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KARS KAZ ÜRETME iSTASYONUNDAKi ESMER VE SİMENTAL SICIRLARIN SÜT
VERiMLERi
Ali RI1..1 AKSOY I
IK:ıfkns Onil'crsiıesi, Vcteriner Fakllltesi,lootckni Aıı~bihıll D.1h, Knrs -TORKlYE

Milk Yield orSwiss

Bı"own

Ilnd Si mmerı til i Cows in Kars Goose Raisilig

Stıııion

Sıımmary:llıc rcsc.1rch Illalerials ronsisı of~3 S" iss Bm\\ıı mıı! 9 SIIIII1ıeııt31 CQ\\S whose milk vielı! rccorı!ed belll'Cel1 1'l9(J...
1991 , in Kars Goose R..ıising Swıion
.
The. 8vcrnge. milk yield of S\\"iss Bm\\,ı :ınd Sinn11(."nI31 acconhng ıo .105 wıys are 2697 ± 108.7 kg and ~6 80 ±138.2 kg and
average lacw.üon durations ""ere found ıcı be: 311 ± 12.9 and 297 ± 8.6 dııys, resjl<.'<:t;'·c1y
llıe (I"crııge milk yield ofSwiss !3W\\11 according ıo maıııriı.\" is 3002 ± 102.1 kg.

Öıet :Amştınnanııı n1.llter)'lıhni Kars Kaz Oretıııe ]sıa.ymınnd.ıki 1990 ·1 9<)2 yıl1.ın urasmda sOl verimleri kO)'dedilelı 23 baş
ES!1lcr vc 9 baş SimenIni ine\.: ohışlnnılıııııştur.
SıraMyla Esı"~"T I'e SilHcnlalleri" 305 gUnc göre duıcl1 il ıı ıi~ nrla1"ma sili "erimleri 2697 ± 108. 7 kg "c 26llO ± .18.2 kg :
orlalnnw laktasron sUre1eri 31 i ± 12.9 ve 297 ± 8.6 giln olnmk tespıt edilmişıir. [sım:r ırkon ~"g" göre düıcltilıniş snı ".,riıni 3002

t

1 0~ .1 ~g buhııııulıŞlur.

Gil'iş

Ardahan ı"e Iğdır ilçeleri il olup ayrıldıkwn soıım.
1992 ~' ı hud<ı Kars ilindeki s ı ğır mevcudu ı93 1('~ başlır
Bu sığır mevcııdunun o/02l'i csmcr "c mel ezlcri ve %1
Siıııelltal ve melezIerdir. (12).
Karacabey Harasında yetiştirilen ısviçre esmeri "c
siyah Alaca sığırlar üzeriııde yapıla n ;ıraşlırmada ~O baş
Esıııer iuekte ortalama süt vcrimi (2 x 305 EÇ) 2:i26 ±
9~ . 7 kg. tespit edilmiştir (I)
KHacatıey Harasında yetişıirilen İsviçre Esmcri
MOH!afon I'e Karacabey Momafonl a rının \erimleri
ii70Crinde yapıla n amşıırmııda , sırası.l'la siil ,erililieri 2;'J6
±l 1~ . 8 kg. 2342 ± 59.3 kg "c 2533 ±31U laktıısyon
süresi 290 ± 3.28, 290 ± 2.50 ve 288 t 0.95 giin liesap
edilmiştir (13). Alıkara çayır Mem Yem Bilkilcri "e
Zootek ni Araştırma Enstiiüsiinde ~'ctişıiri1en Esmer
sıgırlar üzerinde yapılaıı bir arnşllrmmla _ i. laktasyonda
.ı . lakıas)"oua kadar sırasıyla ortalama süt "criıııleri
3419A023, 4215 ve 4550 kg tesbit edilmiştir. (8).
Ata türk Onh'ersitesi Ziraat Fakültesi Çmligiııde
yetiştirilen İsviçre Esmerl eri niıı 305 glinlük süt verimi
3017 kg bil diri l miştir (17) Alınnnyn ' dmı Karac.1bey
Hamsına getirilen Esmcr vc Simentallcrdc ı'apılan bir
arnştınııada laktasyon süresi ) 08 "e 2SU gün
305
gü nl ük sOt verimi 2589 ve 2350 kg: Es mcrlerde crgin
çağa göre düı.eh ilmiş süt verimi 2868 kg bildirilmiştir.
(2).
Ankara Şekcr Fabrikası Çinli[;:inde yc tiştirilc n iSI'içrc
esmerlerinde ortalama 305 gü nlük SUl vcrimleri i. p<ırı i
ineklerde 4287 ± 86.8 kg. iL. pani incklcrde .ı;<J7 ±
103 .3 kg. sı rasıyla lakıasyon sü releri 326 ± 5.) gün rc
320± 4.3 gün tespit edi lm iştir (9). Muş çayır Mcra Yem
Bitkileri ve Zooıekni Ü retmc İstasyonunda yetiştirilen

Esmer sı[;:ırlar ın onalamn lnkms)"ou sürcsi 288 ± 17.8
gün. ergin çn[;:a göre diiıcltilıniş süt verimi ~)7) ± 672.2
kg bildirilmiştir. ( I i) .
Gllney Afrika 'd;ı 1989 -19<)() ."ıllarında lakıasyon
süresi ı .ıO· 3 .ı0 gü n olan 'e so.'' kütilğünc kayıtlı 309
ı sviçre Esmeri ıc Simcntalin bi r Jaktas)'onund;ıki
Süt
I'crimleri sırasıyle ortalama 50.ı1 ·.ıl91 kg tespit
edilmiştir (6). Rusva 'da 32 Ru s Simenınliniıı orınlama
stil vcrimi 5N; kg tespit edilmiştir. Güncy Afrika 'da
1988·1989 .'·ı lla nnda so~' küW~üne kayıtlı 276 Isı' içre
Esmcrinin ortlama siit vcrimi ~618 kg ve 1986·1987
yıllarında SO~ kCılil[;:ünc kayıtlı 2S:i İsviçrc esme ri ,·c i;
simcnınliıı s ırasıyla ortalama gcrçck süt I'crimlcri -t5'))
,e 3lı59 kg olarak belirlenmişıir (~ . 5 ) . Rus.'·a·da 5U Rus
Simcııtaliııin I. lııktasyond.ıki gcrçek süt "criııı lcri 2660
kg bildirilıniştir (I 5).
Konsantre ~'em ıer il cn 29 Simemal ve i ~ ısviçre
esnıcrinin ı.laktasyoııd:ıki ortalnnıa gerçek siil "crinıleri
sırasıyle
H8.ı
I'e -t 19 kg tespit edilmiş olup.
2 . 1nkıas)'onda konsantre ycm verilen inekierili kaba
~'cmle beslenen ineklerden 535·913 kg daha fa ıla siit
I'erdigi bild irilmiştir (1l) . Rus\":ı"da 1985 I' ılmda Wm
ırkıarda ortalama gerçek süt 'verimi H 35 kg Iıes.ıp
edilıniş olup. RlJS csmeri "c Rus sinıcn ıalinin sırasıyle
ortalama gerçck siit vcrimlc ri 23 H , 'e nı.ı kg
bildirilmiştir (19). Rusya'da 1 2 .ı 212 Rus s iıne nıalinin
ortalama gcrçc k Süt vcrimleri 219~ kg tcspi t edilmiştir
( 14). Rusya ' da 71 Rus Sinıcnınlindc 1 . lakıasyon gerçek
süt vcrimi ortnlmııa 325 2 kg
~ i Rus Sinıcıııalinde
Haktasyon gcrçek SUl "enıııı orlalama 3992 kg
belirlenmiştir ( 16). Rusya'da In5 siitçü -ctçi ve 7; etçi·
siilçii toplam 179 Rus Sil11cnt;ılinin 1.1aktasvondaki
ortalama gerçek silt "erimleri s ırası\"lc 251~ i·c 2"390 kg.

t:;.rs t:;,u Üretme tuu)'OO,ıııılalii ün.... ,~
sm Verımleri

Simeoıul S'SırIAro"

3.laktasYOlld.1ki onalama gerçek sUt verimleri 3375 "e
3177 kg tespit edilm i ştir ( 18).
Bıı çalışm,1 Kars şanlannda yetiştirilen Esmer ve
Simentnl s ı~ırbrın süt ,"crimlerini ve laktasyan sUrckliııi
tespi t etmek amacı yla yapılmıştır.

Mııter)'1ı1

"e l\letot

Bu araştırmamn ııııııe ry:ıl ini Knrs Kn"l üretme
I stnsyonuııdn yetişt i rilen çeşiili ynşlardaki 23 baş ısviçre
Esmeri ve 9 baş Simentnl illegi n
1990. 199 1 ye
1 99ı'dcki

süt \"Crimleri teşkil etmişt ir.
Knrs Kaz üretme istasyonundn 15 gün arıılıklnrb her
inegin s.1bah a kşam süt "erimleri tespit edilmişt ir .
Günliik sül verimini n tespiı edildigi günün 7.5 gü n
öncesi ye 7.5 gün sonrası günlük süt ve rimiyle çnrpılıp
15 günlük süt ve rimleri bulunmuştur. Lakıasyon snt
\'erimi de 15 günlük sU ı ve rimleri toplanamk
bu lu nmuştur.

305 günden uzun olnn l:ıkıasyonl:ırdn ilk .105 günlUk
sül "eri ıııi gerçek süt rerim i olnmk alınmıştır. 3115
günden daha az süt verimi ka~'ıtlı ol:ın ye silt \-erimi
devn m etmekte olan ineklerin sOt ve riml eri düzeltille
faktörleriyle dü zeltilip süt rerimleri standa rdi 7..c
edilmiştir (3). Yat oranları tcspit edilmedigindcn yag.1
göre düzeltil miş sot \-erimlcri tespit edilememişıi r . Her
bir inegin Uç Ink ıa syonıına ait süt verinı l erinin I'e
lakt..1syon sürelerinin toplamının o rtalaması alınm ı ş ve
ı rk orta1:ll11aları bu degerler üzerinden hesaplanmışur.

vcrimlerinden en ~iikscgi ni 4748 kg süt ile 51185 nolu
inck vermişt ir, en az sütü ise 1469 kg ile ı 7189 nolu inek
"ermiştir. Ergin çai:a göre düzeltilmiş siit verimlerine
(2x 30' EÇı göre en yüksek rakama 3993 kg ile 51185
nolu inek ulaşmışur. en :ız mkama ise ı 11 5 kg ile 17189
nolu inek u l aşmıştır.
is"içre esmerlerin in \'erimlerine ait ortalama degerlc r
ve güven ölçOleri ıablo I'de gösterilm işt ir. Tablo IT
incclenildigindc : E sıııer ineklerdeortalamn lak tasyo n
süresi 31 1 ± lı . 9 gündii r. 305 güne göre dÜ7..cltilmiş
ortal: ı ma sül verimi 2697 ± W8 ,7 kg bul unıııuşt u r .
Günde ı S.1gllıı $.1~·ISI . 305 gün lak tasyon süresi ve ergin
ç.1g.1 göre dÜ 7..c ltilmiş sül \"crimi (ı.\: 305 EÇ) 300ı ±
lo ı . 1 kg ve vamısyon kals.1yısı en az ergi n çag siit
vcri ınindc (% 16.3). cn fa zla l rık tasyon süresinde
bulunmuştur

(% ı5. 1 ).

Sil11en ı a l ine kleriıı ı:ıkıas\-o ıı siirelcri 229-365 giin
ara s ınd:ı buhınmıışlur. 305 gü ne göre dfı7..c ltilmiş sül
\'erimlerinden en ~'fıksc~in i 32110 kg ite 4185 nolu inek
\wllIiştir. en ilI. sütü ise 2 i 13 kg ile 21!16 nolu inek
\·e rmi ştir. Simenıalle rin ve rimlerine ait on"lama deterler
\"e gth'en ölçiıleri wblo ı'de \"c rilmiştir. Tabl02
ineclenildiginde. Siment;11 incklerde orta lama
lakı : ı syon süresi ı97 tS.6. 305 giine göre düzeltilmiş süt
\'crimi ı6Rn ± 1 3R . ı kg bulunm uştur. Va r"asyon
km S<I~'ısl laktasyon süresi nde % 10A. 305 güne göre
dii7clıilıniş sOt ve rimi nde % 15.5 hC5,1pl;ımışlır.
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Araştırmada

İsviçre
Esmerlerinin
orta!;ıma
3 i i ± 12.9 gün. Simeııtallerın
ort~lama I,ıktasyon süresi 297± 8.6 gün bulunmuştur.
Yani bir laktasyon boyunca İsı'içre Esmerl e ri
Simenıallerden
ortalama
i~
gün <41ha fa/.la
sağıl mışla rd ı r. İ sviç re es merl erinde elde ed ilen
laktHsyon süresi Alpan (i) ye kutsal'ın (13) bildirdiği
değerlerden düşüktü r: A1pan (2) vc Güney'in (8)

laktasyon süresi

bildirdiği değerlere yakındır.

İs"içre Esmeri ineklerin 305 gü ne göre dü/.cltil1lliş
süt verimi 2697± 108.7 bulunmuştur. 305
güne göre düzeltilmiş en az süt I'erimi ı~69 en fazla
süt 3748 kg hes.1p edilmiştir . Litern1iir bil gis i il e
ka~ılaşıırmaya esas olacak ergin çağa göre dü zeltilmiş
süt ı'erimi (2x305 EÇ) 3002 ± i 02. 1 kg tespit
edilmişt ir. Esmerler için tespit edilen ergin çıığ;ı görc
dÜ 7.cltilmiş süt verimi. Alpan (i) re Kntsarın (D)
bi ldirdi ği değerlerden yüksek. Satmz (17). Alpan (2)
re Volyn stev' in (19) bildirdiği değe rlere benzer
Güney (8), Güven (9)
ilaslnn (I I ). Anıııını Reporı
(~.5.6) ve H~ige r" i n bildirdi ğ i değerlerden di'ışrık
orı:ılam:ı

bulunmuştur.

S ime nt,ıl ineklerin )Oj gü ne göre düzelti lmi ş en ,II.
silt vcrimi 21113. cn fazla Sü t I'crimi .~2(KI kg
bu lunmuştu r.
Araştırmada

Sil11eııWller

ı;üm; gö ı \; dü"",ııilıııi~ ~ iil

Makarov'uıı

(L ~ )

için tespit

,e ıiıııi

bildid iği

cdilcıı

Vulyusıe,

değe rlerden

.1 (lj
( 1'.1) it;
düşük

bulunmuşıur.

Esmerle ri
ve
Si m eıı ı;ılkrin
bu
süt verimi li tcratürdc bildirilcıı çoğu
ıır;ıştırınnd:ıki sül verim inde n dUşOk bulunmuştur.
Çevre şıırt[annın özeıı ikle bakım. besleme re
ha sta lıklarla milc:ıdelenin rasyoncl Y3pllın;ısl~-ıc. bu
ırkıann gcneıik kap:ı sitc!eri ö lçii sünde sOt ,"erimleri
yükseltilcbilir.
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