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Özet: Bu çalışma, verim dönemi sonundaki yumurtacı tavuklara (Bovans, 72 haftalık, 300 adet), Kaliforniya tüy dökümü yöntemi (kontrol) veya buna alternatif olarak % 100 yonca unu (Y100), % 80 yonca unu + % 20 karma yem (Y80), % 100 üzüm
posası (ÜP100) ve % 80 üzüm posası + % 20 karma yem (ÜP80) (deneme grupları) ile yapılan tüy dökümü yöntemlerinin
(TDY) ve tüy dökümü sonrası II. verim döneminde (Bovans, 76 haftalık, 200 adet), karma yeme % 2 üzüm posası (ÜP) ilavesinin performans, yumurta kalitesi ve yumurta lipid peroksidasyonuna etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmanın tüy
dökümü döneminde (10.gün), kontrol grubu ile Y100, Y80 ve ÜP100 grupları arasında canlı ağırlık kaybındaki farkın önemsiz
olduğu (P>0,05), ÜP80 grubunda ise canlı ağırlık kaybının daha düşük (P<0,05) olduğu belirlendi. Kontrol grubu ile deneme
grupları arasında yumurtadan kesilme günü bakımından fark belirlenmedi (P>0,05). Tüy dökümü sonrası ikinci verim döneminde yumurtaya başlama günü ile % 25, % 50 ve pik yumurta verimine ulaşma günü, ortalama yumurta verimi, yumurta ağırlığı,
yemden yararlanma, yumurta kalitesi (yumurta kabuk kalınlığı, kabuk ağırlığı, kabuk ağırlığı oranı, ak indeksi ve özgül ağırlığı)
üzerine denenen TDY’leri ve yeme % 2 ÜP ilavesinin önemli bir etkisinin olmadığı belirlendi (P>0,05). Tüy dökümü sonrası
Y100 grubundaki yem tüketiminin, kontrol grubuna göre daha fazla olduğu saptandı (P<0,05). Çalışmada taze (günlük) yumurtalarda MDA düzeylerinin Y80 (60 ve 90 dk’lık inkübasyonlarda) ve ÜP80 (60 dk’lık inkübasyonda) grupları ile yeme % 2 üzüm
posası ilave edilen (0, 30 ve 60 dk’lık inkübasyonlarda) gruplarda önemli düzeyde azaldığı saptandı (P<0,05). Ancak 15 ve 30
gün boyunca +4˚C’de bekletilen yumurtalardaki MDA konsantrasyonunun uygulanan TDY’leri ve karma yeme ilave edilen % 2
ÜP’ndan etkilenmediği tespit edildi. Sonuçta, aç bırakılarak yapılan Kaliforniya tüy dökümü yöntemine alternatif olarak denenen % 100 yonca unu, % 80 yonca unu + % 20 karma yem, % 100 üzüm posası ve % 80 üzüm posası + % 20 karma yemle
başarılı bir tüy dökümü yapıldığı ve tüy dökümü sonrası II. verim döneminde yeme % 2 oranında üzüm posası ilavesinin performans ve yumurta kalitesine olumsuz bir etki yapmaksızın yumurta lipid peroksidasyonunu etkilediği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Performans, tüy dökümü, üzüm posası, yonca unu, yumurta kalitesi

The Effects of Different Molting Methods and Supplementation of Grape Pomace to The Diet of Molted
Hens on Postmolt Performance, Egg Quality and Peroxidation of Egg Lipids
Summary: The objective of this study was to determine the effects of California molting method (control) or feeding 100%
alfalfa meal (Y100), or 80% alfalfa meal + 20% layer diet (Y80), or 100% grape pomace (ÜP100), or 80% grape pomace +
20% layer diet (ÜP80) mixtures as 4 trial groups, in hens (Bovans, n=300, 72 weeks old), and feeding 2% grape pomace
supplementation (ÜP) with layer diet after molting through second production cycle in hens (Bovans, n=200, 76 weeks old), on
post molting performance, egg quality, and peroxidation of egg lipids. In 10 days after molting, there were no differences in
body weight losses (P>0.05) in among control, Y100, Y80, and ÜP100 groups, but hens in ÜP80 group had lower body weight
losses (P<0.05). There were no differences in reaching the end of egg production cycles among groups (P>0.05).
Supplementing 2% grape pomace during to the diet of hens after molting and different molting methods did not influence
(P>0.05) the day of start egg production, the day of 25%, 50%, and pick of egg production, average egg production, egg
weights, feed efficiency, and egg quality parameters (egg shell thickness, shell weight, shell weight ratio, albumen index, and
egg specific gravity) in second production cycle. Hens in Y100 group after molting consumed more feed compared with hens
in control group (P<0.05). The MDA concentrations in fresh eggs in Y80 group at 60 (P<0.01) and 90 (P<0.05) minutes
incubations, and also in eggs in ÜP80 group at 60 (P<0.05) minutes incubations, as well as in eggs from 2% grape pomace
supplementation at 0 (P<0.05), 30 (P<0.01), and 60 (P<0.05) minutes incubations decreased significantly. However, the MDA
concentration of eggs stored during 15 and 30 days at +4 ˚C were not effected by molting methods and 2% grape pomace
supplementation to diet. In conclusion, California molting method or alternatively feeding by 100% alfalfa meal, or 80% alfalfa
meal + 20% layer diet, or 100% grape pomace, or 80% grape pomace + 20% layer diet mixtures offered successful molting
practices, and feeding 2% grape pomace supplementation with regular layer diet after molting through second production
cycle effected the egg lipid peroxidation without any negative effects on performance and egg quality of the hens.
Keywords: Alfalfa meal, egg quality, grape pomace, molting, performance
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Giriş
Yumurta tavukçuluğunda maliyetlerin devamlı artması, bu artışın yumurta fiyatlarına aynı şekilde
yansımaması üreticileri maliyetleri düşürmek için
alternatif yöntemler araştırma ve uygulama konusunda devamlı bir arayış içine itmiştir. Yumurta
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tavukçuluğu işletmelerinde yaklaşık bir yıllık verim
dönemi sonunda ekonomik değerini kaybeden
yumurtacı tavuklar ya üretimden çıkarılıp yeni yarkalar üretime konulmakta ya da zorlamalı tüy dökümü ile eldeki sürünün ekonomik ömrü uzatılmaktadır. Tüy dökümü uygulamasıyla ilk verim
dönemi sonuna doğru azalan yumurta verimi ile
yumurta ağırlığı ve kalitesinin tekrar yükseldiği
bilinmektedir (2,6,17).
Zorlamalı tüy dökümü programlarının esası değişik
faktörler ile hayvanlarda stres oluşturmaktır. Bu
stres, geleneksel tüy dökümü programlarında yem,
su ve ışık kısıtlanmasına dayanmakla birlikte, uygulaması kolay ve ekonomik olduğu için yaygın
olarak kullanılmaktadır (2,4,6,17). Ancak bu yöntemlerde tavukların yaklaşık 10 gün boyunca aç
bırakılması nedeniyle hem açlığa hem de çeşitli
enfeksiyonlara (Salmonella enteritis gibi) bağlı
olarak canlı ağırlık kaybı ve ölüm oranı yüksek
olabilmektedir (13,17). Günümüzde Amerika ve
Avrupa Birliği ülkelerinde hayvan refahı alanında
hassasiyetin artması nedeniyle araştırmacılar,
tavukların tamamen yemsiz ve susuz kalmadığı
alternatif tüy dökümü yöntemlerini araştırmaya
yönelmişlerdir (9,10,26).
Son yıllarda tavukları aç bırakmadan tüy dökümü
uygulamak amacıyla yoncanın kullanılabilirliği üzerinde durulmaktadır. Yonca, yüksek ham protein
(HP, % 17,5), ham selüloz (HS, % 24,1) ve düşük
metabolik enerji (ME,1200 kcal/kg) içermesi, Ca ve
vitamin (karotenoid ve ksantofil) yönünden zengin,
aminoasit yönünden dengeli olmasının yanında,
kanatlı sindirim sisteminden yavaş geçmesi ve
kolay temin edilebilmesi gibi önemli avantajları
nedeniyle, tüy dökümünde tek başına kullanılabilecek potansiyele sahip kaliteli bir yem maddesidir
(9,19). Günümüzde üzüm posası ve çekirdeğinin
de hayvan beslemede değişik amaçlarla kullanımı
araştırılmaktadır. Üzüm posası, % 8-14 HP, % 2535 HS, % 4-10 ham yağ (HY), % 30-45 azotsuz öz
madde (AÖM) içermesinin yanında önemli polifenolik bileşikler ile bazı organik asitleri, yağ asitleri
(linoleik asit), mineralleri ve vitaminleri de ihtiva
etmektedir (21,22,24). Üzümün özellikle çekirdek
ve kabuk kısmında polifenollerden fenolik asitler
[gallik asit, kumerik asit, kafeik asit, ferulik asit,
klorogenik asit ve neoklorojenik asit gibi] ve flavonoidler
[(+)-kateşin,
(-)-epikateşin,
(-)epigallokateşin ve (+)-gallokateşin gibi] yüksek
düzeyde bulmaktadır (8,25,27). Üzüm ve üzüm
posası; antioksidan kapasiteye sahip fenolik
bileşiklerin önemli bir kaynağı olması ve yüksek
düzeyde selüloz içermesi nedeniyle tüy dökümünde kullanılabilecek potansiyele sahip bir yemdir.
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Bu çalışmanın birinci aşamasında, Kaliforniya tüy
dökümü yöntemine alternatif olabilecek ve hayvan
refahını da dikkate alan bazı yöntemlerin karşılaştırılması amaçlandı. Kaliforniya yönteminde uygulanan 10 günlük aç bırakma periyodu yerine, alternatif olarak % 100 veya % 80 yonca unu ya da
üzüm posası ile beslemenin tüy dökümündeki etkinliğinin belirlenmesi hedeflendi. Çalışmanın ikinci
kısmında, uygulanan farklı tüy dökümü yöntemlerinin yanında karma yeme % 2 oranında üzüm posası ilavesinin performans, yumurta iç ve dış kalitesi ile yumurta lipid peroksidasyonuna etkisinin
belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem
Tüy Dökümü Dönemi
Tüy dökümü uygulamak için yumurta verimleri
yaklaşık % 45 olan 300 adet 72 haftalık beyaz
genotipte yumurtacı tavuk (Bovans) iki haftalık
adaptasyon dönemi sonunda denemeye alındı.
Çalışmada karma yem, üzüm posası, yonca unu
ve arpa danesi kullanıldı. Çalışmada kullanılan
üzüm posası, Kapadokya (Nevşehir) yöresinde
şarap üretiminde kullanılan Dimrit üzümünden
üzüm şırasının ayrılmasıyla yan ürün olarak ortaya
çıkan ve çekirdek, kabuk, sap ile pulp içeren yaş
üzüm posasının kurutulup, öğütülmesiyle elde edildi. Çalışmada kullanılan karma yemin (KY-I) bileşimi ve besin madde kompozisyonu Tablo 1’de
gösterildi.
Deneme başında tüm tavuklar tartılarak her grupta
60 tavuk bulunacak şekilde 6 alt gruplu 5 gruba
ayrıldı. Klasik tüy dökümü yöntemlerinden Kaliforniya yöntemi uygulanan kontrol grubu ilk 10 gün aç
bırakıldı, deneme grupları ise bu sürede sırasıyla
% 100 yonca unu (Y100), % 80 yonca unu + % 20
karma yem (Y80), % 100 üzüm posası (ÜP100) ve
% 80 üzüm posası + % 20 karma yem (ÜP80) ile
ad libitum olarak beslendi. Tüy dökümü döneminin
kalan 18 gününde ise tüm gruplar arpa danesi ile
beslendi. Tüy dökümü dönemi süresince (28 gün)
tüm gruplara ad libitum olarak su verildi. Aydınlatma, ilk 10 günde tüm gruplara 8 saat/gün iken, 11.
günden itibaren aydınlatma süresi tedrici olarak
artırılarak 16 saat/gün’e çıkarıldı.
Tüy dökümü döneminin başında, 3., 5., 7., 9., 10.
ve 28. günlerinde tüm tavuklar tartıldı ve canlı ağırlık kayıpları belirlendi. Tüy dökümü başlangıcından
itibaren günlük yumurta verimleri kaydedilerek
tavukların tamamen yumurtadan kesildiği gün belirlendi. Çalışmanın tüy dökümü döneminde ölen
tavuklar kaydedilerek 10. ve 28. günlerdeki yaşama gücü (%) hesaplandı.
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan karma yemlerin bileşimi ve besin madde kompozisyonu

Yem Bileşimi
Mısır
Soya küspesi (% 48 HP’li)
Buğday
Mermer tozu
Ayçiçek küspesi (% 36 HP’li)
Mısır glüteni (% 60 HP’li)
Tam yağlı soya
Kurutulmuş üzüm posası
Dikalsiyum fosfat
Bitkisel yağ
Tuz
Vitamin-Mineral karması*
Enzim**

KY-I

KY-II

%

%

56,00
17,10
10,40
9,05
3,10
1,00
2,30
0,50
0,25
0,20
0,10

54,79
16,76
9,50
8,86
3,04
0,97
0,50
2,00
2,25
0,78
0,25
0,20
0,10

%

%

90,18
16,52
5,30
2,84
12,27
3,86
0,48
0,73
0,55
2727,13

90,25
16,54
5,76
3,22
12,23
3,80
0,47
0,73
0,56
2718,64

%

%

91,92
16,27
6,87
2,10
11,20

91,55
16,20
6,95
2,13
11,17

Besin Madde Kompozisyonu
Hesapla bulunan değerler
Kuru madde
Ham protein
Ham selüloz
Ham yağ
Ham kül
Kalsiyum
Fosfor (yararlanılabilir)
Lizin
Metiyonin+sistin
Metabolize olabilir enerji (kcal/kg)
Analizle bulunan değerler
Kuru madde
Ham protein
Ham selüloz
Ham yağ
Ham kül

* Vitamin-Mineral karmasının bir kilogramında: Vitamin A, 6000000 IU; vitamin D3, 1200000 IU; vitamin E, 15000 mg; vitamin
K3, 2500 mg; vitamin B1, 1250 mg; vitamin B2, 2500 mg; vitamin B6, 2000 mg; vitamin B12, 15 mg; folik asit, 325 mg; kolin
klorit, 150000 mg; kalsiyum pantotenat, 150000 mg; D-biotin, 25 mg; Fe, 40000 mg; Mg, 40000mg; Zn, 40000 mg; I, 300 mg;
Cu, 5000 mg; Se, 125 mg; Co, 150 mg; antioksidan, 25 mg bulunur.
** Kavimix® Safizyme GP 60: bir kilogramında endo- 1,3(4)-beta glukanaz 1420000 IU, endo-1,4- ksilanaz 600000 IU, selülaz
10200 IU bulunur.
KY-I: Üzüm posası içermeyen karma yem (Tüy dökümü döneminde de kullanılan karma yem).
KY-II: % 2 üzüm posası içeren karma yem.

Tüy Dökümü Sonrası Dönem (II. Verim Dönemi)
Çalışmada her biri 28 gün süren 5 farklı tüy dökümü uygulamasının (Kontrol, Y100, Y80, ÜP100 ve
ÜP80) devamında her grubun kendi içinde % 0
veya % 2 oranında üzüm posası içeren karma yem
(KY-I ve KY-II; Tablo1) ile beslenmesiyle oluşturulan, 4 alt gruptan oluşan 10 grupla 14 hafta daha

çalışmaya devam edildi. Çalışmanın bu bölümünde 76 haftalık yaştaki 200 adet yumurta tavuğu
kullanıldı.
Tüy dökümü sonrası II. verim döneminin başında
(çalışmanın 29. günü) ve çalışma sonunda bütün
hayvanlar tek tek tartılarak canlı ağırlıkları (g) kaydedildi. Tüy dökümü sonrası II. verim döneminde
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grupların günlük yumurta verimleri kaydedilerek
yumurtaya başlama, % 25 ve % 50 yumurta verimine ulaşma günleri belirlendi. İki haftada bir belirlenen yem tüketim miktarı ile yumurta verimi düzeyi kullanılarak yemden yararlanma oranı hesaplandı.
İki hafta aralıklarla, iki gün ardı ardına toplanan
tüm yumurtaların Arşimet (12,29) metodu ile özgül
ağırlıkları (g/cm3) belirlendikten sonra; yumurtalar
oda sıcaklığında 24 saat bekletilip hassas terazide
tartılarak yumurta ağırlıkları (g) tespit edildi. Ayda
bir her gruptan alınan 20 adet yumurtada elektronik kumpas (Mitutoyo, Height Gage) ile ak ve sarı
yüksekliği, dijital mikrometre ile (Mitutoyo, Absolute Digimatic) sarı çapı, ak uzunluğu ve ak genişliği
ölçüldü. Bu değerlerden yararlanarak ak indeksi,
sarı indeksi ve Haugh birimi hesaplandı. Sarı rengi
ise Roche renk skalası ile belirlendi (34). Kırılan
yumurtaların zarları kabuklarından ayrıldıktan sonra kabuklar kurutulup hassas terazide (Sartorius®)
tartılarak kabuk ağırlıkları (g) ve kabuk ağırlığı
oranı (%) belirlendi. Zarları çıkarılan kabuklarda
mikrometre (Mitutoyo, Dial Caliper Gage, mmx102)
ile kabuk kalınlığı (µm) da belirlendi.
Çalışmanın sonunda her gruptan toplanan 24 yumurtanın 8 tanesi aynı gün (0. gün), 8 tanesi
+4˚C’de 15 gün, 8 tanesi ise +4˚C’de 30 gün bekletildikten sonra sarılarında malondialdehit (MDA)
düzeyleri Kornbrust ve Mavis (18)’in bildirdiği modifiye edilmiş distilasyon metoduna göre saptandı
(11).
Çalışmada kullanılan karma yemler ile yonca unu,
arpa ve üzüm posasının KM, HP, HS, HY ve HK
düzeyleri A.O.A.C. (1)‘e göre; yonca unu, arpa ve
üzüm posasının ADF ve NDF düzeyleri de Van
Soest ve ark. (31)’na göre belirlendi (Tablo 1 ve 2).
Kullanılan karma yemlerin ME değeri ise hesapla
bulundu (30). Üzüm posasının total fenol ve bazı
flavonoid ve fenolik asit analizleri de Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü (Gebze/
Kocaeli)’nde yaptırıldı (Tablo 3).
Elde edilen verilerin istatistik analizi SPSS 15,0
(Inc, Chicago, II USA) paket programı ile yapıldı.
Çalışmanın tüy dökümü döneminde gruplar arası
farkın önem kontrolü tek yönlü varyans analizi ile
ikinci verim döneminde ise iki yönlü varyans analizi
ile yapıldı. Gruplar arasındaki fark önemli bulunduğunda Duncan’s ikili karşılaştırma testi yapıldı. Tüy
dökümü döneminde kontrol ve deneme grupları
yumurtadan kesilme günlerine göre Median Test
ile karşılaştırıldı. Veriler ortalama±standart hata
olarak verildi.
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Bulgular
Tüy Dökümü Dönemi
Tüy dökümü döneminin 10. gününde Y80 ve ÜP80
gruplarının canlı ağırlıkları kontrol grubundan daha
yüksekti (P<0,05). Tüy dökümü sonunda da (28.
günde) ÜP80 grubunun canlı ağırlığının kontrol
grubundan önemli oranda yüksek olduğu tespit
edildi (P<0,05). Ayrıca farklı tüy dökümü yöntemlerinin uygulandığı bu döneminin 3., 5., 7., 9., 10. ve
28. günlerinin tümünde en az canlı ağırlık kaybı
ÜP80 grubunda gerçekleşti (P<0,05) (Tablo 4-5).
Çalışmanın ilk 10 gününde deneme grupları arasında en fazla yem tüketiminin ÜP80 grubunda
olduğu (P<0,001) (32,5 g/gün, tavuk), diğer üç
deneme grubundaki yem tüketimleri (3-7 g/gün/
tavuk) arasında fark olmadığı belirlendi. Kontrol ve
deneme gruplarının 11.-28. günlerdeki yem (arpa)
tüketim miktarları arasında da önemli bir farklılık
belirlenmedi (P>0,05) (Tablo 4).
Tüy dökümü döneminin ilk 10 gününde yaşama
gücü bakımından gruplar arasında bir fark olmadığı ancak, 28. günde Y80 ve ÜP100 gruplarındaki
yaşama gücünün kontrol, Y100 ve ÜP80 gruplarından daha düşük olduğu belirlendi (P<0,01) (Tablo
4). Çalışmanın tüy dökümü döneminde kontrol ve
deneme grupları arasında yumurtadan kesilme
günü bakımından bir farklılık belirlenmedi (P>0,05)
(Tablo 4).
Tüy Dökümü Sonrası Dönem (II. Verim Dönemi)
Tüy Döküm Yönteminin Etkisi
Uygulanan tüy döküm yöntemlerinin II. verim dönemi sonu canlı ağırlık, yumurtaya başlama günü,
% 25, % 50 ve pik yumurta verimine ulaşma günü
ile yumurta verimi, yemden yararlanma oranı ve
yumurta ağırlığına üzerine önemli bir etkisi saptanmadı (P>0,05) (Tablo 6-7). Çalışma sonunda kontrol grubu ile Y100 grubu arasında yem tüketimi
önemli oranda farklılık gösterdi, en düşük yem
tüketimi (115,56 g) kontrol grubunda, en yüksek
yem tüketimi (121,70 g) ise Y100 grubunda belirlendi (P<0,05) (Tablo 7).
Yumurta kalite parametrelerinden yumurta kabuk
kalınlığı, kabuk ağırlığı, kabuk ağırlığı oranı, ak
indeksi ve özgül ağırlığı tüy dökümü yöntemlerinden etkilenmedi (P>0,05) (Tablo 8). Sarı indeksi
bakımından kontrol ve deneme grupları arasındaki
farklılık önemli olmamakla birlikte, ÜP80 grubu
yumurta sarı indeksinin, Y100 grubuna göre önemli oranda yüksek olduğu saptandı (P<0,05) (Tablo
8). Tüy dökümünde % 80 oranında üzüm posası
veya yonca unu kullanılması yumurta sarı rengini
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Tablo 2. Çalışmada kullanılan üzüm posası, yonca unu ve arpa danesinin besin madde kompozisyonu (%)
Besin Maddesi

Üzüm posası

Yonca unu

Arpa

91,60
11,72
5,54
7,65
26,63
46,60
31,89

92,02
14,09
3,85
6,31
27,44
54,32
33,22

92,16
13,90
2,13
2,58
3,81
18,05
5,61

Kuru madde
Ham protein
Ham yağ
Ham kül
Ham selüloz
Nötral deterjan fiber
Asit deterjan fiber

Tablo 3. Çalışmada kullanılan üzüm posasının fenolik madde kompozisyonu
Fenolik Bileşik

Miktarı

Flavonoidler

mg/kg

Kateşin
Epi-kateşin
Gallo-kateşin
Epigallo-kateşin

1,10
5,30
0,50
4,30

Fenolik asitler
Gallik asit
Kafeik asit
P-kumarik asit

393,90
3,90
0,0
733,37 mg gallik asit eşdeğeri/100 g

Total fenol

Tablo 4. Tüy döküm dönemi kontrol ve deneme gruplarına ait canlı ağırlık, yem tüketimi, yaşama gücü ve
yumurtadan kesilme günü değerleri
Tüy Dökümü Yöntemi

Yaşama gücü
(%)

Yem tüketimi
(g/gün)

Canlı ağırlık
(g)

Kontrol grubu

Önem
düzeyi

Deneme grupları
Y100

Y80

ÜP100

ÜP80

Başlangıç

1633,73±23,11

1665,43±18,36

1679,05±20,82

1633,73±27,49

1654,05±32,22

P>0,05

10. gün

1191,76±19,93b

1232,43±15,59ab

1262,86±15,24a

1215,73±23,51ab

1270,96±22,75a

P<0,05

28. gün

1237,03±18,17

b

ab

ab

b

a

P<0,05

0.-10. gün

-

3,19±0,73b

7,29±1,76b

6,18±1,46b

32,50±2,17a

P<0,05

11.-28. gün

42,30±0,80

43,46±2,0

43,48±1,01

43,57±1,39

44,87±1,48

P>0,05

0.-10. gün

100,00±0,01

100,00±0,02

99,72±0,28

99,72±0,28

100,00±0,02

P>0,05

11.-28. gün

100,00±0,01a

100,00±0,01a

99,15±0,38b

98,87±0,36b

100,00±0,02a

P<0,01

4,50±0,34

4,50±0,34

4,33±0,21

4,17±0,16

5,33±0,61

P>0,05

Yumurtadan
kesilme günü
(gün)

1276,31±14,49

1268,80±16,78

1232,59±18,17

1309,90±28,02
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Tablo 5. Tüy döküm dönemi kontrol ve deneme gruplarına ait canlı ağırlık kayıpları
Tüy Dökümü Yöntemi
Kontrol grubu
ab

Önem
düzeyi

Deneme grupları
Y100

Y80
a

ÜP100
a

ÜP80
bc

3. gün, g
(%)

178,93±6,76
(10,96±0,41)

184,01±4,48
(11,05±0,26)

183,22±3,95
(10,91±0,22)

162,75±6,19
(9,94±0,32)

157,88±10,54c
(9,49±0,59)

5. gün, g
(%)

304,26±7,85a
(18,64±0,48)

302,13±4,38a
(18,14±0,22)

296,30±5,14ab
(17,64±0,28)

277,63±5,11b
(17,00±0,28)

244,70±11,39c
P<0,001
(14,74±0,57)

7. gün, g
(%)

365,53±8,66a
(22,38±0,51)

357,12±5,16a
(21,44±0,27)

340,51±8,19a
(20,26±0,39)

338,45±6,75a
(20,72±34)

293,18±14,87b
P<0,001
(17,63±0,72)

9. gün, g
(%)

413,60±9,27a
(25,33±0,54)

401,06±12,77ab
(24,06±0,66)

380,16±9,60b
(22,61±0,43)

387,65±7,17ab
(23,74±0,37)

310,11±13,86c
P<0,001
(18,71±0,69)

10. gün, g
(%x)

441,96±9,36a
(27,06±0,52)

433,00±13,70a
(25,97±0,70)

416,18±7,75a
(24,77±0,28)

418,00±6,80a
(25,61±0,35)

383,08±14,19b
(23,10±0,61)

P<0,05

28. gün, g
(%)

396,70±11,41a
(24,27±0,55)

389,11±21,28a
(23,79±1,00)

410,25±16,99a
(24,38±0,86)

401,14±17,99a
(24,44±0,84)

344,15±24,04b
(20,70±1,32)

P<0,05

Tablo 6. Farklı tüy dökümü yöntemleri ve üzüm posasının canlı ağırlık üzerine etkisi
Canlı ağırlık, g
ÜP, %

II. Verim dönemi
başlangıcı

Çalışma sonu

Kontrol
grubu

0
2

1269,40±28,45
1272,30±42,38

1489,00±36,18
1537,40±42,54

Y100

0
2

1273,80±24,77
1288,80±27,26

1545,20±36,30
1586,00±39,12

Y80

0
2

1289,60±26,65
1289,75±24,69

1504,35±32,85
1539,74±38,46

ÜP100

0
2

1264,60±25,75
1233,60±31,20

1535,65±38,51
1539,55±34,26

ÜP80

0
2

1278,65±38,39
1274,50±33,50

1529,06±51,54
1553,67±50,53

Kontrol grubu
Y100
Y80
ÜP100
ÜP80

1270,85±25,19
1281,30±18,21
1289,68±17,92
1249,10±20,12
1276,58±25,14

1513,20±27,83
1565,20±27,83
1521,59±26,49
1537,60±25,45
1541,36±35,63

%0

1275,21±12,83

1520,48±17,25

%2

1271,79±14,33

1550,98±18,07

TDY
ÜP
TDY*ÜP

P>0,05
P>0,05
P>0,05

P>0,05
P>0,05
P>0,05

Önem
düzeyi

ÜP
etkisi

TDY etkisi

TDY

TDY: Tüy döküm yöntemi, ÜP: Üzüm posası, TDY*ÜP: Tüy döküm yöntemi ile üzüm posası interaksiyonu
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P<0,05

12,75±0,48
11,50±0,96

13,00±0,71
12,50±0,29

12,75±1,31
10,75±1,03

11,00±1,41
12,00±0,91

12,25±1,08
12,12±0,72
12,75±0,50
11,75±1,17
11,50±1,16

12,30±1,92
11,85±1,90

P>0,05
P>0,05
P>0,05

0
2

0
2

0
2

0
2

Kontrol grubu
Y100
Y80
ÜP100
ÜP80

%0
%2

TDY
ÜP
TDY*ÜP

Y80

ÜP100

ÜP80

Y100

12,00±0,71
12,50±1,44

0
2

Kontrol grubu

TDY etkisi

ÜP
etkisi

19,87±2,69
18,62±1,41
19,75±2,05
20,75±4,30
19,12±1,64
19,40±1,63
19,85±3,32
P>0,05
P>0,05
P>0,05

16,12±2,10
15,62±1,06
16,00±1,60
15,50±1,51
14,75±1,03
16,00±1,29
15,20±1,64
P>0,05
P>0,05
P>0,05

18,25±0,75
20,00±0,71

14,75±0,25
14,75±0,75

20,50±0,50
19,00±1,35

16,75±0,95
15,25±0,48
20,00±1,41
21,50±2,90

18,50±0,29
18,75±1,03

16,00±0,41
15,25±0,63

16,25±0,48
14,75±0,85

19,75±0,25
20,00±2,04

% 50 YV
ulaşma
günü#

16,25±0,75
16,00±1,41

% 25 YV
ulaşma
günü#

P>0,05
P>0,05
P>0,05

68,60±4,91
71,55±3,32

68,38±2,32
75,63±4,46
63,50±6,27
66,13±4,09
76,75±3,43

76,25±4,98
77,25±1,88

63,50±4,85
68,75±3,34

57,00±6,81
70,00±5,73

74,50±4,73
76,75±4,19

71,75±3,17
65,00±1,47

Pik YV
ulaşma
günü#

P<0,05
P>0,05
P>0,05

P>0,05
P>0,05
P>0,05

65,42±0,38
65,00±0,47

64,23±0,49
65,27±1,01
65,74±0,94
65,65±0,51
65,00±0,71

115,56±1,60b
121,70±1,45a
116,63±1,27b
117,67±1,33ab
119,63±1,21ab
117,47±1,02
119,00±0,89

65,05±0,89
64,94±1,24

65,42±1,04
65,88±0,32

66,86±0,84
64,63±1,60

61,59±1,40
65,17±1,13

64,09±0,32
64,37±1,00

Yumurta
ağırlığı (g)

117,34±1,02
121,92±1,51

117,31±2,24
118,04±1,78

114,80±1,83
118,45±1,41

122,74±2,45
120,66±1,74

115,16±2,09
115,96±2,74

Yem tüketimi,
(g)

P>0,05
P>0,05
P<0,05

81,11±1,66
81,06±1,82

79,13±2,22
85,34±1,25
79,76±3,56
76,46±3,45
83,80±1,23

82,51±4,16
85,09±2,54

81,71±7,71
71,18±9,42

74,23±10,85
85,30±6,10

86,00±5,22
84,66±0,70

81,08±5,35
77,17±7,30

Yumurta
verimi (%)

P>0,05
P>0,05
P>0,05

2,21±0,04
2,26±0,05

2,24±0,04
2,15±0,03
2,24±0,09
2,34±0,11
2,19±0,03

2,18±0,06
2,20±0,04

2,17±0,06
2,50±0,17

2,36±0,18
2,13±0,03

2,14±0,04
2,16±0,05

2,19±0,04
2,30±0,07

Yemden
yararlanma
(kg/kg)

TDY: Tüy döküm yöntemi, ÜP: Üzüm posası, TDY*ÜP: Tüy dökümü yöntemi ile üzüm posası interaksiyonu, YV: Yumurta verimi. #: Tüy döküm programından
(28 günden) sonrası

Önem
düzeyi

Yumurtaya
başlama
günü#

ÜP, %

TDY

Tablo 7. Farklı tüy dökümü yöntemleri ve üzüm posasının yumurtaya başlama günü, % 25, % 50 ve pik yumurta verime ulaşma günü ile
performansa etkisi
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7,81±0,19
8,03±0,19
7,74±0,14
7,74±0,15
7,52±0,15
7,38±0,14
7,91±0,14

78,93±0,88
78,94±1,05

80,58±0,87
81,33±0,75

79,88±0,59abc
80,48±0,59ab
78,94±0,67bc
78,33±0,55c
80,92±0,58a

79,43±0,38
80,12±0,38

P<0,01
P>0,05
P>0,05

0
2

0
2

0
2

Kontrol grubu
Y100
Y80
ÜP100
ÜP80

%0
%2

TDY
ÜP
TDY*ÜP

Y80

ÜP100

ÜP80

P<0,05
P>0,05
P>0,05

P>0,05
P>0,05
P>0,05

P<0,001
P<0,05
P<0,01

P>0,05
P>0,05
P>0,05

1,0871±0,0005
1,0861±0,0005

39,92±0,17
40,20±0,17

10,60±0,05a
10,47±0,04b

1,0899±0,0150
1,0862±0,0094
1,0880±0,0007
1,0893±0,0009
1,0867±0,0043
1,0869±0,0057
1,0881±0,0010

10,54±0,85
10,57±0,69

40,60±2,95
40,67±3,08

1,0837±0,0060
1,0841±0,0082

1,0842±0,0054
1,0833±0,0054

1,0895±0,0098
1,0890±0,0122

1,0880±0,0084
1,0881±0,0082

Yumurta özgül
ağırlığı (g/cm3)

40,06±0,26ab 10,34±0,08c
39,39±0,28b 10,53±0,06bc
40,12±0,26ab 10,79±0,07a
40,11±0,29ab 10,48±0,07bc
40,63±0,25a 10,56±0,07b

10,66±0,88
10,27±0,76

10,71±0,80
10,86±0,77

10,53±0,81
10,53±0,71

10,54±1,03
10,13±0,83

Sarı rengi

39,44±3,34
40,77±3,33

40,25±2,92
39,98±3,27

39,26±3,11
39,51±3,47

7,66±0,09
7,67±0,09

7,21±0,19
7,54±0,21

7,62±0,20
7,40±0,24

7,87±0,21
7,63±0,21

40,07±3,24
40,04±3,03

Sarı indeksi
(%)

TDY: Tüy döküm yöntemi, ÜP: Üzüm posası, TDY*ÜP: Tüy dökümü yöntemi ile üzüm posası interaksiyonu

76,96±0,69
79,65±0,82

80,62±0,85
80,37±0,83

0
2

Y100

7,77±0,19
7,70±0,20

79,77±0,80
80,03±0,89

0
2

Kontrol
grubu

Ak indeksi
(%)

ÜP, %

TDY

Haugh
Birimi

İç kalite parametreleri

Tablo 8. Farklı tüy dökümü yöntemleri ve üzüm posasının yumurta iç ve dış kalitesine etkisi

TDY etkisi

ÜP
etkisi
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Önem
düzeyi

P>0,05
P>0,05
P>0,05

34,35±0,001
34,63±0,002

35,02±0,03
34,29±0,02
34,31±0,02
34,32±0,03
34,51±0,02

34,35±0,02
34,66±0,02

34,06±0,02
34,59±0,03

34,05±0,02
34,55±0,02

34,33±0,02
34,25±0,03

34,95±0,02
35,10±0,04

Yumurta kabuk
kalınlığı
(mmx10-2)

P>0,05
P>0,05
P>0,05

5,86±0,05
5,92±0,04

6,04±0,58
5,91±0,08
5,81±0,06
5,85±0,09
5,78±0,08

5,73±0,67
5,81±0,68

5,68±0,79
6,05±0,75

5,85±0,49
5,79±0,57

5,72±0,81
6,05±0,51

6,11±0,54
5,94±0,65

Kabuk
ağırlığı (g)

Dış kalite parametreleri

P>0,05
P>0,05
P>0,05

9,60±0,06
9,73±0,06

9,74±0,08
9,68±0,10
9,68±0,09
9,55±0,11
9,67±0,12

9,48±0,82
9,77±1,06

9,45±0,98
9,67±0,87

9,68±0,71
9,67±0,92

9,40±0,91
9,89±0,76

9,81±0,76
9,65±0,81

Yumurta
kabuk
ağırlığı oranı
(%)
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olumlu etkiledi (P<0,001) (Tablo 8). Yumurta Haugh birimi bakımından gruplar arası farklılık önemli
bulundu (P<0,01). Üzüm posasının % 80 oranında
kullanıldığı tüy döküm yöntemi Haugh birimini
olumlu etkiledi ve en yüksek Haugh birimi bu grupta belirlendi. Ancak % 100 oranında üzüm posası
ile tüy dökümü yapılan grupta Haugh birimi ÜP80
ve Y100 gruplarına göre önemli oranda düştü
(Tablo 8).
Çalışma sonunda, 0, 15 ve 30 gün boyunca
+4˚C’de bekletilen yumurtalarda farklı sürelerdeki
(0, 30, 60 ve 90 dk) inkübasyonları sonucu ölçülen
MDA konsantrasyonları Tablo 9’da gösterildi. Alternatif olarak denenen tüy döküm yöntemlerinin
günlük (0. gün) yumurtalardaki MDA düzeyini kontrol grubuna göre rakamsal olarak azalttığı, fakat
ÜP80 (60. dk) (P<0,01) ve Y80 (60. ve 90. dk)
(P<0,01; P<0,05) gruplarındaki azalmanın istatistiki yönden önemli olduğu saptandı. Öte yandan 15.
ve 30. gün ölçülen yumurta sarısı MDA düzeyleri
bakımından gruplar arasında önemli bir farklılık
belirlenmedi (P>0,05).
Üzüm Posasının Etkisi
Farklı yöntemlerle tüy dökümüne sokulan tavukların yemine, tüy dökümü sonrası % 2 oranında
üzüm posası katılmasının canlı ağırlık, yumurtaya
başlama günü, % 25, % 50 ve pik yumurta verimine ulaşma günü ile yem tüketimi, yumurta ağırlığı,
yumurta verimi ve yemden yararlanmaya önemli
bir etkisinin olmadığı tespit edildi (P>0,05) (Tablo 6
-7).
Yumurta verimi bakımından, üzüm posası ve tüy
dökümü yöntemleri arasında önemli bir interaksiyon olduğu, % 80 yonca unu ile tüy dökümü yapılan grubun yemine % 2 üzüm posası katılmasının
yumurta verimini olumlu etkilediği, ancak % 100
üzüm posası ile tüy dökümü yapılan grubun yemine % 2 üzüm posası katılmasının yumurta verimini
olumsuz etkilediği saptandı (P<0,05) (Tablo 7).
Çalışmada yeme ilave edilen % 2 üzüm posasının
yumurta kabuk kalınlığı, kabuk ağırlığı, kabuk ağırlığı oranı, ak ve sarı indeksi ile Haugh birimine
önemli bir etkisinin olmadığı (P>0,05) sadece sarı
rengini azalttığı (P<0,05) görüldü (Tablo 8).
Çalışma sonunda % 2 üzüm posası katılan gruplardan toplanan taze yumurtalarda, yumurta sarılarındaki MDA konsantrasyonu 0, 30 ve 60 dk’lık
inkübasyonlarda önemli düzeyde azalırken
(sırasıyla; P<0,05, P<0,01, P<0,05); 15 ve 30 günlük yumurta sarısı MDA konsantrasyonu yeme
ilave edilen % 2 üzüm posasından etkilenmedi
(P>0,05) (Tablo 9).
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Tartışma ve Sonuç
Tüy Dökümü Dönemi
Başarılı bir tüy dökümünde temel hedef, % 20-30
canlı ağırlık kaybı oluşturarak kısa zamanda yumurta veriminin durdurulması ve üreme kanalının
(uterus, ovidukt ve ovaryum) rejenerasyonu ve
regresyonunun yeterince sağlanmasıdır. Üreme
kanalının rejenerasyonu ve regresyonunu etkin
şekilde sağlandığında II. verim döneminde kabul
edilebilir (ekonomik anlamda kar sağlanabilen) ve
devam eden bir yumurta verimine ulaşılabilmektedir. Çalışmada uygulanan tüm tüy dökümü yöntemlerinde, hedeflenen canlı ağırlık kaybına (% 20
-30 oranındaki) ulaşılmıştır (4,6,7). Deneme gruplarından, Y100 ve Y80 grubundaki canlı ağırlık
kaybının kontrol grubundan farklı olmaması, daha
önce yapılan çalışmalarla uyumludur (9,10,16).
Tüy dökümünün ilk 10 gününde ÜP80 ve ÜP100
gruplarında sırasıyla % 23,10 ve % 25,61 canlı
ağırlık kaybına ulaşılması Keshavarz ve Quimby
(15)‘nin bulgularıyla benzerdir. Tüy dökümü yöntemlerinin ilk 10 gününde yonca unu gruplarındaki
yem tüketim miktarları daha önceki çalışmalarla
benzerdir (16,19). Tüy dökümü yöntemlerinin ilk 10
günündeki yem (yonca veya yonca+karma yem)
tüketimleri incelendiğinde; Y100 ve Y80 grubu
arasında ilk 10 gündeki yem tüketimleri bakımından istatistikî bir fark belirlenmemiştir. Ancak Y80
grubundaki yem tüketiminin (7,29 g/gün) Y100
grubundan (3,19 g/gün) 2,28 kat fazla olduğu,
Y100 grubundaki yem (yonca unu) tüketiminin ise
diğer deneme gruplarının yem tüketiminden
(yonca+karma yem, üzüm posası veya üzüm posası+karma yem) rakamsal olarak daha düşük
olduğu görülmektedir. Bu durumun yoncanın sindirim kanalından yavaş geçişi nedeniyle hayvana
tokluk hissi vermesi ve tüketiminin azalmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışma bulgularına göre tüy dökümünün ilk 10 gününde ÜP100 ve
ÜP80 gruplarındaki günlük üzüm posası ve üzüm
posası+karma yem tüketiminin sırasıyla 6,18 g ve
32,50 g olarak gerçekleşmesi Keshavarz ve Quimby (15)’nin bulgularıyla uyumludur.
Tüy dökümü döneminde kaybedilen canlı ağırlığın
1/4'inin karaciğer ile ovaryum ve oviduktta oluşan
regresyondan ileri geldiği (5), ovaryum ve ovidukttun yeterince regresyonu ve rejenerasyonu
için sürünün kısa zamanda yumurtadan kesilmesi
gerekmektedir. Tüy dökümü döneminde kontrol,
Y100, Y80, ÜP100 ve ÜP80 gruplarındaki tavukların sırasıyla 4,50, 4,50, 4,33, 4,17 ve 5,33 günde
yumurtadan kesilmesi ve gruplar arasında fark
olmaması
önceki
çalışmalarla
uyumludur
(9,15,16).
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Tüy Dökümü Sonrası Dönem (II. Verim dönemi)
Tüy Dökümü Yönteminin Etkisi
Çalışmanın II. verim döneminde kontrol ve deneme grupları arasında yumurta verimine başlama
günü bakımından önemli bir farkın olmadığı ve tüm
grupların yaklaşık 11.-13. günlerde yumurta verimine tekrar başladığı görülmektedir. Ancak üzüm
posasıyla tüy dökümü yapılan grupların istatistikî
önemde olmamakla birlikte daha kısa sürede yumurtaya başladığı ve % 25 yumurta verimine ulaştıkları görülmüştür. Bu durum, tüy dökümünde uygulanan stres faktörleriyle oluşan oksidatif stresin
(32) üzüm posasının içerdiği fenolik bileşiklerle
kısa sürede önlenebileceğini ve yumurtaya tekrar
başlamada etkili olabileceğinin göstergesidir. Tüy
dökümü sonrası % 25 ve % 50 yumurta verimine
ulaşma günü bakımından kontrol grubu ile Y100
ve Y80 grupları arasında fark olmaması Donalson
ve ark.(9)’ın çalışma bulgularıyla uyumludur.
Çalışmanın sonunda ortalama yumurta verimi,
yumurta ağırlığı ve yemden yararlanma açısından,
kontrol ile deneme grupları arasında fark olmaması daha önceki tüy dökümü çalışmalarıyla benzerdir (2,15,19,20,26). Çalışmada denenen dört alternatif tüy dökümü yönteminde de ortalama yumurta
ağırlığının aç bırakma yönteminden rakamsal olarak daha yüksek ve 65 g’ın üzerinde olduğu ve
istatistikî önemde olmamakla birlikte en iyi yemden
yararlanmanın Y100 grubunda gerçekleştiği belirlenmiştir. İkinci verim dönemindeki yem tüketimi
üzerine Y80, ÜP100 ve ÜP80 gruplarının önemli
bir etkisinin olmaması daha önceki çalışmalarla
uyumludur (2,15,26). Çalışmada % 100 yonca
unuyla tüy dökümü yapılan gruptaki yem tüketiminin kontrol grubundan daha fazla olduğu belirlenmiştir, ancak daha önceki çalışmalarda fark olmadığı bildirilmiştir (20,26)
Çalışmada yumurta kabuk kalınlığı, kabuk ağırlığı,
kabuk ağırlığı oranı, özgül ağırlığı, Haugh birimi ile
ak ve sarı indeksinin deneme gruplarında kontrol
grubuna göre farklı olmaması, iç ve dış kalitesinin
denenen dört farklı alternatif yöntemle de arttırılabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar yonca unu
[yumurta kabuk ağırlığı oranı, kabuk kalınlığı
(19,26), kabuk ağırlığı (2,20), özgül ağırlığı (26),
Haugh birimi (9,19,20)] ve üzüm posası [yumurta
özgül ağırlığı, Haugh birimi (15)] ile tüy dökümü
yapılan çalışmalarla paraleldir. Çalışmada yumurta
sarı rengini Y100 grubunun arttırdığı tespit edilmiş
olup, Mansoori ve ark. (19) ise fark olmadığını
bildirmişlerdir.
Vieira ve Gomes (32) aç bırakma yöntemi uygulanan tüy dökümünde ve tüy dökümü sonrası II. ve-
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rim döneminde, tüy dökümü öncesine göre oksidatif stresin arttığını ve plazma TBARS düzeyi ile total
antioksidan kapasitesinin azaldığını belirlemişlerdir. Denenen dört farklı tüy dökümü yönteminde de
günlük yumurtalarda MDA düzeyinin farklı sıcaklık
inkübasyonları ile rakamsal olarak azalması, hatta
ÜP80 (60. dk) ve Y80 (60. ve 80. dk) gruplarında
ise bu azalmanın istatistikî yönden önemli olması,
denenen alternatif tüy dökümü yöntemlerinin tüy
dökümü ile oluşan oksidatif stresi azalttığı fikrini
oluşturmuştur.
Üzüm Posasının Etkisi
Üzüm posası, çekirdeği ve ekstraktının içerdiği
fenolik bileşikler nedeniyle hayvanlarda performansı olumsuz etkileyebileceği düşünülmekteydi. Ancak yapılan çalışmalarda üzüm posası ve üzüm
çekirdeği ekstraktının kanatlı hayvan yemlerine
belli dozlara kadar ilavesinin performansa olumsuz
etkisinin olmadığı (8,14,25) hatta kanatlı hayvanların bağırsaklarındaki probiyotik bakterilerin sayısını
arttırıcı etki gösterdiği (33) ve performansı olumlu
etkilediği (14,28) saptanmıştır. Çalışmada tüy dökümü uygulanmış tavukların karma yemindeki % 2
üzüm posasının yem tüketimi ve yemden yararlanmaya önemli bir etkisinin olmaması, yumurtacı
tavuklarda (14) ve broylerde (8,25) yapılan çalışmalarla benzerdir. Çalışmada yumurta veriminin,
karma yemde bulunan % 2 üzüm posasından etkilenmemesi, Kara ve ark. (14)’nın bulgularıyla
uyumludur. Tüy dökümü sonrası % 2 üzüm posası
ihtiva eden karma yemle beslenen tavuklarda yumurta ağırlığının değişmediği saptanmıştır. Kara
ve ark. (14) ise, yumurtacı tavukların tüy dökümü
sonrası tükettikleri karma yemde % 4 oranında
üzüm posası bulunmasının yumurta ağırlığını artırdığını, % 6 oranında üzüm posası bulunmasının
da etkilemediğini tespit etmişlerdir.
Yumurtacı tavuk yemlerinde tüy dökümü sonrası
% 2 oranında üzüm posası bulunmasının yumurta
ak indeksi, Haugh birimi, sarı indeksi, kabuk ağırlığı oranı, kabuk kalınlığı ve özgül ağırlığını etkilememiş olması daha önceki çalışmalarla uyumludur
(14,28). Çalışmada yumurta sarı renginin azaldığı
belirlenmiş olup, daha önce yapılmış çalışma bulgularında ise üzüm posasının sarı rengini etkilemediği bildirilmiştir (14,28).
Son yıllarda üzüm posası, çekirdeği veya bunlardan elde edilen ekstraktlarla ilgili yapılan çalışmalarda bu ürünlerin antioksidan etkileri üzerinde de
durulmakta ve hayvansal ürünlerdeki lipid peroksidasyonunu azaltıp raf ömrünü uzatmak için bu
ürünlerin önemli bir potansiyele sahip olduğu bildirilmektedir (8,14,25). Karma yemde bulunan % 2
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üzüm posasının günlük taze yumurtalarda MDA
konsantrasyonunu (0., 30., ve 60. dk’larda) azaltması, % 4 ve 6 oranında üzüm posası ihtiva eden
yemle beslenen yumurtacı tavuklarda taze ve 15
günlük (+ 4°C‘de bekletilen) yumurtalardaki MDA
düzeyini azalttığının (14) bildirildiği çalışma bulgularıyla uyumludur. Çalışmada yeme ilave edilen %
2 üzüm posasının taze yumurtalarda 90 dk’lık inkübasyonda ve + 4˚C’de 15 ile 30 gün boyunca
bekletilen yumurtalarda da tüm inkübasyonlarda
MDA konsantrasyonu üzerine önemli bir etkisinin
olmaması kullanılan üzüm posasının total fenol ile
saptanan bazı flavanoid ve fenolik asit düzeylerin
diğer çalışmalardakinden daha düşük olmasına
bağlanmaktadır (8,22). Üzüm posası veya çekirdeğinin yumurta lipid peroksidasyonuna etkisinin
araştırıldığı Kara ve ark. (14)’nın çalışması dışında
başka bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Broylerlerde
yapılan çalışmalarda, üzüm posası (8,25) ihtiva
eden yemle beslemenin etlerindeki lipid peroksidasyonunu azalttığı ve etlerin raf ömrünü arttırdığı
bildirilmiştir. Yumurta sarısı MDA düzeylerinin farklı sürelerde uygulanan ısıya bağlı olarak (0., 30.,
60. ve 90. dk) yükselmesi yumurta sarısındaki lipid
peroksiyasyonunun arttığının göstergesi olup Eseceli ve Kahraman (11)’ın çalışma sonuçlarıyla
uyumludur. Üzüm ile üzüm mamülleri (suyu, şırası,
şarabı, pestili, pekmezi gibi) ve yan ürünlerinin
(posası, çekirdeği gibi) antioksidan etkisi; içerdikleri fenolik bileşiklerin serbest radikalleri giderme,
metal iyonlarla bileşik oluşturma, singlet (tekli)
oksijen oluşumunu engelleme ve kararsız bileşiklere hidrojen atomu vermesi gibi özelliklerine bağlanabilir (3,23).
Çalışmalarda kullanılan üzüm posası, çekirdeği ve
ekstraktlarının performans, yumurta kalitesi ve lipid
peroksidasyonuna etkisinin, kullanılan üzümlerin
çeşidi, yetiştiği toprağın yapısı gibi etkenlere bağlı
olarak içermiş oldukları total polifenol oranlarının
farklılığına ve üzümleri işleme tekniklerindeki
(şarap, sirke, üzüm suyu üretimi) farklılığa, bu
ürünlerin yemlere katılma oranına, karma yemdeki
yem bileşenlerine ve hayvanın yaşı, türü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebileceği düşünülmektedir.
Sonuç olarak, çalışmada aç bırakmaya alternatif
olarak % 100 yonca unu, % 80 yonca unu + % 20
karma yem, % 100 üzüm posası ve % 80 üzüm
posası + % 20 karma yem ile gerçekleştirilen tüy
dökümü yöntemlerinde; yeterli canlı ağırlık kaybı
oluşturulduğu ve kısa sürede yumurtadan kesilmenin sağlandığı, İkinci verim döneminde; performans ile yumurta iç ve dış kalitesi bakımından bu
yöntemlerin aç bırakmaya alternatif olduğu, hatta
yumurta ağırlığı ve lipid peroksidasyonu bakımından da bazı avantajlarının bulunduğu görülmüştür.
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Yumurtacı tavuk yemlerine ilave edilen % 2 üzüm
posasının performans ve yumurta kalitesine olumsuz bir etki yapmadığı, yumurta sarısı MDA konsantrasyonunu azaltıp yumurta raf ömrünü arttırıcı
potansiyele sahip olabileceği belirlenmiştir. Üzümün çekirdeği, posası ve aktif bileşiklerinin hayvan
sağlığına, performansına, sindirim enzimleri ve
faaliyetlerine, sindirim kanalındaki mikroorganizmalara, immun sisteme ve yumurta raf ömrüne
etkisinin daha detaylı araştırılmasına ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.
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