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avukçuluk Araflt›rma Entitüsü;
tavukçulu¤un yurt genelinde verimli,
yayg›n ve ekonomik bir flekilde

geliflmesini sa¤lamak, teknik, ekonomik ve
teknolojik araflt›rmalar yapmak, al›nan sonuçlar›
de¤erlendirerek il yay›m teflkilatlar› ve yetifltiricilerin
kullan›m›na sunmak amac›yla 1930 y›l›nda Mustafa Kemal
Atatürk taraf›ndan kurulmufltur.

Türkiye’de yegane saf hatlara sahip ve yumurtac›
dam›zl›k ebeveyn konusunda çal›flmalar yapan tek kurum
Tavukçuluk Araflt›rma Enstitüsüdür. Bugün Enstitünün
gelifltirdi¤i dam›zl›klardan elde edilen hibritler yurt d›fl›ndan
ithal edilen ticari hibritlerle yar›flacak duruma gelmifltir.
Son y›llarda yap›lan yat›r›mlarla üreticilerin talep etti¤i
kadar dam›zl›k ve hibrit civcivi verebilecek duruma gelen
Enstitü, bu kitapç›kta üretti¤i hibritlerden ATAK hakk›nda
bilgiler sunmaktad›r. Verilen bilgi ve tavsiyeler, Entitümüzün

sonucunda, kendi gözlem ve deneyimlerine dayan›larak
haz›rlanm›flt›r. Önerilerimiz; bu bilgileri yetifltiricilerimizin
bulunduklar› bölge-kümes flartlar›na göre kendi tecrübeleri
ile birlefltirmeleridir.

Türkiye’nin neresinde olursan›z olun Enstitümüzde
görevli tüm teknik elemanlar›n tavukçulukla ilgili her
konuda size yard›ma haz›r olduklar›n› unutmay›n›z.

SAYGILARIMIZLA
Tavukçuluk Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü
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80 y›l› aflk›n süredir, yapm›fl oldu¤u araflt›rma ve çal›flmalar›



ATAK Performans Özellikleri

Yumurta Üretimi

Tavuk-Gün Yumurta Adedi

Tavuk-Kümes Yumurta Adedi

Ortalama Yumurta Aðýrlýðý

Yem Tüketimi

Vücut Aðýrlýðý

Yaþama Gücü

72 Haftalýk Dönemde 307 Adet

72 Haftalýk Dönemde 304 Adet

72 Haftalýk Dönemde 62 g

1-18 Hafta arasý

Yumurtlama Döneminde (günlük ort.)

6,5 kg

105-110 g

20. Haftada

Dönem Sonu

1538 g

2000 g

Büyütme Dönemi

Yumurtlama Dönemi

% 96-97

% 96-97

% 50 Verim Yaþý

% Pik Randýman

% 90 Üzerindeki Süre

% 80 Üzerindeki Süre

147 Gün

95

16-18 Hafta

34-38 Hafta

Tavuk-Kümes Yumurta Kütlesi

72 Haftalýk Dönemde 18,757 g



YAÞ

HAFTA

TAVUK/KÜMES

YUMURTA ADEDÝ

HAFTALIK TOPLAM TAVUK/KÜMES TAVUK/GÜN

RANDIMAN

%

YUMURTA

AÐIRLIÐI (g)

ORTALAMA

TAVUK KÜMES

YUM. KÜTL. (g)

TOPLAM

ATAK Standart Deðerleri

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

0,22

1,72

3,51

5,58

6,17

6,57

6,66

6,71

6,59

6,56

6,52

6,51

6,48

6,39

6,36

6,35

6,33

6,32

6,29

6,29

6,22

6,15

6,13

6,08

6,01

6,00

6,00

0,22

1,94

5,45

11,03

17,20

23,76

30,42

37,13

43,72

50,28

56,80

63,30

69,78

76,17

82,53

88,88

95,21

101,52

107,82

114,11

120,33

126,48

132,61

138,69

144,70

150,70

156,70

3,11

24,61

50,08

79,70

88,12

93,83

95,09

95,39

94,14

93,68

93,08

92,93

92,63

91,58

91,28

91,13

90,83

90,83

90,38

90,38

89,32

88,27

87,97

87,67

86,77

86,47

86,47

3,11

24,61

50,08

79,70

88,12

93,83

95,09

95,39

94,14

93,68

93,08

92,93

92,63

91,28

90,83

90,68

90,38

90,23

89,92

89,92

88,87

87,82

87,52

86,92

85,86

85,71

85,71

54,48

54,95

55,25

55,97

56,72

57,31

57,92

58,47

59,04

59,58

59,85

60,29

60,62

60,90

61,14

61,37

61,58

61,79

61,89

62,02

62,10

62,18

62,23

62,27

62,29

62,31

62,39

12

107

300

612

962

1.339

1.724

2.117

2.506

2.897

3.286

3.679

4.072

4.461

4.850

5.239

5.629

6.019

6.409

6.799

7.185

7.567

7.949

8.328

8.702

9.076

9.450



YAÞ

HAFTA

TAVUK/KÜMES

YUMURTA ADEDÝ

HAFTALIK TOPLAM TAVUK/KÜMES TAVUK/GÜN

RANDIMAN

%

YUMURTA

AÐIRLIÐI (g)

ORTALAMA

TAVUK KÜMES

YUM. KÜTL. (g)

TOPLAM

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

5,94

5,93

5,84

5,78

5,78

5,75

5,72

5,72

5,63

5,61

5,60

5,58

5,52

5,44

5,43

5,43

5,34

5,32

5,32

5,18

5,17

5,08

5,06

5,06

5,06

5,03

5,00

162,64

168,56

174,41

180,18

185,96

191,71

197,43

203,14

208,77

214,38

219,98

225,56

231,08

236,52

241,95

247,38

252,72

258,04

263,35

268,53

273,70

278,78

283,85

288,91

293,97

299,01

304,01

85,71

85,34

84,36

83,31

83,31

82,86

82,41

82,41

81,20

80,90

80,90

80,60

79,70

78,95

78,95

78,95

78,20

77,89

77,89

75,94

75,64

74,59

74,29

74,29

74,29

73,83

73,43

84,81

84,66

83,46

82,56

82,56

82,11

81,65

81,65

80,45

80,15

80,00

79,70

78,80

77,74

77,59

77,59

76,24

75,94

75,94

73,98

73,83

72,63

72,33

72,33

72,33

71,88

71,44

62,47

62,51

62,57

62,65

62,72

62,79

62,84

62,89

62,95

62,99

63,01

63,02

63,03

63,04

63,05

63,11

63,18

63,31

63,37

63,45

63,54

63,68

63,80

63,96

64,04

64,23

64,32

9.821

10.192

10.557

10.919

11.282

11.642

12.002

12.361

12.716

13.069

13.422

13.773

14.121

14.464

14.807

15.149

15.487

15.823

16.160

16.489

16.817

17.141

17.464

17.788

18.112

18.435

18.757
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0 (Günlük)

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

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

66

67

68

69

70

71

72

HAFTA
CANLI

AÐIRLIK

ATAK CANLI AÐIRLIK DEÐÝÞÝMÝ

HAFTA
CANLI

AÐIRLIK

38

51

92

148

235

324

433

525

644

729

815

914

974

1.043

1.102

1.156

1.213

1.285

1.385

1.445

1.538

1.559

1.585

1.610

1.655

1.670

1.700

1.730

1.755

1.781

1.805

1.815

1.830

1.842

1.860

1.872

1.884

1.898

1.910

1.920

1.936

1.940

1.944

1.952

1.958

1.962

1.969

1.974

1.978

1.984

1.988

1.988

1.989

1.990

1.990

1.991

1.991

1.992

1.992

1.993

1.994

1.994

1.994

1.994

1.994

1.995

1.995

1.995

1.995

1.995

1.995

1.998

2.000
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0 – 4. HAFTALAR ARASI
Civcivler Gelmeden Önce Yap›lacak Genel ‹fller:
• Civciv büyütülecek yerler veya kafesler temizlenmeli ve dezenfekte

edilmelidir.

• Civciv büyütmede kullan›lacak ekipmanlar›n düzenli çal›fl›p
çal›flmad›¤› kontrol edilerek yükseklik ayarlar› yap›lmal›d›r.

• Yemler ilave edilmeden önce yemliklerin temiz ve kuru olmas›na
dikkat edilmelidir.

• Fare ve böcek mücadele ilaçlar›n›n yemlere kar›flmamas› için
gerekli önlemler al›nmal›d›r.

• Civcivler kafeste büyütülecekse; kafes taban›na ka¤›t serilmeli ve
bu ka¤›tlar 10. gün gaga kesimine kadar tutulmal› daha sonra
at›lmal›d›r.

• Büyütme kümesinde nisbi nem oran› ortalama %50 (%40-60)
olmal›d›r.

• Nem oran› düflükse yerler ›slat›labilir veya nemlendirici
kullan›labilir.

Civcivler Gelmeden 1 Gün Önce Yap›lacak ‹fller:
•

flekilde ayarlanmal›d›r.

• Suluk hatlar› temizlenip, dezenfekte edilmeli ve yükseklik ayarlar›
gözden geçirilmelidir.

Civcivler Geldi¤i Gün Yap›lacak ‹fller:
• Suluklar›n dolu olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.

• Civciv seviyesindeki ›s›n›n yeterli olup olmad›¤› kontrol edilmelidir

• Nipel suluk kullan›l›yorsa, su bas›nc› düflürülmeli ve böylece nipel
ucundaki su damlalar›n› civcivlerin görmesi sa¤lanmal›d›r.

• Kafes taban›na serilen ka¤›t üzerine de yem konulmal›d›r.

Uyulmas› gereken baz› önemli kurallar:
• ‹lk hafta, günlük 20-22 saat ›fl›k verilmelidir.

• Farkl› yafllardaki hayvanlar ayn› ortamda tutulmamal›d›r.

• ‹lk 6 hafta yemliklerin düzenli çal›fl›p çal›flmad›¤› kontrol edilerek,
günde iki defa yem verilmelidir.

11

YET‹fiT‹RME TEKN‹KLER‹

Is›tma sistemi civciv seviyesindeki ›s› 33-35 C° (95-99 F°) olacak
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• Kafes katlar›ndaki su hatlar›nda su olup olmad›¤› günlük olarak kontrol
edilmelidir.

• Borulardaki çatlaklar ve su damlatan nipeller tamir edilerek, civcivler
büyüdükçe suluklar uygun yüksekli¤e getirilmelidir (nipeller bafl, taslar
s›rt hizas›nda olmal›d›r).

• ‹çme suyu s›k s›k klorlanmal›d›r. Hat sonunda düzenli olarak etkin klor
seviyesi ölçülmelidir. ‹lk birkaç gün suyun 25 C° olmas›na dikkat
edilmelidir.

ISI

Civcivler hangi sistemde büyütülürse büyütülsün ›s› 36C° (97 )F°‘den 21C°
(70F°) gelinceye kadar haftada 3C°(5F°) azalt›lmal›d›r.

Yafl (gün) Kafes sistemi Yer sistemi

C° F° C° F°

1-3 35-37 95-99 35 95

4-7 32-34 90-94 33 92

8-14 29-31 85-89 31 89

15-21 26-29 80-84 29 84

22-28 24-26 75-79 26 79

29-35 21-23 70-74 23 74

36 21 70 21 70

TARTIM

Belirtilen canl› a¤›rl›k hedeflerine ulaflabilmek için;

28. Güne kadar her hafta 200 adetlik gruplar halinde tart›m yap›lmal›.

28. Günden sonra en az 100 adet hayvan tek tek tart›lmal›d›r.

EK‹PMAN

• Bozuk olan nipeller de¤ifltirilmelidir.

• Civcivler gelmeden önce mutlaka so¤uk olmayan taze su haz›rlanmal›d›r.
So¤uk su civcivlerin gerisinde t›kanmalara neden olabilmektedir.
Civcivler yem yemeden 3-4 saat önce mutlaka su içmelidir.

Civcivler yedikleri yemin yaklafl›k iki kat› su içerler. Bu oran yüksek
s›cakl›klarda ve afl›r› so¤uklarda su veya yem lehine de¤iflebilir. 100 adet
civcivin haftalara göre su ihtiyac› çizelgede verilmifltir.
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Yafl (hafta) 100 adet civciv/litre
1 2,9
2 5,7
4 10,0

Suluk ve Yemlik ‹htiyac›
Il›man ‹klim S›cak ‹klim

100 civciv 80 civciv Asma suluk (1 adet)
24 civciv 20 civciv Nipel suluk (1 adet)
25 civciv 25 civciv Kanal Yemlik (100 cm)
50 civciv 50 civciv Yuvarlak yemlik (1 adet)

Birim Alan›na Düflen Civciv Say›s›
YERDE (adet/m2) KAFESTE (adet/m2)

Il›man  ‹klim 50 65
S›cak   ‹klim 40 60

5 – 16. HAFTALAR ARASI
Ana Hedefler
• % 80 üniformiteye ulaflmak.
• ‹yi bir yem yeme al›flkanl›¤› sa¤lamak
• Ön mide ve tafll›¤› gelifltirmek.

Suluk ve Yemlik ‹htiyac›
Il›man ‹klim S›cak ‹klim

80 piliç 75 piliç Asma suluk (1 adet)
8 piliç 6 piliç Nipel suluk (1 adet)

20 piliç 20 piliç Kanal Yemlik (100 cm)
35 piliç 40 piliç Yuvarlak yemlik (1 adet)

Birim Alan›na Düflen Piliç Say›s›
YERDE (adet/m2) KAFESTE(adet/m2)

Il›man  ‹klim 14 35
S›cak   ‹klim 12 30
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SU
Hayvanlar›n içtikleri su miktar› kümes ›s›s›na ve yem tüketimine ba¤l›
olarak afla¤›daki tabloda görüldü¤ü gibidir (100 adet)

Yafl (hafta) 100 adet civciv/litre
6 11,4
8 12,9

10 14,3
12 15,7
14 15,7
16 17,1
18 18,6
20 21,4

>25 21-26,5

17. HAFTADAN SONRA
Folluklar :
4-5 Tavuk için bir folluk gözü (30 cm genifllik, 35 cm derinlik, 30-35 cm
yükseklik) hesaplanmal›d›r. Folluklar›n kümesin lofl ve karanl›k k›s›mlar›na
yerlefltirilmesi yere yumurtlamay› ve yumurta yemeyi azalt›r.
Piliçler yumurtlamaya bafllamadan önce folluklar düzenli bir flekilde
kümeslere yerlefltirilmelidir, böylece piliçlerin folluklar› tan›malar› ve yere
yumurtlamay› azaltmalar› sa¤lanm›fl olur. Folluklarda altl›k olarak talafl
veya saman kullan›labilir. Önünde iki s›ra ç›tadan yap›lm›fl atlama tahtas›
bulunur. Ç›talar›n sa¤lam ve yerinde olup olmad›¤› s›k s›k kontrol edilmelidir.
Folluk girifli hafif ›rklar için 18x20 cm, a¤›r ›rklar için 25x30 cm olmal›d›r.
Otomasyon durumuna göre folluklar; basit, yar› otomatik ve tam otomatik
olmak üzere 3’e ayr›l›r. Kullan›m durumuna göre folluklar; basit, grup ve
kapanl› olmak üzere yine 3’e ayr›l›r.

Suluk ve Yemlik ‹htiyac›
Il›man ‹klim S›cak ‹klim

100 tavuk 80 tavuk Asma suluk (1 adet)
10 tavuk 8 tavuk Nipel suluk (1 adet)
20 tavuk 20 tavuk Kanal Yemlik (100 cm)

25 tavuk 25 tavuk Yuvarlak yemlik (1 adet)
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Birim Alan›na Düflen Tavuk Say›s›
YERDE (adet/m2) KAFESTE(adet/m2)

Il›man ‹klim 9 30

S›cak ‹klim 8 25

Dikkat Edilecek Noktalar:
• Nipel suluklar›n iyi çal›fl›p çal›flmad›¤›n› tek tek kontrol ediniz.

• Yumurtlama kümesine tafl›ma %2 rand›mandan en az 10 gün önce
bitirilmelidir.

• Tafl›ma günü 22 saat ›fl›k verilmelidir.

• Gerekiyorsa su içmeyi teflvik için ›fl›k yo¤unlu¤u 4-7 gün artt›r›labilir.

HAVALANDIRMA
Her tavuk için mikro çevre sa¤lanmas›nda havaland›rman›n büyük önemi
vard›r. Havaland›rma debisi ve yönü iyi planland›¤›nda; mikro organizmalar›n

m3 hava debisi sa¤layabilecek kapasitede fan kullan›lmas›d›r.

Tavuklar›n istedi¤i optimum ›s› 21-27 C° (70-80 ) ve nisbi nem %40-60
aras›ndad›r.

Tavsiye edilen minimum havaland›rma miktar› afla¤›daki çizelgede
verilmifltir. (1 saatte Hayvan bafl›na m3)

d›fl ›s› 1.hafta 3.hafta 6.hafta 12.hafta 18.hafta 18.hf
35 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 12-14

20 1,4 2,0 3,0 4,0 6,0 8-10

10 0,8 1,4 2,0 3,0 4,0 5-6

0 0,6 1,0 1,5 2,0 3,0 4-5

-10 0,5 0,8 1,2 1,7 2,5 3-4

-20 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 2-3

etkisi azal›r. Havaland›rmada genel kural; 1 kg canl› a¤›rl›k için saatte 6



GAGA KESÝMÝ

Amacý

Zamaný

Normal yetiþtirme koþullarýnda gaga kesimi için uygun olan zaman 
kuluçka çýkýþýndan sonraki 6-10. günler arasý olup, 10-14 haftalýk yaþlarda 
hatalý kesilen gagalar düzeltilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

• Saðlýklý civciv veya piliçlerin gagasý kesilmelidir.

• Canlý aþý reaksiyonunun oluþtuðu dönemde gaga kesimi yapýlmamalýdýr.

•Gaga kesiminde oluþabilecek kanamalarý aza indirmek için gaga 
kesiminden 2 gün öncesinde baþlanarak, gaga kesiminden 2 gün 
sonrasýna kadar içme sularýna Vitamin K ilave edilmelidir.

•Gaga kesme býçaðýnýn ýsýsýnýn 650-700°C olmasý gerekmektedir. Eðer 
býçaðýn ýsýsý 650-700°C ise býçaðýn rengi sarý, daha yüksekse viþne 
renginde olacaktýr. Yüksek sýcaklýktaki býçaklar gaganýn yanmasýna yol 
açar.

•Gaga kesiminden sonra yemlik ve suluklar kontrol edilerek civcivlerin 
yem yemeleri ve su içmeleri saðlanmalýdýr.

Kesim Ýþlemi

•Gagayý keserken, civcivin kafasý baþ parmaða gelecek þekilde avuca alýnýr 
ve diðer dört parmak ile vücuduna hakim olunarak yönlendirmek gerekir.

•Gaga kesimi, gaga kesme makinesine takýlan delikli þablonlarla yapýlýr. 
Delik çaplarýnýn 3.5-4.0 ve 4.3 mm olmasý gerekir. Üst ve alt gaga ayný anda 
þablondaki delik kullanýlarak burun deliklerinin ucundan 2 mm 
aþaðýsýndan kesilir ve 2 saniye süreyle daðlanýr.

Gaga kesmenin iki amacý bulunmaktadýr. Birincisi kanibalizmi, ikincisi 
yem zayiatýnýn önlemektir. Kanibalizm her yaþtaki civciv, piliç ve 
tavuklarda görülen kötü bir alýþkanlýktýr. Bu durumdaki hayvanlar 
birbirlerinin kloakalarýný, klokanýn hemen altýndaki bölgeleri, baþlarýný, 
parmaklarýný, kanat ve kuyruklarýný gagalayarak ciddi yaralara yol açarlar. 
Kanibalizmin ortaya çýkýþýný engellemede gaga kesimi etkili yöntemlerden 
biridir.



AYDINLATMA PROGRAMI

Yaþ

Hafta Gün Lüx

0-2 1-14  10

3-17  15-119   5-7.5

18-Yumurtlama

sonuna kadar sonuna kadar 10

119-Yumurtlama

Iþýk göz yoluyla hipofiz bezini uyarmaktadýr. Iþýk uyarýsý yumurtalýkta 
foliküllerin büyümesini hýzlandýrýr ve hipofiz ön lobundan salgýlanan 
FSH'ýn serbest kalmasýna neden olur. Cinsel olgunluða eriþilmesiyle 
birlikte hipofizden salgýlanan LH hormonunun etkisiyle ovum serbest 
býrakýlýr. Aydýnlatma süresi ve yoðunluðunun tavuklarda yumurta verimi, 
cinsi olgunluk yaþý, yumurta aðýrlýðý, canlý aðýrlýk artýþý, embriyo geliþmesi, 
erkeklerde sperm geliþimi ve döllenme gücü üzerine etkileri 
bulunmaktadýr.

Iþýkla ilgili olarak aþaðýdaki 4 faktör önemlidir.

Iþýk Þiddeti: Tavuklarýn yaþlarýna göre uygulanmasý önerilen ýþýk þiddeti þu 
þekilde olmalýdýr.

Iþýk Üniformitesi: Kümeslerde üniform bir aydýnlatma için lambalarýn eþit 
mesafelerde tesis edilmesi gerekir.

Iþýk Rengi: Beyaz en iyi renk ortamý olduðu için en yaygýn kullanýlan renktir. 

Iþýk Süresi: Iþýk süresi kümes tipine ve civcivlerin kuluçka çýkýþlarýna göre 
deðiþik þekillerde uygulanmaktadýr. Eðer civciv büyütme döneminden 
itibaren çevre kontrollü kümes kullanýlýyorsa, kuluçka çýkýþ tarihinin 
önemi yoktur. 
Çevre kontrollü kümesler için önerilen aydýnlatmada, civcivlerin çevreyi 
rahatlýkla  tanýmalarý  ve  gerektiði  kadar  yem  alabilmeleri  için  ilk           
3 gün 23 saat  aydýnlatma  yapýlýr.  1  saatlik  karanlýk  uygulamasý  elektrik
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kesilmelerinde civcivlerin pani¤e kap›lmalar›n› önlemek içindir. 3-7 gün

aras›nda 18A (Ayd›nl›k): 6K (Karanl›k) ve 7-10 gün aras›nda 14A: 10K.

uygulan›r ve bu süre  10A:14K olacak flekilde sabitlenir. Daha sonra

18.haftaya kadar bu flekilde ayd›nlatma yap›l›r. Burada hayvan›n cinsi

olgunlu¤a geldi¤i yafl dikkate al›n›r. 18.haftadan itibaren ›fl›k süresi haftada

birer saat artt›r›larak yumurta verimi uyar›l›r. Uyarma süresi 13 saat

oldu¤unda artt›rma ifllemi birden bire de¤il kademeli olarak 16 saate

ç›kar›lmal› ve yumurta periyodunca bu flekilde devam edilmelidir

E¤er pencereli kümes kullan›lacak olursa, civcivlerin kuluçkadan ç›k›fl

tarihleri önemlidir. Büyüme devresi günlerin k›sald›¤› döneme denk gelen

sürülerde yapay ayd›nlatma uygulanmaz 9-18.haftalarda hayvanlar ›fl›k

de¤iflimine karfl› daha hassas olduklar›ndan büyüme dönemimin ilk yar›s›n›n

uzayan günlere denk gelmesi önemsenmez. 1 Mart-31 A¤ustos tarihleri

ÇEVRE KONTROLLÜ KÜMESLERDE AYDINLATMA

Yafl (Hafta)

Ifl
›k

 (S
aa

t)
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aras›nda kuluçkadan ç›kan civcivler mevsiminde ç›kan civciv olarak kabul

edilir ve bu sürüler cinsi olgunluk yafl›na kadar ilave ayd›nlatma yap›lmadan

büyütülür. Cinsi olgunluk yafl›ndan itibaren ayd›nlatma süresi haftada birer

saat art›r›larak 16 saatte sabitlenir. Kuluçka ç›k›fl 1 Eylül-28 fiubat tarihleri

aras›nda olan sürüler büyütme süresince ayd›nlatma süresi asla

artt›r›lmamal›d›r prensibi gere¤ince, problemli olarak nitelendirilir ve

mevsim d›fl› sürüler ad› verilir. Bu sürülerde afla¤›da belirtildi¤i gibi

ayd›nlatma yap›l›r.

Civcivlerin kuluçkadan ç›k›fl tarihleri ile cinsel olgunlu¤a eriflmeleri

beklenen 18-20.haftalar aras›nda en uzun gündüz belirlenir. ‹lk üç gün

içerisinde ayd›nlatma süresi 23 saatten bu güne ait olan gündüz saati

süresine düflürülür. Üçüncü günden itibaren cinsi olgunluk yafl›na kadar

belirlenen gündüz saati süresince ayd›nlatma yap›l›r. Daha sonra kademeli

PENCEREL‹ KÜMESLERDE AYDINLATMA

Ifl
›k

 (S
aa

t)

Yafl (Hafta)
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olarak 16 saate ç›kar›l›r. Örnek olarak 20 Kas›m ç›k›fll› bir sürüyü ele

alal›m. Bu sürünün 18.haftada cinsi olgunlu¤a geldi¤ini varsayal›m. Bu

durumda Mart ay›n›n son haftas› cinsi olgunluk yafl›n›n geldi¤i kabul edilir.

Mart ay›n›n son haftas› en uzun gündüz saati  bulunarak ayd›nlatma yap›l›r.

Bu süreyi 13 saat kabul edersek; civciv döneminin 3. gününden itibaren

18.haftaya kadar 13 saat ayd›nlatma uygulan›r, 18. haftadan sonra kademeli

olarak 16 saatte yükseltilir.
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TÜRK‹YE’DE GÜN UZUNLU⁄U SÜRELER‹

Hafta Tarih Gün ›fl›¤› süresi Hafta Tarih Gün ›fl›¤› süresi

(Saat-Dakika) (Saat-Dakika)

1 4 Ocak 9.40 27 05 Temmuz 14.40

2 11 Ocak 9.40 28 12 Temmuz 14.40

3 18 Ocak 9.40 29 19 Temmuz 14.30

4 25 Ocak 10.00 30 26 Temmuz 14.20

5 1 fiubat 10.20 31 02 A¤ustos 14.10

6 8 fiubat 10.30 32 09 A¤ustos 13.50

7 15 fiubat 10.40 33 16 A¤ustos 13.40

8 22  fiubat 11.00 34 23 A¤ustos 13.20

9 1 Mart 11.20 35 30 A¤ustos 13.10

10 08 Mart 11.40 36 06 Eylül 12.50

11 15 Mart 12.00 37 13 Eylül 12.30

12 22 Mart 12.10 38 20 Eylül 12.10

13 29 Mart 12.30 39 27 Eylül 12.00

14 05 Nisan 12.50 40 04 Ekim 11.40

15 12 Nisan 13.00 41 11 Ekim 11.20

16 19 Nisan 13.20 42 18 Ekim 11.10

17 26 Nisan 13.30 43 25 Ekim 11.00

18 03 May›s 13.50 44 01 Kas›m 10.40

19 10 May›s 14.00 45 08 Kas›m 10.20

20 17 May›s 14.20 46 15 Kas›m 10.10

21 24 May›s 14.30 47 22 Kas›m 10.00

22 31 May›s 14.40 48 29 Kas›m 9.50

23 7 Haziran 14.40 49 06 Aral›k 9.40

24 14 Haziran 14.40 50 13 Aral›k 9.40

25 21 Haziran 14.40 51 20 Aral›k 9.40

26 28 Haziran 14.40 52 27 Aral›k 9.40
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SU KAL‹TES‹

Civciv ve tavuklara afla¤›da belirtilen standartlarda bol temiz ve serin su

20 °C üzerinde su tüketimi hayvan›n kendi vücut ›s›s›n› dengelemek için

artar. Hayvanlara verilecek suyun kaliteli olmas›n›n yan›nda suluk sisteminin

de temiz olmas› gerekmektedir. Suluk sistemindeki mineral ve organik

maddelerce zengin ortam bakterilerin geliflmesi için uygun bir zemin

haz›rlar. Nipel suluk  sisteminde meme bafllar›n›n ayda bir, di¤er suluk

sistemlerinde ise kümesteki kirlenme durumuna göre de¤iflmekle birlikte

haftada bir ve sürü kümesten ç›kt›ktan sonra ise komple suluk sistemi

temizlenmelidir.

verilmelidir.  Su tüketimi çevre s›cakl›¤› ve neme ba¤l› olarak de¤iflir.
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Kanatl› Hayvanlarda ‹çme Suyu Kalite Standartlar›

Özellikler Optimum Maksimum Notlar
Seviyesi Düzey

Bakteri

Total Bakteri 0/ml 100 ml 0/ml olmas› arzu edilir

Koliform Bakteri 0/ml 50 ml 0/ml olmas› arzu edilir

Nitrojen Bileflikleri

Nitrat 10 ml/lt 25 ml/lt 3-20 mg/lt düzeyleri
performans› etkiler

Nitrit 0.4 mg/lt 4 mg/lt -

Asitlik ve Sertlik -

pH 6.8-7.5 - 6 dan az olmas› arzu edilmez.
6.3’ün üstündeki düzeyler
performans› düflürülebilir.

Total sertlik 60-180 - 60 dan az sertlikteki düzeyler
yumuflakt›r, 180’nin
üzerindekiler çok serttir.

Do¤al Varolan
Kimyasallar

Kalsiyum 60mg/lt - -

Klor 14 mg/lt 250 mg/lt E¤er sodyum düzeyi
50 mg/lt den yüksek ise
4 mg/lt kadar düflük düzeyler
zararl› olabilir.

Bak›r 0.002 mg/lt 0.6 mg/lt Yüksek düzeyler ac› bir tad
oluflturur.

Demir 0.2 mg/lt 0.3 mg/lt Yüksek düzeylerde kötü bir koku
ve tad oluflturur.

Kurflun - 0.02 mg/lt Yüksek düzeyde toksiktir.

Magnezyum 14 mg/lt 125 mg/lt Yüksek düzeyler laktasif bir
etkiye sahiptir. E¤er sülfat
düzeyi yüksekse 50 mg/lt’den
yüksek düzeyler performans›
etkileyebilir.

Sodyum 32 mg - E¤er sülfat ve klor düzeyleri
yüksek ise 0 mg/lt’nin üstündeki
düzeyler performans›
etkileyebilir.

Sülfat 125 mg/lt 250 mg/lt Yüksek düzeyler laktasif bir
etkiye sahiptir. E¤er
magnezyum ve klor düzeyleri
yüksekse 50 mg/lt üzerindeki
düzeyler performans›
etkileyebilir.

Çinko - 1.50 mg/lt Yüksek düzeyler toksiktir.
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YUMURTA KAL‹TES‹

Yumurta kalitesi üzerine genotip, çevre, stres, yafl, hastal›klar, depolama,

bak›m ve besleme gibi faktörlerin etkisi bulunmaktad›r. Kaliteli bir yumurta

elde etmek için, hayvanlar›n bütün dönemlerde önerilen rasyonlarla

beslenmeleri, uygun çevre flartlar›nda bar›nd›r›lmalar›, afl›lamalar›n›n

eksiksiz yap›larak hastal›klardan korumalar›,  hayvanlar› strese sokmayacak

flekilde bak›mlar›n›n yap›lmas› ve yumurtalar›n›n uygun çevre flartlar›nda

muhafaza  edilmesi gerekmektedir. Yumurta biyolojik de¤eri en yüksek

olan besin kayna¤›d›r. Büyümeyi teflvik edici maddeler içerdi¤inden her

yafltaki insan›n beslenmesinde, bebekler ile çocuklar›n temel besin maddesi

almas›nda önemlidir.  Kolay sindirilebilmesi, korunmufl yap›s› nedeniyle

mikroplardan temiz olmas› önemli özelliklerindendir. Düflük kalori de¤eri

insanlar›n beslenmesinde de önemli bir yer tutmaktad›r. Standart bir

yumurtan›n özellikleri flöyledir.

A¤›rl›k : 57.6 g

Hacim : 63 cc

Özgül a¤›rl›k : 1.09 g/cc

fiekil indeksi : %74

Yüzey alan› : 68.0 cm2

(80 kcal)  ve yüksek sindirilme kabiliyetinden dolay› yafll›lar›n ve diyetteki

Ortalama 58 g a¤›rl›¤›ndaki bir yumurtan›n yaklafl›k olarak %11’i kabuk,

%57’si yumurta ak›, %32’si sar›dan oluflmaktad›r. Bütün bir yumurtan›n

bilefliminde %65 oran›nda su, %11.8 protein, %11 ya¤ ve %11.7 oran›nda

kül bulunmaktad›r. Yumurta da bulunan ya¤lar›n 2/3’lük k›sm› doymam›fl

1 2 12

ya¤ asitlerinden oluflmaktad›r.Yumurta C vitamini hariç bütün vitaminleri

degisik  oranlarda  içermektedir.  Ya¤da  eriyen  vitaminler   (A,  D,  E  ve   K), 

suda eriyen vitaminler (B , B ,Pantotenik asit, Niasin, Folik asit ve B  )



bulunmaktad›r. Mineral maddelerden özellikle Fe, P, Cu, Ca ve Zn

bak›m›ndan zengindir.

Kabuk Kalitesi

Yumurtay› d›fl etkilerden koruyan ve fleklini veren k›s›md›r. Yap›s›n›n %98’i

inorganik maddelerden oluflmakta olup, bunun %94’lük k›sm› kalsiyum

karbonatt›r. Bu nedenle tavuklar›n beslenmesinde kullan›lan yemlerde

yeterince kalsiyum bulunmas› gerekmektedir. Yumurtalar›n kabuk kal›nl›¤›

ortalama olarak 0.30-0.35 mm aras›ndad›r. Kabuk rengi ise tavu¤un genetik

yap›s›na ba¤l› olarak beyaz, kahverenginin de¤iflik tonlar›, baz› ›rklarda

ise yeflil ve mavi olabilmektedir.

Yumurta ‹ç Kalitesi

Yumurtan›n %57’lik k›sm›n› ak oluflturmaktad›r. Yumurta ak›n›n bileflimin

%88’i su, %12’lik k›sm› kuru maddeden ibaret olup, kuru maddesinde

önemli düzeyde protein, biraz karbonhidrat, mineral maddeler ve az

miktarda ya¤ bulunmaktad›r. Yumurta ak› depolama süresine ba¤l› olarak

su kaybeder ve buna ba¤l› olarak küt veya genifl ucunda hava bofllu¤u

oluflur. Hava bofllu¤unun büyüklü¤ü yumurtan›n tazeli¤i konusunda bir

ölçüdür. Ayr›ca depolanan yumurtalarda karbondioksit kayb› da söz

konusudur.  Karbondioksit kayb› neticesinde yumurta pH’s› de¤iflmektedir.

Taze bir yumurtan›n pH’s› 7.6 iken 14 gün depolanan yumurtalarda bu

de¤er 9.2’ye kadar yükselebilir. Su kayb› ve pH yükselmesine depolama

s›cakl›¤› ve nemi etki eder. Ak kalitesi indeks de¤eri ile belirlenmektedir.

Ortalama olarak taze yumurtalarda ak indeksi 11 civar›ndad›r. Yumurta

a¤›rl›¤› ile ak yüksekli¤inden hesaplanan Haugh birimi de kalite ölçütü

olarak kullan›lmaktad›r.
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Haugh Birimi =100 Log (H+7.57-1.7 G 0.37)

H: Ak yüksekli¤i (mm)

G: Yumurta a¤›rl›¤› (g)

Türk Standartlar› Enstitüsü Haugh birimi de¤erlerine göre afla¤›daki flekilde

yumurta standard› oluflturmufltur.

S›n›flar Haugh Birimi

AA Mükemmel >79

A    ‹yi 55-78

B    Kötü 31-54

C    Çok kötü <30

Yumurtan›n en besleyici ve kuru maddesi yüksek k›sm›n› sar›

oluflturmaktad›r. Yumurtan›n 1/3’lük k›sm› sar›dan ibaret olup, kuru

maddesinde %17.5 azot, %23 lesitin, %1.5 kolestrin ve % 2  madensel

tuzlar bulunur. Yumurta sar›s›n›n kalitesi sar› indeksi de¤eri ile ölçülür

ve bu de¤erin 46’dan yukar› olmas› istenir.

Yumurta kalitesinde sar› rengi önemli özelliklerden biridir. Tüketiciler

taraf›ndan baz› ülkelerde aç›k sar› rengi tercih edilirken, ülkemizde

turuncuya kayan koyu sar› tercih edilmektedir. Sar› rengi ile yumurtan›n

besleme de¤eri aras›nda bir iliflki bulunmamakta olup görünüflle ilgili  bir

özellik tafl›maktad›r. Rasyondaki ksantofil düzeyine ba¤l› olarak yumurta

sar›s› rengi aç›k sar›dan koyu sar›ya do¤ru de¤iflmektedir. Yeflil otlar

yüksek düzeyde ksantofil ihtiva ederler bu nedenle köy tavuklar› gibi

serbest olarak yetifltirilen tavuklardan elde edilen yumurtalar›n sar›s› koyu

renkli olmaktad›r. Yeflil otlar›n haricinde rasyona kat›lan m›s›r ve yapay

renk maddeleri yumurta sar›s› rengine etki etmektedir.
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15

20

25

30

85 mg

100 mg

130 mg

175 mg

230 mg

60 mg

75 mg

95 mg

125 mg

160 mg

40 mg

55 mg

70 mg

85 mg

105 mg

25 mg

30 mg

35 mg

40 mg

50 mg

Sýcaklýk (°C) %50 %65 %75 %85

Nem

Yumurtalarýn Depolanmasý

Yumurtalar toplanýr toplanmaz soðutmalý ve 10-13°C sýcaklýk, %70-80 
nispi nemde nakliye anýna kadar muhafaza edilmelidir. Nakliyede 
soðutmalý araçlar tercih edilmeli ve perakende satýþ yerlerinde de soðuk 
zinciri korunmalýdýr. Yumurta kalitesinin korunmasýnda tüketiciler son 
safhayý oluþturmaktadýr.

Deðiþik sýcaklýk ve nemde 60 g aðýrlýðýndaki yumurtanýn bir günde 
kaybedeceði aðýrlýk miktarý aþaðýdadýr.
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Tavukçuluk iflletmelerinde yem harcamalar›, tüm harcamalar›n % 70’ine
ulaflmaktad›r. Bu nedenle kazançl› bir üretim için kaliteli yemi uygun fiyatla
temin etmek gerekmektedir. Hibritlerimizin, kitapç›¤›m›zda gösterilen
performanslar› verebilmesi için önerilen kalitede besleyici de¤erlere sahip
yemlerin kullan›lmas› flartt›r.

Yem Al›m› ve Depolama

• Tavuklar›n yem tüketimleri önceden hesaplanarak, siparifller zaman›nda
verilmelidir.

• Yemin depolama süresi yaz›n 7 ve k›fl›n 15 günü geçmemelidir.

• Yemde nem % 12’yi geçmemeli, yem ak›c› olmal›, rahats›z edici kokusu
olmamal›, iyice kar›flm›fl olmal›d›r.

• Yemlerde mantar, küf ve bakteri bulaflmalar›na karfl› önlem al›nmal›d›r.

• Yemin un gibi ince olmas› veya çok iri taneli olmas› istenmez.

• Yem getiren araçlar iflletmeye girmeden mutlaka dezenfekte edilmelidir.

• Yem deposu kuru, havadar ve temiz olmal›d›r.

• Yem çuvalla gelirse, yem torbas›n›n üzerinde yemin cinsini ve besin
maddesi içeri¤ini tan›mlayan bir yaz› veya kart bulunmal›, yem
çuvallar›n›n alt›na tahtadan bir ›zgara konulmal›d›r.

Büyütme Dönemi

Büyütme döneminde, ana amaç yüksek verimli ve istenen kalitede yumurta
veren üniform yap›da bir sürünün elde edilmesidir. Bu dönemde, civciv,
piliç büyütme, piliç gelifltirme ve yumurta bafllang›ç yemi olmak üzere dört
fazl› bir yemleme program› önerilmektedir. Büyütme döneminin bafllang›ç
aflamas›nda civcivlerin geliflimi için besin maddelerince yo¤un bir yem
tercih edilir. Piliç büyütme döneminde besin maddeleri yo¤unlu¤u biraz
düflülürken, piliç gelifltirme döneminde enerji ve proteince nispeten daha
düflük içerikli yemler tercih edilir. Bu dönemde enerjinin düflük olmas›
a¤›rl›k kazanc›n›n kontrol edilmesinde faydal› olurken, enerjinin çok yüksek
olmas› yumurta döneminde yem/yumurta dönüflüm oran›n› negatif
etkilemektedir. Yumurta öncesi dönemde yemin protein, kalsiyum ve fosfor
bak›m›ndan zengin olmas› gerekmektedir. ‹yi bir yumurta rand›man› için
yumurta bafllang›ç yeminin kullan›lmas› yararl›  olacakt›r.

Büyütme Döneminde S›n›rl› Yemleme

S›n›rl› yemleme canl› a¤›rl›¤›n kontrolü, cinsel olgunlu¤un geciktirilmesi

C‹VC‹V, P‹L‹Ç ve TAVUKLARIN BESLENMES‹
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ve daha iri yumurta elde edilmesi amac›yla uygulanmaktad›r. S›n›rl›
yemlemenin baflar›ya ulaflabilmesi için eldeki sürüye ve koflullara en uygun
yöntemin uygulanmas› gerekmektedir. S›n›rl› yemleme uygulamas›ndan
beklenen sonuçlar flunlard›r.

- Cinsel olgunluk yafl› 3-4 haftaya kadar geciktirilebilir.

- Abdominal ya¤ ve canl› a¤›rl›k düflürülür, prolapsus azalt›l›r.

- Büyüme döneminde ölüm oran› etkilenmez, fakat yumurtlama
döneminde yaflama gücü artar.

- Yumurta verimi yem s›n›rlamas›yla pek etkilenmemektedir.

- Daha iri yumurta elde edilmektedir.

S›n›rl› yemleme yöntemleri iki grup alt›nda toplanabilir.

A)- Kantitatif yem s›n›rlamas›

- Yem miktar›n› belirli oranda her gün azaltma

- Haftada iki gün aç b›rakma

- Gün afl›r› aç b›rakma

- Ifl›k süresini azaltma

B)- Kalitatif yem s›n›rlamas›

- Proteince yetersiz yem verilmesi

- Baz› amino asitleri k›s›tlama

- Yeme iyot veya çinko kat›lmas›

Yumurta Dönemi

Yumurta tavuklar›n›n yemlenmesi piliç dönemindeki yemlemenin devam›
niteli¤inde olup, buna yumurtlamaya bafllayan tavuklar›n ekstra
gereksinimlerinin eklenmesi gerekmektedir. Bir tavuk yumurtlama devresi
boyunca a¤›rl›¤›n›n yaklafl›k 8 kat› kadar yumurta üretmektedir. Canl›
a¤›rl›¤› da yaklafl›k 1/3 oran›nda artmaktad›r. Gerek yumurta verimi gerekse
canl› a¤›rl›ktaki bu art›fl›n sa¤lanabilmesi için yumurtlama dönemi boyunca
a¤›rl›¤›n›n yaklafl›k olarak 20 kat› kadar yem tüketmesi gerekmektedir.
Yüksek performans ve ekonomik bir üretim periyodu için yumurta
döneminde de fazl› yemleme önerilmektedir. Yumurta dönemi iki döneme
bölünerek tavuklar›n besin maddeleri ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› ve
ekonomik bir yemleme yap›lmas› mümkündür. ‹lk dönemde büyümenin
devam etmesi, yumurta veriminin yüksek olmas› nedeniyle enerji ve
proteince daha zengin yemler haz›rlanmaktad›r. ‹kinci dönemde verim
düflmekte, ancak yumurta irileflmektedir. Bu nedenle ikinci dönemde
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enerji ve proteince daha düflük, kalsiyumca daha zengin yemler
haz›rlanmal›d›r.

Yem Tüketimi

Yumurta tavuklar›n›n enerji ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için yem tükettikleri
bilinmektedir. Yumurta tavuklar›n›n enerji ihtiyac› büyüme oran›, bak›m,
üretim ve çevre s›cakl›¤› gibi birçok etmene ba¤l›d›r. Bu nedenle yemin
besin maddeleri yo¤unlu¤u enerji ihtiyac›na göre ayarlanmal›d›r.

Besleme-Çevre ‹liflkisi

Stres reaksiyonlar›, hayvan›n büyüme ve üreme kapasitesini etkileyebilen
organizma de¤iflikliklerine yol açabilecek unsurlar içermektedir. Çevre
s›cakl›¤›n›n, bu tip s›k›nt› reaksiyonlar›na yol açt›¤› bilinen bir gerçektir ve
bu husus hem fizyolojistler hem de besleme uzmanlar› aç›s›ndan üstesinden
gelinmesi gereken bir mesele teflkil etmektedir. Kanatl› üreticilerinin,
yat›r›mlar›n› en iyi flekilde kazanca dönüfltürebilmeleri için öncelikle etkin
stres yönetiminin ne oldu¤unu kavramalar› ve bunu sürülerinde
uygulamalar› gerekmektedir. Böyle bir stres yönetiminde, stresli flartlar
alt›nda kanatl›lar›n besin maddeleri ihtiyaçlar›n›n ne olaca¤›n›n iyi bilinmesi
gerekmektedir. Kanatl›larda besin maddesi ihtiyaçlar›n›n tespiti, iklimsel
afl›r›l›klar› bulunmayan bir termal ortamda yap›lm›flt›r. Hâlbuki uygulamada
çevre flartlar› genellikle idealden uzakt›r ve bunun neticesinde hayvan›n
performans› genetik potansiyelinin genellikle alt›nda kalmaktad›r.
Kanatl›lar›n, çevre s›cakl›¤›ndan kaynaklanan stres hallerinde yapt›¤›
fizyolojik ve davran›flsal ayarlamalar, besin tüketimi ve metabolizma,
üretkenlik seviyesi ve yem kullan›m etkinli¤i üzerinde de¤iflikliklere sebep
olmaktad›r.

Yem tüketimindeki de¤iflme yüksek ve düflük s›cakl›klarda birbirinden
farkl›d›r. 4-10 °C aras›nda her 1 °C lik de¤iflme yem tüketiminde % 0.6
kadar art›fla yol açarken, 32-38 °C aras›nda s›cakl›kta 1 °C lik de¤iflme
yem tüketiminde % 6.2 lik bir azalmaya yol açmaktad›r. Yem tüketimi
de¤ifltikçe yemle al›nan di¤er besin maddeleri de de¤iflece¤inden bunlar›n
da yem tüketimine göre yeniden ayarlanmas› gerekmektedir.

S›cakl›k stresinde al›nacak önlemler

• Rasyondaki besin maddeleri yo¤unlu¤u art›r›lmal›,

• Kümesteki hava dolafl›m› optimumda tutulmal›,

• Yemleme günün serin saatlerinde yap›lmal›,

• Tavuklara serin içme suyu sa¤lanmal›,

• Di¤er stres kaynaklar›n›n önüne geçilmeli,
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• Yeme sodyum bikarbonat ve vitamin C ilavesi yap›lmal›,

• K›r›nt› formda veya iri daneli ö¤ütülmüfl yem verilmeli,

• Yem kompozisyonunda bir de¤iflikli¤e gidilmemelidir.

Yem tüketimini etkileyen faktörler

• Canl› a¤›rl›k (yüksek canl› a¤›rl›k yem tüketimini art›r›r)

• Kümes ›s›s› (düflük ›s›lar yem tüketimini art›r›rlar)

• Rand›man

• Yemin enerji içeri¤i (yüksek enerjili yemler daha az tüketilirler)

• Tüy durumu (kötü tüye sahip olanlar daha fazla yem tüketirler)

• Yem partikül büyüklü¤ü (iri ö¤ütülmüfl yemler daha çok, ince ö¤ütülmüfl
yemler daha az tüketilir)

• Yemdeki dengesizlikler (yemin içinde besleyici de¤erlerden herhangi
birisi noksan oldu¤u takdirde yem tüketimi art›r›larak bu noksan telafi
edilmeye çal›fl›l›r)

• Aktivite

• Stresler

Yem Tüketiminde Pratik Düzeltmeler

• Yemin 1 kg’›n›n metabolik enerji de¤erindeki her 100 kcal art›fl veya
azal›fl, yem tüketimini 5 g azaltmakta veya art›rmaktad›r.

• Çevre s›cakl›¤›nda optimalden (21 °C) her 1 °C sapma, yem tüketimini
optimalin alt›nda (21-4 °C) 1 g art›r›rken, optimalin üstünde (21-38 °C)
2.5 g azaltmaktad›r.

• Yumurta veriminin % 70 ten her % 10 luk art›fl veya azal›fl, yem
tüketiminde 4 g art›fl veya azal›fla yol açmaktad›r.

• Canl› a¤›rl›ktaki her 50 g l›k de¤iflme, yem tüketiminde 1.3 g l›k art›fl
veya azal›fla yol açmaktad›r.

• Normal yumurta (58 g) a¤›rl›¤›ndan her 2 g l›k sapma, yem tüketiminde
1 g l›k artma veya azalmaya yol açmaktad›r.

• Aktivite yem tüketimini art›rmaktad›r. Bu nedenle yerdekiler için günlük
yem gereksinimi, kafestekilere göre 5 g daha fazla al›nmal›d›r.

Yemleme

Civciv dönemi

• Yem ilk hafta boyunca civcivlerin hemen yan› bafl›nda bulunmal›,
yemleme s›k s›k ve azar azar yap›lmal›, civcivlerin önünde daima temiz
ve taze yem bulunmal›d›r
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• Bafllang›ç yemi hayvanlar›n yeterince su içtiklerine emin olunduktan
sonra verilmelidir.

• Yemlemeden birkaç saat sonra kursaklar elle kontrol edilerek doluluk
oran›na bak›lmal›d›r. Kursaklar›n suyla dolu olmas› yeme
ulaflamad›klar›n›, kursaklar›n sert olmas› suya ulaflamad›klar›n›
göstermektedir.

• Yerde büyütme yap›ld›¤›nda, yem altl›¤›n üzerinde kâ¤›da at›lmal›, yavafl
yavafl yemlikten yem yemeye al›flt›r›lmal›d›r.

• Kafeste büyütülen civcivlerde ilk 2 gün karton veya kâ¤›t üzerinde
yemleme, yemle tan›flma aç›s›ndan önemlidir.

• Tüketilmeyen yem, civcivlerin önünden al›n›p, imha edilmeli ve civcivlerin
önüne taze yem konulmal›d›r. Çünkü nem, su ve d›flk› ile kirlenen bu
yem, mantar ve bakteriler için uygun bir üreme ortam› oluflturur.

• Bu dönemde yem tüketimi s›k› kontrol edilmelidir. Yemliklerdeki yem
bitmeden veya temizlenmeden üzerine yeni yem atmak, altta kalan
yemin bozulma riski nedeniyle çok tehlikelidir.

•
olmamal›d›r.

Piliç Dönemi

Civciv yemi krambl olabilir ancak çok sert veya çok yumuflak

• Yemliklerde önceki günün yeminin üstüne yeni yem dökmekten
kaç›n›lmal›, yemlikler boflald›ktan sonra yeni yem da¤›t›lmal›d›r.

• Son yem ›fl›klar sönmeden 2-3 saat önce verilmelidir.

• Bu dönemdeki yem tüketiminin ço¤unlu¤u sabah ve akflam saatleridir.
Yemin % 50 si hayvanlara ›fl›k vermeden veya gün a¤armadan 2-3 saat
önce da¤›t›lmal›d›r. Özellikle s›cak günlerde ö¤leyin yem vermek iyi
de¤ildir.

• Özellikle 10-12 haftalardan itibaren yemlikler günde 2-3 saat bofl
b›rak›lmal›d›r.

• Piliç yemi krambl olabilir, ancak çok sert veya çok yumuflak olmamal›d›r.
Yemin % 70-80 oran›nda partikül büyüklü¤ünün 0.5-3.2 mm aras›nda
olmas› idealdir.

•

• Piliçlere 3-10 haftalar aras› 2-3 mm irili¤inde 3 g/hafta/piliç, 10. haftadan
sonra 3-5 mm irili¤inde 4 g/hafta/piliç grid verilmelidir.

Yem tüketimi h›zl› tutularak, kursak geliflimi teflvik edilmelidir.
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Büyütme Dönemi Yemin Niteli¤i

Yem tablosunda her yafl için gerekli yem spesifikasyonlar› verilmifltir.

Besin Maddeleri ‹htiyaçlar›

Besin Maddeleri De¤er Civciv Yemi Piliç Büyütme Piliç Yumurta
Yemi Gelifltirme Bafllang›ç

Yemi Yemi

0-3 Hafta 4-10 Hafta 11-16 Hafta 17–20 Hafta
Metabolik Enerji Kcal/kg 2900 2800 2700 2750
Ham Protein % 19 18 16 17
Metionin % 0.50 0.40 0.35 0.38
Metionin+Sistin % 0.80 0.70 0.58 0.65
Lisin % 1.15 1.0 0.72 0.75
Treonin % 0.73 0.65 0.50 0.53
Triptofan % 0.20 0.18 0.16 0.17
Linoleik Asit (min) % 1.40 1.25 1.00 1.00
Mineral Madde ‹htiyaçlar›
Kalsiyum (Ca) % 1.00 1.00 0.90 2.00
Yararlan›labilir P % 0.48 0.45 0.36 0.45
Klor (Min-Max) %
‹z Mineraller
Mangan (Mn) mg 100 100 100 100
Çinko (Zn) mg 70 70 70 70
Demir (Fe) mg 40 40 40 40
‹yot (I) mg 1 1 1 1
Bak›r (Cu) mg 7 7 7 7
Selenyum (Se) mg 0.2 0.2 0.2 0.2
Kobalt (Co) mg 0.5 0.5 0.5 0.5
Vitaminler
Vitamin A IU 13 000 13 000 10 000 10 000
Vitamin D3 IU 3 000 3 000 2 000 2 000
Vitamin E mg 20 20 20 20
Vitamin K3 mg 2 2 2 2
Riboflavin mg 5 5 5 5
Vitamin B12 mg 0.02 0.02 0.01 0.01
Niasin mg 60 60 30 25
Tiamin mg 1.5 1.5 1.5 2
Vitamin B6 mg 3 3 3 3
Pantotenik Asit mg 10 10 10 10
Folik asit mg 0.5 0.5 0.5 0.5
Biotin mg 0.1 0.1 0.05 0.05

Kolin Klorid mg 600 600 700 600

0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20
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Yumurta Dönemi
• Yemin % 75-80 miktar›n›n tanecik çap› 0.5-3.2 mm aras›nda olmal›d›r.

• Yem tüketimi kümesin ald›¤› ›fl›kla do¤ru orant›l›d›r. Sürü % 50 rand›mana
ulaflt›¤›nda yaklafl›k 16 saat ›fl›k almas› ideal yem tüketimi için gereklidir.

• Bu dönemde yem kompozisyonun de¤ifltirilmemesine dikkat edilmelidir.

• Yemleme zamanlar› her gün ayn› saatte olmal›d›r. Gün ortas›nda özellikle
s›cak günlerde 1-2 saat yem vermemek yararl›d›r.

• Yemin en az % 60’› ö¤leden sonra ve akflama do¤ru yenecek flekilde
yemleme program› yap›lmal›d›r. Bu dönemdeki yem tüketimi kabu¤un
flekillenmesi için gerekli kalsiyum al›m› için önemlidir.

• Yemdeki kalsiyum miktar›n›n % 50’si 2-5 mm irilikte veya istiridye
kabu¤u fleklinde verilmeli, böylelikle tafll›kta daha uzun süre kalmas›
sa¤lanmal›d›r.

• 40. haftadan itibaren yemdeki kalsiyum miktar›n› art›r›lmal›d›r.

Örnek yemleme zamanlar›
Günde 2 kere: Yemin 2/3’ ü ›fl›klar sönmeden 5-6 saat önce

Yemin 1/3’ ü ›fl›klar yand›ktan 2-3 saat sonra

Günde 3 kere: Yemin 1/3’ ü ›fl›klar sönmeden 5-6 saat önce

Yemin 1/3’ ü ›fl›klar sönmeden 2-3 saat önce

Yemin 1/3’ ü sabah ›fl›klar yanar yanmaz



35

Yumurta Dönemi Yemin Niteli¤i

Yem tablosunda tavuk dönemi için gerekli yem spesifikasyonlar› verilmifltir.

Besin Maddeleri ‹htiyaçlar›

Besin Maddeleri De¤er Yumurta Yumurta
1. Dönem Yemi 2. Dönem Yemi
21-42 Hafta 42-72 Hafta

Metabolik Enerji Kcal/kg 2800 2700
Ham Protein % 17 16
Metionin % 0.45 0.40
Metionin+Sistin % 0.80 0.70
Lisin % 0.75 0.75
Treonin % 0.65 0.60
Triptofan % 0.18 0.17
Linoleik Asit (min) % 1.70 1.50
Mineral Madde ‹htiyaçlar›
Kalsiyum (Ca) % 3.5-3.8 4-4.2
Yararlan›labilir P % 0.40
Klor (Min-Max) % 0.17-.20 0.15-0.20
‹z Mineraller
Mangan (Mn) mg 60 60
Çinko (Zn) mg 60 40
Demir (Fe) mg 40 40
‹yot (I) mg 1 1
Bak›r (Cu) mg 7 7
Selenyum (Se) mg 0.15 0.15
Kobalt (Co) mg 0.5 0.5
Vitaminler
Vitamin A IU 10 000 10 000
Vitamin D3 IU 2 000 2 000
Vitamin E mg 20 20
Vitamin K3 mg 2 2
Riboflavin mg 5 5
Vitamin B12 mg 0.01 0.01
Niasin mg 25 25
Tiamin mg 2 2
Vitamin B6 mg 3 3
Pantotenik Asit mg 10 10
Folik asit mg 0.5 0.5
Biotin mg 0.05 0.05
Kolin Klorid mg 800 600

0.35
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Tavukçulukta amaç, hastal›klar›n kümese giriflini engellemek ve sa¤l›kl›
sürüler yetifltirmektir. Al›nmas› gereken önlemler afla¤›daki gibi
s›ralanabilir.

• Kümeslerin infla edilece¤i yerler, di¤er tavukçuluk iflletmelerinden,
yerleflim yerlerinden ve ana yollardan mümkün oldu¤u kadar uzak
olmal›d›r.

• Kümesler yabani hayvanlar›n ve kufllar›n giriflini engelleyecek flekilde
planlanmal› ve kümesler aras›nda yeterli mesafe b›rak›lmal›d›r. Çiftli¤in
etraf› yabani hayvan ve insan giriflini engelleyecek flekilde çevrilmeli,
girifl ve ç›k›fllar kontrol alt›nda tutulmal›d›r.

Kümes temizli¤inde dikkat edilmesi gereken hususlar;

• Kümesteki hayvanlar boflalt›ld›¤› zaman, temizli¤e altl›¤›n ç›kar›lmas›
ile bafllan›r. Altl›¤›n etrafa yay›lmadan mümkün oldu¤u kadar k›sa
sürede, kümeslerden uzak bir yere tafl›nmas› gereklidir. Kümes
içerisindeki ekipmanlar d›flar›ya ç›kar›larak dezenfekte edilmelidir.

• Kümes ve ekipmanlar›n›n eksiklikleri ve ar›zalar› temizlik esnas›nda
onar›lmal›d›r.

• Kümes deterjanl› su ile iyice y›kand›ktan sonra genifl spektrumlu bir
dezenfektanla dezenfekte edilmeli kuruduktan sonra kireçle badana
yap›lmal›d›r.

• Daha önce temizlenmifl ve dezenfekte edilmifl ekipmanlar kümese
yerlefltirilerek , kap› ve pencereler s›k›ca kapat›l›p fumigasyon tarz›
dezenfeksiyon uygulan›r ve kümes kapal› olarak muhafaza edilir.

• Kümes, hayvanlar gelmeden  önce havaland›r›lmal›d›r.

• Hayvanlar gelmeden 24 saat önce kümesin bütün haz›rl›klar› bitirilerek
›s›s› ayarlanm›fl olmal›d›r.

• Kümese konulan hayvanlar›n tamam› ayn› yaflta olmal›d›r.

• Kümese girerken mutlaka eller ve çizmeler dezenfekte edilmelidir.

• Mümkünse her kümesin bak›c›s› ayr› olmal›, kümeste giymeleri için
özel k›yafet ve çizme verilmeli , kümes k›yafetleri ile d›flar›da dolaflmalar›
engellenmelidir.

• Kümeslere yabanc›lar›n girmesine engel olunmal›, e¤er veteriner hekim,
ziraat mühendisi gibi teknik elemanlar›n kümese girmesi gerekiyorsa
banyo yapt›r›l›p temiz çizme ve tulum giymeleri sa¤lanmal›d›r.

H‹JYEN VE SA⁄LIK ÖNLEMLER‹
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• Ölen hayvanlar kümesten uzakta aç›lan derin çukurlara gömülmeli,
üzerlerine sönmemifl kireç dökülmeli , en do¤rusu yak›larak imha
edilmelidir.

• Mümkünse dökme yem kullan›lmal›, kamyon floförünün kümese
girmesine müsaade edilmemelidir.

• Her zaman yeni viyoller kullan›lmal›d›r.

• Yabani kufllar, fare gibi hastal›k tafl›y›c› hayvanlarla mücadele edilmelidir.

• Yeni al›nan malzemeler dezenfekte edilmeden kümese sokulmamal›d›r.

• Tavuklara verilecek su; temiz, renksiz, kokusuz , tortusuz , zararl›
maddeler ve mikroplardan ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r. Sudaki bakteriyel ve
kimyasal kirlilik, baz› maddelerin fazlal›¤›, büyümede yavafllama , canl›
a¤›rl›k kayb› , verim düflüklü¤ü , ishal ve ölümler halinde ortaya ç›kabilir.

Bunun için iflletmede kullan›lan su 6 ayda bir bakteriyolojik ve kimyasal
yönden inceletilmelidir.

AfiILAMA

Tavukçulukta hastal›ktan korunman›n di¤er bir yolu da afl›lamad›r. Afl›lama
program› ve uygulama flekilleri çevre ve kümes flartlar›na göre
de¤iflmektedir. Bu yüzden bölgedeki veteriner hekime dan›fl›lmal› ve bu
programa titizlikle uyulmal›d›r.

Afl›larla hastal›klar›n kontrolündeki baflar› , baz› temel faktörlere ba¤l›d›r.
Bunlardan bafll›calar› flunlard›r ;

• Afl›lar güvenilir firmalardan al›nmal› , imal tarihi ve son kullanma tarihi
belli olmal›d›r.

• Afl›lar, s›caktan ve günefl ›fl›nlar›ndan korunmal›, buzdolab›nda
saklanmal›d›r.

• Afl›lar, mutlaka sa¤l›kl› sürülere ve uygun yafllarda tatbik edilmelidir.

• Afl› uygulamalar› ve kontrol test sonuçlar› mutlaka kaydedilmelidir.

• Ayn› hastal›¤a veya farkl› hastal›klara karfl› canl› afl› uygulamalar›
aras›nda 5 -  6 günlük bir aral›k b›rak›lmal›d›r.

• Afl›y› uygulayan kifliler bu konuda bilgili ve deneyimli olmal›d›r.

• Afl›lamalar günün serin saatlerinde yap›lmal›d›r.

• Hayvanlar›n hepsinin önerilen dozda afl› almalar›na dikkat edilmelidir.

• Afl›lar, içme suyuna kat›larak uygulan›yorsa;  içme suyunun klor ve
dezenfektan maddeler içermemesi gereklidir.
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• Pek çok afl› zay›flat›lm›fl hastal›k etkenlerinden olufltu¤u için ; afl›lama
ifllemi bittikten sonra afl› flifleleri imha edilmelidir.

BAfiLICA AfiI UYGULAMA YÖNTEMLER‹

‹ÇME SUYU ‹LE AfiILAMA

Uygulamas› kolay, ekonomik ve kalabal›k sürülerin k›sa zamanda afl›lanmas›
mümkündür. Afl› reaksiyonlar› hemen hemen hiç görülmez. Ancak di¤er
yöntemlere göre ba¤›fl›kl›k oluflturma gücü düflüktür. Afl› haz›rlan›rken ve
da¤›t›l›rken plastik malzeme kullan›lmal›d›r.

Hayvanlar afl›lanmadan önce 1,5 – 2 saat susuz b›rak›lmal›d›r. Afl›n›n
kar›flt›r›laca¤› içme suyu hayvanlar›n en fazla 2 saat içinde tüketecekleri
miktarda olmal›d›r. Afl› virüsünün canl›l›¤›n› korumak için suya 2 g /lt
ya¤s›z süt tozu kat›lmal›d›r.

HAYVANIN YAfiI GEREKL‹ SU M‹KTARI (1000 adet)

10 – 14 gün 10 lt

2 – 4 haftal›k 15 – 20 lt

5 – 10 haftal›k 25 – 30 lt

10 haftal›ktan sonra 40 lt

GÖZ – BURUN DAMLA

Genellikle 30 günlü¤e kadar olan civcivlere uygulan›r. Afl› özel dilüenti ile
suland›r›l›p, orijinal damlal›¤› ile göze veya buruna dikey pozisyonda
damlat›l›r. Afl›n›n hayvan taraf›ndan emildi¤ine dikkat edilmelidir. Bu
yöntemle oldukça etkili bir ba¤›fl›kl›k sa¤lan›r.

Bu tip afl›lamada , afl› virüsü üst solunum yollar›nda ço¤ald›¤› gibi ayn›
zamanda buradan vücuda yay›labilir ve immun sistemi uyararak ba¤›fl›kl›k
oluflturur. Bu yöntem dikkat ve titizlikle uyguland›¤›nda iyi sonuç verir.
Ancak fazla zaman ve iflgücü gereklidir. Hayvanlar›n yakalanmas› ve
tutulmas› itina gerektirir.

GAGA DALDIRMA

Göz burun damla yönteminin bir varyasyonudur. 3 haftal›¤a kadar olan
civcivlere uygulanabilir. Bin doz afl› 150 – 200 ml temiz , ilaçs›z ,
dezenfektans›z , klorsuz  taze suda eritilir. Kar›fl›m uygun derinlikte plastik,
porselen veya cam kaba konur. Hayvan›n gagas› ve burun delikleri ( göz
hariç ) afl› kar›fl›m›na bat›r›l›r. Afl› kar›fl›m› azald›kça üzerine ilave edilmelidir.
Kar›fl›m›n günefl ›fl›nlar›ndan korunmas› gereklidir. Bu yöntemle
kontaminasyon her zaman olas›d›r. Bu yüzden afl› dikkatli ve h›zl› bir
flekilde uygulanmal›d›r.
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SPREY

Bu yöntem canl› afl›larda uygulan›r. Çok k›sa zamanda kalabal›k sürü ve
iflletmeleri afl›lamak mümkündür. Yaln›z ; uzman olmayan kiflilerin
yapacaklar› uygulama yarardan çok zarar getirir.

Sprey yönteminde genç hayvanlara büyük damlac›kl› , yafll› hayvanlara
küçük damlac›kl› sprey yap›lmal›d›r.

Sprey yaparken fanlar kapat›lmal› ve afl› yapan kifli maske takmal›d›r.

Bu uygulama esas olarak hayvanlar›n solunum sisteminde ba¤›fl›kl›k
oluflturmak amac›n› tafl›maktad›r. ‹nce partiküller akci¤erlere kadar
ulaflmas›na karfl›n kaba partiküller , üst solunum yolu mukozas›nda kalarak
buralarda ba¤›fl›kl›k oluflturur.

Bu yöntemin dezavantaj› ise bütün hayvanlar›n afl›y› uygun dozda ald›¤›ndan
emin olunamamas›d›r. Bu nedenle antikor titreleri çok de¤iflik bir aral›kta
bulunabilir. Afl›lamadan 15 – 20 gün sonra al›nacak kanlarda antikor
titrelerinin kontrolünde yarar vard›r. Yine afl›lamadan sonra afl›
reaksiyonlar›n›n görülmesi olas› sonuçlardand›r.

ENJEKS‹YON

Bu yöntemle canl› afl›lar kullan›labildi¤i gibi, inaktif ölü afl›lar da
kullan›labilir. Afl›lama yöntemlerinin en garantilisi ve en iyi sonuç verenidir.
Ancak hayvanlar›n tek tek yakalanmas› ve elle tutulmas›ndan do¤acak
stresler , zaman ve ifl gücü aç›s›ndan gereksinimler , dikkatli olunmad›¤›
takdirde birçok kay›p ve olumsuz afl› reaksiyonlar›n›n ortaya ç›kabilece¤i
göz önünde bulundurulmal› ve unutulmamal›d›r. Enjeksiyonlar kas içi ve
derialt› olarak yap›labilir. Her bir hayvana belli miktarda afl› materyali
verildi¤inden uniform ve yüksek antikor titresi elde edilir. Yine kullan›lan
ekipmanlar›n sterilizasyonuna dikkat edilmelidir.

KANAT ZARINA BATIRMA

Bu yöntemde kanad›n damar ve sinirlerden fakir bölgesi , kanat zar›na ,
oluklu i¤ne ile afl›n›n bat›r›larak uygulanmas› söz konusudur. Kanad›n
iyice gerilip , i¤nenin bat›r›laca¤› bölgenin görülmesi ve damarlara
bat›r›lmamas› gereklidir. Afl› uygulamas›ndan 7 – 10 gün sonra hayvanlar
kontrol edilmelidir. Deride meydana gelen yang›sal reaksiyonlar afl›n›n
tuttu¤unu gösterir. Özellikle kanatl› çiçe¤ine karfl› uzun y›llard›r uygulanan
bir yöntemdir.
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AV‹AN ‹NFLUENZA
(Tavuk vebas›, Kufl gribi)
Avian influenza, influenza A grubu virüslerin sebep oldu¤u, kanatl›
hayvanlarda solunum ve sinir sistemi bozukluklar›na ait belirtilerle birlikte,
yüksek morbidite ve mortaliteyle seyreden akut kontagiyöz bir hastal›kt›r.
Avian influenza, ortomyxoviridae ailesinden influenza grubuna ait RNA
genetik materyale sahip bir virustur. Bütün yüksek patojeniteli epidemilerin,
influenza A virüsünün H5 ve H7 serotiplerinden kaynakland›¤›
bildirilmektedir. Avian influenzan›n alt tiplerinden H5N1, h›zl› bir flekilde
mutasyon geçirme yetene¤inin olmas› ve bunun sonucunda di¤er türler
için de enfeksiyös nitelik kazanabilmesinden ötürü daha ciddî görülmektedir.
Virüsün 56 °C’de 3 saatte veya 60 °C’de 30 dakikada öldü¤ü formalin ve
iyot bilefliklerine de duyarl› oldu¤unun belirtildi¤i, ilâveten virüsün,
kontamine gübrede düflük ›s›larda en az 3 ay canl› kalabilirken, suda 22
°C’de 4 gün, 0 °C’de ise 30 gün canl›l›¤›n› sürdürebildi¤i de bilinmelidir.

Bulaflma
Hastal›¤›n do¤al saklay›c›s› göçmen su kufllar›d›r. Virüsün saklay›c›lar›
enfeksiyona dirençlidir; ancak, di¤er kufllar duyarl›d›r. Evcil kanatl›
hayvanlardan tavuklar ve hindiler hastal›¤a oldukça duyarl› olup bu
hayvanlarda h›zl› fataliteyle seyreden epidemiler fleklinde ortaya
ç›kmaktad›r.

Virüsün hava yolu ile tafl›nmas› birkaç kilometre ile s›n›rl›d›r. Ayr›ca,
hastal›k böcekler, kan emici sinekler ve kemiriciler vas›tas›yla enfekte
hayvanlardan duyarl› olan hayvanlara mekanik olarak bulaflabilmektedir.
Hastal›k genelde  horizontal olarak bulafl›r. Vertikal bulaflma (dikey
bulaflma, tavuktan yumurta yoluyla civcive geçifl) ile ilgili kesin bir kan›t
bulunmamaktad›r. ‹nfluenza A çiftlikler aras›nda araç-gereç, yiyecek,
kafes, elbise veya di¤er ekipmanlarla kolayca tafl›nabilmektedir.

Tan›
‹nfluenza tan›s› için h›zl› ve güvenilir test metotlar› mevcuttur. Ülkemizde
de gerek veteriner araflt›rma enstitüleri gerekse Refik Saydam H›fz›ss›hha
Merkezi Baflkanl›¤› Lâboratuvarlar›yla baz› t›p fakültelerine ait
lâboratuvarlar›n, lüzumu halinde icap eden çal›flmalar› yapabilecek alt
yap›lar› bulunmaktad›r.

Tedavi
Viral kaynakl› hastal›klar›n tedavisinde genel yaklafl›m, belirtilere yönelik
tedavi uygulanmas› merkezindedir. Ancak, baflta avian influenzan›n H5N1
serotipi olmak üzere, de¤iflik avian influenza alt tiplerine etkili oldu¤u
bildirilen oseltamivir adl› antiviral ilâc›n günde 2 defa 75 mg dozunda 5

TAVUKÇULUK ‹fiLETMELER‹NDE
SORUNLARA YOL AÇAB‹LEN BAZI ÖNEML‹ HASTALIKLAR
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gün süreyle kullan›labilece¤i ifade edilmektedir. ‹lâç, hastal›¤›n bafllad›¤›
ilk iki gün içinde baflland›¤›nda daha etkili olmaktad›r.

Korunma ve Kontrol

Kanatl›larda hastal›¤›n belirlenmesi halinde yetkili kurum ve kurulufllarca
gerekli önlemler al›nmal› ve ilgili mevzuat› gere¤i karantina, itlaf ve
dezenfeksiyon gibi uygulamalar eksiksiz yerine getirilmelidir. Ülkemizde
bu alandaki hizmetler Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Hastal›k “ihbar› mecburi hastal›klar “ listesinde yer almaktad›r.

Yumurtalar sabunlu suyla y›kanmal› ve en az 5 dakika 70 °C’de piflirildikten
sonra yenmelidir. Yumurta veya kanatl› etlerine temastan sonra, ellerin
sabunlu suyla y›kanmas› da oldukça önemli bir husustur. Genel olarak
ferdî hijyene de gerekli önem verilmeli, eller s›k s›k sabun ve bol su ile
iyice y›kanmal›d›r.

Enfekte çiftliklerin karantinaya al›nmas› ve etkene bir temas›n söz konusu
oldu¤u sürülerin itlaf› ile standart kontrol metotlar›n›n uygulanmas›
hastal›¤›n yay›lmas›n› engellemek için gereklidir.

Ayr›ca, etkene bir temas›n söz konusu olmas› halinde, etkili antiviral
ilâçlarla profilâksi yoluna gidilebilece¤i de ifade edilmektedir. Bu amaçla,
oseltamivir günlük 75 mg dozunda 7 gün süreyle kullan›lmal›d›r. ‹lâc›n
güvenle kullan›labilece¤i süre en fazla 6 haftad›r. Korunma amaçl› ilâç
verilmesi hem virüsün bask›lanarak mutasyon geçirmesinin engellenmesi,
hem de morbidite ve mortalitenin engellenmesi aç›s›ndan önemlidir.

Dünyan›n, muhtemel bir pandemi tetikleyicisi olabilece¤ini düflündü¤ü
H5N1 serotipiyle alâkal› bir afl› henüz mevcut de¤ildir.

Tavuk Vebas› ‹le ‹lgili Ülkemizde Yap›lan Uygulamalar

Hayvanlarda, söz konusu hastal›¤a karfl› mücadele ve al›nacak önlemlere
iliflkin hususlar, 3285 say›l› Hayvan Sa¤l›¤› ve Zab›tas› Yönetmeli¤i ve bu
Yönetmeli¤e ba¤l› olarak Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›nca yay›mlanan Tavuk
Vebas› Hastal›¤›na (Avian ‹nfluenza) Karfl› Korunma ve Mücadele
Talimatnamesi ile düzenlenmifltir. Talimatnamede, hastal›kla ilgili
bilgilerden teflhis yöntemlerine, numune gönderme flekillerinden korunma
ve kontrol önlemlerine kadar bütün bilgiler genifl bir flekilde yer alm›flt›r.

TAVUK Ç‹ÇE⁄‹

Tavuklar›n, bulafl›c› viral bir hastal›¤›d›r. Hastal›k etkeni Poxviridae
familyas›ndan DNA karakterinde genetik materyal tafl›yan bir virüstür.

Bulaflma

Çiçek virüsleri, hayvanlar›n tüysüz yerlerindeki derilerinde oluflan
lezyonlardan girer. Bu tarz direkt temasla bulaflma yan›s›ra sokucu böcekler
de hastal›¤›n bulaflmas›nda ve yay›lmas›nda etkin rol oynarlar. Lezyonlardaki
yara kabuklar›nda ve deri döküntülerinde virüs fazlaca bulunur ve etrafa



42

yay›l›r. Hastal›k, gençler aras›nda daha yayg›n ve öldürücü seyreder.

Semptomlar
Hastal›¤›n bafll›ca iki formu bulunmaktad›r. Kalabal›k, pis, rutubetli ve
stres faktörlerinin fazla bulundu¤u ortamlarda ve özellikle k›fl aylar›nda
çiçe¤in hem deri ve hem de difteri formuna s›kça rastlan›r. Böyle koflullar
alt›nda ölümler de %40-50’ye ulaflabilir.

Deri formu (Çiçek formu): Bu form daha ziyade hayvanlar›n tüysüz yerlerinde
(yüz, göz, a¤›z etraf›nda, sakal, ibik, tüysüz deri) küçük k›zar›kl›klar,
kabarc›klar tarz›nda bafllar ve kabuklu lezyonlar halinde geliflir. Gaga
kenar›ndaki lezyonlar a¤z›n aç›lmas›na mani oldu¤undan beslenme güçlü¤ü
yarat›r. Göz kenar›ndakiler de körlüklere neden olabilir. Küçük veya
birleflerek geniflleyen lezyonlar olgunlafl›nca kabuklafl›rlar. Pensle
kald›r›nca kanayabilirler.

Difterik form: Sar›-gri renkte kabarc›klar ve kabuklar tarz›nda ortaya ç›kan
çiçe¤in bu flekli daha ziyade a¤›z içinde, dilde, yutakta, yemek borusunda
ve larinkste görülür. Fazla ileri olgularda soluk al›p vermeyi güçlefltirerek
ölümlere yol açabilir.

Bu iki formun d›fl›nda baz› olgular da sinuslarda fliflmeler halinde ortaya
ç›kar (rinitis formu). Hayvan›n yüzü flifler ve burundan ak›nt› gelir. Bir k›s›m
hayvanda da gizli infeksiyonlara rastlanabilir.Çiçek hastal›¤› tavuklarda
zay›flama ve verim düflüklüklerine yol açar.

Tan›
Teflhis için laboratuara yeterli say›da hasta hayvan gönderilir. Lezyonlardan
al›nan materyallerden embriyolu yumurtalarda Virüs izolasyonu yap›labildi¤i
gibi, boyanarak epitel hücreleri içinde inklüzyon cisimci¤i de aranabilir.
Ayr›ca, genç hayvanlar›n sakal veya ibi¤ine, infekte materyal sürülerek
deneme inokulasyonu yap›labilir.

Tedavi
Tavuk çiçe¤i viral bir infeksiyon oldu¤u için antibiyotik ve kemoterapötiklerle
sa¤›t›lam› mümkün de¤ilidir. Ancak oluflan lezyonlar›n seconder
enfeksiyonlardan korunmas› düflünülmelidir. Deride oluflan lezyonlar›n
kabuklar› kanat›lmadan steril bir pensle kald›r›larak yerlerine gliserin
iode sürülebilir. A¤›zdaki lezyonlar için de benzer uygulama yap›labilir.

Korunma
Koruyucu önlemlere dikkat edilmeli, hayvanlar›n birbirlerini yaralamalar›
önlenmelidir. Afl›lar 8-14 haftal›k hayvanlara  kanat zar›na oluklu i¤ne ile
bat›r›larak uygulanmaktad›r. Ba¤›fl›kl›k uzun süre (hayat boyu) devam eder.
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MYCOPLASMOZ‹S
( CRD -  KRON‹K SOLUNUM YOLU ENFEKS‹YONU )
Girifl
Özellikle genç hayvanlarda üst solunum yollar›nda etkili olan bakteriyel
bir hastal›kt›r. Hastal›k etkeni mycoplasma cinsinde yer alan türlerdir. (M.
gallisepticum, M. synoviae, M. iowae )

Bulaflma
Primer enfeksiyon olarak pek karfl›lafl›lmaz. Genellikle newcastle, infeksiyöz
laryngotrachitis, pasteurollazis,  coli gibi enfeksiyonlarla birlikte seyreder.
 Her yafltaki hayvanlar duyarl› olmas›na ra¤men genellikle geliflim
dönemindeki hayvanlar daha fazla etkilenirler. Hastal›kta vertikal bulaflma
söz konusudur. Bunun d›fl›nda horizontal bulaflma, indirek bulaflma,
mekanik bulaflma, infekte hayvanlar›n sürüye girmesi, hastal›¤›n bulaflma
ve yay›lmas›ndaki etkili faktörlerdir.

Semptomlar
Bafllang›çta sulu sonralar› mukoid göz ve burun ak›nt›s›. Durgunluk, t›ks›r›k,
sinuslarda birken s›v› yüzünden yüzde fliflme, sinuzitis, aerosacculitis (hava
kesesi yang›s›) gibi semptomlarla seyreden mortalitesi düflük morbiditesi
yüksek bir hastal›kt›r Hafif seyirli olgularda hiçbir belirti gözlenmemesine
ra¤men a¤›r olgularda yumurta veriminde düflme dikkati çeker. Hastal›¤›
atlatan hayvanlar portör kal›rlar. Ölüm oran› düflük olmas›na ra¤men
kondisyonda ve  verimdeki düflmeler nedeni ile sürüde yüksek ay›klama
gerekir.

Tan›
Etken ancak özel besiyerlerinde üretilebilir. ‹dentifikasyonunda biyokimyasal
testlerden faydalan›l›r. Antikor varl›¤›, aglitunasyon, komplement fiksasyon,
indirekt hemaglitünasyon, agar jel diffüzyon, EL‹SA etkenin teflhisinde
kullan›lan yöntemlerdendir.

Tedavi
Hasta hayvanlardan durumu daha iyi olanlar ayr›larak etkinli¤i bilinen
antibiotikler (tylosin, tetrasiklin, enrofloxasin vs.) kullan›labilir. Ancak
kesin baflar› beklenilmemelidir. Antibiotik sa¤alt›m› lezyonlar›n fliddetini
ve klinik belirtileri azaltabilir ancak etkenlerin sürüden eliminasyonunu
sa¤layamaz.

Korunma
Koruma için canl›-attenüe ve ölü afl›lar gelifltirilmesine ra¤men etkinlikleri
tart›fl›lmaktad›r. Genel ve özel önlemlerin al›nmas› ve bunlar›n hassasiyetle
uygulanmas› korunmadaki en etkili metottur.
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GUMBORO

( ‹nfeksiyöz Bursal Hastal›k )

Gumboro hastal›¤›, tavuklar›n (özellikle civciv ve piliçlerin) bulafl›c› viral
bir enfeksiyonudur. Antikor sentezine engel oldu¤u için, afl›lamalar sonunda
humoral ba¤›fl›kl›¤a olumsuz yönde etki eder. Hastal›k etkeni,
Birnavirüsler’den  çift iplikçikli genom tafl›yan bir virüstür (‹nfectious
bursal disease virüs, IBDV).

Bulaflma

Hastal›k etkeni do¤al-olumsuz koflullara ve baz› kimyasallara dirençlidir.
Formol, kloramin ve baz› iyotlu bileflikler virüs üzerinde etkilidir. Kümes
koflullar›nda ise virüs enfektif özelli¤ini uzun süre (120 gün kadar)
koruyabilmektedir. Böyle durumlar, virüsün kümeslerde uzun bir süre
yerleflece¤ini ve hastal›k kayna¤› oluflturabilece¤ini ortaya koymaktad›r.
Virüs genellikle sindirim sistemi yoluyla girerek hastal›¤a neden olur.
Virüs, gaita bulafl›k,  yem, su ve di¤er materyaller vas›tas› ile yay›labilir.
Bulaflmada direkt temas›n ve di¤er faktörlerin de (bak›c›lar, kümes
malzemesi vs) rolleri vard›r.

Semptomlar

B. Fabricius’un atrofisine neden olan hastal›k; hayvanlar›n ba¤›fl›kl›k
sistemini bu flekilde bask›lar (immunsupresyon ). Bafll›ca klinik belirtiler
aras›nda durgunluk, ifltahs›zl›k, tüylerin kabarmas› ve kar›fl›k bir hal almas›,
hareket isteksizli¤i, susama, depresyon, dehidrasyon, zay›flama, beyaz-
gri bir ishal sonu arka k›s›mlar›n kirlenmesi, arka k›sm›n› gagalama,
görülebilen önemli semptomlardand›r. Genç hayvanlarda ise semptomlar
daha az belirgin olmas›na karfl›l›k immunsupresif etki daha ön plandad›r.
Ölümler daha çok 2. -7. günlerde meydana gelir (%20-40).

Tan›

Laboratuarlara teflhis amac› ile yeterli say›da hasta hayvan (gere¤inde
yeni ölmüfl hayvanlar) gönderilir. Enfeksiyonun teflhisinde virüsün izolasyon
ve identifikasyonu, serolojik testler (ELISA, NT, AGPT, vs) ve gerekirse
deneysel inokülasyonlar yap›l›r.

Tedavi

Gumboro hastal›¤›n›n antibiyotikler, kemoterapötikler veya ilaçlarla
sa¤alt›m› mümkün de¤ildir.

Korunma

Anaç tavuklar yumurtlamaya bafllamadan önce etkin bir tarzda Gumboro’ya
karfl› afl›lanmal›d›rlar. Bu amaçla intermediate sufllardan yararlan›l›r.
Genel hijyen önlemleri al›nmal› ve titizlikle uygulanmal›d›r.  Sat›n al›nan
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civcivlerde, Gumboro’ya karfl› maternal antikorlar›n varl›¤› ve koruma
düzeyi belirlenmelidir. Maternal antikorlara sahip hayvanlar kümeslere
konulmal›d›r. Pasif antikorlar› uygun de¤ilse, civcivler hemen
afl›lanmal›d›rlar.

NEW CASTLE D‹SEASE (Yalanc› Tavuk Vebas› )
Tavuk ve di¤er kanatl›lar›n, solunum, sindirim ve sinir sistemlerinde
bozukluklar oluflturan, akut ve kronik seyirli, çok bulafl›c› ve ölümcül viral
bir enfeksiyonudur. Hastal›k etkeni Paramyxoviridea familyas›ndan
Avilavirus cinsi içerisinde yer al›r. Virus lentojenik (hastal›k oluflturma
kapasitesi zay›f), mezojenik (orta derecede virulens) ve velojenik (yüksek
virulensli) olmak üzere virulensine göre 3 gruba ayr›lm›flt›r.

Bulaflma
Yüksek morbiditesinden dolay› virus ; hayvanlar aras›nda horizontal olarak
(direk veya indirek) h›zla yay›l›r.  Solunum sistemi virüsün as›l girifl yolunu
teflkil eder. Ancak daha az olmak üzere sindirim, göz konjunktivas› ve
yaral› deriden girebilir. Mortalite ve morbiditesi % 50’lerin üzerine ç›kabilir.
Burun ak›nt›s›, gaita, göz yafl› ak›nt›s›, aks›r›k materyali ile yay›labildi¤i
gibi infekte anaçlar›n yumurtalar› ve horozlar›n spermalar› ile de ç›kabilir.

Semptomlar
Solunum sistemi enfeksiyonlar›nda sinuslar›n fliflmesi, göz burun ak›nt›s›,
aks›r›k, öksürük, h›r›lt›l› solunum görülen semptomlardand›r. Sinir sistemi
kökenli olgularda tortikollis, tikler, bacak ve kanatlarda felçler görülebilir.
Sindirim sistemi enfeksiyonlar›nda ise en fazla ishaller dikkati çeker.
Yumurtac› hayvanlar›n yumurta veriminde düflmeler yumurta iç ve d›fl
kalitesindeki bozukluklar dikkati çeker. Asemptomatik olgular›n görülmesi
hastal›¤›n yay›lmas›nda önemli faktördür.

Tan›
Klinik ve nekropsi bulgular›, laboratuar muayeneleri ve serolojik testler
ile hastal›¤›n teflhisi mümkündür.

Tedavi
Hasta hayvanlar sa¤l›kl› görünenlerden ayr›l›r. Hastal›k için etkili bir ilaç
bulunmamas› nedeni ile sa¤alt›ma al›nmazlar.

Korunma

Korunmada maternal antikorlar›n önemi fazlad›r. Pratikte de kullan›lan
canl› - attenüe ve ölü afl›lar mevcuttur. Hastal›k “ihbar› mecburi” hastal›klar
listesinde yer almaktad›r.

SALMONELLA ‹NFEKS‹YONLARI
Eneterobacterecea familyas›nda bulunan salmonella cinsi taraf›ndan
meydana getirilen enfeksiyonlard›r.Tüm biyogüvenlik önlemlerine ra¤men
halen kanatl› iflletmelerinde en çok korkulan enfeksiyonlardan biridir.
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Hastal›k etkenin intrasellüler karakterde olmas› ve horizontal ve vertikal
bulaflman›n etkin olmas› bunun en büyük nedenlerindendir. Ayr›ca etkenin
insanlara bulaflarak enterotoksik bozukluklara neden olmas› nedeni ile
de ayr› bir öneme sahiptir.

Bulaflma
Hastal›k etkenleri genellikle sindirim bazen solunum ve nadiren de deri
yolu ile vücuda girebilir. Gaita burun ak›nt›s› salya ve vertikal bulafl›k
yumurta ile hastal›k yay›l›r. Etkenin yay›lmas›nda altl›k viyoller gibi cans›z
materyaller de etkilidir. Rodent ve yabani hayvanlar hastal›¤›n yay›lmas›nda
etkili canl›lard›r. Managemet hatalar›, stress faktörleri, olumsuz çevre
koflullar› hastal›¤›n ç›k›fl›na zemin haz›rlayan faktörlerdir.

Maternal antikora sahip olmayan hayvanlar enfeksiyona daha duyarl›d›r.

Semptomlar
Salmonella etkenlerinin neden oldu¤u enfeksiyonlar iki kategoride
toplanabilir.

1) Salmonellozis : Salmonella  gallinarum –  S. pullorum enfeksiyonlar›

2) Paratifo enfeksiyonlar› : S. enteridis, S. typhimirium enfeksiyonlar›

Pullorum Enfeksiyonu : ‹nfekte yumurtalarda 18 - 19. günlerde kabukalt›
ölümleri gözlenir.  Yumurtadan ç›kan civcivlerden infekte olanlar da birkaç
gün içinde ölür. Etken kan dolafl›m› ile iç organlara yay›l›r. Ölümler genelde
4. günde bafllar 5. günde doru¤a ç›kar 8. günde azalarak devam eder.
Durgunluk yem tüketiminde azalma beyaz ishal ; akci¤er enfeksiyonlar›nda,
solunum güçlü¤ü bazen eklem ve ayaklarda fliflmeler görülen semptomlar
aras›ndad›r. Sa¤alt›m ölüm oran›n› % 5 – 15 lere düflürebilir.

Paratifo Enfeksiyonu : Hastal›kta fazla semptom görülmez. Ölümler
genellikle 4 – 7 günler aras›na s›k›flm›flt›r. Tüylerde bozukluk ve yem
tüketiminde azalma genel semptomlard›r.

Tan›
Teflhis için otopsi bulgular› ve laboratuar muayenelerinden faydalan›lmal›d›r.

Tedavi
Hasta hayvanlar di¤erlerinden ayr›ld›ktan sonra antibiogram sonucu
belirlenen ilaçlar prospektüslerinde belirtilen flekilde kullan›l›r. Hastal›k
etkenleri antibiyotik, dezenfektan, sülfonamidlere de¤iflik derecede
duyarl›d›rlar. D›fl ortamlarda uzun süre canl› kalabilirler.

Korunma
Aktif ba¤›fl›kl›¤›n tetiklenmesi bak›m›ndan canl› 9 R afl›s› veya inaktif
afl›lardan yararlan›labilir. Bunun d›fl›nda çok s›k› genel hijyen ve korunma
önlemleri  konulmal› ve  bunlar titizlikle uygulanmal›d›r. Hastal›k “ ihbar›
mecburi hastal›klar” listesinde yer almaktad›r.
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MAREK HASTALI⁄I
Tavuklar›n çeflitli organ ve dokular›nda,  mononükleer lenfositlerin birikmesi
sonucu geliflen tümoral, bulafl›c›, letal, lenfoproliferatif viral bir hastal›¤›d›r.
Enfeksiyon, genç hayvanlarda genellikle ba¤›fl›kl›k sistemini  bask›lay›c›
bir karakter tafl›r (immunsupresif). Hastal›k etkeni, Herpetoviridae cinsine
ait ve DNA karakterinde genetik materyale sahip bir virüstür.

Bulaflma
Virüs yumurtalara vertikal olarak bulaflmamaktad›r. Virüs, hücrelerin
çekirdekleri içinde ürer ve deri epitel hücreleri ile birlikte etrafa yay›l›r.
Etken ancak hücre ile birlikte oldu¤unda canl› kalabilmektedir (hücreye
ba¤›ml› virüs). Etken tüyler ve kümes havas›ndaki tozlar üzerinde fazla
bulundu¤undan, solunum sistemi bulaflmas› oldukça önemlidir. Enfeksiyon,
havaland›rmadan ç›kan tozlarla di¤er kümes veya iflletmelere kolayca
yay›labilmektedir. Özellikle, kümeslere giren kiflilerin üzerine yap›flan tüy
ve tozlarda bulunan virüs, hastal›¤›n yay›lmas›nda önemli etkinli¤e sahiptir.
Bu nedenle kümeslere giren di¤er canl›lar da (kemiriciler, kufllar, böcekler
vs) tehlikeli oldu¤u gibi, malzeme de ayn› bulaflma riskini tafl›maktad›rlar.
Sat›n al›nan ve kontrol edilmeden kümeslere konan enfekte tavuklar›n da
bu yönden tehlikesi büyüktür. Direkt temas ta bulaflmada rol oynar.

Semptomlar
Hastal›k her yafltaki hayvanda görülebilirse de, gençler (4-10 haftal›k)
aras›nda daha yayg›nd›r. Enfeksiyon ; Klasik Marek hastal›¤› (hafif Marek
hastal›¤›) ve Akut Marek hastal›¤› olmak üzere iki klinik form
göstermektedir.

Klasik Marek hastal›¤›: Bu form genellikle 10-15 haftal›k hayvanlar aras›nda
görülür. Hastal›k daha hafif ve uzun seyreder ve ölümler nispeten azd›r
(%5-10). Hastalarda durgunluk, ifltahs›zl›k, ibik ve sakallarda solgunluk,
zay›flama gibi genel semptomlar›n yan›nda, kanat ve bacaklarda tek veya
çift tarafl› felçler görülür. Felçler sonu, bacaklar›n biri ileride biri geride
(tipik balerin oturuflu) ve kanatlar›n da biri veya ikisi birden sarkabilir.
Boyun sinirlerinde oluflan felçler de boyun bükülmelerine yol açar. Ayr›ca
gözde (iriste) bozukluklar (gri renk, depigmentasyon) da meydana gelir.Bu
formda b.Fabricius’ta ve timus’ta bozukluklara rastlanabilir. Bu organlar
“primer lenfoid organlar” aras›nda yer ald›¤›ndan gençlerde, immunsupresif
etki yarat›r.

Akut Marek hastal›¤›: Bu form daha çabuk seyreder ve daha fazla oranda
ölümlere yol açar. Klinik belirtileri klasik forma benzer. Otopside iç
organlarda, enfeksiyonun fliddetine ve seyrine göre, çeflitli büyüklükte
lenfoid tümörlere rastlan›r. Bunlar daha ziyade, yumurtal›k, dalak, karaci¤er,
böbrek, testis, ba¤›rsaklar, bezel mide, kaslar, deri, b.Fabricius, kalp,
timus, vs doku ve organlarda lokalize olmufllard›r. Siyatik sinirlerin kendileri
ve kökleri plexus brachialis esmerleflmifl ve kal›nlaflm›flt›r. Gözlerde de
bozukluklarla (gri renk ve depigmentasyon) karfl›lafl›labilir.
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Tan›
Hastal›¤› klinik ve otopsi bulgular›na göre tan›mlamak mümkünse de
benzer hastal›klardan (Tuberkülosis, Lenfoid leukosis, Gumboro,
Aspergillosis) ay›rt edilmesi gerekmektedir. Teflhis için laboratuara yeterli
say›da hasta (gerekirse yeni ölmüfl) hayvanlar gönderilir.Hastal›¤›n
teflhisinde serolojik reaksiyonlardan (FA, AGP, ELISA) yararlan›l›r.

Tedavi
Hastal›¤›n etkili bir sa¤alt›m› yap›lamamaktad›r.

Korunma
Kümeslere infeksiyonun girmemesi için her türlü koruyucu önlem
al›nmal›d›r, özellikle giren ve ç›kan hava için filtreler tak›labilir. Marek
Frosen Monovalent (FC-126) hücreye ba¤›ml› canl› afl›, 1-2 günlük civcivlere
0.2 mI adaleye uygulan›r. Marek Frosen Bivalent (FC-126 + SB-1) canl› afl›
hücreye ba¤›ml›, 1-2 günlük civcivlere 0.2 mI uygulan›r. Bu afl›lar uzun
süre ba¤›fl›kl›k verirler ve hayvanlar virüsü ömür boyu tafl›rlar.
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