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Özet
Bu çalışma, Tokat ili ve ilçelerinde yetiştirilen Anadolu mandalarının farklı metotlar ile belirlenen süt verimlerine ait düzeyler ve
bunlar üzerindeki bazı çevre faktörlerinin etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada etkisi ölçülebilir çevre faktörleri olarak
bölge, malaklama yaşı ve malaklama mevsimin etkileri üzerinde durulmuştur. Verilerin analizlerinde, çevresel faktörlerin etki paylarının
belirlenmesinde minimum kareler metodu ve bunların karşılaştırılmasında DUNCAN çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Anadolu
mandalarının Hollanda, İsveç, Vogel, Trapez I ve Trapez II metotlarına göre tespit edilen laktasyon süt verimi sırası ile 734.0±16.0 kg,
735.4±16.0 kg, 761.4±16.4 kg, 657.7±13.7 kg ve 654.7±13.5 kg olarak saptanmıştır. Ayrıca, laktasyon süresi ve günlük ortalama süt
verimi sırası ile 146.55±1.79 gün, 5.21±0.096 kg olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, tahmin edilen süt verimleri ve laktasyon
süresi üzerine bölge, malaklama yaşı ve malaklama mevsiminin etkisinin önemli olduğu bulunmuştur (P<0.01).

Anahtar sözcükler: Anadolu mandası, Süt verimi, Çevre faktörleri

Some Environmental Factors Effect on Milk Yield Estimated with
Different Methods in Anatolian Buffaloes
Summary
The objective of this study was to determine the effects of some environmental factors on milk yield levels that were estimated with
different methods in Anatolian Buffaloes raised in Tokat Province in Turkey. The effects of region, calving age and calving season were
analysed in terms of measurable environmental factors. The data was statistically analyzed by means of the least square method for the
determination of the effects of environmental factors and by DUNCAN multiple range test. In this study lactation milk yield estimated
by Holland, Sweden, Vogel, Trapezoid I and Trapezoid II methods were 734.0±16.0 kg, 735.4±16.0 kg, 761.4±16.4 kg, 657.7±13.7 kg and
654.7±13.5 kg, respectively. Also, lactation length and daily milk yield were determined 146.55±1.79 days, 5.21±0.096 kg, respectively.
The effects of regions, calving age and calving season on lactation milk yields and lactation length were found as statistically significant
(P<0.01).
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GİRİŞ
Çevre koşullarına adaptasyon kabiliyeti yüksek, hastalıklara karşı dayanıklı, kanaatkâr bir tür olan mandanın et,
süt ve deri gibi çeşitli verimlerinden insanlar uzun yıllar
yararlanmaktadır. Son yirmi yıllık süreçte Türkiye’de manda
varlığında ciddi oranda (%73.33) azalma olmuştur [1,2].
Genellikle ekstansif yetiştiricilik için uygun bir mera
hayvanı olan manda, kaba yemler içerisinde kalitesi
düşük, selüloz oranı yüksek olan ucuz yemleri tüketerek,
hayvansal ürüne dönüştürür [3,4]. Türkiye sahip olduğu
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ekolojik şartlar itibarı ile manda yetiştiriciliği için uygun
bir ülkedir. Bataklık ve sazlık alanlarda, ucuz kaba yemlerin
bulunduğu bölgelerde manda yetiştiriciliği oldukça ekonomiktir. Türkiye’de manda İstanbul, Afyon, Samsun, Tokat,
Sinop, Çorum ve Amasya illerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Manda yetiştiriciliği dar gelirli ailelerin gelir
kaynaklarından bir tanesidir [3-5]. Günümüzde Türkiye’de
yetiştirilen mandalar, nehir mandalarının bir alt grubu
olan Akdeniz mandalarından köken almakta ve Anadolu

80

Anadolu Mandalarının Değişik ...
mandası olarak adlandırılmaktadırlar [6]. Anadolu mandalarının laktasyon süresinin ortalama 232 gün (112-449 gün)
olduğu; laktasyon süt verimlerinin; ırk, bakım-besleme,
yaş, laktasyon ve kuruda kalma süresi gibi çeşitli faktörlere
bağlı olmak üzere, 925 kg olduğu bildirilmiştir [4]. Mandalarda genel olarak en yüksek süt veriminin 6-7 yaş arasında,
yani 3. laktasyonda gerçekleştiği bildirilmektedir [7,8]. Özenç
ve ark.[9] mandaların laktasyon süt verimlerinin 350-1580
kg arasında değiştiğini ortalama 943.2 kg olduğunu
belirlemişlerdir. Afyon Mandacılık Araştırma Enstitüsünde
yetiştirilen mandaların 1. laktasyon süt verimlerinin 2271443 kg arasında değiştiği, ortalama 813 kg olduğu bildirilmiştir [7]. Mandaların laktasyon süt verimlerinin Avrupa’
da 1.200 kg, Türkiye’de ise 600-800 kg arasında değiştiği
Kreul ve Sarıcan [10] tarafından bildirilmiştir. Laktasyon süt
verimi ile yakından ilgili olan laktasyon süresi ortalaması
Afyon mandacılık araştırma enstitüsünde yerli mandalarda
220 gün, melezlerde 225 gün olarak saptanmıştır [11].
İlaslan ve ark.[12] mandalarda ortalama laktasyon süresi
uzunluğunu 224 gün olarak belirlemiştir.
Bu araştırma, Tokat ilinde yetiştirici koşullarında yetiştirilen Anadolu mandalarının Hollanda, İsveç, Vogel,
Trapez I ve Trapez II metotları ile belirlenen süt verimleri
ve bu verimler üzerine bazı çevre faktörlerinin etkilerinin
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

MATERYAL ve METOT
Araştırma materyalini Tokat ili ve ilçelerinde 89 farklı
işletmede yetiştirilen sağmal Anadolu mandalarına ait
452 verim kaydı oluşturmuştur. Araştırmada, Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından
desteklenen Halk Elinde Manda Islahı Ülkesel projesi
kapsamında çalıştırılan teknik elemanlar tarafından 20112012 yıllarında süt kontrol günlerinde tespit edilen veriler
değerlendirilmiştir. Yetiştiriciler özellikle mer’a döneminde
mandalara genellikle ek yemleme uygulamamakta, ancak
kış aylarında elde mevcut yemlere göre (saman, kuru yonca
otu, silaj vb) ek yemleme yapmaktadırlar. Bölgede mevsim
şartlarının otlatma için uygun olduğu günlerde sabah
sağımından sonra meraya çıkartılmaktadır. Bölgedeki
yetiştiricilerin tümü sağımı el ile yapmaktadırlar. En az
ilk 4 kontrol verimi bilinen mandalara ait laktasyon süt
verimleri İsveç, Hollanda, Vogel, Trapez I, Trapez II metotları
kullanılarak hesaplanmıştır [13-15]. İncelenen özelliklere etki
eden çevresel faktörlerin belirlenmesinde SPSS 17.0 [16]
paket programı, önemli bulunan faktörlerin alt gruplarının
karşılaştırılmasında Duncan [17] çoklu karşılaştırma testi
kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan verilerin bölgelere
göre dağılımları Tablo 1’de özetlenmiştir.
Süt Veriminin Belirlenmesi
Mandaların süt kontrolleri paslanmaz süt ölçeği kullanılarak birer aylık aralıklar ile tespit edilmiştir. Litre olarak
belirlenen süt verimleri, kontrol günlerinde alınan süt

Tablo 1. Verilerin bölgelere göre dağılımı
Table 1. The regional distribution of the data
Bölgeler

N

İşletme Sayısı

Erbaa

118

25

Merkez

72

14

Pazar

96

22

Turhal

166

28

Toplam

452

89

örneklerinin yoğunluğu (1029 g/cm3) kullanılarak kilograma dönüştürülmüştür. Tespit edilen aylık süt verimleri
kayıt altına alınmıştır. Laktasyon süt verimleri Hollanda,
İsveç, Voegel ve Trapez I ve Trapez II yöntemlerinden
yararlanılarak tespit edilmiştir. Laktasyon süt verimlerinin
tahmin edilmesi için sırasıyla; 30 (X1), 60 (X2), 90 (X3),
120 (X4), 150 (X5), 180 (X6), 210 (X7), 240 (X8) günlük kısmi
laktasyon verimlerinden yararlanılmıştır.
Laktasyon süresi, günlük ortalama süt verimi ve
laktasyon süt verimleri aşağıda verilen eşitlikler yardımı ile
hesaplanmıştır.
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hesaplanmıştır. Bu yöntemle laktasyon süt verimi aşağıdaki
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BULGULAR
Süt Verim Özellikleri
Bu çalışmada Anadolu mandalarının farklı metotlar
ile tespit edilen süt verimleri, laktasyon süresi ve günlük
ortalama süt verimi üzerine bazı çevre faktörlerinin etkisi
incelenmiştir. En yüksek süt verimi Vogel yöntemi ile
761.4±16.4 kg olarak belirlenmiş, Vogel yöntemini sırası
ile Hollanda (735.4±16.0 kg), İsveç (734.0±16.0 kg), Trapez
I (657.7±13.7 kg) ve Trapez II (654.7±13.5 kg) metotları
izlemiştir (Tablo 2, Tablo 3).
Mandaların yetiştirildiği bölgelerin süt verimi üzerine
etkisinin önemli (P<0.05) olduğu belirlenmiştir. Anadolu
mandalarında en yüksek süt verimi ve en uzun laktayon
süresi Turhal ve Pazar bölgelerinde elde edilirken, bu
bölgeleri merkez ilçe ve Erbaa bölgesi izlemiştir. Hollanda,
İsveç, Vogel, Trapez I ve Trapez II yöntemleri ile tespit edilen
süt verimlerine ait en küçük kareler ortalamaları Tablo 2 ve
Tablo 3’te özetlenmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Farklı yöntemlere göre belirlenen süt verimleri
üzerine malaklama yaşı, malaklama mevsimi ve bölge
etkilerinin önemli olduğu saptanmıştır (P<0.05). Anadolu
mandalarının laktasyon süt verimlerinin; ırk, bakım besleme, yaş, laktasyon ve kuruda kalma süresi gibi çeşitli
faktörlere bağlı olmak üzere değiştiği ve ortalama 925 kg
olduğu bildirilmiştir [4]. Özenç ve ark.[9] tarafından mandaların laktasyon süt verimlerinin 350-1.580 kg arasında
değiştiği ve ortalama 943.2 kg olduğu bildirilmiştir. Ayrıca,
Afyon Mandacılık Araştırma Enstitüsünde yapılan bir
çalışmada [7] mandaların 1. laktasyon süt verimlerinin 2271.443 kg arasında değiştiği ve ortalama 813 kg olduğu
tespit edilmiştir. Diğer taraftan Türkiye’de yetiştirilen
mandaların laktasyon süt verimlerinin 600-800 kg arasında
değiştiği Kreul ve Sarıcan [10] tarafından bildirilmiştir.
Pakistan’da yapılan bir araştırmada [20], Nili Ravi ırkı
mandaların laktasyon süresi ve laktasyon süt verimi
273.3±52.8 gün ve 1831.6±530.9 L olarak belirlenmiştir.
Şekerden [21] tarafından yapılan bir çalışmada Anadolu

82

Anadolu Mandalarının Değişik ...

Tablo 2. İsveç, Hollanda, Vogel, Trapez I ve Trapez II yöntemlerine göre belirlenen laktasyon verimleri ile ilgili en küçük kareler ortalaması (X±Sx)
Table 2. Least squares means for lactation milk yields estimated by Holland, Sweden, Vogel, Trapezoid I methods (X±Sx)
Faktörler
Genel

N

İsveç X±Sx

Holanda X±Sx

Vogel X±Sx

Trapez I X±Sx

452

734.0±16.0

735.4±16.0

761.4±16.4

657.7±13.7

Bölgeler

**

**

**

118

649.0±36.68

Merkez

72

736.7±43.74 ab

738.0±43.60 ab

763.5±44.67 ab

650.1±37.44 ab

Pazar

96

754.7±40.47

755.4±40.34

778.9±41.33

a

678.6±34.64 a

Turhal

166

754.6±35.56a

753.6±35.45 a

783.1±36.31 a

672.2±30.44 a

**

**

**

**

Malaklama Yaşı (Yıl)

649.4±36.56

**

Erbaa

b

a

672.4±37.45

b

a

577.2±31.39 b

3

63

698.8±46.18

700.0±46.04

4

61

656.1±48.49b

657.2±48.34 b

680.3±49.52 ab

581.6±41.50 bc

5

56

619.2±48.38 b

619.0±48.23 b

640.2±49.41 b

555.8±41.41 c

6

61

816.1±46.89

815.3±46.74

843.8±47.88

b

717.3±40.13 a

7

52

736.7±51.47 ab

736.3±51.32 ab

763.3±52.57 ab

665.4±44.06 ab

8

48

741.4±51.30 ab

742.1±51.14 ab

767.8±52.39 ab

664.4±43.91ab

≥9

111

797.8±37.31

798.8±37.20

827.3±38.10

a

706.9±31.94 a

**

**

**

**

Kış

136

789.8±29.14 ab

791.5±29.05 ab

816.8±29.76 ab

697.9±24.94 a

İlkbahar

258

721.7±21.72 b

723.7±21.65 b

749.0±22.18 b

650.6±18.59 a

Yaz

44

491.6±49.99 c

491.8±46.84 c

515.1±51.05 c

463.9±42.79 b

14

891.9±87.02 a

889.5±86.75 a

916.9±88.86 a

765.8±74.48 a

ab

Malaklama Mevsimi

Sonbahar
** P<0.05, * P>0.05,

a,c

a

a

ab

a

722.9±47.16

a

a

ab

620.5±39.53 abc

aynı sütunda farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir

Tablo 3. Laktasyon süresi (LS), Trapez II yöntemlerine göre belirlenen laktasyon verimleri ile ilgili en küçük kareler ortalaması (X±Sx)
Table 3. Least squares means for lactation milk yields estimated by Trapezoid II methods, lactation length and daily milk yield (X±Sx)
Faktörler

N

LS (gün) X±Sx

Trapez II X±Sx

GOSV (kg) X±Sx

452

146.55±1.79

654.7±13.5

5.2110±0.096

**

**

**

Erbaa

118

141.7±3.753 c

572.7±30.98 a

4.60±0.219 b

Merkez

72

151.0±4.475 b

647.0±36.94 ab

5.09±0.261 b

Pazar

96

165.5±4.141 a

671.5±34.18 a

4.70±0.242 b

Turhal

166

134.9±3.639

667.9±30.03

5.88±0.212 a

**

**

**

3

63

156.0±4.725 c

615.3±39.00 abc

4.587±0.2761bc

4

61

149.3±4.962 ab

575.5±40.95 bc

4.615±0.2899 bc

5

56

147.3±4.951 ab

551.2±40.86 c

4.359±0.2893 c

6

61

148.9±4.798

a

711.6±39.60

5.699±0.2804 a

7

52

142.3±5.267 b

660.6±43.48ab

5.411±0.3078 a

8

48

146.8±5.250

ab

660.1±43.33

5.137±0.3068 ab

≥9

111

147.4±3.818 ab

704.2±31.51a

5.696±0.2231 a

**

**

*

Genel
Bölgeler

Malaklama Yaşı (Yıl)

Malaklama Mevsimi

c

ab

ab

Kış

136

160.7±2.982

İlkbahar

258

148.0±2.222 b

648.6±18.34 a

5.072±0.1299

Yaz

44

110.3±5.116

c

463.0±42.22

b

4.672±0.2989

Sonbahar

14

174.1±8.904

a

755.4±73.495

5.482±0.5203

** P<0.05, * P>0.05

a,c

ab

692.3±24.61

a

a

5.062±0.1742

a

aynı sütunda farklı harfler ile gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir
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mandalarının laktasyon süt verimlerinin 1300±39.27 L
olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada Anadolu mandalarının günlük ortalama
süt verimi 5.21±0.096 kg olarak tespit edilmiştir. Araştırma
bulgusu Gongaze ve Lorenzo [22] (5.210 kg); Penchev ve
ark.’nın [23] bulguları ile (5.61±0.043 kg) uyumlu bulunmuştur. Jorge ve ark.[24] Murrah ırkı mandalarda günlük
ortalama süt verimini 4.07±1.3 kg olarak belirlemiştir. Diğer
taraftan Bansal ve ark.[25] mandalarda günlük ortalama
süt verimini 7.88±2.56 kg olarak saptamıştır. Anadolu
mandalarının günlük süt verimleri ise 5.7±0.306 L olarak
bildirilmiştir [21]. Şekerden ve ark.[26] Anadolu mandalarının
günlük ortalama süt verimlerinin ise 2.2 ile 3.5 L arasında
değiştiğini bildirmişlerdir. Araştırma bulgusu Şekerden
ve ark.‘nın [26] Hatay İli Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Köyü’nde
yetiştirilen mandalar için belirlediği değerlerden yüksek
bulunmuştur.
Bu çalışmada, ortalama laktasyon süresi 146.55±1.79
gün olarak tespit edilmiştir (Tablo 3). Ayrıca, Anadolu
mandalarında laktasyon süresi uzunluğunun 112-449 gün
arasında değiştiği bildirilmiştir [4]. Laktasyon süt verimi ile
ilgili olan laktasyon süresi ortalaması Afyon Mandacılık
Araştırma Enstitüsü’nde yerli mandalarda 220 gün,
melezlerde 225 gün olarak saptanmıştır [11]. İlaslan ve
ark.[12] mandalarda ortalama laktasyon süresini 224 gün
olarak belirlemiştir. Bu araştırmada en uzun laktasyon
süresi 3 yaşında yani 1. Laktasyonda olan mandalarda
elde edilmiştir. Benzer şekilde Nili Ravi ırkı mandalarda
yapılan bir çalışmada da [27], en uzun laktasyon süresi 1.
laktasyonunda olan mandalarda tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, laktasyon süresinin uzun olduğu dönemlerde elde edilen süt verimlerinin, laktasyon süresinin kısa
olduğu dönemlere göre yüksek olduğu görülmektedir
(Tablo 2, Tablo 3). Süt verimleri ve laktasyon süresi arasındaki korelasyonların yüksek ve önemli olduğu belirlenmiştir. Nitekim laktasyon süresi ve süt verimi arasındaki
korelasyonların mandalarda ve sığırlarda yüksek ve önemli
olduğu bir çok araştırıcı tarafından bildirilmiştir [28-30].
Çevre Faktörleri
Kış mevsiminde malaklayan mandaların süt verimlerinin
yaz mevsiminde malaklayanlardan, sonbaharda malaklayanların ise, ilkbaharda malaklayanlardan daha fazla
süt verimine sahip oldukları görülmektedir (Tablo 2). Kış
aylarında malaklayan mandaların süt verimlerinin diğer
mevsimlerde malaklayanlardan yüksek olmasında, mandaların mevsimler itibarı ile oluşan kritik hava sıcaklıklarından
etkilenmelerinin, içeride yemlenmelerinin ve daha uzun
süre sağılmalarının etkisinin olduğu düşünülebilir. Nitekim,
yörede üretilen manda sütü gerek çiğ süt olarak gerekse
de çeşitli süt ürünlerine dönüştürülmek sureti ile pazarlanmaktadır. Bu yüzden kış aylarında sürekli olarak entansif
koşullarda yetiştirilen mandaların bakım beslenmesine
özen gösterilmektedir. Ayrıca, kış mevsiminde malaklayan

mandaların, yaz mevsiminde malaklayanlardan, sonbahar
mevsiminde malaklayanların ise ilkbahar mevsiminde
malaklayanlardan daha uzun laktasyon süresine sahip
oldukları görülmektedir (Tablo 3). Bu durum kış mevsiminde ve sonbahar mevsiminde süt verimlerinin yüksek
olmasında etkili olmuştur.
Yaz mevsiminde doğuran mandaların süt verimlerinin
diğer mevsimlere göre düşük olmasında, yaz mevsimindeki
hava sıcaklığının diğer mevsimlerde gözlenen sıcaklıktan
daha fazla olmasının, bu dönemde meraların vejetasyonunun, yem temininde karşılaşılan güçlüklerin, sıcaklık
stresinin etkisinin olduğu söylenebilir. Ayrıca, yaz mevsimi
için belirlenen laktasyon süresi uzunluğu da, süt veriminin
diğer mevsimlerden düşük olmasında rol oynamış olabilir.
Nitekim bu çalışmada, yaz mevsiminde doğuran mandalar
kış mevsiminde doğuranlara göre, sonbahar mevsiminde
doğuran mandaların ise, ilkbahar mevsiminde doğum
yapanlara göre daha uzun laktasyon süresine sahip
oldukları görülmektedir (Tablo 3). Bu çalışmada, olduğu
gibi bir çok araştırmada da [8,26,31-34] malaklama mevsiminin
süt verimi üzerine etkisinin önemli olduğunu saptamıştır.
Benzer şekilde Pakistan’da Nili Ravi ırkı mandalarda
yapılan çalışmalarda da [20,35,36] malaklama mevsiminin
süt verimi ve laktasyon süresi üzerine etkisinin önemli
olduğu (P<0.05), kış mevsiminde malaklayan mandaların
laktasyon uzunluğu ve süt verimlerinin yaz mevsiminde
malaklayanlardan, ilkbahar mevsiminde malaklayan
mandaların laktasyon uzunluğu ve süt verimlerinin ise
sonbahar mevsiminde malaklayanlardan fazla olduğu
belirtilmiştir. Benzer şekilde bataklık ve nehir mandalarının
verimlerini değerlendiren Thevamanoharan [37] malaklama
mevsiminin süt verimi ve laktasyon süresi üzerine etkisini
önemli (P<0.05) bulmuştur. Ahmad ve Shafiq [38] tarafından
Nili Ravi ırkı mandalar üzerinde yapılan bir çalışmada da
mandalarda en yüksek süt verimi kış mevsiminde (2.400
kg) en düşük verim ise yaz mevsiminde elde edilmiştir.
Araştırma bulgusu ve bu bildirişlerin aksine Nili Ravi ve
Murrah ırkı bazı manda ırkları üzerinde yapılan çalışmalarda [39-42] malaklama mevsiminin süt verimi üzerine
etkisinin önemsiz (P>0.05) olduğu bildirilmiştir.
Yem teminindeki sıkıntılar ve mevsimsel stres faktörleri
mandaların süt verimlerinin mevsimler arasında farklılık
göstermesine neden olmuş olabilir. Ancak bu faktörlerin
etkisi yönetim, bakım ve besleme koşullarını iyileştirmek
sureti ile giderilebilir.
Araştırma sonunda süt verimi üzerine malaklama
yaşının etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05).
İlk laktasyonunda olan yani üç yaşında olan mandaların
diğer laktasyonlardakilere göre daha uzun süre sağıldıkları
görülmektedir (Tablo 3). Benzer şekilde Khan ve Chaudhry [27],
birinci laktasyonunda olan Nili Ravi ırkı mandaların daha
uzun süre sağıldığını bildirmiştir. En yüksek süt verimi 6
yaşlı mandalarda ve 3. laktasyonunda olan mandalarda
elde edilmiştir. Bu durum Anadolu mandalarının süt
verim seviyesine, 6-7 yaş arasında, yani 3. laktasyonda

84

Anadolu Mandalarının Değişik ...
gerçekleştiğini bildiren İzgi ve Asker [11] ve Metin’in [8]
bildirişleri ile uyum içerisinde bulunmuştur. Afraz ve ark.[20]
ise Nili Ravi ırkı mandalarda en yüksek süt veriminin 4.
laktasyonda olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde,
yapılan bir çok çalışmada da [31,32,34,43] süt verimi üzerine
malaklama yaşı etkisinin önemli olduğu saptanmıştır.
Bu çalışmada laktasyon süresinin malaklama yaşından
etkilenmediği (P>0.05) tespit edilmiştir. Araştırma bulgusunun aksine Khan ve Chaudhry [27] malaklama yaşının
laktasyon süresi üzerine etkisinin önemli olduğunu
tespit etmiştir. Benzer şekilde Umrikar ve Deshpande [44]
de malaklama yaşının laktasyon süresi üzerine etkisinin
önemli olduğunu bildirmiştir. Araştırmada malaklama
mevsiminin laktasyon süresi üzerine etkisinin önemli
(P<0.05) olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, Murrah
ırkı mandalarda Umrikar ve Deshpande [44], Nili Ravi ırkı
mandalarda Hussain ve ark.[36], yaptıkları çalışmalarda söz
konusu etkinin önemli (P<0.05) olduğunu belirlemişlerdir.
Araştırma bulgu ve bu bildirişlerin aksine, mandalar
üzerinde yapılan bazı çalışmalarda [20,27,41,45] söz konusu
etkinin önemsiz (P>0.05) olduğu bildirilmiştir. Mandaların
yetiştirildikleri işletmelerde damızlık seçimi yanında,
bakım, besleme ve sürü idaresini iyileştirici tedbirlerin
alınmasının verim bakımından işletme mevcut durumunun
iyileştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Genel olarak araştırmada incelenen çevresel faktörlerden bölge, mevsim ve yaşın süt verimleri üzerine
etkilerinin önemli olduğu belirlenmiştir. Anadolu mandalarının laktasyon süt verimleri Vogel yöntemi ile 761.4±16.4
kg, Hollanda 735.4±16.0 kg, İsveç yöntemi ile 734.0±16.0
kg, Trapez I yöntemi ile 657.7±13.7 kg ve Trapez II yöntemi
ile 654.7±13.5 kg olarak belirlenmiştir. Laktasyon süt
verimlerinin ve laktasyon süresinin yurt dışında tespit
edilen değerlerden düşük olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmada Vogel yöntemi (761 kg) ile Trapez I ve
Trapez II yöntemleri arasındaki farklılık sırası ile 105 ve 107
kg olarak tespit edilmiş Vogel yönteminin (761 kg) Trapez
I ve Trapez II yöntemlerinden istatistiki olarak önemli
farklılığa sahip olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Hollanda
ve İsveç metotları ile tahmin edilen süt verimleri sırası
ile 734.0±16.0 kg ve 735.4±16.0 kg olarak tespit edilmiş,
bu metotlar ile en yüksek süt veriminin tahmin edildiği
Vogel metodu arasındaki fark istatistiki olarak önemli
bulunmuştur (P<0.05) Laktasyon süt verimleri Hollanda ve
İsveç metotları ile 734.0 ±16.0 kg ve 735.4±16.0 kg, Trapez I
ve Trapez II metotları ile 657.7±13.7 ve 654.7±13.5 kg olarak
tahmin edilmiş, Hollanda ve İsveç metotları ile tahmin
edilen süt verimlerinin Trapez I ve Trapez II metotları ile
tahmin edilen süt verimlerinden istatistiki olarak farklı
olduğu (P>0.05) tespit edilmiştir. Vogel, Hollanda ve İsveç
metotları arasında süt verimlerinin tahmininde en fazla
26 kg düzeyinde bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Süt
verimi tahmin metotlarından Hollanda, İsveç, Vogel ve
Trapez metotlarının incelendiği bu çalışmada, laktasyon
süt verimi için gerek genel ve gerekse alt guruplar arasında

istatistiki olarak önemli bir farklılığın bulunması nedeniyle,
bu çalışmada laktasyon süt verimlerinin tahmininde İsveç,
Hollanda ve Vogel yöntemlerinden bir tanesi kullanılabilir.
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