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Özet 
Koyun ve keçilerde süt verimi bakmndan rklar arasnda önemli düzeyde varyasyon vardr. Sütçü rklar-

da etkili bir seleksiyon, etçi rklarda ise kuzularn/o laklarn büyütebilme yetene inin tespit edilebilmesi bak-
mndan laktasyon süt veriminin tespit edilebilmesi önemlidir. Belli aralklarla uygulanan çe itli süt kontrol yön-
temleriyle (elle,  makine ile,  oksitosin enjeksiyonundan sonra ve tart-emzir-tart yöntemi ile) günlük süt verimi 
tespit edilebilmekte ve bu de erler kullanlarak çe itli metotlarla ( sveç, Vogel, Hollanda ve ICAR’a göre) 
laktasyon süt verimi tahmin edilebilmektedir. Ayrca, laktasyon süt veriminin gerçek de erini ortaya koyabilmek 
için düzeltme katsaylar (laktasyon süresine göre, kuzu büyütme yöntemine göre ve ya a göre) kullanlmaktadr. 
Bu derlemede, koyun ve keçilerde süt verimi için kontrol yöntemleri, laktasyon süt verimi tahmin metotlar ve 
laktasyon süt verimi düzeltme faktörleri hakknda bilgi verilmi tir.   
Anahtar kelimeler: Hesaplama, Koyun- keçi, Laktasyon, Süt verimi 

 
Milk Recording Methods and Calculation of Lactation 

Milk Production in Sheep and Goats 
Abstract 
    There are a important variation for milk yield between sheep and goat breeds. Determination of lactation 
milk yield is important in dairy sheep breeds for effective selection and in mutton sheep breeds for sufficient 
growth of their lambs. Test days milk yield has been determinate with different milk control procedures (hand 
milking, machine milking, milking with oxytocin plus and weigh-suckle-weigh) which applied at current period. 
Lactation milk yield can be estimated with different methods (Sweden, Vogel, Holand and ICAR) at the test days 
milk yield. On the other hand, adjustment coefficient has been use for really calculation lactation milk yield. In this 
review, control procedures from milk yield, milk recording methods and calculation of lactation milk yield in 
sheep and goat has been explained.   
Key Words: Calculation, Lactation, Milk yield, Sheep- goat  

Giri  
Türkiye koyun ve keçi says bakmndan dünyann 

önde gelen ülkeleri arasnda yer almaktadr. Bununla birlikte, 
son yllarda koyun ve keçi says ile bu türlerden elde edilen 
toplam ürünlerde (et, süt, yapa , tiftik vb) önemli düzeylerde 
azalma meydana gelmi tir (1, 3). 

Yerli koyun ve keçilerde laktasyon süresi genelde 3- 
5 aydr. Bu süre etçi rklarda 3- 4 ay, sütçü rklarda ise 7- 8 ay 
kadar devam etmektedir. Bu dönemden sonra kuruya çkarlar. 
Laktasyonun ba nda günlük süt verimi dü üktür. Süt verimi 
zamanla artar ve rklara göre de i mekle birlikte genellikle 
laktasyonun 60- 70. günlerde en yüksek düzeye çkar. Bir süre 
(bu süre rkn verim yönüne göre de i ebilmektedir) bu sevi-
yede devam eder ve sonra azalmaya ba lar. Laktasyonun son-
larna do ru ise iyice azalr (1, 14). 

Koyunlardan elde edilen süt geliri, rklarn süt veri-
mine ba l olarak gelirin %20- 40 arasnda de i mektedir. 

letmede koyunlarda/ keçilerde süt veriminin ne düzeyde 
oldu unun bilinmesi kârll n bilinmesi bakmndan önemli-
dir. Sütçü rklarda damzlklarn seçimi bireylerin süt verim 
düzeylerinin tespit edilmesine ba ldr. Damzlk de eri yük-
sek bireyler yeti tirebilmek için süt verim kontrolü yapmak ve 
seleksiyonu bu kontrollere dayandrmak önem ta maktadr. 

Ayrca etçi rklarda koyunlarn süt veriminin yavrular besle-
yecek düzeyde olmas istenir. Bu nedenle etçi rklarda da süt 
veriminin bilinmesi önemlidir (18).  

Bu derlemede, koyun ve keçilerde süt verimi için 
kontrol yöntemleri, laktasyon süt verimi tahmin metotlar ve 
laktasyon süt verimi düzeltme faktörleri üzerinde durulmu tur.   
Süt Verim Kontrolü çin Kullanlan Yöntemler 

Süt kontrolleri, kullanlan sa m yöntemi ve tekni ine 
göre farkl ekillerde yaplabilmektedir. 
Elle Sa m le Yaplan Süt Kontrolleri 

Süt kontrolü için yaplan çal malarda elle sa m yönte-
mi, ara trclar tarafndan sa m dönemi, sa m aral  ve 
günlük sa m says bakmndan farkl ekillerde uygulanmak-
tadr.   
1.1.1. Süt Emme Döneminde Süt Kontrolü 

Do umdan belli bir süre sonra ba lanr. Bu süre 
çe itli ara trmalarda 10 ile 40 gün arasnda de i mekle birlik-
te, genellikle 15 gün olarak uygulanm tr. Kontroller genellik-
le 7- 20 gün aralklarla yaplr. Süt emme döneminde elle sa-
mda süt kontrolü farkl ekillerde uygulanabilmektedir. 

Kontrol gününde sa mlar günde bir defa (genellikle sabahlar) 
veya sabah ve ak am olmak üzere günde iki defa yaplr. Gün-
de tek sa m yaplyorsa elde edilen süt verimi 2 ile çarplarak 
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günlük süt verimi bulunur. Günde iki sa m yaplyorsa, sabah 
ve ak am sa mndan elde edilen süt miktarnn toplam gün-
lük süt verimidir. Kuzularn/ o laklarn, süt kontrolündeki 
güvenilirli i olumsuz yönde etkilememesi için kontrol zama-
nndan en az 12 saat önce (genel olarak kontrol gününden 
önceki ak am) analarndan ayrlmaldr (2, 5, 18, 23, 26).  

Elle sa mla süt kontrolü farkl ekillerde de uygula-
nabilmektedir. Baz uygulamalarda koyunlar/ keçiler kontrol 
günü sabah, ertesi gün ise ak am sa lmakta ve elde edilen süt 
miktar toplanarak günlük süt verimi bulunmaktadr (Alma k 
sa m yöntemi). Her iki sa mdan 12 saat önce yine kuzularn 
analarndan ayrlmas gerekmektedir. Burada amaç kuzularn 
analarndan ayr kaldklar 24 saati iki döneme bölerek kuzu-
larla ilgili olabilecek olumsuzluklar engellemektir (2, 18, 19, 
25, 27, 28). 
1.1.2. Sütten Kesimden Sonra Süt Kontrolü 

Bu dönemde uygulanan süt kontrol yönteminin, süt emme 
dönemindeki yöntem ile ayn olmas bir örneklili in sa lanma-
s bakmndan önemlidir. Kuzularn/o laklarn süt kesiminden 
sonra süt kontrolünün yaplabilmesi için sürüde sa mn de-
vam etmesi gerekmektedir. Günlük süt verimi belli bir seviye-
nin (30- 100 ml) altna dü ünce koyunlarn/ keçilerin kuruya 
çkt  kabul edilmektedir (2, 18, 19). 
 Makineli Sa m le Süt Kontrolleri 
1.2.1. Makineli Sa mn Uygulanabilirli i 

Memenin morfolojik yaps uzun zamanlardan beri 
bilinmektedir. Meme ba nn yaps ile ilgili olarak slah çal -
malar yürütülmektedir. Koyunlarda/ keçilerde makineli sa -
mn uygulanabilirli i meme ve meme ba nn yapsyla ilgili-
dir. Meme ba  makineli sa ma uygun ise koyunlar/ keçiler 
makineli sa ma al abilmektedirler. Makineli sa ma uygun-
lukta rk önemli bir faktördür (8). Sütçü rklar makineli sa ma 
daha kolay al rken, di er rklarda sorunlar ortaya çkmakta-
dr. Ayrca makineli sa m srasnda salnan oksitosin düzeyi 
rklara göre farkllk göstermektedir. Lacaune rk koyunlarn 
% 88’inde makineli sa m srasnda oksitosin düzeyi yeterli 
olurken, bu oran do u Frizyan koyunlarnda % 58 seviyesinde 
kalm tr (15, 20). 
 Makineli sa mda elle sa ma nazaran süt tamamen 
d ar alnamamaktadr. Makineli sa mda sütün d ar alnma-
sna, rk, meme ba  yaps, laktasyon dönemi ve makinenin 
vakum oran etki etmektedir. Makineli sa m sonucunda meme 
sinuslarnda kalan süt miktar toplam sa lan süt miktarnn % 
10- 30’u arasnda de i mektedir. Sa m sonlandktan sonra 
memeye yakla k olarak 45 saniye masaj uygulayp daha sonra 
ksa süreli bir sa m daha uygulanabilir (ilave sa m, 
stripping). Sa m kurallarnn optimum düzeyde uygulanmas 
ile meme sinuslarnda kalan süt ihmal edilebilir (16). 
1.2.2. Makineli Sa m ve Sütün D ar Alnmas 

Makine ile yaplan sa mlarda genellikle sabah ve 
ak am olmak üzere günde iki defa sa m yaplr. Laktasyonun 
sonlarna do ru ise sa m says bire dü ürülür. Sa m sistemi-
ne ba l olarak, sa m srasnda koyunlar/ keçiler önce sa m 
bölmesine alnr ve oradan teker teker sa m yerine getirilir. 
Sa mda mümkün oldu u kadar memede süt braklmamaldr. 
Sa mdan önce meme, su veya slak bezle temizlenir. Daha 
sonra sa m ba lklar, meme ba larna taklarak sa m yaplr. 
Sütün scakl  sa mdan hemen sonra + 5 oC’nin altna dü ü-
rülmelidir. Koyunlar/ keçiler sa ma getirilirken ya da sa lr-

ken dikkatli (korkutulmamal, canlar yaklmamal) olunmal 
ve sa ma getirilirken her zaman ayn yol izlenmelidir (1, 22). 
 Makineli sa mda en uygun pulzasyon oran, 
pulzasyon says ve vakum basncnn rklara göre az da olsa 
de i ti i bildirilmektedir. Sinapis ve ark (2000), Yunan yerli 
keçi rk üzerinde yaptklar bir çal mada, bu rk için en uygun 
pulzasyon oran, pulzasyon says ve vakum basncn srasyla 
65: 35, 70- 90/ dakika, 36- 44 kPa olarak bulmu lardr (22).  
Pulzasyon oran ve hz Alpin keçilerinde srasyla 60:40, 90/ 
dakika (13), Bafra koyunlarnda ise srasyla 60:40 ve 120/
dakika olarak bildirilmi tir (27). 
 Makineli sa mn etkin bir ekilde olmas için genel 
olarak sa m makinelerinde pulzasyon oran 1:1- 2:1, 
pulzasyon says 70- 120/ dakika, vakum basncnn ise 36- 44 
kPa düzeyinde olmas gerekti i bildirilirken (13) yaplan farkl 
çal malarda pulzasyon saysnn 150- 180/ dakikaya kadar 
çkabildi i bildirilmektedir (11, 22, 27). 

 Süt sa mnn makine ile yapld  ve sütçü 
koyunlarn yeti tirildi i i letmelerde süt kontrolü yapmak 
kolaydr. Ancak hiç sa m yaplmayan i letmelerde makineli 
sa mla süt kontrolünde baz sorunlarla kar la labilece i göz 
önüne alnmaldr. Makineli sa m ile yaplan süt kontrollerin-
de genellikle kuzular/ o laklar sütten kesilmeden önce kontrol 
sa m günde bir defa, kuzular/ o laklar sütten kesildikten 
sonra ise günde iki defa yaplmaktadr. Kontrol aralklar 15- 
30 gün arasnda de i mektedir. Süt emme dönemine sa mdan 
önce 12 veya 24 saat süreyle kuzular analarndan ayrlrlar (9, 
10, 11, 17, 20, 27  
Di er Süt Kontrol Yöntemleri 
1.3.1. Oksitosin Enjeksiyonu ile yaplan süt kontrolleri 

Koyunlarda ve keçilerde günlük süt verimine, yavru-
larn emme skl  ve yavru saysnn etkisi vardr (14). Emme 
srasnda olu an sinirsel uyarmlar hipofizden oksitosin saln-
masna, oksitosin de sütün alveollerden sinuslara geçmesine 
sebep olmaktadr. Elle veya makine ile yaplan sa mlarda 
olu an oksitosinin düzeyi, yavru uyarm olmad  için yeterin-
ce etkili olmayabilmektedir. Ayrca rklara ba l olarak koyun-
larn/ keçilerin genellikle sa ma al kn olmamalar, sa m 
srasnda böbrek üstü bezinden Adrenalin ve nöradrenalin 
salnmna sebep olmaktadr. Bu hormonlarda oksitosinin etki-
sini azaltmakta, hatta ortadan kaldrabilmektedir (12). Bu ne-
denlerden dolay laktasyon süt veriminin tahmini için yaplan 
süt kontrol çal malarnda, sa mdan hemen önce belirli mik-
tarda oksitosin enjeksiyonu yaplabilmektedir (26, 27).  

Oksitosin enjeksiyonu ile yaplan süt kontrollerinde; 
enjeksiyonun yaplma zaman (sa ma ba lanmadan kaç daki-
ka önce), uygulanma ekli ve dozu de i iklik gösterebilmekte-
dir (12, 26, 27). 

Sütün meme loblarndan d ar alnmas için 
oksitosinin 0.1- 1 IU dozunda uygulanmas yeterli olmaktadr. 
Ancak bu dozda, sütün ak  hz fazla olmamakta buna ba l 
olarak da sa m süresi uzamaktadr. Bu sebeple, oksitosinin 
dozu fizyolojik snrn çok üzerinde olan 40 IU’ye kadar uygu-
layabilmektedir. Oksitosin enjeksiyonu iv olarak yaplyorsa 
sa ma enjeksiyondan hemen sonra, e er im olarak yaplyorsa 
enjeksiyondan 5 dakika sonra ba lanmaldr. Ancak im 
oksitosin enjeksiyonunun sütün indirilmesi için gerekli olan 
uyary tam meydana getirememektedir (4, 12).  
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1.3.2. Tart- Emzir- Tart (TET) Metodu le Yaplan Süt Kontro-
lü 

Elle veya makineli sa m ile yaplan süt kontrol 
çal malarnda, süt emme döneminde denemenin uygulanabi-
lirli i zorla maktadr. Kontrol gününde kuzularn/ o laklarn 
analarndan ayrlmalar yavrularda ve analarda stres olu tur-
makta, analarn gerçek süt veriminin belirlenmesinde hatalara 
sebep olabilmektedir.  
 TET metodunda, kuzular/ o laklar analarndan belirli 
bir süre (bu süre kontrol gününde yaplacak kontrol saysna 
ba l olarak de i iklik göstermektedir) ayr braklr. Ancak bu 
ayrma süresince sütün indirilme mekanizmasndaki yavru 
etkisini ortadan kaldrmamak ve refah kurallarna uymak için 
kuzular/ o laklar ve analar birbirini sürekli görmelidir. Bu 
ayrma süresinin sonunda kuzular/ o laklar tartlr ve daha 
sonra analar ile ayn bölmeye braklr ve analarn emmeleri-
ne müsaade edilir. Kuzular/ o laklar analarn ortalama yarm 
saat emdikten sonra tekrar tartlrlar. Birinci ve ikinci tartm 
arasndaki fark, kuzunun/ o la n emdi i süt olarak kabul 
edilir. Ba ka bir ifade ile koyunun/ keçinin, kuzusundan/ o la-
ndan ayr brakld  sürede üretti i süt miktar olarak kabul 

edilir (4, 6, 21).  
 TET metodunda do um ile ilk kontrol arasndaki süre, 
kontrol aral , kuzularn/ o laklarn analarndan ayr kalma 
süreleri ve kontrol gününde yaplacak tekrar says ile ilgili 
olarak çal malarda farkl de erler bildirilmi tir (Tablo 1). 
 TET metodunda do um ile ilk kontrol arasndaki süre, 
kontrol aral , kuzularn/ o laklarn analarndan ayr kalma 
süreleri ve kontrol gününde yaplacak tekrar says ile ilgili 
olarak çal malarda farkl de erler bildirilmi tir (Tablo 1).  

TET metodunun baz olumsuz yönleri vardr. Bunlar; 
genç kuzular tarafndan tüketilen az miktardaki sütün tam 
olarak ölçülmesindeki yetersizlik, emme zamannda kuzunun/ 
o la n i tahndaki de i meler, hem süt ölçümünün hem de süt 
komposizyonunun belirlenmesi için örnek alma i leminin ayn 
anda yaplamamas ve iki tartm arasndaki idrar ve d k kayb 
ile ilgili hatalardr (6).  
Laktasyon Süt Veriminin Tahmini 

Bir laktasyondaki gerçek süt verimi tahmini ancak tüm 
laktasyon boyunca her gün sa m yapmakla mümkün olmakta-
dr. Süt veriminin bu ekilde belirlenmesi hem ciddi bir i  
gücü, hem de ekonomik kayba sebep olmaktadr. Bu nedenle, 
laktasyon süt verimlerinin yaplacak kontrol sa mlar ile tes-
pit edilmesi ve bu sonuçlarn hesaplanmasna çal lm tr. Bu 
çal malarn sonucunda farkl hesaplama yöntemleri geli tiril-
mi tir (18, 23). 
2.1. sveç Metodu 

Kontrol gününün, kontrol periyodunun tam ortasna 
isabet etti i varsaylr. Kontrol gününde tespit edilen verim, o 
periyot içindeki günlük ortalama süt verimi olarak kabul edilir. 

Her periyot için ayr ayr yaplan kontroller toplanarak 
laktasyon süt verimi hesaplanr. 
 sveç metodu için laktasyon süt verimi hesaplama 
formülü a a daki gibidir (7); 
            n 

  X= a  ki – (a/2 - A) k1 
                       i 

Bu formülde; 
X Laktasyon süt verimi 
a Kontrol aral  
n Kontrol says 
ki Herhangi bir kontrolde elde edilen süt miktar 
k1 lk kontrolde elde edilen süt verimi 
A Do um tarihi ile ilk kontrol arasnda geçen süreyi 
ifade eder.  
2.2. Vogel Metodu 

Kontrol günlerinde tespit edilen verimlerin toplam, 
kontrol aral nda geçen süre ile çarplarak laktasyon süt veri-
mi hesaplanr. 
 Vogel metodu için laktasyon süt verimi hesaplama 
formülü a a daki gibidir (7); 
                      n 

 X= a  ki  
                       i 

2.3. Hollanda Metodu 
Kontrol gününde tespit edilen verimlerin ortalamas, 

laktasyon süresince günlük ortalama süt verimi olarak kabul 
edilir. Bulunan günlük ortalama süt verimi laktasyon süresi (L) 
ile çarplarak laktasyon süt verimi hesaplanm  olur. Ancak 
burada laktasyon süresi sabit bir de er olarak alnr veya tah-
min edilir. Laktasyon süresi tahmin edilecekse a a daki for-
mül kullanlr. 
 L= n a – (a/2- A) 

Tahmin edilen laktasyon süresi ile a a daki formül 
yardmyla laktasyon süt verimi tahmin edilir (7); 
                    n 

 X= (  ki / n) L 
                    i 

2.4. Uluslararas Hayvan Kayt Komisyonu’na (ICAR) Göre 
Laktasyon Süt Veriminin Tahmini 

Trapez II yöntemi veya Fleischmann metodu ola-
rak da bilinir. Bir kontrol gününden di er kontrol gününe ka-
dar geçen süre bir kontrol periyodu olarak alnr. Her kontrol 
periyodunun ba langc ve bitimindeki süt miktarlar toplanp 
ikiye bölünür ve kontrol periyodu içinde kalan gün ile çarpla-
rak o kontrol periyodundaki verim hesaplanm  olur. Ayn 
ekilde di er kontrol periyotlarndaki süt verimleri hesaplana-

rak toplanr. lk kontrol günündeki süt verimi, do um ile ilk 
kontrol günü arasnda kalan gün says ile çarplarak genel 
toplama eklenir. Ayn ekilde, laktasyonun sonland  gün ile 

Do um- lk Kontrol 
Arasndaki Süre (gün) 

Kontrol aral  
(gün) 

Kontrol gününde yap-
lan tekrar says 

Kuzularn analarndan ayr 
kalma süresi (saat) 

 Kaynaklar 

5-7 3 2 3 6 
35- 40 3- 4 1 5 21 

7 7 2 4 4 
14 14 2 6 25,26 

Tablo 1. Çe itli çal malarda uygulanan TET metotlar 
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en son süt kontrolünün yapld  gün arasnda kalan gün says, 
son süt kontrolünde elde edilen miktar ile çarplarak genel 
toplama eklenir. Böylece laktasyon süt verimi hesaplanm  
olur (7). 

ICAR’a göre laktasyon süt verimi hesaplama formü-
lü a a daki gibidir (Trapez II); 
X=[(k1 A)+ ((k1+ k2)/ 2) a1+ ……+ ((kn- 1+ kn)/ 2) an+ (kn C)] 
Bu formülde; 

C: Son kontrol günü ile kuruya çkma arasnda kalan 
süre’yi (gün) ifade eder. 
 Yukardaki formülde yer alan (kn C), son kontrol günü 
ile kuruya çkma arasnda geçen süredeki süt veriminin tespiti-
ni yapmaktadr. Trapez I ad verilen yöntemde ise son kontrol 
günü ile kuruya çkma arasndaki süt verimi ihmal edilmekte-
dir. Bu durumda ICAR’n verdi i formül a a daki gibi düzen-
lenmi tir (7). 

X= [(k1 A)+ ((k1+ k2)/ 2) a1+ ……+ ((kn- 1+ kn)/ 2) an]       
(Trapez I) 

 
- Kontrol says (n): 7 

- Kontrol verimlerinin toplam (  ki): 9.50 kg 
- Kontrol aral  (a): 30 gün 
- Do um- ilk kontrol arasnda geçen süre (A): 10 gün 
- Son kontrol- kuruya çkma arasnda geçen süre (C): 14 gün 

Bu de erlere göre farkl metotlarla hesaplanm  olan laktasyon 
süt verimleri Tablo 2’de verilmi tir. 

3. Laktasyon Süt Verimi Düzeltme Faktörleri 
Koyunlarda/keçilerde laktasyon süt verimini çe itli 

faktörler etkilemektedir. Bu faktörler elimine edilerek o koyun 
rk için laktasyon süt veriminin daha do ru tahmin edilmesi 
mümkün olmaktadr. Ayn zamanda sürü içerisindeki koyunla-
rn/keçilerin süt verim düzeylerinin tarafsz olarak de erlendi-
rilmesi de mümkün de ildir. Yaplan çal malarla ABD ve 
Kanada’da yeti tirilen sütçü koyun rklar için düzeltme katsa-
ylar geli tirilmi tir (24). Avrupa koyun rklar için bu katsa-
ylar farkllklar gösterebilir. Ancak genel olarak bu düzeltme 
katsaylarnn Avrupa koyun rklar için de kabul edilebilir 
oldu u bildirilmektedir (7). 
3.1. Laktasyon Süresi 

Laktasyon süresi uzadkça süt üretimi de artaca  
için sütçü rk koyunlarda/keçilerde laktasyonun uzun olmas 
genel olarak istenen bir özelliktir. Ancak laktasyonun çok 
uzamas, ylda iki veya iki ylda üç kuzulatma uygulanabili-

yorsa elde edilecek yavru saysn azaltmaktadr. Bu sebeple 
laktasyon süresi uygun snrlar içerisinde olmaldr.  
 Sürü içerisindeki koyunlarn/keçilerin laktasyon süre-
lerinin farkllk göstermesi nedeniyle laktasyon süt verimleri 
de farkllk göstermektedir. Bu nedenle koyunlarn/keçilerin 
ferdi olarak laktasyon süt verimlerinin belirlenmesi için 
laktasyon süresinin standardize edilmesi gerekmektedir. 
 ABD ve Kanada’da sütçü rk koyunlar için standart 
laktasyon süresinin 180 gün olarak bildirilmi tir (24). 

 Laktasyon süresi 180 günden daha uzun olan 
koyunlarda, a a daki formül yardm ile 180 güne göre stan-
dardize edilmi  laktasyon süt verimi hesaplanr (24).  
X= [(k1 A)+ ((k1+ k2)/2) a1+……+ ((Y B+ Y)/2) D] 
Bu formülde; 
Y B Laktasyonun 180. gününden önce yaplan kontrolde 
tespit edilen süt miktar, 
Y Laktasyonun 180. gününden sonraki ilk kontrolde 
tespit edilen süt miktar, 
D Laktasyonun 180. günü ile bir önceki kontrol günü 
arasnda kalan süre’yi (gün) ifade eder. 
 Bu ekilde yaplacak bir hesaplamada, laktasyon süresi 
180 günden daha uzun olan koyunlarn 180. günden sonraki 
verimleri dikkate alnmaz (7). Laktasyon süresi 180 günden 
daha ksa olan koyunlarla ilgili düzeltme katsaylarna ait lite-
ratür bilgiye rastlanamam tr.  
3.2. Kuzu Büyütme Yöntemi 

Avrupa ve Amerika’da ki ülkelerde kuzularn büyü-
tülmesinde genellikle 3 farkl yöntem kullanlmaktadr. Bu 
yöntemler ile ABD ve Kanada’da büyütülen kuzularn anala-
rnda laktasyon süt verimini hesap edebilmek için düzeltme 
faktörleri geli tirilmi tir. 
- Gün 30 Yöntemi: Bu büyütme yönteminde kuzular do um 
sonras 30 gün analar ile birlikte tutulurlar. Bu dönemde ko-
yunlar sa lmaz. Kuzular 30. günde analarndan ayrldktan 
sonra koyunlar günde 2 defa sa lrlar. 
- Kar k Yöntem: Kuzular 30 gün analar ile birlikte tutulur-
lar. Bu dönemde kuzular ak amlar analarndan ayrlr ve ana-
lar günde bir defa sa lrlar. Kuzular 30. günde sütten kesildik-
ten sonra analar günde 2 defa sa lmaya ba lanr. 
- Gün 1 Yöntemi (Anasz kuzu büyütme): Kuzular do duktan 
hemen sonra analarndan ayrlr ve koyunlar günde iki defa 
sa lrlar. 
 Kullanlan kuzu büyütme yöntemine göre, tahmin 
edilen süt verimleri farkl olmaktadr. Gün 1 yönteminde elde 
edilen süt miktar tüm laktasyon süt verimini ifade etmektedir. 
Oysa, Gün 30 yönteminde laktasyonun ilk ayndaki süt verimi 

tespit edilememektedir. Bu durumda Gün 30 yöntemine tabi 
olan koyunlar Gün 1 yöntemine tabi olan koyunlara göre deza-
vantajl olmaktadr. Bu sebeple, farkl büyütme yöntemlerine 
göre laktasyon süt verimi düzeltme katsaylar hesaplanm tr 
(7). 
 

ÖRNEK: Bu metotlar, bir örnek üzerinde açklanrsa; 21 
Ocak tarihinde do um yapan bir koyunun ilk süt kontrolü 1 

ubat tarihinde yaplm tr. Kontrol aralklar 1 ay olmu  ve 
kontroller her ayn 1. gününde yaplm tr. Son süt kontrolü 
1 A ustosta yaplm  ve koyun 14 A ustosta kuruya çkm -
tr. Kontrol günlerinde elde edilen süt verimleri a a daki 
gibidir.

ÖRNEK: Bu metotlar, bir örnek üzerinde açklanrsa; 21 
Ocak tarihinde do um yapan bir koyunun ilk süt kontrolü 1 

ubat tarihinde yaplm tr. Kontrol aralklar 1 ay olmu  ve 
kontroller her ayn 1. gününde yaplm tr. Son süt kontrolü 
1 A ustosta yaplm  ve koyun 14 A ustosta kuruya çkm -
tr. Kontrol günlerinde elde edilen süt verimleri a a daki 
gibidir.

Kullanlan Metotlar Hesaplanan Laktasyon Süt Verimi 
sveç 276.00 kg 

Vogel 285.00 kg 
Hollanda 278.20 kg 
ICAR (Trapez II, 
Fleischmann ) 

275.16 kg 

Trapez I 269.56 kg 
Tablo 2. Farkl metotlarla hesaplanm  laktasyon süt 
verimleri 

Kuzu büyütme yöntemi Düzeltme katsays 

Gün 1 1.00 
Kar k 1.10 
Gün 30 1.51 

Tablo 3. Kuzu büyütme yöntemlerine göre laktasyon süt 
verimi düzeltme katsaylar. 
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3.3. Ya  
Koyunun ya  laktasyon süt verimi üzerinde etkili 

olmaktadr. Ya  1’den 4’e do ru ilerledikçe laktasyon süt veri-
minde bir art , 7’yi geçtikten sonra ise laktasyon süt verimin-
de bir azalma görülmektedir. Bu sebeple ya a göre laktasyon 
süt verimi düzeltme katsaylar hesaplanm tr (Tablo 4) (7). 

Bir koyunun laktasyon süt verimi kontrol günlerinde 
elde edilen de erler do rultusunda hesaplandktan sonra, elde 
edilen de er düzeltme katsaylar ile çarplarak düzeltilmi  
laktasyon süt verimi hesaplanr (7). 

A a daki örnekte bir koyunun ICAR’a göre 
laktasyon süt verimi hesaplanm  ve düzeltme katsaylar kul-
lanarak standardize edilmi tir (Tablo 5).  

Ya  Düzeltme katsays 

1 1.44 

2 1.24 

3 1.13 

4- 7 1.00 

8 ve üzeri 1.04 

Tablo 4. Ya a göre laktasyon süt verimi düzeltme kat-
saylar 

Koyunun ya  3 
Kuzu idare sistemi Gün 1 ve Gün 30 
Kuzulama tarihi 25 Ocak 
Sütten kesim tarihi 25 ubat 
Sa ma ba lama tarihi 26 ubat 
Laktasyonun 180. günü 24 Temmuz 
  
Kontrol günü 

Süt miktar 
(kg) 

Gün 1 kuzu büyütme 
yönteminde 

Her periyot için 
süt verimi 

Gün 30 kuzu büyütme 
yönteminde 

Her periyot için 
süt verimi 

1 Mart 2.5      3x 2.5  7.5    - 
15 Mart 2 15x (2.5+2)/2  33.8    - 
1 Nisan 1.6 16x (2+1.6)/2  28.8 3x 1.6   4.8 
1 Mays 1.3 30x (1.6+1.3)/2 43.5 30x (1.6+1.3)/2 43.5 
1 Haziran 1.05 31x (1.3+1.05)/2 36.4 31x (1.3+1.05)/2 36.4 
1 Temmuz 0.85 30x (1.05+0.85)/2 28.5 30x (1.05+0.85)/2 28.5 
24 Temmuz - 24x (0.85+0.70)/2 18.6 

(180 güne göre düzeltme) 
24x (0.85+0.70)/2 18.6 
(180 güne göre düzeltme) 

1 A ustos 0.70   -   - -   -  
1 Eylül 0.30   -   - -   - 
Gün 1 için 180 günlük (düzeltilmi ) toplam süt verimi   197.1 kg 

Ya  için düzeltme     197.1 x 1.13= 222.7 kg 
  
Gün 30 için 

180 günlük (düzeltilmi ) toplam süt verimi  131.8 kg 
Ya  için düzeltme     131.8 x 1.13= 148.9 kg 
Kuzu büyütme yöntemi için düzeltme  224.8 kg 

4. SONUÇ 
Koyun ve keçilerde süt verim kontrolleri, süt verim 

seviyesinin belirlenmesini sa lar. Bunun sonucunda, birey, 
sürü, i letme, bölge ve ülke düzeyinde üretimin miktar ve 
kalitesi hakknda do ru, güvenilir ve faydal bilgiler elde edi-
lir.  

Süt verim kontrolleri i letmelerde ekstra bir i  gücü ve 
masraf olu turur. Bu nedenle ço u zaman i letmeler süt kont-
rolü yapmaktan kaçnrlar.  

 Süt kontrollerinin yaplmas ve bu kontrollerden 
laktasyon süt veriminin tahmin edilmesi a a da belirtilen 
faydalar sa layacaktr; 

Erkek ve di ilerin süt verim kabiliyetinin güvenle tah-
min edilmesini sa layaca ndan damzlk seçiminin güvenilir 
olmasna imkan verir. Böylece süt veriminin slah ile ilgili 
programlar uygulamaya konulabilir.  

Sürü ve i letmedeki dü ük verim kabiliyetine sahip 
bireyler saptanarak ayklama yaplabilir. 

Besleme gerçek verim düzeyine göre yaplr. Böylece 
koyunlarn ve keçilerin besin madde ihtiyaçlar kar lanarak 

genetik kapasitesinden mümkün oldu unca faydalanlabilir. 
Karl bir yeti tiricilik yapmaya imkân verir.  

letme ve sürüde hayvan sa l nn özelliklede 
mastitislerin kontrol altna alnmasn sa lar. 

Süt verim kontrolü için elle sa m, makine ile sa m, 
oksitosin + elle sa m, oksitosin + makineli sa m ve tart- 
emzir- tart (TET) gibi yöntemler kullanlmaktadr. Süt verimi-
nin tahmin edilmesinde ise sveç, Vogel, Hollanda, Trapez I ve 
ICAR (Trapez II) gibi yöntemler vardr. Uygulamada en çok 
ICAR (Trapez II) yöntemi tercih edilmektedir. 
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