
 
 
 
 
 
 
 

 Tüy dökümüne başlamadan önce hayvanlar tartılır ,  tüy öncesi ağırlıkları not alınır. 
 
 Hayvanın önündeki yem tamamen bittikten sonra ,yem açlık dönemi boyunca hiç verilmez 

 
 
 Canlı Ağırlık Kaybı iklim koşullarına göre yani  Havanın sıcak yada soğuk olması durumu göz 

alınarak %23-25 ‘e ulaşıncaya kadar açlık devam ettirilir. Bu dönem içersinde su serbest olarak 
verilmelidir. 

 
 Açlık dönemin boyunca Mermer tozu ya da Mozaik vermek sakıncalıdır. En iyisi Hayvanın 

yumurtası bitinceye kadar az miktarda hayvanın önüne sürülmeli yumurta tamamen kesildikten 
sonra verilmemelidir. 

 
 
 Hayvanın önündeki yem bittikten sonra  ışık ayarlaması yapılarak  16,00-16,30 Saat olan 

aydınlatma süresi  11,30-12,00 saate çekilmelidir. 
 
 Tüye giren sürünün geçmiş dönemdeki verim özellikleri dikkate alınarak 9-10 gün içersinde 

yukarıda belirtilen  (%25) düzeyde Canlı ağırlık kaybının  gerçekleşebileceği tahmin edilebilir. 
     ( Çok soğuk kış döneminde 9-10 Günlük süre daha da kısalır.) 

 
 Tüy dökümüne başlanan sürede 3 günde bir  Canlı ağırlık kaybının kontrolü için tartı yapılmalıdır. 
 
 Örnek olarak Hayvanlar 1750 gramdan ,%25 Canlı ağırlık kaybı ile 1313 grama düştü , 26 gün 

süre ile bu ağırlık korunacak.Hayvana 10. günden itibaren %1 Kalsiyumlu geliştirme yemi 16 gün 
süre ile verilir.Bu yem kısıtlı olarak günde 40-60 gram/Hayvan başına hesabıyla verilmelidir. 

 
 Hayvana bu dönemde verilecek kısıtlı yem miktarı hayvan tartılarak saptanmalıdır. Önemli olan  
     16 günlük periyotta kilo almadan ve ölüm vermeden hayvanı dinlendirmektir 

 
 
 16 günlük dönemin ardından %2 kalsiyum içeren yumurta başlangıç yemine geçiş yapılır. Burada 

yem miktarı her gün tedricen arttırılarak hayvanın kilosunu tamamlamasına imkan verilir.Bu yem 
%5 yumurta verimine ulaşıncaya kadar devam eder. 

 
 %5 yumurta verimine ulaştıktan sonra ise hayvanın hafta yaşına uygun yumurta yemine geçilir. 
 
 
 
Not :  Mermer tozu yada Mozaik’in açlık döneminde serbest olarak hayvana verilmesi böbreklerde 
aşırı miktarda ürat kristallerinin oluşmasına sebep olacağı ve böbreklerin çalışmasını engelleyeceği 
için dikkat edilmelidir.Bu dönemde en azından yumurta kesilinceye kadar az miktarda hayvana verip 
sonrasında vermemek doğru bir uygulama olmaktadır. 

 


