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Özet: Bu araştırma ticari koşullarda üretilen etlik piliçlerde büyütme mevsimi ve yörenin verim özellikleri üzerine etkilerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Nisan 1999 - Ekim 2000 tarihleri arasında 298 kümeste üretilen 1430 sürü üzerinde
yürütülmüştür. Broiler verimliliğinin ölçüsü olarak yaşama gücü (YG), yemden yararlanma oranı (YYO), canlı ağırlık (CA) ve broi-
ler verimlilik indeksi (BVİ) kullanılmıştır. Tüm sürüler için hesaplanan ortalama YG (%), CA(g), YYO (kg/kg) ve BVİ değerleri
sırasıyla 89.71; 1762.70; 1.907 ve i93.73 olarak hesaplanmıştır. Verim özellikleri açısından benzer genetik potansiyele sahip
olmalarına karşın, sürü performansları arasında önemli (p<O.OI) farklılıklar belirlenmiştir. Ortalama BVİ değerleri büyütme mevsim-
lerine göre kıŞ, ilkbahar, yaz ve sonbahar mcvsimleri için sırasıyla 194.1; 196.3; 185.1 ve 202.6 (p<O.OI), üretim yörelerine göre ise
Mudumu, Bolu, Dörtdivan, Sakarya, Ankara ve Eskişehir yöreleri için sırasıyla 181.4; 218.3; 208.5; 217.7; 224.7 ve 216.3 (p<O.OI)
olarak bulunmuştur. İncelenen tüm verim özelliklerinde en düşük değerler yaz mevsiminde büyütülen sürülerden elde edilmiştir.
Araştırma sonucunda büyütme mevsimi ve yörenin verim özellikleri üzerine önemli bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Broiler, broiler verimlilik indeksi, canlı ağırlık, mevsim, yaşama gücü, yemden yararlanma oranı, yöre.

The effects of season and region on performanee of eommercial broİlers

Summary: The objective of this research was to determine the effects of rearing season and region on performance of com-
mcrcia! broilers. Data coming from 1430 commercia! broiler /loeks kept on 298 broiler production units were collected in sixteen
months of time from April 1999 to October 2000. Liveability (L), feed eonversion ratio (FCR), live weight (LW) and European
Efficiency Factor (EEF) were used as a guantitative measure of the /lock performance. The mean L (%), LW (g), FCR (kg/kg), and
EEF figures for all /locks were 89.71; 1762.70; i .907 and 193.73 respectively. Despite very similar genetic backgrounds, there were
statistically significant differences between /lock performances (p<O.OI). The mean EEF values for different rearing seasons; winter,
spring, summer and autumn were 194. i; 196.3; 185.1 and 202.6 respectively (p<O.OI). The mean EEF values for different geograph-
ical regions; Mudumu, Bolu, Dörtdivan, Sakarya, Ankara and Eskişehir wc re 181.4; 218.3; 208.5; 2 i7.7; 224.7 and 216.3 respectively
(p<O.OI). Those /locks raised in summer season had the least production figures. As the result of this investigation it can be stated
that effects of rearing season and region on performance of commercial broiler were important.

Key words: Broiler, european effieiency factor, feed conversion ratio, liveability, live-weight, region, season.

Giriş
Türkiye piliç eti üretiminde hızlı bir artış

yaşanmaktadır (I). Hayvansal gıda gereksiniminin
karşılanmasında önemli bir yer tutan piliç etine olan
talep, üstün verim özelliklerine sahip, birörnek etçi pi-
iiçIerin büyük sürüler halinde yoğun bir şekilde üretimi
ile karşılanmaktadır. Piliç eti üretimendüstrisinde ve-
rimlilik esastır ve bu amaçla kullanılan sürülerin ve-
rimliliği genetik, hayvan ıslahı, sağlık koruma, hayvan
besleme ve lOoteknİ alanlarındaki gelişmelere koşut
olarak her geçen gün artmaktadır.

Broiler verimliliğini önemli ölçüde etkileyen fak-
törlerden biri çevre sıcaklığıdır. Broiler piliçler için ideal
sıcaklıkların optimum canlı ağırlık kazancı için 10-22°C
ve optimum yemden yararlanma için IS-2rC arasında
olduğu bildirilmiştir (26). Çevre sıcaklığının broiler pi-
iiçIerde verim özelliklerine olan olumsuz etkisi daha çok
yüksek sıcaklıklarda şekillenen sıcak stresinden kay-
naklanmaktadır (2, 13, 18, 21, 28). Yüksek çevresel

sıcaklığın yem tüketimi, canlı ağırlık artışı, yemden
yararlanma ve yaşama gücünü olumsuz etkileyerek
verim düşüklüklerine yol açtığı pek çok araştırmacı
tarafından bildirilmiştir (4,14,15,31,38). Türkiye'de
yürütülen bir araştırmada 7. hafta CA ortalamaları yaz
mevsiminde büyütülen sürülerde diğer mevsimlerde
büyütülen sürülere göre ortalama %23 daha düşük
bulunmuştur (37). Poyraz ve ark. (23) Türkiye'de
yetiştirilen bir ticari genotipe ait karkas özelliklerini
belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada en düşük
karkas ağırlığını yaz mevsiminde üretilen sürülerde
tespit etmişlerdir. Christmas (3) kesim ağırlığını yaz
mevsiminde büyütülen sürülerde ilkbaharda büyütülen
sürülere göre %15 dahadüşük bulmuştur. Benzer şekilde
yüksek çevresel sıcaklığa maruz kalan broiler sürü-
lerinde günlük canlı ağırlık artışı ve kesim ağırlığı (7,
29) ile yem tüketiminde (12) önemli bir azalma şekillen-
diği bildirilmiştir.

* Bu araştırma TUBİTAK (VHAG 1555/ADP) tarafından desteklenmiş olup, bunlar "broiler verimlilik indeksiile hijyen değişken-
leri arasındaki ilişkiler" isimli doktora tezinden özetlenmiştir



Bu araştırma ticari koşullarda üretilen broiler piliç-
leri n verim özellikleri üzerine büyütme mevsimi ve
yörenin etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Hayvan materyali
Araştırma gerecini büyük bir ticari entegrasyonla

sözleşmeli olarak altı farklı yörede üretim yapan 298
broiler üretim kümesinde 16 ay süresince üretilen
toplam 1430 adet sürü (8 973 126 civciv) oluşturmuştur.
Sürüler ilk üç hafta standart başlangıç (3000 - 3100
kcallkg ME, %23 HP) ve üç haftadan sonra kesime
kadar büyütme / bitiş (3100 - 3200 kc al/kg ME, %21
HP) rasyonları ile serbest olarak beslenmişlerdir.

Genel
Üretim mevsimi ve yöre gözetilmeksizin tüm

sürüler için hesaplanan CA(g), YYO(kg/kg) ve Bvi
ortalamaları sırasıyla 1762.70; 1.907 ve 193.73 olarak
bulunmuştur (Tablo I). Tüm verim özelliklerinde en
düşük değerler Mudurnu yöresinden elde edilmiştir.
Araştırma materyalinin önemli bir bölümünün (tüm
sürülerin %65.1 'i ve tüm civcivlerin %49.2'si) Mudurnu
yöresinde üretilmiş olması, verim özellikleri için hesap-
lanan ortalama değerleri önemli ölçüde düşürmüştür. Bu
durumun daha açık bir şekilde gözlenebilmesi için
Mudurnu yöresi dışarıda bırakılarak yeniden hesaplanan
CA, YYO ve Bvi değerleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Metot
Sürü performansının ölçüsü olarak yaşama gucu

(YG), canlı ağırlık (CA), yemden yararlanma oranı
(YYO) ve broiler verimlilik indeksi (BVi) değerleri kul-
lanılmıştır. Verim özelliklerine ait değerler sürü
düzeyinde aşağıdaki formüller kullanılarak hesap-
lanmıştır.
YG : (kesilen hayvan sayısı / giren hayvan sayısı) x 100
CA kesilen toplam canlı ağırlık (kg) / kesilen hayvan
sayısı
YYO : tüketilen toplam yem miktarı (kg) / kesilen toplam
canlı ağırlık (kg)
Bvi : YG (%) x CA (kg) x 100/ Yaş (gün) x YYO (kg/kg)

Verim özelliklerinin hesaplanması için gerekli ve-
riler üretim kayıtları ile her sürüye ait kesimhane
sonuçlarından alınmıştır. Araştırma grupları sürünün
üretim kümesine giriş tarihine göre mevsim (Kış: 12, 1,
2. aylar, ilkbahar: 3,4,5. aylar, Yaz: 6,7,8. aylar ve
Sonbahar: 9, LO ve ll. aylar) ve üretim yöresine
(Mudurnu, Bolu, Dörtdivan, Sakarya, Ankara ve
Eskişehir) göre oluşturulmuştur. Sürülere ait verim özel-
likleri hesaplandıktan sonra üretim yöresi ve üretim
mevsiminin CA, YYO ve Bvi üzerine etkisini belir-
lemek amacıyla bir istatistik paket programda (30) iki
yönlü varyans analizi ve gruplar arası farklılığın önem
kontrolü için Duncan testi, YG bakımından üretim yöre-
si ve mevsime göre farklılığın önem kontrolünde ise ki-
kare analizi (32) uygulanmıştır.

i
i
i
i
i

. i
i i

Yöre ve mevsim gözetilmeksizin i tüm sürüler için
belirlenen YG %89.71, Mudurnu i hariç tüm slürüler
için hesaplanan YG ise % 92.09 dıarak belirlJnmiş-
tir. i i

CA, YYO ve Bvi üzerine üretim yöresi ve !üretim
i r

mevsiminin etkisini belirlemek amacıyla yapıllan iki
yönlü varyans analizi sonuçlarına gö~e tüm verirlı özel-
likleri yönünden üretim yöreleri arasıındaki farklıl~k ista-
tistik açıdan önemli (p<O.OOl), mtivsimler ara~ındaki
farklılık ise CA ve Bvi bakımındari önemli (pJO.OOl),
YYO özelliği açısından ise önems:iz (p>0.05) ibulun-
muştur (Tablo 2). Verim özeııikleri~e ait istatistik ana-
liz sonuçları YG, CA, YYO ve BViıiçin sırasıyl~ Tablo
3,4 ve 5'de sunulmuştur. i i

Y G" .. i i
Y
aşama .. ~C.U. .. . i .. i ..
aşam gucu uzerıne yorenın, ,mevsımın ve yore x

mevsim interaksiyonunun etkisi istatistik açıdaJ önemli
(p<O.OOl) bulunmuştur (Tablo 3).1Buna göre) her bir
yörede mevsimler arası ve her bir mevsimde' yöreler
arası farklılıklar önemlidir. Tüm de~eme grupIab birlik-
te değerlendirildiğinde; en düşü~ yaşama gıbcü yaz
mevsiminde Mudurnu'da üretilen Isürülerden (1%86.58)
ve en yüksek yaşama gücü ise Isonbaharda iBolu'da
üretilen sürülerden (%94.40) elde iedilmiştir (Tablo 3).
Yöre x mevsim interaksiyonu nedeniyle, ~n düşük
yaşama gücü Mudurnu, Bolu, Döııtdivan ve Slkarya'da
yaz, Ankara'da ilkbahar ve Es~işehir'de kıiş mevsi-
minde, en yüksek yaşama gücü ise Sakarya hkriç diğer
tüm yörelerde sonbaharda üretileJ sürülerden lelde edil-
miştir (Tablo 3). i i

i
Canlı Ağırlık i i
Canlı ağırlık bakımından herp mevsi~ıerlarası hem

de yöreler arası farklılıkları önemlı (p<O .00 1)
bulunmuştur. Canlı ağırlık yönünden üretim iyöresi ile
mevsim arasında önemli (p<0!.05) bir interaksiyon
olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). ~nteraksiyonl nedeni ile
en düşük ve en yüksek CA değerlerinin eld.le edildiği
mevsimler yöreden yöreye değiışmiştir. Buria göre en
düşük CA değerleri Mudurnili, Bolu, Sharya ve
Ankara'da yaz, Dörtdivan'da ilkbahar ve E~kişehir'de
kıŞ, en yüksek CA değerleri ise ıbörtdivan velAnkara'da
kış diğer tüm yörelerde ise ısanbahar rr~evsiminde
gözlenmiştir (Tablo 4). i i

i i
Yemden Yararlanma Oranı J.
YYO bakımmdan mevsimler arası far .Iılık önem-

i
siz (p>O.05), üretim yöreleri larasındaki farklılık ise
önemli (p<O.OOl) bulunmuştur nablo 2). B\~na göre; en

, i
yüksek YYO Mudurnu (1.959)'lei1 düşük yyo ise Bolu
(1.756) yöresinde üretilen sürülerden elde edilmiştir
~aWo5). i

i
Broİler Verimlilik İndeksi
Araştırma sonucunda en qüşük, en Yül,lsekve orta-

lama BVI değerleri .slrasıylaI47.34; 277,.07; 193.73
olarak belirlenmiştir. Dretim mevsimlerine' göre ortala-
ma Bvi değerleri, diğer verilm özellikleh ile benzer~ ~ i J

i i
i
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Tablo i:Yerim özelliklerine ait tanımlayıcı istatistik özetler
Table 1: Descriptive statisties of flock performance

145

Tüm sürüler Mudumu hariç tüm sürüler Fark

Özellik N X:tSx N X:tSx (%)

CA (g) 1430
YYO (kg/kg) 1430
BYİ 1430

N: Sürü sayısı

1762.70:t3.99 499
i.907:t0.0049 499
193.73:t0.93 499

i824.64:t5.88
i.809:t0.0051
216.65:t1.016

3.39
5.13
10.57

Tablo 2: İki yönlü varyans analizi sonuçları
Table 2: Results of two way ANOYA

Özellik Değişken Kareler Ortalaması Önem

Canlı Yöreler arası 740379.75 ***
Ağırlık Mevsimler arası 130459.67 ***

Yöre x Mevsim 35271.36 *

Yemden Yöreler arası 1467058.2 ***
Yararlanma Mevsimler arası 42970.05

Yöre x Mevsim 10557.79

Verimlilik Yöreler arası 80783.21 ***
indeksi Mevsimler arası 7158.62 ***

Yöre x Mevsim 450.02

***: p<O.OOI *: p<0.05 -: Önemli Değil

şekilde, en düşük yaz (185.14), en yüksek ise sonbahar-
da (202.57) üretilen sürülerden elde edilmiştir. Yörelere
göre ise, Mudurnu, Bolu, Dörtdivan, Sakarya, Ankara ve
Eskişehir yöreleri için sırasıyla 181.44; 218.34; 208.50;
217.74; 224.71 ve 216.35 (p<O.OOl) olarak bulunmuştur
(Tablo 5).

Tartışma ve Sonuç
Araştırma kapsamındaki tüm sürülerden elde

edilen ortalama YG, Türkiye'de yapılmış bazı çalışma
bulgularından (5, 17, 19,36) düşük, bazı çalışmalarla (8,
9, 10, 11) benzer bulunmuştur. Saha koşullarında ve çok
sayıda civciv üzerinde yürütülen bu çalışmada YG
yönünden elde edilen sonuçların, özellikle denemede
kullanılan hayvan sayısının çok düşük olduğu (19, 36)
ya da tüm çevre koşullarının optimum düzeyde tutul-
duğu (33, 34) kontrollü denemelerden elde edilen
sonuçlardan daha düşük bulunması beklentilerle uyum-
ludur. Nitekim araştırma bulguları hayvan sayısının daha
yüksek olduğu ve saha koşullarına yakın ortamlarda
büyütülen sürülerden elde edilen YG oranları (9,22,24,
25) ile benzerlik göstermiştir. YG üzerine üretim mevsi-
minin etkisinin incelendiği çalışmalarda, mevsimin YG
üzerine etkisi genellikle önemsiz olarak bildirilmiştir (7,
22). Bunun nedeni entansif bir üretim biçimi gösteren
piliç eti üretiminde iklim koşullarının kümes içine
yansıma oranının düşük olmasıdır. Ancak bu çalışmada
gerek kümesIerin yapım özellikleri ve gerekse üreticiye

bağlı nedenlerle çevresel iklim koşullarının kümes içine
etkisinin önlenemediği ve buna bağlı olarak da YG üze-
rine mevsimin etkisinin önemli bulunduğu gözlenmekte-
dir. Üretim mevsiminin YG üzerine olan etkisinin yöre-
den yöreye değişmesi de her bir yöredeki kümeş yapım
özellikleri ile bakıcı faktörleri arasındaki farklılıklardan
kaynaklanmış olabilir. Pratikte anlamlı bir farklılık ifade
etmemekle birlikte, sayısalolarak birbirine çok yakın
YG oranları arasında bile önemli farklılıkların bulunmuş
olması, araştırma kapsamındaki hayvan sayısının çok
yüksek olmasından kaynaklanmıştır.

Araştırmada belirlenen ortalama CA değerleri, bazı
araştırma sonuçlarından (5, 20, 33, 36) düşük, bazı
araştırma sonuçlarından (10, 11,34) yüksek ve bazı
araştırma bulguları ile (6, 9, 16, 17) benzerdir.
Araştırmada en düşük CA ortalamasının Dörtdivan ve
Eskişehir dışındaki tüm yörelerde yaz mevsiminde belir-
lenmiş olması, uzun süre sıcak stresine maruz kalan
broilerlerde tüm verim özelliklerinde önemli düşüşlerin
şekilleneceğini bildiren (2, 13, 15,21,29) araştırmalarla
uyumludur. Araştırma sonuçları ayrıca, Türkiye'nin de
içinde bulunduğu sup-tropik iklim koşullarında, diğer
etkenler optimum düzeyde tutulduğunda, broiler ve-
rimliliğinde en önemli düşüşlerin yaz mevsiminde şekil-
lendiğini bildiren (22, 23, 37, 38) araştırmalarla da
uyumludur. Benzer şekilde, Dörtdivan ve Ankara
yöreleri dışındaki tüm yörelerde en yüksek CA ortala-
malarının sonbahar mevsiminde üretilen sürülerden elde



Tablo 3: Üretim yöresi ve mevsime göre yaşama gücü oranları (%)

Table 3: Effect of seasons and regions on liveability (%)

"""0\

Mevsim

Kış İlkbahar Yaz Sonbahar Genel

Önem
.vı

Yöre n YG(%) n YG(%) n YG(%) N YG(%) n YG(%) ı:::
;>;"

2:

Mudumu 1040531 87.31c, 1157325 87.22B• 132235Q. 86.58A• 891600 88.57°' *** 4411806 87.32'
cı
ı:::....•
rP....•

Bolu 185300 93.48cf 194350 92.78Be 319350 9L41Ad 174250 94.400f *** 873250 92.75e ,
O:
N
::ı

91.11Bc 91.34cc 89.95Ab 92.03Oc 91.11b
ı::

Dörtdivan 208100 241650 266950 144450 *** 861150 ....•
'"oo
'<

Sakarya 9L67Bd 9L91cd 9L58Ae '286900 91.91Cb 91.75d
....•

399500 372000 416050 *** 1474450 ~
N

Ankara 132800 90.96Cb 90.67Ab 90.84Bc 93.l80d 91.33c 3::
145900 118750 111700 *** 509150 (l)

::r
3

Eskişehir 9232Ae 93.l6cf 92.76Bf 94.300e 93.09f ~
209870 238900 212950 181600 *** 843320 Z

c::....•

önem
E.*** *** *** *** *** ~
O

Genel 2167101 89.79c 2350125 89.66B 2656400 88.97A 1790500 90.82° *** 8973126 89.71
....•
3~
::ı

*** :(p<O.OOl).
- A, B, C, D-- - :Aynnat1rdafarklıharf1ei'İtaşıyan-ortalamalacar~sı farklılıklar istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05).

--- --"-- -----a, b, c, d, e, f : Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklılıklar istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05).

n : Civciv sayısı
-- - -- -- ------- - -- -- - ------ -- -- - ---- ---

-------- ---- ---.-
------------



Tablo 4: Üretim yöresi ve mevsime göre canlı ağırlık ortalamaları (g)

Table 4: Effect of seasons and region s on live-weight (g)

Mevsim

Kış İlkbahar Yaz Sonbahar Genel

Yöre N X:i: S- N X:i: S- N X:i:Sx N X:i: S- p N X:i: S- >::ıx x x x ;»~..,~
Mudumu 197 1727.0 Ba:1:10.28 242 1754.6 Ca:1:9.61 288 1678.8 Aa:1:8.82 204 1773.7 Ca:l:9.69 *** 931 1729.5 a :1:4.94 C:'

::ı
:;::"

Bolu 17 179303Aab:l:28.91 21 1801.7Aab:l:30.92 27 1724.1 Aab:1:23034 17 1887.4Bb:l:36.65 ** 82 1792.2 b :1:15.80 <~
"Tl~Dörtdivan 1846.9Bb :1:22.99 29 1754.6Aa :1:19.61 34 177703ABbc:l:24.32 18 1778.5ABa:l:27.66 * 104 1786.6 b :1:12.20 ;»23
O
<>..,

Sakarya 43 1815.2Ab :1:16.05 47 1811.6Aab:l:16.14 53 1784.3 Abc:1:17.34 31 1867.67Bb:l:21.47 ** 174 1815.78 bC:l:9.04 ~
~.

1894.0 d :1:40.04 1925.3b:l:31.77 1916.2 d :1:14.74
NAnkara 16 1945.9 c :1:31.41 19 1902.1 c :1:14.27 16 16 - 67 oo
.j:>.

Eskişehir 17 1807.8 b :1:26.92 21 1854.1 bc:1:19.55 19 1853.0 cd:1:29.37 15 1901.13 b :1:38.68 - 72 1852.7c :1:14.24

P *** *** *** *** ***
Genel 313 1767.1:I:8.22B 379 1777.2 B:1:7.25 437 1717.5A:l:7.47 301 1805.4c:l:8.37 *** 1430 1762.7:1:3.99

*** :(p<O.OOI). ** :(p<O.Ol). * :(p<0.05). - : Önemli değiL.
A,B,C : Aynı satırda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklılıklar istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05).

a, b, c, d : Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklılıklar istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05).
N : Sürü sayısı

.j:>.
-.ı
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verim özellikleri üzerinde yap~ığı olumsu~ etkiye
bağlanabilir. i i

Araştırma sonucunda, tüm verim özelliklerinin üre-
< i

tim yöresinden önemli ölçüde etkillendiği belirlenrrilştir.
Bu durum, başta kümes yapım öiellikleri olı-riak üzere,
üretici için piliç eti üretiminin ~ahip olduğJ öncelik,
kümes kapasitesi, üreticinin bilinJ düzeyi, yatlınm rrilk-
tarı, yöresel hijyen koşulları v~ o yörede Ine kadar
zamandır piliç eti üretimi yapıldığına bağlı olarak şekil-
lenen bölgesel kontaminasyon y:oğunluğunuı~ yöreden
yöreye değişmesinden kaynaklanmış olabilirl Nitekim,
Mudurnu yöresinin tüm verim ö~elliklerinde! en düşük
değerlere sahip bulunması, yörede uzun yıllardır yoğun
bir şekilde piliç eti üretimi yapıııbasından doılayı yaygın
bir bölgesel kontaminasyonun bulunması, I~ümeslerin

i
son derece eski ve dolayısıylal yetersiz teknoloji ile
yapılmış olması, üreticilerin y~terli bilinç idüzeyinde
bulunmaması ve geneılıkle küçük kümesierden oluşması
nedeniyle piliç eti üretiminin ürehci için birinlci önceliğe
sahip olmaması gibi nedenlerle Jçıklanabilir.l'

i .
Yöreler arasında CA, YYO ve BV! bakımından

i i
gözlenen farklılığın bir diğer nedeni de; yörder arasında
YG bakımından gözlenen farklıııklar olabilir/oBir sürüde
YG'nün düşük olması, o sürüdelbelli bir süre yem tüket-

. i
tıkten sonra ölen ve dolayısıyla ıo sürünün tiikettiği yem
miktarını arttınrken, o sürüden üretilen thplam canlı
ağırlığa katkısı olmayan hayvanı sayısının yü'ksek olması
anlamına gelmektedir. Bu dUrurl-ı,YG yüksek sürülerden
niçin daha iyi YYO, CA ve Bvi değerlerin~n elde edil-
diğini de açıklamaktadır. i i

Araştırmada CA bakımından Ankara Ive Eskişehir
yörelerinde mevsimler arası f~rklılığın ön~msiz bulun-
muş olması, söz konusu yörele~de üretim yapan kümes-
Ierin üretim mevsimine bağlı olarak dclğişen çevre
sıcaklıklarından etkilenmediğd bir diğer dJyişle, çevre-

i i
i

*** : (p<O.OOl). N: Sürü sayısı
a, b, e, d : Aynı sütunda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arası farklılıklar
önemlidir (p<0.05).

edilmiş olması çevre sıcaklıklarının broiler üretimi için
en uygun koşulları oluşturması ile açıklanabilir.
Dörtdi van ve Ankara yörelerinde en yüksek CA
değerlerinin kış mevsiminde elde edilmiş olmasının
nedenlerinden biri, kümes tasarımmda soğuk havanın
oluşturacağı olumsuzlukların giderilmesine öncelik ve-
rilmesi olabilir. Buna ek olarak, üreticilerin sürülerini
soğuk stresinden koruma konusunda daha duyarlı
olmaları bu sonucun elde edilmesinde roloynamış ola-
bilir.

Araştırma sonucunda tüm sürüler için belirlenen
ortalama YYO, İiteratürde bildirilen bazı araştırmalar-
dan (lO, 11,22,36) daha düşük ve bazı araştırmalarla (6,
8, 16, 20, 33) benzer bulunmuştur. YYO bakımından
elde edilen bulgular, çevre sıcaklığının YYO üzerine
önemli ölçüde etkili olduğunu bildiren araştırmalarla (7,
15) çelişirken, diğer yandan çevre sıcaklığının YYO
üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını bildiren (27,
31) araştırmalarla uyum içerisindedir. Bu durum
araştırma koşulları arasındaki farklılıkların yanı sıra,
özellikle yaz mevsiminde gözlenen yüksek sıcaklık
koşullarında CA artışında bir azalma meydana gelirken
yem tüketiminin de azalması ve bu nedenle yemden
yararlanma oranında önemli bir farklılığın
oluşmamasına bağlanabilir.

Bvi açısından elde edilen sonuçlar, Türkiye'de
yapılmış bazı araştırmalarda bildirilen değerlerden (20,
33, 35, 36) düşük, bazı araştırmalarda bildirilen
değerlerden (22, 24) yüksek ve bazı araştırmalarda
bildirilen değerlerle (6, 25, 34) benzer bulunmuştur.
Mevsimler açısından en düşük Bvi değerinin yaz mevsi-
minde üretilen sürülerden elde edilmiş olması beklenti-
lerle uyuşmaktadır.Çünkü diğer tüm verim özellik-
lerinde de benzer bulgular elde edilmiştir. Bu durum yaz
mevsiminde gözlenen yüksek sıcaklıkların hayvanların
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Tablo 5: Üretim yöresi ve mevsiminBvİ ve YYO üzerine etkisi
Table 5: Effeet of region and season on EEF and FeR

BVİ VVO
Yöre N X:tSx X:tSx

Mudurnu 931 181.44a :t1.l3 i .959d:t0.006
Bolu 82 218.34 e :t2.71 1.756a:t0.0I4
Dörtdivan 104 208.50 b :t2.21 i .834be:t0.009
Sakarya 174 217.74 e :tL.54 i .796ab:t0.008
Ankara 67 224.71 e :t2.77 L.824be:t0.0i3
Eskişehir 72 216.35 be :t2.71 i.854e:t0.01i

Önem *** ***
Mevsim

Kış 313 194.12 b :t2.05 i .895:t0.0Lo
İlkbahar 379 196.32b :t1.76 L.902:t0.009
Yaz 437 185.14a :tL.69 i .937:t0.009
Sonbahar 301 202.57 e :t1.86 L.880:t0.008

Önem ***
Genel 1430 193.73:t0.93 1.907:t0.004
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sel sıcaklığın kümes içine yansımadığı anlamına
gelmektedir. Bu durum, Ankara'da yoğun olmak üzere,
bu iki yörede, tüm çevre koşullarının önemli ölçüde
kontrol edildiği kümesIerin bulunması ve üreticilerin
görece daha bilinçli olmaları ile açıklanabilir.

Araştırma sonucunda YG, CA ve Bvi değerlerinin
büyütme mevsiminden önemli ölçüde etkilendiği ve bu
etkinin daha çok yaz mevsiminde şekillenen yüksek
sıcaklıklardan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
Araştırmada ayrıca, Mudurnu yöresi dışarıda bırakılarak
hesaplanan verim özelliklerine ait genel değerlerin
Türkiye ticari piliç eti üretim koşullarını yansıttığı
kanısına varılmıştır.
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