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Özet

Araştırma, yumurtacı tavuklarda kafes katlarının
bazı verim özellikleri üzerine etkisi ile bu özellikler
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tam çevre
kontrollü kümeste batarya tipi üç katlı bireysel
kafeslerde yürütülmüştür. Aydınlatmada kullanılan
lambalar orta kat seviyesinde, kafese 120 cm
uzaklıkta ve 4 watt/m2 ışık şiddeti sağlanılacak
şekilde yerleştirilmiştir. Her bir kafes katında 40
adet olmak üzere 16 haftalık yaşta toplam 120 adet
kahverengi yumurtacı ATAK-S tavuk kullanılmıştır.
Araştırma, 30 haftalık yaşa kadar sürdürülmüştür.
Üzerinde durulan cinsel olgunluk ağırlığı, cinsel
olgunluk yaşı, yumurta verimi, yumurta ağırlığı,
canlı ağırlık gibi özellikler bakımından kafes katları
arasında önemli bir farklılık bulunmamıştır
(P>0,05). Yumurta verimi ile cinsel olgunluk yaşı
arasında (r= -0,966), cinsel olgunluk ağırlığı
arasında (r= -0,267); yumurta ağırlığı ile cinsel
olgunluk ağırlığı arasında (r=0,392), cinsel olgunluk
yaşı arasında (r=0,294) ve yumurta verimi arasında
(r= -0,295); canlı ağırlık ile cinsel olgunluk ağırlığı
arasında (r=0,856) ve yumurta ağırlığı arasında
(r=0,307) önemli ilişki olduğu tespit edilmiştir
(P<0,01). Araştırmada, bazı verimler arasındaki
ilişkinin önemli olduğu ve optimum şartlar
sağlanıldığında ise kafes katları arasında verim
özellikleri bakımından farklılık bulunmadığı
sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Tavuk, kafes katı, verim
özellikleri, korelasyon.

Determination of effects of cage tiers on some
production characteristics and interrelated
relationships of production characteristics
Abstract
This research was conducted at the 3-tiered
individual cages with the aim of determining the
effects of cage tiers on some production
characteristics as well as interrelated relationships
of these characteristics. Lambs were placed 120 cm
from the cage at the middle-tier level to provide light
intensity of 4 watt/m2. A total of 120 brown laying
hens (ATAK-S), including 40 hens at each tier, aged
16 weeks, were used in experiment. Research was
continued until 30 weeks of age. There were no
differences among cage tiers in terms of sexual
maturity weight, sexual maturity age, egg yield, egg
weight,
live
weight
(P>0,05).
Significant
relationships were found between egg weight and
sexual maturity age (r= -0,966) and sexual maturity
weight (r= -0,267); between egg weight and sexual
maturity weight (r=0,392) and sexual maturity age
(r=0,294) and egg yield (r= -0,295); between live
weight and sexual maturity weight (r=0,856) and
egg weight (r=0,307).

As a result of this research, there were significant
relationships
between
some
production
characteristics and in case of the optimum
conditions were maintained within hen house, no
differences were found among cage tiers in terms of
these characteristics.

Key words: Hen, cage
characteristics, correlation.

tier,

production
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Giriş

Günümüzde yumurta tavukçuluğu büyük oranda
batarya
tipi
kafes
sistemli
kümeslerde
yapilmaktadir. Her ne kadar tüm kafes katlarinda
aydinlatma, havalandirma ve isitma gibi tüm çevre
faktörlerini homojen sağlamaya çalişilsa da kafes
kati sayisina paralel olarak bunu sağlamanin
oldukça zor olduğu bilinmektedir. Bu maksatla
yapilan değişik araştirmalarda kafes katlari ve kafes
konumlari arasinda bazi verim özellikleri arasinda
önemli farlilik bulunduğu bildirilmiştir (Bougon ve
ark., 1986; Jackson ve Waldroup, 1987; Hemsworth
ve Barnett, 1989; Yetişir ve Sarica, 2004; Kiliç ve
Şimşek, 2006; Vits ve ark., 2006).

Kafes katlari arasinda işik şiddeti bakimindan
lambalarin kümese yerleştirilme düzenine bağli
olarak farklilik bulunabilmektedir. Tavuklarda
yumurtlama döneminde işik şiddeti ve işik süresinin
hipofiz bezini aktive ettiği ve bu durumun
tavuklarda büyüme, cinsel olgunluk ve yumurta
verimi üzerine etkili olduğu belirtilmiştir (Durmuş
ve ark., 2004). Maksimum yumurta verimi için işik
şiddeti ve uyarisinin devam ettirilmesi gerektiği,
yumurta verimi ile büyüklüğünü optimize etmek için
çeşitli aydinlatma programlarinin uygulandiği ve
yumurta verimi ile cinsel olgunluk yaşi arasinda
lineer bir ilişkinin bulunduğu bildirilmiştir (Yetişir
ve Sarica, 2004).

Tavuklarin bazi verim özellikleri arasinda pozitif
veya negatif ilişki bulunmaktadir. Bu nedenle İslah
çalişmalarinda
bu
ilişkilere
dikkat
etmek
gerekmektedir. Bu güne kadar yapilan değişik
araştirmalarda canli ağirlik ile yumurta ağirliği,
cinsel olgunluk yaşi ile yumurta verimi ve yumurta
verimi ile yumurta ağirliği gibi özellikler arasinda
ilişki bulunduğu belirlenmiştir (Bougon ve ark.,
1986; Jackson ve Waldroup, 1987; Hemsworth ve
Barnett, 1989; Kiliç ve Şimşek, 2006; Walc ve ark.,
2011).

Bu araştirma ile, aydinlatmada kullanilan lambalar
orta kat seviyesinde ve kafes katlarinin karşisindan
işik verecek şekilde yerleştirilmiş ve kümes içi
koşullari optimum seviyede tutularak kafes
katlarinin bazi verim özellikleri üzerine etkisi ve bu
özellikler
arasindaki
korelasyon
katsayilari
hesaplanmaya çalişilmiştir.
Materyal ve Yöntem

Araştirmanin hayvan materyalini Tavukçuluk
Araştirma İstasyonunda bulunan 120 adet ATAK-S

ticari yumurtaci tavuklari ve yem materyalini ise
Çizelge 1’de besin kompozisyonu belirtilen yemler
oluşturmuştur.
Yöntem

Araştirma, üç katli ve her katinda 40 adet bireysel
bölme bulunan toplam 120 tavuk kapasiteli tek sirali
batarya tipi tam çevre kontrollü deneme kümesinde
yürütülmüştür. Kümes içi sicaklik (20 0C), nispi nem
%40 ve havalandirma ise kilogram canli ağirlik
başina 6,5 m3/saat hava sirkülasyonu sağlayacak
şekilde otomatik olarak düzenlenmiştir. Piliçler,
çevre kontrollü günlük 10 saat aydinlatma
sağlanilan büyütme kümesinde 16 haftalik yaşa
kadar büyütüldükten sonra, deneme kümesine
nakledilmiştir. Kafes katlarina piliçler rastgele
dağitilmiştir. Ebatlari 29x43x51 cm olan her bir
kafes gözüne birer adet hayvan yerleştirilmiştir.
Aydinlatma süresi 18. haftalik yaşa kadar günde 10
saat, daha sonra haftada birer saat artirilarak 16
saatte sabitlenmiştir. Aydinlatmada kompakt
floresan lambalar orta kat seviyesinde, kafese 120
cm uzaklikta ve 4 watt/m2 işik şiddeti sağlayacak
şekilde yerleştirilmiştir. Tavuklara yem serbest
olarak verilmiştir. Tavuklarin 30 haftalik yaşina
kadar aşağida belirtilen verim özelliklerinden yem
tüketimi 5’erli gruplar halinde 8 tekerrürlü olarak
diğer özellikler ise bireysel olarak tespit edilmiştir.
-Cinsel olgunluk ağirliği (g): Tavuklarin
yumurtlamaya başladiklari günkü canli ağirliklari 1
gram hassasiyetindeki terazi ile tartilarak
belirlenmiştir.

-Cinsel olgunluk yaşi (gün): Civcivlerin kuluçkadan
çiktiklari tarih ile ilk yumurtayi verdikleri tarih
arasinda geçen gün sayisi olarak hesaplanmiştir.
-Yumurta verimi (adet) : 30 haftalik yaşa kadar her
bir tavuğun vermiş olduğu yumurta sayisi alinmiştir.
-Yumurta ağirliği (g): Her bir tavuğun
yumurtasinin ağirliği haftalik olarak 0,01 g
hassasiyetindeki terazi ile tespit edilmiştir.

-Yaşama gücü (%): Her bir kafes katinda 16-30
haftalik yaş arasinda ölen hayvanlar dikkate alinarak
hesaplanmiştir.

-Yem tüketimi (g): Tavuklara haftalik olarak
verilen yemler grup düzeyinde 1 gram
hassasiyetindeki terazi yardimiyla, verilen yem ve
kalan yem arasindaki fark ile belirlenmiştir.

-Deneme sonu canli ağirlik (g): Tavuklarin
deneme sonu (30. Haftalik yaştaki) canli ağirliklari 1
gram
hassasiyetindeki
terazi
yardimiyla
belirlenmiştir.
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-İstatistik Analiz: Araştirma tesadüf parselleri
deneme desenine uygun olarak yürütülmüş ve elde
edilen veriler paket istatistik programlari yardimiyla
değerlendirilmiştir. Gruplar arasindaki farkliliklarin
belirlenmesinde
varyans
analizi,
özellikler
Çizelge 1. Yem materyali

Temel besin maddeleri

0–3 hafta
civciv yemi

arasindaki ilişkilerin belirlenmesinde ise pearson
korelasyon testi kullanilmiştir. Oran veya % olarak
ifade edilen verilere Arcsin transformasyonu
yapilmiştir.
4–10 hafta

11–16 hafta

17–30 hafta

piliç büyütme

piliç geliştirme

yumurta tavuğu

yemi

yemi

1. dönem yemi

Kuru madde, en az (%)

88

88

88

88

Ham protein, en az (%)

19

18

16

16

Ham kül, en çok (%)

8

8

8

15

Metabolik enerji, en az (kcal/kg)

2900

2800

2700

2700

Yararlanilabilir fosfor en az (%)

0,45

0,42

0,40

0,35

0,35

0,42

Kalsiyum, en az-en çok (%)
Lisin, en az (%)

Metionin, en az (%)

Metionin+sistin, en az (%)
Triptofan, en az (%)

Tuz, en az-en çok (%)

Ham selüloz, en çok (%)
Linoleik asit, en az (%)

1-1,2

1,15
0,55
0,85
0,20

1-1,1

0,98
0,47
0,76
0,19

0,9-1

0,72
0,58
0,17

4

0,75
0,72
0,17

0,35-0,50

0,35-0,50

0,35-0,50

0,35-0,50

1,5

1,25

1,0

1,7

4,5

5

6

6

A vitamini (İU/kg)

13 000

13 000

10 000

12 000

E vitamini (mg/kg)

20

20

20

20

D 3 vitamini (İU/kg)
K 3 vitamini (mg/kg)
B 2 vitamini (mg/kg)

3 000
2
5

3 000
2
5

2 000
2
5

2 500
2
5

B 12 vitamini (mg/kg)

0,02

0,02

0,01

0,01

Mangan (mg/kg)

100

100

100

60

40

40

40

Niasin (mg/kg)
Çinko (mg/kg)

Demir (mg/kg)
Bakir (mg/kg)

Selenyum (mg/kg)
Kobalt (mg/kg)

60
70
7

0,2
0,5

Bulgular
Araştirmada üzerinde durulan özelliklere ait
bulgular Çizelge 2’de verilmiştir. Elde edilen
verilerin değerlendirilmesi sonucu, cinsel olgunluk
ağirliği, cinsel olgunluk yaşi, yumurta verimi,
yumurta ağirliği, yem tüketimi ve 30. hafta canli
ağirlik değerleri bakimindan kafes katlari arasinda

60
70
7

0,2
0,5

30
70
7

0,2
0,5

25
40
40
7

0,15

0,5

önemli bir farklilik bulunmadiği tespit edilmiştir
(P>0,05). Deneme süresince üzerinde durulan kafes
katlarinda ölen hayvan olmadiği için yaşama gücü
bakimindan bütün kafes katlari arasinda farklilik
bulunmamiştir (P>0,05).

Araştirma materyalini oluşturan ticari yumurtaci
ATAK-S tavuklarinin bazi verim özellikleri
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arasindaki ilişkilere ait veriler Çizelge 3’te
sunulmuştur. Bu özelliklerden cinsel olgunluk yaşi
ile cinsel olgunluk ağirliği arasinda (r=0,285),
yumurta verimi ile cinsel olgunluk ağirliği arasinda
(r= -0,267); yumurta verimi ile cinsel olgunluk yaşi
arasinda (r= -0,966); yumurta ağirliği ile cinsel
olgunluk ağirliği arasinda (r= 0,392), cinsel olgunluk
yaşi arasinda (r= 0,294) ve yumurta verimi arasinda
(r= -0,295); deneme sonu canli ağirlik ile yumurta
ağirliği arasinda (r=0,307), canli ağirlik ile cinsel
olgunluk ağirliği arasinda (r=0,856) önemli seviyede
korelasyon bulunduğu belirlenmiştir (P<0,01).
Deneme sonu canli ağirlik ile yumurta verimi ve
cinsel olgunluk yaşi arasinda ise önemli bir ilişkinin
olmadiği tespit edilmiştir (P>0,05).
Tartisma ve Sonuç

Kafes katlari araştirmada üzerinde durulan yumurta
verimi, yumurta ağirliği, cinsel olgunluk yaşi, cinsel
olgunluk ağirliği, yem tüketimi, yaşama gücü ve 30.
hafta canli ağirlik gibi özellikler üzerene ayni
seviyede etkili olmaktadir. Bu durumun, kafes
sisteminin bütün bölümlerine eşit düzeyde işik
şiddeti,
havalandirma,
nem
ve
sicaklik

sağlanmasindan
kaynaklandiğini
söylemek
mümkündür. Bougon ve ark. (1986) kafes katlari
arasinda yumurta verimi bakimindan farklilik
bulunmadiği
yönündeki
bulgulari
araştirma
sonuçlari ile uyumlu olmasina rağmen, üst katin
yem tüketimi ve yemden yararlanma orani
bakimindan diğer katlardan daha iyi sonuç verdiğini
bildirmişlerdir. Yildiz ve ark. (2006) kafes katlari
arasinda yumurta verimi bakimindan farklilik
bulunduğunu ve en yüksek yumurta veriminin üst
kattan elde edildiğini ayni şekilde Jackson ve ark.
(1987) ise yumurta verimi, yumurta büyüklüğü,
yumurta kütlesi ve yaşama gücü bakimindan üst
katin alt kata göre daha iyi sonuç verdiğini
belirtmişlerdir. Bu bulgularin aksine, Hemsworth ve
ark. (1989) ise üst katta bulunan tavuklarin diğer
katlarda bulunanlara göre daha düşük yumurta
verimi, yumurta kütlesi ve yemden yararlanma
oranina sahip olduğunu yine Vits ve ark. (2006)’de
alt katta bulunan tavuklarin üst kata nazaran daha
fazla
yumurta
verimine sahip
olduklarini
bildirmişlerdir. Bu bulgular araşmada elde edilen
sonuçlari ile çelişmektedir.

Çizelge 2. Kafes katlarina göre bazi verim özelliklerinin değerleri
Verim Özellikleri

Alt kat (1)

Cinsel olgunluk ağirliği (g)
Cinsel olgunluk yaşi (gün)
Yumurta ağirliği (g)

1720,40±30,50

52.44±1,30

54,83±1,23

55,89±1,86

99,00±2,08

30. hafta canli ağirlik (g)

1850,10±29,70

Farklilik önemsiz (P>0,05); n=36; ± standart hatayi ifade etmektedir.
Çizelge 3: Bazi verim özellikleri arasindaki ilişkiler

Özellikler

Cinsel olgunluk yaşi
Yumurta verimi

Yumurta ağirliği

Deneme sonu canli ağirlik
**P<0,01

Cinsel olgunluk
ağirliği
**
0,285
**
-0,267
**
0,392
**
0,856

Üst kat (3)

1725,90±24,80

57,79±0,60

Yem tüketimi (g)

Orta kat (2)

1736,90±25,90

148,61±1,32

Yumurta verimi (adet)

Kafes katlari

Cinsel olgunluk
yaşi
**
-0.966
**
0,294
0,075

145,75±1,11
58,13±0,56
98,63±1,17

1824,40±27,70

Yumurta verimi

**
-0,295
-0,048

144,22±1,90

57,69±0,81

101,25±2,93

1854,90±33,50

Yumurta ağirliği

**
0,307
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Araştirmada ayrica bazi verimler arasindaki ilişkiler
incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre cinsel
olgunluk yaşi ilerledikçe cinsel olgunluk ağirliğinin
arttiği, cinsel olgunluk yaşi, cinsel olgunluk ağirliği
ve yumurta ağirliğinin artmasiyla birlikte yumurta
veriminde düşme olduğu, canli ağirliğin artmasina
paralel olarak yumurta ağirliğinin da arttiği ve cinsel
olgunluk ağirliği yüksek olan tavuklarin daha yüksek
deneme sonu canli ağirlik değerlerine sahip
olduklari görülmektedir. Araştirma bulgularina
paralel olarak, El-Sagheer ve ark. (2006), yüksek
canli ağirliğa sahip Bowans tavuklarinin düşük canli
ağirliğa sahip olanlara göre yumurta ağirliği ve yem
tüketiminin daha yüksek olduğu, ayni şekilde Wolc
ve ark. (2011), canli ağirlik ile yumurta ağirliği
arasinda pozitif, yumurta verimi ile cinsel olgunluk
yaşi arasinda negatif ve Sartore ve ark. (1974) et tipi
tavuklarin yumurta verimi ile yumurta ağirliği
arasinda negatif, canli ağirlik ile yumurta ağirliği
arasinda pozitif ilişki bulunduğunu belirtmişlerdir.
Singh ve ark. (1982) ise araştirma bulgularinin
aksine cinsel olgunluk yaşi ile canli ağirlik ve
yumurta verimi, cinsel olgunluk ağirliği ile yumurta
verimi arasinda, Rojas ve ark. (1977)’de yumurta
ağirliği ile yumurta verimi arasinda ve İgnatov ve
ark. (1975) yumurta verimi ile canli ağirlik arasinda
önemli seviyede pozitif korelasyon bulunduğunu
bildirmişlerdir. Rojas ve ark. (1977) ile İgnatov ve
ark. (1975) tarafindan canli ağirlik ve yumurta
ağirliği arasinda tespit edilen önemli seviyedeki
pozitif korelasyon, araştirmadan elde edilen
bulgularla paralellik arz etmektedir.

Araştirma ile elde edilen bulgular dikkate
alindiğinda cinsel olgunluk yaşi ile cinsel olgunluk
ağirliği; yumurta ağirliği ile cinsel olgunluk ağirliği
ve cinsel olgunluk yaşi; deneme sonu canli ağirlik ile
cinsel olgunluk ağirliği ve yumurta ağirliği arasinda
pozitif, yumurta verimi ile cinsel olgunluk yaşi,
cinsel olgunluk ağirliği ve yumurta ağirliği arasinda
ise negatif ilişkinin bulunduğu görülmektedir.
Tavukçulukta
verim özellikleri arasindaki bu
ilişkilerin göz önünde bulundurularak yetiştirme
tekniklerinin uygulanmasi
üretim hedeflerine
ulaşilmasi bakimindan önem arz etmektedir.

Kafes sistemli kümeslerde optimum çevre koşullari
(kümes içi sicaklik, havalandirma ve nem vs.)
sağlanildiği takdirde verim özellikleri bakimindan
kafes katlari arasinda herhangi bir farklilik
oluşmayacaği ve bütün katlardan ayni seviyede
verim alinacaği sonucuna varilmiştir.
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