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BEYAZ YUMURTACı TİCARİ HİBRİT TAVUKLARıN YUMURTA vERİMİ,
YUMURTA AGIRLIGIVE YEM TÜKETİMLERİ ÜZERİNE KÜMES içİ İKLİMSEL

FAKTÖRLERİN ETKİsİ

H. Osman Korhan Ulusanli< Nihat Yıldız**

The effects of elimatic factors in poultry house on egg productivity, egg weight
and feed consumption of commerciaI hybrid white egg Iayer hens

Summary: This experiment was carried out to determine the effects
of tem/)eratur[~, relative hnmidity and atmospheric pressUl'e in ponltı] house
011 egg production, egg weight and feed consumption. A total of 3000 white
laJ1erswere lIsed in the trial. 152 hens were housed in individual cages u'hile
2848 ~f them were housed in the cages as groups of four in eaclı cage.
The trial lasled for four months, from :\1arch to ]une.

During the experimental period tem,oeratııre, relative humidit)' and atınosp-
heric pressw'e in poultry hm/se,. average and minimum - maximum levels, were
recorded as 20 oC (9 cC - 29 'C), 61 % (39 % - 99 %) and 783 mb
(748 mb - 789 mb) resperti,Je(y.

The highest and lowest ey,g productivity in .ıingle caged group of March
and Ma)' were ranged83-88 %. These percentages of four caged groups were
78-87 in /l1a)' aııd i\1arch respective0'. The dijjerences betwceıı monıhs were
signUi'cant (P < 0.05 and P < 0.01).

Retweeıı heat inereasp and egg productivi~!, was found - 0.21::ı:: 0.08
negative wırelation with P < 0.05 signijicant level in group of four hens
housed iıı eaclz eages. Conelatiorts between !ıumidify level and egg produclivity
u;ere .round positive 0.21 ::l:: 0.08 hı single and negative - 0.58 ::1-.0.07 in
jour !ıens caged groups with P < 0.05 and P < 0.01 signijicant levels res-
pecth'ely.

The posith'e conelations between atmospheric pressure and egg produc-
tivity were found in both groııps with ı'alues of 0.72 ::l::0.06; 0.26 ::J:: 0.09
and P < 0.01 signijicant level.

:\1ontlzly average egg weight dijferences studied on0' in single caged group
found noıı signijicant .

.• Doç. Dr., F.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootckni Ana llilim Dalı, Elazığ .
.•.• Dr., F.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Ana Bilim Dalı, Elazığ.
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The correlations belwan egl!,I.fJeig!ztand lieat, realatiue humidit)", atmosp-
heric pressııı'e in poultı), house were found negative -0.28 :i:: 0.09 and positiue
0.62 ::!:: 0.07 with P < 0.01 signijicant In'el.

reed consumption dillerences per pullet between months,. higliest at i\1arch
and April (0.106 ::!:: 0.00 kg.) and lowest at Ma)' and .lune (O.100! 0.00
kg.) were found signijicant at P < 0.01 level, in single caged group. The
negative correlatiollS between feed consıımptions and heat in housing were found
-0.38 ::!:: 0.08 in single and -0.1 B =t: 0.09 iıı four pu/let caged groups with
P < 0,01 and P < 0,05 significant levels respectiuly. The positiı'e corre-
lations between feed consumptions and humidi!)' in hoıısing l.cerefound 0.32
:t. 0.08 with P < 0.01 and O.i7 + 0.09 with P < 0,05 in significdnt
leve/s respectiuely groups.

Özet: Bu çalışma küınes içi iklimselfaktöderin )'ul12l1rtaverimi, )"uınur-
ta a,ğırlığı ve yem tüketimine etkisini inceleme/; amacı)'la yapılmıştır. Fırat
Üniversitesi Deneme Çifli,~indeki aynı kiimes içindeki kafeslerde Mart - Ha.ci-
ran döneminde i22 gün süre"yle i52 tek, 28,18 dörtlü olarak bC)'azyumurtacı
ticari hibrit tavuk barındırılmıştır.

Araştırma dö'neminde kiimes içi sıcaklık, oransal nem l'e atmosfer basın-
cına ait ortalama de/ferler en az l'e en çok sınırlar arasında sırası ile 20 oC
(9 "C - 29 OC), % 61 (% 39 - °0 99) ve 783 mb (748 mb- 789 mb) ola-
rak elde edilmiştir.

Gruplarda en düşük lH? en yüksek )'umurta verimi,. tek barındırılanlarda
Ma)'ıs ve Mart a)'larında % 83 - % 88 dö'l'Iliibarındırılardarda Alart ve Ma"vıs
aylarında (j~ 78 -- % 87 olarak saptanınıştır. Her iki grupta da a..ylararası
farklar sırasl)'la P < 0.05 ve P < 0.0 i dÜzeylerinde önemli bulunmuştur.

Dörtlii barındınlım grubun yumurta veriıni ile sıcaklık araSlı/da saptanan
-0.2 i ::l 0.08 negatif korelas"vonP < 0.05 te iinemli bulunmuştur.

Yumurta verimi ile nem dü,7.Cj'iarasında, tek barındırılanlarda 0.2 i
::!:: 0.08; dö'rtlü bamıdınlanlarda -0.58 -+ 0.07 olarak saptanan korelas)'on
değerleri P < 0.0 i de (inemli bulunmuştur. Yumurta ı'erimi ile atmosfer ba-
sıncı arasındaki sırasiyle saptanan 0,72 :+: 0.06 ue 0.26 ~L::0.09 korelas-
yonlar P < 0,01 de ö'nemli bulunmuştur,

Yalnu:.ca tekli grupta incelmen )'lllIuırta ağırlık ortalamalarının a)'lar
arası farkları önemli bulunmamıştır, Yumurta aif,ırlığı ile sıcaklık, oransal
nem l'e atmosfer basl1IClarasında sırasl)"a,. -0.50 ::!:: 0,08, -0.28 ::i:: 0.09
ve 0.62 ::!:: 0.07 olarak saptanan korelasyonlar P < 0.01 de ö'nemli bulun-
muştur.
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Tavuk başma en fazla )'t:nı tüketimleri tek barındırılanlarda Mart ve
Nisan a)'larıııda (O. 106 =1:0.00 kg.) en az ise Ma)'ıs ve Haziranda O.100
:::= 0.00 kg. saptanmıştır. A)'lar arası farklar P < 0.0 i de ö'nemli bulunmuş-
tur. Yem tüketimi ile kümes sıcaklığı arasındaki tekli grup için -0.38
::!:: 0.08, dö'rtlü grup için -0.18 ::!:: 0.09 korelasyonlar sırasl)'la P < 0.0 i
ve P < 0.05 dü<.C)'lerindeö'nemli bulunmuştur. Yem tüketimi ile oransal nem
aıasındaki korelasyonlar sırasl)'la 0.32 + 0.08 ııe O.i7 :i- 0.09 olarak
P < 0.01 ue P < 0.05 de ö'nemli bulunmuştur.

Giriş

Hayvancılık içinde özel bir yeri olan tavukçuluk halen Türkiyede
büyük çoğunlukla geleneksel yöntemlerle aile i~Ietmeciliği şeklinde
süregeImektedir. CIkede son yıllarda özellikle tavuk yetiştiriciliğinde
büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Tavuk başına verim düzeyinin yük-
seltilmesinde, i 950 ii yıllarda kültür ırkıarının daha sonraları da hib-
rit tavuk ithaııerinin önemli etkisi olmuştur.

Doğadaki tüm canlıları ya~amları boyunca bulundukları çevre
büyük ölçüde etkilemektedir. İnsan beslenmesinde taşıdığı değerli
protein ve diğer besin maddeleri bakımından önemli yeri olan yumur-
ta, tavuğun önemli fizyolojik işlevlerinden biri olup, süt verimi gibi
bir dizi kalıtsal ve <;evrcse1üıktörün etkisiyle oluşur. Kümes içindeki
iklimsel çevrenin söz konusu fizyolojik işlevler üzerine etkisi küçüm-
senemez.

Bu çalışmada kümes i~'İndeki sıcaklık, oransal nem ve atmosfer
basıncının karesIere tek ve dörtlü olarak yerleştirilen tavukların Mart
başından lbziran sonuna kadarki i 22 günlük süre içinde yumurta
verimleri, yumurta ağırlıkları ve yem tüketimleri üzerine etkilerini
incelemek amaçlanmıştır.

Yüksek çevre sıcaklığı yumurta verimini olumsuz yönde etkile-
mektedir (2,5,8, il, i 2, 15, i 6). ~itekim bir araştırmada yumurta ve-
rimi ile kümcs sıcaklığı arasında -0.38 korelasyon katsayısı elde edil-
miştir (9). Yüksek yumurta verimi için optimal çevre sıcaklığının
yaklaşık 9 0C - 29 oC (i O) ve iO oC - 20 cc (3) sınırları arasında
olması gerektiği bildirilmektedir. Havadaki oransal nemin yumurta
akının oluşum ve bileşimini etkilediği bildirilmektedir. Aynı araştır-
mada elde edilen bulgulara göre özellikle 26 oc nin üzerindeki sı-
caklık ve % 97 oransal nem düzeyinde yumurta veriminin düştüğü
belirtilmekte, kümesteki optimal nem düzeyinin % 65 i aşmaması
gerektiği vurgulanmaktadı!'. İngiltere'de yapılan benzer bir ça-
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lı~mada çevre sıcaklığının 30 oC ye kadar yükselmesinin, oransal nem
düzeyi % 50 nin altında olduğu takdirde yumurta verimini azalt-
madığı ileri sürülmektedir (17).

Yüksek çevre sıcaklığı yumurta ağırlığını da olumsuz yönde et-
kilemektedir (I ,4, 10, i4, i7, 18, i9). Bununla birlikte atmosfer basıncı
ile yumurta ağırlığı arasında saptanan 0.35 lik korelasyon değeri,
atmosfer basıncının yumurta ağırlığını olumlu olarak etkilediğini gös-
termektedir (9).

Yem tüketimi de çevre sıcaklığının yükselmesinden olumsuz ola-
rak etkilenmektedir (7,13, i8,2 I).

Bu çalı~ma kümes içi iklimsel faktörlerin yumurta verimi, yumur-
ta ağırlığı ve yem tüketimine etkisini incelemek amacıyla yapılmı~tır.

Materyal ve Metot

Bu çalı~manın materyalini Fırat Üniversitesi Uygulama ve Ara~-
tırma Çiftliğinde yeti~tirilen 36 haftalık 3000 beyaz yumurtacı ticarı
hibrit olu~turmu~tur. Bu tavukların i52'sİ tek, 2848'i ise dörtlü
gruplar halinde aynı kümesteki kafeslerde barındırılmışlardır. Her
iki gruba da aynı bakım ve besleme uygulanmı~tır.

Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında söz konusu grupların
36 haftalık yaştan 52 haftalık ya~a kadar i22 gün süreyle günlük yu-
murta verimleri (% randıman olarak), yem tüketimleri ilc ayrıca tek
barındırılan tavukların günlük yumurta ağırlıkları incclenmi~tir.

Kümes içi sıcaklık (oC), oransal nem (%), atmosfer basıncı
(mb) için 07, 14,21 saatlerinde elde edilen bulgular, ÇÖLAŞAN
tarafından önçrilen yöntem uyarınca günlük ortalamalar olarak
hesaplanml~tır (6). Araştırmada söz konusu oransal nem "Herhangi
bir sıcaklık ve diğer koşullarda havanın doymuş hale geçebilmesi için
alması gereken nem miktarı yüzde oranı veya ortamdaki havanın
mutlak neminin yoğunla~abilmesi için gereken nem miktarı yüzdesi"
olarak tanımlanmaktadır (6).

Söz konusu iklimsel ortalamalarla günlük yumurta verimi, yem
tüketimi (tavuk ba~ına) ve yumurta ağırlıkları arasındaki ilişkiler
incelenmi~tir.

Bu amaç için klasik varyans analiziyöntemlerinden yararlanıl-
mıştır (20).
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Bulgular

Genel olarak 4 ay süreyle yapılan rasatlar sonucu kümes içi sıcak-
lık ortalaması 20 :l: 0.42 oC, nem % 61 :l: 1.24, atmosfer basıncı
783 :l: 0.90 mb olarak saptanmıştır. Isı ve nem miktarları aylık or-
talama değerleri arasındaki farklar önemli bulunmuştur (P < 0.01)
(Tablo ı, Grafik I).

Tablo ı. Mart-Haziran dönemi kümes içi iklimsel ortalamalar

AYLAR Sıcaklık (oC) Oransal Nem (%) Atmosfer Basıncı (mb)
--.-- ı- :1:5-i< ::f.:Si< i< i< :f:Si<

- i x

Mart 15 0.30 77 2.00 783 i. 20
(9-20) (43-99) (748-798)

Nisan 19 0.36 60 5.00 782 3.00
(14-26) (43-77) (686-789)

Mayıs 22 0.70 56 i. 10 783 0.30
(18-25) (46-68) (779-787)

Haziran 25 0.30 51 1.40 783 0.30
(20-29) (39-61) (779-787)

Genel 20 0.42 61 1.24 783 0.90
( 9-29) (39-99) (748-789)

F ++ ++
+ P < 0.05
++ P < 0.01

Yumurta verimi: Grupların genel incelenmesinde yumurta verimi;
tek barındırılanlarda Mart ayında (% 88 :::!:: 0.70), dörtlü grupta Ma-
yısta (% 87 :l: 0.30), en düşük ise; tck barındırılanlarda Mayıs ayın-
da (% 83 :l: 0.80) dörtlü grupta Martta (% 78 :l: 0.30) elde edilmiş ..
tir (Tablo 2,3).

En yüksek verim düzeyi; tek barındırılanlarda Mart ayında
(% 88 :l: 0.70), dörtlü grupta Mayısta (% 87 :l: 0.30), en düşük işe;
tek barındırılanlarda Mayıs ayında (% 83 :l: 0.80) dörtlü grupta
Martta (% 78 :1:: 0.30) elde edilmiştir (Tablo 2,3).

Her iki grupta da üretimin işlendiği aylar arası farklar önemli
bulunmuştur (P < 0.01). Yumurta veriminin tek barındırılanlarda
en yüksek dörtlü barındırılanlarda en düşük elde edildiği Mart ayında
sıcaklık ortalaması i5 ::i:: 0.30 oC, nem % 77 :l: 2.00, basınç 783
:l: 1.20 mb olmuştur. Yine aynı şekilde yumurta veriminin tek barın-
dırılanlarda en düşük, dörtlü grupta en yüksek elde edildiği Mayıs
ayında ise aynı iklimsel değerler sırasıyla 22 ::!:: 0.30 oC, % 56 :l: 1.iO
ve 783 :l: 0.30 mb olarak saptanmıştır (Tablo 1,2,3).
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Tablo 2. Mart-Haziran döneminde tek barındırılan tavukların yumurta verimi, yumurta
ağırlığı ve yem tüketimi.

Aylar Yumurta verimi Yumurta ağırlığı (g) Yem tüketimi (kg)
(% randıman)

------ ---
x :ı:Sx x :ı:Sx x :ı:Sx

__ o

Mart 88 0.70 58 0.09 0.106 0.00
(83-96) (53-66) (0.091-0.120)

Nisan 86 0.70 59 0.70 0.106 0.00
(77-93) (51-68) (0.092-0.115)

Mayıs 83 0.80 61 0.60 0.100 0.00
(72-91) (59-68) (0.087-0.111)

Haziran 85 0.80 60 0.70 0.100 0.00
(78-95) (53-67) (0.090-0.107)

Genel 86 0.40 59 0.31 0.103 0.00
(72-96) (51-68) (0.087-0.120)

F ++
•.1- P < 0.05
+-1- P < 0.01

Tablo 3. Mart-Haziran döneminde dörtlü barındırılan tavukların yumurta verimi ve yem
tüketimleri.

Aylar Yumurta Verimi Yem Tüketimi (kg)
(% randıman)

-----
x :ı:Sx x =ı= Sx

----
Mart 78 0.30 0.150 0.01

(73-92) (0.070-0.310)
Nisan 84 0.40 0.140 0.01

(79-88) (0.070-0.210)
Mayıs 87 0.30 0.150 0.00

(83-94) (0.100-0.210)
Haziran 85 0.20 0.150 0.00

(82-88) (0.050-0.210)
Gencl 83 0.35 0.150 0.00

(73-94) (0.050-0.310)
F -++
-+ P < 0.05
++ P < 0.01

Araştırmanın yapıldığı 122 günlük süre içinde tek barındırılan
grupta en yüksek yumurta verimine (% 96) sıcaklık ortalamasının
12 oC, nemin % 78 ve basıncın 787 mb olduğu 9 Mart; dörtlü grupta
ise en yüksek verime (% 94) aynı değerlerin sırasıyla 23 oC, % 50 ve
788 mb olarak saptandığı 2 Mayısta ulaşılmıştır. En düşük yumurta
verimi; tekli grupta (% 72) sıcaklık ortalamasının ı8 cC, nemin
% 53, basıncın 783 mb olduğu ı1 Mayıs; dörtlü grupta ise (% 73)
aynı değerlerin sırasıyla; 1~ oC, % 81 ve 798 mb düzeyinde elde edil-
diği II Martta oluşmuştur (Grafik 1,2,3).
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Yumurta ağırlığı: Yumurta ağırlığı, kafeslerde tek barındırılan
tavuklarda incelenmi~tir. 122 günlük inceleme sonunda ortalama 59 ::l:
0.31 g. olarak saptanmı~tır (Tablo 2). En yüksek ağırlık Mayıs ayında
(61 ::!:: 0.60 g.) en dü~ük Martta (58 ::!:: 0.09 g) elde edilmi~tir. Yapılan
varyans analizinde ortalamalar arası farklar önemli bulunmamı~tır.

Yem tüketimi: Genelde tavuk ba~ına tüketilen ortalama yem mik-
tarı tek ve dörtlü gruplarda sırasıyla; 0.103 ::!:: 0.00 kg. ve 0.150 ::!:: 0.00
kg. olarak saptanmı~tır. Grupların kar~ıla~tırılmasında ortalamalar
arası fark önemli bulunmu~tur. Tavuk ba~ına en fazla yem tüketimi;
tekli grupta Mart ve ~isan (0.106 ::!:: 0.00 kg.), dörtlü grupta Mart,
Mayıs ve Haziran aylarında (0.150 ::l: 0.00 kg.) olmu~tur (Tablo
2,3). En az ise tek bırakılanlarda Mayıs ve Haziran aylarında (0.100
::l: 0.00 kg.), dörtlü grupta ise Nisan (0.140 ::!:: 0.00 kg.) görülmü~-
tür. Dörtlü barındırılanların ortalama yem tüketimlerinin aylar arası
farkları P < 0.01 de önemli. bulunmu~tur (Tablo 3).

Kümes içi klimatolojik faktörler ile yumurta verimi, yumurta
ağırlığı ve yem tüketimi arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 4 dt"
sunulmu~tur.

Tartışma ve Sonuç

Yumurta verımı: Bu çalı~mada saptanan bulgulara göre gruplar-
da % 94-96 arasında görülen optimal verimlerin 12 oC ile 23 oC ler
ve % 50-78 nem düzeyinde olması kaynak bilgilere de yakın uygun-
luktadır (7,10,11,17,21).

Kümes sıcaklığı ile yumurta verimi arasındaki korelasyon kat-
sayıları; tek barındırılan grup için -0.14 ::l: 0.09, dörtlü grup için
-0.21 ::l: 0.08 olarak saptanmı~tır (Tablo 4). Dörtlü grup için sap-
. tanan korelasyon katsayısı önemli bulunmu~tur (P < 0.01). Bu bul-
gular kaynak bilgilere de yakın görülmü~tür (9).

Kümeste en az % 39, en çok %99 arasında deği~en nem düzeyi
ile tek barındırılan tavukların yumurta verİmleri arasındaki korelas-
yon (0.21 ::l: 0.08) Önemli bulunmu~tur (P < 0.01). Dörtlü grup
için saptanan -0.58 ::l: 0.08 korelasyon katsayısı da . önemlidir (P <
0.01). Dörtlü barındırılanlar için saptanan korrelasyon katsayısı kay-
nak bilgilere de benzer görülmü~tür (9,17,21).

Kümes içi atmosfer basıncı ile yum urta verimi arasında; tek ba-
rındırılanl<l.rda 0.72 ::!:: 0.08, dörtlü grupta 0.26 ::!:: 0.09 olarak sap-
tanan korelasyonkatsayıları önemli bulunmu~tur (P<O.{)I),(Tablo 4).



Tablo 4. Kafeslerde tek ve dörtlü barındırılan tavukların yumurta verim özellikleri ve yem tüketimleri ile küıncs içi klimatolojik ortalamalar
arasındaki ilişkiler.

Yumurta verimi (%) Yumurta a~ırlı~ı (g) Yem tüketimi (kg)

Tck Dörtlü Tck Tck Dörtlü

r ::ı= Sr i' ::ı= SI' i' -j- SI' i' ::ı= SI' i' ::ı= SI'
-------

Sıcaklık (oC) -0.14 0.09 -0.21 0.08. -0.50 0.08 •• -0.38 O .oa** -O. ıa 0.09.

iNem (%) 0.21 0.08 •• -0.58 0.07•• -0.28 0.09 •• 0.32 0.08** 0.17 0.09.
Basınç (mb) 0.72 0.06** 0.26 0.09 •• 0.62 0.07** 0.02 0.09 0.16 0.09

• P < 0.05
** P < 0.01
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Yumurta ağırlığı: Kümes sıcaklığı, oransal nem ve atmosfer basıncı
ile yumurta ağırlığı arasında saptanan korelasyon katsayıları sırasıyla;
-0.50 :f: 0.08, -0.28 ::!:: 0.09 ve 0.62 :f: 0.07 olup önemli bulunmuş-
tur (P < 0.01). Kümes sıcaklığı ile yumurta ağırlığı arasında ve at-
mosfer basıncı ile yumurta ağırlığı arasında elde edilen bulgular kay-
nak bilgilere de benzer görülmüştür (1,4,9,ıo,14,17,18).

Tem tüketimi: Kümes içi sıcaklık, oransal nem ve atmosfer basın-
cıyla yem tüketimi arasındaki korelasyonlar; tek barındırılanlarda
-0.38 :f: 0.08 (P < 0.01), 0.32 :f: 0.08 (P < 0.01) ve 0.02 :l: 0.09
olarak; dörtlü grupta ise -0.18 :f: 0.09 (P < 0.05), 0.17 :f: 0.09
(P < 0.05) ve O.i6 ~ 0.09 olarak hesaplanmıştır (Tablo 4). Elde
edilen korelasyon değerlerinin bazıları kaynak bilgilere uygun (7,13,
18,21), bazısına ise uygun görülmemiştir (4).

Bu araştırmada çevre sıcaklığı artışının, her iki grubun da yu-
murta verim ve yem tüketimini olumsuz yönde etkilediği görülmüş-
tür. Tek barındırılanlarda kümes içi nem düzeyinin yükselmesi olum-
suz etki yapmakta, bu da hayvanların kendilerine daha rahat hareket
olanağı sağlamalarından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir.
Bunun yanında tek barındırılan tavukların yumurta verimleri, dörtlü
gruptan daha yüksek, yem tüketimleri ise daha düşük olmuştur. Tek
barındırılan tavukların daha az yem tüketerek daha yüksek verim
sağlamaları; bu barındırma yönteminin ne düzeyde ekonomik yarar
sağlayabileceğinin ayrıca araştırılması gereğini ortaya koymaktadır.

Kümesteki sıcaklık artışı yumurta ağırlığına da olumsuz yönde
etki yapmıştır. Yumurta veriminin artmasıyla, yumurta ağırlığında
dikkat çeken azalma ayrıca incelenmesi gereken bir araştırma ko-
nusudur.
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