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The Effect of Various Ages Weanlng on Growth of Morkaraman l ambs 

Summııry: Thıs sludy was conduded iıwestigatıı lhe effects ol various ages of wcaning CN1 growth of Markaraman lambs. Three 
hundred Marllaraman lambs were used in Itıis study. The rntöteriel wtlS divided inlo fıve groups and eadı wııa InvoIved eqııally animals 
of eııdı 8e~ The lambs \Veril weaned on 45, 60, 75, 90 snd 150 days of ages in group I, 2, 3, 4 and 5. rııspecllvely. The lambs wcrc 
!ed at/at/a hayand co ncanlrııle ad IIbilum aner wıısning. The avarilg;: Iii/c WElighl values WElre ııslim aled ;ıs 29,719, 31.526,33.216, 
34 936 arıd 35.424 kg for lambs in group I, 2, 3, 4 and 5 rıı8pecti~ely. The differences betwe<ın groups are signifıcanl (P" 0.01). n e 
average dail)' live weighlgain of 18mbs in groups were 142. 152, 151, 171 and 179 !il respectively. This characıM had been 161 g in 
general. The effects oi .... nous ages weaning and se~ on live W'Cight of !;;ırnba wefll signitk:ant on 60, 75, 90, 105, 120. 150 and 180 

do" 
Key wordıı: Morkaraman, Wcanlng, Growt.h 

Özet: Bu 9lŞbrma MotIı.aıam:ın kı.mılannda larlı.lı dlinemierde ilitlen kesmenin, kuzulardil bOyOmeyv etkisini incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın materyslinl 300 bq MOf!taraman kUZU otu~urmuttur MlIle1yaI. Qo$iyete gOrc eş~ uyıda kuzu içerecek 
ş.ekllde beş gruba ayrılmıştır. Kuzuların sOttcn kosimiı., 2 .• 3., 4. ~e 5. gruplarda ,ması iLC 45., 60 .. 75 .. 90. ~ 150. gOnlerdo otmuştur 
Sütten kesimden sonra kuzul ıı ra ad libitum kuru yonca ~e konsantre yem verilmiştir. Ara~\i mıada 1., 2., 3., 4, ve 5. gruplarda HlO. 
liOndeki canlı ağ ııhk ortalamıııtlfl aırll&, ile 29,719, 31.526,33.216. 34 936 ve 36.424 kg olup, grup lar araSindakı !a r\( l ı l ı k önemli (P" 
001) bUlunmu$tur, Kuzulann 0-180. gOnler arasındaki gü(llük canlı aOırhk artış la rı da aynı sıra ile 142, 152, 161, 171 ve 179 ii olup, 
genelde 161 g olmuştur. Faıkl, dönıımde slltten kesmenın ve ctrıılyetin kuzulann çanh ;ığırtıkları Olerine etkisi 60., 75., 90. , 105., 120., 
150 ve ıSO. artnlerde- onemli bulunmuştur 

Anahtar kelimeıar: MQriı:araman, Siltten kesim, BOytıme 

Glrl, 

Hayvancı lı k işletme lerinde az masrafla çok 
miktarda ve uzun sOre OrOn elde etmek karlılıQın 

esasını oluşturur, Çiftlik hayvanları doğumdan 

itibaren bir süre, sadece tüketici durumundadırlar ve 
bu sOre içinde hiç bir gelir getirmezler. Hayvanların 

verimli dOneme u laşana kadarki boyome ve gelişme 
dönemleri yet i ştiricilikle ekonomik yönden büyük 
önem taş ı r (2), 

KoyunCUluk gelirlerinin büyük bölOmO kuzu 
eti üretiminden elde edilmektedir. Kuzu eti Aretiminin 
yüksek olması, kuzuların yaşama gücünün iyi olmas ı 

yanında, büyüme ve ge lişme kabiliyel lerinir"! de 
yüksek olmasına ba!)h dır. Kuzuların bOyüme ve 
gelişmesine ırk, cinsiyet, doğum a~l rl l ~l , dogum tipi 
gibi faktörlerle, SOl emme döneminde kU2u l arın iyi 
beslenmesi etki etmektedir, Çünkü yavrunun bu 
dönemdeki beslenme düzeyi daha sonraki 
bOyomesini ve gelişmesini Onemli derecede 
etkilemekledir. Kuzunun emdi!)i sOt miktan ile 
bOyOme hızı arasındaki il i şki ilk bir aylık dönemde 
oldukça yüksektir. Zamanla bu ilişki dazeyi azalır ve 
8-1 0. haftalarda önemsiz hale gelir (5). 

Konya merinosla rı OZetinde yap ılan bir 
çalışmada (23), süt emme döneminde kuzunun 

boyAmesinin büyük ölÇO<le ananın soı verimi ile ilgili 
oldu!)u kaydedilmektedir. 

Kuzular gelişip bOyümeleri için belli bır sOre 
analarının sOIOnO emmeleri gereklidir. Son yı llara 

kadar kuzu ların sOt emme sOresi oldukça uzun 
tutulurdu, Son zamanlarda kuzunun ihtiyacı kadar 
ana sata verilmesi ile yetiştirmenin daha iyi ve 
ekonomik olacag ı ortaya konmuştur. Ozellikle kuzu 
eli üretimine veya süt üretimine dönük 
yetiştirmelerde 45-60 gün sat emme dönemi yeterli 
görülmektedir.Oamızhk olarak ayrılacak kuzulann sat 
emme dönemi 90-1 20 gOn olabilir. Kuzu ların erken 
sütlen kesilmesi süt verimi yüksek ve düşük olan 
koyun ları n kuzular ı nın bOyümelerinin de aynı 
düzeyde olmasına imkan verir. Çoklu kuzulamalarda 
bir kuzu ana yanında ve diğerl eri erken sütlen kBı;me 
melodu ile boyalülebilir (5). 

Yalçın ve ark. (22) ' nın Ivesi kuzuları 
üzerinde yaptı kları araşt ırmada , kuzular 45., 60, ve 
75. günlerde sOtlen kesilm işlerd ir. Süt emme 
süresine ba!)1ı olarak kuzularda bOyüme 
dönemlerinde gruplar arasında canlı a!)ırhk farklı 
görüımüş, fakat 6., 12. ay ve itk kırkım canlı 
ağırlıklarında gruplar arasında fark bulunamamıştır. 
Ayrıca, kuzuların sOt emme sOresinin 45 gon ve 
daha az olmasının boyüme yönünden yetersiz 
olacag" 60 gonden fazla sOre ile emzirmenin de 
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kuzulara büyüme yönünden yarar sağlamıyacağını 
bildirmektedirler. Aynı araştırma (22) ile, 60 gün süt 
emen kuzularla, 75 gün süt emen kuzular arasında 
büyüme özellikleri yönünden önemli bir farklılık 
olmadığı vurgulanmaktadır. 

Monray ve ark. (16)'nın Suffolk x Criollo 
melez kuzular üzerinde yaptıkları bir çalışmada 

kuzular 60, 90, 120 ve 150 günlük yaşlarda süten 
kesilmişlerdir. 60 günde sütten kesilen kuzuların 
büyüme ve günlük canlı ağırlık artışı 90 günde sütten 
kesilenlerin büyüme ve günlük canlı ağırlık artışıları 
ise 120 günde süt!en kesilenlerden daha düşük 

olmuştur. 120 ve 150 günde sütten kesilen gruplar 
arasında bu özellikler yönünden önemli bir farklılık 
bulunamamıştır. Araştırmada ideal sütten kesme 
yaşının 120. gün olduğu bildirilmiştir . Ülkemiz 
koyunculuk işletmelerinde kuzu besleme ve büyütme 
işlerinin bilimsel bir şekilde yapılabilmesi için; yerli 
koyun ırklarımızda kuzuların süt!en kesilme 
zamanının tesbit edilerek, ileri bakım ve besleme 
tekniklerinin uygulamaya konmasına ihtiyaç vardır. 

Bu çalışma Türkiye koyun varlığının (42.3 
milyon baş) %22 gibi büyük bir kısmını teşkil eden 
Morkaraman koyunlarında (1,4) yetiştiricilik 
yönünden önemli olan kuzuların süt emme dönemi 
ve süt!en kesim sonras ı büyümesi ve farklı 
dönemlerde sütten kesmenin kuzuların büyümesine 
etkisini araştırmak amacı ile yapılmıştır. 

Materyal ve Metot 

Araştırmada hayvan materyali olarak, 
Altındere Tarım Işletmesinde yetiştirilen yaklaşık 3-
3.5 yaşlı Morkaraman koyunlardan doğan 300 kuzu 
kullanılmıştı r. Doğumların başlamas ı ile birlikte 
kuzuların doğum ağırlıkları tesbit edilmiş, 
numaralandırılmış ve annelerinin numaraları ile 
birlikte kartlarına işlenmiştir . Araştırmada kuzular 
süt!en kesim zamanlarına göre 5 gruba ayrılmış ve 
gruplardaki kuzuların doğum tarihlerinin ve 
cinsiyetierinin birbirine eşit olmasına dikkat edilmiştir. 
Araştırmada kuzular 1.grupta 45, 2.grupta 60, 
3.grupta 75, 4.grupta 90, ve 5.grupta 150 günlük 
yaşta süt!en kesilmişlerdir. Süt!en kesmede 
kuzuların bir gün önceden annelerini bir defa 
emmelerine izin verilmiş ve süt!en kesimden sonra 
kuzular ad libitum kuru yonca ve konsantre yem ile 
beslenmişlerdir. Doğum ağırlığı tesbit edilen kuzular, 
her onbeş günde bir tartılmışlardır. 

Kuzuların canlı ağırlıkları 10 gr.'a kadar 
hassas baskülle alınmıştır. Kuzuların doğum ağırlığı , 

15.,30.,45.,60.,75.,90.,105., 120. ,150.gün, canlı 
ağırlı kları baskülle tartılarak , 180. gün canlı ağırlıkları 
ise interpolasyonla tesbit edilmiştir. Kuzuların canlı 

ağırlıklarına etki eden faktörlerin etki payları en 
küçük kareler metodu (Least Squares Method) ile 
hesaplanmıştır (15). Doğum ağırlığı ve incelenen her 

dönem ıçın aşağıdaki doğrusal modeller 
kullanılmıştır. 
Doğum ağırlığı için; 

Yij=~+ai+bj+eij 
Kuzularda büyüme için; 
Yijk = U + ai + bj + m.Bij + eij 
Y : Herhangi bir kuzunun canlı ağırlığı 
U Beklenen ortalamanın (~) hesaplanmasında 

kullanılan değerdir. 

ai : Araştırma gruplarının etkisi (i=1 ,2,3,4,5 yani 1., 
2., 3., 4., 5. grup) 
bj : Kuzunun cinsiyetinin etkisi U=1,2 yani erkek ve 
dişi) 

e : Hata payı olup ortalaması sıfırdır. 
m Her hangi bir kuzunun doğum ağırlığının , 
ıncelenen dönemdeki canlı ağırlığına kısmi 

regrasyonudur. 
B : Kuzunun doğum ağırlığı. 

Gruplar arasındaki farklılıkların önemi 
Duncan testi ile belirlenmiştir (11). 

Bulgular 

Araştırmada ele alınan Morkaraman 
kuzularında , incelenen dönemlerdeki canlı ağırlık 
ortalamaları Tablo 1'de; günlük canlı ağırlı k 
ortalamaları Tablo 2'de ve farklı dönemlerdek,i canlı 
ağırlıklarına etki eden faktörlerin etki payları ise 
Tablo 3'de verilm i ştir. 

_ Tablo 1'de Morkaraman kuzularını doğum 
ağırlıgı o rtalamalarının en düşük 4. 186 kg , en 
yüksek de 4.267 kg olduğu görülmektedir. 180 
günlük büyüme döneminde canlı ağırlık ortalamaları 
yönünden 60. güne kadar gruplar arasındaki 
farklılıklar önemsiz, 60. günden sonraki her 
dönemde gruplar arasındaki canlı ağırlık 

ortalamalarına ait farklılıklar (P< 0.01) düzeyinde 
önemli bulunmuştur. Tablo 2 incelendiğinde 
Morkaraman kuzularda 0-180. günler arası günlük 
canl ı ağırlı k artışı ortalamaları bütün gruplarda 
birbirine yakın bulunmuş olup, genelde 161 gr olduğu 
görulmekted ır. En yüksek günlük canlı ağırlık artışı 
ortalaması 1. grupta, 15-30. günler arasında (257 g) 
olurken 2. grupta (306 g), 3. grupta (319 g), 4. grupta 
(319 g) ve 5. grupta (318 g) , 45-60 günler arasında 
olmuştur. Yine Tablo 2'de dişi , erkek bireylerde ve 
genelolarak en yüksek günlük canlı ağırlık artışı 
ortalamalarının 45-60. günlerde olduğu 
ızlenmektedır. Farklı dönemlerde süt!en kesmenin 
kuzuların canlı ağırlı k ları üzerine etkisi 60., 75., 90., 
105., 120., 150. ve 180. günlerde önemli (P< 0.01) 
bulunmuştur.. 60. günde 1. grubun canlı ağırlık 
ortalaması dığer gruplara göre düşük bulunmuştur. 
75. gunde 5. grubun canlı ağırlık ortalaması 1. ve 2. 
grubun canlı ağırlık ortalamasından yüksek olurken 
diğer gruplarla arasında farklılık bulunamamıştır: 

9 
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Tablo 1 Kuzularda Çeşitli dönemlerdeki Canlı a~ırlık ortalamaları (kg) 

1.GRUP 2. GRUP 3.GRUP 4.GRUP 5.GRUP 
Dönemler , ± S, , + S, , ± S, , ± S, , ± S, F 

D~.aC· 4.245 ± 0.063 4.186 ± 0.063 4.219 ± 0.062 4.195 ± 0.062 4.267 ± 0.062 0.293 

15.GOn B.017±0.112 7.9a7 ± 0.1 11 B.030 ± 0.l10 7.984 ± O. 11 0 7.960±O.110 0.064 

30.Glln 11.877 ± O.166 11.743 i o.164 11.711 +0.1 63 11.509 + 0.163 11.592 + 0.163 0,746 

45.GOn 15.l22 i o. 194 14.857 ± 0.192 14.964 + 0.191 14.705 i 0.191 14.955 ± 0.191 0.656 

SO.GOn 18.113 + 0.248 19.445 ± 0,246 19.74S±0.244 19.492 + 0.224 19.724 + 0,244 7.564'" 

75.GÜn 19.659 ± 0.291 22.352 ± 0,289 23.128 + 0.286 23.19S i a.286 23.248 ± 0.286 27.924" 

9O.GÜn 20.602 ± 0.332 23,2S8 ± 0.330 25.412 ±O.327 26.624 + 0.327 27.035 + 0,327 65.251" 

tOS.GÜn 22.182 ± 0.363 24.652 + 0.360 26.403 + 0.357 27.S70 ± 0.357 28.354 ± 0.357 49.129" 

t20.GOn 23.242 + 0.402 25.587 + 0.399 28.086 i 0,396 29.377 ± 0.396 30.971 ± 0.396 59.188" 

t50.GÜn 26.892 ± 0.455 28.904 + 0.452 30.795 i 0.447 32.331 ± 0.448 33.763 ± 0.447 36.427-

lBO.GÜn 29.719 i 0.542 31 .526 i 0.538 33.216 ± 0.533 34.936 + 0.533 36.424 + 0.533 24.568'" 

Tablo 2. Kuzularda günlük calı ağırlık artış ı ortalamaları (gr) 

10 
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Tablo 3. Kuzularda beyomeye etki eden bazı fakterlerin etki payları 

(1) : Beklenen ortalaman ın hesap lanmasında kullan ı lan de~erdir. ( ).1=U+mB) 
(2) : Kuzuların herhangi bir dönemdeki can lı ağ ı rlı!')ının dOğum agırııgına kı sm i regrasyonu. 

11 
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90., 105., 120., 150. ve 180. günlerde 5. 
grubun canlı agırlık ortalama l arı ile 1., 2. ve 3. 
grupların canlı ağırlık ortalamaları arasındaki 
farklılıklar önemli iken, 4. grupla 5. grubun 
ortalamaları birbirine benzer olmuştur. 180. günde 
canlı a~ırhk ortalamaları bakımından 1. ile 2., 2. ile 
3 .. 3. ile 4. ve 4. ile 5 gruplar arasında far1tlllık 
bulunamamıştır. 

Kuzuların bOyOmesi Ozerine cinsiyetin etkisi; 
15. gün hariç, 30. gOnde (P< 0.05) diJzeyinde, 
dogum, 45., 60 .. 75 .. 90 .. 105 .. 120 .. 150. ve 180. 
günlerde ise (P< 0.01 ) duzeyinde önemli olmuştur 
(Tablo 3). 

Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırmada Moı1<araman kuzularının 
d~um ağırlıkları ortalama 4.186-4.267 kg arasında , 
45_ gün ortalama canlı aQırl ıkları ise 14.705-15.122 
kg arasında tesbit edılm i ştir Bu olgular aynı ı rk için 
bildirilen (6) de{'ıerıere benzer, Ozsoy ve Ark. {20l'nın 
MorKaraman ı rk için bildirdikleri değerden dOşOk, 
MOftüoğlu (Hl'nun Merinas x Morkaraman melezieri 
için bildird i ~i değerden yOksek bulunmuştur. Yine 
d~um a~ı rl ı~ı yönOnden: bu çahşm<ının materyalini 
teşkil eden Morkaraman kuzularına ait degerler, Orta 
Anadolu Merinosu (7,19), Akkaraman (12), Ivesi (20) 
ve ii de France x Ivesl melezi (14) kuzular için 
bildirilen değerlerden dOşOk, Konya Merinosu (9) ve 
Ivesi (21 ) kuzu ları ıçın bildirilen değerlere benzef", 
Merinos x Merkaraman (17) ve Morkaraman x 
Merinos (17) melezi kuzular için bildirilen 
deQerlerden ise yOksek bulunmuştur. 

Araştırmada Mor1<araman kuzular için tesbi t 
edilen gonlük canlı ag ı rılk artışı değerleri . Konya 
Merinosu (3,8), Morkaraman (S,20), Hampshire 
Down x Akkaraman ve Alman Siyah Baş lı x 
Akkaraman (10) melezi kuzular için bildirilen ' 
değerlerden dOşOktOr. 

Merkaraman kuzularm fa rklı dönemlerde 
sOtten kesilmesinin canlı agırlık Ozerine etkisi, 
boyamenin hemen her döneminde önemli olmuştur 
(P<0.01), araştırmada teşkil edilen gruptarın , 
incelenen dönemlerdeki canlı ağı rlık ortalamaları 
arasındaki farklılıkların önemli bulunması, Akmaz ve 
Ark. (8)'nın bulgularından fand ı , Monray et aL. 
( 16)'n ı n bu lg ula rı na ise benzerlik göstermektedir. 

Bu çalışmada kuzularının cinsiyetinin gerek 
dogum agırı ı g ı ve gerekse can lı agı rıl k Ozerine etkisi 
önemli bu lunmuştu r. Elde edilen bu bulgu degişik 
araştırı cıla rın (4,6,7,13,17,19) aynı konu hakkındaki 
görüşleri ile benzerlik göstermektedir. 

Dogum ag ırl ı!,)ı nı n canlı agırıık üzerine etkisi 
bOIDn dönemlerde (P<:O.OI) düzeyinde, önemlı 

bulunmuştur. Akçapınar (4), Morkaraman kuzularda 
do{ıum ağınıgınm etkisini 45., 60., 75. ve 90.gon 
agırlıklarında (P<0.01) dozeyinde, 105. ve 120. 
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gonlerdeki ağırlıklardada (P<0.05) dOzeyinde önemli 
olduğunu bildirirken; OdabaşıcQ lu (19) ise, Merinos 
kuzu l arında 90. gOne kadarki dönemde doğum 

agıriıgınin canlı a~ırlık Ozerine etkisini (P<O.OI) 
dOzeyinde önemli olarak, 105., 120 .. 150. ve 180. 
gonlerdeki canlı ağırlık üzerindeki etkisini ise 
önemsiz olarak bildirmektedir. 

Yapılan araştırmada , Morkararnan 
kuzularında farklı dönemlerde sütten kesmenin 
kuzulann canlı a~Ir1lkları üzerine etkisinin hemen her 
dönemde (P<O.OI) dOzeyinde önemli oldugu 
bUlunmuştur. Ak:maz ve Ark. (8), Konya Merinos 
kuzularının farklı dönemde sOtten kesilmesinin 75., 
90. ve 150. günlerdeki canlı ağı rlık üzerine etkisini 
(P<0,05) dozeyinde önemli di~er dönemlerde ise 
önemsiz olarak bulmuşlardır. Odabaşıoğlu (19l'da 
aynı ırk üzerinde yaptıgı çalışmada , kuzula rı 90 
günde SOllen kesmenin 105., 120., 150. ve 180. 
gOnlerdeki canlı agırlıklar ozerlne etkisini (P<O.OI) 
dOzeyinde önemli bulmuştur. Akçapınar (4) ise 
Mor1<araman kuzularının anadan emdikleri süt 
miktarının, kuzunun bOyümesine etkisinin yüksek 
oldu{ıunu tesbit etmiştir. 

Sonuç olarak. Morkaraman kuzularda, 
cinsiyetin, doğum ağı rlığ ın ın ve sOtlen kesim yaş ın ın, 
bOyarneyi önemli ölçode etkiledigi görolmOştO r. 
Merkaraman kuzularda bOyOme yönonden 90. ile 
150. günde, 60. ile 75. gonde ve 45. ile 60. günde 
sOtten kesilenlerde farklı lık olmadı!)ı tesbi t edilmi ştir. 

Morkaraman koyun ırkı kombine verim yönünde 
yetiştirilmekledir. Morkaraman koyun yetiştiriciligini 
yapıldığı işletmelerde, damızllk olarak kullanılacak 
kuzularm 90 gonıok yaşta, işletmede sat üretimi ön 
planda ise kuzulann 45 gonıok yaşta , et üretimi 
yönünde yetiştirilecek kuzuların ise bakım ve 
besleme şartlarıda dikkate alinarak 60 ve 75 günlük 
yaşla rda sOtten kesilebilece!')i söylenebilir. 
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