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Bu!çalışmanın!amacı,!ara!elit!ve! taban!sürülerde!yetiştirilen!Karacabey!Merinosu!koyunlarda!doğumda!
kuzu!verimi!ve!kuzuların!büyüme!performansını!belirlemektir.!!!

Bu!çalışma!2007–2009!yılları!arasında!ara!elit!(Balıkesir)!ve!taban!sürülerde!(Balıkesir,!Sındırgı!ve!Bigadiç)!
yetiştirilen!10209!baş!Karacabey!Merinos!koyun!ve!bunlardan!doğan!11390!baş!kuzuda!yürütülmüştür.!
Kuzu!verimine!sürü!ve!doğum!yılının!etkisi!önemli!(P<0.01)!bulunmuştur.!Ara!elit!sürü!ve!taban!sürülerde!
doğuran!koyuna!göre!kuzu!verimi!ortalamaları!sırasıyla!1.33,!1.17,!1.29!ve!1.20!kuzu!olmuştur.!Kuzuların!
doğum! ağırlığı,! 45.! gün! ve! 90.! gün! canlı! ağırlıklarına! sürü,! yıl! cinsiyet! ve! doğum! tipinin! etkisi! önemli!
(P<0.01)! bulunmuştur.! Ara! elit! sürü! ve! taban! sürülerde! kuzuların! doğum! ağırlığı! genel! ortalamaları!
sırasıyla! 3.51,! 3.58,! 3.70! ve! 3.95! kg,! 45.! gün! canlı! ağırlık! ortalamaları! sırasıyla! 15.05,! 14.75,! 15.71! ve!
16.53! kg! ve! 90.! gün! canlı! ağırlık! ortalamaları! da! sırasıyla! 28.03,! 26.53,! 26.31! ve! 27.65! kg! olarak!
bulunmuştur.!Bu! sonuçlar!Karacabey!Merinos! koyunlarının!doğumda!kuzu! verimi! ve! kuzuların! gelişme!
özelliklerinin! sürü! doğum! tipi,! kuzunun! cinsiyeti! ve! yıllara! göre! farklılıklar! gösterdiğini! ortaya!
koymaktadır.!!

Anahtar(kelimeler:!Koyun,!kuzu,!sürü,!canlı!ağırlık,!günlük!canlı!ağırlık!kazancı!

!

Influence(of(Some(Environmental(Factors(on(Litter(Size(and(Lamb(Growth(
Performance(in(Karacabey(Merino(Sheep(

The!aim!of!this!study!was!to!determine!the!litter!size!and!growth!performance!of!lambs!in!multiplier!and!base!sheep!
flocks.! This! research! was! conducted! between! 2007! and! 2009! on! the! Karacabey! Merino!
sheep!in!multiplier!flock!of!Balıkesir!provinces!and!three!base!flocks!in!Balıkesir,!Sındırgı!and!
Bigadiç!breeding!region!a!total!of!10209!head!of!ewes!and!their!lambs!11390!head!lamb.!The!effects!of!
years!and! flocks!were! found!significant! (P<0.01)! for! litter!size.! The! average! litter! size! for! elite! and!
three!base!flocks!were!1.33,!1.17,!1.29!and!1.20! lambs,!respectively.!The!effects!of!flock,!birth!years,!sex!and!
birth!type!were!significant!(P<0.01)!birth!weight!45th!day!live!weight!and!90th!live!weight.!The!least!square!
means!of! the! lamb!birth!weight,! !45th!day! live!weight! and!90th!day! live!weight!of! the!multiplier! flock!
and!three!base!flocks!were!found!as!3.51,!3.58,!3.70,!and!3.95!kg;!15.05,!14.75,!15.71,!and!16.53!kg;!28.03,!
26.53,! 26.31,! and! 27.65kg,! respectively.! The! results! of! this! study! showed! that! litter! size! and! lambs! growth!
performance!of!the!Karacabey!Merino!ewes!were!highly!influenced!by!flock,!birth!type,!sex!of!lambs!and!lamb!birth!
year.!

Key(words: Sheep, lamb,!flock,!live!weight,!daily!live!weight!gain,!

Giriş(

Koyun! yetiştiriciliğinin! Türkiye! Ekonomisi’nde!
geleneksel!olarak!özel!bir!önemi!vardır.!Bu!önem,!
koyunun! genelde! kısa! boylu! ve! verimsiz! meralar!
ile!nadas,!anız!ve!bitkisel!üretime!uygun!olmayan!
alanları!değerlendirerek!et,!süt,!yapağı!ve!deri!gibi!

ürünlere! dönüştürülebilme! yeteneğinden!
kaynaklanır.! Son! yirmi! yılda! Türkiye! koyun!
sayısında! önemli! azalma! olmuştur.! Bu! azalma,!
birim! koyun! başına! verimlilik! artışı! ile!
desteklenemediği! için! salt! koyun! ürünleri!
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üretiminde! değil,! toplam! et,! süt! ve! deri!
üretiminde! de! önemli! gerilemeler!
gözlemlenmektedir.!Koyunun!istihdamdaki!payı!da!
dikkate!alındığında!bu!durum,!kırsal!kesimin!daha!
da! yoksullaşmasını! tetikleyen! bir! etmen! olarak!
ortaya!çıkmıştır!(Kaymakçı!ve!Ark.,!2009).!

Tüm! Dünya’da! ve! Türkiye’de! koyun! ve!
koyun! ürünleri! ekonomik! bakımdan!
büyük!değer!taşır.!Halkın!hayvansal!besin!
ihtiyacının! karşılanmasında! koyunun! payı!
oldukça! büyüktür.! Sosyohekonomik!
yapıdaki! değişmeler,! kültürel! gelişmeler!
ve! nüfus! artışı! Türk! halkının! hayvansal!
proteine! özellikle! et! tüketimine! ilgisini!
arttırmıştır! (Tekin,! 1991).! Türkiye’de!
koyun! yetiştiriciliğinde! gerek! süt! verimi!
gerekse!karkas!ağırlığının!düşük!olmasının!
nedenleri,! koyunculuğun! büyük!miktarda!
(%97)! düşük! verimli! yerli! ırklara! dayalı!
olması! yanında,! erken! kuzu! kesimlerinin!
fazla! olması! ve! hayvanların! entansif!
besiye!alınmaksızın,!kalitesiz!mera!besisini!
takiben! kesilmelidir.! ! Bu! nedenle,!
üretimin! arttırılması! için! hayvan! sayısının!
arttırılması! çözüm! olmamakta,! çözüm!
hayvan! başına! veriminin! arttırılmasından!
geçmektedir!(Yalçın,!1977;!Günlü,!1996).!
Son! yıllarda,! koyun! yetiştiriciliğinde! ekonomik!
karlılık,! süt! ve! yapağı! veriminden! ziyade! büyük!
oranda! et! verimi! üzerinde! yoğunlaşmaktadır.! Et!
veriminde! de! önemli! nokta,! kuzu! eti! üretiminin!
arttırılabilmesidir.! Koyun!yetiştiriciliğinde!kuzu!eti!
üretiminin! arttırılabilmesi! için,! koyunların! çok!
sayıda!kuzu!doğurma!özelliğinde!olması!ile!birlikte!
sütten! kesime! kadar! iyi! beslenebilmesi! içinde!
anarlın! yeterli! süt! verimine! sahip! olması! aranan!
özelliklerdir.!Kuzuların!ise!daha!fazla!et!verimi!için!
kısa! sürede! büyüme! ve! gelişme! göstermesi,! besi!
kabiliyeti,! karkas! verim! ve! kalitesi! yönünden!
gelişmiş! olması! istenmektedir.! Marmara! ve! Ege!
Bölgeleri,! genellikle! yarı! entansif! ve! entansif!
koyun! yetiştiriciliğine,! özellikle! kasaplık! kuzu!
üretimine! uygun! iklim,! mera! ve! beslenme!
şartlarına!sahiptir!(Ceyhan,!2003).!

Genetik! ıslah! için! seçilen! üreme,! büyüme! ve!
yapağı! özellikleri! koyun! yetiştiriciliği! için! esas!
hedeflerdir! (Dickerson,! 1970).! Çünkü! koyun!
yetiştiriciliğinin! etkinliği! esasta! damızlık! üretimi,!
üreme! ve! kuzuların! gelişimine! bağlıdır.! Koyunlar!

da! üreme! özellikleri! ile! ilgili! kalıtım! derecesi!
genellikle! düşük! ve! orta! dereceli,! büyüme! ve!
yapağı! özelliklerine! ait! kalıtım! derecesi! orta! ve!
yüksek!dereceli!olarak!bilinmektedir!(Düzgüneş!ve!
Ark.,!1991).!!

Yetiştirici! sürülerinde! seleksiyonla! sağlanacak!
genetik! ilerlemeyi! engelleyen! çeşitli! faktörler!
vardır.! Koyunların! ekstansif! koşullarında!
yetiştirilmesi! ve! sınırlı! sayılabilecek! üreme!
kapasitesi,! kayıtların! tutulamaması! ve!
yetiştiricilerin! birlik! bünyesinde! olmaması! başarı!
şansını! olumsuz! yönde! etkileyen! temel! etmenler!
arasında! sayılabilir.! Bununla! birlikte! bu!
problemler,! eğer! seleksiyon! özel! sürülerde!
uygulanıyorsa! giderilmektedir.!Genetik! iyileştirme!
masrafları,! damızlıkları! üstün! bir! gen! kaynağı!
olarak! kullanmak! ve! elde! edilen! üretim! artışını!
tüm!hayvanlara!yaymakla!giderilebilir.! !Bu!yapıda!
elit!damızlık!hayvanlar,!damızlık!hayvan!üretimine!
genetik! bir! kazanç! sağlamaktadır.! Bu! yapı! ile!
piramidin! üst! düzeyinde! elde! edilen! belli! bir!
genetik!kazanç!üretim!artışını!katlayabilmektedir.!!

Türkiye’de! koyun! ıslah! çalışmalarının,!
Cumhuriyetin! kuruluşu! ile! başladığı! söylenebilir.!
İlk! çalışmalar,! nitelikli! yapağı! üretmek! amacıyla!
merinoslaştırma! ile! gündeme! gelmiştir.! Daha!
sonraları! ise,! yerli! ırkların! kuzu,! et! ve! süt! verim!
yönünde! ıslahı! çalışmaları! yoğunluk! kazanmıştır!
(Sönmez!ve!Ark.,!2009).!Tarım!Orman!ve!Köyişleri!
Bakanlığı,! Türkiye’de! tekstil! endüstrisinin! ihtiyacı!
olan! 15h20! bin! ton! kaliteli! (60’S)! yapağıyı! yurt!
içinden!temin!etmek!amacıyla!1933!yılında!Alman!
Et! Yapağı! Merinosu! x! Kıvırcık! melezlemesi! ile!
Karacabey!Tarım! İşletmesinde!başlamıştır! (Özcan,!
1990).! Bu! çalışma! sonucunda! yapağı! ve! et! verim!
yönlü! Karacabey) Merinosu! geliştirilmiştir.!
Karacabey! Merinos! koyunları,! orta! cüsse,! ince!
kuyrukluluk,! kaliteli! yapağı! ve! karkas! elde! edilen,!
hastalıklara! dayanıklı! ve! ıslah! edilmiş! yerli! koyun!
ırkımızdır!(Kaymakçı,!2006).!Bu!proje!ile!Karacabey!
Merinos!koyunlarının!ara!elit!ve!taban!sürülerdeki!
kuzu! verimi,! kuzularda! büyüme! ve! gelişme!
özelliklerinin!ortaya!konulması!amaçlanmıştır.!

Materyal(ve(Yöntem(

Halk! Elinde! Hayvan! Islahı! Ülkesel! Projesi!
kapsamında!2007–2009!yılları!arasında!yürütülen,!
“Halk! Elindeki! Karacabey!Merinosu! Koyun! Irkının!
Saf! Yetiştirme! ve! Seleksiyonla! Geliştirilmesi!
Olanakları”! başlıklı! alt! projesinin!materyali! 10209!
baş!Karacabey!Merinos!koyun!ve!bunlardan!doğan!
11209! baş! kuzu! çalışmanın! hayvan! materyalini!
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oluşturmuştur.! Deneme! materyali! koyunların! ara!
elit!sürüsü!Balıkesir!merkezde!ve!taban!sürüler!ise!
Balıkesir! merkez,! Sındırgı! ve! Bigadiç! ilçelerinde!
yetiştirilmektedir.!!!

Ara! elit! sürüde! koç! katımı! elde! aşım! yöntemi! ile!
yapılırken!taban!sürülerde!çiftleştirme!serbest!koç!
katım! yöntemi! ile! yapılmıştır.! Ara! elit! sürüden!
taban!sürülere!koç!aktarımı!yapılmıştır.!!

Koyunların!bakım!ve!beslenmesi!ara!elit!ve! taban!
sürülerde! benzer! şekildedir.! Koyunlar! erken!
ilkbaharda! meraya! çıkartılmış! ve! geç! sonbahar!
kadar!merada!kalmıştır.! Sürülere!kış! aylarında!bir!
miktar! ek! yemleme! yapılmıştır.! Doğumlar! ağılda!
gerçekleşmiştir.! ! Tüm! sürülerde! doğumla! birlikte!
doğuran! her! koyunun! kulak! numarası! kayıt!
edilmiş,! kuzusuna! yeni! kulak! numarası! takılarak,!
doğum! tarihi,! doğum! ağırlığı,! doğum! tipi! ve!
cinsiyeti!kayıt!edilmiştir.!Daha!sonra!kuzuların!45.!
ve!90.!gün!canlı!ağırlıkları!(±100!g)!hassas!terazide!
tartılmıştır.!

Döl! verimi! kayıtları! sürülere! her! yıl! damızlık!
kuzuların! katılması! ve! ilk! yıl! içerisinde! doğum!
yapmadıkları! için! sadece! doğuran! koyuna! göre!
tespit!edilmiştir.!Projede!elde!edilen!veriler!2007h

2009! yılları! arasında! toplanan! doğum! ağırlığı,! 45.!
gün! canlı! ağırlığı,! 90.! gün! canlı! ağırlığı,! 0h45.! gün!
canlı!ağırlık!artışları,!0h90.!gün!canlı!ağırlık!artışları!
ara!elit!ve!taban!!sürülerde!hesaplanmıştır.!!

Verilerin!Analizi:!!

Doğuran! koyuna! göre! kuzu! verimi! ve! kuzuların!
büyüme! ile! ilgili! verileri! analizi! SPSS! paket!
programı! ile! yapılmıştır! (SPSS,! 1999).! Analizlerde!
aşağıdaki!modelden!yararlanılmıştır.!

Yijklm!=!μ!+!ai!+!bj!+!ck!+dl+!b1(XijklmhX)!+eijklm!!

Modelde,! Yijklm=! Kuzunun! incelenen! dönemdeki!
canlı! ağırlığını,! μ! =! İncelenen! özellik! yönünden!
populasyon! ortalamasını,! ai=! Sürü! etkisini!
(Balıkesir! (Ara! elit! sürü),! Balıkesir! (taban! sürü),!
Bigadiç! (taban! sürü)! ve! Sındırgı! (taban! sürü)),! bj=!
Yıl! etkisini! (2007,! 2008! ve! 2009),! ck=! cinsiyet!
etkisini! (erkek! ve! dişi),! dl=Doğum! tipinin! etkisini!
(tekiz,!ikiz!ve!üçüz),!b1:!Herhangi!bir!kuzunun!canlı!
ağırlığının! doğum! ağırlığına! (kg)! yada! kuzunun!
yaşına!göre!regresyon!katsayısını,!ve!eijkml=!şansa!
bağlı!hata!payını!ifade!etmektedir.!

Grup! ortalamalarının! karşılaştırılmasında! ise!
Duncan!çoklu!karşılaştırma!testi!kullanılmıştır.!

!

Çizelge!1.!Doğumda!kuzu!sayısına!ilişkin!en!küçük!kareler!ortalamaları!ve!standart!hataları.!

Table!1.!Least!squares!means!and!standard!errors!for!litter!size!at!birth.!
Faktörler!(Factors)! Doğuran!Koyun!Sayısı!

(Number)of)Ewes)Lambing))
Bir!Doğuma!Düşen!Kuzu!Sayısı!
(Number)of)offspring)per)birth))

Sürüler!(Flocks)! n! **!

Balıkesir!(Ara!elit!sürü)! 1194! 1.33±0.011!a!

Balıkesir!(Taban!sürü)! 4256! 1.17±0.006!d!

Bigadiç!(Taban!sürü)! 2275! 1.29±0.008!b!

Sındırgı!(Taban!sürü)! 2484! 1.20±0.008!c!

Yıllar!(Years)! ! **!

2007! 1855! 1.30±0.010!a!

2008! 4129! 1.21±0.006!c!

2009! 4225! 1.23±0.006!b!

Genel!(General)! 10209! 1.25±0.004!
**:P<0.01,!*:P<0.05,!Ö.D:!Önemli!Değil.!
a,!b,!c,!d:!Aynı!sütunda!alt!gruplarda!farklı!harfleri!taşıyan!ortalamalar!arası!farklılıklar!önemlidir.!
**:)P<0.01,)*:P<0.05,)))a,b,c,)d:))Means)followed)by)the)same)letter)in)the)same)column)are)significantly))different.!!
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Bulgular(ve(Tartışma(

Doğuran(Koyuna(Göre(Kuzu(Verimi(

!Koyunlarda! döl! verimi! genetik! ve! çevresel!
etmenlere! bağlı! olarak! değişir.! Bütün! ekonomik!
faaliyetlerin! amacı! kar! elde! etmektir.! Koyun!
yetiştiriciliğinde! karlılığı! artırmak! için,! doğuran!
koyun!başına!doğan!kuzu!sayısını!artırmak,!bakım,!
besleme! ve! diğer! çevre! koşullarını! iyileştirmek!
yetiştirme!hedefleri!arasında!olmalıdır.!!

Karacabey! Merinos! koyunların! doğuran! koyuna!
göre! kuzu! verimine! ait! bulgular! Çizelge! 1’de!
sunulmuştur.! Doğuran! koyuna! göre! kuzu! verimi!
üzerine!sürü!ve!yılların!etkisi!önemli!bulunmuştur!
(P<0.01).!!

Doğuran! koyuna! göre! kuzu! verimi! ara! elit! sürü!
(Balıkesir! merkez)’de! en! yüksek! (1.33±0.011)!
değeri! gösterdiği,! bunu! sırasıyla! Bigadiç! (taban!
sürü)! (1.29±0.008),! Sındırgı! (Taban! sürü)!
(1.20±0.008)! ve! Balıkesir! (Taban! sürü)! merkezde!
elde! edilen! (1.17±0.006)! değerin! izlediği!
görülmektedir.!Doğuran! koyuna! göre! kuzu! verimi!
2007,! 2008! ve! 2009! yıllarda! sırasıyla! 1.30±0.010,!
1.21±0.006! ve! 1.23±0.006! olarak! saptanmıştır.!
Çalışmada!elde!edilen!doğuran!koyuna!göre! kuzu!
verimi! sonuçları! Özder! ve! Ark.,! (1999)’nın!
Türkgeldi!tipinde!(1.52!ve!1.51),!Akçapınar!ve!Ark.,!
(2000)’nın! Sakız! x! Akkaraman! (1.38)! ve! Kıvırcık! x!
Akkaraman! melezlerinde! (1.32),! Esen! ve! Özbey!
(2002)’in! Sakız! x! Akkaraman! melezi! koyunlarda!
(1.40),! Ünal! ve! Ark.,! (2003)’nın! melez! Bafra!
koyunlarında! (1.78),! Karakuş,! (2007)’nin! Malya!
koyunlarında! (1.54),! bildirdiği! değerlerden! düşük,!
Kaymakçı! ve! Ark.,! (2006)’ının! Menemen!
koyunlarında! (1.26)! bildirdiği! sonuç! ile! benzer! ve!
Esen! ve! Ay! (2004)’ın! Sakız! x! Akkaraman! melezi!
(G1)! koyunlarında! (1.23)! belirlediği! değerlerden!
yüksek! bulunmuştur.! Söz! konusu! farklılıklar! ırk,!
bakım,! besleme! ve! doğum! yılı! gibi! farklılıklardan!
kaynaklanabilir.!!

Kuzularda(Büyüme(ve(Gelişme(

Kuzuların! büyüme! ve! gelişme! döneminde!
gösterdikleri! performansları! koyun!
yetiştiriciliğinde! son! derece! önemlidir.! Kuzularda!
büyüme! ve! gelişmeyi,! genotip,! cinsiyet,! yıl,! ana!
yaşı! ve! ananın! süt! verimi! ile! işletmelerin!
uyguladığı! kuzu! büyütme! yöntemleri!
etkilemektedir.!(

Kuzuların! doğum! ağırlıklarına! ilişkin! değerler!
çizelge! 2’de! verilmiştir.! Kuzuların! doğum! ağırlığı!

üzerine! sürü,! yıl,! cinsiyet! ve! doğum! tipi! etkisi!
önemli!olmuştur!(P<0.01).!!

Balıkesir!merkez! (Ara!elit),! Balıkesir! (Taban! sürü),!
Bigadiç! (Taban! sürü)! ve! Sındırgı! (Taban! sürü)!
ilçelerinde! kuzu! doğum! ağırlığı! sırasıyla!
3.51±0.039,! 3.58±0.038,! 3.70±0.041! ve!
3.95±0.041!kg!olarak!bulunmuştur.!Yıllar!itibariyle!
2007! yılında! 3.55±0.042! kg,! 2008! yılında!
3.82±0.038! kg! ve! 2009! yılında! ise! 3.69±0.038! kg!
kuzu!doğum!ağırlığı!saptanmıştır.!!

Doğum! ağırlığı! en! yüksek! Sındırgı! (Taban! sürü)!
ilçesinde! olurken! bunu! Bigadiç! (Taban! sürü),!
Balıkesir! (Taban! sürü)! ve! Balıkesir! (Ara! elit)!!
sürüleri! izlemiştir.! Ayrıca! erkek! kuzuların!
dişilerden,! Tekiz! doğan! kuzularında! ikiz! ve! üçüz!
doğan!kuzulardan!daha!fazla!doğum!ağırlığa!sahip!
olduğu!belirlenmiştir.!!

Bu! çalışmada! elde! edilen! ortalama! doğum!
ağırlığına! (3.69! kg) ilişkin! bulgular;! Özder! ve! Ark.!
(1999,! 2004)’nın! Türkgeldi! koyunlarında! 3.51! ve!
3.32! kg,! Esen! ve! Ay! (2004)’ın! Sakız! x! Akkaraman!
Melezlerinde!3.10!kg,!Akçapınar!ve!Ark.!(2005)’nın!
Bafra! koyunlarında! 3.6! kg,! Cemal! ve! Ark.!
(2005)’nın! Kıvırcık! koyunlarında! 3.41! kg! olarak!
bildirdikleri!sonuçlardan!yüksek,!Akçapınar!ve!Ark.!
(2000)’nın! Akkaraman,! Sakız! x! Akkaraman! F1! ve!
Kıvırcık!x!Akkaraman!F1!koyunlarında!4.68,!4.57!ve!
4.51! kg,! Ceyhan! ve! Ark.! (2010)’nın! Ramlıç!
koyunlarında! 4.20! kg! bildirdiği! sonuçlardan!
düşüktür.! Söz! konusu! farklılıklar! ırk,! bakım,!
besleme!ve!yıl!etkisinden!kaynaklanmış!olabilir.!!

Karacabey!Merinos!kuzuların!45.!gün!canlı!ağırlığı!
üzerine!sürü,!doğum!yılı,!cinsiyet!ve!doğum!tipinin!
etkisi! önemli! (P>0.01)! bulunmuştur.! Benzer!
şekilde! kuzuların! 90.! gün! canlı! ağırlığı! üzerine!
incelenen! (sürü,! doğum! yılı,! doğum! tipi! ve!
cinsiyetin! etkisinin)! faktörlerin! hepsinin! önemli!
(P<0.01)! olduğu! saptanmıştır! (Çizelge! 2).!
Çalışmada! elde! edilen! en! yüksek! 45.! gün! canlı!
ağırlığı! Sındırgı! sürüsünde! (16.53±0.217! kg)!
saptanmıştır.! Kuzuların! 45.! gün! canlı! ağırlıkları!
2009! yılında! en! yüksek! (16.55±0.202! kg)!
bulunmuştur.! Tekiz! doğan! (16.15±0.068! kg)!
kuzular! ikiz! ve! üçüzlerden! (14.77±0.083! ve!
15.61±0.574! kg),! erkek! doğan! kuzularda!
(15.93±0.201! kg),! dişi! doğan! kuzularda! ise!
(15.10±0.202! kg)! ! daha! yüksek! değerler!
saptanmıştır.! Bu! sonuç! kuzuların! büyüme! ve!
gelişmesinde! sürünün! genetik! düzeyi,! doğum! yılı,!
cinsiyet! ve! doğum! tipinin! önemli! olduğunu!
göstermektedir.!
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Çizelge!2.!Kuzuların!canlı!ağırlıklarına!ilişkin!en!küçük!kareler!ortalamaları!ve!standart!hataları,!kg.!

Table!2.!The!Least!Squares!Means!and!Standart!Errors!Live!Weights!of!Lambs,!kg.!!
!

Faktörler!(Factors)!
Doğum!
Ağırlığı!

(Birth!Weight)!

45.!Gün!
Canlı!Ağırlığı!

(45th!Day!Live!Weight)!

90.!Gün!
Canlı!Ağırlılığı!

(90th!Day!Live!Weight)!

! n! _
xSX±

−

! n! _
xSX±

−

! n! _
xSX±

−

!
Sürüler!(Flocks)! ! **! ! **! ! **!

Balıkesir!(Ara!elit!sürü)! 2624! 3.51±0.039c! 1806! 15.05±0.214c! 918! 28.03±0.364a!

Balıkesir!(Taban!sürü)! 4236! 3.58±0.038b! 3356! 14.75±0.207d! 2450! 26.53±0.344b!

Bigadiç!(Taban!sürü)! 2124! 3.70±0.041c! 1628! 15.71±0.220b! 933! 26.31±0.375b!

Sındırgı!(Taban!sürü)! 2406! 3.95±0.041a! 2014! 16.53±0.217a! 1461! 27.65±0.360a!

Yıllar!(Years)! ! **! ! **! ! **!

2007! 2162! 3.55±0.042b! 1079! 14.65±0.236c! 257! 24.72±0.475c!

2008! 4691! 3.82±0.038a! 3918! 15.33±0.201b! 2320! 27.63±0.327b!

2009! 4537! 3.69±0.038b! 3807! 16.55±0.202a! 3185! 29.04±0.323a!

Cinsiyet!(Sex)! ! **! ! **! ! **!

Erkek!(Male)! 5728! 3.76±0.037a! 4452! 15.93±0.201a! 2888! 28.47±0.339a!

Dişi!(Female)! 5662! 3.61±0.037b! 4352! 15.10±0.202b! 2874! 25.79±0.340b!

Doğum!Tipi!(Lambing!Type)! **! ! **! ! **!

Tekiz!(Single)! 7293! 4.08±0.012a! 5676! 16.15±0.068a! 3766! 27.76±0.146a!

İkiz!(twin)! 4021! 3.68±0.015b! 3073! 14.77±0.083b! 1959! 26.27±0.167b!

Üçüz!(Triplet)! 76! 3.30±0.107c! 55! 15.61±0.574ab! 37! 27.36±0.932a!

Regresyon!(Lin)!(Regression,!Lin)! ! ! ! !

Doğum!Ağırlığı!(kg)!!(Birth!weight,!kg)! ! 0.926±0.048**! ! 1.099±0.080**!

Kuzu!Yaşı!(gün)!(Lambs!age,!day)! ! 0.250±0.006**! ! 0.221±0.007**!

Genel!(General)! 113907! 3.69±0.036! 8804! 15.09±0.196! 5762! 27.13±0.331!
**:!P<0.01,!!*:!P<0.05.!!
a,!b,!c!:!Aynı!sütunda!alt!gruplarda!farklı!harfleri!taşıyan!ortalamalar!arası!farklılıklar!önemlidir.!
**:!P<0.01.!*:P<0.05.!!a,!b,!c:!Means!followed!by!the!same!letter!in!the!same!column!are!significantly!different.!

!
Bu!araştırmada!elde!edilen!ortalama!90.!gün!canlı!
ağırlığına! (27.13±0.331! kg)! ilişkin! bulgular! Özder!
ve!Ark.!(1999)’nın!Türkgeldi!koyunları!için!19.73!ve!
20.87!kg.!Akçapınar!ve!Ark.!(2000)’nın!Akkaraman.!
Kıvırcık! x! Akkaraman! ve! Sakız! x! Akkaraman!
koyunları! için! 23.69.! 21.84! ve! 22.89! kg,! Kul! ve!
Akcan! (2002)’ın! ! İvesi! ve! OsthFriz! için! 15.39! ve!
18.31! kg,! Ünal! ve! Ark.! (2003)’nın! Karayaka! ve!
Bafra!koyunları!için!21.7!ve!22.9!kg,!Cemal!ve!Ark.!

(2005)’nın! Kıvırcık! koyunlarında! 18.5! kg,! Tekin! ve!
Ark.! (2005)’nın! Hasmer,! Hasak,! Hasiv! ve! Linmer!
koyunlarında! değişik! yıllar! için! bildirdiği! değerler!
(17.0! ile! 22.5! kg)! arasında,! Kaymakçı! ve! ark.!
(2006)’ının! Menemen! koyunları! için! 21.45! kg,!
olarak! bildirdiği! sonuçlardan! yüksektir.! Çalışma!
bulgularının! bildirişlerden! yüksek! olması!
Karacabey! Merinos! kuzuların! genetik! yapısından!
kaynaklanabilir.!
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Özcan! ve! Ark.! (2002)’nın! Merinos! x! Kıvırcık.!
Merinos!x!(Sakız!x!Kıvırcık)!F1!ve!Merinos!koyunları!
için! 27.35.! 26.84! ve! 28.78! kg,! Ceyhan! ve! Ark.!
(2006)’nın! Kıvırcık.! (SBA! x! Kıvırcık)F1,! (SBA! x!
Kıvırcık)G1! ve! SBA! koyunlarında! 30.07.! 28.93.!

26.56! ve! 29.90! kg.! ve! bildirdikleri! sonuçlarla!
benzerlikler!saptanmıştır.!Diğer!yandan!bu!çalışma!
bulguları! Ceyhan! ve! Ark.! (2010)’nın! Ramlıç!
koyunları! için! 30.25! kg! olarak! bildirdiği! sonuçtan!
düşüktür.!

!

Çizelge!3.!!Günlük!canlı!ağırlık!artışına!ilişkin!en!küçük!kareler!ortalamaları!ve!standart!hataları.!g!

Table!3.!The!Least!Squares!Means!and!Standart!Errors!of!Daily!Live!Weight!Gain.!g!
(

Faktörleri!
(Factors)!

0h45.!Gün!Canlı!Ağırlık!Artışı!
(0h45!Daily!Live!Weight!Gain)!

0h90.!Gün!Canlı!Ağırlık!Artışı!
(0h90!Daily!Live!Weight!Gain)!

! n! _
xSX±

−

! n! _
xSX±

−

!

Sürüler!(Flocks)! !!!!!!**! !!!**!

Balıkesir!(Ara!elit!sürü)! 1806! 237.93±4.793!c! 918! 284.95±4.454a!

Balıkesir!(Taban!sürü)! 3356! 230.83±4.637!d! 2450! 267.06±4.219c!

Bigadiç!(Taban!sürü)! 1628! 249.09±4.919!b! 933! 263.21±4.589c!

Sındırgı!(Taban!sürü)! 2014! 268.06±4.851!a! 1461! 278.22±4.403b!

Yıllar!(Years)! **! !

2007! 1079! 228.56±5.292c! 257! 246.43±5.822c!

2008! 3918! 240.70±4.513b! 2320! 277.11±4.011b!

2009! 3807! 270.17±4.514a! 3185! 296.54±3.955a!

Cinsiyet!(Sex)! **! !!!**!

Erkek!(Male)! 4452! 255.03±4.496a! 2888! 288.87±4.150a!

Dişi!(Female)! 4352! 237.93±4.515b! 2874! 257.85±4.161b!

Doğum!Tipi!
(Birth!Type)! !!!!!!**! !!!**!

Tekiz!(Single)! 5676! 259.99±1.525c! 3766! 280.17±1.789a!

İkiz!(Twin)! 3073! 230.01±1.864b! 1959! 262.16±2.048b!

Üçüz!(Triplet)! 55! 249.43±12.847a! 37! 277.76±11.416ab!

Regresyon!(Lin)!(Regression,!Lin)! ! ! !

Doğum!Ağırlığı!(kg)!!(Birth!weight,!kg)! 0.019±1.066**! ! 2.115±0.979ÖD!

Kuzu!Yaşı!(gün)!(Lambs!age,!day)! h0.787±0.127**! ! h1.156±0.084**!

Genel!(General)! 8804! 246.48±4.39! 5901! 273.36±4.054!
**:P<0.01.!*:P<0.05).!Ö.D.:!Önemli!Değil.!a,b,c,d.:!Aynı!sütunda!alt!gruplarda!farklı!harfleri!taşıyan!ortalamalar!arası!
farklılıklar!önemlidir.!

**:)P<0.01.)*:P<0.05.) )N.S.!:!Not!Significant!.) )a,b,c,d:) )Means)followed)by)the)same)letter)in)the)same)column)are))significantly))
different.)

.
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Günlük(Ortalama(Canlı(Ağırlık(Artışları(

Kuzuların! sütten! kesime! kadar! olan! dönemdeki!
günlük!canlı!ağırlık!artış!hem!annenin!süt!verimine!
hem! de! işletmenin! uyguladığı! bakım! besleme!
şekline! bağlı! olarak! değişmektedir.! Karacabey!
Merinosu! kuzuların! doğum! ile! 45.! ve! 90! gün!
arasında! günlük! ortalama! canlı! ağırlık! artışı!
üzerine!sürü,!doğum!yılı,!cinsiyet!ve!doğum!tipinin!
etkisinin!önemli!(P<0.01)!olduğu!tespit!edilmiştir.!(

Doğum! ile! 90.! gün! (sütten! kesim)! arası! günlük!
canlı! ağırlık! artışları! incelendiğinde! en! yüksek!
değerin! Balıkesir! (Ara! elit)! sürülerinde! olduğunu!
(284.95±4.454! g),! bunu! sırasıyla! Sındırgı!
(278.22±4.403! g),! Merkez! (Taban! sürü)!
(267.06±4.219! g)! ve! Bigadiç! (Taban! sürü)!
(263.21±4.589! g)! sürülerin! izlediği! görülmektedir.!
Kuzularda! günlük! canlı! ağırlık! artışında! yıllar!
itibariyle!bir!ilerleme!olduğu!saptanmıştır.!!Doğum!
ile!90.!gün!arasında!erkek!kuzular!dişi!kuzulardan,!
tekiz! doğan! kuzular! ise! çoğuz! doğanlardan! daha!
yüksek!günlük!canlı!ağırlık!artışı!sağlamıştır.!!!!

Kuzuların! 90.! güne! kadar! en! yüksek! günlük! canlı!
ağırlık! artışını! Balıkesir! (Ara! elit)! sürüsünde!
görülmekte! (284.95±4.454! g),! aralarında! çok!
büyük! fark! olmamakla! birlikte! bunu! sırasıyla!
Balıkesir! Merkez! (Taban! sürü).! Bigadiç! (Taban!
sürü)! ve! Sındırgı! (Taban! sürü)! yetiştirme! sürüleri!
izlemektedir.!Günlük!ortalama!canlı!ağırlık!artışları!
yıllara! göre! incelendiğinde! sürekli! bir! artış!
gözlenmekte! ve! sırasıyla! en! yüksek! 2009! yılı!
olurken! (296.54±3.955! g),! bunu! 2008!
(277.11±4.011! g)! ! ve! 2007! (246.43±5.822! g)! yılı!
izlemiştir.!Beklendiği!üzere!erkek!kuzuların!günlük!
ortalama! canlı! ağırlık! artışı! (288.87±4.150! g),!
dişilerden! (257.85±4.161! g),! tekiz! doğan!
kuzularından!(280.17±1.789!g),! ikiz! (262.16±2.048!
g)! ve! üçüz! (277.76±11.416! g)! doğanlardan! daha!
yüksek!olduğu!ortaya!konulmuştur.!!!

Çalışmada! elde! edilen! (273.36±4.054! g)! günlük!
canlı!ağırlık!artışı!Tekin!ve!Ark.!(2005)’nın!Hasmer!
(239!g),!Hasak!(231!g),!Hasiv!(210!g),!Linmer!(203!
g),! Merinos! (218! g),! Akkaraman! (241! g)! ve! İvesi!

(243! g),! Öztürk! ve! Odabaşoğlu! (2011)’nun!!
Hamdani!kuzularında!bildirdiği! (192!g)!sonuçlarda!
yüksektir.! Fakat,! Ceyhan! ve! Ark.! (2004)’ının!
Kıvırcık!ve!Merinos! ırklarında! (308!g!ve!331!g)! ve!
Ceyhan! ve! Ark.! (2010)’ının! Ramlıç! kuzularda!
(286.88!g)!elde!ettiği!bulgulardan!ise!düşüktür.!Bu!
durum! genotip,! bakım! ve! beslemeden!
kaynaklanabilir.!!

Sonuç(

Halk! Elindeki! Karacabey! Merinosu! Koyun! Irkının!
Saf! Yetiştirme! ve! Seleksiyonla! Geliştirilmesi!
Olanakları! isimli! projenin! üç! yıllık! kuzu! verimi! ve!
kuzuların! doğum! ağırlığı.! 45.! canlı! ağırlığı! ve! 90.!
gün!canlı!ağırlıkları!ile!günlük!ortalama!canlı!ağırlık!
artışları! ara! elit! ve! taban! sürülerde! genel! olarak!
değerlendirildiğinde! bir! ilerlemenin! olduğu!
söylenebilir.! Elde! edilen! bu! sonuçta! ara! elit!
sürüden! taban! sürülere! seçilen! koçların!
transferinin!etkisi!olduğu!kanısını!oluşturmaktadır.!
Bunun! yanında! çiftçilere! proje! süresince! temel!
doğum! ve! gelişme! kayıtları! tutturularak.! Elde!
edilen! verilere! göre! damızlıkların! seçilip! sürülere!
katılması! da! etkili! olmuştur.! Ayrıca! yetiştiricilerin!
sürekli! teknik! personelin! tavsiyelerine! uyarak!
bakım! ve! beslemeye! daha! fazla! özen! göstermesi!
diğer!bir!faktör!olarak!değerlendirilmektedir.!Tüm!
bunların! sonucunda! halk! elinde! yapılan! bu!
çalışmanın! başarılı! olduğu! ve! bu! tür! çalışmaların!
koyunculuğun! geleceği! açısından! sürdürülmesi!
gerektiği!söylenebilir.!!

Teşekkür((

Bu! araştırma! makalesi! Tarımsal! Araştırmalar! ve!
Politikalar! Genel! Müdürlüğü! Hayvancılık! ve! Su!
Ürünleri! Dairesi! Başkanlığı! tarafından! koordine!
edilen! ve! desteklenen! “Halk! Elinde! Hayvan! Islahı!
Ülkesel! Projesi”! nin! alt! projesi! “Halk! Elindeki!
Karacabey!Merinosu! Koyun! Irkının! Saf! Yetiştirme!
ve! Seleksiyonla! Geliştirilmesi! Olanakları”! ! başlıklı!
projesinden! üretilmiştir.! Desteklerinden! ötürü!
teşekkür!eder,!saygılarımızı!sunarız.!
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