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THE EFFECT OF MOWINGS ON FORAGE YIELD AND FORAGE QUALITY OF  
GIANT REED (Arundo donax L.) 

 
 
 
Summary of The Book Chapter 
 
This study, investigated the effects of  mowings on the forage yield and forage quality traits of the 
Giant Reed (Arundo donax L.) species, was carried out in the natural vegetation area of the Dicle 
University Campus in the summer-autumn period of 2020. In the research, the first mowing was made 
on 15 July 2020, and totally four mowings were made at 20-day intervals on the plants in the same 
area. In the study, there has been found to be statistically highly significant the differences between 
the mowings for the most of the investigated traits. And it was determined that the investigated traits 
varied in the following intervals among the mowings; plant height- 37.4-134.3 cm, main stem 
thickness- 5.9-6.8 mm, fresh forage yield per plant- 12.4-42.3 g/plant, dry forage yield per plant- 2.0-
15.5, dry forage ratio-16.4%-36.5, crude protein (HP) ratio-10.5%-15.7%, acid detergent insoluble 
fiber (ADF) ratio- 45.0-52.3%, neutral detergent insoluble fiber (NDF) ratio- 70.3-74.1, digestible 
dry matter (SKM) ratio- 48.2%-53.8%, dry matter intake (KMT)- 1.62%-1.71%, relative feed value 
(NYD)-60.5-71.2, calcium (Ca) ratio-0.20%-0.28%, potassium (K) ratio-5.31%-6.14%, magnesium 
(Mg) ratio- 0.33%-0.47% and phosphorus (P) ratio-1.63%-2.16%. The research findings revealed that 
with the progression of the mowings, values of plant height, fresh forage yield per plant, dry forage 
yield per plant and dry forage ratio, ADF, NDF, Calcium (Ca) and Potassium (K) ratios increased, 
while main stem thickness, crude protein ratio, digestible dry matter content (SKM), dry matter intake 
(KMT) Mg content and P content values decreased. As a result; it has been determined that even 
though Giant Reed (Arundo donax L.) species is potentially having high forage yield production, its 
grass quality was found to be low. 
 
Keywords: Giant Reed (Arundo donax L.), forage yield, crude protein content, ADF, NDF, mineral 
content. 
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GİRİŞ

Buğdaygiller familyasından çok yıllık bir tür olan ve 5 m’ye kadar 
boylanabilen kargı kamışı (Arundo donax L.) bitkisi, genellikle su kenar-
larında ve bataklık alanlarda yaygınlık göstermektedir (Serin vd.. 2008). 
Geniş ekolojik koşullara uyum sağlayabilen bu bitki, dünya üzerinde geniş 
bir yayılım alanına sahip olmuştur (Pardeu 1958; Arslan ve Şahin 2014). 
İnsanların binlerce yıldan beri değişik şekillerde faydalandığı kargı ka-
mışı bitkisinin faydalanma biçimleri arasında; üflemeli çalgı aleti yapımı 
(özellikle ney), geleneksel eşya yapımı, bitkisel dokumacılık ve kağıt en-
düstrisinde kullanma sayılabilir (Arslan ve Şahin, 2014). Bunlara ek ola-
rak özellikle turizm bölgelerinde bu bitkiden plaj şemsiyesi, turistler için 
süs sepetleri ve yazlık evler için kamelya çatılığı olarak istifade edilerek, 
bu bölgelerdeki insanlar için iyi bir geçim kaynağı olmaktadır (Kalkan 
ve Gönül, 2018; Polat vd., 2013). Kısır bitki olması nedeniyle tohum üre-
temeyen kargı kamışı bitkisi, eşeysiz olarak çoğalmaktadır (Arslan vd., 
2021). Rizomlara sahip olması nedeniyle vejatatif olarak kolay çoğalma 
ve yayılma özelliğine sahip olan bu bitki, bu nedenle istilacı olarak tanım-
lanmış (Gordon, 2011), yılın çoğu döneminde biçim verebilme özelliğine 
sahip olduğu bildirilmiştir (Odero vd. 2011). Yıllık biçimler toplamı hek-
tara yaklaşık 100 ton yeşil aksam verebilme potansiyeline sahip olan kargı 
kamışı bitkisi, enerji düzeyi yüksek olan avantajlı bir biyokütle kaynağı 
olarak gösterilmektedir (Shatalov ve Pereira, 2000; Aslan vd., 2021). 

Kargı kamışı bitkisinde daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında; 
Tansı vd. (2018) Çukurova bölgesi ve orta Kızılırmak havzası koşullarında 
bazı çok yıllık serin ve sıcak mevsim buğdaygillerin enerji bitkisi olarak 
performanslarının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri araştırmada, kargı 
kamışı bitkisinde incelenen özelliklerin aşağıdaki şekilde değişim göster-
diğini bildirmişlerdir; bitki boyu 363-383 cm, biyokütle verimi 50.5-67.2 
t/ha, nem oranı %45.7-52.1, kuru madde verimi 23.8-38.8 t/ha, selüloz ora-
nı %38.3-38.7, hemiselüloz oranı %24.5-24.7, lignin oranı %11.3-11.4.   fos-
for oranı 0.8-0.9 g/kg, potasyum oranı 9.8-11.8 g/kg, kalsiyum oranı 2.3-
2.8 g/kg ve magnezyum ve oranını 1.2-1.3 g/kg. Aynı araştırıcılar bu so-
nuçlarla kargı kamışı bitkisinin incelenen türler arasında en yüksek kuru 
madde verimine sahip tür olmasına rağmen, net enerji miktarının düşük 
olduğunu vurgulamışlardır. Öte yandan, Güney İtalya’da Arundo donax 
bitkisi klonlarında bitki boyu 275-339 cm ve biomas verimi ise 10.6-22.1 t/
ha aralığında tespit edilmiştir (Cosentino vd., 2006). İspanya’da yürütülen 
ve Arundo donax’a farklı gübre dozlarının biomas verimi üzerindski etki-
sinin incelendiği bir araştırmada ise, 0 azot dozunda iki yılın ortalaması 
olarak ADF oranı %41.95, NDF oranı %70.58, ADL oranı %6.50, N oranı 
%0.25, P içeriği 398 mg/kg ve K içeriği 7790 mg/kg olarak belirlenmiştir 
(Cano-Ruiz et al., 2020). Son olarak, Portekiz’de bazı istilacı türlerin po-
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tansiyel besleme değerlerinin belirlenmeye çalışıldığı bir araştırmada ise 
Arundo donax bitkisinde ham protein oranı %13.25, ADF oranı %39.72, 
NDF oranı %75.87 ve sindirilebilir kuru madde oranı da %55.02 olarak 
tespit edilmiştir (Maduro Dias vd., 2020). 

Son yıllarda Devlet desteklemeleri ile Ülkemizdeki yem bitkisi ekim 
alanlarında önemli artışlar meydana gelmiş olmasına rağmen, ülke hay-
vancılığının halen en önemli problemlerinin başında kaliteli kaba yem açı-
ğı gelmektedir (Sayar vd., 2010). Bu kaliteli kaba yem açığını kapatmak 
için birim alandan yüksek ot verimine sahip alternatif yeni bitki türlerinin 
yem bitkisi olarak ülke tarımına kazandırılması büyük önem arz etmekte-
dir (Tan ve Temel, 2017; Başbağ vd., 2018). Bu çalışma, kargı kamışı bit-
kisi otunun hayvan beslenmesinde alternatif bir kaba yem kaynağı olarak 
kullanılabilme olanağını araştırmak amacıyla ele alınmış olup, araştırma-
da farklı biçim zamanlarının bitkinin ot verimi ve kalitesine olan etkileri 
incelenmiştir. 

MATERYAL VE METOT

Materyal

Dicle Üniversitesi Kampüs alanında bulunan dere yatağındaki kargı 
kamışı (Arundo donax L.) doğal vejetasyon bitkileri bu araştırmanın ma-
teryalini oluşturmuştur. Araştırmanın yürütüldüğü dere yatağındaki alan, 
araştırma başlamadan kısa zaman önce yangına maruz kalmış, bu nedenle 
araştırma materyali olarak kullanılan bitkiler yangın sonrası yeniden ye-
şerip gelişim gösteren kargı kamışı bitkilerinden oluşmuştur. Ayrıca araş-
tırma alanında araştırmanın yürütüldüğü dönem boyunca kurumuş olup, 
çalışma süresince herhangi bir yağış ve sulama olmamıştır. Deniz seviye-
sinden yaklaşık 640 m yükseklikte bulunan araştırma alanı, tipik kara-
sal iklim özelliğine sahiptir. Diyarbakır iline ait uzun yıllar iklim verileri 
Şekil 1’deki grafikte verilmiştir.  Şekil 1 incelendiğinde; Diyarbakır’da 
yıllık ortalama sıcaklığın 16.1 oC olduğu, ilin en yüksek sıcaklıklarının 
Temmuz ve Ağustos aylarında, en düşük sıcaklık değerlerinin ise Ocak 
ayında olduğu görülmektedir. Yine Şekil 1’de Diyarbakır iline ait aylık 
toplam yağış değerleri incelendiğinde ise; Diyarbakır iline düşen yağışın 
çok önemli kısmının Kasım-Nisan arası dönemde düştüğü, yaz aylarında 
ise özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında hemen hemen hiç yağış düş-
mediği görülmektedir. 
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Şekil 1. Diyarbakır iline ait aylık ortalama sıcaklık ve toplam yağış miktarı 
(Anonim, 2020)

Metot

Bu çalışma, Dicle Üniversitesi kampüs alanında bulunan dere yata-
ğında 500 m2’lik alana sahip kargı kamışı bitkisinin yoğun bulunduğu 
doğal sazlık alanda yürütülmüştür. Araştırma alanında farklı zamanların 
etkisini tam ortaya koymak için benzer özelliklere sahip her biri 4 m2’den 
oluşan (2 m x 2 m) 12 adet parsel belirlenmiştir. Biçim zamanları arasında-
ki süre 20 gün olacak şekilde 4 farklı biçim zamanında (1. Biçim Zamanı 
15 Temmuz 2020, 2. Biçim Zamanı 4 Ağustos 2020, 3. Biçim Zamanı 24 
Ağustos 2020 ve 4. Biçim Zamanı 13 Eylül 2020) biçim yapılarak göz-
lemler alınmıştır. Her bir biçim zamanında rastgele seçilen 3 adet parselin 
her birinden rasgele seçilen 10 bitkiden incelenen özelliklere ait gözlemler 
alınmış, 10 bitki aritmetik ortalaması parsel ortalaması olarak kabul edil-
miştir. Bitki boyu ölçümleri mm hassasiyetli metre ile yapılırken, bitki 
ana sap kalınlığı ölçümleri hassas digital kumpas ile yapılmış, bitki başına 
yaş ve kuru ot ölçümleri ise 0.01 hassasiyetine sahip hassas terazi ile ya-
pılmıştır. Biçimi yapılacak parsellerde gözlem için bitki seçimleri yapıl-
dıktan sonra parseldeki bitkiler biçilerek her bir parselden 250 g’lik yaş ot 
örnekleri 3-5 cm parçalar halinde kesilerek kurutma dolabında (Memmert 
ULM 800) 70 oC’de 24 saat süreyle kurutulmuştur. Her biçimden alınan 
parsellere ait kuru ot örnekleri laboratuvar tipi değirmende öğütülmüş, 
1 mm çaplı numune eleğinde elendikten sonra analize hazır hale getiril-
miştir. Kalite analizi Dicle Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (DÜBTAM) laboratuvarında NIRS (Near Infrared 
Spectroscopy, Foss Model  6500) cihazında yapılmıştır (Başaran vd., 2011; 
Çınar, 2012; Sayar, 2014; Başbağ vd., 2021). Analizlerde ham protein (HP), 
asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjanda çözünmeyen lif 
(NDF), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), fosfor (P) ve potasyum (K) içe-
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rikleri tespit edilmiştir.

Araştırmada ADF ve NDF değerlerinden faydalanılarak bitki tür-
lerinin; sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde tüketimi (KMT) 
ve nispi yem değeri (NYD) aşağıdaki eşitliklerine göre hesaplanmıştır 
(Schroeder, 1994; Morrison, 2003).

SKM (%)= 88.9 - (0.779 x % ADF) 

KMT (%)= 120 / NDF 

NYD= (% SKM x % KMT) / 1.29 

Araştırmada türlerin yem kalite dereceleri, Lacefield (1988) tarafın-
dan geliştirilen ve Çizelge 1’de belirtilmiş olan sınıflandırmaya göre ya-
pılmıştır.

Çizelge 1. Kuru madde üzerinden kaba yemlerin kalite standartları (Lacefield, 1988)
Kalite 
Standartları

HP ADF NDF SKM (%) KMT % NYD% of KM
P >19 <<31 <<40 >65 >3.0 >151
1 17-19 31-35 40-46 62-65 3.0-2.6 151-125
2 14-16 36-40 47-53 58-61 2.5-2.3 124-103
3 11-13 41-42 54-60 56-57 2.2-2.0 102-87
4 8-10 43-45 61-65 53-55 1.9-1.8 86-75
5 <<8 >45 >65 <<53 <<1.8 <<75

İstatistiksel Analiz

Araştırmadan elde edilen veriler JMP istatistik paket programında 
analize tutulmuştur (JMP Pro 14.0.0, 2018). İncelenen özelliklere ait orta-
lamalar arasında bulunan farklılık durumları LSD (% 5) çoklu karşılaştır-
ma testiyle (Steel ve Torrie, 1980) ortaya konulmuştur. 

Şekil 2: Araştırmanın yürütüldüğü doğal alandaki kargı kamışı bitkisine ait 
görüntüler.
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Kargı kamışı bitkisinde farklı biçim zamanlarında saptanmış olan bit-
ki boyu, ana sap kalınlığı, bitki başına yeşil ot verimi, bitki başına kuru ot 
verimi ve kuru ot oranı özelliklerine ait ortalamalar Çizelge 2’de verilmiş-
tir. Çizelge 2’deki beş özellik bakımından biçimler arasında 0.01 düzeyin-
de önemli farklılıklar tespit edilmiştir. 
Çizelge 2. Farklı biçim zamanlarında kargı kamışı bitkisinde (Arundo donax L.)  bitki boyu, ana sap 
kalınlığı, bitki başına yeşil ot verimi, bitki başına kuru ot verimi ile kuru ot oranı özelliklerine ait 
ortalamalar ve oluşan gruplar*

Biçim Zamanları Bitki Boyu 
(cm)

Ana Sap 
Kalınlığı (mm)

Yaş Ot Verimi (g/
bitki)

Kuru Ot Verimi 
(g/bitki)

Kuru Ot 
Oranı (%)

1. Biçim Zamanı 37.35 d 6.81 a 12.44 d 2.04 d 16.38 d

2. Biçim Zamanı 82.19 c 6.43 b 27.96 c 7.62 c 27.27 c

3. Biçim Zamanı 106.00 b 6.24 b 34.50 b 11.19 b 32.43 b

4. Biçim Zamanı 134.27 a 5.95 c 42.30 a 15.51 a 36.48 a

Ortalama 89.95 6.36 29.30 9.09 28.14

LSD (0.05)  3.49** 0.20** 2.72** 1.21** 1.80**

CV (%) 2.43 1.98 5.80 8.32 3.99

*: Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar, 
LSD (%5)’e göre farklı değildir.

**: P≤0.01

Araştırma bulgularına göre kargı kamışı bitkisinde farklı biçim za-
manları arasında bitki boyu değerleri 37.35 cm ile 134.27 cm arasında 
değişim göstermiştir. En yüksek bitki boyu değeri en son biçim zamanı 
olan 4. Biçimde kaydedilirken, en düşük bitki boyu ise 1. Biçimde kay-
dedilmiştir (Çizelge 2). Kargı kamışında 4. Biçim zamanında en yüksek 
bitki boyuna ulaşma nedeni olarak; bitkinin vejetatif gelişimi için daha 
uzun süreye sahip olması gösterilebilir. Araştırmada kargı kamışında sap-
tamış olan bitki boyu değerleri daha önce araştırıcıların aynı bitki türün-
de bildirdiği değerlerden daha düşük bulunmuştur (Cosentino vd., 2006; 
Angelini vd.,2009; Tansı vd., 2018). Bitki boyu değerlerinin literatür de-
ğerlerinden daha düşük olma nedeni olarak; araştırma alanın araştırma 
süresinden az bir süre önce yangına maruz kalmış olması ve araştırma 
alanın yağış ve sulamadan yoksun susuz alan olmasından kaynaklandığı 
söylenebilir. Nitekim birçok araştırıcı kargı kamışı bitkisinin daha çok su 
sorunu olmayan dere, nehir, göl ve bataklık gibi alanların kenarlarında 
daha iyi gelişim gösterdiğini bildirmiştir (Serin vd., 2008; Tansı vd. 2018; 
Arslan vd., 2021).
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Kargı kamışı bitkisinde ana sap kalınlığı değerleri 5.95 mm ile 6.81 
mm arasında değişim göstermiştir. Bitki boyu özelliği ile zıt olarak, en 
yüksek ana sap kalınlığı 1. Biçimde elde edilirken, en düşük ana sap ka-
lınlığı ise 4. Biçimde saptanmıştır. Araştırmada ana sap kalınlığı özelliği 
bakımından 2. Biçim ve 3. Biçim zamanları arasında istatistiksel olarak 
önemli farklılık bulunmamıştır (Çizelge 2). Bitki ana sap kalınlığının geç 
biçimlerde daha düşük olmasının nedeni olarak, zamanın ilerlemesiyle 
bitkinin sap kısmında bulunan kuru maddeyi boy uzatmada kullanması 
gösterilebilir. Erickson vd. (2012) ve Scordia vd. (2015)’nin kargı kamışın-
da bildirdikleri ana sap kalınlığı özelliğine ilişkin değerler, araştırmada 
elde ettiğimiz ana sap kalınlığı değerlerinden daha yüksek bulunmuştur. 
Araştırmadan elde edilen ana sap kalınlığına ilişkin bulgularımızın daha 
düşük olmasının nedeni olarak, araştırmamızın yürütüldüğü alanın kurak 
olması ve bitkilerin yangından sonra yeni gelişim dönemlerinin başlangı-
cında olmaları gösterilebilir (Şekil 2). 

Çizelge 2’de kargı kamışı bitkisinde biçimler arasındaki bitki başına 
yaş ot verimi, bitki başına kuru ot verimi ile kuru madde oranı özellik-
lerine ilişkin ortalamalar incelendiğinde; bitki başına yaş ot verimi or-
talamaları 12.44 gr ile 42.30 g arasında değişim gösterirken, bitki başına 
kuru ot verim değerleri ise 2.04 g ile 15.51 g arasında, kuru ot oranları ise 
biçimler arasında  %16.38 ile %36.48 arasında değişim göstermiştir. Bitki 
başına yaş ot verimi, bitki başına kuru ot verimi ve kuru ot oranı özellik-
lerinde en düşük değerler ilk biçim olan 1. Biçimde elde edilirken, ilerki 
zamanlarda yapılan biçimlerde kargı kamışı bitkisinde elde edilen bitki 
başına yaş ot ve kuru ot verimleri ile birlikte yaş ottaki kuru ot oranın-
da da önemli ölçüde artışlar gözlemlenmiştir. Araştırma bulgularımızla 
uyumlu olarak, Açıkgöz (2001) bitkilerde daha geç zamanlarda yapılan 
biçimlerde ot verim değerlerinin artış göstermesine karşılık, elde edilen 
otun kalite değerlerinde düşüş olduğunu bildirmiştir.

Kargı kamışı bitkisinin ham protein (HP) oranı, asit deterjanda çö-
zünmeyen lif (ADF) oranı, nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF) oranı, 
sindirilebilir kuru madde (SKM) oranı, kuru madde tüketim (KMT) oranı 
ile nispi yem değeri (NYD) özelliklerine ilişkin biçimler arasında tespit 
edilen ortalamalar Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 3 incelendiğinde; HP, 
NDF ve KMT özellikleri bakımından biçimler arasında istatiksel olarak 
çok önemli farklılık (P < 0.01) tespit edilmesine rağmen, ADF, SKM ve 
NYD özellikleri bakımından biçimler arasında istatiksel olarak önemli bir 
farklılık bulunamamıştır (P>0.05).
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Çizelge 3. Farklı biçim zamanlarında kargı kamışı bitkisinde (Arundo donax L.) ham protein (HP), 
asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF), sindirilebilir kuru 
madde (SKM), kuru madde tüketim (KMT) oranı ve nispi yem değeri (NYD) özelliklerine ait 
ortalamalar ve oluşan gruplar*

Biçim Zamanları HP (%) ADF (%) NDF (%) SKM (%) KMT (%) NYD

1. Biçim Zamanı 15.72 a 45.00 70.33 c 53.85 1.71 a 71.23

2. Biçim Zamanı 13.04 b 48.50 72.15 b 51.12 1.66 b 65.90

3. Biçim Zamanı 11.50 b 50.00 72.37 b 49.95 1.66 b 64.21

4. Biçim Zamanı 10.50 b 52.25 74.13 a 48.20 1.62 c 60.48

Ortalama 12.69 48.94 72.24 50.78 1.66 65.46

LSD (0.05) 2.67** ÖD 1.69** ÖD 0.04** ÖD

CV (%) 13.2 11.1 1.47 8.35 1.48 7.98

*: Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar, 
LSD (%5)’e göre farklı değildir.

**: P≤0.01; ÖD: İstatistiksel olarak önemli değil P>0.05

Otun besleyicilik özelliği üzerinde önemli etkisi olan ham protein 
(HP) oranı hayvan yemi olarak kullanılacak otlarda mümkün olduğu ka-
dar yüksek olması istenilmektedir (Açıkgöz 2001, Başbağ ve ark., 2020). 
Araştırmada kargı kamışı bitkisinde farklı biçim zamanlarında tespit edi-
len HP oranı ortalamaları %10.50 ile %15.72 arasında değişim göstermiştir 
(Çizelge 3).  En yüksek HP oranı 1. Biçimde elde edilirken, en düşük HP 
oranı ise 4. Biçimde elde edilmiştir. Farklı biçim dönemlerinde kargı ka-
mışında ham protein oranın %3.11 ile %9.36 arasında değişim gösterdiğini 
bildiren Fulong vd. (2017) biçim zamanın gecikmesiyle bitkide ham pro-
tein oranının büyük oranda düştüğünü vurgulamışlardır. Araştırmamızda 
kargı kamışında saptamış olduğumuz ham protein değerleri Fulong vd. 
(2017) tarafından saptanmış olan, ham protein oranı değerlerinden daha 
yüksek bulunmuştur. Bu farklılığın nedeni olarak ekolojik koşulların ve 
genotiplerin farklı olmasının yanında, araştımamızdaki bitkilerin daha 
erken gelişim döneminde olmasıyla da açıklanabilir. Nitekim Açıkgöz 
(2001) yem bitkisi türlerinde geç biçimlerde ottaki ham protein oranının 
düşme nedeni olarak, bitki aksamında zamanın ilerlemesiyle meydana ge-
len selüloz ve lignin gibi hayvanlar tarafından sindirilemeyen maddelerin 
oranındaki artışa bağlamıştır.

Yem bitkisi otlarındaki asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ora-
nı, nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF) oranı özellikleri, otların hay-
vanlar tarafından sindirilebilirlik ve alınabilirlikleriyle ilgili iki önemli 
özelliktir. Hayvan beslenmesinde kullanılan kaba yemlerde iyi bir kalite 
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için ADF ve NDF oranlarının mümkün olduğu kadar düşük olması arzu 
edilmektedir (Schroeder, 1994; Sayar vd., 2014). Araştırmada kargı kamışı 
bitkisinde biçimlerde tespit edilen ADF oranları %45.00 ile %52.25 ara-
sında değişim gösterirken, NDF oranları ise %70.33 ile %74.13 arasında 
değişim göstermiştir. Çalışmada ADF ve NDF oranlarının erken zaman-
da yapılan biçimlerde düşük, sonraki biçimlerde ise daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla kargı kamışı bitkisinde ilk biçimlerde elde 
edilen otun, sonraki biçimlerde elde edilen ota göre daha iyi kalite değer-
lerine sahip olduğu söylenebilir. Araştırma bulgularımızla uyumlu olarak 
Fulong vd. (2017) kargı kamışı bitkisinde ilk zaman biçimlerinde ADF ve 
NDF oranlarının geç biçimlere göre daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. 
Ayrıca benzer görüşler farklı yem bitkisi türlerinde değişik biçim zaman-
ları üzerine araştırma yapan araştırıcılar tarafından da belirtilmiştir (Ya-
vuz 2017; Atış vd. 2019).

Kargı kamışı bitkisinde biçim zamanları arasında sindirilebilir kuru 
madde (SKM) oranı %48.20 ile %53.85 arasında değişim göstermekle be-
raber, bu özellik bakımından biçimler arasında istatistiki fark önemsiz bu-
lunmuştur. Kargı kamışı bitkisi otunun kuru madde tüketim (KMT) oran-
ları ise biçimler arasında %1.62 ile %1.71 oranında değişim göstermiştir. 
Kuru madde tüketim oranı en yüksek olan biçim 1. Biçim zamanı olurken, 
en düşük kuru madde tüketim oranı ise 4. Biçim zamanında saptanmıştır. 
Araştırmada nisbi yem değerleri ise (NYD) 60.5 ile 71.2 arasında değişim 
göstermiştir. SKM ve KMT özelliklerinde olduğu gibi NYD özelliğinde 
de ilerleyen zamanlarda yapılan biçimlerde bu özelliklere ait değerlerde 
düşüş gözlemlenmiştir (Çizelge 3). Lacefield (1988) tarafından belirlenen 
kaba yem kalite sınıflandırma ıskalasına göre, kargı kamışı bitkisi otu 
NYD değerlerine göre tüm biçimler için en düşük ot kalite sınıfı olan 5. 
kalite sınıfında yer almıştır (Çizelge 1, Çizelge 3). Geç biçimlerde SKM, 
KMT ve NYD değerlerinin daha düşük olmasının nedeni bu biçimlerde 
ADF ve NDF değerlerinin daha düşük olmasıyla açıklanabilir. Benzer 
şekilde Başbağ vd. (2021) ADF, NDF değerleriyle SKM, KMT ve NYD 
değerleri arasında zıt ilişki olduğunu bildirmiştir.

Farklı zamanlarda biçilen kargı kamışı bitkisinde saptanmış olan kal-
siyum (Ca), potasyum (K), magnezyum (Mg) ve fosfor (P) oranlarına ait 
ortalamalar ve oluşan gruplar Çizelge 4’de verilmiştir. Çizelge 4 incelen-
diğinde; incelenen dört mineral madde içeriği bakımından da istatiksel 
olarak 0.01 düzeyinde önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 4. Farklı biçim zamanlarında kargı kamışı bitkisinde (Arundo donax L.)  kalsiyum 
(Ca), potasyum (K), magnezyum (Mg) ve fosfor (P) oranlarına ait ortalamalar ve oluşan 
gruplar

Biçim Zamanları Ca (%) K (%) Mg (%) P (%)

1. Biçim Zamanı 0.20 b 5.31 b 0.47 a 2.16 a

2. Biçim Zamanı 0.25 a 5.47 b 0.37 b 1.91 b

3. Biçim Zamanı 0.28 a 5.86 a 0.35 c  1.83 bc

4. Biçim Zamanı 0.26 a 6.14 a 0.33 d 1.63 c

Ortalama 0.25 5.69 0.38 1.88

LSD (0.05)    0.04**    0.02**     0.20**     0.33**

CV (%) 10.77 3.59 3.12 6.67

*: Aynı sütun içerisinde benzer harf grubu ile gösterilen ortalamalar, 
LSD (%5)’e göre farklı değildir.

**: P≤0.01

Farklı zamanlarda biçilen kargı kamışı bitkisinde kalsiyum (Ca) içe-
rikleri %0.20 ile %0.26 arasında değişim göstermiştir.  En düşük Ca oranı 
1. Biçim zamanında kaydedilirken, diğer üç biçim zamanları arasında is-
tatiksel olarak fark görülmemiştir (Çizelge 4). Daha önce yapılan çalışma-
larda kargı kamışında Ca oranı %0.05 ile %0.33 arasında değişim göster-
diği bildirilmektedir (Dahl ve Obernberger, 2004; Monti vd. 2008; Smith 
ve Slater, 2010; Tansı vd. 2018). Tajeda vd. (1985) ile Ayan vd. (2010)’nin 
bildirdiklerine göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde 
kullanılacak kaba yemlerde kalsiyum (Ca) oranının en az %0.30 olma-
sı gerekmektedir. Kargı kamışında saptamış olduğumuz Ca oranlarının 
çiftlik hayvanlarının yaşam gereksinimleri için gerekli olan Ca oranından 
daha düşük oranda olduğu tespit edilmiştir. Bulgularımızı doğrular şekil-
de Monti vd. (2008) inceledikleri çok yıllık buğdaygil türleri arasında en 
düşük Ca oranını kargı kamışı türünde olduğunu bildirmişlerdir. Kargı 
kamışı otunda Ca oranı düşük olması nedeniyle bu ot ile beslenecek hay-
vanlara kalsiyum eksikliğini gidermek için ayrıca Ca içeriği bakımından 
zengin yemler verilmesi gerekmektedir. Sabah ve Çelik (2001) ve Sayar 
(2016)’ın bildirdiğine göre; kalsiyum hayvan sağlığı açısından önemli bir 
element olup, eksikliğinde genç çiftlik hayvanların kemik gelişiminde ge-
rilemeye, yaşlı olanlarda kemik gelişim bozukluğuna, kanatlı hayvanlar-
da ise yumurta kabuğunun olması gerekenden daha ince olmasına neden 
olmaktadır.

 Araştırmada kargı kamışında farklı biçim zamanlarında potasyum 
(K) oranları %5.31 ile %6.14 arasında değişim göstermiştir. Bu içerik de-
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ğerleriyle potasyum elementi, kargı kamışında en fazla bulunan inorganik 
element olmuştur. En yüksek potasyum içeriği 3. Biçim ve 4. Biçimlerden 
elde edilirken, 1. Biçim ve 2. Biçimden elde edilen potasyum oranları diğer 
son iki biçimden elde edilenlere göre daha düşük bulunmuştur (Çizelge 4). 
Araştırmadan elde edilen veriler ışığında, kargı kamışında geç dönemde 
yapılan biçimlerden elde edilen potasyum oranının, erken dönemde ya-
pılan biçimlere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmada kargı 
kamışında farklı biçim zamanlarında belirlenmiş olan potasyum değerleri 
Khan vd. (2007) ile Sayar (2016) tarafından hayvan gereksinimleri için 
gerekli görülen %0.8’lik potasyum oranından çok daha yüksek olduğu be-
lirlenmiştir.

Araştırmada kargı kamışının farklı biçim zamanlarında tespit edilen 
magnezyum (Mg) oranları %0.33 ile %0.47 arasında değişim göstermiştir. 
Önemli bir nokta olarak, araştırmada kargı kamışı Mg içeriğinin biçimle-
rin ilerlemesiyle düzenli bir şekilde düşüş gösterdiği tespit edilmiştir. Böy-
lece en yüksek Mg içeriği 1. Biçimde, en düşük Mg içeriği ise 4. Biçimden 
elde edilmiştir. Anti-stress minerali olarak da bilinen Mg elementi, hay-
van duyarlılıklarını azaltarak, hayvanların sakinleşmelerinde önemli rol 
oynamaktadır. Çiftlik hayvanlarının gereksinimlerinin karşılanması için 
kaba yemlerde bulunması gereken Mg oranı %0.20 olarak bildirilmiştir 
(Tajeda vd., 1985; Garg vd., 2003). Çalışmamızda kargı kamışının tüm bi-
çimlerinde saptanmış olan Mg oranları, hayvanların ihtiyaç duyduğu Mg 
oranının oldukça üzerinde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4).

Araştırmada kargı kamışının farklı biçim zamanlarında saptanmış 
olan fosfor (P) oranları %2.16 ile %1.63 arasında değişim göstermiştir. 
Araştırmada biçimlerle fosfor oranındaki değişim, Mg elementinde oldu-
ğu gibi, biçim zamanlarının ilerlemesiyle düşüş gösterdiği belirlenmiştir. 
En yüksek fosfor oranı 1. Biçim zamanında elde edilirken, en düşük fosfor 
içeriği 4. Biçim zamanında elde edilmiştir. Huffman vd. (1933) hayvanla-
rın yaşam gereksinimleri için aldıkları kuru madde içerisinde fosfor oranı-
nın %0.20 olması durumunda düşük, kuru madde içindeki fosfor oranının 
%0.41 olması durumunda ise ideal olacağını bildirmişlerdir. Araştırmada 
kargı kamışının tüm biçim zamanlarında tespit edilen fosfor değerleri, 
hayvanların gelişimleri için ihtiyaç duydukları fosfor oranın oldukça üze-
rinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4). 

SONUÇ VE ÖNERİLER

• Kargı kamışı (Arundo donax L.) bitkisinde biçimlerin ot verim ve 
kalite özelliklerine etkisinin incelendiği bu çalışma, 2020 yılının yaz-son-
bahar döneminde Dicle Üniversitesi Kampüs alanındaki kargı kamışı bit-
kisinin yoğun bulunduğu doğal vejetasyonda yürütülmüştür.
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• Araştırmada incelenen, bitki boyu, ana sap kalınlığı, bitki başına 
yaş ot verimi, bitki başına kuru ot verimi, kuru ot oranı, ham protein (HP) 
oranı, nötral deterjanda çözünmeyen lif (NDF) oranı, kuru madde tüketim 
(KMT) oranı, kalsiyum (Ca) oranı, potasyum (K) oranı, magnezyum (Mg) 
oranı- ve fosfor (P) oranı özellikleri bakımından biçim zamanları arasın-
da istatiksel olarak çok önemli (P<0.01) farklılıklar tespit edilmiştir. Asit 
deterjanda çözünmeyen lif (ADF) oranı, sindirilebilir kuru madde (SKM) 
oranı ve nispi yem değeri (NYD) özellikleri bakımından ise biçim zaman-
ları arasında istatiksel fark önemsiz bulunmuştur. 

• Araştırmada kargı kamışı bitkisinin farklı biçim zamanları ara-
sında incelenen özellikler aşağıdaki aralıklarda değişim göstermiştir. Bit-
ki boyu -37.35-134.27 cm, ana sap kalınlığı- 5.95-6.81 mm, bitki başına 
yaş ot verimi- 12.44-42.30 g/bitki, bitki başına kuru ot verimi- 2.04-15.51, 
kuru ot oranı- %16.38-%36.48,  ham protein (HP) oranı- %10.50-%15.72, 
asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) oranı- %45.00-%52.35, nötral de-
terjanda çözünmeyen lif (NDF) oranı- 70.33-74.13, sindirilebilir kuru 
madde (SKM) oranı- %48.20-%53.85, kuru madde tüketim (KMT) oranı- 
%1.62-%1.71, nispi yem değeri (NYD)- 60.48-71.23, kalsiyum (Ca) ora-
nı- %0.20-%0.28, potasyum (K) oranı- %5.31-%6.14, magnezyum (Mg) 
oranı- %0.33-%0.47 ve fosfor (P) oranı- %1.63-%2.16.

• Araştırma bulgularına göre; kargı kamışı bitkisinde biçimlerin 
ilerlemesiyle bitki boyu, bitki başına yaş ot verimi, bitki başına kuru ot 
verimi ve kuru ot oranı, ADF, NDF, Kalsiyum (Ca) ve Potasyum (K) oranı 
değerlerinde artış olduğu tespit edilirken, ana sap kalınlığı, ham protein 
oranı, SKM, KMT, Mg ve P değerlerinde ise düşme olduğu tespit edilmiş-
tir. Böylece biçimlerin gecikmesiyle ot verim değerlerinde oldukça yüksek 
artışlar meydana gelirken, ot kalite özelliklerinde ciddi oranlarda düşüşler 
meydana gelmiştir. Ot kalitesine öncelik verilecekse mümkün olduğunca 
erken biçim yapılması önerilmektedir.

• Araştırmada kargı kamışının farklı biçim zamanlarında saptan-
mış olan K, Mg ve P içerikleri, çiftlik hayvanlarının gelişimleri için ye-
terli görülmesine karşılık, Ca içeriği ise hayvan gereksinimlerinden daha 
düşük değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kargı kamışı bitki-
sinin kaba yem olarak yoğun şekilde hayvan beslenmesinde kullanılması 
durumunda, hayvanlara Ca oranı bakımından zengin diğer yemlerin de 
verilmesi gerekir.

• Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, yüksek 
oranlarda ot üretim potansiyeli bulunan, kargı kamışı bitkisinde ot kalite 
değerlerinin özellikle de sindirilebilirlik ile ilgili oranlar düşük bulunmuş-
tur. 
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