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Özet
Bu araştırmada, Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca ineklere ait süt ve döl verim kayıtları kullanılarak,
laktasyon süt verimi (LSV), 305 gün süt verimi (305 DSV), laktasyon süresi (LS), kuruda kalma süresi (KKS), servis periyodu (SP),
buzağılama aralığı (BA), gebelik başı tohumlama sayısı (GBTS) ve gebelik süresine (GS) ait kalıtım ve tekrarlanma dereceleri
hesaplanmıştır. Siyah Alaca ineklere ait laktasyon süt verimi, 305 günlük süt verimi, kuruda kalma süresi ve laktasyon süresi,
buzağılama aralığı, servis periyodu, gebelik süresi ve gebelik başı tohumlama sayısına ait kalıtım dereceleri sırasıyla, 0.22, 0.23
ve 0.04, 0.06, 0.04, 0.02, 0.06 ve 0.02 olarak bulunmuştur. Aynı özelliklerin tekrarlanma dereceleri ise sırası ile 0.34, 0.36, 0.14,
0.06, 0.04, 0.02, 0.07 ve 0.03 olarak bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: Siyah Alaca, Kalıtım derecesi, Tekrarlanma derecesi

Genetic Parameters of Milk Production and Reproduction Traits of
Holstein Cattle at A Tahirova State Farm Conditions
Summary
In this research, heritability and repeatability of lactation milk yield, 305 day milk yield, lactation length, dry period, service
period, calving interval, number of service per conception and gestation length were estimated using reproductive and productive
records in Holstein cattle reared at the Tahirova state farm. The heritability values for lactation milk yield, 305 day milk yield, dry
period, lactation length, calving interval service period, gestation length and number of service per conception 0.22, 0.23 and
0.04, 0.06, 0.04, 0.02, 0.06 and 0.02, respectively. Repeatabilities of the same characteristics were found as, 0.34, 0.36, 0.14,
0.06, 0.04, 0.02, 0.07 and 0.03 respectively.

Keywords: Holstein, Heritabilities, Repeatabilities

GİRİŞ
Türkiye hayvan varlığı bakımından dünyanın sayılı
ülkeleri arasında yer almasına rağmen, hayvan başına
elde edilen süt üretimi bakımından, gelişmiş ülkelerle
kıyaslanamayacak durumdadır. Birim sığır başına elde
edilen süt verimi ABD’de 9 219 kg, Avrupa Birliği Ülkelerinde 6 012 kg, gelişmekte olan ülkelerde 3 241 kg,
gelişmiş ülkelerde 7 845 kg olmasına rağmen, Türkiye’de
2 802 kg’dır. Türkiye’de üretilen sütün %91.09‘u sığırlardan sağlanırken, gelişmiş ülkelerde bu değer %87.99,
gelişmekte olan ülkelerde ise %64.17’dir.

İletişim (Correspondence)
+90 356 252 16 16/2184
azizsahin@gop.edu.tr

Hayvan başına düşük olan verimi artırmak için Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından beri, ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda günümüzde
10 859 972 baş olan Türkiye sığır popülasyonunda kültür, kültür melezi ve yerli sığırların oranı sırası ile %32.73,
%41.02 ve %26.25’e ulaşmış olmasına rağmen, ulaşılan
seviye yeterli görülmemektedir 1,2. Birim hayvan başına
elde edilen verimin yükseltilebilmesi için, sadece genotipik yapının iyileştirilmesi yeterli olmayıp, çevre
şartlarının verime olumlu etkide bulunacak şekilde dü-
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zenlenmesi gerekmektedir. Çevre koşullarının iyileştirilmesine paralel olarak genotipik değeri yüksek hayvanlar ebeveyn olarak seçilmeli ve bunların gelecek generasyona katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Seleksiyondaki esas zorluk üzerinde durulan verim ya da verimler
bakımından üstün hayvanların seçimindedir. Genotipik
değeri yüksek hayvanların ve uygulanacak olan seleksiyon yönteminin belirlenmesinde, bazı parametrelere gereksinim vardır 3,4. Bu parametrelerin doğru bir şekilde
tahmin edilmesi uygulanan ıslah projelerindeki hayvanların bireysel performans kayıtlarının titizlikle tutulmasına, verim kontrolüne tabi tutulan hayvanların sayısının artırılmasına, elde edilen bilgilerin özenle toplanıp
kayıt edilmesine bağlıdır. Tutulan bu kayıtlardan yararlanılarak genotipik ve fenotipik parametreler tahmin
edilir 4,5. Parametrelerin istatiksel metotlar yardımı ile
belirlenebilmesi için varyans bileşenlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Varyans bileşenleri kullanılarak, kalıtım derecesi, tekrarlanma derecesi gibi birçok genetik

parametre tahmin edilir. Önceki yıllarda Türkiye ve bazı
yabancı ülkelerde konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalardan bir kısmı Tablo 1 ve Tablo 2 ’de özetlenmiştir.
Bu çalışma da Tahirova Tarım İşletmesinde yetiştirilen
Siyah Alaca ineklerin süt ve döl verim özelliklerine ait
genetik parametrelerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOT
Araştırma materyalini Tahirova Tarım İşletmesinde
yetiştirilen ve 1987-2006 yılları arasında süt ve döl
verim kayıtları tutulan 1332 baş Siyah Alaca ineğe ait
veriler oluşturmuştur. Verilerin analizinde “Minitab-Versiyon 12” 26 istatistik programı kullanılmıştır. Genetik
parametrelerin tahmini için kullanılan verilerin özellikleri
Tablo 3’te verilmiştir.
Verilerin analize hazırlanmasında; ölü doğum yapan,

Tablo 1. Siyah Alaca sığırların süt ve döl verim özellikleri ile ilgili kalıtım dereceleri
Table 1. Heritability of milk and fertilty traits of Holstein cattle
SV

DSV

LS

KKS

BA

SP

GS

Gbts

Araştırıcı

-

0.35

-

0.03

0.01

-

0.37

0.01

Chonkasikit 6

0.27

-

-

-

0.04

0.04

-

0.02

Wall ve ark.7

-

-

-

0.04

0.09

0.13

-

0.03

Haile Mariam ve ark.8

-

-

-

-

<0.001

-

0.04

0.10

Chagunda ve ark.9

0.26

-

0.07

-

0.09

-

-

-

Atil ve Khattab 10

-

-

-

0.04

0.04

0.05

-

-

Gonzalez Recio ve Alenda 11

-

-

-

-

0.06

0.05

-

0.02

0.34

-

-

-

0.04

-

-

-

0.27

-

-

-

-

0.07

-

0.03

0.10

0.11

-

-

-

-

-

Bakır ve Kaygısız

-

-

-

-

-

-

-

Nixon ve ark.16

0.26

Biffani ve ark.12
Pe´rez-Cabal ve ark.13
González Recio ve Alenda 14
15

Tablo 2. Siyah Alaca sığırların süt ve döl verim özellikleri ile ilgili tekrarlanma dereceleri
Tablo 2. Repeatability of milk and fertilty traits of Holstein cattle
SV

DSV

LS

KKS

BA

SP

GS

Gbts

Araştırıcı

-

0.41

0.23

0.28

0.14

0.27

0.27

-

Erdem 17

-

0.35

-

0.03

0.13

<0.001

-

Bakır ve ark.18

-

0.58

-

-

0.05

0.09

-

0.03

-

-

-

-

0.49

-

-

-

Jain ve ark.20

0.34

-

0.11

-

0.06

-

-

-

Ojango ve Pollott 21

-

0.35

-

-

0.05

-

-

-

Ulutaş ve ark.5

-

-

-

-

-

0.09

-

-

Gutierrez ve ark.22

0.43

-

-

-

0.10

-

-

-

Tekerli ve Gündoğan 23

0.42

-

-

-

-

-

-

-

Kunako ve Makuza 24

0.43

-

0.17

-

0.23

-

-

-

Atil ve Khattab 10

-

-

-

-

0.09

-

-

-

Amimo ve ark.25

-

0.27

0.17

-

-

-

-

-

Bakır ve Kaygısız

0.39

Kadarmideen ve ark.19

15
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Tablo 3. Genetik parametrelerin tahmini için kullanılan verilerin
özellikleri
Table 3. Characteristics of the data set used for genetic
parameter estimates
Parametre

Kayıt Sayısı

Toplam kayıt sayısı

4737

Yıllar (1987-2006)

19

Hayvan sayısı

1332

Baba sayısı

208

Ana sayısı

968

Laktasyon sayısı

6+

yavru atan hayvanlar, buzağılama aralığı 310 günden
az ve 650 günden fazla olanlar ile, laktasyon süresi
550 günden uzun ve 220 günden kısa olanlar değerlendirme dışı tutulmuştur 27. Laktasyon süt verimi, 305 gün
süt verimi, laktasyon süresi, kuruda kalma süresi, buzağılama aralığı, servis periyodu, gebelik başı tohumlama
sayısı ve gebelik süresine ait varyans bileşenleri, genetik
parametreler ve 305 gün süt verimi yönünden damızlık
değerinin tahmini bireysel hayvan modeli (Animal Model),
MTDFREML 28 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Varyans bileşeni tahmininde kullanılan model aşağıda
verilmiştir.
305-Gün süt verim için kullanılan model,
Yijklmn = Fijk + al + Pm + eijklmn
Yijklmn : incelenen özelliğe ilişkin gözlenen değer (305-süt
verimi), al : Hayvanın eklemeli gen etkisi, Pm : Hayvanın
kendisinden kaynaklanan devamlı çevresel etki, eijklmn :
Hata, Fijk (sabit faktörler): bmi + byk + lnj + b1A, bmi
Buzağılama mevsiminin etkisi (1-4),
byk : Buzağılama yılının etkisi (1987-2006), lnj : Laktasyon
numarası (1-6+),
b1A : Buzağılama yaşının süt verimine linear etkisi, b2B :
Laktasyon süresinin süt verimine linear etkisi,

Laktasyon süt verimine ait varyans bileşenleri ve
genetik parametreler tespit edilirken modele (b2B) ilave
edilmiştir. Laktasyon süresi, buzağılama aralığı, servis
periyodu ve gebelik başı tohumlama sayısına ait varyans
bileşenleri ve genetik parametreler tespit edilirken
modelden (b1A) terimi çıkarılmıştır. Kuruda kalma
süresine ait varyans bileşenleri ve genetik parametreler
tespit edilirken modelde sabit faktörler arasında yer alan
buzağılama mevsimi etkisi (bmi) modelden çıkarılmıştır.
Gebelik süresine ait varyans bileşenleri ve genetik
parametreler tespit edilirken modelde sabit faktörler
arasında yer alan buzağılama mevsimi etkisi (bmi) ve (b1A)
terimi modelden çıkarılmıştır.

BULGULAR
Araştırmada incelenen süt ve döl verim özellikleri
ile ilgili varyans unsurları ve genetik parametreler Tablo
4’te verilmiştir. Süt verim özelliklerinden laktasyon süt
verimi, 305 gün süt verimi, kuruda kalma süresi ve laktasyon süresi ile ilgili kalıtım dereceleri sırası ile, 0.22,
0.23, 0.04 ve 0.06 olarak tespit edilirken, aynı özelliklere ait tekrarlanma derecelerinin aynı sıra ile, 0.34,
0.36, 0.14 ve 0.06 olduğu belirlenmiştir.
Döl verimi özelliklerinden buzağılama aralığı, servis
periyodu, gebelik süresi ve gebelik başı tohumlama sayısına ait kalıtım dereceleri sırası ile 0.04, 0.02, 0.06 ve
0.02 olarak tahmin edilirken, aynı döl verim özelliklerine ait tekrarlanma dereceleri aynı sıra ile 0.04, 0.02,
0.07 ve 0.03 olarak saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Laktasyon süt verimi, 305 gün süt verimi, kuruda kalma
süresi ve laktasyon süresi ile ilgili kalıtım dereceleri
sırasıyla, 0.22, 0.23, 0.04 ve 0.06 olarak tespit edilmiştir.

Tablo 4. Süt ve döl verim özelliklerine ait genetik parametreler
Table 4. Genetic parameters of milk production and reproduction traits
Özellikler

Va

Vc

Ve

Vp

h2

c2

e2

r

LSV (kg)

734306

404980

2251116

3390402

0.22

0.12

0.66

0.34

305 DSV (kg)

561181

310731

1531739

2403651

0.23

0.13

0.64

0.36

KKS (gün)

85.91

228.45

2003.78

2318.14

0.04

0.099

0.86

0.14

LS (gün)

209.28

1.23

3052.50

3263.01

0.06

<0.001

0.94

0.06

BA (gün)

184.23

2.13

4432.55

4618.91

0.04

<0.001

0.96

0.04

SP (gün)

144.40

0.16

5736.30

5880.86

0.02

<0.001

0.98

0.02

GS (gün)

2.31

0.48

38.87

41.66

0.06

0.0012

0.93

0.07

GBTS (adet)

2.06

<0.001

0.84

6.67

0.02

<0.001

0.98

0.03

Va: eklemeli genetik varyans, Vc: sabit çevre etkisinden kaynaklanan varyans, Ve: tesadüfi çevre faktörlerinden kaynaklanan varyans
(hata), Vp: fenotipik varyans, c2: sabit çevrenin etki payı, h2: kalıtım derecesi, r: tekrarlanma derecesi
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Bu çalışmada laktasyon süt verimi için belirlenen
kalıtım derecesi, farklı ülkelerde Siyah Alaca ırkı için
tespit edilen 0.29-0.57 aralığındaki değerlerden 20,28,29
daha düşük, Nixon ve ark.’nın 31 bildirdiği değere (0.26)
yakın bulunmuştur. Ayrıca, araştırma bulgusu bazı araştırmacılar 32,33 tarafından belirlenen değerlerden yüksek
bulunmuştur. Laktasyon süt verimi için 0.22 olarak
saptanan kalıtım derecesinin, Türkiye’de yapılan bir kısım çalışmalarda 34,35 belirlenen değerlerden yüksek,
Bakır ve ark.’nın 18 bulgusundan (0.40) düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgusu Akman ve Kumlu 36 tarafından bildirilen 0.22 değerle benzer bulunmuştur.
Araştırmada 305 günlük süt verimi için tahmin edilen kalıtım derecesi değerinin (0.23), farklı ülkelerde aynı ırk için belirlenen 0.30-0.48 aralığındaki değerlerden 37,38 düşük olduğu belirlenmiştir. 305 günlük süt verimi için bu çalışmada belirlenen kalıtım derecesi değeri Türkiye’de yapılan çalışmalarda belirlenen değerlerden 5,15,34 yüksek, Bakır ve ark.’nın 18 Ankara Şeker Fabrikası
çiftliğinde yetiştirilen Siyah Alacalarda belirlediği değerden (0.40) düşük bulunmuştur. Türkiye’de yapılan çalışmaların bir çoğun da, laktasyon süresi 15,17 ile ilgili kalıtım derecesi, bu araştırmada hesaplanan değerden yüksek olarak belirlenmiştir. Ceylanpınar Tarım İşletmesi
Siyah Alaca sürüsünde yapılan bir çalışmada 3 aynı özelliğe ait kalıtım derecesi 0.01 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucu Bakır ve ark.’nın 18 bulgusu ile uyumludur.
Kuruda kalma süresi için saptanan kalıtım derecesi
Chonkasikit 6 ve Haile Mariam ve ark.’nın 8 bulguları
ile benzer, Khattab ve Atil 37 ve Veerkamp ve ark.’nın 38
belirlediği değerden düşük bulunmuştur. Araştırma bulgusu Türkiye’de farklı işletmelerde yetiştirilen Siyah Alacalar üzerinde yapılan bir çalışma bulgusundan 39 yüksek, Erdem’in 17 Gökhöyük Tarım İşletmesinde Siyah Alacalar için bildirdiği değere yakındır.
İncelenen verim özelliklerinden laktasyon süt verimi,
305 gün süt verimi, kuruda kalma süresi ve laktasyon
süresi ile ilgili tekrarlanma dereceleri sırası ile, 0.34,
0.36, 0.14 ve 0.06 olarak belirlenmiştir. Laktasyon süt
verimi 24,41, 305 gün süt verimi 19,42, laktasyon süresi 10,21
ve kuruda kalma süresi 17 için bazı araştırmalarda saptanan tekrarlanma derecesi değeri bu çalışmada belirlenen değerden yüksek bulunmuştur.
Döl verimi özelliklerinden buzağılama aralığı, servis
periyodu, gebelik süresi ve gebelik başı tohumlama
sayısına ait kalıtım dereceleri sırası ile 0.04, 0.02, 0.06
ve 0.02 olarak tahmin edilmiştir. Benzer yönde yapılan
çalışmaların bir kısmında buzağılama aralığı 8,20, servis
periyodu 8,22, gebelik süresi 5 ve gebelik başı tohumlama
sayısı 9 için tespit edilen kalıtım derecesi değerleri araştırma bulgularından yüksek bulunmuştur.

Döl verimi özelliklerinden buzağılama aralığı, servis
periyodu, gebelik süresi ve gebelik başı tohumlama sayısına ait tekrarlanma dereceleri aynı sıra ile 0.04,
0.02, 0.07 ve 0.03 olarak saptanmıştır. Bulunan bu sonuçlar literatürlerde buzağılama aralığı 19,20, servis periyodu 18,19,22, gebelik süresi 17 ve gebelik başı tohumlama
sayısı 43,44 bildirilen değerlerden düşük olarak tahmin
edilmiştir.
Süt verimi için belirlenen kalıtım derecesi orta düzeyde olduğu için bu özellik dikkate alınarak yapılacak
seleksiyondaki başarı, kalıtım derecesinin düşük olarak
saptandığı diğer verim özelliklerine göre iyi olacaktır.
Ancak, sağlanacak genetik ilerlemenin tatmin edici olacağını söylemek doğru olmaz. Sürüde kalıtım derecesini, dolayısı ile genetik ilerlemeyi artırmak için, genotipik varyasyonu artırıcı yetiştirme sistemlerinden faydalanılabilir.
İncelenen döl verim özelliklerinin ve süt verim
özelliklerinden kuruda kalma süresi, laktasyon süresi
ile ilgili kalıtım derecesi ve tekrarlanma dereceleri literatür bildirişlerinin bir çoğunda olduğu gibi düşük bulunmuştur 17,12. Kalıtım derecesinin düşük olarak belirlendiği özellikler dikkate alınarak yapılacak seleksiyonla
genetik ilerleme mümkün görülmemektedir. Bu çalışmada bazı süt ve döl verimi özellikleri için belirlenen
kalıtım derecelerinin düşük bulunması, bu işletmede
söz konusu özelliklerde gözlenen varyasyonun genotipik
farklılıktan ziyade çevre şartlarındaki farklılıktan kaynaklandığını göstermektedir. Bu durumda bireysel verilere
göre seleksiyonda başarı imkanı pek fazla değildir. Bu
işletmede bu özellikler dikkate alınarak yapılacak seleksiyonda hayvanların bireysel verimlerinin yanında akraba verimlerinin de dikkate alınması önerilebilir. Tek
cinsiyette görülen ve düşük kalıtım dereceli özellikler
için, döl kontrolü yönteminden faydalanılarak denenmiş boğaların spermalarının tohumlamada kullanılması
sürüde genotipik varyasyonun artmasına yardımcı olacaktır. Genotipik varyasyonun artırılması ya da çevre
varyasyonunun azaltılması ile üzerinde durulan özelliklerin kalıtım dereceleri yükseltilebilir. Ancak bu şekilde
yapılacak seleksiyonda genetik ilerlemenin tespit edilmesi mümkün olabilecektir. Düşük kalıtım dereceli özelliklerde hayvanların fenotipik değerlerine bakılarak yapılacak seleksiyonda isabet derecesinin düşük olacağı
bilinmektedir. Bu özellikler gözetilerek bir seleksiyon
yapılması yerine sürü sevk ve idaresinde daha titiz davranılması tavsiye edilebilir.
Araştırmada incelenen döl ve bazı süt verim özelliklerinin tekrarlanma dereceleri düşük bulunmuştur.
Tekrarlanma derecesi hayvanlar arasındaki genotipik
farklılıklarla beraber, sabit çevre faktörlerinin etkilerini
de yansıtmaktadır. Sabit çevre faktörlerinin etkileriyle
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hayvanların muhtelif verimleri birbirine benzemekte, her
hayvanın çeşitli dönem verimlerinin birbirine benzemesi sonucunda, hayvanlar arasındaki farklılık artmakta,
dolayısı ile tekrarlanma derecesi artmaktadır. Bu çalışmada süt ve döl verimi özellikleri için hesaplanan tekrarlanma derecesi düşük olduğu için, bu sürüde sabit
çevre faktörleri yerine, hayvanların muhtelif verimlerinin
birbirinden farklılaşmasına neden olan geçici çevre faktörlerinin etkilerinin olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, hayvanların genotipik benzerliklerinin de bu özelliklere ait
tekrarlanma derecesinin düşük olmasında katkısının olduğu söylenebilir.
Bu değerlendirmelere göre araştırmanın yürütüldüğü
sürüde yapılacak bir seleksiyonda hayvanların ilk verimlerinden faydalanılamayacağı söylenebilir. Ayrıca, bu sürüde yapılacak bir seleksiyon çalışmasının tek verim
kaydı yerine daha fazla verim kayıtın dan yararlanılması gerektiği tekrarlanma derecesinin düşük çıkmasına
dayanılarak ifade dilebilir.
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