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Özet: Araştırma, Çukurova koşullarında ot verimi bakımından ümitvar görülen bazı yaygın fiğ (Vicia sativa L.)
genotiplerinin kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 2009/2010 kışlık ara ürün yetiştirme döneminde,
Doğankent ve Balcalı/ADANA lokasyonlarında, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak
yürütülmüştür. Araştırmada; kuru madde verimi (KMV), ham protein oranı (HPO), nötr deterjan lif (NDF), asit
deterjan lif (ADF), ham selüloz (HS), ham kül (HK), kalsiyum (Ca), potasyum (K), magnezyum (Mg), fosfor (P)
gibi bazı kalite özellikleri ile bu özellikler arasındaki ilişkiler saptanmıştır. Lokasyonlara ve genotiplere göre
değişmekle birlikte, kuru madde verimi 383-603 kg/da, ham protein oranın %15.9-19.6, NDF %35.3-44.4, ADF
%28.4-34.1, HS %22.3-27.6, Ca %0.86-1.04, K %3.54-4.05, Mg %0.19-0.24, P %0.30-0.35, HK oranın %9.5010.95 arasında yer almıştır. Ayrıca, incelenen özellikler arası ilişkilerde KMV ile HS, NDF ve ADF arasında
önemli ve olumlu; HPO, P ve K arasında önemli ve olumsuz ilişkiler saptanmıştır. Sonuç olarak, 22 ve 2490 nolu
genotiplerin kuru madde verimi, 1430 nolu genotipin ise kalite özellikleri bakımından standart çeşit ve diğer
genotiplerden daha yüksek ortalama değerlere sahip oldukları saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaygın fiğ (Vicia sativa L.), Kuru Madde, Kalite Özellikleri, Korelasyon
Relation of the Quality and Nutrient Content in Some Hopeful Common Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes
Abstract: The research was conducted to determine some quality properties of some promisimg common vetch
(Vicia sativa L.) genotypes with good adaptability to the Çukurova conditions. The experiment was arranged in a
randomized complete block design with four replication in two locations of Adana (Doğankent and Balcalı) during
the 2009/10 winter growing season. In the experiment, some traits such as dry matter yield (DMY) and percentages
of crude protein (CPR), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), crude fiber (CF), ash, calcium
(Ca), phosphorus (P), potassium (K) and magnesium (Mg) as well as correlation coefficients between these traits
were examined. Dry matter yield, CPR, NDF, ADF, CF, ash, Ca, P, K, Mg ranged between 383-603 kg da-1, 15.919.6%, 35.3-44.4%, 28.4-34.1%, 22.3-27.6%, 9.50-10.95%, 0.86-1.04%, 0.30-0.35%, 3.54-4.05%, and 0.19-0.24%,
respectively. Furthermore, DMY was positively correlated with CF, NDF and ADF, but negatively correlated with
CPR, P, and K. Thus, it was determined that in term of dry matter yield genotypes with the number of 22 and 2490
and in terms of quality and nutrient content genotype 1430 had higher values than those of standard cultivars and the
other genotypes.
Key words: Common Vetch (Vicia sativa L.), Dry Matter Yield, Quality, Mineral Element, Correlation
GİRİŞ
Türkiye’de meralar üzerindeki hayvan baskısını
azaltmak ve hayvanlara kaliteli yem sağlamak için
alınması gereken önlemlerden ilki, kışlık ara ürün
tarımını yaygınlaştırmaktır. Çukurova gibi Akdeniz
iklimine sahip bölgelerde, ikinci ürün tarımından önce
fiğ ve üçgül gibi bazı tek yıllık baklagil yem bitkilerinin
gerek yalın gerekse buğdaygillerle karışım olarak
yetiştirilmesi, kaliteli kuru ot üretiminin artırılmasına
katkıda bulunacaktır (Sağlamtimur ve ark., 1990; Yücel
ve Avcı, 2009, Yücel ve ark., 2009).
Fiğ (Vicia sativa L.), tek yıllık bir baklagil yem
bitkisi olup, dünyanın bir çok bölgesinde yaş ve kuru ot,
yeşil gübreleme ve tane amaçlı olarak bitkisel-hayvansal
üretim sistemlerinde yetiştirilmekte ve ruminant
beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Ramos
ve ark., 2000; Açıkgöz, 2001; Caballero ve ark., 2001;
Chowdhurry ve ark., 2001, Yücel, 2011).
__________________________________
*Sorumlu yazar: Yücel, C., celalyucel@hotmail.com

Yaygın olarak kullanılan yem maddeleri, içerdiği
temel besin elementleri (özellikle protein, enerji ve
mineral elementler) ile karakterize edilmekte ve bu
besin elementlerinin düşüklüğü hayvan performansını
etkilemektedir. Yem bitkilerinden elde edilecek otun
kaliteli olabilmesi için mineral maddeleri belli seviyede
içermesi gerekmektedir (TBSM:%59, P % 0.16-0.34,
K'da %0.3-0.8 ve Ca %0.21-52, Mg'da %0.04- 0.08,
Zn'da 35-50 ppm, Mn'da 20-40 ppm, HP %18.4-20). Bu
özellikteki yemlerle beslenen hayvanın performansında
ve süt veriminde artışlar olduğu bildirilmektedir
(Okuyan ve ark., 1986; Mc Kenna, 1992; Pinkerton ve
Pinkerton, 2000). Otun içerdiği mineral maddelerin
varlığı yanında, oranları da yem değeri açısından önem
taşımaktadır. Özelikle serin mevsim buğdaygillerinin
baskın olduğu meralarda sığırlarda ve diğer
ruminatlarda Mg eksikliğinden kaynaklanan sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Baklagillerde sorun olmamakla
birlikte, özellikle baklagil+ buğdaygil karışımlarındaki
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yemlerde K/Ca+Mg (tetani) oranının 2.2' den yüksek
olması hayvanlarda ot tetanozuna (tetani) yol
açabilmektedir (Georgiewskii ve ark. 1982).
Temel besin içeriği; sıcaklık, toprak nemi, topraktaki
mineral elementler, bitki tür ve çeşidi, olgunlaşma ve
biçim dönemlerine göre farklılık göstermektedir (Elliott
ve Mckeniman, 1987; McDonald ve ark., 1988;
Caballero ve ark., 1996; Rebolé ve ark., 2004; Özyiğit
ve Bilgen, 2006). Yem bitkilerinde verim ve kaliteyi
etkileyen en önemli faktörün hasat zamanı olduğu,
baklagil ve buğdaygillerin erken dönemde hasat
edildiklerinde HP oranı, sindirilebilir karbonhidrat,
mineraller ve karoten değerleri, geç biçimlere göre daha
yüksek olurken, geç biçimlerde yemin lignin ve selüloz
oranının daha yüksek olduğu, ancak HP veriminin
arttığı bildirilmektedir (Droushiotis, 1985; Khan ve ark.,
2002). Ayrıca, yemlerin sindirilme derecesi bitkinin
yaşlanması sonucu ham selüloz ve lignin miktarının
artmasına bağlı olarak azaltmaktadır (Wilson ve ark.,
1991; Van Soest, 1994). Çeşitli bitkilerde hasat
zamanının gecikmesiyle kuru maddenin sindirilme
derecesindeki düşüşün 3 ile 6 g/gün arasında olduğu
bildirilmiştir (Buxton ve Homstein, 1986). Vejetatif
dönemdeki bitkilerin ham protein içeriği, büyümesini
tamamlamış ve olgunlaşmış bitkilerden daha yüksek
olabilmektedir. Bitki olgunlaştıkça yaprak/sap oranı ve
ham protein içeriği azalmaktadır (Buxton 1996, Özyiğit
ve Bilgen, 2006).
Erzurum şartlarında fiğ ve tahıl karışımı ile yapılan
çalışmada saf fiğin bazı besin elementlerinin ortalama
değerleri %3.54 K, %1.61 Ca, %0.35 Mg, ve %0.203 P
olarak saptanmıştır(Tan ve Serin, 1996). Tekirdağ
koşullarında tüylü fiğde farklı biçim dönemlerinde
ortalama ham protein %18.18, ham selüloz %12.15, Ca
%1.0, Mg %0.32, K %1.49 ve P %0.40 olarak
saptanmıştır (Orak ve ark., 2004). Van koşullarında
farklı fiğ tür ve çeşitlerinde Ca %3.8-6.8, Mg %0.380.60, K %1.29-2.07 ve P %0.55-0.77, tetani oranının ise
0.2-0.46 arasında değiştiği saptanmıştır (Çelen ve ark.,
2005). Kenya’da tüylü fiğde farklı olgunlaşma
dönemlerinin mineral madde içeriğine etkilerini
belirmek için yapılan çalışmada, ortalama %0.37 P,
%3.79 K, %1.41 Ca, %0.17 Mg olarak saptanmıştır
(Lanyasunya ve ark., 2007). Badrzadeh ve ark. (2008)
İran’da faklı fiğ türleri ile yürütmüş oldukları
araştırmada yaygın fiğde HP %18, ham kül %11.67,
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ADF %30, NDF %35.2, Ca 13.8 g/kg, P 0.87 g/kg ve K
13.5 g/kg olarak saptamışlardır. Aynı araştırıcılar, ADF
ile HP arasında negatif bir ilişkinin bulunduğunu da
bildirmişlerdir.
Araştırma, farklı kaynaklardan sağlanan bazı yaygın
fiğ genotipleriyle 2006-2008 yılları arasında değişik
ekolojilerde (Adana, Antalya ve Diyarbakır)
sürdürülmüş olan adaptasyon ve verim çalışmaları
sonucu, ot verimi bakımından ümitvar görülen bazı
yaygın fiğ genotiplerinin, farklı iki lokasyonda verim
ve kalite özelliklerinin belirlenmesinin yanısıra,
incelenen özelliklerin birbirleriyle olan ilişkilerinin
saptanması amacıyla yürütülmüştür.
MATERYAL ve METOT
Materyal
Araştırmada, 1331 (Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enst., Eskişehir), 1430, 1503, 1526 (Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma Enst., Ankara), 2604, 2490,
2616 (ICARDA), 22 (Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla
Bitkileri Böl., Adana) Özveren (Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müd., Adana) ve Uludağ (Uludağ
Üniveristesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl., Bursa) hat
ve çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır.
Denemenin kurulduğu Doğankent’te 0-30 cm
derinlikten alınan toprak örneklerinde yapılan analizler
sonucunda; toplam tuz %0.026, pH değeri 7.72,
ortalama kireç içeriği % 20, organik madde % 2, kum %
27.8, kil % 31.2, silt % 41; Balcalı deneme alanının
topraklarının toplam tuz içeriği %0.09, pH değeri 6.7,
ortalama kireç içeriği % 23.6, organik madde ise % 1.2
olarak saptanmıştır. Deneme, sulu tarıma uygun, tınlı
özellik gösteren, düz ve düze yakın bir topografik
yapıya sahip, 1.sınıf taban arazi olarak tanımlanan
topraklar üzerinde yürütülmüştür (Yücel ve ark., 2011).
Araştırmanın sürdürüldüğü Doğankent ve Balcalı
deneme alanlarına ait sıcaklık ve yağış ortalamaları,
Çizelge 1’de sunulmaktadır. Çizelge 1’de görüleceği
üzere araştırmanın sürdürüldüğü lokasyonların ortalama
sıcaklığı, Doğankent lokasyonunda 13.9 C ve Balcalı
lokasyonunda
12.8
C,
yağışın
Doğankent
lokasyonunda 387.3 mm ve Balcalı lokasyonunda 491.2
mm olarak saptanmıştır. Özellikle Doğankent
lokasyonunda Mart döneminde yağışın hiç düşmediği
görülmektedir.

Çizelge 1. Lokasyonların 2009/10 Kasım-Nisan dönemine ait ortalama sıcaklık ve toplam yağış değerleri
Lokasyonlar
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Ort./Toplam
Ortalama Sıcaklık ( C )
Doğankent*
15.9
12.4
11.0
12.0
14.8
17.5
13.9
Balcalı**
15.1
10.9
9.6
10.5
13.6
17.6
12.8
Toplam Yağış (mm )
Doğankent
57.0
62.0
148.3
80.0
0.0
40.0
387.3
Balcalı
67.2
121.2
101.6
83.3
60.2
57.7
491.2
*Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, **Meteoroloji Bölge Müd. Verileri, Adana
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Metot
Araştırma, 2006-2008 yılları arasında TAGEM
tarafından desteklenen ve Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’ünde yürütülen “Fiğ Islah
Araştırmaları” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar
sonucu ot verimi bakımından seçilen bazı ümitvar
genotiplerin kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla,
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Araştırma
Alanı (Doğankent) ve Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla
Bitkileri Bölümü Araştırma Alanında (Balcalı)
2009/2010 kışlık ara ürün yetiştirme döneminde
yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme
desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuş olup
parsel alanı 5 x 1.5= 7.5 m2 ve her parsel 25 cm aralıkda
6 sıra olarak düzenlenmiştir. Ekimden önce dekara 3 kg
N ve 6 kg P2O5 olacak şekilde gübrele uygulanmış ve
ekimler Kasım-2009’da, m2‘ye 200 tohum gelecek
şekilde elle yapılmıştır. Her iki yerde de ot biçimleri
Nisanın birinci ve ikinci haftasına denk gelen tam
çiçeklenme döneminde yapılmıştır. Her parselden alınan
500 g yaş ot örneği kurutulup tartıldıktan sonra, tamamı
teorik olarak 1-2 mm elek çapına sahip değirmende
öğütülerek analize hazırlanmıştır. Yemlerin kuru madde
içerikleri öğütülmüş örneklerin 105 oC’de 4 saat süreyle
etüvde kurutularak ağırlıkları sabitleşinceye kadar
bekletilip tartılarak saptanmıştır. Kuru otta kalite
değerleri ve mineral madde içerikleri Doğu Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuarında NIRS
(Near Reflectance Spectroscopy, Foss XDS Rapid
Content Analyser with ISIscan Softwere) cihazında
saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler,
MSTAT-C programında analiz edilmiş ortalamalar
Duncan (%5) çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir..
BULGULAR ve TARTIŞMA
2009/2010 yılı Doğankent ve Balcalı’da sürdürülen
çalışmalar sonucu, kalite ve mineral madde içerikleri ile
ilgili bazı özellikler Çizelge 2 ve 3’de, incelenen
özellikler arası ilişkiler, Çizelge 4’de sunulmuştur.
Kuru Madde Verimi (KMV, kg/da)
Araştırmanın yürütüldüğü her iki lokasyonda da
kuru madde verimleri bakımından genotipler arasında
istatistikî olarak önemli farklılıkların oluştuğu
görülmektedir. Doğankent’te kuru madde verimleri 383523 kg/da, Balcalı’da 436-603 kg/da arasında
değişmiştir. Doğankent’te 22, Balcalı’da ise 2490 nolu
genotiplerden en yüksek kuru madde verimi elde
edilmiştir. Çukurova koşullarında daha önce yapılan
çalışmalarda fiğde kuru madde veriminin 306-801 kg/da
arasında değiştiği bildirilmiştir (Yücel ve ark., 2004;
Anlarsal ve ark., 2006; Yücel ve ark., 2008).
Lokasyonlar bakımından ise Balcalı’dan elde edilen
ortalama
kuru madde verimi (504 kg/da),
Doğankent’ten elde edilen ortalama verimden (468
kg/da) daha yüksek bulunmuştur. Bu durum
Balcalı’daki yağış dağılımının daha düzenli olmasının
verime olumlu katkı yapmasının yanı sıra, Doğankent’te
Mart ayında uzun bir süre yağışın düşmemesi, bitki
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gelişimini ve sonuçta da verimi olumsuz etkilemesinden
kaynaklanmış olabilir (Çizelge 1).
Ham Protein Oranı (HPO, %)
Balcalı’da HP bakımından genotipler arasında
istatistikî olarak önemli farklılıklar saptanmıştır. Bu
lokasyonda yaygın fiğ otunda %15.9-18.6 arasında ham
protein elde edilirken, Uludağ çeşidi en yüksek HP
oranına sahip genotip olmuştur. Doğankent’te ise HP
oranı %17.6-19.6 arasında değişmiş, fakat bu değişimin
istatistiksel olarak önemli olmadığı ortaya çıkmıştır.
Fiğde farklı genotiplerle değişik ekolojilerde yapılan
çalışmalarda, HPO %12.2-22.3 arasında değiştiği
saptanmıştır (Yücel ve ark., 2004; Çelen ve ark., 2005;
Karslı ve ark., 2005; Anlarsal ve ark., 2006; Parlak ve
ark., 2011; Badrzadeh ve ark., 2008). Genotiplerin HP
oranlarındaki farklılık, bitkilerin gelişme dönemleri ve
yapraklılık durumu ile ilgilidir. Yaprak oranı fazla olan
genotiplerin, HP oranları da yüksek olmaktadır.
Nitekim, Caballero ve ark. (1995), fiğde ham protein
oranının yapraklarda %16.8 ve sapta %7.7 olduğunu
saptamışlardır. Ayrıca, Özyiğit ve Bilgen (2006),
olgunlaşmanın artması veya biçim dönemlerinin
gecikmesinin yaprak oranını azalttığı için kaliteyi
olumsuz etkilediğini bildirmektedirler. Araştırmanın
yürütüldüğü lokasyonlar arasındaki fark istatistiki
olarak
önemli
bulunmuş
olup,
Doğankent
lokasyonundaki HPO ortalamsının (%18.6), Balcalı
lokasyonundaki HPO ortalamsından (%17.5) daha
yüksek olduğu belirlenmiştir. Balcalı’daki yağış
dağılımının daha düzenli olması bitki gelişimini olumlu
yönde etkileyerek bitkilerin daha fazla büyümesini
sağlamış ve birim alandaki ot verimini artırmıştır.
Ancak, bu durum kaliteyi olumsuz etkilemiştir.
Doğankent’te ise Mart döneminde uzun süre yağışın
olmaması (Çizelge 1), bitki gelişimini yavaşlatmış ve
bitkiler daha az geliştiği için ot verimi de düşük
olmuştur. Fakat HPO gibi kalite değerleri artmıştır
(Çizelge 2, 3). Nitekim incelenen özellik arası
ilişkilerde görüldüğü gibi (Çizelge 4), ham protein oranı
ile kuru madde verimi arasında önemli ve olumsuz (597**) ilişki saptanmıştır. Benzer bulgular, Anlarsal ve
ark. (2006) ve Ammar ve ark. (2010) tarafından da
bildirilmiştir.
Nötr Deterjant Lif (NDF, %)
Doğankent’ten hasat edilen fiğ örneklerinde NDF
bakımından genotipler arasında istatistikî olarak önemli
farklılıklar saptanmıştır. Bu deneme alanında NDF
oranları %35.3-40.7 arasında değişirken, 1430 nolu
genotipin en düşük NDF değerine sahip olmuştur.
Balcalı’da ise anılan değer %41.8-44.4 arasında
değişmiş ve bu değişimin istatitiksel olarak önemli
olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir çok araştırıcı tarafından
farklı genotip ve ekolojilerde yapılan çalışmalarda NDF
değerlerinin %35.0-66.7 arasında değiştiği belirtilmiştir
(Karslı ve ark., 2005; Abdouli ve ark., 2009; Ammar ve
ark., 2010; Parlak ve ark., 2011).
NDF değeri
bakımından lokasyonlar arasında istatistikî olarak

KSÜ Doğa Bil. Derg., 17(1), 2014
KSU J. Nat. Sci., 17(1), 2014
önemli farklılık olup, Balcalı’dan alınan fiğ örnekleri
(%42.9) Doğanket’ten alınanlara (%38.6) göre daha
yüksek NDF değerine sahip olmuştur. Balcalı’da NDF
değerine paralel olarak kuru madde verimleri de yüksek
olmuştur (Çizelge 2). Ayrıca, incelenen özellikler arası
ilişkilere (Çizelge 4) bakıldığında kuru madde verimi ile
NDF değeri arasında önemli ve olumlu bir ilişki
(0.401**) bulunmaktadır. Bu durum yetişme
dönemindeki yağıştan kaynaklanmakta olup yağışın
bitkinin olgunlaşması ve kalitesi üzerinde etkili
olduğunu göstermektedir. Ammar ve ark. (2010)
fiğlerde olgunlaşma süresi uzadıkça NDF ve ADF
değerlerinin buna paralel olarak arttığı ve kalitenin
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düştüğünü bildirmişlerdir. Bitki hücresinde bulunan
karbonhidratların yapısı çeşitlilik göstermekte ve
yapılarında şeker, nişasta, pektin, hemiselüloz, selüloz
ve lignin bulunmaktadır (Sniffen ve ark., 1994).
Karbonhidratların bitki içerisindeki miktarları bitki
çeşidine, bitkinin aksamına (kök, gövde, yaprak ve
meyve), olgunluk dönemine, hasat zamanına, kimyasal
ve fiziksel uygulamalara göre farklılık gösterir.
Hayvanlara enerji sağlayan yapısal karbonhidradlar
NDF’nin sindirilebilirliği ile ilişkilidir. Ligninin
sindirilebilir besin maddelerinin oranını azalttığı ile
ilgili genel bir görüş vardır (Rebolé ve ark., 2004).

Çizelge 2. Yaygın fiğ genotiplerinin verim ve kalite özelliklerine ait ortalama değerler ve oluşan gruplar*
Genotip
KMV (kg/da)
HPO (%)
NDF (%)
ADF (%)
HS (%)
D.kent Balcalı D.kent
Balcalı
D.kent
Balcalı
D.kent
Balcalı D.kent
Balcalı
1331
497 abc 450 d 18.2
18.0 ab
39.7 ab
43.8
31.7 abc 33.5
26.2 abc 26.3
Özveren 452 c
565 ab 18.4
17.1 bc
39.9 a
43.4
32.3 ab
33.0
25.0 cd
26.6
2604
467 bc 556 ab 18.7
17.5 ab
36.9 abc 43.1
29.1 bc
32.8
24.8 cd
26.8
2490
519 ab 603 a
17.6
15.9 c
39.6 ab
43.1
32.0 ab
32.7
26.6 ab
27.6
1503
444 c
449 d 18.4
17.2abc
39.5 ab
42.6
32.1 ab
33.4
25.9 bc
26.9
2616
452 bc 484 cd 19.3
18.1 ab
36.0 bc
42.9
28.5 c
32.7
23.9 d
25.4
1430
383 d
526 bc 19.6
18.0 ab
35.3 c
41.8
28.4 c
31.5
22.3 e
25.6
22
523 a
469 cd 17.8
17.4 ab
40.7 a
44.4
33.1 a
34.1
27.3 a
27.2
Uludağ 476 abc 436 d 19.2
18.6 a
39.8 ab
41.3
31.6 abc 32.4
26.1 abc 26.3
Ort.
468 B
504 A 18.6 A 17.5 B
38.6 B
42.9 A
31.0 B
32.8 A 25.3 B
26.5 A
CV(%)
7.18
8.88
4.83
4.94
6.07
5.37
6.73
5.28
3.35
3.98
*) Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar,%5’e göre farklı değildir.
KMV: Kuru Madde Verimi, HPO: Ham Protein Oranı, NDF: Nötr Deterjant Lif, ADF: Asit Deterjant Lif, HS: Ham
Selüloz
Asit Deterjant Lif (ADF, %)
Araştırmanın yapıldığı Doğankent lokasyonunda
ADF bakımından genotip ve çeşitler arasında istatistikî
olarak önemli farklılıklar meydana gelmiş ve 1430 nolu
genotip en düşük değere sahip olmuştur. Farklı
genotiplerle değişik ekolojilerde yapılan çalışmalar
sonucu yaygın fiğ otunun ADF değerlerinin %18.6-41.8
arasında değiştiği bildirilmektedir (Badrzadeh ve ark.,
2008; Abdouli ve ark., 2009; Yolcu ve ark., 2009;
Ammar ve ark., 2010; Parlak ve ark., 2011).
Lokasyonlar incelendiğinde, Doğankent lokasyonunda
ADF oranlarının %28.4-33.1, Balcalı’da %31.5-34.1
arasında değiştiği ve Doğankent’ten alınan otun ADF
değerlerinin NDF değerlerinde olduğu gibi, Balcalı’ya
göre istatistikî olarak önemli düzeyde düşük olduğu
saptanmıştır. Nitekim NDF ile ADF arasında önemli ve
olumlu bir ilişki (0.923**) bulunmaktadır (Çizelge 4).
Ham Selüloz (HS, %)
Araştırmanın
sürdürüldüğü
Doğankent
lokasyonunda HS bakımından genotip ve çeşitler
arasında istatistikî olarak önemli farklılık saptanmıştır.
Doğankent’te 1430 nolu genotip diğer genotiplerden
daha düşük HS içeriğine sahip olmuştur.. Farklı
genotiplerle değişik ekolojilerde yapılan çalışmalarda
HS değerlerinin %18.6-41.8 arasında değiştiği

belirtilmiştir (Badrzadeh ve ark., 2008; Abdouli ve ark.,
2009; Yolcu ve ark., 2009; Ammar ve ark., 2010; Parlak
ve ark., 2011). Özyiğit ve Bilgen (2006), Antalya
koşullarında farklı biçim dönemlerinde yaptıkları
araştırmada biçim zamanı geciktikçe HS oranın arttığını
ve ortalama HS oranını %20.55 olarak saptamışlardır.
Anılan özellik bakımından lokasyonlar arasında
istatistiki olarak önemli bir farklılık bulunmakta olup
Doğankent örneklerindeki HS değerlerinin (%22.3-27.3)
Balcalı’dakilerden (%25.4-27.6) daha düşük olduğu
saptanmıştır. Bu durum, Balcalı’daki genotiplerin daha
fazla gelişim göstererek kuru madenin artmasına paralel
olarak ham selüloz birikiminin de yükselmesinden
kaynaklanmıştır. Benzer bulgular, Özyigit ve Bilgen
(2006) tarafından da bildirilmiştir. Nitekim incelenen
özellikler arası ilişkilere (Çizelge 4) bakıldığında, HS ile
KM, NDF ve ADF arasında önemli ve olumlu ilişkilerin
bulunduğu görülmüştür.
Kalsiyum (Ca, %)
Araştırmanın yürütüldüğü her iki yerde de Ca içeriği
bakımından genotip ve çeşitler arasında istatistikî olarak
önemli
farklılıklar
bulunmuştur
(Çizelge
3).
Doğankent’te Ca oranları %0.88-1.02, Balcalı’da
%0.86-1.04 arasında değişirken, her iki lokasyonda da
1430 nolu genotipin en yüksek Ca değerine sahip
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olduğu saptanmıştır. Farklı genotiplerle ve değişik
ekolojilerde yapılan çalışmalarda Ca değeri, Erzurum
şartlarında %0.35 (Tan ve Serin 1996), Tekirdağ
koşullarında tüylü fiğde %1.0 (Orak ve ark., 2004), Van
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koşullarında %3.78-6.78 (Çelen ve ark., 2005),
Kenya’da tüylü fiğde %1.41 (Lanyasunya ve ark.,
2007), İran’da %1.38 (Badrzadeh ve ark., 2008) olarak
saptanmıştır.

Çizelge 3. Yaygın fiğ genotiplerinin mineral element içeriğine ait ortalama değerler ve oluşan gruplar*
Genotip
Ca
K
Mg
P
HK
D.kent
Balcalı
D.kent Balcalı D.kent Balcalı
D.kent
Balcalı
D.kent Balcalı
1331
0.89 b
0.86 c
3.91
3.79
0.200 0.20 de
0.33 bc
0.33 ab 9.78
9.82 bc
Özveren
0.92 b
0.93 bc
3.92
3.65
0.232 0.23 ab
0.35 a
0.32 abc 10.20
10.21 abc
2604
0.89 b
0.88 bc
3.97
3.68
0.193 0.20 e
0.34 abc
0.32 bc 9.63
9.69 bc
2490
0.88 b
0.88 bc
3.92
3.54
0.215 0.22 bc
0.33 c
0.30 d 9.67
9.50 c
1503
0.88 b
0.91 bc
3.94
3.73
0.212 0.22 bc
0.35 a
0.32 abc 9.83
9.99 bc
2616
0.93 b
0.96 b
3.96
3.76
0.210 0.22 bc
0.35 a
0.33 a 9.98
10.56 ab
1430
1.02 a
1.04 a
3.93
3.63
0.238 0.24 a
0.35 ab
0.31 bc 10.73
10.95 a
22
0.92 b
0.91 bc
4.05
3.72
0.212 0.21 cde
0.34 abc
0.31 cd 9.98
9.98
Uludağ
0.90 b
0.89 bc
4.04
3.71
0.225 0.22 bcd
0.35 abc 0.32 abc 10.27
9.72
Ort.
0.91
0.915
3.96 A 3.69 B 0.215 0.22
0.34 A
0.32 B 10.01
10.05
CV(%)
5.35
6.43
2.72
3.31
7.51 7.58
2.73
4.08
5.34
5.65
*) Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar, %5’e göre farklı değildir.
Ca: Kalsiyum, K: Potasyum, Mg: Magnezyum, P: Fosfor, HK: Ham Kül.
Potasyum (K, %)
Araştırmanın sürdürüldüğü her iki lokasyonunda da
K değeri bakımından genotip ve çeşitler arasında
istatistikî olarak önemli bir farklılık bulunmamış olup,
Doğankent lokasyonunda % 3.91-4.05, Balcalı
lokasyonunda %3.54-3.79 arasında değişmiştir. Farklı
genotiplerle ve değişik ekolojilerde yapılan çalışmalarda
K değeri, Erzurum şartlarında %3.54 (Tan ve Serin,
1996), Tekirdağ koşullarında tüylü fiğde %1.49 (Orak
ve ark., 2004), Van koşullarında %1.29-2.07 (Çelen ve
ark., 2005). Kenya’da tüylü fiğde %3.79 (Lanyasunya
ve ark., 2007), İran’da %1.35 (Badrzadeh ve ark.,
2008) olarak tespit etmişlerdir.

(Lanyasunya ve ark., 2007), İran’da %0.09 (Badrzadeh
ve ark., 2008) arasında değiştiği kaydedilmiştir. Anılan
özellik bakımından lokasyonlar arasında istatistiki
olarak önemli bir farklılık bulunmuştur. Yaygın fiğ
otunun P içeriği Doğankent’te %0.33-0.35, Balcalı’da
ise %0.30-0.33 arasında değiştiği saptanmıştır.
Potasyum içeriğinde olduğu gibi P içeriği de Doğankent
lokasyonunda daha yüksek bulunmuştur. Bu durumun,
bitkilerin farklı yerlerde değişik gelişme göstermeleri ile
ilgili olabilir. Ayrıca, incelenen özellikler arası ilişkilere
bakıldığında K içeri değeri ile P içeriği değeri arasında
önemli ve olumlu bir ilişkinin (0.719**) bulunduğu
saptanmıştır (Çizelge 4).

Magnezyum (Mg, %)
Mg oranları, genotiplere göre % 0.19-0.24 arasında
değişmiş olup, en yüksek değer 1430 nolu genotipden
Balcalı lokasyonunda elde edilmiştir. Farklı genotiplerle
ve değişik ekolojilerde yapılan çalışmalarda Mg değeri,
Erzurum şartlarında %0.35 (Tan ve Serin 1996),
Tekirdağ koşullarında tüylü fiğde %0.32 (Orak ve ark.,
2004), Van koşullarında %0.38-0.60 (Çelen ve ark.,
2005), Kenya’da tüylü fiğde %0.17 (Lanyasunya ve
ark., 2007) arasında değişmişitr.

Ham Kül (HK, %)
Bitkideki toplam mineral maddeyi ifade eden ham
kül değeri bakımından araştırmanın sürdürüldüğü
Balcalı lokasyonunda genotip ve çeşitler arasında
istatistikî olarak önemli farklılıklar bulunmuştur.
Doğankent’te HK değerleri %9.63-10.73 arasında
değişirken, Balcalı’da %9.5-10.95 arasında değişmiş ve
en yüksek HK oranı 1430 nolu genotipden elde
edilmiştir. Badrzadeh ve ark. (2008), İran’da faklı fiğ
türleri ile yürütmüş oldukları araştırmada ham kül
içeriğinin %11.67, Özyigit ve Bilgen (2006) Antalya
koşullarında farklı biçim dönemlerinin etkisini
inceledikleri araştırmada biçim zamanı geciktikçe HK
oranının azaldığını ve fiğde ortalama HK değerinin
%9.47 olarak saptandiğini bildirmektedirler.
İncelenen özellikler arası ilişkilere bakıldığında; HK
içeriği ile HS (-0.277*) ve KMV (-0.201*) arasında
önemli ancak olumsuz bir ilişki bulunurken; Ca
(0.562**), Mg (0.495**), P (0.315**) ve HPO (0.244*)
arasında önemli ve olumlu bir ilişki saptanmıştır. HS
içeriği ile ADF (0.737**), NDF (0.716**) ve KMV
(0.465**) arasında önemli ve olumlu, Ca (-0.454**), P

Fosfor (P, %)
Araştırmanın yapıldığı iki lokasyonunda da P değeri
bakımından genotip ve çeşitler arasında istatistikî olarak
önemli farklılıklar saptanmıştır. Doğanket’te 1503 nolu
genotiple, Balcalı’da 2616 nolu genotipin diğerlerinden
daha yüksek P’a sahip olduğu saptanmıştır. Farklı
genotiplerle ve değişik ekolojilerde yapılan çalışmalarda
P değerinin, Erzurum şartlarında %0.35 (Tan ve Serin
1996), Tekirdağ koşullarında tüylü fiğde %0.40 (Orak
ve ark., 2004), Van koşullarında %0.55-0.77 arasında
(Çelen ve ark., 2005), Kenya’da tüylü fiğde %0.368
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(-0.501**) ve HPO (-0.698**) arasında önemli ve
olumsuz ilişkiler belirlenmiştir. ADF ile NDF (0.923**)
ve KMV (0.266*) arasında önemli ve olumlu, Ca (0.387**), P (-0.252*) ve HPO (-0.617**) arasında
önemli ve olumsuz ilişkiler saptanmıştır. Ca içeriği ile
Mg (0.700**) ve HPO (0.282*) arasında önemli ve
olumlu bir ilişki bulunurken, NDF (-0.298*) ile önemli
ancak olumsuz bir ilişki ortaya çıkmıştır. K içeriği ile P
(0.719**) ve HPO (0.397**) arasında önemli ve olumlu,
NDF (-0.321*) ve KMV (-0.331*) arasında önemli
ancak olumsuz ilişkiler saptanmıştır. NDF içeriği ile
KMV (0.401**) arasında önemli ve olumlu fakat P (0.473**) ve HPO (-0.682**) ile önemli ve olumsuz
ilişkiler saptanmıştır. P içeriği ile HPO (0.712**)
arasında önemli ve olumlu bir işki saptanırken, KMV (-
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0.508**) ile önemli ve olumsuz bir ilişki belirlenmiştir.
HPO ile KMV (-0.597**) arasında önemli ve olumsuz
bir ilişki saptanmıştır. Badrzadeh ve ark. (2008), ADF
ile HPO arasında olumsuz bir ilişkinin bulunduğunu;
Anlarsal ve ark. (2006), KMV ile HP verimi arasında
önemli ve olumlu bir ilişki olduğunu; Lanyasunya ve
ark. (2007), K ile ADF arasında güçlü bir korelasyon
(0.915**) bulunduğunu bildirmişlerdir. Orak ve ark.
(2004) yaptıkları araştırmada HPO ile HS (0,922**) ve
Ca (0.434**) içeriği arasında önemli ve olumlu; HS ile
P (-0.811**), Mg (-0.946**) ve K (-0.723**) arasında
önemli fakat olumsuz; Mg ile K (0.572**) ve P
(0.827**) arasında önemli ve olumlu; P ile K arasında
(0.509**) olumlu ve önemli bir ilişki olduğunu
belirlemişlerdir.

Çizelge 4. Yaygın fiğ genotiplerinde incelenen özelliklere ait korelasyon katsayıları (n=72)
HS
ADF
Ca
K
Mg
NDF
P
HPO
KMV
HK
-0.277* 0.200
0.562** 0.154
0.495**
0.168
0.315**
0.244*
-0.201*
HS
--0.737**
-0.454** -0.203
-0.205
0.716** -0.501** -0.698** 0.465**
ADF
-----0.387** -0.083
-0.093
0.923** -0.252*
-0.617** 0.266*
Ca
-------0.140
0.700**
-0.298* -0.011
0.282*
-0.161
K
-0.180
-0.321* 0.719**
0.397** -0.331**
--------Mg
---0.069
0.002
0.015
-0.033
--------NDF
-----0.473** -0.682** 0.401**
--------P
--------------0.712** -0.508**
HPO
-----------------0.597**
HS: Ham Selüloz, ADF: Asit Deterjant Lif, Ca: Kalsiyum, K: Potasyum, Mg: Magnezyum, NDF: Nötr Deterjant
Lif, P: Fosfor, HPO: Ham Protein Oranı, HK: Ham Kül, KMV: Kuru Madde Verimi.
SONUÇ
Çukurova koşullarında ot verimi bakımından
umutvar görülen bazı yaygın fiğ genotiplerinin kalite ve
mineral madde içeriklerinin belirlenmesi amacıyla,
Doğankent ve Balcalı lokasyonlarında 2009/2010 kışlık
ara ürün yetiştirme döneminde yapılan araştırma
sonucunda kuru madde verimlerinin Doğankent’te 383523 kg/da, Balcalı’da 436-603 kg/da arasında
değişmiştir. Doğankent’te 22, Balcalı’da ise 2490 nolu
genotipinin kuru madde verimi, 1430 nolu genotipin ise
kalite ve mineral element içeriği bakımından standart
çeşit ve diğer genotiplerden daha yüksek ortalama
değere sahip olmuştur. Ayrıca, incelenen özellikler arası
ilişkilerde kuru madde verimi ile HS, NDF ve ADF
arasında önemli ve olumlu; HPO, P ve K arasında
önemli ve olumsuz ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca,
araştırma sonucunda verim ve kalite bakımından öne
çıkan hatlar, ileride yapılacak ıslah çalışmalarında
değerlendirilecektir.
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