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Tavuk Çiftlikleri

MISTING VE TAVUK ÇÝFTLÝKLERÝ
Ayný insanlar gibi hayvanlar da konfor koþullarý yerinde
olduðunda daha mutlu, saðlýklý ve üretkendirler. Misting
istisnasýz tüm kümes hayvanlarý için ýsý kaynaklý rahatsýzlýklarý
bertaraf eder. Ölüm oranlarý çok ciddi oranda azalýr. Aþýrý sýcak
çarpmasýndan kurtulan hayvanlar; beslenmeye, büyümeye
devam ederler , daha fazla ve daha kaliteli yumurta üretirler.
Yaz sezonunda, aþýrý sýcaklarda kümes hayvanlarýnda; büyüme
oranýnýn, besin alýmýnýn, yumurta üretiminin ve kuluçka oranýnýn
azaldýðý, besin çevriminin, yumurta kabuk kalitesinin ve
yumurta sývýsý kalitesinin düþtüðü saptanmaktadýr.
TERMAL BÖLGELER
Bunun yaný sýra ölüm oranlarýnda da artýþ söz konusudur.
Bu koþullar kümeste mevcut tüm tavuklar için geçerlidir
ancak daha çok kilosu ve daha çok tüyü ile karakterize
olan yetiþkin tavuklar daha büyük risk altýndadýrlar.
Sýcak çarpmasýnýn en belirgin iþareti kesikli solumadýr.
Tavuklarýn ter bezlerinin olmamasý nedeniyle vücutlarýný
terleme yoluyla soðutma imkanlarý yoktur. Bunun yerine
bu evaporasyonu boðaz yolu ve solunum sistemleri ile
gerçekleþtirirler. Kesikli soluma ciddi bir oranda enerji
gerektirir ki bu da kümes ortamýna salýnan vücut
sýcaklýðýnýn artýþý anlamýna gelir.
Eðer bu durumun önü alýnamazsa vücut sýcaklýðýnýn artýþý
sürer ve bu süreç muhtemel bir ölüm ile sonuçlanabilir.

Sýcak Çarpmasýnýn Civcivlerdeki Etkisi.
Civcivler vücut sýcaklýklarýný aþaðýda verilen þekillerde ýsý kaybýný kontrol ederek ayarlarlar.
* Deri ve deriyi kaplayan tüyleri yoluyla
* Soluma yoluyla
Bu süreç civcivlerin birbirlerine çok yakýn durduðu kapalý kümeslerde daha zordur. Ortamda yüksek oranda nem
bulunmasý halinde bu süreç daha da fazla zorlaþýr. Bunlarýn sonucunda vücut ýsý kaybýnda azalma oluþmasý halinde
vücut ýsýsý yükselecek sýcak çarpmasý, aþýrý su kaybý ve dermansýzlýk ortaya çýkacaktýr.
Sýhhatteki bu bozulma aþaðýda sýralanan oluþumlarýn sonucunda et kalitesine yansýyacaktýr.
* Asit/baz dengesinin deðiþimi,
* Vücut Su dengesinin deðiþim,
* Ciðerlerde ve kaslardaki glikol kaybý sonucu Enerji rezervlerinin tükenmesi
Kümeslerin iyi havalanan alanlara yerleþimi bu olumsuzluklarý azaltabilir. Ayrýca misting sistem
desteði ile kümes hayvanlarýnýn kendilerini daha serin hissetmeleri saðlanmýþ olur
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Aþýrý Sýcaklýk Sonucu Civciv Ölümü
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Yüksek Enerji Verimli, Çevre Dostu Doðal Serinlik
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