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Özet: Bu araştırma ticari koşullarda yetiştirilen etlik piliçlerde iki farklı barındırma sıklığının ortalama canlı ağırlığı,
piliç başına ortalama yem tüketimi, yem dönüşüm oranı, ölüm oranı ve ayak taban yangısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ross 308 ırkı civcivler iki kümeste 39 kg/m2 ve 34 kg/m2 barındırma sıklığında 3 yetiştirme
dönemi boyunca incelenmiştir. Piliçlerin 41 günlük besi dönemi sonunda, 39 kg/m2‘deki piliç başına ortalama yem
tüketimi (P<0.01), yem dönüşüm oranı (P<0.01) ve ölüm oranının (P<0.05) daha yüksek, ortalama canlı ağırlığın ise
34 kg/m2’deki piliçlerden daha düşük olduğu tespit edilmiştir (P<0.01). Ayak taban yangısı bakımından iki barındırma
sıklığı grubu arasında önemli bir farklılık olmadığı (P>0.05) fakat barındırma sıklığı grupları içinde bu farkın önemli
olduğu belirlenmiştir (P<0.001). Araştırma bulguları doğrultusunda, çevre denetiminin iyi olduğu ticari kümeslerde,
39 kg/m2 barındırma sıklığında yetiştirilen piliçlerde 34 kg/m2’ye göre besi performansı ve ölüm oranının olumsuz
etkilenmesine karşın kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Ayak taban yangısı, barındırma sıklığı, besi performansı, etlik piliç, ölüm oranı

The effect of two different stocking density in broiler chicken on
fattening performance, mortality rate and foot pad dermatitis
Abstract: This study was carried out to determine the effect of two different stocking densities on average live
weight, average feed consumption per chicken, feed conversion ratio, mortality rate and foot pad dermatitis of
broiler chickens under commercial conditions. Ross 308 chickens were placed in two different densities as 39 kg/m²
and 34 kg/m² into two poultry house and investigated throughout three fattening periods. Average feed consumption per chicken (P<0.01), feed conversion ratio (P<0.01) and mortality rate of 39 kg/m² density group (P<0.05)
were higher than that 34 kg/m² density group at the end of the 41 days fattening period. Average live weight of
34 kg/m² density group was higher than that 39 kg/m² density group (P<0.01). There was no significant difference between the two stocking density groups (P>0.05), but there was a significant difference within the groups
(P<0.001) in terms of foot pad dermatitis. According to the research findings, it was concluded that although the
fattening performance and mortality rate were negatively affected in density group of 39 kg/m² compared to that of
34 kg/m2, but it was acceptable in commercial poultry houses with good environmental control.
Key words: Foot pad dermatitis, stocking density, fattening performance, broiler chicken, mortality rate.

Giriş

Etlik piliçlerin kümes içindeki yoğunluğunun, besi
performansı, hayvan refahı ve işletme karlılığına
önemli etkileri vardır [9, 23]. Canlı ağırlık artışı [14,
19], ayak tabanı yangısı [21], karkas kalitesi [20] ve
ölüm oranı [9] gibi özellikler etlik piliçlerin kümes
içindeki sıklığının artmasından olumsuz etkilenir.
Çünkü barındırma sıklığının artmasıyla altlık kalitesi
[23], barınak içi hava sıcaklık ve nem değerleri [7]
ve hayvan davranışları [9] olumsuz etkilenmektedir.
Kümes içinde hayvan başına ayrılan alan arttığında
ise yem dönüşüm oranı, ölüm oranı ve karkasta istenmeyen çiziklerin azaldığı, beden ağırlığı ve göğüs
et miktarının arttığı bildirilmiştir [1].

Kümes içinde tavsiye edilen piliç başına ayrılması gerekli minimum barındırma sıklığı ile ilgili
değerler değişkendir. Kümes içinde etlik piliçlere
ayrılması gerekli minimum alan piliçlerin besi sonu
ağırlığına göre 33 kg/m² olarak belirlenmiş, fakat
kümes içi çevresel koşulların karşılandığı ve idarenin
iyi olduğu kümeslerde 39 kg/m² hatta 42 kg/m²’ye
kadar izin verilebileceği bildirilmiştir [5, 8, 21]. Bunun
yanı sıra SCAHAW [17] tarafından barındırma sıklığının 30 kg/m²’yi, FAWC [6] tarafından ise 34 kg/m2’yi
aşılmaması tavsiye edilmiştir. Bu sınırlamalara karşın
gerek Türkiye, gerekse de diğer ülkelerdeki etlik piliç
işletmelerinde daha çok gelir elde etmek amacıyla
kümes içi hayvan yoğunluğu sıkça aşılmakta ve sorunlar oluşmaktadır. Kümes içi barındırma sıklığı ile
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ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmaların
çoğunun deneysel kapsamda, az sayıda örnekler
düzeyinde yapıldığı, ticari işletme koşullarında yapılan araştırma sayısının çok az olduğu belirlenmiştir.

Bu araştırma ticari koşullarda yetiştirilen etlik
piliçlerin besi performansı, ölüm oranı ve ayak taban
yangısı üzerine iki farklı barındırma sıklığının etkisini
belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot

Bu araştırma Samsun’un Ondokuz Mayıs ilçesindeki
özel bir firmaya ait olan, iki adet kümese yerleştirilen Ross 308 hattı etlik piliçler üzerinde üç tekrarla
yürütülmüştür. Araştırmaya 2018 Eylül ayında başlanmış, her iki kümeste de besi süreleri arasında
10’ar gün ara verildikten sonra besiye devam edilmiştir. Aynı firmaya ait birbirinin aynısı olan 195 m
x 10 m boyutlarındaki (1950 m²) iki adet kümesin
birine ardışık besi sürelerinde 35378 (±79.91) adet
(18.14±0.04 piliç/m²) diğerine ise 29993 (±98.21)
adet (15.38±0.052 piliç/m²) civciv yerleştirilmiştir.
Her iki kümeste de yemlik ve suluklar aynı dizaynda yerleştirilmiştir. Piliç başına düşen yemlik ve suluk uzunluğu her iki kümeste de sabit olup yuvarlak
tip yemlikte en az 2.5 cm, 8-10 pilice bir adet nipel suluk olacak şekilde ayarlanmış, yem ve su ad
libitum olarak sağlanmıştır. Ortalama besi dönemi
barındırma sıklığı yüksek ve düşük kümesler için sırasıyla 41.91 (±0.36) gün ve 41.70 (±0.20) gün olarak belirlenmiştir. Etlik piliçlere besi boyunca ilk 11
gün başlangıç (HP: %23.5; ME: 2850 kcal/kg), 12-22
günler arasında büyütme (HP: %22; ME: 2950 kcal/
kg) ve kesime gönderilinceye kadar bitiş (HP: %20;
ME: 3010 kcal/kg) olmak üzere 3 farklı yem verilmiştir. Birbirinin aynısı her iki kümeste de sıcaklık, nem
ve havalandırma otomatik olarak kontrol edilmiştir.
Kümeslerin sıcaklıkları ilk hafta 32°C’ye ayarlanmış,
3. haftanın sonunda 24°C’ye düşürülmüş ve piliçlerin çıkışına kadar bu sıcaklıkta çalışmaya devam edilmiştir. Havalandırma oranı ve bağıl nem oranı her iki
kümeste sırasıyla 2 m3/h/kg canlı ağırlık ve %65 olarak ayarlanmıştır. Çalışma boyunca her gün 24 saat
aydınlatma sağlanmıştır. Beton olan her iki kümesin
zeminine kümes boyunca 7’şer cm kaba talaş serilmiş her besi döneminden sonra altlık değiştirilmiştir.
Araştırma boyunca etlik piliçlerin kümes içinde yoğunluğunu etkileyecek uygulama yapılmamıştır.
Ölçüm ve Değerlendirmeler

Kümeslerin yemlikleri tamamen doldurulmuş ve
haftalık olarak kümeslere göre tüketilen yem miktarı ve günlük olarak ölen piliç sayıları kaydedilmiştir.
Kesim günü kesimhanede barındırma sıklığı gruLalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.
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buna göre nakil aracına yüklenen piliçlerin toplam
ağırlığı piliç sayısına bölünerek besi sonu ortalama
canlı ağırlığı olarak kaydedilmiştir. Kümesten çıkan
piliçlerin toplam ağırlığı kümesin alanına bölünerek metrekare başına düşen ortalama canlı ağırlık
olarak hesaplanmış ve bu değerler 39.55±0.14 ve
34.22±0.18 kg/m² olarak belirlenmiştir. Toplam tüketilen yem miktarı toplam ağırlık artışına bölünerek
yem dönüşüm oranı hesaplanmıştır. Piliç ayaklarının
lezyonlarının skorlaması Martrenchar ve ark. [12]’nın
yöntemine göre yapılmıştır. Buna göre kesimhanede
uzman üç personel tarafından, her barındırma sıklığı
grubu için rastgele seçilen 150 örnek olmak üzere
üç tekrar için toplam 900 etlik pilicin ayak tabanı ve/
veya parmaklarındaki lezyonun varlığı veya yokluğuna göre makroskobik olarak değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede lezyon yoksa Skor 0,
lezyon ayak tabanının %25’ine kadar yayılmışsa Skor
1; lezyon ayak tabanının %25-50’si arasındaysa Skor
2; lezyon %50’den fazla ve/veya ayak parmaklarına
da yayılmışsa Skor 3 olarak skorlama yapılmıştır.
İstatistiksel Analiz

Bu araştırmada iki farklı barındırma sıklığına ait
besi performans özelliklerinin karşılaştırılmasında
bağımsız iki örnek t testi, iki barındırma sıklığı grubu arasında ayak taban yangılarına ait skorların ve
ölüm oranlarının karşılaştırılmasında Mann Whitney
U testi, barındırma sıklığı grupları içinde ayak taban
yangılarına ait skorların karşılaştırılmasında ise KiKare testi, kullanılmıştır. İstatistiksel analizde SPSS
21.0 [22] istatistik programından yararlanılmıştır.

Bulgular

Etlik piliçlerin iki barındırma sıklığına ait bazı besi
performansı ve ölüm oranı değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Ortalama canlı ağırlık değeri 39 kg/m2 barındırma sıklığı grubunda, 34 kg/m2 grubundan daha
az bulunmuştur (P<0.01). Piliç başına ortalama yem
tüketimi (P<0.01), yem dönüşüm oranı (P<0.01) ve
ölüm oranı (P<0.05) 39 kg/m2 barındırma sıklığı grubunda daha fazla bulunmuştur.
Barındırma sıklığı grupları arasında ve içinde
ayak taban yangılarına ait skorların karşılaştırılması
Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre barındırma sıklığı
grupları arasında önemli bir fark olmadığı belirlenmiştir (P>0.05). Diğer taraftan, barındırma sıklığı grupları içinde ayak taban yangı skorları arasında önemli farklılık bulunduğu tespit edilmiştir
(P<0.001). Her iki barındırma sıklığında da Skor 2’de
en çok, Skor 0 ve Skor 3’de en az sayıda etlik pilicin
olduğu saptanmıştır.
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Tablo 1. Barındırma sıklığı gruplarına ait bazı besi performansı özellikleri değerleri ( X ± Sx ), ölüm oranları ve önemlilik düzeyleri.
Özellikler

Barındırma sıklığı (39 kg/m2) Barındırma sıklığı (34 kg/m²)

Toplam hayvan sayısı (adet)
Ortalama canlı ağırlık (g)

35378±79.91

29993±98.21

135689±308.52

108460±530.76

***

1.75±0.007

1.62±0.016

**

2315±9.33

Toplam yem tüketimi (kg)

Piliç başına ortalama yem tüketimi (g/adet)

2348±7.09

4073±6.17

Yem dönüşüm oranı
Ölüm oranı (%)

Önemlilik
**

3816±32.72

5.85

***

**

5.25

*

*: P<0.05, **: P<0.01, ***: P<0.001

Tablo 2. Barındırma sıklığı grupları arasında ve içinde ayak taban yangılarına ait skorların karşılaştırılması ve önemlilik düzeyleri.
Skor 0
Skor 1
Skor 2
Skor 3
Barındırma Sıklığı
Toplam
Önemlilik
(n) (%)
(n) (%)
(n) (%)
(n) (%)
39 kg/m²
34 kg/m²

Önemlilik

23c
26c

5.11
5.78
ö.d.

140b
113b

31.11
25.11
ö.d.

219a
270a

48.67
60.00
ö.d.

68c
41c

15.11
9.11
ö.d.

450
450

***
***

a, b, c: Aynı satırda farklı harfle gösterilen skor değerleri önemli derecede farklıdır (P<0.05).
***: P<0.001, ö.d.: Önemli değil.

Tartışma ve Sonuç

Kümes içi barındırma sıklığı etlik piliçlerin besi performansını etkileyen en önemli çevre faktörlerinden
birisidir. Bu araştırmada 39 kg/m² ve 34 kg/m² barındırma sıklığında kümese yerleştirilen etlik piliçlerin
ortalama besi dönemi sonu canlı ağırlık değerleri
arasındaki farkın önemli olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmaların çoğunda da yüksek barındırma
sıklığında bulunan etlik piliçlerin besi dönem sonu
canlı ağırlığı, düşük barındırma sıklığında bulunanlardan daha az olduğu bildirilmiştir [14, 16, 19, 20,
23]. Mortari ve ark. [16], Mendes ve ark. [14] ve Skrbic ve ark. [19] tarafından yüksek barındırma sıklığının etlik piliçlerin besi sonu ortalama ağırlık değerine olumsuz etkide bulunduğu bildirilmiştir. Yapılan
bir araştırmada [20] etlik piliçlere kümes içinde 10,
13 ve 16 piliç/m² olmak üzere 3 farklı barındırma
sıklığı uygulanmış ve araştırma sonucunda düşük
sıklıkta barındırmanın ağırlık artışı ve besi sonu ortalama canlı ağırlığına katkısının olumlu olduğu bildirilmiştir. Petek ve ark. [23] tarafından 15 piliç/m² ve
19 piliç/m² barındırma sıklığındaki piliçlerden elde
edilen besi sonu canlı ağırlık ortalamaları arasında
farkın önemli olduğu bildirilmiştir. Diğer taraftan
barındırma sıklığının canlı ağırlığa etkisi ile ilgili yapılan bir araştırmada [24] ise 15 piliç/m² ve 20 piliç/
m² olmak üzere iki barındırma sıklığında yetiştirilen
piliçlerin besi dönemi sonu ortalama canlı ağırlık değerleri arasında istatistiksel bakımdan fark olmadığı
bildirilmiştir. Bizim araştırma sonucumuz Thomas ve
ark. [24]’nın araştırma sonucundan farklıdır.
Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.

Petek ve ark. [23] tarafından barınak içinde 15
piliç/m² ve 18 piliç/m² barındırma sıklığında yetiştirilen piliçlerde yem dönüşüm oranlarının sırasıyla
1.59 ve 1.71 olduğu belirtilmiştir. Thomas ve ark.
[24] tarafından 15 piliç/m² ve 18 piliç/m² yoğunlukta
barındırılan piliçlerin yem dönüşüm oranları sırasıyla
1.718 ve 1.750 olarak bildirilmiştir. Bu araştırıcıların
[23, 24] sonucuna benzer olarak bu araştırmada da
barındırma sıklığı artınca yem dönüşüm oranı artmıştır. Bazı çalışmalarda ise yüksek barındırma sıklığında yem dönüşüm oranının, düşük barındırma sıklığında yetiştirilenlerden daha az olduğu bildirilmiştir [4, 11, 19]. Besi sonu canlı ağırlık ve yem dönüşüm
oranları ile ilgili olarak, bizim araştırma sonuçlarımız
ile bazı çalışmalar arasındaki bu farklılık, araştırmalarda kullanılan etlik piliç hatlarının değişken olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.

Bu araştırmada ölüm oranı, 39 kg/m² barındırma sıklığındaki etlik piliçlerde 34 kg/m² barındırma
sıklığındakilerden daha fazla bulunmuştur. Hall [9]
tarafından yüksek kapasiteli (120 000 adet piliç) kümeslerde iki farklı barındırma sıklığında (34 kg/m2
ve 40 kg/m²) yetiştirilen etlik piliçlerin ölüm oranları karşılaştırılmış ve araştırma sonucunda 40 kg/
m²’de ölüm oranının daha fazla olduğu bildirilmiştir.
Bizim araştırmamızdaki ölüm oranı ile ilgili araştırma sonucu Hall [9]’in araştırma sonucuna benzerdir.
Diğer taraftan Thomas ve ark. [24] tarafından 15 piliç/m² ve 20 piliç/m² barındırma sıklıklarında ölüm
oranları sırasıyla %4.3 ve %3.8 olarak bildirilmiştir.
Shanawayn [18], Cravener ve ark. [2] ve Martrenchar
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ve ark. [13] tarafından düşük ve yüksek barındırma
sıklıklarında yapılan araştırmalarda ölüm oranları arasında farklılığın önemsiz olduğu bildirilmiştir.
Ölüm oranları ile ilgili bizim araştırma sonucumuz
bu araştırıcıların sonuçlarından farklıdır [2, 13, 18,
24]. Bu farklılık örnek büyüklüğünün artması ile hayvan davranışlarındaki değişimle korku davranışının
artması ve boğulma riskinin büyük sürülerde fazla
olmasından kaynaklanmış olabilir.

Bu araştırmada iki farklı barındırma sıklığı grubu arasında yapılan karşılaştırmada piliçlerin ayak
taban yangıları arasında önemli bir farkın bulunmadığı belirlenmiştir. Fransa’da 50 etlik piliç kümesinde
yapılan araştırmada [12] altlık ve hava kalitesinin iyi
olması koşuluyla barındırma sıklığı ile ayak taban
yangısı arasında ilişkinin bulunmadığı bildirilmiştir.
Diğer iki araştırmada da [3, 10] barındırma sıklığının
artması ile ayak tabanı yangısında önemli bir farklılık
olmadığı bildirilmiştir. Bizim araştırma sonucumuz
bu araştırma sonuçlarına benzerdir [3, 10, 12]. Fakat
bazı araştırıcıların sonuçları ile farklılık göstermektedir [9, 21, 23, 24]. Bu farklılığın kümes içinde altlık,
hava kalitesi, sıcaklık ve nem değerleri gibi bakım
ve idare koşullarının farklılığından ileri gelebileceği düşünülmektedir. Araştırmada barındırma sıklığı
grupları içindeki ayak taban yangı skorları arasındaki
farklılık ise önemli bulunmuştur. Her iki barındırma
sıklığı grubunda da Skor 2’de en çok, Skor 0 ve Skor
3’de en az sayıda etlik pilicin olduğu gözlemlenmiştir. Spindler ve Hartung [21] tarafından yapılan araştırmada 33, 39 ve 42 kg/m² yoğunlukta barındırılan
30, 34 ve 40 güne kadar büyütülen piliçlerde ayak
tabanındaki lezyonun yaygınlığının arttığı yani Skor
0’dan Skor 2‘e doğru etkilenen piliç sayısının arttığı
ve aradaki farkın önemli olduğu bildirilmiştir. Bizim
araştırma sonucumuz Spindler ve Hartung [21] tarafından bildirilen sonuca benzerdir.
Sonuç olarak, bu araştırma iki farklı barındırma
sıklığının (34 ve 39 kg/m²) piliçlerin besi sonu ortalama canlı ağırlığı, piliç başına ortalama yem tüketimi,
yem dönüşüm oranı, ölüm oranı ve ayak taban yangısı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma sonucunda 39 kg/m² grubunda bulunan
piliçlerin besi sonu ortalama canlı ağırlığı, piliç başına ortalama yem tüketimi, yem dönüşüm ve ölüm
oranı özelliklerinin diğer gruba göre olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Buna karşın ayak taban yangısı bakımından iki barındırma sıklığı grubu arasında
fark olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma bulguları
doğrultusunda çevre denetimi kontrol edilebilen ticari kümeslerde 39 kg/m² barındırma sıklığında yetiştirilen piliçlerde besi performansı ve ölüm oranı
Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.
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kısmen olumsuz etkilense de kabul edilebilir olduğu
söylenebilir.
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