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ÖZET 

Bu çalışma, Bingöl ekolojik koşullarında yetiştirilen bazı tüylü fiğ çeşitlerinin ot verimi ve 

kalitesinin belirlenmesi amacıyla 2014-2016 yılları arasında Bingöl Üniversitesi, Tarımsal 

Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulama arazisinde üç yıl süreyle yürütülmüştür. Çalışmada 

materyal olarak 2 adet tüylü fiğ çeşidi (Efes-79, Menemen-79) kullanılmıştır. Araştırma tesadüf 

blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada; bitki boyu, yeşil 

ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, ham protein verimi, ham kül oranı, asit deterjanda 

çözünmeyen lif (ADF) oranı, nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF) oranı, sindirilebilir kuru 

madde (SKM) oranı, kuru madde tüketimi (KMT) oranı ve nispi yem değerlerine (NYD) ilişkin 

veriler ele alınmıştır. Araştırma sonucunda; bitki boyu 102.8-194.3 cm, yeşil ot verimi 1841-

2591 kg/da, kuru ot verimi 280-559 kg/da, ham protein oranı %17.1-18.7, ham protein verimi 

47.8-103.8 kg/da, ham kül oranı %8.9-9.9, ADF oranı %35.4-39.5, NDF oranı %47.5-49.8, 

SKM oranı %58.1-61.3, KMT oranı %2.41-2.53 ve nispi yem değeri 112-120 arasında 

değişmiştir. Üç yıl tekrarlanan bu çalışma sonucunda, çalışmada kullanılan her iki çeşitte 

Bingöl ekolojik koşullarına uyum sağlamış olup Efes-79 çeşidinin Menemen-79 çeşidine oranla 

daha yüksek ot verimi sağladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüylü fiğ, Ot verimi, Ot kalitesi, ADF, NDF 
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ABSTRACT 
This study was carried out in Bingöl University, Agricultural Application and Research Center 

application field for three years between 2014-2016 in order to determine the herbage yield and 

herbage quality of some hairy vetch varieties grown in Bingöl ecological conditions. In the 

study, 2 hairy vetch varieties (Efes-79, Menemen-79) were used as material. The research was 

set up in a randomized block design with three replications. In the research; plant height, green 

herbage yield, dry herbage yield, crude protein ratio, crude protein yield, crude ash ratio, acid 

detergent insoluble fiber (ADF) ratio, neutral detergent insoluble fiber (NDF) ratio, digestible 

dry matter (DDM) ratio, dry matter intake (DMI) ratio and relative feed values (RFV) are 

discussed. As a result of the research; plant height 102.8-194.3 cm, green herbage yield 1841-

2591 kg/da, dry herbage yield 280-559 kg/da, crude protein rate 17.1-18.7%, crude protein yield 

47.8-103.8 kg/da, crude ash rate 8.9-9.9%, ADF rate 35.4-39.5%, NDF rate 47.5-49.8%, DDM 

rate 58.1-61.3%, DMI rate 2.41% -2.53 and RFV varied between 112-120. As a result of this 

study, which was repeated for three years, it was determined that both cultivars used in the 

study adapted to the ecological conditions of Bingöl, and it was determined that Efes-79 variety 

provided higher forage yield than Menemen-79 variety. 

Keywords: Hairy vetch, Herbage yield, Herbage quality, ADF, NDF 
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GİRİŞ 

Hayvansal üretimde ihtiyaç duyulan yem girdisinin, işletmenin kendi olanakları ile 

karşılanabilmesi hem maliyetlerin düşürülmesinde hem de sürekli ve güvenli kaba yem 

üretiminin devamlılığı açısından önemlidir (Akman ve ark., 2007). Ayrıca tarımsal faaliyetler 

içerisinde çok önemli bir yere sahip olan yem bitkileri tarımı hayvansal üretimin sigortası olarak 

kabul edilmektedir. Yem bitkileri sadece hayvanların beslenmesi için değil aynı zamanda 

toprağın verimini arttırılmasında özellikle baklagil yem bitkilerinin köklerinde simbiyotik 

olarak hayatını sürdüren bakteriler aracılığıyla toprağın azot bakımından zenginleşmesini 

sağlaması, erozyonun önlenmesi ve ekolojik dengeyi korumak için oldukça önemli 

fonksiyonları bulunmaktadır. Ülkemizde geçmişten günümüze, doğru olmayan işleme metotları 

ve tek yönlü ürün yetiştiriciliğinden kaynaklanan tuzluluk ve çevre kirliliği sorunları ortaya 

çıkmıştır. Bu sorunların ortadan kaldırılması için yem bitkilerinin ekim sistemi içinde oranının 

artırılması gerekmektedir. Ülkemizde gerek büyükbaş ve gerekse küçükbaş hayvancılıkta 

hayvanların beslenmesi genel olarak meraya dayanmaktadır. Fakat meraların yıllardan beri aşırı 

ve erken otlatılmalarından dolayı verimlilikleri oldukça azalmış ve hayvanlar yem değeri az 

otlarla beslenmek durumunda kalmışlardır. Hayvansal üretimi fazlalaştırmak için hayvan 

beslemede kaliteli yemlerin kullanılması gerekmektedir. Bunun için tarla tarımı içerisinde 

kaliteli yem bitkileri ekilişi ve üretiminin artırılması gerekmektedir (Gençkan, 1992). 

Fiğ (Vicia) cinsinin Dünya üzerinde yaklaşık 140 ile 150 civarlarında türü olduğu 

belirtilmektedir. Özellikle Asya, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin yerli bir bitkisi olarak bilinir. 

Fiğ bitkisinin tarımı ilk defa eski Dünyada yapılmaya başlanmıştır. Kültüre alınan ve incelen 

ilk fiğ türü ise yaygın fiğ ve bakla olarak bilinmektedir (Avcıoğlu ve ark. 2009). 

Fiğ türleri içerisinde tarımı oldukça yaygın olan, kışa ve kurağa dayanımı oldukça yüksek olan 

tüylü fiğ çeşidi ilk kez 1857’de Almanya’da kültüre alınmıştır. Tüylü fiğ tek ya da iki yıllık bir 

bitkidir. Tek yıllık tüylü fiğ sapları ince ve yaprakları hafif tüylü ya da çıplaktır. İki yıllık tüylü 

fiğ çeşidinde ise sap ve yaprakları yoğun tüylüdür. Yaygın ve çok sayıda yan köklere sahiptir. 

Tırmanıcı özellikte olan sap; 30-60 cm bazen de 150 cm kadar boylanır. Genellikle yabancı 

döllenir. Mavi, menekşe veya erguvan-menekşe renginde olan çiçekler 15-20 mm uzunlukta ve 

3-30 adedi tek taraflı olarak çiçek eksenine birleşerek salkım oluştururlar (Soya ve ark., 2004). 

İklim istekleri yönünden en belirgin özelliği kış soğuklarına ve gelişmiş kök sistemi sayesinde 

kuraklıklara karşı dayanıklı olmasıdır. Bu nedenle iç ve doğu bölgelerimizde sonbaharda erken 

ekilmek koşuluyla kışlık olarak yetiştirilebilmektedir. Bitki gölgeye belli ölçüde toleranslıdır. 
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Toprak isteği yönünden fazla seçiciliği yoktur. Ancak, hafif ve kumlu topraklarda daha iyi 

gelişmektedir. Nemli, ağır ve su tutan topraklarda iyi gelişemez. Dekara kuru ot verimi 200-

250 kg kadardır (Açıkgöz, 2001). Dekara tohum verimi ise ortalama 100-150 kg kadardır. Çok 

iyi koşullarda bu değer 300 kg’a kadar çıkabilmektedir (Manga ve ark., 2003). 

Yem bitkilerinde üretimin arttırılması için birim alandan elde edilen verimin arttırılması 

gerekmektedir. Bu ise, yüksek verim potansiyeline sahip iyi bir çeşit ve uygun yetiştirme 

tekniklerinin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır (Seydoşoğlu ve ark., 2015). Bu çalışmanın 

amacı, Bingöl ekolojik koşullarına iyi uyum sağlayabilen tüylü fiğ çeşitlerinin ot verimi ve 

kalitesini belirlemektir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışma, 2014-2016 yılları arasında Bingöl Üniversitesi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma 

Merkezi uygulama arazisinde sonbahar aylarında ekim yapılarak yürütülmüştür. Araştırmada 

materyal olarak 2 adet tüylü fiğ çeşidi (Efes-79, Menemen-79) kullanılmıştır. 

Çalışmanın yürütüldüğü Bingöl ilinin iklim verilerine göre; uzun yıllar (1990-2016) aylık 

sıcaklık ortalaması 12.3 0C, yağış toplamı 950.8 mm ve nispi nem ise %56.9 olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü 2014-2016 yılları genellikle uzun vadeli ortalamalara 

benzer sıcaklıklara ve nispi neme sahip değerler sergilemiştir, ancak yağışlar uzun dönem 

ortalamalarının altında kalmıştır (Anonim, 2016). Araştırmanın yürütüldüğü arazinin 30 cm 

derinliğinden toprak numuneleri alınmış ve Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 

ve Bitki Besleme Bölümü Laboratuvarında analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; 

toprak yapısı tınlı, tuzsuz ve pH’nın ise hafif asidik olduğu saptanmıştır. Organik madde, kireç 

ve fosfor, potasyum seviyesinin ise düşük olduğu saptanmıştır (Aydeniz ve Brohi, 1991). 

Araştırma, tesadüf blokları deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Ekim 

işlemleri, 2014-2016 yıllarında eylül ayının son haftasında 3 yıl süreyle her bir parselde 6 sıra 

olacak şekilde 5 m uzunluğunda, 20 cm sıra aralığında ve her sıraya 100 adet tohum olacak 

şekilde ekim yapılmıştır. Denemede ekim yapılırken 3 kg/da saf azot ve 6 kg/da saf fosfor 

uygulanmıştır. 

Denemedeki bitkilerin alt baklaları oluşmaya başladığı dönemde kenar tesirleri çıkarılıp 2 sıra 

hasat edilmiş, bitki boyu ve yeşil ot verimleri alınmış daha sonra alınan yeşil ot örnekleri 70 

0C’de 48 saat süreyle etüvde kurutulmuş ve kuru ot verimi elde edilmiştir. Kuruyan örnekler 1 

mm elek çapına sahip değirmende öğütülmüştür. Öğütülen numuneler Kjeldahl yöntemine göre 
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toplam N içerikleri belirlenmiştir. Sonra azot içerikleri 6.25 katsayısıyla çarpılarak Kacar 

(1972) ve Akyıldız (1984)’ın belirttikleri yönteme göre ham protein oranları hesaplanmıştır. 

Numunelerin NDF ve ADF oranları Van Soest ve ark. (1991)’nın belirttikleri yöntem 

kullanılarak saptanmıştır. Saptanan NDF ve ADF içerikleri yardımı ile numunelerin SKM = 

88.9 - (0.779 x %ADF) (Oddy ve ark., 1983); KMT = 120 / (%NDF) (Sheaffer ve ark., 1995); 

NYD = (SKM x KMT) / 1.29 (Sheaffer ve ark., 1995) değerleri saptanmıştır. 

Araştırma sonuçları, JMP istatistik paket programı kullanılarak tesadüf blokları deneme 

desenine göre varyans analizine tabi tutulmuştur. İstatistiksel olarak önemli çıkan sonuçlar %5 

önem seviyesinde LSD testi ile karşılaştırılmıştır (JMP, 2018). 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

3 yıllık araştırma sonuçlarına göre; tüylü fiğ çeşitlerine ait yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham 

protein verimi, bitki boyu, nötral deterjanda çözünmeyen lif oranı, kuru madde tüketimi oranı 

ve nispi yem değerlerinin yıl, çeşit ve yılxçeşit interaksiyonu açısından istatistiksel olarak %1 

seviyesinde önemli iken, ham protein oranlarının çeşit ve yıllar açısından istatistiksel olarak %1 

seviyesinde önemli olduğu, ham kül oranı, asit deterjanda çözünmen lif oranı ve sindirilebilir 

kuru madde oranları ise yıllar açısından istatistiksel olarak önemli olmadığı sadece çeşit 

açısından istatistiksel olarak %1 seviyesinde önemli olduğu görülmektedir. 

Yeşil Ot Ve Kuru Ot Verimleri 

Tüylü fiğ çeşitlerinin yeşil ot ve kuru ot verimlerine ait değerler ve ortalamalar Tablo 1’de 

verilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere yeşil ot ve kuru ot verimleri arasındaki farklılığın yıl, 

çeşit ve yılxçeşit interaksiyonu açısından önemli olduğu tespit edilmiştir (P≤0.01). 

Yeşil ot ve kuru ot verimleri açısından Efes-79 çeşidinin Menemen-79çeşidine göre daha 

yüksek değerler verdiği görülmektedir. 2014 yılı ile 2016 yıllarında elde edilen ortalama yeşil 

ot ve kuru ot verimlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Tüylü fiğin yetiştirildiği 2015 

yılında daha az miktarda yağış düşmesinden dolayı yeşil ot ve kuru ot verimleri daha düşük 

elde edilmiştir. Yılxçeşit interaksiyonu açısından bakıldığında en yüksek yeşil ot ve kuru ot 

verimlerinin Efes-79 çeşidinden 2014 ve 2016 yıllarında alındığı görülmüştür. 

Çalışma sonucunda tüylü fiğ ile ilgili elde edilen yeşil ot verimleri; Erzurum ekolojik 

koşullarında 772.3-1123 kg/da (Andiç vd., 1996), Diyarbakır koşullarında 1152.08 kg/da 

(Saruhan ve Başbağ, 1997), İç Anadolu koşullarında 1530 kg/da (Altınok ve Hakyemez, 2000), 

Diyarbakır ekolojik koşullarında 1712.78 kg/da (Saruhan vd., 2001), Tekirdağ ekolojik 
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koşullarında 1828 kg/da (Zeybek, 2010) ve Ankara koşullarında 1529.3 kg/da (Doğan, 2014) 

olarak elde edilen bulgulardan daha yüksek olmuştur. İklim koşulları ve toprak özelliklerinin 

farklılığının yanı sıra, tercih edilen çeşitlerin ve ekim ile hasat zamanlarının farklılığından 

dolayı bu çalışmada elde edilen bulgular; Antalya ova koşullarında 3427.41 kg/da (Özyiğit ve 

Bilgen, 2003) ve Akdeniz sahil koşullarında 6114 kg/da (Çeçen vd., 2005) olarak elde edilen 

bulgulardan daha düşük tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Tokat koşullarında 2442.9 kg/da 

(Büyükburç vd., 1994) olarak elde edilen bulgular ile çalışma bulguları benzerlik göstermiştir. 

 

 
Tablo 1. Tüylü fiğ çeşitlerinin yeşil ot ve kuru ot verimlerine ait ortalama değerler ve oluşan gruplar 

 Yeşil Ot Verimi (kg/da) Kuru Ot Verimi (kg/da) 

Çeşit 2014 2015 2016 Ort. 2014 2015 2016 Ort. 

Efes-79 2578 a 2169 b 2591 a 2446 A 537 a 349 b 559 a 482 A 

Menemen-79 1841 c 1849 c 1951 c 1880 B 280 c 273 c 391 b 315 B 

Ort. 2210 A 2009 B 2271 A 2163 408 A 311 C 475 A 398 

LSD (0.05) Yıl:113.3**, Çeşit:92.5**, Yıl x Çeşit: 160.2** Yıl:35.5**, Çeşit:29.0**, Yıl x Çeşit: 50.2** 

**P≤0.01 

 

Tüylü fiğ ile ilgili elde edilen kuru ot verimleri; Erzurum ekolojik koşullarında 229.2- 329.7 

kg/da (Andiç vd., 1996), Diyarbakır koşullarında 295.15 kg/da (Saruhan ve Başbağ, 1997), İç 

Anadolu koşullarında 339 kg/da (Altınok ve Hakyemez, 2000), Diyarbakır ekolojik 

koşullarında 363 kg/da (Saruhan vd., 2001) ve Ankara koşullarında 269.00 kg/da (Doğan, 2014) 

olarak verilen bulgulardan daha yüksek iken; Akdeniz sahil koşullarında 992 kg/da (Çeçen vd., 

2005) ve Çukurova koşullarında 908 kg/da (Yaktubay ve Anlarsal, 1997) olarak elde edilen 

bulgulardan daha düşük tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Antalya ova koşullarında 554.25 kg/da 

(Özyiğit ve Bilgen, 2003) ve Tokat koşullarında 564.4 kg/da (Büyükburç vd., 1994) olarak elde 

edilen bulgularla çalışma bulguları benzerlik göstermiştir. Kuru ot verimi elde edilen yeşil ot 

verimi ile doğrudan ilişkilidir. Yeşil ot veriminin yüksek olarak elde edildiği çalışmalarda kuru 

ot verimi de yüksek olarak elde edilmektedir. 

Ham Protein Oranı, Ham Protein Verimi 

Tüylü fiğ çeşitlerinin ham protein oranı ve ham protein verimlerine ait değerler ve ortalamalar 

Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere ham protein oranı verimleri arasındaki 

farklılığın yıl ve çeşit açısından önemli olduğu, ancak yılxçeşit intraksiyonu bakımından 

önemsiz olduğu tespit edilmiştir (P≤0.01). Ham protein verimleri arasındaki farklılığın yıl, çeşit 

ve yıl x çeşit interaksiyonu açısından önemli olduğu saptanmıştır (P≤0.01). Ham protein oranı 

ve ham protein verimleri açısından Efes-79 çeşidinin Menemen-79çeşidine göre daha yüksek 

değerler verdiği görülmüştür. 
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Tüylü fiğ çeşitlerinden ede edilen üç yıllık ortalama verilere bakıldığında ham protein oranları 

%17.7-18.1 arasında değişim göstermiş ve yılların ortalaması %17.9 olarak elde edilmiştir. Yıl 

x çeşit interaksiyonuna baktığımızda; en yüksek ham protein oranı 2015 yılında Efes-79 

çeşidinden elde edilirken, en düşük ham protein oranı 2014 yılında Menemen-79 çeşidinden 

elde edilmiştir (Tablo 2). 

Çalışmadan elde dilen ham protein oranları; Ankara ekolojik şartlarında %14.7 (Altınok, 2001), 

Doğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında %16.0 (Turgut vd., 2006) ve Karabük ekolojik 

koşullarında %15.46 (Pınar, 2007) olarak elde edilen bulgulardan yüksek tespit edilirken; 

Erzurum ekolojik koşullarında %19.79 (Gürsoy ve Macit, 2015) ve Isparta ekolojik 

koşullarında %21.35 (Güzeloğulları ve Albayrak, 2016) olarak elde edilen bulgulardan düşük 

olmuştur. Diğer taraftan, Tokat-Yozgat ekolojik koşullarında kuru otta ham protein oranı 

%17.48 (Büyükburç ve Karadağ 2001) olarak elde edilen bulgularla çalışma bulguları benzerlik 

göstermiştir. Ham protein oranları arasında ortaya çıkan farklılık büyük oranda hasat zamanları 

ile ilgilidir. Erken yapılan hasatlarda protein oranı yüksek, geç yapılan hasatlarda ise düşük 

çıkmaktadır. 

 
Tablo 2. Tüylü fiğ çeşitlerinin ham protein oranı ve verimlerine ait ortalama değerler ve oluşan 

gruplar 
 Ham Protein Oranı (%) Ham Protein Verimi (kg/da) 

Çeşit 2014 2015 2016 Ort. 2014 2015 2016 Ort. 

Efes-79 18.2 18.7 18.6 18.5 A 97.9 a 65.2 b 103.8 a 88.9 A 

Menemen-79 17.1 17.5 17.4 17.3 B 47.9 c 47.8 c 68.2 b 54.6 B 

Ort. 17.7 B 18.1 A 18.0 A 17.9 72.9 B 56.5 C 86.0 A 71.8 

LSD (0.05) Yıl:0.1**, Çeşit:0.1**, Yıl x Çeşit:--- Yıl:6.2**, Çeşit:5.1**, Yıl x Çeşit:8.8** 

**P≤0.01 

 

Tüylü fiğ çeşitlerinden ede edilen üç yıllık ortalama verilere bakıldığında ham protein verimi 

56.5-86.0 kg/da arasında değişim göstermiş ve yılların ortalaması 71.8 kg/da olarak elde 

edilmiştir. Yıl x çeşit interaksiyonuna baktığımızda; en yüksek ham protein verimi 2016 yılında 

Efes-79 çeşidinden elde edilirken, en düşük ham protein verimi ise 2015 yılında Menemen-79 

çeşidinden elde edilmiştir (Tablo 2). 

Tüylü fiğ ile ilgili elde edilen ham protein verimleri; Ankara ekolojik koşullarında 52.83 kg/da 

(Altınok ve Hakyemez, 2000), Karabük ekolojik koşullarında 79.6 kg/da (Pınar, 2007) ve 

Isparta ekolojik koşullarında 90.60 kg/da (Güzeloğulları ve Albayrak, 2016) olarak elde edilen 

bulgular ile benzerlik gösterirken; Çukurova ekolojik şartlarında 119.2 kg/da (Yaktubay ve 

Anlarsal, 1997) ve İzmir ekolojik koşullarında 141 kg/da (Kavut ve Geren, 2018) olarak elde 

edilen bulgulardan farklı olmuştur. Ham protein verimi, kuru ot verimi ile ham protein oranının 
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çarpılması sonucu elde edilen bir değer olduğundan, kuru ot veriminin yüksek olarak elde 

edildiği çalışmalarda ham protein verimi de yüksek olarak elde edilmektedir. 

Bitki Boyu, Ham Kül Oranı 

Tüylü fiğ çeşitlerinin bitki boyu ve ham kül verimlerine ait değerler ve ortalamalar Tablo 3’de 

verilmiştir. Tablo 3’de görüldüğü üzere bitki boyu değerleri arasındaki farkın yıl, çeşit ve 

yılxçeşit interaksiyonu açısından önemli olduğu saptanmıştır (P≤0.01). Ham kül oranları 

bakımından çeşitler arasındaki farkın önemli olduğu (P≤0.05), yıl ve yılxçeşit interaksiyonu 

bakımından ise önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Bitki boyu değerleri açısından Menemen-79 

çeşidinin Efes-79 çeşidine göre daha yüksek değerler verdiği görülmektedir. Yıl x çeşit 

interaksiyonuna baktığımızda; en yüksek bitki boyu 194.3 cm ile 2015 yılında Menemen-79 

çeşidinden elde edilirken, en düşük bitki boyu 102.8 cm ile 2014 yılında Efes-79 çeşidinden 

elde edilmiştir. Yıllar arasındaki farklılığın düşen yağış miktarından kaynaklandığı söylenebilir. 

 
Tablo 3. Tüylü fiğ çeşitlerinin bitki boyu ve ham kül oranına ait ortalama değerler ve oluşan gruplar 
 Bitki Boyu (cm) Ham Kül Oranı (%) 

Çeşit 2014 2015 2016 Ort. 2014 2015 2016 Ort. 

Efes-79 102.8 d 172.9 b 104.9 d 126.9 B 9.0 9.0 8.9 8.9 B 

Menemen-79 129.3 c 194.3 a 185.0 ab 169.5 A 9.9 9.7 9.7 9.7 A 

Ort. 116.0 C 183.6 A 144.9 B 148.2 9.5 9.3 9.3 9.3 

LSD (0.05) Yıl:9.3**, Çeşit:7.6**, Yıl x Çeşit:13.2** Yıl:--- , Çeşit:0.6*, Yıl x Çeşit:--- 

**P≤0.01, *P≤0.05 

 

 

Tüylü fiğ çeşitlerinin ham kül oranlarına bakıldığında Menemen-79 çeşidinin Efes-79 

çeşidinden daha yüksek değerler verdiği görülmektedir. Tüylü fiğ çeşitlerinden elde edilen üç 

yıllık verilere bakıldığında bitki boyunun 116.0-183.6 cm arasında, ham kül oranının ise %9.3-

9.5 arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalarda; Tüylü fiğ bitki boyuna ait elde ettiğimiz 

değerler Yaktubay ve Anlarsal (1997) tarafından 106 cm, Saruhan ve Başbağ (1997) tarafından 

99.30 cm, Dok ve ark. (2016) tarafından 110 cm, Pınar (2007) tarafından 87.0 cm olarak elde 

ettikleri değerlerden daha yüksek bitki boyu elde edilmiştir. Elde ettiğimiz değerler ile diğer 

araştırmacıların elde ettiği değerler arasındaki farklılıkların nedeni, araştırmalarda kullanılan 

çeşitlerin farklı olması, araştırmaların kurulduğu bölgelerin toprak ve iklim faktörlerinin farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Çalışmada ham kül oranı ile ilgili elde edilen değerler; Karabük ekolojik koşullarında %10.13 

(Pınar, 2007) olarak elde edilen değerden daha düşük tespit edilmiştir. 
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ADF, NDF Oranları 

Tüylü fiğ çeşitlerinin asit deterjanda çözünmen lif ve nötral deterjanda çözünmeyen lif 

oranlarına ait değerler ve ortalamalar Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’de görüldüğü üzere NDF 

oranları arasındaki farklılığın yıl, çeşit ve yılxçeşit interaksiyonu açısından, ADF oranlarının 

ise çeşit açısından istatistiki olarak önemli olduğu saptanmıştır (P≤0.01). ADF oranları 

arasındaki farklılığın yıl ve yılxçeşit interaksiyonu açısından önemsiz olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen değerlere bakıldığında Menemen-79 çeşidinin Efes-79 çeşidine nazaran 

daha yüksek ADF oranına sahip olduğu, NDF oranı bakımından ise tam tersi olarak Efes-79 

çeşidinde Menemen-79 çeşidine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 4. Tüylü fiğ çeşitlerinin ADF ve NDF oranlarına ait ortalama değerler ve oluşan gruplar 

 ADF Oranı (%) NDF Oranı (%) 

Çeşit 2014 2015 2016 Ort. 2014 2015 2016 Ort. 

Efes-79 37.2 35.4 35.6 36.1 B 49.8 a 47.7 b 47.7 b 48.4 A 

Menemen-79 39.2 39.4 39.5 39.3 A 47.8 b 47.5 b 47.5 b 47.6 B 

Ort. 38.2 37.4 37.5 37.7 48.8 A 47.6 B 47.6 B 48.0 

LSD (0.05) Yıl:--- , Çeşit:0.8**, Yıl x Çeşit:--- Yıl:0.6**, Çeşit:0.5**, Yıl x Çeşit:0.8** 

**P≤0.01 

 

Tüylü fiğ çeşitlerinden ede edilen üç yıllık ortalama verilere bakıldığında ADF oranları %37.4-

38.2 arasında değişim göstermiş olup, yılların ortalaması %37.7 olarak tespit edilmiştir. NDF 

oranları ise %47.6-48.8 arasında değişim göstermiş ve ortalaması %48.0 olarak saptanmıştır 

(Tablo 4). 

ADF oranları ile ilgili olarak elde edilen sonuçlar; Erzurum ekolojik koşullarında %33.60 

(Gürsoy ve Macit, 2015) ve Isparta ekolojik koşullarında %34.33 (Güzeloğulları ve Albayrak, 

2016) olarak elde edilen bulgularla benzerlik gösterirken; İzmir-Bornova ekolojik şartlarında 

%29.10 (Kavut ve Geren, 2018) olarak elde edilen sonuçtan daha yüksek tespit edilmiştir. 

NDF ile ilgili olarak elde edilen sonuçlar; Erzurum ekolojik koşullarında %51.32 (Gürsoy ve 

Macit, 2015) ve İzmir-Bornova ekolojik şartlarında %42.15 (Kavut ve Geren, 2018) olarak elde 

edilen bulgular ile benzerlik göstermiştir. Isparta ekolojik koşullarında %38.32 (Güzeloğulları 

ve Albayrak, 2016) olarak elde edilen sonuçtan ise bir miktar farklılık göstermiştir. 

 

 SKM VE KMT Oranları (%) 

Tüylü fiğ çeşitlerinin sindirilebilir kuru madde ve kuru madde tüketimi oranlarına ait değerler 

ve ortalamalar Tablo 5’de verilmiştir. Tablo 5’de görüldüğü üzere KMT oranları arasındaki 

farklılığın yıl, çeşit ve yılxçeşit interaksiyonu açısından, SKM oranları arasındaki farklılığın ise 
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çeşitler açısından istatistiki olarak önemli olduğu saptanmıştır (P≤0.01). SKM oranları 

arasındaki farklılığın yıllar ve yılxçeşit interaksiyonu açısından önemsiz olduğu tespit 

edilmiştir. Elde edilen değerlere bakıldığında Efes-79 çeşidinin Menemen-79 çeşidine göre 

daha yüksek SKM oranına sahip olduğu, KMT oranının ise tam tersi olarak Menemen-79 

çeşidinde Efes-79 çeşidine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Tüylü fiğ çeşitlerinin üç 

yıllık SKM oranı ortalaması %59.5 iken, KMT oranı ortalaması %2.50 olarak tespit edilmiştir. 

Tüylü fiğ çeşitlerinden ede edilen üç yıllık ortalama verilere bakıldığında sindirilebilir kuru 

madde oranları %59.1-59.8 arasında değişim göstermiş olup, ortalaması %59.5 olarak tespit 

edilmiştir. Kuru madde tüketimi oranları ise %2.46-2.52 arasında değişim göstermiş ve 

ortalaması %2.50 olarak elde edilmiştir (Tablo 5). 

Bazı tek yıllık baklagil yem bitkileri ile yapılan çalışmalarda SKM ile ilgili elde edilen sonuçlar; 

Haymana-İkizce ekolojik koşullarında %56.57 (Mutlu, 2012), Isparta ekolojik koşullarında 

%62.15 (Güzeloğulları ve Albayrak, 2016), Bornova İzmir ekolojik koşullarında %66.23 

(Kavut ve Geren, 2018), Erzurum ekolojik koşullarında %62.72 (Gürsoy ve Macit, 2015), 

Bingöl ekolojik koşullarında %69.05 (Kökten ve ark., 2018) ve %53.5-73.8 (Çaçan ve ark., 

2015) arasında değiştiği rapor edilmiştir. Bu değerlerin elde edilen sonuçlarla benzer olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 5. Tüylü fiğ çeşitlerinin SKM ve KMT oranlarına ait ortalama değerler ve oluşan gruplar 
 SKM Oranı (%) KMT Oranı (%) 

Çeşit 2014 2015 2016 Ort. 2014 2015 2016 Ort. 

Efes-79 59.9 61.3 61.2 60.8 A 2.41 b 2.51 a 2.52 a 2.48 B 

Menemen-79 58.4 58.2 58.1 58.3 B 2.51 a 2.53 a 2.53 a 2.52 A 

Ort. 59.1 59.8 59.7 59.5 2.46 B 2.52 A 2.52 A 2.50 

LSD (0.05) Yıl:--- , Çeşit:0.6**, Yıl x Çeşit:--- Yıl:0.03**, Çeşit:0.02**, Yıl x Çeşit:0.04** 

**P≤0.01 

 

KMT ile ilgili elde edilen sonuçlar; Isparta ekolojik koşullarında %3.13 (Güzeloğulları ve 

Albayrak, 2016) olarak elde edilen sonuçtan düşük, Haymana-İkizce ekolojik koşullarında 

%1.90 (Mutlu, 2012) olarak elde edilen sonuçtan yüksek, Bornova-İzmir ekolojik koşullarında 

%2.84 (Kavut ve Geren, 2018) ve Erzurum ekolojik koşullarında %2.33 (Gürsoy ve Macit, 

2015) olarak elde edilen sonular ile benzerlik göstermiştir. 

Nispi Yem Değeri 

Tüylü fiğ çeşitlerinde yıllara göre tespit edilen nispi yem değerine ait veriler ve ortalamalar 

Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’da görüldüğü üzere nispi yem değerleri arasındaki farkın yıl, 

çeşit ve yılxçeşit interaksiyonu açısından önemli olduğu görülmüştür.(P≤0.01) Nispi yem 

323



ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE 

on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES 

and RURAL DEVELOPMENT 

24-25 December 2021 

BINGOL, TURKEY 

 

 
 

değeri açısından Efes-79 çeşidinin Menemen-79çeşidine göre daha yüksek değerler verdiği 

görülmüştür.  

 
Tablo 6. Tüylü fiğ çeşitlerinin NYD’lerine ait ortalama değerler ve oluşan gruplar 

 NYD 

Çeşit 2014 2015 2016 Ort. 

Efes-79 112 b 120 a 119 a 117 A 

Menemen-79 114 b 114 b 114 b 114 B 

Ort. 113 B 117 A 117 A 115 

LSD (0.05) Yıl:1.8**, Çeşit:1.5**, Yıl x Çeşit:2.6** 

**P≤0.01 

 

Tüylü fiğ çeşitlerinden ede edilen üç yıllık ortalama verilere bakıldığında nispi yem değerlerinin 

113-117 arasında değişim göstermiş olup, ortalaması 115 olarak tespit edilmiştir. Yıl x çeşit 

interaksiyonuna baktığımızda; en yüksek nispi yem değeri 2015 yılında Efes-79 çeşidinden elde 

edilirken, en düşük nispi yem değeri 2014 yılında yine Efes-79 çeşidinden elde edilmiştir (Tablo 

6). Nispi yem değeri ile ilgili elde edilen sonuçlar; Haymana-İkizce ekolojik koşullarında 83.32 

(Mutlu, 2012) olarak elde edilen sonuçtan yüksek, Erzurum ekolojik koşullarında 113.28 

(Gürsoy ve Macit, 2015) olarak elde edilen sonuç ile benzer, Isparta ekolojik koşullarında 150.5 

(Güzeloğulları ve Albayrak, 2016) ve Bornova-İzmir ekolojik koşullarında 145 (Kavut ve 

Geren, 2018) olarak elde edilen sonuçlardan ise daha düşük olarak elde edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Bingöl ekolojik şartlarına uygun tüylü fiğ çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu 

çalışmada; üç yıllık verilere göre, hem yeşil ve hem de kuru ot verimleri birlikte dikkate 

alındığında Efes-79 çeşidinin Menemen-79 çeşidine göre daha yüksek verime sahip olduğu 

saptanmıştır. Bunun yanı sıra Efes-79 çeşidi ham protein oranı, ham protein verimi, 

sindirilebilir kuru madde oranı ve nispi yem değeri bakımından Menemen-79 çeşidine oranla 

daha yüksek değerler verdiği tespit edilmiştir. Bitki boyu, ham kül oranı ve kuru madde tüketimi 

oranı bakımından ise Menemen-79 çeşidi öne çıkmıştır. En düşük ADF oranı Efes-79 çeşidinde 

tespit edilirken, en düşük NDF oranı Menemen-79 çeşidinde saptanmıştır. Elde edilen tüm bu 

sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde verim ve kalite parametreleri açısından Bingöl ekolojik 

şartlarında Efes-79 çeşidinin yetiştirilebileceği önerilmektedir. 
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