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Çiftlik hayvanlarının, et, süt ve yapağı gibi verimleri ile ilgili
karakterler genotiple çevrenin ortak etkilerinin bir sonucudur. Dolayı-
sile ekonomik önem taşıyan verim karakterlerinin iyileştirilmesi hem
genotipin ve hem de çevrenin geliştirilmesine bağlıdır. Genotipi
geliştirme vasıtalarından birisi seleksiyon olup, bu, sürüde mümkün
olduğu kadar yüksek verimli hayvanların damızlık olarak kullanılma-
ları, düşük verimlileI'in yetiştirme dışı bırakılmaları şeklinde tanım-
lanabilir. Böylece gelecek generasyonlarda sürüde sadece verimli hay-
vanların dölleri temsil edileceğinden, zamanla arzu edilen genlerin
frekansları ve dolayısile verim seviyesi yükselecektir.

Seleksiyonun herhangibir karakterde bir generasyonda meydana
getireceği genetik ilerleme (!\G), gelecek generasyon fertlerini mey-
dana getirmek üzere seçilen [ertlerin, içinden s~çildikleri orijinal
gruba bu karakter bakımından fenotipik üstünlüğü yani seleksiyon üs-
tünlüğü (S) ile, üzerinde durulan karakterin kalıtım derecesine (h2)
bağlıdır; yani 6G = S.h2 dir. Kalıtım derecesi "herhangibir karakter
bakımından fertler arasında mevcut fenotipik variyansın toplamalı
gen tesirlerinden ileri gelen kısmı" olup seleksiyondaki isabet derecesini
gösteren bir genetik parametredir (20). Fenotipikdeğerlere, yani tesbit
edilen verim değerlerine göre seçilmiş fertlerin üstünlüğünün (S)
ancak h2 ile orantılı bir kısmı genetik üstünlüğe tekabül eder ve sadece
bu miktardaki bir üstünlük döllere intikal eder. Diğer bir deyişle, her-
------_ .. _ ..
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hangibir karakterde seleksiyonla elde edilecek genetik ilerlemenin mik"
tarı kalıtım derecesinin büyükıüğü ilc sıkı bir şekilde ilgilidir.

Seleksiyonda önemli diğer bir parametre de tekrarlama derecesi
(I') olup, bu, "herhangibir ferdin çeşitli yıllarda veya zamanlarda elde
edilmiş verim değerleri arasındaki korrelasyon" olarak tarif edilir.
Böylece tekrarlama derecesi, birinci performans yılında üstün verimli
olan fertleI'in bu üstünlüklerini takip eden yıllarda ne ihtimalle tekrar-
lıyacaklarını gösterir. Tekrarlama derecesi düşük olan karakterlerde, ilk
verim yılındaki değer gelecekteki performansın iyi bir göstergesi ol-
madığından, seçilecek hayvanları tesbit etmek için bir veya iki yıl daha
beklenerek birkaç verim değerinin ortalamasına göre, karar vermek
daha doğru olabilir. Tekrarlama derecesi yüksek olan karakterlerde
ise (mesela 0.40-0.80) birinci verim yılında üstün olan fertleI'in bu
üstünlüklerini gelecek yıllarda da tekrarlamaları muhtemeldir. Böyle
karakterler bakımından seçim yapılırken sadece ilk verim kayıdının
dikkate alınması yeterlidir( ı).

Gerek kalıtım derecesi ve gerekse tekrarlama derecesi çeşitli karak-
terler için o la i arasında değişen değerler taşır. Kuzuların doğum ve
sütten kesme ağırlıklarının kalıtım dereceleri Ossimi ırkında sırasile
0.34 ve o. IO (22), bazı etçi koyun ırkıarında 0.33 ve 0.07 (4), Welsh
Mountain ırkında 0.2 i ve 0.5 i (8) ve melez koyunlarda 0.80- o. i 5
arasında (3) bulunmuştur. Bunlar dışındaki çalışmalarda kuzularda
doğum ağırlığının kalıtım derecesi 0.07 ile 0.72 arasında, sütten kesme
ağırlığının kalıtım derecesi ise 0.00 ile 0.48 arasında tesbit edilmiştir
(6,7,9, i 2, i 7, i8,2 i ,25,28). Birçok araştırıcılar kuzuların doğum ve sütten
ke5me ağırlıklarını ananın çeşitli yıllarda tekrarlanan birer özelliği
kabul ederek bu karakterlerin tekrarlama derecelerini tayin etmişler-
dir. Doğum ağırlığının tekrarlama derecesi Navajo ırkında 0.22 (24),
Welsh Mountain ırkında 0.23(8) bulunmuştur. Blackwell ve Henderson
(4) bu parametreyi doğum ve sütten kesme ağırlığı için sırasile 0.20 ve
0.08, Felts et aL. (I 2) i 20 gün ağırlığı için 0.3 i olarak hesaplamışlar-
dır. İngiltere'deki melez koyun sürülerinde kuzuların doğum ağırlığı ile
i 25 güne kadarki çeşitli yaşlardaki ağırlıkları için tekrarlama derecele-
rinin o. i4 ile 0.23 arasında değiştiği bildirilmiştir (27).

Herhangibir karakteri etkileyen genler ve çevre faktörleri bölge-
den bölgeye, ırktan ırka ve hatta ayni ırk içinde sürüden sürüye değiş-
tiğinden, ayni karakter için çeşitli araştırmalarda bulunmuş kalıtım de-
recesi değerleri yukarda görüldüğü gibi önemli farklılıklar gösterebil-
mektedir. Ayni durum daha az bir ölçüde verilen tekrarlama dereceleri
için de söz konusudur. Bu durumda herhangibir ırkta seleksiyonla ne
ölçüde bir ilerleme sağlanabileceğini kestirmek için ırkıara ve bölge-
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lere göre önemli karakterlerin kalıtım derecelerinin ayrıca hesaplan-
ması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada İç-batı Anadolu Bölge-
sinde yetiştirilen Dağlıç ırkında kuzu eti üretimi yönünden önem taşı-
yan doğum ve sütten kesme ağırlıklarının kalıtım ve tekrarlama dere-
celerinin tayin edilmesi ve böylece ırk içinde bu karakterlerde seleksi-
yondan faydalanma imkanlarının aydınlatılması amacı güdülmüştür.
Dağlıç koyunlarında bazı çevre faktörlerinin bu karakterler üzerindeki
.etkileri yazar tarafından halen yayımlanmış bulunmaktadır (26).

Mat e r y a ı ve M e t o d

Araştırma Tarım Bakanlığı Çifteler Harasındaki hara yetiştirmesi
Dağlıç koyunlarının 5 yıllık (1962 - ı966) kuzulama kayıtlarına daya-
nılarak yapılmıştır. İkiz doğmuş kuzuların sayısı çok az olduğundan
<% 1.8) analizlerde sadece tek doğmuş kuzuların kayıtlarından fay-
dalanıImış, ayrıca doğum tarihi, doğum ağırlığı ve babası belli olma-
yan kuzuların kayıtları dikkate alınmamıştır.

Gerek anaç koyunların, gerekse kuzuların bakımı, idaresi ve be~-
lenmesi önceki bir çalışmada (26) belirtilmiş bulunmaktadır. Genetik
parametrelerin hesaplanmasında, ayni çalışmada çeşitli çevre faktör-
leri için bulunan düzeltme faktörleri ile standardize edilmiş doğum ve
sütten kesme ağırlıkları kullanılmıştır. Kuzuların doğum ağırlığı değer-
leri ananın yaşı, kuzunun doğum yılı ve cinsiyeti; sütten kesme ağır-
lığı değerleri ise bu faktörlerele birlikte kuzunun sütten kesmedeki
yaşı bakımından standardize edilmiştir. Bu karakterlerin kalıtım dere-
celeri baba-bir-üvey kardeşler korrelasyonundan ve baba-içi yavru-
ana ilişkilerinden olmak üzere değişik metodlarla; tekrarlama derecesi
ise sınıf-içi korrelasyonu metodu ile hesaplanmıştır. Gerek bu bildirilen
kalıtım derecesi hesaplama metodları ve gerekse bunların standart
hatalarının elde edilmesi birçok yerli ve yabancı yayınlarda izah edil-
miştir (1,10,11,13,19).

Kalıtım derecesinin baba-bir-üvey kardeşler korrelasyonu metodu
ile tayin edilmesinde doğum ağırlığı için 3 i koçtan gelme 1578, sütten
kesme ağırlığı için 28 koçtan gelme i070 kuzunun; yavru-ana ilişkile-
rinden tayininde ise doğum ağırlığı için 22 koçtan gelme 342 kuzu ilc
bunların analarının, sütten kesme ağırlığı için i 5 koçtan gelme 146
kuzu ile bunların analarının ağırlık kayıtları kullanılmıştır. Tekrar-
lama derecesinin hesaplanmasında 495 koyunun iki veya daha fazla
yılda domuş i 390 kuzusunun doğum ağırlığı değerleri ile, 3 i 3 koyu-
nun 749 kuzusuna ait sütten kesme ağırlığı değerlerinden faydalanıl-
mıştır. Sütten kesme ağırlığı için kullanılan kayıt sayılarının belirli bir
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şekilde daha az olması 1963 yılında sütten kesme ağırlıklarının tesbit
edilmemiş olmasındandır. Baba-bir-üvey kardeşler metodunda 4 ten
az yavru kayıtına, baba-içi yavru - ana ilişkilerinden yararlanan me-
metodlarda ise 3 ten az yavru-ana kayıtına sahip koçlar ve bunların
yavru kayıtları analizlere dahil edilmemiştir. Kuzular çeşitli yıllarda
az çok farklı olmakla beraber ortalama olarak 84 günlükken sütten
kesilmişlerdir.

s o n u ç ıa r ve Tar t ı Şm a

Kalıtım Dereceleri: Çifteler Harası Dağlıç sürüsünde kuzuların
doğum ve sütten kesme ağırlıklarının çeşitli metodlarla bulunan
kalıtım dereceleri Tablo- ı 'de gösterilmiştir. Tablodaki değerler göz-
den geçirilince, üvey kardeşler korrelasyonundan hesaplanan kalıtım
derecelerinin yavru-ana ilişkilerinden hesaplananlardan küçük olduk-
ları dikkati çekmektedir.

TABLO i

Doğum ve Sütten Kesme Ağırlıkbrının Kalıtım Dereceleri

Hesaplama Metodu
Baba-bir-üvey K. Korr. Met. *
Baba-bir-üvey K. Korr. Met. **
Yavru-Ana Kore .. Met (Koç-içi)
Yavru-Ana Regr. :\1et. (K()ç-i~,i)

Doğum Ağ.
0.08 :l:: 0.04

0.19 :l:: 0.11
0.24 :l:: 0.14

Sütlen K. Ağ.
0.04 :l:: 0.04
O.05 -i- 0.04
0.08 :l:: 0.17
0.1 i :l:: 0.25

Doğum ağırlığınııı sütten kesme ağırlığı üzerindeki etkisi (*) giderilmemiş olarak,
(**) giderilmiş olar;ık.

Araştırmanın yapıldığı sürüde bazı ölçülebilir çevre faktörlerinin
bu karakterlerde önemli variyasyonlar meydana getirdikleri tespit
edilmiş bulunduğundan (26), bunlardan önemli olanlar için ağırlık
kayıtları üzerinde düzeltmeler yapılmışsa da, etkileri giderilmemiş diğer
çevre faktörleri (kuzunun doum tarihi, ananın canlı ağırlığı, ayni
yaştaki koyunların süt verimlerinin farklı olması gibi) üvey kaıdeş
korrelasyonu metodu ile elde edilen kalıtım derecelerinin küçük çık-
masında muhtemel olarak önemli roloynamıştır. Ayrıca kullanılan
koçların seçiminde bunların bir ölçüde gelişme durumlarının gözö-
nünde tutulması ve koçların bir kısmının üvey kardeş olmaları da yavru
grupları arasındaki genetik farklılıkları azaltmış olabilir. Böylece
bu metodla elde edilen değerler gerçekte olması gerekenden küçük
bulunmuştur.

Kalıtım derecesi yavru-ana ilişkilerinden tayin edilirken analiz-
ler koç-içi olarak yapıldığından, bu metodlarla elde edilen kalıtım dere
cesi değerleri yukardaki faktörler tarafından çok az etkilenmişlerdir ve
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dolayısile bunlar gerçek değerlere daha yakındırlar. Koç-içi yavru-
ana korrelasyonu ile elde edilen değerin her iki karakterde de yavru-
ların analarına regresyonu ilc elde edilenden biraz küçük çıkması Çif-
teler Harası Dağlıç sürüsünde bu bakımdan anaların bir miktar se-
leksiyon görmüş olmalarıriın bir işaretidir.

Genel olarak, çeşitli metodlarla elde edilmiş değerler arasında bü-
yük farklar bulunmadığı ve üzerinde çalışılan sürü de doğum ağırlığı-
nın kalıtım derecesinin 0.20, sütten kesme ağırlığının kalıtım derecesi-
nin ise o. io civarında olduğu kabul edilebilir. Bulunan değerlerin stan-
dart hataları doğum ağırlığı için yapılmış tahminlere daha büyük bir
güvenle bakılabileceğini göstermektedir. Diğer koyun ırklarının ço-
ğunda da incelenen karakterlerin kalıtım dereceleri bu çalışmadakiler
gibi düşük bulunmuştur; bununla beraber, yavruların analarına reg-
resyonundan elde edilmiş tahminler buradaki gibi genellikle biraz daha
yüksektir (Tablo - 2).

TABLO 2

Koyun
Irkı

Çeşitli Koyun Irkıarında Doğum ve Süııen Kesme
Ağırlıklarının Kalıtım Dereceleri*

Doğum Süııen K.
Ağırlığı. Ağırlığı

Literatür
1'\0.

Rambouillet i .......... O.27 (O .34) 17
Columbia .0.0 •..••• O .16 (O .21) 18
Corriedale

••••••• 0 •• 0,32 (0,45) 18
Targhee •••••• 0 ••• O .08 (O .00) 18
Mich. Univ. Sürüsü 0,15 (O ,72) 0,42 (O .29) . 21
Ossimi (O ,34) (O .10) 22
Karagül O ,18 (O ,34) .0 o •• o •••• 28
Saf Irklar (O .33) (O ,07) 4
Çiftlik Sürüsü .0 ...... 0. 0.14 12
Welsh Mountain (O .39) (O ,48) 9

i
Corriedale 0.07 O.00 (O ,03) 6
Hampshire 0.12 O ,06 (O .00) 6
Southdown 0.16 0.01 (O .08) 6 .'

Melez o ••••••••• 0.07 14
Rambouillet .......... (O ,28) 25
Welsh Mountain (O .2l) (O .51) 8
Melez ••••••••• 0 0.31 16
Rambouillet .......... O .33 (O ,20) 23
Melez 0,08 0,13 3
Saf ırklar 0.10 (0,00) O.00 (O .02) 7
Dağlıç O.08 (O .24) O.05 (O .11) Bu

i i Çalışma

* Parantez içindeki değerler yavruların analara regresyonundan, diğerleri baba-bir-
üvey kardeşler korrelasyonundan elde edil~işlerdir.

Çifteler Harası Dağlıç sürüsünde doğum ve sütten kesme ağırlık-
larının kalıtım derecelerinin düşük bulunması, fertlerin fenotipik olarak
müşahade edilen ağırlık değerlerinin bunların genotipik değerlerine
tekabül etme ihtimalinin az olduğunu ve dolayısile ferdi ağırlık değer-
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lerine göre yapılacak selek~iyonun bu karakterlerde ancak yava~ tem-
poda genetik ilerleme sağlıyabileceğini göstermektedir, Nispeten daha
hızlı bir ilerleme elde edilmesi için koçların seçiminde ferdi ağırlık
değerleri yerine yavrularının ağırlık ortalamalarından faydalanılması
veya ferdi drğerlerle yavru kayıtlarının uygun bir kombinasyonunun
kullanılması tavsiye edilebilir. Kuzuların daha sonraki bir ya~taki,
mesela 6 aylıktaki, ağırlıkları süt verimi gibi anaya bağlı faktörlerden
çok az etkilendiğinden seleksiyonun 6 ayağırlığına göre yapılmasının
daha etkili olacağı dü~ünülebilirse de, bu hususun ara~tırılması gerek-
lidir.

Alternatif olarak, üzerinde çalı~ılan karakterlerdeki genetik
variyasyonu artırıcı çardere ba~vurulması ve bu amaçla et ve yapağı
yönünden gelişmi~ ırklarla melezIerne denemeleri yapılması dü~ünü-
lebilir. Bu maksatla halen Türkiye'de mevcut Rambouillet, Alman
Et Merinosu ve Ile de Franee gibi etçi ve yapağı cı ırkıarın denenmesi
her iki yetiştirme amacı bakımından faydalı olabilir.

Tekrarlama Dereceleri: Bir koyun verim dönemi içindeki çe~itli yıllar-
da 2 veya daha fazla kuzu meydana getirir ve bunları sütten kesilince-
ye kadar besler. -Buna göre, kuzuların doğum ve sütten kesme ağırlık-
ları anaç koyunların çe~itli yıllarda tekrarlanan birer özelliği olarak
kabul edileilir. Bir hayvanın çe~itli yıllardaki verim değerleri arasındaki .
korI'elasyon tekrarlama derecesi olarak bilinir ve bu, a~ağıda da belir-
tildiği gibi, yetiştirme işlemlerinde önemli bir yer tutar.

Sınıf - içi (burada koyun-içi) korrelasyon metodu kullanılarak
Çifteler Harası Dağlıç sürüsünde doğum ve sütten kesme ağırlıklarının
tekrarlama dereceleri sırasile o. ı5 =t 0.03 ve o. ıg =t 0.03 olarak
bulunmu~tur. Bulunan bu değerler oldukça küçük fakat genellikle di-
ğer koyun ırkıarı için bulunmu~ değerler seviyesindedir (Tablo - 3).

TABLO 3

Çeşitli Koyun Irkıarında Dogum ve Süııen Kesme
Agırlıklarının Tekrarlama Dereceleri

Koyun
Irkı

Doğum
Ağırlığı

Sütten K.
Ağırlıgı

Literatür
No.

Navajo .... 0.22 (24)
Saf Irkıarı 0.20 0.08 ( 4)
Çiftlik Sürüsü .... 0.31 (\2)
Welsh Mountain 0.23 0.43 (8)
Rambouillet 0.37 0.23 (15)
Melez 0.14 0.15 (27)
Melez 0.19 0.20 (27)
Melez 0.23 0.19 (27)
Dağlıç 0.15 0.19 Bu

Çalışma
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Bulunan tekrarlama dereceleri, koyunlar, doğumda ve sütten kes-
mede ağır gelen kuzular meydana getirme kabiliyetlei bakımından seçi-
leceklei veya kötüler sürüden çıkarılacakları zaman büyük önem taşır.
Bu gibi hallerde koyunlar değişik sayılarda kuzu kayıtlarına sahip
olduklarından, çeşitli yıllarda meydana getirdikleri kuzuların ortalama
ağırlıkları koyunların gerçek verim kabiliyetlerini tam bir şekilde ifade
etmezler. Lush eO) tarafından herhangibir incğin gerçek verim kabili-
yetini tayin için verilen aş"ğıdaki formül bir koyunun kuzu verimi
bakımından gerçek verim kabiliyetinin (GVK) tayininde de kullanı-
lahilir ;

GVK = P +
nr

(Pn - P).
i + (n-ı)r

Bu formülde P üzerinde durulan karakter bakımından (burada tdo-
ğum ağırlığı veya sütten kesme ağırlığı) sürü ortalamasını, Pn herhan-
koyunun n adet yavrusunun ağırlık ortalam'isını, n koyunun sahip
olduğu yavru sayısını ve r bahis konusu karakterin tekrarlama derece-
sini ifade etmektedir. Sürüde mevcut koyunlardan herbirinin gerçek
verim kabiliyeti bu formülle ayrı ayrı tespit edildikten sonra, seçim
veya düşük verimlilerin ayıklanm'! elde edilen GVK değerlerine göre
yapılır. Gerçek verim kabiliyetinin tespitinde kullanılacak ağırlık ka-
yıtları tercihan ölçülebilen çevre tesirleri bakımından düzeltilmiş
olmalıdır.

Tekrarlama derecesi "ayni hayvanın çeşitli yıllardaki verim değer-
leri arasındaki korrelasyon" olduğundan, bu parametre ilk yıldaki
verim değerinin gelecek yıllardaki veriminin iyi bir işareti olup olmadı-
ğını da gösterir. Bu çalı~mada bulunduğu gibi, tekrarlama derecesinin
düşük olduğu karakterlerde ilk verim yılındaki üstünlüğün gelecekte
tekrarlanma ihtimali zayıftır. Dolayısilc koyunların seleksiyon ve ayık-
lanınalarının sadece birinci yıldaki kuzu kayıtlarına dayandırılması gü-
venli değildir. Kuzuların ilk 60 - 90 gündeki büyümeleri analarının
süt verimlerinin bir göstergesi olduğuna göre (2,5), D<:ğlıç ırkında 84
gün ağırlığını ve dolayısile anaların süt verimini artırmak için koyun-
ların seçiminin veya ayıklanmasının iki veya üç kuzu ağırlığının (süt-
ten ke~me ağırlığı) ortalam3.sına dayandırılması tavsiye edilebilir.

Lush eO), bir generasyondaki ilerleme bakımır..dan, n kayıtın or-
(alamasına göre yapılacak selek~iyonun tek kayıta göre yapılandan
V R i [ı + (n-I) r] defa etkili olacağını bildirmiştir. Çifteler Harası
Dağlıç sürüsünde sütten ke~me ağırlığının tekrarlam3. derecesi o. 19
bulunduğundan, koyunların, kuzularının sütten kesme ağı:lıklarına göre
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değerlendirilmelerinde 2,3 ve 4 kayıdın ortalamasına göre hareket
edilmesi tek kayıt kullanılmasına bakınca sırasile ı .3°, ).47 ve
i .60 defa daha etkili olacaktır. Doğum ağırlığı için i' = 0.15

kullanılarak bu değerler ayni sırayla i .32, i .52 ve 1.66 bulun-
mlLŞtiIr. Gö;,üldüğü gibi, selek,iyonun etkililiğindekiartı~ kayit sayısı
birden ikiye çıkın'ca en fazla olmakta, sonraki her kayıt artı~ı gittikçe
azalan oranlarda etkili olmaktadır. Diğer taraftan kayıt sayısının
lüzumundan fazla arttırılması generasyon süresini uzatarak bir yılda
elde edilecek genetik ilerlemeyi azaltmaktadır. Bu durumda muh-
temel olarak en doğru hareket koyun ba~ına 3 veya 4 kayıt elde edi-
linceye kadar beklenmemesi ve koyunlar hakkındaki kararın ilk iki
kuzunun ortalamaağırlığına göre verilm~sidir.

Öze t ve S o n u ç

Bu ara~tırmada, Çifteler Harası Dağlıç sürüsünde kuzuların doğum
ve sütten keome ağırlıklarının (84 - gün) kalıtım ve tekrarlama dere-
cderinin tesbit edilmesi, böylece bu karakterlerin selek~iyonla geli~-
tirilme imkanlarının ortaya konması amacı güdülmü~tür. Çalı~ma için
hara yeti~tirmesi Dağlıç koyunlarının 5 yıllık (I 962 - i 966) kuzulama
kayıtları kullanılmı~tır. Bu karakterleı in kalıtım dereceleri baba - bir
üvey karde~ korrelasyonundan ve baba-içi yavru-ana ili~kilerinden ol
mak üzere deği~ik metodlarla, tekrarlama dereceleri sınıf - içi korre-
lasyonu metodu ile tesbit edilmi~tir. Üvey karde~ler korrelasyonu
metodu ile yapıl'an kalıtım dereesi hesapl~malarında doğum ve sütten
kesme ağırlığı için sırasile g i ve 28 koçtan gelme 1578 ve I070 kuzu-
nun ağırlık kayıtları, yavru - ana ili~kileri metodunda iki karakter için
sırasile 342 ve 146 yavru-ana kayıt çifti kullanılmı~tır. Doğum ağır-
lığının tekrarlama derecesi 495 koyunun i 390 kuzusunun, sütten kes-
kesme ağırlığının tekrarlama derecesi, ise 3 i 3 koyunun 749 kuzusunun
ağırlık değerlerinden hesaplanml~tır. Etkileri ölçülebilir baztçevre
faktörleri bakımından düze1tilmi~ değerler kullanılarak doğum ve
sütten kesme ağırlıklarının kalıtım dereceleri baba-bir-üvey karde~
korrelasyonundan sırasİle 0.08 ve 0.04 , y~vru-ana korrelasyonundan
o. i 9 ve 0.08, yavruların analarına regresyonundan 0.24 ve o. ı ı, tek-
rarlama dereceleri ise o. i 5 ve o. i 9 bulurimu~tur. '

Sonuç olarak, Çifteler Harası Dağlıç sürüsünde ve benzer şartlar-
da yetiştirilen Dağlıç sürülerinde kuzuların ferdi ağırlık değerlerine
göre yapılacak seleksiyonla doğum ağırlığında ve sütten kesme ağır-
lığında ancak yavaş bir genetik ilerleme elde edilebileceği anla~ıl-
maktadır. Kuzularli1 canlı ağırlıklarını ve dolayısile kuzu eti üreti-
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mini daha hızlı bir şekilde geliştirmek için koçların seçiminde yavru
kayıtlarından faydalanılması veya alternatif olarak genetik variyas-
yonu artırıcı tedbirlere başvurulması tavsiyeye değer bulunmuştur. Bu
ağırlıklardaki genetik variyasyonu artırmak için halen Türkiye'de
mevcut Rambouillet, Alman Et Merinosu ve Ilc de France gibi ct ve
yapağı verimleri gcli;miş ırkıardan faydalanılması ve döller arasında,
tesbit edilecek verim objektiflerine göre, seleksiyona devam edilmesi
faydalı görülmektedir.

Sum.mary

Some Genetic Parameters of Birth Weight
and. Weaning Weight in Dağlıç Sheep

.,Birth weights and weaning weights of Dağlıç lambs, born at
Çifteler State Farm through 1962 - 1966, were analized to obtain heri-
tability and repeatability estimates for these characters. Data included
some 1578 birth weight and 107° weaning weight records originating
from 3 i and 28 ram$, respectively. Using records corrected for known
environmental factors, heritabilities and repeatabilities were calcu-
lated. Heritability estimates obtained from paternal half-sib correla-
tion, intra-sire offspring-dam corrdation and offspring-dam regression
were 0.08, O. i9 and 0.24 for birth weight, and 0.04, 0.08, and O. i i

for weaning weight, respectivcly. Repeatability values estimated for
birth weight and weaning weight were o. i5 and o. i9 in the same
order. The uses and implications of these estimates in breeding
operations are discussed.

The resultsindicate that selection on individual merit alone would
bring but slow genetic improvcment in these characters as the heri-
tabilities are low, and that more progress could be made by ming
progeny performance or a combination of individual and progeny
performance in the selcction of breedipg rams. Further, as an alter-
native, it is indicated. that introducting new genetic material from
other f10cks or breeds might cause extra geı!etic variability in growth
rate and thus hclp speed up the genctic progrcss from subsequent
sclection.
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