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Özet: Bu araştırma Orta Anadolu Merinosu kuzuların yetiştirici koşullarındaki büyüme ve yaşama gücü özelliklerini
incelemek amacıyla yapılmıştır.
Bu çalışma Eskişehir ilinde bulunan 33 adet Orta Anadolu Merinosu işletmesinde yürütülmüştür. Çalışmada sütten
kesime kadarki yaşama gücü oranının hesaplanması için 2007-2010 yılları arasında doğan 23430 baş kuzunun verisi
kullanılmıştır. Doğum, sütten kesim (75. gün) ve 120. gün canlı ağırlıkları ve günlük canlı ağırlık artışları üzerine doğum
yılı, cinsiyet, doğum tipi, ana yaşı ve işletmenin etkilerini incelemek için damızlık seçimi amacıyla tartılan 18824 baş
kuzunun verisi analiz edilmiştir.
Orta Anadolu Merinosu kuzularda doğum ağırlığı, sütten kesim ağırlığı, 120. gün canlı ağırlığı, günlük canlı ağırlık
artışı ve yaşama gücü değerleri genel olarak sırasıyla 4.26 kg, 18.6 kg, 28.3 kg, 200.1 g ve %90.8 olarak bulunmuştur.
İncelenen bütün faktörlerin doğum, sütten kesim ve 120 günlük yaştaki canlı ağırlıklar ve günlük canlı ağırlık artışına
etkileri önemli olmuştur (P<0.01). Kuzuların yaşama gücü arasındaki farklılıklarda yılın etkisi önemli bulunmuştur
(P<0.01).
Bu araştırmanın sonucu olarak, Eskişehir ilinde yetiştirici koşullarında ıslah çalışması yürütülen Orta Anadolu Merinosu
kuzularda büyüme ve yaşama gücü değerlerinin yeterli seviyede olduğu ve ilerleyen yıllarda da bu özelliklerin iyileştiği
söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Orta Anadolu Merinosu, büyüme, yaşama gücü, çevresel faktörler

Growth and Survival Traits of Central Anatolian Merino Lambs Under Breeder Conditions
Abstract: This trial was conducted to investigate the growth and survival traits of Orta Anadolu Merinosu (Central
Anatolian Merino) lambs under breeder conditions.
This study was carried out in 33 Central Anatolian Merino sheep farms in Eskişehir Province. The data of 23430 lambs
(born between the years of 2007 and 2010) was used to calculate the survival rate until weaning. The data of 18824
lambs (weighed for breeding stock selection) were analysed to determine the effects of birth year, sex, birth type, dam’s
age and farm on the birth weight, weaning weight (at day 75), live weight at day 120, and average daily gain.
The overall birth weight, weaning weight, live weight at day 120, average daily gain and survival rate of lambs were
found as 4.26 kg, 18.6 kg, 28.3 kg, 200.1 g and 90.8%, respectively. All of the investigated factors had significant effects
on the birth weight, weaning weight, live weight at day 120, and average daily gain of lambs (P<0.01). The effect of year
on the survival rates of lambs was significant (P<0.01).
It can be said that the growth performance and survival rate of Central Anatolian Merino lambs conducted improvement study under breeder conditions in Eskişehir province were in sufficient level and these traits were also improved
in subsequent years.
Key words: Central Anatolian Merino, growth, survival rate, environmental factor
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Giriş
Türkiye’de dokuma endüstrisi için gerekli olan kaliteli yapağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1930’lı
yıllardan itibaren yerli koyun ırklarının Alman Et
Merinosu koçlarla melezlemesi ile et-yapağı verim
yönlü yeni merinoslar geliştirilmiştir. Bu amaçla,
Alman Et Merinosu koçların Kıvırcık koyunlarla melezlemesi ile Karacabey Merinosu (KBM),
Akkaraman koyunlarla melezlemesiyle de Orta
Anadolu Merinosu (OM) ırkları elde edilmiştir
[2]. Türkiye’de son yıllarda OM ve KBM koyunların sayısı sürekli artarak 2.2 milyon başa ulaşmış
ve Türkiye koyun varlığı içerisindeki payı % 6.8’e
yükselmiştir [8].
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2006 yılında başlatılan “Ülkesel Küçükbaş
Hayvan Islahı Projesi” kapsamında Eskişehir ilinde
halk elindeki OM koyunlarında 6000 baş koyun ve
300 baş koç ile ıslah projesi yürütülmüş, 2011 yılından itibaren ise projedeki koyun mevcudu 12000
baş koyuna, koç mevcudu ise 600 baş koça çıkarılmıştır. Bu proje sayesinde Eskişehir ilinde OM
koyun yetiştiriciliğine olan ilgi sürekli artmaya başlamıştır. Bu da ülkemiz merinos koyun yetiştiriciliği
açısından büyük önem taşımaktadır.
Yapılan bazı çalışmalarda kuzuların doğum ve
sütten kesim ağırlıkları üzerine doğum yılı, cinsiyet, doğum tipi, ana yaşı ve canlı ağırlığı, koyunların bakım ve besleme seviyelerinin önemli etkileri
olduğu bildirilmektedir [6,15,16,18,22,23,26]. OM
kuzularda yapılan çalışmalarda doğum ve sütten kesim (75-80 günlük yaşta) ağırlıkları sırasıyla 4.044.86 kg [1,4,5,10,12,20,27,28,29] ve 18.7-23.9 kg
[1,4,5,10,12,28,29] olarak bildirilmiştir. OM kuzuların 120. gündeki canlı ağırlıkları (CA) ise 23.6 kg
[1] ve 35.2 kg [4] olarak bulunmuştur. OM kuzuların sütten kesime kadarki günlük canlı ağırlık artışları (GCAA) 202 [27], 174-218 [28] ve 236-257
g [4], yaşama gücü (YG) oranları ise %87.9-100
[3,5,29] olarak tespit edilmiştir.
Bu araştırma, Eskişehir ilinde yetiştirici koşullarında ıslah çalışması yürütülen OM ırkı kuzularda
büyüme ve yaşama gücü özelliklerinin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metot
Bu çalışma Eskişehir ili Çifteler, Mahmudiye ve
Sivrihisar ilçelerinde bulunan 33 adet işletmede yüLalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.

rütülmüştür. Araştırmada “Orta Anadolu Merinosu
Koyun Irkının Halk Elinde Islahı Projesi” kapsamında 2007-2010 yılları arasında doğan 23430 baş
kuzunun yaşama gücü verileri ve 4 aylık yaşta damızlık seçimine tabi tutulan 18824 baş kuzunun doğum, sütten kesim (75. gün) ve 120. gün CA’larına
ait veriler incelenmiştir.
Araştırmanın yürütüldüğü bütün işletmelerde koç katımı proje gereği her yıl Ağustos ayının
3. haftasında başlatılmış ve 90 gün sürmüştür.
Doğumlar Ocak ayının ortası itibari ile başlamış ve
çoğunluğu 60 gün içerisinde gerçekleşmiştir. Proje
gereği belirlenen koç katım tarihlerine göre ilk 60
gün süre içerisinde doğan kuzular damızlık seçimine tabi tutulmuşlar, bu sürenin dışında doğanlar
ise damızlık seçimine dahil edilmemişlerdir. Fakat
3 aylık dönem içerisinde doğanların sütten kesime
kadarki yaşama gücü oranları hesaplanmıştır.
Araştırmadaki OM koyunların beslenmesi yılın büyük bölümünde meraya dayalı olmuştur. Karlı
kış aylarında ise ağırlıklı olarak samana dayalı, az
miktarda dane yem destekli besleme uygulanmıştır.
Bazı işletmelerde kaba yem olarak samanın dışında
fiğ ve korunga gibi baklagil kuru otları ve nadiren
de mısır silajı kullanılmıştır. Koç katım döneminde koyunlara ek yem verilmemiştir. Gebeliğin son
dönemi (4-5 hafta) koyun başı günlük 300 g kadar
arpa ve pamuk tohumu küspesi karışımından oluşan
kesif yem verilmiştir. Projedeki koyunlara doğum
sonrası mera başlangıcına kadar yaklaşık 1 kg civarında arpa ve pamuk tohumu küspesi ağırlıklı kesif
yem verilmiştir. Koyunlar Nisan ayından itibaren
merada, tahıl hasadından sonra ise anızlarda otlatılmışlardır. Anız sonrası ise kar yağıncaya kadar
meralarda otlatma devam etmiştir.
Doğuma müteakip tek ve ikiz doğuran koyun
ve kuzuları doğum tarihlerine göre ayrı bölmelerde
küçük gruplar halinde barındırılmışlardır. Üçüncü
haftadan sonra küçük gruplar birleştirilerek biraz daha büyük gruplar oluşturulmuştur. Kuzular
doğum sonrası ilk 2 hafta boyunca serbestçe, 3.
haftadan itibaren ise 60. güne kadar günde 2 kez
emzirilmiştir. Emzirme sıklığı 60. günden itibaren
azaltılarak, ortalama 75 günde sütten kesilmişlerdir.
Kuzulara 3 haftalık yaştan itibaren ek yem verilmeye başlanmış ve alıştırma süresinden sonra genellikle arpa ve pamuk tohumu karışımından oluşan
kesif yemden sütten kesime kadar günlük ortalama
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250-300 g verilmiştir. Kuzular 50-60 günden itibaren ağılın yakınlarındaki meralarda otlatılmaya
başlanmıştır. Sütten kesim sonrası ise kuzular ayrı
sürüler halinde otlatılmış ve 120. güne kadar günlük
ortalama 250 g ilave kesif yem verilmiştir.
Doğumuna müteakip kuzulara kulak küpesi takılmış ve 10 grama duyarlı dijital el kantarı ile tartılarak doğum kayıtları yapılmıştır. Kuzular ortalama olarak 70 ve 120 günlük yaşa geldiklerinde 100
grama hassas dijital kantar ile 2 kez tartılmışlardır.
Daha sonra interpolasyon yöntemi ile sütten kesim
ağırlıkları (SKA) ve 120 günlük yaştaki CA’ları belirlenmiştir.
Kuzuların doğum, sütten kesim ve 120 günlük
yaştaki CA’ları ve GCAA’ları üzerine doğum yılı,
kuzu cinsiyeti, doğum tipi, ana yaşı ve işletmenin etkileri Minitab [17] istatistik programında En Küçük
Kareler yöntemi ile analiz edilmiştir. Ortalamalar
arasındaki önemli farklılıklar Tukey testi ile karşılaştırılmıştır. OM kuzuların sütten kesime kadarki
YG oranları yıllar itibari ile Ki-kare testi ile analiz
edilmiştir.
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CA’ları ve GCAA’ları da (sütten kesim-120. gün
arası hariç) daha önce doğum yapmış koyunlardan
doğan kuzuların CA’larından daha düşük (P<0.01)
tespit edilmiştir (Çizelge 2 ve 3).
Kuzuların DA, SKA ve 120 günlük yaştaki
CA’ları bakımından işletmeler arasındaki farklar
istatistiki olarak önemli olup (P<0.01), 120. günde
en yüksek ve en düşük CA ortalamasına sahip işletmeler arasındaki fark 4.8 kg olarak bulunmuştur.
Bununla birlikte, çok sayıda işletme olduğu için işletmenin etkisi tablolarda gösterilmemiştir.
Kuzuların YG oranları 2009 yılına kadar önemli seviyede (P<0.01) artmış, 2010 yılında ise bir
azalma meydana gelmiştir (Çizelge 4).
Çizelge 1. Eskişehir ilinde yıllık ve aylık yağış miktarları,
(mm)*
Yıllar
Yıllık
Mart
Nisan
Mayıs
İlkbahar

2007
389
24
25
66
115

2008
231
30
38
14
82

2009
381
40
26
29
95

2010
418
28
41
6
75

1950-2010
379

*: Yağış verileri Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden
temin edilmiştir.

Bulgular
Eskişehir ilinde çalışmanın yürütüldüğü yıllara ait
yıllık ve aylık yağış miktarları Çizelge 1’de sunulmuştur. Kuzuların doğum ve farklı dönemlerdeki
CA’ları ve GCAA’ları Çizelge 2 ve 3’de verilmiş,
yine 75 ve 120. gündeki CA’ları yıllar itibari ile
Şekil 1’ de gösterilmiştir. Kuzuların yıllar itibari ile
sütten kesime kadarki YG oranları ise Çizelge 4’de
sunulmuştur.
Kuzuların SKA’ları ve 120. gündeki CA’ları
2009 yılına kadar önemli seviyede (P<0.01) artmış, 2010 yılında ise bir önceki yıla göre düşmüştür
(Çizelge 2).
Kuzuların 2007-2010 yıllarındaki 120. gündeki
CA’ları ve GCAA’ları incelendiğinde 2010 yılındaki CA ve GCAA değerleri (29.9 kg ve 212.5 g)
2007 yılındaki değerlere (25.1 kg ve 174.5 g) göre
%19-22 daha yüksek bulunmuştur. OM kuzuların
büyümelerinde yıllar itibarı ile bir artış olduğu görülmektedir (Çizelge 2 ve 3, Şekil 1).
CA ve GCAA bakımından bütün dönemlerde
erkek kuzular dişilerden, tekiz kuzular da ikizlerden
daha üstün (P<0.01) bulunmuştur (Çizelge 2 ve 3).
İlk kez doğum yapan koyunlardan doğan kuzuların
Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.

Şekil 1. Kuzuların yıllar itibari ile 75 ve 120. gündeki canlı
ağırlıkları
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Çizelge 2. Orta Anadolu Merinosu kuzularda doğum, 75 ve 120. gün canlı
ağırlıklarına ait en küçük kareler ortalamaları ve standart hataları, (kg)

Faktörler
Doğum yılı
2007
2008
2009
2010
p değeri
Cinsiyet
Dişi
Erkek
p değeri
Doğum tipi
Tek
İkiz
p değeri
Ana yaşı
2
3
4
5
6
7
p değeri
Genel

Doğum
X ± Sx

75. Gün
X ± Sx

120. Gün
X ± Sx

3697
4433
4566
6128

4.19 ± 0.013c
4.17 ± 0.012c
4.32 ± 0.011b
4.36 ± 0.010a
0.01

18.4 ± 0.07c
17.9 ± 0.06d
19.1 ± 0.06a
18.9 ± 0.05b
0.01

25.1 ± 0.09d
27.0 ± 0.09c
31.1 ± 0.08a
29.9 ± 0.07b
0.01

9451
9373

4.14 ± 0.009b
4.39 ± 0.009a
0.01

18.0 ± 0.05b
19.2 ± 0.05a
0.01

27.0 ± 0.07b
29.5 ± 0.07a
0.01

11351
7473

4.71 ± 0.008a
3.81 ± 0.010b
0.01

20.3 ± 0.05a
16.9 ± 0.05b
0.01

30.3 ± 0.06a
26.2 ± 0.07b
0.01

3525
4926
4992
3454
1450
477

4.00 ± 0.012c
4.27 ± 0.010b
4.32 ± 0.010ab
4.30 ± 0.012ab
4.34 ± 0.018a
4.34 ± 0.031a
0.01
4.26 ± 0.007

17.7 ± 0.06c
18.7 ± 0.05b
19.1 ± 0.05a
18.8 ± 0.06b
18.6 ± 0.10b
18.5 ± 0.16b
0.01
18.6 ± 0.04

27.4 ± 0.09c
28.5 ± 0.07b
28.9 ± 0.07a
28.5 ± 0.09b
28.3 ± 0.13b
28.2 ± 0.22b
0.01
28.3 ± 0.06

n

18824

p: Önem Seviyesi;
: Aynı sütunda her alt grupta farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki
farklar istatistiki bakımdan önemlidir, (P<0.05).
a,b,c,d

Çok sayıda işletme olduğu için işletmenin etkisi tabloda gösterilmemiştir.

Çizelge 3. Orta Anadolu Merinosu kuzuların günlük canlı ağırlık artışlarına
ait en küçük kareler ortalamaları ve
standart hataları, (g)

Faktörler
Doğum yılı
2007
2008
2009
2010
P değeri
Cinsiyet
Dişi
Erkek
P değeri
Doğum tipi
Tek
İkiz
P değeri
Ana yaşı
2
3
4
5
6
7
P değeri
Genel

Doğumsütten kesim
X ± Sx

Sütten kesim120. Gün
X ± Sx

Doğum120. Gün
X ± Sx

3697
4433
4566
6128

189.7 ± 1.14c
183.2 ± 1.11d
197.7 ± 1.22a
193.3 ± 0.84b
0.01

149.0 ± 1.63d
202.2 ± 1.74c
265.7 ± 1.91a
244.5 ± 1.20b
0.01

174.5 ± 1.13d
190.3 ± 1.12c
223.2 ± 1.20a
212.5 ± 0.84b
0.01

9451
9373

184.3 ± 0.80b
197.7 ± 0.91a
0.01

201.4 ± 1.23b
229.3 ± 1.42a
0.01

190.7 ± 0.82b
209.5 ± 0.94a
0.01

11351
7473

207.4 ± 0.82a
174.5 ± 0.93b
0.01

223.0 ± 1.22a
207.6 ± 1.31b
0.01

213.3 ± 0.80a
187.0 ± 0.94b
0.01

3525
4926
4992
3454
1450
477

183.3 ± 1.13c
192.8 ± 0.94b
197.4 ± 0.92a
193.6 ± 1.13b
190.1 ± 1.69b
188.6 ± 2.88bc
0.01
191.0 ± 0.72

213.9 ± 1.76
216.5 ± 1.45
216.2 ± 1.43
214.2 ± 1.74
215.7 ± 2.61
215.4 ± 4.46
0.519
215.3 ± 1.14

194.8 ± 1.02c
201.7 ± 0.84b
204.5 ± 0.83a
201.3 ± 1.01b
199.7 ± 1.51b
198.7 ± 2.60bc
0.01
200.1 ± 0.73

n

18824

: Aynı sütunda her alt grupta farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistiki
bakımdan önemlidir, (P<0.05). İşletmenin etkisi tabloda gösterilmemiştir.
a,b,c,d
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Çizelge 4. Orta Anadolu Merinosu kuzuların yıllar itibari ile sütten kesime
kadarki yaşama gücü oranları

Yıllar
Canlı doğan kuzu sayısı
Sütten kesilen kuzu sayısı
Yaşama gücü oranı, (%)

2007
4812
4312
89.6b

2008
6112
5631
92.1a

2009
6178
5718
92.6a

2010 χ2
6328
5615
88.7c 458

P değeri

0.01

17
Genel
23430
21276
90.8

: Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistiki bakımdan önemlidir, (P<0.05), χ2:Ki-kare
a,b,c

Tartışma ve Sonuç
Çevresel faktörler
Bu çalışmada kuzuların DA, SKA ve 120. gündeki CA ve GCAA’ları üzerine kuzunun doğum yılı,
cinsiyeti, doğum tipi, ana yaşı ve işletmenin etkileri
önemli olmuştur. Bu sonuç daha önce yapılan bazı
çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir
[6,15,16,18,22,23,26]. Bununla birlikte, yapılan
bazı çalışmalarda DA ana yaşı, cinsiyet ve doğum
tipinden önemli düzeyde etkilenirken, SKA veya
sütten kesim sonrası CA ana yaşından [12], ana yaşı
ve kuzu cinsiyetinden [29] ve ana yaşı ve kuzunun
doğum tipinden [28] etkilenmemiştir. Farklı araştırmalardaki farklı sonuçlar ırk ve işletmelerdeki koyunların genetik kapasitesi, bakım-besleme ve iklim şartlarındaki farklılıklarından kaynaklanabilir.
Doğum ağırlığı
Bu çalışmada doğum ağırlığına ilişkin belirlenen
ortalama değer (4.26 kg) OM kuzular için bildirilen
değerler (4.04-4.86) aralığında olup alt sınıra yakındır [1,3,5,10,12,20,27,28,29]. Bu durum daha önce
yapılan çalışmalarda kullanılan koyun ve kuzulara
optimum bakım ve besleme şartlarının uygulanmasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim çalışmaların
önemli bir kısmı araştırma kurumlarında (enstitü,
devlete ait tarım işletmesi, fakülte çiftlikleri) yapılmıştır. Bu çalışmada yetiştiriciler gebeliğin son
4-5 haftalık döneminde koyunlara günlük ortalama
300 g civarında kesif yem vermişlerdir. Gebeliğin
son döneminde besleme seviyesinin artması ile
birlikte doğum ağırlığının da arttığı bildirimleri
[3,13,14,19,24] bulunmaktadır.
Canlı ağırlıklar ve günlük canlı ağırlık artışı
Bu çalışmada, kuzuların 75 günlük yaştaki ortalama SKA 18.6 kg olarak tespit edilmiştir. Daha önce
yapılan çalışmalarda [1,4,5,10,12,20,27,28,29] OM
kuzular farklı yaşlarda (75-105 günlük yaşta) sütten
kesilmişlerdir. Bu yüzden, bu çalışmadaki SKA deLalahan Hay. Araşt. Enst. Derg.

ğeri OM kuzularda 75-80 günlük yaşta elde edilen
CA değerleri ile karşılaştırılmış, diğer yaşlarda elde
edilen CA değerleri ile karşılaştırma yapılmamıştır.
Mevcut çalışmada 75 günlük yaşta bulunan değer,
OM kuzularda 75 günlük yaştaki kuzularda bulunan değerlerden (20.4-23.9 kg) düşük [4,5,12,29],
80 günlük yaştaki kuzularda tespit edilen değerlere (20.5-20.7) ise biraz yakın bulunmuştur [10].
Ayrıca, bu çalışmadaki SKA değeri diğer bir araştırmada (28) 75 günlük yaştaki kuzular için bildirilen 1997 yılındaki değere (18.7 kg) benzer, 1998
yılındaki değerden yüksek (17.3 kg), 1999 yılındaki
değerden (20.6 kg) ise düşük bulunmuştur.
Mevcut çalışmada OM kuzularda 120. günde
tespit edilen CA ortalaması (28.3 kg) daha önce yapılan bir çalışmada [1] bildirilen değerden (23.6 kg)
daha yüksek, bir araştırmadaki [29] değere (105.
günde 25.1 kg) benzer, diğer bir çalışmadaki [4]
değerden (35.2 kg) ise daha düşük bulunmuştur.
Bu çalışmada, kuzuların 2007-2010 yılları
arasındaki GCAA’ları sütten kesime kadar, sütten
kesim-120 gün ve doğum-120 gün arasında sırasıyla 191.0, 215.3 ve 200.1 g olarak tespit edilmiştir
(Çizelge 6). Mevcut çalışmada sütten kesime kadar
elde edilen GCAA değeri aynı ırk ile daha önce yapılan 2 çalışmada [27,28] bildirilen değerlere (174218 g) benzer, fakat diğer bir çalışmada [4] tespit
edilen değerden (254 g) ise düşük bulunmuştur.
Mevcut çalışmada kuzuların sütten kesim ve
4 aylık yaştaki CA’ları yıllar itibari ile artma eğilimindedir (Şekil 1). Bunun muhtemel sebeplerinden
birisi de mevcut çalışmadaki sürülerde uygulanan
ıslah çalışmasının olumlu etkisi olabilir.
Kuzuların 2010 yılındaki 120 günlük yaştaki
CA’larının bir önceki yıla göre azalmasının muhtemel nedenlerinden birisi bu iki yılda ilkbahardaki
yağış miktarlarının farklı olması olabilir. Çünkü
2009 yılının ilkbahar aylarındaki, özellikle de Mayıs
ayındaki yağış miktarı 2010 yılına göre daha fazla
gerçekleşmiştir (Çizelge 1). Bu fazla yağış miktarı
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da meralardaki ot miktarının daha fazla olmasını ve
dolayısıyla da kuzuların 2009 yılında daha fazla CA
kazanmalarını sağlamış olabilir.
Farklı çalışmalarda kuzuların 75. gündeki ve
4 aylık yaştaki CA’ları ve GCAA’ları arasında tespit edilen farklılıklar genetik kapasite, iklim, bakım-besleme ve işletmeler arasındaki farklılıklardan kaynaklanabilir.
Yaşama gücü
Bu çalışmada tespit edilen genel YG oranı (%90.8)
daha önce OM ve KBM kuzularda yapılan bazı çalışmalarda [5,9,11,29] bildirilen oranlara (%87.992.2) yakın, bazı çalışmalardaki [3,7,21,23,30]
oranlardan (%93.2-100.0) ise daha düşük bulunmuştur.
Kuzuların 2010 yılındaki YG oranının 2009
yılına göre biraz düşmesinin muhtemel nedenlerinden biri 2010 yılında ilkbahardaki yağış miktarlarının düşük olması sebebiyle meradaki ot miktarının
azalmasına bağlı beslenme yetersizliği olabilir.
Farklı araştırmalarda kuzuların YG oranları
arasındaki farklılıklar çalışmaların yürütüldüğü yerlerdeki iklim ve mera farklılıkları ile işletmelerdeki
bakım-besleme ve sürü yönetimindeki farklılıklardan kaynaklanabilir.
Sonuç olarak, Eskişehir ilinde halk elinde yetiştirilen ve ıslah çalışması yürütülen Orta Anadolu
Merinosu kuzularda büyüme ve yaşama gücü değerlerinin tatmin edici seviyede olduğu, bu nedenle
de Türkiye’deki kuzu eti üretiminin artırılması için
bu ırktan daha fazla faydalanılması gerektiği ifade
edilebilir.
Bu çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında
projenin yürütüldüğü sürülerdeki kuzuların büyüme hızlarında yıllar itibarı ile bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışın önemli sebeplerinden biri
mevcut çalışmadaki sürülerde uygulanan ıslah çalışmasının olumlu etkisi olabilir. Bu nedenle, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Ülkesel
Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” kapsamında
Eskişehir ilinde yürütülen Orta Anadolu Merinosu
Koyun Irkının Halk Elinde Islahı Projesi’nin planlı,
bilinçli ve uzun süreli olarak devam ettirilmesi gerektiği ifade edilebilir.
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