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AVUSTURYA ESMER SIGIRLAR':"DA DOGCM AGIRLIGI VE GERELİK
SÜRESİ ÜZERİNE RUZAGI CİNSiYETI VE ANA YAŞlNIN ETKİsı

H. Osman Korhan lJlusan*

Influence of sex calf and age of dam on birlh weight and gestation Icngıh in Rrown Austrian
catlle

Summary: The purpose of this study was to examiııe the ejfects of
sex calf and age of dam on birth weight and gestation length on Eski-
şehir Sugar Factory dairy herd.

71ıe experimentalmaterial consisted of the calvingrecords of Broıvn
A ustriaıı on the farm between 1970 and ı982.

The average calf birth .weights we,.e obtained: 36.12 :t O.i8 kg.
for male calves and 35.43 i: O.i7 kg. fo,. female calves 2- to 5 yr- old
dams; 37.13 :::.:0.16 kg.for male and 36.40 :t 0.17 kg.forfemale calves
5-to Lo yr-old dams respectively. n/e dirferences betıt'een the groups \1:ere
generally sigııifieant P < 0.01 and P .::::0.001 levels.

The average gestation lengths were found: 283.93 :: 0.99 days and
280.82 :::.: 1.01 days ./ôr male and for fenıale calves of 2-to 5 yr- old
dams respectively; and 289.55 :::::0.56 days for male calves and 283.21
. :::.:0.80 days for fenwle calves 5-to iO yr- old dams. The dijlerences bet-
weeıı the groups were generally signijicant P < 0.05 and P < 0.001 levels.

o

Özet: Bu araştırma Eskişehir Şeker Fabrikası çiftliğindeki süt sığll'l
sürüsünde, buzağı cinsiyeti ve ana yaşınll1 doğum ağırltğı ile gebelik süre-
si üzerine etkisini incelemek amacıyla yapdnuştır.

A raştmna materyalini 1970- 1982 yd/an arasında yetiştirilen A vus-
tıırya Esmer slğırlarfl1a ait 534 buzağdama kaydı oluşturmuştur.

Buzaffı doğımı ağırltkIanna ait ortalama değerler: 2-5 yaş arası
iııeklerin erkek ve dişi buzağdan için 36.12 :+: O.ı8 kg. ve 35.43 :i::
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0.17 kg.; 5-10 yaş arası ineklerin erkek ve dişi buzağT!an için 37.13 ::!:
O.i6 kg. 36.40 ::!: O.i7 kg. olai'ak elde edilmiştir. Gruplar arası farklar,
genelolarak P < 0.0 i ve P < 0.00 i düzeylerinde önemli hulunmuştur.

Gebelik süresi ortalamalan: 2-5 yaş/i ineklerin erkek ve dişi buzağı-
Ian için 283.93 ::!: 0.99 gün, 280.82 =.: 1.01 gün; 5-10 yaş/i ineklerde
aym sırayla 289.55 ::t 0.56 gün ve 283.2 i :t 0.80 gün olarak saptanmıştır.
Genelde gruplar arasıfarklar P < 0.05 ve P < 0.001 düzeylerinde önem-
li bl/lunmuştur.

Giriş

Esmer ırk sığırlar yüksek süt verimleri yanında, et verimleri de
oldukça iyi kültür ırkıarındandır. Bu genellerne ile anılan sığırlar başta
İsviçre olmak üzere Avusturya ve Alman Esmerleridir. Bunlar içinde
Türkiye için en önemlisi, Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarından beri
ülke hayvancılığının ıslahında etkili olmuş, halk arasında "Montafon"
olarak anılan sığırlar Avusturya Esmerleridir.

Sığır yetiştiriciliğinde ekonomik yönden önem taşıyan ıralardan
birisi de buzağı doğum ağırlığıdır. Nitekim çoğu araştırıcılar tarafından
doğum ağırlığı yetiştirmenin göstergesi, aynası olarak kabul edilmek-
tedir. Yetiştirme için gerçekten bu kadar önemli olan bu ıra; ırk, cin-
siyet, ana yaşı, buzağılama sayısı, babanın beden yapısı, doğum tipi,
bakım-besleme, kan yakınlığı, gebelik süresi, doğum mevsimi ve do-
ğum yılı gibi faktörlerin etkisiyle şekillenir.

Aynı şekilde gebelik süresi de ırk, doğacak yavrunun cinsiyeti,
doğum ağırlığı, ineğin yaşı, doğum mevsimi, tohumlama mevsimi ve
doğum tipi gibi faktörlerden etkilenmektedir.

Esmer sığırların doğum ağırlığı ve gebelik süreleri ile bu ıralar
üzerine buzağı ciJ1siyeti ve ana yaşının etkisini inceleyen çalışmalar
aşağıda özetlenmiştir.

Esmer sığırlarda erkek ve dişi buzağıların doğum ağırlıkları için
çeşitli araştırmalarda bildirilen değerler: Türkiye'de yapılan çalış-
malarda, İsviçre Esmerleri iç.in 39 kg. -37 kg (2), Karacabey, Avustur-
ya, İsviçre Esmerleri için 41.9 kg. -38.3 kg., 42.2 kg. -37.2 kg., 43.6
kg. -38 kg. (4), İsviçre Esmerlerinde 38.4 kg. -38.9 kg. (17); Meksika'
da İsviçre Esmerlerinde 38.3 kg.- 34.5 kg. (I 3) dır.

Çeşitli ırkıarda doğum ağırlığı üzerine buzağı cinsiyeti ve ana yaşı-
nın etkisini inceleyen araştırmalardan, bazılarında cinsiyeti n doğum

,
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ağırlığı üzerinde etkili ve erkek buzağıların daha ağır (2, 3, 4, 12, 13,
14, 15). bazılarında ana yaşının doğum ağırlığı üzerinde etkili ve yaşlı
ineklerin buzağılarının daha iri (ıo, 16) olduğu bildirilmiştir. Öte yan-
dan diğer araştırmalarda doğum ağırlığı üzerinde cinsiyet ve ana yaşı-
nın birlikte etkili olduğu erkek ve yaşlı ineklerin buzağılarının daha ağır
olduğu belirtilmiştir (1,9, i i). Bazı çalışmalarda ise cinsiyetin (lO, 17)
ve ana yaşının (3, 12) doğum ağırlığını etkilemediği sonucuna varıl-
mıştır.

Cinsiyeti n gebelik süresi üzerine etkili ve erkek buzağılarda bu sü-
renin daha uzun olduğu bildirilmektedir (5, 6, 14). Aynı şekilde ana
yaşının da bu süre üzerinde etkili olduğu vurgulanmakta, yaşlı inekle-
rin gebelik sürelerinin daha uzun olduğu belirtilmektedir (8, 10). Ni-
tekim bazı araştırmalarda da cinsiyet ve ana yaşının gebelik süresi üze-
rinde birlikte etkili olduğu vurgulanmaktadır (3, i i). Fakat cinsiyetin
etkili olmadığını belirten kaynak bilgiler de bulunmaktadır (ıo, 18).

Bu araştırmada, Türkiye sığırcılığında önemli yeri olan, halk ara-
sında "Montafon" olarak adlandırılan Avusturya Esmer sığır ırkında
buzağı doğum ağırlığı ve gebelik süresi üzerine buzağı cinsiyeti ve ana
yaşının etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu ırk Karacabey ve Es-
kişehir (I 9) esmer sığırlarının elde edilmesinde baba hattını oluştur-
muştur.

Materya I-Metot

Bu araştırmanın niateryalini i970- i982 yılları arasında Eskişe-
hir Şeker Fabrikası çiftliğinde yetiştirilen Avusturya Esmer ineklerine
ait 534 buzağılama kaydı oluşturmuştur.

Buzağıların cinsiyeti ve anaların yaşlarına göre (2-5 yaşlı ve 5-10
yaşlı) gruplandırmalar yapılmıştır. İkiz doğumlar hesaplama dışı bıra-
kılmıştır.

Gruplar arası farklılıklar, varyans analizi ve LSD (Least Signifi-
cant Difference) testleriyle incelenmiştir (7).

Bulgular

Buzağı cinsiyeti ve ana yaşına göre doğum ağırlıkları ve gebelik
süreleri için saptanan bulgular Tablo i ve 3 de gösterilmiştir.
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Tablo i. Avusturya Fsmer Buzağılarda Cinsiyet ve ana yaşına göre
dOğum ağırlıkları (kg.).

Cinsiyet ve anaların yaş i Erkek D_iş.:,-i__ =-__ ı
__ ~r~ları n_ı~ __ L~ :x n__ ı~. _JT Si<_

2-5 yaşlı anaların 120 36.12 0.18 136 3543 0.17
(22-45) (20-43)

5-10 yaşlı anaların 152 37.13 0.16 126 36.40 0.17
(28-45) (27-45)

Cinsiyetler geneli 272 36-68 0.14 262 35.90 0.14
. (22-45) . . (20-45)

Söz konusu değerler doğum ağırlıkları için genelolarak erkek ve
dişi buzağılarda sırasıyla 36. i8 = O.i4 kg. ve 35.90 ::!: O.i4 kg. dır.
Aynı ortalama değerler 2-5 yaşlı analarda 36. i2 ::!: 0.18 kg. ve 35.43
::t 0.17 kg.; 5-10 yaşlı analarda 37.13 == 0.16 kg. ve 36.40 1: 0.17 kg.
olarak elde edilmiştir. Yapılan varyans analizinde ve LSD testinde 2-5
yaşlı anaların erkek buzağıları ile 5-.iD yaşlı buzağdarm dişi buzağıla-
rına ait doğum ağırlıkları ortalamaları arasındaki 0.22 kg. iık fark dı- (J
şında diğer farklar P < 0.01 ve P < 0.001 düzeylerinde önemli bulun-
muştur (Tablo 2).

Tablo 2. Doğum ağırlıkları için gruplar arası en küçük önemli farklar

5-10 yaşlı anaların 12-5 yaşlıanaların
___ Grup~ ~~.k buzağılar~ Erkek buzağıları

2-5 yaşlı i .70" + 0.69"; ,
Anaların dişi i
5-10 yaşlı
Anaların dişi O.78 i.~ 0.22
2-5 yaşlı i
Anaların erkek 0.41++

LSD .05 ~ 0.275; LSD .01 = 0.362; LSD .001 ~ 0.462

1

5- iO yaşlı anaların
Dişi buzağıları

0.97+F

Tablo 3. Avusturya esmer sığırlarının buzağı cinsiyeti ve ana yaşına göre
gebelik süreleri (Gün) .

.

i
Cinsiyet ve Anaların Erkek Dişi

Yaş Grupları n i i< =ı= si< n i x + si<
-----_.- -- ----- -- --- -_.- ----
2-5 yaşlı anaların 120 283.93 0.99 136 280.82 ı.01

(250-300) (238-297)
5- Lo yaşlı anaların 152 289.55 0.56 126 283.21 0.80

(260-308) (255-303)
Cinsiyetler geneli 272 287.07 0.67 262 281.77 0.77

(250-308) (238-303)
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Gruplar genelinde gebelik süreleri erkek buzağılar için 287.07 ::t:
0.67 gün, dişi buzağılar için 281.77 j 0.77 gün olarak saptanmıştır.
Söz konusu değerler erkek ve dişi buzağı/ar için; 2-5 yaşlı analarda
283.93 ::t: 0.99 gün, ve 280.82 ::t 1.01 gün; 5-10 yaşlı analarda 289.55 ::t:
0.56 gün ve 283.21 =!: 0.80 gündür. Grupların karşılaştırılmasında, do-
ğum ağırlıklarında olduğu gibi, 2-5 yaşlı anaların erkek ve 5- 10 yaşlı
anaların dişi buzağıları arasında elde edilen 0.72 günlük fark ile 5-10
yaşlı anaların erkek ve dişi buzağıları arasında saptanan 2.39 günlük
farklar dışında diğer gruplar arasındaki farklar P < 0.05 ve P < 0.001
düzeylerinde önemli bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 4. Gebelik süreleri için gruplar arası en küçük önemli farklar.

5-10 yaşlı anaların ı 2-) yaşlı anaların 5-10 yaşlı anaların
Gruplar Erkek buzağıları Erkek buzağıları Dişi buzağıları

---------- -.- - ..--------- -----------1--------_.-
2-5 yaşlı i
Anaların dişi 8.73-11-1 3.11 + 2.39
5-10 yaşlı
Anaların dişi 6.34++-+ 0.72
2-5 yaşlı
Anaların erkek 5.62+-"-

LSD .05 = 2.564; LSD .01 = 3.375; LSD .001 - 4.319

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada Eskişehir Şeker Fabrikası çiftliği koşullarında
yetiştirilen Avusturya Esmerlerinin doğum ağırlıkları için saptanan
bulgular; esmer sığırlar üzerinde gerek Türkiye'de, gerekse diğer ül-
kelerde elde edilen sonuçlardan oldukça düşük değerdedir (2, 4, 13, 17).
Yalnız dişi buzağılar için bildirilen değer, bu araştırma bulgusuna ya-
kın görülmüştür (13).

Erkek buzağıların doğum ağırlıkları lehine elde edilen farkın
önemli bulunması, çeşitli ırklar üzerinde yapılmış diğer araştırma so-
nuçlarına benzer niteliktedir (2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15). Nitekim bu araş-
tırmada 5-10 yaşlı İneklerin buzağı doğum ağırlıklarının. 2-5 yaşlı
ineklerin doğum ağırlıklarından daha fazla oluşuna ait bulgu da, bazı
kaynak bilgilerce doğrulanmaktadır (LO, 16). Diğer araştırma sonuçla-
rı da, bu bulguları destekler niteliktedir (!, 9, II). Yalnız, Türkiye'de
İsviçre Esmerleri için bildirilen değerler, bu araştırmanın sonuçlarına
benzer görülmemiştir (ı 7).

Avusturya Esmerlerİnin erkek buzağı/arı ve 5- iO yaşlı ineklerine
ait gebelik süreleri lehine elde edilen önemli farklar, diğer araştırmalar-
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da bildirilen sonuçlara benzemektedir (3, 5, 6, 8, ıo, i i, 14). Bazı kay-
nak bilgilerde elde edilen değerler, bu araştırma sonucunu destekler
nitelikte görülmemiştir (i7, 18).

Bu araştırmada Avusturya Esmer sığırlarının doğum ağırlıkları
için saptanan değerler, bu lfk için bildirilenIerin oldukça altındadır. Bu
durum gebe hayvanlara uygulanan bakım ve beslemenin optimal dü-
zeyde olmadığı şeklinde bir varsayımı akla getirmektedir. Erkek buza-
ğıların doğum ağırlıklarının, dişilerden daha yüksek olması, ilk anda
embriyonal dönemde cinsiyetin oluşumunda etkili olan hormonlardan
kaynaklanabilir. Gebelik süresinin uzaması da doğum ağırlığını bir
miktar arttırabilir. Yaşlı ineklerin buzağıIarının daha iri olması, büyük
bir olasılıkla, yaşa bağlı olarak başta uterus olmak üzere genital or-
ganların hacinen büyüyerek, yavrunun gelişmesine daha fazla olanak
sağlayabilir. Tüm bu varsayımlar yanında, doğum ağırlığı ve gebelik
süresi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, söz konusu
parametreler üzerinde etkili olduğu bildirilen faktörlerin etki payla-
rının, aralarındaki interaksiyonun araştırılması gerekmektedır. Dola-
yısıyla bu konular da ayrı bir araştırma olarak sunulacaktır.
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