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Özet : Bu araflt›rmada Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) melezi erkek kuzularda besi özelliklerine iliflkin tan›mlay›c› de¤erler
tespit edilerek, bu özelliklere ait kal›t›m dereceleri tahmin edilmifltir. Üzerinde çal›fl›lan özellikler aras›nda en genifl genetik variyasyon
besi bafl› ile 42. ve 56. gün aras›ndaki günlük canl› a¤›rl›k art›fl› bak›m›ndan görülmüfltür. IF x AK (G1) melezi koyunlarda et üretimini
art›rmak amac›yla babalar›n seleksiyonunda döllerde günlük canl› a¤›rl›k art›fl› bak›m›ndan yap›lacak bir seleksiyonun baflar›l›
olabilece¤i sonucuna var›lm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Koyun, Erkek Kuzu, Besi Özellikleri, Kal›t›m Derecesi

The Phenotypic and Genetic Parameters of Fattening Characteristics in the Ile de France x
Akkaraman (G1) Crossbred Lambs
Abstract : In this research, the phenotypic parameters of fattening characteristics were determined and the of heritabilities of these
traits were estimated in the Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) crossbreed male lambs. It was estimated that the widest genetic
variation was daily live weight gain between the beginning of fattening and the 42nd and 56th day. It was concluded that the
selection based on the daily live weight gain of the progenies to increase the meat yield in the IF X AK (G1) sheep can be successful.
Key Words: Sheep, Male Lambs, Fattening Characteristics, Heritability

Girifl
Türkiye’de son y›llarda küçükbafl hayvan varl›¤›ndaki
azalmaya karfl›n, koyun yetifltiricili¤i tar›msal üretim
içindeki önemini hala korumaktad›r. Nitekim, 1997 y›l›
verilerine göre yaklafl›k 30.238.000 bafl koyun
bulunmakta ve toplam et üretiminin % 22,4, süt
üretiminin ise, %8,2’si bu üretim kolundan
sa¤lanmaktad›r (1). Bu nedenle Türkiye’de son y›llarda
k›rm›z› et üretiminde yaflanan olumsuz geliflmeler dikkate
al›nd›¤›nda koyun yetifltiricili¤i, sorunun çözümü aç›s›ndan

önerilebilecek temel yollardan birisi olarak ele al›nmal› ve
yerli koyun ›rklar›ndan elde edilen etin miktar ve kalitesini
art›rmaya çal›fl›lmal›d›r. Bu amaçla; koyunculu¤u geliflmifl
ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye’de de saf yetifltirme ve
melezleme gibi genetik ›slah yöntemlerinden
yararlan›larak elde edilen sonuçlar›n acilen uygulamaya
aktar›lmas› gerekmektedir. Bununla birlikte, uygulanacak
›slah yönteminin belirlenmesindeki baflar› et verimi ve
kalite özelliklerine iliflkin genetik variyasyonun bilinmesine
ba¤l›d›r. Bu nedenle, Türkiye yerli koyun ›rklar›nda et

* Bu araflt›rma Ankara Üniversitesi Araflt›rma Fonu Müdürlü¤ü taraf›ndan desteklenmifltir (Proje No: 98-11-11-01).
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verimi ve kalitesini iyilefltirmeye yönelik genetik ›slah
programlar› gelifltirmeden önce bu özelliklere iliflkin
genetik parametrelerin saptanmas› da gerekmektedir. Bu
noktadan hareketle bu araflt›rmada; Polatl› Tar›m
‹flletmesi’nde (Ankara) yaklafl›k 10 y›ldan beri sürdürülen
çal›flmalar sonucunda elde edilen Ile de France (IF) x
Akkaraman (AK) (G1) melezi koyunlar›n erkek
kuzular›nda besi özelliklerine iliflkin genetik varyasyonun
belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Bu flekilde, söz konusu melez
genotip üzerinde yaklafl›k on y›ldan beri süre gelen
melezleme program›n›n etkinli¤i de¤erlendirilebilece¤i
gibi, bundan sonra hangi yetifltirme yönteminin
uygulanmas› gerekti¤i konusunda da isabetli bir karar
verilecektir.

Materyal ve Metot

Metot
Besi kuzular› ortalama 69 günlük yaflta sütten
kesilmifllerdir. Deneme a¤›l›na getirilen kuzular bir hafta
süreyle haz›rl›k yemlemesine tabi tutulmufllar ve bu
dönem sonunda üç gün üst üste sabahlar› aç karn›na
tart›larak bu tart›lar›n ortalamas› besi bafl› canl› a¤›rl›¤›
olarak kabul edilmifltir. Besi kuzular›na, ad-libitum, olarak
kuzu besi yemi ve hayvan bafl›na 100 g k›y›lm›fl yonca
yedirilmifl ve hayvanlar›n önünde devaml› temiz su
bulundurulmufltur. Canl› a¤›rl›k art›fllar› 14 günlük
aral›klarla yap›lan tart›larla saptanm›flt›r. Kuzu besisi 56
gün sürmüfl ve besi sonu canl› a¤›rl›klar› besi süresinin
sonunda sabahleyin aç karn›na yap›lan tart›mlar ile
saptanm›flt›r. Besi bafl›, besi dönemi ve besi sonundaki
vücut ölçüleri ölçü bastonu ve ölçü fleridi ile
saptanm›flt›r.
Besi özelliklerine iliflkin parametrelerin tahmininde;

Materyal
Hayvan Materyali
Araflt›rman›n hayvan materyalini, Polatl› Tar›m
‹flletmesinde (Ankara) yetifltirilmekte olan Ile de France
(IF) x Akkaraman (AK) (G1) düzeyindeki 15 bafl koç ve
bunlar›n 74 bafl erkek kuzusu oluflturmufltur. Kuzular
aras›nda ikiz öz kardefllerin yer almas›n› engellemek
nedeniyle her hangi bir anadan do¤mufl ikiz kuzulardan
yanl›zca erkekleri tesadüfi olarak seçilmifltir.
Yem Materyali
Deneme kuzular›n›n beslenmesinde kuzu besi yemi ve
k›y›lm›fl kuru yonca otu kullan›lm›flt›r. Kesif yemin yap›s›
ve kimyasal bileflimi Tablo 1’de verilmifltir.

Yijkl = µ + ai + bj + ck + dijkl + fxijkl + gzijkl + hwijkl + eijkl
fleklinde lineer matematik model esas al›nm›flt›r (2, 3, 4).
Modelde;
Yijkl = i. ana yafl›ndaki, j’nci do¤um tipinde ve k’nc›
baba grubunda do¤an l’nci kuzunun besi özelliklerini,
µ = Tüm kuzular için besi özellikleri bak›m›ndan
populasyonun beklenen ortalamas›n›,
ai = i. ana yafl›n›n etki miktar›n› (i= 2, 3, 4, 5, 6. yafl),
bj = j. do¤um tipinin etki miktar›n› (j= 1,2: tekiz ve
ikiz),
ck = k. baba grubunun etki miktar›n› (k=1,2,.....,15:
baba),
y = Anan›n do¤urdu¤undaki a¤›rl›¤›n›,

Tablo 1.

Besi denemesinde kullan›lan kesif yemin yap›s› ve kimyasal
bileflimi.

Yemin Cinsi

Karmada (%)

Ham besin maddesi

%

M›s›r

15,0

Kuru madde

90,05

Arpa

40,0

Ham protein

16,87

Bu¤day

15,9

Ham ya¤

1,58

Soya Fas. Küs.

10,0

Ham selüloz

6,54

Ayçiçe¤i Toh.Küs.

15,0

x = Kuzunun do¤um a¤›rl›¤›n›,
z = Süt emme süresini,
w = Kuzunun sütten kesim a¤›rl›¤›n›,
2
eijk = Ortalamas› 0, varyans› σ olan hata terimini ifade
etmektedir.

Kal›t›m dereceleri baba-bir üvey kardefl benzerli¤inden
yararlanarak (4) Harvey (5) taraf›ndan gelifltirilen
bilgisayar program›yla hesaplanm›flt›r.

Ham kül

6,66

Mermer Tozu

3,0

Su

9,95

D.C.P

0,5

N’siz öz. Mad.

58,40

Bulgular

Vitamin Ön Kar.

0,1

Organik mad.

83,39

Mineral Ön. Kar.

0,1

Tuz

0,4

Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) melezi
erkek kuzular›nda besi özelliklerine iliflkin tan›mlay›c›
de¤erler ve kal›t›m dereceleri Tablo 2’de verilmifltir.
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Tablo 2.

IF x AK (G1) erkek kuzularda besi özelliklerine iliflkin tan›mlay›c› de¤erler ve kal›t›m dereceleri.

Özellikler
Besi bafl› a¤›rl›¤› (kg)
Besi bafl› vücut ölçüleri (cm)
Cidago yüksekli¤i (cm)
But çevresi (cm)
Vücut uzunlu¤u (cm)
Gö¤üs derinli¤i (cm)
Kür.ark.gö¤.gen. (cm)
Gö¤üs çevresi (cm)
14.gün a¤›rl›¤› (kg)
14.gün gö¤üs çev. (cm)
28.gün a¤›rl›¤› (kg)
28.gün gö¤üs çev. (cm)
42.gün a¤›rl›¤› (kg)
42. gün gö¤üs çev. (cm)
Besi son.a¤›r. (56.gün) (kg)
Besi son.vüc.ölçüleri. (cm)
Cidago yüksekli¤i (cm)
But çevresi (cm)
Vücut uzunlu¤u (cm)
Gö¤üs derinli¤i (cm)
Kür.ark.gö¤.genifl. (cm)
Gö¤üs çevresi (cm)
Bes.gün.canl› a¤›r.art›fl› (kg)
Besi bafl›-14.gün (kg)
Besi bafl›-28.gün (kg)
Besi bafl›-42.gün (kg)
Besi bafl›-56.gün

EKO±Sx-

h2 ± Sh2

15,064

23,20±0,351

-

58,500
75,000
60,000
24,000
21,000
85,000
34,550
89,000
42,000
101,000
45,600
98,000
51,300

4,526
6,382
4,442
7,130
11,169
6,292
13,574
5,730
13,056
5,801
11,976
5,614
11,517

53,92±0,409
64,98±0,520
54,96±0,319
20,61±0,167
17,80±0,256
71,64±0,548
25,97±0,361
78,68±0,573
32,67±0,442
86,11±0,714
37,00±0,468
87,68±0,713
41,86±0,612

0,30±0,455
0,27±0,450
0,10±0,415
0,01±0,396
0,13±0,423
0,42±0,476
0,27±0,451
0,28±0,442

54,000
61,000
55,500
20,500
18,000
77,000

66,000
76,000
74,000
29,000
27,000
100,000

4,121
4,974
5,388
6,549
7,789
5,838

60,54±0,419
68,71±0,543
64,66±0,537
25,47±0,258
21,30±0,237
88,00±0,770

0,18±0,433
0,04±0,402
0,38±0,470
0,29±0,455
0,10±0,416
0,21±0,439

-0,097
0,180
0,237
0,189

0,473
0,508
0,431
0,430

41,084
17,850
12,889
13,183

0,201±0,014
0,338±0,010
0,329±0,080
0,333±0,009

0,21±0,438
0,28±0,451
0,54±0,495
0,78±0,524

Min

Mak

14,380

31,080

46,000
55,000
49,000
17,000
13,500
61,000
16,550
65,000
22,400
75,000
25,600
75,000
29,800

VK (%)

Besi Bafl› A¤›rl›¤›na ‹liflkin Tan›mlay›c› De¤erler ve
Kal›t›m Derecesi (h2)

araflt›rmada elde edilen besi bafl› a¤›rl›¤› ortalamas› esas
olarak Eliçin ve ark. (7) ve Ar›k (6) taraf›ndan bildirilen
de¤erlerle benzerlik göstermifltir.

Tablo 2’den görülebilece¤i gibi ortalama 69 günlük
yaflta sütten kesilmifl IF x AK (G1) melezi erkek kuzularda
besi bafl› a¤›rl›¤› 23,20±0,351 kg olarak hesaplanm›flt›r.
Türkiye’de IF x AK (F1) ve (G1) genotipli erkek kuzularda
gerçeklefltirilen besi denemelerinde besi bafl› yafl›n›n ve
uygulanan büyütme tekni¤inin farkl› olmas› nedeniyle besi
bafl› a¤›rl›¤› bak›m›ndan da farkl› sonuçlar elde edilmifltir.
Nitekim, besi bafl› a¤›rl›klar› 1.5, 2 ve 2.5 ayl›k yaflta
sütten kesilmifl IF x AK (F1) melezi erkek kuzularda
s›ras›yla 23,87±0,876 (6), 22,38 kg (7) ve 31,68±0,94
kg (7) ve 1.5 ve 2 ayl›k yaflta sütten kesilmifl IF x AK (G1)
melezi erkek kuzularda da s›ras›yla 21,30±0,541 kg (6)
ve 31,60±1,39 kg (8) olarak saptanm›flt›r. Bu

Bu araflt›rmada besi bafl› a¤›rl›¤›na iliflkin kal›t›m
derecesi negatif olarak tahmin edilmifltir. Bu durum, koç ve
her koça düflen kuzu say›s›n›n az olmas› ile birlikte,
özellikle gerek IF x AK (F1) generasyonunun elde
edilmesinde kullan›lan saf IF, gerekse G1 x G1
çiftlefltirilmesinde kullan›lan IF x AK melezi babalar›n çok
s›k› bir flekilde seçilmifl olmalar›na ba¤l› olarak babalar
(koçlar) içi varyasyonun, babalar (koçlar) aras›
varyasyondan büyük olmas›ndan kaynaklanm›fl olabilir.
Benzer olarak, Akkaya ve Eliçin (9) Anadolu Merinosu ve
Karaca ve Sar›can (10) Ac›payam erkek kuzularda ayn›
özelli¤in kal›t›m derecesini negatif olarak tahmin
etmifllerdir. Buna karfl›n, ayn› özelli¤in kal›t›m derecesi,

Tart›flma ve Sonuç
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Columbia ve Corridale ›rk› erkek kuzularda 0,68 (11) ve
Karakaya erkek kuzularda 0,11±0,016 (12) olarak çok
farkl› düzeylerde tahmin edilmifltir.
Besi Bafl› Vücut Ölçülerine ‹liflkin Tan›mlay›c›
2
De¤erler ve Kal›t›m Dereceleri (h )
Bu araflt›rmada, besi bafl›nda cidago yüksekli¤i (CY),
but çevresi (BÇ), vücut uzunlu¤u (VU), gö¤üs derinli¤i
(GD), kürekler arkas› gö¤üs geniflli¤i (KAGG) ve gö¤üs
çevresi (GÇ)’ne iliflkin de¤erler s›ras›yla 53,92±0,409 cm,
64,98±0,520 cm, 54,96±0,319 cm, 20,61±0,167 cm,
17,80±0,256 cm ve 71,64±0,548 cm olarak
bulunmufltur. Cengiz (8) taraf›ndan 2.5 ayl›k yaflta sütten
kesilmifl IF x AK (G1) melezi erkek kuzularda
gerçeklefltirilen araflt›rmada besi bafl›nda ayn› özellikler
s›ras›yla 61,40±0,81 cm, 68,30±1,55 cm, 58,80±1,30
cm, 23,02±0,27 cm, 17,85±0,51 cm ve 79,70±1,37 cm
olarak saptanm›flt›r. Bu çal›flmada elde edilen de¤erlerin
KAGG d›fl›nda, Cengiz (8) taraf›ndan saptanan
de¤erlerden daha düflük bulunmas›n›n, bu araflt›rmadaki
kuzular›n daha küçük yaflta (ortalama 69 gün) sütten
kesilmeleri ve büyütme tekni¤inin farkl› olmas›ndan
kaynakland›¤› söylenebilir.
Bu araflt›rmada besi bafl›nda CY, BÇ, VU ve GÇ’ne ait
kal›t›m dereceleri s›ras›yla 0,30±0,455, 0,27±0,450,
0,10±0,415 ve 0,01±0,396 olarak tahmin edilmifl, GD
ve KAGG’ne ait kal›t›m dereceleri ise negatif varyans
unsurlar› nedeniyle tahmin edilememifllerdir. Özellikle VU,
GÇ, GD ve KAGG’ne ait kal›t›m derecelerinin çok düflük
veya kuram d›fl› (negatif) olarak tahmin edilmelerinin yine
büyük olas›l›kla koç ve her koça düflen döl say›s›n›n azl›¤›
ve baba materyalinin önceden seçilmifl olmas› nedeniyle
söz konusu özelliklere iliflkin grup içi variyasyonun,
gruplar aras› varyasyona çok yak›n veya büyük
olmas›ndan ileri geldi¤i söylenebilir.
Beside 14. 28. ve 48. Gün Canl› A¤›rl›k ve Gö¤üs
Çevresine ‹liflkin Tan›mlay›c› De¤erler ve Kal›t›m
2
Dereceleri (h )
Bu çal›flmada IF x AK (G1) melezi erkek kuzularda
besinin 14. 28. ve 48. gününde canl› a¤›rl›k ve GÇ’ne
iliflkin de¤erler s›ras›yla 25,97±0,361 kg ve
78,63±0,573 cm; 32,67±0,442 kg ve 86,11±0,714 cm
ve 37,00±0,468 kg ve 87,68±0,713 cm olarak
belirlenmifltir. Türkiye’de IF x AK (F1) ve (G1) melezi
erkek kuzularda gerçeklefltirilen araflt›rmalarda (7, 13, 6,
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8), sütten kesim yafl› ve besi süresinin farkl› olmas›na
ba¤l› olarak besinin farkl› dönemlerinde saptanan canl›
a¤›rl›k ortalamalar›n›n da farkl›l›k gösterdi¤i gözlenmifltir.
Bu durum, bu araflt›rmada elde edilen bulgular›n söz
konusu araflt›rmalarda elde edilen bulgularla sa¤l›kl› bir
flekilde karfl›laflt›r›lmas›n› engellemifltir. Bununla birlikte,
sütten kesim yafl› ve besi süresi bak›m›ndan bu
araflt›rmaya çok benzerlik gösteren bir araflt›rmada
Cengiz (8); 2 ayl›k yaflta sütten kesilmifl ve 56 gün süreyle
besiye al›nm›fl ayn› genotipteki erkek kuzularda besinin
ayn› dönemlerindeki canl› a¤›rl›klar› s›ras›yla, 34,21±1,56
kg, 39,13±1,63 kg ve 42,97±1,65 kg olarak
belirlemifltir. Görüldü¤ü gibi bu araflt›rmada uygulanan
sütten kesim yafl›n›n, Cengiz (8) taraf›ndan uygulanan
sütten kesim yafl›ndan yaklafl›k 9 gün büyük olmas›na
karfl›n, elde edilen de¤erler, söz konusu araflt›rmada elde
edilen de¤erlerden oldukça düflüktür. Buna karfl›n, Cengiz
(8) taraf›ndan kullan›lan materyal say›s›n›n 10 bafl oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda, bu araflt›rmada kullan›lan materyal
say›s›n›n (74 bafl), getirildikleri iflletmedeki IF x AK (G1)
kuzu populasyonunu temsil etme ve genetik performans›
yans›tma aç›s›ndan yeterli ve güvenilir oldu¤u söylenebilir.
Bu araflt›rmada beside 14. 28. ve 42. gün canl›
a¤›rl›klar›na iliflkin kal›t›m dereceleri negatif olarak
tahmin edilirken, ayn› dönemlerdeki GÇ’lerine ait kal›t›m
dereceleri s›ras›yla 0,13±0,423, 0,42±0,476 ve
0,27±0,451 olarak tahmin edilmifltir. Benzer olarak
Akkaya ve Eliçin (9) taraf›ndan Anadolu Merinosu
kuzular›nda besi döneminin 1. 2. ve 4. tart› a¤›rl›klar›na
ait kal›t›m dereceleri s›ras›yla –0,116, -0,080 ve –0,056
olarak tahmin edilmifltir. Söz konusu araflt›r›c›lar›n da
bildirdi¤i gibi bu araflt›rmada da ad› geçen özellikler için
kal›t›m derecelerinin kuram d›fl› (negatif) olarak tahmin
edilmesinin nedeni olarak koçlar (babalar) içi kareler
ortalamas›n›n, koçlar aras› kareler ortalamas›ndan büyük
bulunmas› gösterilebilir.
Besi Sonu (56. gün) Canl› A¤›rl›¤› ve Vücut
Ölçülerine ‹liflkin Tan›mlay›c› De¤erler ve Kal›t›m
Dereceleri (h2)
Bu araflt›rmada IF x AK (G1) melezi erkek kuzularda
besi sonu a¤›rl›¤› ve besi sonunda CY, BÇ, VU, GD, KAGG
ve GÇ’ne ait de¤erler s›ras›yla 41,86±0,612 kg,
60,54±0,419 cm, 68,71±0,543 cm, 64,66±0,537 cm,
25,47±0,258 cm, 21,30±0,237 cm ve 88,00±0,770 cm
olarak bulunmufltur. IF x AK (F1) ve (G1) genotipli
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kuzularda gerçeklefltirilen araflt›rmalarda (13, 6, 8) söz
konusu özellikler için farkl› de¤erler elde edilmifltir.
Sütten kesim yafl›, besi süresi, materyal say›s› ve
rasyonlar›n içerikleri dikkate al›nd›¤›nda bu farkl›l›klar›n
normal oldu¤unu söylemek mümkündür.
Bu araflt›rmada besi sonu a¤›rl›¤› ve besi sonunda CY,
VU, KAGG, GD, GÇ ve BÇ özelliklerinin kal›t›m dereceleri
s›ras›yla 0,28±0,442, 0,180±0,433, 0,38±0,470,
0,10±0,416, 0,29±0,455, 0,21±0,439 ve 0,04±0,402
olarak tahmin edilmifltir. Görüldü¤ü gibi söz konusu
özellikler için tahmin edilen kal›t›m dereceleri pozitif
olmalar›na karfl›n, küçük de¤erlidirler. Ayr›ca standart
hatalar› da yüksektir. Literatürde besi sonu canl› a¤›rl›¤›
ve vücut ölçüleri için farkl› kal›t›m derecesi tahminleri
bildirilmifltir. Besi sonu a¤›rl›¤›n›n kal›t›m derecesi
Merinos ve Alman Siyah Bafll› Etçi difli kuzularda 0,23 ve
0,40 (14), Anadolu Merinosu erkek kuzularda
0,152±0,216 (9) fleklinde tahmin edilirken, Karayaka
(12) ve Ac›payam (10) ›rk› erkek kuzularda negatif olarak
tahmin edilmifltir. Yine Karaca ve Sar›can (10) Ac›payam
erkek kuzularda besi sonu vücut ölçülerinden ön gö¤üs
geniflli¤i, kuyruk en-boy oran›, cidago yüksekli¤i ve sa¤r›
geniflli¤ine ait kal›t›m derecelerini s›ras›yla 0,35±0,19,
0,37±0,19, 0,14±0,16 ve 0,70±0,23, sa¤r› uzunlu¤u,
vücut uzunlu¤u, gö¤üs derinli¤i ve gö¤üs geniflli¤ine ait
kal›t›m derecelerini ise negatif olarak tahmin etmifllerdir.
Besi Döneminde Günlük Ortalama Canl› A¤›rl›k
Art›fllar›na ‹liflkin Tan›mlay›c› De¤erler ve Kal›t›m
Dereceleri (h2)
Bu araflt›rmada IF x AK (G1) melezi erkek kuzularda
besi bafl› ile 14., 28., 42. ve 56. gün (besi sonu)
aras›ndaki günlük canl› a¤›rl›k art›fllar› s›ras›yla
0,201±0,044 kg, 0,338±0,010 kg, 0,329±0,080 kg ve
0,333±0,009 kg olarak bulunmufltur. IF x AK (F1) ve (G1)
genotipli erkek kuzularda yap›lan araflt›rmalarda (13,
6,8) bu özellikler için farkl› de¤erler elde edilmifltir. Buna
karfl›n, bu de¤erler, Cengiz (8) taraf›ndan 2 ayl›k yaflta
sütten kesilmifl ve 56. gün süreyle besiye al›nm›fl 10 bafl
IF x AK (G1) erkek kuzuda ayn› dönemler için saptanan
s›ras›yla 204,00±27,90 g, 268,90±18,90 g,
270,70±19,20 g ve 296,20±19,40 g’l›k de¤erlerden,
besi bafl› 14. gün aras› günlük canl› a¤›rl›k art›fl› hariç,
daha yüksektir.
Bu çal›flmada besi bafl› ile 14., 28., 42. ve 56. gün
aras› günlük canl› a¤›rl›k art›fl›na iliflkin kal›t›m dereceleri

s›ras›yla 0,21±0,438, 0,28±0,451, 0,54±0,495 ve
0,78±0,524 olarak tahmin edilmifltir. Görüldü¤ü gibi besi
dönemleri aras› günlük canl› a¤›rl›k art›fl›na iliflkin kal›t›m
dereceleri, besi süresinin ilerlemesine ba¤l› olarak art›fl
göstermifltir. Bu durum; esas olarak bireysel genetik
performans›n besi süresinin ilerlemesine ba¤l› olarak daha
aç›k bir flekilde ortaya ç›kmas›, buna paralel olarak ta
genetik varyasyonun büyümesi ile aç›klanabilir. Yap›lan
araflt›rmalarda, kuzularda beside günlük canl› a¤›rl›k
art›fl›na iliflkin farkl› kal›t›m derecesi tahminleri elde
edilmesine karfl›n, tahminler genel olarak orta veya
yüksek düzeydedir. Nitekim söz konusu özelli¤in kal›t›m
derecesi, Merinos kuzularda 0,55 (15), Rambouillet,
Columbia ve Corriedale ›rk› kuzularda iki farkl› hesaplama
yöntemi ile 0,24±0,09 ve 0,38±0,38, Merinos ve Alman
Siyah Bafll› Etçi kuzularda 0,41 ve 0,50 (14), Suffolk x
Corriedale melezi kuzularda 0,37 (16), Anadolu Merinosu
kuzularda 0,376±0,108 (9), Karakaya kuzularda
0,33±0,019 (12) ve Ac›payam kuzularda 0,82±0,24
(10) olarak tahmin edilmifltir. Bu araflt›rmada; besi bafl›
ile 56. gün aras› günlük canl› a¤›rl›k art›fl› için tahmin
edilen kal›t›m derecesi Karaca ve Sar›can (10) taraf›ndan
bildirilen de¤ere çok yak›n, di¤er araflt›r›c›lar›n
bildirdikleri tahminlerden ise oldukça yüksektir.
Sonuç olarak; bu araflt›rmada 69 günlük yaflta sütten
kesilmifl ve 56 gün süreyle entansif besiye al›nm›fl IF x AK
(G1) melezi erkek kuzularda besi gücü özellikleri için elde
edilen fenotipik de¤erler oldukça yeterli düzeydedir.
Araflt›rma materyali kuzularda besi döneminde saptanan
özellikler bak›m›ndan babalar aras› genetik farkl›l›k esas
olarak besi bafl› ile 42. ve 56. gün aras›ndaki günlük
ortalama canl› a¤›rl›k art›fl› bak›m›ndan görülmüfltür. Bu
karakterler d›fl›nda kalan özellikler bak›m›ndan, koçlar
aras› genetik farkl›l›¤›n önemsiz oldu¤u saptanm›flt›r. Yine
besi özelliklerine ait kal›t›m dereceleri oldukça yüksek
standart hatal› olarak tahmin edilmifllerdir. Bu durumun
ise, daha önce de vurguland›¤› gibi esas olarak, koç ve her
koça düflen kuzu say›s›n›n azl›¤› ile birlikte, saf IF ve G1 x
G1 melezi koçlar›n s›k› bir flekilde seçilmifl olmalar›ndan
ileri geldi¤i söylenebilir. Bu verilere dayanarak, Polatl›
Tar›m ‹flletmesi’nde (Ankara) yetifltirilmekte olan IF x AK
(G1) melezi koyunlarda et üretimini art›rmak amac›yla bu
aflamada esas olarak beside günlük ortalama canl› a¤›rl›k
art›fl›na dayal› bir seleksiyon ile yeterli genetik ilerlemenin
sa¤lanabilece¤i ileri sürülebilir.
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