
A. Ü. Vet. Fak. Derg.
Fac. Vet. Med., Univ. A/lkara
28, (1-4): 112-129, 1981.

DAGLIÇ, AKKARAMAN VE KIVIRCIK KUZULARININ EN.
TANSİF BEStDE BÜYÜME VE YEMDEN YARARLANMA

KABİLİYETt ÜZERİNDE KARŞıLAŞTıRMALı
ARAŞTIRMALAR *

Halil Akçapınar* *

Vergleichende Untersuchungen über den Wachstum und die
Futterverwertungsfahigkeiten bei der intensivmastung von
Lammern der Dağhç-, Akkaraman-und KIVll'cıkschafrassen.

Zusamenfassung: In dieser Arbeit wurden den Wachstum und_die
Futterverwertung"fahigkeiten von Lammem der Dağlıç-, Akkarama1l- und
Kıvırcıkscharrassen bei dcr Intensivmastllllg untersucht.

Als Untersuchungsmaterial ifurden manliche 3 monatige abgesetzte
38 Dağlıç-, 39 Akkaraman-und 40 Kıvırcıklammer verwendet. Mit 20 kg
Lebendgewicht hatten die Experimente angefangen und die Tiere wurden Ms
50 kg Lebendgewicht weiter gemastet.

Die Lammer wurden mit einem Kraftrutter und Klee gefüttert, was bis
30 kg Lebensgewicht 1:5.3 (Verdauliches Rohprotein: Starke Einheit) und
anschliessend bis zuın Versuclzsmde r :6.3 (vRp :StE) zusammengestellt war.

Dağlıç-Schafsldmmer kon1lten dıırchschnittlich in 148.2 Tage von 20

kg Lehensgewicht bis 50 kg emicizel!. Diese <eit hetmg für Akkaraman-
Lammer I05.9 ui/d für Kıvırcık-Lilmmer r 20.6 Tage.

Dağlıç-Sclırifsl ammer beııo'ligten 5.337 kg Kraftfutter U1ld 2.447 kg
Troc!.:en-Klee um i kg Lebeıısgewicht zu gewiııneıl. Daj!,egen brauchten Ak-
karamalı-Liiml7ler 3.662 kg Kraftfutter und r. 704. kg Trocken-Klee und
Kwırcık-Liimmer 4.372 kg ICraftfutta und 2.005 kg Trocken-Klce .

•• Doçentlik tezinin bir bölümüdür. (Bölüm. I) .
•• Doç.Dr., A.Ü. Veteriner Fakültesi, Zootekni Birimi, Ankara, Türkiye.
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Özet: Bu araştırmada Dağlıç, Akkaraman veKıvırcık kuzularının entansif
besi şartlarındaki ~üyüme. ve yemi değerlendirme yetenekleri incelenmiştir.

Araştırma materyali olarak sütten kesilmiş 3 aylık 38 baş Dağlıç, 39
baş Akkaraman ve 4° baş Kıvırcık erkek kuzu ele alınmıştır. Araştırmaya_
kuzular 20 kg canlı ağırlığa gelince başlanmış ve 50 kg' a ulaşıncaya kadar
besiye devam edilmiştir.

Kuzulara besi başından canlı ağırlıkları 3°. kg olana kadar Sindirilebilir
Ham Protein (SHP): Nişasta Birimi (NB) oranı 1:5.3, 30 kg dan besi
sonuna kadar ise i :6'3 olan kesif karma yem ve iyi kalitede kuru yonca ad lib.
verilmiştir.

Kuzuların 20 kg dan 50 kg'a ulaşma süresi Dağlıç ırkında 148.2 gün,
Akkaraman ırkmda I05.9 gün, Kıvırcık ırkında i 20.6 gün olarak bulun-
muştur. .

Dağlıçlarda i kg canlı ağırlık artışı için tüketilen kesif yem miktarı ~
5.337 kg, kuruyonca miktarı 2.447 kg, Akkaramanlarda aynı sıra ile 3.662
kg ve I.704 kg, Kıvırcıklarda ise sıra ile 4.372 ve 2.005 kg olmuştur.

Giriş

Türkiye'de et üretim kaynaklarının en önemlilerinden biri hatta
JIk sırada geleni koyundur. Yurdumuz meralarının değerlendirilme-
sinde koyunların önemli bir yeri vardır ve sığırların faydalanamadığı
bitki örtüsünü ekonomik hale getirebilmektedirler. Koyunlar düşük
kaliteli kaba yemlerden en çok faydalanabilen hayvanlardır. Ayrıca.
koyunlar düşük proteinli yemIere ilave edilmiş azotlu bileşikleri de
değerlendirebilme yeteneğine sahiptirler. Koyunculuk bu özellikleri.
ile ülkemiz et açığını karşılama yönünden büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde çok sayıda süt kuzusunun erken çağlarda, genç koyun-
ların da besiye alınmadan kesilmesi ile binlerce ton et kaybı meydana
gelmektedir. Halbuki bu hayvanlara 3-4 aylık bir besi uygulaması ile
koyun yetiştiriciliğinden üretilen eti iki katına çıkarmak mümkündür.
İşte bu potansiyelin boyutlarını anlayabilmek için birçok araştırmaya
ihtiyaç vardır.

Bu nedenle koyun ırklarımızın büyüme, yemi değerlendirme
yeteneği ve et verimi özelliklerinin incdenerek ortaya konması ge-.
reklidir. Ancak bundan sonra koyunlarımızııı saf yetiştirme ve me-
lezleme yolu ile geliştirilmeleri yönünden araştırma çalışmaları daha
da hızlanacak ve pratiğe uygulanabilir ~onuçlar ortaya çıkacaktır.
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Bu araştırma koyun varlığımızın % 7o'den fa;dasıUl teşkil eden
Dağ~ıç, Akkaraman ve Kıvırcık ırkında, erkek kuzuların süt kesiminden
sonra büyüme hızı, yemi değerlendirme yeteneği, karkas özellikleri
ve karkas kalitesini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın
bu bölümünde bu üç ırk grubu kuzuların çeşitli kesim ağırlıklarında
besi performansı ve yemi değerlendirme yetenekleri incelenmiştir.

Koyunculuk dalında yetiştirme yönü ülkelere göre değişik şekil-
lerde kendini göstermektedir. Akdeniz ülkelerinde süt üretimi ve
turfanda kuzuculuk, Avustralya veYeni Zelanda'da kuzu eti ve yapağı
üretimi, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde kuzu eti üretimi,
diğer birçok ülkede yapağı ve koyun eti üretimini esas alan bir yetiş-
tiricilik yapılmaktadır (ı ı,. 30, 33)'

Türkiye'de koyun yetiştiriciliği tarımla uğraşan halkın önemli
bir gelir kaynağıdır. Ülkemiz, değişik iklim ve çevre şartlarına sahip
birçok bölgeden meydana gelmiştir. Bu nedenle verim özellikleri ve
vücut yapıları faıklı birçok ırk vardır. Bu yüzden koyun yetiştiricili-
ğinde üretim şekli bölgelere göre farklılıklar göstermektedir.

Koyunculuğu gelıştirme çalışmaları sistemli olarak Cumhuriyet
ilc başlatılmış ve bugüne kadar yapılan çalışmalarla dokuma endüst-
risinin kullandığı ince yapağıyı yurt içi üretimle karşılayabilmek için
Meri~os melezIemesine önem verilmiştir (34). Kumaş endüştrisinin
İnce yapağıya verdiği önem, Merinos yetiştiriciliğinde yapağı verim
ve kalitônin birinci derecede, et verim kabiliyetinin ise ikinci dere-
cede ele alınmasına sebep olmuştur. Diğ~r taraftan yakın zamana
kadar ülkemizde üretilen etin tüketimi karşılayacak ~eviyede oluşu,
yeri koyun ırklarımızda et verimi kabiliyetini geliştirici çalışmalara
yönelme yi yavaşlatmıştır.

Ülkemizde koyun yetiştiriciliğinde genetik yapının ve çevre şart-
larının düzc1tilmesi üze~inde çalışmalar yapılmıştır. Yerli kôYun ırk-
larımızı~ verim özelliklerini inceleyen çok sayıda araştırma yayınlan-
mıştır. Ancak yerli koyunların verim özelliklerinin saf olarak seleksi.
yonla ıslahı üzerinde yapılmış araştırmalar HUlrlıdır. Saf ydştirmede
genetik yapının ıslahı seleksiyonla sağlanabilir. Geliştirilecek özellik
sayısının fazlalığı ve bunların bazılarının arasında negatif ilişkilerin
bulunması, seleksiyon ilc ilerlemeyi yavaşlatmaktadır. Verimleri dü-
şük yerli ırkıarın geliştirilmesinde, istenen verim özelliklerini meydana
getiren genlerin sürülerdeki frekansını artırabilmek ve seleksiyon için iyi
birortam sağlayabilmek için melezleme metodu uygulanmaktadır (6).
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Türkiye'de yerli ırkıarın ı5lahında hızlı ilerleme sağlamak için
melezIerne denemeleri yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla
Alman Et Merinosu ilc Kıvırcık ve Akkaraman ırkıarı arasında çe-
virme mclezlemesi uygulanmış ve elde edilen Türk tipi Merinoslar
Marmara ve Orta Anadolu bölgesinde halk elinde yaygın hale gel-
miştir (31). Yerli Merinos sürülerinin büyüme, dölverimi ve yapağı
özellikleri bakımından yerli koyun ırklarımızdan üstün oldukları
çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur (7, 13, 20, 26, 28, 36). Doğu
Anadoluda aynı gayc ilc Merinoslarla Morkaramanlar arasında
melczleme çalışmaları yapılmıştır (2 ı).

Son yıllarda koyunlarımızda et verimini arttırıcı çalışmalar da
yapılmaktadır. Bu amaçla Texel x Kıvırcık (25), Rambouillet x Dağ-
lıç (3S), Merinos x Dağlıç (IS), Ilt de France x Türk Merinosu (2),
gibi melezIerne denemeleri yapılmıştır. Bu çalışmalarla, yerli koyun-
larımızdan Merinos kanı ilavesi ilc et verimi yönünden olumlu sonuç-
lar alınabileceği anlaşılmaktadır.

Yerli koyun ırklarımızın verim özelliklerinde seleksiyon ve me-
lezleme ile ne öJçüde artış sağlanabileceğini anl.amak ırkıarın genetik
düzeylerinin planlı araştırmalarla ortaya konmasına bağlıdır. Yerli
ırk ve Me,rinos koyunlarımız üzerinde yapılan çalışmalar genellikle
canlı ağırlık, süt verimi, yapağı verimi ve özellikleri ile ilgilidir (3, 5,
18, 24, 32, 37). Besi performansı ve karkas kalitesi ile ilgili çalışmalar
büyük bir koyun varlığına sahip Türkiye için çok yetersizdir.

Koyunculuğun geliştirilmesi için yapılan saf ve melezIerne çalış-
malarında elde edilen yeni generasyonlarda ne ölçüde ilerleme sağ-
landığını anlamak ve ileride uygulanacak ıslah programlarına temel
olacak bilgilerin ortaya konması gereklidir. Bu tip çalışmaların bütün
koyun ırkıarında hatta bunların bütün variyetelerinde yapılmasına
başlama zorunluluğu vardır.

Bu tip çalışmalardan elde edilecek bilgiler yardımı ile koyunları-
mızdan et verimi yönünden ne düzeyde verim sağlanabileceğini or-
taya koymak amacı ile bu araştırma yaygın üç koyun ırkımız üzerinde
yapılmış ve bu yönde elde edilen sonuçlar ayrıntılı olaraksunulmuştur.

~aterya1 ve ~etod
AraşLll'mada 2,S-3 aylık ve i 7-18 kg canlı ağırlıkta sütten kesi-

lerek Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsüne İnanlı Zootekni Araş-
tırma Kurumundan, Çifteler Harasından ve Sultansuyu Harasından
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getiri.l'miş 40 baş Kıvırcık, 38 baş Dağlıç, ve 39 baş Akkaraman erkek
kuzu kuııanılmıştır.

Araştırmada kesifyem olarak, Haring (ı6) in kuzu besisi için bil-
dirdiği ve Tablo - ı'de gösterilen A ve B tipi rasyonlarla: Kururnda üre-
tilen kuru 'yonca verilmiştir. Besi süresince kuzulara verilen kesif yem
karmalarının içindeki yem maddeleri oranları ile yem k~rmalarının
kapsadığı Sindirilebilir Ham Protein (SHP) oranı, kg yem karmasının
taşıdığı NişastaBirim~ (NB) ve SHP: NB aynı tabloda verilmiştir.

Tablo ı. Besi Süresince Kuzulara Verilen Kesif Yem Karmasının Bileşimi (%)

Yem Maddesi
Rasyonlar

A B,
.

Mısır - 25 -
Arpa 27 27
Yulaf - 25
Kurutulmuş Şeker Pancarı Posa-
Si (% 30 melaslı) 25 35
Soya Fasulyesi Küspesi 20 LA

Mineral Karma * 3 3
Sindirilebilir Ham Protein (SHP) 12.71 9.64
Nişasta Birimi (NB) jkg 673 610
SHP:NB' 1:5.3 1:6.3

* Kemik ~nu % 38, CaCO. % 32, Tuz % 24.5,MgSo. % 5,
İz Elementler % 0.5 = 4.030 g FeSo., 0.957 g CuSO., 0.257 g
. MnSO., p.155 g 'CoSo •. '.' .

. Kesif yem karmalarına konan yem maddelerinin ve kuru yonca
içindeki .ham besin ma,ddcIc.rinin oranı Tablo -2'de verilmiştir.

Tablo 2. Kesif Yem Karmaları, Kaba Yem ve Yem Maddelerinde
. Ham Besin M~ddeleri Miktarı (%)

Kuru Ham Organik i Ham Ham Ham N-siz
Yem Maddesi Madde' .Kül Madde i Protein Yağ SeL. Oz.mad .

--'-- o

A.Rasyonu go. i 5.9 84.2 i 15.2 4.2 7.7 57.0
II " 91.0 5.8 85.2 ı 13.6 4.5 10.9 56.2
Kuru Yonca 92.5 5.0 87.6 i 10.3 5.6 19.8 51.B
Arpa 89.9 2.6 87.4 ı 10.2 2.6 4.6 7°.0
Mısır 86.4 3.0 84'3 i 9.4 5.0 2.4 66.6
Yulaf gı .5. 3.7 87.7 ; 9.3 7. i 12.6 58.8
Soy:F.KUsp 91.6 7.2 8F4 i 42.2 4.2 5.6 32.6i

K.Şek.Pan.Pos. B9.6 7.1 82.4 ı 9.4 1.3 14.3 57.4
Kemik Unu 95.8 57.5 38.2 i 20.9 16.0 - 1.4
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Denemenin başlangıcında her ırktan 40 ar baş kuzu getirilmiş an-
cak geçiş döneminde Dağliç ırkından 2, Akkaraman ırkından i kuzu
öldüğü için araştırma 40 baş Kıvırcık, 38 baş Dağlıç ve 39 baş Akka-
raman kuzu ile yürütülmüştür. Kuzular getirildikten bir kaç gün sonra
iç parazit yönünden ilaçl~nmış ve 10-15 günlÜk bir alıştırma ve geçiş
döneminden sonra 8 er başlık gruplar halinde daha önceden hazırlan-
mış olan bölmelere konmuşlar ve planlanan kesi!Uağırlığına ulaşana
kadar bu bölmelerde büyütülmüşlerdir. .

Kuzular, canlı ağırlığı 20 kg dan 30 kg'a ulaşana kadar A tipi
rasyon ve kuru yonca, 30 kg dan besi sonuna kadar B tipi rasyon ve
kuru yonca ile ad lib. beslenmişlerdir. Kuzulara grup yemlemesi uy-
gulanmış olup kesif yem ile kuru yonca sabah, öğle ve akşamları tartı-
larak verilmiş ve grupların tabelalarına kaydedilmiştir. Her sabah
yemliklerdeki ağıi kokusu sinmiş yemler ve kuru yonca artıkları böl-
melerin önündeki artık yem ve ot kutularına biriktirilmiş ve hafta
sonunda artanlar tartılarak grupların yem ve kuru yonca tüketimi
hesaplanmıştır. Kuzuların önünde devamlı temiz su bulundurulmuştur.

Kuzuların canlı ağ~rlıkartışları haftada bir yapılan ferdi tartılarla
tesbit edilmiştir. Tartıdan önceki günün akşam öğününde yem veril-
meyerek kuzularm midelerinin çok dolu olmaması sağlanmaya çalı-
şılmıştır. Tartılar sabah saat 10.00'da yapılmıştır. Kuzuların 25, 30,
35, 40, 45 ve 50 kg canlı ağırlığa ulaşması için geçen süreler interpo-
lasyon yapılarak bulunmuştur.

Gruplara ait istatistiki hesaplamalar ve grupların ortalama de-
ğerleri arasındaki farklılıkların önemliIiği variyans analizi metodu
ile (12) incelenmiştir. Gruplar arası farkın önemlilik kontrolu içinde
en az önemli fark (LSD) metodu (19) kullanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma

Büyüme:
Büyüme özelliklerini belirlemek için üç grupta da 20 kg dan

50 kg'a kadar 14 gün ara ile incelenen canlı ağırlıklara ait ortalama
değerler Tablo - 3'de verilmiştir. Gruplar arası farklılığın önemini

,. gösteren F ve t değerleri ile variyans analizi sonunda önemli bulunan
gruplar arası farklar için elde edilen en az önemli fark (LSD 0.05)
değerleride .aynı tabloya konmuştur ..

Tablo - 3 incelendiğinde besiIiiiı bütün dönemlerinde Akkara-
manların diğer iki gruptan, Kıvırcıkların ise Dağlıçlardan daha yük-



Tablo 3. Gruplarda Besinin Çeşitli Dönemlerinde Ortalama Canlı Ağırlıklar.

......
o>

Özellikler
n

Dağlıç

x Sx
Akkaraman

n x Sx
Kıvırcık

n x Sx
F,;,.,Değcri LSD 0.05

Başlangıç Ağırlığı (kg)
14. Gün " "
28. Gün " "
42. Gün "
56. Gün "
70. Gün "
84. Gün "
98. Gün "
112. Gün "
126. Gün "
140. Gün "
154. Gün "
Beside Geçen Gün
25. Kg'a Kadar Geçcn
30. Kg'a" "
35. Kg'a" "
40. Kg'a" "
45. Kg'a" "
50. Kg'a" "

Gün
"

38
38
31
24
16
8

20.0
23.1
26.2
29.2
32.0
34.5
37.2
4°.5
43.4
45.9
48.3
5°.7

23.3
46.4
72.8
93.5

[20.3

148.2

0.°4
0.°9
0.17
0.20
0.28
0.28
0.32
0.34
0.3°
0.28
0.69
0.59
0.60
0.98
1.59
1.36
1.53
3.17

39
39
39
32
32
24
16
8
8

39
39
32
24
16
8

20.0
24.0
27.8
31.8
35.8
4°.0
43.9
48.0
5°.~

18.8
36.3
53.8
7°.6
91.1

~°5.9

0.°4
0.14

0.23
0.34
0.36
0.40
0.57
0.71
0.55

0.66
0.88
1.32
1.60

2.88
3.7°

4°
4°
4°
4°
32
24

,24
16
16
8

4°
4°
32
24
16
8

20.0
24.1
27.4
3°.7
34.4
36.2
39.7
43.8
46.2
5°.7

18.8
39.5
59.8
87. i

106.1

120.6

0.°4
0.13
0.18
0.22
0.3°
0.68
0.52
0.72
0.7°
0.58

0.68
0.95
ı. 75
2.62
3.5°
4.33

0.898-
18.292••
16.578"
27.466"
37.333 ••
37.5°3 ••
48.714 ••
31•249 ••
28.378"
'4.861"

15.577••
30'°97 ••
38'3°8"
37.129-.
27.99°.-
32.605--

0.352
0.557
0.7°9
0.898
1.3°2
i.:~"
1.803
1.673

1.831
2.657
4.419
5.543
7.984
11.428

.=P<0.05 •• c=P<O.OI =P>0.05
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sek ortalama canlı ağırlıkİara sahip olduğu ve gruplar arası farklılı-
ğın 14. günden itibaren istatistiki olarak (P.<o.oı) önemli olduğu gö-
rülmektedir. Gruplar arası farklılığın önemini kontrol için % 5 güven
eşiğinde yapılan en az önemli fark (LSD 0.05) testinde besinin 14.
gününden itibaren Akkaraman ve Kıvırcıkların Dağlıçları, besinin
42. gününden itibaren Akkaramanların Kıvırcıkları önemli dereced~
geçtiği anlaşılmaktadır. Akkaraman grubunun ortalam~ canlı ağırlığı
Dağlıç grubundan istatistiki olarak önemli şekilde besiI?-ini4. günün-
de 0.835 kg, 28. gününde 1.527 kg, 56. gününde 3.86ı kg, 84. gününde
6.664 kg veı 12. gününde 6.650 kg fazla olurken, besinin aynı dönem-
l~rinde Kıvırcık grubunun ortalama canlı ağırlığı Dağlıç grubundan
0.995, 1.218,2.406,2.500 ve 2.756 kg daha fazla olmuştur. Yine besi.
nin aynı dönemlerinde Akkaraman grubunUn ortalama canlı ağırlığı
Kıvırcık grubundan 0.ı60, 0.309, 1.454,4.164 ve 3.894 kg daha yük-
sektir.

Kuzuların besi başlangıç ağırlığı olan 20 kg dan 5° kg canlı ağır-
lığa gün olarak ne kadar zamanda ulaştıkları interpolasyon ilc bulun-
muş ve istatistiki değerleri Tablo - 3'e eklenmiştir. Buradan da 30
kg lık canlı ağırlık artışını Akkaraman grubunun i05.9, ~ıvırcık gru-
bunun i 20.6 ve Dağlıç grubunun i48.2 günde tamamladıklan görül-
mektedir.

İncelenen çeşitli dönemlerdeki canlı ağırlıklardan hesaplanan
ortalama günlük canlı ağırlık artı~ları ilc ilgili değerler, Tablo - 4'te
görülmektedir. Burada da Akkaraman grubuna ait değerler diğer iki
grubun değerlerinden Kıvırcık grubuna ait değerler ise Dağlıçgrubu-
na ait değerlerden yüksektir. Akkaraman kuzularının, besinin 84.
.gününe. kadar aynı düzeyde canlı ağırlık artış~ göster~kleri ve daha
sonra günlük artışın azaldığı görülmektedir. Dağlıç ve Kıvırcık grup-
larında besinin 56. gününe kadar ayni düzeyde görülen ağırlık artışı
56.-84. günler arası~da azalmış, 84.. günden sonra biraz yükselmişve'
besinin sonlarına doğru tekrar yavaşlamıştır. Çeşitli canlı ağırlıklar
arasındaki günlük ağırlık artışlar da aynı tabloda görülmektedir.

Büyüme ve gelişme yönünden türler arasında farklılıklar olduğu
gibi ırklar ve ırk içindeki gruplar arasında hatta aynı grup içindeki
fertler arasında da büyük farklılıklar olmaktadır. Bu farklılıkları mey-
dana getiren önemli faktörlerden biri genetik yapıdır. Bu nedenle
farklı koyun ırklan aynı çevre şartlarında büyütülsder bile büyüme
ve diğer özellikler yönünden -farklı -sonuçlar vermekttdirler.
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Tablo 4. Gruplarda Günlük Canlı Ağırlık Artışı(gr).
Dağlıç Akkaraman Kıvırcık

14. Güne kadar 224 285 292
28. " " 223 278 265
42. " " 218 282 254
56. " " 214 283 256
7°. " " 208 286 23784. " " 2°5 285 234g8. " " 2°9 285 243

112. " " 2°9 269 234126. " " 206- - 244
14°. " " 2°3 - -
154. " " 200 - -
28- 56. Gün Arası 2°7 289 24756- 84. " " 188 274 18984-II2. " " 221 187 233112-14°. " " 162 - -
20- 25 kg Arası 220 278 27820- 30 " " 219 282 259
20- 35 " " 2°9 284 25720- 40 " " 215 287 235
20- 45 " " 208 279 24°20- 50 " " 203 286 251
25- 30 " " 221 298 251
3°- 35 " " 200 283 264
35- 40 " " 224 254- 236
4°- 45 " " 210 228 237
45- 50 " " 173 192 233

KHINKOVSKİ et aL. (17), Suffolk, Hampshire Down, Romney'
Marsh, Lincoln Longwool, Alman Et Merinosu Koçlarla birleştirilmiş
Kuzey Bulgaristan yerli koyunlarından elde edilen melez kuzulaıda
ve yeni koyunların kuzularında 30. günde sütten keserek 95 günlük
olana kadar yaptığı beside besi sonu ağırlığını sırası ilc 36.8, 35.~!,
30.8, 29.3, 28.4 ve 28-4 kg, günlük canlı ağırlık artışını ise 341, 325,
.278, 268, 275 ve 260 gr elde etmişlerdir. SLANA ve HALADA (29)
Alman Et Merinosu, Stavrapol, Tsigai, Valachian ve Sumava ırkı
kuzularda 20 kg dan 40kg'a ulaşana kadar günlük ağırlık artışını sırası
ile 230, 220, 230, 240 ve 190 gr, 20 kg lık artışı is~ sırası ile 93, 95, 88,
89 ve 106 günde sağladıklarını CtOLCA et aL. (10), Palas Merinosu,
Transilvanya Merinosu, Spanca, Tsigai ve Turcana ırkı kuzularda
sırası ile 82, 79, 76, 71 ve 81. günden itibaren başladıkları besi dene-
mesinde 120 günlük besi sonunda canlı ağırlığı sırası ile 50, 41, 38, 34-
ve 32 kg bulduklarını ve günlük canlı ağırlık artışını sırası ile 217,
195, 198, 167 ve 160 gr elde ettiklerini bildirmektedirler.
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ACCARDı et aL. (I), Sicilya Berberi kuzuları ve Berrichon me-
lezi kuzuları 30. günden 143. güne kadar besiye almışlar, i 1.4 ve
i 1.5 kg besi başlangıç ağırlığından 46.2 ve 50.6 kg besi sonu ağırlığına
kadar kuzuların 167 ve 191 gr günlük ağırlık artışı sağladıklarını.gör-
müşlerdir. PQP et aL. (27), Suffolk x Tsigai, Tsigai, Yerli Merinos,
Spanca, Turcana ırkı kuzuların sırası ile ıg.o, 19.4, 18.3, 18.6, 18.7
kg canlı ağırlıktan itibaren 3 ayıık beside besi sonu ağırlığını 40.6,
38.0, 38.8, 36,8, 34.,2 kg günlük canlı ağırlık artışını ise aynı sıra ile
228,202,222, ıgg, 171 gr elde etmişlerdir. Kuzuların besi başı ağırlığı
ilc i. ay, 2. ay ve 3. ay sonu canlı ağırlıkları arasındaki korrclasyonlar
önemli olup nrası ile 0.80, 0.69, c .6g olarak bulunmuştur.

AKTAŞ (4), Ile de France x Akkaraman (Fı) ve İvesi x Akkara-
man (Fı) melezIerinde yaptığı 6 haftalık besi denemesinde günlük
canlı ağırlık artışını 45. günde sütten kesilen Ile de France x Akkara-
man erkeklerde i 99, dişilerde i 99, İvesi x Akkaraman erkeklerde 168,
dişilerde i 35 gr, 60. günde sütten kesilenlerde aynı sıra ile 235, 210,
176, 110 gr bulmuştur. OKUYAN et aL. (23), besiye aldıkları Ak-
. karamanerkek ve dişi kuzuları 85.9 ve lo!.i günlük bir besi ile er-
kekleri 12.3 kg dan 3g.4 kg'a, dişileri 12.3 kg dan 35.0 kg'a ulaştırmış-
lar ve besi sonunda günlük canlı ağırlık artışı erkeklerde 302 dişilerde
227 gr olmuştur. ELlÇİN et aL. (14), Akkaraman, İvesi x Akkara-
man (Yı)' Malya x Akkaraman (Fı) kuzularını sıraH ile 19.5, 18.3,
18.6 kg canlı ağırlıkta besiye almışlar ve gruplarda sırası ile 73.9, 77.3,
70.6 günde besi sonu ağırlığını 38.8, 38.6, 38.8 kg ve beside günlük canlı
ağırlık artışını sırasİ ile 266, 265, 291 gr bulmuşlardır. AKl (3) Kı-
vırcık kuzularının çeşitli büyüme dönemlerindc günlük canlı ağırlık
artışını incelediği çalı~mada bir grubu 45. günde sütten kesmiş ikinçi
grubu 45. günden go. güne kadar anaları sağıldıktan sonra cmdirmiş,

) 3. grubu go. günde sütten kesmiştir. Her üç grubu 30. günden 150.
güne kad:ır kesif yemle beslemiştir. Gruplarda 90. günde 'günlük canlı
ağırlık artışı 270, 278,'2g4 gr. 120. günde ise 273, 276, 292 gr ve 150.
günde 258, 264, 279 gr olmuştur.

Araştırmada Dağlıç grubu için elde edilen günlük canlı ağırlık
artışı değerleri, Tdgai, Pala'l Merinosu, Transilvanya Merinosu,
Spanca (10, 27), Stavrapol Valachian (29), kuzuları için dd;: ~dilen
ve Türkiye'de yapılan bir çalışmada (4) 45. günde sütt,.n kesilip
besiye alınan Ile de Franc~ x Akkaraman .::rkekve dişiler için elde edi-
len değerlerle aynı düzeyde, geliştirilmiş Sumawa (29), Turcaııa (27),
Sicilya Berberi (I), İvesi x Akkaraman (Fı) kuzulari (4) için elde edi-
len değerlerden yüksektir.
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Akkaraman kuzuları için bulunan günlük canlı ağırlık artışı ile
ilgili değerler Suffolk, Ham pshire (ı 7) melezIeri için elde edilen de-

, ğerlerden düşük, Romney Marsh, Lincoln ve Alman Et Merinosu me-
lezleri (17) ve Akkaraman, İvesi x Akkaraman (1'1) kuzuları için eld.e
edilen değerlerden yüksetir. Akkaraman kuzuların üzeriflde farklı mik-
tarda yem verilcn~k yapılan besi ç8lışmasında (22) elde edilen günlük
canlı ağırlık artışları bu çalışmada Akkaraman grubu için elde edilen
değerlerden düşük olurken, süt emme döneminde ve besi dÖP.eminde
ad lib. yemleme ile Akkaraman erkek kuzuları için elde edilen değer-
ler (23) daha yüksektir.

Kıvırcık için hesaplanan günlük canlı ağırlık değerlerİ Stavropal,
Tsigai, Palas Merinosu, Turcana, Span ca (10,27, 29), Sicilya Berberİ
(I) kuzuları için elde edilen değerlerden yüksek, Alman Et Merinosu
x Bulgar Yerli ırkı melezieri (I 7) ve farklı dönemlerde sütten kesilip
IJesiye alınan Kıvırnk erkek kuzuları (3) için elde edilen değerlerle
benzerlik göst~rmcktedir.

Kuzuların besi başlangıcı ve be~inin 28, 56, 84., i i 2 ve 14.0. gün-
lerindeki canlı ağırlıkları arasında hesaplanan fenotipik ilişkiler Tab-.
lo - 5'de özetlenmiştir. Tablo 5 incelcndiğind,~ gruplarda korrelasyon
değe'rlerinin birbirinden farklılıklar göst,:?rdiği <U1Iaşllmaktadır.

Tablo 5. Gruplarda Çeşitli Dönemlerdeki Canlı Ağırlıklar
Arasındaki Fenotipik Kondasyonlar.

J rk Dönemler Dönemler

28. Gün 56. Gün 84. Gün 112. Gün 14°. Gün
Ağırlığı Ağırlığı Ağırlığı Ağırlığı Ağırlığı

-- --_ ..•_. ------_.- ---- ---'-- ____ o

Başlangıç ARırlığl 0.03 0.23 0.06 -0.33* -{).48**
;: 28. Gün Ağırlığı 0.75** 0.68** 0.53** 0.33*

';St:: 56. " " 0.86** 0.45** 0.41*
oj 84. " " 0.82** 0.87**~ 112. " " 0.95**

__ o ---------- ... _._-- _ ..----- -_.--' - . - ----- -
::: Başlangıç Ağırlığı 0.06 0.02 -0.28 '0.08
oj

E 28. C;ün A~:rlığı 0.79** 0.56** -0.31
'" 56. " 0.65** -0.21•..
'" 84. " " 0.64**..:<
..:< " " 0.64**< 112.
--- - -- ---._-- -_._._- ---,--" .. --_.- ----_ .

~ Başlangıç ~~ırlığı 0.01 0.34* 0.38* 0.42**
,<.; 28 Gün 0.59** 0.51** 0.44**•.. 56. " " o.go** 0.87**:;:
~ 84. " 0.95**

112. " " f

* P .-::0.05 **
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Yemdcn Yararlanma:

Araştırmada grup yemlemesi uygulanmış ve grupların haftalık
kesif ycm vc kuru yonca tük~timleri bulunmuştur. Buradan da grup-
larda bcsinin çeşitli dönemlerinde günlük kesif yem ve kuru yonca tü-
ketimi ile i kg canlı ağırlık artışı için tüketilen kesifyem ve kuru yonca
miktarları hesaplanmıştır. Ayrıca ı kg canlı ağırlık artışı için tüketilen
Sindi;'ilebilir Ham Protein ve Nişasta Birimi de h'~saplanmıştır. Ferdi
yemlerne yapılmadığı için kesifyem ve kuru yonca tüketimi yönünden
gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak incelenmemiştir.

Besinin çeşitli dönemlerinde gruplarda günlük kesif yem ve kuru
yonca tüketimi ile i kg canlı ağırlık artışı için tüketilen kesif yem, kuru
yonca, Sind.İrilebilir Ham Protein, enerji miktarları Tablo - G da bil-
dirilmiştir. Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi gruplarda
günlük kesifyem ve kuru yonca tüketimi birbirine benzer şekilde olmuş
ve canlı ağırlık artışına paralel olarak artış göstermiştir. ı kg canlı
ağırlık artışı için tüketilen kesif yem ve kuru yonca miktarı Dağlıç
grubunda en fazla olmuş onu Kıvırcık ve Akkaraman grupları izle-
miştir.

Günlük kesif yem tüketiminin Dağlıç grubunda besi başlanğı-
cından besi sonuna kadar aynı düzeyde olduğu, Akkaraman grubun-
da bcsinin sonlarında arttığı, Kıvırcık grubunda ise besi başlarında
düşük, bundan sonra artış gösterdiği görülmektoc:dir. Günlük kuru
yonca tüketimi yönünden gruplar besinin çe~itli dönemlerinde değişik
değerler göstermişlerdir.

Besi başından sonuna kadar ı kg canlı ağırlık artışı için tüketilen
kesif yem miktarı Dağlıç grubunda 5.337 kg, Akkaraman grubunda
3.663 kg, Kıvırcık grubunda 4.372 kg, Kuru yonca miktarı aynı sıra
ile 2.477, r.704, 2.005 kg olmuştur. Tablo - G'da görüldüğü gibi grup-
larda ı kg canlı ağırlık <,.rtışıiçin tüketilen Sindirilebilir Ham Protein
ve enerji (Nişasta Birimi olarak) miktarı da hesaplanmıştır. Bütün
bu değerlerden anlaşılacağı gibi en az yemle en çok canlı ağırlık artışı-
nı Akkaraman grubu sağlamış, onu Kn;ırcık ve Dağlıç. grupları izle-
miştir.

Yem tüketimi, kuzuların canlı ağırlığına bağlı olarak gittikce
artar. Bu arada ycmle alması gereken protein oranı azalırken eneıji
oranı yükselir. Bu ned.enle kuzuların sütten kesildiklerinden itibaren
28-30 kg olana kadar protein oranı yüksek, ondan sonra enerji oranı
yüksek yemle beslenmeleri gerekmektedir (8, 16). Bu çalışmada kuzu-
lara kesif yem olarak besi başından 27-30 kg canlı ağırlığa kada.r
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Tablo 6. Gruplarda Besinin Çeşitli Dönemlerinde Tüketilen
Yem Miktarlan.

Günlük Tüke- t kg. Canlı Ağırlık Artışı İçin•..
ıilen Tüketilenol

Ö.
:: Dönemler Kesif Kuru Kesif Kuru S.H.P•..
c.:ı Yem Yonca Yem Yonca

(kg) (kg) (kg) (kg) (gr) N.B.
--- --- --- ---

o- 28. Günler Arası 0.947 0.464 4.764 2.336 9°9.2 3941.8
<> 28- 56. " " 1.°48 0.483 4.865 2.242 835.5 3827.2;g, 56- 84. " " 1.089 0.534 5.43° 2.660 868.8 4149.9ol 84-112. " " 1.002 0.428 6.268 2.680 952.6 4667.2ı::ı 112. Günden Sonra 1.14° 0.388 7.980 2.720 1122.6 5724.8 .

--- --- ---
ı:: 0- 28. Günler Arası 0.9°3 0.434 3.602 1.733 686.0 2797.0.01
E 28- 56. " " 0.981 0.448 3.685 1.682 63°.5 2894.0
ol 56- 84. " " 1.°31 0.496 3.792 1.825 602.8 2888.0•..
ol 84-112. " " 0.565 5.890 2.7°7 4445.6"" 1.233 919.7

""-< i 12. Günden Sonra - - - - - -
--- --- --- ---

o- 28. Günler Arası 0.832 0.499 3.25° 1.949 666.4 2801.2
"" 28- 56. " " 0.466 4.453 1.7°7 719.5 3394.3G 1.220•.. 56- 84. " " 1.120 0.49° 4.472 1.95° 684.6 334.2.2~
~ 84-112. " " 1.148 0.476 5.753 2.398 866.3 4264.7

i 12. Günden Sonra i. 187 0.571 6.23° 3.000 990.6 4745.3

SHP: NB oranı i :5.3 olan rasyon, 27-3° kg danbesi sonuna kadar
i :6.3 olan rasyon verilmiştir.

Beside kuzulara yedirilen rasyonların besleme düzeyinin yüksek
olması, kuzuların ağırlık artışını ve yemden yararlanma yeteneğini
arttırmaktadır (9). Yem tüketimi ve yemden yararlanma yeteneği
mdara göre farklılıklar göstermektedir.

KHİNKOVSKİ et aL. (ı 7), Suffolk, Hampshire DowJ)., Romney
Marsh, Lincoln ve Alman Et Merinosu Koçlarla birle~tirilmi,Ş Kuzey
Bulgaristan yerli koyunlarından elde edilen melez kuzularda 30. gün-
de sütten kestikten sonra yaptıkları 65 günlük besi sonunda i kg canlı
ağırlık artışı için tüketilen yemi sırası ile 3.13, 3.65, 4.37,4.25 ve 4.21
kg bulmuşlardır. SLANA ve HALADA (29), Alman Et Merinosu,
Stavropol ve Tsigai ırkı kuzularında 20 kg dan 40 kg'a ulaşana kadar
yaptıkları beside yemi değerlendirme sayısını 2,72, 2.98 ve 3.41,
cıotCA ct aL. (ıo), 7o-80 günlük Palas Merinosu, Transilvanya Mt-
rinosu, Spanca, Tsigai ve Turcana ırkı kuzularında yaptıkları 120

günlüK besi denemesinde yemi değerlendirme sayısını sırası ilc 5.67,
6.12,5.94,6.38 ve 6.57, ACCARDI ct al. (1),30. günden 143. güne
kadar besiye aldıkları Sicilya Berb~ri ve Berrichon melezi kuzularda
yemi değerlendirme sayısını 5.85 ve 5.35 elde etmişlerdir.
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OKUYAN ct aL. (22) 7-8 aylık yaştaki Anadolu Meıino~u ve
Akkaraman kuzularını entansif beside canlı ağırlıklarınlll gram cin-
sind~n % 2.5, 2.2, 1.9 ve 1.6 sı kadar Nişasta Birimi içcren miktarda
kesif yem ve serbest olarak saman ile beslemişlcr, i kg canlı ağırlık
artışı için Anadolu Merinosu gruplarında sırası ile 7.85, 6.94, 7-80
ve 7.58 kg kesif yem, 1.58, 1.66, 2-43 ve 3.20 kg saman, Akkaraman
gruplarında sırası ile 7.89,7.74,7.21 ve 6.67 kg kesifyem, 1.66,2.02,

i ..

2.41 v.e 2.97 kg saman tüketildiğini görmüşlerdir. YUCELEN ct aL.
(38)., 4, 6, 8 ve 10. haftalarda sütten kesilen Anadolu Merinom ku-
zularını 2. haftadan LO. haftaya kadar besin maddeleri' oranı i :4.. i
ve SHP miktarı % i 6.95 olan bir yem karması ve korunga otu ilc
10-20. haftalar arasında i :6. i oran lı ve % 11.8 SHP li kesif yem kar-
ması ve korunga ile beslemişler ve i kg canlı ağırlık artışı için grup-
larda sırası ile 3.25, 3.3 i, 3. i 5 ve 3.02 kg k~sif yem ile 0.96, 0.82, 0.82
ve 0.88 kg saman tüketildiğini hcs?,plamışlardır. AKl (3), Kıvırcık
kuzuları üzerinde yaptığı çalışmada i. grubu 45. günde süttcn keserek
2. grubu 45-90. günlerarasında anaları sağıldıktan sonra cmdirerek,
3. grubu ise 90. güne kadar sütten kesmeden kesif yemle büyütmüş-
tür. gO-150. günler arasında her gruptan bir alt grubu kesifyem besi-
sine, birer alt grubu da mera besisine devam ettirmiştir. i 50-2 lO.

günler arasında yalmzca mera besisine devam edilen alt grupları kesif
yem besisine almıştır. Gruplarda i kg canlı ağırlık artışı için 0-9°
günler arasında tüketilen kesif yem sırası ile İ.o 17, 0.999, 0:977 kg,
kuru yonea 0.972, 0.715, 0.698 kg, 9°-15° günler arasında kesifyem
3.637,3.643,3.717, kuru yonca 3.375, 3.225, 3.399 Kg, 150-210 günıer
arasında kesif yem 3.987, 4.269, 4.122 kg, kuru yonca 3.417, 3.676,
3.855 kg olmuştur.

Araştırmada Dağlıç, grubunda i kg canlı ağırlık artışı için tüketi-
len yem miktarları ELİÇİN et aL. (14) ın Akkaraman, İvesi x Akka-
raman (Fı) vc'Malyax Akkaraman (Fı) kuzuları için bulduğu 5.34'2,
4.853, 4.7 J 8 kg değerlerle benzerlik göstermektedir; OK UYAN ct aL.
('22) in,Anadolu Merinosu ve Akkaraman kuzuları için bulduğu değer-
lerden düşüktUr. Akkaraman grubunda J kg canlı ağırlık artışı için tüke-
tilen yem miktarı Suffolk, Hampshire, Romney Marsh, Lincoln, Alman
Et Merinosu Melezi (17), St.ilvrapol, Alman Et Merinosu (29), Anadolu
Merinosu (38) kuzuları için elde edilen değerlerden yüksek, OKUYAN
et aL. (22) ın Akkaraman kuzuları için buldukları değerlerden düşük
ELıÇİN et aL. (14) ve OKUYAN ct aL. (23) ın Akkaraman kuzuları
için bildirildikleri değerlerle benzerlik göstermektedir. Kıvırcık gru-
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bunda i kg canlı ağırlık a,rtışı için tüketilen yem miktarları Suffolk)
Hampshire) Romney Marsh) Lincoln, Alman Et Merinosu Melezi-(I 7) için bulunan değerlerden yüksek, Palas Merinosu,. Spanca) Tsi-
gai) Turcana) Transilvanya Mcrinosu (ıo) ve Kıvırcık (3) kuzuları
için bildirilen değerlcr benzerlik göstermektedir.

Genel Sonuç:

Dağlıç, Akkaraman ve Kıvırcık ırkı kuzuların büyüme hızı ve
yemi değerlendirm;; kabiliyetini incelcmek amacı ile yapılan bu çalış-
madan aşağ~daki sonuçlar alınmıştır.

Besi başlangıç ağırlığı olan 20 kg ile besi sonu ağırlığı olan 50 kg
arasında 30 kg canlı ağırlık artışını Dağlıç grubu 148, Akkaraman
gruou i 06, Kıvırcık grubu ise i 2 i günde tamamlamışlardır. Akka-
raman ve Kıvırcık grubu kuzuların ct üretimi yönünden daha uygun
bir büyüme hızına ~ahip oldukları görülmektedir.

Besi başlangıcı ilc besi sonu arasında i kg canlı ağırlık artışı için
tüketilen kesif yem ve kuru yonca Dağlıç grubunda 5.34 ve 2.45 kg)
Akkaraman grubunda 3.6,p ve ı. 7° kg) Kıvırcık grubunda 4.37 ve
2.00 kg olmuştur. Yemi değerlendirme yeteneği yönünden Akkara-
man ırkı tm üstün) Dağlıç ırkı ise en düşük bulunmuştur. Akkaraman
ve Kıvırcık ırkı kuzular 5° kg canlı a,ğırlığa kadar beside tutuımalun
halinde bile karlılığ'ını koruyabileceği anlaşılmaktadır.
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