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ağırlık grupları ile başlanan beside, gruplar arasında 
başta önemli olan istatistiksel farklılık, besi süresince de 
önemini korumuştur (P<0.01 ). Toplam canlı ağırlık artış
larında ise, gruplar arasında önemli farklılıklar tespit edil
miş (P<0.05), 27.21 kg'lık besi başlangıç ağırlığı ile orta 
canlı ağırlık grubunu oluşturan ikinci grupta en yüksek 
değer elde edilmiştir. Elde edilen bu değerler, aynı 
yönde Özsoy (11 )'un yapmış olduğu araştırma sonuçla
rından düşük bulunmuştur. Ancak anılan çalışmanın 116 
gün devam ettiği dikkate alınırsa, bu çalışmadan elde 
edilen değerler ile Özsoy'un bulgularının benzerlik gös
terdiği ortaya çıkar. 

Ekstansif olarak beslenen gruplarda farklı besi baş
langıç ağırlığının, günlük ortalama canlı ağırlık artışları 
üzerine etkisi tablo 6'da gösterilmiştir. Aynı tablodan da 
görüleceği gibi 0-60 günler arasında günlük canlı ağırlık 
artışları, sırası ile 73.23, 117.37 ve 86.86 g. olarak bu
lunmuşlar. Gruplardan elde edilen 73.23-117.37 g. ara
sında değişen günlük canlı ağırlık artışları, Özsoy 
(11 )'un mer'aya dayalı olarak Morkaraman kuzulardan 
elde ettiği sonuçlarla ve yarı entansif şartlarda aynı ırk 
toklulardan Haşimoğlu ve ark. (S)'nın elde etmiş olduğu 
günlük canlı ağırlık artışına ait değerlerle benzerlik gös
terirken, Haşimoğlu ve ark. (6) tarafından mer'a besisine 
alınan aynı ırk toklulara ilişkin değerlerden yüksek bu
lunmuştur. 

Besi başlangıç ağırlığının entansif ve ekstansif şart
larda besi performansı üzerine olan etkilerinin araştırıldı
ğı bu çalışmada; özellikle süt emme döneminde çok iyi 
beslenmiş Morkaraman kuzuların, entansif şartlarda en 
uygun besi başlangıç ağırlığının 25-33 kg arasında de
ğiştiği ve aynı şartlara sahip Morkaraman kuzuların ek
stansif şartlarda en uygun besi başlangıç ağırlığının or
talama 27 kg olduğu, mer'anın çok iyi olması 
durumunda, bu canlı ağırlık düzeyinde besiye başlanıl
dığında ilave kuwetli bir yeme ihtiyaç duyulmayabileceği 
sonucuna varılmıştır. 
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