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Yumurta Tavuklarında Zorlamalı Tüy Döküm Yöntemleri
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Özet : Yumurtacı tavuklarda yumurtlama döneminin sonunda yumurta verimi ve kalitesi önemli derecede azaldığından
bazı üreticiler verimi artırmak ve eldeki sürüden bir dönem daha ekonomik olarak yararlanmak için sürüyü zorlamalı tüy
dökümüne sokarlar. Tüy dökümünü sağlayan pek çok yöntem vardır. Bunlar yemin uzaklaştırılması, suyun uzaklaştırıl-
ması, ışık süresinin azaltılması, düşük düzeyde kalsiyum yada düşük düzeyde sodyumla, yüksek düzeyde çinko yada
iyot ile yemleme, dane arpa veya yulaf kullanılması ve bazı ilaç-hormonların verilmesidir. İkinci yumurtlama döneminde
yumurta büyüklüğü, kabuk kalitesi ve iç kalite tüy dökümü öncesindeki döneme göre artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Performans, Tüy döküm yöntemleri, Yumurta tavuğu, Zorlamalı tüy dökümü.

Force Molting Methods in Laying Hens

Summary: At the end of the laying cycle, production and quality of egg decline significantly in laying hens. Therefore,
some producers attempt to induce a molt in the flocks to improve performance and to have economic benefits
associated with additional egg laying cycles. There are a number of methods for molting including feed withdrawal,
water withdrawal, photoperiodic reduction, feeding with low calcium or low sodium, feeding high dietary zinc or high
iodine, feeding with whole-grain barley or oat and feeding with some drugs-hormones.  In the second laying cycle, the
egg size, shell quality and internal egg quality were improved  compared with those in premolting period.

Key Words: Force molting,  Laying hen, Molting methods, Performance.

Giriş

Yumurta tavukları yumurta üretimine başladıktan
itibaren bir yıl boyunca yumurta üretirler. Bazı fark-
lılıklar olmakla birlikte ticari sürülerde yumurtlama
dönemi 12-14 ay olarak kabul edilmektedir. Bu
dönem sonunda işletmeler ya ellerindeki sürüleri
elden çıkartmakta yada  mevcut sürülerini zorla-
malı tüy dökümüne sokarak ikinci verim dönemi
için elde tutmaktadırlar (29).

Zorlamalı tüy dökümü, çeşitli yöntemlerle tavukla-
rın hızla tüy dökerek yeni tüylerini geliştirmelerini
ve yeniden yumurtlamaya başlamalarını sağla-
maktadır. Bu programla tavukların 6-8 hafta içeri-
sinde tüylerini değiştirerek yeniden verime geçme-
leri sağlanabilir. Piyasada yumurta fiyatlarının dü-
şük olması, büyük yumurtaların küçüklere oranla
fiyat farkıyla satılmaları, elde nakit paranın olmayı-
şı ve büyütme masraflarının yüksek olması gibi
ekonomik koşullar nedeniyle aynı sürü ikinci yılda
da  elde tutulabilir (15, 19, 32). Yumurta üretim
masraflarının yaklaşık %20’sini yumurta tavuğu-
nun amortisman gideri teşkil etmekte ve zorlamalı
tüy dökümü yoluyla yumurtlama dönemi uzatıldı-
ğında yumurta başına tavukların amortisman mas-
rafı da düşürülmektedir (32).

Zorlamalı Tüy Döküm Yöntemleri

Seçilecek en iyi program, hızlı bir tüy dökümü sağ-
layan, canlı ağırlığı optimum düzeye düşüren, en
az stres ve en az ölüm oluşturan ve hayvanları
süratle yumurta üretimine sokan program olmalı-
dır. Zorlamalı tüy döküm yöntemleri şunlardır (4,
31, 32):

1. Geleneksel yöntem (yem ve suyun birlikte yada
tek başına uzaklaştırılması, aydınlatma süresinin
kısaltılması)

2. Rasyonda besin madde dengesizliği
- Düşük kalsiyum içeren rasyonlar
- Düşük sodyum içeren rasyonlar
- Yüksek çinko içeren rasyonlar
- Yüksek iyot içeren rasyonlar

3. Rasyona alimünyum ilavesi
4. Dane arpa veya yulaf verilmesi
5. Bazı ilaç ve hormonların kullanılması

1. Geleneksel yöntem

Geleneksel zorlamalı tüy döküm yöntemi; belli bir
süre (26) yada hedeflenen canlı ağırlığa  kadar (7)
su kısıtlaması ile birlikte veya sadece yem kısıtla-
ması ile uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde tüy
döküm sonrası performansı artırmak için ışık süre-
si azaltılabilir. Ticari yumurta üreticileri tarafından
kullanılan genellikle üç yem uzaklaştırma programı
vardır. Bunlar kısa (4-6 gün), orta (10 gün) ve uzun
süreli (12-16 gün) yemin uzaklaştırılmasıdır (28).
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Cunningham ve McCormick (12), yemin 10 gün
uzaklaştırılmasının 4 gün uzaklaştırılmasına göre
daha iyi ekonomik sonuç verdiğini bildirmişlerdir.
İstenilen canlı ağırlığa ulaşıncaya kadar yemin
uzaklaştırılması yönteminde hedeflenen canlı ağır-
lık kaybı %15-35 arasında değişmektedir (26).
Düşük canlı ağırlık kaybına sahip tavukların tüy
döküm sonrası dönemde daha erken yumurta üre-
timine geçtiği, daha fazla ağırlık kaybına sahip
tavukların ise tüy dökümü sonrasında daha geç
yumurta üretimine başladığı bildirilmektedir (31).
Brake ve Thaxton (8), 12 gün boyunca yemin
uzaklaştırılmasının tavuklarda %25 ağırlık kaybına
yol açtığını ve bu kaybın 1/4’ünün karaciğer,
ovaryum ve ovidukt ağırlığındaki azalmadan kay-
naklandığını kaydetmişlerdir. Uyanık ve Mengi
(30), 72 haftalık yaştaki yumurta tavuklarına uygu-
lanan 10 günlük açlık dönemi sonunda % 24.6
ağırlık kaybı sağlandığı ve tüy değişimi sonrasında
yumurta veriminin % 88.5'e ulaştığını bildirmişler-
dir.

Tüy dökümü boyunca yemin uzaklaştırılması ile
birlikte ışık süresinin azaltılması tüy dökümünü
hızlandırmakta ve ölüm oranını azaltmaktadır (8).
Genellikle aydınlatma 6-8 saat ile sınırlandırılmak-
tadır. Suyun uzaklaştırılması ise ölüm oranını artır-
dığı için pek tercih edilmemektedir (7).

2. Rasyonda besin madde dengesizliği

Rasyonda bazı besin maddelerinin dengesiz bu-
lunması ile de sürü tüy dökümüne sokulabilir. Bu
yöntemde düşük düzeyde kalsiyum veya sodyum
içeren, yüksek düzeyde çinko veya iyot içeren
rasyonlar kullanılabilir (1, 5, 18, 27).

Düşük düzeyde kalsiyum içeren rasyonlar: Kal-
siyum, yumurta tavuklarında yumurta veriminin
devamlılığını sağlayan önemli bir mineral madde-
dir. Kabuk oluşumunda etkili olduğu gibi
gonadotropik hormonların salınımında da önemli
bir role sahiptir (6). Düşük düzeyde kalsiyum içe-
ren rasyonlarla tavukların beslenmesi yumurta
verimini azaltmakta fakat tamamen durdurmamak-
tadır (14). Bu yöntemle oluşturulan tüy dökümün-
den sonraki pik yumurta verimi, yemin uzaklaştırıl-
ması ile oluşturulan tüy dökümünden sonraki ka-
dar yüksek olmamaktadır (26). Ayrıca düşük kalsi-
yum içeren rasyonlarla beslenen pek çok tavukta
paraliz ve osteoporoz görülmektedir (31). Webster
(31), kalsiyumu düşük düzeyde içeren rasyonlarla
beslemenin aktivitede ve gagalamada artışa ne-
den olduğunu gözlemlemiştir. Gilbert ve Blair (14)
32 haftalık tavuklarda rasyondaki kalsiyumun %
0.05 olmasının 35 günde yumurta verimini %5'den
daha düşük düzeye düşürdüğünü bildirmişlerdir.

Rasyonda kalsiyumun %0.09 ve fosforun %0.32
olması yumurta verimini 10 aylık tavuklarda 14
günde %55'den %3'e, 6 aylık tavuklarda ise 42
günde %70'den %2'ye düşürmüştür (13).

Düşük düzeyde sodyum içeren rasyonlar: Tüy
dökümünde düşük sodyum içeren rasyonların kul-
lanılması sınırlı bir başarıya sahiptir. Bu metot di-
ğerlerine göre ikinci üretim döneminde yumurta
veriminin daha düşük olmasına neden olmaktadır.
Naber ve ark. (20) yaptıkları bir denemede düşük
sodyumlu rasyonların (%0.03-%0.08 sodyum) 11
gün içinde yumurta üretimini durdurduğunu bildir-
mişlerdir. Düşük düzeyde sodyum kapsayan
rasyonlarla beslemenin (<40 ppm) yem tüketimin-
de %45'e varan bir azalmaya yol açtığı bildirilmiştir
(28). Ross ve Herrick (27) %0.13 sodyum kapsa-
yan karma yemle 5 hafta içerisinde yumurta veri-
minin %60'dan %15'e düştüğünü kaydetmişlerdir.
Fakat rasyonda sodyum kısıtlamasının tavuklarda
tüy yolmaya ve kanibalizmin oluşmasına neden
olduğu bildirilmiştir (31).

Yüksek düzeyde çinko içeren rasyonlar:
Rasyonlara yüksek düzeyde ilave edilen çinko
ovaryum fonksiyonlarını baskılamaktadır (16). Çin-
ko 20,000 ppm düzeyinde rasyona ilave edildiğin-
de 5 gün içerisinde yumurta verimi tamamen dur-
maktadır (10). Düşük kalsiyumlu karma yemin ol-
dukça düşük düzeydeki çinko (2,800 ppm) ile bir-
likte verilmesinin, yem tüketimini önemli derecede
azaltmadan ovipozisyonun durmasına yol açtığı ve
rasyonda 20,000 ppm düzeyinde çinkonun bulun-
masına benzer düzeyde etkiye sahip olduğu bildi-
rilmiştir (10).

Yüksek düzeyde iyot içeren rasyonlar: Yüksek
düzeyde iyot kullanımı tüy dökümüyle ya da tüy
dökümü olmadan yumurta verimini durdurmaktadır
(4). Arrington ve ark.(1),  yumurta tavuklarına
2,500-5,000 ppm iyot (potasyum iyodür şeklinde)
kapsayan karma yemin 28 gün süreyle verilmesi-
nin yumurta üretimini bir hafta içinde durdurduğu-
nu bildirmişlerdir. Normal karma yeme geçildikten
10 gün sonra da %85 yumurta verimine ulaşıldığı
kaydedilmiştir (1). Karma yemdeki iyot düzeyinin
2,500 ppm'in altında olmasının yumurta üretimini
tamamen durdurmada etkili olmadığı belirlenmiştir
(28).

3. Rasyona alüminyum ilavesi

Rasyona alüminyum ilavesi de tüy dökümünde bir
yöntem olarak kullanılmaktadır. Alüminyum tavuk-
larda yem tüketiminin  azalmasına neden olmakta-
dır (31). Bu yöntemde yumurta veriminin tamamen
durması için 2 haftadan fazla bir sürenin gerekli

olduğu ve ondört haftalık ikinci yumurtlama dönemi
süresince verim performansı, yemin uzaklaştırıl-
masıyla uygulanan tüy döküm yöntemine benzedi-
ği saptanmıştır (31).

4. Dane arpa veya yulaf verilmesi

Dane arpanın tavuklara olduğu gibi yani kırılma-
dan ve ad libitum verilmesi su veya ışıkta kısıtla-
maya gerek kalmadan yumurta üretimini 7 gün
içinde durdurmaktadır. Tavuklar normal yemleme-
ye geçildikten yaklaşık 10 gün sonra yeniden yu-
murtlamaya başlamaktadır. Bu yöntemin avantajı,
uygulamasının kolay olması ve diğer yöntemlere
göre ölüm oranının daha düşük olmasıdır (29).
Robinson ve ark. (25) arpa ile tüy dökümü yönte-
minin tüy dökümü uygulanmayan gruba göre ikinci
dönem yumurta verimini ve ekonomik ömrünü
olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Öğün ve
Aksoy (23) dane arpa ve yüksek düzeyde çinko
kullanım yöntemleri arasında ölüm oranı, yumurta
verimi, yem tüketimi ve yemden yararlanma bakı-
mından farklılık olmadığını kaydetmişlerdir. Petek
(24) dane arpa ile Kaliforniya tüy döküm program-
larını karşılaştırdığı çalışmasında arpa ile yemle-
mede ortalama yumurta ağırlığının diğerlerine göre
daha fazla olduğunu göstermiştir.

5. Bazı ilaç ve hormonların kullanılması

Enheptin, nikarbazin, methallibure ve tamoxifenin
kullanılmasıyla da yumurta üretimi durabilmektedir.
Enheptinin  %0.10-0.15 arasında katıldığı ve bu
yemin 3-14 gün süreyle verilmesi sonucunda yu-
murta üretiminin 7-10 gün içinde durduğu ve nor-
mal yemlemeye geçildikten 3-4 hafta sonra yumur-
ta veriminin tekrar başladığı görülmüştür. Benzer
şekilde yeme 40 ppm nikarbazin ve 1,500 ppm
methallibure ilavesiyle yumurta üretiminin sırasıyla
4-10 ve 14 günde durduğu bildirilmiştir. Tamo-
xifenin ise, 20-80 mg dozunda kas içine enjekte
edildiğinde yumurta üretiminin 4 günde durduğu ve
yem tüketiminin %30-50 düzeyinde azaldığı görül-
müştür (29). Tavuklara kortikosteron verilmesi
ovaryum ve oviduktun hızlı bir şekilde küçülmesine
neden olmaktadır (31). Tüy dökümünde kullanılan
ilaç ve hormonların maliyetli ve etkinliklerinin dü-
şük olması kullanımlarını azaltmaktadır (28).

Tüy Dökümü Sonrası Performans

Baker ve Brake (3), tüy dökümü sonrası optimum
performans için üreme organının maksimum dü-
zeyde eski halini alması gerektiğini bildirmişlerdir.
Canlı ağırlık kaybı ve üreme organının involüsyon
düzeyindeki farklılıklar benzer çalışmalarda farklı

sonuçların elde edilmesine yol açmaktadır. Bazı
araştırıcılar (2, 3) başlangıç canlı ağırlığının %
31’ine kadar olan ağırlık kaybının tüy döküm son-
rası performansı (yumurta verimi ve kabuk kalitesi-
ni) artırdığını ve canlı ağırlık kaybının %35’den
fazla olmasının ise sürünün yaşamını olumsuz
yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Carter ve Ward
(11), canlı ağırlık kaybının %30’un üzerinde oldu-
ğunda ikinci dönem yumurta veriminin daha geç
başladığını kaydetmişlerdir. Lee (17), dinlenme
periyodunun uzunluğu ve tüy dökümü sonrası yu-
murta verimi arasında pozitif ve önemli bir ilişki
olduğunu bildirmiştir.

Zorlamalı tüy dökümünü takiben ikinci üretim dö-
neminde elde edilen yumurtaların birinci üretim
dönemindekine göre daha ağır olduğu, kırılma
mukavemeti ve yumurta iç kalitesinin özellikle
Haugh birimi değerinin olumlu yönde etkilendiği
bildirilmektedir (21). Oguike ve ark. (22) yumurta
veriminin birinci verim yılına göre biraz düştüğünü
fakat tüy dökümüne girmeyen gruba göre daha
yüksek olduğunu kaydetmişlerdir.

Tüy Dökümünün Endokrin Sisteme, Ovaryuma
ve Bağışıklık Sistemine Etkisi

Tüy dökümü endokrin sistem, üreme organları,
lenfoid doku ve bağışıklık sistemini etkileyen ol-
dukça karmaşık bir mekanizmaya sahiptir (4). Tüy
dökümü boyunca plazma LH, progesteron ve
östradiol düzeyleri hızlı bir şekilde azalırken,
kortikosteron, tiroksin ve triiyodotironin düzeyleri
artmaktadır (21). İlk gözlenen önemli endokrin
değişiklik kortikosteron düzeyindeki artıştır. Artışın
düzeyi tüy döküm yöntemlerine göre değişmekte-
dir. Yemin uzaklaştırılması gibi hızlı tüy dökümü
sağlayan yöntemler diğerlerine göre kortikosteron
düzeyinin daha yüksek olmasına neden olmakta-
dır. Kortikosteron düzeyindeki artış geçici olup belli
bir süre sonra eski düzeyine düşmekte ve yemle-
menin başlaması ile tekrar artmaktadır. Kor-
tikosteron düzeyindeki artış LH ve FSH’ nun azal-
masına neden olmaktadır (4).

Östrodiol ve progesteron düzeylerindeki düşüş
ovaryumda küçülmeye neden olmaktadır.
Ovaryum ağırlığının azalması tüy dökümü boyun-
ca oluşan canlı ağırlık kaybına bağlıdır. Canlı ağır-
lığın %25’den daha fazla azalması sonucunda
ovaryum eski halini almaktadır (4).

Tüy dökümü uygulamaları hayvanların bağışıklık
sistemini etkileyerek, pasif halde olan bazı virüsle-
rin ve bakterilerin (özellikle Salmonella grubu) et-
kin hale gelmesine neden olabilmektedir. Periferal
kanda heterofil sayısı artarken lenfosit sayısı da
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Cunningham ve McCormick (12), yemin 10 gün
uzaklaştırılmasının 4 gün uzaklaştırılmasına göre
daha iyi ekonomik sonuç verdiğini bildirmişlerdir.
İstenilen canlı ağırlığa ulaşıncaya kadar yemin
uzaklaştırılması yönteminde hedeflenen canlı ağır-
lık kaybı %15-35 arasında değişmektedir (26).
Düşük canlı ağırlık kaybına sahip tavukların tüy
döküm sonrası dönemde daha erken yumurta üre-
timine geçtiği, daha fazla ağırlık kaybına sahip
tavukların ise tüy dökümü sonrasında daha geç
yumurta üretimine başladığı bildirilmektedir (31).
Brake ve Thaxton (8), 12 gün boyunca yemin
uzaklaştırılmasının tavuklarda %25 ağırlık kaybına
yol açtığını ve bu kaybın 1/4’ünün karaciğer,
ovaryum ve ovidukt ağırlığındaki azalmadan kay-
naklandığını kaydetmişlerdir. Uyanık ve Mengi
(30), 72 haftalık yaştaki yumurta tavuklarına uygu-
lanan 10 günlük açlık dönemi sonunda % 24.6
ağırlık kaybı sağlandığı ve tüy değişimi sonrasında
yumurta veriminin % 88.5'e ulaştığını bildirmişler-
dir.

Tüy dökümü boyunca yemin uzaklaştırılması ile
birlikte ışık süresinin azaltılması tüy dökümünü
hızlandırmakta ve ölüm oranını azaltmaktadır (8).
Genellikle aydınlatma 6-8 saat ile sınırlandırılmak-
tadır. Suyun uzaklaştırılması ise ölüm oranını artır-
dığı için pek tercih edilmemektedir (7).

2. Rasyonda besin madde dengesizliği

Rasyonda bazı besin maddelerinin dengesiz bu-
lunması ile de sürü tüy dökümüne sokulabilir. Bu
yöntemde düşük düzeyde kalsiyum veya sodyum
içeren, yüksek düzeyde çinko veya iyot içeren
rasyonlar kullanılabilir (1, 5, 18, 27).

Düşük düzeyde kalsiyum içeren rasyonlar: Kal-
siyum, yumurta tavuklarında yumurta veriminin
devamlılığını sağlayan önemli bir mineral madde-
dir. Kabuk oluşumunda etkili olduğu gibi
gonadotropik hormonların salınımında da önemli
bir role sahiptir (6). Düşük düzeyde kalsiyum içe-
ren rasyonlarla tavukların beslenmesi yumurta
verimini azaltmakta fakat tamamen durdurmamak-
tadır (14). Bu yöntemle oluşturulan tüy dökümün-
den sonraki pik yumurta verimi, yemin uzaklaştırıl-
ması ile oluşturulan tüy dökümünden sonraki ka-
dar yüksek olmamaktadır (26). Ayrıca düşük kalsi-
yum içeren rasyonlarla beslenen pek çok tavukta
paraliz ve osteoporoz görülmektedir (31). Webster
(31), kalsiyumu düşük düzeyde içeren rasyonlarla
beslemenin aktivitede ve gagalamada artışa ne-
den olduğunu gözlemlemiştir. Gilbert ve Blair (14)
32 haftalık tavuklarda rasyondaki kalsiyumun %
0.05 olmasının 35 günde yumurta verimini %5'den
daha düşük düzeye düşürdüğünü bildirmişlerdir.

Rasyonda kalsiyumun %0.09 ve fosforun %0.32
olması yumurta verimini 10 aylık tavuklarda 14
günde %55'den %3'e, 6 aylık tavuklarda ise 42
günde %70'den %2'ye düşürmüştür (13).

Düşük düzeyde sodyum içeren rasyonlar: Tüy
dökümünde düşük sodyum içeren rasyonların kul-
lanılması sınırlı bir başarıya sahiptir. Bu metot di-
ğerlerine göre ikinci üretim döneminde yumurta
veriminin daha düşük olmasına neden olmaktadır.
Naber ve ark. (20) yaptıkları bir denemede düşük
sodyumlu rasyonların (%0.03-%0.08 sodyum) 11
gün içinde yumurta üretimini durdurduğunu bildir-
mişlerdir. Düşük düzeyde sodyum kapsayan
rasyonlarla beslemenin (<40 ppm) yem tüketimin-
de %45'e varan bir azalmaya yol açtığı bildirilmiştir
(28). Ross ve Herrick (27) %0.13 sodyum kapsa-
yan karma yemle 5 hafta içerisinde yumurta veri-
minin %60'dan %15'e düştüğünü kaydetmişlerdir.
Fakat rasyonda sodyum kısıtlamasının tavuklarda
tüy yolmaya ve kanibalizmin oluşmasına neden
olduğu bildirilmiştir (31).

Yüksek düzeyde çinko içeren rasyonlar:
Rasyonlara yüksek düzeyde ilave edilen çinko
ovaryum fonksiyonlarını baskılamaktadır (16). Çin-
ko 20,000 ppm düzeyinde rasyona ilave edildiğin-
de 5 gün içerisinde yumurta verimi tamamen dur-
maktadır (10). Düşük kalsiyumlu karma yemin ol-
dukça düşük düzeydeki çinko (2,800 ppm) ile bir-
likte verilmesinin, yem tüketimini önemli derecede
azaltmadan ovipozisyonun durmasına yol açtığı ve
rasyonda 20,000 ppm düzeyinde çinkonun bulun-
masına benzer düzeyde etkiye sahip olduğu bildi-
rilmiştir (10).

Yüksek düzeyde iyot içeren rasyonlar: Yüksek
düzeyde iyot kullanımı tüy dökümüyle ya da tüy
dökümü olmadan yumurta verimini durdurmaktadır
(4). Arrington ve ark.(1),  yumurta tavuklarına
2,500-5,000 ppm iyot (potasyum iyodür şeklinde)
kapsayan karma yemin 28 gün süreyle verilmesi-
nin yumurta üretimini bir hafta içinde durdurduğu-
nu bildirmişlerdir. Normal karma yeme geçildikten
10 gün sonra da %85 yumurta verimine ulaşıldığı
kaydedilmiştir (1). Karma yemdeki iyot düzeyinin
2,500 ppm'in altında olmasının yumurta üretimini
tamamen durdurmada etkili olmadığı belirlenmiştir
(28).

3. Rasyona alüminyum ilavesi

Rasyona alüminyum ilavesi de tüy dökümünde bir
yöntem olarak kullanılmaktadır. Alüminyum tavuk-
larda yem tüketiminin  azalmasına neden olmakta-
dır (31). Bu yöntemde yumurta veriminin tamamen
durması için 2 haftadan fazla bir sürenin gerekli

olduğu ve ondört haftalık ikinci yumurtlama dönemi
süresince verim performansı, yemin uzaklaştırıl-
masıyla uygulanan tüy döküm yöntemine benzedi-
ği saptanmıştır (31).

4. Dane arpa veya yulaf verilmesi

Dane arpanın tavuklara olduğu gibi yani kırılma-
dan ve ad libitum verilmesi su veya ışıkta kısıtla-
maya gerek kalmadan yumurta üretimini 7 gün
içinde durdurmaktadır. Tavuklar normal yemleme-
ye geçildikten yaklaşık 10 gün sonra yeniden yu-
murtlamaya başlamaktadır. Bu yöntemin avantajı,
uygulamasının kolay olması ve diğer yöntemlere
göre ölüm oranının daha düşük olmasıdır (29).
Robinson ve ark. (25) arpa ile tüy dökümü yönte-
minin tüy dökümü uygulanmayan gruba göre ikinci
dönem yumurta verimini ve ekonomik ömrünü
olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Öğün ve
Aksoy (23) dane arpa ve yüksek düzeyde çinko
kullanım yöntemleri arasında ölüm oranı, yumurta
verimi, yem tüketimi ve yemden yararlanma bakı-
mından farklılık olmadığını kaydetmişlerdir. Petek
(24) dane arpa ile Kaliforniya tüy döküm program-
larını karşılaştırdığı çalışmasında arpa ile yemle-
mede ortalama yumurta ağırlığının diğerlerine göre
daha fazla olduğunu göstermiştir.

5. Bazı ilaç ve hormonların kullanılması

Enheptin, nikarbazin, methallibure ve tamoxifenin
kullanılmasıyla da yumurta üretimi durabilmektedir.
Enheptinin  %0.10-0.15 arasında katıldığı ve bu
yemin 3-14 gün süreyle verilmesi sonucunda yu-
murta üretiminin 7-10 gün içinde durduğu ve nor-
mal yemlemeye geçildikten 3-4 hafta sonra yumur-
ta veriminin tekrar başladığı görülmüştür. Benzer
şekilde yeme 40 ppm nikarbazin ve 1,500 ppm
methallibure ilavesiyle yumurta üretiminin sırasıyla
4-10 ve 14 günde durduğu bildirilmiştir. Tamo-
xifenin ise, 20-80 mg dozunda kas içine enjekte
edildiğinde yumurta üretiminin 4 günde durduğu ve
yem tüketiminin %30-50 düzeyinde azaldığı görül-
müştür (29). Tavuklara kortikosteron verilmesi
ovaryum ve oviduktun hızlı bir şekilde küçülmesine
neden olmaktadır (31). Tüy dökümünde kullanılan
ilaç ve hormonların maliyetli ve etkinliklerinin dü-
şük olması kullanımlarını azaltmaktadır (28).

Tüy Dökümü Sonrası Performans

Baker ve Brake (3), tüy dökümü sonrası optimum
performans için üreme organının maksimum dü-
zeyde eski halini alması gerektiğini bildirmişlerdir.
Canlı ağırlık kaybı ve üreme organının involüsyon
düzeyindeki farklılıklar benzer çalışmalarda farklı

sonuçların elde edilmesine yol açmaktadır. Bazı
araştırıcılar (2, 3) başlangıç canlı ağırlığının %
31’ine kadar olan ağırlık kaybının tüy döküm son-
rası performansı (yumurta verimi ve kabuk kalitesi-
ni) artırdığını ve canlı ağırlık kaybının %35’den
fazla olmasının ise sürünün yaşamını olumsuz
yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Carter ve Ward
(11), canlı ağırlık kaybının %30’un üzerinde oldu-
ğunda ikinci dönem yumurta veriminin daha geç
başladığını kaydetmişlerdir. Lee (17), dinlenme
periyodunun uzunluğu ve tüy dökümü sonrası yu-
murta verimi arasında pozitif ve önemli bir ilişki
olduğunu bildirmiştir.

Zorlamalı tüy dökümünü takiben ikinci üretim dö-
neminde elde edilen yumurtaların birinci üretim
dönemindekine göre daha ağır olduğu, kırılma
mukavemeti ve yumurta iç kalitesinin özellikle
Haugh birimi değerinin olumlu yönde etkilendiği
bildirilmektedir (21). Oguike ve ark. (22) yumurta
veriminin birinci verim yılına göre biraz düştüğünü
fakat tüy dökümüne girmeyen gruba göre daha
yüksek olduğunu kaydetmişlerdir.

Tüy Dökümünün Endokrin Sisteme, Ovaryuma
ve Bağışıklık Sistemine Etkisi

Tüy dökümü endokrin sistem, üreme organları,
lenfoid doku ve bağışıklık sistemini etkileyen ol-
dukça karmaşık bir mekanizmaya sahiptir (4). Tüy
dökümü boyunca plazma LH, progesteron ve
östradiol düzeyleri hızlı bir şekilde azalırken,
kortikosteron, tiroksin ve triiyodotironin düzeyleri
artmaktadır (21). İlk gözlenen önemli endokrin
değişiklik kortikosteron düzeyindeki artıştır. Artışın
düzeyi tüy döküm yöntemlerine göre değişmekte-
dir. Yemin uzaklaştırılması gibi hızlı tüy dökümü
sağlayan yöntemler diğerlerine göre kortikosteron
düzeyinin daha yüksek olmasına neden olmakta-
dır. Kortikosteron düzeyindeki artış geçici olup belli
bir süre sonra eski düzeyine düşmekte ve yemle-
menin başlaması ile tekrar artmaktadır. Kor-
tikosteron düzeyindeki artış LH ve FSH’ nun azal-
masına neden olmaktadır (4).

Östrodiol ve progesteron düzeylerindeki düşüş
ovaryumda küçülmeye neden olmaktadır.
Ovaryum ağırlığının azalması tüy dökümü boyun-
ca oluşan canlı ağırlık kaybına bağlıdır. Canlı ağır-
lığın %25’den daha fazla azalması sonucunda
ovaryum eski halini almaktadır (4).

Tüy dökümü uygulamaları hayvanların bağışıklık
sistemini etkileyerek, pasif halde olan bazı virüsle-
rin ve bakterilerin (özellikle Salmonella grubu) et-
kin hale gelmesine neden olabilmektedir. Periferal
kanda heterofil sayısı artarken lenfosit sayısı da
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azalmaktadır (21). Brake ve Thaxton (9), tüy dökü-
münün lökosit sayısını azalttığını bildirmişlerdir.

Sonuç

Zorlamalı tüy dökümü, endokrin sistem, üreme
sistemi, lenfoid yapı ve bağışıklık sistemini etkile-
yen kompleks fizyolojik bir olaydır. Tavuklarda
zorlamalı tüy dökümü; geleneksel yöntem,
rasyonda besin madde dengesizliği, rasyona alü-
minyum ilavesi, dane arpa veya yulaf kullanılması
ve bazı ilaç – hormonların kullanılması gibi yön-
temlerle sağlanabilir. Tüy dökümü programlarının
uygulanması sonucu ikinci yumurtlama döneminde
tavuklarda yumurta ağırlığı ve yumurta kabuk kali-
tesi tüy dökümü öncesindeki döneme göre artmak-
tadır.
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