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Özet: Araflt›rmada yar›-entansif flartlarda yetifltirilen Tuj koyunlar›n›n laktasyonla ilgili baz› özelliklerinin saptanmas› amaçlanm›flt›r.
Koyunlarda önemli bir verim özelli¤i olarak ele al›nan süt verimi ve özelliklerinden laktasyon süresi 136,8 gün, laktasyon süt verimi
33,09 lt, günlük ortalama süt verimi 0,273 lt, ya¤ oran› % 6,91, kuru madde oran› ise % 17,2 olarak belirlenmifltir. ‹ncelenen
birçok özelli¤e, etkilerine bak›lan sistematik çevre faktörlerinden laktasyon süresinin linear etkisinin çok önemli (p<0.01) oldu¤u
saptanm›flt›r. Araflt›rma sonuçlar›na göre süt verimi oldukça düflük olan Tuj koyununun, süt üretimi için uygun bir ›rk özelli¤i
tafl›mad›¤› gözlenmifltir.
Anahtar Sözcükler: Tuj Koyunu, Laktasyon, Süt Kompozisyonu

Milk Production Traits of Tushin Sheep in Semi-Intensive Conditions
Abstract: The purpose of this study was to determine some traits related with milk yield and composition of Tushin sheep reared
in semi-intensive conditions. The results showed that the duration of lactation of the ewes, the milk yield, and the averages of daily
milk yield, and the percentages of milk fat and dry matter were 136.8 days, 33.09 l, 0.273 l, 6.91 % and 17.2 % respectively.
The linear effect of lactatiton duration was highly significant (p<0.01) on many traits connected with the investigated characteristics.
According to the results, the Tushin breed is not recommended for milk production.
Key Words: Tushin sheep, Lactation, Milk Composition

Girifl

Materyal ve Metot

Süt üretimi amac›yla koyunlar daha çok Asya ve Afrika
gibi tar›m› geri kalm›fl ülkelerde, özellikle de kurak iklim
ve zay›f otlakl› bölgelerde yetifltirilmektedir. Ancak, inek
sütüne nazaran çeflitli besin maddeleri bak›m›ndan zengin
olmas›, özellikle baz› süt ürünleri üretiminde (‹talya'da
robiola, Fransa'da roquefort, Türkiye'de kaflar, beyaz
peynir ve mihaliç gibi ürünlerde) tercih edilmesi
nedenleriyle günümüz Avrupa's›nda, bilhassa Akdeniz
ülkelerinde, say›lar› az olmakla birlikte süt verimleri
yüksek koyun ›rklar› gelifltirilmifltir (1). Çeflitli
araflt›r›c›lar›n de¤iflik ›rklar üzerinde süt verim ve
özellikleriyle ilgili bulgular› Tablo 1'de özetlenmifltir.

Araflt›rmada, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
‹flletme Müdürlü¤ü taraf›ndan Ardahan ‹li Ç›ld›r ilçesi
Do¤ruyol köyünden sat›n al›narak Üniversitenin Araflt›rma
ve Uygulama Çiftli¤ine getirilen de¤iflik yafllardaki 61 bafl
Tuj koyunu araflt›rman›n canl› hayvan materyalini
oluflturmufltur. Laktasyondaki bir hayvan›n, yaflama
pay›na ek olarak sütle d›flar› verdi¤i enerjinin
karfl›lanmas›; dolay›s›yla 1 litre sütün salg›lanmas› için 70
g sindirilebilir proteine ve 350 g Niflasta Birimine ihtiyaç
duyuldu¤u Özcan (16), taraf›ndan belirtilmektedir. Bu
rakamlar do¤rultusunda 1 litre koyun sütünün toplam
enerjisi 816 kkal'dir. Koyunlar yedikleri yemin metabolik
enerjisinin (ME) ancak % 62'sini süte geçirebildiklerine
göre (17), 1 kg sütün sentezlenmesi için tükettikleri
yemin enerji de¤erinin 1316 kkal ME/kg olmas›
gereklidir. Söz konusu enerji ihtiyac›n› karfl›lamak
amac›yla denemedeki hayvanlara, kimyasal kompozisyonu
% 88,8 Kuru Madde, % 16,0 Ham Protein, % 14,0 Ham

Süt verimi genotip ve çok say›da de¤iflken çevre
faktörünün etkisi alt›ndad›r. Bundan dolay› koyunlar›n
gerçek süt veriminin belirlenmesinde genotipin yan›s›ra
laktasyon süresi, yafl, do¤um tipi, bak›m ve besleme gibi
sütün miktar ve bileflimi üzerine etkili faktörlerin de
dikkate al›nmas› gerekir.
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Tablo 1.
Laktasyon
Süresi
(gün)

Laktasyon
Süt Verimi
LSV (lt)

Günlük
Ort. Süt Ver.
(ml)

%
Ya¤

%
Kuru
Madde

Kaynak

(2)

Morkaraman

140.0

79.4

560

-

-

Karakafl

155.9

84.7

529

7.1

19.7

(3)

‹vesi

178.0

104.3

583

-

-

(4)

‹vesi

168.5

99.0

587

-

-

(5)

Morkaraman

141.9

83.0

584

-

-

‹vesi

169.0

138.6

777

6.2

16.0

Morkaraman

143.0

81.3

559

5.6

16.0

Morkaraman

188.8

132.8

694

-

-

Morkaraman

143.8

77.6

539

-

-

(8)

-

-

-

6.3

17.0

(9)

Akkaraman
Tuj

(6)
(7)

-

-

321

6.5

17.7

(10)

-

-

-

6.9

18.7

(11)

‹vesi

-

-

-

6.8

18.7

(12)

Morkaraman

-

-

-

6.6

18.8

(13)

‹vesi

-

-

-

6.6

18.2

(14)

Morkaraman

-

-

-

5.8

17.0

(15)

Selüloz, % 9,0 Ham Kül ve 2500 ME kkal/kg içeren
yemden 1 litre sütün sentezlenebilmesi için günde koyun
bafl›na 548 g hesap edilmifl ve rasyonel beslemeye tabi
tutulan Tuj koyunlar›na do¤umdan ilk sa¤›m kontrolüne
kadar, günde yaklafl›k 500 ml süt verdikleri kabul
edilerek hayvan bafl›na günde 275 g koyun süt yemi
verilmifltir. Daha sonra mer'an›n hayvanlar›n yaflama pay›
besin madde ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› düflünülerek, süt
kontrollerinin yard›m›yla ortalama günlük süt verimi
dikkate al›nm›fl ve mer'aya ek olarak bu sütün sentezi için
gerekli olan kesif yem miktar› koyunlara verilmifltir.
Sütten ç›kmalar›na kadar yem takviyesine devam
edilmifltir.
Elle sa¤›m›n gerçeklefltirildi¤i araflt›rmada süt verim
kontrolleri iki haftada bir yap›larak süt örnekleri al›nm›fl,
kontrol günlerinde 50 ml’nin alt›nda süt veren hayvanlar
deneme d›fl› b›rak›lm›flt›r.
Laktasyonla ‹lgili De¤erlerin Hesaplanmas›
Bu
araflt›rmada
laktasyon
süresinin
hesaplanmas›nda Avrupa Süt ve Ya¤ Verimi Kontrol
Komitesi'nin prensiplerine riayet edilmifltir. Eflit aral›klarla
kontrollerin yap›ld›¤›
çal›flmada, laktasyon süresi
afla¤›daki formül yard›m›yla hesaplanm›flt›r.
L = n.a - (a/2 - A)
250

Çeflitli Araflt›r›c›lar›n De¤iflik Koyun
Irklar›nda Süt Verim ve Özellikleri
Üzerine
Yapm›fl
Olduklar›
Araflt›rma Sonuçlar›.

Laktasyon süt veriminin hesaplanmas›nda ise Hollanda
Metodu (16) kullan›lm›flt›r:
X = ∑ ki/n.L
Günlük ortalama süt verimi, laktasyon süt veriminin
laktasyon süresine bölünmesiyle bulunmufltur. Sütte ya¤
analizi "Gerber metodu"na göre yap›lm›fl; kuru madde
tayini ise, sütün kuru maddesi "Gravimetrik test"e göre
belirlenerek, bu de¤erin, al›nan süt numunesine
oranlanmas› suretiyle hesaplanm›flt›r (18).
‹statistik Analizler
Araflt›rmada, koyunlara ait elde edilen veriler için
Harvey’in En Küçük Kareler Yöntemi'ne (Least Squares
Procedure) göre varyans analizi yap›lm›flt›r (19). Verilerin
istatistik analizinde afla¤›da belirtilen modeller
kullan›lm›flt›r.
Laktasyon süt verimi ile günlük ortalama süt verimi
için: Yijkm = µ + ai + bj + ck + b1(Gijkm- G)+ b2(Lijkm- L) +
eijkm; Laktasyon süresi için: Yijkm = µ + ai + bj + ck +
b1(Gijkm- G) + eijkm; Ya¤ ve kuru madde oran› için:Yijkm =
µ + ai + bj + ck + b2(Lijkm- L)+ b3(Sijkm- S) + eijkm gibi birer
linear matematik model kullan›lm›flt›r. Bu modellerde:
Yijkm = i. verim y›l›nda, j. koyun yafll›, k. do¤um tipli,
m. koyunun gözlenen fenotipik de¤eri,
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µ = populasyonun beklenen fenotipik de¤eri,

Bulgular

ai = i. y›l›n etki pay› (i:1, 2; 1994, 1995),

Tuj koyunlar›n›n süt verimi özelliklerinin saptand›¤› bu
araflt›rmada laktasyon süresi, laktasyon süt verimi,
günlük ortalama süt verimi ile, sütün kimyasal
kompozisyonuna iliflkin % ya¤ ve % kuru madde oran›
üzerinde durulmufltur. Söz konusu özellikler için etkileri
incelenen faktörlerin alt gruplar›na ait en küçük kareler
ortalamalar› ile standart hatalar› ve önemlilik durumlar›
Tablo-2'de verilmifltir.

bj = j. koyun yafl›n›n etki pay› (j:2,3,4,5),
ck = k. do¤um tipinin etki pay› (k:1,2; tek, ikiz),
eijkm = Normal, ba¤›ms›z ve flansa ba¤l› hata,
Gijkm= i. y›lda, j. yaflta, k. do¤um tipli kuzu veren m.
bir koyunun laktasyon bafl›nda canl› a¤›rl›¤›,
Lijkm= i. verim y›l›nda, j. yafll›, k. do¤um tipli
veren m. koyunun laktasyon süresi,

kuzu
Tart›flma

Sijkm= i. verim y›l›nda, j. koyun yafll›, k. do¤um tipinde
kuzulayan m. bir koyunun laktasyon süt verimi.

Denemeye al›nan hayvanlar için hesaplanan laktasyon
süresi genel ortalamas› 136,8 ± 6,6 gün olarak
bulunmufltur. Bu de¤er Vanl› (2), Macit (6) ile Akçap›nar
ve ark (8)’n›n Morkaramanlarda saptad›klar› bulgulara
yak›n; Karaca ve ark (3), Vanl› ve ark (4), Akbulut (5),
Akçap›nar ve ark (7), ‘n›n farkl› ›rklar için bildirdikleri
de¤erlerden düflüktür. Etkileri incelenen çevre
faktörlerinden y›llar aras›nda % 8, tek ve ikiz do¤uran
koyunlar aras›nda % 9'luk fark olmas›na ra¤men, bu
durum istatistiksel aç›dan önemsiz (NS) ç›km›flt›r. De¤iflik
yafltaki koyunlara ait laktasyon sürelerinin birbirine çok

Modellerde linear etkilerine bak›lan faktörlerin
ortalamalar› ve regresyon katsay›lar› s›ras›yla
G ve b1 = koyunlar›n laktasyonda canl› a¤›rl›¤›
ortalamas› ve regresyon katsay›s›.
L ve b2 = koyunlar›n laktasyon süresi ortalamas› ve
regresyon katsay›s›.
S ve b3 = Koyunlar›n laktasyon süt verim ortalamas›
ve regresyon katsay›s› biçiminde ifade edilmifltir.

Tablo 2.

Laktasyonla ‹lgili Çeflitli Süt Verim ve Özelliklerine Ait En Küçük Kareler Ortalamalar›, Standart Hatalar› ve Önemlilik Durumlar›.

N
S›n›fland›rma
Genel
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Laktasyon

Lakt. Süt

Günlük Ort.

%

%

süresi (Gün)

verimi (lt)

Süt Ver. (ml)

Ya¤

Kuru Madde

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

136.8

YIL

6.68

33.09

NS

1994

55

128.0

1995

55

145.5

YAfi

9.80
9.07

2.66

272.9

NS

20.9

6.91

NS

0.23

17.2

0.29

**

NS

34.57

3.92

275.9

30.9

6.04

0.34

16.8

0.43

31.61

3.60

270.0

28.3

7.78

0.32

17.6

0.39

NS

NS

NS

NS

NS

2

31

136.1

10.72

35.23

4.26

287.2

33.5

6.93

0.38

17.6

0.47

3

34

137.7

10.26

31.19

4.07

297.8

32.1

6.93

0.36

17.1

0.45

4

25

138.2

9.27

34.89

3.68

274.3

29.0

6.84

0.33

17.5

0.41

5

20

135.1 12.12

31.05

4.81

232.4

37.9

6.94

0.43

16.8

0.54

Tek

102

142.4

3.64

33.81

1.45

243.2

11.3

6.74

0.13

16.98

0.16

‹kiz

8

131.1

12.89

32.37

5.13

302.6

40.4

7.08

0.46

17.60

0.57

DO⁄UM T‹P‹

NS

Laktasyon Süresi
**: p<0.01;

NS

**

NS

**

NS

**

NS

**

NS: Önemsiz.
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yak›n de¤erler ald›¤› ilgili tablodan görülmektedir. Verim
y›l› ve koyun yafl›n›n etkisini önemsiz bulan Vanl› ve ark
(4) ile araflt›rman›n sonucu uyum gösterirken; Vanl› (2),
Karaca ve ark (3) Akbulut (5)'un bildiriflleriyle
ba¤daflt›r›lamam›flt›r. Laktasyon süresinin, di¤er
araflt›r›c›lar›n sonuçlar›na göre nispeten k›sa olmas›,
kuzulama mevsiminin farkl› oluflundan ileri gelebilir.
Nitekim, Macit (6)'in, yap›lan de¤iflik çal›flmalara atfen
bildirdi¤ine göre, nisan ay›nda kuzulayan koyunlarla ocak
ay›nda do¤um yapan koyunlar›n ayn› tarihlerde kuruya
ç›kt›klar› gözlenmifltir.
Laktasyon Süt Verimi
Genel laktasyon süt verimi ortalamas›n›n 33,09 ±
2,66 lt oldu¤u tespit edilen araflt›rmada verim y›l›, koyun
yafl› ve do¤um tipi ile laktasyon bafllang›c›nda canl›
a¤›rl›¤›n linear etkisi önemsiz; laktasyon süresinin etkisi
ise çok önemli (p<0.01) bulunmufltur. Saptanan
ortalama, literatürde yer alan bütün araflt›r›c›lar›n de¤iflik
›rklara ait bulgular›ndan düflüktür (2, 3, 4, 6, 8,). Ancak
Petrovskaya (10)'n›n, laktasyonun hangi döneminde Tuj
koyunlar›n› denemeye ald›¤›n› belirtmedi¤i çal›flmas›nda,
40 günlük süre için bildirdi¤i miktara (12,8 kg) yak›n
oldu¤unu söylemek mümkündür. ‹ncelenen çevre
faktörleri bak›m›ndan verim y›l› ve koyun yafl›n›n etkisinin
önemli oldu¤unu belirten Vanl› (2), Vanl› ve ark (4) ile
Akbulut (5)'un bulgular› bu araflt›rman›n sonucuyla uyum
göstermezken; söz konusu özelli¤e koyun yafl›n›n etkisini
önemsiz bulan Macit (6)'in çal›flmas›yla paralellik
gözlenmektedir.
Günlük Ortalama Süt Verimi
En Küçük Kareler Metodu'na göre günlük süt verimi
ortalamas› 0,273 ± 0,02 lt olarak saptanm›flt›r. Tablo
2'nin incelenmesinden de anlafl›laca¤› gibi laktasyon
süresinin linear etkisi d›fl›nda di¤er faktörlerin (y›l, yafl ve
do¤um tipi) etkisinin önemsiz ç›kt›¤› bu çal›flmada elde
edilen bulgular, verim y›l› ve koyun yafl›n›n etkisini
istatistiki aç›dan önemli bulan Vanl› (2), Vanl› ve ark (4),
Karaca ve ark (3), Akbulut (5)'un sonuçlar›yla uyumlu
de¤ildir. Araflt›rmada tespit edilen ortalama de¤er, bütün
bu araflt›r›c›lar›n bildirifllerinden düflük bulunmufltur. Bu
durum, karfl›laflt›rman›n yap›ld›¤› ›rklar için genotip
faktörünün yan› s›ra, de¤iflik bak›m-besleme, idare, iklim
ve bölge koflullar›, kuzulama mevsimi ile laktasyon
sürelerinin farkl› olmas›ndan ileri gelmifl olabilir.
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Ya¤ Oran›
Sa¤›m s›ras›nda usulüne uygun olarak al›nan süt
örneklerinin analiz edilmesiyle ya¤ oran›na ait genel
ortalaman›n % 6,91 ± 0,23 oldu¤u gözlenmifltir. Bu
de¤er, koyun türü için ya¤ oran›n›n genelde % 6,9
civar›nda seyretti¤ini belirten Ensminger (11)'in ifadesiyle
ayn›; Eralp (9), Kurt (13), Kurt ve ark (14), Oktar (12),
Macit (6) ve Petrovskaya (10)'›n Tuj ›rk› için saptad›klar›
de¤erlere çok yak›n; Macit (6) ve Ergin (15)'in
Morkaramanlarla ilgili bildirifllerinden yüksektir.
Araflt›rmada verim y›l› ve laktasyon süresi etkisinin çok
önemli (p<0.01) bulunmas› çeflitli araflt›r›c›lar taraf›ndan
desteklenmektedir. Söz konusu özellik için y›l faktörünün
çok önemli bir varyasyon kayna¤› olmas›, deneme
hayvanlar›n›n o y›lda otlat›ld›¤› mer'an›n bitki örtüsü ve
kalitesiyle ilgili olabilir.
Kuru Madde Oran›
Kuru madde oran›na iliflkin genel ortalama % 17,2 ±
0,29 olarak belirlenmifltir. Bu oran Eralp (9), Ergin (15),
Oktar (12) ve Petrovskaya (10)'n›n bulgular›na yak›n;
Kurt (13), Ensminger (11), Kurt ve ark (14), Karaca ve
ark (3)’n›n de¤erlerinden düflük; Macit (6)'in bildiriflinden
ise yüksektir. Araflt›rmada laktasyon süresinin kuru
madde oran›na linear etkisi çok önemli (p<0.01)
bulunmufltur. Bu durum, laktasyon süresinin uzunlu¤u
veya k›sal›¤› ile süt veriminde meydana gelen de¤iflimin
sütün kimyasal kompozisyonunu etkilemesi ve böylece
kuru madde oran›ndaki de¤iflime de yans›mas› fleklinde
yorumlanabilir.
Sonuç olarak; Tuj koyunlar›n›n Atatürk Üniversitesi
‹flletme koflullar›ndaki günlük ortalama süt verimleri ve
laktasyon süt verimleri, literatürde yer alan de¤erlere
göre düflük bulunmufltur. Ayn› koflullarda yetifltirilen
Morkaraman koyunlar›n›n süt verimleri dikkate al›n›rsa
Tuj ›rk›n›n, süt verimi a¤›rl›kl› koyunculuk iflletmeleri için
uygun bir süt ›rk› olamayaca¤›n› belirtmek mümkündür.
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