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1. GİRİŞ 

Süt, et ve çeki hayvanı olarak Dünyada önemli bir ekonomik etkinliğe sahip manda, Asya 

kıtasının tropik ve subtropik kısımlarında, Güney Amerika ülkelerinde, Kuzey Amerika'da Fransa 

dışındaki bütün Avrupa ülkelerinde, Balkanlar ile bazı Orta Avrupa ülkelerinde ve Avustralya'da 
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yetiştirilmektedir (1). 1993 yılı Tarım istatistiklerine göre Türkiye'de 316.000 baş manda 

bulunmaktadır (2). 

Manda yetiştiriciliği Türkiye açısından süt ve et verimi yönüyle değer bulmaktadır. Manda 

sütü başta kaymak olmak üzere, yoğurt, peynir ve dondurma; eti ise özellikle sucuk üretiminde 

kullanılmaktadır. Manda sütünden yapılan tereyağı yumuşak kıvamda olması nedeniyle inek 

sütünden yapılan tereyağı kadar makbul tutulmaktadır. Türkiye'de manda en çok Orta Karadeniz 

bölgesinde bulunmakta (% 40-45), ancak Afyon ili gerek manda eti gerekse manda sütünü en iyi 

değerlendiren illerin başında gelmektedir (1). 

Laktasyon eğrisinin şekli ineğin süt veriminin değerlendirilmesinde toplam veya 305 günlük 

süt veriminin yanında ele alınan bir kriterdir. Laktasyon eğrisi terimi, buzağılama sonrası süt 

veriminin zamanla değişiminin grafiksel gösterimi olarak ifade edilir. Manda süt verimi 

malaklamadan bir süre sonra artar, daha sonra da başlangıçtakinden daha az bir eğimle kuruya 

çıkıncaya kadar son bulur. Laktasyon eğrisi kısmi laktasyon kayıtlarından toplam laktasyon 

veriminin tahmin edilmesinde de kullanılabilir. Bu durum yetiştiriciler için; düşük süt verimine 

sahip manda ineklerinin laktasyonun erken safhalarında ayıklanmasına ve laktasyon süreleri eşit 

olmayan ineklerin daha sağlıklı biçimde karşılaştırılmasına imkan vermesi açısından avantajlı bir 

durumdur. Ayrıca, Sütçü sürülerde optimum yemleme ve idare programlarının planlanmasına 

yardım eder (3). 

Türkiye'de mandaların süt verimi konusunda bazı çalışmalar (4-7) mevcut olmasına rağmen, 

mandaların laktasyon eğrisi konusunda çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışmayla Türkiye'de süt 

üretiminin % 1.4'ünü sağlayan yerli mandaların laktasyon eğrilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. MATERYAL ve METOD 

Araştırmanın materyalini Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen Afyon Mandalarının 

1984-1994 yılları arasındaki verim kayıtları oluşturmuştur. 
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Laktasyon eğrisi ve parametrelerinin belirlenmesinde Gamma fonksiyonu (8) seçilmiştir. Wood 

eşitliği, Yt = A. tb e-ct şeklinde olup, bu formülde yer alan terimlerden; Yt = laktasyonun t. günündeki süt 

verimini, t = buzağılamadan günlük verimin (kontrol günü verimi) ölçüldüğü güne kadar geçen süreyi (gün), 

e = tabii logaritma tabanını, A, b, c = laktasyon eğrisine ait parametre tahminleri olmak üzere; A eğrinin Y 

eksenini kestiği noktayı, b laktasyonun başlangıcında eğrinin yükselmesini,c en yüksek düzeye eriştikten 

sonra eğrinin düşüşünü gösteren katsayıdır. Burada Wood modelinin doğrusal olmadığı görülmektedir. 

Wood eşitliğinin her iki tarafının tabii logaritması alınarak model doğrusal hale getirilmiştir. Bu durumda 

model "Ln Yt = Ln A + b Ln t - ct" şekline dönüşmüştür. Eşitliğin bu dönüştürülmesinden  sonra modele ait 

A, b, c katsayıları, esasları Draper ve Smith (9) tarafından, açıklanan çoklu regresyon analiziyle 

hesaplanmıştır. Hesaplamalarda MINITAB paket programından yararlanılmıştır. 

Elde edilen parametrelerden laktasyonun devamlılık derecesi : S = - (b+1) Ln c, Laktasyonda 

maksimum günlük süt verimi : Ymax = A (b/c)b e-b, Maksimum günlük süt veriminin elde edildiği gün Tmax = 

b/c formülleriyle belirlenmiştir. 

Laktasyon eğrisi parametreleri ve laktasyon eğrisiyle ilgili ölçüler her bir inek için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. Hesaplamada her bir ineğin ilk 10 aylık verim kayıtları kullanılmıştır. Laktasyonun t. 

günündeki süt veriminin tahmini için, gerçek günlük süt verimi değerleri kullanılarak bulunan Ln A, B ve c 

parametreleri "Ln Yt = Ln A + b Ln t - ct" formülünde yerine konularak elde edilmiştir. Başlangıçta model 

logaritmik transformasyonla doğrusal şekle çevrildiği için sonuçta orijinal denklemdeki Yt değerlerinin 

hesaplanmasında Yt = Exp (Yt) tersi işlemi yapılmıştır. 

Araştırmada mevsim olarak takvimsel  mevsimler (kış, ilkbahar, yaz, sonbahar) esas alınmıştır. 

Laktasyon sırası olarak 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. olarak alınmıştır. Laktasyon eğrisi parametrelerine etkili 

parametrelerin tesbitinde kullanılan matematik model; "Yijkl = µ + ai + bj + ck + eijkl" şeklindedir. Bu modelde 

yer alan terimlerden Yijkl = herhangi bir laktasyon eğrisi parametresini, µ = populasyon ortalamasını, ai =i. yıl 

etki miktarını,  bj = j. buzağılama sırası etki miktarını,  ck = k. buzağılama mevsimi etki miktarını,  eijkl = 

normal, bağımsız ve şansa bağlı hata'yı temsil etmektedir. Veriler en küçük kareler metodu (10) ile 

değerlendirilmiştir. Alt grup ortalamalarının karşılaştırılmasında Duncan (11) çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır. Laktasyon eğrilerinin tiplendirilmesinde Shank ve ark.(12) ve Shimuzu ve Umrod (12)'un 

kriterleri esas alınmıştır. 

 

 

 

 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

3.1. Laktasyon Eğrisi Tipleri 
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Laktasyon eğrisi tiplerinin mevsim ve laktasyon sırasına göre dağılımları Tablo 1'de bir 

araya getirilmiştir. 

 

Tablo 1. Tipik ve tipik olmayan laktasyon eğrilerinin mevsim ve laktasyon sırasına göre dağılımı 
  Tipik olmayan eğrilerin dağılışı Toplam eğri sayısı 

Ana 
grup 

Alt grup Ln A 
negatif 

B 
negatif 

C 
negatif 

B ve c 
negatif 

(içbükey) 

Tipik 
olmayan eğri 

sayısı 

Tipik eğri 
sayısı 

Genel 
toplam 

Kış - - 1 1 2 (%4.8) 40 (%95.2) 42 
İlkbanar - - - 1 1 (%2.7) 36 (%97.3) 37 

Yaz 1 5 1 2 9 (%8.8) 93 (%91.2) 102 

M
ev

si
m

 

Sonbahar - 6 1 5 12 (%24.0) 38 (%76.0) 50 
I 1 1 1 1 4 (%6.7) 56 (%93.3) 60 
II - 4 - 1 5 (%10.6) 42 (%89.4) 47 
III - 1 - 2 3 (%7.7) 36 (%92.3) 39 
IV - 1 - - 1 (%3.2) 30 (%96.8) 31 
V - 1 1 3 5 (%20.0) 20 (%80.0) 25 

Sı
ra

 

VI - 3 1 2 6 (%20.7) 23 (%79.3) 29 
  1 11 3 9 24 (%10.4) 207 (%89.6) 231 

 
 
 

Toplam 231 laktasyon eğrisinden 24'ünün (%10.4) tipik olmayan laktasyon eğrisi 

karakterinde olduğu görülmektedir (A, b, c negatif). 24 tipik olmayan laktasyon eğrisinin 1'i negatif 

LnA, 3'ü negatif c parametresine sahip olurken, 11'i azalan tipte eğri (b negatif), 9'u ise içbükey 

laktasyon eğrisi (b ve c negatif) karakterinde bulunmuştur.  Negatif LnA, azalan tipte eğri, negatif c 

ve içbükey eğrilerin toplam eğrilere oranları sırasıyla % 0.43, % 4.76, % 1.30 ve % 3.90; tipik 

olmayan eğrilere oranları ise yine aynı sırayla; % 4.17, % 45.63, % 12.50 ve % 37.50 olarak 

bulunmuştur. 

Laktasyon eğrisi tiplerinin mevsimlere göre dağılımı çok önemli (P<0.01) bulunmuştur (X² 

hesap değeri 13.99). Sonbahar mevsiminde laktasyona başlayan manda ineklerinde tipik olmayan 

eğri oranı (%24.0), diğer mevsimlerde laktasyona başlayanlara göre daha fazla bulunmuştur. 

Sonbahar mevsiminde başlayan laktasyonların % 12'si azalan laktasyon eğrisi, % 10'u ise içbükey 

laktasyon eğrisi karakterinde bulunmuştur. Nitekim, Godara ve Yadav (14) Murrah mandalarında 

kış ve sonbahar mevsiminde laktasyona başlayan ineklerin yaz mevsiminde laktasyona başlayan 

ineklere göre daha fazla içbükey laktasyon eğrisine sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

Laktasyon eğrisi tiplerinin laktasyon sırasına göre dağılımı önemsiz (P>0.05) bulunmuştur 

(X² hesap değeri 8.70). İstatistiki bakımdan önemsiz olmakla beraber, 5. ve 6. laktasyon sırasındaki 

inekler daha fazla tipik olmayan laktasyon eğrisine sahip olmuşlardır. 
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Gerçek ve Tahmini Laktasyon Eğrileri 

Laktasyona başlama mevsimi ve laktasyon sırasına göre gerçek ve tahmini günlük süt verimi 

ortalamaları ile laktasyon eğrisine ait tanımlayıcı bilgiler Tablo 2 ve 3'de her bir laktasyon sırası  ve 

mevsim için belirlenen laktasyon eğrileri ise Şekil 1-10'de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Laktasyona başlama mevsimine göre gerçek ve tahmini süt verimleri 
 

 Kış İlkbahar Yaz Sonbahar 
Aylar Gerçek Tahmini Gerçek Tahmini Gerçek Tahmini Gerçek Tahmini 

1 4045.7 3936.1 4341.4 4149.3 4563.7 4153.1 4849.6 4544.3 
2 5027.1 5270.0 5892.4 5628.6 5548.8 5301.7 5412.2 5043.1 
3 4930.2 5222.1 5821.1 5613.0 5437.4 5141.2 4828.8 4745.9 
4 4831.0 4721.2 5226.4 5074.6 4893.0 4545.2 4439.0 4228.2 
5 4402.1 4089.6 4477.8 4357.6 4193.2 3840.6 3904.2 3679.0 
6 3634.5 3501.9 4001.4 3667.2 3240.8 3210.2 3518.6 3209.0 
7 2866.4 2967.5 3073.8 3025.7 2368.2 2654.0 2874.2 2806.7 
8 2041.4 2531.1 2307.6 2495.9 1495.6 2210.3 2054.8 2495.2 
9 1054.8 2159.0 1306.8 2042.4 977.1 1838.3 1239.6 2243.7 
10 404.6 186.6 434.1 1685.9 456.4 1548.4 485.0 2057.9 
Y 2169.0t0.569e-0.02825t 1959.6 t0.929e-0.25413t 2298.2t0.786e-0.21458t 4599.4t0.567e-0.10999t 

R² (%) 78.3 74.3 60.7 55.4 
N 42 37 102 50 

 
 

Mevsimlere göre determinasyon katsayıları (R²) kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimde 

laktasyona başlayan manda ineklerinde sırasıyla % 78.3, % 74.3, % 60.7 ve % 55.4 olarak 

bulunmuştur. Yapılan önem testi sonucunda determinasyon katsayılarının sonbahar mevsiminde 

laktasyona başlayanlar hariç diğerleri için istatistiki bakımdan önemli (P<0.05) bulunmuştur. 

1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Laktasyonlar için determinasyon katsayıları sırasıyla % 72.4, % 72.6, % 

73.4, % 52.1, % 52.0 ve % 48.9 olarak bulunmuştur. İlk üç laktasyona ait determinasyon katsayıları 

istatistiki bakımdan önemli (P<0.05) bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen ortalama 

determinasyon katsayısı Kumar ve ark.(15) tarafından bildirilen % 99.1, % 99.8, % 68.1, % 70.3 ve 

% 61.0 değerlerinden genelde daha düşük bulunmuştur. 
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Ţekil 1.Birinci laktasyon sırasındaki manda ineklerinde 
gerçek (___) ve tahmini (---) laktasyon eğrileri 
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Ţekil 2. İkinci laktasyon sırasındaki manda ineklerinde 
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Ţekil 3. Üçüncü laktasyon sırasındaki manda 
ineklerinde gerçek (__) ve tahmini (---) laktasyon 
eğrileri 
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Ţekil 4. Dördüncü laktasyon sırasındaki manda 
ineklerinde gerçek (___) ve tahmini (---) laktasyon 
eğrileri 
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Ţekil 6.Altıncı laktasyon sırasındaki manda ineklerinde 
gerçek (___) ve tahmini (---) laktasyon eğrileri 
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Ţekil 7. Kış mevsiminde laktasyona baţlayan manda 
ineklerinde gerçek (___) ve tahmini (---) laktasyon 
eğrileri 
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Ţekil 8. İlkbahar mevsiminde laktasyona baţlayan 
manda ineklerinde gerçek (___) ve tahmini (---) 
laktasyon eğrileri 
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Ţekil 9. Yaz mevsiminde laktasyona baţlayan manda 
ineklerinde gerçek (___) ve tahmini (---) laktasyon 
eğrileri 
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Ţekil 10. Sonbahar mevsiminde laktasyona baţlayan 
manda ineklerinde gerçek (___) ve tahmini (---) 
laktasyon eğrileri 

 
 

 

Bu çalışmada, gerek laktasyon sırası bakımından gerekse laktasyona başlama mevsimi 

bakımından laktasyonların genel olarak tipik laktasyon eğrisi tipine sahip oldukları görülmektedir. 

Buna göre, gerek mevsim değişiklikleri gerekse yaşın ilerlemesi manda ineklerinin laktasyonlarının 

seyrinde önemli bir değişmeye neden olmamıştır. Sonuç olarak; laktasyon eğrilerinin matematiksel 

tanımı için Gamma fonksiyonunun uygun olduğu söylenebilir. 

 

Çevre Faktörlerinin Etkileri 

Laktasyon eğrisi parametrelerine ait ortalamalar ile önemlilik ve çoklu karşılaştırma testi 

sonuçları Tablo 4'de verilmiştir. 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi; başlangıç verimine (A) verim yılının etkisi 

önemsiz, laktasyon sırası ve laktasyona başlama mevsimi etkisi ise önemli (P<0.05) bulunmuştur. 

Laktasyon sırasına göre A parametresi düzensiz bir değişim göstermiş olmakla beraber, en yüksek 

başlangıç verimi (A) 6. laktasyonda gerçekleşmiştir. Diğer taraftan laktasyona başlama 

mevsimlerine göre A katsayısının değişimi incelendiğinde, sonbahar mevsiminde doğuran manda 

inekleri daha yüksek bir verimle laktasyona başlamışlardır. Benzer şekilde Gondal (16) A 

parametresinin verim yılı tarafından etkilendiğini bildirmiştir. Vij ve ark. (17) ise laktasyon sırası 

ilerledikçe manda ineklerinin daha yüksek bir başlangıç verimiyle laktasyona başladıklarını 

bildirmişlerdir. 
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Yükselme katsayısı (B) ve düşüş katsayısına (C) verim yılı, laktasyona başlama mevsimi ve 

laktasyon sırasının etkisi önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Oysa, Cheema ve Basu (18) Murrah 

mandalarında gerek laktasyona başlama mevsimi gerekse laktasyon sırası etkisinin hem B hem de C 

parametresi için birer önemli variyasyon kaynağı olduğunu bildirmişlerdir. Vij ve ark.(17) ise 

laktasyona başlama mevsimi etkisinin B ve C parametrelerini etkilemediğini bildirmişlerdir. Gondal 

ve Rowlinson (19)  ise Pakistan mandalarında B ve C parametrelerinin en yüksek ilkbahar 

mevsiminde laktasyona başlayanlarda, en düşük ise yaz mevsiminde laktasyona başlayanlarda 

gözlendiğini bildirmişlerdir. 

Persistensi (S) değerine laktasyon sırasının etkisi önemli (P<0.05), verim yılı ve laktasyona 

başlama mevsiminin etkisi ise önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. İlk üç laktasyon sırasındaki manda 

inekleri daha yüksek persistensi değerine sahip olmuşlardır. Persistensi değerine çevre faktörlerinin 

etkilerini araştıran, Dhaka ve Chaudhary (20) verim yılı, laktasyon sırası ve laktasyona başlama 

mevsimi etkisinin, Khan ve Johar (21). Malhotra ve ark.(22), Gajbhiye ve Tripathi (23) laktasyona 

başlama mevsimi etkisinin, Juma ve ark.(24) laktasyon sırası etkisinin önemli olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Maksimum günlük süt verimi (Ymax) 6086.75±146.77 g olarak bulunmuştur. Ymax 

değerine verim yılı, laktasyona başlama mevsimi ve laktasyon sırasının etkisi çok önemli (P<0.01) 

bulunmuştur. Ymax laktasyon sırasına göre en düşük birinci laktasyonda en yüksek dördüncü 

laktasyonda, laktasyona başlama mevsimine göre ise en yüksek ilkbahar ve yaz mevsiminde, en 

düşük ise sonbahar ve kış mevsiminde laktasyona başlayanlarda gözlenmiştir. Bu bulgulara paralel 

olarak, İbrahim ilk kez doğuran manda ineklerinin daha düşük (P<0.01) Ymax değerine sahip 

olduklarını bildirmiştir. 

Maksimum günlük süt verimine ulaşma süresi (Tmax) 104.56±36.22 gün olarak bulunmuş 

olup, Tmax değerine verim yılı, laktasyona başlama mevsimi ve laktasyon sırasının etkisi önemsiz 

(P>0.05) bulunmuştur. Laktasyon sırasına göre en uzun (124.19 gün) ve en kısa (81.60 gün) Tmax 

değerleri arasındaki fark 42.19 gün; laktasyona başlama mevsimine göre ise en uzun (189.16 gün) 

ve en kısa (42.10 gün) olarak bulunmuştur. Ancak hayvanlar arasında maksimum günlük süt 

verimine ulaşma süresi bakımından oldukça geniş variyasyonlar mevcut olup, standart hatalar 

yüksek bulunmuştur. Bu nedenle gerek laktasyon sırası gerekse laktasyona başlama mevsimi etkisi 

istatistiki bakımdan önemsiz bulunmuştur. Ymax değerine verim yılı, laktasyona başlama mevsimi 

ve laktasyon sırasının etkisi çok önemli (P<0.01) bulunmuştur. Ymax laktasyon sırasına göre en 

düşük birinci laktasyonda en yüksek dördüncü laktasyonda, laktasyona başlama mevsimine göre ise 

en yüksek ilkbahar ve yaz mevsiminde, en düşük ise sonbahar ve kış mevsiminde laktasyona 
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başlayanlarda gözlenmiştir. Bu bulgulara paralel olarak, İbrahim (27) ilk kez doğuran manda 

ineklerinin daha düşük (P<0.01) Ymax değerine sahip olduklarını bildirmiştir. 

 

Laktasyon Eğrisi Özellikleri Arasındaki Korelasyonlar 

Laktasyon eğrisi parametreleri ve bazı süt verim özellikleri arasındaki korelasyonlar, 

önemlilik dereceleri ile birlikte Tablo 5'de verilmiştir. 

 

Tablo 5. Laktasyon eğrisi parametreleri arasındaki korelasyonlar 
 A b c S T 

B -0.238  
C -0.111 0.977 

 

S -0.617* 0.819 0.522* 

 

T 0.028 -0.060 -0.050 0.333 

 

Y -0.131 0.119 0.115 -0.197 -0.047 
 

 

A'nın b ve c parametreleri ile olan korelasyonu negatif, b ile c arasındaki korelasyon 0.977 

pozitif ve oldukça yüksek (P<0.01) bulunmuştur. Yüksek verimle laktasyona başlayan mandalar 

hem daha yavaş bir hızla pik verime ulaşmış hem de pik verimden daha yavaş bir hızla 

uzaklaşmışlardır. 

Diğer yandan, pik verime hızlı bir şekilde ulaşan mandalar daha yüksek bir hızla pik 

verimden uzaklaşmışlardır. Başlangıç verimiyle (A) persistensi (S) değeri arasındaki korelasyon 

negatif (-0.617) ve önemli (P<0.05) bulunmuştur. Laktasyona yüksek bir verimle başlayan 

ineklerde laktasyon devamlılığı daha düşük olmuştur. Diğer yandan, başlangıç veriminin Tmax 

değeriyle korelasyonu pozitif, Ymax değeriyle korelasyonu ise negatif ancak istatistiki bakımdan 

önemsiz bulunmuştur. 

Persistensi değerinin hem b hem de c parametreleriyle korelasyonları pozitif ve önemli 

(P<0.05) bulunmuştur. Buna göre, hem yüksek bir hızla pik verime ulaşan hem de pik verimden 

daha çabuk uzaklaşan ineklerde laktasyon devamlılığı daha yüksek olmuştur. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen yerli mandaların 

laktasyon eğrisi özellikleri belirlenmiştir. Laktasyon  eğrisi tipleri ve şekilleri Gamma fonksiyonu 

Yt = A tb e-ct parametreleriyle belirlenmiştir. İncelenen laktasyonların % 10.4'ü tipik olmayan 

laktasyon eğrisi karakterindedir (A, b, c negatif). Tipik ve tipik olmayan laktasyonların laktasyon 

sırasına göre dağılımı bağımsız  (P>0.05), laktasyona başlama mevsimine göre dağılımı çok önemli 

(P<0.01) bulunmuştur. 

Laktasyon eğrisi parametrelerine ait en küçük kareler ortalamaları A değeri (başlangıç 

verimi) için 2756.5±0.403 g, b değeri (yükselme katsayısı) için 0.713±0.128, c değeri (azalma 

katsayısı) için 0.15174±0.06033, S değeri (laktasyon devamlılık derecesi) için 7.27±0.12, Ymax 

(maksimum günlük süt verimi) için 6086.75±146.77 g, Tmax (maksimum günlük süt verimine 

ulaşma süresi) için 104.56±36.22 gün olarak bulunmuştur. 

Buzağılama yılının etkisi Ymax için çok önemli (P<0.01) bulunmuştur.  

Buzağılama mevsiminin etkisi A değeri için önemli (P<0.05), Ymax için çok önemli (P<0.01) 

bulunmuştur.  

Buzağılama sırasının etkisi A ve S değerleri için önemli (P<0.05), Ymax için çok önemli 

(P<0.01) bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Laktasyon eğrisi, Laktasyon devamlılığı, Manda 
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SUMMARY 

 

LACTATION CURVE TRAITS OF AFYON BUFFALOES 

 

In this study, traits of the lactation curves of Afyon Buffaloes raised at the Kocatepe State 

Farm were determined. The shape and type of lactation curves were described by the parameters of 

Gamma function of Yt = A tb e-ct. 10.4 percent of lactation curves were atypical. The distribution of 

typical and atypical lactation curves were depended upon the lactation season (P<0.01), and weren't 

significant (P>0.05) depended upon the lactation number. 

Least squares means were found to be 2756.5±0.403 g for A parameters (beginning yield), 

0.713±0.128 for b parameters (coefficient of rising), 0.15174±0.06033 for c parameters (coefficient 

of decreasing), 7.27±0.12 for S parameters (persistency), 6086.75±146.77 g for Ymax parameters 

(Average of maximum daily peak yield) , 104.56±36.22 days for Tmax parameters (average of daily 

peak yield length), respectively. 

Effect of calving year on Ymax were highly significant (P<0.01). 

Effect of calving season on A and Ymax were significant (P<0.05) or highly significant 

(P<0.01). 

Effect of calving number on A, S and Ymax were significant (P<0.05) or highly significant 

(P<0.01). 

Key Words : Lactation Curve, Lactation Persistency, Buffalo 
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