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RAMUÇ VE DAGUÇ KOYUNLARıNIN REPRODÜKTtF VERİM
ÖZELLİKLERİNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı

T. Bekyürekl, R. Salmanoğlu2, ç. Kıhçoğlu3, M.N. Orman4

Vergleich von der Sehafrassen Ramhç und Dağlıç für die reprodüktiv
Leistungsfahigkeiten

Zusammenfassung: In der vorliegender Arbei! wird über die repro-
diktive Gesichtspwıkte der Sclıaffrassen Ramlıç, die die Kreuzung von
Rambouillet und Dağlıç und der Typ. von Fleischwollerassen war, und
die Dağlıç, die auf dem Land dritte Platz im Populalion besetzte, in
der Zeit 1985 bis 1988 in der Gute "Çifteler Anadolu Tarım Işletmesi"
berichtet. In der Versuchen beider Rasse untersuchte vergleiehbare Weise
durchsehnittliehe Traehtigkeitsdauer, Zwilings- urıd Mehrlingsrate und
das Geburtsgewicht der Lammer. Nach der Ergebnissen von 4 Jahren
werde bei der Rasse-Ramltç die durchschnittliehe Trachtigkeitsdauer
als 151,32 + 0,49 Tage und Dağlıç 150,87 + 0,97 Tage nachgewiesen.
Die Untersehied zwisehen der Trachtigkeitsdauer der beide Rassen fin-
dete nieht als signifikant (p < 0,05). Die Zwilingsgehurtsrate bei der
Rasse Ramlıç und Dağ/ıç wurden als 14,5 + 6,80 % bzw. 2 + 1,41 %
gereclmet. Zwischen den Rassen der Zwilingsgeburt unterschieden sieh
signifıkant (p < 0,001). Mit Vergleich zur Dağlıç-Rasse nicht vorhan-
dene Drilingstriichtigkeit wurde bei der Rasse Ramlıç 0,16 + 0,11 %
festgestellt. Die durchsclınittliclıe Lammergeburtsgeıvicht bei der Rasse
Ramlıç und Dağltç findeten 4434,11 + 15,06 g bzw. 3789,27 + 22,18 g,
dass diese Untersehied zwischen Rasse.'1wichtiger (p < 0,001) war. Die
erzielten Ergebnisse wurde be; der Rasse Ramlıç, die die Kreuzung der
Dağlıç und Rambouillet ıvar, mit Vergleich zur Rasse Dağlıç bessere
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Zwilingsrate und Drilingsrate und Lammergeburtsgewicht, aber nicht
wichtige Triıchtigkeitsdauer festgestellt.

Özet: Bu çalışmada, Çifteler Anadolu Tarım İşletmelerinde 1985-
1988 yılları arasmda elde edilen verim kayıtlarma dayanılarak, Rambouil
let ile Dağlıç'tan elde edilen et-yapağı tipi koyun ırkı olan Ramlıç ve
ülkedeki koyun populasyonu içinde 3. sırada yer alan Dağlıç koyunlarının;
ortalama gebelik süreleri, ikizlik ve üçüzlük oranları, yavruların doğum
ağırlıkları karşl!aştırmalı olarak incelendi. 4 senenin verilerine göre or-
talama gebelik süresi Ramlıç koyununda 151,32 =+= 0,49 gün, Dağlıç
koyununda 150,87 +: 0,97 gün olarak saptandı. Cebelik süreleri ile ilgili
olarak saptanan bu fark önemli değildir (p < 0,05). İkizlik oranı Ram-
Iıç'ta % 14,5 =+= 6,80, Dağlıç koyununda % 2 =+= 1,41 olarak bulundu.
İkizlikle ilgili olarak saptanan bu fark önemlidir (p < 0,001). Dağlıç'ta
hiç göriilmemesine karşın, Ramlıç'ta % 0,16 =+= O,II oranında üçüzlük
saptandı. Üçüzlükle ilgili bu bulguda önemlidir (p < 0,001). Ortalama
yavru doğum ağırlıkları; Ramlıç koyununda 4434,1 i =+= 15,06 g, Dağlıç
koyununda 3789,27 ::!= 22,18 g olarak bulundu. Doğum ağırlıkları ile
ilgili olarak saptanan bu fark önemlidir (p < 0,001). Sonuç olarak,
Rambouillet x Dağlıç melezi olan Ramlıç koyununda, dağlıç koyununa
nazaran ikizlik ve üçüzlük oranmill ve yavru doğum ağırlıklarının daha
fazla olduğu, ancak gebelik sürelerinde önemli derecede bir farkm olma-
dığı saptanmıştır.

Giriş

Genellikle Orta Anadolu ile Batı Anadolu arasındaki geçit bölge-
sinde yetiştirilen Dağlıç koyun ırkı, Türkiye'nin koyun populasyonu
içinde önemli bir yer tutar (7). Ülkedeki koyun ırkıarı arasında popu-
lasyon büyüklüğü bakımından 3. sırada yer alan Dağlıç koyunları,
sağladıkları et, süt. yapağı ve deri gibi ürünlerle ülke ekonomisine
ve halkın beslenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır (8). Dağlıç
koyunları ile ilgili yapılan araştırmalarda, bu ırkın cüssesinin küçük,
büyüme hızının yavaş ,ikizlik oranının çok düşük olduğu ortaya kon-
muştur (6, 7, 8, 9). Bu ırkın verim özelliklerinin artırılması amacıyla
ilk defa 1969 yılında Çifteler Harasında A.B.D. orijinli Rambouillet
ırkı koyunla melezierne çalışmaları yapılmıştır (6, 7).

Rambouillet, merinostan kök almış bir ırktır. Rambouillet ırkı
ilk defa i8. yüzyıl sonunda Fransa'da geliştirilmiştir. Fakat bugün
Fransa'da Rambouillet yetiştiriciliği 1-2 sürü hariç kalmıştır. Bugün
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Rambouillet ırkı en çok A,B.D. de yetiştirilmektedir. A.B.D. Ram-
bouilletleri çeşitli özellikleri yönünden merinosa benzer. Etçilik ve
erken gelişme kabiliyetleri oldukça iyi gelişmiştir. Bir et-yapağı ırkı
olarak kabul edilebilir (6).

Rambouillet ile Dağlıçtan elde edilen et-yapağı tip yeni koyun
ırkına Ramlıç adı verilmiştir. Ramlıç, % 65 Rambouillet ve % 35
Dağlıç genotipi taşımaktadır (6). Rambouillet ve Dağlıç'ın Fı melez-
Ierinin verim özelliklerinin, dağlıç ırkına oranla daha üstün olduğu
saptanmıştır (7). Daha sonraki yıllar yapılan melezierne çalışmalarını
takiben Ramlıç ırkında melezlemeninyapağı veriminde olumlu etki-
sinin olduğu saptanmıştır (3).

Koyunlarda gebelik süresinin 148 (140-159) gün kadar olduğu
bildirilmiştir (2, 4).

İkizlik oranının Dağlıç'ta % 1-2 oranında olduğu bildirilmiştir
(1, 6). Buna karşın bir batında doğan kuzu sayısının Rambouillet ko-
yun ırkında 1,3-1,4 adettir (6).

Yavru doğum ağırlıkları çeşitli yazarlar tarafından bildirildiğine
göre, Dağlıçta 3,49 kg (8) ve 3,6 kg (5), Ramlıçta 4,14 kg kadardır (8).

Materyal ve Metot

Bu çalışma, Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı Eskişehir
Çifteler Anadolu Tarım İşletmesi Koyunculuk Şubesinde, Rambouil-
let x Dağlıç melezi olan Ramlıç ırkının gebe koyunları ile, Dağlıç ır-
kının gebe koyunları üzerinde 1985-1988 yılları arasında yapıldı.

Çalışmada kullanılan gebe koyunlar, iyi bakım ve besleme koşul-
ları altında barındırılmaktaydı. Kötü hava koşullarının dışında hayvan-
lar meraya çıkarılmaktaydı. Ağııda kapalı kaldıkları sürece özel yem-
leme programı uygulanmadı.

Denemede kullanılan tüm gebe hayvanların, östrusları takip edi-
lerek tabi ve sun'i tohumlama ile tohumlanmış ve tohumlanma tarihle-
ri kaydedildikten sonra doğum yapıtkıarı tarih de kaydedilerek, her
gebe koyunun 4 sene boyunca gebelik süreleri hesaplanmıştır. Bunun
yanısıra koyunların ikizlik ve üçüzlük oranları ile yavruların doğum
ağırlıkları da kaydedilerek, Ramlıç ve Dağlıç ırkı koyunların ortalama
gebelik süreleri ikizlik ve üçüzlük oranları, yavruların doğum ağırlık-
ları, istatistiksel ve ırklar arasında da karşılaştırmalı olarak incelendi.
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Bulgular

Bu çalışmada 1985 ve i988 yılları arasında doğum yapan Ramlıç
ve Dağlıç ırkı koyunlarm ortalama gebelik süreleri hesaplanarak Tab-
lo i'de gösterilmiştir. 4 sene boyunca elde edilen verilerek göre ortala-
ma gebelik süresi Ramlıç ırkında 151,32 ::t 0,49 gün, Dağlıç ırkında
150,87 ::t 0,97 gün olarak saptandı.

Tablo 1. Ramlıç ve Dağlık ırkı koyunıarın ortalama gebelik süreleri

Ort. gebelik süresi 4 senenin ort. ge-
Doğum yar'ar: kü- (gün) ,",elik süresi

K"yıın ırkı Sen;: YI/Il sayısı (n) (" :;:: s) (x :ı= s) (g;irr)
---- --- - .._--- ---- -------- -------

198:> 681 151,93 :r: 1 ,53
Ramlıç 1986 618 150,74 :ı= 1,15 15 i ,31 :ı= 0,491987 627 151,21 :ı= 0,13

1988 649 151 ,41 ,- 1,75
------- -- ------- ------"-- ---------

198J 200 150,94 T- 3 ,43
Daglıç 1986 1(,7 149,8L :ı= 2,34 J50,87 =ı= O 971987 160 150,60 =r 3,09

1988 166 152,15 ::ı: 0,48

Gebelik süreleri ile ilgili olarak saptanan bu fark önemli değildir
(p < 0,05).

Tablo 2'de 1985 ve 1988 yılları arasında, Ramlıç ve Dağlıç ırkı
koyunların ikizlik ve üçüzlük oranları gösterilmiştir. Bu sonuçlara gö-
re ikizlik, Ramlıç trkında ortalama % 14,5 :l::6,80, Dağlıç ırkında or-
talama % 2 :l::1,4 i oranında saptandı. 2 ırkın ortalama ikizlik oranları
arasındaki bu fark önemli bulundu (p < 0,05). Ayrıca Dağlıç ırkında
hiç görülmemesine karşın Ramlıç'ta ortalama % 0,16 + 0,11 oranında
üçüzlük saptandı.

Tablo 3'de canlı ve sağlıklı doğan kuzuların cinsiyetIerine göre
dağılımı ile toplam kuzu sayıları gösterilmiştir.

Tablo 4'de yavruların doğum ağırlıkları gösterilmiştir. 4 senelik
verilere göre yavruların ortalama doğum ağırlıkları Ramlıç ırkında
4434,11::: 15,06g, Dağlıçırkında 3789,27 ::t 22,18golaraksaptandı:
2 ırkın yavru doğum ağırlıkları arasındaki bu fark önemli bulundu
(p < 0;001). Ayrıca t testine göre, yıllar arası karşılaştırıldığında da,
bu farklar önemli bulundu (p < 0,001).



Tablo 2. Ramlıç ve Dağlıç ırkı koyunlardın ikizlik ve üçüzlük oranları

Koyun ırkı Sene İkiz doğum ya- Üçüz doğunı ya- Ortalama ikizlik Ortalama üçüz- 4 senenin ortal. 4 senenin ortal.
pan koyun sayısı pan koyun sayısı oranı (%) lük oranı (%) ikizlik oranı (%) üçüzlük oranı (%)

(n) (n) (x+s) (x=f s)
----- ----- -------- ------- "-------- --_._----- -------- _._--.----

1985 84 i IZ 0,1

Dağlı~, 1986 40 - 6 - 14,5 =f b,RO O ,\6 ı: 0,111987 129 ı 20 0,\
\988 135 2 20 0,3
-- ------_."'-- -------- -------- ------- ----_._"--- --------
1985 9 - 4 -

Ranılıç 1986 5 - 2 - 2=f 1,411987 2 1
_.-

- -
1988 3 - 1 -
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Tal'lo 3. Canlı vc sağlıklı doğan kuzuların dağılımı
Koyun Scne Dişi kuzu Erkek kuzu Toplam i
ırkı sayısı sayısı sayısı

_._---_.- --- ---- ----,- ------,---- ----
19B5 368 392 760
1986 330 328 65&

Ramlıç 1987 366 379 745
1988 378 410 788

------- - -- ------ ----_.-- ._--- ----
1985 113 95 208
1986 83 89 ın

Dağlıç 1987 88 72 160
1988 81 88 169

Tablo 4. Ramlıç ve Dağlıç ırkı koyunların ortalama doğum agırııkları
Koyun ırkı Scne Ortalama doğum ağırlığı (g) 4 senenin ortalama doğum

(x \-s) ağırlıgı (g) (x -l sx )
- --------_._- - - --------" ----- ---

1985 4349,08 =ı= 29,72
Ramlıç 1986 4632,56 :r- 27 ,63 4434,1 i ,- iS ,061987 4540,99 ::ı: 30,03

1988 4225,36 :ı= 30,23
---- -- ---------- -------------

1985 3826,5 =r= 46,65
Daglıç 1986 3883 ,63 :;: 47,52 3789,27 :ı= 27,181987 3921 ,88 :r: 42,30

1988 3487.57 :;: 28.40

Tartışma ve Sonuç

Çifteler Tarım işletmesindeki Rambouillet ve Dağlıç melezi Ram-
Iıç ırkında ve Dağlık ırkında saptanan bu reprodüktif veriler, Dağlıç
ırkına karşın, Ramlıç'ın avantajlarılli bilmeye yönelik olmasına dikkat
edildi.

Bu çalışmada 1985 ve 1988 yılları arasında doğum yapan Ramlıç
ve Dağlıç ırkı koyunların ortalama gebelik süreleri Tablo i'de de gös-
terildiği gibi sırasıyla 151,32 :t 0,49 gün ve 150,87 :t 0,97 gündür.
Gebelik süreleriile bulgular istatistikselolarak birbirinden farklı de-
ğildir (p < 0,05) ve diğer yazarların bulgularıyla çelişmemektedir
(1, 3).

Ramlıç ve Dağlıç ırkı koyunların ikizlik ve üçüzlük oranları Tab-
lo 2'ye bakıldığında, ikizlik, Ramlıç ırkında ortalama % 14,5 :t 6,80,
Dağlıç ırkında ortalama % 2,2 2 i,41 dir. İkizlik oranları arasındaki
bu fark Ramlıç lehine çok önemlidir (p < 0,001). Bu bulgular, bu
konu üzerine çok çalışma yapılmamasına karşın daha önce çalışan ya-
zarların bulgularına benzemektedir (1, 6).
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Dört senelik verilere göre doğan kuzuların ikizlik oranı Ramlıç'ta
% 14,5 -+- 6,90 olmasına ve Dağlıç'tan önemli ölçüde fazla (p < 0,001)
olmasına karşın doğum ağırlığı ortalama 4434, i i =+= i5,06 Dağlıç'ta
3789 =+= i2, i8 dir. Bu ağırlık fazlalığı da Ramlıç lehinedir (p < 0,00 I).
Bu ırkıarda yavru doğum ağırlıkları ile yapılan çalışmalardaki bulgu-
lara benzemektedir (6).

Sonuç olarak Ranılıç koyununda, Dağlıç ırkına karşın ikizlik,
üçüzlük oranının ve yavru doğum ağırlığının önemli ölçüde fazla (p <
0,001) olduğu, ancak gebelik sürelerinin benzer (p > 0,05) olduğu sap-
tanmıştır.
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