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VE SÜT VERİMİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMALAR

Halil Akçapmar* Ramazan Kadak** Fuat Odabaşıoğlu***

Vergleichende Untersuchungen über die Fruchtbarkeit und Milchleistung bei
den Morkaraman-ımd Kangal-Akkaramanschafrassen

Zusammenfassung: Das Verbreitungsgebiet der Morkaraman-und
Akkaramanschafe liegt in Ost-und Mittelanatolien in dt1r Türkei. Sie machen
etwa 67 % des gesamten Schafbestandes ous. Diese Schafe sind gegen Vor-
handenen Umveltbedingungen angepasste Landrassen. Die Crundlage der
Ernahrung bildet Jteide. Im ıı inter bleiben für kurzt1 Zeit im Stalten und
erhalten die Tiere meistens nur Stroh seltener auch etwas Krqftfutter. In dieser
Arbeit wurden die Fruchtbarkeit und die Milchleistung bei den Morkaraman
-und Kangal-Akkaramanschafrassen untersucht. Die Eıgebnisse ergaben,
dass der Trachtigkeits-und Lammungsan'teil und der Liimmerertrag bei Morka-
ramanschafen nach der Reihe 93.3 %, 83.3 % und 106.7 % und bei
Kangal-Akkaramanschafen 95.3 %, 86. ° % und i i i .6 %. Die Mehrlings
und Lammzahlanteil von Lammenden Morkaramanschafen und Kangal-Ak-
karamanschafen waren jeweils 28. ° %, 27. ° %, sowie I. 28 und 1.3°.
Die gesamte Milchleistung für die ganze Laktation waren für Morkaraman-
schafe 77 .6 kg. und fiir Akkaramanschafe 5°.5 kg. Die Fettanteil bei Milch
waren nach der Reihe G. 6 % und 6. i %. Die durchschnittliche Laktationzeit
waren auch gleicheweise 143.8 und 13°.3 Tage.

Özet: Morkaraman ve Akkaraman koyunları Doğu ve Orta Anadolu
Bölgelerimizde yaygın olarak yetiştirilmekledir. Bu koyunlar Türkiye koyun
varlığının bii.)ük bölümünü (% 67 sini) teşkil ederler ve mevcut çevre şart-
larına uymuş yerli ırklarımızdır. Bu hayvanların beslenmesinde esas rolü mera
oynar. Kış mevsiminin soğuk dönemlerinde ağıla alınırlar ve bu sırada genel-
likle samanla, neadirende biraz kesif yemle beslenider. Bu araştırma Morka-
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ramaıı ve Kanga!-Akkaraman koyunlarının döl verimi ve süt verimi kabili-
yetini incelemek amacı ile yapılmıştır. Cebelik oranı, doğum oranı ve kuzu
verimi Morkaraman koyunlarında % 93.3, 83.3 ve 106.7, Kangal-Ak-
karaman koyunlarında % 95.3, 86. ° ve i i i .6 olmuştur. Çoklu doğumıa
oranı % 28. ° ve 27. o, bir dağııma ortalama kuzu sayısı i .28 ve 1.3° dur.
Laktasyon süt verimi, yağ oranı ve lakta~yon süresi Markaramanlarda 77.6
kg, % 6.6 ve 143.8 gün, Akkaramanlarda aynı sıra ile 50.5 kg, % 6.1 ve
13°.3 gün olarak bulunmuştur.

Giriş

Türkiye, sayısı 50 milyona ulaşan koyun varlığı ilc dünya ülke-
leri içinde en ön sıralarda yer almaktadır (5). Koyun varlığının %
97 sini düşük kombine verimli yerli ırklar teşkil etmektedir. Bunların
da % 67 si Akkaraman (23.336.45 i) ve Morkaramanlar (I 0.447.
505) dan ibarettir (ı5).

Türkiyenin, yıllık et üretiminin yaklc.şık % 40'1, süt üretiminin
% 2 ı'i koyunculuktan sağlanmaktadır (16). Koyunculuktan c1de
edilen ürünler yönünden, Türkiye toplam üretiminin büyük bölümü
Akkaraman ve Morkaraman koyunlarından elde edilmektedir. Ak-
karaman koyunların yoğun olduğu Orta Anadolu'da ve Morkara-
manların yoğun olduğu Doğu Anadolu'da yazlar sıcak ve kur~'.k,
kışları uzun ve soğuk geçmektedir. Bu bölgelerin iklim, mera ve arazi
yapısı küçük baş hayvan yetiştiriciliğine daha uygundur. Buralarda
halk ekstansif bir yetiştiricilik yapmaktadır. Koyunculukta önemli
olan bakım, besleme ve yetiştirme şekli eskidenberi uygulanan şekli
ilc devam etmektedir. Yetersiz bakım ve besleme şartlarında yetişti-
rilen. koyunlar kıştan zayıf olarak çıkmakta ve' hastalıklara dayanıksız
kalmaktadırlar. İlkbaharda meraların yeşilolduğu bir iki ay biraz
beslenebilmekteIer ve yazın sıcağı ile saral'an ve kuruyan meralarda
yetersiz beslenme yine kendini göstermektedir. Bu durum koyunların
gerçek' verimlerinin ortaya çıkmasını engellemekte hatta çeşitli has-
talıkların ölümler yapmasına sebep olmakta ve önemli ekonomik
kayıplara yol açmaktadır. Ayrıca koyunculukla uğraşan halk, koyun-
ların sütünden yararlanmak için kuzuları 25-30 günlükke~ sütlcn
keserek sadece ilkbaharın mera şartlarında' besleyip büyütmektedir-
ler. Koyunlarda süt veriminin düşük olması ve kuzuların çok erken
sütten kesilmeleri, hem kuzuların kavruk kalmasına sebep olmakta
hemde hayvan sahiplerinin koyunlardan süt verimi bakımından
önemli bir gelir elde etmelerini engellemektcdil'. Diğer taraftan zayıf
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kalan ve büyümesi geciken kuzularda çeşitli bakteriyel ve paraziter
hastalıklar önemli derecede ölümler yapmaktadır. Böylece hayvan
sahipleri kuzu eti potansiyelinden de önemli k;>.yıplar vermektedir.
Ayrıca, ülkemi~de, koyun sütünden yapılan mamülkl'in yüksck fi-
atla alıcı bulması, koyunların sağılmasına eğilimi arttırmaktadır.

Kuzu eti üretiminde karlılık, koyunlardan fa;r,la sayıda kuzu
elde edip onları kısa zamanda ve iyi şekilde büyütclJilmeye bağlıdır.
Bunun içinde koyunlarda ikiz doğurma ve süt veriminin, kuzularda
büyüme hızı ve et veriminin yüksek olması istenir. Hatt,ı. koyun sütünü
insan gıdası olarak değ"erlendiren ülkelerde koyunlarda süt veriminin
daha da yüksek olması istenmektedir. Günümüzcx koyunculuğu ge-
lişmiş ülkelerde, kuzu eti üretimi için ikiz doğurma kabiliıdi ve süt
verimi yüksek saf ve melez anaçlar, büyüme hızı ve Karkas kalitesi
yüksek kaçlarla birleştirilerek kaliteli kasaplık kuzular elde edilmeye
çalışılmaktadır. Sayıca az bir kaç yerli ırkımız hariç bu öıeııikler
yönünden iyi bir seviyede değillerdir. Ancak koyunlarımızın mevcut
kabiliyetlerinden en iyi şekilde yararlanmak zorunluluğu da vardır.
Önemli olan koyunculuğun yoğun olduğu Orta ve Doğu Anadolu'
da ku:.mların süt emme döneminde 50-60 gün süre ilc analarını em-
meleri ve yeterli miktar ana sütü almaları ve kuzulan sütlen kestik-
ten sonra yetiştiricilerin koyunlardan bir miktar sü t sağabilmeleri-
dir. Bu yönden yetiştidciye yardımcı olabilecek hilgileri ortaya koy-
mak için sistemli ve yoğun çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türkiye koyun varlığının büyük bölümünü oluşturan Akkara-
ınan ve Morkaraman koyunların verim özelliklerini ele alan araştırma
sayısı bu koyunların sayısı ilc kıyaslandığında çok sınırlıdır. Hatta
Morkaramanlar üzerinde yapılmış araştırma sayısı çok az (7,19)
olup bu koyunların süt verimi üzerine yapılmış araştırmayada rast-
lan ma mıştır. Bu çalışma Akkaraman ve Morkaraman koyunlarının
çeşitli verimler yönünden yarı-entansi[ şartlardaki performanslarını
ortaya koymak amacı iLCyürütülen araştırma programının bir bölü-
müdür. Araştırmanın ilk bölümünde (3) kuzuların büyüme ve yaşama
kabiliyeti incelenmiştir. Araştırmanın bu bölümünde ise koyunların
süt ve döl verimleri incelenmektedİr.

Materyal ve Metot

Araştırmanın materyalini, F. Ü. Elazığ Veriner Fakültesi Deneme
ve Araşlırma Çiftliğine, 1980 yılında Altındere Harasından getirilen
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çqitli ya~lardaki Morkararnan koyunlar ile sultansuyu Harasından
toklu olarak getirilen Akkaraman koyunlar teşkil etmiştir.

Döl verimi iLC ilgili analizlerde çiftlikteki bütün koyunların 1981
yılı kayıtları kullanılmıştır. Sü t verimi özellikleri, ig8 i yılında sü't
kontrolu yapılan 33 Akkaraman ve 24 Morkaraman koyundan elde
edilen veriler değerlendirilerek incelenmiştir.

Koyunlara koç katımından 25-3° gün önce başlayarak, öğlen
300 gr, ak~am 300 gr. olmak üzere ve sıüıt sonuna kadar günde koyun
ba~ına Goo gr. arpa kırması verilmiştir. Gündüzleri de uygun zaman-
larda merada bırakılmışlardır. Kış aylarında aynı miktardaki arpa
kırmasına ilaveten sabahları 500 gr. kuru ot, öğleyin 500 gr. kuru ot
ve 500 gr. nohut samanı, akşamları 500 gr. nohut samanı verilmi~tir.
İlkbaharda ise koyunlar meraya bırakılmışlar ve sadece öğleleri 400
gr. kadar arpa kırması verilmi~tir.

Sıfatlar Ekim başlarında başlatılmış ve 45-50 gün kadar sürmüş-
tür. Hcl' koyunun doğurma tarihi, doğurduğu ku:.m ve döl verimi ilc
ilgili bil~iler sıfat defterine ve koyunların kartlarına kaydedilmiştir.

Süt kontrolları 20 günde bir defa yapılmıştır. Koyunların, do-
ğumdan sonra 3-4. günden başlayarak akşam ve sabahları, kuzuların
emdiğinden arta kalan sütleri devamlı şekilde sağılmışlardır. Süt
kontrollarına, kuzular 35-1.0 günlük olunca başlanmış ve süt kontrolu
günlerinde kuzulara akşamdan ertesi akşama kadar anaları emdi-
rilmemiş ve bu süre içinde sabah ve akşam olmak üzere günde iki
defa koyunlar sağılarak süt verimleri tesbit edilmiştir. Bu işlemlere
kuzuları sütlen kesineeye kadar devam edilmiştir. Süt kesiminden
sonra da koyunlar akşam ve sabahları sağılmışlar ve süt kontrolları
aynen devam etmiştir. Süt kontrollarına koyunların sütü 30 cc. ye
düşene kadar devam edilmiştir. Süt kontrollarında elde edilen veriler
yardımı ile, hcl' koyunun laktasyon süt verimi ve laktasyonun çeşitli
dönemlerindeki süt verimi hesaplanmıştır. Süt verimleri litre cinsin-
den elde edilmiş, sonradan kg'a çevrilmiştir.

Ara~tırmadan elde edilen veriler klasik istatistik metodlarla
değerlendirilmiştir.

Bulgular ve Tartışma

Döl Verimi:

Araştırmadan elde edilen dölverimi sonuçları, ırk ve yaş grup-
larına göre Tablo-ı de verilmiştir. Dölverimi incelenirken ös'trus
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gösteren, gebe kalan, doğuran koyun ve doğan kuzu oranı koçaltı
koyun sayısına, tek ve çoklu doğurma oraııları ise doğuran koyıın sa-
yısına göre -hesaplanmıştır.

'l'ablo-ı. Döl Verimi Özellikleri.

Özellikler Morkaraman Akkaraman

Koyunun Sıfattaki yaşı 2 ..~. 3~ 4~ -5~ Genel ı ..',
yaşlı yaşlı yaşlı yaşlı---_ ... .- ---- --- ----- ----

Koçalı! koyun sayıs! 6 i li 30 4:{
Östrus göst.koyun: Sayı 6 i ii :{O 43

OL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0in

Gebe kalan koyım: Sayı (j i 15 28 41
0/ 100.0 100.0 88.:.! 93.3 95-:-3/0

Doğuran koyun: Sayı 5 6 11 25 37
n~ 83. :{ 85.7 8:.! . .q 8:{. :{ 86.0'o

Tek doğ.koyun: Sayın :{ 5 LO 18 :.!7
% 60.0 83.3 71.1 72.0 7:{.0

Çoklu doğ.koyun: Sayı 2 i 4 7 10*
'Yı, 4°.0 16.7 :{O.8 2H.o 27.0

Doğan .:uzu: Sayı 7 7 ıll 32 48
O' 116.7 100.0 105.9 106.7 i i 1.6/0

Bir doğu ma ort.kuzu sayısı
\ 1.4° 1.17 i .:.!g 1.28 1.3°

* Akkaraman koyunlarından 9'u ikiz, ı'j ıiçüz doğurmuştur.

Her iki grupta bütün koyunlar östrus göstererek tohumlanmış-
tır. Morkaraman koyunla.rından 28'i gebe kalmış ve gebe kalanlar-
dan 25'i doğurmuştur. Bu grupta gebelik oranı % 93.3 ve doğum
oranı % 83.3 olmuştur. Akkaraman koyunlardan 41'i gebe kalmış
ve gebe kalanlardan 37 si doğurmuştur. Bu grupta ise gebdik oranı
%95.3 ve doğum oranı % 86. o olmuştur. Gebclik ve doğum oranı
yönünd(~n Akkaraman koyunlar, Morkaraman koyunbra göre
% 2. o ve 2.7 daha yüksektir. Doğum yapaıı 25 Morkaraman koyun-
dan 18'i ':% 72.0) tck ve 7 si (% 28.0) ikiz doğururken, doğum yapan
37 Akkaraman koyundan 27 si (% 73. o) tck, i o'u (% 27. o) çoklu
doğurmuştur. Çoklu doğumlanlan biri üçüz, g'u ikiz olmuştur. Tck
ve çoklu doğum yöniinden Morkaraman ve Akkaraman gn.ıpları
aynıdüzeydedir. Bir doğuma ortalama kuzu 5ayısı Morkaraman
grubunda. i .28, Akkaraman grubunda i .3° dur. Bu değer yönünden
de gruplar benzedik göstermektçdir. Ancak Morkaraman grubunu
yaşlı koyunlar, Ak!5.aramangrubunu ise ilk doğumunu yapan koyunlar
tqkil etmektedir.

Yerli ırklarımızdan Akkaramanlarda gebclik oranı % go, do-
ğum oranı % 84.. 5, bir doğu ma ortalama kuzu sayısı 1.3°, İvesilerde
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gebd. k oranı % 84.0, doğum oranı % 78. o, bir doğuma ortalama kuzu
sayısı i . i6 olarak elde edilmiştir (I 8). Merinos x Akkaraman melez-
Iemesi üzerinde yapılan bir çalışmada (4), 2 ve 3 yaşlı Akkaraman-
larda gebdık oranı % 75 ve 79, Fı lerde % 79 ve 56, MG1 lerde %
67 ve 83, bir doğuma ortalama kuzu sayısı Akkaramanlarda i. LO

ve i. og, F i lerde 1.07 ve 1.12, MGı lerde 1.07 ve 1.25 olarak bulun-
muştur. Merinos x Morkararnan melezlemesi üzerinde yapılan bir
çalışmada (7) 2,3 ve 4 yaşlı Morkaramanlarda gebclik oranı % 84.9,
85. i ve 86.6, F1 lerde % 91.7, 87.1 ve gO.7, MG! lerde % 85.2,

83.9 ve gO.5, doğum oranı Morkaramanlarda % 84.9, 84.6 ve 85.7,
Fı lerde % 88.7,84.9 ve 89.8, MGı lerde % 82.0, 82.ı ve 80.5,
bir doğuma ortalama kuzu sayısı Markaramanlarda 1.00, 1.02 ve
1.05, Fı lerde i .03, 1.13 vc i .25, MG, lerde i .02, 1.13 ve 1.31
olarak elde edilmiştir. Bir çalışmada (8) Sakız ve İmrozlarda bir
doğuma düşen kuzu sayısı 2.27 ve 1.20 bulunurken, diğer bir çalış-
mada (21) tmrozlarda gebclik oranı % 97.3, doğum oranı % 96.9,
bir doğum'ı ortalama kuzu sayısı i .27 olarak elde edilmiş ve iki çalış-
mada da kuzu veriminin ergin yaşa kadar arttığı tesbit edilmiştir.
Bir çalışmada (20) Konya Merinoslarında gebelik oranı % 88.8,
doğum oranı % 87.8, bir doğuma ortalama kuzu sayısı 1.44 olarak,
başka bir çalışmada (I) Konya ve Karaeebey Merinoslarında gebelik
oranı % 88.4 ve 87'3, doğum oranı % 8 i . i ve 82.4, bir doğu ma
ortalama kuzu sayısı 1.35 ve 1.39 olarak bulunmuş ve iki çalışmada
da kuzu veriminin ergin yaşa kadar arttığı görülmüştür. Bu çalış-
mada her iki grup için elde edilen döl verimi düzeyleri, yerli ırkla-
nmızdan Sakız (8) ve Konya Merinoslan (20) için bildirilen değer-
lerden düşük, İmroz ve Mcrinoslar için bildirilen (2 I, i) değerlerle
yakınlık göstermekte, Morkaraman ve melezieri (7) ile Akkaraman
ve melezIeri (4) için bildirilen değerlerden yüksektir.

Süt Verimi:

Araştırmada Morkararnan ve Kangal-Akkaraman koyunları-
nın laktasyon süt verimleri, yağ oranları ve lakta:,yon süreleri için
elde cdilClı değerler Tablo-2. de verilmiştir. Araştırmada süt kont-
rollarına 25 Morkararnan vc 35 Akkaraman ile başlanmış, ancak
hastalık ve ülüm nedeniyle bir Morkararnan iki Akkaraman koyun
araştırmadan çıkarılmışlardır. Koyunların laktasyonun çeşitli dö-
nemlcı'indeki eklemeli süt verimleri de hesaplanmış ve Tablo-3.de
verilmiştir.
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Tablo-2'de görüldüğü gibi ortalama laktasyon süt verimi Mor-
karamanlarda 77.6 kg, Akkaramanlarda 50.5 kg olarak bulunmuş-
tur. Aynı sıra ile yağ oranı % 6.6 ve 6. ı, laktasyon süresi ise 143.8
ve 13°.3 gün olmuştur. Gerek süt verimi gerek laktasyon süresi yö-
nünden Morkaraman grubu Akkaraman grubundan yüksektir.
Ancak Morkaraman grubumı yaşlı koyunlar, Akkaraman grubUluı
ise ilk doğumunu yapan yani genç hayvanlar teşkil etmektedir. Mor-
kC'xamanlarda koyunun yaşı 'ile süt verimi ve laktasyon süresi ara-
sında önemli ilişki görülmektedir. Nitekim ortalama süt verimi 3
yaşlı koyunlarda 62. o kg ile en düşük olurken, 4 yaşlı koyunlarda
% 47.1 artış göstererek 9 ı .2 kg'a yükselmiş ve 5-6 yaşlı koyunlarda
77 . 3 kg'a düşmüştür. Yine Markaramanlarda ortalama laktasyon
süresi 3 yaşlı koyunlarda ı 3o.2 gün ilc en düşük olmuş 4 yaşlılarda
% 15.6 artarak ı 50.5 güne çıkmış vc 5-6 yaşlılarda 146. o güne
gerilemiştir. Sütte yağ oranı, her koyun için ve her kontraıda alınan
numunelerden bulunmuş ve bütün laktasyona göre hesaplanmıştır.
Morkaramanlarda ortalama yağ oranı 3 yaşlılarda % 6.6, 4 yaş-
lılarda % 6.5 ve 5-6 yaşlılarda % 6.7 olmuştur.

Tablo-2. Laktasyon Süt Verimi, Yağ Oranı ve Lakta'yorı
Süresi İle İlgili İstatistik Değerler.

~forkaraman

62.0 13.72
6.6 0.75

13°.2 g.16
3 Yaşlı

4 Yaşlı

5~
Yaşlı

Özellik

Lak. süt verimi (kg)
Yağ oranı (%)

Laktasyon Süresİ (gün)

Lak.süt verimi (kg)
Yağ oranı (%)

Laktasyon Süresi (gün)

Lak.süt verimi (kg)
Yağ oranı (%)

Laktasyon Süresi (gün)

n

5
5
5

6
6
6

gl.2

6.5
15°.5

Si<

g.80
o.:n
9.42

11.84
0.26
7.60

mİn.

34.8
3.9

110

60.2
5.6

110

11.6

5.6
68

max.

1[8.6
7.9

[73

Genci
Lak.süt verimi (kg) 21

Yağ oranı (%) 24
Laklasyon Süresi (gün) 24

77.6 7.18
6.6 0.21

143.8 5.14

11.6
3.9

68

2 Yaşlı
Genci i

Akkaraman

Lak.süt verİmİ (kg) ı 33 ı 5°. 5 \ 4.25. i
Yağ oranı (%) 33 6. [ 0.20

Lakıasyon Süresi (Gün):n 13°.3 3.54

15.9 ı ~°9.0
4.3 9.4
75 165
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Yerli ırklarımızdan bazılarının sü t verim özellikleri üzerinde
yapılan çalışmalarda değişik sonuçlar bilCiirilmektedir. Kıvırcıklar
üzerinde yapılan çalışmalarda İzmen ve Spöttel (6), ortalama süt
verimini 82.97 kg, laktasyon süresini i 78 gün, Sönmez (I i) Kıvırcık-
larda ortalama süt verimini 62. i litre, laktasyon süresini 139.7
gün, Ostli'iz x Kıvırcık F i lerde aynı değerleri sırası ile 157.4 litre
ve 2°4.2 gün, Ostrriz x Kıvırcık Gı lerde aynı sıra ile 196.4 litre,
246.5 gün bulmuşlardır. Sönmez ve Alpbaz (I 3), Kıvırcık ırkının
Texe1 melezicmesi ile ıslahı çalışmasında ortalama süt verimini Kı-
vırcıklar için 50.78 kg, Texel x Kıvırcık F i ler için 32.34 kg, Gı
ler için 27. i 5 kg, laktasyon süresini aynı sıra ile 173. o, i48.8, 129. o
gün bulmuşlardır.

Özcan (8) tarafıııdan bir çalışmada ortalama süt verimi Sakız
ırkı için 129. i kg, İmroz ırkı için 53.6 kg, laktasyon süresi ise aynı
sıra ile 180.2 ve 122.5 gün bulunurken bu ortalama değerler İmroz
koyunları için Yalçın ct aL. (2 i) tarafindan yapılan <,:alışmada 187.2
kg ve 237.4 gün, Sönmez ve Alpbaz (12) tarafindan yapılan çalış-
mada 94.. 8 kg ve 168.6 gün olarak bulunmuştur.

Yalçın ve Aktaş (18), Ergin tvesi ve Akkaraman koyunlarında
ortalama süt verimini ilk yıl İvesikrde ı 25 kg, Akkaramanlarda
6 i kg. ikinci yıl sırası ilc i 34 ve 87 kg. laktasyon süresini aynı sıra ile
ilk yıl 185 ve i 14 gün, ikinci yıl 212 ve 144 gün olarak bulmuşlardır.
Sıdal (ıo), Halk elinde yetiştirilen h'esi koyunları üzerinde yaptığı
çalışmada süt veriminin farklı tiplerde i 14 ile 125.9 kg. arasında de-
ğiştiğini, incelediği üç ayrı köyde süt veriminin 89.5, i i I. i ve 136. i

kg, laktasyon süresinin aynı sıra ile 200, 20fl ve [86 gün olduğunu
bildirmiştir. Sönmez ve TLirkmut (14), süt verimini Dağl[ç koyun-
Iannda 60. i litre, tvesi koyunlarında 120.2 li tre ve Dağlıç x İ yesi
Fı mek~i koyunlarda 88. [ litre, laktasyon süresini aynı sıra ile 151.. 9,
163.1. ve 164. [ gün olarak bulmuşlardır.

Bu çalışmada Morkaraman gruhu için elde edilen ortalama lak-
tasyon süt verimi (77.6 kg) İzmcn ve Spöttel (6) in ve Sönmez (I I)
in Kıvırcık koyunları için hildiridiği ortalama süt verimi değerleri
arasında hir clurıı m gösterirken, sönmez \T Alpbaz ([ 3) ın Kıvırcık
ve Tcxd x Kıvırcık melezi F i ve Gı ıCı' için Özcan (8) ın tmroz ko-
yunları için ve Sönmez ve Türkınu! ([ 4) un Dağlıç koyunları için
buldukları değerlerden yüksek, Sıdal (ıo), Sönmez ve Türkmut
(14), Yalçın ve Aktaş (18) ın hesileriçin, Özcan (S) ın Sakızlar
İçin, Yalçın ct ai. (21) ilc Sönmez ve Alpbaz (12) ın. İmrozlar için
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bildirikleri oı'talama değerlerden daha düşüktür. Markaraman-
lar için elde edilen ortalama laktasyon süresi değerleri aynı
şekilde diğer çalışmalarda çeşitli koyun ırklanmız için elde edilen
değerlerle karşılaştırıldığında süt verimindekine benzer bir durum
görülmektedir.

Bu çalışmada Akkaraman grubu için elde edilen ortalama lak-
tasyon süt verimi ve laktasyon süresi değerleri (5°.5 kg. ve 13°.3
gün), Kıvırc.ık koyunları için Sönmez (II), Sönmez ve Alpbaz (13)'ın
bulduğu, Özcan (8) ın İmrozlar için bulduğu değerlerle yakınlık
göstermekle beraber, Yalçın ve Akşat (18), Sıdal (ıo), Sönmez
ve Türkmut (14) un İvesiler için, Özcan (8) ın Sakızlar için, Yalçın
et aL. (21) ilc Sönmez ve Alpbaz (12) İmrozlar için bildiridikleri de-
ğerlerden oldukça düşüktür. Ancak Yalçın ve Aktaş (18), Ergin
Kangal tipi Akkaramanlarda süt verimini ilk yıl 61 kg, ikinci yıl
87 kg, laktasyon süresini ise aynı sıra ile 114 ve 144 gün olarak bil-
dirmişlerdir. Uygur (17), Kangal koyunu üzerine yaptığı yayında,
süt verimi yönünden benzer rakamlar bildirmektedir. Bu çalışmada
incelenen Akkaramanlar Kangal tipi koyunlardır ve genç yaştaki
(2 yaşlı) hayvanlardır. Bu hayvanların gelecek yıllarda ve yaşlan-
dıkça süt verimleri artacak ve laktasyon süreleride uzayacaktır.
Ancak, önemli olan husus, hem doğuracakları kuzuları süt kesimine
kadar yeteri derecede besleyebilmcleri, hemde hayvan sahipkrinin
bir miktar yararlanabilecekleri düzeyde süt verebilmelcridir.

Laktasyonun çeşitli dönemlerinde süt verim düzeyi, gerek ku-
zunun süt emme döneminde emeceği süt miktarı yönünden, gerekse
yetiştiricileri n süt veriminden yararlanabilmeleri yönünden önem
taşımaktadır. Bunun için eklemcli süt verimi hesaplanmış ve her iki
grup için bulunan istatistik değerler Tablo-3 de bildirilmiştir. Tablo
da görüldüğü gibi Morkararnan grubunda laktasyonun bütün dö-
nemlerinde 4 yaşlılar en yüksek ortalama değerleri, 2 yaşlılar en düşük
ortalama değerleri göstermişlerdir. Morlaraman grubu eklemeli süt
verimi yönünden de Akkaraman grubundan herdönemde üstündür.

Morkaraman grubunda sülten kesilme 68. günde bir koyun
ile başlamış, 110.-130. günler arasında beş koyunla devam etmiş
olup 150 günden fazla sağılan koyun sayısı 13 baştır. Akkaraman
grubunda ise sütten kesilme 75. günde bir koyunla başlamış, 100.-
i IS. günler arasında altı koyunla devam etmiş ve çoğunluğu 130.-
140. günler civarında sütten kesilmişlcrcIir. Akkaramanlarda 150
gün ve daha fazla sağılan koyun sayısı 5 baştır. Bu çalışmada süt



Tablo-3. LakıasyoııunÇeşitliDönemlerinde Toplam Süt Verimi (kg)

l'..Iorkaraman
45 60 75 9° 1°5 120 '5° Laktasyon

Günlük Günlük Günlük Günlük Günlük Günlük Günlük Boyu
____ o ----- - - ----- 0.- --_ .._._- •• 0 --- --"0 __ ------ ------ ----- ....-.-

n 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Yaşı, x 2.~.65 34. i i 42.°4 4B.92 54.19 57.99 61.73 62.00

S x 6.4B 8.26 9.49 10.41 i i . i:~ 12.06 13.51 13.72
~.~V 56.49 54. ıo 5°.45 47.61 45.72 46.25 48.95 49 ..18

---- --- _ .. -_._- ---,,-- ---- .- ----- ---_."_.-
n 6 6 6 o 6 6 6 6

,i Yaşlı x 31.64 12.55 52.74 62.23 7o.B3 77.7° 87.3B 91.24
S x 3.70 4.83 5.73 6.52 7.IB 7.93 9.07 9.80
n~)v 28.66 27.78 2o.6:{ 25.68 24.84 25.02 25.42 26.3°

_.- - -- - --- ._ ..-._--- - ------ ----- .. o-

n i:{ 13 13 ı3 13 13 13 13
5-6 x '27.IB 36.34 45.26 53.35 60.41 66.45 75.09 77.3°Yaşlı S x 4.°4 5.34 6.56 7.7° B.74 9.68 i i .2g i i .8,ı-

\~\L v 53.67 53.01 52.31 52.02 52.°') 52.55 54.22 55.21
---- --- -----

n 24 24 24 24 24 24 24 24x 27.98 37.43 46.46 54.65 61.80 67.5° 75 -:38 77.60Gencl S x 2.67 3.5° 4.23 4.89 5.5° 6.09 7.10 7.48
~~V 46.66 45.75 44.5B 43.87 43.61 44.'22 46.13 47.19

Akkaraman

n :n 33 33 :33 33 33 33 33., Yaşlı x 20. ii 26.92 33.63 39.47 44.12 47.41 5°.34 5°.5°Genel S x 1.59 2.12 2.63 3.12 3.52 3.84 4.23 4.25
(~~v 45.48 45.3° 45. lO 45.34 45.77 46'55 48.31 4B.33



Morkaraman ve Kangal-Akkaraman Koyunlarının ... 389

verimi ve laktasyon süresi için elde edilen değerler Morkaraman ve
Akkaraman koyunlarında, bu özellikler yönünden büyük bir variyas-
yon olduğunu göstermekedir. Ayrıca süt veriminin ya~la arttığı ve
mevcut süt verimi düzeyi ile hem kuzu eti üretimi yönünden hemde
süt verimi yönünden yeti~tiricilerin faydalanma imkanlarının sınırlı
olduğu görülmektedir.

Sonuç

Koyun Yetiştiriciliğinde, kuzuların sütten kesilmesi. Çqitli
ülkelerde, hatta bir ülkenin çeşitli bölgelerinde farklılıklar gösterir.
Bu farklılıkları meydana getiren, yetiştirme şekli, çevre şartları, ko-
yunculuk ürünlerinin değerlendirilme biçimi, pazarlama imkanları,
bilgi ve görgü gibi çqitli faktörlerdir. Kuzu eti üretiminde entansif
sistemi uygulayan, koyunculuğu gelişmiş ülkerde, genellikle kuzu-
lar 50-60 gün kadar analarını emerler. Bundan sonra sütten kesile-
rek, damızlık fazlası dişikr ve erkekler kesif yem besisine alınır ve
40-45 kg. canlı ağırlıkta mezbahaya gönderilirler. Bu ülkelerde ku-
zuları sütten kesmeden ve analarının sütüne ek olarak kesif yemle
besleyip veya doğumdan hemen sonra sütten keserek ikame süt ve ke-
sil' yem besisi ile 35-40 kg canlı ağıdıkta mezbahaya gönderme me-
tocllanda mevcuttur. (9). Kuzu eti üretiminde hangi sistem uygu-
lanırsa uygulansın, esas olan kuzuların 50. -60. güne kadar sütle
ve bu arada kuzu yemi ile beslenmeleridir. Bundan sonra sütten kes-
meden veya sütten keserek uygulanacak besi şekli kuzu etinin pazar-
lanma biçimine bağlı olmaktadır.

Bu çalışmada ele alınan Morkaraman ve Akkaraman koyunları
Türkiye koyun varlığının en büyük bölümünü teşkil etmekte, yetiş-
tirildikleri Orta ve Doğu Anadolu bölgelerimiz tipik kara iklimine sa-
hip olup, iklim ve arazi yapısı entansif tarım için uygun değildir.
Diğer taraftan mera yapısı da daha 7.iyade koyunculuğa uygun
düşmektedir. Ayrıea halkımız koyun etine ve sütünden yapılan yi-
yecekkre karşı büyük ilgi duymaktadır. Bu nedenle bu koyunlardan
et ve süt üretimi yönünden en iyi şekilde yararlanma yollarının araş-
tırılıp ortaya konması ve yetiştiriciye ulaştırılması çok önemli bir ülke
sorunudur. Diğer taraftan bu çalışmanın ilk bölümünde (3), y~rı-
entansif şartlarda bile Morkaraman ve Akkaraman kuzularının süt
kesimi dönemine (50. -60. güne ) kadar ı8-20 kg. canlı ağırlığa ulaş-
tığı ve Akçapınar (2) ın yaptığı çalışmada sütten kesme ağırlığı olan
ı8-20 kg. da besiye aldığı Kangal Akkaraman erkek kuzularında
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optimal kesim ağırlığının .15 kg. olduğu ve bu ağırlığa, ortalama 91
günde ulaşıldığı bildirilmektedir. Bütün bu bilgiler, bu koyunları-
mızın, özellikle Kangal Akkaraman koyunlarının iyi biı büyüme
ve dolayısıyle et verimi kabiliyetine sahip olduğunu göstermektedir.
Yine bu çalışmanın döl verimi ile ilgili bölümündeki değerler bu
koyunların döl veriminin de oldukça iyi oldı,ğunu göstermektedir.
Süt verimi yönünden Morkaramanların seleksiyonla geliştirilcbileceği
kanaati uyanm;ı.ktadır. Araştırmada ele aldığımız Kangal Akkara-
manlarının süt verimlerinin arttırılması yönünde seleksiyon veya
melezierne çalışmalarına ihtiyaç vardır.
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