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Özet
Bu çalışmada, Siyah Alaca sığırlarda 305 günlük süt verimi ve laktasyon süresine ilişkin yönelim unsurları ve genetik
parametreler tahmin edilmiştir. 305 günlük süt verimi ve laktasyon süresi için fenotipik, genetik ve çevresel yönelimler sırasıyla, 
23.59 kg/yıl ve -0.486 gün/yıl, 7.99 kg/yıl ve -0.49 gün/yıl ve -31.58 kg/yıl ve -0.976 gün/yıl olarak tespit edilmiştir. 305 günlük süt
verimi ve laktasyon süresine ait kalıtım dereceleri 0.10 ve 0.11, tekrarlanma dereceleri ise 0.27 ve 0.17 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar sözcükler: Siyah Alaca, Süt verimi, Genetik yönelim, Genetik parametre

Estimation of Genetic and Phenotypic Trends, Heritability and
Repeatability for Some Milk Production Traits of Holsteins
Summary
The purpose of this study is to estimate the trend components and genetic parameters of 305-day milk yield and lactation length
in Holstein Friesian Cattle. The phenotypic, genetic and environmental trends for 305 days milk yield and lactation length were found
to be -23.59 kg/year and -0.486 days/year, 7.99 kg/year and -0.49 days/year, -31.58 kg/year and -0.976 day/year, respectively. The
heritability and repeatability for 305 days milk yield and lactation length were 0.10, 0.11 and 0.27, 0.17, respectively.

Keywords: Holstein, Milk yield, Genetic trends, Genetic parameters

GİRİŞ
Hayvancılık işletmelerinde temel amaç hayvanlar
dan elde edilen ekonomik geliri artırmaktır. Bu hay
vanların fenotipik değerlerinin yükseltilmesi ile müm
kündür. Bir ferdin fenotipi kendi genotipi ve içinde bu
lunduğu çevrenin ortak etkisi ile oluşmaktadır. Selek
siyona dayalı ıslah çalışmalarında populasyonun gene
tik düzeyinde yıldan yıla bir artış beklenir. Belirli bir
dönem içinde değerlendirilen ve doğum yılları esas
alınarak gruplanan dişilerin damızlık değerleri ortala
masının yıldan yıla artması beklenir. İşte bu artış veya
değişim genetik yönelim olarak ifade edilir. Süt veri
minin yükselmesine yönelik ıslah çalışmalarının yapıl
dığı populasyonlarda birbirini izleyen yıllarda doğan
hayvanların genetik seviyelerinin doğrusala yakın bir
şekilde arttığı belirlenmiştir 1-3.
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Süt sığırlarında ekonomik önemi olan özelliklerde,
genetik kapasitenin belirlenmesi ve bu kapasitedeki iler
leme, genetik yönelim ile ölçülür. Sürü yönetim teknik
leri, bakım besleme ve barınma şartlarında meydana
gelen ilerlemelerle çevre faktörlerinin etkilerindeki iyi
leşmeler verimde artışı da beraberinde getirir. Fenotipik
yönelimleri analiz etmek ve bunu genetik ve çevre unsur
larına ayırmak ıslah planlarında önemli bir yer tutar.
Çevresel yönelim, kantitatif karakterleri etkileyen tüm
çevre faktörlerinin ortak etkilerinin yıllara göre göster
diği değer, genetik yönelim ise üzerinde durulan verimi
artırmak için ıslah çalışmalarının yıllara göre gösterdiği
etki derecesi olarak tanımlanır. Genetik yönelim, popülas
yondaki kümülatif değişimi ölçer ve sürdürülebilir bir
genetik ilerlemenin göstergesi olarak kullanılabilir 4,5.
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Seleksiyon çalışmalarının yapılmadığı ve yetiştirme
koşullarında büyük varyasyon görülen populasyonlar
da ise fenotipik yönelimin hangi yönde gerçekleşece
ğini önceden kestirmek oldukça güçtür. Bu gibi du
rumlarda fenotipik yönelim yıldan yıla farklı yönlerde
büyük dalgalanmalar gösterebileceği gibi, bazı popu
lasyonlarda tesadüfen sürekli artabilir veya eksilebilir 6.
Özellikle hayvancılığı gelişmiş ülkelerde sığır ıslahı
çalışmaları sonucu verimde meydana gelen artışın ge
netik ve çevre kaynaklarından ne ölçüde etkilendiği
konusunda birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalış
mayla da, Polatlı Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah
Alaca sığırların 305 günlük süt verimi ve laktasyon
süresine ait fenotipik, genetik ve çevre yönelimleri ile
genetik parametreler tahmin edilmiştir.

MATERYAL ve METOT
Araştırmanın materyalini Polatlı Tarım İşletmesin
de yetiştirilen 744 baş Siyah Alaca ineğin 1991-2005
yıllarına ait süt verim kayıtları oluşturmaktadır. Laktas
yon süresi ve 305 günlük süt verimi Hollanda metodu 7
kullanılarak hesaplanmıştır. Süt verim özelliklerine
etkili buzağılama yılı dışındaki çevre faktörlerinin ana
lizi için varyans analizi uygulanmıştır. Analizler SAS 8
paket programında yapılmıştır.
Kullanılan matematik model;
Yijk = µ + ai + bj + eijk şeklinde olup bu modelde yer
alan terimlerden µ = populasyon ortalamasını, ai = i.
Laktasyon sırası etki miktarını, bj = j. Buzağılama mev
simi etki miktarını, eijk = normal, bağımsız şansa bağlı
hatayı temsil etmektedir.
Modeldeki faktörlere ait etki miktarları kullanılarak
305 günlük süt verimleri ve laktasyon süreleri genel
ortalamaya göre standardize edilmiştir. Fenotipik
yönelim düzeltilmiş yıllık ortalamaların yıllara (1991
2005) göre regresyonu, genetik yönelim ise ineklerin
damızlık değerlerinin inek doğum yıllarına regresyonu
olarak hesaplanmıştır. Çevresel yönelim, genetik yöne
limin fenotipik yönelimden çıkarılmasıyla bulunmuştur 4.
Damızlık değerleri, varyans unsurları ve genetik
parametrelerin hesaplanmasında DFREML paket prog
ramı kullanılmıştır 9.

BULGULAR
Genetik parametre tahmini
305 günlük süt verimi ve laktasyon süresine ait

genetik parametrelerden, kalıtım dereceleri 0.10 ve
0.11 ve tekrarlanma dereceleri ise 0.27 ve 0.17 olarak
hesaplanmıştır.
Yönelim unsurlarının tahmini
İnek damızlık değerlerinin inek doğum yıllarına reg
resyonu alınarak genetik yönelimler hesaplanmıştır.
Yıllara göre seçilen ineklerin gerek süt verimi ve ge
rekse laktasyon süresi damızlık değerleri bakımından
düzensiz iniş ve çıkışlar gözlenmiştir. Genetik yöne
limler 305 günlük süt verimi ve laktasyon süresi için sı
rasıyla 7.99 kg/yıl ve -0.49 gün/yıl olarak gerçekleşmiştir.
Laktasyon sırası ve buzağılama mevsimi bakımın
dan düzeltilmiş 305 günlük süt verimi ve laktasyon
süresinin yıllara göre ortalamaları yani fenotipik yöne
lim Tablo 1’de ve yıllara göre değişim Şekil 1 ve 2’de
verilmiştir. 305 günlük süt verimi ve laktasyon süresi
için fenotipik yönelim -23.59 kg/yıl ve -0.486 gün/yıl
(P<0.01) olarak bulunmuştur. İşletmede yıllar itibariy
le en yüksek süt verimi 2001 yılında, en düşük süt ve
rimi 1992 yılında gerçekleşmiştir. Süt verimi yıllar iti
bariyle düzensiz iniş ve çıkışlar göstermiştir. (Tablo1,
Şekil 1). En kısa laktasyon süresi 1992 yılında, en uzun
laktasyon süresi 2002 yılında gerçekleşmiştir (Tablo 1,
Şekil 2).
Fenotipik yönelimden genetik yönelim unsurları çıka
rılarak çevresel yönelim hesaplanmıştır. Buna göre çev
resel yönelim 305 günlük süt verimi için -31.58 kg/yıl;
laktasyon süresi için -0.976 gün/yıl olarak bulunmuştur.
Tablo 1. 305 günlük süt verimi ve laktasyon süresine ait fenotipik
yöneliminin yıllara göre değişimi
Table 1. The changes in phenotypic trends for 305 days milk
yield and lactation length over years
Fenotipik Yönelim
Yıllar

N

305 Günlük Süt Verimi
(kg) (Ortalama)

Laktasyon Süresi
(gün) (Ortalama)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

5
10
10
5
18
20
16
48
117
200
65
35
37
81
77

5166
4419
4476
5007
4461
4813
6112
6874
6913
6778
7182
7092
6248
5701
6165

314
279
300
321
303
314
349
338
355
351
347
388
383
356
323

305 günlük süt veriminin
yıllara regresyonu:
Y = 6798 - 23.59X **

Laktasyon süresinin
yıllara regresyonu:
Y = 346.85 - 0.486X **
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Şekil 1. 305 günlük süt veriminin yıllara göre değişimi
Fig 1. The changes in 305 days milk yield over years

Şekil 3. 305 günlük süt verimine ilişkin damızlık değerlerinin
yıllara göre değişimi
Fig 3. The changes in estimated breeding value for 305 days milk
yield over years

Şekil 2. Laktasyon süresinin yıllara göre değişimi
Fig 2. The changes in lactation length over years

TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışmada bulunan 305 günlük süt verimine ait
kalıtım derecesi farklı ülkelerde Siyah Alaca ırkı için
tahmin edilen 0.21-0.47 aralığındaki değerlerden 10-17
daha düşük ve Nenadovic ve ark.18 nın bildirdiği 0.005
değerinden daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlik
te kimi araştırıcıların bildirdiği 0.13, 0.19, 0.169 değer
lerine 19-21 yakın bulunmuştur.
305-günlük süt verimi için 0.10 olarak tahmin
edilen kalıtım derecesi değeri, Türkiye’de yapılan
çalışmalarda Bakır ve Kaygısız 14 tarafından Ankara
Şeker Çiftliğinde yetiştirilen Siyah Alaca ırkı için
bildirilen 0.40, Tilki ve ark.22 ve Kaya ve ark.23 tara
fından bildirilen 0.19 ve 0.25, Akman ve Kumlu 24
tarafından bildirilen 0.22, Saatci ve ark.25 ve Ulutaş ve
ark.26 tarafından bildirilen 0.16 değerlerinden daha
düşük, Koç 27 tarafından bildirilen 0.13, değerine ise
benzer bulunmuştur.
Laktasyon süresine ait 0.11 olarak bulunan kalıtım
derecesi, Bakır ve ark.16 tarafından Ceylanpınar Tarım
işletmesinde bulunan 0.06 değerinden yüksek, Bakır

Şekil 4. Laktasyon süresine ilişkin damızlık değerlerinin yıllara
göre değişimi
Fig 4. The changes in estimated breeding value for lactation
length over years

ve Kaygısız 14 tarafından Ankara Şeker çiftliğinde
bulunan 0.18, Atay ve ark.23, Atatürk Orman Çiftliğinde
bulunan 0.157 değerlerine yakın ve Bakır ve ark.16
tarafından Esmer ırkta bulunan 0.27 değerinden daha
düşük bulunmuştur.
305 günlük süt verimi için 0.27 olarak tahmin
edilen tekrarlanma derecesi tahmini Bakır ve ark.16
tarafından Ceylanpınar Tarım işletmesi Holsteinleri
için bildirilen 0.36, Bakır ve Kaygısız 14 tarafından
Ankara Şeker Çiftliğinde yetiştirilen Siyah Alaca ırkı
için bildirilen 0.39, Ndlovu 17 tarafından Zimbabwe
Holsteinleri için bildirilen 0.42 değerinden düşük,
Bakır ve ark.16 tarafından Alparslan Tarım işletmesinde
Esmer ırk için süt verimi için bulunan 0.54 değerlerin
den düşük bulunmuştur.
Laktasyon süresi için 0.17 olarak tahmin edilen tek
rarlanma derecesi tahmini Bakır ve ark.16 tarafından
Ceylanpınar Tarım işletmesinde laktasyon süresi için
bulunan 0.22 değerine yakın, Bakır ve Kaygısız 14
tarafından Ankara Şeker Çiftliğinde yetiştirilen Siyah
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Alaca ırkı için bildirilen 0.35, Bakır ve ark.16 tarafından
Alparslan Tarım işletmesinde Esmer ırk için süt verimi
için bulunan 0.65 değerlerinden düşük bulunmuştur.
Araştırmada elde edilen kalıtım dereceleri literatür
bildirişlerinden genel olarak daha düşük bulunmuştur.
Bu durumda populasyonda mevcut durumda selek
siyonla genetik ilerleme imkanı mümkün gözükme
mektedir. Kalıtım derecelerinin düşük olması, işlet
mede verim özelliklerinde gözlenen variyasyonun
genotipik farklılıktan ziyade çevre şartlarındaki fark
lılıktan kaynaklandığını göstermektedir. Çevre var
yasyonunun azaltılması veya genotipik variyasyonun
artırılması ile ele alınan özelliklerin kalıtım derecesinin
yükselmesi beklenebilir. Bunun sonucu olarak özel
likler üzerinde yapılacak seleksiyon çalışmaları ile
sürüde genetik ilerlemenin daha hızlı olması bekle
nebilir. Özellikle suni tohumlamada kullanılan sper
maların değiştirilerek genetik variyasyonun artırılması
durumunda seleksiyonla ilerleme sağlanması müm
kün olacaktır.
305 günlük süt verimi ve laktasyon süresi için
fenotipik yönelim -23.59 kg/yıl ve -0.486 gün/yıl
(P<0.01) olarak bulunmuştur. İşletmede yıllar iti
barıyla süt verimi düşmüş ve laktasyon süresi kısal
mıştır. 305 günlük süt verimi ve laktasyon süresi için
çevresel yönelim -31.58 kg/yıl; laktasyon süresi için
ise -0.976 gün/yıl olarak bulunmuştur. Genetik yöne
lim 305 günlük süt verimi ve laktasyon süresi için 7.99
kg/yıl ve -0.49 gün/yıl olarak gerçekleşmiştir. Bu
duruma göre, genetik yönelim değerinin süt verimi
için pozitif çıkması işletmede damızlık seçimi bakı
mından isabetli davranıldığını göstermektedir. Ancak,
işletmede yıllar itibarıyla süt verimi düşmesi ve lak
tasyon süresinin kısalması damızlık seçimindeki isa
betsizliklerden değil, çevre faktörlerinin kötüleşme
sinden, hayvanların sevk ve idaresindeki olumsuzluk
lardan kaynaklanmıştır. Çevresel yönelim negatif çık
mış olsa da ancak damızlık seçimindeki isabetli davra
nım nedeniyle fenotipik yönelimin çok fazla düşme
diği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, Khalid ve ark.29
Holsteinlerde yaptıkları araştırmada genetik yöneli
min süt verimine etkisini pozitif olarak bildirmişlerdir.
Süt verimi ve laktasyon süresine ait damızlık değer
leri, kimi yıllarda negatif, kimi yıllarda ise pozitif çık
mıştır (Şekil 3, 4). Genetik yönelimin pozitif bulunduğu
yıllarda işletmede damızlık seçiminde isabetli davra
nıldığı, negatif çıktığı yılarda ise damızlık seçiminde
isabetli davranılmadığı düşünülebilir.
305 günlük süt verimi ve laktasyon süresi için

fenotipik yönelim -23.59 kg/yıl ve -0.486 gün/yıl
(P<0.01) olarak bulunmuştur. Süt verimine ait feno
tipik yönelim değeri, Siyah Alaca ırkında 40 bulunan -88
kg/yıl değerinden yüksek, 72.87 31 232.0 ve 132.0
kg/yıl 35, 25.35 kg/yıl 41, Holstein-Zebu melezlerinde 42
59.15 kg/yıl, Sarı Alacalarda 40 115.75 kg/yıl 38 ve
Esmerlerde 124.28 kg/yıl olarak bildirilen değerlerden
düşük bulunmuştur.
Laktasyon süresine ait bulunan fenotipik yönelim
değeri (-0.486), Sarı Alacalarda 30 bildirilen -5.88
gün/yıl değerinden de yüksektir.
305 günlük süt verimi için bulunan genetik yöne
lim değeri (7.99 kg/yıl), aynı ırk için Kaygısız 30 ın Kazova
Tarım işletmesinde, Bakır ve Kaygısız 31 ın Ankara Şeker
çiftliğinde, Aydın ve ark.32 nın Atatürk Üniversitesi Zi
raat Fakültesi çiftliğinde bildirdikleri 25.0-249.7 kg/yıl
aralığındaki değerlerinden düşük bulunmuştur.
Diğer yandan bu araştırmada 305 günlük süt veri
mi için tahmin edilen genetik yönelim değeri; Teixeira
ve ark.33 tarafından bildirilen 128.0, 139.0 ve 94.0
kg/yıl, Tsuruta ve ark.34 tarafından 3 yıl grubu için
bildirilen 73.2 kg/yıl, 88.1 kg/yıl ve 82.1 kg/yıl,
Avandano ve ark.35 tarafından bildirilen 101.0 ve 74.0
kg/yıl, Ferreira ve ark. 36 tarafından bildirilen 57.7
kg/yıl, Duraes ve ark.37 tarafından bildirilen 18.4 kg/yıl
değerlerinden düşük ancak, Boligan ve ark.38 tara
fından bildirilen 9.25 kg/yıl değerine oldukça benzer
bulunmuştur.
Laktasyon süresine ait genetik yönelim -0.49
gün/yıl olarak bulunmuştur. Bu değer, Kaygısız 30
tarafından Kazova Tarım İşletmesinde yetiştirilen Sarı
Alaca ırkı için bildirilen -4.30 gün/yıl değerinden yük
sek ve Herbert ve Bhatnagar 39 tarafından Karan Esmer
ırkı için bildirilen 1.23 ve 4.63 gün/yıl değerlerinden
düşük bulunmuştur.
305 günlük süt verimi için bulunan çevresel yöne
lim değeri -31.58 kg/yıl olarak bulunmuştur. Şekil 3 ve
4'ün incelenmesinden de görüleceği gibi, 305 günlük
süt verimi ve laktasyon süresinde birbirini izleyen yıl
larda düzensiz iniş-çıkışlar meydana gelmiştir.
Bu araştırmada bulunan çevre yönelim değeri, aynı
ırk için farklı araştırmacılarca 33-35,40-42,44 bildirilen 50.18
136.8 kg/yıl aralığındaki değerlerden ve Esmer ırkta
bildirilen 37.42 kg/yıl 43 değerinden düşük bulunmuş
tur. Bakır ve Kaygısız 31 ın Ankara Şeker Çiftliğinde
-177.0 kg/yıl olarak bildirdikleri değer, bu çalışmada
bulunan değerden düşük bulunmuştur. Laktasyon
süresine ait bulunan çevre yönelim değeri (-0.976),
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Kazova Tarım İşletmesinde 30 yetiştirilen Sarı Ala
calarda tahmin edilen -1.58 değerinden yüksek bulun
muştur.

Norman HD: Variance of interaction effects of sire and herd
for yield traits of Holsteins in California, New York, and
Pennsylvania with an animal model. J Dairy Sci, 78 (4): 939
946, 1995.

İşletmede bulunan 305 günlük süt verimine ait
-23.59 kg/yıl’lık fenotipik yönelimin, 7.99 kg/yıl’lık
kısmı genetik ve -31.58 kg/yıl’lık kısmı ise çevresel
yönelimden ileri gelmiştir. Bu sonuç, işletmede uygu
lanan bakım, besleme ve diğer çevre şartlarının ince
lenmesine ve sürü yönetiminde eksikliklerin olduğunu
işaret etmektedir. Damızlık niteliğinde olan işletmeler
genetik ve çevre yönelimleri ne olursa olsun, sürekli
seleksiyon yapmak zorundadır. İşletmelerde bu değer
lendirmeler, şimdiye kadar yapılan uygulamaların
başarısını da ölçme imkanını verirler. İşletmede süt
verimi bakımından fenotipik yönelimin negatif çıkması
çevresel yönelimden ve dolayısıyla çevresel faktör
lerin yetersiz olmasından kaynaklanmış olabilir. İşlet
mede seleksiyonda isabetli seçim yapılmış olmasına
rağmen çevresel faktörler verim düşüşüne neden
olmuştur. Bu bağlamda işletmede bakım besleme ve
barınaktan oluşan çevre şartlarının iyileştirilmesi
önerilmektedir.

12. Albuquerque LG, Dimov G, Keown JF, Van Vleck LD:
Estimates using an animal model of (co) variances for yields of
milk, fat, and protein for the first lactation of Holstein cows in
California and New York. J Dairy Sci, 78 (7): 1591-1596, 1995.
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