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The study was conducted to determine forage quality criteria of Salvia multicaulis VAHL. species 

collected from different locations of Southeastern Anatolia Region of Turkey in 2018. Results of 

statistical analysis of the study data revealed that there were significant differences among the 

locations for all of the investigated traits. Additionally, among the locations the investigated traits 

were changed as following; dry matter content (DM) 88.66-91.58%, crude protein content (CP) 

16.47-25.37%, insoluble protein content in acid detergent (ADP) 0.8%-1.10%, acid detergent fiber 

content (ADF) 22.08-29.54%, neutral detergent fiber content (NDF) 29.71-%43.85%, calcium (Ca) 

content 1.22-1.82%, phosphor (P) content 0.23-0,40%, Ca:P ratio 3.05-6.87, potassium (K) content 

1.20-2.58%, magnesium (Mg) content 0.28-0.46% and K/(Ca+Mg) ratio 0.55-1.44. Results of the 

study revealed that dry forage of Salvia multicaulis species is both rich in terms of crude protein 

content and having a high digestibility level and its macro minerals content and K/(Ca+Mg) ratio to 

be sufficient for animal feeding. However, due to its too high level Ca:P ratio than critical top level 

(2:1), it is important to be careful against the risk of poisoning of animals when the forages of this 

species are used in animal feeding. Hence, additional research is required to determine the harmful 

effect of the species on the livestock health. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Farklı Lokasyonlarından Toplanan Salvia 

multicaulis VAHL. Türünde Ot Kalite Değerlerinin Belirlenmesi 

M A K A L E  B İ L G İ S İ  Ö Z  

 

Araştırma Makalesi  

 

 

Geliş  : 12/02/2020 

Kabul : 23/06/2020 

 

Bu çalışma, 2018 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı losyonlarından toplanan Salvia 

multicaulis VAHL. türüne ait otların kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

Araştırma verilerinin istatistiki analiz sonuçlarına göre, incelenen tüm özellikler bakımından 

lokasyonlar arasında önemli farklılıklar saptanmıştır. Araştırmada incelenen özelliklerde, kuru 

madde oranı (KM) %88,66-91,58, ham protein (HP) oranı %16,47- 25,37, asit deterjanda 

çözünmeyen protein (ADP) oranı %0,78-1,10, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) oranı %22,08-

29,54, nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF) oranı %29,71-43,85, kalsiyum (Ca) oranı %1,22-

1,82, fosfor (P) oranı %0,23-0,40, Ca:P oranı 3,05-6,87, potasyum (K) oranı %1,20-2,58, 

magnezyum (Mg) oranı %0,28-0,46 ve K/(Ca+Mg) oranı 0,55-1,44 aralıkları arasında değişim 

göstermiştir. Araştırma sonucuna göre, farklı lokasyonlardan toplanan Salvia multicaulis türü kuru 

otunun, ham protein oranı bakımından zengin, sindirebilirliği yüksek, makro mineral içeriğinin ve 

K/(Ca+Mg) oranının yeterli seviyede olduğu saptanmıştır. Ancak Ca:P oranın kritik üst seviyeden 

(2:1) çok yüksek olması nedeniyle, bu türe ait otların hayvan beslemesinde kullanıldığında, 

hayvanların zehirlenme tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, bu türe ait otların çiftlik 

hayvanlarının sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesi amacıyla yeni araştırmalar 

yapılması gerekmektedir. 
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Giriş 
 

Bir adaçayı türü olan Salvia multicaulis VAHL., 

Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasında yer alan bir 

türdür. Genellikle güzel kokulu bitkilerin yer aldığı 

Ballıbabagiller familyası 45 bitki cinsini barındırmaktadır 

(Coşge Şenkal ve ark., 2016). Bu familyada yer alan 

bitkiler uçucu ve aromatik yağ içermelerinden dolayı 

genellikle farmakoloji ve parfümeri sanayisinde 

değerlendirilseler de, aynı zamanda baharat ve süs bitkisi 

olarak kullanımları da mevcuttur (İpek ve Gürbüz, 2010).  

Salvia cinsinin dünya genelinde yayılış gösteren 900 

kadar türü bulunmakla birlikte (Gürbüz, 2002), 

Türkiye’de 51 tanesi endemik olan toplam 97 adet türü 

tespit edilmiştir (İpek ve Gürbüz, 2010). Türkiye’de 

bulunan Salvia türlerinden biri olan Salvia multicaulis, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi doğal florasında yaygın 

olarak bulunmaktadır. Serin ve ark. (2008) bildirdiklerine 

göre, Türkiye’de bu türe ait bitkilerde bitki boyu 12 ile 55 

cm arasında değişim gösterirken, türün kaliks rengi 

kırmızımsı kahverengi olup, kaliks içinde 4-10 adet, 

morumsu-menekşe, nadiren beyaz renkli çiçek 

bulunmaktadır.  

Şimdiye kadar Salvia cinsine ait türlerin tıbbi aromatik 

içerikleri ile ilgili pek çok çalışma yapılmış olmasına karşın 

(Morteza-Semnani ve ark., 2005; Özcan ve Özkan, 2015; 

Başyiğit ve Baydar, 2017), bu cinsin herhangi bir türünde 

hayvancılık acısından yem değerlerinin belirlenmesine 

yönelik çalışmalar yapılmamıştır. Bu çalışma Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinin 7 değişik lokasyonunda çiçeklenme 

döneminde toplanmış Salvia multicaulis türüne ait kuru 

otların hayvancılık acısından yem kalite değerlerini tespit 

etmek amacıyla yürütülmüştür. 

 

Materyal ve Metot 

 

Araştırma materyali olan Salvia multicaulis VAHL. 

türüne ait bitki örnekleri, Çizelge 1’de belirtilen 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 7 değişik lokasyonundan 

ve bitkilerin çiçeklenme döneminde toplanılmıştır. 

Araştırma kapsamında, bitkilerin çiçeklenme 

dönemine denk gelen Çizelge 1’de belirtilen tarihlerde 

ilgili lokasyonlardan Salvia multicaulis türüne ait 

bitkilerin toprak üstü aksamı biçilmiştir. Bitki 

aksamlarının kalite analizlerini yapmak için her 

lokasyondan 3 tekerrürlü 200’er gram yeşil ot örnekleri 

alınmıştır. Alınan yeşil ot örnekleri kurutma dolabında 

65°C sıcaklıkta 48 saat süre ile kurutulmuştur. Kurutulan 

örnekler laboratuvar tipi değirmende öğütülmüş ve 1 mm 

çaplı numune eleğinde elenerek örnekler analize 

hazırlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin değişik 

lokasyonlarından toplanan Salvia multicaulis türüne ait 

otların HP, ADF, NDF, Ca, Mg, P ve K içerikleri; Dicle 

Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (DÜBTAM)’nde, NIRS (Near Infrared 

Spectroscopy, Foss Model 6500) cihazı kullanılarak 

yapılmıştır (Başaran ve ark., 2011; Başbağ ve ark., 2011; 

Çınar, 2012; Sayar, 2014; Başbağ ve ark., 2018a). 

Araştırmadan elde edilen verilerin varyans analizleri 

JMP 5.0.1 istatistik paket programında (Anonim, 2002) 

yapılmış, ortalamalar arası farklılık, LSD (%5) çoklu 

karşılaştırma testine (Steel ve Torrie, 1980) göre 

belirlenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı lokasyonlarından 

toplanan Salvia multicaulis türüne ait bitkilerin ot 

içeriklerinde; kuru madde oranı (KM), ham protein oranı 

(HP), asit deterjanda çözünmeyen protein oranı (ADP), asit 

deterjanda çözünmeyen lif oranı (ADF) ve nötral deterjanda 

çözünmeyen lif (NDF) oranı özellikleri bakımından istatiksel 

olarak 0,01 düzeyinde önemli farklılıklar saptanmıştır 

(Çizelge 2). Lokasyonlar arasında kuru otların kalite 

özelliklerinde görülen bu istatistiki farklılıkların nedeni 

olarak; lokasyonlar arasındaki ekolojik koşulların ve 

lokasyonlardaki türe ait bitkilerin genotipik yapılarının farklı 

olması gösterilebilir.  

Lokasyonlar arasında Salvia multicaulis türünün kuru 

madde oranları %88,58 ile %91,58 arasında değişim 

göstermiştir. En yüksek kuru madde oranı 

Diyarbakır/Hazro lokasyonunda toplanan bitkilerden elde 

edilirken, en düşük kuru madde oranı ise Adıyaman/Besni 

lokasyonunda saptanmıştır. Ayrıca lokasyonlar arası ham 

protein oranı %16,47 ile %25,37 arasında değişim 

gösterirken, asit deterjanda çözünmeyen protein oranı 

(ADP) ise %0,78 ile %1,10 arasında değişim göstermiştir. 

Her iki özellik bakımından en yüksek değerler 

Mardin/Sultan Köy lokasyonunda elde edilirken, en düşük 

değerler ise Diyarbakır/Hazro lokasyonunda saptanmıştır 

(Çizelge 2). Mardin/Sultan Köy lokasyonunda ham 

protein oranın en yüksek olmasının nedeni olarak bu 

lokasyonun en yüksek rakım değerine (1011 m) sahip 

olması (Çizelge 1) gösterilebilir. Yüksek rakım değerine 

sahip lokasyonlar genellikle daha serin olmaktadır. 

Araştırma bulgularımızla uyumlu olarak, Açıkgöz (2001) 

daha serin ortamda yetişen yem bitkilerinde, ham protein 

oranının daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bunun 

nedeni olarak da, serin ortamda yetişen bitkilerin yaprak 

ve saplarında hücre duvarını oluşturan lignin ve selüloz 

gibi madde birikiminin daha az olmasını göstermiştir. 

Asit deterjanda çözünmeyen protein (ADP) oranın 

lokasyonlar arasında farklılık göstermesinin nedeni 

olarak, lokasyonların çevre şartlarının farklı olması 

gösterilebilir. Nitekim Başbağ ve ark. (2018c) ADP 

oranını, olumsuz çevre ve depolama şartlarından dolayı 

selüloz ve lignine bağlanan ve sindirilebilirliğini 

kaybeden protein oranı olduğunu bildirmektedirler. 

Bir otun sindirilebilirliğinin göstergesi olan ADF oranı 

ile, otun hayvanlar tarafından alınabilirliğini belirleyen 

NDF oranı mümkün olduğu kadar düşük olması 

arzulanmaktadır (Schroeder, 1994; Yücel ve ark., 2012; 

Sayar ve ark, 2014; Sayar, 2016; Başbağ ve ark., 2018c). 

Salvia multicaulis türünün kuru otunda asit deterjanda 

çözünmeyen lif oranı (ADF), lokasyonlar arasında 

%22,08 ile %29,54 aralığında değişim gösterirken, nötral 

deterjanda çözünmeyen lif oranı (NDF) ise %29,71 ile 

%43,85 arasında değişim göstermiştir. En düşük ADF ve 

NDF oranları Diyarbakır/Hazro lokasyonunda 

kaydedilirken, en yüksek ADF ve NDF oranları ise 

Şırnak/İdil lokasyonunda kaydedilmiştir. Araştırmada 

ADF ve NDF oranlarının lokasyonlar arasında farklılık 

göstermesinin nedeni olarak, lokasyonlardaki genotiplerin 

farklı olması gösterilebilir. Bir çok araştırıcı aynı türün 

farklı genotipleri arasında ADF ve NDF oranlarında 

önemli farklılıklar olduğunu bildirmektedirler (Yücel ve 

ark., 2012; Avcı ve ark., 2018; Çaçan ve ark., 2018). 
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Bunun en önemli nedenlerinden biri, genotiplerin 

yaprak/sap oranın farklı olması gösterilebilir. Çünkü 

yaprak/sap oranı yüksek olan genotipler daha düşük ADF 

ve NDF oranına sahip olurken, sindirilebilirlikleri ise 

artmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre sindirilebilirliği ve 

hayvanlar tarafından alınabilirliği en yüksek olan lokasyon 

en düşük ADF ve NDF oranlarına sahip Diyarbakır/Hazro 

lokasyonu olduğu söylenebilir (Çizelge 2). 

 

Çizelge 1. Araştırma materyalinin toplandığı lokasyonlara ait bilgiler ve materyalin doğadan toplanma tarihleri 

Lokasyonlar Enlem (N) Boylam (E) Yükseklik (m) Tarih 

1 Adıyaman / Besni  37°43'00.0" 37°58'20.0" 772 21.04.2018 

2 Adıyaman / Samsat  37°44'04.4" 38°32'03.7" 662 21.04.2018 

3 Diyarbakır / Ergani  38°14'30.6" 39°41'13.3" 885 01.05.2018 

4 Diyarbakır / Hazro  38°14'17.4" 40°42'46.2" 910 30.04.2018 

5 Mardin / Sultan Köy 37°26'33.1" 40°38'19.1" 1011 22.04.2018 

6 Siirt / Merkez  37°57'12.2" 41°49'45.6" 638 23.04.2018 

7 Şırnak / İdil  37°20'53.9" 41°55'20.7" 700 28.04.2018 

 

 

Çizelge 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı lokasyonlarından toplanan Salvia multicaulis türüne ait bitkilerin kuru 

otunda saptanmış KM, HP, ADP ADF ve NDF içerikleri (%) ve oluşan gruplar** 

Lokasyonlar KM HP ADP ADF NDF 

1 Adıyaman / Besni  88,58g 24,92c 0,79e 27,98c 37,91f 

2 Adıyaman / Samsat  89,79c 19,59f 1,02c 27,48d 40,95d 

3 Diyarbakır / Ergani  89,89b 21,50d 1,08b 24,08f 41,24c 

4 Diyarbakır / Hazro  91,58a 16,47g 0,78f 22,08g 29,71g 

5 Mardin / Sultan Köy 89,05e 25,37a 1,10a 27,13e 41,87b 

6 Siirt / Merkez  89,09d 20,18e 0,86d 28,99b 40,60e 

7 Şırnak / İdil  88,66f 25,35b 0,79e 29,54a 43,85a 

Ortalama 89,52 21,91 0,92 26,75 39,45 
**Aynı sütun içerisinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar LSD testine göre P≤0,01 hata sınırları içerisinde birbirinden istatistiksel olarak farksızdır. 

 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı 

lokasyonlarından toplanan Salvia multicaulis türüne ait 

bitkilerin kuru otunda saptanmış olunan kalsiyum (Ca), 

fosfor (P), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) içerikleri 

(%) ile Ca:P ve K(Ca+Mg) oranları arasında istatiksel 

olarak 0,01 düzeyinde önemli farklılıklar saptanmıştır 

(Çizelge 3). Lokasyonlar arasında yem bitkisi otlarının 

mineral madde içeriklerinin farklı olmasının nedeni 

olarak, lokasyonlardaki toprakların bünye ve bu mineral 

madde içeriklerinin farklı olmasının yanında, bitkilerin 

genotipik yapılarının ve iklim koşullarının farklı olması 

gösterilebilir. Yem bitkisi otlarının mineral madde 

içeriklerinin farklı olması ile ilgili olarak benzer görüşler 

Açıkgöz (2001) tarafından da bildirilmektedir. 

 

Çizelge 3. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı lokasyonlarından toplanan Salvia multicaulis türüneait bitkilerin kuru 

otunda saptanmış Ca, P, K ve Mg içerikleri (%) ile Ca:P ve K/(Ca+Mg)oranları ve oluşan gruplar** 

Lokasyonlar Ca P Ca : P K Mg K/(Ca+Mg) 

Adıyaman / Besni  1,22f 0,40a 3,05e 2,30c 0,38d 1,44b 

Adıyaman / Samsat  1,57d 0,23d 6,73a 1,60f 0,28g 0,86e 

Diyarbakır / Ergani  1,58c 0,23d 6,87a 1,92e 0,29f 1,03d 

Diyarbakır / Hazro  1,79b 0,30c 5,97b 1,20g 0,40c 0,55f 

Mardin / Sultan Köy 1,82a 0,38a 4,79c 2,58a 0,46a 1,13c 

Siirt / Merkez  1,46e 0,34b 4,29c 2,11d 0,41b 1,13c 

Şırnak / İdil  1,22f 0,39a 3,13d 2,36b 0,34e 1,51a 

Ortalama 1,52 0,32 4,98 2,01 0,37 1,09 

**Aynı sütun içerisinde benzer harf ile gösterilen ortalamalar LSD testine göre P≤ 0,01 hata sınırları içerisinde birbirinden istatistiksel olarak farksızdır. 

 

Araştırmada Ca içerikleri lokasyonlar arasında %1,22 

ile %1,82 arasında değişim göstermiştir. En yüksek Ca 

oranı Mardin/Sultan Köy lokasyonundan elde edilirken, 

en düşük oran ise Adıyaman/Besni ve Şırnak/İdil 

lokasyonlarında saptanmıştır. Ca mineralinin kaba 

yemlerdeki oranı, ruminantlar için en az % 0,30 olması 

istenmektedir (Tajeda ve ark. 1985; Ayan ve ark., 2010, 

Başbağ ve ark., 2018b). Salvia multicaulis türünde tespit 

edilen Ca oranları, ruminantlar için istenilen seviyeden 

çok daha yüksek bulunmuştur.  

Salvia multicaulis türünde saptanmış olunan fosfor (P) 

oranları %0,23 ile %0,40 arasında değişim göstermiş, en 

yüksek P oranı Adıyaman/Besni, Mardin/Sultan Köy ve 

Şırnak/İdil lokasyonlarında, en düşük P oranı ise 

Adıyaman/Samsat ve Diyarbakır/Ergani lokasyonlarında 

saptanmıştır. Esetlili ve ark. (2014) ile Başbağ ve ark. 

(2018b)’nın değişik tıbbi ve aromatik bitkilerin kuru 

otlarında saptamış oldukları P oranları ile uyum 

göstermektedir (Çizelge 3).  

Bir çok araştırıcı hayvan beslemesinde kullanılacak 

yemlerde Ca:P oranın büyük önem arz ettiğini ve bu oranın 
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1:1 ile 2:1 arasında olması gerektiğini, bu oranın 2’den 

fazla olması durumunda hayvanlarda zehirlenmelere yol 

açacağını vurgulamışlardır (Ayan ve ark., 2010; Albu ve 

ark., 2012; Grzegorczyk ve ark., 2017, Başbağ ve ark., 

2018b; Özyazıcı ve Açıkbaş, 2019). Çizelge 3’de Salvia 

multicaulis türünde farklı lokasyonlarında saptanmış 

olunan Ca:P oranları incelendiğinde, bu oranın lokasyonlar 

arasında 3,05 ile 6,87 arasında değişim gösterdiği 

görülmektedir. Bu sonuçlar tüm lokasyonlarda Salvia 

multicaulis türüne ait kuru otlarda C:P oranının kritik 

seviyenin (2:1) çok üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu 

yüzden Salvia multicaulis türüne ait kuru otların yoğun bir 

şekilde hayvan beslemesinde kullanılması durumunda 

hayvanları zehirleme riski olduğu söylenebilir. 

Araştırmada potasyum (K) içerikleri lokasyonlar 

arasında %1,20 ile %2,58 arasında değişim gösterirken, 

magnezyum (Mg) içerikleri ise %0,28 ile %0,46 arasında 

değişim göstermiştir. Bu iki mineral bakımından 

Mardin/Sultan Köy lokasyonu en yüksek değerlerin elde 

edildiği lokasyon olmuştur (Çizelge 3). Khan ve ark. 

(2007) bildirdiğine göre, kuru otlarda potasyum içeriği 

%0,8, magnezyum içeriğinin ise %0,12-0,20 oranında 

olması hayvan gereksinimleri için yeterlidir. 

Araştırmamızda kaydedilen K ve Mg içerikleri bildirilen 

değerlerden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca yemlerde 

K/(Ca+Mg) oranının 2,2’den büyük olması, geviş getiren 

hayvanlarda bir felçlik durumu olan tetani hastalığına 

yakalanma riskini artırmaktadır (Aydın ve Uzun, 2002). 

Tüm lokasyonlarda Salvia multicaulis türü otlarında 

saptanmış olunan K/(Ca+Mg) oranlarının ideal düzeylerde 

olduğu Çizelge 3’de görülmektedir.  

 

Sonuç 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin farklı 

lokasyonlarından toplanan Salvia multicaulis türüne ait 

bitkilerin kuru otunda yapılan kimyasal analiz 

sonuçlarına göre, bu türe ait kuru otların ham protein 

içeriği bakımından zengin, hayvanlar tarafından 

tüketilme ve sindirilme oranının yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca bu türe ait kuru otlardaki kalsiyum 

(Ca), fosfor (P), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) 

içeriklerinin hayvan gereksinimleri için yeterli olduğu, 

hayvan sağlığı açısından önem arzeden K/(Ca+Mg) 

oranının ise uygun düzeylerde olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak Salvia multicaulis türü otlarında C:P oranın kritik 

seviye olan 2:1’in üzerinde olması oluşabilecek 

zehirlenme tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği, 

bundan dolayı bu yönde yeni araştırmalar yapılması 

gerektiği söylenebilir. 
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