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Feed-lot perform.ance and careass characteristics in Holstein,
Brown and Sim.m.ental young bu1ls

Summary: Twelve bulls in each of Brown, Holstein and Simmental breeds consis-
ted the material of this study. The dams of the bu lls were imported from West Germany to
Karacabey State Farm in 1969 and 1970 and they were seven to ten months of age at the
start of the experiment. The experiment started on November 28, 1971 at the open feed-Iot
establishments of Lalahan Livestock Research Institute and lasted for 24 weeks. Aration
of 12 % protein was used in the feeding. The ingredients used in the ration were: wet beet
pu!p, wheat straw, ground bar1cy, wheat bran, cotton seed cake, molasses, bone meal and

sa!ts.

Right af ter the arriva! of the bu lls from Karacabey to Lalahan the temperature drop-
ped makedly down and during the feeding period the weather was colder than usual winter
conditions in Central Anatolia. Due to cold weather six Brown, two Holstein and six Simmen-
tal bu lls got broncho-pneumonia and had to leave the fccd-Iot at the cource of experiment.
This may indicate that Holsteins showed better adaptation to cold than Brown and
Simmentals. The initial mean body weights of Brown, Holstein and Simmental bulls were
153, 130 and 131 kg; average daily gain 1031, 1016 and 906 g, respeetively, all
differences being nonsignificant. The respective efficiencies of feed conversion were 2 i. 7,
i8. i and 21.8 kg. Since more Holstein bu lls completed the feeding trial their feed-Iot
performance may be regarded more advantageous than Brown and Simmental breeds.

Four bulls in each breed, at about 300 kg liye weight, were slaughtered. The average
valucs for chilled careass weight were 166.5, 155. 8 and 158.5 kg; for dresssing percentage
52.1,51. 8 and 52.4 % and for bone-chilled carcass ratio 17,1, 18.1 and 16.1 % in Brown,
Holstein and Simmentals, respectively. A!though the differences were not significant it
appeared that Brown earcasses yielded better results than the others and Simmenta1s had
smailer bone weight and bone-carcass ratio. Holsteins ranked between the other two breds
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in regard to various careass characteristics, ineluding total meat and higlı-priced cuts.
The scores of 25 member tas te panel showed that Simmental stakes, prepared from short
16in area of longissimus dorsi musele, rated significantly lower for tenderness (P < 0.05),
and juiciness, palatability and total score (P < 0.01) than those of Brown and Holsteins.

The results indicated, that the Holstein bulls were better in adaptability to cold, rate.
of gain and feed conversion efficiency while Brown bulls were higher in careass charaeteris-
tics and taste of meat. The Simmentals were inferior to both Brown and Holsteins in various
characteristics. it is coneluded that the results may bu useful in the preparation of future
dual-purpose cattle breeding programs in Central Anatolia.

Özet: Bu araştırma Türkiye'ye Almanya'dan ithal edilen ineklerden doğma Esmer,
Holştayn ve Simentallerin besi kabiliyeti ve karkas özelliklerini karşılaştırmalı olarak ortaya
koymak amacı ile düzenlenmiştir. Araştırmanın materyalini her ırktan 12 şer baş olmak
üzere 7-10 aylık 36 dana teşkil etmiştir. Besi Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü açık
besi tesislerinde 28 Kasım 1971 de başlamış ve 24 hafta sürmüştür. Beside % 12 proteini i tek
tip bir ra~yon kullanılmıştır.

Kışın şiddetli geçmesi nedeniyle Esmer ve Simentallerden birer dana besi öncesi geçiş
döneminde, beşer dana da besi esnasında hastalanarak araştırmadan çıkmışlardır. Holştayn-
lardan yalnız iki dananın kaybedilmesi bunların soğuk ve sert şartlara daha iyi uyduklarını
ifade etmektedir. Esmer, Holştayn ve Simentallerde ortalama başlangıç ağırlığı, sırası ile,
153, i30 ve ı31 kg, besi süresince toplam ağırlık kazancı 173, 171 ve 152 kg, günlük ağırlık
kazancı 1031, 1016 ve 90fi g bulunmuş olup, farklar istatistiki önemde değildir. Her bir kg
ağırlık kazaneı için tüketilen yem miktarı da 2 ı.7, W.I ve 21.8 kg hesap edilmiştir.

Her ırk grubundan ortalama canlı ağırlığı 300 kg civarında olan dörder dana kesil-
miştir: Bunlardan elde edilen soğuk karkas ağırlığı, sırası ile, 166.5, 1:ı:ı.8 ve 158.5 kg olup
randuman % 52.1, 51.8 ve 52.4; kemik-karkas oranı % 17.1, 18.1 ve 16.1 bulunmuştur.
Simentallerde toplam kemik miktarı ve kemik-karkas oranı diğerlerinden daha azdır.
Toplam et ve toplam kıymetli et miktarları Holştaynlarda diğerlerinden daha az olmakla
beraber farklar önemli değildir. Gruplardan canlı ağırlıkları aynı olan birer dananın
pirzola bölgesinden yapılan lezzet denemelerinde Esmer ve Holştayn için benzer ortalama
puvanlar hesap edilmesine karşılık Simental için bunlardan istatistiki olarak önemli dü-
zeylerde (P < 0.05 ve 0.01) düşük puvanlar bulunmuştur.

Elde edilen bulgular Holştayn danaların çevreye dayanıklık ve besi kabiliyeti yönün-
den Esmerlere, Esmerlerin bazı kıymetli etler ve etin lezzcti yönünden Holştaynlara üstün
olduğunu göstermektedir. Simcntaller ise çoğu özellikler yönünden her iki ırka göre düşük
performans göstermişlerdir. Gelecekteki besi faaliyetlerine yönelecek yetiştirme program-
larında bu sonuçların dikkate alınmasının faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Giriş

Dünyanın çoğu ülkelerinde bir yandan artan nüfus diğer yandan
artan yaşama standardı nedeniyle gittikçe artan kırmızı et açığı var-
dır. Bu açığın kapatılması için etçi ırklar yanında süt sığırlarından da
geniş ölçüde yararlanmak gerekmektedir. Nitekim ı957 yılından beri
İngiltere'de sütçü ırkıarın % 3° dan fazlası etçi ırk boğalarla tohum-
lanmaktadır. Danimarka'nın ct ihraeının tümü ve Yeni Zelanda'nın
et ihraeının büyük bir bölümü sütçü sığırlardan sağlanmıştır! •. ABD
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inde de sığır eti üretiminin % 25 i,sütçü ırkıardan sağlanmaktadır ve
et sığırı yetiştiricileri klasik etçi ırklar yerine süt verimi nisbeten yük-
sek ve buzağısı çabuk büyüyen batı Avrupanın iri yapılı kombine ırk-
larını kullanmak sureti ile ct üretimini artırma imkfmlarmı aramak-
tadırlar13,16. Martin12' süt verimi ile büyüme arasında küçük ve pozitif
bir korrelasyon bulunduğundan süt sığırı yetiştlricilerinin süt yönün-
de seleksiyona devam etmelerini ve yalnız yaşlı inekleri etçi boğalarla
tohumlarnalarını tavsiye etmektedir. Yazar Holştayn ve Esm~rler
gibi iri yapılı ırkIarın etçi ırk boğalarla tohumlanmasının ekonomik
olmadığını zira bu ırkıarın yavrularında altı ay ağırlığının Angus ve
Hereford yavrularından 3 i kg daha fazla olduğunu bildirmektedir.
Holştayn ve etçi ırkıarın karşılaştırmalı araştırmalarından Holştayn-
ların ağırlık kazancı, karkas ve et üretimi yönünden, etci ırkıarın da
karkas puvantajı, kalite, lezzet ve gevreklik yönünden üstün olduk-
ları anlaşılmıştır4,6.

Süt ve et yönünden belirgin karakterleri ile dikkati çeken Esmer,
Holştayn ve Simentaller geliştirildikleri anavatan sınırlarını aşarak dün-
yanın çoğu ülkelerine yayılmışlardır7• Bu ırkıarın et verimleri son yıl-
larda gittikçe artan bir önem kazanmaktadır. Almanya ve diğer ülke-
lerde yapılan karşılaştırmalı besi denemelerinde ağırlık artışının Simen-
tallerde Esmerlerden, Esmerlerde Holştaynlardan daha yüksek ve or-
talama günlük ağırlık kazancı her üç ırkta da ı kg civarında bildiril-
miştir 3,13,17,18, lVfuhtelif araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre
ı2-24 aylarda kesime sevk edilen besi hayvanlarında yaşın ilerlemesi
ile yemden yararlanma kabiliyeti ve ağırlık kazanma hızı azalmakta,
randıman ise artmaktadır. Bu nedcnle canlı ağırlık için 400-500 kg
ın veya yaş içİn i 7-18 ayın optimum kesim çağı olduğu bildirilmiştirll,13.

Türkiye'de sığır besiciliği konusunda yapılan araştırmalar da
sığır besiciliği faaliyeti gibi oldukça yenidir. Türkiye'de sığır besicili-
ğinin teknik ve ekonomik yönleri ile sorunları bilimsel ve ayrıntılı ola-
rak Aktaşl tarafında ortaya konulmuştur. Araştırıcı besi tekniğinin
ilkel bir biçimde uygulandığı besi işletmelerinde yem olarak genellikle
yaş pancar posası, saman, kepek ve az miktarda arpa kullanıldığını,
günlük ağırlık artışının yaşlı hayvanlarda 300-400 g, gençlerde ise
258-643 g arasında değiştiğini bildirmiştir. Kendir et al9, Saf ve melez
Esme ırk bir yaşlı erkek danalarda i 20 günlük besi süresinde günlük
ortalama ağırlık kazancının halk tipi rasyon için 822-975 g, dengeli
rasyon için i i37-ı204 g olduğunu bildirmişlerdir. Son yıllarda Türki-
ye'nin muhtelif yerli ve melez sığır ırklarında enzim, stilbestrol ve
ürenin besi kabiliyeti ve karkas özellikleri üzerine etkilerini inceleyen
araştırmalar da yayınlanmış bulunmaktadırs,14.19.
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Türkiyede son yıllarda Şeker Fabrikaları dolaylarında kurul-
muş olan besi işletmelerinin hızla yayılması, piyasaya kaliteli sığır
etinin sunulması ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesi sığır etini
aranan bir gıda haline getirmiştir. Avrupada sığır eti genellikle kom-
bine sığır ırkıarından sağlanmakta ve ön sıraları Holştayn, Esmer ve
Simental ırkıarı almaktadır. Türkiye'de bu ırkıardan en yaygın olarak
bulunan Esmer ırk ve melezieridir. 1958 yılından beri Marmara ve
Ege bölgesinde Holştayn ve melezleri yetiştiriciliği yapılmakta olup,
1970 yılında da et yönü dikkate alınarak deneme amacıyla bir miktar
Simental sığırı ithal edilmiştir. İşte bu araştırmanın amacı Almanya-
dan yeni ithal edilmiş olan Esmer, Holştayn ve Simental inckıCı'in er-
kek danalarının besi kabiliyeti, kesim ve karkas özelliklerini karşılaş-
tırmalı olarak ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir.

Materyal ve Metod

Araştırmanın materyalini Esmer, Holştayn ve Simcntal ırkıarın-
dan 12 şer baş olmak üzere 35 erkek dana teşkil etmiştir. Ortalama baş-
langıç yaş1Esmerlerde 9, Holştayn ve Simentallerde 7.5 aydır. Bunlar-
dan Esmerlerin anaları 1969, Holştayn ve Simentallerin anaları ise
1970 yılında Almanya'dan birinci buzağılarına gebe olarak ithal edil-
miş ve Karacabey Harasında yetiştirmeye alınmışlardır. Lalahan
Zootekni Araştırma Enstitüsü açık besi tesislerinde yürütülmüş olan
bu araştırma iki haftalık geçiş döneminden sonra 28 Kasım 1971 de
başlamış ve 24 hafta sürmüştür. Araştırma boyunca her iki haftada bir
danalar sabah yemden önce tartılmış ayrıca ön göğüs, ard göğüs ve
incik çevresi ölçüleri alınmıştır.

Beside kullanılan rasyonun yüzde olarak kompozisyonu ve yem
kuru madde değeri olarak karşılıkları Tablo 1 de verilmiştir: Kuru

TABLO ı. Besi Rasyonu
Maddeler %

Yaş pancar posası 64
Buğday samanı 7
Arpa kırması 12
Buğday kepeği 6
Pamuk tohumu küspesi 4
McIas . 6

Kemik unu, kireç taşı, tuz _ve Vita~ 1----1---
Toplam 100

Kuru Madde
7.7
6.5
10.8
5.4
3.8
4.8
1.0

40.0

madde esası üzerinden protein oranı % 12 olan bu rasyon günde üç
defa hazırlanarak dağıtılmıştır. Yemlerne ırk grupları için tartılı ve ad
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lib. esası üzerinden grup yemlemesi şeklinde olmuştur. Sabahları yem-
likteki artık yemler tartılmak sureti ile grupların günlük yem tüketimleri
tesbit edilmiştir. Besi dönemi sonunda her gruptan canlı ağırlığı 30o
kg civarında olan dört hayvan ayrılarak kesime sevkedilmiştir. Bu hay-
vanların kesim, karkas ve kıymetli et özellikleri tesbit edilmiş ayrıca
gruplardan aynı canlı ağırlıkta birer dananın Musculus Longissimus
Dorsi (MLD) pirzola bölgesi alınarak lezzet denemesine tabi tutulmuş-
tur. Verilerin değerledirilmesinde standart istatistik metodlar kulla-
nılmıştır.

Sonuçlar ve Tartışma

Yaşama gücü: Danalar 13 Kasım ı9'7ı günü Karacabey Harasın-
dan besi denemesi için Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsüne
getirildiler. Açık besi tesislerindeki üç bölmeye yerleştirilen üç ırk gru-
bu burada uymak zorunda olduğu iki önemli çevre faktörü ile karşı
karşıya kaldı. Birisi Lalahan'ın Karacabey'e göre daha sert olan tipik
kara iklimi ve yükseltisi, diğeri de devamlı açıkda yaşama zorunlulu-
ğu. Hayvanların Lalahan'a gelmesini takip eden günlerde havanın
büyük ölçüde soğuması bu üç ırk grubunun yaşama gücünün ölçül-
mesi için önemli bir test olarak düşünülebilir. Nitekim araştırma öncesi
iki haftalık dönemde bir Esmer ve bir Simental hastalanarak besiden
ayrılmış ve araştırmaya ı2 Holştayn ve ıı er adet Esmer ve Siment;;ı.1
ile başlanılmıştır. Araştırmanın ilk iki haftası sonunda dana sayısı
Esmerlerde 10, Simentallerde 9 a, dört hafta sonunda ise Esmer ve
simentallerde 7 ye Holştaynlarda ı i e düşmüştür. Bundan sonra 12
nci haftada Esmer ve Simental sayısı altıya inmiştir. Besinin son haf-
tasında bir Holştayn daha araştırmadan ayrılmış, böylece 6 Esmer,
LO Holştayn ve 6 Simental dana besi dönemini tamamlayabilmiştir.
Danaların araştırmadan ayrılma sebebi hep solunum sistemi hastalığı-
na yani üşütmeye bağlı olmuştur. Hastalanan hayvan önce açık besi
yerinde tedaviye alınmış, tedavi edilemeyenler kapalı ahıra götürüle-
rek tedaviye devam edilmiştir. Tedavi sonunda iyileşenler alıştırma ile
yeniden açık besi yerine alınmışlardır. Ancak bunların çoğunluğu tek-
rar hastalandıklarından ya ölüm ya da mecburi kesim sonucu araştır-
madan ayrılmak zorunda kalmışlardır. Aynı besi tesislerinde, aynı za-
manda ve aynı bakım beslemeye tabi olarak muhtelif yerli, Türkiye-
deki Esmer ve Esmer x Yerli ırk melezIeri ile bir diğer besi araştır-
ması yürütülmüştür. Bu gruplardan ya hiç ya da çok az sayıda dana-
nın hastalık ve ölüm nedeniyle ayrılması10 yerli ve melezIeric yurt dı-
~ındanithal edilen hayvanlar arasında çevre şartlarına dayanıklılık
farkını ortaya koymaktadır.
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Çalı~madan elde edilen sonuçlar Hol~taynların kar~ıla~tıkları sert
~artlara dayanıklığının Esmer ve Simentallerden daha fazla oldu-
ğunu göstermektedir. Bu durum Almanyadan ithal edilerek Orta Ana-
dolu da yeti~tirmeye alınan Hol~taynlarda ya~ama gücünün Esmer-
lerden daha yüksek olduğunu gösterir yöndeki sonuçlad doğrula-
makta, ancak Esmerlerin iklime uymada diğer kültür ırkıarından, bu
arada Hol~taynlardan, üstün olduklarını bildiren yayınlardanıo ayrıl-
maktadır. Bu farklı sonuçlar kullanılmı~ olan aynı ırkıarın farklı böl-
gelerde uzun yıllar yeti~tirilmi~ olmasından ileri gelmi~ olabilir.

Gelişme: Irk gruplarında dörder hafta aralıklarla alınmı~ olan
beden ölçüleri ortalamaları Tablo 2 de verilmi~tir. Bu tablodaki biIgiIer

TABLO 2.

Grupların çeşitli dönemlerde ortalama beden ölçüleri ve kazançları

Özellik I-Ü--.--8--

Ha

--

fi

-

ta

-I-6----2-4-1 ~~~~a i İndeks'

Esmer (n=6)

Ön göğüs çev. (em) 121.6 138.2 i 144.5 i 157.2

i
35.5 129

Ard göğüs çev. (em) 150.0 168.3

i
175.0 191.3 42.5 128

İneik çev. (cm) 15.0 16.6 16.7 \ 19.3 4.25 129
Beden Ağırlığı (kg) 152.8 207.5 249.5 326.0 i 173.2 213

Holştayn (n= 10)

Ön göğüs çev. (cm) 116.8
i
133.4 141.3 154.5 37.7 132

Ard göğüs çev. (cm) 144.4 166.7 171.3 188.4 44.1 130
İncik çev. (cm) . 13.6 i 15.4 16. i 18.4 4.85 135
Beden ağırlığı (kg) 130.4 i 195.5 230.3 301. i 170.7 231

Simental (n= 6)

Ön göğüs çev. (cm) 116.3 130.3 140.8 148.8 32.5 128i Ard Göğüs çev. (em) 146.5 164.7 173. i 181.0 34.5 124
İncik çev. (cm) 14.0 15.3 16.3 17.3 3.42 124
Beden Ağırlığı (kg) 131.3 184.8 234.5 283.3 152.2 216

i Son ölçümü n ilk ölçüme bölümünden

yalnız besi süresini tamamlayan hayvanlardan sağlanan değerleri kap-
samaktadır. Irk gruplarından Hol~tayn ve Simentaller aynı y~lı,
Esmerler ise diğerlerinden iki ay daha büyüktür. Kısmen bu nedenle,
bütün dönemlerde Esmerlere ait mutlak değer ortalamaları istatistiksel
önemde olmamakla beraber diğerlerinden fazla hesap edilmi~tir. Bü-
tün ölçümlerde 24 haftalık besi döneminde sağlanan kazançlar için
yapılan variyans analizlerinden gruplar arasındaki farkların önemsiz
olduğu anla~ılmı~tır. Spesifik testlerde dahi Hol~tayn ve Simentaller
arasındaki ineik çevresi ortalama kazanç farkları hariç bütün diğer
farklar önemsiz bulunmu~tur. Mutlak artı~lar gibi, artı~ indeksleri
bütün gruplarda biribirine yakın değerler. olarak hesaplanmı~tır.
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Hol~taynlara ait indekslerin diğerlerinden biraz fazla bulunması Es-
merlere göre ba~langıç ölçülerinin daha küçük, Simentallere göre ise
artl~ hızının daha fazla olmasına bağlıdır. Esmer ve Simentallerden
çevreye uyamayan genellikle zayıf yapılı altı~ar dananın ara~tırmadan
ayrılmaları ile geride kalanların ortalama değerlerinin artmı~ olması-
na rağmen Hol~taynların önemsiz de olsa bunlara üstünlük göstermesi
dikkat çekicidir. Bu sonuçlar Everitt et al6 tarafından bildirilen ve
Amerika'da Hol~taynların etçi ve etçi x sütçü ırk melezIerinden daha
hızlı geli~tiğini gösteren sonuçlarla uygunluk halindedir.

Ağırlık kazancı ve yem tüketimi: Besi faaliyeti ve ara~tırmalarında
üzerinde durulan ve besi ekonomisini etkileyen en önemli iki faktör
ağırlık kazancı ve yem tüketimidir. Irklar ve rasyonIar arası tercihler
büyük öIçüde bu iki faktöre bağlı oIarak yapılır. Bu çalı~mada ara~tır-
manın ba~ından itibaren dörder haftalık dönemIerde ırk gruplarının
günIük ortalama ağırlık kazancı ve yem tüketimIeri Tablo 3 de gös-:-
terilmi~tir. Üçüncü dönemde bütün gruplarda ağırlık kazancında dü~-

TABLO 3.

Dörder haftalık dönemlerde ortalama minimum çevre ısısı, günlük ağırlık
kazancı ve yem tüketimi

I._:~ ..--I Holştayn

i
Simental

Ortalama Ağ. Yem Ağ. i Yem Ağ. i Yem.
minimum Kaz. Tük. \ Kaz. Tük. i Kaz. i Tük.

Dö nem Isı (Cc) g kg g kg i g kg
--- --1----- ---
i - 3.0 1018 16.8 1132 16.5 982 13.8
2 -10.4 936 23.0 1193 19.4 928 18.1
3 -10.5 761 23.6 671 18.9 828 19.9
4 -1.4 739 25.1 714 18.8 946 i 22.5
5 6.7 1518 22.6 1186 18.0 868 i 22.2 '
6 9.8 1243 23.2 1200 19.0 882 22.0

meIer olmu~tur. Besi açıkta yapıldığı için bu azalmaIarın çevre ısısına
bağlı olarak meydana geldiğine inanılmaktadır. Nitekim bu dönem-
de ortalama minimum çevre ısısı -IO.SoC bulunmu~tur. Diğer yıllara
oranIa daha sert geçen bu kı~mevsiminde besinin ilk dört döneminde
mınimum ısı ortalamaları o°C nin altında olmu~tur. Dü~ük çevre ısısı
ağırlık kazancını yava~lattığı gibi bazı hayvanların hastaIanmaları
sonucu besiden ayrıImalarına da sebep olmu~tur. Çevre ıssının o°C
nın üzerine çıktığı be~ve altıncı dönemlerde ağırlık kazançları Esmer
ve Hol~taynlarda belirgin olarak artmı~tır. Yem tüketimi Hol~taynIar-
da daima 20 kg ın altında olmasına kar~ılık Esmerlerde ikinci Simen-
tallerde dördüncü dönemden itibaren 20 kg ın üzerine çıkmı~tır. Yem
tüketiminin fazla oIması çevre ısısının dü~ük olmasına bağIanml~tır.
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Irk gruplarının besi performansları Tablo 4 de karşılaştırmalı
olarak verilmiştir. Toplam ağırlık kazancı ortalamaları Esmer ve

TABLO 4.

Irk gruplarının ağırlık kazancı ve yeın tüketimi yönünden ortalama besi
performansları

Özellik Esmer Holştayn Simcntal

n
Toplam ağırlık kazancı (kg)
Günlük ağırlık kazancı (g)
Toplam yem tüketimi (kg)
Günlük ycm tüketimi (kg)
Günlük yem Kuru maddesi tüke-
timi (kg)
Ycmden yararlanma'
Bir kg ağırlık kazancının yem ma-
liycti (kr)

6
173.2 =ı=8 .5
1031 =ı=49 .8
3760
22.4-

8.9
8.68

542

LO
170. 7=t=4.6
1016=ı= 26.7
3097

18.4

7.4
7.24

452

6
152 2=ı=21.2
906=ı= 24.0
3318
19.8

7.9
8.72

545
i Her i kg ağırlık kazancı için tüketilen yem kuru maddesi.

Holştaynlarda biri birine yakın Simentallerde ise 20 kg kadar daha az
hesap edilmiştir. Günlük ortalama ağırlık kazancı için de durum aynı
olup Simentallerde diğerlerinden ıoo g kadar daha azdır. Gerek top-
lam gerekse günlük ortalama ağırlık kazançları için yapılan variyans
analizlerinde gruplar arası farklar önemli bulunmamıştır. Farkların
önemsiz bulunmasında grup sayılarının azlığından çok Simentaller-
deki büyük variyasyonun etkili olduğuna inanılmaktadır. Nitekim Si-
mentalIerde ortalamaların standart hataları diğerlerinden çok büyük
bulunmuştur. Holştaynların yalnız iki kayıp vererek besiyi on dana
ile tamamlarnalarına rağmen altışar kayıp veren Esmerler düzeyinde
ve istatistiki olarak önemsiz de olsa Simentallerden daha yüksek dü-
zeyde performans göstermeleri bu ırkın Orta Anadolu şartlarında di-
ğerlerinden, özellikle Simentallerden daha başarılı olacağının bir gös-
tergesidir. Bu bulgular Holştaynların, Orta Anadoluda yapılan bir
başka araştırmada Esmerlerden, Amerika'da diğer etçi ırkıardan daha
hızlı geliştiğini bildiren literatürleri2,6 doğrulamaktadır. Avrupa da
yapılan araştırmalarda ise Simental1erin en başarılı olduğu, sonra da
sıra ile Esmer ve Holştaynların geldiği bildirilmektedir 3,13,17. Avrupa
ile Türkiye arasındaki bu fark Orta Anadolu'nun sahip olduğu yük-
selti ve diğer çevre şartlarına bağlanabilir.

Araştırmada grup yemlemesi uygulandığından yem tüketimini
esas alan özellikler için gruplar arası farkların istatistiki önem kontrol-
ları yapılamamışt1r. Tablo 4 de görüldüğü gibi grupların günlük orta-
lama yem ve kuru madde tüketimleri oldukça yüksektir. Besi dönemi-
nin 93 gününde günlük minimum hava ısısının ooC nin altında
olması bu durumu kısmen izah etmektedir. Bu bulgu açık beside ras-
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yonun enerji düzeyinin daha yüksek tutulması lüzumunu ifade etmek-
tedir. Ancak burada esas, gruplar arası karşılaştırmadır ve Esmer ve
Simentallerde i kg ağırlık kazancı için yem yüketiminin 2 1.7 olmasına
kaqılık Holştaynlarda i8. i kg bulunması Holştaynlar lehine dikkati
çekmektedir. Böylece her bir kg beden ağırlığı kazancının yem maliye-
ti Esmer ve Simentallerde 542 ve 545 kuruş olduğu halde Holştaynlar-
da 425 kuruş hesap edilmiştir. Bu sonuçlar Holştaynlarda besi ekono-
misi ve karlılığın Esmer ve Simentallerden daha yüksek olduğunu
ifade etmektedir.

Kesim ve Karkas özellikleri: Her ırk grubundan beden ağırlığı 300
kg civarında olan dörder dana seçilerek kesime tabi tutulmuştur. Bu
hayvanların çeşitli ortalama kesim özellikleri Tablo 5 de verilmiştir.

Tablo 5. Ortalama Kesim Özellikleri (kg)

i
Özellik Esmer Holştayn Simental LSD •.••
------ ----- _._--- .-

n 4 4 4
Kesim Yaşı (gün) 4~0 395 395 -
Kan 11.0 10.2 12 -
Baş 11.8 10.8 10.9 -
Ayaklar 6.4 5.8 5.6 -

i Deri 32.2 29.0 31.1 -
Kalp 1.35 1.24 1.38 -
Dalak 1.00 0.74 0.82 -
Karaciğer 4.87 4.66 4.52 -
Akciğer 3.68 3.85 3.20 • 0.44
İç ve çöz yağ 3.90 3.14 3.90 -
Rumen, reticulum, Oma- i
sus ve abomazus 11.8 12.4 lLS -
ınce barsak 6.7 5.6 5.2 • 0.6
ınce barsak (m) 30.2 24.0 27.2 • 2.7
Kalın barsak 2.8 2.3 2.3 -

• p < 0.05

Variyans analizi sonunda kesim özelliklerinden yalnız akciğer ve ince
,barsak ağırlığı ile ince barsak uzunluğu için gruplar arası farklar ö-
nemli (P < 0.05) bulunmuştur. Gruplar arası farklar için önem kont-
rolu ile % 5 güven eşiğinde en küçük önemli farklar (LSD 0.05) Tab-
lonun son sütununda gösterilmiştir. Kesim yaşı Esmerlerde Holştayn
ve Simentallerden daha fazladır. Diğer kesim özellikleri bakımından
gruplar arasındaki farklar genellikle önemsiz bulunmuştur. Tablo
6 da verilen ortalama karkas özellikleri için yapılan variyans analizleri
gruplar arası farkların bütün özellikler için önemsiz olduğunu ortaya
koymuştur. Yalnız i 2 ve i 3 ncü kostalar arasından karkas ikiye ayrıl-
dığında gövdenin ard kısmının soğuk tartıya bölümünden elde edilen
oran Holştaynlarda diğerlerinden daha küçük bulunmuştur. Bu oran
but gelişmesinin bir ölçüsü olarak kabul edilmektedir ve literatür bil-
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TABLO 6.

Ortalama Karkas Özellikleri (kg)

i Holştayn ISİmental

1

----_.- ---.-

300.5 301.5
i 157.7 160.8
i 155.8 158.5
i 51.8 52.4
i 81.6 81.9

Esmer

319.8
168.5
166.5
52. i
85.6i Ard yarı ağırlığı i 80.2 i 73.8 75.7

Ard yarı oranı' % 48.1 47.4 48.0
Toplam et 135.5 125.8 130.4

i Toplam kemik 28.4 28.2 25.2
i Kemik oranı' % 17.1 18 i 16 i

1----__ .0_' _ze_IlI_'k__ ..__
1

Canlı ağırlık
Karkas ağırlığı (sıcak)
Karkas ağırlığı (soğuk)
Randımanı %
Ön yarı ağırlığı

i Soğuk karkasın canlı ağırlığa bölümü.
2 Ard yarı ve kemik ağırlıklarının soğuk karkasa bölümü.

gilerle uygunluk halindedir4• Toplam kemik ağırlığı ve kemik oranı-
nın Simentallerde daha az bulunması bunların Esmer ve Holştayn-
lardan daha ince kemikli olduğunu göstermektedir. Çeşitli ırk ve yaş-
larda kemik oranlarının ı 7-26 arasında değiştiği bildirildiğines,9,18
göre araştırma konusu Simentallerde kemik oranı literatür bilgilerden
daha küçüktür. Diğer karkas özellikleri için gruplar arasında önemli
farklar bulunamamıştır. Bütün gruplar için ortalama randımanlar
litcratürde bildirilen3,4,s değerlerden daha düşüktür. Bu durum muh-
temelen hayvanların daha gcnç yaşta ve daha düşük ağırlıkta kesimc
tabi tutulmalarına bağlıdır'I. Bir yıl önce aynı kururnda Esmer ırk
ve melezIeri ile yapılan beside çeşitli gruplar için ortalama randı-
manlar % 53.4 ile 58.0 arasında bulunmuştur9• Ancak bu randı-
manlar canlı ağırlıktan % 7 tokluk firesi düşüldükten sonra hesap-
lanmıştır. Eğer bu araştırmada da aynı esas kullanılsa ortalama
randımanlar Esmer, Holştayn ve simentaller için, ~ırası ilc, % 56.1,
55.8 ve 56.5 bulunacaktır ki yine de muhtemelen yukarıda bildiri.
lenll sebebe bağlı olarak bir miktar düşüktür.

Kıymetli etler ve lezzet: Et üretiminin artırılması çalışmalarında
miktarın yanında kaliteye de önem verilir. Bu önem etin kalitesine göre
fiat bulduğu yerlerde daha da yüksektir. Kesime tabi tutulan danala-
rın ortalama kıymetli et miktarları Tablo 7 de veriıIhiştir. Buradaki
özellikler için yapılan variyans analizlerinden yalnız Musculus Lon-
gissimus Dorsi (MLD) kesit alanına ilişkin farklar önemli bulunmuştur.
Maamafih 100 kg soğuk karkasa düşen nisbi MLD kesit alanı için vari-
yans analizi önemsiz çıkmıştır. Gerekli olmamakla beraber yapılmış
olan gruplar arasındaki özel LSD 0.05 testlerinde Esmerlerin nuar
ve nisbi MLD kesit alanı için Holştaynlardan, bonfile ve kontrfile için
hem Holştayn hem de Simentallerden daha yüksek değerlere sahip
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TABLO 7.
Ortalama kıymetli ct özellikleri (kg)

Öz eııik Esmer Holştayn i Simental i LSD •.••

ıBonfile 2.674 2.128 2.124-~ -
Kontrfile 4.169 3.470 3.514 -
Rosto 5.916 5.272 5.508 -
Nuar 3.056 2.426 2.720 -
Tranç 7.558 7.071 7.569 -
Sokum 5.725 5.856 5.498 -
Yumurta 5.631 5.505 5.888 -
Pirzola 4.929 4.608 5.038 -
Toplam kıym edi et 39.658 36.336 37.859 -
MLD Kesit a lanı' (cm') 69.0 57.8 61.0 • 6.0
100 kg karkas için MLD

i i
i

ikesit alanı (cm') 41.5 37.1 i 38.8 -
Kıymetli et oranı' ('Yo) 23.8 23.3 23.9 -

1 12 ve i3 ncü kostalar arası kesit
2 Toplam kıymetli et ağırlığının soğuk tartıya bölümü.

• P < O. 05

olduğu anlaşılmıştır. Esmer ve Simentallerde et ve karkas güzel kır-
mızı renkte olduğu halde Holştaynlarda tüketicinin pek arzu etmeye-
ceği koyu kırmızı renktedir.

Her ırktan aynı canlı ağırlığa sahip birer dananın MLD pirzola
bölgesi zootekni, hayvan besleme ve besin kontrolü konularında çalı-
şan 25 araştırıcıdan kurulu bir panel tarafından lezzet denemesine tabi
tutulmuş ve ortalama değerler Tablo 8 de verilmiştir. Gevreklik, lez-

TABLO 8.
Gruplarda ortalama Iczzet puvantajıl

Standart
Iİ

LSD
Esmer Holştayn Simental hata 0.05

8.2 8.0 7.2 0.16 .0.76
8.6 7.8 7.0 0.16 .0.76
8.0 8.2 6.8 0.18 ••0.80

i24.9 24.0 1.1 0.42 **2.00
26.9 25.6 30.6 0.94 -

Özellik

Gevreklik
Lezzet
Usarelilik
Toplam Puvan
Çiğneme Sayısı

1 Her bir değer 25 puvan ortalamasıdır.

• P < 0.05
•• P < 0.01,

zet ve usarelilik özellikleri tam puan LO üzerinden değerlendirilmiştir.
Gruplar arası farkların variyans analizleri çiğneme sayısı için önemsiz,
gevreklik için önemli (P < 0.05) ve diğerleri için yüksek derecede
önemİi (P< o.oı) bulunmuştur. Yapılan özel LSDo.05 testlerinden
bu önemli farkların daha çok Simentallerle diğer ırklar arasındaki fark-
lardan ileri geldiği, Esmer-Holştayn farklarının ise önemsiz olduğu an-
laşılmıştır.
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Yazar, bu araştırmanın uygulama safhasında emekleri geçen La-
lahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Veteriner Hekimleri Kemal Alıç
ve Mahmut Sertalp ile istatistik hesapların yapılmasında yardımı bu-
lunan Veteriner Fakültesi Asistanı Hazım Gökçen'e teşekkür etmeyi bir
borç bilir.
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