bildirmektedir. Birinci laktasyonda ki ineklerin bundan daha az etkilendiği ve kaybın yaĢlı
ineklerin yarısı kadar olduğu bildirilmektedir.
(Keown 1987), mastitis nedeniyle, inek baĢına yıllık 200 dolarlık bir kaybın söz konusu
olduğunu ve bu miktarın SHS içeriği ile değiĢim gösterdiğini bildirmiĢtir (Çizelge 5.).
Çizelge 5. SHS Düzeyleri ve Süt Veriminde Tahmini Kayıplar (kg)
SHS/ml*1000

Günlük süt verim kaybı (kg)

Yıllık süt verim kaybı (kg)

50

YOK

YOK

100

3

1542

200

7

1762

400

10

2643

800

13

3524

1600

17

4405

3200

20

5286

(Kennedy ve ark.1982) somatik hücre sayısının artan yaĢla birlikte artıĢ gösterdiğini ve ineğin
süt ve yağ verimi ile SHS arasında zıt bir iliĢki olduğunu bildirmektedirler. (Raubertas ve Shook 1982),
logaritmik SHS'nın süt verim ile arasında doğru orantılı bir iliĢki olduğunu ve logaritmik SHS'ndaki her
birimlik artıĢın 135 kg laktasyon süt veriminde azalma ile sonuçlanacağını bildirmektedir.
Bugüne kadar yapılmıĢ çalıĢmalar incelendiğinde SHS ile çeĢitli verim özellikleri arası iliĢkiler
üzerinde durulduğu (Banos ve Shook, 1990; Emanuelson ve ark, 1988; Jones ve ark, 1984; Kennedy ve
ark, 1982; Monardes ve Hayes, 1985; Raubertas ve Shook, 1980;Rogers ve ark 1991) anlaĢılmaktadır.
Mastitisten korunma önlemlerinin baĢlıcaları :
I.Hijyen
II.Subkliniklerin zamanında tespiti ve kuruda tedavi
III.Disiplinli kayıt ve kontrol sistemleri
I. Hijyen
I.I. Çevre hijyeni ;
Çevre hijyeni, % 10 oranında mastitisten sorumlu olup, ahır (Hayvan yoğunluğu, havalandırma,
ıĢıklandırma, sinek), altlık (Çevresel bakteriler E. coli, Streptococcus. uberis), mera gibi hayvanın
yaĢadığı ortamların hijyenini kapsamaktadır. Çevre hijeninin sağlanmasında kronik enfekte ineklerin
sürüden çıkarılması önemlidir.
I.II. Sağım ekipmanı ve Elle sağım hijyeni ;
% 20-40 oranında mastitisten sorumludur, kontagiyöz bakterilerin naklinde rol oynar. Sağımından önce
her ineğin sağım baĢlıkları ve sağımcının elleri temizlenmelidir. Sağım makinasının vakum düzeyi rutin
olarak kontrol edilmeli, meme baĢlarının ve hayvanların sağım sırası programlanmalıdır. Sağım öncesi ve
sonrası teat dipping uygulanmalı ve memeler kurulanmalıdır.
Teat dipping uygulaması;
Mastitisi % 40-60 oranında azaltır (yıldan yıla), meme baĢını temizleyerek bulaĢmayı ve bakterilerin
meme baĢına yerleĢmesini önler. Sağım öncesi çevresel, sağım sonrası kontagiyöz etkisini bakterilerin
azaltmak için yapılmalıdır. Meme baĢı yaralarını iyileĢtirir, sineklerin yaklaĢmasını önler. Teat dipping
sonrası mutlaka kurulama yapmak gerekir.
BaĢlıca teat dipping antiseptikleri ve iyi bir antiseptik aĢağıdaki özellikleri taĢımalıdır;
 Ġyi ve geniĢ bir etki spektrumuna sahip olmalı,
 Meme baĢı derisini tahriĢ etmemeli,
 Ekonomik olmalı,
 Sütte istenmeyen koku, renk ve tad bırakmamalı,
Bu amaçla kullanılan antiseptikler Ģunlardır :
Ġyodoforlar:% 0.1,% 0.33, % 0.5, % 0.6 oranlarında,
Klorlu bileĢikler:% 0.1, %1, % 1.2, % 4, % 5 oranlarında,
Klorhekzidin :% 0.1, % 0.2, % 0.5, %1, % 2 oranlarında kullanılırlar.
II. Subkliniklerin zamanında tespiti ve Kuruda tedavi
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II.I. Subklinik (Gizli) mastitisin önemi; Bilindiği gibi subklinik mastitis memenin klinik tablo
göstermemesi nedeniyle, farkedilmez, uzun süre devam eder ve klinik mastitislere neden olur. Yapılan
çalıĢmalarda klinik mastitislerden daha yaygın olduğu kanıtlanmıĢtır. Subklinik mastitis bireysel değil, bir
sürü sorunu olması nedeniyle çok önemlidir. ĠĢletme bazında varlığı % 10-70 arasında değiĢmektedir. Süt
veriminde düĢmeye neden olur (meme loblarında % 3- 26 süt kaybı), Sütün kalitesini düĢürür (Sütteki
yararlı maddeler azalır, zararlı maddeler artar.) Subklinik mastitislerin % 90'ına Staphylococcus'lar. ve
Streptococcus.'lar neden olmaktadır.
II.II. Subklinik mastitisin zamanında tespiti ve kuru dönemde sağıtımı ; Subklinik mastitisin
zamanında tespit edilerek tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapılması gerekenler;
 Günlük kontrol ; sağımın hemen öncesinde koyu zeminde yapılmalıdır.
 Kaliforniya mastitis testi (CMT) ;
-Ayda 1 veya 2 kez uygulanmalıdır.
-Her hayvanın ayrı ayrı memelerinden yapılmalıdır.
-OluĢan jel durumu mastitis için bulgudur.
 Somatik hücre sayımı (SHS) ;
-Ayda 1 kez toplu sağım tanklarından yapılmalı,
-Sürünün meme sağlığını izlemede, Sütün kalitesinin kontrolunda önemli bir kriterdir.
-SHS'nın yüksek olması Subklinik mastitisin varlığını gösterir.
-SHS sonuçlarının değerlendirilmesi her ülkenin koĢullarına göre değiĢir.
 Elektrik iletkenliğinin ölçülmesi;
-Ayda 1 veya 2 kez uygulanmalıdır.
-Piyasada pille çalıĢan otomatik aletler mevcuttur.
Kuru Dönemde Sağıtım : Mastitisin tedavisinde etkili bir aĢamadır. Bu dönemde subklinik ve
kronik mastitisler sağıtıma alınarak, enfekte hayvanlar elimine edilir. Uygulanan antibiyotik uzun süre
memede kaldığından etkinliği daha fazladır. Kuru dönemde Ģekillenebilecek yeni enfeksiyonlara karĢı da
korunma sağlar. Sütte antibiyotik kalıntılarının bulunma sorununu ortadan kaldırır.
III.Disiplinli kayıt ve kontrol sistemleri :Mastitisten korunma ve kontrol önlemlerinden sonuç
alınmasında büyük önem taĢımaktadır. Bu kayıtlarda yer alması gerekenler Ģunlardır:
-Sürüye veya ineğe ait SHS'ları,
-Ahırda CMT veya elektrik iletkenliği uygulamaları,
-Mikrobiyolojik kültür kontrolu ; Aylık olarak süt tankından
-Ahır ve ineğe ait bulguların kayda alınması ve izlenmesi.
Mastitisten korunma ve kontrolde Laboratuvar teĢhisinin önemi: Mastitisin kontrolünde
önemli bir adımdır. Süt tankından mikrobiyolojik kontrol aylık olarak, ahırın bakteri populasyonunu
izlenmesinde laboratuvar teĢhisi gerekmektedir. Bu sonuçlara göre, ahırdaki bakteri populasyonunun
durumu saptanarak, problem alanları belirlenerek giderilmesi yönünde önlemler alınır. Laboratuvarda;
Antibiyotik duyarlılık testinin önemi ;
-Klinik mastitislerin kronik duruma dönüĢmesini önler,
-Subklinik mastitislerin kuruda sağıtımında etkili antibiyotiğin seçimini sağlar
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Bal Arılarını (Apis Mellifera L.) Tehtid Eden Yeni Bir Parazit: Apocephalus
Borealis Sineği
Aykut BURĞUT1, Necda ÇANKAYA2, Zafer TABUR3
K.Tolgahan TÖSTEN4, Hüseyin KARAKOÇ4
1

. Çukurova Ün. Zir. Fak. AraĢtırma-Uygulama Çiftlik Müdürlüğü Hayvancılık ġubesi, Adana.
2
. Karadeniz Tarımsal AraĢtırma Müdürlüğü, Samsun.
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. EĢme Ġlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, UĢak.
4
. Çukurova Ün. Zir. Fak. Zootekni Böl., Adana.

Bal arısı kolonileri, baĢta varroa (Varroa destructor) dıĢ paraziti olmak üzere birçok patojen ve
parazitten etkilenmektedir. Yeni bir dıĢ parazit türü olan ve daha önce bombus (bombus terresis)
arılarında olumsuz etki yapan phorid sinek Apocephalus borealis, aynı zamanda Kuzey Amerika
arıcılığını tehdit eden ve bal arılarının ölümüne yol açan çok tehlikeli bir parazit olmuĢtur. Bal arılarına
parazitin bulaĢmasından sonra, bal arılarının geceleri kovanlarını terk ettikleri ve kısa bir zaman sonra ise
öldükleri gözlenmiĢtir. Ortalama yedi gün sonra her bir ölü arıdan 13 phorid larvanın çıktığı ve pupa
dönemine girdikleri bildirilmiĢtir. DNA bar kodlama sistemi kullanılarak bal arıları ve bombus arılarını
tehdit eden pazarizitin aynı parazit türü olduğu doğrulanmıĢtır. Mikro analizlerde bu parazitin genellikle
deforme kanat virüsü ve Nosema (Nosema apis zarder) ile enfekte olduğu ortaya konmuĢtur. Bu parazit,
günümüzde koloni çökme hastalığı (Colony Collapse Disorder) (CCD) olarak bilinen hastalığın baĢlıca
etkeni arasında yer alabilmektedir.
Bu parazit Ģuanda Amerika BileĢik Devletlerinde görülen tehlikeli bir parazittir. Ancak gerekli
tedbirler alınmaz ve karantina bölgeleri oluĢturulmazsa, özellikle ithal edilen meyve ve sebze kontrol
edilmeden ülke içerisine girmesine müsaade edilirse, bugün varroa parazitinde yaĢanan sıkıntıların
beklide iki katını bu parazittede yaĢanacaktır. „Bizde nasılsa yok‟ mantığından derhal vazgeçip
sınırlarımızdaki denetimleri arttırıp arıcılarımızı bilinçlendirmemiz Ģarttır.
Anahtar Kelimeler: Bal Arısı, Apocephalus borealis, dış parazit, varroa, CCD.
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Dünya‟da ve Türkiye‟de Bal Arısı YetiĢtiriciliği
Melike Çetinkaya
ESOGÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, EskiĢehir
e-posta: melik_cetin92@hotmail.com
Özet
Arıların bitkilerden elde ettikleri hammaddeleri iĢleyerek bal, polen, propolis gibi ürünlere dönüĢtürmesi;
koloni içerisinde arı popülasyonunun arttırılması ve kovan ile alet-ekipman tedarikini de kapsayan
faaliyetlerin tamamına arıcılık denir. Ġnsanlar var oldukları ilk zamanlarda toplayıcılıkla faydalandıkları
bal arılarından günümüzde de profesyonel anlamda yetiĢtiricilikle yararlanmaktadır. Topraksız
yapılabilmesi, maliyetinin düĢük olması ve ürünlerine yüksek talep bulup değerinde satılabilmesi arıcılığı
daha cazip kılmaktadır. Arı ürünleri gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanıldığı gibi bitkileri
tozlayabilme özelliğinden dolayı arıcılığın doğal dengenin sağlanmasındaki rolü büyüktür. Arıcılara
temin edilen arıcı elbisesi, kovan, ana arı, alet ve ekipmanlar da arı ürünlerinden baĢka ekonomik gelir
getiren arıcılık faaliyetleridir. Farklı yetiĢtiricilik sistemleri, arı ırkları mevcuttur ve tabiatın arılara
ihtiyacı olduğu kesindir. Bu çalıĢmada Dünya‘da ve Türkiye‘de bal arısı popülasyonu, bal arısı
yetiĢtiriciliği ve ürünleri ile arıcılıkta son geliĢmeler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Bal arısı, bal, arıcılık, polen,
Arıcılık nedir?
Arıcılık; bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehri gibi ürünler ile ana arı, oğul, paket arı gibi canlı materyal
üretme faaliyetleridir.
Arıcılığın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Mısırda 4000 yıl önce Firavun mezarlarında bal ve bal
mumuna rastlanmıĢtır. Hindistan‘da MÖ 3000-2000 yılları arasında arı ve bala ait bilgiler bulunmuĢtur.
Babiller balı hem gıda hem de ilaç olarak kullanılmıĢtır. Aristo yazmıĢ olduğu Hayvan Tarihi adlı
kitabında ana arı, erkek arı, iĢçi arı olmak üzere 3 tip arı olduğunu belirtmiĢtir.
Bir bal arısı kolonisi; morfolojik ve fizyolojik özellikleri bakımından farklılık gösteren ana arı ve
mevsimlere göre değiĢen miktarda iĢçi arı ile erkek arılardan oluĢur. Ana arı; kovandaki en önemli aile
ferdidir. Ana arı; ailesinin çoğalıp güçlenmesini yani popülasyonun artmasını sağlayan arıdır ve bir günde
1100-1500 yumurta yumurtlayabilir. Teknik açıdan ana arıyı kullanma süreci 2 yıldır.
Bal arısı; Siyah veya Esmer balarıları, Karniyol bal arısı, Kafkas bal arısı, Kıbrıs bal arısı, Suriye arısı,
Anadolu arısı, Ġtalyan bal arısı olmak üzere çeĢitli ırklara sahiptir.
Arıcılığın Önemi
Arıcılık birçok tarımsal faaliyetle uyum içindedir ve toprağa bağlı kalmaksızın sürülebilir. Bitki ve
çiçeğin bulunduğu her yerde arıcılık yapmak mümkündür. Ülkemizde çiçeklenme zamanlarının hemen
hemen bütün yıla yayılmıĢ olması, kovan üretimi için gerekli kerestenin yeterli miktarda bulunması, arıya
ve bala geleneksel bir önem verilmesi, iĢ imkânının bulunması, önemli bir yatırım gerektirmemesi
arıcılığın önemini gittikçe arttırmaktadır. Bir çiftlik sahibi zirai faaliyetlerinin yanı sıra arıcılık da
yaparsa, hem arının gelirinden hem de zirai üretim artıĢından ek fayda sağlayabilir.
Irklara göre Dünya‘da Türkiye‘de arı popülasyonu
Ekonomik öneme sahip arı ırkları ve özellikleri
Bal, polen, arı sütü, propolis, ana üretimi
Arıcılık sistemleri ve kovan tipleri
Arıcılıkta son geliĢmeler (üretimde ve koloni sayısında artıĢ, yenilikler vs.)
Organik arıcılık; doğada bulunan nektar, polen, su ve propolisin arılar tarafından çeĢitli ürünlere
dönüĢtürülmesi iĢleminde, üretimden tüketime kadar tüm aĢamalarında suni besleme ve kimyasal

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

ilaçlama yapmadan, doğal yapısı bozulmadan yapılan arıcılık faaliyetleridir. Organik arıcılık kurallarına
göre yapılmalıdır.
Arılarda bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Arı hastalıklarının çıkmasına karĢı alınması gereken önemler ve
arıcılığın düzenlenmesi; Arıların kovanlarını ĢaĢırıp baĢka kovanlara girmesini önlemek için kovanların
farklı renklerde boyanmasında yarar vardır. Rutubeti önlemek için kovanların taĢ, tuğla gibi maddeler
üzerine alınarak yerden 20-25 cm yükseltilmesi gerekir. UçuĢ baĢladıktan sonra kovanların yerleri
değiĢtirilmemelidir. Koloniler arasında yan yana en az 2 metre, arka arkaya en az 3 metre mesafe olmalı
ve kovanlar birbirinin tam arkasına gelmeyecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
Ġlaçlar Türk Ġlaç Kodeksine uygun olmalıdır. Arıcılıkta hastalıkların önlenmesi için; dayanıklı uygun
türler seçilmeli, kraliçe arılar düzenli olarak yenilenmeli, her hangi bir anomali tespiti için kovanlar
sistematik olarak denetlenmeli, kovanlardaki erkek yavru arılar kontrol edilmeli, düzenli aralıklarla
malzeme ve teçhizat dezenfekte edilmeli, kirlenmiĢ maddeler veya kaynaklar imha edilmeli, balmumu
düzenli olarak yenilenmeli ve kovanlarda yeterli miktarda polen ve bal bırakılmalıdır. Koruyucu
önlemlere rağmen, koloniler hastalanır veya zarar görürse, derhal tedaviye alınmalı ve gerekirse koloniler
ayrı kovanlarda izole edilmelidir.
ARI IRKLARI
KAFKAS ARISI
Kafkas arısının ana yurdu Kafkasların dağlık bölgesidir. Dağlık arısı denen yüksek rakımlı bölgelerin
uzun ve karlı kısmına adapte olmuĢ siyah renkli arılardır. Diğer arılardan daha iridir. Kitinleri esmer
renktedir. Kılların da gri renk baskındır. Arı ırkları içinde en uzun dilli olanıdır. Dil uzunlukları 6.6 7.25mm arasındadır. Ġyi bir yavru yetiĢtiricidir. KıĢtan zayıf çıkar ilkbaharda geliĢmeye erken baĢlar ve
düzenli seyreder. Kovanın geliĢmesi süresince ana arı bir günde 1100-1500 yumurta yumurtlayabilir.
Uysaldırlar, hırçın ve sokucu değildirler. Propolisi çok taĢırlar ve kullanırlar. Balı ilk önce kuluçkalığa,
sonra da ballığa depolar. Fazla bal yapar ve yavru gözlerine yakın depolar. Yeni yiyecek kaynağı aramada
çok baĢarılıdır. AraĢtırmalar normal Ģartlardaki kolonilerin % 13 ünün oğul verdiğini göstermiĢtir.
Dünya‘daki iki önemli arıdan biridir.
SĠYAH VEYA ESMER ARILAR
Dünyanın hemen hemen her tarafına yayılmıĢlardır. Asya, Orta Avrupa, Ġngiltere, Kuzey Afrika ve
Amerika‘da bu tip arılar görülebilir. Siyah menĢeli arılar Hollanda, Almanya, Ġskandinavya ve Rusya‘da
görülür. Ana vatanı Orta Avrupa Alplerinin batısı ve kuzeyi ile Orta Rusya‘dır. Modern arıcılığın
geliĢmesiyle birlikte önemleri azalmıĢtır. Ligustica ,Carnica ve Kafkas ırklarıyla melezleĢtirilmiĢtir.
Dilleri kısadır. Büyük arılardır, karınlarında 2. ve 3. karın halkalarında sarı çizgiler değil sarı noktalar
vardır. Vücutları uzun ve seyrek kıllarla kaplıdır. Çok çalıĢkandırlar, fakat dilleri kısa olduğu için yonca
gibi bazı bitkilerden fazla yararlanamazlar. Birkaç istisna dıĢında bu ırk tercih edilmemektedir. Diğer
ırklarla melezleme yapılmasına rağmen çok kuvvetli olan sokma eğilimleri ortadan kaldırılmamıĢtır.
Genellikle sinirlidirler ve kaçmaya eğilimlidirler.
ĠTALYAN ARISI
Anayurdu Ġtalya‘dır. Özellikle Sicilya‘ dir. DavranıĢ olarak uysal ırktır. Hızlı ve yıl boyunca üreme
özelliği gösterir. Yağmacılık eğilimi yüksek, oğul verme eğilimi düĢük olan bir ırktır. Ġtalya ve Akdeniz
bölgesine yayılmıĢlardır. Sarı arılar içinden en çok tanınan ve ticari değeri yüksek olan arılardır. Modern
açılığa katkısı da çok büyük olmuĢtur. Esmer arılara göre küçük, karınları ince, dili nispeten uzundur.
Sakindirler, az hareket ederler, kovan muayene edilirken çerçeveler üzerinde koĢmazlar, çoğalma
kabiliyetleri fazladır. Dünyada en çok kullanılan arı ırkları arasında birinci sırada gelmektedir.
KARNĠYOL ARISI
Anavatanı Slovenya‘dır. ġimdi bütün kıtalara yayılmıĢ durumdadır. Ġyi özellikli, verimli sakin olarak
bilinen ırklardır. Koyu renkli, kısa ve sık bir kıl örtüsüne sahiptir. Gri renkli olup abdomenin 2.ve 3.
Segmentleri üzerinde kahverengi benekler veya bazen de kahverengi bantlar bulunur. KıĢlama yeteneği
de çok iyidir. KıĢa küçük bir popülasyon ile girip az bal tüketerek daha ekonomik geçirmektedir. Karniyol
arısın en uygun kıĢlama sıcaklığı -5 ile +55 arasındadır. Çevre Ģartlarındaki değiĢikliklere karĢı
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adaptasyon uygumu yüksektir. Diğer ırklarla melezlendiğinde oldukça uysal, verimli, kuvvetli koloni
elde edilir. Dünyada en çok kullanılan arı ırkında ikincisidir.
LĠGUSTĠCA IRKI
Akdeniz bölgesinin kısa, yumuĢak ve nemli kıĢlarına, nektar veriminin çok olduğu kuru yazlarına uyum
sağlamıĢ tipik bir arı ırkıdır. KıĢların uzadığı ve ilkbaharın geciktiği bölgelerde baĢarılı olamazlar. Uzun
dilleri ile yonca gibi bitkilerden yararlanabilirler. Üstün petek yapma gücü sayesinde en iyi petek balı
üreten arı ırkı olarak bilinir. Kafkas ırkı kadar kıĢ için bal depo etmezler. Ailelerin kuvvetli, dayanıklı ve
kurnaz olması yağmacılık alıĢkanlığına neden olmakta fakat performanslarını da arttırmaktadır. Bu ırkın
yağmacılık alıĢkanlığı istenmeyen bir özellik olarak dikkati çekmektedir. Genellikle yanlıĢ kovana doğru
uçarlar. Kovanı iyi temizler, mum güvesi ve Avrupa yavru çürüklüğü hastalıklarına karĢı esmer arılardan
daha dayanıklıdırlar.
YERLĠ IRKLARIMIZ
ANADOLU ARISI
Belirli bir ırk özelliği göstermezler. Genellikle esmer renkte, uysal, sakin tabiatlı, kıĢlama kabiliyetleri
iyi, çalıĢkan ve dayanıklı arılardır.
KIBRIS IRKI
Ġtalyan ırkına benzer, biraz daha küçük, koyu sarı renkli, havuç rengindedir. Ġtalyan arısının anası
sayılmaktadır. Çok hırçın ve sokucu tabiatlı olmaları nedeniyle idare edilmeleri zordur. Melezleri çok iyi
sonuç vermez. Performansları düĢüktür.
BAL
Bal, balmumu, arı sütü, arı zehri, polen ve propolis gibi insan sağlığı ve beslenmesi yönünden son derece
değerli ürünleri üretmesi ve toplaması yanında doğal ve tarımı yapılan bitkilerde sağladığı tozlaĢma
hizmetleri ile de doğal denge ve tarımsal üretimde hayati öneme sahiptirler. Bir bal arısı kolonisi
morfolojik ve fizyolojik özellikleri bakımından farklılıklar gösteren bir ana arı ile sayıları mevsimlere
göre değiĢen miktarlarda iĢçi arı ve erkek arılardan oluĢur. Ana arı, kovandaki en önemli aile ferdidir.
Bazı özel durumlar dıĢında her kovanda bir adet bulunan ana arı, yumurtlayarak arı ailesinin çoğalıp
güçlenmesini yani popülasyon hacminin sürekli artmasını sağlayan tek kiĢi durumundadır. Teknik
arıcılıkta ana arıyı kullanma süresi iki yıldır. YaĢlı, baĢarısız ve güçsüz ana arılar, daha az koloni nüfusu
ve sonuçta daha az geri dönen bal ürünü demek olduğundan, arıcılar yıllık bakım programlarında yedek
ana arı bulundurmaya mutlaka yer vermelidir
Balın ham maddesi (nektar, bal çiği ya da diğer sıvılar) tarlacı arılar tarafından bal keselerinde kovana
taĢınır. Hammadde salgı ile karıĢtırılır. Tarlacı arı kovana geldiğinde bal kesesindeki karıĢımı bir ya da
birkaç genç arıya verir. Sıcaklık, arının yaĢı, ırkı, koloninin gücü, getirilen hammadde geçiĢ hızını
etkileyen faktörlerden bazılarıdır. ĠĢlem süresi ve iĢlemde görev alan arı sayısı koloninin gücüne ve bal
için getirilen hammaddeye bağlıdır. Güçlü nektar akımı süresince petek gözlere bir arıdan diğerine
geçiĢin daha az yapıldığı yarı olgunlaĢtırılmıĢ bal depolanır.
BalınOlgunlaĢması
Balın hammaddesi toplandığı zaman çok fazla su içermektedir. Suyun fazlası arılar tarafından kovandan
uçurularak bal olgunlaĢtırılır. Balın olgunlaĢtırılma iĢlemi kovan içerisinde olur. Arı yarı olgunlaĢtırılmıĢ
balı petek gözlere depolar. Kural olarak gözün dörtte biri ila dörtte üçü doldurulur. Eğer yer yok ya da
hızlı çıkım var ise petek gözün yarısı ya da dörtte üçü doldurulur. Son olgunlaĢtırma iĢlemi, balın ilk göze
konduğu andaki nem miktarı, petek gözün doluluk durumu kovandaki havalandırmaya, ısıya ve ortamın
nemine bağlı olarak 1-3 gün alır. Doğal kovan Ģartlarında petek gözlere depolanan bal, sırlanarak korunur.
Arı Sütü nedir?
Nadir bulunan doğal bir madde olan Arı Sütü , temel besinlerin benzersiz bir bileĢimini (glüsidler,
lipidler, protidler, amino-asitler, vitaminler ve oligo elementler) içermektedir.
Polen Nedir?
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Bal makineleri olarak yaratılan küçük bal arıları vasıtasıyla bizlere ikram edilen harika besinlerden biri de
―polen‖ dediğimiz çiçek tozlarıdır.
POLEN
Yeryüzünde bulunan binlerce tür çiçeğin cinsiyet hücreleri olup, bitkiler bu tozlar sayesinde nesillerinin
devamını sağlarlar. Balarıları da bitkilerin üremesinde aktif rol oynayan taĢıyıcılardandır. Bal arıları
çiçekli bitkilerden bal özü (nektar) toplarken aynı zamanda çiçek tozlarını, yani polen zerreciklerini de
arka bacaklarındaki polen sepetçiklerine doldururlar. Bu tozlar arılar tarafından kovana getirilirken özel
bir madde ile yapıĢtırılarak polen tanecikleri haline getirilir. (her bir polen taneciği yüz bin ila beĢ milyon
adet polen zerreciğinden oluĢmuĢtur.) Petek gözlerine depo edilen zengin vitamin, mineral madde ve
protein kaynağı olan bu harika besin ile arılar yavrularını besler. BaĢka bir deyiĢle ―polen arıların
ekmeğidir.‖ [ Selçuk Solmaz]
BAL MUMU
ĠĢçi arıların 12-18 günlük yaĢ dönemlerinde karın halkalarındaki mum salgı bezlerinden salgılanan bir
maddedir. Rengi salgılandığı an beyazdır, sonra koyulaĢır. Arılar petek gözlerini örmek için balmumu
üretirler. Arılar 1 kg balmumu üretebilmek için 6-10 kg bal yemeleri gerekmektedir. Mum salgılayan
arılar önce bal yerler, daha sonra 35oC de zincir Ģeklinde salkım oluĢturarak mum salgılarlar.
Özellikle Afrika, Orta ve Güney Amerika'da baldan daha önemli bir arı ürünüdür. Balmumu geleneksel
olarak petek kırıntılarının sıcak su içinde eritilip yüzeyde toplanan mumun soğutulmasıyla elde
edilebildiği gibi güneĢ enerjili mum eritme kapları da kullanılır.
Balmumu büyük oranda temel petek yapımında ve kozmetik sanayiinde kullanılmaktadır. Ayrıca mum
sanayinde, parlatıcı boya ve cila yapımında, diĢçilik gibi alanlarda da kullanım alanı bulmaktadır. Burada
çok önemli bir hususa da değinmek gerekir. Arıcılık yönetmeliğinin zorunlu bir hükmü olarak, temel
petek yapımında kullanılacak balmumunun 110oC'de 12 saat süreyle sterilize edilmesi gerekmektedir.
Balmumu %100 saf olmalı, parafin, serezin, reçine ve iç yağı gibi yabancı maddeler içermemelidir.
Balmumunun renginin açık olması istenir. Balmumu 42 saat güneĢte bırakılırsa rengi açılır. Ülkemiz
açısından arıcılıkta baldan sonra 2. ekonomik arı ürünüdür.
PROPOLĠS
Propolis, arıların bitki filiz ve tomurcuklarından toplayarak, kovan iç yüzeyini kapladığı, çatlak ve
kırıkları kapattığı, kovan içerisine giren yabancı maddeleri zararsız hale getirdiği, petek gözlerinin ana arı
yumurtlamadan önce temizlediği, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antioksidan, antiparazitik
özelliklere sahip yapıĢkan ve reçinemsi bir maddedir. Arılar bu bitkilerden topladığı reçinemsi maddeyi
arka ayaklarında kovana taĢırlar. Balmumu ve bazı sindirim salgıları ile karıĢtırarak kovan içinde
kullanırlar. Arının arka bacağında taĢıdığı propolis kovanda ancak diğer arıların yardımı ile boĢaltılabilir.
Arılar propolisi kovanda dip tahtası, çerçeve kenarları, örtü bezi ve giriĢ deliği arkasında biriktirirler.
Propolisin yoğun olarak toplandığı bitki çeĢitleri, bölgeye ve mevsime göre değiĢmektedir. Bal arıları için
çam, kavak, huĢ, at kestanesi, söğüt, kızılağaç, köknar, karaağaç, diĢbudak , meĢe önemli propolis
kaynağı bitkilerdir.
Arılar çevreden propolis toplayamadığı zaman çeĢitli boya, asfalt ve mineral yağları içeren maddeleri
propolis gibi kullanmak amacıyla toplamak zorunda kalırlar. Bu toplama davranıĢı içerisine sokulması
propolisin farmakolojik kullanımını tehdit etmektedir.
Modern arı yetiĢtiriciliğinde propolis toplama eğilimi yüksek arı ırklarıyla çalıĢmak arıcının çalıĢma
koĢullarını ve bal hasadını zorlaĢtırmakta, petekli balın değerini düĢürmektedir. Ancak propolisin tıp,
veteriner hekimlik, diĢçilik kozmetik ve bitkisel üretim alanlarında insanlara son derece yararlı yönleri
ortaya konulduktan sonra bazı ülkelerde propolis üretimi son derece önem kazanmıĢtır.
Propolisin Yapısı ve BileĢimi
Propolis örneklerinde bitkisel kaynağa bağlı olarak 150-200 bileĢik veya kimyasal madde saptanmıĢtır.
Bunlardan bazıları:
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1. Flavonlar ve flavonoidler
2. Terpenler ve terpenoidler
3. Aromatik asit ve esterleri
4. Alifatik asit ve esterleri
5. Amino asitler
6. Alkoller
7. Aldehitler
8. Kalkonlar
9. Ketonlar
10. Hidrokarbonlar
Propolisin Fiziksel Özellikleri
1. Renk, bitki türüne bağlı olarak renk sarıdan koyu kahveye kadar değiĢir.
2. Propolis 60-700C de sıvı, 15-250C de mum kıvamında, 25-450C de yumuĢak ve yapıĢkan, 150C
altında ise katı kırılgandır.
3. Propolis etanol, glycol ve suda belirli oranlarda çözünür.
4. Antibakteriyel komponentler genellikle alkol ve suda çözülürler. % 70'lik alkolde erimiĢ çözelti olarak
tıp alanında kullanılmaktadır.
5. Propolis saf, katı, sıvı, tablet, sprey, pomad, propolisli sabun, propolisli Ģeker vb. gibi birçok Ģekilde
pazarlanmaktadır.
Propolis Üretim Yöntemleri
Çerçeveler Arasından Toplama:
Kovan GiriĢ Deliğinden Toplama: Polen üretimi ile birlikte yapılır. Bu amaçla polen tuzakları kullanılır.
Arının dıĢarıdan getirdiği propolis bu tuzaklardan geçerken hazneye düĢer.
Özel Propolis Toplama Kiti: Propolis üretimini arttırmak amacıyla havalar iyice soğuyuncaya kadar örtü
tahtası yerine plastik, naylon veya metalden yapılan, üzerinde arının geçemiyeceği geniĢlikte (3 mm)
açıklıklar bulunan iç kapak kullanılır. Bu iç kapakların üzerine hiçbir Ģey örtmeden kovan kapağı
yerleĢtirilir. Ġç kapak üzerinde bulunan açıklıklar 12-21 günlük iĢçi arılar tarafından propolisle doldurulur.
Propolis ile kaplanan bu iç kapak alınır, derin dondurucuya konulur. Soğuktan sertleĢen propolis kırılgan
bir yapı kazanır ve iç kapağa uygulanan basit bir bükme hareketiyle ayrılır.
Üretilen propolis sert ve katı durumda iken iyice ezilir, cam bir kavanoza konur ve üzerine ılık bir su
eklenerek iyice karıĢtırılır. Propolis içindeki yabancı maddeler bu Ģekilde izole edilir ve saf propolis elde
edilir. Elde edilen propolis derin dondurucuda dondurulduktan sonra, bir öğütücüde öğütülerek çeĢitli
gıdalar ile birlikte karıĢım halinde alınabilir.
ARI ZEHĠRĠ
Arı zehri iĢçi arılarda zehir bezlerinde üretilip zehir torbasında depolanır. Petek gözlerinden yeni çıkan
arıların zehir üretme yetenekleri çok az olup 12 günlük olduklarında en yüksek kapasiteye ulaĢırlar ve 20
günlük olduklarında zehir üretme yeteneklerini kaybederler. Arı zehri kimyasal olarak oldukça karmaĢık
bir yapıya sahiptir. Farmakolojik açıdan önemli aktif maddeler içerir. Bunlardan en önemlisi kimyasal
yapının yaklaĢık %50'sini oluĢturan polipeptit yapıdaki melittindir.

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

Arı zehri üretimi için, elektro-Ģok prensibiyle çalıĢan cihazlar geliĢtirilmiĢ olup bu cihazlarla oldukça
pratik ve hızlı arı zehri toplanabilmektedir.
TÜRKĠYEDE ARICILIK
Arıcılık gerek insan yaĢamı üzerine olumlu etkileri ve gerekse ekonomik önemi nedeniyle, geçmiĢten
bugüne değin ilgi çeken uğraĢı dalı olmuĢtur. Hızla değiĢen dünyada gün geçtikçe insan sağlığına verilen
önem artarken, doğal ürünlere özellikle arı ürünlerine yönelim hızla artmaktadır. Bal arısı yabani ve
kültür bitkilerinin yaklaĢık %85‘inin temel tozlayıcısıdır. Bu Ģekilde bitkisel üretim ve çeĢitliliğe katkısı
kendi ürün değerinin yaklaĢık 15 katıdır.
Arıcılık, dünyada birçok ülkede ve Türkiye‘de kırsal kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Türkiye‘de
ek gelir sağlamak amacıyla yapılan arıcılık faaliyeti son yıllarda ana gelir kaynağı olma yolunda geliĢme
göstermektedir.
Türkiye iklim ve bitki çeĢitliliği bakımından yıl boyu arıcılık çalıĢmalarına olanak sağlamaktadır.
Ortalama 4.5-5 milyon koloni varlığı ile dünya koloni varlığı içerisindeki %8‘lik paya sahip olan
Türkiye‘de 2007 yılı itibariyle ortalama üretilen bal miktarı 84000 tondur. Dünyada çam balı üretiminin
%91‘i Türkiye‘de üretilmektedir.

Kaynak: BaĢbakanlık D.Ġ.E. Tarım Ġstatistikleri Özeti, 1989
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Arılar ve TozlaĢma
Semih Selova*, Mahmut Sami Mengiliğ
Özet
Çiçekli bitkilerde meyve ve tohum oluĢması için tozlaĢma önemli bir etkendir. TozlaĢma bitkilerde tür ve
çeĢitlere bağlı olarak farklılık gösterir. Bitki türleri tozlaĢma açısından yabancı ve kendine döllenen
olmak üzere ikiye ayrılır. Özellikle yabancı döllenenler için mutlaka tozlaĢma gereklidir. Kendine
döllenenlerde ise tozlaĢma ürün miktarında ve kalitede artıĢa neden olur. TozlaĢmayı sağlayan etmenler;
rüzgâr, yerçekimi, böcekler, kuĢlar, memeliler ve sudur. Bunlar arasında en önemli olan etmen
böceklerdir. Dünyada ve özellikle ABD'de tozlaĢma için genellikle bal arıları kullanılır. Diğer arı türleri
ve böceklerde tozlaĢmada etkilidir ancak bal arısının seçilme sebebi bal arılarının farklı ekolojik
bölgelere adapte olma özelliği ,yüksek popülâsyona sahip olmaları ve genellikle aynı tür bitkileri ziyaret
etmeleri nedeni ile tozlaĢmada en etkili olanıdır.Bombus arıları ise seralarda tercih edilmektedir. Ancak
ülkemizde arıcılık sadece arı ürünleri için yapılmaktadır. ABD, Ġsrail gibi tarımda geliĢmiĢ ülkelerde ise
arıcılığın asıl amacı tozlaĢmadır.TozlaĢma bazı bitki türlerinde %100 ‗e kadar verim artıĢı sağlayabilir.
ABD ' de yapılan bir araĢtırmaya göre bal arısıyla tozlanan 49 bitkiden yıllık 15 Milyar dolarlık gelir elde
edildiği belirlenmiĢtir. Ancak ülkemizde bu konuda çok az çalıĢma ve geliĢme gerçeklemiĢtir.Ülkemizde
bal arılarının tozlaĢmada etkin bir Ģekilde kullanılmasıyla ürünlerde nitelik ve nicelik açısından önemli bir
artıĢ gözlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Bal arısı, Apis mellifera, tozlaşma , bitkisel üretim

Sığırcılıkta Stomoxys Calcitra (Ahır Sineği) ve Musca Domestica (Ev Sineği)‟nın
Neden Olduğu Problemler ve Önlemleri
Mustafa Sipahioğlu, Selma Büyükkılıç Beyzi, Asiye Yılmaz Adkinson
Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni bölümü
Özet
Stomoxys Calcitra (Ahır Sineği) ve Musca Domestica (Ev Sineği) hayvancılıkta özellikle de kapalı sistem
ahırlarda önemli bir paraziter sorundur. Ahır sineği iğne tipi ağız yapısı ile hayvanlardan kan emerek
beslenmektedir. Ev sineği ise geniĢ ağız yapısına sahiptir ve yarı-sıvı materyallerle beslenmektedir.
YaĢam döngüleri her iki türde de aynı olmakla beraber yaĢam süreleri ahır sineklerinde 3 hafta, ev
sineklerinde 2 haftadır. Ahır sinekleri hayvanlarda canlı ağırlık artıĢı, süt üretimi ve yem değerlendirmede
azalmalara neden olabilmektedir. Ev sinekleri ise bu problemlere neden olmaması yanında birçok hayvan
hastalıklarının taĢınmasında görev almaktadır. Aynı zamanda sinekler, gübre birikintileri, suluklar
etrafındaki sızıntılarda, yem iĢleme tesislerinde ve çevresinde, gübre çukurlarında, silaj çukurları ve
kenarlarında üremektedirler. Bu konuda, iĢletmenin kurulacağı alanın denajının iyi olması, gübre
amenajmanının iyi yapılması gibi önlemler alınmalıdır. Bu çalıĢmada ise sineklerin sığırlarda neden
olduğu problemler ve çözüm önerileri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sığır, Stomoxys Calcitra, Musca Domestica
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Zoonoz Hastalıklara KarĢı Tehdit Altında Bulunan Meslek Grupları ve
Alınacak Önlemler
Cihan Çakmakçı Ġbrahim Erez Serap Göncü
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Balcalı Adana
Özet
Zoonozlar omurgalı hayvanlardan insana ve insanlardan omurgalı hayvanlara geçme özelliği taĢıyan
enfeksiyon(=hastalıklar) olarak tanımlanmaktadır (ANONYMOUS,1982). ZOONOZ adı ise WHO
tarafından dünyada geniĢ kullanım alanı bulduğu ve geniĢ kitleler tarafından kabul gördüğü için tek bir
terim yani ZOONOZ terimi ile ifade edilmesini kabul etmiĢtir. Zoonoz hastalık olarak çeĢitli literatür de
bildirilen yaklaĢık 200 hastalık verilmektedir. Bu zoonozların etmenleri farklı olmakla beraber genel
olarak 6 alt grupta toplanabilmektedir. Zoonoz hastalıklarda baĢlıca 5 yoldan hastalık etmenlerinin giriĢi
söz konusu olmakla beraber, TAġIYICI faktörü söz konusudur. TAġIYICI kelimesi ile kendisi hasta
olmayıp hastalık etmenlerini çiftlikler arasında veya hayvandan hayvana bulaĢmasına neden olan
faktörlerin hepsi kas edilmektedir. Mesela kuĢlar, ahırda gezinen fareler bu taĢıyıcılara iyi birer örnek
teĢkil etmektedirler. TaĢıyıcı sadece hayvanlar olmayıp bazen bir insanda taĢıyıcı olabilmektedir. Mesela
Tuberkülozlu bir insan ahırlara girip çıkacak olursa bu hastalığı hayvanlara geçirebilir. Esasında bu kiĢi
bu hayvanların kontrolünü yapan sağlık memuru da olabilir. Bu kiĢi yaptığı kontroller esnasında bir
çiftlikten diğerine giderken farkına varmadan, hastalığın yayılmasına sebep olabilir.
Zoonozlar hayvanlarda et, süt, yapağı, iĢgücü ve yavru veriminin düĢmesine neden olmaktadır(Deveci,
1986). Dolayısıyla da insanlarda doğrudan hastalık oluĢturmaları yanında yetersiz ve dengesiz beslenme
sonucu, vücut direncinin zayıflayıp düĢmesine, böylece bütün enfeksiyon hastalıklarına kolayca
yakalanmalarına neden olmaktadır.
Anahtar kelimeler: Zoonoz Hastalıklar, Tehdit, Meslek Grupları, Önlemle
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Edirne‟de YetiĢtirilen Alabadem Güvercinin ÇeĢitli Morfolojik Özelliklerinin
Belirlenmesi
Ahmet Yürek, UlaĢ Taylan Keçeci, Esin Ünver, Eren Gülmeral,
Hasan Görkem Çuhadar, Serdar Genç, Eser Kemal Gürcan, Mehmet Ġhsan Soysal
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Tekirdağ
serdargenc1983@gmail.com, 0282 2502189, 0282 2933861
Özet
Bu çalıĢmada Edirne ilinde yaygın olarak yetiĢtiriciliği yapılan Alabadem Güvercinine ait çeĢitli
morfolojik özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Morfolojik özelliklerin belirlenmesinde, farklı
renklerden (Mercan, Kanarya AkbaĢ, Bursalı, Yuvallı, Nudi, Sarı Allı ve Küllü) 23 erkek ve 22 diĢi
olmak üzere toplam 45 ergin güvercin kullanılmıĢtır. Hayvanların morfolojik özelliklerinin
belirlenmesinde canlı ağırlık ve çeĢitli vücut ölçülerinden yararlanılmıĢtır. Canlı ağırlık bakımından,
erkekler 348,4 ± 5,93 g, diĢiler 326,1 ± 6,15 g olarak bulunmuĢtur (p<0,05). Ayrıca, ülkemizin farklı
coğrafyalarında çeĢitli bölgesel güvercin ırkları mevcut olup, bu güvercinlerin yurt dıĢında olduğu gibi ırk
tescilinin yapılması ve yerli gen kaynağı olarak farkındalık sağlanması amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Alabadem Güvercini, Güvercin, Vücut Ölçüleri, Morfometri
GiriĢ
Ülkemizde diğer türlerde olduğu gibi, coğrafi bölgelere göre farklılık gösteren çok fazla güvercin
çeĢidi vardır. Güvercin yetiĢtiriciliği ekonomik bir gelir sağlamak yerine daha çok bir spor, zevk ve hobi
yetiĢtiriciliği Ģeklinde yapılmaktadır. Bununla birlikte Avrupa‘daki güvercin yetiĢtiriciliğine bakıldığında
yetiĢtiricilerin belli bir çatı altında organize oldukları görülmüĢtür. Dünya üzerinde birçok güvercin
ırkının saf bir Ģekilde yetiĢtirilip ırk özelliklerinin sabit kalması sağlanmıĢtır. Ülkemizde bu konuda
çalıĢmalar yeni yeni baĢlamaktadır.
Ülkemizde, Bursa Oynarı ve Trakya Makaracısı olarak bilinen yöresel güvercinlerimiz ırk
tesciline baĢvurup ilk ırk tescilini almıĢlardır. Bu sayede bu güvercinlerin ırk olarak tanınması ve dünya
çapında tescili sağlanmıĢtır. Yerli ırkların hızla kaybolma riski altında bulunduğu bu ortamda bu tip
çalıĢmaların önemini kat kat arttırmaktadır. Bu Ģekilde yapılan çalıĢmaların temelinde o ırka ait
morfolojik ve diğer morfolojik niteliklerin ölçümü ve tanımlanması ile mümkündür (Soysal ve ark.,
2011).
Dünya üzerindeki güvercinler çeĢitli özellikleri bakımından birbirinden ayrılırlar. Bu özellikler
dıĢ görünüĢe ait olabildiği gibi taklacılık ve davranıĢ bakımından da farklılık gösterebilmektedir.
Ülkemizde yetiĢtiricili yapılan güvercinler daha çok yetiĢtirildiği yörenin ismi ile anılır (Bursa, Mardin
Trakya, Ankara, Urfa, Sivas, Çorum vb). Güvercinleri diğer kuĢlardan ayıran farklı bir özellik su içme
Ģekilleridir. Güvercinler çok hızlı büyüyen hayvanlar olup yaklaĢık beĢ aylık yaĢta cinsel olgunluğa
gelirler. Senede 4-6 kez kuluçkaya yatabilirler. Kuluçka süresi 17 gün olup canlı ağırlık 300-1200gr‘dır
(Anonim, 1993).
Ülkemizde yetiĢtirilen güvercinlerin uçuĢ performansı kentsel dönüĢüm sürecinde yaĢanan
zorluklara bağlı olarak oldukça gerileme göstermiĢtir. Bu nedenle uçuĢ (takla) özelliği göz ardı edilip dıĢ
görünüĢün ön plana çıkması ve çeĢitli melezlemelerin yapılması uçuĢ özelliklerinin giderek kaybolmasına
neden olmuĢtur. Bu nedenle bu özelliğin korunması amacıyla Türkiye Güvercin Federasyonu kendi içinde
makaracı ırklar komitesini kurarak bu özellikteki hayvanların korunmasını hedeflemiĢtir (Soysal ve ark.,
2011).
Yapılan bu çalıĢmada güzelliği, zekası ve uçuĢ özellikleriyle dikkati çeken Edirne ve çevresinde
yaygın olarak yetiĢtirilen Alabadem Güvercin‘inin çeĢitli morfolojik özelliklerinin tanımlanmasına
çalıĢılmıĢtır. Alabadem Güvercini özellikle uzun ve yüksek uçuĢ özelliği ile dikkati çekmektedir (4–5
saat). Buna karĢın bilinçsizce yapılan melezlemeler ile sayısı oldukça azalmıĢtır. Alabadem ismi, beyaz
baĢ kısmının tam üzerinde gövde rengiyle aynı renkte olan ve ―Badem‖ olarak adlandırılan tüylerin
oluĢturduğu görüntüden gelmektedir (Akar, 2012).
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Genel olarak Alabadem Güvercininin sekiz farklı renk çeĢidi vardır (Nohudi, Mecra, Kanarya,
Yuva Alı, Sarı Alı, Küllü, Misket ve Bursa). Hayvanların renk özelliklerindeki bu varyasyon çok zengin
bir fenotipik farklılık oluĢturmaktadır. Alabadem güvercini morfolojik olarak incelendiğinde gaga sedef
renginde olup gaga ucunda leke bulunmamaktadır, göz siyah renkli olup bazen sarı ve kırmızı tonları
görülmektedir. BaĢ üzerinde ay Ģeklinde kulaktan kulağa uzanan yakalı ve dik tepeler bulunmaktadır.
Kuyruk yapısı ise 12–16 telekten oluĢup kuyruk üstü yağ bezi bulunmaktadır. Bacak paçasızdır (Akar,
2012). Bu güvercinler ile ilgili olarak elimizde ne kadar çok sayısal veri olursa o canlıyı o kadar iyi
bildiğimizi ve dıĢarıya tanıttığımızın göstergesidir. Alabadem güvercinine iliĢkin çeĢitli morfolojik
ölçülerin belirlenmesi için bu çalıĢma planlanmıĢtır. Hayvanlardan yapılan ölçümler tablolar halinde toplu
olarak sunulmuĢtur.

Resim 1. Misket renkli olarak isimlendirilen Alabadem Güvercini
Materyal ve Yöntem
ÇalıĢmada kullanılan hayvan materyali Edirne ilinde yetiĢtirilen Alabadem güvercini olarak
bilinen 23 erkek ve 22 diĢi olmak üzere toplam 45 ergin güvercin (18-36 aylık) oluĢturmuĢtur.
Güvercinlerin canlı ağırlık ve çeĢitli vücut ölçüleri cinsiyet ve renkleri dikkate alınarak belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır. Ölçülerin alınmasında hassas terazi, ölçü Ģeridi ve dijital kumpas kullanılmıĢtır. Alınan
ölçüler canlı ağırlık, vücut uzunluğu, göğüs geniĢliği, gaga uzunluğu, kanat açıklığı, bacak uzunluğu,
tarsus uzunluğu, kuyruk uzunluğu ve kuyruk tüy sayısı olmuĢtur (ġekil1). Elde edilen ölçümlere iliĢkin
tanımlayıcı istatistikler çizelgelerde verilerek cinsiyet etkisi t testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır (Soysal, 2000).

ġekil 1. Güvercinlerin vücut ölçüleri için Ģematik gösterim
Bulgular ve TartıĢma
ÇalıĢmada ele alınan tüm güvercinlere ait ölçümler renk farkı gözetmeden Çizelge 1 de
gösterilmiĢtir. Buna göre canlı ağırlık ortalama 337 g olup 256 ile 390 g arasında bir değiĢim göstermiĢtir.
Hayvanların göğüs geniĢliği, vücut uzunluğu ve gaga uzunluğu ortalamaları ise sırasıyla 43 mm, 35 cm ve
21mm olarak ölçülmüĢtür.
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Ölçülen hayvanların ortalama tarsus uzunlukları 24 mm ve kanat açıklıkları ise 69 cm olarak
belirlenmiĢtir. Cinsiyet faktörüne göre canlı ağırlık, vücut uzunluğu, gaga uzunluğu, kanat açıklığı ve
kuyruk uzunluğu ortalamaları arasındaki fark istatistiki olarak farklı bulunmuĢtur (P<0.05).
Çizelge 1. Güvercinlerin cinsiyete göre çeĢitli vücut ölçülerine ait tanımlayıcı istatistikleri.
Özellik
Canlı Ağırlık
(g)
Vücut uzunluğu
(cm)
Göğüs GeniĢliği
(mm)
Gaga Uzunluğu
(mm)
Kanat Açıklığı
(cm)
Bacak Uzunluğu
(mm)

Tarsus Uzunluğu
(mm)
Kuyruk
Uzunluğu (cm)
Kuyruk Tüy
Sayısı
(adet)

Cinsiyet
Erkek
DiĢi
Genel
Erkek
DiĢi
Genel
Erkek
DiĢi
Genel
Erkek
DiĢi
Genel
Erkek
DiĢi
Genel
Erkek
DiĢi
Genel
Erkek
DiĢi
Genel
Erkek
DiĢi
Genel
Erkek
DiĢi
Genel

N
23
22
45
23
22
45
23
22
45
23
22
45
23
22
45
23
22
45
23
22
45
23
22
45
23
22
45

Ortalama
328,4a
326,1b
337,5
35,6a
34,1b
34,9
44,1
42,0
43,0
21,0a
20,0b
20,5
70,4a
67,5b
69,0
53,5
52,2
52,8
24,2
23,7
24,0
14,7a
13,5b
14,1
14
14
14

Sh
5,9
6,1
4,5
0,1
0,2
0,1
0,8
0,6
0,5
0,2
0,3
0,2
0,4
0,4
0,3
0,7
0,7
0,5
0,7
0,6
0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1

VK (%)
8,1
8,8
9,0
2,4
3,2
3,5
9,3
7,6
8,8
6,1
7,5
7,1
2,9
3,4
3,7
6,8
7,1
7,0
14,6
12,9
13,7
5,4
6,4
6,5
8,6
7,4
8,1

Min
283
256
256
34,5
32,5
32,5
38,5
34,3
34,3
18,1
16,4
16,4
67,0
62,0
62,0
45,7
45,7
45,7
19,5
19,1
19,1
13
11
12,5
12
12
12

Maks
390
387
390
37,5
36,5
37,5
55,2
50,6
55,2
23,0
22,1
23,0
75,0
73,0
75,0
60,4
65,1
65,1
32,4
31,4
32,4
16
16
16
16
16
16

Canlı ağırlık ortalamaları erkek ve diĢi güvercinler için sırasıyla 328.4 g ve 326.1 g olup cinsiyet
faktörü önemli bulunmuĢtur (P<0.05). Gaga uzunluğu ortalamaları erkek ve diĢi güvercinler için sırasıyla
21 mm ve 20 mm olup cinsiyet faktörü önemli bulunmuĢtur (P<0.05). Kuyruk uzunluğu ortalamaları
erkek ve diĢi güvercinler için sırasıyla 14.7 cm ve 13.5 cm olup cinsiyet faktörü önemli bulunmuĢtur
(P<0.05).Benzer Ģekilde vücut uzunluğu ortalamaları erkek ve diĢi güvercinler için sırasıyla 35.6 cm ve
34.1 cm olup cinsiyet faktörü önemli bulunmuĢtur (P<0.05). En yüksek varyasyon katsayısı ise tarsus
uzunluklarında % 14.6 erkeklerde ve % 12.9 diĢi kuĢlarda ölçülmüĢtür. Güvercinler cinsiyet ve
renklerine göre yapılan değerlendirme sonuçları Çizelge 2 ve 3 toplu olarak sunulmuĢtur.
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Çizelge 2. Güvercinlerin renge ve cinsiyete göre canlı ağırlık, vücut uzunluğu, göğüs geniĢliği, bacak
uzunluğu, tarsus uzunluğuna iliĢkin tanımlayıcı istatistikleri.

Renk

Cinsiyet

N

Canlı
Ağırlık

Vücut
Uzunluğu

Göğüs

Bacak

Tarsus

GeniĢliği

Uzunluğu
(mm)

Uzunluğu
(mm)

(cm)
(g)
Bursalı

Kanarya
AkbaĢ

Küllü

Mercan

Nudi

Sarı Allı

Yuvallı

(mm)

DiĢi

4

311,8± 20,1

34,2± 0,9

41,2± 0,6

51,2±0,9

24,2± 1,7

Erkek

5

335,9± 14,7

35,4± 0,3

43,2± 1,3

55,3± 1,5

25,6± 2,1

Genel

9

325,1

34,8

42,3

53,56

25,0

DiĢi

5

348,2± 18,6

35,0± 0,4

42,2± 1,4

51,2± 0,6

22,4± 0,4

Erkek

3

376,72± 7,8

35,5± 0,5

44,9± 0,7

51,5± 3,2

22,4± 0,5

Genel

8

358,9

35,1

43,2

51,3

22,4

DiĢi

2

316,5± 10,5

33,5

41,6± 0,2

49,3± 1,7

22,6± 1,3

Erkek

3

322,7± 14,8

35,1± 0,3

39,9± 0,8

50,4± 1,5

23,1± 1,0

Genel

5

320.2

34,5

40,6

50,0

22,9

DiĢi

3

315,0± 2,6

34,5

42,5± 1,3

50,8± 2,6

22,6± 0,9

Erkek

3

361,4± 17,2

36,6± 0,4

45,5± 2,4

54,4± 2,0

22,8± 0,6

Genel

6

338,2

35,5

44,0

52,6

22,7

DiĢi

3

318,0± 3,5

33,0± 0,2

39,2± 2,4

52,0± 0,6

24,3± 3,7

Erkek

3

348,6± 7,0

36,3± 0,4

41,6± 0,6

53,0± 1,5

22,5± 0,9

Genel

6

333,3

34,6

40,4

52,5

23,4

DiĢi

3

332,0± 11,8

33,5

43,5± 3,6

53,9± 1,6

23,9± 1,0

Erkek

4

357,5± 13,2

35,1± 0,2

44,2± 2,0

53,2± 1,1

23,9± 2,3

Genel

7

346,5

34,4

43,9

53,5

23,9

DiĢi

2

329,1± 14,1

34,2± 0,2

44,4± 0,2

59,1± 6,0

28,1± 1,8

Erkek

2

338,0± 26,0

36,0± 1,0

52,5± 2,7

56,3± 4,1

29,7± 0,5

Genel

4

333,6

35,1

48,4

57,7

28,9

Bursalı olarak adlandırılan renge sahip hayvanlar içinde canlı ağırlık ortalamaları erkek ve diĢi
güvercinler için sırasıyla 335.9 g ve 311.8 g, kanarya akbaĢ olarak adlandırılan renge sahip hayvanlar
içinde canlı ağırlık ortalamaları erkek ve diĢi güvercinler için sırasıyla 376.7 g ve 348.2 g, mercan olarak
adlandırılan renge sahip hayvanlar içinde canlı ağırlık ortalamaları erkek ve diĢi güvercinler için sırasıyla
361.4 g ve 315 g, nudi olarak adlandırılan renge sahip hayvanlar içinde canlı ağırlık ortalamaları erkek ve
diĢi güvercinler için sırasıyla 348.6 g ve 318 g olarak ölçülmüĢtür. Bursalı olarak adlandırılan renge sahip
hayvanlar içinde göğüs geniĢliği ortalamaları erkek ve diĢi güvercinler için sırasıyla 43.2 mm ve 41.2 mm
olarak bulunmuĢtur.
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Çizelge 3. Güvercinlerin renge ve cinsiyete göre kuyruk uzunluğu, gaga uzunluğu, kuyruk tüy sayısı,
kanat açıklığına iliĢkin tanımlayıcı istatistikleri.

Renk

Bursalı

Kanarya
AkbaĢ

Küllü

Gaga uzunluğu

Kanat açıklığı

(mm)

Kuyruk tüy
sayısı

Cinsiyet

N

Kuyruk
uzunluğu
(cm)

DiĢi

4

13,5± 0,2

20,2± 0,5

14± 0,8

68,2± 0,8

Erkek

5

14,4± 0,3

21,1± 0,5

14± 0,4

69,4± 0,9

Genel

9

14

20,7

14

68,8

DiĢi

5

14,2± 0,3

20,7± 0,8

14± 0,6

68,4± 1,3

Erkek

3

15± 0,2

22,1± 0,5

15± 0,6

72,0± 0,5

Genel

8

14,5

21,2

14

69,7

DiĢi

2

13± 0,5

20,4± 0,4

14

67,5± 1,5

Erkek

3

14,1± 0,3

21± 0,5

13± 0,6

69

Genel

5

13,7

20,8

13

68,4

DiĢi

3

13,5

21± 0,2

14± 0,6

67,6± 0,8

Erkek

3

14,8± 0,3

22,1± 0,5

14± 1,3

71,3± 2

Genel

6

14,1

21,5

14

69,5

DiĢi

3

12,6± 0,1

19,5± 0,2

14± 0,6

65,6± 0,6

Erkek

3

15± 0,2

20,3± 0,2

15± 0,6

72± 1

Genel

6

13,8

19,9

15

68,8

DiĢi

3

13,6± 0,4

19,7± 0,9

14

69± 0,5

Erkek

4

14,8± 0,3

20± 0,7

14

70± 0,5

Genel

7

14,3

19,8

14

69,5

DiĢi

2

13,2± 0,2

17,4± 1,0

14

65± 3

Erkek

2

15,5± 0,5

20,2± 1,4

15± 1,0

70± 2

Genel

4

14,3

18,8

14

67,5

(cm)

Mercan

Nudi

Sarı Allı

Yuvallı

Bursalı olarak adlandırılan renge sahip hayvanlar içinde kuyruk uzunluğu ortalamaları erkek ve
diĢi güvercinler için sırasıyla 14.4 cm ve 13.5 cm, kanarya akbaĢ olarak adlandırılan renge sahip
hayvanlar içinde kuyruk uzunluğu ortalamaları erkek ve diĢi güvercinler için sırasıyla 15 cm ve 14.2 cm,
mercan olarak adlandırılan renge sahip hayvanlar içinde kanat açıklığı ortalamaları erkek ve diĢi
güvercinler için sırasıyla 71.3 cm ve 67.6 cm, yuvallı olarak adlandırılan renge sahip hayvanlar içinde
kanat açıklığı ortalamaları erkek ve diĢi güvercinler için sırasıyla 70 cm ve 65 cm olarak ölçülmüĢtür.
Sonuç olarak Alabadem güvercini olarak bilinen güvercinlere iliĢkin çeĢitli ölçüler çizelgelerde
sunulmuĢtur. Bir ırkın tanımlanması için o ırka ait olan hayvanlar ile ilgili ırk özelliğinin yanı sıra çeĢitli
morfolojik özelliklerin de bilinmesi gerekmektedir. Elimizde olan hayvan genetik çeĢitliğine sahip
çıkmak onların ırk olarak tescili ve saf olarak korunması ile mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Bu tip
çalıĢmaların daha fazla artması sonraki çalıĢmalara da bir kaynak oluĢturması ve bu konu üzerine geniĢ
kitlelere duyurularak bir farkındalık oluĢturması çalıĢmanın en temel amacı olmuĢtur.

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

Kaynaklar
Anomim 1993. Papağan, Temel Britanica. Ġstanbul, Hürriyet Ofset. Cilt:13, Sayfa 309-311.
Soysal M.Ġ., Gürcan E. K., Akar T., Alter K., Genç S., 2011. Trakya‘da YetiĢtirilen Trakya Makaracı
Güvercin Irkının ÇeĢitli Morfolojik Özelliklerinin Saptanması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi
Dergisi, 8(3), 61-68.
Akar T., 2012. Edirne söyleĢi notları.
Soysal, M.I. 2000. Biyometrinin Prensipleri. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:95
Ders Notu No:65 Tekirdağ.
SPSS, 18. 2010. SPSS Turkey, Nazmi Ġlker Sk. No:24 34852 Maltepe, Ġstanbul.2010.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde Üretilen Yöresel Peynir ÇeĢitleri
Muhammed Balamir
Güneydoğu Anadolu Bölgesi gerek küçük gerekse de büyükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği bakımından büyük
öneme sahiptir. GAP‘ın devreye girmesi ile bitkisel üretim desenindeki değiĢmelere paralel olarak hayvan
yetiĢtiricilik sistemlerinde de önemli değiĢiklikler olmuĢ ve bu hayvanlardan üretilen sütün
değerlendirilmesi büyük önem kazanmıĢtır. Bölgede peynir yapımında çoğunlukla ekstansif olarak
yetiĢtirilen keçi ve koyun sütü kullanılmakla birlikte entansif olarak yetiĢtirilen büyükbaĢ hayvan
yetiĢtiriciliğinden elde edilen sütler de peynircilik sektöründe kullanılmaktadır. Bölgede yetiĢtirilen süt
hayvanları sırası ile; Ġvesi Koyunu, Kilis Keçisi, Kilis Sığırı, Siyah Alaca Sığırı ve Simental sığırlarıdır.
Bu hayvanlardan elde edilen sütler yine bölgede sırası ile; Antep Sıkma Peyniri, Eritme Peynir, Kartal
Peyniri, Künefe Peyniri, Otlu Peynir, Örgü Peynir ve Urfa Beyaz Peyniri gibi yöresel peynirlere
dönüĢtürülmektedir. Bu çalıĢmanın amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde üretilen yöresel peynir
çeĢitleri hakkında bir özet bilgi sunmaktır.

Angora TavĢanının Bakımı, Beslenmesi ve Önemi
Muhammet Avcu1*, Betül ġener2, Mehmet Can Sevdi3, Ayfer Bozkurt Kiraz1
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Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana
2
Veteriner Tekniker; Adana
*e-posta: abkiraz@hotmail.com ; Tel: +90 (322) 3386813 / 33

Özet
Dünyada ve ülkemizde artan nüfusa ve endüstrileĢmenin geliĢmesine paralel olarak tarım arazilerinin
azalması sonucu, geniĢ çayır-mer‘a alanlarına ihtiyaç duyan büyük ve küçükbaĢ hayvan üretimindeki artıĢ
istenilen düzeye ulaĢamamaktadır. Bu nedenle küçük alanlarda entansif olarak üretilebilen kümes
hayvanları yetiĢtiriciliği ve bunların içerisinde çeĢitli özellikleri ile Ankara tavĢanı üretimi büyük önem
kazanmıĢtır. Dünyada bilinen en eski tavĢan ırkı olup Avustralya`dan Fransa`ya kadar birçok ülkede
yetiĢtirilmektedir. Yününden iplik elde edilebilen tek tavĢandır. Fakat anavatanı olan ülkemizdeki sayısı
bin civarındadır. Dünya'da Ankara tavĢanı yünü üretimi yılda 10.000 ton olduğu tahmin edilmekle birlikte
dünya üretiminin %90‘ı Çin‘dedir.
Ankara TavĢanları, yüksek döl verimleri, kaliteli eti, yünü, gübresi, kemiği, kanı, tıpta kullanılmak üzere
beyni için yetiĢtirilen herbivor hayvanlardır. TavĢan eti kiĢiye göre değiĢen bir lezzettedir. Protein
bakımından zengin olan etinin, yağ, kolesterol ve kalori oranı çok düĢüktür. YetiĢtiriciliği kafeslerde
yapıldığından dolayı etleri yumuĢak, piĢimi çabuk ve hazmı kolay olduğu için özellikle yaĢlılara, damar
sertliği ve kilo problemi olan hastalara tavsiye edilmektedir. Türkiye‘de hemen hiçbir yerde tavĢan etinin
pazarının olmaması üretimin yok denecek kadar az olması ve pek bilinmemesindendir. Fakat yününün
ekonomik değerinin yüksek olması üretimi artırmaya baĢlamıĢtır. Bu nedenle temiz angora yün
alınabilmesi için bakım ve beslenmesine önem verilmesi ve bu ırkı anayurdunda yaygınlaĢtırma
çalıĢmaları daha kapsamlı Ģekilde yapılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Angora tavĢanı, Ankara tavĢanı, tavĢan besleme, kümes hayvanları, yün
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Düvelerde Cinsi Olgunluk Öncesi Farklı Büyütme Hızlarının Cinsi Olgunluk
Sonrası Büyüme Performansı Üzerine Etkileri
Murat Görgülü Cihan Çakmakçı Abazar Tajaddodchelik
Serap Göncü
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü, Balcalı-Adana
ccakmakci@cu.edu.tr
Özet
Mevcut çalıĢmada Siyah Alaca düvelerde cinsi olgunluk öncesi besleme koĢullarının cinsi
olgunluk sonrası ve ergin yaĢtaki performanslarına etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmanın ilk verileri
özetlenmiĢtir.
ÇalıĢmada Ç.Ü. AraĢtırma Uygulama Çiftliğinde 2010 ve 2011 yılında doğan diĢi buzağılar
yaklaĢık 90 kg canlı ağırlığa ulaĢtıklarında 250 kg canlı ağırlığa kadar düĢük ve yüksek canlı ağırlık
kazanacak Ģekilde beslenmiĢler ve sonrasında çiftliğin normal yetiĢtirme programına dahil edilmiĢ ve
aylık aralıklarla canlı ağırlıklar belirlenmiĢtir. Verilerin analizi sonucunda grupların hedeflenen 250 kg
canlı ağırlığa ulaĢma süresi düĢük ve yüksek canlı ağırlık artıĢı gösteren gruplarda sırasıyla 365.07±21.45
gün ve 241.04±7.53 gün, bu süreçte günlük canlı ağırlık artıĢları ortalama olarak 0.510±0.01 kg ve
0.740±0.01 kg olarak (P<0.01) tespit edilmiĢtir. 9. ay canlı ağırlık tartım ortalamaları 168.88±6.73 kg ve
196.39±5.98 kg (P<0.01) 12. Aylık yaĢtaki ortalamalar 235.12±4.98 kg ile 266.20±4.32 (P<0.01) olarak
gerçekleĢmiĢtir. Bu süreçte yapılan ölçümlerde sadece 6. ay cidago yükseklikleri (P˂0.05) ve vücut
kondüsyon puanları arası farklar önemli (P˂0.01) saptanmıĢtır.
Bu çalıĢma sonucunda cinsi olgunluk öncesinde yüksek günlük canlı ağırlık artıĢı gösteren
gruptaki düveler daha erken cinsi olgunluğa ve dolayısyla daha erken tohumlama ağırlığına ulaĢmıĢ ve
avantaj teĢkil etmiĢlerdir.
Anahtar Kelimler:Düve yetiĢtirme, Cinsi Olgunluk, Büyütme Paterni, Ergin dönem verim
GiriĢ
YaĢamlarının ilk dönemlerinde gereği gibi bakılamayan düvelerin yaĢamlarının ileriki
dönemlerinde gösterecekleri performansları da olumsuz etkilenmektedir (Peron, 1984; Gill, 1973;
Wieczore ve ark., 1978; Kliewer, 1981; Altchison, 1984). Özelikle döl verim performansındaki etrkisi ile
karlılıkta direkt etkil olan ilkine tohumlama yaĢının yaĢının kalıtım derecesi0.05 ile 0.74 aralığında yer
almaktadır (Clark ve Touchberry 1962; Lee, 1976; Allaire ve Lin, 1980; Moore ve ark, 1991). Bu
varyasyon çevre faktörü içerisinde yer alanbakım, besleme ve idari uygulamaların belirleyici etkisinin
önemini vurgulmaktadır. Düvelerin 3 aylık yaĢtan 24 aylık yaĢa kadar olan dönemde günde en az 700 g
canlı ağırlık artıĢı sağlamaları 24 aylık yaĢta doğurmuĢ olmaları ve bu yaĢtaki canlı ağırlıklarını da 550 ile
600 kg civarında olması gerektiği bildirilmektedir (Gill ve Allaire, 1976; Linn ve ark 1986; Arije ve
Wiltbank, 197l; Short ve Bellows, 1971; Lemenager ve ark. 1980). Buna karĢın kullanılan kesif yem
miktarı (Dufour 1975, McCartor ve ark., 1979) veya rasyonda monensin kullanımı (Moseley ve ark.,
1977, 1982) düvelerde cinsi olgunluk yaĢını önemli düzeyde kısaltmaktadır. Gardner ve ark (1977) ile
Harison ve ark. (1983) yüksek enerjili rasyonlarla büyütülen düvelerin daha yüksek canlı ağırlık artıĢı
gösterdikleri, daha hızlı büyüdükleri ve cinsi olgunluğa daha erken ulaĢtıkları, fazla kilolu oldukları ancak
gebelik baĢına aĢım sayısının daha yüksek olduğu ve düĢük enerji grubunda büyütülen düvelere göre daha
az süt verdiklerini bildirmektedirler. Meme geliĢiminin allometrik (memenin vücuda göre hızlı geliĢmesi)
safhasında (cinsi olgunluk öncesi) yüksek enerjili yemlerle büyütülen gruptaki düvelerin meme bezlerinde
düĢük enerji grubuna göre daha az salgı doku, daha çok yağ doku olduğu bildirilmektedir (Reid ve ark.,
1964; Swanson,1960 ve Swanson ve Spann. 1954; Valentine ve ark. 1987). Oldham (1984) ruminatların
vücut yapısı ve rumen içindeki enerji ve protein arasındaki iliĢkilerin besinmadde kullanım paterni
üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu bildirmektedir. Pekçok araĢtırıcı (Bagg ve ark., 1985; Kertz
ve ark., 1987; Radcliff ve ark., 1997; ve Van Amburgh ve ark., 1998) Holstein düvelerde cinsi olgunluk
öncesi beslemenin etkisini değerlendirirken sadece birkaçı enerji protein oranlarını (HP/ME) dikkate
alarak çalıĢma yapmıĢlardır. Schurman ve Kesler (1974) buzağılarda 74 ve 142 kg canlı ağırlığa kadar
HP/ME oranını (49.3, 52.2, ve 89.7 grHP/Mcal ME) çalıĢmıĢlardır. En düĢük HP/ME oranları, 49.3 ve
52.2, en yüksek performans ve yem değerlendirme etkenliğini sağladığını, 49.3 HP/ME oranının rasyon
sindirilebilirliği ve azot kullanımını (Schurman ve Kesler, 1974) iyileĢtirdiği bildirilmektedir. Lammers
ve Heinrichs (2000) cinsi olgunluk öncesi 200 den 341 kg‘a kadar olan dönemde, günlük enerji alımını
16 Mcal ME‘yi sağlayacak Ģekilde 46.3, 54.2, ve 60.9 HP/ME oranların ile kurumadde alımını %2.45 ile
sınırlandığı çalıĢmada en iyi performansı 60.9 HP/ME oranında saptandığı bildirilmektedir. Schurman ve
Kesler (1974) ile Lammers ve Heinrichs 2000‘in sonuçları HP/ME oranlarının düzenlenmesinin 74 ile
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142 kg arası dönemde ile 200 ile 341 kg arası dönemde, cinsi olgunluk öncesi geliĢme ve yemden
faydalanmanın optimum düzeyde olduğunu göstermektedir. En yüksek 49.3 ve 60.9 HP/ME oranını
çalıĢan araĢtırıcıların (Schurman ve Kesler 1974; Lammers ve Heinrichs 2000) çalıĢmalarında 1000 g/g
canlı ağırlık artıĢı sağlandığı ve bununda ilk laktasyon süt verimini olumsuz etkilediği bildirilmektedir.
Gabler ve Heinrichs (2002) 125 kg ile 234 kg arası dönemde 0.80 kg canlı ağırlık kazancı ile sınırlanan
60 baĢ cinsi olgunluk öncesi dönemdeki Holstein düvelerle yürüttüğü çalıĢmasında HP/ME oranı 48.3
olan grubun 59.1, 67.5 ve 76.5 olan gruba göre kötü performans gösterdiğini bildirmektedir. Gabler ve
Heinrichs (2002) ayrıca, yüksek HP/ME oranının cidago ve sağrı yüksekliğinde doğru orantılı bir artıĢ
sağladığını bildirmektedir. Daccarett ve ark. (1993), NRC (1989)‘nin önerdiği değerlerin %100 üzerinde
beslenen düvelerin NRC önerisine göre beslenenlere göre vücut ölçülerinin daha iyi olduğu,
buzağılamada fazla yağlı olmadıkları ve 23.8 aya karĢın 22.6 ay ile erken yaĢta buzağıladıklarını
bildirmektedir. Bortone ve ark. (1994) 3 aylık yaĢtan tahmini buzğılama tarihinden 21 gün öncesine kadar
olan dönemde iki farklı besleme düzeylerinin etkileri konusunda 3 aydan 12 aya ve 12 aydan tahmini
buzağılama öncesi 21 güne kadar olan dönem olmak üzere 2 farklı besleme düzeyinin dönüĢümlü
etkilerini incelemiĢlerdir. 3-12 ay arası dönemde NRC standardının %100 veya %115 besleme
düzeylerinde tutulmuĢ ve 12 aydan sonra %100 olan %115‘e ve %115 olan grup ise %100 düzeyine
değiĢtirilmiĢtir. 3-12 ay arası dönemde %115 dzüeyinde beslenen grup daha iyi performans göstermiĢ
benzer kg (%115 grubu 281 kg iken %100 grubu 278 kg) da olmalarına rağmen 22 gün daha erken cinsi
olgunluğa ulaĢmıĢlardır. 12 aylık yaĢtan sonra %115 den %100 besleme düzeyine değiĢtirilen grubun
performansları düĢüĢ gösterirken besleme düzeyi %115 e çıkarılan grupta iyleĢme olmuĢtur. 24 aylık
yaĢta vücut ağırlıkları ve vücut ölçüleri arası farklar ise benzer düzeyde gerçekleĢmiĢtir.
Düvelerde cinsi olgunluk dönemi öncesigeliĢme düzeyi, sadece canlı ağırlık geliĢimini ve vücut
ölçülerini değil, meme bezleri geliĢimini de etkilemektedir (Peticlerc ve ark. 1984, Sejrsen ve ark 1982;
Sejrsen ve ark 1983; Valentine ve ark. 1987). En çok olumsuz etkilenen dönemin 90 ile 300 kg arası
dönem olduğu bildirilmektedir (Foldager ve Haarbo, 1994; Sejrsen ve ark 1983). Sejrsen (1978) ve
Sejrsen ve ark. (1982; 1983). Diğer çalıĢmalar (Harrison, 1983; Peticlerc ve ark. 1983; Peticlerc ve ark.
1984) cinsi olgunluk öncesi geliĢimin meme bezi geliĢimini sınırlayan günlük canlı ağırlık kazancı
değerlerinden sakınılması gerektiğini bildirmektedirler. Cinsi olgunluk dönemi öncesi günlük canlı ağırlık
kazancı için üst limit olarak ergin canlı ağırlığı 800 kg olan bir düve için 800 g/g ile sınırlı olması
gerektiği bildirilmektedir (NRC, 1989). Wiltbank ve ark (1969) Hereford, Angus ve melezlerinde sütten
kesim sonrası yüksek besleme düzeyinde tutulan grubun 820 ve 730 g; düĢük besleme düzeyinde
tutulanların ise 300 ve 360 g günlük canlı ağırlık kazandıklarını bildirmektedirler. Buna bağlı olarak da
cinsi olgunluğa ulaĢma yaĢının yüksek besleme grubunda için 381 gün, düĢük besleme grubunda ise
çapraz melezlenenlerde 424 gün ile kendi içinde elde edilen melezlerde ise 572 gün olarak tespit
edildiğini bildirmektedirler. Pirlo ve ark (1996) cinsi olgunluk öncesi dönemde yüksek enerji ve protein
düzeylerinde beslenen düvelerin geliĢme ve süt verim özelikleri baĢlıklı çalıĢmalarında 100 kg ile 300 kg
canlı ağırlık artıĢ değerleri arası dönemde günlük ortalama 800 g günlük canlı ağırlık kazancıiçin verilen
NRC önerilerinin %90 ve %110‘nu düzeyinde beslendiklerinde olumsuz bir etki olmadan geliĢme
sağladıklarını bildirmektedirler.Ayrıca Pirlo ve ark. (1996) 300 kg canlı ağırlık öncesi beslemenin
buzağılamaya kadar olan dönem günlük canlı ağırlık kazançlarının, önemli derecede etkilendiğini
bildirmektedirler.
Türkiye‘de yetiĢtirilen ırklar için böyle bir standart değer veren ve bu dönemin maniplasyonunu
içeren bir çalıĢma yoktur. Türkiye koĢullarında yetiĢtirilen Siyah Alacaların cinsi olgunluk öncesi
besleme koĢullarının ergin canlı ağırlık ve cinsi olgunluk dönemi sonrası performansa etkilerinin ortaya
konulması ve Türkiye için uygun koĢulların tespiti önem arz etmektedir.
Mevcut çalıĢmada Ç.Ü. Süt Sığırcılığı AraĢtırma Uygulama Ünitesinde 2010 yılında planlanan
cinsi olgunluk öncesi büyütmenin ergin yaĢtaki üreme ve laktasyon performanslarına etkileri konusunda
hazırlanan çalıĢmanın ilk dönem sonuçları sunulmuĢtur.
Materyal metod
Mevcut çalıĢma Ç.Ü. Süt Sığırcılığı AraĢtırma Uygulama Ünitesinde 2010-2011 yılları içinde
doğan bütün diĢi buzağılar 90-100 kg canlı ağırlığa ulaĢtıkları zaman 2 gruba ayrılmıĢlar ve gruplardan
birisi düĢük diğeri de yüksek canlı ağırlık kazanacak Ģekilde yemlenmiĢlerdir. DüĢük canlı ağırlık kazancı
beklenen danalar 0.5-1 kg buzağı büyütme ve serbest mısır silajı ile yüksek canlı ağırlık kazancı grubu
ise 1.5-2 kg buzağı baĢlangıç yemi ve serbest mısır sialjı ile yemlenmiĢlerdir. Her iki deneme grubundaki
hayvanlarda canlı ağırlıkların homojen olması için 2 gruba bölünmüĢ ve düĢük canlı ağırlıklılar örneğin
düĢük canlı ağırlık kazanç grubunda 0.5 kg buzağı büyütme yemi alırken, yüksek canlı ağırlıkta olanlar
ise 1 kg buzağı baĢlangıç yemi almıĢlardır. Benzer Ģekilde yüksek canlı ağırlık kazanç grubunun düĢük ve
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yüksek canlı ağırlıkta olan hayvanları ise sırasıyla 1.5 ve 2.0 kg buzağı büyütme yemi almıĢlardır. Buzağı
büyütme döneminde ve sütten kesme programında iĢletmenin rutin programına uyulmuĢtur. Hayvanlar bu
yemleme programına göre 250 kg canlı ağırlığa ulaĢtıklarında deneme gruplarından çıkarılarak iĢletmenin
normal düve büyütme bölmelerine alınmıĢlar ve aynı besleme programıyla beslenmiĢlerdir. 250 kg
sonrasında bu hayvanların canlı ağırlıkları 3 aylık periyotlarda ölçülmeye devam edilmiĢtir. ĠĢletmede
normal düve büyütme programı beslemesinde 10 kg mısır silajı veya tritikale+fiğ silajı, 1 kg yonca ve 1
kg saman ve 3 kg düve yeminden oluĢan TMR kullanılmıĢtır. Bu yemlemeye düveler, gebeliğin son 2
ayına kadar devam edilmiĢve gebeliğin son 1 ayında ise süt yemine geçiĢ yapılmıĢtır. Gebeliğin son 1
ayında ise 10 kg mısır veya tritikale+fiğ silajı, 1 kg yonca ve 1 kg saman ve 5-6 kg süt yeminden oluĢan
TMR kullanılarak yemeleme yapılmıĢtır.
Deneme süresince danalar üstü kapalı etrafı açık serbest ve toprak zeminli bölmelerde
tutulmuĢlardır.
Deneme süresince düvelerin canlı ağırlıkları ve kondisyonları aylık ve vücut ölçüleri ise üç aylık
periyotlarda alınmıĢtır. Vücut kondüsyon puanları 5 puanlık (1 çok zayıf; 5 obez olmak üzere), Capuca ve
ark. (1988)‘nın bildirdiği sistemde 0.25 puan aralıkları kullanılarak yapılmıĢtır. Bu dönemde, gruplarda
hayvanların kızgınlık takipleri de yapılmıĢ ve ilk kızgınlık tarihleri kaydedilerek cinsi olgunluk yaĢı
hesaplanmıĢtır. 250 kg canlı ağırlıktan sonra iĢletme büyütme programında yer alan düvelerde 360 kg
sonrası ilk kızgınlıkta tohumlamalar yapılmaktadır. Hayanların yapılan tartımlarda 360 kg‘ma ulaĢtıkları
tartımdan sonraki ilk kızgınlıklarında tohumlama yaptırılmıĢtır. ÇalıĢma tesadüf parselleri deneme
deseninde yürütülmüĢ ve elde edilen veriler tek yönlü varyans analizine tabi tutulmuĢtur.
AraĢtırma Bulguları ve TartıĢma
ÇalıĢmada planlanan düĢük ve yüksek besleme düzeyinde ilkine tohumlama yaĢına kadar olan
dönemdeki performans sonuçları Çizelge 1‘de verilmiĢtir.
Yapılan analiz sonucunda grupların hedeflenen 250 kg canlı ağırlığa ulaĢma süresi düĢük ve
yüksek canlı ağırlık artıĢı gösteren gruplarda sırasıyla 365.07±21.45 gün ve 241.04±7.53 gün (P<0.01), bu
süreçte günlük canlı ağırlık kazançları ortalama olarak 0.510±0.01 ve 0.740±0.01 kg (P<0.01) olarak
tespit edilmiĢtir. 9. ay ve 12. ay canlı ağırlık tartım ortalamaları düĢük ve yüksek canlı ağırlık artıĢı
gösteren gruplarda sırasıyla 168.88±6.73 kg ve 196.39±5.98 kg; 235.12±4.98 kg ve 266.20±4.32 olarak
gerçekleĢmiĢ ve gruplar arası farklılıklar önemli (P˂0.01) bulunmuĢtur. Bu süreçte iki grup arasında
cidago yükseklikleri 6. ay ölçüm sonuçlarında farklılık (P˂0.05) göstermiĢ, kondüsyon puanları ise hem
250 kg‘a kadarki dönemde hemde çiftleĢtirme döneminde önemli düzeyde (P<0.01) farklılık sergilemiĢtir.
DüĢük ve yüksek canlı ağırlık artıĢı gösteren gruplarda sırasıyla ilk kızgınlık görülme yaĢı 11.82±0.28 ve
9.70±0.38 ay (P˂0.01) olarak gerçekleĢmiĢtir.

Çizelge 1. Yüksek vedüĢük perfromans gösteren düvelerin ilkine tohumlama yaĢına kadar olan
dönemdeki performans ve varyans analiz sonuçları

Doğum ağırlığı (kg)
Sütten kesim ağırlığı
250 kg‘a ulaĢma süresi
(gün)
Günlük canlı ağırlık artıĢı
(kg/gün)
Vücut kondüsyon Puanı
Canlı ağırlıklar, kg
3. ay (Deneme baĢı)
6. ay
9. ay
12. ay
Cidago yüksekliği, cm

DüĢük
Yüksek
Ortalama
Min.
Max.
Ortalama
Min.
Doğum 250 kg arası dönemde performans
36.00±0.65
29.00
43.00
37.23±.75
33.00
73.50±1.28
64.00
88.00
75.65±2.14
62.00

Max.

P<

43.00
98.00

0.22
0.37

365.07±21.45

233.00

725.00

241.04±7.53

111.00

342.00

0.00

0.51±0.01

0.27

0.62

0.74±0.01

0.63

0.87

0.00

3.53±.038

3.25

3.75

0.01

85.70 ±4.096
135.04±5.46
196.39±5.98
266.20±4.32

69.00
85.00
121.00
220.00

110.00
195.00
256.00
300.00

0.98
0.14
0.00
0.00

3.30±.049

2.75
3.50
ÖlçümveTartımlar

85.46±7.345
123.33±5.54
168.88±6.73
235.12±4.98

64.00
80.00
103.00
172.00

140.00
184.00
234.00
271.00
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3. ay
6. ay
9. ay
12. ay
Göğüs Çevresi, cm
3. ay
6. ay
9. ay
12. ay
Vücut kondüsyon Puanı

78.44±1.59
93.00±0.94
105.83±1.32
112.39±0.64
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68.00
86.00
92.00
104.00

109.19±3.12
118.37±2.48
134.37±1.55
155.69±1.27
3.25±0.05

89.00
99.00
112.00
117.00

90.00 128.00
109.00 120.00
120.00 145.00
139.00 163.00
2.25
3.50
Üreme özellikleri
11.82±0.28
11.02
14.03
365.67±
345.00 390.00
13.11*
18.73±0.68*
17.90
20.10
0.38
0.58
0.49±0.06

80.80±1.98
97.50±1.95
105.75.0±2.98
115.00±1.29

68.00
91.00
96.00
109.00

90.00
106.00
117.00
119.00

0.37
0.03
0.98
0.07

114.70±4.21
126.00±3.18
140.30±2.77
158.00±2.19
3.54±0.048

91.00
128.00
124.00
142.00
3.25

131.00
143.00
152.00
169.00
3.75

0.30
0.08
0.06
0.34
0.00

Ġlk kızgınlık yaĢı (ay)
9.70±0.38
7.11
13.44 0.00
Ġlkine tohumlama ağırlığı
375.61±4.40 350.00 405.00 0.49
(kg)
Ġlkine tohumlama yaĢı (ay)
17.75±0.30
16.03
19.48 0.19
Günlük canlı ağırlık artıĢı
0.40
0.75
0.40
0.57±0.03
(kg/gün)
*Mevcut çalıĢma ön veriler niteliğinde olduğundan düĢük canlı ağırlık kazanan grupta çiftleĢtirilen
hayvan sayısı sadece 3 diğer grupta ise 13 olmuĢtur.
Bu çalıĢmada buzağıların doğum ve sütten kesim ağırlıkları ortalama 36.5 ve 74.0 kg
düzeylerinde gerçekleĢmiĢtir. 3 ve 12 aylık yaĢ tartımlarında ise iki gruptada 85 ve 235 kg ortalama tespit
edilmiĢtir. Bu canlı ağırlık ortalamaları literatür bildiriĢleri Yeni Zelanda ve Kanada HolĢtaynlarıiçin
bildirilen (Çizelge 2) ortalama değerler ile (Hofman ve ark.1991; Dalton, 2009) uyum içerisindendir.

Çizelge 2. Siyah Alaca ve Jersey ırkı sığırlar için Yeni Zelanda‘da çağlara göre hedef ağırlıklar
YaĢ
Doğum

Jersey (kg)

Holstein-Friesian (kg)

Kanada Holstein*

25

35

65-75

80-90

79

6 ay

110

135

186

12 ay

190

235

351

15 ay

230

285

426

18 ay

270

335

485

24 ay (buzağılama öncesi)

400

490

24 ay (buzağılama sonrası)

335

435

0.46kg/gün

0.56kg/gün

Sütten kesim (8-10 hafta)

Doğum - 2 yaĢ (buzağılama sonrası)

623

*Hofman ve ark.(1991)
Cinsi olgunluk yaĢına kadar olan süreçte iyi beslenen gruplarda günlük canlı ağırlık artıĢları
Lammers ve Heinrichs (2000), Van Amburgh ve ark (1998), Lammers ve ark., (1999) ve Gabler ve
Heinrichs (2002)‘in iyi beslenen gruplarda daha iyi performans elde ettikleri bulguları ile paralellik
göstermektedir. Bu çalıĢmada elde edilen günlük canlı ağırlık artıĢ ortalamaları cinsi olgunluk dönemi
öncesi günlük canlı ağırlık kazancı için üst limit, ergin canlı ağırlığı 800 kg olan bir düve için 800 g/gün
olarak bildiren NRC, (1989) değerlerinden de düĢük olarak gerçekleĢmiĢtir. Ancak, bu çalıĢma ile benzer
Ģekilde, 100 kg ile 300 kg canlı ağırlık artıĢ değerleri arası dönemde günlük ortalama 800 g günlük canlı
ağırlık kazancı için verilen NRC önerilerinin %90 ve %110‘nu düzeyinde beslenen gruplarda olumsuz bir
etki olmadan geliĢme sağladıklarını bildiren Pirlo ve ark (1996)‘nın sonuçları ile benzer yönde
gerçekleĢmiĢtir. Çizelge 3‘den görüldüğü üzere aynı ırk içinde farklılıklar söz konusu olup düvelerin
yetiĢme döneminde bulunduğu koĢullar, dönemlere göre gösterdikleri canlı ağırlık ortalamalarında
belirleyicidir. Vücut ölçüleri bakımından elde edilen değerler ise Gabler ve Heinrichs (2002)‘in yüksek
HP/ME oranının cidago ve sağrı yüksekliğinde de doğru orantılı bir artıĢ sağladığı bildiriĢleri ile benzer
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yönde gerçekleĢmiĢtir. Göğüs çevresininde iyi beslenen gruplarda daha yüksek olduğu sonucunu bildiren
Daccarett ve ark. (1993)‘ın bulguları mevcut çalıĢmanın bulgularıyle uyum içerisindedir. Buna karĢın
Bortone ve ark. (1994) 3 aylık yaĢtan 12 aylık yaĢ ve sonrası dönemlerde farklı besleme düzeylerinde
tutulan gruplarda 24 aylık yaĢta vücut ağırlıkları ve vücut ölçüleri arası farklar ise benzer düzeyde
gerçekleĢtiği sonucuda bu bulgularla benzer niteliktedir.
Bu çalıĢmada yüksek günlük canlı ağırlık artıĢı gösteren düvelerin ilk kızgınlıklarını 9.7 aylık
yaĢta gösterirken yavaĢ geliĢme gösteren gruplarda 11.8 ay olarak gerçeklemiĢtir. Cinsi olgunluğa ulaĢma
yaĢı, türe ırka ve hatta ırk içinde oluĢan hatlara ve tiplere göre değiĢim göstermektedir (Çizelge 3). Zebu
ırkı kültür ırklarına göre 6-12 ay daha geç cinsi olgunluğa ulaĢmaktadır (Warnick, 1965; Wiltbank ve ark,
1969). Boran zebu ırkının ise Etopya da ergin canlı ağırlığının %60‘na ulaĢtıklarında cinsi olgunluğa
ulaĢtıkları ve geleneksel koĢullarda yetiĢtirilen sığırlarda bu sürenin daha da uzun olduğu bildirilmektedir
(Hafez, 1980). Cinsi olgunluk yaĢı düve yetiĢtirme konusunda önemli bir göstergedir. Düveler ergin canlı
ağırlığın %30-40‘na ulaĢtığında pubertasa ulaĢmaktadırlar (Graves ve McLean 2008). Cinsi olgunluk
baĢlıca vücut geliĢimi ile ilgili olarak Ģekillendiği (Reid ve ark. 1964; Little ve ark. 1981; Moore ve ark.,
1990) ve gebelik süresinin sabit olması ve ilkine buzağılama yaĢı cinsi olgunluk yaĢı ile gebeliğin
gerçekleĢtiği tohumlama tarihine bağlı olarak gerçekleĢmektedir. Morrow (1969) Holstein düvelerde ilk
ovulasyonun 42.3 haftalık yaĢta olduğunu bildirmektedir. Young ve ark (1978) Holstein melezleri
düvelere ilk ovulasyon yaĢını 53.8 hafta olarak bildirmektedir. Pritchardve ark. (1972) ve DesJardins ve
Hafs (1968) Holstein melezi düveler için cinsi olgunluk yaĢı 225 ve 208 gün olarak bildirmektedirler.
Menge ve ark. (1960) ile Hawk ve ark. (1954) Holstein düveler için cinsi olgunluğa ulaĢma yaĢını 345 ve
397 gün olarak bildirmektedirler. AraĢtırıcılar Siyah Alaca ırkı için cinsi olgunluk yaĢını 6 ile 13 ay
arasında bildirmektedirler. Ancak bu aylardaki canlı ağırlık değerleri bu çalıĢmalarda verilmediği için bu
çalıĢmada elde edilen 8 ile 12 ay arası yaĢlar bulguları ile örtüĢmekle birlikte, düvelerde kızgınlık
baĢlangıcının yaĢtan ziyade ağırlıkla alakalı olduğu bulguları ile örtüĢecek Ģekilde yapılan ilk tespitlerde
bu danalarında ilk kızgınlıklarının ancak 230 kg civarında gözlenebildiği ondan önce ise sürekli
gözlemlere rağmen kızgınlık tespiti mevcut değildir.
250 kg sonrası dönemde olan toplam 38 baĢ düveden 16 baĢı tohumlama için hedef konulan 360
kg üzerinde olup tohumlama uygulamasına alınmıĢ ve bunların gebelik takipleri yapılmaktadır. DüĢük
canlı ağırlık grubunda yer alan düvelerden ancak 3‘ü bu tarihe kadar tohumlama ağırlığına ulaĢmıĢ ve
tohumlaması yaptırılmıĢ iken yüksek canlı ağırlık grubunda 13 baĢ düvenin tohumlama canlı ağırlığına
ulaĢması çönemli bir gösterge olarak kabul edilmelidir.
Hayvanların cinsi olgunluğa ulaĢmasında yaĢtan çok vücut geliĢimi etkilidir (Sorensen ve ark.,
1959; McDowell, 1972; Boyd, 1977; McDonald, 1980). Çizelge 1 incelendiğinde bu çalıĢmada 12 aylık
yaĢ tartımlarda tespit edilen canlı ağırlıkların 235 kg civarında olduğu anlaĢılacaktır. Bu nedenle
araĢtırıcıların cinsi olgunlukta ağırlığın belirleyici olduğu tezi bu çalıĢma sonuçlarında da görülmektedir.
Çizelge 3. Irklara Göre Cinsi Olgunluğa UlaĢma YaĢı ve Kilosu
Irk

Cinsi Olgunluk yaĢı (ay)

Cinsi Olgunluk kilosu (kg)

Holstein Frisian – (Amerika)

12-13

265-289

Holstein Frisian – (Avustralya)

8-12

200-230

Jersey

8-10

160-180

Brown Swiss

10-11

280-300

Charolais

12-13

320-355

Angus

13-14

300-310

Hereford

14-15

300-310

Simmental

11-12

320-330

Zebu

17-27

330-350

Çizelge 1‘de verilen
ilkine tohumlama yaĢı ortalama değerleri incelendiğinde ilkine
tohumlmaada gruplar arası farkın önemsiz olduğu ve benzer ortlamaya sahip oldukları anlaĢılmaktadır.
Ancak aynı Çizelgede yer alan ilkine tohumlama yaĢı ortalama değerleirn bakıldığında, sürenin
beklendiği üzere geç geliĢme gösteren grupta daha uzun olarak gerçekleĢtiği anlaĢılmaktadır. Ayrıca,
düĢük canlı ağırlık artıĢı gösteren grubun ortalama 64 gün daha geç ilkine tohum ağırlığına ulaĢtıkları ve
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bu grupta sadece 3 hayvanın ilkine tohumlama ağırlığı olan 360 kg ortalamaya ulaĢabilirken diğer grupta
13 hayvanın daha kısa sürede ulaĢmıĢtır.
Ġlkine damızlıkta kullanma yaĢı bakımından ırklar ve aynı ırkın sürüleri arasında farklılıklar
görülür. Özellikle ırklar arasındaki farklılıklar onların ergin çağ ağırlıkları ve geliĢme hızlarıyla ilgilidir.
Örneğin Siyah-Alaca ve Esmer ırktan düveler 15-16 aylık yaĢ ve 300-350 kg canlı ağırlıkta damızlıkta
kullanılabilirken daha küçük cüsseli olan Jersey ırkının düveleri aynı yaĢlarda 220-240 kg ağırlığa
ulaĢırlar ve damızlıkta kullanılabilirler. Türkiye‘de ilkine buzağılama yaĢı 28.1 ile 30.2 ay arasında
değiĢmektedir (Kumuk ve ark. 1999). Buzağılama aralığı için 12 ay olarak kabul edilen idealden uzaklık
ortalamaları 4.0 ay ile 5.3 ay, kabul edilebilir değerden uzaklık ortalamaları 1.6 ay ile 2.7 ay arasında
değiĢim göstermektedir (Kumuk ve ark. 1999). Kopuzlu ve ark (1997) Esmer ve Siyah Alacalarda,
ortalama olarak sırasıyla damızlıkta kullanma yası 796.9±46.1 ve664.3±34.2 gün, ilkine buzagılama yası
1083.4±44.8 ve 936.7±33.2 gün olarak bildirmektedirler. Tuna ve ark., (2007) ilkine damızlıkta kullanma
yaĢına ait genel ortalamanın 18.98 ± 2.73 ay (569.4 gün) olduğu ve süt sığırı yetiĢtiriciliğinde arzulanan
bir süre olan 15-18 ay yani 450-540 günlük yaĢın aĢıldığını bildirmektedir. Türkiye‘de Siyah Alaca ırkı
ile yürütülen ilkine damızlıkta kullanma yaĢlarının 498 ile 669 gün arasında değiĢtiği çalıĢma sonuçlarının
verildiği Çizelge 4‘den anlaĢılmaktadır. Bu çalıĢmada elde edilen ilkine tohumlama yaĢı bu sınırlar
içerisnde yer almıĢtır.
Çizelge 4. Türkiye‘de Siyah Alaca ırkı ile yürütülen ilkine damızlıkta kullanma yaĢıkonulu çalıĢma
sonuçları
ilkine damızlıkta kullanma yaĢı
AraĢtırıcılar

Yıllar

gün

ay

Alpan ve Arıtan

1970

>578.5

19,0

ġekerden ve Pekel

1982

>669.0

21,9

Kumuk

1989

<536.1

17,6

AkbaĢ ve Türkmut

1990

<514.2

16,9

Aslan ve Altınel

1992

<559,9

18,4

ġekerden ve Aydın

1992

<544.0

17,8

Ġpek

1993

<531,0

17,4

Kaygısız

1995

>584,2

19,2

Özcan ve Altınel

1995

<542,9

17,8

Tuna

1997

<498.4

16,3

Duru ve Tuncel

2002

<552,0

18,1

Bakır ve Çetin

2003

>587,8

19,3

Sehar ve Özbeyaz

2005

<542,3

17,8

Erdem ve ark.

2007

<538,4

17,7

Tuna ve ark.

2007

569,4

18,7

Kumuk ve ark. (1999) Holstein ırkı ineklerde ilkine buzağılama yaĢında 1 aylık bir gecikmenin
yağa gore düzeltilmiĢ 300 günlük süt veriminde
73 litrelik bir azalmaya neden olduğunu
bildirmektedirler. Süt veriminin ilkine buzağılama yaĢına bağlı olarak artması veya azalması bu verim
özelliğinin önemini arttırmaktadır. Ġlk buzağısını 23-25. aylarda doğuran ineklerde birinci laktasyon süt
veriminin en yüksek ve bu çağın bir sığırcılık iĢletmesi için, en ekonomik ve optimum ilkine buzağılama
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yaĢı olduğu, buna bağlı olarak verimli ömür süresinin de arttığı saptanmıĢtır (Kumuk ve ark.1999; SavaĢ
ve ark.,1999). Bu yaĢtan daha geç doğuran ineklerde, inek baĢına iĢletme maliyeti yükselmektedir
(Kumuk ve ark.,1999; Yalçın, 2000). Erken geliĢen grupta ortralama olarak 64 günlük bir fark söz konusu
olmaktadır. Ġlk buzağısını 23-25. aylarda doğuran ineklerde birinci laktasyon süt veriminin en yüksek ve
bu çağın bir sığırcılık iĢletmesi için, en ekonomik ve optimum ilkine buzağılama yaĢı olduğu, buna bağlı
olarak verimli ömür süresinin de arttığı saptanmıĢtır (Kumuk ve ark.1999; SavaĢ ve ark.,1999). Bu yaĢtan
daha geç doğuran ineklerde, inek baĢına iĢletme maliyeti yükselmektedir (Kumuk ve ark.,1999; Yalçın,
2000). Düve baĢına yapılan 1000-1300 USD bir yatırımın yetiĢtiriciye geri dönmesinde gecikme,
karlılıkta çok önemlidir. ( Bailey ve Currin, 1999)
Sonuç
Bu çalıĢma sonucunda cinsi olgunluk öncesinde yüksek günlük canlı ağırlık artıĢı gösteren gruptaki
düveler daha erken cinsi olgunluğa ve dolayısyla daha erken tohumlama ağırlığına gelmiĢ ve avantaj
teĢkil etmiĢlerdir.
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Süt Sığırlarının Tırnak Bakımı ve Önemi
Özlem Kara, Ahmet Refik Önal, Oğuzhan Diner, Yahya Tuncay Tuna, Ufuk ĠĢcan
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 59030 Tekirdağ
karaozlemm@gmail.com
Süt sığır yetiĢtiriciliğinde mastitisten sonra ekonomik kayıplara sebep olan en önemli
hastalıklardan biri olarak ayak ve tırnak hastalıkları gösterilmektedir. Özellikle entansif yetiĢtiriciliğin
yapıldığı iĢletmelerde önemli bir sorun teĢkil etmektedir. Sürekli ahırda tutulan hayvanların tırnaklarının
mera hayvanlarına göre daha hızlı büyüdüğü bilinmektedir. AraĢtırıcılar ineklerde tırnak uzamasının
ortalama 0.5-1.5 cm/ay olduğunu belirtmektedirler. Modern iĢletmelerde belli aralıklarla ayak ve tırnak
bakımının yapılması gerekmektedir. Tırnak bakımı geleneksel alet, ekipman ve metotlarla yapıldığı gibi
son yıllarda teknolojinin de geliĢmesi ile birlikte bu amaçla oluĢturulmuĢ özel düzenekler kullanılmaya
baĢlanmıĢtır.
Bu çalıĢmada, süt sığırcılığında ayak tırnak bakımının önemi, bakım metotları ve sebep olduğu
ekonomik kayıplar incelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ayak tırnak bakımı, süt sığırcılığı, entansif yetiĢtiricilik
GiriĢ
Sığır yetiĢtiriciliğinin modern olarak yapıldığı ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de sığır
yetiĢtiriciliği yapılan iĢletmelerde; ayak, meme ve metabolizma hastalıklarının önemli ölçüde sorun
oluĢturduğu ve ayak lezyonlarına bağlı verim kayıplarının %80 civarında olduğu bildirilmiĢtir (Sağlıyan
2000). Görgül (1986) yüksek verimli süt ineklerinin ağrılı bir ayak hastalığına yakalanmasıyla, yapılan
çalıĢmalara göre bir laktasyon periyodunda yaklaĢık %20 süt kaybı oluĢturmak suretiyle büyük ekonomik
kayıp oluĢturduğunu bildirmiĢtir.
Sığır Tırnağının Anatomik Yapısı
Sığırlarda, topuk eklemi altında kalan bölüm ayak olarak tanımlanır. Tırnak, alt susam kemiği ve
ayak kemiğinin üzerini örten, epidermisin özel biçimde değiĢip boynuzlaĢması ile meydana getirilen
anatomik oluĢumu ifade eder (Akın, 2008).
Sağlıklı Sığır Tırnağının Özellikleri
Hayvanın cüssesi ile orantılı bir büyüklükte, tırnağın yer ile yaptığı açı ön ayaklarda 45-50þ, arka
ayaklarda 50-55þ, ön duvar uzunluğunun ökçe uzunluğuna oranı ön ayaklarda 2/1 arka ayaklarda 2/0.70.8, mahmuzlar kendi çapları kadar bir uzunlukta, tırnak tabanı içe doğru eğimli ve tırnağın nem oranı
%15-25 arasında olmalıdır (Akın, 2008) (ġekil 1).
ġekil 1.

Tırnağın Uzaması
Tırnağın uzaması fizyolojik bir olaydır. Tırnak ön duvarından, tabandan ve ökçelerden düzenli
olarak uzar. Bu uzama normal olarak ayda; tırnak ön duvarında 5-13 mm, tabanda ise 3-5 mm kadardır
(Görgül 2006). Sağlıyan (2000) tırnağın ayda ortalama 5 mm uzadığını belirtmiĢtir. Tırnağın aĢırı
uzayarak bozuk (deforme) tırnak yapılarının meydana gelmesi, ağırlığın taĢınma yüzeylerine dengeli
aktarılmasını olumsuz yönde etkilediği ve bunun sonucunda ayak hastalıkları meydana geldiği
bildirilmiĢtir (Görgül 2006).
Sığırlarda Tırnağın Kesilip Düzeltilmesi
Tırnak kesiminin periyodik olarak yılda iki kez, özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ve
altı ay ara ile yapılması gerektiği bildirilmiĢtir. Ġleri gebelik döneminde olan ineklerde doğumdan 6-8
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hafta önce ilaveten bir kez daha tırnak kesiminin yapılması önerilmektedir. YumuĢak tırnak yapısı olan
veya tırnakları hızlı uzayan hayvanlarda bu iĢlemin yılda dört kez yapılması gerektiği belirtilmiĢtir (Aytuğ
ve ark. 1989, Alkan ve ark. 1993).
Tırnak kesiminde genel olarak yapılan iĢlemler Ģunlardır .
1- Hayvanın Sabitlenmesi: Tırnak kesiminin emniyetli bir Ģekilde yapılabilmesi için hayvanın
sabitlenerek hareketsiz bırakılması zorunludur. Bu iĢlem için hayvanların ayakta veya yatırılarak çeĢitli
yöntemlerle sabitlenmesi mümkündür. Bu amaçla son yıllarda yaygın olarak kullanılan Travay düzeneği
kullanılması yaygınlaĢmaktadır (ĠĢcan 2011).
2- Ayağın Yıkanıp Temizlenmesi ve Muayenesi:
Ayak tabanı ve tırnak arası bölge bol su ve sabun kullanılarak fırça ile yıkanmalıdır. Tırnak
dikkatlice incelenerek, hastalık belirtisi olup olmadığı kontrol edilmelidir.
3- Tırnağın Kesilip Düzeltilmesi
Tırnak kesiminde genel olarak tırnağın kesilip düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla genel
olarak iskarpile, çekiç, törpü tırnak makası, elektrikle çalıĢan tırnak törpüsü kullanılmaktadır.
Kesim uygulamasında öncelikle dıĢtaki sert kısımdan baĢlanarak yumuĢak dokuya kadar olan
kısmı alınır. Daha derin kesilmesi durumunda yumuĢak doku zedelenerek kanamaya sebep olur ve buna
bağlı olarak ayak problemleri ortaya çıkar. Kesim yere dik olmayacağı Ģekilde arka kısma doğru hafif bir
eğimle yapılmalıdır. DıĢtaki sert içteki yumuĢak dokudan biraz daha yüksek olması sağlanmalıdır. Tırnak
kesiminde her ayaktaki iki tırnağın eĢit yükseklikte olmasına dikkat edilmelidir. Ön ayak tırnakları arka
ayak tırnaklarında daha yüksek olmalıdır. Arka ayaklarda dıĢ tırnak, ön ayaklarda da iç tırnak biraz uzun
bırakılmalıdır (Akman 1998).
Sonuç
Süt sığır yetiĢtiriciliğinde mastitisten sonra ekonomik kayıplara sebep olan en önemli
problemlerden biride ayak ve tırnak hastalıklarıdır. Özellikle entansif yetiĢtiriciliğin yapıldığı iĢletmelerde
önemli bir sorun teĢkil etmektedir. Sürekli ahırda tutulan hayvanların tırnaklarının mera hayvanlarına
göre daha hızlı büyüdüğü bilinmektedir. Bu nedenle iĢletmelerde belirlenen aralıklarda ayak ve tırnak
bakımları gerçekleĢtirilmelidir.
Kaynaklar
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Süt Sığırlarında Sıcaklık Stresinin Döl Verimi Üzerine Etkisi
Yahya Tuncay Tuna, Ahmet Refik Önal, Arif Hikmet Akbay, Özlem Kara, Oğuzhan Diner, Sedat
Çakırlar
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 59030 Tekirdağ
yttuna@nku.edu.tr
Sığırcılıkta beklenen en yüksek verimi sağlamak ve buna paralel olarak karlılığı arttırmak için
hayvanın istediği çevre koĢulları bilinmesi ve bu ortam Ģartlarının sağlanması gerekmektedir. Sığırlarda
süt ve döl verimini etkileyen en önemli çevre koĢullarından biri sıcaklıktır. Mevsimsel yüksek sıcaklık ve
buna bağlı olarak ortaya çıkan sıcaklık stresi büyükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliğinde en büyük sorunların
baĢında gelmektedir. Yüksek sıcaklıklar hayvanlarda sıcaklık stresine sebep olmakta, dolayısıyla süt ve
döl veriminde önemli düĢüĢlere neden olmaktadır. AraĢtırıcılar, sıcaklık stresine maruz kalmıĢ sığırlarda
döl veriminde % 70-80 oranında düĢüĢler gözlendiğini bildirmiĢlerdir.
Bu çalıĢmada, süt sığırcılığında sıcaklık stresinin önemi, etki mekanizması ve meydana getirdiği
ekonomik kayıplar değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Sıcaklık stresi, süt sığırcılığı, döl verimi, süt verimi
GiriĢ
Yapılan bilimsel geliĢmeler sonucu süt sığırlarının daha yüksek verim kabiliyeti kazanmaları
ineklerin daha kolay metabolik hastalıklara yakalanmalarına ve döl verim kabiliyetlerin de önemli
azalmalara neden olduğu belirtilmiĢtir. Özellikle yüksek hava sıcaklıkları süt sığırlarında döl verimi
konusunda olan problemlerin çok daha hızlı artmasına sebep olmuĢtur. Metabolik ısı üretiminin
organizma tarafından dengelenebilmesi, sıcaklık stresinin oluĢtuğu koĢullar hayvanların süt verimi, döl
verimi ve sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
Sıcak stresinin etkileri
Sıcaklık stresi hayvanlarda farklı fizyolojik etkilere sahiptir. Sıcak stresi altındaki ineklerde
sindirim sisteminde ve metabolizmada bazı değiĢikliklere sebep olmaktadır. Bu değiĢimlerin baĢında
kandaki hormonal denge, asit-baz dengesi ve rumen pH‘sı ile ilgili değiĢimler gelmektedir. Sıcak stresine
maruz kalan hayvanlarda yem tüketiminde azalma, günlük hayvan hareketlerinde azalma ve terlemede
artma görülür. Hayvanlar sıcaklık stresinin etkilerinde korunmak için sürekli gölge ve rüzgar alan
bölgeleri tercih ederler (Çabuk 2011).
Süt Sığırları için uygun sıcaklık aralıkları
Maton ve ark. (1985) süt sığırı ahırları için en uygun sıcaklık değerinin 10 0C olduğunu
bildirmiĢlerdir. Çabuk (2011) ise süt sığırları için mutlak sıcaklığın 5-25 0C arasında olması gerektiğini,
ineklerin 25 0C‘nin üzerindeki hava sıcaklıklarında deri yüzeyi ve solunum yoluyla vücutlarından ısıyı
uzaklaĢtırmak için enerjiye ihtiyaç duyduklarını bildirmiĢtir. Lindley ve Whitaker (1996) süt sığırları için
önerilen sıcaklık aralığının 4-24 0C, en yüksek sıcaklık değerinin ise 30 0C olması gerektiğini
bildirmiĢlerdir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Önerilen Sıcaklık Değerleri
Önerilen Sıcaklık Aralığı (þC)
Buzağı
10-26
Süt Sığırı
4-24
Besi Sığırı
4-26

En Yüksek Değer (þC)
32
30
32

Süt sığırlarında vücut sıcaklığının dengelenmesinde ortam sıcaklığının yanında havanın içerdiği
nem oranı önemli ölçüde etkilidir. Havadaki nem oranının artmasıyla solunum ve terleme yoluyla ısı
kaybı zorlaĢır ve buna bağlı olarak çevre sıcaklığına bağlı hayvan üzerindeki stres artar. Sığırlar için
optimum oransal nem oranın %60-75 arasında olması gerekmektedir. Bu oran soğuk iklime sahip
bölgelerde %80-85‘e kadar çıkabilir (Okuroğlu ve Yağanoğlu 1993).
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Sıcaklık stresine neden olan çevre Ģartlarının hesaplanmasında Sıcaklık-Nem Ġndeksi (Thermal-Humidity
İndex (THI)) kullanılır. Bu indeksi hesaplanırken kuru ve yaĢ termometre değerleri kullanılır (Akbay
2011).
Sıcaklık-Nem İndeksi= ( Kuru Termometre Değeri °C)+( 0,36*Yaş Termometre Değeri °C) + 41,2
Süt sığırlarında sıcaklık stresi THI değeri 72> olduğunda baĢlamaktadır. AĢağıdaki tabloda artan
THI değerine bağlı olarak sığırlarda Ģekillenen yaĢamsal değiĢimler yer almaktadır (Chase 2006) (Çizelge
2).
Çizelge 2. Süt sığırlarında sıcaklık stresinin etkileri
THI
<72
72-79

Stres
Derecesi
Yok
Hafif

80-89

Orta

90-98

ġiddetli

>98

Tehlikeli

Semptomlar
Hayvanlar gölgelik yer ararlar, Solunum sayısı artar ve kan damarları
geniĢler. Süt verimine etkisi minimaldir.
Salya miktarı ve solunum sayısı artar. Gıda alımı azalır ve su tüketimi
artar. Vücut sıcaklığında artıĢ Ģekillenebilir. Süt verimi ve gebelik oranları
azalır.
ArtmıĢ vücut sıcaklığına bağlı olarak hayvanlar depresedir. Hayvanlar
sıksık soluk alıp verirler ve salya aĢırı derecede artar. Süt verimi ve döl
verimi ciddi derecede azalmıĢtır.
Ölüm

Sıcaklık stresi ve döl verimi iliĢkisi arasında iliĢkinin ortaya konması amacıyla Tekirdağ‘da
bulunan bir iĢletmede yapılan bir çalıĢmada 104 baĢ sağmal ineğin 2010 yılına ait suni tohumlama verileri
değerlendirilmiĢtir (Çizelge 3). 2010 yılı haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 12 ve 7 adet olmak üzere
tohumlama yapılmıĢ olup diğer aylara oranla en düĢük değerlerdir.
Çizelge 3. 2010 yılına ait suni tohumlama ve sıcaklık değerlerinin aylara göre dağılımı
Üreme
Durumu
Ortalama
Sıcaklık
(C)

Toplam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

244

13

14

22

17

19

12

7

21

27

37

33

22

5.0

5.1

7.4

11.8

16.7

21.3

23.7

23.6

19.9

15.3

10.6

6.9

Çizelge incelendiğinde Tekirdağ iline ait 2010 yılı ortalama sıcaklık verileri ile kıyaslandığında
ortalama sıcaklık verileri ve suni tohumlama sayıları arasında negatif bir iliĢki görülmektedir.
2011 yılı beklenen buzağılama sayılarını incelediğinde Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi bir
artıĢ olduğu görülmektedir. Nisan ve mayıs aylarında gerçekleĢen buzağılama sayıları düĢüktür. Bu
aylardaki doğumların tohumlamaları temmuz ve ağustos 2010 tarihlerine denk gelmektedir. Bu iki ayda
yapılan suni tohumlama uygulamalarının hem sayıca azlığı hem de baĢarı oranının düĢüklüğü nedeniyle
doğumlar bu iki ayda düĢüĢ göstermektedir (Çizelge 4).
Çizelge 4. 2011 yılına ait beklenen buzağılama takvimi
Üreme
durumu
Buzağılama

Nisan
2011
4

Mayıs
2011
3

Haziran
2011
7

Temmuz
2011
15

Ağustos
2011
22

Eylül
2011
9

Ekim
2011
4

Kasım
2011
2

Temmuz ve Ağustos 2011 aylarında doğumlardaki artıĢ hem yazın gebe kalmayan ineklerin
sonbaharda gebe kalmasına, hem de sonbaharda tohumlama sayısının artıĢına bağlı olarak ĢekillenmiĢtir.
Eylül ayından baĢlayarak sonbahar aylarında ve kıĢın baĢında suni tohumlama sayıları artmıĢ olup buna
bağlı olarak beklenen buzağılama sayılarında da artıĢlar olacaktır.
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Sonuç
Çevresel stres faktörlerinden biri olan sıcaklık stresinin özellikle laktasyondaki yüksek verimli
sütçü ineklerde hem süt verimini hem de döl verimini olumsuz etkilediği yapılan birçok araĢtırma ile
kanıtlanmıĢtır. Sıcaklık stresinin çeĢitli yollarla neden olduğu olumsuz etkilerinin modern serinletme
sistemleri, bilimsel besleme stratejileri ve modern sürü idaresi (döl verimi açısından östrüs
senkronizasyonu, embriyo transferi, in vitro fertilizasyon gb.) anlayıĢı ile hafifletilmesi yoluyla yaz
aylarında fertilite oranlarındaki düĢüĢ azaltılabilir. Türkiye Ġçin Ġklim DeğiĢikliği Senaryoları"
TÜBĠTAK KAMAG Projesi Sonuçları‘na göre Türkiye ikliminde 2011-2099 yılların arasında yaz
aylarında ortalama 4,5 þC‘ye kadar sıcaklık artıĢları beklenmektedir. Ġlerleyen yıllarda sıcaklık stresi
özellikle süt sığırcılığını daha yoğun bir Ģekilde etkilemeye baĢlayacaktır. Bu nedenle bu konuda
üreticilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmalı, daha ekonomik soğutma sistemleri üzerine
araĢtırmalar desteklenmeli, sıcağa daha dayanıklı ırkların geliĢtirilmesi için gereken seleksiyon
programları desteklenmeli, ahır planlamalarında ve yapım aĢamalarında hayvanların ihtiyaçları
hesaplanırken sıcaklık stresini azaltmak için gereken önlemler alınmalıdır.
Kaynaklar
Akbay A.H. 2011. Süt Sığırlarında Sıcaklık Stresinin Döl Verimine Etkileri. NKU Fen Bilimleri
Enstitüsü. (YayınlanmamıĢ) Doktora Semineri.
Chase L E, 2006. Climate change impacts on dairy cattle. Fact sheet, Climate Change and Agriculture:
Promoting
Practical
and
Profitable
Responses
.Online
at
http://climateandfarming.org/pdfs/FactSheets/III.3Cattle.pdf
Çabuk,
C.
2011.
Sıcak
stresinin
süt
sığırları
üzerine
etkisi.
http://veternaryruminant.blogspot.com/2011/03/scak-stresinin-sut-sgrlar-uzerine.html#more
Lindley, J.A., Whitaker, J.H., 1996. Agricultural Building and Structures. ASAE, USA.
Maton, A., Daelemans, J. and Lambrecht, J., 1985. Housing of Animals, Elsevier Sciense Publishers
B.V., Netherlands.
Okuroğlu, M. ve DelibaĢ, L., 1986. Hayvan Barınaklarında Uygun Çevre KoĢulları, Hayvancılık
Sempozyumu 5-8 Mayıs, Tokat.
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Tarımsal AraĢtırmalarda Testin Gücü ve Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesinin
Önemi
Samet Hasan ABACI*

Mehmet ÜLKER

Soner ÇANKAYA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit/SAMSUN
samet.abaci@omu.edu.tr
Özet
Tarımsal alanlarda yapılan araĢtırmalara ait denemelerin kurulum aĢamasından sonuçlandırılma
aĢamasına kadar güvenilirliklerin takibi büyük önem arz etmektedir. ÇalıĢmanın baĢlangıcında örnek
büyüklüğünün sağlıklı bir Ģekilde belirlenmesi ve testin gücünün hesaplanması araĢtırmanın güvenirliğini
arttırmakla birlikte sonuçların tutarlı bir Ģekilde yorumlanmasını da sağlamaktadır. Yetersiz örnek
büyüklüğü etkisi araĢtırılan muamele grupları arasındaki farklılıkların belirlenmesinde tutarsız sonuçların
elde edilmesine sebebiyet verirken, örnek büyüklüğünün gereğinden fazla tutulması da maliyet, zaman ve
iĢgücü açısından ciddi kayıplara neden olmaktadır. Buna ilaveten iliĢki analizlerinde örnek büyüklüğünün
fazla olması ilgili katsayının (örneğin korelasyon katsayısı) standart hatasının küçülmesine, dolayısı ile
çok düĢük bulunan katsayıların istatistiki olarak anlamlı çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durum H 0
hipotezinin kabul veya reddedilmesi ile ilgili karar aĢamasında yanlıĢ yorumlamalara yol açmaktadır. Bu
amaçla, derlemede tarımsal araĢtırmalarda göz ardı edilen örnek büyüklüğünün belirlenmesinin önemi ve
testin gücü hakkında bilgi verilmeye çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Test Gücü, Örnek Büyüklüğü, Deneme,

Hayvan Ġthalatı
Oğuzhan Diner, Ahmet Refik Önal, Ertan Köycü, Özlem Kara, Yahya Tuncay Tuna
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 59030 Tekirdağ
ekoycu@nku.edu.tr
Hayvansal ürünler insan beslenmesinde büyük öneme sahiptir.
Hayvansal üretim ülke
ekonomisinin geliĢmesinde, birim yatırım karĢılığında yüksek kazanç, en düĢük maliyetle istihdam
imkânı sağlayan önemli bir sektördür. Ġnsan beslenmesinde hayvansal protein gereksinimi için kırmızı et,
beyaz etle birlikte önemli bir yer oluĢturmaktadır. Kırmızı et üretiminin çoğunluğu ise sığır eti
üretiminden sağlanmaktadır. Türkiye‘ de son yıllarda oluĢan kırmızı et ihtiyacı hayvan ithalatını gündeme
getirmiĢtir. Ülkemizde Cumhuriyet‘in ilk yıllarından beri farklı dönemlerde gerek damızlık hayvan
gerekse kasaplık hayvan ithalatı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Son yıllarda ülkemize, özellikle Trakya bölgesine önemli oranda hayvan ithalatı
gerçekleĢtirilmektedir. Bu çalıĢmada ülkemize ithal edilen hayvanların genel durumu ve ülke
hayvancılığına etkileri değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Hayvan ithalatı, kırmızı et, kasaplık hayvan
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Büyük Kapasiteli Süt Sığır ĠĢletmelerinde Süt ve Döl Verim Özelliklerinin
Belirlenmesi
Yahya Tuncay Tuna, Abdurrahman Erdoğan, Sedat Çakırlar, Elif Yarar, Efkan ÇalıĢkan, Ahmet Refik
Önal, Özlem Kara
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 59030 Tekirdağ
yttuna@nku.edu.tr
Süt sığırcılığında, süt ve döl verimi iĢletmelerin karlılığı üzerinde doğrudan etkili iki ölçüttür.
Döl verim ölçütleri bakımından ırklara göre belirlenen standartlara ulaĢılamadığında iĢletmenin rekabet
gücü ve üretimde karlılık azalmaktadır. Bu çalıĢmada; Tekirdağ Ġli Damızlık Sığır YetiĢtiricileri
Birliği‘ne kayıtlı büyük iĢletme olarak tabir edilen elli baĢ ve üzeri sağmal süt sığırına sahip toplam 247
iĢletmeye ait döl ve süt verimine iliĢkin veriler değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla toplam dokuz ilçe ve 25710
hayvan incelenmiĢtir.
Yapılan çalıĢmada döl verimine iliĢkin gebelik baĢına tohumlama sayısı, buzağılama aralığı,
servis periyodu, ilkine buzağılama yaĢı, ortalama sürü yaĢı; süt verimine iliĢkin ise laktasyon süresi,
laktasyon verimi ve 305 günlük süt verimi gibi özellikler irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Döl verimi, süt verimi, Tekirdağ, Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliği
GĠRĠġ
Süt sığırcılığında gelir getiren ve karlılığı etkileyen faktörler süt üretimi ve döl verimidir.
ÇalıĢma Tekirdağ ili ve ilçelerinde süt sığırcılığı faaliyeti gösteren ve Damızlık Sığır YetiĢtiricileri
Birliğine kayıtlı 50 baĢ ve üstü sağmal hayvanlara sahip iĢletmelere iliĢkin süt ve döl verim parametreleri
incelenmiĢtir.
Süt verimine iliĢkin ortalama laktasyon sayısı, ortalama laktasyon süresi, ortalama laktasyon süt
verimi ve 305 günlük süt verimleri incelenmiĢtir. Döl verimine iliĢkin ise Ortalama Servis Periyodu
(gün), ortalama buzağılama aralığı (gün), gebelik baĢına tohumlama sayısı (doz), ortalama ilkine
buzağılama yaĢı (ay) incelenmiĢtir.
Değerlendirilen ĠĢletme ve Hayvan Sayıları
Ġlçelere göre süt verimine iliĢkin değerlendirmede toplam 222 iĢletmeye ait 23899 baĢ sağmal
sığır, döl verimine iliĢkin değerlendirmede ise 247 iĢletmeye ait toplam 25710 baĢ sağmal sığıra iliĢkin
veriler değerlendirilmiĢtir. Çizelge 1. değerlendirildiğinde 50 baĢ ve üzeri sağmal sığıra sahip iĢletmelerin
Malkara ilçesinde yoğunlaĢtığı görülmektedir.
Çizelge 1. Ġlçelere Göre Değerlendirilen ĠĢletme ve Hayvan Sayıları
ĠĢletme
Sayısı
Merkez
Çerkezköy
Çorlu
Saray
ġarköy
M.Ereğlisi
Malkara
Hayrabolu
Muratlı
Toplam

33
16
18
23
5
6
79
30
12
222

Süt Verimine ĠliĢkin
Ort. Hayvan Top. Hayvan
Sayısı
Sayısı
92
88
126
84
59
78
89
72
442

3036
1410
2265
1941
296
465
7017
2166
5303
23899

ĠĢletme
Sayısı
33
18
25
27
4
10
84
33
13
247

Döl Verimine ĠliĢkin
Ort. Hayvan
Top.
Sayısı
Hayvan
Sayısı
92
3029
86
1545
108
2697
82
2202
56
224
74
738
90
7522
72
2391
412
5362
25710

Süt ve döl veriminde değerlendirilen iĢletmelerin sırasıyla %34 ve %36 ile en fazla Malkara
ilçesinde, %2 ile en az ġarköy ilçesinde olduğu görülmektedir (ġekil 1).
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ġekil 1. Ġlçelere Göre Değerlendirilen ĠĢletme Dağılımı
Süt Verilerinin ait olduğu iĢletme dağılımı

Döl Verilerinin ait olduğu iĢletme dağılımı

Süt verimine iliĢkin sonuçlar
Süt verimlerinin değerlendirilmesinde kullanılan laktasyon sayısı, toplam laktasyon süt verimi ve
305 günlük süt verimine iliĢkin ortalamalar Çizelge 2‘de verilmiĢtir. Çizelge incelendiğinde laktasyon
sayılarının ortalama 359 olduğu ve 343 ile 383 arasında değiĢtiği görülmektedir. En fazla sayıda
laktasyon kaydının Çerkezköy ve en az kayıdın ġarköy ilçesine ait olduğu görülmektedir. Toplam
Laktasyon Süt verimi değerlendirildiğinde il genel ortalamasının 6900 litre olduğu görülmüĢtür. Toplama
laktasyon süt verimleri arasındaki değiĢim ise 5793 ve 8678 litre arasında değiĢtiği görülmüĢtür. En fazla
toplam laktasyon süt verimine sahip ilçenin ise Çerkezköy olduğu görülmektedir. 305 günlük süt verim
ortalamasının il bazında 5792 litre olduğu görülmüĢtür. Benzer Ģekilde Çerkezköy en fazla ortalamaya
sahip ilçedir (Çizelge 2).
Çizelge 2. Süt verimine iliĢkin veri ortalamaları
Laktasyon Sayısı
Toplam Laktasyon Süt
305 Günlük Süt Verimi
Verimi (Lt)
(Lt)
Merkez
351
6803
5847
Çerkezköy
383
8678
6779
Çorlu
377
6983
5604
Saray
363
7430
5984
ġarköy
343
6163
5330
M.Ereğlisi
345
6446
5739
Malkara
358
6894
5892
Hayrabolu
354
5793
4963
Muratlı
355
7000
5874
Genel
359
6900
5792
Laktasyon sayısı, toplam laktasyon süt verimi ve 305 günlük süt verimine ait ortalamalara iliĢkin
dağılım ġekil 2‘ de verilmiĢtir.
ġekil 2. Süt verimine iliĢkin veri ortalamaları
Toplam Laktasyon Süt Verimi (Lt)

305 Günlük Süt Verimi (Lt)

4192301923r1
0l
4192001920r5l
12191901919r
21191801918r
15191801918r
16191801918r
23191801918r
1191901919r3l
24191701917r
2l
14191601916r
11l
11l
8l
19191601916r 17191501915r
7l
30191601916r
10191501915r
9191501915r1
8l17191601916r
3191601916r1l 5191501915r5l5l
11l
2l
11l 1l
4191401914r8l9l
2191301913r8l

Döl verimine iliĢkin sonuçlar
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Döl veriminin değerlendirilmesinde kullanılan servis periyodu, buzağılama aralığı,
gebelik baĢına tohumlama sayısı ve ilkine buzağılama yaĢına iliĢkin ortalamalar Çizelge 3‘te verilmiĢtir.
Çizelge incelendiğinde ilçelere göre servis periyodunun 180 ile 285 gün arasında değiĢtiği ve en uzun
servis periyoduna sahip ilçenin Çerkezköy, en kısa servis periyoduna sahip ilçenin ise Marmara Ereğlisi
olduğu saptanmıĢtır (Çizelge 3).
Buzağılama iliĢkin veriler incelendiği Tekirdağ il genel ortalamasının 482 gün olduğu
belirlenmiĢtir. Buzağılama aralığı bakımından en uzun süreye sahip ilçenin Çerkezköy ve en kısa süreye
sahip ilçenin ise Marmara Ereğlisi olduğu belirlenmiĢtir. Gebelik baĢına tohumlama sayısı bakımından il
genel ortalamasının 1.72 adet olduğu belirlenmiĢtir. Malkara ilçesinde ise bu değerin 2.09 adede
yükseldiği görülmüĢtür. Ġlkine buzağılama yaĢı değerlendirildiğinde il genel ortalamasının 32.72 ay
olduğu ilçelere göre 29.62 ile 35.62 ay arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir.
Çizelge 3. Döl verimine iliĢkin veri ortalamaları

Merkez
Çerkezköy
Çorlu
Saray
ġarköy
M.Ereğlisi
Malkara
Hayrabolu
Muratlı
Genel

Servis
Periyodu (Gün)

Buzağılama Aralığı
(Gün)

196
285
233
256
195
180
207
207
196
217

472
501
485
545
495
448
470
472
452
482

Gebelik BaĢına
Tohumlama Sayısı
(Adet)
1,76
1,74
1,69
1,50
1,60
1,52
2,09
1,72
1,89
1,72

Ġlkine Buzağılama
YaĢı (Ay)
30,40
35,62
34,86
35,22
32,93
32,90
29,62
30,41
32,57
32,72

Döl veriminin değerlendirilmesinde kullanılan servis periyodu, buzağılama aralığı, gebelik
baĢına tohumlama sayısı ve ilkine buzağılama yaĢı ortalamalarına iliĢkin verilerin dağılımı ġekil 3‘te
verilmiĢtir.
ġekil 3. Döl verimine iliĢkin veri ortalamaları
Servis Periyodu (Gün)

Buzağılama Aralığı (Gün)

15190101901r 28190101901r 23190101901r
16190101901r
27190101901r
29190101901r6l 9190101901r5l14190101901r
26190101901r
16190101901r5l
3l
4l
4l 3l
4l
4l
4l11190001900r 12190001900r
25190001900r
13190001900r
14190001900r10l20190001900r9l
14190001900r
4190001900r8l
7l28190001900r7l 25190001900r
7l
8l
7l 7l
6l

Sonuç
Tekirdağ il genelinde 50 ve üzeri baĢa sağmal hayvana sahip iĢletmelerin değerlendirildiği
çalıĢmada iĢletme yoğunluğunun özellikle Malkara, Hayrabolu ve Merkez ilçesinde yoğunlaĢtığı
görülmektedir. ġarköy ve Marmara Ereğlisi ilçelerindeki düĢük yoğunluğun ilçelerin coğrafi yapısı,
bitkisel üretim deseni ve turizm yoğunluğundan kaynaklandığı düĢünülmektedir.
Kaynaklar
Anonim 2012a. Tekirdağ Damızlık Sığır YetiĢtiricileri Birliği Verileri. Tekirdağ
Anonim 2012b. Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü Verileri. Tekirdağ
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Kahramanmaraş Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinde Sağlık Takvimi
Ahmet DerviĢ ARITIK,

Ġbrahim ġAHĠN,

Tolga TOLUN,

Abdülkerim Harman

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl. KahramanmaraĢ
ÖZET : Süt Sığırcılığı yapan iĢletmelerde buzağıların, danaların ve ineklerin sağlıklarının
korunmaları bir "koruyucu hekimlik programı ile mümkün hale gelir. Korumak ucuz ve garantili, tedavi
ise pahalı ve zordur. Tedavi her zaman baĢarılı olamayabilir.
Süt sığırcılığı iĢletmelerinde; doğum yapan, süt verme döneminde, kuru dönemde inekler olduğu
gibi, yeni doğmuĢ buzağılar, büyümekte olan danalar vardır ve bunların her bir bölümüne uygulanması
gereken "koruyucu hekimlik" çalıĢmaları söz konusudur. Koruyucu hekimlik; aĢı uygulamalarını, uygun
barınakları, uygun yem formüllerini, uygun besleme tekniklerini, uygun boğa kullanımını kapsar.
Hayvanlar çoğu kez kapalı barınaklarda tutulduklarından barınakların bakımı da önemlidir. Ahırlar
temizlenmeli, havalandırmalı, hastalıklarla mücadele için önlemler alınmalıdır. Hayvanlar çeĢitli yemlerle
beslenmeli, zararlılarla mücadele edilmeli ve havalar temiz tutulmalıdır. Bazı ılık bölgelerde hayvanlar
meralarda otlatılır. Hayvan hastalıklarına karĢı koruyucu aĢılar yapılmalı, hastalık ve zararlarına karĢı
koruyucu aĢılar ve ilaçlar uygulanmalıdır. Sığırların rasyonlarında enerji ihtiyaçları iyi dengelenmeli,
geçici de olsa, noksan besleme yapılmamalıdır. Sağılan ineklerde meme hastalığına dikkat edilmelidir.
Meme, meme baĢları ve süt sekresyonu sık sık kontrol edilmeli; sağım saatlerinin aynı saatlerde ve eĢit
aralıklarla yapılmasına çaba gösterilmelidir. Hayvanlar iç parazitlere karĢı ilaçlanmalıdır. Gübrelikte
biriken gübre iĢletmeden uzak bir yere götürülmeli dir. Her hafta, düzenli olarak ahır içi ve çevresi ahır
dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir.
Anahtar Kelimeler : Kahramanmaraş, Sığırcılık. Sağlık Takvimi

Sığırlarda Tırnak Kesimi
Sıraç YAVUZ , Hüseyin HAZIR, Kerim AVAN, Enver AYDIN
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Bölümü, KAHRAMANMARAġ
GEREKLĠ ALET VE EKĠPMANLAR
Tırnak kesiminde değiĢik tipte birçok alet kullanılabilir (Resim 1). Tırnaktaki fazlalıkları kabaca
ortadan kaldırmak için; büyük tırnak makası, tırnak kerpeteni, ağzı sağa veya sola dönük suntıraç, keski,
tahta tokmak ve tırnağın üzerine yerleĢtirileceği tahta takoz, daha ince kesim ve düzeltme iĢleri ile yarık
ve çatlakları kazıyıp uzaklaĢtırmak için ise; ağzı sağa veya sola dönük tırnak bıçağı (renet), tırnak
törpüsü ve avuç içi taĢlama aleti (küçük ve hafif tipte) gibi aletler kullanılır. Burada kiĢisel tercih de
önemli olup, tüm aletler uygun çalıĢma düzeninde, bakımlı, bilenmiĢ
ve keskin vaziyette
bulundurulmalıdır.

Resim 1. Tırnak kesiminde kullanılan bazı alet ve ekipmanlar; a)Tırnak keskisi, b) Tırnak bıçağı-renet, c)
Tokmak, d) Törpü e) Suntıraç, f) Avuç içi taĢlama cihazı, g) Tırnak kerpeteni ,h ve i) Tırnak makası
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HAYVANIN KESĠM ÖNCESĠ SABĠTLENMESĠ
Tırnak kesiminin emniyetli bir Ģekilde yapılabilmesi için hayvanın sabitlenerek hareketsiz
bırakılması zorunludur. Bu iĢlem için; Durakta bağlı olan hayvanın arka ayağının bağlanarak
kaldırılması.Tendon sıkıĢtırıcı aletlerle tendonların sıkılarak hayvanın ayağını kaldırmasının
sağlanması.Hayvanın arka bacağına önden yanaĢarak, bacağımızı hayvana dayayıp ani hareketle
mahmuzlardan kavrayarak ayağın kaldırılması.Arka ayağın bağlanıp yukarı atılacak bir ip ile kaldırılarak,
ayağın belirli bir yükseklikte tutulan demir boru veya yuvarlak tahta kalas üzerine konularak bağlanması.
Rueff yöntemi, Burley yöntemi veya bel ve diz bağından oluĢan Türk yöntemi gibi çeĢitli bağlama
yöntemleri ile hayvanın bağlanarak yatırılması mümkünse de, bu konuda en güvenilir, rahat ve kolay
yöntem tırnak kesimi için özel bir tırnak kesim sehpası (hayvan sabitleme ekipmanı) kullanmaktır (Resim
2). Hayvan sabitleme ekipmanı; tırnağı kesilecek hayvanın karın altından hafifçe kaldırılarak hareketsiz
bırakılmasına ve baĢın önden bağlanarak veya sıkıĢtırılarak hayvanın geriye doğru hareketinin
önlenmesine olanak verir. Bundan sonra, kesim sırasına göre, hayvanın arka ayakları teker teker arkadaki
boruya, ön ayakları da gerektiğinde yanlardaki dönerli tahta sehpalara bağlanarak rahat ve emniyetli bir
Ģekilde kesim yapılabilir. Hayvan sabitlendikten sonra tırnak kesim iĢine baĢlanılabilir.
TIRNAK KESĠMĠ
Bir tırnak kesim programına baĢlamadan önce özellikle inek ve düvelerin hepsinin tırnakları
gözden geçirilip, acil kesim gereksinimi olanlara öncelik verilerek kesim programına
baĢlanılmalıdır.Kesime baĢlamadan önce gerekiyorsa hayvanın tırnağı yıkanarak temizlenir. Düz bir
zemin üzerinde hayvanın duruĢ ve yürüyüĢü kontrol edilir. Bu Ģekilde hayvanın yürüyüĢüne bakarak nasıl
bir düzeltici kesim yapılması gerektiğine karar verilir. Tırnak kesimine arka ayaklarda iç tırnaktan, ön
ayaklarda ise dıĢ tırnaktan baĢlanmalıdır. AĢırı uzun ve kalın bir tırnağın kesimi, tırnak ucu ve duvarının
aĢırı uzamıĢ bölümlerinin tırnak kerpeteni veya tırnak makası ile kesilip atılması ile baĢlar. Tırnak
uzunluğu arzu edilen tırnak büyüklüğüne uygun (7,5 cm kadar) ve ineğin vücut ölçüleri ile de orantılı
olmalıdır. Bu en kritik ölçü ve kesimdir. Çok derin kesimleri önlemek için küçük parçalar halinde kesim
tercih edilmelidir. AĢırı kesim canlı doku olan koryuma zarar verir.

Resim 2. Hayvan sabitleme ve tırnak kesim sehpası.

Resim 3. Tekerlekli tırnak kesim sehpası.

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

Çok kesmektense biraz uzun bırakmak daha iyidir.Kesimde kan akıtılmamalıdır. Kesim sırasında
eğer canlı doku ortaya çıkarsa incinip kanayabilir, bu durum sağlıklı olmayan tırnaklarda enfeksiyon riski
de oluĢturabilir. Tırnak uçlarının kesimi için bazen ayak tahta bir kütük üzerine yerleĢtirilir, tırnak keskisi
(ıskarpela) ve tahta tokmak yardımıyla kesim yapılır.
Daha sonra tırnak tabanına geçilerek buradaki aĢırı kalınlaĢmıĢ dokunun kesimine geçilir. Bu
iĢlemler; ökçeden tırnak ucuna doğru meyil verilerek suntıraç veya tırnak bıçağı ile ayağın altındaki fazla
dokunun alınması ile gerçekleĢir.Ökçeden baĢlayıp tırnak ucuna doğru fazla kazınırsa geride kalan ökçe
kısmı korunmuĢ olur. Kesimde hedef; eĢit seviyede, dengeli ve uygun Ģekil verilmiĢ bir tırnak olmalıdır.
Koryumu korumak için en az 5-7 mm kadar taban bırakılmalıdır. Tırnak tabanının iç (axial) bölümü
parmaklar arasına doğru hafif meyil verilerek kesilir. Daha sonra iç (medial) tırnağı rehber alarak dıĢ
(lateral) tırnak da aynı uzunlukta kesilir. Sonraki aĢamada ökçeler dengelenerek aynı seviyeye getirilir.
DıĢ tırnakta hastalık varsa, bu tırnak iç tırnaktan daha az kesilmelidir. DıĢ tırnakta taban ülseri veya beyaz
çizgi hastalığı varsa ökçeden biraz alınması dıĢ tırnağı Dinlen direcek ve iyileĢmesine yardımcı olacaktır.
Bu durum bazen sağlıklı tırnak üzerine ortopedik tahta takoz uygulanmasını gerektirir. Bu amaçla
üretilmiĢ ortopedik tahta takozlar yine bu iĢ için üretilen özel yapıĢtırıcıları (methylmethacrylate, v.b.) ile
tırnağa yapıĢtırılır. Takoz büyüklüğü tırnağa uygun olmalıdır. Tabanın yontulmasında beyaz çizginin
ortaya çıkması bize artık durmamız gerektiğini belirten bir göstergedir. Beyaz çizgiye yakın bölgede
ortaya çıkacak olası kızarıklıklar kesimde aĢırıya kaçtığımızın iĢaretidir. Eğer tırnak, oransız bir yapıda
ise düzelinceye kadar üç ayda bir, ancak küçük bölümler halinde kesim yapılmalıdır. Bu, kan
damarlarının ayağın iç bölümünden geri çekilmesi için zaman kazandıracak ve bir sonraki kesimin
yapılmasına olanak sağlayacaktır. Kesimde; her iki tırnağın dayanma düzlemi incik eksenine dik ve tek
bir düzlem olacak ve her iki tırnağa eĢit miktarda ağırlık binecek Ģekilde bir biçimlendirme yapılmalıdır.
Laminitis gibi bazı tırnak hastalıklarının yarattığı lezyonlar kimi hayvanlarda kesim öncesi görülmediği
halde tırnağın kesimi ile beraber ortaya çıkabilir. Bu durumda, sık aralıklarla yapılacak düzeltici
kesimlerle birlikte, veteriner tavsiyesi ile gerekli ilaçlar kullanılarak tedaviye baĢlanılmalıdır.

Ayrıca, ciddi ayak hastalık ve sorunlarında ayağın üzerine 5-10 cm enindeki sargı bezleri ile
bandaj yapılıp, daha sonra bandajı korumak için üzerine kalın plastik torba benzeri bir kılıf geçirilebilir.
Bu gibi sorunlu tırnaklar için üretilmiĢ, ayakkabı benzeri, tırnak koruyucu kılıfları da vardır. Tırnak tabanı
kesim sonrası pürüzlü bırakılmamalı, tırnak törpüsü veya küçük bir avuç içi taĢlama aleti yardımıyla
düzeltilmelidir. Kesim sırasında kanama olması halinde söz konusu bölgeye tentürdiyot, uygun bir
dezenfektan veya ardıç katranı sürülmelidir. Özellikle kuruyunca bir film tabaka oluĢturan bazı ticari
dezenfektanların tırnak kesiminden sonra uygulanmasında yarar vardır.Tırnak kesimi, hayvanda bir stres
yaratıp, kesimden sonra sütün azalmasına neden olabileceği için kesim iĢleri daha çok laktasyonun son
aylarında, doğumdan 3-6 hafta önce yapılmalıdır. Bu, laktasyonun ilk dönemlerinde tırnakların oldukça
iyi durumda olmasını sağlar. Ancak, yakın gebe ineklerin tırnakları yatırma ve aĢırı fiziki zorlamalarla
kesilmeye çalıĢılmamalıdır. Aksi halde düĢükler görülebilir. Bir sonraki kesim, laktasyonun 110. gününde
yapılır, uzayan laktasyonlarda ise, her120-150 günde bir kesim yapılmalıdır.
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Kuluçka Makinelerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği
Bahadır Can GÜZ
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Özet
Tarihte ilk yapay kuluçka M.Ö. 246-207 yıllarında Çinde görülmüĢtür.Yer altında yapılan kuluçka
fırınları kerpiçtendir. Üzerlerinde birer değirmi menfez vardır. Bunlar fazla nemin çıkması için
yapılmıĢtır. Bir fırın binasında genellikle yirmi dört fırın bulunur. Bu fırınlar on ikiĢerden iki tarafa
ayrılmıĢ ve aralarında iĢçiler için küçük bir yol bırakılmıĢtır.Bunların saman ve gübre yakılarak
ısıtıldığından bahsedilir. Büyüklüğüne göre her birine sekizyüzden sekizbine kadar yumurta konulduğu
hakkında muhtelif rivayetler vardır.
Ġlk ticari kuluçka makinesinin ise 1609 yılında Hollandalı fizikçi Cornelius Drebbel tarafından Londra´da
yapılmıĢtır. O günden bu yana geçen zaman içinde kuluçka makinelerinde önemli ölçüde geliĢme
görülmüĢtür.
Drebbel´in kuluçka makinesi, içinde kömür yakılan bir kabindi. Bu kabinin iç kısmındaki bir kutuda
yumurtalar vardı ve sıcak hava sürekli olarak yumurta dolu kutunun çevresinde dolaĢıyordu. Günümüze
geldikçe ilk kuluçka makinesi temel alınarak, kuluçka makineleri en yüksek teknoloji ile hiçbir
aĢamasında el değmeyen endüstriyel makinalar halini almıĢtır. Endüstriyel üretime geçiĢ ve fabrikasyon
üretim ile kuluçka makinelerinin kullanımı azami ölçüye ulaĢmıĢtır. Bu süreç önümüzdeki yıllarda da
kaçınılmaz olarak devam edecektir.
Günümüzde kullanılan ve gelecekte teknoloji geliĢimi ile doğru orantılı olarak geliĢecek kuluçka
makinelerinde %0 hata oranı hedeflenmektedir. Tamamen uzaktan kontrol yöntemi ile çalıĢan yeni nesil
kuluçka makineleri tüm iklimlendirme olaylarını otomatik olarak yapmaktadır. Yumurtaların hareket
açısı, havanın debisi, yumurtanın yüzey nemi gibi ölçüm yapma hassasiyetine sahip olan bu makineler
gün geçtikçe ticari kuluçkahanelerde yerini alacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuluçka, Tarih, Makine, Sistem, Gelecek
Kuluçka Makinelerinin Tarihsel Gelişimi
Ġlk yapay kuluçka M.Ö. 246-207 yıllarında Çinde görülmüĢtür.Yer altında yapılan kuluçka fırınları
kerpiçtendir. Üzerlerinde birer değirmi menfez vardır. Bunlar fazla nemin çıkması için yapılmıĢtır. Bir
fırın binasında genellikle yirmi dört fırın bulunur. Bu fırınlar on ikiĢerden iki tarafa ayrılmıĢ ve aralarında
iĢçiler için küçük bir yol bırakılmıĢtır.Bunların saman ve gübre yakılarak ısıtıldığından bahsedilir.
Büyüklüğüne göre her birine sekizyüzden sekizbine kadar yumurta konulduğu hakkında muhtelif
rivayetler vardır.
Civciv üretiminde kullanılan ilk termostatlı kuluçka makinesi 1609 yılında Hollandalı fizikçi Cornelius
Drebbel tarafından Londra´da yapıldı. Drebbel, buluĢunu gerçekleĢtirirken, bir ölçüde, eski Mısırlıların ve
Çinlilerin sıcak kuluçka odalarından esinlendi.
Drebbel´in kuluçka makinesi, içinde kömür yakılan bir kabindi. Bu kabinin iç kısmındaki bir kutuda
yumurtalar vardı ve sıcak hava sürekli olarak yumurta dolu kutunun çevresinde dolaĢıyordu.
Kutunun, alkol dolu termostatla temas etmemesi için etrafına bir su ceketi yerleĢtirilmiĢti. Isınınca
geniĢleyen alkol "u " biçimindeki tüp içinde bulunan cıvayı itiyor, o da metal çubuğu yukarı kaldırıyordu.
Metal çubuk, iki kolla, üstteki soba kapağını açıp kapamaya yarıyordu. Böylece, kabinin altındaki ocakta
yanan ateĢ, denetim altına alınmıĢ oluyordu. Bu yöntem sayesinde kuluçka kutusunun içindeki ısı da
sürekli olarak aynı düzeyde tutulabiliyordu.
Bu termostat sistemi günümüzdeki kuluçka makinalarının temel yapısını oluĢturmuĢtur. Drebbel‘in
makinası esas alınarak günümüze kadar geliĢtirilerek mükemmel kuluçka sistemine ulaĢmak ilk hedeftir.
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Günümüzde kullanılan ve gelecekte teknoloji geliĢimi ile doğru orantılı olarak geliĢecek kuluçka
makinelerinde %0 hata oranı hedeflenmektedir. Tamamen uzaktan kontrol yöntemi ile çalıĢan yeni nesil
kuluçka makineleri, tüm iklimlendirme ve fizyolojik geliĢim olaylarını otomatik olarak yapmaktadır.
Yumurtaların hareket açısı, akan havanın debisi, yumurtanın yüzey nemi gibi ölçüm yapma hassasiyetine
sahip olan bu makineler gün geçtikçe ticari kuluçkahanelerde yerini alacaktır.
Tek Kademeli Ve Çok Kademeli Kuluçka Makineleri
GeçmiĢten günümüze civciv üretiminde kullanılan kuluçka makineleri tasarımında; iĢlevsellik ve bir
sürümde maksimum kapasite miktarı gibi istekler doğrultusunda yönelime gidilmiĢtir. 1900‘lü yılların
baĢından itibaren tam anlamıyla ticarileĢen kuluçkalama sistemleri ve kuluçkahaneler, sınırlı üretim
yapan tek kademeli kuluçka makinelerinden oluĢmaktaydı. Ancak daha sonraki yıllarda artan talebi
karĢılamak için çok kademeli kuluçka makineleri tasarlandı ve kuluçkalık üretimler tamamen çok
kademeye yönelik yatırıma geçti. Son yıllarda ise çok kademeli kuluçka makinelerinin dezavantajlarının
fazlalığından kaynaklı tek kademeli makinelere dönüĢ yolunda çalıĢmalar baĢlamıĢtır.
Tek Kademeli Kuluçka Makineleri
Kuluçkacılığın baĢladığı günden günümüze uzanan süre içinde kuluçka makinelerinde tek kademeli
sistemler kullanılmaktadır. Bu makineler havanın ve sıcaklığın her yere eĢit yayılmasını amaçlayan
ölçütler ile tasarlanmaktadır. Yumurtaların birbirinden uzaklığı ve yumurta sayıları stabildir.
Yumurtaların sayısı ve belli alana düĢen yumurta sayısı sabit olduğu için geliĢim yaklaĢık olarak aynı
sürede tamamlanmaktadır. ÇıkıĢ bölmesindeki yumurtalardan ilk civciv çıkıĢı ile son civciv çıkıĢı arası
süre oldukça kısadır. Civcivlerin sağlık düzeyi ile çıkıĢlar arası süre ters orantılıdır. Bu süre uzadıkça
civcivlerde uygunluk , sağlık ve canlılık düĢmektedir.
Çok Kademeli Kuluçka Makineleri
Son yıllarda dünyada hızla geliĢen ve önemli ölçüde yükseliĢ gösteren tavukçuluk sektöründe çok
kademeli kuluçkalama sistemler geliĢtirilmiĢ ve ticari olarak yaygınlaĢmıĢtır. Çok kademeli sistemlerde
bir partide oldukça fazla miktarda civciv üretimi söz konusudur. Daimi ardıĢık üretim yapılmaktadır.
Makine içinde çeĢitli yaĢlarda civciv mevcuttur. Bu yüksek miktardaki üretimlerde avantajlar olduğu
kadar çeĢitli dezavantajlar da mevcuttur. Çok kademeli sistemler; günümüzdeki entegre tavukçuluk
iĢletmelerinde, kuluçkahanelerde ve damızlık iĢletmelerinde oldukça yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır.
Kuluçka Makinesini Oluşturan Üniteler
Kuluçka verimini etkileyen faktörlerin en önemlileri sıcaklık, nem, havalandırma, hava sirkülâsyonu,
yumurtaların çevrilme açıları, ısı yalıtımları ve oksijen ihtiyacıdır.
Yumurtaların Çevrilmesi Ünitesi
Kuluçka verimini etkileyen en önemli etkenlerden biride yumurtaların çevrilmesidir. Yumurtalar değiĢik
açılarda döndürülebilir. Ama bu dönme açıları civciv çıkıĢ gücünü doğrudan etkiler. En yüksek çıkıĢ gücü
45º lik döndürme açısı ile sağlanmaktadır.
Sıcaklık Ünitesi
Kuluçkadan iyi verim alınmasında ve çıkan civcivlerin sağlıklı olmasında sıcaklığın önemi büyüktür.
Sıcaklıktaki ani ve büyük ısı değiĢimleri embriyo üzerinde çok büyük olumsuz etki yapmaktadır.Bu
sayede ısı değiĢimi yavaĢ olmaktadır.Kuluçka makinesinde ısının kabin içerisine çok iyi sirkülâsyonu
sağlanmalıdır. Bunun için hem zemine hem de makinenin tavanına ısıtıcı konulmuĢtur. Bu sayede
zeminde ve tavan bölümünde ısı farkı oluĢması engellenmiĢtir.Alttaki fan sıcak havayı yukarı doğru
üflerken, yukarıdaki fan yukarıda biriken sıcak havayı aĢağıya doğru üflemektedir. Ortada kalan
yumurtalar bu sayede hem alttan hem üstten ısınmaktadırlar.
Nem Ünitesi
Kuluçka makinesi havalandırma delikleri olan kapalı bir kutu biçimindedir. Ġçerisindeki sıcaklık 37–38 ºC
dir. Embriyolar, geliĢimlerini tamamlayabilmesi için bu ısı değerleri arasında bir ısıya ihtiyaç duyarlar.
Ayrıca civciv yumurtadan çıkacağı zaman nem miktarı az ise yumurtayı kıramaz ve çıkamadan ölür.
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Havalandırma Ünitesi
Akciğeri olan bütün canlılar oksijene ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı yumurta içerisindeki embriyoların
geliĢerek civciv olmaları için içeriye oksijen giriĢi olması gerekmektedir. Bunun için kuluçka
makinesinde havalandırma delikleri ve deliklerin önünde fanlar bulunmaktadır
Geleceğin Kuluçka Makineleri
20. yy bilim ve teknolojinin geliĢmesinde altın çağını yakalamıĢ, insan hayatında vazgeçilmez bir rahatlık
sağlamıĢtır. Bilimsel çalıĢmalar uygulamaya elveriĢli bilgi üreterek teknolojik geliĢmeye yol açarken,
teknolojik geliĢmeler de bilimsel araĢtırmaların daha uygun Ģartlarda yapılmasını sağlayarak bilimsel
geliĢmeyi hızlandırmaktadır.Kuluçka makineleri de sürekli geliĢen teknoloji ile her geçen gün
yenilenmekte ve kusursuza doğru yol almaktadır. 2000‘li yılların baĢlarından itibaren hayatımıza giren
nano teknoloji ve led teknolojisi gibi terimler yeni üretilecek kuluçka makinelerinde geleceğin kapısını
aralayacaktır. Hiçbir aĢamasında el değmeden ve sadece monitörden takip edilecek Ģekilde üretim
yapacak yeni makinelerde kayıplar minimuma indirilecektir.
Son yıllarda hayatımıza hızla giren akıllı tabletler aracılığıyla makinelere uzaktan eriĢim sağlanmakta ve
tek bir dokunma ile tüm sistemler ekrandan izlenebilmektedir.Aynı zamanda akıllı telefonlar ve akıllı
yazılımlar ile makinelerin takibi 24 saat süresince yapılmaktadır.
Smart Pro Kuluçka Makineleri
SmartPro kulukça makinelerinde ileri teknoloji sistemler makineye entegre edilerek en mükemmel üretim
hedeflenmiĢtir. Tek bir kontrol ünitesi aracılığı ile tüm makinenin iĢleyiĢi tek noktadan gözlemlenir.En
geliĢmiĢ özelliği, hatalı pozisyon alacak olan embriyoyu inkubasyonun ilk günlerinden itibaren tespit
edebilmesidir. SmartPro makineler çok kademeli ya da modüler çok kademeli olarak tasarlanmıĢtır.
Havalandırma, kör nokta oluĢmayacak Ģekilde ve tam kontrollü olarak yapılır. Isıtma sistemi de
havalandırmaya paralel çalıĢarak embriyonik geliĢim günlerine göre otomatik ayarlanır.Yumurta ağırlık
takibi her yumurtanın kendi altında bulunan sensörler ile yapılır. Her yumurtayı ayrı ayrı takip etmek için
MR kamera teknolojisi ile yumurta içindeki geliĢimi daimi olarak izleme imkanı
sunmaktadır.Embriyolojik bir dengesizliği ya da pozisyon hatasını makine otomatik tespit ederek gerekli
önlemleri almakta ve gerekirse yumurtayı imha bölmesine taĢımaktadır.Kalp ritimleri sürekli gözlem
altında tutularak olası sapmalarda makine bireysel müdahalede bulunabilir.
Kuluçka Makinelerinde Yeni Nesil Sistemler
Lazerli Kontrol Sistemleri
Lazerli kontrol düzeneğinin öncelikli görevi doğrudan yumurta yüzeyinden anlık ısı ölçümünü
yapmaktır.ÇıkıĢ günlerinde yumurtadaki hareketlenmeyi tespit ederek izleme sistemini devreye sokar.
Yumurta kırımı ya da lamba muayenesine gerek kalmadan döllülük tespiti yapılır.
İklimlendirme Sistemleri
Havalandırmada mikrobiyal oluĢum engelleme sistemi makinenin en önemli düzeneğidir. Hava filtreleri
kendini dezenfekte edebilme özelliğindedir. Daimi havalandırma ile her yumurtaya ulaĢılır. Kontrol
sisteminden gelen veriler değerlendirilir ve havalandırma programı oluĢturulur.
Yumurta Taşıma Sistemleri
Yumurtaların taĢınmasında minimum sarsıntı hedeflenir. TaĢıyıcı sistem kendini belli zaman aralıkları ile
dezenfekte eder. Yumurtaya temas eden noktalarda olumsuz bir durum oluĢmaması için havalı taĢıma
sistemleri kullanılır. TaĢıma sistemi aynı zamanda otomatik ayıklama sistemini de içerir.
Denetleme Sistemleri
Denetleme sistemleri yumurtaları ilk günden çıkıĢ gününe kadar belli zaman aralıkları ile tarar.
OluĢabilecek deformasyonları ve yumurta yüzey hatalarını sisteme bildirerek çözüm arar.Tüm sensörlerin
ve kameraların toplandığı sistemdir.Nem, sıcaklık, oksijen ve basınç değiĢikliklerini kontrol sistemine
rapor eder.Çok yakın gelecekte bu sistemler eĢey ayrımını da otomatik olarak yapacaktır.
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Sonuç
Kuluçka makineleri, ilk yapıldığı günden bugüne sürekli teknolojiyi biriktirerek gelmiĢtir.Yeni nesil
kuluçka makinelerinde de en üst düzey kalite ile yüksek üretim kapasitesi bir arada olacak Ģekilde
tasarımlar yapılmaktadır. Dünyanın artan nüfusuna ve besin ihtiyacına yanıt verebilmek için
kuluçkacılığın önemi her geçen gün artmaktadır. Kuluçka makineleri gelecekte hiçbir aĢaması manuel
izlemeye dahi gerek duyulmayacak seri üretim makineleri olacaktır.
Teşekkür
Bu çalıĢmanın her aĢamasına destek olan ve yardımlarını esirgemeyen danıĢman hocam Prof. Dr. Özge
ALTAN ve AraĢ. Gör. Çiğdem ġEREMET hocama teĢekkür ederim.
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Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Etlik Piliç ve Yumurta Tüketimi
AlıĢkanlıkları
Kudret ÜRER
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bornova, Ġzmir
Özet
Ġnsanların sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri gerekmektedir.
Beslenmemizin yeterli olabilmesi için yaĢ, aktivite ve fizyolojik duruma bağlı olarak değiĢmekle birlikte,
70 kg ağırlığındaki normal bir insanın günde 70 gr protein alması ve yaklaĢık 2800 kcal enerji tüketmesi
gereklidir. Günlük olarak tüketilen toplam proteinin % 60‘ının (en az % 40) hayvansal kökenli olması
halinde ise beslenmemizin kaliteli ve dengeli olduğu kabul edilir. Tavuk eti diğer etlere göre protein
oranının yüksekliği (% 20.1), yağ oranının düĢüklüğü (% 4.7) ve hazmımın kolaylığı açısından
beslenmedeki özel önemini korumaktadır. Toplumun tavuk eti ve yumurtaya bakıĢ açısının net olarak
öğrenilmesi için anket çalıĢmaları yapılmaktadır.
Bu tez çalıĢmasında Ege üniversitesi kampüsünde 135 öğrenciye (46 erkek, 89 kız) tavuk eti ve
yumurta tüketimi tercihleri konusunda çeĢitli sorular yöneltilmiĢ ve alınan cevaplar değerlendirilmiĢtir.
Yapılan değerlendirme grafiklerle ve diğer görsel öğelerle desteklenmiĢtir.
Anahtar kelimeler: anket, yumurta, piliç eti, tüketim, öğrenci
1.GĠRĠġ
Ġnsanların gerek zihinsel gerekse fiziksel fonksiyonları, onların beslenme durumlarıyla yakından
ilgilidir. Tarihi kaynaklar iyi beslenen milletlerin daima büyük medeniyetler meydana getirdiklerini
göstermiĢtir. Yine iyi beslenen ülkeler ileri, yeteri kadar beslenemeyenler ise geri kalmıĢ ülkeler olarak
sınıflandırılmaktadır
Ġnsanların sağlıklı bir hayat sürdürebilmeleri için yeterli ve dengeli beslenmeleri gerekmektedir.
Beslenmemizin yeterli olabilmesi için yaĢ, aktivite ve fizyolojik duruma bağlı olarak değiĢmekle birlikte,
70 kg ağırlığındaki normal bir insanın günde 70 gr protein alması ve yaklaĢık 2800 kcal enerji tüketmesi
gereklidir. Günlük olarak tüketilen toplam proteinin %60‘ının(en az %40) hayvansal kökenli olması
halinde ise, beslenmemizin kaliteli ve dengeli olduğu kabul edilir.
Ġnsanlar hayvansal gıda gereksinimlerini karĢılarken fiyat, gelir-gider, zevk ve tercihler, dini
inançlar, sağlık, beslenme, kültür düzeyi, yaĢam biçimi, çevre ve gıda maddelerinin bulunabilirliği gibi
faktörleri dikkate almaktadır.
Günümüzde dengeli beslenmede ve hayvansal protein açığının karĢılanmasında tavuk etinin önemi
artmıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde kırmızı et kadar tavuk eti tüketilmektedir. Ülkemizde tavuk eti fiyatlarının
kırmızı et fiyatlarına göre düĢük olması, beslenme alıĢkanlıklarının değiĢmesi ve yağ içeriğinin düĢük
olması nedeniyle tavuk eti tüketiminde artıĢlar görülmektedir. Tavuk eti tüketiminin gelirle iliĢkisi de
dikkat çekicidir.
Sağlıklı beslenmek için gereksinim duyulan çeĢitli hayvansal besinlerin nitelikleri ile birlikte ucuza
sağlanması da önem taĢımaktadır. Bu açıdan bakıldığında az yağlı, yüksek proteinli, çeĢitli vitamin ve
mineral maddelerce zengin olması ( demby ve cunningham, 1986) nedeni geliĢmiĢ ülkelerde tavuk eti
tüketimi sürekli artmıĢtır. Besin değerinin yanı sıra üretim maliyetinin düĢüklüğünden dolayı kırmızı
etlere oranla tüketiciye daha düĢük fiyatla sunulabilmesi tavuk etini çekici kılan diğer önemli özelliktir.
Tavuk eti diğer etlere göre protein oranının yüksekliği (%20.1) ve yağ oranının düĢüklüğü (%4.7) ve
hazmımın kolaylığı açısından beslenmedeki özel önemini korumaktadır. YaklaĢık %10 kabuk %30 sarı
ve %60 aktan ibaret olan ve %10 düzeyinde protein içeren (ġengül ve Kanat, 1991; Özen, 1989; AyaĢan
ve Okan 2000) ortalama 50-60 gr ağırlığındaki bir tavuk yumurtası, eriĢkin bir insanın günlük protein
ihtiyacının yaklaĢık olarak %10‘nu karĢılayabilmektedir. O halde yetiĢkin bir insanın günlük alması
gerekli hayvansal orjinli protein miktarının ( kadın için günlük 24.2 gr, erkek için günlük 28.6 gr olduğu
düĢünülürse) hemen hemen 1/4' ünü bir yumurta ile karĢılamak mümkündür.
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Ülkemizde hayvancılık süt, yumurta ve tavuk eti gibi hayvansal gıdalar yeterince tüketilmemektedir.
Halkımızın geleneksel tüketim alıĢkanlıklarında, hayvansal ürün tüketimi yeterince yer almamaktadır.
Gerçekten de geliĢmiĢ ülkelerde fert baĢına yılda 350 litre süt, 250-400 yumurta, 20-50 kg kadarı tavuk
eti olmak kaydıyla toplan 40-80 kg et tüketildiği halde, ülkemizde 150 Iitre süt, 180 adet yumurta ve 18
kg'ı tavuk eti olmak üzere toplam 38 kg kadar et tüketilmektedir.
2.TÜRKĠYE‟DE KANATLI ETĠ VE YUMURTA TÜKETĠMĠ EĞĠLĠMĠ
Tarih boyunca yumurta sürekli olarak besin kaynağı olarak kullanılmıĢtır. Yumurta; yumurta
kabuğu, yumurta akı ve sarısından oluĢmaktadır. Ülkemizde yumurta son yıllarda büyük önem
kazanmıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerin yumurta tüketimine henüz ulaĢılmadığı bilinse de tüketimde önemli
miktarda artıĢ vardır. Tarihte belli bir dönem yumurta kolesterol fobisi oluĢturularak dünyada sağlıksız
oyunlar oynanmaya çalıĢılmıĢtır ancak daha sonra yapılan çalıĢmalarla bu korkunun gerçek olmadığı
ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemde insanlar artık yumurtanın gerçekten yararlı olduğunu ve her gün belli bir
miktarda tüketilmesi gerektiğini benimsemiĢlerdir.
Yumurta veren tavuk ayrıca eti ile de büyük yarar sağlamakta ve insanların beslenmesi için en değerli
canlı olarak tanımlayabiliriz. Tavuk eti gerek yüksek protein değeri gerekse yağsız değeri ile tüketim için
en çok aranan ürün haline gelmiĢtir. Zaman içerisinde tavuk yetiĢtiriciliğinin endüstriyel sanayi Ģeklini
alması ve insanların alım gücüne uygun olması tüketimin oldukça artmasını sağlamıĢtır.
3.EGE ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜSÜNDE YAPILAN ARAġTIRMA
Yöntem
AraĢtırma kapsamında Ege Üniversitesi kampüsünde 135 öğrenciye anket uygulanmıĢtır. Anketler
14 Ģubat ile 17 Ģubat 2012 tarihleri arasında yapılmıĢtır. Öğrencilerin % 34‘ü (46) erkek, % 66‘sı (89)
kızdır. Öğrenciler 10 ayrı fakülteden rastgele seçilmiĢtir. AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin yaĢları 1826 arasında değiĢmektedir. Yoğunluk % 74 ile 20-23 yaĢlar arasında olmaktadır.
3.1 Ankete katılan öğrencilerin tüketim alışkanlıkları hakkında genel bilgiler
Ġncelenen öğrencilerin aylık geliri 300 TL‘ye kadar olan öğrenciler 24 kiĢi (% 17) I. Grubu. 300 ila
500 TL arasında gelire sahip olan öğrenciler 51 kiĢi (% 38) II. Grubu. 500 ila 700 TL arasında gelire
sahip olan öğrenciler 25 kiĢi (% 18) III. Grubu. 700 ila 900 TL arasında gelire sahip olan öğrenciler 17
kiĢi (% 12.6) IV. Grubu. 900 TL ve üzeri gelire sahip olan öğrenciler ise 18 kiĢi (% 13.4) V. Grubu
oluĢturmaktadır.
Öğrencilerin % 60‘ı günlük öğün sayısını 3 olarak tercih etmiĢtir. %28 oran ile geri kalan öğrenci
arkadaĢlarımız 2 öğün yemek yemektedirler.
3.2 Öğrencilerin Et Ve Piliç Eti Tüketimi Tercihleri
Her gün et tüketen öğrencilerin oranı % 4.4 tür. 4-6 gün et tüketen öğrencilerin oranı % 17.8 dir. 1-3
gün arasında et tüketenlerin oranı % 77.8, et tüketmeyen öğrencilerin oranı ise % 3 olarak
hesaplanmıĢtır.( Grafik 1 )
3.3 Tüketicilerin Et Tüketimi Tercihleri
Öğrencilerin et tüketiminde ilk sırayı % 60 ile tavuk eti almaktadır, bunu % 30.3 ile sığır eti, % 8.8
ile koyun eti, % 0.7 ile keçi eti takip etmektedir. Öğrencilerden hindi eti tüketen bulunmamaktadır.(
Grafik 1)
AraĢtırmada öğrencilerin haftada tükettiği piliç eti miktarı Grafik 2‘te verilmiĢtir. Her gün piliç
eti tüketenlerin oranı % 1.4 ile oldukça düĢüktür, 4-6 gün piliç eti tüketenlerin oranı % 16.2 dir. Haftada
1-3 gün piliç eti tüketen öğrenci oranı % 79.2 dir ve ayrıca hiç tüketmeyenler ise % 2.9 luk bir oran
oluĢturmaktadır. (Grafik 2)
AraĢtırmada piliç etini tercih etmedeki en önemli sebep olarak lezzet karĢımıza çıkmaktadır.
Öğrencilerin % 43 ü piliç eti tercihinde lezzeti öne çıkarmıĢtır. % 29 oran ile ucuz fiyat, öğrenciler için
ikinci önemli neden olmuĢtur. Sağlık % 17, kolay piĢirilmesi nedeni ile % 9 ve hiç tüketmeyenler % 2‘dir
( Grafik 3 ).
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Öğrencilerin % 46‘sı piliç etini parça olarak satın alarak kendisi piĢirmektedir. Yapılan araĢtırmada
% 34‘lük kısım ise piliç etini ekmek arası ya da dürüm döner olarak yemeyi tercih etmektedir.
Tüketicilerin % 10‘u piliç etini bütün karkas olarak satın alarak ve evinde piĢirerek tüketmeyi tercih
etmektedir. % 9‘u hazır iĢlenmiĢ ve piĢirilmiĢ paketlerden tüketmektedir ve % 0.7‘si ise hiç
tüketmemektedir.( Grafik 3 )
3.4. Öğrencilerin yumurta tüketim tercihleri
AraĢtırmada öğrencilerin % 29.6‘sı her gün yumurta tükettiğini ve % 70.4‘ü ise her gün yumurta
tüketmediğini belirtmiĢtir. Öğrenciler yumurta tüketiminde %31.1 ile haftalık en az 4 tane yumurta
yediklerini, % 25.9 ile haftalık 3 tane yumurta yediklerini, % 17 ile haftalık 2 tane yumurta yediklerini, %
19.2 ile haftalık 1 tane yumurta yediklerini ve % 6.6 ile hiç tüketmediklerini belirtmiĢlerdir.( Grafik 4 )
Yapılan araĢtırmada öğrencilerin % 97‘si yumurtanın faydalı olduğu konusunda hem fikir olmuĢtur.
Öğrencilerin % 2.2‘si yumurtanın faydası olmadığını düĢünmektedir ve % 0.8‘lik kısımda bu konuda bir
fikre sahip olmadığını belirtmiĢtir. Buradan anlaĢılacağı gibi öğrencilerin çok büyük bir kısmı yumurta ile
ilgili yeteri kadar bilince sahiptir. ( Grafik 5 )

Grafik 1. Öğrencilerin Haftalık Et Tüketim düzeyi ve et tercihleri

Grafik 2. Haftalık Piliç Eti Tüketimi
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Grafik 3. Öğrencilerin piliç etini tercih etme nedeni ve piliç eti tüketim tercihi

Grafik 4. Öğrencilerin haftalık yumurta tüketimi

Grafik 5. Yumurta tüketiminin insan sağlığına etkisi
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bulunmaktadır.Hayvancılık kolları içerisinde, kanatlı sektöründeki yetiĢtirme ve besleme modelleri ,
insanların beslenmesine yönelik en sağlıklı çözümü en kısa sürede üretme çabası içerisinde
bulunmaktadırlar.Ġnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan hayvansal ürünlerin satın alma tercihlerinin
bilinmesi, yetiĢtirme ve besleme modellerinin belirlenmesi açısından önem taĢıdığı
görülmektedir.Öğrencilere yöneltilen sorularda etlik piliç tüketiminin yüksek olduğu görülmüĢtür ve aynı
Ģekilde yumurta tüketiminin de yüksek ancak yeteri kadar olmadığı anlaĢılmaktadır.Öğrencilere ‗gün aĢırı
bir yumurta doktor bana dokunma‘ sloganını daha fazla aĢılayarak sağlıklı bir hayat için yumurta
tüketimini artırmaya yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır.Anket sonuçlarına göre anlaĢıldığı gibi gelecek
nesillerin yumurta kolesterol fobisinin kırılarak olumlu görüĢler bildirmeleri beslenme ve tüketim
açısından umut verici bir durumdur.
Et tüketimini ele aldığımızda öğrencilerin büyük bir kısmının hafta içinde mutlaka bir miktar et tükettiği
görülmüĢtür.Et tüketiminin artırılması için yapılan ankette de görüldüğü gibi etin lezzeti ve fiyatı dikkate
alınmalıdır. Anket çalıĢmasında lezzet % 43 ve ucuz fiyat % 29‘luk oran ile en dikkat çekici oranları
oluĢturmuĢtur.Öğrencilerin % 32‘lik kısmı iĢlenmiĢ piliç etini tüketmediğini belirtmiĢtir. Bu oran iĢlenmiĢ
piliç etinin daha fazla ĢeffaflaĢtırılması ve insanlara gerekli bilgilendirmenin yapılması gerektiği gerçeğini
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ortaya koymaktadır. Piliç eti ve yumurta tüketimi ile ilgili olarak gelecek nesillerin bilinçli olduğu ancak
hala yeteri kadar tüketim yapılmadığı için sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilgilendirmeler
yapılması gerektiği görülmüĢtür.
KAYNAKLAR
Akbay, R., A. Testik, Ö. Altan, (1991). 2000‘li yıllara doğru Türkiye tavukçuluğuna bakıĢ. Ġkinci
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Somatik Hücre Skoru Bakımından AB Normlarına Uygun Süt Üretimi ve
Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Süt Verim Kayıplarının Önlenmesi
Fatih ASLAN
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl. KAHRAMANMARAġ
Özet
Sütte somatik hücre sayısı sub-klinik mastitisin önemli bir göstergesidir. Modern süt sığırcılık
iĢletmelerinde mastitis süt kalitesini düĢürerek ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Sütteki SHS ile süt
verimi arasında negatif yönle bir iliĢki olduğu birçok çalıĢma ile ortaya konmuĢtur.
Süt sığırcılığı iĢletmelerinde endemik olarak seyreden hayvan hastalıkları içerisinde en fazla
ekonomik kaybın mastitis, özellikle subklinik mastitis nedeniyle olduğunu ortaya konmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Mastitis, Somatik hücre skoru, Süt verimi, süt sığırı, ekonomik kayıp
GĠRĠġ
SHS Bakımından Gıda Güvenliği ve Yasal Mevzuat
Türkiye‘de, AB müktesebatına uyum yönünde önemli aĢamalar kaydedilmektedir. Avrupa
Birliği süt kalitesine önem veren bir topluluk olup (Anonim, 2005), dikkat edilen önemli konulardan
birisi de sütte bulunan toplam bakteri yükü ve somatik hücre sayılarıdır. Bu kriterlere uymayan sütlerin
AB pazarına sunulması kesinlikle yasaktır. Türkiye‘de bakteri yükü ve somatik hücre sayısı AB
kriterlerinin çok üzerinde (Kılınç, 2005) olması sebebiyle Avrupa'ya süt ve süt ürünleri ihracatı yeterince
yapılamamaktadır (Anonim, 2007a).
Avrupa Birliği standartlarına göre somatik hücre sayısının üst sınırı mililitrede 200.000 dir.
Sütteki SHS düzeyi 200.000 hücre/ml üzerinde olması anormal olarak kabul edilir ve memede olası bir
yangının göstergesi olarak değerlendirilir (Harmon, 2001; Haas ve ark. 2002).
SHS Ekonomik Önemi
Sütte bulunan somatik hücre sayısı (SHS), meme sağlığı ve sütün kalitesinin bir göstergesi olup
(Yalçın ve ark., 2000; Barkema ve ark. 1999), gizli mastitisinde en önemli bir indikatörüdür (Tsenkova
ve ark. 2001; Eyduran , 2002; Ligda ve ark. 2002).
Sütün içeriğindeki bakteri sayısı ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan vücut (somatik)
hücresi sayısındaki artıĢ ile sütün miktarında meydana gelen azalma iĢletme ekonomisine, sütün
kalitesinde meydana getirdiği gerileme ile de süt sanayicisinin peynir üretimine büyük darbeler
vurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, vücut hücresi (somatik) sayısı, sütün kalitesini belirlemede önemli
bir faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır. ÇeĢitli ülkelerde yapılan araĢtırmalar modern süt sığırcılık
iĢletmelerinde endemik olarak seyreden hayvan hastalıkları içerisinde en fazla ekonomik kaybın mastitis,
özellikle subklinik mastitis nedeniyle (mastitisten kaynaklanan ekonomik kayıpların %70'i) meydana
geldiğini ortaya koymuĢtur (Yalçın, 1999)
Türkiye‘de subklinik mastitis problemin gerek üretici gerekse ulusal düzeyde hala ciddiye
alınmamıĢ olup, hastalığın yaygınlığı ve meydana getirdiği ekonomik kayıpların tespitine yönelik
ekonometrik çalıĢmaların yeterli düzeyde değildir. Subklinik mastitisten kaynaklanan kayıpların Türkiye
saha Ģartlarında belirlenmesi gözle görülmediği için halen pek çok üretici tarafından ihmal edilen bu
hastalığın ekonomik öneminin ortaya konmasında oldukça önemlidir. Ancak ülkemizde süt sığırcılık
iĢletmelerinin genellikle küçük ölçekli aile iĢletmesi Ģeklinde olması nedeniyle süt üretimine ait iĢletme
kayıtlan mevcut olmamakta, dolayısıyla üreticinin beyanına güvenmek zorunda kalınmaktadır.
SHS Kalıtımı
Sütteki SHS orta derecede bir kalıtım derecesine sahip olup, Holstein sığırlarda SHS kalıtım
derecesi Schutz ve ark.(1990) tarafından 0.05 ve 0.10, Welper ve Freman (1992) tarafından ise 0.14
Olarak bildirilmiĢtir.
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SHS -Süt Verim Kayıpları ĠliĢkisi
Somatik hücre sayısının yüksekliğine göre süt kaybı % 5-25 arasında değiĢir (Anonim, 2007b).
Mastitis, özellikle de subklinik formu, süt sığırı iĢletmelerinde önemli ekonomik kayıplara neden
olmakta (Yalçın, 2000a,b; Ligda ve ark. 2002; Uzmay ve ark., 2002) ve özellikle subklinik mastitislerin
direkt tanısı yapılamamaktadır (Yalçın ve ark., 2000).
Deluyker ve ark.(1993) Holsteinlerde > 245.000 /ml SHS sahip ineklerin ≤ 90.000 ml SHS sahip
ineklere göre 119 günlyük gözlem peryodu boyunca % 6.2 daha düĢük verime sahip olduğunu, sürü
düzeyinde ise klinik mastitisin süt veriminde % 5 ‗lik kayba neden olduğunu bildirmiĢlerdir.
Koldeweij ve ark.(1999) Log SHS ‗na göre günlük süt veriminin regresyonunun ilk laktasyon
için -1.29 kg/gün, daha ileri laktasyonlarda ise -2.04 kg/gün olarak bildirmiĢtir.
Yalçın (1999) tarafından Ġskoçya‘da yürütülen bir çalıĢmada mastitisin inek baĢına ortalama
maliyetinin 140 £ / yıl, mastitisten kaynaklanan süt verim kaybının ise 110.6 £ / yıl olduğunu, verim
düĢüklüğü sonucu konsantre yemde inek baĢına 25.9 £ / yıl tasarruf sağlanması sebebiyle net kaybın 84.8
£ / yıl olduğunu bildirmiĢtir.
Yalçın ve ark.(2000a) lnSHS düzeyinde 1 ünite artıĢtan meydana gelen ortalama süt verim
kaybının 1,53 kg/gün/inek olduğunu bildirmiĢlerdir.
Yalçın ve ark.(2000b), yeni doğum yapmıĢ düvelerde subklinik mastitis vakalarının neden
olduğu süt verim kaybının yaz mevsiminde hastalığın Ģiddetine göre 1.3-1.8 kg/inek/gün (% 6-8) arasında
olurken, kıĢ mevsiminde bu kayıpların 5.42-7.23 kg/inek/gün (% 24-32)‘e yükseldiği; süt verim kaybının
ileri laktasyon yaĢlarında yaz mevsiminde 6.9-9.2 kg/inek/gün (% 30.5-40.6) arasında, kıĢ mevsiminde
ise 10.9-14.6kg/inek/gün (% 48.5-64.7) arasında değiĢtiği bildirmiĢtir.
Yalçın ve ark.(2001) Beypazarı ve Nallıhan Ġlçelerinde süt sığırcılığı iĢletmelerinden yapmıĢ
oldukları çalıĢmada, süt verimi ve SHS arasındaki iliĢkinin negatif yönde olduğunu ve InSHS'de 1 ünite
artıĢtan kaynaklanan 0.7 l/inek/günlük süt verim kaybı olduğunu bildirmiĢlerdir.
Buraya kadar verilen çalıĢmalardan da anlaĢılacağı gibi, sütte SHS artması nem mastitise
yakalanma riskini artırmakta hem de süt veriminde kayıplara yol açmaktadır.
Tank Somatik Hücre Değerleri (TSHS)
Barkema ve ark.(1999) Holstein Friesian*Hollanda Friesian ineklerinde buzağılamadan hemen
sonra 593.000 /ml olan SHS geometrik ortalamasının buzağılamanın 6. haftasında 126.000 /ml ye
düĢtüğünü bildirmiĢtir.
Kaya ve ark.(2001) Ġzmir Ġli Holstein Damızlık Süt Sığırı YetiĢtirici Birliği üyesi 23 iĢletmede
yetiĢtirilen toplam 933 inekte % 49.5'inde subklinik mastitis, % 2.0'sinde klinik mastitis olduğunu,
iĢletmelerden alınan tank sütü örneklerinde saptanan somatik hücre sayısının ortalama 933.190 adet/ml
olduğunu, TSSHS ile subklinik mastitisli lob oranı arasında r = 0.5 düzeyinde bir iliĢki belirlendiğini ve
TSSHS dikkate alınarak, iĢletmelerde inek baĢına yılda 545-908 kg arasında süt verim kaybının olduğu
belirtmĢlerdir.
Toledo ve ark.(2002) Ġsveç Kırmızı Alaca Friesian Organik süt sığırcılığı iĢletmesinde yaptıkları
çalıĢmada SHS sayısının küçük iĢletmelerde 175.000 /ml, büyük iĢletmelerde ise 198.000 /ml olduğunu
bildirmiĢlerdir.
Göncü ve Özkütük (2002) Çukurova bölgesindeki üç farklı iĢletmede SHS ortalamalarını
755±99, 1472±174 ve 1457±145 olduğunu, SHS‘na iĢletme, laktasyon sırası ve periyot etkileri önemli
(P<0,01) olduğunu, laktasyon sırasının artması ile SHS 'da artıĢ gösterdiğini bildirmiĢlerdir.
Çoban ve ark. (2007) 150 bas Siyah Alaca ve Ġsviçre Esmeri inegin 501 meme lobununa ait log
SHS sırasıyla 5.667 ve 5.710 olarak belirleyerek, ortalama SHS değerinin AB ve Türkiye standartları
üzerinde olduğunu bildirmiĢlerdir.
Sütteki SHS genetik olduğu kadar çevre faktörlerinin de etkisi altındadır. Özellikle yaĢın artması
ile SHS artıĢ görülmekte, stress faktörleri, sağım aralığı, beslenme seviyesi, barındırma sistemleri
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(Barberg ve ark. .2007, Wojcik, 2007) ) ve hayvan hijyeni (Reneau ve ark.2005, Reneau ve ark. 2008;
Schreiner ve Ruegg, 2003) gibi çevre faktörlerinin yanısıra sürü yönetim uygulamaları da SHS önemli
artıĢlara yol açmaktadır.
Reneau ve ark.(2005) ineklerde 1 (temiz) – 5 (kirli) puanlık hijyen skoru puanını kullanarak,
meme, arka bacak ve meme-arka bacak hijyen puanı ile SHS arasında pozitif yönlü ilikĢi olduğunu
bildirmiĢlerdir.
Wojcik (2007) açıkta serbest barındırılan sığırların bağlı duraklı barınaklarda barındırılan
ineklere göre daha düĢük SHS sahip olduklarını bildirmiĢtir.
Reneau ve ark.(2008) meme ve arka bacak hijyen puanındaki 1 birimlik artışa karşılık SHS
40.000-50.000 lik artış görüldüğünü bildirmişlerdir. Schreiner ve Ruegg (2003) ineklerde meme hijyen
puanı arttıkça SHS arttığını bildirmişlerdir.
Somatik Hücrü Sayısının Ölçülmesi
SHS ölçümleri DCC (DeLaval Somatik Hücre Ölçüm Cihazı) ile yapılmaktadır (Resim 1). De
Laval sayım kiti içerisine birkaç damla süt örneği damlatıldıktan sonra, yüklü kaset DeLaval hücre
sayıcıya yerleĢtirilerek ölçüm yapılmaktadır (Resim 2). DCC cihazı, DNA spesifik flourescent probe
Propidium lodide ile boyanmıĢ somatik hücreleri saymaktadır. Ölçümler bir dakikadan az bir süre sonra
somatik hücre sayımları göstergede görünecektir (Anonim, 2008). Cihazın kullanımı ve metot
hakkındaki ayrıntılı bilgiler Gonzalo ve ark.(2006) tarafından verilmiĢtir.
Somatik hücre ölçüm cihazı veritabanı kiti DCC ile bilgisayara bağlanarak elde edilen verilerin
aktarımı yapılmaktadır. DeLaval veritabanı kiti DCC, DeLaval somatik hücre ölçüm cihazı DCC‘nin hem
toplama tankından hem de inekten (her bir meme baĢından veya birleĢik) elde edilen hücre sayımı
bilgilerini depolamasına imkan vererek, DeLaval DCC‘ye bir veritabanı eklemektedir.

Resim 1. Somatik Hücre Ölçüm Cihazı

Resim 2. Süt Örneklerinin DCC hücre sayıcıya
yerleĢtirilmesi

Konunun Bilimsel Önceliği
9. BeĢ yıllık Kalkınma Planında (2007-2013); (i) AB‘ye Katılım Sürecinde gıda güvenliği gibi
bir çok alanda AB norm ve standartlarına ulaĢılması, halkımızın yaĢam kalitesini yükselteceği, (ii)
çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması yönünde hayvan sağlığı ile gıda hijyeni olmak üzere
çeĢitli konularda eğitim ve yayım hizmetleri artırılacağı, (iii) Kamunun, hayvan sağlığı ile gıda güvenliği
konularında sunduğu hizmetler bütüncül bir çerçevede yürütüleceği ve AB müktesebatına uygun Ģekilde,
kontrol ve denetim faaliyetlerinde etkinlik artıĢı ve bu amaçla izleme ve müdahalenin tek merkezden
gerçekleĢtirilebilmesi için ilgili kurumlar arası eĢgüdüm sağlanacağı ifade edilmiĢtir.
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Avrupa Birliğine katılım öncesi (2013), Yüksek Planlama Kurulunda görüĢülerek 30 Kasım
2004 tarihinde kabul edilen ―Tarım Stratejisi Belgesinde (2006-2010) sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde
kaliteye dayalı üretim artıĢı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması hedeflenmiĢtir.
Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe
giren ―Hayvancılık Strateji Belgesi (2005-2013)‖ nde ise, 2013 yılı itibarıyla sütteki toplam SHS‘nın
600.000 den 100.000 e, toplam bakteri yükü sayısının ise 1.000.000 den 100.000 e düĢürülmesi
hedeflenmiĢtir.
Gıda güvenliği son yıllarda önem kazanmaktadır. Üretilen sütlerde en önemli kalite
kriterlerinden birisi de SHS dur. Türkiye‘de üretilen sütlerin SHS yüksek çıkması sebebiyle süt ve süt
ürünleri istenen seviyede değildir. Ayrıca AB müzarekelerinin baĢlaması durumunda bu konuda büyük
sıkıntıların yaĢanması beklenmektedir.
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Kanatlı YetiĢtiriciliğinde Kullanılan Serbest ve Konvansiyonel Sistemlerin
KarĢılaĢtırılması
Yasemin Aydemir, Aylin Ağma Okur, Kayahan Yılmaz*, H. Ersin ġamlı
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tekirdağ
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Özet
Günümüzde konvansiyonel olarak yapılan kanatlı hayvan yetiĢtiriciliği yanında hayvan refahını daha çok
gözetmeye çalıĢan sistemler de giderek artmaktadır. Bunda tüketici tercihleri yanında, üreticinin de
isteklerinin de önemli rolü olmaktadır. Çevre koruma ve hayvan refahına verilen önem ve bilinçlenme
arttıkça hayvansal üretim de bu yönde değiĢmektedir. Halk arasında gezinerek beslenen, yetiĢtirilen
tavuklardan elde edilen ürünlerin daha sağlıklı ve lezzetli olduğuna iliĢkin kanı giderek
yaygınlaĢmaktadır. Hazırlanan bu çalıĢmada farklı yetiĢtirme sistemleri karĢılaĢtırılarak aralarındaki bazı
farklılıkların ortaya konması hedeflenmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Serbest yetiĢtirme, kanatlı yetiĢtirme, hayvan refahı
GiriĢ
Günümüzde yaygın olarak yapılan kanatlı hayvan üretimi artık endüstri halini almıĢtır. EndüstrileĢme ile
birlikte değiĢen koĢullar, hayvan refahını da gözeten sistemlerin üretimini beraberinde getirmiĢtir.
Özellikle tüketici talepleri, çevre koruma bilinci ve artan gelir düzeyinin getirdiği arayıĢ, üreticilerin
refahı da dikkate alarak üretim yapmalarının nedenlerinden sayılabilmektedir. Halk arasında kafeste
yetiĢtirilmeyen, gezinerek beslenen, yetiĢtirilen tavuklardan elde edilen ürünlerin daha sağlıklı ve lezzetli
olduğuna iliĢkin yaygın bir kanı oluĢmaktadır. Hazırlanan bu çalıĢmada, farklı yetiĢtirme sistemlerinin
karĢılaĢtırılarak aralarındaki bazı farklılıkların irdelenmesi hedeflenmiĢtir.
Serbest Gezinmeli YetiĢtirme ve Kafes Sistemleri
Tüm sistemlerin doğal olarak avantajlı ve dezavantajlı yönleri olabilmektedir. Yapılan bazı araĢtırmalarda
kafes sistemleri, altlıkta yetiĢtirme ve serbest gezinen sistemler karĢılaĢtırıldığında hayvanların toprak ve
dıĢkıya maruz kaldığı yetiĢtirme sistemlerinde, hastalık ve parazitlerin görülme riski daha fazla
bulunmuĢtur. Kompleks çevre koĢullarında, temizlik yapmakta zorluklar yaĢanmakta ve grup
büyüklükleri arttıkça, hastalık ve parazitlerin yayılması da o kadar kolaylaĢmaktadır (Commission of The
European Communities, 2008; Bennett ve ark., 2011; Lay ve ark., 2011). Diğer yandan ise konvansiyonel
kafeslerde yetiĢtirilen hayvanlarda ise hareket azlığı osteoporoza sebep olabilirken, kafeste
yetiĢtirilmeyen hayvanlarda kemik kırılmaları gibi olayların görülme sıklığı artmaktadır. Daha çok alana
sahip olan hayvanlarda davranıĢ çeĢitliliği artarken, bunun bir sonucu olarak kanibalizm ve kümelenme
gibi olumsuz davranıĢlarda da artıĢ gözlenmekte ve bunlar boğulma ve ölümlere dahi sebep
olabilmektedir. Islah çalıĢmaları ile güçlü kemik yapısına sahip, tüy yolma ve kanibalizm gibi olumsuz
davranıĢların azaltıldığı hibrit ırklar elde edilmesiyle hayvan refahının olumlu etkileneceği ifade
edilmektedir (Commission of The European Communities, 2008; Lay ve ark., 2011).
Buna ilaveten, iskelet ve kardiyovasküler sistem bozuklukları, ani kalp durması ve hipoksamia (oksijensiz
kalma) gibi sorunların hızlı geliĢen etlik piliçlerde daha yüksek oranda gözlendiği ortaya konmuĢtur. Bu
gibi sorunların çözümü için de ıslah ve alternatif yetiĢtirme sistemleri üzerinde çalıĢmalar artmaktadır.
Avrupa Birliği düzenlemeleri de yavaĢ geliĢen piliçlerin kullanılması gerekliliğini gündeme getirmiĢtir.
Bu sebeple hızlı geliĢen etlik piliçlere alternatif, serbest gezinmeli yetiĢtirme sistemlerine uygun, 80-120
gün arasında kesim ağırlığına ulaĢan, yavaĢ geliĢen renkli tüylü etlik piliçler (Label rouge, Naturi,
Valdarno vb.) geliĢtirilmiĢtir. Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde bu tür piliçlere talebin artıĢ gösterdiği
bilinmektedir (EC, 2000; Sarıca ve Yamak, 2010).
Bununla birlikte hayvanlar, kafes sistemlerinde dıĢ faktörlere karĢı daha korumalı iken, serbest gezinen
sistemlerde yetiĢtirilen hayvanlarda topraktan, dıĢkıdan ve diğer çevre koĢullarından (yabani kuĢlar,
kemirgenler, böcekler ve ekipmanlar vb.) kaynaklanan bakteriyel ve viral hastalık etmenleri ile
karĢılaĢma riskleri daha yüksektir. Hayvanların yaĢama alanının planlanması aĢamasında ırk, bakım ve
besleme koĢullarının doğru kombinasyonu hayvan refahı ve üretiminin optimizasyonu açısından çok
önem taĢımaktadır (Lay ve ark., 2011).
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Mevzuat‟ta Yeni Düzenlemeler
Hayvan refahını daha çok gözeten sistemlerin kullanımı Ģimdiye kadar daha çok tüketiciden gelen talep
ile Ģekillenen bir yapı göstermekteydi. Bu doğrultuda serbest gezinen ve organik üretim yapan
iĢletmelerin sayısında artıĢ gözlenmiĢtir.
Yumurtacı hayvanların bazı ülkelerdeki yetiĢtirme sistemleri Çizelge 1‘de gösterilmiĢtir. Çizelgede de
görüldüğü gibi, ticari yumurtacı hayvanlar büyük çoğunlukla kafeste tutulmaktadırlar. Brezilya, Ukrayna
ve Hindistan gibi ülkelerde hayvan baĢına 300-400 cm2, AB ülkelerinde ise minimum 550 cm2
düĢmektedir. 2012 yılı itibari ile zenginleĢtirilmiĢ kafes sistemlerinde minimum 750 cm2 alan düĢmesi
düĢünülmektedir. Bu durumunda, dünya yumurta ürünleri pazarı üzerinde büyük bir etkisi olması
beklenmektedir. Etlik piliçlerde ise, 2007/43/EC düzenlemesi doğrultusunda etlik piliçlerde hayvan
yoğunluğu 33 kg/m2 olarak belirlenmiĢ, bazı koĢullarda ise maksimum 39 kg/m2 olmasına karar
verilmiĢtir (Commission of The European Communities, 2008; Van Horne and Archterbosch, 2008).
Çizelge 1. Yumurtacı hayvanların kafes, kümes ve serbest gezinmeli sistemlerinde yetiĢtirilme oranları
(Van Horne and Archterbosch, 2008 uyarlanmıĢtır)

Son olarak Avrupa Komisyonu‘nun ―AB Kanatlı Refahı‖ düzenlemeleri doğrultusunda, 23 Aralık 2011
tarihinde 28151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre ―ürün ve hizmetinden yararlanılan
çiftlik hayvanlarının, geliĢmesi, uyumu ve evcilleĢme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve
davranıĢları dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiĢtirildikleri koĢulların asgari standartları‖ belirlenmiĢtir.
Bu yönetmelik kapsamında hayvanların refah düzeyleri, eskiye oranla oldukça arttırılmıĢtır. Yönetmeliğin
uygulanmaya baĢlaması ile birim alanda beslenecek tavuk sayısında azalma olacak, ekipman ve birçok
unsurda değiĢiklik gerekecektir. Bu durumda 2015 yılına dek mevcut kuruluĢlar gerekli değiĢiklikleri
yapmak zorunda kalacaklardır. Yeni kurulacak tesisler için ise yönetmelik uygulamaya geçmiĢtir.
Nitekim bazı firmalar ―Zengin Kafes Sistemi‖ adı altında yönetmeliğe uygun standartta kafes üretimine
baĢlamıĢlardır. Bu durumun ilk planda maliyetleri arttıracağı sektörde dile getirilmektedir. Yönetmeliğe
göre, zenginleĢtirilmiĢ kafes sistemlerinde yumurtacı hayvan baĢına 750 cm2 alan düĢmesi
planlanmaktadır (Resmi gazete, 2011). Etlik piliçlerde ise sabit barınaklarda en fazla 21 kg/m 2, taĢınabilir
barınaklarda ise en fazla 30 kg/m2 canlı ağırlık olacak Ģekilde düzenlenmesi öngörülmektedir (Resmi
gazete, 2010).
Yönetmeliğe göre; tavuk baĢına yemlik ve suluk uzunlukları, folluk ve tünek alanları ile altlık ve zemin
alanları arttırılmıĢtır. Kafes sistemi kullanıldığında ise kat sayıları düĢürülmüĢ kat arası mesafeler
arttırılmıĢtır. Birim alana düĢen tavuk yoğunluğu azaltılmıĢtır. Hayvanların sert hava koĢullarından ve
yırtıcı hayvanlardan korunması için önlemler alınması gerekmektedir. Getirilen bu önemli değiĢiklikler,
kafes sistemlerinin artık eskisi gibi olmayacağını göstermektedir. Diğer yandan tüketiciler, büyütme
döneminde kapalı alanda daha az tutulan, açık alana çıkabilen tavukların ürünlerinin daha lezzetli olduğu
düĢüncesiyle, daha fazla para ödemeyi de kabul etmektedirler (Sarıca ve Yamak, 2010). Tüketicinin konu
hakkındaki bilgi ve görüĢleri yeni değildir. Nitekim Armağan ve Özdoğan‘ ın 2005 yılında, ekolojik
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yumurta ve tavuk etinin tüketim eğilimleri ve tüketici özelliklerini belirlemek amacıyla Aydın ilinde
yürüttükleri bir anket çalıĢmasının sonuçlarına göre, tüketicilerin yaklaĢık dörtte biri ekolojik tarımdan
haberdar olduğunu belirtmiĢtir. Yine tüketicilerin yaklaĢık %70‘i hem yumurta hem de tavuk eti için
ekolojik üretim yöntemlerini tercih ettiklerini dile getirmiĢlerdir. Tüketicilerin %76‘ya yakın kısmı
ekolojik tavuk ürünlerini ―sağlıklı olması ve güvenilirliği‖ nedeniyle istediklerini söylemiĢlerdir. Ayrıca,
tüketiciler ekolojik ürünlere ekstra para ödeme söz konusu olduğunda, yarıya yakını ekolojik ürünlere
yaklaĢık olarak, %30 daha fazla fiyat ödemeye hazır olduklarını bildirmiĢlerdir.
Sonuç
Düzenlemelerde yapılan değiĢikliklerin, organik ürünler üreten üreticileri ne ölçüde etkileyeceği
Ģu an merak konusudur. Burada getirilen yenilikler daha çok hayvan refahına iliĢkin olup, yemlere iliĢkin
ilave bir önlem içermemektedir. Yeni yönetmeliğin ekolojik tarım ile uyumlu yanları olmasına karĢın
birbiri ile karıĢtırılmaması gerekmektedir.
Yeni yönetmelik ile hayvanların doğal davranıĢlarını gösterebilecekleri, hayvan refahı ve
sağlığını da ön planda tutan değiĢiklikler hedeflenmektedir. Bu durumun, maliyetlere de yansıyacağı göz
ardı edilemeyecek bir gerçektir. Fakat artan refah seviyesi ile birlikte, tüketici düĢünce ve beklentileri de
paralel yönde geliĢtiği için, üreticilerin de bu duruma kısa sürede adapte olması gerekmektedir. Sonuç
olarak; tüm bu süreç tavukçuluk endüstrisinde, üretim anlayıĢında önemli geliĢim ve değiĢimlerin
yaĢanmaya devam edeceğini göstermektedir.
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Özet
Günümüzde süt sığırcılığı yapan iĢletmelerin geçmiĢ yıllara ya da dönemlere göre daha yüksek
süt ürettikleri bilinen bir gerçektir. Bunun nedeni son yıllarda hayvanların genetik kapasitelerinin
iyileĢmesinin yanı sıra, iĢletmelerdeki bakım besleme uygulamaları, sevk idare, konfor ve iĢletme bilgi
düzeyi gibi çevresel faktör olarak değerlendirilebilecek ayrıntıların geçmiĢe göre daha da
iyileĢmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu olumlu sayılabilecek geliĢme ile birlikte, diğer taraftan, süt sığırı
iĢletmelerinin temel sorunlarından birisi de döl verimi problemlerinin süt verimindeki artıĢla birlikte
yükseliĢe geçmesidir. Birçok iĢletme bu konudaki endiĢelerini dile getirmektedir. Fertilite ile yakından
ilgili beslenme konusunun içerisinde, prepartum ve postpartum süreçte enerji yönetimi dikkatle izlenmesi
gerek bir dönem olduğu düĢünülmektedir. Bu derlemede, süt ineklerinin beslenmesinde doğum öncesi ve
doğum sonrası dönemdeki enerji yönetimi değerlendirilecektir.
Anahtar Kelime(ler): Süt inekleri, enerji, prepartum, postpartum
GiriĢ
Süt ineklerinin beslenmesinde enerji yönetimi açısından en kritik dönem geçiĢ dönemi olarak
adlandırılan doğumdan önceki 3 hafta (prepartum) ile doğumdan sonraki ilk 3 hafta (postpartum)
arasında kalan zaman aralığı olduğunu bildiren bir çok araĢtırma ve derleme bulunmaktadır. Hayırlı ve
Çolak, 2011, kuru dönemin eskiden yaĢama payı ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik bir strateji ile
yönetildiğini, ancak günümüzde, laktogenesisin baĢlaması, fetusun büyümesi, immün sistemin
desteklenmesi gibi nedenlerle daha da iyi yönetilmesi gerektiğini bildirmektedirler.
Bu nedenle geçiĢ dönemi laktasyon evreleri içinde en kritik dönem olarak kabul edilmelidir. Süt
ineklerinde geçiĢ döneminde organizmada oluĢan değiĢimlerin bilinmesi ve besin madde ihtiyaçlarındaki
değiĢimlere göre besleme stratejilerinin uygulanması, bu dönemde görülen hastalıkların hafifletilmesi ya
da ortadan kaldırılması, süt ve döl veriminin iyileĢtirilmesi ve karlı bir yetiĢtiricilik için önem arz
etmektedir. Genetik kapasitesi yüksek ya da yüksek verim yeteneğine sahip hayvanlar, düĢük verimli
hayvanlara oranla toplam enerji gereksinimlerindeki yaĢama payı enerji gereksinimlerinin oransal olarak
daha düĢük kalması nedeniyle daha rekabetçi üretim yapabilme yeteneğine sahiptir. Ancak süt üretiminin
yanında ―her yıl sağlıklı bir buzağı‖ nın sürüye dahil edilmesi iĢletme karlılığı açısından olmazsa
olmazlardandır. Nebel ve McGilliard, 1993, süt ineklerindeki süt veriminin artıĢına bağlı olarak ortaya
çıkan döl verimi sorunlarına dikkat çekmiĢtir. Verim artıĢına bağlı olarak hayvanların ilk kızgınlık
süreleri ile ilk tohumlamada gebe kalma oranındaki düĢüĢlere dikkat çekmiĢlerdir. Süt ve döl verimi
hedeflerine ulaĢabilmek için de süt ineklerinin geçiĢ döneminde enerji yönetimlerinin iyi yapılması
gerektiği düĢünülmektedir.
Prepartum Dönemde Enerji
Prepartum dönemde yapılacak uygun besleme programıyla süt sığırlarının doğumdan sonraki
dönemde oluĢacak negatif enerji dengesini daha kolay atlatması sağlanır. Yavuz, 2008, bu dönemi
―tasarruf hesabımızdaki birikimlere‖ benzetmektedir. Bu dönemi daha iyi anlamak için, hayvanın
durumunu özetlemekte fayda vardır. Bu periyottaki süt ineği, fötüs geliĢimini neredeyse tamamlamıĢ,
doğuma 2-3 hafta süresi olan, laktogenesizin hazırlıklarının baĢladığı, diğer taraftan ana karnındaki
fötüsün rumen üzerine bası yapmasıyla da kuru madde tüketimi açısından da sıkıntılı bir dönemde
bulunmaktadır. Prepartum dönemde, kuru madde (KM) tüketimindeki düĢüĢler % 30‘lara kadar
ulaĢabilmektedir (Hayirli ve ark., 2002; Bertics ve ark., 1992). GeçiĢ dönemindeki ineklerde yem
tüketimindeki azalmalar kaçınılmazdır, ancak azalmanın miktarı ve süresi yakından izlenmelidir. Diğer
taraftan, prepartum süreçteki yem tüketimi, postpartum dönem yem tüketimiyle pozitif iliĢkilidir (Hayirli
ve ark., 2002; Grummer, 1995). Prepartum dönemin baĢından itibaren tedricen artırılarak konsantre yeme
geçilmesi, lezzetli yemler verilmesi, sindirilebilirliği yüksek kaba yem kaynaklarının (soya kabukları,
Ģeker pancarı posası, turunçgil posaları, mısır gluten yemi) kullanılması ve yemlerin hijyenik olması
önerilmektedir ( CoĢkun ve ark, 1997; NRC , 2001). Ayrıca ineğin vücut kondisyonu gözlenerek
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rasyonun enerji içeriği düzenlenir. Gebeliğin son döneminde fötüsün hızla geliĢmesi ve büyük bir hacme
ulaĢması sonucu ineklerde kuru madde tüketim kapasitesi canlı ağırlığın %2‘sine düĢer. Bunun en az
yarısının kaba yemlerden oluĢması arzulanır. Böylece aĢırı bir besleme programı uygulamadan özellikle
aĢırı bir enerji kaynağı verilmeden hayvanın tüm ihtiyaçları karĢılanmaya çalıĢılır (Kutlu, 2003; 2008;
Görgülü, 2009). Süt ineklerinde ihtiyacın üzerinde ya da altında enerji verilmesinin etkileri bilinmelidir.
Böylece doğumdan önce vücut kondüsyon skoru yakından takip edilir. Prepartum dönemde ihtiyacın
üzerinde enerji alımına bağlı olarak VKS‘daki artıĢın, süt verimi üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığı
ifade edilmektedir (CoĢkun ve ark., 1997; Kutlu, 2003; Görgülü, 2009). Bu dönemde vücut kondisyon
puanı 3.5 – 3.75 arasında olmalıdır (Kutlu, 2003; Görgülü, 2009 ). Aksine, prepartum dönemde ihtiyaçtan
az enerji alınması durumunda ise, kondisyonda düĢme, süt verimlerinde ve canlı ağırlıkta düĢüĢler
görülebileceği bildirilmektedir (CoĢkun ve ark., 1997; Görgülü, 2009).
Diğer taraftan klasik yetiĢtiricilik sisteminde 60 gün olan kuru dönem süresinin kısaltılmasının
ya da hayvanların hiç kuruya ayrılmadan laktasyonlarının devam ettirilmesinin araĢtırıldığı çalıĢmalar da
bulunmaktadır. Bu çalıĢmalar Swanson, 1965 ile baĢlamıĢtır. Günümüzde, laktasyon süresinin bir aya
indirilmesi ile postpartum dönemdeki negatif enerji dengesinin Ģiddetinin artmadığı ve döl verimi
parametrelerinin iyileĢtiğini bildiren çalıĢmalar bulunmaktadır (Rastani ve ark., 2005; Watters ve ark.,
2009).
Pospartum Dönemde Enerji Yönetimi
Doğumla birlikte süt sentezi kolostrum üretimi ile baĢlamaktadır. Kolostrum 3-5 gün içerisinde
normal süte dönüĢmekte ve süt sentezi gün ve gün artarak, 5-8 haftalar arasında pik ya da en üst düzeye
ulaĢmaktadır. Daha sonra bu süreç kuru döneme –ki bu laktasyonun 300-305 gününde sonlanması
gerekir- kadar azalarak devam etmektedir (Ensminger, 1980; Cullusion and Lowrey, 1987; Church and
Pond, 1988; Church, 1991; Kutlu, 2003; Ergün ve ark, 2008; Görgülü, 2009). Bu zaman diliminde,
özellikle, süt veriminin hızlı bir artıĢ göterdiği erken laktasyon döneminde süt ineklerinde ciddi bir enerji
ihtiyacı oluĢmaktadır. Erken postpartum dönemdeki süt ineklerinin karbonhidrat metabolizması,
çoğunluğu süt laktoz sentezi için kullanılan yoğun glikoz ihtiyacı tarafından belirlenir. Laktasyonun
baĢlamasıyla enerji ihtiyacı doğum öncesi döneme göre yaklaĢık iki kat artmaktadır (Drackley, 1999).
Doğum sonrası dönemde aĢağıda kuru madde tüketiminde açıklanan gerekçelerle birlikte yem tüketimin
sınırlı olması nedeniyle enerji açığının yem tüketimi ile karĢılanmasında ciddi sıkıntılar ortaya
çıkmaktadır. Sonuç olarak laktasyonun ilk dönemi olarak kabul edilen ilk 100 gün içerisinde ve süt
veriminin pik ya da en üst düzeye ulaĢtığı bu dönemde hayvanın enerji gereksinimi karĢılanamadığı için
―negatif enerji bilançosu (NEB)‖ ortaya çıkmaktadır (ġekil 1). Sonuç olarak hayvan gereksinim duyduğu
enerjiyi maternal kaynaklardan yani vücudundaki yağ dokuyu mobilize ederek karĢılamaya çalıĢacaktır.
Nihayetinde, bu dönemdeki yağ dokunun mobilizasyon hızı ve Ģiddeti süt ineklerinde metabolik
bozukluklardan biri olarak kabul edilen ―ketozis‖in görülmesine neden olabilecektir. Bu sürece girmiĢ
hayvan hızlı bir Ģekilde canlı ağırlık kaybedecek ve ―vücut kondüsyon skoru‖ hızla düĢecektir. ġayet
hayvanlar bu döneme aĢırı yağlı ya da kondüsyonları yüksek olarak girmiĢlerse bu riskler daha da artacak,
―yağlı karaciğer‖ gibi metabolik sorunlar Ģiddetini ve hasarını artıracaktır (Pradhan and Nakagoshi, 2008;
Tortosa, 2009; Corbert, 2009 Hayırlı ve Çolak., 2011). Bu dönemde haynanın 50 – 60 kg kadar canlı
ağırlık kaybetmesi normal karĢılanmalıdır (Yavuz, 2008). Bütün bu mekanizma rasyondaki ya da
hayvanların bu dönemde tüketebildiği enerji miktarı ile doğrudan iliĢkilidir. Bir önceki maddede
açıklanan involusyon sürecine, kızgınlıklara, gebe kalma oranlarına dorudan etkili olacak bir durum
ortaya çıkacaktır

ġekil 1. Süt ineklerinde laktasyon süt verimi, kuru madde tüketimi ve canlı ağırlık değiĢimi
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Süt ineklerinin kuru madde tüketimi özellikle süt üretiminin yoğun olarak gerçekleĢtiği laktasyon
döneminde hayvanların bireysel verimlerine bağlı olarak artmaktadır. Yüksek verimli süt ineklerinin
laktasyon dönemindeki kuru madde ihtiyaçları düĢük verimli olan süt ineklerine oranla daha fazla
olmaktadır. Diğer bir anlatımla, süt verimi artıkça, hayvanların besin madde ihtiyaçları da artmaktadır. Ne
var ki, ġekil 1 de görüldüğü gibi kuru madde tüketimi ile süt verimi arasındaki bu paralel iliĢki laktasyon
döneminde aynı paralellikte gerçekleĢmez. Doğum sonrasında, süt verimi hızlı bir Ģekilde artar iken kuru
madde tüketimi aynı hızda artmaz, laktasyon eğrisine göre biraz daha yavaĢ seyreder. Bu nedenle
metabolik olarak harcanan enerji, yem tüketimi ile kolay bir Ģekilde karĢılamak çoğu zaman mümkün
olmamaktadır. Bu açık, özellikle, yüksek verimli süt ineklerinin beslenmelerinde temel problemlerden
birisidir. Zira, negatif enerji dengesinin oluĢmasındaki temel neden de, yukarıda açıklanan erken
laktasyon dönemindeki yetersiz kuru madde tüketimi ya da bir baĢka anlatımla yetersiz yem tüketimidir.

ġekil 2. Prepartum ve postpartum süreçte Enerji dengesi
ġekil 2‘den de anlaĢılacağı gibi doğumdan birkaç gün önce baĢlayan negatif enerji dengesi
doğumdan bir kaç gün sonra en alt düzeye ulaĢmakta ve postpartum dönemin sonuna kadar sürmektedir.
(Bertics ve ark., 1992).Kuru dönem ve laktasyon dönemlerinde önerilen rasyon besin madde içerikleri
Çizelge 1 de sunulmuĢtur (Hutjens, 2003).
çizelge 1. Süt ineklerinde kuru dönem ve laktasyonda tavsiye edilen rasyon bileĢenleri
Süt inekleri
Kuru Dönem

Kuru mad. tük. (kg)

BaĢlangıç

Doğuma yakın

13,6

10

Erken lak. Orta lak.

Geç
lak.

22 to 80g

80 to
200g

>200g

>15,8

24

21,8

20

19

18

16

14

10,02
64 (10,2)
36 (5,8)
32 (5,1)
75
1,72
5
21
30
36

09,02
68 (9,5)
32 (4,5)
34 (4,8)
67
1,52
3
24
32
34

0 to 21g

Ġnekler 12-13
Ham Protein(HP)%
Metabolize Protein
(%)
*RDP: %
HP (KM)
RUP: % HP (KM)
SIP: % HP (KM)
TDN%
NEL(Mcal/kg)
Yağ (EE) %
ADF%
NDF%
*NFC%

12

Düveler14-15

6.0
8.0
13,08
11,06
70 (8,4)
60 (10)
60 (11,4)
62 (11,2)
30 (3,6)
40 (5)
40 (7,6)
38 (6,8)
35 (4,2)
30 (4,5)
30 (5,7)
31 (5,6)
60
67
75
77
1,39
1,52
1,72
1,76
2
3
4
5,5
30
24
21
19
40
35
30
28
30
34
35
38
*NFC : DIP oranı (% KM) =3,5:1 tavsiye edilir.
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Mineraller (% KM)
Kalsiyum (Ca)
Fosfor (P)
Mağnezyum (Mg)
Potasyum (K)
Sodyum (Na)
Klor (Cl)
Kükürt (S)

0,60
0,7 (*1,0)
1, 0
0,90
0,26
0,30
0,45
0,40
0,16
0,3 (*0,4)
0,33
0,30
0,65
0,65
1,00
1,00
0,10
0,05
0,33
0,30
0,15
0,15 (*0,8)
0,30
0,25
0,16
0,2 (*0,4)
0,25
0,25
*Anyonik tuz kullanımında: mineral/anyonik tuz (%)

0,70
0,36
0,25
0,90
0,20
0,25
0,22

0,60
0,32
0,20
0,90
0,20
0,25
0,22

Vitaminler (IU g-1)
Vitamin A
100000
100000
100000
100000
50000
50000
Vitamin D
25000
30000
30000
25000
20000
20000
Vitamin E
1000
2000
2000
800
600
400
a
Ġz mineraller: demir (150 ppm), kobalt (0.1 ppm), bakır (15 ppm), mangan (60 ppm), çinko (60 ppm),
iyod (0.6 ppm) ve selenyum (0.3 ppm). (Hutjens, 2003‘ten alınmıĢtır).
Enerji Eksikliğinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
Süt ineklerinin beslenmesinde enerji eksikliğine bağlı olarak Ģekillenebilecek olası sorunlar ve
metabolik hastalıklar aĢağıda kısaca özetlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Süt Üretimi
Prepartum dönemde postpartum dönem için enerji yönetimi iyi yapılmaz ise postpartum sürecin
sıkıntılı geçeceği söylenebilir ve bu da süt veriminin düĢmesine neden olabilir. Enerji ihtiyacı tam
manasıyla karĢılanamayan hayvan bu eksikliği gidermek için vücut rezervlerini kullanmak durumunda
kalır ancak, vücut rezervindeki enerji yaĢama payı ihtiyacını karĢılayıp verim payı ihtiyacı için yetersiz
kalacaktır. Süt üretiminde oluĢacak olası düĢüĢler hem laktasyon süt veriminin hem de iĢletme karlılığını
olumsuz etkileyecektir.
a.

Döl verimi
Özellikle yüksek süt verimli ineklerde ortaya çıkan enerji açığı ek konsantre yemler ve uygun bir
enerji yönetimiyle karĢılanamadığı taktirde verim döneminde yıpranan hayvan kendisini tekrar
toparlamak için gerekli enerjiyi bulmakta güçlük çekecektir. Yeni bir laktogenesize bile hazır olmayan
hayvanın, üreme kanalını yeniden hazır hale getirmesi, involusyon sürecini tamamlaması ve tekrar
kızgınlık göstermesi uzun zaman alır. Sonuç olarak, döl verimi sorunları sıklaĢır ve bu da yılda bir buzağı
elde etme hedefinden uzaklaĢıp iĢletmenin karını olumsuz etkiler. Enerjice yetersiz beslenme
koĢullarında; servis periyodu uzar, gebelik baĢına tohumlama sayısı artar.
b.

c. Metabolik hastalıklar
 Karaciğer yağlanması: Kuru dönem veya doğumdan sonraki ilk iki ay içerisinde enerji
yönünden yetersiz beslenen yüksek verimli süt sığırlarının metabolik bir hastalığıdır. Süt vermeye
baĢlayan sığırların enerji ihtiyaçlarının vücudun yağ rezervlerinden karĢılaması ve aĢırı miktarda depo
yağın serbest hale geçerek, karaciğer parankim hücrelerinde yaygın olarak birikmesi sonucu geliĢir (Gaal
ve ark., 1983; Cebra ve ark., 1997). Sığırlarda verim ve fertilite üzerine negatif etki yapar (Wentink ve
ark., 1997). Özellikle laktasyonun ilk döneminde görülen karaciğer yağlanması , retensiyo sekundinarum,
ketozis, abomasum deplasmanları ve hipokalsemi gibi hastalıkların görülme olasılığını arttırmakta ve bu
hastalıklar karaciğer yağlanmasının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilmektedir (Bogin ve ark.,
1988).
 Ketozis: Karbonhidrat ve uçucu yağ asit metabolizmasının bozulması sonucu, kan glikoz
seviyesinin düĢmesi, karaciğer glikojen ve glikoz rezervlerinin tükenmesi, karaciğerde yağ dejenerasyonu
ve keton cisimlerinin artıĢı ile karakterize metabolik bir hastalıktır (Veenhuizen ve ark., 1991; Cook ve
ark., 2001). Genellikle laktasyonun ilk 6 haftası içerisinde ortaya çıkar. Hastalığın geliĢiminde kuru
dönemde aĢırı besleme, doğuma yakın dönemde yem alımındaki azalma ve laktasyonun ilk döneminde
geliĢen negatif enerji dengesi önemli rol oynar (Gerloff, 2000).
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 Abomasum deplasmanı: Karın boĢluğunun tabanında yer alan abomasumun gaz ve sıvı ile
dolarak, sola ve yukarı ya da sağa ve yukarı yönde yer değiĢtirmesi ile karakterize durumu tanımlar.
Abomasum deplasmanları özellikle yüksek verimli süt sığırlarında laktasyonun ilk döneminde yaygın
olarak rastlanır (Bajcsy ve ark., 1997; Ok ve ark., 2000). Abomasum deplasmanlarının yaklaĢık %80‘i
doğumu takiben ilk 1 ay içerisinde meydana gelmektedir. (Rohrbach ve ark., 1999).
 Retensiyo sekundinarum: Doğumun üzerinden 24 saat geçmesine rağmen fötal membranların
atılamamıĢ olması durumu retensiyo sekundinarum olarak tanımlanır (Gilbert ve ark.,1998). Retensiyo
sekundinarum; dolaylı olark metritis ve ovaryum kisti oluĢumu ile süt verim düĢüklüğüne sebep
olmaktadır (NRC, 2001). Enerji, protein ya da her ikisinin yetersizliği ineklerde zayıflığa sebep
olmaktadır. Zayıf hayvanlar doğum stresini daha ağır atlatacakları için retensiyo sekundinarum riski
artmaktadır (Mass, 1982).
 Rumen asidozisi: Rumende laktik asit üretimini arttıran bakterilerin sayısının ve buna bağlı
olarak rumende laktik asit miktarının artması asidozis olarak bilinir. Kuru dönemde yüksek düzeyde kaba
yem tüketimini takiben laktasyon döneminde kolay eriyebilir karbonhidratlarca zengin beslemeye geçiĢ
asidozisin sebepleri baĢında gelmektedir. Doğumdan 25 gün önceden doğuma kadarki dönemde
rasyondaki kaba yem miktarı azaltılıp konsantre yem miktarı arttırılarak yapılan bir çalıĢmada; bu
uygulamanın postpartum ruminal asidozisi önlemediği belirlenmiĢtir. (Penner ve ark., 2007). Asidozisin
önlenmesinde son zamanlarda bir alfa-amilaz ve glikosidaz inhibitörü olan ve rumen uçucu yağ asitleri
oluĢumunu yavaĢlatarak rumen pH‗sının daha stabil kalmasını sağlayan acarbose üzerinde yapılan
çalıĢmada yararlı sonuçlar alınmıĢtır (McLaughlin, ve ark., 2009).
Sonuç ve Öneriler
Gebeliğin son dönemlerinden itibaren ve erken laktasyon döneminde, enerji ve besin madde
ihtiyaçlarında önemli artıĢlar olmaktadır. Buradaki artıĢın temel kaynağı laktogenesizin baĢlamıĢ
olmasıdır. Yukarıda açıklandığı gibi, prepartum dönemde yem tüketiminde ciddi azalmalar
gerçekleĢmekte, postpartum dönemde ise artan ihtiyaçlar maksimum yem tüketimine ulaĢılamadığı için
karĢılanamamaktadır. Sonuç olarak negatif enerji dengesi Ģekillenmektedir. Prepartum dönemde yem
tüketiminde meydana gelen azalmanın minimize edilip, postpartum dönemde de yem tüketiminin
maksimize edilmesi bu dönemde yapılması gereken temel besleme stratejisi olmalıdır. Bu amaçla lezzetli,
iyi dengelenmiĢ, sindirilebilirliği yüksek rasyonlar kullanılması, enerji ve besin madde ihtiyaçlarının
karĢılanmasında etkili bir yöntem olacaktır. Lezzetli yemlerle hazırlanan ve laktasyon baĢında iĢtahsızlık
yaĢayan hayvanları yem yemeye teĢvik edip, geçiĢ döneminde yapılacak etkili bir enerji yönetimiyle
negatif enerji dengesinin görüldüğü dönemlerde hayvanlara destek sağlanarak, hem enerji eksikliğine
bağlı olarak Ģekillenen metabolik problemlerin görülme oranı düĢürülecek hem de hastalıklara bağlı
ortaya çıkan gelir kaybının ve ek sağlık giderlerinin önlenmesiyle iĢletme ve ülke ekonomisine faydalı bir
program oluĢturulmuĢ olacaktır. Enerji yönetiminin değerlendirilmesinde en iyi göstergelerden birisi de
hayvanların vücut kondisyon skorlarının yakından izlenmesidir. Bu nedenle, prepartum ve postpartum
dönemde hayvanların kondisyonlarının ve canlı ağırlık değiĢimlerinin yakından takip edilmesi iĢletmenin
değerlendirilmesi açısından önemli olabileceği düĢünülmektedir.
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Özet
Genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki hızlı geliĢmeler bir organizmadan diğer organizmalara uygun
genlerin aktarılmasını mümkün kılmıĢtır. Artan dünya nüfusunun taleplerini karĢılayabilmek üzere bitki
ve hayvan biyoteknolojisi kullanılarak hastalıklara karĢı dirençli ve besin değeri daha yüksek bitkiler
yanında; marjinal çevre koĢullarına adapte olabilen ve daha fazla ürün verebilen çiftlik hayvanları elde
edilebilmektedir. Transgenik teknoloji ile bağlantılı olarak ilaç (özellikle protein kaynaklı olanlar) üretim
üniteleri ya da hastalıklar için deneysel model olarak kullanılmak üzere hayvanların klonlanması genetik
mühendisliğinin ağırlıklı olarak üzerinde çalıĢılan dallarından birisidir. Bu çalıĢmada klonlama
teknolojisinin ne olduğu, tarihsel geliĢimi, kullanım teknikleri ve bu teknolojinin kullanım alanları
incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Biyoteknoloji, Klonlama,Klon Hayvanlar,Risk, Etik
GiriĢ
Günümüzde klonlama denildiğinde akla ilk gelen bir canlının bire bir kopyalanmasıdır. Klonlama temel
olarak genetik kopyalama anlamına gelmektedir. Bütün bir organizmanın yanı sıra, bir DNA‘yı, DNA‘nın
bir parçasını ve bir geni bu teknoloji ile kopyalayarak çoğaltmak mümkündür. Klonlama teknolojisi
kullanılarak üretilen her bir kopya ürüne klon adı verilmektedir (Arat, 2010).
Bitkilerde de klonlama sık kullanılan bir araçtır. Örneğin; patatesin ikiye bölünerek toprağa gömülmesi
sonucu her iki yarımdan yeni bir bitki oluĢturulması da bir klonlamadır. Bitkilerin vejetatif aksamlarının
kullanılarak çelikleme, aĢılama gibi yöntemlerle çoğaltılması sonucu elde edilen yeni bitkilere klon adı
verilmektedir.
Klonlamanın Tarihsel Gelişimi
Doğada klonlama olayı kendiliğinden gerçekleĢebilmektedir. Bunun en güzel örneği tek yumurta
ikizleridir. Ġlk klonlama çalıĢmaları bu doğal olayın taklit edilmeye çalıĢılmasıyla baĢlamıĢtır. Tek
yumurta ikizlerinin oluĢumunda embriyo, iki hücreli dönemde iki embriyoyu geliĢtirmek üzere ayrılır
(Willadsen 1979, Willadsen 1981a, Willadsen 1981b).
Yapılan araĢtırmalarda yeni teknikler keĢfedilmiĢ ve çekirdek aktarımı ile klonlama çalıĢmaları
baĢlamıĢtır. Çekirdek aktarımı ile klonlama, morula ya da erken blastosist aĢamasındaki blastomerlerin,
çekirdeği çıkartılmıĢ yumurta hücresine veya zigota aktarılmasıyla gerçekleĢmektedir (Loskutoff ve ark.
1993).
90‘lı yıllara kadar sadece embriyonik hücreler geriye programlandığı düĢünülüyordu (Schnieke ve ark.
1997, Wilmut ve ark. 1997). Ancak 1996 tarihinde Dr. Willmut ve ekibi farklılaĢmıĢ bir vücut hücresini
mutlak açlık noktasına getirerek yeniden totipotent hücre olarak programlamayı baĢarmıĢtır. Bu
baĢarılarının ardından 6 yaĢındaki bir koyunun meme epitelyum hücrelerinden klon embriyolar
oluĢturmuĢ ve sağlıklı bir kuzu (Dolly) dünyaya gelmiĢtir (Wilmut ve ark. 1997). Bu tekniğin baĢarılı bir
Ģekilde kullanılmasının ardından birçok hayvan üzerinde de bu teknik kullanılmıĢ ve baĢarılı sonuçlar
elde edilmiĢtir (Arat, 2010).
Klonlama Tarihinde Önemli Olaylar
Klonlama çalıĢmalarının temelini oluĢturacak ilk araĢtırmalar 1894 yılında iki ve dört hücreli
denizkestanesi embriyosundan blastomerler izole edilmesiyle baĢlamıĢtır. 1902 yılında iki hücreli
kertenkele embriyosu ikiye ayrılmıĢ ve ikiye ayrılan embriyo parçaları ayrı ayrı geliĢme göstermeye
devam etmiĢtir. Spemann tarafından 1914 yılında gerçekleĢtirilen çalıĢmada yeni döllenmiĢ bir yumurta
hücresi, hücre sitoplazması ve çekirdeği birbirinden kısmen ayrılmıĢ ve böylece iki embriyo elde
edilmiĢtir (ġekil 1). Yine Spemann tarafından 1928 yılında ilk nükleer transfer deneyi gerçekleĢtirilmiĢtir.
1952 yılında Robert Briggs ve Thomas J. King adlı araĢtırmacılar iribaĢ klonlamaya çalıĢmıĢtır.
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AraĢtırmacılar bu çalıĢmada bir kurbağa embriyosundan aldıkları çekirdeği, çekirdeği çıkartılmıĢ olan
baĢka bir kurbağanın yumurtasına aktarmaya çalıĢmıĢlar ancak deney sonunda yumurta geliĢmemiĢtir.
1961 yılında nükleer transfer tekniği ile farklı kurbağa türleri arasında klonlama yapılmıĢ ve deney
sonunda döl verebilen klon kurbağalar üretilmiĢtir. Bu deney embriyo hücre çekirdeğinin totipotent
özellikte olduğunu ispatlamıĢtır. 1986 yılında çekirdek aktarımı tekniği ile olgunlaĢmamıĢ koyun embriyo
hücrelerinden yaĢayan bir kuzu klonlanmıĢtır. 1997 yılında yeni geliĢtirilen somatik hücre çekirdeği
aktarımı tekniği kullanılarak Dolly klonlanmıĢtır (Di Berardino, 2012).
Klonlama Teknikleri
Klonlama teknikleri genel olarak 3 ana baĢlıkta toplanabilir. Bunlardan ilki tek yumurta ikizleri
oluĢumunun taklit edilmesiyle geliĢtirilen embriyo bölünmesi tekniği, ikinci teknik ise embriyolardan
alınan çekirdeklerin aktarımı tekniği ve klonlama çalıĢmalarında kullanılan son teknik ise somatik hücre
çekirdeği aktarımı tekniğidir.
Embriyo bölünmesi;
Embriyo bölünmesi ile klon oluĢturma çok hücreli embriyonun geliĢiminin erken bir aĢamasında iki eĢit
parçaya bölünmeyi içerir ve böylece klonlar veya ikizler üretilmiĢ olur. Örneğin 32 hücreli bir embriyo
iki eĢ parçaya bölünerek 16 hücreli ikiz embriyo oluĢturabilir. Bu tip bir Klonlama doğal olarak
oluĢmasının yanı sıra laboratuar ortamında da gerçekleĢtirilebilir. Bu teknoloji ilk kez 1980‘ler de süt
üretiminde değerli hayvanları çoğaltarak üretimi artırmak amacıyla kullanılmıĢtır. Amerika‘da Holstein
birliği embriyo bölünmesi tekniğiyle ilk klonunu 1982 yılında oluĢturmuĢ ve Ekim 2002 ye kadar 2300
civarında klonun kaydı tutulmuĢtur. Bu yöntemin sığır ve koyunlarda pratik bir sınırlaması vardır, bir
embriyodan en fazla 4 klon oluĢturulabilmektedir. (Eenennaam, 2008).
Çekirdek aktarımı tekniği;
Çekirdek aktarımı tekniği, embriyonun morula ya da erken blastosist aĢamasında olan dönemde alınan
blastomerlerin çekirdeği çıkarılmıĢ yumurtalara aktarılmasıyla gerçekleĢmekredir. Bu teknikle çok sayıda,
genetik olarak birbirinin kopyası olan klonların üretilmesi mümkündür (ġekil 2).
Somatik hücre çekirdeği aktarımı tekniği;
Bu yöntemde hedef, çekirdeği çıkarılmıĢ olan bir yumurta hücresine somatik bir hücre çekirdeğinin
transferi ile yeni bir hücreden yapay bir embriyonun oluĢturulmasıdır. Böyle bir embriyodan oluĢturulan
canlı somatik hücre elde edilen canlının klonu (özdeĢi) olacaktır. Somatik hücre hücre çekirdeği aktarımı
adı verilen bu yöntem ġekil 3‘ de Ģematize edilmiĢtir. Yöntem uygulanırken öncelikle verici somatik
hücreler seçilir, alıcı yumurta hücrelerinin çekirdekleri çıkartılır, seçilen somatik hücrelerin çekirdekleri
boĢaltılan yumurtalara aktarılır ve son olarak elektrofüzyon ile yeni çekirdekle yumurta hücresi elektrik
akımı kullanılarak kaynaĢtırılır (Eenennaam, 2008).
Klonlama Teknolojisinin Kullanım Alanları
Tedavi amaçlı (terapötik) klonlama;
Tedavi amaçlı klonlama çalıĢmaları daha çok kök hücre üretimine yönelik olan çalıĢmalardır. Kök hücre
üretmek için çok sayıda Klon embriyolar oluĢturulur ve klon embriyolar geliĢip kök hücreleri
oluĢturduktan sonra bu hücreler ortamdan yalıtılır. Kalan embriyo hücresi ise yok edilir. Kök hücreler
farklılaĢarak dokuları ve organları oluĢturdukları için bu çalıĢmalardaki amaç, organ nakline gereksinim
duyan hastalara yedek organlar sağlamaktır. OluĢturulacak olan bu yedek organlar hastaların kendi vücut
hücrelerinden klon embriyo elde edilmesiyle üretileceği için organ naklinde doku uyumu sorunu da
ortadan kalkmıĢ olacak. Ama halen bu hücrelerin transfer edildikleri kısımlarda nasıl tetiklenerek
farklılaĢacakları tam olarak bilinemediği için bu alanda çalıĢmalar devam etmektedir (Seyalıoğlu ve ark.
2007).
Soyu tükenmekte olan veya tükenmiş olan canlıları (çoğaltımsal) klonlama;
Çoğaltımsal klonlama ile genetik çeĢitlilik açısından önemli olan ve nesli tükenme tehlikesi olan
hayvanlar çoğaltılabilir ve genleri korunabilir. Bu sayede genetik açıdan birbirine çok benzeyen ve
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hastalıklara karĢı duyarlılığı yüksek olan evcil hayvanların yaĢamlarının devamlılığı da koruma altına
alınmıĢ olacaktır. (Arat 2010)
Nesli tükenen hayvanlarda ise korunmuĢ DNA materyali bulunamadığı için herhangi bir klonlama
çalıĢması yapılamamıĢtır. Bu amaca yönelik olarak dünya üzerinde bulunan hayvanların nesillerinin
tükenmesi tehlikesine karĢı Gen Bankaları kurulursa elde var olan mevcut gen kaynakları korunmuĢ,
doğal hayatta sigorta altına alınmıĢ olacaktır.
Özel nitelikleri olan canlıları geliştirmek için klonlama;
Bu alanda yapılan çalıĢmalarda gen transfer teknolojisinden de faydalanılmaktadır. Bu alanda yürütülen
çalıĢmaların amacı ,insan bedenine uygun organ, doku, ilaç ve enzim gibi insanlara fayda sağlayacak
üretimleri kendi bünyesinde yapan hayvanları üretmektir.
Böyle bir canlıya örnek olarak 1990 yılında üretilen Tracy isimli koyun gösterilebilir. Tracy akciğer
hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan kan plazmasından üretilen Alfa 1 Antitrypsin enzimini
sütüyle birlikte salgılamaya baĢlayan transgenik bir klondur.
Bu alanda yapılacak çalıĢmaların geliĢtirilmesiyle Tracy gibi canlılar gen transfer teknolojisi ile
geliĢtirilebilir ve bunlar klonlama teknolojisi ile kısa sürede çoğaltılabilir. Klonlama teknolojisi ile
genetik açıdan üstün ve verimli çiftlik hayvanları çoğaltılabilir. Kaliteli ve yüksek miktarda süt veren bir
inek veya damızlık için ideal bir boğa klonlama yolu ile çoğaltılabilir ve elit sürüler oluĢturulabilir.(Wolf
ve ark. 1998, Stice ve ark. 2000,)
Türkiye’de Klonlama Ve Klon Hayvanlar
Türkiye de klonlama çalıĢmaları Devlet Planlama TeĢkilatı ve Tübitak desteği ile 2000 yılında
baĢlamıĢtır. Ġstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar sonucunda
Türkiye‘de ilk klon yavrular 2007 yılında dünyaya gelmiĢlerdir. Klonlanan embriyolardan 2 tanesi
baĢarılı bir Ģekilde geliĢimini tamamlamıĢ ve Kıvırcık ırkı kuzular dünyaya gelmiĢtir (Birler ve ark.,
2010).
Klonlama alanında ülkemizde yapılan ikinci çalıĢma ise Ġstanbul ve Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültelerinin ortaklaĢa çalıĢmaları ile sayıları gittikçe azalan Anadolu Yerli Sığır ırklarının klonlama
teknolojisi ile üretilme imkânının belirlenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Tübitak tarafından
desteklenen projede Tübitak MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü‘nde üretilen klon
embriyoların alıcı sığırlara transfer edilmesiyle 1‘i erkek 5 adet adet klon buzağı doğmuĢtur (Arat, 2010).
Klonlamanın Riskleri
Klonlamanın riskleri genetik çeĢitliliğe, insan sağlığına ve çevre ye karĢı riskler olarak 3 kategoride
incelenebilir. Genetik çeĢitlik konusunda klonlama teknolojisiyle gen havuzuna yeni gen
katılamamaktadır. Hastalıklara duyarlı olan ve genetik olarak birbirine çok benzeyen yüksek verimli
çiftlik hayvanlarının klonlama teknolojisiyle çoğaltılarak yaygınlaĢtırılmaları durumunda genetik
çeĢitlilik yok olacaktır. Ġnsan sağlığına karĢı görülen risk durumu ise klon canlıların ürünlerinin insan
sağlığına herhangi bir olumsuz etkisinin olup olmayacağı yönündedir. Yapılan araĢtırmalara göre klon
canlıların ürünleri ile normal canlıların ürünlerinin bileĢiminde bir farklılık bulunamamıĢtır. Ancak
insanların bu ürünleri tüketmeye baĢlamalarıyla bünyelerinde zamanla bir alerjik reaksiyon gözlenip
gözlenmeyeceği bilinemediği için bu ürünler risk faktörü taĢımaktadır. Çevreye karĢı oluĢabilecek risk
durumu ise birinci ve ikinci kategoriyle beraber değerlendirmelidir. Klon canlıların çevreye
yayılmalarıyla ve insanların bu canlıların ürünlerini tüketmeye baĢladıklarında çevrenin bu yeni duruma
olumlu veya olumsuz nasıl reaksiyon göstereceği bilinememektedir(Gamborg ve ark., 2005).
Klonlama Hakkındaki Etik Düşünceler
Klonlama teknolojisinin kullanımı hakkında birçok etik tartıĢma bulunmaktadır. Genel olarak bu
tartıĢmalar incelendiğinde özellikle insan klonlanması üzerine yoğun tartıĢmalar yaĢanmaktadır. Bu
tartıĢmaların kaynağı ise çok sayıda insan kopyalarının oluĢturulmasıyla hastalıklara duyarlılığın artacağı,
birey değerinin kaybedileceği, her yerde aynı insanların görülmesiyle çeĢitliliğin azalacağı, farklı olma
kavramının unutulacağı ve böylece de genetik çeĢitliliğin yok olacağı düĢüncesidir (Seyalıoğlu ve ark.,
2007; Rosenberger, 2007).
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Terapötik klonlama çalıĢmaları da etik tartıĢmalarla baskı altında tutulmaktadır. Terapötik klonlamada bir
kesim kök hücre üretmek için klonlanan embriyoların insan değeri taĢıdığını ve bu değerin sadece kök
hücre üretmek için yok edilemeyeceğini düĢünmektedir; Diğer bir kesimde bu embriyoların sadece tedavi
amaçlı üretildiğini ve bu sebeple bir insan değeri taĢıyamayacağını savunmaktadır (Seyalıoğlu ve ark.,
2007).
Hayvan hakları da klonlama çalıĢmalarında tartıĢmaları beraberinde getirmektedir. Bir hayvanın
kopyalanmasıyla o hayvanın duygularının kısıtlandığı ve gerçek değerinin ihmal edildiği
düĢünülmektedir. Hayvan refahının da bu çalıĢmalarda göz ardı edildiği savunulmaktadır. Klonlama
çalıĢmaları boyunca hayvanlara dıĢarıdan kimyasal ve hormonal müdahalelerde bulunulmakta ve bunların
sonucunda birçok doğum sorunları, ölü doğumlar, klonlanacak hayvan ölümleri gibi problemler
yaĢanmaktadır (Rosenberger, 2007). Klonlama çalıĢmaları yürütülürken hayvan hakları, dini, ahlaki ve
kültürel değerler dikkate alınmalıdır.
Sonuç
Klonlama teknolojisi nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların ve yüksek verimli çiftlik hayvanlarının
çoğaltılmasında, bunların yanı sıra tedavi amaçlı klonlama çalıĢmalarıyla üstün bir biyoteknolojik
yöntemdir. Ancak klonlama teknolojisinin var olan dezavantajları ve etik düĢünceler bu konuda yapılan
çalıĢmaları sınırlandırmaktadır. Klonlama teknolojisiyle oluĢturulan canlıların maliyeti yüksek baĢarı
oranı ise düĢüktür (%0.4). Bugüne kadar yapılan birçok çalıĢmada üretilen sağlıklı klonların yanı sıra
birçoğunda da çeĢitli sağlık problemleri görülmüĢtür. Bu çalıĢmaların bazılarında erken yaĢlanma, genç
yaĢta yaĢlılıkta görülen hastalıkların görülmesi ve erken ölümler bildirilmiĢtir. Teknolojinin daha etkin ve
sağlıklı Ģekilde kullanılabilmesi için yapılması gereken birçok araĢtırma bulunmaktadır (Arat, 2010). Tüm
biyoteknolojik çalıĢmalarda olduğu gibi klonlama çalıĢmalarında da refah, etik ve risk gibi konular
dikkate alınarak insanlığın yararına sonuçlar elde edilebilecektir.

ġekil 1. 1914 de Hans Spemann tarafından gerçekleĢtirilen deney (Di Berardino, 2012).

ġekil 2. Erken morula ve blatosist aĢamasındaki blastomerlerin çekirdeği çıkarılmıĢ yumurtalara aktarımı
(Arat, 2010).
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ġekil 3. Somatik hücre çekirdeği aktarımı (www.britannica.com).
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Sülün YetiĢtiriciliğinin Genel Özellikleri
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Özet
Dünyada ve özellikle Avrupa‘da alternatif kanatlı yetiĢtiriciliği gittikçe önem ve değer kazanmaktadır.
Alternatif kanatlı yetiĢtiriciliğinde kullanılabilecek türlerden biri olan sülünler baĢlıca; değiĢik tat ve
kaliteli et ihtiyacına cevap verebilmek, özel avlakların tesisi ile av turizmine gerekli sayıda hayvanı
karĢılayarak döviz girdisi sağlamak ve koruma kapsamındaki alanlarda doğal dengenin bir parçası olarak
önemi gittikçe artmaktadır. Son yıllarda hızla geliĢen ıslah çalıĢmaları ve yetiĢtirme sistemlerindeki
geliĢmeler sülünlerin entansif Ģartlarda üretilebileceğini göstermektedir. Ülkemizde büyük kapasiteli
olarak entansif yetiĢtiriciliğinin yapılabileceği gibi, yarı entansif ve ekstansif sistemlerde sülün üretimi
için iklim Ģartları gayet elveriĢli bir durumdadır. Bu derlemede sülünlerin genel özellikleri ve sülün
yetiĢtiriciliği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Sülün, Alternatif kanatlı yetiĢtiriciliği
GiriĢ
Sülünler; küçükbaĢlı, uzun boyunlu, uzun kuyruklu ve derin vücutlu bir kanatlı türüdür. Vücut
uzunlukları 53–89 cm, kuyruk uzunlukları 20–47 cm arasında değiĢir. Oldukça uzun bir vücut yapısına
sahip erkeklerde gövde kırmızı kahverengi, özellikle göğsü kırmızı parıltılı, boynu mora yakın parlak
yeĢildir, baĢında kırmızı parlak tüysüz bölgeler bulunur ve güzel görünüĢlüdür. DiĢiler gösteriĢsiz
kahverengi tüylüdürler. Sülün yetiĢtirmede baĢlıca dört amaç; avlanma alanları için, damızlık olarak, zevk
(hobi) amaçlı ve et için üretimdir (Koçak ve Özkan, 2000; Sarıca ve ark., 1998).
Sülün özellikle Fransa, Ġtalya, Ġspanya, Macaristan, Ġngiltere, ABD ve Çekoslavakya‘da üretilerek özel
avlaklarda avlandırılmaktadır. Ülkemizde de bu tip avlaklar kurulmaya baĢlanmıĢtır. Örneğin; Çatalca ve
Nazilli de kurulmuĢ avlaklar Ülkemizde ilk sayılabilir. Sülün yetiĢtiriciliği genelde av turizmine yönelik
yapılmakla birlikte Fransa, Ġtalya, Bulgaristan ve Macaristan gibi bazı ülkelerde kümes hayvanı olarak
üretilen eti market ve restorantlara kadar inmiĢtir (Çetin ve Kırıkçı, 2000).
Kökeni, Islahı ve Irkları
En yaygın sülün türü Adi Sülün (Phasianus colchicus) Asya‘da, Anadolu‘dan Çin‘e kadar uzanan çok
geniĢ bir alanda doğal olarak yaĢar. Bu geniĢ alanda sayıları 20–30 arasında değiĢen alt türlere ayrılmıĢtır.
Doğal yayılma alanının en batıdaki ucu ise Türkiye‘nin batısına kadar uzanır (Sarıca ve ark., 1998).
Yabani formdaki sülünler yılda 1–2 yumurtlama döneminde yaklaĢık 10‘ar yumurta yumurtlarlar. Sürekli
evcilleĢtirme çalıĢmaları ile yumurta verimini diğer evcil kanatlılarda olduğu gibi yükseltmek
mümkündür. Erkek sülünler yılın belirli dönemlerinde çiftleĢmeye hazır olabildiklerinden yıl boyunca
döllü yumurta elde etmek mümkün olmamaktadır. Bu sebeple bugün sülünlerde yapay tohumlama
uygulamaları yaygınlaĢtırılmıĢtır (Sarıca ve ark., 1998).
Et üretimi için yapılan sülün yetiĢtiriciliğinde amaç; pazarlama sırasında ağırlığı fazla ve karkasları
kaliteli olan kuĢların üretimidir. YetiĢtiriciliği yapılan populasyonun seleksiyonunda 16 haftalık yaĢta
iken kuĢların iyi bir vücut konformasyonuna ve canlı ağırlığına bakılması gereklidir. Seleksiyon için
minimum canlı ağırlık diĢilerde 900 g ve erkeklerde ise 1200 g olmalıdır (Çetin ve Kırıkçı, 2000).
Sülün ırkları; yüksek arazi (dağ) sülünleri ve alçak arazi (tropik, subtropik) sülünleri olmak üzere genel
olarak ikiye ayrılırlar. Adi sülün yüksek arazi sülünleri grubuna girmektedir (Çetin ve Kırıkçı, 2000). Adi
Sülün türü içerisinde bulunan bazı varyeteler Ģekil 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 da gösterilmiĢtir.
Sülün YetiĢtirme Ġlkeleri
Büyütme döneminde karĢılanması gereken en önemli koĢullar yeterli sıcaklık, uygun yerleĢim sıklığı,
sürekli temiz ve taze su ile yeter ölçüde yemlik ve uygun yemdir. Kapalı büyütme uygulandığında
havalandırma da önem taĢır. Sülün çiftliği yerinin seçiminde özellikle avlaklar için satıĢ yapılacaksa pazar
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durumu etkin rol oynar. ĠĢletme yeri seçilirken, panik yaratacak gürültülü yerlerden ve koku, sinek vb.
olumsuzluklara yol açmaması için Ģehirlerden uzak olmalıdır. Büyütme döneminde her 100 civciv için 4
m yemlik, 2 m uzunluğunda suluk gereklidir ve genellikle tüketilen her 1 kg yeme karĢılık 2.5-3 kg su
tüketirler.
Besi amaçlı büyütülen sülünlerde ilk 4 hafta 3 watt/ m2 sürekli aydınlatma, daha sonra 0.3 watt/ m2 ‗ye
düĢürülür. Aydınlık süre kademeli olarak azaltılarak; 5–6. haftalarda 18 saate, 7. hafta 17, 8. hafta 16
saate kadar düĢürülür. 9–16 haftalar arasında ise 14 saate indirilir. Damızlık sülünler için ilk 10 gün
sürekli aydınlatma, 3. haftaya kadar kademeli azaltılarak 0.3 watt/ m2 Ģiddette 7–8 saat aydınlatma ve 26.
haftadan itibaren tekrar aydınlık sürenin 28. haftada 14 saat olacak Ģekilde artırılması gerekir.
Yumurtlama dönemi boyunca 14 saat aydınlık süresi sabit tutulmalıdır (Koçak ve Özkan, 2000).
Sülünler ilk 3 hafta mutlaka kapalı kümeslerde barındırılmalıdır. Sülün yavruları yerde ve ana
makinalarında olmak üzere 2 yöntemle büyütülebilir (Koçak ve Özkan, 2000). Pikul ve Torgowski
(1995), 0–4 hafta arasında m2 ‗de 5.5 sülün, 4–16 haftalar arasında ise 1.2 adet sülün barındırabileceğini
bildirirken bir baĢka kaynakta ilk 4 hafta içinde m2 de 30–35 civciv büyütülebileceğini bildirmektedir.
Aynı kaynak 4. Haftadan sonra, yani yavruların ilk dıĢarı çıkmalarına izin verildiğinde yavru baĢına 0.4
m2, 7. haftadan sonra ise 2 m2 alan önermektedir. Yedinci hafta yavruların tam olarak dıĢarıda
barındırılabileceği yaĢtır (Franchina, 1991). Kümes içi sıcaklık doğrultusunda yerleĢim özellikleri ġekil 7‘
de verilmiĢtir.
Sülünlerin Beslenmesi
Sülünler omnivordurlar. Yani hem hayvansal hem de bitkisel besinlerle beslenirler. Doğadaki baĢlıca
yiyecekleri tahıllar, bitki tohumları, meyveler ve yeĢil filizlerdir. Hayvansal yiyecek türleri çekirge,
örümcek, sinek, solucan vb. küçük canlılar ve daha nadir olarak ta kurbağa, kertenkele ve yılanları yerler
(Koçak ve Özkan, 2000).
Genel olarak sülünler ve bıldırcınlar benzer bileĢimli rasyonlarla beslenmektedir. Ayrıca son yıllarda
hindilerin erken yaĢlarda beslenmelerinde kullanılan rasyonlar da sülünler ve bıldırcınlar için
önerilebilmektedir. Bu tip rasyonlarda bulunması gereken protein seviyeleri; baĢlangıç yemlerinde %26–
29, büyütme yemlerinde %16–19 ve damızlık yemlerinde %18–20 olarak belirtilmektedir (Patrick ve
Schaible, 1980). Sülün besisinde besin madde ihtiyaçları Çizelge 1‘de ve Damızlık Sülünlerin Besin
Madde Ġhtiyaçları Çizelge 2‘de verilmiĢtir
Sülünlerin Performans Özellikleri
Sülün yavruları büyütme döneminde büyük titizlik ister. Ġlk 6 haftalık yaĢta çok sayıda ölümler ortaya
çıkabilir. Bu süre içinde yaĢama gücü ortalama %92–96 düzeyindedir. Bu değeri ölçüt alarak ölümler %810‘u geçtiğinde büyütme koĢullarında bir aksaklık olduğu düĢünülmelidir (Koçak ve Özkan, 2000).
Sülünlerle ilgili bazı verim performansları Çizelge 3, 4 ve 5‘te verilmiĢtir.
Sülün Eti ve Kalitesi
Ette koyu yani yabani rengi oluĢturabilmek için kesilen hayvanlar hemen pazara verilmez bir süre
bekletilirler. Rizk (1975)‘a göre cinsiyete bağımlı olmaksızın ortalama 1300 g‘lık sülünler %77 oranında
kesim randımanı sağlamaktadır. Göğüs oranı %32, but oranı %29 düzeyindedir. Sülün göğüs eti %1.2
gibi çok düĢük düzeyde yağ ve %24.9 gibi çok yüksek düzeyde protein içermektedir (Sarıca ve ark.,
1998). 14. haftada kesilen sülünlerin kesim ve karkas özellikleri Çizelge 6‘da verilmiĢtir.
Üreme Özellikleri
Sülünlerin günlük civcivlerinde cinsiyet tayini çok zordur ve deneyim iĢidir. Bazı sülün türlerinde
cinsiyete bağlı renk kalıtımı olduğu ve dıĢ bakıyla cinsiyet tayini yapılabildiği bildirilmektedir. Erkeklerin
renklenmesi ve mahmuzlarına bakılarak birkaç haftalık yaĢta cinsiyet tahmini yapılabilir. Damızlık olarak
ayrılacak erkekler ise; canlı ağırlıkları 1500 g civarında ve yağlanmamıĢ, hırpalanmamıĢ ve
gagalanmamıĢ, iyi bir vücut ve tüy yapısına sahip, mahmuzları uzun ve kuvvetli olmalıdırlar (Çetin ve
Kırıkçı, 2000).
Damızlık erkek ve diĢileri kıĢ boyunca bir arada tutmak, dövüĢme eğilimini azaltmak bakımından
önemlidir. Damızlık erkek sayısı her 7 diĢiye 1 erkek düĢecek Ģekilde ayarlanmalıdır. Ancak incinen,

8. ―ULUSAL ZOOTEKNĠ ÖĞRENCĠ KONGRESĠ‖

22 - 23 MAYIS 2012‘ ġANLIURFA

hastalanan yada ölenlerin yerine yenilerinin konulması için belirli sayıda erkek yedekte bulundurulmalıdır
(Koçak ve Özkan, 2000).
Kuluçkada iyi sonuç alabilmek için; sık yumurta toplama ile sağlam, temiz ve büyük yumurtalar
kuluçkaya konulmalıdır. Yumurtaların biriktirilmesi zorunlu ise yumurta koruma odasının sıcaklığı 13–18
°C arasında ve oransal nemi %70 dolayında olmalıdır. Yüksek oranda çıkıĢ gücü sağlamak için koruma
odasında en çok bir hafta bekletilmelidir. Ġyi bir hijyen kuluçka hastalıklarının oluĢma riskini azaltır
(Koçak ve Özkan, 2000; Sarıca ve ark., 1998). Kuluçka koĢulları ve kuluçka performansı ile ilgili
özellikler Çizelge 7 ve 8‘de verilmiĢtir.
Sülünlerde Kanibalizm
Sülünler diğer kanatlılardan çok daha fazla tüy yolmaya ve kanibalizme meyilli hayvanlardır. Kanibalizm
civcivler 2 haftalık yaĢa geldiklerinde baĢlayabilir, eğer yerleĢirse durdurulması çok güç olabilir.
Sülünlerin kan gördükleri hayvana adeta saldırırlar ve ağır yaralanmaların sonunda ölüm gerçekleĢebilir.
Erginlerde gagalama genellikle erkekler arasında görülmekle birlikte, yumurtlayan bir diĢinin kloakası 23 dakika açık pembe renkte dıĢarıda kalması diğer diĢileri uyarmakta ve gagalama arzusu yükselmektedir.
Sülünlerde kanibalizm olaylarının azaltılmasında; Entansif yetiĢtiricilikte loĢ ıĢık ve sahada yetiĢtirilen
kuĢlara yeteri miktarda yeĢil ot verilmesi, binalarda havalandırma iyi yapılması ve sülünlerin aĢırı
kalabalık olmaması, kuĢların can sıkıntılarını gidermek için havada asılı ot demetleri verilmesi vb.
uygulamalar yapılabilir, ancak çok etkili olmaz. Kanibalizmi engellemek için etkili yöntemler; gaganın
yaklaĢık 1/3‘ünün kesilmesi, kuĢların burun deliklerine halkalar takılması ve burun deliklerine kancalar
ile tutturulan gözlüklerdir (Çetin ve Kırıkçı, 2000). Sülün gözlükleri ile ilgili görseller ġekil 8‘ de
gösterilmiĢtir.
Türkiye‟de Doğa ve Sülün
Türkiye biyolojik çeĢitlilik bakımından tek baĢına Avrupa Kıtası ile karĢılaĢtırılabilir. Tüm Avrupa‘da
500 kuĢ türü bulunmasına karĢın Türkiye‘de 454 kuĢ türü tespit edilmiĢtir. Bunlardan biri de Ülkemizin
Marmara ve özellikle Karadeniz Bölgesi‘nde doğal olarak yaĢayan Kafkas Sülünü‘dür. Ülkemizde
Samsun Gelemen, Bursa Karacabey Ovakorusu ve Ġstanbul Polonezköy Sülün Üretme Ġstasyonlarında
sülün üretimi yapılarak doğa koruma alanlarına salım yapılmaktadır (Arda, 2003). Doğada sülünler ġekil
9‘ da gösterilmiĢtir.
Sonuç
Sülünlerin alternatif kanatlı yetiĢtiriciliğinde önemli bir yeri vardır. Özellikle iklim Ģartlarına ve
hastalıklara karĢı dirençleri bir avantajdır. Sülünler ileride ülkemizin geliĢmesine paralel olarak, kaliteli
ve lezzetli eti için üretimi yaygınlaĢtırılarak tüketicilerle buluĢabilir, av turizmi için özel avlaklarda
avlandırılarak önemli gelirler elde edilebilir. Türkiye‘de sülün yetiĢtiriciliği hobiden öteye gitmemektedir
ve bu türle ilgili araĢtırmaların sayısı sınırlıdır. Oysa Türkiye iklimi ve tabiat Ģartları sülün
yetiĢtiriciliğinin yaygın bir Ģekilde yapılmasına müsaittir. Sülünlerin Türkiye‘deki tabii yaĢama alanı olan
Marmara ve Karadeniz Bölgelerinin kıyıya yakın bölgelerinin (Turan, 1990) yanında, bu hayvanların
Türkiye‘nin diğer bölgelerinde de av hayvanı ve alternatif et kaynağı olarak yetiĢtiriciliğinin
yapılabilmesi önemini korumaktadır.
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Sarıca, M., Camcı Ö., Selçuk E. 1998. Bıldırcın, sülün, keklik, etçi güvercin ve devekuĢu yetiĢtiriciliği.
2. Baskı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Samsun
Sarıca M., Karaçay N., 1994. Sülünlerin büyüme ve karkas özellikleri üzerinde bir araĢtırma. Tr. J. of
Vet. and Anim. Sci. 18: 371-376
Sarıca, M., Karaçay, N., 1994. Sülünlerin büyüme ve karkas özellikleri üzerinde bir araĢtırma. Doğa
Türk Vet. ve Hay. Dergisi, 18(6):371-376
Turan, N., 1990. Türkiye‘nin evcil ve yaban hayvanları: kuĢlar. Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi
BaĢkanlığı Yayınları, Ankara.
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ġekil 1. DiĢi (sol) ve Erkek (sağ) Kafkas Sülünü

ġekil 2. Moğol Sülünü (sol) ve Devetüyü Renkli Sülün (sağ) (Sarıca ve ark., 1998)

ġekil 3. Siyah Boyunlu Sülün (sol) ve YeĢil Sülün (sağ) (Anonim 1, 2011)
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ġekil 4. Erkek Çin Sülünü (sol) ve DiĢi Çin Sülünü (sağ) (Sarıca ve ark., 1998)

ġekil 5. Melanistik Sülün (sol) ve Mançurya Sülünü (sağ) (Anonim 1, 2011).

ġekil 6. Erkek Beyaz Sülün (sol) ve Erkek ve DiĢi Beyaz Sülün (sağ) (Sarıca ve ark., 1998).

ġekil 7. Kümes içi sıcaklık doğrultusunda yerleĢim özellikleri (Anonim 1, 2011)
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ġekil 8. Sülün Gözlükleri (Anonim 1, 2011).

ġekil 9. Doğada Sülün (Anonim 2, 2011)
Çizelge 1. Sülün besisinde besin madde ihtiyaçları (Vogt, 1984)
Besin maddeleri/ YaĢ (hafta)
1-4
Metabolik enerji (Mj/Kg)
13.4
Ham protein (%)
24.7
Kalsiyum (%)
1.00
Fosfor (%)
0.76
Kullanılabilir fosfor (%)
0.47
Methionin+cystine (%)
1.03
Lysin (%)
1.49

5-8
12.5
18.5
1.10
0.63
0.37
0.82
1.11

Çizelge 2. Damızlık sülünlerin besin madde ihtiyaçları (Sarıca ve ark., 1998)
Besin maddeleri/ YaĢ (hafta)
1-4
5-28
29-40 yumurtlama
Metabolik enerji (kcal/kg)
3000-3100
2650-2700
2750
Ham protein (%)
23-24
15-16
17-17.5
Methionin (%)
0.48
0.30
0.40
Methionin+ cystine (%)
0.90
0.60
0.75
Lysin (%)
1.20
0.70
3.20
Kalsiyum (%)
1.10
1.10
3.20
Fosfor (%)
0.80
0.70
0.85
Kullanılabilir fosfor (%)
0.55
0.50
0.60

9-14
12.5
15.2
1.10
0.57
0.33
0.60
0.83

40‘dan sonra
2750
16.5
0.36
0.68
3.20
3.20
0.80
0.55

Çizelge 3. Sülün besisinde elde edilen bazı verim performansları (Vogt, 1984)
Besi süresi
Canlı ağırlık (g)
Yem tüketimi (kg)
Yemden yararlanma oranı
10. haftaya kadar
1450
3.65
2.57
11. haftaya kadar
1580
4.55
2.93
12. haftaya kadar
1690
5.20
3.13
13. haftaya kadar
1820
5.75
3.21
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Çizelge 4. Sülünlerin canlı ağırlık artıĢları (C.A.A.), diĢi ve erkeklerin canlı ağırlık artıĢları, yemden
yararlanma oranları (Y.Y.O.) ve eklemeli yem tüketimleri (E.Y.T.) ( Çetin ve ark., 1997)
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18

C.A.A. (g)
7.92
25.34
37.78
60.72
72.63
95.84
71.66
69.01
78.00
69.90
66.01
52.64
53.31
52.88
119.56

DiĢi C.A.A. (g)
--------35.71
44.54
67.06
84.68
62.97
72.05
67.92
55.56
56.44
45.25
41.51
14.83
85.43

Erkek C.A.A. (g)
--------38.18
73.94
79.38
103.50
80.33
64.02
86.79
78.24
72.89
54.67
64.81
56.70
134.33

Y.Y.O.
7.89
4.63
5.05
3.45
2.32
1.90
4.00
5.47
3.96
5.13
5.64
5.99
6.60
6.62
12.06

E.Y.T. (g)
62.55
179.93
370.49
580.01
748.42
930.50
1217.29
1594.84
1903.49
2262.27
2634.47
2949.98
3301.59
3651.71
5141.80

Çizelge 5. Ülkemizde boynu halkalı macar sülünleri ile yerli sülünlerin karıĢımı olan bir sülün
populasyonun besisinden elde edilen sonuçlar (Sarıca ve Karaçay, 1994)
Canlı Ağırlık (g)
KarıĢık
Haftalar
Erkek
DiĢi
KarıĢık
Yem Tüketimi (g)
YYO
10. hafta
797.64
617.20
722.46
3022.96
4.18
11. hafta
933.71
704.30
838.13
3566.97
4.25
12. hafta
1000.29
736.20
890.25
4152.96
4.66
13. hafta
1077.14
799.70
961.54
4597.16
4.78
14. hafta
1148.57
842.00
1020.83
5143.16
5.04

Çizelge 6. 14. Haftada kesilen sülünlerin kesim ve karkas özellikleri (Sarıca ve Karaçay, 1994)
Özellikler
Erkek
DiĢi
Ortalama
Kesim ağırlığı (g)
1127.56
806.20
1012.79
Karkas ağırlığı (g)
800.44
629.00
790.64
Kesim randımanı (%)
78.06
78.05
78.05
Göğüs ağırlığı (g)
308.89
228.60
220.21
Göğüs oranı (%)
35.05
36.33
35.51
But ağırlığı (g)
268.11
194.00
241.64
But oranı (%)
30.50
30.72
30.58
Kanatlar (g)
93.22
67.60
84.07
Kanatlar (%)
10.59
10.77
10.65
Sırt ağırlığı (g)
140.67
104.40
127.71
Sırt oranı (%)
15.99
16.66
16.23
Boyun ağırlığı (g)
61.56
40.80
54.14
Boyun oranı (%)
7.07
6.54
6.88
Yenilebilir iç organlar (%)
5.22
6.07
5.52
Karaciğer (g)
18.78
14.00
17.07
Kalp (g)
7.67
5.80
7.00
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18.40

19.07

Çizelge 7. Sülün türlerinde kuluçka süresi ve kuluçka koĢullarına iliĢkin bilgiler (Koçak ve Özkan, 2000)
Kuluçka koĢulları
Kuluçka süresi (gün)
Sıcaklık ( °C)
GeliĢim bölmesi
ÇıkıĢ bölmesi
Nem (%)
GeliĢim bölmesi
ÇıkıĢ bölmesi
Çevirme (günde-optimum)
Son çevirme
Çevirme açısı

23-28
37.6
37.2
56-78
73-90
24 kez
21. gün
45 þ sağa ve sola

Çizelge 8. Konya S.Ü. Veteriner Fakültesi‘nde YetiĢtirilen Sülünlerin Kuluçka Performansı (Çetin ve
Kırıkçı, 1999)
Yıl
1995
1996
1997
1998

Kuluçka randımanı
44.80
62.03
48.48
30.11

Döllülük
58.40
81.63
67.53
58.08

Çıkım oranı
76.70
75.99
71.79
51.84
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Tavuklarda Embriyo GeliĢimi ve Kuluçka
Dicle Çiftçi, Mustafa Duman, Ahmet ġekeroğlu
GaziosmanpaĢa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü- TOKAT
mustafa.duman@gop.edu.tr
Özet
Yumurta insanların beslenmesi için önemli birçok besin maddesini ve civcivlerin geliĢmesi için gerekli
bütün maddeleri içerir. Embriyo geliĢimi yumurta döllendikten sonra baĢlar, uygun koĢullarda kuluçka
iĢleminden sonra civciv çıkımı ile son bulur. Kuluçkalık yumurtalarda embriyo geliĢmesi ve normal
civciv çıkıĢı çeĢitli Ģartların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, kuluçkadan önce ve kuluçka
süresince gerekli Ģartların yerine getirilmesi gerekir. Aksi halde embriyo geliĢmesinde ve civciv çıkıĢında
anormallikler ve ölümler görülür. Uzun yıllardır yapılan çalıĢmalar ile kuluçka iĢleminin her aĢamasında
optimum çevre Ģartları belirlenmiĢ ve civciv geliĢimi en üst düzeye çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Böylece
damızlık bir tavuktan en üst seviyede yararlanılmaya çalıĢılmaktadır. Bu derlemede tavuklarda embriyo
geliĢimi ve kuluçka iĢlemi hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yumurta, Embriyo, Kuluçka
GiriĢ
Kanatlılarda sadece üç haftada hiçbir canlı hayvan özelliği ve karakteristiği göstermeyen küçük hücreler
topluluğu civcive dönüĢür. Bu dönüĢümü araĢtırmak eğitici ve ilgi çekicidir. Kuluçka döneminde tavuk
embriyosunun geliĢimi üzerinde sıcaklık, nem ve havalandırmanın etkileri vardır (Smith, 1914).
Civcivlerin geliĢmesi için gerekli bütün maddeleri içeren yumurta üç ana kısımdan meydana gelmiĢtir.
Bunlar dıĢtan içe doğru yumurta kabuğu, yumurta akı ve yumurta sarısıdır (Testik, 1982). Embriyonun ilk
geliĢimi blastodermde baĢlar. Yumurta akı, yumurta sarısını çevreler ve potansiyel yaĢamı korur.
Yumurta sarısı ve beyazı üç haftalığına büyüyen embriyonun hayatını sürdürmek üzere görev alır. Kabuk,
içerisinde su kaynağını ve yiyeceği mekanik Ģekilde saklamayı ve gazların geçiĢini sağlar (Smith, 1914).
Kuluçka
DöllenmiĢ yumurta hücresi anne ile bağlantılı geliĢmez ve embriyonun geliĢmesi tamamen anne
vücudunun dıĢında gerçekleĢir. Bu nedenle kuluçkaya veya gurk tavuğa ihtiyaç olmadan, yumurtada
embriyonun geliĢmesi ve geliĢme sırasında zarar görmemesi için tamamen kuluçka tavuğunu taklit etme
ilkesine dayanan kuluçka makinaları ile civciv çıkarılmaktadır (Testik, 1982).
Kuluçkalık Yumurta Seçimi Ve Yumurtanın Kuluçka İçin Hazırlanması
Kuluçkalık yumurta seçiminde dikkate alınacak hususlar (Anonim, 2012):
1- 52-70 g dıĢındaki yumurtaların kuluçka amacıyla alınmaması tavsiye edilmektedir.
2- Yumurtaların doğal Ģeklinde, Ģekil indekslerinin %72-76 arasında olması gerekir.
3- Pürüzlü ve ince kabuklu yumurtalar kuluçkaya konmamalıdır.
4- Üzeri kirli, pislik bulaĢmıĢ yumurtalar da yoğun bakteri kaynağı olmaları nedeniyle kuluçkaya
konmazlar.
5- Yumurtalar kuluçka makinesine konmadan önce çatlak yumurtaların ayıklanması için lamba
muayenesinden geçirilebilir.
En iyi kuluçkalık yumurtalar, yumurtlama ve kuluçka arasında uygun bakım sağlanmazsa kuluçka
performansı düĢmektedir. Yumurtaları alır almaz kuluçka makinesine yerleĢtirmek mümkün değil ise
yumurtaları uygun Ģartlar altında depolamak gerekir (Smith, 1914). Depolanan kuluçkalık yumurtalarda
kuluçka kayıplarını azaltmak için ön ısıtma iĢlemi rutin bir uygulamadır. Bu iĢlem yumurtalarda terlemeyi
ve çıkıĢ süresinin uzamasını önlediği gibi bütün yumurtalarda embriyonik geliĢmenin aynı zamanda
baĢlamasını sağlayacak etkide bulunduğu ve bu etkiye bağlı olarak kuluçka randımanının %12 düzeyinde
artırabildiği bildirilmiĢtir (Meijerhof, 1992). Kuluçkalık yumurtaların depolanma süresine göre
uygulanacak ön ısıtma iĢlemi sıcaklığı Çizelge 1‘de sunulmuĢtur.
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Kuluçka KoĢulları
Sıcaklık, Kuluçka verimliliğini en fazla etkileyen çevresel iklim faktörüdür. Yüksek verimli damızlıklara
ait yumurtaların embriyoları, sıcaklık değiĢimlerine karĢı çok hassastır (Taylor, 2000). Öyle ki, makine
içinde sıcaklıkla ilgili meydana gelen çok küçük bir değiĢiklik, kuluçka randımanı ve civciv kalitesini
etkileyebilmektedir
(ġenköylü, 1995; Taylor, 2000). Kuluçka sıcaklığı geliĢim ünitesinde 37.537.7þC ve çıkıĢ ünitesinde 36.1-37.2þC olmak zorundadır ( ġenköylü, 1995; Türkoğlu ve Sarıca, 2004).
Kuluçka süresindeki ısı değiĢikliklerinin çıkıĢ gücüne etkisi Çizelge 2‘de sunulmuĢtur.
Nem, Sıcaklığın yükselmesiyle yumurtalardan daha fazla nem çekilerek su kaybı arttığı için kuluçkada
nem kontrolü sıcaklık kadar önemlidir. Embriyonun beklenen Ģekilde geliĢerek normal büyüklükte bir
civciv haline gelmesi için yumurta içeriğindeki suyun belli oranda buharlaĢması gerekir. Yumurtadaki
suyun fazla buharlaĢması civcivin normalden küçük olmasına; yetersiz buharlaĢma ise civcivin normalden
büyük olmasına neden olur. Nem düzeyinin en iyi göstergesi yumurtada kuluçka süresince gerçekleĢen
ağırlık kaybıdır. Ağırlık kaybı baĢarılı bir kuluçkada %12 düzeyinde olmalıdır. Kuluçka nispi nemi
geliĢim ünitesinde %55-60 ve çıkıĢ ünitesinde %65 olmak zorundadır (Türkoğlu ve Sarıca, 2004).
Havalandırma, geliĢen embriyoda metabolizma sonucu oluĢan karbondioksitin atılması ve embriyoya
oksijen temini için kuluçka makinesinde sürekli bir hava değiĢiminin sağlanması gerekir. Normal
embriyonik geliĢim için karbondioksit konsantrasyonunun kuluçka makinesinde %0.1-0.4 arasında ve
kuluçka odasında %0.5 düzeyinde olması gerekir. Kuluçka makinesinde %0.5‘lik karbondioksit
konsantrasyonu da kabul edilir bir sınır olarak bildirilmektedir. Embriyonik geliĢme ilerledikçe oksijen
ihtiyacı artar ve dıĢarıya daha fazla karbondioksit verilir. Kuluçka makinesindeki hava günde 8 defa veya
her üç saatte bir değiĢmelidir (Anonim, 2012).
Çevirme, Erken embriyonik geliĢim sırasında embriyonun, yumurta kabuğuna yapıĢmasını önlemek,
kuluçka sırasında makine içerisinde belli bir bölgedeki sıcaklık yükselmesini engellemek, embriyo besin
maddesi ihtiyacı ve solunumu için çok önemli olan allantois kesesinin geliĢmesini sağlamak amacıyla,
geliĢim döneminde yumurtanın çevrilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Deeming, 1999). Bu amaçla
yumurtaların günde 6–8 defa çevrilmeleri yeterlidir. Çevirme iĢleminde yumurtalar, düĢey eksenden
45þC‘lik açı ile öne ve arkaya olmak üzere 90þ çevrilir. Çevirme kuluçkanın ilk 18 günlük ön geliĢim
döneminde yapılır (Türkoğlu ve Sarıca, 2004). Yumurtaların günde çevrilme sayısı ile kuluçka çıkımı
iliĢkisi Çizelge 3‘ de sunulmuĢtur.
Kuluçka Aksaklıkları
Kuluçkalık yumurtaların elde edildiği sürünün beslenmesi, genetik faktörler, yumurtaların kuluçkaya
koyuluncaya kadarki muhafaza Ģartları ile kuluçkada sağlanan Ģartlar kuluçka sonuçlarını ve civciv
kalitesini etkileyen önemli faktörlerdir. Tüm kuluçkahanelerde belirtilen sebeplerde kuluçkada aksaklıklar
görülebilir (Erensayın, 2000). Kuluçka aksaklıkları ve muhtemel sebepleri Çizelge 4‘ de sunulmuĢtur.
Yirmi Bir Günde YaĢam
Kuluçka döneminde embriyonik geliĢme 4 dönemde tamamlanır.
Birinci dönem ( 1. – 5. günler ) : Ġç organların oluĢmaya baĢlaması
Ġkinci dönem ( 6. – 14. günler) : DıĢ organların oluĢmaya baĢlaması
Üçüncü dönem ( 15. – 20. günler) : Embriyonun büyümesi
Dördüncü dönem ( 21. gün) : Civcivin çıkıĢı
Kuluçka döneminin ilk gününün, 16. saatinde civciv embriyosuna benzemesinin ilk aĢaması, 18. saatinde
sindirim sistemi, 20. saatinde omurga, 22. saatinde baĢın baĢlangıcı, 24. saatinde gözün baĢlangıcı
görülür. Kuluçka döneminin 2. gününde kalbin geliĢimiyle birlikte kan odacıkları etrafında damar sistemi
geliĢmeye baĢlar. Kuluçka döneminin 44. saatinde kalp ve damar sistemi birleĢir ve kalp atmaya baĢlar
(Erensayın, 2000). Kuluçka döneminin 3. günün sonunda, gaga oluĢmaya baĢlar ve kanatlar ve bacaklar
için oluĢumlar baĢlar. 4. gün boyunca bükülme ve kıvrılma devam eder. Civcivin tüm vücudu 90þ döner
ve yumurta sarısına sol tarafıyla yatar. BaĢ ve kuyruk birbirine yaklaĢır böylece embriyo bir ‗ C ‗ Ģekli
oluĢturur (Smith, 1914).
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Bu devrede yumurta içinde embriyonun normal geliĢmesi için zarlar ve onların meydana getirdiği keseler
oluĢur. Bu keseler ; yumurta sarısı kesesi, amnion kesesi, chorion kesesi, allantois kesesidir (Testik,
1982).
1. Yumurta sarısı kesesi
Bu kesenin görevi, geliĢen embriyoya su ve besin maddeleri temin etmektir. Sarı kesesi içeriği ile birlikte,
kuluçkanın 19. veya 20. günlerinde civcivin vücudu içine çekilir ve civcivin ilk 3 gün tamamen veya
kısmen beslenmesini sağlar (Testik, 1982).
2. Amnion kesesi
Embriyoyu saran amnion kesesi kuluçkanın 12 ile 16. günleri arasında yumurta akı ile karıĢık olan
amnion sıvısı embriyonun beslenmesinde kullanılır. Amnionun içindeki sıvı, embriyoyu mekanik
Ģoklardan ve kurumaktan korur (Testik, 1982).
3. Chorion kesesi
Chorion allantois ile birlikte embriyoya oksijenin taĢınmasında ve karbondioksitin atılmasında rol oynar.
Chorion, kabuk üzerindeki gözeneklerden aldığı oksijeni, allantois vasıtasıyla embriyoya iletir (Testik,
1982).
4. Allantois kesesi
Embriyonun solunum organı gibi hizmet eder. Embriyonun böbreklerinde atılan boĢaltım maddelerini
stok eder. Allantois aynı zamanda embriyo için yumurta akını besin maddesi olarak absorbe eder.
Yumurta kabuğundan embriyonun ihtiyaç duyduğu kalsiyumu absorbe eder (Testik, 1982).
Embriyo hızlı bir Ģekilde büyür ve geliĢir. 7. günde, kanatlar ve ayak parmaklar oluĢur. Kuluçka
döneminin 10. gününden sonra, tüyler ve tüy demetleri görünür haldedir ve gaga sertleĢir. 14. günde,
pençeler oluĢur ve embriyo yumurtadan çıkma pozisyonuna doğru hareket eder. Yumurta akı tedariki 16.
günde biter bu yüzden yumurta sarısı besinlerin tek kaynağı haline gelir. 20. günden sonra, civciv
kuluçkadan çıkma pozisyonundadır, gaga hava hücresini deler ve akciğer solunumu baĢlar. Yumurta
sarısı kesesi yumurtadan çıkma hazırlığında karın boĢluğu içerisinde tamamen zapt edilir. Kuluçkadan
çıkmak için civcivin normal pozisyonu yumurtanın geniĢ ucunda baĢ, sağ kanadı altında ve bacaklar baĢa
doğru çekili olan pozisyondur. Kuluçka döneminin 21. gününde civciv hava boĢluğundan gagasıyla
itmeye baĢlar. Akciğerleri olan allantois civciv kendi ciğerlerini kullanmaya baĢladıkça kurumaya baĢlar.
Gaganın üstündeki keskin boynuzumsu yapı kabuğun kırılmasını sağlar (Testik, 1982). Ġlk gagalamadan
sonra civciv, 3-4 saat dinlenir. Sonra tekrar gagası ile saat yelkovanının aksi yönde olmak üzere yumurta
kabuğu etrafında daire Ģeklinde bir hat çizecek Ģekilde kabuğu kırmaya baĢlar. Kuluçkadan çıkan civciv,
diğer hayvanlarda olduğu gibi, ıslak sakin, hoĢ olmayan bir görünümü vardır (Erensayın, 2000).
Embriyonun gün gün geliĢimi ġekil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13‘ de gösterilmiĢtir.
Sonuç
Embriyo geliĢimi yumurta döllendikten sonra baĢlar, uygun koĢullarda depolama ve kuluçka iĢleminden
sonra civciv çıkımı ile son bulur. Bu süreç doğal devam ettiğinde tüm iĢlemi tavuk yerine getirir. Ancak
günümüzde doğal kuluçka iĢlemi ekonomik olmamakla birlikte çok zahmetli bir iĢlemdir. Modern
anlamda kuluçka iĢlemi tamamen doğal kuluçka iĢlemini taklit etmeye dayanmaktadır. Uzun yıllardır
yapılan çalıĢmalar ile kuluçka iĢleminin her aĢamasında optimum çevre Ģartları belirlenmiĢ ve civciv
geliĢimi en üst düzeye çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Büyük üretim yapılan kuluçka hanelerde en küçük hatalar
bile büyük kayıplara neden olabilmektedir. Sonuç olarak bu derlemede embriyo geliĢim sürecinin,
optimum kuluçka Ģartlarının, kuluçkahane yönetiminin ve kayıpların muhtemel sebeplerinin iyi
öğrenilmesi amaçlanmıĢtır.
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Çizelge 1. Kuluçkalık Yumurtaların Depolanma Süresine Göre Uygulanacak Ön Isıtma ĠĢlemi
Erensayın, 2000)
Depolama süresi

Ön ısıtma iĢlemi

0 -7 GÜN

23þC de 12 saat

8 – 14 GÜN

23þC de 18 saat

Çizelge 2. Kuluçka Süresindeki Isı DeğiĢikliklerinin ÇıkıĢ Gücüne Etkileri
SICAKLIK (Fþ)

ÇIKIġ GÜCÜ (%)

96

10

97

50

98

70

99

80

100

88

101

85

102

75

( Akbay, 1982)

Çizelge 3. Yumurtaların Günde Çevrilme Sayısı Ġle Kuluçka Çıkımı ĠliĢkisi (Kurter, 1981)
Günde çevrilme sayısı
2
4
6
8
10

Civciv çıkım yüzdesi
68.2
71.3
74.6
74.8
74.7

Çizelge 4. Yumurtadan Kötü ÇıkıĢın Sebepleri ( Peitz ve peitz, 2007)

(
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Muhtemel Sebepler

GeliĢim belirtileri olmayan yumurtalar

Yetersiz veya fazla sayıda horoz, çok yaĢlı tavuklar,
tavuk sürüsünün kötü durumu, eskimiĢ kuluçkalık
yumurta, yetersiz sıcaklıkta depolanan kuluçkalık
yumurtalar (doğal kuluçka içinde geçerlidir).

Ġlk ıĢık kontrolünde ölmüĢ yumurtalar veya
embriyolar

Öngörülen
kuluçka
sıcaklığının
tutturulamaması(çok yüksek veya yetersiz sıcaklık),
yetersiz havalandırma( oksijen yetersizliği),
sıcaklıktaki düzensizlikler (özellikle aĢırı soğuma),
çevirme hataları ( az veya sık çevirme).

Kabuk içinde ölü civcivler bulunmuĢ gagalanmıĢ
yumurtalar

Yetersiz nem veya sıcaklık, aniden sıcaklığın aĢırı
yükselmesi

Yumurta kabuğuna yapıĢmıĢ nemli ve yapıĢkan
civcivler

Yetersiz nemden dolayı yumurtadan çıkarken
kurumuĢtur

Yumurta içeriğiyle yapıĢmıĢ nemli civcivler

Kuluçkadaki yetersiz sıcaklık ve yüksek hava nemi

Vücut kusurları olan civcivler

Çoğunlukla kalıtsaldırlar; çevirirken ve kuluçka
sıcaklığı hatalarından oluĢur

Kötü kokulu ölmüĢ civcivler

Göbek enfeksiyonu( kuluçka makinesinde yetersiz
hijyenden dolayı)

Erken yumurtadan çıkma

Çok yüksek kuluçka sıcaklığı

Geç yumurtadan çıkma

DüĢük kuluçka sıcaklığı

ġekil 2. Döllü Yumurta (Warin, 2012)
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ġekil 3. Embriyonun birinci gündeki görüntüsü (Warin, 2012)

ġekil 4. Embriyonun ikinci gündeki görüntüsü (Warin, 2012)

ġekil 5. Embriyonun üçüncü gündeki görüntüsü (Warin, 2012)

ġekil 6. Embriyonun dördüncü gündeki görüntüsü (Warin, 2012)
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ġekil 7. Embriyonun beĢinci gündeki görüntüsü (Warin, 2012)

ġekil 8. Embriyonun sekizinci gündeki görüntüsü (Warin, 2012)

ġekil 9. Embriyonun onuncu gündeki görüntüsü (Warin, 2012)

ġekil 10. Embriyonun on üçüncü gündeki görüntüsü (Warin, 2012)
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ġekil 11. Embriyonun on beĢinci ve on altıncı gündeki görüntüsü (Warin, 2012)

ġekil 11. Embriyonun on dokuzuncu gündeki görüntüsü (Warin, 2012)

ġekil 12. Embriyonun yirminci gündeki görüntüsü (Warin, 2012)

ġekil 13. Embriyonun yirmi birinci gündeki görüntüsü (Warin, 2012)
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Bal Arılarında (A. mellifera L.) Endokrin Sistem
Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Özet
Bal arılarında (A. mellifera L.) endokrin sistem oldukça karmaĢıktır ve iĢleyiĢi memeli çiftlik
hayvanlarında olduğu gibi ayrıntılı bir Ģekilde açıklanabilmiĢ değildir. Endokrin bezleri sinir sistemi ile
birlikte çalıĢmaktadır. Sinir sisteminin bir parçası olan sinirsel salgı hücreleri; corpora allata ve corpora
cardiacanın aynı zamanda sinirler; corpora cardiaca ile thoracic bezleri ve corpora allatanın birbiriyle
bağlantılı olmasını sağlar. Endokrin sistem bal arılarında büyüme, geliĢme, hemeostasi, deri değiĢtirme,
metamorfoz, kast polimorfizmi, iĢçi arılarda yaĢa bağlı iĢ bölümü ve üreme ile ilgili fizyolojik ve
davranıĢsal özellikleri düzenlemektedir. Bu çalıĢmada, bal arılarında endokrin sistemi oluĢturan sinir
sistemi ile iç salgı bezlerinin birbirleri ile etkileĢimleri ve bilinen hormonların koloni bireyleri üzerindeki
fonksiyonları derlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Bal arısı, endokrin sistem, hormonlar
Sinir Sistemi
Böceklerde sinir sistemi, bir çift ventral segmental ganglion ve stomatogastrik sinir sistemini de içeren
periferal sinir sisteminden oluĢan merkezi bir sinir sistemidir. Merkezi sinir sisteminin ganglionlarının
birleĢtiği beyin (ya da supraoesophageal ganglion); protocerebrum, deutocerebrum ve tritocerebrumdan
oluĢmaktadır. Deutocerebrum antennal reseptörlerden gelen bilgileri alırken, bileĢik gözlerin ve ocellinin
merkezi protocerebrumda bulunur. Supraoesophageal ganglionun en küçük birimi olan tritocerebrum;
çevresel bağlantılarla ventral gangliona ve frontal sinirlerle de stomatogastrik sinir sistemiyle bağlantılıdır
(Osborne 1996).
Sinir sisteminde rol
neurohormonlardır.

alan

kimyasal

haberciler;

neurotransmitterler,

neuromodulatörler

ve

Neurotransmitterler; geçici etkiye sahip sinirsel ileticilerdir. Böcek sinir sisteminde ne yaygın ve temel
sinirsel iletici asetilkolindir. Serotonin; bazı chordotanal ve multipolar sinir hücreleri için, histamin
bileĢik ve basit gözlerin retina hücreleri için sinirsel iletici olarak bilinmektedir. Dopaminin ise tükrük
bezlerinde sinirsel iletici olacağı bildirilmektedir (Chapman 1998).
Neuromodulatörler; etkileri göreceli olarak yavaĢ ve uzun süren sinirsel ayarlayıcılardır. Biogenik
aminler tüm hayvanlarda neuromodulatör olarak görev alırlar. Biogenik aminler endokrin salgıları,
kardiovasküler kontrol, cinsel davranım, ısının düzenlenmesi, öğrenme ve hafızaya kadar çeĢitli yaĢamsal
fonksiyonları kontrol eder ve düzenlerler. Bunlar etkilerini membran proteini olan G-protein çifti
reseptörlerine bağlanarak gösterirler. Bal arılarında bulunan biogenik aminler serotonin, octopamine ve
dopamindir. Bunların beyindeki seviyeleri yaĢ ile değiĢmektedir (Menzel 1989; Chapman 1998; Ebert vd.
1998).
Neurohormonlar; sinirsel salgı hücreleri tarafından üretilirler. Sinirsel salgı hücreleri (NSC) (aynı
zamanda sinirsel endokrin hücreler de denir) sinir sistemi boyunca bulunabilen değiĢime uğramıĢ
sinirlerdir ancak büyük gruplar halinde beyinde oluĢum gösterirler. Bu hücreler bilinen böcek
hormonlarının büyük çoğunluğunun sentezi ve salgılanmasını düzenler. Bunlar genellikle küçük
peptitlerdir, neuropeptitler olarak da adlandırılırlar. Bu protein habercileri böceklerde geliĢme,
homeostasis, metabolizmayı, üremeyi, JH ve ecdysteroidlerin salgılanmasını da içeren düzenleyicilerdir.
Morfogenetik ve gonadotropik hormonların sentezinin düzenlenmesinde çok sayıda neuropeptit
tanımlanmıĢ ve izole edilmiĢtir. Ecdysteroid üretimini düzenleyen neuropeptitler; ecdysiotropinler ve
ecdysostatinler, Juvenil hormon biosentezini düzenleyenler ise allatropinler ve allotostatinlerdir. (Gullan
ve Cranston 2005; Gade ve Hoffman 2005).
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Hormonların fonksiyonları









Büyüme
GeliĢme
Hemeostasi
Deri değiĢtirme
BaĢkalaĢım
Kast polimorfizmi
YaĢa bağlı iĢ bölümü
Üreme

Hormon üretim merkezleri
 Sinirsel salgı hücreleri
 Endokrin bezler
 Neurohemal alanlar
 Dahili organlar

Hormonların Etki Mekanizmaları
Hormonlar, çok küçük miktarlarda üretilmelerine rağmen kendi hedef hücrelerinde önemli fizyolojik
değiĢikliklere sebep olan kimyasal habercilerdir. Hormon etkisi uyarıcı veya engelleyici olarak ortaya
çıkabilir. Bazı durumlarda tek bir hormon çoklu hedeflere ve her bir hedefte farklı etkilere sebep olabilir.
Kimyasal yapılarına göre hormonlar hedef hücrelerinde özel reseptörlere sahiptir. Reseptörler;
hormonlara bağlanan özelleĢmiĢ proteinlerdir. Bir hormon hedef hücreye ulaĢtığında birtakım
biyokimyasal değiĢimler baĢlar ancak tüm hücreler aynı yol ile tepki vermezler. Sadece uygun
reseptörlere sahip hücreler bir hormon tarafından etkilenebilir.

ġekil 1. Hormonların etki mekanizması
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Steroid Hormonlar

Peptit Hormonlar

Bal arılarında Ecdysteroidler ve Juvenil hormonlar
steroidlerin bir grubudur.

ġekil 2. Steroid ve Peptit
(http://www.ipfw.edu., 2006)

yapısındaki

hormonların

Polipeptitler ve aminlerdir

hücre

düzeyinde

etki

mekanizması

Endokrin Bezler
Bal arılarında bulunan baĢlıca endokrin bezler; Ecdysteroidleri salgılayan prothoraks bezleri ve Juvenil
hormon salgılayan corpora allatadır. Beyindeki sinirsel salgı hücreleri için temel neurohemal organ
olarak fonksiyon gösteren corpora cardiaca ise corpora allata ile birlikte Retrocerebral Kompleksi
oluĢturmaktadır.


Prothoraks bezleri

ġekil 3. Hymenopterlerde prothoraks bezleri (Nijhout 1994)
Bu bezlerden, epidermal hücrelerde protein ve kitin sentezinin uyarılmasında ve deri değiĢtirme ile
sonuçlanan bir takım fizyolojik olayların baĢlatılmasında rol oynayan ecdysteroidler üretilir. Bu sebeple,
ecdysteroidler genellikle deri değiĢtirme hormonu olarak da adlandırılır (Meyer 2006).
o

Ecdysteroidler

Bütün ecdysteroidler, kolesterol gibi böceklerin kendilerinin sentezleyemediği ve besinlerinden aldıkları
sterollerden oluĢur. Bal arılarındaki temel bileĢimi olan Makisteron A ile birlikte ecdysteroidler; son
larva yaĢının baĢlangıcında düĢük miktarlardadır ve her iki kastta da prepupa aĢaması süresince bir pik
yapar. Larva ecdysteroid miktarı kastla ilgili farklılıklar bakımından, ana arılarda iĢçi arılara göre daha
erken artıĢ gözlenir (Hartfelder ve Emlen 2005).
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ġekil 4. Temel ecdysteroidler (Nijhout 1994)
Deri değiĢtirme ve baĢkalaĢımın hormonal kontrolü
Deri değiĢtirme ve metamorfoz üç temel hormonun kontrolü altındadır: beyindeki sinirsel salgı
hücrelerinden salgılanan (prothoracicotropic hormon) PTTH, prothoraks bezlerinden salgılanan
Ecdysteroidler ve corpora allatadan salgılanan Juvenil hormon.
Hiruma and Riddiford, 1984 ve 1988‘de bildirdiğine göre pupa evresi süresince, holometabolus
böceklerdeki imajinal kutikula gittikçe koyulaĢmakta ve sıkılaĢmaktadır. Kutikular melanizasyonun
altında yatan moleküler mekanizma, epidermisten granular profenoloksidazın birikmesini ve bunun serin
protease tarafından aktive edilmesini içermektedir. Aktif hale geçen fenoloksidaz, dopa ve dopaminin,
melaninin öncü bileĢikleri olan quinone‘lara (doğal pigmentler) dönüĢtürülmesini kataliz eder. Bu olaylar
metamorfoz sürecinin integral elementleridir ve endokrin sistem tarafından kontrol edilir (Zufelato vd.
2000).
Bal arılarında pupa evresinde pigmentasyonun baĢlaması ile kan sıvısında ecdysteroidlerin azalması aynı
zamana gelmektedir ve ergin döneme geçiĢe iĢaret eder (Zufelato vd. 2000).


Retrocerebral Endokrin Kompleks

ġekil 5. Bal arılarında retrocerebral endokrin kompleks.( PG: prothoraks bezi hücreleri, NCC: corporis
cardiaci sinirleri, CC: corpus cardiaca, CA: corpus allata, SEG: subesophagal ganglion (Hartfelder 2000).
Corpora allata
Corpora allata (tekil; corpus allatum), küçük, epitel hücrelerden oluĢmuĢ bir çift bezdir. Görevi,
metamorfoz ve üremede düzenleyici rolü olan Juvenil hormonun salgılanmasıdır (Gullan ve Cranston
2005).
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Corpora cardiaca
Corpora cardiaca (tekil: corpus cardiacum), beynin arkasında ve aortun kenarında bulunan bir çift sinirsel
salgı bezidir. Kendi sinirsel hormonlarını üretmesinin yanı sıra, beyindeki sinirsel salgı bezlerinden
üretilen sinirsel hormonların (PTTH) depolanması ve salgılanmasında iĢlev görür (Gullan ve Cranston
2005).
Larva dönemi süresince, beyin ve retrocerebral kompleks (CA-CC) olgunlaĢmamıĢ hücrelerden aktif bir
endokrin sisteme doğru geliĢim gösterir. Bu süreç boyunca iĢçi ve ana arılarda kasta özel farklılıklar
oluĢur. GeliĢmekte olan ana arı larvalarında sinirsel salgı hücrelerindeki (NCS) ve aksonlarındaki geliĢme
ve farklılaĢma larva döneminde ikinci yaĢta baĢlayıp yaklaĢık dördüncü yaĢta tamamlanırken, iĢçi arı
larvalarında bu süreç üçüncü yaĢta baĢlamaktadır. Ana arı larvalarının sinirsel salgı hücrelerinde RNA
sentezi üçüncü yaĢın sonunda baĢlarken, iĢçi arı larvalarında beĢinci yaĢtta baĢlamaktadır. Corpora
cardiaca ana arıda dördüncü yaĢın sonunda, iĢçi arıların çoğunda ise beĢinci yaĢta aktif olmaya
baĢlamaktadır. Larva geliĢim döneminin sonunda corpora allatanın hacmi ana arılarda iĢçi arılara göre iki
kat daha büyüktür (Ulrich ve Rembold 1983).
o

Juvenil hormonlar

Böceklerde fizyolojik süreçlerin büyük bir kısmı sesquiterpenoid hormonlar (juvenil hormonlar)
tarafından kontrol edilir. Juvenil hormonların çeĢitli fonksiyonlarından en önemlileri; erginlik
döneminden önce baĢkalaĢımın kontrolü ve özellikle oosit geliĢmesiyle üreme fizyolojisinin
düzenlenmesidir. Ayrıca bu hormonların fonksiyonu, kast polimorfizminin belirlenmesinde, diapozda,
feromon üretiminde ve bazı yönleriyle davranıĢ fizyolojisi ile ilgilidir (Weaver vd. 1998). Bal arılarında
görülen tek formu ise JH-III‘dür (Sullivan vd. 2000).

ġekil 6. Juvenil hormon formları
Yavruların bakımından sorumlu iĢçi arılar tarafından sağlanan larva besininin hem kalitesi hem miktarı,
kastlar arasında birbirinden farklılaĢan endokrinolojik geliĢim süreci üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu
kasta özel beslenme rejimi, corpora allatanın ve prothoraks bezlerinin aktivitesini etkilemektedir ve
dolayısıyla kasta özel Juvenil hormon ve ecdysteroid seviyelerinin oluĢmasına sebep olmaktadır
(Rachinsky vd. 1990).
Kovan içi ve dıĢı görevlerden sorumlu olan iĢçi arılar arasındaki iĢ bölümü, yaĢa bağlı olarak farklılıklar
göstermektedir. ĠĢçi arılar, ergin hayatlarının ilk 2-3. haftalarında yavru bakımı gibi kovan içi görevlerde
çalıĢtıktan sonra yaklaĢık 1-2 hafta (ölene kadar) nektar ve polen toplama gibi kovan dıĢı görevlerde
çalıĢırlar (Sullivan vd. 2000). ĠĢçi arılar arasındaki yaĢa bağlı iĢ bölümü büyük esneklik göstermektedir.
Örneğin, birkaç bin genç iĢçi arı ile baĢlatılan çekirdek kolonilerde diğerleri normal davranıĢsal geliĢim
olarak yavru bakımı gibi kovan içi iĢlerde görev alırken, 7 günlük yaĢtan daha küçük olan bazı iĢçi
arıların besin toplama faaliyetine baĢladıkları gözlenmektedir. DavranıĢsal geliĢimlerinde esneklik
görüldüğünde iĢçi arıların kan seviyesindeki JH miktarında da farklılık oluĢmaktadır. (Robinson vd.
1989).
ĠĢçi arılarda, JH‘nun kandaki seviyesi yaĢ ile birlikte artmaktadır; kovan içi iĢlerde görevli olan genç iĢçi
arılarda JH seviyesi daha düĢüktür ve besin toplamaya baĢlama ile artmaktadır (Robinson vd. 1989). Bir
günlük yaĢtaki iĢçi arıların JH ve JH analogları ile muamele edilmeleri besin toplamaya erken
baĢlamalarına neden olmuĢtur (Robinson 1985).
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Larva dönemin son aĢamasında (5.safha) ana arı ve iĢçi arılar arasında Juvenil hormon biyosentezi ve
miktarı bakımından farklılıklar gözlenir. Ana arı larvasında son beslenme dönemi süresince JH
biyosentezi pik yapar
ve erken dönme safhasında azalıĢ gösterir, pupal deri değiĢtirme aĢamasından önce sentez durur. ĠĢçi arı
larvasında ise, JH sentezi son beslenme dönemi ve dönme safhası süresince daha düĢüktür. Prepupa
safhasının baĢlangıcında yüzeysel bir pik yapar ve pupal deri değiĢtirme aĢamasından önce durur
(Rachinsky veHartfelder 1990).

ġekil 7 ĠĢçi arı larvaları (the buzz about bees)
Aynı zamanda bal arılarında, Juvenil hormon seviyesinin uçuĢ faaliyeti öncesinde; ana arı ve erkek
arılarda çiftleĢme faaliyetleriyle ilgili olarak ergin hayatın erken dönemlerinde, iĢçi arılarda ise besin
toplama faaliyetleriyle ilgili olarak ergin hayatın daha geç dönemlerinde yükseldiği gözlenmektedir
(Robinson vd. 1991). Juvenil hormon uygulamaları ya da corpora allatanın faaliyetinin engellenmesi
(allatektomi) uçuĢ faaliyetinin baĢlamasına etki etmesi, bal arılarında uçuĢ faaliyeti için JH‘nun
gerekliliğini ortaya koymaktadır (Giray ve Robinson 1996).
Üremenin Hormonal Kontrolü
Juvenil hormon, bal arılarının da içinde bulunduğu Hymenopterlerin (zar kanatlılar) ergin bireylerinde
gonadotropin olarak fonksiyon göstermektedir. Ancak bal arılarında böyle bir fonksiyonu olduğuna dair
henüz kanıt yoktur. Juvenil hormonun üremede en yaygın görevi yağ dokusundan vitellogenin sentezinin
düzenlenmesi ve yumurtalıklarda geliĢen oositlerle vitellogeninin birleĢtirilmesidir. Buna ek olarak birkaç
böcek türünde JH, yumurtlama davranıĢı, çiftleĢme davranıĢı ve feromon üretimini etkilemektedir.
Vitellogenin sentezinin bal arılarında hormonal kontrolü hakkında çözülmemiĢ birçok detay vardır. ĠĢçi
arılara düĢük dozlarda uygulanan JH, vitellogenin seviyesinde artıĢa sebep olurken bu hormonun ya da
sentetik analoglarının yüksek dozları bu sonucu engellemiĢtir. Ana arılarda ise JH, vitellogenin sentezi
üzerinde çok küçük bir etkiye sahiptir (Engels vd. 1990, Pinto vd. 2000).
Bal arılarının larva döneminde ovaryumları, kan sıvısındaki temel ecdysteroid bileĢimi olan Makisteron
A ya karĢı larval beslenme dönemi süresince yanıt oluĢturur. Makisteron A larva ovaryumlarında küçük
proteinlerin sentezini baskılamaktadır. Larva ovaryumlarındaki toplam protein sentezinin geliĢimsel
profilinde beĢinci larva yaĢının erken dönemleri ile baĢlayan kasta özel farklılıklar gözlenmiĢtir. Juvenil
hormon larva ovaryumlarında protein sentezini etkilememektedir ve aynı zamanda ecdysteroidlerin
etkileri üzerinde de engelleyici ya da değiĢtirici bir etkisi yoktur. (Hartfelder vd. 1995).
Erkek arılarda pupa evresi süresince corpora allatanın aktif olmadığı, ergin çıkıĢtan sonra 10. güne kadar
Juvenil hormon III sentezininin artarak devam ettiği bildirilmektedir (Tozetto vd. 1995). Erkek arılarda
corpora allatanın aktivitesi aynı zamanda Juvenil hormon miktarı ergin hayatın ilk günlerinde artıĢ
göstermekte, cinsel olgunluk dönemi süresince pik yapmaktadır (Giray ve Robinson 1996).
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ġekil 8. Erkek arı pupa evresi (www.informedfarmers.com)
Cinsel olgunluğa eriĢmiĢ ve eriĢmemiĢ erkek arıların kandaki ecdysteroid miktarları ile dıĢardan
ecdysteroid (20-hidroksiecdyson) uygulamasının erkek arı mukus bezi salgısında bulunan protein
konsantrasyonu ve içeriği üzerine etkileri incelenmiĢtir. Ergin çıkıĢtan sonra mukus protein içeriği 8. güne
kadar artmaktadır. Olgun erkek arı mukus bezleri üç baskın polipeptit ile karakterize edilmiĢtir. Yeni çıkıĢ
yapmıĢ erkek arılara 20-hidroksiecdysone uygulaması normalde gözlenen protein içeriğindeki artıĢını
durdurmuĢtur ve tipik olarak cinsel olgunluğa eriĢmemiĢ erkek arı mukus bezlerinde olması gereken
protein oluĢumunu uzatmıĢtır. Bu nedenle ecdysteroidler erkek arı mukus bezlerindeki olgunluk süreci
üzerinde olumsuz bir rol oynamaktadırlar (Colonello ve Hartfelder 2003).
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Bal Hakkındaki 'Gerçek'ler
Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Özet
Bal, bal arılarının (Apis mellifera L.) çiçeklerdeki nektarı, bitkilerin ya da bitki emen böceklerin
salgılarını toplamak, kendine özgü maddeler katmak, dönüĢtürmek, petek gözlerinde olgunlaĢtırmak ve
üzerini sırlayarak depolamak suretiyle besin maddesi olarak kullandıkları doğal ve tatlı bir maddedir. Bal
elde edildiği kaynağa ve tüketime sunum Ģekillerine göre sınıflandırılabilmektedir.
Bu çalıĢmada günümüzde 'sahte bal' tartıĢmalarının yoğunlaĢması üzerine balın kimyasal ve fiziksel
özellikleri, insan sağlığı açısından fizyolojik etkileri, balda bulunmaması gereken maddelerin neler
olduğu ve yanlıĢ arıcılık uygulamalarının baldaki sonuçları irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Arıcılık, bal arısı, bal
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Sığır Genom Kaynakları
Mehmet KILDEġ* Selahattin KĠRAZ* Seyrani KONCAGÜL*
*

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

NCBI Entrez veritabanları, BLAST; DNA dizilerimizi farklı organizma/spesifik dizileri ile
karĢılaĢtırır, dbSNP; SNP ve diğer genetik varyasyon veritabanı, Genom Projesi; tam ve devam eden
büyük ölçekli dizleme ve haritalama projeleri, Mapviewer (harita Görüntüleyici); genom haritaları, sekans
ve genler için etkileĢimli görüntüleyici, PopSet; popülasyon çalıĢma verileri RefSeq; referans dizileri,
Taksonomi olmak küresel sorgulama basamaklarına sahiptir. NCBI Entrez veritabanında sığırlar için;
177.604 adet nükleotid ve 9.587.247 adet SNP kaydı yer almaktadır. Sığırlarda sekans ve gen haritaları
kaynakları; ArkDB-Roslin, Bovine Genome Project-Baylor, Bovine QTL Viewer-Texas A&M
University, Bovine SNPs - Baylor, CattleQTLdb, INRA, Linkage Map - USDA, QTL Map - University
of Sydney, Cattle genomics-University of Illinois‘dir. Sığır genom projesi harita görüntüleyicisinde (Bos
taurus genome view 6.1) 29 kromozom, X ve Y kromozomları ile mitokondriyal genoma ait bilgiler yer
almaktadır. Sığır genomu (Bos taurus UMD 3.1) 2.670.405.961 bp uzunluğunda ve 27.142 gen
içermektedir. Sığır mitokondriyal genomu ise 16.338 bp uzunlukta olup 13 protein kodlayan gen
içermektedir. Sığır genetik kaynaklarına iliĢkin bilgiler; Breeds of Livestock-Oklahoma State University
ve Animal Diversity Web veri tabanlarında bulunmaktadır. Sığıra ait taksonomisi bilgileri ise sırayla
Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria;
Laurasiatheria; Cetartiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovidae; Bovinae; Bos; Bos taurus [Taxonomy
ID: 9913] olarak verilmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Sığır, genom projesi, NCBI

Tavuk Genom Kaynakları
Sultan AL* Selahattin KĠRAZ* Seyrani KONCAGÜL*
*

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

NCBI Entrez veritabanları, BLAST; DNA dizilerimizi farklı organizma/spesifik dizileri ile
karĢılaĢtırır, dbSNP; SNP ve diğer genetik varyasyon veritabanı, Genom Projesi; tam ve devam eden
büyük ölçekli dizleme ve haritalama projeleri, Mapviewer (harita Görüntüleyici); genom haritaları, sekans
ve genler için etkileĢimli görüntüleyici, PopSet; popülasyon çalıĢma verileri RefSeq; referans dizileri,
Taksonomi olmak küresel sorgulama basamaklarına sahiptir. NCBI Entrez veritabanında tavuklar için;
86.618 adet nükleotid ve 3.295.452 adet SNP kaydı yer almaktadır. Tavuklarda sekans ve gen haritaları
kaynakları; ArkDB-Roslin, AvianNET, BBSRC ChickEST Database ChickBASE, Chicken QTLdb,
ChickFPC, G. gallus Genomic Sequencing Project (Sanger Institute, UK), US Poultry Genome
Project‘dir. Tavuk genom projesi harita görüntüleyicisinde (Galllus gallus genome view 2.1) 38
kromozom, W ve Z kromozomları ile mitokondriyal genoma ait bilgiler yer almaktadır. Tavuk genomu
yaklaĢık 1.046.915.324 bp uzunluğunda ve 17.516 gen içermektedir. Tavuk mitokondriyal genomu ise
16.775 bp uzunlukta olup 13 protein kodlayan gen içermektedir. Tavuk genetik kaynaklarına iliĢkin
bilgiler; Breeds of Livestock-Oklahoma State University ve Animal Diversity Web veri tabanlarında
bulunmaktadır. Tavuğa ait taksonomisi bilgileri ise sırayla Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata;
Vertebrata; Euteleostomi; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves;
Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus; Gallus gallus [Taxonomy ID:9031]olarak
verilmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Tavuk, genom projesi, NCBI
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Yapağıdan DNA Ġzolasyonu
Mehmet Emin ÇALIġKAN* Selahattin KĠRAZ* Seyrani KONCAGÜL*
*

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Özet
Son zamanlarda hayvansal üretimde moleküler tekniklerin kullanımı artmıĢtır. Moleküler
teknikler kullanılarak, filogenetik çalıĢmalar, genetik haritalama çalıĢmaları, moleküler belirteç yardımlı
seleksiyon çalıĢmaları yapılmaktadır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)‘na dayanan RAPD, RFLP,
AFLP, SSR ve mikrosatelit gibi moleküler marker analizler ya da gen klonlanması içeren genetik
çalıĢmalarda DNA izolasyon aĢaması son derece önemlidir. PCR uygulamalarında ise DNA kalitesi
amplifikasyon açısından daha da önemlidir. Bununla birlikte, bu tekniklerden yararlanabilmek için kolay
ve verimli DNA izolasyon yöntemlerine gereksinim vardır. Bu çalıĢmada, fenol-klorofom-proteinaz K
metodu modifiye edilerek ġanlıurfa yöresinde yetiĢtirilen 1-2 aylık yaĢtaki Ġvesi kuzularından temin
edilen yapağı örneklerinden genomik DNA izolasyonu yapılmıĢtır. Sonuç olarak, kan alma iĢleminin zor
olduğu çalıĢmalarda, yapağı veya kıl örneklerinden mevcut metot ile baĢarı bir Ģekilde DNA izole
edilebilir.
Anahtar kelimeler: DNA, izolasyon, yapağı, kuzu
GiriĢ
Moleküler biyoloji çalıĢmaları yüksek kalitede DNA gerektirmektedir. Kaliteli DNA gerektiren bu
çalıĢmalar arasında hayvan tür ve ırklarının DNA bilgileri ile filogenetik çalıĢmalar, genetik haritalama
çalıĢmaları, moleküler belirteç yardımlı seleksiyon çalıĢmaları yapılmaktadır. Biyolojik örneklerden (kan,
kıl, doku vs) genomik DNA‘nın izolasyonu moleküler çalıĢmalarda gerekli ilk adımdır ve DNA‘nın kısa
sürede, kolay ve saf olarak eldesi son derece önemlidir. Bu amaçla DNA elde edilmesi için birçok
izolasyon yöntemi geliĢtirilmiĢtir. Fenol-kloroform ekstraksiyon yöntemi klasik izolasyon metodu en çok
bilinenidir.
DNA izolasyonu genel olarak; hücre duvarının sıvı azot ya da kuru buz içerisinde kırılması, hücre
duvarı kırıldıktan sonra, hücre lizizini sağlayan solüsyonlar kullanılarak hücre zarının parçalanması,
Homojen hale getirilen hücre içerisindeki DNA‘ya bağlı proteinlerin kloroform ya da fenol karıĢımı
eklenerek uzaklaĢtırılması, RNA‘yı yıkan RNaz enzimi kullanılarak solüsyon içerisindeki RNA‘ların
uzaklaĢtırılması Ģeklinde gibi bazı aĢamalardan oluĢur. Ġzolasyonu gerçekleĢtirilen DNA‘ların saflıkları ve
miktarlarının belirlenmesinde spektrofotometrik yöntemler kullanılır ya da DNA agaroz jelde koĢularak
standart DNA‘larla karĢılaĢtırma yapılır.
Bu çalıĢmada kan alma imkanlarının zor olduğu 1-2 aylık yaĢtaki kuzulardan temin edilen yapağı
örneklerinden fenol-kloroform-proteinaz K izolasyon metodu (Sambrook ve ark., 1989) modifiye edilerek
DNA izolasyonu yapılmıĢtır.
Materyal ve Yöntem
Materyal
AraĢtırmanın hayvan materyalini, ġanlıurfa yöresinde yetiĢtirilen 1-2 aylık yaĢtaki 12 adet Ġvesi
ırkı kuzular oluĢturmuĢtur. Yapağı örnekleri, doğrudan temas ve kontaminasyonu önlemek için
eldivenlerle hayvanların üst sırt boyuna yakın kısımdan çekilerek toplanmıĢtır. Her bir hayvan için
toplanan yapağı örnekleri özel kilitli poĢetlere konarak, etiketlendirilip laboratuvara ulaĢtırılıncaya kadar
muhafaza edilmiĢtir. Örnek etiketi üzerine, alındığı yer ve hayvana ait bilgiler (tarih, ırk, cinsiyet vs)
yazılmıĢtır.
Moleküler ÇalıĢmalar
Bu çalıĢma, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuvarında
yürütülmüĢtür. ÇalıĢmalarda; santrifüj (Hettich), DNA yatay jel elektroforez cihazı (Cleaver Scientific),
güç kaynağı (Cleaver Scientific), otoklav (Nüve), hassas terazi (Denver), UV (Daihan), hotplate (Velp),
vorteks (Velp), pH metre (hana), otomatik pipetler (Biohit, Axygen), deepfreez ve no-frost buzdolabı
(Arçelik), kuru blok ısıtıcı (Daihan) cihazlar kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada çözeltilerin hazırlanmasında
kullanılan kimyasallar Sigma ve Merck‘ten sağlanmıĢtır.
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DNA Ġzolasyonu
Yapağı örneklerinden, Sambrook ve ark. (1989)‘nın fenol/kloroform yöntemi modifiye edilerek
genomik DNA izolasyonu yapılmıĢtır. Ġzolasyon aĢamalarını gösteren protokol aĢağıda verilmiĢtir.
Saklama poĢetinde bulunan yapağıdan kök kısımlarını da içerecek Ģekilde eldiven giyilerek
özenle bir tutam çıkartılmıĢtır.
2. Örnekler plastik tartı kapları içerisinde etil alkol (%70) ile temizlenip oda sıcaklığında 15-20 dk
kurumaya bırakılmıĢtır.
3. Daha sonra 1.5 ml‘lik ependorf tüpü içerisine kıl örnekleri kökünden yukarıya doğru özel bir
steril eğimli makasla küçük parçalara ayrılmıĢtır. Bu iĢlem sonrası tüp içerisine sıvı azot
konularak örnekler dondurulmuĢ ve steril plastik ezici çubuklar ile ezilmitir.
4. Daha sonra tüp içerisine 500 l TEN tampon (100 mM Tris, 10 mM EDTA, 250 mM NaCl,
pH:8.0), 20 l SDS (%20) eklenip tüpler vortexlendikten sonra 55 þC‘ye ayarlı ısı tablasında 24
saat bekletilmiĢtir. Bu arada örnekler her 3-4 saatte bir vortex edilmiĢtir.
5. Ertesi gün tüp içerisine 20 l Proteinaz K (2 mg/ml) eklenip vortex yapıldıktan sonra 55 þC‘ye
ayarlı ısı tablasına örnekler tekrar yerleĢtirilip ve 24 daha saat bekletilmiĢtir. Ertesi gün tüp
içerisine RNaz eklenerek 10 l (10 mg/ml) örnekler her 3-4 saatte bir vortex edilmiĢtir.
6. Ġnkübasyon sonrası (3 günlük) tüp içerisine 500 l fenol/kloroform (1:1) eklenip 13000
dev/dk‘da 10 dakika santrifüj edilmiĢtir. fenol/kloroform (1:1) aĢaması tekrar yapıldıktan sonra
üst tabaka baĢka bir tüpe alınarak içerisine 500 l kloroform/isomil alkol (24:1) konup hafifçe
alt-üst edilmiĢtir.
7. Tüpler biraz bekletildikten sonra 10000 dev/dk‘da 2 dakika santrifüj edilip üst tabaka baĢka bir
tüp içerisine alınmıĢtır. Kloroform/isomil alkol (24:1) aĢaması tekrarlandıktan sonra üst tabaka
baĢka bir tüp içerisine alınıp hacmin %70‘i kadar izopropanol eklenmiĢtir. Tüpler hafifçe alt-üst
edilip içine 200 l etil alkol (%70) eklenerek 2 saat buzdolabında bekletilmiĢtir.
8. Daha sonra tüpler 14000 dev/dk‘da 15 dakika santrifüj edildikten sonra tüp içindeki sıvı hafifçe
atılmıĢtır. Alkol kalıntıların uçması için oda sıcaklığında tüp ağzı açık olarak biraz bekletilmiĢ ve
peletin kuruması sağlanmıĢtır.
9. Daha sonra tüp içerisine 100 l civarında TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH:8.0) tampon
konularak, 50 þC‘lik ısı tablasıda 30 dakika süreyle bekletilip DNA çözündürülmüĢtür.
10. Daha sonra tüpler vortex edilerek -20 þC ‗de muhafazaya alınmıĢtır.
1.

DNA agaroz jel elektroforezi
Ġzole edilen DNA örneklerinin görüntülenmesinde %1‘lik (1 g agaroz/100 ml 1XTBE: Tris-Borik
asit-EDTA), agaroz jel kullanılmıĢtır. Agaroz jel elektroforez iĢlemi aĢağıda verilmiĢtir.
Erlenmayer içerisine (250 ml‘lik) 100 ml 1XTBE çözeltisi ve 1 g agaroz (Sigma) tartılarak
konulup mikrodalga fırın içerisinde agaroz eritilmiĢtir.
2. Daha sonra jel biraz soğutulduktan sonra hemen küvete döküp taraklar yerleĢtirilmiĢ ve jelin
katılaĢması beklenmiĢtir.
3. Daha sonra, 1XTBE içeren elektroforez tankına (Cleaver Scientific), küvet yerleĢtirildikten
sonra, taraklar hafifçe çıkartılmıĢtır. Jel kuyularının baĢ kısmına moleküler ağırlık markeri
yüklenmiĢtir. Markerlardan DNA için 1 kb ladder (Sigma), Diğer kuyulara, 10 l DNA örnekleri
2 l yükleme tamponu (%0.25 bromofenol mavisi, %40 sükroz, 100 mM ETDA, pH:8.0) ile
birlikte yüklenmiĢtir.
4. Yükleme sonrası güç kaynağından (Cleaver Scientific), jel tankına elektrik akımı verilerek jel 30
dakika koĢturulmuĢtur.
5. Daha sonra jel, etidyum bromür (1.0 μg/ml) içeren bir kabın içerisinde 10 dakika bekletilip
DNA‘ların boyanması sağlanmıĢtır. Boyanan jelde, ultraviyole (UV) ıĢık altında DNA‘nın
varlığı görüntülenmiĢ ve fotoğraf çekilmiĢtir.
BULGULAR ve TARTIġMA
1.

Kuzulardan toplanan yapağı örneklerinden Fenol-Kloroform yöntemi ile genomik DNA izole
edilmiĢtir. Ġzole edilen DNA‘ların agaroz jel görüntüsü ġekil 1‘de verilmiĢtir.
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Şekil 4.1. Yapağıdan izole edilen DNA’lar (M: marker, 1kb ladder)
Elde edilen DNA‘ların agaroz jel görüntüleri incelendiğinde DNA‘ların tek bant oluĢturdukları
görülmektedir. Tek bant oluĢturmuĢ olmaları onların RNA ve hücre sekonder ürünlerinden ari, sarmal
yapılarını koruyarak parçalanmamıĢ olduklarını göstermektedir (KarataĢ ve Ağaoğlu 2006).
DNA izolasyonu çalıĢmalarında, fenol–kloroform ekstraksiyon yönteminin bazı dezavantajları
bulunmaktadır. Fenol oldukça zehirli bir maddedir ve laboratuvarda fenol ile çalıĢırken oldukça dikkatli
olunması gerekmektedir. Ayrıca bu çalıĢmada uygulanan fenol–kloroform ekstraksiyon yöntemi üç gün
süren, uzun bir yöntemdir. Ancak fenol–kloroform ekstraksiyon yöntemi ile kaliteli ve ekonomik DNA
elde edildiği için günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Genomik DNA izolasyonu için hangi yöntemin kullanılacağı, doğrudan DNA izolasyonundan
sonra elde edilen genomik DNA‘nın hangi amaç ve/veya amaçlar için kullanılacağına bağlıdır. Uygun
genomik DNA izolasyon yöntemlerini belirlemek için laboratuar koĢulları ve kullanılan kimyasal
maddeler de dikkate alınmalıdır. Ayrıca elde edilen genomik DNA‘nın miktarı ve saflık derecesi de DNA
izolasyon yöntemini belirlemede önemli parametrelerdir (Özdil ve BaĢpınar, 2005).
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