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GÝRÝÞ

Tavuk gübresi bitki beslemede deðerli bir gübre 
olmakla birlikte azot ve fosfor içermesinden dolayý yer 
altý ve yer üstü sularýnýn kirlenmesine sebep 
olmaktadýr. Ayrýca özellikle yaþ tavuk gübresi, sinek 
ve böcek larvalarýnýn geliþmesi için uygun bir ortam 
oluþturmaktadýr. Bundan baþka ortalýkta býrakýlan 
kuluçkahane, kesimhane artýklarýyla tavuk 
kadavralarý çevreye yaydýklarý pis kokunun yaný sýra 
yine zararlý mikroorganizmalar ve çeþitli hastalýk 
etkenleri bakýmýndan bir üreme ortamý oluþturmasý, 
çevresel kaygýlarý gündeme getirmektedir. Bu 
artýklarýn iyi bir þekilde deðerlendirilmesi neticesinde 
tavuklardan elde edilecek kârýn bir miktar artmasý 
yanýnda bu artýk ve atýk maddelerin çevre için sorun 
oluþturmasý da önlenebilir. Ülkemiz tavukçuluðu halen 
yükseliþ eðilimindedir ve önümüzdeki 10 yýl içinde 
üretimin % 30 artacaðý tahmin edilmektedir. Bu ayný 
zamanda ortaya çýkacak tavuk dýþkýsýnda da bir artýþý 
beraberinde getirmektedir.    

Tavuk gübresinde marek virüsü 7 gün, gumbaro 
etkeni ise 122 gün canlý kalabilmektedir. Kesimhane 
ve kuluçkahane artýklarýnda ise insan saðlýðýný tehdit 
eden tifo, paratifo gibi birçok hastalýk etkeni kolayca 
geliþebilmektedir. Topraða býrakýlan tavuk gübresi 
mikroorganizmalar tarafýndan ayrýþmaya tabi 
tutulurlar (Þekil 1). 

Gübredeki komplex proteinler amonyum þeklinde 
azot býrakarak ayrýþýrlar. Aerobik mikroorganizmalar, 
amonyum formundaki azotu önce nitrit sonra nitrata 
dönüþtürürler. Nitrat formundaki azot ise þu 
deðiþmelere uðrayabilir.

1. Topraða fazla miktarda azot verilmiþ ve 
toprak azota doymuþ ise nitrat formundaki azot aþaðý 
doðru süzülecektir. Bu iki madde yeraltý sularýna insan 
ve hayvan saðlýðý için kesinlikle zararlýdýr. 

2. Toprak rutubetli olduðunda, oksijensiz 
ortamda anaerobik mikroorganizmalar nitrat 
formundaki azotu atmosfere gaz formunda verirler. 
Kirliliðin ölçüsü olarak BOG (Biyokimyasal Oksijen 
Gereksinimi)  deðeri dikkate alýndýðýnda gübre idrar 
karýþým ile ev artýklarýnýn 50 kat daha fazla bir þekilde 
çevresini kirlettiði tespit edilmiþtir.

Kanatlý hayvan baþýna günde 17-50 mg toz 
oluþturduðu bilinmektedir. Bazen bu deðer 450 mg'a 
ulaþabilmektedir. Yumurta tavuklarýnýn bulunduðu bir 
kümeste havanýn her m3'ünde 1.5-3.4 mg; broylerde 
7-17 mg toz hesaplanmýþtýr. Bu tozlarýn üzerine 
mikroorganizmalar kolayca yapýþabilmekte ve 
insanlarda saðlýk sorunlarý oluþturabilmektedir. 

ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan saðlýðý 
ve refahý açýsýndan önemlidir. Olumsuz etkilerinin yanýnda tavuk gübresi ekonomik olarak  bir kaynak olabilme potansiyeline 
sahiptir.  Yumurta tavukçuluðunun yoðun olarak yapýldýðý illerde gübre büyük bir çevre sorunu olarak kendini 
göstermektedir. Tavuk gübresinin ekonomik olarak çevreye en az zarar verecek þekilde bertaraf edilmesi, enerji elde 
edilmesi,  gübre ve kompost oluþturulmasý çevre saðlýðý açýsýndan deðerlendirilmesi þüphesiz bugün ve gelecek için önemli 
uðraþý alaný olarak görülmektedir.  
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ABSTRACT: Cage poultry manure removal of the coop as soon as possible and in a healthy way is important for animal 
health and welfare. Addition to the negative effects of chicken manure has the potential to be a  economic source.  In the 
provinces where intensive poultry farming, are the manure a major environmental problem. Chicken manure can managed  
economically less harmful to the environment, energy production, the creation of manure and compost  evaluated in terms of 
environmental health is seen as an important area of ??engagement.
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Yumurtacý tavuklarda 175g/gün ve broilerde de 
100 g/gün yaklaþýk gübre üretimi söz konusudur. 
Böylelikle 10.000 baþlýk bir yumutacýda yýllýk 640 ton 
ve broilerde ise 40-50 ton/dönem yaklaþýk  gübre 
üretilir. Bir metreküp tavuk  gübresi 80-100 kg 
gelirken,  ayný hacimdeki kuru gübre 450 kg civarýnda 

bir aðýrlýða sahiptir.  Tavuklarda günlük gübre üretimi 
hayvanlarýn yaþýna ve günlük tüketilen yem miktarýna 
baðlý olarak önemli deðiþiklik gösterir. Ayrýca günlük 
gübre miktarýna; yem kalitesi, çevre sýcaklýðý, 
tüketilen su miktarý, yemin tuz içeriði, hayvanýn saðlýk 
durumu ve stres faktörleri etkin rol oynarlar.  

Þekil 1. Tavuk Gübresinin Tabiatta Döngüsü (Demirulus, 1996).

Çizelge 1.  Hayvan Atýklarýnýn Fiziksel Özellikleri. (Hart, 1960)

Çizelge 2. Tavuk Gübresinin Besin Madde Ýçerikleri (%). (4) 
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Çizelge 3. Bazý Ülkeler ve Türkiye'nin 2011 Yýlý Yumurta Üretimi (5). 

Çizelge 4. 2010 Yýlý Türkiye Yumurtacý Tavuk Varlýðý (5).  
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Çizelge 4'te  görüldüðü gibi yumurtacý iþletmelerin 
yoðun olduðu Afyon, Konya, Balýkesir, Manisa, Ýzmir ve 
Çorum gibi illerde tavuk gübresi miktar olarak problem 
olma boyutuna ulaþmýþ durumdadýr. 

Tavuk gübresi sýðýr gübresine nazaran 5 kat 
etkindir. 10.000 baþlýk bir tavuk iþletmesi yaklaþýk 55-
60 hektar arazinin gübrelenmesini saðlayacak þekilde 
yararlý olabilir. 

Ýyi bir tavukçuluk iþetmesinde gübrenin zamanýnda 
ve doðru bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý özellikle 
iþletme hijyeni bakýmýndan önemlidir. Ýþletmenin 
büyüklüðü,  kümes yapý özellikleri  ve yetiþtiricilik 
þekilleri ayrýca gübrenin doðrudan kullanýmý ya da 
satýlmasý yöntemin belirlenmesinde önemli rol 
oynamaktadýr. 

Broiler iþletmelerinde gübrenin kümesten 
uzaklaþtýrýlmasý belirli dönemlerde manuel olarak 
yapýlýrken yumurta tavukçuluðunda kümeste ciddi bir 
otomasyon gerekmektedir. Kafes tavukçuluðunda 
gübre 2 þekilde kafesten uzaklaþtýrýlmaktadýr;

A. Sürekli bant sistemi
B. Kanal sistemi
Sürekli bant sisteminde; Gübre, her kafes sýrasý ve 

katýnýn altýnda bulunan, kafes boyunca uzanan ve 
gübrenin kusursuz olarak temizlenmesine olanak 
tanýyan, 1 mm. kalýnlýðýnda  Polipropilen (PP) gübre 
bantlarý ile gübre bandý hareket motorlarý sayesinde 
çekilerek temizlenir.  Bu güçlü ve saðlam yapý çok uzun 
kümeslerde dahi sorunsuz çalýþmaktadýr. Her katta 
bulunan merdane ve sýyýrýcýlar ile kümes sonundaki 
gübre boþaltma konveyörüne aktarýlan gübre, buradan 
kümes dýþýna çýkarýlýr.

Kanal sisteminde ise;  Kafesler bir kanal üzerine 
oturtularak hayvanlarýn gübresinin bu kanallarda 
toplanmasý saðlanýr. 

Tavuk gübresinin mümkün olduðu kadar kuru bir 
þekilde üretilmesi  kümes hijyeni ve hayvan saðlýðý 
açýsýndan oldukça önemlidir. Derin katlý kanal sistemli 
gübrenin uzun süre biriktirilebilmesi açýsýnda avantajlý 
görünmektedir. Ancak bu sistemin de kendine özgü 
dezavantajlarý bulunmaktadýr. Kümesin havalan-
dýrmasý daha dikkatli ve ayrýntýlý olarak yapýlmak 
zorundadýr. Hayvanlar açýsýndan kümes içi amonyak 
ve diðer kokular rahatsýz edici olduðu kadar stres 
faktörü olarak ta rol oynamakta ve hayvan refahýný ve 
dolaysýyla verimi de olumsuz etkileyebilmektedir. 

Tavuk Gübresinin Gübre ve Hayvan
Yemi Olarak Kullanýmý
Tavuklardan elde edilen gübreler, gübre iþletme 

tesislerinde fermente edilerek toz ya da peletli paketler 
halinde, tarým ve seracýlýk sektörlerinin ihtiyacýný 
karþýlamak üzere piyasaya sunulmaktadýr. AB 
standartlarýna uyumlu, yüksek kalite ve verimli organik 
tavuk gübresi, ayný zamanda çevre dostudur.  

Uzun yýllar tavuk gübresinin sadece topraða 
atýlmasýndan sonra, tavuk gübresinin besin madde 
kapsamý anlaþýldýðýndan bu yana yaklaþýk 35 yýldýr 
bazý ülkelerde hayvan yemi olarak da  kullanýlmaktadýr. 
Tavuk gübresinin geviþ getiren hayvanlarýn yemlerinde 
bir yem maddesi olarak kullanýmý, gübrenin bitki 
besleme dýþýnda faydalanýlmasýnýn iyi bir örneðidir. Bu 
amaçla gübre önce kurutulur ve öðütülür.  Bu 

Þekil 2. Katlý Kafes Sistemi Þekil 3. Düz ve Derin Kanal Sistemli Kümesler.

Þekil 4. Derin Kanal Sistemli ve Katlý Kümesler
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düzenekte gübre yüksek ýsýdan geçirilir, kurutma 
iþlemiyle hacmi küçültülür. Sterilizasyon ve 
pastörizasyon iþlemiyle hastalýk etkeni mikroplardan 
arýndýrýlýr. Bu yolla elde edilmiþ tavuk gübresi unu yem 
olarak iyi bir enerji kaynaðý olmasa da protein kalsiyum 
ve fosfor bakýmýndan iyi bir dolgu maddesidir. 

Tavuk gübresinden biyogaz üretimi
Taze tavuk gübresinden 27°C-37°C sýcaklýkta ve 

havasýz ortamda  metan gazý elde  edilebilmektedir. 
Gazý alýnmýþ gübrenin toprak için deðeri de 
artmaktadýr. Organik azotlar inorganik tuzlara döner ve 
daha küçük parçalara ayrýlýr. Tavuk gübresinin biyogaz 
üretimi için diðer hayvan gübrelerinden daha 
elveriþlidir. Gübreden biyogaz üretilmesinin enerji 
tasarrufuna katkýsý yanýnda, gübreden CH  ve HS gibi 4

gazlarýn uzaklaþtýrýlmasý ve zararlý mikroorganizmalar 
için uygun bir ortam teþkil etmemesi çevre kirliliðin 
önlenmesinde kýsmi bir çözümü de beraberinde 

3getirmektedir. 1 m  metan gazý ortalama olarak 6000 
kalorilik enerji vermekte, bu da litre alkol, 0.8 litre 

3benzin, 1.5 m  hava gazý, l kg odun, 2.2 kW/saat elektrik 
enerjisine denk gelmektedir.

SONUÇ

Kafes sistemi tavukçuluðun oldukça önemli bir yer 
iþgal ettiði görülen ülkemizde gübrenin doðru bir 
þekilde üretimi, kümesten bertaraf edilmesi ve 
gübrenin doðru ve ekonomik bir þekilde yönetimi 
önemli bir problem olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 
Problemin doðru bir þekilde  çözümü uzmanlýk ve 
yatýrým gerektirmektedir. 

Tavuk gübresinin doðru bir þekilde hayvansal ya da 
bitkisel üretimde ve enerji sektöründe kullanýlmasý 
iþletme ve ülke ekonomisine katký saðlayabilir. Hayvan 
atýklarýnýn ekonomik olarak çevreye en az zarar 
verecek þekilde bertarafý ile enerji elde edilmesi ve 
gübre/kompost oluþturulmasý proseslerinden havasýz 
çürütme, kompostlama ve gazlaþtýrma metodolojileri 
s t a n d a r t l a r  v e  ç e v r e  s a ð l ý ð ý  a ç ý s ý n d a n  
deðerlendirilmesi þüphesiz bugün ve gelecek için 
önemli  uðraþý alaný olarak görülmektedir.  
Tavukçuluðun yoðun olarak yapýldýðý bölgelerde gübre 
çok ciddi bir problem olarak gündemde kalacaktýr. Bu 
nedenle  gübrenin doðru bir þekilde deðerlendirilmesi 
öncelikli ve önemli bir çevre ve üretim problemi olarak 
karþýmýza çýkmaktadýr. 

Þekil 4. Tavuk Gübresinin Çeþitli Deðerlendirme Yöntemleri.  
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